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 برامج اإلصالح املؤسسي يف اجلامعات الليبية  عزيزودورها يف تواقع تطبيق املساءلة 
 كما يراها أعضاء هيئة التدريس جبامعة سرت

 1سرير أ. نصر إدريس                            دم  لي  لقذاليد. حم     
 لقس رة خييججامعة  - كيية لقرتبية        كيية لقرتبية جامعة سرت           

 
ه فت هاه لق رلسة قيتعرف ليى لقعالقة بني ولقع تطبيق لملساءقة وبرلمج  : امللخص

لإلصالح لملؤسس  ي لجلامعات لقييبية ، كدما يرلها ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة سرت  
% 20حبت لينة بنسبة وس   تكون جمتدمع لق رلسة من مجيع ألضاء هيئة لقت ريس ابجلامعة ،

لستخ مت لق رلسة لملنهج لقوصف  لقتحييي  ومت للتدماد  لقعشولئية لقطبذية ، أبسيوب لقعينة
توصيت هاه لق رلسة جملدمولة من لقنتائج أمهها وجود  ،لالستبانة كأدلة جلدمع لقبياانت 

لالقة دلقة إحصائياً بني ولقع تطبيق لملساءقة وبرلمج لإلصالح لملؤسس  ي لجلامعات لقييبية 
 ئة لقت ريس جبامعة سرت .كدما يرلها ألضاء هي
 لجلامعات  –لإلصالح لملؤسس   –: لملساءقة  الكلمات املفتاحية

Abstract 

 This study aims to identify the relationship between the reality of the 

application of accountability and the institutional reform programs in 

the Libyan universities, as seen by faculty members at the University 

of Sirte. The study society is composed of all members of the 

university faculty. A sample was withdrawn by 20% As a tool for data 

collection, this study has reached a number of results, the most 

important of which is the existence of a statistically significant 

relationship between the reality of the application of accountability 

and institutional reform programs in Libyan universities as seen by 

faculty members at Sirte University. 
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 :املقدمة .1
 فشل أو جناح ، ذقك أن لجملتدمع ي وحساسية أمهية لألنظدمة أكثر نم   لقرتبوي لقنظامي عّ  
 ليينا تمي   وهال ، لألخرى وأنظدمته لجملتدمع مؤسسات قكافة فشل أو جناحهو  لقنظام هال
 بجولن ليى قيتعرف ودلئدمة ستدمرةم   ومتابعة ولهتدمام أنظار حمطّ  لقرتبوي لقنظام يكون أبن
 لحنرلف هبا يوج  مرحية أو نذطة أيّ  ي مساره تصحيح ليى لقعدمل أجل من وضعفه قوته
 لقرقابة من خاص نوع   إىل حباجة لقنظام هال أن جن  وهلال،  خمرجاته وجودة مبصيحة يضرّ 

 إالّ  ىتّ يتأ   ال  وهال ، أه لفه حتذيق دون حتول يتلقّ  عذباتلق   وتاقيل مساره قتصحيح ولملتابعة
 لقنظام ي اً ومهدم اً رئيس زًءلج   تصبح أبن ذقك ، صحيح بشكل لملساءقة مفهوم يقبتحذ

 .( جي  إدلري نظام يوج  ال ، جي  ساءقةم نظام ب ون(  أبنه وهنا ميكن لقذول
 جبولنبها ملساءقةفا "، ار مي   سيوك لّ وك   يؤدى لدمل كل يكم كدمب أ لملساءقة أمهية وتتدمثل
 ولألساقيب لقعدمييات من  مجية ه  بل ، حماكدمة أو حتذيذاً  قيست مجيعاً  ولدميياهتا وأبعادها

،  1999 : لقطويل) " هلا خمطط هو ملا وفذا تسري لألمور أن نم   ذقلقتحّ  مبذتضاها يتمّ  لقيت
284 ) 
كثرية  أنوللها لختالف ليى لملؤّسسات ي لملساءقة تطبيق إىل ت لو لقيت لألسباب وقعلّ 

 وه ر لإلدلري ، لقفساد من ي ّ  ال قيدمساءقة لقفّعال لقتطبيق نأ لقذول ويكف  ومتع دة ،
 قيدمدمارسة صيبة قولل  إلرساء منها مفرّ  ال ضرورة يشكل إنه بل لملولرد فحسب ،

 وتطويره لألدلء وتذومي لملؤّسسة ، ي ولقضعف لقذوة ق فحص نذاط وكاقك لألخالقية ،
 لملستدمر. لقتحسني وضدمان

ملذاومة لقفساد ولإلحنرلف لإلدلري فشعور لقعاميني بشيوع لملساءقة  وت عترب لملساءقة وسيية
يكبح لجلدماح إلستغالل لقسيطة ي إساءة لستخ لم لملولرد لقعامة حيث خييق لقشعور 
إبمكانية لقكشف قيرأي لقعام لن ل م لستذامة لقذرلر لالدلري أو لقسيوك كدمانع قيتعسف 

ل لإلدرلك مع لأللرلف لالجتدمالية لقيت تن كر ليى ي ممارسة لقسيطة خاصًة لن  لقتذاء ها
 . ( 62،  2002) لق ويري : لقعاميني لجلدمع بني لقسيطة ول م لالستذامة 
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ن رسوخ لملساءقة يعين أن لإلدلرة تعدمل من أجل حتذيق أه لف لجملتدمع ، وأن لإلدلرة تشعر إ
أمهّية لجلهود لقيت تبال من قبل جتاه لقعاميني وه م  ي لملذابل يعرفون ويذ رون لابملسؤوقية 

هاه لإلدلرة خل متهم ، وهال من شأنه تعزيز لقثذة لقتنظيدمية وخييق درجات لاقية من لقوالء 
 ومنق يهم مما سيساهم ي تعزيز برلمج لقتطوير ولإلصالح لملؤسس  ي هاه لملنظدمات ، 

  ستدمرةم   ديناميكية دمييةل ه  وإمنا ب لً ل تنته  ال لإلصالح إىل لحلاجة نإ ابقاكر لجل ير
 لحلاجة تبذى وإمنا لقعالج تستوجب مرضية حاالت هناك أن لإلصالح إىل لحلاجة تعين وال
 .ككل لإلدلري لجلهاز أو لملنظدمة بذاء ابقية لقتطوير إىل
 :مشكلة الدراسة  1. 1

 ت عّ  لجلامعات من أكثر لملؤّسسات لرضة قينذ  من قطالات لريضة ي لجملتدمع ، وقعلّ 
ذقك يرجع إىل حجم لقتوقعات ابألدولر ولملهام ابقغة لألمهية لقيت تذ مها قيدمجتدمع أييت ي 
ص لرهتا تذ مي لملعارف ، ولملهارلت إىل طالهبا ، ومشاركتها لقفالية ي خ مة لجملتدمع ومن 

نتائج لقبحوث مث لملسامهة ي تطويره من خالل أنشطة لقبحث لقعيدم  ، إال أن لملتتبع ق
ومنها   خالل لقسنولت لألخرية لقيييب امع رلسات ولقتذارير لقيت تناوقت ولقع لقتعييم لجلولق 

  2018، سرير و لالقطيوش  2018لملغريب ،  2015، مرجني  2007) لقتري  درلسة
، وتذرير لملنظدمة لقيبية  2013تذرير لقزايرة لالستطاللية ليى لجلامعات لقييبية لحلكومية و 

لن سنولت  تذارير هيئة لقرقابة لإلدلرية وديولن لحملاسبة  2016لتيجيات قيسياسات ولالسرت 
أن لقتعييم لجلامع  ي قيبيا يولجه  إىل لنتهت نتائجها وغريها ، ولقيت(  2017 - 2015

لقتطوير تعوق جهود  أزمة حذيذية تتجيى صورها ي مجية من لقتح ايت ولقعرلقيل لقيت 
وحتذيق غاايته ، وقعّل أبرز هاه عى ي قيبيا إىل أه لفه وحتول دون وصول لقتعييم لجلام

لقتح ايت لقتوسع غري لملسبوق ي لفتتاح لجلامعات حيث قفز ل د لجلامعات من لثنتا 
ية ضولبط دون مرللاة أل 2018إىل أربعة ولشرون جامعة لام  2014لشر جامعة لام 

لقرؤية لإلسرتلتيجية لقولضحة غياب ، مع  2010قسنة  18ومعايري ومبخاقفة قيذانون رقم 
لجلامعات كدمخطط معري قيدمجتدمع ول م لقذيام ب ورها ي إنتاج لقعيم ولملعرفة هاه ق ور 
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خل مة لقتندمية ، وهو لقش ء لقاى ينعكس مباشرة ي تزلي  تعدميق لقفجوة لملعرفية بيننا وبني 
سيطر لييها سيسية تضم أجهزة بريوقرلطية ، ت اتإىل مؤسس اتحيث حتوقت لجلامع لقعامل

   من لقذولنني ولقيولئح ولقيت تساهم بشكل كبري ي هتدميش دور لجلانب لألكادمي   وقعل 
ما يعزز هال لالجتاه غياب دور وزلرة لقتعييم لقعايل حيث أشار تذرير هيئة لقرقابة لإلدلرية 

تدم ة ال توج  خطة لدمل مع لن لقتعييم لقعايل إىل مالحظة مهدمة وه  أنه 2015قسنة 
قيوزلرة ميكن لالستناد إقيها ولالهت لء هبا قينهوض بذطاع لقتعييم لجلامع  ) تذرير هيئة 

 .( 138،  2015 لقرقابة لإلدلرية :
يشري لقتذرير لقصادر لن لملركز لقوطين قضدمان جودة وللتدماد لملؤسسات  أخرىومن جهة 

يبية غري قادرة ليى مولكبة ، أن لجلامعات لحلكومية لقي 2013لقتعييدمية ولقت ريبية لام 
لقتغريلت لقيت ح ثت ليى مستوى لحتياجات لجملتدمع ولقتندمية ، كدما بني لقتذرير أبن أخطر 
تيك لألزمات للتدماد لجلامعات صورة منطية لرب منظومة ولح ة من لألنظدمة ولقيولئح 

لتبارية ولإلجرلءلت ولملدمارسات لقيت فذ ت كل جامعة بسببها لستذالقيتها وشخصيتها لال
ومرونتها لإلدلرية ولملاقية وق رهتا ليى مولجهة لقتح ايت ولألزمات ، فانعكس ذقك ليى 

ن تردي أوضاع ألضاء هيئة أكدما ،  وأدولر لجلامعة لملرجوة منها  ، لقبيئة لجلامعية أبكدميها
يعترب من أكرب لقتح ايت لقيت تولجه أي جه  وت ين مستوى أدلءهم ومنوهم لملهين  لقت ريس

،  يذابل هال تك   ي أل لد لقطالب لمليتحذني حذيذ  قتطوير أوضاع لقتعييم لجلامع  
ي خالل  طاقباً وطاقبة(  342795ط حوليل ) لابقتعييم لجلامع  حيث تشري لألرقام إىل أخنر 

 . ( 14،  2018) لملغريب :  2014/ 2013لقعام لجلامع   
ليى لقتعييم حيث يالحظ لقتوسع غري  إضافة إىل مشكالت ل ي ة تتعيق حبجم لالنفاق

لملسبوق ي لالنفاق ليى لقتعييم لقعايل دون أن يرلفق ذقك إجنازلت ولقعية تساهم ي 
لالنتذال به إىل مولقع متذ مة ليى لقصعي  لالقييدم  أو لق ويل ، ويالحظ من خالل لملذارنة 

ضعاف أوصل إىل أربع  أنه ق  2016 – 2006بني لإلنفاق ليى لقتعييم لقعايل بني لام  
   يفاد قيخارج حيث جتاوز شر ، مع توسع غري مربر ي حجم لإلخالل هاه لقسنولت لقع
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من هاه لملخصصات   %60يفوق ما ما يستذطعه هال لقبن  من ميزلنيات لقتعييم لجلامع  
صاحب ذقك تضخم كبري ابجلهاز لإلدلري ي لجلامعات حيث بيغ ل د لملوظفني 

    يبية أكثر من ثالثني لقف موظف وهو ل د كبري يفوق حاجة لجلامعات ابجلامعات لقي
 ( . 21،  2018: لالقطيوشو )سرير مما أصبح أح  لقذيود لقيت تعيق تطور وتذ م هاه لجلامعات

وميكن لقذول أن هاه لقّتح ايت ولقصعوابت لقيت تولجه لقتعييم لجلامع  لقيوم ه  وقي ة 
لها وتعدّمذت هاه لملشكالت قتصبح حت ايت تع صف سنولت طويية ترلكدمت ليى م 

ابقتعييم لجلامع  ي قيبيا وقعّل لقسبب لقرئيس  ي تضخدمها ولستفحاهلا هبال لقشكل ولقغري 
لملسبوق يعود إ ىل غياب ن ظم لملساءقة ولقرقابة وما ميكن أن تتيحه هاه لقنظم من مالحظات 

ملشكالت منا سنولت ول م لقسدماح ومؤشرلت حذيذية كانت ستساهم ي معاجلة هاه ل
بتطورها وتعدمذها هبال لقشكل لقاي يطاقعنا لقيوم ويعوق جهود لقتطوير ولإلصالح ذقك أن 
هال لإلصالح ولقتطوير قن يذق مبتغاه ويصل إىل أه لفه إال بوجود نظم مساءقة فعاقة ي 

رلدفًا قالهتدمام ابإلصالح أن لالهتدمام ابملساءقة ي ع  م  مؤسساتنا لجلامعية حيث يشري لقولقع 
قيادلت هاه ي ع  مؤشرًل م هدمًا ليى حرص  لجلامعات ن لالهتدمام ابملساءقة يأإذ ،  لقرتبوي

ا ، فذاطرة لإلصالح ولقتطوير لملؤسس  الب  أن ورغبتهم ي لالرتذاء مبستوى أدلئهلجلامعات 
ت شكل أصبحت فاملساءقة  ،تنطيق من إرساء لملساءقة وجعيها بع ًل أساسيًا قنظدمنا لقرتبوية 

نالحظ لقكثري  وأنناخاصة   قتوقعات جمتدمعاهتا لجلامعاتقيتأك  من حتذيق  جمتدمعياً مطيبًا 
وم ى جناحها ي  هاه لجلامعاتمن لقتساؤالت ت ثار حول م ى فاليية وكفاية خمرجات 

كاقك ما يتوقع منها و  طالب بناء لألطر لملعرفية ولقذيدمية ولالجتاهية ولملهارية مل خالهتا من لق
وهو بناء   من خ مة قيدمجتدمع ومن إثرلء قيدمعرفة ولقفكر لإلنساين إضافة إىل خمرجها لقرئيس

ومن ) 2، 2014 :)لق لهوكلقذادر ليى لقتعاط  مع متغريلت لقعصر لحلايل  لإلنسان لقصاحل 
 ل لقتايل :  خالل ما تذ م تنبثق مشكية هاه لق رلسة من خالل حماوقتها لالجابة لن لقتساؤ 

لجلامعات لقييبية كدما ي برلمج لإلصالح لملؤسس  تعزيز لملساءقة ودورها ي  تطبيق ولقع ما
 يرلها ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة سرت ؟ ومن خالل هال لقتساؤل تتفرع لالسئية لقتاقية :
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 ؟امعة سرتلجلامعات لقييبية كدما يرلها ألضاء هيئة لقت ريس جبي  تطبيق لملساءقة ماولقع-1 
 برلمج لإلصالح لملؤسس  كدما يرلها ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة سرت ؟  ولقع ما 2-

ي لملساءقة وبرلمج لإلصالح لملؤسس   بني إحصائية دالقة ذلت لالقة توج  هل3- 
 لجلامعات لقييبية كدما يرلها ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة سرت ؟

  سة قتحذيق مايي  .: هت ف هاه لق رل  أهداف الدراسة 2. 1
لجلامعات لقييبية كدما يرلها ألضاء هيئة لقت ريس ي  تطبيق لملساءقة ولقع لقتعرف ليى -1

 جبامعة سرت .
برلمج لإلصالح لملؤسس  كدما يرلها ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة  ولقع لقتعرف ليى 2-

  سرت.
ابجلامعات لقييبية  كدما وبرلمج لإلصالح لملؤسس   لملساءقة بني لقتعرف ليى لقعالقة3- 

 يرلها ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة سرت .
 أمهية الدراسة :  3. 1

تنبع أمهية هاه لق رلسة من طبيعة لملوضولات لقيت تتناوهلا ومها لملساءقة ولإلصالح لملؤسس  
حيث أهندما من لملوضولات لقيت هلدما دور كبري ي تطوير منظومة لقعدمل لجلامع  ولملسامهة 

ميكن أن يؤديها قيوصول هبال لقتعييم أله لفه وغاايته فضاًل لن ما تذ مه من إضافَة  لقيت
 معرفية قيباحثني ي جماالت لالصالح ولقتطوير لملعري خاصة ي لجملاالت لألكادميية .

 تعريف املصطلحات :  4. 1
لالقتزلم يعرفها معجم مصطيحات ضدمان لجلودة ي لقتعييم لقعايل أبهنا ":  لملساءقة -1

إبثبات أن لقعدمل ق  سار طبذًا ملا لتفق لييه من قولل  ومعايري ، أو لالقتزلم بتذ مي تذرير 
متجرد لن نتائج لألدلء ابقذيا  إىل لملهام لو لخلطط لملكيف هبا ، وق  يست ل  ذقك إثبااتً 

ة قضدمان لجلودة ي ) لقشبكة لقعربيدقيذًا ، بل وقانونيًا أبن ما مت من لدمل مطابق قشروط لقتعاق  
 (19، 2010لقتعييم لقعايل : 
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عرف لملساءقة إجرلئياً أبنه لألساقيب لقيت متارسها إدلرة لجلامعة ولقكيية ولقذسم حملاسبة وت  
ألضاء هيئة لقت ريس ليى أدلءهم دلخل جامعة سرت ، وتذا  ابق رجة لقكيية لقيت يص 

 أدلة لق رلسة .لييها أفرلد لينة لق رلسة نتيجة لستجابتهم ليى 
 أنظدمة ي أساسية تغيريلت إدخال إىل لقيت هت ف عدميياتهو لق :  اإلصالح املؤّسسي -2

 تغيري خالل من لقذائدمة لإلدلرية لقنظم كفاءة ورفع لألدلء مستوايت حتسني تكفل مبا لإلدلرة
 قتكنوقوج ل لقتطور مع مالئدمة أكثر وجعيها لقتنظيدمية ولقبيئة ولقذيم ولالجتاهات لملعتذ لت
 . (4، 2017) فرحات :  ، لملوطفني ق ي لقذيق نسبة وختفيض لقسوق وحت ايت لحل يث

عرف لإلصالح إجرلئيًا أبنه حصر جماالت لخليل ولالحنرلف وحماربة لقفساد ، من إلادة وي  
لقنظر ي لالجرلءلت ولألساقيب لقتنظيدمية وفق مستج لت لقبيئة مبا يذق لالرتذاء مبستوى 

وزايدة لقكفاءة ، وتذا  ابق رجة لقكيية لقيت يص لييها أفرلد لينة لق رلسة نتيجة  لألدلء
 لستجابتهم ليى أدلة لق رلسة .

 حدود الدراسة : 5. 1
ولقع لملساءقة  متغريين مها لستعرلضليى لحل ود لملوضولية : لقتصرت هاه لق رلسة  -1

 . وبرلمج لإلصالح لملؤسس  
تصرت هاه لق رلسة ليى للضاء هيئة لقت ريس جبامعة سرت لحل ود لقبشرية : لق – 2

 ( لضو هيئة ت ريس.420ول دهم )
  .2019/ 2018لقفصل لق رلس  لخلريف هاه لق رلسة خالل  أجريتلحل ود لقزمنية  :  -3

: ليى لقرغم من كون مفهوم لملساءقة من لملفاهيم لملستخ مة بكثرة ي  مفهوم املساءلة
امة ، إال أن هال لملصطيح مازلل يفتذر إىل لقتح ي  لملفاهيدم  لق قيق  أدبيات لإلدلرة لقع

ورمبا يعود ذقك قت لخل مفهوم لملساءقة مع مفاهيم أخر مثل لملسؤوقية ، ولقتذييم ، ولحملاسبة 
إال أن لحلذيذة تشري إىل لالختالفات بني هاه لملفاهيم سولء من جانب لقنظرية أو لقتطبيق  

 لم هاه لملفاهيم كدمرتلدفات ، فدمفهوم لملساءقة ينبع من فكرة مؤدلها ومن مث يصعب لستخ
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أن خيضع كل من حصل ليى تفويض من جهة معينة بصالحيات وأدولت لدمل  قيوقوف 
فوضت قه ،  ولملولرد لقيت كيفية لستعدمال لقصالحيات لقيت   أمام هاه لجلهة قإلجابة لن

لملسئوقني لن لقوظائف سولء كانول وضعت حتت تصرفه ، أي أن لملساءقة تعين ولجب 
منتخبني أو معينني أن يذ مول تذارير دورية لن لدميهم وسياساهتم وم ى فالييتها ي لقتنفيا 

 ( . 142، 2010:لقشرمان) . 

إىل  ( StartIinq)ومن هنا تع دت لقزولاي لقيت ينظر منها لق لرسون قيدمساءقة حيث يشري 
لملؤسسات لن لالسئية لملوجهة إقيهم بسبب سيوكيات  أن لملساءقة ه  "إجابة لألفرلد أو

، ي حني لرفها  (17،  2007)لقعدمري : غري مرغوب فيها وتتناىف مع لألنظدمة ولملعايري " 
Leseley  أبهنا " ق رة لملستخ م ليى تنفيا لملهام لحمل دة ، وق رته ليى شرح وتفسري

ذة لملرلقب قعدمل لملستخ م" وابقتايل وتوضيح مستوى لملكتسبات لقيت حذذها بطريذة تبين ث
ه  لالستع لد قذبول لقيوم لن لقفشل أو قبول لقثناء ولقتذ ير لن لقنجاح ولالجناز  وتشدمل 

)أخولر شي ه  وما جيب فعيه ي مثل هال لملوقف شرحًا وتفسريًل  قألسباب لملؤدية قاقك
:2006 ،33. ) 

وية ولقتعييدمية ي لقثدمانينات من لقذرن وق  ب أت لملساءقة تشق طريذها إىل لقنظم لقرتب
حيث ذكرت لملوسولة لقعيدمية قيرتبية أن لملساءقة ظهرت ي لقوالايت لملتح ة  ،لملاض  

رة ليى لقتعييم لالبت لئ  ولقثانوية ، مث لمت ت إىل لقتعييم لقعايل كدمطيب قالرتذاء صمذت
لالستثدماري قيدمؤسسات لقتعييدمية مبستوى لقنظام لقتعييدم  ، وقعل مربر ذقك هو تزلي  لقبع  

مما جعل لالهتدمام ابملساءقة مطيبًا وضروة قالرتذاء هباه لملؤسسات ولقتأك  من حتذيذها 
 أله لفها .
 برانمج تذييم خالهلا من يتم لقرتبوية لقعدميية انتج وصف " أبهنا لقرتبوية لملساءقةو تعرف 
 لن مسؤوقني لقرتبويون ويع  ، اقبلقط تعيم حتذيق ي وكفاءته فعاقيته حيث من تعييدم 
 ( 73،  2006: بطاح) " لقتعييدم  لقربانمج جناح أو  فشل
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 أن من لقتحذق مبذتضاها يتم لقيت ولألساقيب لقعدمييات من مجية ه  لقرتبوية وهبال فاملساءقة
 قيست فاملساءقة وقاقك لملستطاع ، أقصى هلا ، وضدمن خمطط هو ملا وفذاً  لألمور تسري

 ح دهتا لأله لف لقيت لألطر ضدمن يتم لألدلء أن منها لقذص  بل أو حماكدمة ، حتذيذاً 
ولقفعاقية   لقكفاية من متدميز مستوى إىل ابقنظام قيوصول لييها لملتفق لملعايري وفق ولملرلم 
 لألدلء تذومي لدميية حول ت ور أساسية ركيزة ليى تذوم لقرتبوية لملساءقة أبن سبق مما يتضح
 لقتعييم وزلرة وقطالات ولملؤسسة لقتعييدمية ، ولملعيم ، ب ءًل ابملتعيم تلملستواي قكافة

 .لقتعييم وضدمان جودة حتذيق بغية لقتعييدم  قينظام لهلرم بذدمة ولنتهاءً  وأجهزهتا
 العناصر الواجب توافرها يف املساءلة :

يى جمدمولة ليى لقرغم من تع د لقتعريفات لقيت تناوقت مفهوم لملساءقة إال أهنا لشتدميت ل
 . (11، 2013)لقشريف : من لقعناصر لقولجب توفرها ومنها : 

وجود طرفني تربطهدما لالقة رئيس ومرؤو  ، حيث يكون لملرؤو  لرضة قيدمساءقة  -1
 أمام رئيسه لدما قام أبدلئه من ألدمال وما حذذه من نتائج .

 وجود ه ف ) أه لف ( متفق لييها مسبذاً . -2 
 ( قيتم لقرجوع إقيه لن  قيا  ماقام به لملرؤو  من لدمل .وجود معيار )معايري -3
منح لملرؤو  نولًا من لقسيطات ولقصالحيات قيذوم أبدلء ما طيب منه أدلؤه ضدمن  -4

 لاله لف لملتفق لييها .
أن ال يكون لهل ف من لملساءقة معاقبة لملوظف لملذصر ابق رجة لألوىل ، بل توجيهه  -5 

 ه ليى لألدلء ، من خالل تعريفه ليى جماالت لقتذصري ي أدلئه .وت ريبه ، وزايدة ق رت
 . أهداف املساءلة

 قعل حمصيتها لقنهائية ه  تطوير لقتنظيم ولحملافظة ليى دينامياته ، هامة أه لف قيدمساءقة
 لألدلء ملرلجعة أسيوب ه  إمنا ، ولخلوف قيذيق مص رلً  متثل أن ميكن ال فاملساءقةومن هنا 
 أه لف ليى تنطوي قيدمساءقة لالجيابية ولملدمارسات ، لقعاميني مهارلت طويروت وحتسينه
 .( 12،  2005) طرخان : :   منها ل ة
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 . لالسرتلتيجية أله لفها لملؤسسة توجه 1-
 . لملؤسسة ي ولقفرق لجملدمولات لدمل تنسيق ليى تعدمل 2-
 . ولقشرلكة لق لم وأشكال لقتولصل لالقات تذوي 3-
 . فيها ولملرغوب لملتوقعة لقنتائج لن ولضحة صورة ينيقيعام تذ م 4-
 "ومسؤوقياته ولجباته طرف كل معرفة خالل من ولقعاميني لإلدلرة بني لقعالقات تعزز 5-

 (15 ،2006)لقطويل : : لقتايل ي وتتدمثل قيدمساءقة لأله لف من جمدمولة كدما ميكن طرح 
 . ولستفحاهلا خطاءلأل متادي من ولحل  ومعاجلتها لألخطاء تصحيح 1- 
 .ولقكيف  لقكدم  بع يه ي لألدلء من لال مستوى إىل لقوصول 2- 
 . لقشفافية مب أ وسيادة لحملسوبية من لقتخيص 3- 
 . ولالستحذاق لجل لرة وقولل  لقفرص تكافؤ مب أ للتدماد 4- 
 . لملخرجات جبودة قالرتذاء ولملدمارسات لمل خالت أمهية ليى لقرتكيز  5-

 أنواع املساءلة :
 وقاقك فيها ، لملساءقة تتم لقيت لقسياقات بسبب لختالف قيدمساءقة لقرتبوية لقرؤية ختتيف

ملؤسسات ي ل لملساءقة من أنولع مخسة بني ( Hammond 1991)هامون   فذ  مّيزت
   (14 ،2012)حويل :أييت :  ي ما ميكن إجيازهالقتعييدمية 
 دميذرلط  جمتدمع ي مؤسسات لقرتبوية ولقتعييدمية لملؤسسات لقسياسية . ت ع  لملساءقة أواًل :
 من قيتأك  لقتشريعية ولملؤسسات لجملتدمع ليى ولرضها لامة ، سياسات لن تنفيا مسؤوقة
 ومؤسسات لملؤسسات لقتعييدمية ، إدلرلت و لملشّرلون ، هبا يذوم وهاه مساءقة ، لقتنفيا
 .لحملي  لجملتدمع

 وقيدمولطنني معينة قانونية لقتزلمات لملؤسسات لقتعييدمية ق ى . لقذانونية لملساءقة : اثنياً  
 غياب مثل خمتيفة قضااي ي قيدمحاكم ولقيجوء هاه لملؤسسات ض  رفع قضااي ي لحلق

 .لخلاص  لقتعييم مشكالت أو لقتدمييز ، سةممار  لملتكافئة أو لقفرص
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ينبغ   لقيت لإلدلرية ابقتعييدمات لالقتزلم م ى حول ترتكز وهاه . لقبريوقرلطية اثقثاً : لملساءقة 
 تنفياها ومتابعة ولقذولل  لألنظدمة إص لر يتبعوها ، إن أن ألضاء هيئات لقت ريس ليى

 .لإلدلرية  قتعييدماتاب ميتزمة لقتعييدمية يذنع لجملتدمع أبن لملؤسسات
إبتباع أفضل  دلئدًما وتطاقب لقتعييدمية ، لملدمارسات ليى تركز وهاه لملهنية . لملساءقة : رلبعاً  

 قيعاميني جي  ت ريب توفري يذتض  لقعيدمية ، وهال لقبحوث نتائج إىل لستناًدل ، لملدمارسات
 مسؤوقيتهم وتعدميق ملؤسساهتم لقتعييدمية ، لقشخص  لنتدمائهم وتعزيز وحت يث معارفهم ،

 .ي لملذام لألول طالهبم أمام
لملؤسسات  ولجب أن يرى من هناك ، لقسوق منطق ليى لقذائدمة لملساءقة : خامساً 
 لقسوق منوذج ووفق تنافسية ، سوق ي لملستهيك مطاقب ليى إرضاء تعدمل أن لقتعييدمية

 ما منها ، أبناءهم حبوليس أو لألهل ، يرغب لألبناء ما تعط  لملؤسسات لقتعييدمية أن إما
 . لألمر هناية ي إغالق هاه لملؤسسات يعين

 مصادر املساءلة .
 . ( 39، 2008: )لقفرجاينهناك مص رين رئيسيني قيدمساءقة ومها : 

لملص ر لقاليت : وينبع هال لقنوع من لملساءقة من خالل لقذيم ولملبادئ لقيت يدميها لقفرد  -أ
دمل هبا سوف يؤدي ذقك قتحذيق لملساءقة لقالتية وابقتايل فإذل كان لقفرد يؤمن هبا ويع

 سوف يكون هلا فاليية ي لحل  من لقكثري من لملدمارسات لقسيبية ولخلاطئة .
 لملص ر غري لقاليت : وينذسم إىل قسدمني مها : -ب
لملساءقة لخلارجية وأتيت من خالل لألجهزة لملعنية ابقرقابة ولحملاسبة ، فهاه لألجهزة  -

 ف لالحنرلفات ، وتتخا لالجرلءلت لقالزمة حياهلا وحيال مرتكبيها .تكش
لملساءقة لق لخيية وتتدمثل ي لقرئيس لملباشر أو لإلدلرلت ولألقسام لملكيفة ابقفحص  -

 ولقرقابة دلخل لملؤسسة نفسها .
 اثنياً اإلصالح املؤسسي :
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 لإلدلري لقنظام ي ما خيل إزلقة إىل لقرلمية لإلجرلءلت من جمدمولة هو لملؤسس  لإلصالح
 إجيايب مضدمون أنه أيضاً  ل رف كدما ، معينة مولضيع وي حم دة زمنية فرتة خالل وذقك
 لألمهية حول ولملولطنني لملختصة لقسيطات أو لملسئوقني بني ولإلدرلك لقول  نشر إىل يه ف
 لإلدلرة إطار ي لقعصري لإلدلرة ليم جمال ي ولألفكار لملفاهيم أح ث نبين أن إىل ولحلاجة
 .( 4،  2017) فرحات :   لقعامة
رف لإلصالح لملؤسس  من وجهة نظر لألمم لملتح ة أبنه "حصيية جمهودلت ذلت كدما ل  

لألل لد لخلاص لقيت تسته ف إدخال تغيريلت أساسية ي لملنظدمة من خالل إصالحات 
ر من ليى مستوى لقنظام ككل ، أو ليى لالقل من خالل معايري حتسني ولح ة أو أكث

 ( . 6، 2011) قردلغ  :لناصرها لقرئيسية مثل لهلياكل لإلدلرية ولألفرلد ولقعدمييات لإلدلرية " 

ي حني ل رف لالصالح لملؤسس  ليضّا " أبنه إدخال تع يل ي لقتنظيدمات إدلرية قائدمة        
ي ") صاأو لستح لث تنظيدمات إدلرية ج ي ة وإص لر لقذولنني ولقيولئح لقالزمة قاقك 

:2000 :21 ) 
  ختتيف أسس ومعايري لإلصالح لملؤسس  ابختالف لملصادر:  معايري اإلصالح املؤسسي

ولدموماً ،  ، لقاي يستن  إقيه لقباحث لق رلسة ولقنسق لملعري ، وم لخل أو لملرجعية لقعيدمية
   (28،  2017) فرحات :  لمل لخل لقتدمييز بني ثالث من هاه ميكن

 .لقعيوم لإلدلرية وابقتح ي  لقتندمية لإلدلرية أواًل : م خل
 . : م خل لحلكم لقرشي  أو ما يعرف ابحلوكدمة اثنيا 

 .: م خل لقتندمية لقسياسية وخصوصاً لمل خل لملؤسس  أو ما يسدمى ابقنظرية لملؤسسية اثقثا
 ، جيب لجلدمع بني هاه وقضدمان لق رلسة لقصحيحة ولملتكامية قعدمييات لإلصالح لملؤسس 

 ، مبا يذق صورة ، وما تشري إقيه من تنوع ي لملرجعيات ولألصول لملعرفية لمل لخل لقثالث
 . ولووالً ملوضوع لإلصالح لملؤسس أكثر تكامالً 

 خطوات عملية اإلصالح املؤسسي . 
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أن تنفيا لدميية لإلصالح لملؤسس  كعدميية منهجية ه فها لقتغيري لهليكي  قيدمؤسسات 
ملولجهة لقظروف ولقتغريلت لقيت تفرضها لقبيئة لق لخية ولخلارجية ومتطيبات لقتطوير يستيزم 

 ( 59، 2013) لقشريف:بع د من لخلطولت منها  أن متر لدميية لإلصالح لملؤسس 
 ضرورة توفر لإلحسا  ابحلاجة لملاسة لقيت تست ل  لإلصالح لملؤسس  . -1
 . وضع لسرتلتيجية خاصة قإلصالح لملؤسس  -2
 تنفيا لإلسرتلتيجية . -3
 لملتابعة ولقتذييم . -4
 مل معها .لقتعرف ليى لملعوقات ومصادر لملذاومة جلهود لإلصالح ولقتعا -5

 الدراسات السابقة :
 "لقعرلق ي تطبيذه ومتطيبات ؤسس لمل لإلصالح ولقع" (2005)لحلسناوي  -1

هت ف هاه لق رلسة إىل إل لد أمنوذج مذرتح قربانمج لإلصالح لملؤسس  يشتدمل أه لف 
عرف لقربانمج وأساقيب تنفياه من أجل حتسني أجهزة لإلدلرة لقعامة ، وذقك من خالل لقت

ليى لألبعاد لقنظرية ولقفكرية ملفهوم لإلصالح لملؤسس  ومذوماته من جهة ومتطيبات 
إل لد وتنفيا برلمج لإلصالح من جهة أخرى ، كدما تضدمنت هاه لق رلسة ثالثة حماور  
لشتدمل لحملور لألول منها ليى لقتعرف ليى مفهوم لإلصالح فيدما تضدمن لحملور لقثاين 

كر لقعريب ولقغريب مع لستعرلض قبعض لقتجارب لقعربية ولقغربية  لإلصالح لملؤسس  ي لقف
وق  لنتهت هاه لق رلسة  بيندما تناول لحملور لقثاقث متطيبات لإلصالح لملؤسس  ي لقعرلق ،

إىل مجية من لقنتائج من أمهها : تطوير وسائل وأدولت لقعدمل لإلدلري ولملؤسس  ، ربط 
لالهتدمام ابقعنصر لقبشري ولقاي جيب أتهييه  ، لإلصالح لملؤسس  ابإلصالح لقتشريع 

لستخ لم لملعيومات ولقتذنيات  وتطويره ألنه يتل أوقوية قصوى ي برلمج لإلصالح ،
 لملختيفة مبا يساهم ي تطوير لملؤسسات .

"لملساءقة لإلدلرية تطبيذاهتا ومعوقاهتا ي إدلرلت لقرتبية ولقتعييم ابملدميكة  (2007)لمل ين -2
ية لقسعودية" ه فت هاه لق رلسة ملعرفة درجة تطبيق لملساءقة لإلدلرية من قبل م يري لقعرب
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جه هؤالء لضافة ملعرفة أهم لملعوقات لقيت تو لإدلرلت لقرتبية ولقتعييم ابملدميكة لقعربية لقسعودية 
سة لملنهج لقوصف  لستخ مت لق رل ،لمل يرين وحت  من درجة تطبيذهم قيدمساءقة لإلدلرية 

جمتدمع لق رلسة من مجيع م يري إدلرلت لقرتبية ولقتعييم ابملدميكة ولستخ م  ييي  وتكونلقتح
( 81سيوب لملسح لقشامل ، لستخ مت لق رلسة لالستبانة جلدمع لقبياانت وق  تكون من )أ

فذرة وق  توصيت إىل ل د من لقنتائج أمهها :أن لستجابة أفرلد لق رلسة جاءت مرتفعة فيدما 
يق لملساءقة بيندما جاءت لستجاابت أفرلد لق رلسة منخفضة فيدما يتعيق يتعيق ب رجة تطب

 مبجال معوقات تطبيق لملساءقة .
"درجة إملام ألضاء هيئة لقت ريس ي جامعات إقييم جنوب  (2010)درلسة لقشرمان  -3 

لألردن ابملساءقة لقرتبوية" ه فت لق رلسة إىل لقتعرف ليى درجة إملام ألضاء هيئة لقت ريس 
ي جامعات إقييم جنوب لألردن ابملساءقة لقرتبوية وقتحذيق أه لف هاه لق رلسة مت تطوير 

( وزلت لالستبانة ليى أفرلد لينة لق رلسة 65لستبانة قغرض مجع لقبياانت بيغ ل د فذرلهتا )
من ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة مؤتة ولقطفيية ولحلسني وق  سحبت لقعينة أبسيوب لقعينة 

( فردًل وق  توصيت إىل جمدمولة من 270ة لقطبذية لقنسبية ، حيث بيغ ل دهم )لقعشولئي
 لقنتائج أمهها أن درجة إملام ألضاء هيئة لقت ريس ابملساءقة لقرتبوية جاءت مرتفعة .

( "أثر لقشفافية ولملساءقة ليى لإلصالح لإلدلري درلسة حتيييية ألرلء 2011كردلغ  ) -4
تان " هت ف هاه لق رلسة إىل لقتعرف ليى أثر لقشفافية لينة من موظف  إقييم وكردس

ولملساءقة ليى لإلصالح لإلدلري ي قطالات حكومة كردستان لستخ مت لق رلسة لملنهج 
لقوصف  لقتحييي  كدما للتدم ت لالستبانة كأدلة جلدمع لقبياانت تكون لجملتدمع درلسة من 

قعينة لقعشولئية لقبسيطة توصيت موظف  إقييم كردستان وق  مت لختيار لقعينة أبسيوب ل
أتفاق بني أفرلد لق رلسة ليى ضعف وجود كل من لبعاد لقشفافية  أن هناك لق رلسة إىل

بعاد لملساءقة ولإلصالح أولملساءقة ولإلصالح لإلدلري كدما أظهرت وجود لالقة قوية بني 
 لإلدلري 
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قيعاميني لإلدلريني ي وزلرة ( "أثر لملساءقة لإلدلرية ليى لألدلء لقوظيف  2013لقشريف) -5
لقرتبية ولقتعييم بذطاع غزة" ه فت هاه لق رلسة إىل لقتعرف ليى ولقع لملساءقة لالدلرية 
ولالقتها ابألدلء لقوظيف  ق ى لقعاميني لإلدلريني ي وزلرة لقرتبية ولقتعييم بذطاع غزة 

كأدلة جلدمع لقبياانت   ةلستخ مت لق رلسة لملنهج لقوصف  لقتحييي  كدما مت للتدماد لالستبان
درلك  إلينة لشولئية طبذية من جمتدمع لق رلسة أظهرت نتائج لق رلسة وجود  وق  مت سحب

م لملساءقة ق ى أفرلد جمتدمع لق رلسة كدما بينت أبن هناك لالقة ذلت دالقة و كبري ملفه
 إحصائية بني لملساءقة ولألدلء لقوظيف  .

تفاق بني هاه لق رلسات لأن هناك  يالحظ من خالل لستعرلض لق رلسات لقسابذة
     بتناول لملساءقة أو لإلصالح أو لقعالقة بينهدما  كولق رلسة لحلاقية من حيث لهل ف وذق
( من حيث جمتدمع لق رلسة ولختيفت مع 2010كدما لهنا لتفذت مع درلسة لقشرمان )

ولقوسائل لق رلسات لألخرى ، كدما أهنا لتفذت مع هاه لق رلسات من حيث أدلة لق رلسة 
ي بعض لقنتائج  هالإلحصائية ، كدما أهنا لتفذت معها ي بعض لقنتائج ولختيفت مع

 .لألخرى  
 منهجية الدراسة وإجراءاهتا.. 2
 ملالءمته لقتحييي  لقوصف  لملنهج لستخ لم لق رلسة هاه مت خالل : الدراسة منهج 1. 2

 ه  كدما لق رلسة موضوع اهرةلقظ وصف إىل لملنهج هال يه ف حيث لق رلسة ونولية طبيعة
 . لقنتائج منها ولستخالص وتفسريها حتيييها مث ومن لقولقع ي
ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة  مجيع من قي رلسة لقكي  لجملتدمع تكون : الدراسة جمتمع 2. 2

لضو هيئة ت ريس (420) ول دها 2018/2019سرت خالل لقفصل لق رلس  خريف 
  ذقك .ني ول لقتايل يبكييات ولجل  (10)موزلني ليى 
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 ( يبني توزيع أفرلد لجملتدمع حسب لقكييات1لجل ول رقم )
 لجملدموع ماجستري دكتورله لقكيية  ت
 71 26 45 لهلن سة  .1
 47 18 29 لالقتصاد  .2
 85 47 38 لآلدلب  .3
 40 15 25 لقطب لقبشري  .4
 22 14 8 طب وجرلحة لقفم ولآلسنان  .5
 21 5 16 لقذانون  .6
 14 9 5 لقزرللة  .7
 66 42 24 لقعيوم  .8
 46 29 17 لقرتبية  .9

 8 3 5 لقعيوم لقصحية   .10
 420 208 212 لجملدموع

ولخلاص بتوزيع أفرلد جمتدمع لق رلسة حسب لقكيية وحسب  (1)يتضح من خالل لجل ول  
( موزلني 420أن ل د ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة سرت بيغ ) )دكتورله /ماجستري(لملؤهل 
وه   (49.5)من محية لملاجستري وبنسبة 208و  (50.5)ق كتورله وبنسبة من محية ل 212إىل 

 نسبة متذاربة ج لً.
 ممثية لق رلسة جمتدمع من نسبية طبذية لشولئية لينة سحب مت : الدراسة عينة 3. 2

 .2ابجل ول  كدما موضح  (% 10 )وبنسبة  ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة سرت جلدميع
 اد العينة حسب الكلية.( يبين توزيع أفر2الجدول رقم )

 لجملدموع ماجستري دكتورله لقكيية  ت
 7 3 4 لهلن سة .1
 5 2 3 لالقتصاد .2
 9 5 4 لآلدلب .3
 3 1 2 لقطب لقبشري .4
 2 1 1 طب وجرلحة لقفم ولآلسنان .5
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 2 0 2 لقذانون .6
 1 1 0 لقزرللة .7
 6 4 2 لقعيوم .8
 5 3 2 لقرتبية .9

 0 0 0 لقعيوم لقصحية  .10
 40 20 20 لجملدموع

 أداة الدراسة : 4. 2
من أجل حتذيق له لف لق رلسة مت للتدماد لالستبانة كأدلة جلدمع لقبياانت وق  لل ت 

 بشكل مب ئ  من حمورين أساسيني هم :
ور ولقع تطبيق لملساءقة وق  قسم إىل قسدمني ، لالول لقتعرف ليى درجة لقتزلم لجلامعة حم -1

لقثاين  فذرلت ، لقذسم 8كدما يرلها ألضاء هيئة لقت ريس وق  تضدمن   برتسيخ لملساءقة
لقتعرف ليى أهم متطيبات ترسيخ لملساءقة ابجلامعات كدما يرلها ألضاء هيئة لقت ريس 

 فذرة . 14ولشتدميت ليى 
 فذرة . (15) برلمج لإلصالح لملؤسس  وق  تضدمن هال لحملور ولقعحمور  -2

 ق لالتساق لق لخي  من خالل حت ي  م ى لرتباط  : وق  مت لحتساب ص صدق األداة
 يبني ذقك 3كل حمور من حماور لدلة لق رلسة ابق رجة لقكيية قالستبانة جمتدمعة ولجل ول 

 
 ( يوضح صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة3جدول رقم )

معامل  حماور االستبانة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 دال 0.000 0.843 ق املساءلةواقع تطبي احملور األول
 دال 0.000 0.877 واقع برامج اإلصالح املؤسسي احملور الثاين

 0.05لن  مستوى دالقة  0.492لجل وقية  r/ قيدمة  0.05لن ى مستوى دالقة  0.623لجل وقية  rقيدمة 
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من خالل لجل ول لقسابق جن  أن معامالت لالرتباط بني كل حمور ولملع ل لقكي  قفذرلت  
لجل وقية وهبال تع   rلحملسوبة أكرب من قيدمة  rلالستبانة دلقة إحصائيًا ، حيث أن قيدمة 

 حماور متسذة ومذبوقة  ملا وضعت قذياسه ، وابقتايل تف  أبغرلض لقبحث لقعيدم  .
 لقتايل : لستخ مت لق رلسة لحلاقية معامل لقثبات أقفا كرونباخ ويبني لجل ول  ثبات األداة

 بات ق  جاءت مرتفعة وه  مطدمئنة الستخ لم أدلة لق رلسة .ن معامالت لقثأ
 ( يبني قيم معامل لقثبات أقفا كرونباخ 4لجل ول رقم ) 

 معامل أقفا كرونباخ ل د لقفذرلت لنولن لحملور لحملور
 0.88 22 ولقع تطبيق لملساءقة لألول
 0.89 15 ولقع برلمج لإلصالح لملؤسس  لقثاين

 0.90 37 مجيع لقفذرلت
 ت مرتفعة ومذبوقة وتف  أغرلض لقبحث .اءيتبني من لجل ول لقسابق أن قيم لقثبات ج

: من أجل لإلجابة لن أسئية لق رلسة لستخ م لقباحث لقربانمج  الوسائل اإلحصائية
لالحنرلفات  -( ومتثيت فيدما يي : لملتوسطات لحلسابية spssلإلحصائ  قيعيوم لالجتدمالية )

 .لقفا كرونباخ معامل لالرتباط بريسون  -ئوية لقنسب لمل -لملعيارية 
 :النتائجحتليل وعرض . 3
، حسب  SpSSي هاه لملرحية مت ترميز لقبياانت ومعاجلتها ابستخ لم لقربانمج لإلحصائ   

 مولفق بش ة (5 –مولفق  4 –حماي   3 –غري مولفق 2 –غري مولفق بش ة 1)مذيا  قيكرت لخلدماس 
 (4=  1-5 )  قيكرت ) لحل ود لق نيا ولقعييا ( مت حساب لمل ى وقتح ي  طول فرتة مذيا

 بع  ذقك (0.8=4/5)مث تذسيدمه ليى فرتلت لملذيا  لخلدمسة قيحصول ليى طول لقفرتة أي 
مت إضافة هاه لقذيدمة إىل أقل قيدمة وه  لقولح  صحيح وذقك قتح ي  لحل  لألليى قيفذرة 

 ل هاه لقفرتلت .لألوىل وهكال ، ولجل ول لقتايل يوضح أطول
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 ( أطولل لقفرتلت ملذيا  قيكرت لخلدماس  5لجل ول رقم ) 
 – 2.60 2.60 - 1.80 1.80 - 1 لقفرتة

3.40 
3.40 – 
4.20 

4.20 - 5.0 

 مولفق بش ة مولفق حماي  غري مولفق غري مولفق بش ة لق رجة
 5 4 3 2 1 لقوزن
 وفيدما يي  لستعرض نتائج لق رلسة    

لجلامعات لقييبية  ي  تطبيق لملساءقة ولقع ولقاي ينص : ما ابلتساؤل األول النتائج املتعلقة
 كدما يرلها ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة سرت ؟ 

 وق  جاءت لستجابة أفرلد لينة لق رلسة ليى هال لقتساؤل كدما هو موضح ابجل ول لقتايل :
 ( ينب حتييل فذرلت ولقع تطبيق لملساءقة .6لجل ول رقم )

 لقرتبة حنرلف لملعياريلإل لملتوسط ةلقفذر  ت
هناك حرص ليى أن تسود لالقة تتسم ابقشفافية ولقثذة بني  .1

 .إدلرلت لجلامعة وألضاء هيئة لقت ريس
3.4 1.057 6 

 10 .832 2.9 .تطبق نظم لملساءقة ي لجلامعة بفاليية ولالنية .2
عدميهم يتم تبييغ ألضاء هيئة لقت ريس ابقتعييدمات لملتعيذة ب .3

 وحماسبتهم لن  لقتذصري. 
3.1 1.008 8 

تتخا إجرلءلت أتديبية ض  ألضاء هيئة لقت ريس لن  وجود  .4
 قصور ي أدلء مهامهم .

3.3 925. 7 

توج  نظم قيدمكافآت ولحلولفز ولاللرتلف ابقتدميز بني ألضاء  .5
 هيئة لقت ريس ابجلامعة  . 

2.8 984. 11 

ء ألضاء هيئة لقت ريس مع هناية  توج  تذارير مفصية لن أدل .6
 كل فصل درلس  .

3.3 1.027 7 

هناك متابعة أللضاء هيئة لقت ريس وحماسبتهم قع م لنتظامهم   .7
 ابقعدمل دلخل لجلامعة .

3.0 917. 9 

  برلمج ت ريبية أللضاء هيئة لقت ريس قيتعريف ابملساءقة توج .8
 تطبيذها . هومتطيبات

2.3 911. 13 

 13 .966 2.3لر دقيل لسرتشادي ابجلامعة يتعيق بتعريف لملساءقة يتم لص   .9
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 وتعزيزها ق ى ألضاء هيئة لقت ريس .
يتم لآلخا مبب أ لملشاركة ي صنع لقذرلرلت لملتعيذة ابقعدمل  .10

 لجلامع  .
2.2 809. 14 

يتم مرلجعة لقيولئح ولقذولنني لملتعيذة ابملساءقة دلخل لجلامعة من  .11
 آخرى .فرتة إىل 

2.2 800. 14 

متتيك لقذيادلت لإلدلرية دلخل لجلامعة لملهارلت ولخلربلت ي  .12
 جولنب لملتابعة ولملساءقة ولقتذومي.

2.7 716. 12 

تتوفر ليى مستوى لجلامعة ولقكيية ، لإلدلرلت لملؤهية ولقذادرة  .13
 ليى لملتابعة ولملساءقة .

2.8 747. 11 

لملشكالت لإلدلرية ولألكادميية دلخل  تساهم لملساءقة ي حل .14
 لجلامعة .

3.9 920. 5 

 4 .947 4.0 حتول لملساءقة دون لقرتهل لإلدلري ولألكادمي  دلخل لجلامعة. .15
تذود لملساءقة إىل حتسني فاليية لقعدمل لإلدلري ولألكادمي   .16

 دلخل لجلامعة 
4.3 971. 1 

ضاء هيئة لقت ريس ابجلامعة تعزز لملساءقة روح لملسؤوقية ق ى أل .17
. 

4.3 770. 1 

تعزز لملساءقة روح لقعدمل لجلدمال  ق ى ألضاء هيئة لقت ريس  .18
 ابجلامعة

4.1 627. 3 

تزي  لملساءقة من لنصر لملنافسة بني ألضاء هيئة لقت ريس  .19
  .ابجلامعة

4.2 468. 2 

 تساهم لملساءقة ي تندمية لقبع  لألخالق  ق ى لقذيادلت .20
 لإلدلرية ولألكادميية دلخل لجلامعة .

4.3 791. 1 

تذود لملساءقة إىل وضع لقشخص لملناسب ي لملكان لملناسب  .21
 دلخل لجلامعة .

4.2 847. 2 

تذوي لملساءقة لقعالقة بني لقذيادلت لجلامعية وألضاء هيئة  .22
 لقت ريس .

4.2 776. 2 

ت بني لملرتفعة ولقضعيفة حيث  اءلقعينة ق  ج فرلدأن لستجاابت أيتبني من لجل ول لقسابق 
ي حني جاءت  (4.3)ي لملرتبة لألوىل مبتوسط وق ره  (20.17.16)لقفذرلت رقم  كانت
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ي حني جاء لملتوسط لقعام  (2.2)ولألخرية مبتوسط  14ي لملرتبة  (11.10)لقفذرلت 
ن إدرلك أهال يعين و  (3.3)الستجاابت أفرلد لقعينة لن لقتساؤل لألول متوسط ومبع ل 

وه  الترتذ  ، ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة سرت قولقع تطبيق لملساءقة جاءت متوسطة 
 وق  يعزى ذقك إىل غياب لملساءقة  أو ضعفها أن وج ت . ليل لملستوي لملأمول

برلمج لإلصالح لملؤسس  كدما  ولقع ولقاي ينص ليى : ما النتائج املتعلقة ابلتساؤل الثاين
وق  جاءت لستجابة أفرلد لينة لق رلسة ليى  لضاء هيئة لقت ريس جبامعة سرت ؟ يرلها أ

 هال لقتساؤل كدما هو موضح ابجل ول لقتايل :
 ( يبني حتييل فذرلت ولقع برلمج لإلصالح لملؤسس  .7لجل ول رقم )
لالحنرلف  لملتوسط لقفذرة

 لملعياري
 رتبةلق

 5 .749 2.5 .شكل ممنهج وم رو  تذوم لجلامعة إبلادة هيكية دورايً وب
تساب تعط  لجلامعة لقفرصة أللضاء هيئة لقت ريس فيها الك

 قيتغريلتلملعارف ولألفكار قالستجابة 
2.3 608. 6 

تعدمل لجلامعة ليى تبسيط لإلجرلءلت ولقتخفيف من لملركزية 
 وتسهل لملعامالت قيعاميني ابجلامعة 

2.2 630. 7 

كافأ ألضاء هيئة ت وة ليى إجياد لقثذة ي لألدلء تعدمل لجلامع
 .ةلملب للقت ريس ولقذيادلت لجلامعية 

2.5 679. 5 

تنتهج لجلامعة لقتخطيط لإلسرتلتيج  قوضع لإلطار لقعام قتحذيق 
 لأله لف ومولجهة لقتغريلت لقتنظيدمية ولقبيئية .

3.2 823. 2 

عي ًل لن لقتجاذابت لألي قوجية يتم إدلرة لجلامعة وكيياهتا مبنهجية ب
 ولقسياسية .

2.9 639. 3 

يتم إص لر لقنظم ولقيولئح لملناسبة ولملالئدمة قيعدمل لجلامع  
 ولألكادمي  مبهنية ووضوح .

2.3 700. 6 

تتم لملساءقة ولحملاسبة ي حال ل م لالقتزلم بتطبيق لقنظم ولقيولئح 
 كادميية ابجلامعة .وليى مجيع لملستوايت لإلدلرية ولأل

2.5 679 5 

 6 .797 2.3يوج  نظام الختيار لقكولدر لإلدلرية ولألكادميية ابجلامعة ليى 
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 أسس مهنية .
 6 .740 2.3 .توفر لجلامعة نظم شفافة قتذييم أدلء لقعاميني ابجلامعة

 1 .971 3.3 تتوفر ق ي لجلامعة خطة إسرتلتيجية قيتطوير .
لجلامعة ابقبحوث ولق رلسات لملستذبيية قتحذيق لقتدميز بني هتتم 

 لجلامعات حميياً ودوقياً .
2.3 764. 6 

 5 .781 2.5 يتم للتدماد لملساءقة ولقشفافية ي تذييم لدمل لجلامعة .
 4 .841 2.6 يتم للتدماد لجل لرة ولقكفاءة ي لختيار لقذيادلت لجلامعية .

عة بتحسني ظروف لقعدمل ابقنسبة قيعاميني تذوم إدلرة لجلام
 ابجلامعة .

2.5 1.035 5 

ضعيفة حيث لقفرلد لقعينة ق  جإت بني لملتوسطة و أن لستجاابت أيتبني من لجل ول لقسابق 
ي حني جاءت لقفذرة رقم  (3.3)ي لملرتبة لألوىل مبتوسط وق ره  (11)جاءت لقفذرة رقم 

ي حني جاء لملتوسط لقعام الستجاابت أفرلد  (2.2)مبتوسط ي لملرتبة لقسابعة ولألخرية  (7)
وتشري هاه لقنتيجة إىل أن إدرلك ألضاء  (2.6)لن لقتساؤل لقثاين ضعيفة ومبع ل  ةلقعين

ورمبا  اً ضعيف إلصالح لملؤسس  ابجلامعات ق  جاءهيئة لقت ريس جبامعة سرت قولقع برلمج ل
طط لجلامعة ورؤيتها لملستذبيية لملتعيذة يعود ذقك قضعف هاه لقربلمج وغياهبا ضدمن خ

 لإلصالح لملؤسس  .قتطوير اب
 دالقة ذلت لالقة توج  ولقاي ينص ليى : هل النتائج املتعلقة ابلتساؤل الثالث

ولقع تطبيق لملساءقة وبرلمج لإلصالح لملؤسس  ابجلامعات لقييبية كدما يرلها  بني إحصائية
 ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة سرت ؟

 إرتباط بريسون ولجل ول لقتايل يوضح ذقكإلجابة ليى هال لقتساؤل مت لحتساب معامل وق
 ( يبين قيمة معامل بيرسون للعالقة بين واقع تطبيق المساءلة وبرامج اإلصالح المؤسسي8الجدول رقم )

 مستوى الداللة rقيمة  اإلصالح المؤسسي المساءلة
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
3.3 483. 2.6 426. 593. 0.000* 

 ( 0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) 
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وجود لرتباط لجيايب دلل إحصائيًا بني متوسط  ولقع تطبيق  (8)يتضح من لجل ول رقم 
لملساءقة وبرلمج لإلصالح لملؤسس  ابجلامعات لقييبية كدما يرلها ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة 

شعور ألضاء هيئة لقت ريس ابحلرية لألكادميية مما أدى إىل سرت ، وق  يعزى ذقك إىل 
لرتفاع روح لملسئوقية ق يهم وابقتايل ظهور لقرغبة من طرفهم بضرورة لالرتذاء مبستوى لألدلء 

 لجلامع  وتبين برلمج لإلصالح لملؤسس  .
 النتائج :ملخص 

ينة لن لقتساؤل لملتوسط لقعام الستجاابت أفرلد لقعتبني من خالل نتائج لق رلسة أن  (أ 
لجلامعات لقييبية كدما يرلها ألضاء ي  تطبيق لملساءقة ولقع ماولقاي ينص ليى "لألول 

 وهو مع ل متوسط . (3.3) " ق  جاء بذيدمة هيئة لقت ريس جبامعة سرت
 لملتوسط لقعام الستجاابت أفرلد لقعينة لن لقتساؤلتبني من خالل نتائج لق رلسة أن  (ب 

برلمج لإلصالح لملؤسس  كدما يرلها ألضاء هيئة  ولقع ما يى "لقثاين ولقاي ينص ل
 . ( وهو مع ل ضعيف2.6ق  جاء بذيدمة ) لقت ريس جبامعة سرت

 لالقة توج  لقثاقث ولقاي ينص ليى " لن لقتساؤلتبني من خالل نتائج لق رلسة  (ج 
عات ولقع تطبيق لملساءقة وبرلمج لإلصالح لملؤسس  ابجلام بني إحصائية دالقة ذلت

وجود لرتباط لجيايب دلل إىل   لقييبية كدما يرلها ألضاء هيئة لقت ريس جبامعة سرت
 . إحصائياً 

أن ولقع تطبيق لملساءقة  أظهرتمن خالل لقنظر إىل لقنتائج لقيت لتوصيات :ا  .4
ابجلامعات لقييبية جاءت متوسطة ، وأن برلمج لإلصالح لملؤسس  ق  جاءت ضعيفة فإن 

  : آليتهاه لق رلسة توص  اب
لقعدمل ليى ترسيخ وتعزيز لقول  ابملساءقة ي لجلامعات لقييبية ، وذقك من خالل لذ   -1

ن جننيه ألقورش ولقيذاءلت ولقن ولت ولق ورلت لقت ريبية قتوضيح مفهوم لملساءقة وما ميكن 
 من نتائج ي حال تبنيها ي جامعاتنا .
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ابجلامعات لقييبية وتعزيزها ضدمن ضرورة تطبيق مفاهيم وبرلمج لإلصالح لملؤسس   -2
 لخلطط لالسرتلتيجية هلاه لجلامعات وربطها بربلمج لجلودة ولقتطوير لقتنظيدم  هبا . 

      ضرورة قيام لجلامعات ووزلرة لقتعييم ابملرلجعة لملستدمرة قيذولنني ولألنظدمة ولقيولئح  -3
ل لقتجارب لإلقييدمية ولق وقية ي مبا يعزز من ترسيخ لملساءقة ابجلامعات لقييبية مع ل م إغفا

 هال لجملال. 
إجرلء درلسات مماثية قي رلسة لحلاقية ليى مستوى جامعات أخرى أو لملذارنة بني  -4

لجلامعات لقعامة ولخلاصة ، أو حماوقة إضافة متغريلت أخرى مبا يعود بتطوير لألدلء 
 لألكادمي  ابجلامعات لقييبية .

 .قائمة املراجع
لملساءقة ولقفاليية ي لإلدلرة لقرتبوية ، دلر لحلام   (2006)، لاقية خيف  أخو رشي ة -

 قينشر ولقتوزيع ،لدمان لألردن .
    لدمان ،قضااي معاصرة ي لإلدلرة لقرتبوية ، دلر لقشروق قينشر  (2006)بطاح ، أمح   -

 ، لألردن .
     ط متع د لالقتولءلت ( لقتعييم لقعايل ي قيبيا منوذج لخل2007لقتري ، مصطفى لدمر ) -

 ن وة لقتعييم لقعايل ولقتندمية ، دلر لقكتب لقوطنية ، بنغازي ، قيبيا . ،
ولقع لإلصالح لإلدلري ومتطيبات تطبيذه ي لقعرلق   (2005)سامل صالل  لحلسناوي ، -

 -33جمية لقذادسية قيعيوم لإلدلرية ولالقتصادية ، لجملي  لقتاسع ، لقع د لألول ، ص 
45 

ولقع تطبيق لملساءقة لقرتبوية ولجلودة لقشامية ولقعالقة  (2012)حويل ، إميان مصطفى  -
 بينهدما وكاقة لقغوث ي لقضفة لقغربية من جهة نظر لمل يرين ،رساقة ماجستري ،

  فيسطني جامعة لقنجاح ،
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يية من لملساءقة لإلدلرية ي لإلدلرة ي لألردن درلسة مي لنية حتيي (2002)دويري ، أمح   -
وجهة نظر لمل رلء ي وزلرة لقتندمية لإلدلرية ، رساقة ماجستري ، لجلامعة لألردنية ، 

 لدمان .
تصور مذرتح قتطوير ممارسة لملساءقة لقاكية ق ى م يري  (2014)لق هولك ، هبة وهيب  -

 م لر  وكاقة لقغوث مبحافظات غزة ، رساقة ماجستري ، لجلامعة لإلسالمية ، غزة . 
لقتعييم مؤسسات تطوير  (2018)، نصر إدريس  و لالقطيوش ، لب  لحلدمي  سرير  -

ي قيبيا وفذاً ألجتاهات لقت ويل ، مؤمتر تطوير لقتعييم لقعايل لقتذين ولجلامع   لجلامع 
 – 30/06ي قيبيا لقولقع وآفاق لقتطوير ، لهليئة لقوطنية قيتعييم لقتذين ، بنغازي 

01/07  2018   
أثر لملساءقة لإلدلرية ليى لألدلء لقوطيف  قيعاميني  (2013)ني نعدمان لقشريف ، حن -

لإلدلريني ي وزلرة لقرتبية ولقتعييم لقعايل بغزة ، رساقة ماجستري ، لجلامعة لإلسالمية ، 
 غزة .

درجة إملام ألضاء هيئة لقت ريس ي جامعات إقييم شرق لألردن  (2010)لقشرمان ، منرية  -
 -132ية ، لجملية لق وقية قألحباث لقرتبوية ، جامعة لإلمارلت ،صابملساءقة لقرتبو 

156 
إسرتلتيجية لإلصالح لإلدلري ي نطاق لقفكر ولقنظرية ، دلر ( 2000) صاي ، إمام موسى -

 لقعيوم قيطبالة ولقنشر ، بغ لد ، لقعرلق .
لحل يثة ، معه   لملساءقة مفهومها أنوللها وتطبيذاهتا ي لإلدلرة (2006)طرخان ، حمدم   -

 لقرتبية ، لدمان لإلردن .
 لإلدلرة لقرتبوية ولقسيوك لملنظدم  ، دلر ولئل ، لدمان ، لإلدرن. (2006)لقطويل ، هاين  -
درجة توفر لناصر لملساءقة لقرتبوية ي نظام لملساءقة  (2012)لقعدمري ، حي ر حمدم   -

معات لقعربية قيرتبية وليم لقنفس ، ي وزلرة لقتعييم ي لألردن ، جمية لحتاد لجلالقرتبوية 
 . 98 -71لجملي  لقعاشر ، لقع د لألول ص 
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لإلصالح لملؤسس  ي مصر لقسهل لملدمتنع ، لملركز لملصري ( 2017) فرحات ، رضا -
 قي رلسات لالقتصادية ، لقذاهرة .

 ولقع إسرتلتيجيات لإلصالح ولقتطوير لإلدلري( 2008لقفرجاين ، لب  لقفتاح حمدم  ) -
ودورها ي تعزيز أمن لجملتدمع لقفيسطيين ، رساقة ماجستري ، لجلامعة لإلسالمية ، 

 .غزة
أثر لقشفافية ولملساءقة ليى لإلصالح لإلدلري درلسة  (2011)قردلغ  ، كاوه حمدم   -

 حتيييية قعينة من موظف  إقييم كردستان ، منظدمة كي و ، كركوك ، لقعرلق .
لملساءقة لإلدلرية تطبيذاهتا ومعوقات ي إدلرة لقرتبية  (2007)لمل ين ، معن بن حمدم   -

 ابملدميكة لقعربية لقسعودية ، أطروحة دكتورله ، جامعة أم لقذرى ، مكة لملكرمة .
إصالح منظومة لقتعييم لجلامع  ي قيبيا لقولقع ولملستذبل  (2015)مرجني ، حسني سامل  -

 ة ، لقع د لقتاسع ، طرلبيس .جمية لألكادميية قيعيوم لإلنسانية ولالجتدمالي
ولقع تطبيق لحلوكدمة مبؤسسات لقتعييم وآفاق  (2018)لملغريب ، يوسف لب لجملي   -

درلسة ألقسام لقعيدمية جبامعة إج لبيا )تطويرلها كدما يرلها لدم لء لقكييات ورؤساء ل
ر ، لهليئة مؤمتر لقتعييم لقعايل لقتذين ولجلامع  ي قيبيا لقولقع وآفاق لقتطوي  (مي لنية

 2018  01/07 – 30/06لقوطنية قيتعييم لقتذين ، بنغازي 
( معجم مصطيحات ضدمان 2010لقشبكة لقعربية قضدمان لجلودة ي لقتعييم لقعايل ) -

 http//andahe.Orgلجلودة ي لقتعييم لقعايل ، من لملوقع / 
ورلت لملركز لقوطين تذرير لقزايرلت لالستطاللية ليى لجلامعات لقييبية لحلكومية ، منش -

 .2013قضدمان لجلودة وللتدماد لملؤسسات لقتعييدمية ولقت ريبية ،طرلبيس ، 
 . 2015تذرير هيئة لقرقابة لإلدلرية لن سنة  -
 طرلبيس ، قيبيا . 2016تذرير لملنظدمة لقييبية قيسياسات ولإلسرتلتيجيات  -
 طرلبيس ، قيبيا . 2016تذرير ديولن لحملاسبة  لن سنة  -
 .. طرلبيس ، قيبيا 2017ذرير ديولن لحملاسبة  لن سنة ت -


