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 في الجامعات اللبنانية االستراتيجي الحوكمة والتخطيط
 *ريما جورج سليالتي

 الملخص
مدى و  بين الحوكمة والتخطيط االستراتيجي في الجامعات في لبنان الربطاإلدراك ألهمية مدى  دراسةعلى هذا البحث  ارتكز

خطيط نتائج يؤمل منها ان تساهم في بلورة مفهوم الحوكمة والتلتوصل إلى لالعالقة هذه باألسس التي توضح في هذه الجامعات االلتزام 
تعذر مواجهة ي حيثالجامعات، كانت وما زالت تواجه من التحديات التي تنبع اشكالية البحث و  االستراتيجي في الجامعات في لبنان.

يجاد الحلول لها بالطرق التقليدية السابقة،  التحدياتهذه  شود التخطيط االستراتيجي على مستوى الحوكمة الجامعية الهدف المنما جعل وا 
ية، االهداف تم القيام بدراسة مكتبية في مرحلة اولية وتبعها من ثم دراسة ميدانهذه لتحقيق و  ثارها.آلمواجهة هذه التحديات والتخفيف من 

 الهيئةمن ، وقد تم اختيار عينة نوعية سؤاالا وعشرين  ةالبحث، احتوى على خمسة محاور شملت ست أهداف عبر استبيان يعكس
همية وضع الخطط على صعيد استراتيجي بما يتالءم مع أقد برز في التوصيات لو  .الجامعات في لبنان العليا في واألكاديمّية اإلدارّية

عة وحدة للحوكمة االستراتيجية تتبع اداريا لمجلس الجام داخل الجامعاتنشاء ا  بث روح النزاهة واالخالق واالنتماء والمشاركة والشفافية و 
 .ي لضمان االداء الرشيد في الجامعاتالعالقة بين الحوكمة والتخطيط االستراتيج إطاررسم يقع في صلب مهامها 
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Abstract: 
The main objective of the research is to identify the level of relationship which is given at universities 

in Lebanon to link governance with strategic planning and to determine the degree of commitment at these 
universities and to demonstrate the importance of implementing governance and strategic planning in 
universities. 

The problematic exposed consist on focusing on challenges that were and are still facing universities. 
Thus it became difficult to face challenges and find solutions through traditional methods, making strategic 
planning at the level of university governance the major objective to meet these challenges and mitigation. 

Our methodology consisted on reviewing written literature on the topic. Followed by an empirical study 
done by collection of data by means of a questionnaire. The questionnaire was divided in five sections containing 
26 questions, distributed to higher tier academic and administrative bodies in universities in Lebanon.  

It has been featured in the recommendations the importance of strategic level plans to spread the spirit 
of integrity, ethics and sense of belonging, participation, transparency and the establishment within universities 
of an administrative unit responsible for formulating the framework of the relationship between governance and 
strategic planning to ensure accountable performance in universities. 
Key words: Strategic planning University governance, transparency, participation, accountability, equality, 
organizational effectiveness. 
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 المقدمة
القاعدة االساس للتنمية المجتمعية هي التعليم، إن 

وهي المحرك لتحقيق االهداف الوطنية إن على الصعيد 
االقتصادي أو على مستوى رفاه المجتمع، هذا إن ُوضع التعليم 

مع الواقع االجتماعي ويتوازن مع  في المسار الذي يتماشى
من  فتطوير التعليم الجامعي البيئة االقليمية ويواكب العولمة.

المؤثرات التي تساهم في الترابط االجتماعي من جهة وتساهم 
وخلق الفرص االقتصادية من جهة ثانية  االجتماعيةفي التنمية 

لى ع عبر تأهيل القدرات البشرية في صقل مهاراتها لتكون قادرة
 بداع واالبتكار.اإل

 البحث أهمية .1
التطورات المتسارعة على الصعيد التقني والمعلوماتي 

بما  عليميةتعلى صعيد المناهج ال مستمراا  اا يتطوير  تفرض منهجاا 
يتالءم مع المفاهيم الجديدة التي تؤثر بشكل جوهري على 
معطيات العمل والسوق وعلى تصرفات الفرد. فكان من 

مفهوم الحوكمة الجامعية لتحديد وتطبيق الضروري دراسة 
 انعكاسهداف جراء المناهج واآلليات المستخدمة، ومن ثم األ

الحياة الكاديمية و اإلدارة الجامعية على الصعد المتعلقة بالبرامج ا
االجتماعية والشؤون المالية وشؤون االساتذة والموظفين. 

التخطيط  ولتحقيق الحاكمية المثلى، ال بد للجامعات من اعتماد
ن خالل م دائهاالوضع المعايير واآلليات الحاكمة االستراتيجي ل

قييم، إلدارة والتتطبيق الشفافية، مشاركة الجمهور في عملية ا
ومحاسبة المسؤولين وسياسة اإلفصاح عن  داءاألأسلوب لقياس 

مع االشارة الى قلة الدراسات التي تناولت موضوع  المعلومات.
الربط بين الحوكمة الجامعية والتخطيط االستراتيجي ومنظومة 
العمل التي تساهم في تفعيل واقع الحوكمة الجامعية والمفاهيم 

رض الواقع إلخراجها من دائرة النظرية إلى أعلى المرتبطة بها 
 التطبيق.
 البحث أهداف .2

لى التعرف على مدى اإلدراك إ البحث هدف هذاي  
ألهمية الربط بين الحوكمة والتخطيط االستراتيجي ومدى االلتزام 
باألسس التي توضح العالقة بين الحوكمة والتخطيط 
االستراتيجي في الجامعات في لبنان، للتوصل إلى نتائج يؤمل 
منها ان تساهم في بلورة مفهوم الحوكمة والتخطيط االستراتيجي 

ي ليات التي تساهم فت في لبنان بغية تحديد اآلعافي الجام
 تحسين البرامج التعليمية.

 البحث اشكالية .3
ما كانت و ت نبع اشكالية البحث من التحديات التي 

مواكبة عولمة التعليم الجامعي الجامعات من حيث زالت تواجه 
 لعالميةالتقنيات او أعلى الصعيد االقليمي والدولي  و المنافسةأ

. ويتعذر مواجهة هذه التحديات بالطرق عالم اإلدارة في المتطورة
توى سالتخطيط االستراتيجي على مما جعل التقليدية السابقة، 

هداف من التعليم على الصعيد الحوكمة الجامعية وتحقيق األ
  الوطني، هو الهدف المنشود لمواجهة هذه التحديات.

مدى تأثير الحوكمة على  اشكالية البحثتتناول 
التخطيط االستراتيجي في القطاع الجامعي في لبنان ويتفرع عن 

 االسئلة التالية:هذه االشكالية 
 مدراء وعمداء)هل يدرك أفراد عينة الدراسة  -

بط بين الحوكمة الجامعية الر أهمية ( الجامعات
 ؟االستراتيجيوالتخطيط 

 وم الربط بين الحوكمة الجامعيةهل يطبق مفه -
في  التخطيط االستراتيجي على أرض الواقعو 

 في لبنان؟الجامعات 
ذات داللة إحصائية بين آراء  معنوية فروقهل توجد  -

واقع  ص  خ  فيما الفئتين المشمولتين في عينة الدراسة 
تخطيط تطبيق معايير الحوكمة في إطار ال

  ؟االستراتيجي
 البحث فرضيات .4

ليم الجامعي هي بما ان التحديات التي تواجه التع
التحديات البيئية، العولمة، االنفجار السكاني، تقنيات االتصال 

ودية محد، التمويل، الطلب المتزايد على التعليموالمعلومات، 
هيكل التعليم وضعف القدرة دية محدو ، الطاقة االستيعابية

ي من الحاكمية ف تات البحث انطلقيضفر ، فإن المؤسساتية
مها فافة تحكطر إدارية شألتحديات ضمن هذه المعالجة محاولة 

 :، وبالتالي فإن الفرضيات المقترحة هيالعقالنية والمساءلة
رك أفراد عينة الدراسة )مدراء يد ال: الفرضية األولى

بط بين الحوكمة الجامعية وعمداء الجامعات( أهمية الر 
 .االستراتيجيوالتخطيط 
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لحوكمة ايطبق مفهوم الربط بين  الالفرضية الثانية: 
في  الجامعية والتخطيط االستراتيجي على أرض الواقع

 .في لبنانالجامعات 
ذات داللة  معنوية وجد فروقي ال :الثالثةالفرضية 

يما فبين آراء الفئتين المشمولتين في عينة الدراسة إحصائية 
ص   واقع تطبيق معايير الحوكمة في إطار التخطيط  خ 

 .االستراتيجي
 البحث حدود .5

 :هي بحثلل الحدود الحالية
الممتدة  الفترة خالل البحث تطبيق هذا تم :الحدود الزمانية -

كانون الثاني من العام الجامعي الى ول من تشرين األ
2016/2017. 

همية ا تبيانعلى  البحث قتصر هذاالحدود الموضوعية: ا -
الربط بين الحوكمة الجامعية والتخطيط االستراتيجي لدى وواقع 

 QS -كيو أس "قائمة المدرجة على  العشرالجامعات اللبنانية 
 2016 – 2015للجامعات العربية للعام  للتصنيف العالمي "

واإلدارية العليا وجهة نظر أعضاء الهيئة األكاديمية  ومن
 للعاملين فيها.

مع التوجه في مرحلة الحقة إلعداد بحث حول واقع 
مل شدارية والتخطيط الجامعي بحيث تاإلالعالقة بين الحوكمة 

العينات مجمل الجامعات اللبنانية ومن وجهة نظر مجمل الهيئة 
 دارية.كاديمية والتعليمية واإلاأل

  بحثال مصطلحات .6
 تحديد في هماتس أداة هي االستراتيجية :االستراتيجية -

 خطط بعيدة المدى، الغايات حيث من المؤسسة هدافأ
مندورة ودرويش، ) الموارد تخصيص وأولويات العمل

2005). 
وضع خطة تبّين األهداف التخطيط هو  :التخطيط -

المطلوب الوصول إليها، وعناصر هذه األهداف ومراحلها 
ء ي وعلى ضو المختلفة، انطالقاا من الوضع الراهن الحال

 .(2014)البحيري،  المتاحةاإلمكانيات 
 عمليةو ه التخطيط االستراتيجي :التخطيط االستراتيجي -

 خطة وتطبيق لصياغة األبعاد ومتنوعة متكاملة

 الميزة خلق أو إلى إكساب تؤدي شاملة استراتيجية
 .(2001)غنيم،  للمؤسسة التنافسية

االستراتيجي  التخطيط :االستراتيجي الجامعي التخطيط -
 مستقبلال استقراء تقوم على شاملة عمليةالجامعي هو 

 والخارجية الداخلية بالبيئة المرتبطة المتغيرات وتفهم
 .(2011، المليجيو ضحاوي ) للجامعة

مجموع قواعد تستخدم إلدارة الحوكمة هي  :الحوكمة -
الشركة من الداخل ولقيام مجلس اإلدارة باإلشراف عليها 

يوسف، ) للمساهمينلحماية المصالح والحقوق المالية 
2007). 

الحوكمة الجامعية هي ُقدرة الجامعات : الحوكمة الجامعية -
على تحقيق أهدافها وتحسين أدائها باتباع خطط فاعلة 

 ناصر الدين،من خالل اإلدارة الرشيدة ) وأساليب مناسبة
2014). 

 جميعمعاملة متساوية لن اضمالمساواة هي  المساواة: -
 .أصحاب المصالح في الشركة

ن عن القيام باإلفصاح اضمالشفافية هي  الشفافية: -
وللجهة  المناسب التوقيتفي  المعلومات الجوهرية

 .المناسبة
 جميعمع تشجيع التعاون المشاركة هي  :المشاركة -

 .أصحاب المصالح في الشركة
أصحاب  جميعحق ضمان المساءلة هي  لة:ءالمسا -

  .في المساءلة والمحاسبةالمصالح في الشركة 
ثمار االستالفاعلية التنظيمية هي  :الفاعلية التنظيمية -

 للموارد البشرية، المادية والتقنية. الجيد
 :الدراسات السابقة

ولي ندرة الدراسات الحظ ومن خالل االستطالع األيُ 
بين القة الع الىبشكل مباشر منشورة التي تطرقت و البحاث واأل

ا في مقهيوواقع تطب الحوكمة الجامعية والتخطيط االستراتيجي
ت بعض الدراسات التي تطرق يلي فيما سنستعرضو  الجامعات.

للجدولة  بشكل منفصل، وذلك تبعاا الى احدى المحورين 
 .التاريخية

التخطيط االستراتيجي وأثره على تطبيق دراسة بعنوان " -
متطلبات محاور الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، 
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إلى هدفت  جامعة سرت"،دارسة ميدانية على كليات 
التعريف بمفهوم التخطيط االستراتيجي وتحديد مدى تطبيق 

 في الكليات العلمية بجامعة سرت عناصر هذا المفهوم
 .(2015، شقلوفو )فقهي 

"واقع تطبيق الحوكمة من وجهة نظر  دراسة بعنوان -
أعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية العاملين في جامعة 

هدفت إلى التعرف سعود اإلسالمية"، اإلمام محمد بن 
على واقع تطبيق الحوكمة من وجهة نظر أعضاء الهيئتين 

ة اإلمام محمد بن اإلدارية واألكاديمّية العاملين في جامع
 .(2014العريني، ) سعود اإلسالمية

نظري مقترح لحوكمة الجامعات  "إطار بعنواندراسة  -
تطبيقها في ضوء متطلبات الجودة الشاملة"،  ومؤشرات

هدفت إلى استقصاء حوكمة الجامعات من حيث معناها 
ومراحل تطبيقها، ومؤشرات تطبيقها في ضوء متطلبات 

 .(2012، ناصر الدين) الجودة الشاملة
"معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في  دراسة بعنوان -

استكشاف دفت إلى هالجامعات الناشئة بالمملكة"، 
 الجامعات معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في

في ذلك على المقابالت مع معتمدة ، السعودية الناشئة
ومشرفي ورؤساء األقسام  ة من عمداء الكلياتعين

هيئة التدريس في تلك وأعضاء  ،الوحدات اإلدارية
 .(2012، األمينو )العلي  الجامعات

"التخطيط االستراتيجي لضمان جودة بعنوان دراسة  -
مؤسسات التعليم العالي: التحديات الراهنة ونموذج 

 هدفت إلى تناول التخطيط االستراتيجي باعتبارهالتطبيق"، 
لجودة مؤسسات التعليم العالي والنظر في إمكانية ضماناا 

وأدوات التخطـيط االستراتيجي ومفـاهيم اسـتخدام مبـادئ 
مـن أجلهـا ُأنشـئت التـي  العليـا فافـي تحقيـق األهـد
 .(2012)علي،  المؤسسـة الجامعيـة

دور التخطيط االستراتيجي في تطوير قطاع دراسة بعنوان " -
 ،التعليم العالي وتحديد اتجاهاته وسياساته المستقبلية"

دور التخطيط االستراتيجي في تطوير تبيان هدفت الى 
قطاع التعليم العالي ورسم اتجاهاته وسياساته المستقبلية 

 ة خاصة الدول العربية واالسالميةفي الدول النامي
 .(2012 ،)عبيدات

"الحوكمة األكاديمية بين التخطيط دراسة بعنوان  -
ان  لتبيانسعت الستراتيجي وقياس األداء المؤسسي"، ا

لتطوير العمل الحوكمة الجامعية هي السبيل الوحيد 
 .(2009مرعي، ) األكاديمي العربي

م االستفادة من بعض النقاط الواردة في الدراسات وقد ت  
ميز البحث النظري، لكن ما يُ  اإلطارالسابقة لناحية عرض 

ين مستوى العالقة ب معرفةالحالي عن الدراسات السابقة هو في 
ستراتيجي في الجامعات اللبنانية الحوكمة والتخطيط اال

وضع الصيغ والتوصيات التي تدعم تطبيق الحاكمية ومحاولته 
 في لبنان. الجامعي التعليمي  اإلطارفي 

 التخطيط االستراتيجي والحاكمية القسم االول: 
 الكفاءة لتحقيق استراتيجية أداةهي  الحوكمة

األعمال. وبتطبيق هذا المبدأ على  أداء ولتحسين التشغيلية
الحوكمة الجامعية معيارا يحقق الجامعي، تصبح  القطاع

من وضع الجامعات استقاللية الجامعات، وتتمكن بموجبه 
االستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية الجامعية من قبل 

خدام تالمختصين الفعليين بالعمل الجامعي، بهدف حسن اس
الموارد والوسائل المخصصة، وتحديد المسؤوليات الكاملة لبلوغ 

 الغايات واألهداف وتطبيق المحاسبة والمساءلة الحقيقية.
االهمية التي تحظى بها حوكمة سنحاول تبيان 

ي كونه أحد األسس الت الجامعات وأهمية التخطيط االستراتيجي
يط هم التخطحوكمة الجامعات، حيث يمكن ان يسا ترتكز عليه

االستراتيجي في التحقق من صحة التوجهات االستراتيجية 
 .لإلدارة وكذلك من صحة التنفيذ

I. التخطيط االستراتيجي 
عرف التخطيط االستراتيجي بأنه عملية اتخاذ قرارات يُ 

يذها ية مستقبلية وتنفووضع أهداف واستراتيجيات وبرامج زمن
 ومتابعتها.

اهمها  ومزايا عديدة خصائص االستراتيجي للتخطيط
 خطة تطبيقتقييم و و  لتحديد األبعاد متنوعة عملية كونه

 .بتحقيق التميز التنافسي تسمح للمؤسسة شاملة استراتيجية
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 نشاط مجرد وسع من كونهأ االستراتيجي التخطيط
 الموضوعي بالتفكير يتميز حيث، متخصص وظيفي وديناميكي

 المتغيرات لكافة شاملة صياغة نظرة محاولة من ينطلق الذي
  .البيئية الداخلية والخارجية

 المستويات بين التفاعل االستراتيجي التخطيط حققيُ 
 انجاحه وسبل المؤسسة مستقبل عن في التخطيط اإلدارية
 .اإلدارية العملية في القرارات ويرشد اتخاذ اوتطوره

 اتخاذ أساليب دعم في االستراتيجي التخطيط سهميُ 
 الدراسة على قائم بشكل علميفي المؤسسة  المستقبلية القرارات
 القرارات أفضل التخاذ المختلفة البدائل بين والمقارنة والتحليل
  .للتنفيذ قابلية وأكثرها

 مسارات وضع إلىالتخطيط االستراتيجي  سعىي  
 تغييراا  أكثر بخطط استراتيجية مثلت  ت   االستراتيجي للفعل رئيسة
 نغلقت   التي الخطط التقليدية من تحليالا  وأعمق شموالا  وأوسع
 تنفيذها ومراحل عملها وقواعد مبادئها ثوابت على

(UNESCO & I.I.P.E, 2014). 
 واهدافه االستراتيجي الجامعي التخطيط .1

 االستراتيجي التخطيط تكيف أن الجامعات استطاعت
 التخطيط عملية تطوير في نوعية قلةن   وسجلت أهدافها خدمةل  

 في ومتميزة ناجحة وتجارب جدية اتجاهات صياغة وفي ذاتها
 التي التحديات تنوع خالل من ذلك التطبيق، ويأتي عملية
 تلك فرضتها االستراتيجية التي األهداف وأهمية ههاتواج

 الستيعاب تتطور اإلدارة نظريات بدأت حتى التحديات،
 .التطور طبيعة تفرضها الكبيرة التي المتغيرات

 ازديادنتيجة  ةيالجامعبالبيئة  تحيط التي المخاطرإن 
المتسارع على صعيد  التطور يفرضها المنافسة التيمنظومة 

 لمستقبل الجيد اإلعداديتوجب بنتيجتها  ،التواصل المعلوماتي
 أن يمكن التي العقبات زلتجاو  الرؤية األمثل ووضع الجامعة
 .(2012، جرارو )أبو علي  تعترضها
 االستراتيجي الجامعي للتخطيطاالطر التطبيقية  .2

 للتخطيط اإلعداد مرحلة ضمنت  ت   أن ينبغي
االستراتيجي، والذي  والها التحليلأ عدة خطوات االستراتيجي
 أفضل وتحديد والخارجية، الداخلية الجامعة لبيئتها يقضي بتفهم

 باتجاه تحقيق واستغاللها السريعة، للتغيرات االستجابة سبل
 .األداء األفضل
 لعملية االستراتيجي التحليل عوامل تشخيص يمكن
 حسب وتصنيفها الجامعات مستوى على مباشر التخطيط بشكل

 :التالي النحو على األولويات
 المستوىالمؤهلين،  التدريسية الهيئة : أعضاءالقوة عوامل -

 والمتنوعة، الحديثة الدراسية ، البرامجللخريجين الجيد
المتطورة،  والتجهيزات المختبرات المتكاملة، التحتية البنية
 العلمي التعليمية، البحث العملية إدارة في الحديثة التقنية
قليميا محلياا  فيه والتميز  .وا 

 البرامج والتوجيه والكادر في المحدوديةالضعف:  عوامل -
 الدراسية، التقليد والمجاالت البرامج في األكاديمي، التشابه

 البرامج تكاليف وارتفاع المادية التعقيداتوالروتين، 
 في الجامعية، المحدودية الخدمات ضعف الدراسية،
 في ، الضعفوالخاص العام القطاعين بين التعاون
 المراكزو  الجامعية المؤسسات مع الخارجي االتصال
 .العالمية البحثية

 المجتمعية، التعليم، المنافسة على اإلقبال الفرص: نسبة -
 االجتماعية، المحيط البيئة تطورالسكاني،  النمو نسبة

 .المساندة الخدمات الجغرافي،
 التعليمية المؤسسات والتهديدات: فتح المخاطر -

 االستقطاب البرامج، طرح في المنافسةوالخدماتية، 
 العمل، سوق ، محدوديةالموارد للبرامج، محدودية العالمي
 الخارجية، ضعف الضغوطاتوالدعم،  الخارجية المساندة
 .(2015، وآخرون عبد الفتاح) .السياسي االستقرار
II. الحوكمة 

حدد اطر الحوكمة، ددت التعريفات التي تُ ع  ت  
وباالعتماد على التعريفات الصادرة عن منظمة التعاون 

وبنك التسويات الدولية ممثال في لجنة ، االقتصادي والتنمية
فهو نظام  ،ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بازل

العالقات  نظميُ ل اطر الرقابة والضبط الداخلي، فع  اداري شفاف يُ 
 .الحقوق المالية للمساهمينحمي بين اصحاب العالقة وي  

(OECD, 1999, 2004)( ،C.B.C.B, 1999 ،)(FMI, 
2007). 
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تساهم الحوكمة في االستخدام االفضل للموارد 
 وتساعد على تحقيق النمو واإلنتاجية. كما وتسهل الحوكمة

عملية الرقابة واإلشراف على أداء المؤسسات عبر تحديد أطر 
  الرقابة الداخلية.

تهدف قواعد الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة 
ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية 
للمساهمين مع مراعاة مصالح العمل والعمال. كما أن قواعد 

 )وهبي، .زام بأحكام القانونالحوكمة تؤكد على أهمية االلت
2004) 
 هدافهاأالحوكمة الجامعية و  .1

تصبح طر العامة للحوكمة، تماد على األباالع
الحوكمة الجامعية هي ُقدرة الجامعات على تحقيق أهدافها 
بمستوى عال من الجودة وتحسين أدائها باتباع خطط فاعلة 

 .وأساليب مناسبة من خالل اإلدارة الرشيدة
أهمية الحوكمة في إدارة الجامعات في  مكن تحديديُ 

مساهمتها في بناء مؤسسات مستقلة لها مجالس وهيئات حاكمة 
مسؤولة عن تحديد االتجاه االستراتيجي لها ومساعدة الجامعات 

وكمة كما وتفيد الح. في تحقيق أهدافها بأفضل الطرق الممكنة
في الكشف عن أوجه القصور في األداء وضعف المخرجات 

الّتوازن بين المسؤوليات االستراتيجية بعيدة المدى  وتضمن
 والمسؤوليات التشغيلية قصيرة المدى.

في تعزيز القدرة التنافسية  يضاا اكمة و ساعد الحتُ 
وتجنب الفساد في الجامعات وتضمن موارد الجامعات 
واالستثمار األمثل لها، كما وتضمن حقوق ومصالح جميع 

واألكاديمية دون تمييز وتؤدي إلى عضاء الهيئتين اإلدارية أ
  .سالمة التطبيق القانوني للتشريعات

هدف الحوكمة الجامعية الى تعزيز فاعلية وت  
وانين وضع القالى الجامعات وزيادة كفاءتها الداخلية والخارجية، 

تعزيز مشاركة جميع األطراف في عمليات صنع لى إوالقواعد، 
تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في الجامعة، الى القرارات، 

توفير حق المساءلة لجميع األطراف وتحقيق وتهدف الى 
 الّشفافية وتمّكن الجميع من ممارسة أعمالهم بشكل كامل. 

عمل الحوكمة الجامعية على توفير الفرص للجميع وت  
لتحسين أوضاعهم أو الحفاظ عليها، على تحقيق الشفافية في 

مليات وُصنع القرارات، على تقديم صورة واضحة وحقيقية الع
لما يحدث داخل الجامعة، على االستقاللية وتالفي التأثيرات 
غير الضرورية نتيجة الضغوط، على االنضباط واتباع األسلوب 

رام العدالة واحتمبادئ األخالقي المناسب والصحيح، على ارساء 
امعة، على التركيز حقوق كل المجموعات ذات المصلحة مع الج

الّسليم على القضايا االستراتيجية التي تواجه الجامعة والقدرة 
 ,Côme) احتياجات األفراد وأهداف الجامعةعلى الفصل بين 

2013).  
 طر التطبيقية للحوكمة الجامعيةألا .2

المشاركة في عمليات صنع الجامعية  تشمل الحوكمة
المساءلة في حال وجود اآلراء، القرارات واتاحة الفرصة إلبداء 

احترامها لجميع المسؤولين والقيادات و وحفظ الحقوق  إخفاقات
وموظفي الهيئتين األكاديمية واإلدارية في الجامعة، للطالب 

 وللمجتمع المحلي للجامعة.
يتطلب تطبيق الحوكمة في الجامعات عدة مراحل، 
 حيث يتوجب في المرحلة االولى الّتفرقة بين الحوكمة كثقافة

عة به ويتم توضيح طبي لوب إداري يتم االلتزاموالحوكمة كأس
الحوكمة ومنهجها وأهميتها وأدواتها ووسائلها. يتم في المرحلة 
الثانية بناء بنية اساسية للحوكمة قادرة على التفاعل مع 
المستجدات والمتغيرات المحيطة بها. يلي ذلك مرحلة الّتنفيذ، 

غبة األطراف المستفيدة في وهي مرحلة قياس مدى استعداد ور 
تطبيق الحوكمة وحيث يتطلب التنفيذ عدد من الممارسات 

اواة، المسؤولية، المس ،لية السلطة، الشفافية، المساءلةكاستقال
ودراستها، وتحليلها لتحديد مواطن الضعف في التنفيذ، للوصول 
الى مرحلة المتابعة والتطوير التي تتم بهدف التأكد من حسن 

من خالل الرقابة والمراجعات الّداخلية والخارجّية والتدقيق التنفيذ 
 .(2014العريني، ) في آلية تنفيذ اإلجراءات والعمليات اإلدارية

III. الحوكمة الجامعية والتخطيطي االستراتيجي 
بعض الجامعات التخطيط كجزء من ثقافتها وفي  دعتُ 

خر تقوم الجامعات بعملية التخطيط نزوالا على رغبة ض اآلالبع
 عادةإل او ألنظمة الدولة الزامياا  و تطبيقاا امؤسسات التصنيف 

  ألزمة. هاالهيكلة بعد تعرض
 :تحقيق أهداف التخطيط، يتطلبالوصول الى إن 
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مجالس الجامعات وضوح في دور اعضاء  -
 والتزامهم في عملية التخطيط االستراتيجي

في عملية  بارزاا  دوراا  مجالس ادارة الجامعاتألعضاء 
التخطيط بهدف تحديد مسار األولويات االستراتيجية للجامعة، 

راعي البيئة الخارجية على الصعيد وضمان وضع خطط شاملة تُ 
اتجاهات االلتحاق  إدراكالوطني واالقليمي والدولي، مع 

والطلب  المالية، رةوالقدبالبرامج، والتركيبة السكانية للطالب، 
لتدريس يات اعلى العمالة، واالبتكارات التكنولوجية واستراتيج

 .الجديدة
ألعضاء هيئة  ةاالنخراط والمشاركة والمساوا -

 التدريس في عملية التخطيط االستراتيجي
بالتنسيق  ،رئيسياا  ينبغي لهيئة التدريس أن تلعب دوراا 

ع الجامعة وم عن الهيئة التدريسية فيالمسؤولين مع كبار 
 االستراتيجيةفي تصميم الخطة مجالس الجامعات، اعضاء 

  للجامعة التي يعملون بها.
ة في عملية التخطيط الشفافية والمساءل -

 االستراتيجي
ة ييف  إلى معرفة ك   مجالس الجامعاتاعضاء يحتاج 

ة وع في تنفيذ الخطناء وتعزيز الثقة الجامعية قبل الشر ب  
يمكنهم بناء الثقة في الجامعة من خالل  وبذلك االستراتيجية،

اعضاء  حتاجكما وي خلق عملية تخطيط تشاركية شفافة وشاملة.
إلصدار سلسلة من التقارير السنوية لمجتمع  مجالس الجامعات

فيذه، تم تنلية عما ي  لمسؤو حمل الجهات المعنية االجامعة. هذا يُ 
ؤسسية. هي األولوية الم االستراتيجيةن الخطة أويحثهم للشعور ب

من الضروري أن تبرز التقارير أوجه القصور واإلخفاقات وعدم و 
 . هذا يساعدر على جوانب النجاحات واالنجازاتحصر التقري

 .مصداقية والثقة في عملية التخطيطعلى بناء الشفافية وال
 .(2014)حايك، 

 التطبيقي للبحث اإلطار: القسم الثاني
I.  البحثالجامعات في لبنان، محور خصائص 

ة الثقافة الى وصاية وزار  التعليم الجامعي في لبنانيتبع 
ة جامعات خاصجميع الجامعات في لبنان هي . والتعليم العالي

 حجماا  أكبروهي  "اللبنانية الجامعة"ي ما عدا جامعة واحدة ه

 في التدريسلغة . من مجمل الجامعات مجتمعة كونها مجانية
 .يةاو العربو الفرنسية لجامعات في لبنان هي اإلنجليزية اا

 36عدد الجامعات المرخص لها في لبنان  بلغُ ي  
 35جامعة اللبنانية" وجامعة، جامعة رسمية واحدة هي "ال

 ،(2016)وزارة التربية والتعليم العالي حسب جامعة خاصة 
تصنيف نظم التعليم فيها على النظامين الرئيسيين  ويتوزع

 .النظام االوروبي والنظام األمريكي الموجودين عالمياا 
 رقامأل مجموع الطالب في الجامعات اللبنانية تبعاا  بلغُ ي  

ما يقارب مركز المعلوماتية للتنمية المحلية في لبنان، 
في الجامعة  طالباا  70000، منهم ما يقارب طالباا  190000

الرسمية "الجامعة اللبنانية"، وباقي الطالب الذي يقارب عددهم 
مركز ) 35موزعين على الجامعات الخاصة ال طالباا  120000

 .(2014المعلوماتية للتنمية المحلية في لبنان، 
 بالغة بأهمية لبنان في الجامعي التعليم قطاع حظىي  

 التنمية عملية في القطاع هذا به يقوم الذي الدور من نبعُ ت  
 بشكل ورط  ت   قد القطاع هذا ان سيما وال الشامل، بمفهومها

 والمضمون المحتوى حيث منفي السنوات االخيرة  ملحوظ
 والكم، كونه تحكم النوع التي والتعلم التعليم وانماط والبرامج
 االصالح نحو دافعة التنموية، وقوة في المسيرة رئيسياا  عنصراا 

الدولية  والممارسات المعايير أحدث مع يتوافقبما  والتحديث
ولتنمية هذا العلم والمعرفة  من عالية سوية على اجيال لتخريج

 القطاع.
ة قوانين د  ع   2012مجلس النواب منذ العام  ر  ق  أ  

 ٨٥٣٨ رقم مرسومالمتعلقة بالتعليم العالي، منها  ومراسيم
العالي  التعليم في الجودة لضمان اللبنانية إنشاء الهيئةب المتعلق
 المتعلق بتنظيم 10068رقم  مرسومالو  ،(12/6/2012)تاريخ 

الجريدة ) العالي التعليم مؤسسات في الدكتوراه برامج ترخيص
 285قانون رقم ال( و 21/3/2013، تاريخ 12الرسمية، العدد 

، 20الجريدة الرسمية، العدد ) التعليم العالي بتنظيم المتعلق
والذي تصدى في بنوده للمشكالت التي (، 8/5/2014تاريخ 

  .يعانيها التعليم العالي منها التقويم، ترخيص الجامعات وانشائها
العالي بعدة مؤتمرات  والتعليم التربية وزارةقامت و كما 

ع مؤسسات محلية ورش عمل ودراسات بالتعاون مو  وندوات
الندوة البرلمانية حول التعليم العالي واقتصاد  وعالمية من اهمها
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 المعرفة ضمن برنامج األمم المتحدة االنمائي بعنوان "نحو رسم
، م العاليوزارة التربية والتعلي) سياسة للتعليم العالي في لبنان"

"نحو بناء منظومة وطنية متكاملة بعنوان عمل الورشة ، (2001
عليم )وزارة التربية والت" لضمان جودة التعليم العالي في لبنان

 ،لعاليا العالي، رابطة جامعات لبنان وفريق خبراء تطوير التعليم
عمل حول "إنشاء هيئة ضمان الجودة في الورشة و ، (2011

وقام . (2011 ،وزارة التربية والتعليم العالي)التعليم العالي"، 
عدة رير ودراسات اتق بإعدادمجلس اإلنماء واإلعمار أيضا 

عائدة لقطاع التعليم العام، ومن أهمها التقرير حول تقدم العمل 
 (2011)مجلس اإلنماء واإلعمار، في القطاع التعليمي 

والتقرير حول تقدم العمل في القطاعات االجتماعية واالقتصادية 
المركز  ل  م  ع  ، كما و (2015مجلس اإلنماء واإلعمار، )لتعليم وا

 اصدار منشورات تضمنتواالنماء على التربوي للبحوث 
عائدة للتعليم العالي لتمكين متابعة التغيرات العائدة  اتإحصائي

بوي المركز التر و وزارة التربية والتعليم العالي )لهذا القطاع 
 االحصاء وساهمت كذلك إدارة، (2015 للبحوث واالنماء،

 بإعداد دراسات في قطاع التعليم العالي. المركزي
وجه اهداف التعليم الجامعي التي تُ يمكن إيجاز االطر 

نها وسيلة أورودها في النصوص القانونية على في لبنان بحسب 
كيف مع احتياجات ت  الكتساب المعارف والمهارات بشكل ي  

 تخصصة وتطويرهاالمجتمع. وذلك عبر نشر المعارف الم
 استقالل ضمانعبر و وانتاج نخب المجتمع وقواه المحركة، 

 تهاقيادا منائها وتأهيلأ مجالس صالحيات وتوسيع الجامعات
 تعزيز في والمساءلة الشفافية مبدأ دارية واعتماداألكاديمية واإل

 قبولال سسأ وتطويردارة الجامعية اإل وتقييم المؤسسي األداء
وعبر  الفرص، وتكافؤ العدالة تحقيق مع يتالءم بما ومعاييره

 عم يتوافق بما وتحديثها الدراسية والبرامج الخطط تطوير
على  والتكنولوجية العلمية التطورات مراعاة مع التنمية متطلبات
  .العالمي المستوى

ايا فعمة بالنو مُ هي سم هذه المعايير بالعمومية و ت  ت  
عارض ت  الى حيز التنفيذ، ال بل هي ت   خرجُ ما ت   الحسنة ولكن نادراا 

المعيشي، وهذا ما في بعض الحاالت مع الواقع االجتماعي و 
 .إلظهاره سعى هذا البحث

II. التخطيط االستراتيجي الجامعي ومعايير  عوامل
 :البحثالمطبقة في الحوكمة الجامعية 

المستخلصة من الدراسات  إن عوامل التخطيط
على مدى  تركزالبحث هذا اعتمادها في  تمي  س  والتعريفات التي 

البشرية  العواملوهي  ،توفر بنية تنظيمية متكاملة في المؤسسة
مؤهلة حيث تتوافر األعداد  وهيئة تدريسووجود هيئة ادارية 

العوامل المادية ومدى  افية من األطر المساعدة والفنيين،الك
ر العوامل المالية وتواف ،امتالك الجامعات للمنشآت والتجهيزات

ج ماالعوامل التعليمية وماهية البر  ،مصادر التمويل الالزمة
لعوامل ا ت واخيرا  نية واالجتماعية، الشهادة، المقرراالعلمية والمه
 تبطة بالنظام الداخلي والنظام الدراسي.القانونية المر 

طبقة في المُ معايير الحوكمة الجامعية اما من ناحية 
اعلية الفيير التالية: المعا، فسيتم االعتماد على البحثهذا 

ي التخطيط االستراتيج اعتمادى التنظيمية والتي ترتكز عل
احة التي تستوجب إتالمشاركة و والتطبيق الرشيد والمتابعة، 

في مختلف مراكزهم ووظائفهم الجامعة  عضاءالفرصة ال
 التحيزو  التمييز عن االبتعاد المساواة والتي تشمللمشاركة، ل

فافية الشللجميع، و  والتعامل بمبدأ العدالة أعضاء الجامعة بين
السياسات العلمّية والّتنفيذّية  عن اإلفصاح تشملوالتي 

ة من مراقب الجامعة عضاءوالتي تقضي بتمكين ا المساءلةو 
هذه المعايير في  تطبيقوبهدف استخالص درجة العمل، 

 منظومة التخطيط االستراتيجي.
III. البحث الميداني 
  منهجية البحث .1

المصادر  العودة الى لإلجابة على اسئلة البحث تم
 اجعومر  ولى من كتباساسي في المرحلة األ بشكل  المكتبية 

 اثواألبح والمقاالت والتقارير، العالقة، ذات وأجنبية عربية
بعها دراسة ميدانية في المرحلة الثانية، عبر والدراسات. ثم ت  

 الهيئةن م، مع اختيار عينة نوعية بحثال أهداف استبيان يعكس
 الجامعات اللبنانية. في واألكاديمّية العليا اإلدارّية
 اسلوب البحث .2

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي يحاول 
ة وضح العالقة بين الحوكممدى االلتزام باألسس التي تُ دراسة 
  .نانيط االستراتيجي في الجامعات في لبوالتخط
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 البحث وعينته مجتمع .3
جامعات  9م اختيارتبعا لمتطلبات البحث، فقد ت  

تقريبا  %28الى الجامعة اللبنانية، ما يمثل  باإلضافةخاصة 
جامعة، ولكنها تحتوي على  36من مجمل الجامعات وهي بعدد 

من المجمل  %68 من أكثرما يمثل  طالباا  130000من  أكثر
م اختيار الجامعات الخاصة على . وقد ت  طالب 190000البالغ 

عام لقائمة تصنيف )كيو أس( العالمية للجامعات العربية لاساس 
جامعات لبنانية  10والتي ورد فيها تصنيف  2016 – 2015

عدد  بلغُ ي  . (2016)حيدر،  جامعة عربية 100ضمن قائمة الـ 
الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لهذه الجامعات ما يقارب 

 .فرعاا  102
الى العامل الكمي لعدد الطالب، فإن هذه  باإلضافة

مقارنة  واإلداريين األكاديميينكبر من غل العدد األش  المؤسسات تُ 
ثل القطاعين العام والخاص، م  خرى، وهي تُ مع الجامعات األ

كما يوجد على هذه الجامعات رقابة شديدة من وزارة التربية 
  نتيجة لكبر حجم هذه الجامعات مقارنة بغيرها.

 الجامعات اللبنانية موضوع البحث
 الرقم الجامعة عدد الطالب نسبة عدد الكليات

 1 الجامعة اللبنانية 70،000 %53.84 19
 2 المعهد االنطوني 2.809 %2.16 10
 3 الجامعة االميركية اللبنانية 7.848 %6.04 8
 4 جامعة القديس يوسف 9.819 %7.55 14
 5 جامعة سيدة اللويزة 6.992 %5.38 7
 6 جامعة البلمند 5.485 %4.22 12
 7 الجامعة األميركية في بيروت 8.474 %6.52 6
 8 جامعة بيروت العربية 9.823 %7.55 10
 9 جامعة رفيق الحريري 845 %0.65 4
 10 جامعة الروح القدس 7.927 %6.10 12
  المجموع 130.022 %100.00 102
  مجموع الطالب في لبنان 190.000  
  في البحث نسبة الطالب في الجامعات المعتمدة %68.43  

 في الجامعات إلى دليلك" وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتعليم العالي، المركز التربوي للبحوث واإلنماء،: المصدر
 .2016والتعليم العالي،  للتوجيه اإلسالمي المركز لبنان" الصادر عن جمعية

 
الكليات عمداء ومدراء  الى استمارة 100تم توزيع 

ا عيد منهأ ،العشروالمعاهد والمراكز التابعة لهذه الجامعات 
من االستمارات المرسلة، ولم يتم  %35مثل ما يُ  ،( استبانة35)

من االستمارات  %100اسقاط اي استمارة الكتمالها ما يمثل 
 .المستلمة

ون للمتغيرات الثابتة وبد وبتوزيع االستمارات تبعاا 
من االستمارات المستلمة متأتية من  23ن أتعليقات، فقد تبين 

نسبة مريكي ما يمثل بجامعات وكليات تتبع النظام التعليمي األ

وردتنا من جامعات وكليات استمارة  12وأن  ،من المجمل 66%
من  %34نسبة وروبي وما يمثل تتبع النظام التعليمي اال

 %40لناحية وظيفة المجيبين على االستمارة فإن  المجمل، اما
هي  % 60اجابة، فيما  14من االجابات هي لعمداء وعددها 

اهتمام هذه  ، مما يعكس فعلياا اجابة 21لمدراء وعددها 
 الجامعات بالموضوع. 
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: توزيع عينة البحث وفقًا للوظيفة ولنظام 1الجدول رقم
 التعليم

 المئويةالنسبة  التكرار الوظيفة
 %40 14 عميد
 %60 21 مدير

 %100 35 المجموع
 النسبة المئوية التكرار النظام التعليمي

 %66 23 نظام امريكي
 %34 12 نظام اوروبي
 %100 35 المجموع

 
 أداة البحث .4

دى مم تصميم استبانة لدراسة ت   البحثألهداف  اا تحقيق
وضح العالقة بين الحوكمة والتخطيط االلتزام باألسس التي تُ 

صيات ضع تو ، ومن ثم  و  لبناناالستراتيجي في الجامعات في 
 عف.الحد من نقاط الضاو م في تعزيز نقاط القوة ه  ال أن ُتسُيؤم

 اشتملت االستبانة على جزأين أساسيين هما: 
الجزء األول: الذي يتضمن بيانات أساسية خاصة بعينة  -

ظام نوهي: الوظيفة و وتمثل المتغيرات الثابتة الدراسة 
 التعليم.

تقيس  الفقرات الجزء الثاني: الذي يتضمن مجموعة من -
مدى االلتزام باألسس التي توضح العالقة بين الحوكمة 

ي مو زعة وه لبنانوالتخطيط االستراتيجي في الجامعات في 
 محاور:  5على 

التخطيط  إطارفي الفاعلية التنظيمية  -
 اسئلة. 6، ويتضّمن ستراتيجي في الجامعاتاال

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي المشاركة  -
 اسئلة. 5، ويتضّمن الجامعات

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي  الشفافية -
 اسئلة. 5، ويتضم ن الجامعات

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي المساواة  -
 اسئلة. 5، ويتضم ن الجامعات

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي المساءلة  -
 اسئلة. 5ويتضم ن  الجامعات،

 منهجية التأكد من فعالية االستمارة .5
 هارضُ ع مت   فقد االستمارة، من فعالية التحقق هدفب  

التخطيط االستراتيجي  مجال في الخبراء من مجموعة على
 مت   وقد بين بعض المالحظات الجوهرية،حيث ت   والحوكمة،

 .المطلوبة التعديالت ُأجري تاالعتبار و  بعين أخذها
 

 األدوات ثبات .6
ــــــــــــق ــــــــــــات مــــــــــــن للتحق ــــــــــــد ،اداة البحــــــــــــث ثب ـــــــــــ فق  متـ 

ـــــــــــــة اســـــــــــــتخراج ـــــــــــــا ، ألبعـــــــــــــاد ألفـــــــــــــا معادل  ،البحـــــــــــــث كرونب
  .(2) رقم الجدول وفق

ألبعاد  كرونباخ ألفا ثبات معامالت :2 رقم الجدول
 البحث

 المحاور
الفا 

 كرونباخ
عدد 
 الفقرات

 إطارفي  التنظيميةالفاعلية 
 6 9390. التخطيط االستراتيجي في الجامعات

التخطيط  إطارفي المشاركة 
 5 8950. االستراتيجي في الجامعات

التخطيط  إطارفي  الشفافية
 5 9220. االستراتيجي في الجامعات

التخطيط  إطارفي المساواة 
 5 9170. االستراتيجي في الجامعات

التخطيط  إطارفي المساءلة 
 5 9010. االستراتيجي في الجامعات

التخطيط  إطارالحوكمة ككل في 
 26 0.961 في الجامعاتاالستراتيجي 

 أداة ثبات معامل أن  ، (2) الجدول رقم من يت ضح
 ورولمح لكل بعد من االبعاد الفرعية الخمسة مرتفع البحث

نان لب يف التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي  الحوكمة
 عليه. االعتماد ويمكن ،ككل

 التحليل اإلحصائي .7
وضع تصميم مرتكز على سلم  الّنتائج لتفسيرتّم 

 على وزن للبدائل إعطاء تمّ  حيث، الخماسي Likertليكرت 
 ، غير3، موافق جزئياا=4، موافق=5اآلتي: موافق جدا= الن حو

 اإلجابات تلك تصنيفت ّم  م، ثا 1، غير موافق أبداا=2موافق=
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 :يةالتال المعادلة خالل من المدى متساوية مستويات خمسة إلى
  األداة بدائل ددـــــع ÷قيمة(  أقل - قيمة أكبر(ول الفئة= ـــط
  :التالي التصنيف على .، لنحصل0.80= 5 ÷( 5-1)

 الّتدرج وفق الفئات : توزيع3الجدول رقم 
 أداة البحث في المستخدم

 المتوسطات مدى الوصف
 4.21-5.00 موافق جدا

 3.41-4.20 موافق
 2.61-3.40 موافق جزئياا 
 1.81-2.60 غير موافق

 1.00-1.80 غير موافق أبداا 
 

 المرحلة االولى 7.1
كرار، المئوّية للت النِّسباحتساب  تمّ اولى،  في مرحلة  

ب ورتالمتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، الدرجة 
التخطيط  إطارر الحوكمة الخمسة في يلمعايالدرجات 

 طارإلحوكمة ككل في اللبنانية وا االستراتيجي في الجامعات
ليل وتم تح اللبنانية، التخطيط االستراتيجي في الجامعات

، ة البحثافراد عين آراءحسب  للتقسيم الوظيفي المعطيات تبعاا 
 وكانت كاآلتي:

 
  الفاعلية التنظيميةالمحور االول: 

 

 أفراد حسب آراءالمتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، الدرجة والرتب المئوّية للتكرار،  النِّسب: 4الجدول رقم 
 الفاعلية التنظيمية في إطار التخطيط االستراتيجي في الجامعاتحول  البحث عينة

 االستراتيجيالفاعلية التنظيمية في إطار التخطيط  اوالً 

 السؤال 

 التِّحقق درجة
المتوسط  المئوّية للتِّكرارات النِّسب

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة الدرجة
موافق 

موافق  موافق جداً 
 جزئياً 

غير 
 موافق

غير 
 موافق أبداً 

1 
نعتمد التخطيط االستراتيجي في 

وضع توصيف المواد تبعا ألهداف 
 الجامعة

 1 موافق 985. 4.03 %1 %11 %11 %40 %37

2 
نعتمد التخطيط االستراتيجي في 

زيادة فعالية استثمار الموارد المالية 
 والبشرية والتقنية

 3 موافق 919. 3.74 %0 %6 %39 %29 %26

نعتمد التخطيط االستراتيجي في  3
 1 موافق 891. 4.03 0% 9% 11% 49% 31% تحقيق اهداف الجامعة

االستراتيجي في نعتمد التخطيط  4
 2 موافق 998. 3.94 1% 11% 17% 37% 34% تشكيل اللجان والعمل بروح الفريق

5 
نعتمد التخطيط االستراتيجي في 

تطوير المهارات البحثية والتدريسية 
 في الجامعة

 2 موافق 938. 3.94 %0 %11 %11 %49 %29

نعتمد التخطيط االستراتيجي  6
 2 موافق 938. 3.94 0% 9% 20% 40% 31% فاءاكلالستعانة بأساتذة وبإداريين 

  موافق 828. 3.94      المتوسط العام 
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الجامعات في لبنان ان ، (4) رقميظهر من الجدول 
التخطيط االستراتيجي في وضع توصيف المواد تبعا  دُ م  عت  ت

 فيما يتعلق بتوصيف .ألهداف الجامعة وفي تحقيق االهداف
 4.03حسابي  بمتوسطفقد احتلت المرتبة األولى  ،المواد

لغت نسبة االجابات الموافقة ب، وقد 0.985وانحراف معياري 
اعتماد في ما فيما يتعلق أ ،موافقة جداا  %37منها  40%

تيجي في تحقيق اهداف التخطيط االستراالجامعات على 
 4.03ي حساب بمتوسط ايضاا  قد احتلت المرتبة األولىف الجامعة

نعتمد التخطيط " وأن الفقرة. 8910.انحراف معياري ع مولكن 

االستراتيجي في زيادة فعالية استثمار الموارد المالية والبشرية 
حسابي  بمتوسطجاءت في المرتبة األخيرة  "والتقنية في الجامعة

لكن الملفت هي نسبة الموافقة . 9190.وانحراف معياري  3.74
قد  والتي تنم عن عدم رضى كلي. %39الجزئية التي بلغت 

 واالنحراف المعياري 3.94 بلغ المتوسط العام للمحور ككل
 ."موافق"وهو ضمن الدرجة  8280.

 المشاركة : المحور الثاني

حول  البحث عينة أفراد حسب آراءالمتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، الدرجة والرتب المئوّية للتكرار،  النِّسب: 5الجدول رقم 
 المشاركة في إطار التخطيط االستراتيجي في الجامعات

 المشاركة في إطار التخطيط االستراتيجي ثانياً 

 السؤال 

 التِّحقق درجة
المتوسط  المئوّية للتِّكرارات النِّسب

 الحسابي
االنحراف 
 الرتبة الدرجة المعياري

موافق 
 موافق جداً 

موافق 
 جزئياً 

غير 
 موافق

غير 
 موافق أبداً 

7 
يطلب من كافة مجالس الفروع 

المشاركة في وضع الخطط 
 االستراتيجية

 1 موافق 970. 4.00 %1 %14 %3 %51 %31

8 

يعتمد مجلس الوحدة كافة 
االقتراحات المرفوعة من قبل 

المتعلقة بالتخطيط مجالس الفروع 
 االستراتيجي

 4 موافق 900. 3.69 %0 %9 %34 %37 %20

9 
يطلب من االطراف المعنية 
المشاركة في مناقشة الخطط 

 االستراتيجية قبل اعتمادها
 2 موافق 993. 3.89 %1 %11 %20 %37 %31

10 
ساهمت عملية المشاركة في 

التخطيط االستراتيجي في تحسين 
 والعمل الجماعيمستوى التعاون 

 3 موافق 1.094 3.74 %1 %14 %31 %20 %34

11 
ساهمت عملية المشاركة الفعالة في 

التخطيط االستراتيجي في تطوير 
 البحث العلمي الهادف

 5 موافق 887. 3.49 %1 %11 %43 %31 %14

  موافق 816. 3.76      المتوسط العام 
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طلب ت لفقرة "الجامعاتأن ا( 5) رقميظهر من الجدول 
في وضع الخطط كافة من مجالس الفروع المشاركة 

 4.00قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي  االستراتيجية"
منها  %82موافقة وقد بلغت نسبة ال 9700.وانحراف معياري 

من اآلراء تشير  %15المالحظ وجود نسبة و  موافقين جداا  31%
"ساهمت عملية المشاركة الفعالة  وأن الفقرة. الى عدم الموافقة

في التخطيط االستراتيجي في تطوير البحث العلمي الهادف" 
وانحراف  3.49جاءت في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

 %43هي درجة الحيادية التي بلغت ، والملفت 8870.معياري 
 إلطاراكون الدراسات تبقى في ا يتعلق بالبحث العلمي، فيم

تنفيذي لها على صعيد جامعي ووطني. ي دون اي اعتبار النظر 
واالنحراف  3.76 قد بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل

 .وهو ضمن الدرجة موافق 8160.المعياري 
  الشفافية: لمحور الثالثا

 البحث عينة أفراد حسب آراءالمتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، الدرجة والرتب المئوّية للتكرار،  النِّسب: 6الجدول رقم 
 الشفافية في إطار التخطيط االستراتيجي في الجامعاتحول 

 الشفافية في إطار التخطيط االستراتيجي ثالثاً 

 السؤال 

 التِّحقق درجة
 المئوّية التِّكرارات النِّسب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الدرجة المعياري

موافق 
موافق  موافق جداً 

 جزئياً 
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 أبداً 

12 

تفصح الجامعة عن اهدافها على 
المستوى الطويل االمد وعن 

االلية المعتمدة لوضع التخطيط 
 االستراتيجي

 1 موافق 1.106 3.80 %0 %14 %29 %20 %37

13 
تفصح الجامعة عن المشاركين 
الذين قدموا خطط استراتيجية 

 تحسن من االداء
 4 موافق 1.067 3.46 %0 %26 %20 %37 %17

14 
تفصح الجامعة عن المعايير 

المعتمدة لوضع الخطط 
 االستراتيجية

 2 موافق 1.051 3.69 %0 %14 %31 %26 %29

15 
تفصح الجامعة عن االنحرافات 

التي تحصل عند تطبيق 
 االستراتيجية الموضوعة

 3 موافق 702. 3.51 %0 %0 %60 %29 %11

16 
تفصح الجامعة عن جميع 

التقارير واالقتراحات واللوائح 
 المنظمة للعمل داخل الجامعة

 موافق 914. 3.40 %1 %17 %37 %34 %11
 جزئياا 

5 

  موافق 854. 3.57      المتوسط العام 
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تفصح الجامعة ، أن الفقرة "(6) رقميظهر من الجدول 
دة معتملية المد وعن اآلعن اهدافها على المستوى الطويل األ

 متوسطب" قد احتلت المرتبة األولى لوضع التخطيط االستراتيجي
تفصح " . وأن الفقرة1.106وانحراف معياري  3.80حسابي 

الجامعة عن جميع التقارير واالقتراحات واللوائح المنظمة للعمل 
وسط حسابي متفي المرتبة األخيرة بجاءت داخل الجامعة" 

ح . مع االشارة ان عدم االفصا9140.وانحراف معياري  3.40

له دالالت مؤثرة ( 13)الفقرة  عن المشاركين الذين قدموا الخطط
قد بلغ المتوسط الحسابي للمحور . على صعيد التحفيز

وهو ضمن الدرجة  8540.واالنحراف المعياري  3.57ككل
 ."موافق"

  المساواةالمحور الرابع: 

 البحث عينة أفراد حسب آراءالمتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، الدرجة والرتب المئوّية للتكرار،  النِّسب: 7الجدول رقم 
 المساواة في إطار التخطيط االستراتيجي في الجامعاتحول 

 االستراتيجيالمساواة في إطار التخطيط  رابعاً 

 السؤال 

 التِّحقق درجة
المتوسط  المئوّية التِّكرارات النِّسب

 الحسابي
االنحراف 
 الرتبة الدرجة المعياري

موافق 
 جداً 

موافق  موافق
 جزئياً 

غير 
 موافق

غير 
 موافق أبداً 

17 
يضمن التخطيط االستراتيجي 
وجود معايير واضحة للحصول 

 على الترقيات
 2 موافق 1.060 3.77 %0 %14 %26 %29 %31

18 
يضمن التخطيط االستراتيجي 

من تض لألداءوجود معايير تقييم 
 العدل والموضوعية

 3 موافق 1.039 3.74 %1 %11 %34 %23 %31

19 
يضمن التخطيط االستراتيجي 
وجود معايير للحصول على 

 مكافآت
 5 موافق 1.011 3.49 %0 %17 %37 %26 %20

20 

االستراتيجي يضمن التخطيط 
تشكيل لجان مهمتها تحقيق 
التوازن بين ميزانية الجامعة 

 مثل للمواردواالستثمار األ

 4 موافق 758. 3.69 %0 %0 %49 %34 %17

21 
يضمن التخطيط االستراتيجي 

لواجبات  واضحاا  وجود وصفاا 
 وصالحيات كل وظيفة

 1 موافق 840. 4.00 %0 %6 %17 %48 %29

  موافق 823. 3.74      المتوسط العام 
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ن كان، أن الفقرة "(7) رقميظهر من الجدول   وا 
 واضحا لواجباتوجود وصفا يضمن التخطيط االستراتيجي 
نود بين البقد احتلت المرتبة األولى  "وصالحيات كل وظيفة
 وانحراف معياري 4.00حسابي بمتوسطالمتعلقة بالمساواة 

ما فيما أ .ونغير موافق %6و حياديون%17، فان 8400.
موافقة  فيالحظ، 17يتعلق بالترقيات، وهي التي تشير له الفقرة 

ما من حيث أغير موافقين.  %14فيما  %26جزئية تصل الى 
)الفقرة يضمن التخطيط االستراتيجي في الجامعة الموضوعية 

لذي واوجود معايير تقييم لألداء تضمن العدل والموضوعية( 

يوافقون  %34يضمنه التخطيط االستراتيجي، فان ن يفترض ا
التي اعطت  اآلراءال يوافقون. وهو ما عكس  %12جزئيا، 

التخطيط االستراتيجي في الجامعة يعطي المرتبة عن كون 
وسط متب عن وجود معايير للحصول على مكافآت ضماناا 
قد بلغ المتوسط . 1.011معياريوانحراف  3.49حسابي

 ،8230.واالنحراف المعياري 3.74الحسابي للمحور ككل
 ."موافق"وهو ضمن الدرجة 
 المساءلةالمحور الخامس: 

 البحث عينة أفراد حسب آراءالمتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، الدرجة والرتب المئوّية للتكرار،  النِّسب: 8الجدول رقم 
 المساءلة في إطار التخطيط االستراتيجي في الجامعات حول

 المساءلة في إطار التخطيط االستراتيجي خامساً 

 السؤال 

 التِّحقق درجة
المتوسط  المئوّية للتِّكرارات النِّسب

 الحسابي
االنحراف 
 الرتبة الدرجة المعياري

موافق 
موافق  موافق جداً 

 جزئياً 
غير 
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

22 
يوجد ادارة مستقلة خاصة 
بالرقابة الداخلية تتبع انظمة 

 واضحة وفعالة
 3 موافق 1.092 3.57 %0 %14 %46 %9 %31

23 
تقوم الجامعة بوضع الخطط 
لتحسين مستوى المساءلة 

 وتفعيل الجودة
 1 موافق 1.098 3.83 %0 %14 %26 %23 %37

24 
يوجد نظام مراجعة داخلية يوفر 

االنحرافات الجوهرية تقارير عن 
 مع الخطط الموضوعة

 4 موافق 981. 3.51 %0 %14 %40 %26 %20

25 
يتم مساءلة مجالس الفروع 
ومجالس الوحدة بخصوص 
 االداء والنتائج المتوقعة

 1 موافق 822. 3.83 %0 %6 %26 %48 %20

26 

يوجد اسس وقوانين واضحة 
 األكاديميينلمساءلة االعضاء 

واالداريين عن االنحرافات 
الجوهرية مع الخطط 
 االستراتيجية الموضوعة

 2 موافق 1.060 3.77 %0 %14 %26 %29 %31

  موافق 860. 3.70      المتوسط العام 



130

 جورج سليالتي ريما                  146-115، 2018لسنة  (2)38مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 
 

-130- 
 

يتم مساءلة مجالس انه ، (8) رقمهر من الجدول يظ
قد و داء والنتائج المتوقعة الفروع ومجالس الوحدة بخصوص االا 

 3.83وسط حسابي متالمرتبة األولى بهذه احتلت هذه الفقرة 
امعة الج ، وكذلك الفقرة المتعلقة بقيام8220.وانحراف معياري 

بوضع الخطط لتحسين مستوى المساءلة وتفعيل الجودة، والتي 
انحراف مع  3.83حسابي  بمتوسطاحتلت كذلك المرتبة األولى 

نظام مراجعة داخلية  ما فيما يتعلق بوجودأ. 1.098معياري 
في الجامعة يوفر تقارير عن االنحرافات الجوهرية مع الخطط 

 3.51 حسابي بمتوسطالمرتبة األخيرة الموضوعة فقد اتت في 
 %40 ، وقد بلغ نسبة الموافقين جزئياا 9810.وانحراف معياري 

يشير  غير موافقين، مما %14من مجمل اآلراء، وكذلك نسبة 
الى التردد الواضح في هذا البند رغم وجود موافقة على صعيد 

 3.70قد بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل و  شامل.
 . "موافق"وهو ضمن الدرجة  ،8600.واالنحراف المعياري

 
التخطيط  إطارفي لحوكمة ا لكل ابعاد البحث:المحور 

 االستراتيجي في الجامعات
 

في الحوكمة ككل  حول البحث عينة أفراد حسب آراء: المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، الدرجة والرتب 9الجدول رقم 
 إطار التخطيط االستراتيجي في الجامعات

الوسط  المحاور الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الدرجة المعياري

 1 موافق 828. 3.94 التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي  التنظيميةالفاعلية  1

 2 موافق 816. 3.76 التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي المشاركة  2

 5 موافق 854. 3.57 التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي  الشفافية 3

 3 موافق 823. 3.74 التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي المساواة  4

 4 موافق 860. 3.70 التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي المساءلة  5

  موافق 836. 3.74 التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي حوكمة ال 

 البحث عينة موافقة أن (9) رقم الجدول من يّتضح
 طار التخطيطإفي الفاعلية التنظيمية واقع تطبيق  على

موافق  جةاألولى بدر  المرتبة فياالستراتيجي في الجامعات تأتي 
 اقعو  على البحث عينة موافقة ثم تأتي ،3.94 وبمتوسط حسابي

 طار التخطيط االستراتيجي في الجامعاتإفي المشاركة  تطبيق
ثم  ،3.76 حسابي الثّانية بدرجة موافق وبمتوسط في المرتبة

ي اطار فالمساواة  تطبيق واقع على البحث عينة موافقة تأتي
 ثة بدرجةالثّال في المرتبة التخطيط االستراتيجي في الجامعات

 البحث عينة موافقة ثم تأتي ،3.74 حسابي موافق وبمتوسط

 في اطار التخطيط االستراتيجي فيالمساءلة  تطبيق واقع على
 ابيحس موافق وبمتوسط بدرجة الرابعة المرتبة في الجامعات

 لىع البحث عينة موافقة الخامسة، تأتي المرتبة ، في3.70
في اطار التخطيط االستراتيجي في المساءلة  تطبيق واقع

قد بلغ و  .3.57حسابي  وبمتوسطموافق  بدرجة الجامعات
واالنحراف  3.74المتوسط الحسابي لمحور الحوكمة ككل 

 ."موافق"وهو ضمن الدرجة  8360.المعياري
 
 



131

 جورج سليالتي ريما                  146-115، 2018لسنة  (2)38مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 
 

-131- 
 

 الثانية المرحلة-7.2
قمنا اوالا بإجراء اختبار التوزيع الطبيعي ومن  في مرحلة  ثانية،

 .T-test، (Tاختبار )ثم قمنا بإجراء 
 التوزيع الطبيعي اختبار-7.2.1

إجراء اختبار التوزيع الطبيعي للتحقق من توفر ب اوالا قمنا 
تبين فللتحليل،  شروط هذا التوزيع في البيانات الخاضعة

الخطأ "على  "االنحراف"نتيجة  بان 10 رقمالجدول حسب 
 تقع ما بين "لالنحرافالمعياري 

، فان وبالتالي ،(Skew(X)/SES< 2 > 2-)أي  2و+ 2-
م هي عينات طبيعية وتدع ذلك يشير الى ان العينات المعتمدة

 .لتحليل البيانات، T-test، (Tاختبار )استخدام 
 

 
في المحاور الخمسة للحوكمة  حول البحث عينة أفراد حسب آراءاالنحرافات واالخطاء المعيارية لهذه االنحرافات : 10الجدول رقم 

 إطار التخطيط االستراتيجي في الجامعات.

 االنحراف المحاور الرقم
Skewness 

الخطأ المعياري 
 لالنحراف

Std. Error of 
Skewness 

الخطأ المعياري االنحراف/ 
 لالنحراف

Skewness/Std. 
Error of Skewness 

اتيجي التخطيط االستر  إطارفي الفاعلية التنظيمية  1
 (Q1-Q6في الجامعات )

-0.556 0.398 -1.398 

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي المشاركة  2
 (Q7-Q11الجامعات )

-0.440 0.398 -1.107 

3 
التخطيط االستراتيجي في  إطارفي  الشفافية

 (Q12-Q16الجامعات )
0.174 0.398 0.438 

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي المساواة  4
 (Q17-Q21الجامعات )

-0.030 0.398 -0.076 

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي المساءلة  5
 (Q22-Q26الجامعات )

-0.225 0.398 -0.565 

 (T) اختبار-7.2.2
 One) للعينة الواحدة (T)في إجراء اختبار قمنا 

sample T test )  ،لتحليل فقرات االستبانة 
 ونبمعنى ان افراد العينة يوافقإيجابية "تكون الفقرة و 

 اكبر من قيمةة بالمحسو  (T)كانت قيمة  إذا "على محتواها
(T)  او القيمة االحتمالية اقل من  1.97الجدولية والتي تساوي

سلبية بمعنى ان افراد العينة ال يوافقون "وتكون الفقرة ، 0.05

من اصغر ة بالمحسو  (T)كانت قيمة  إذا "على محتواها
 اكبراو القيمة االحتمالية  1.97الجدولية والتي تساوي  (T)قيمة
 .0.05من 
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التخطيط  إطارالفاعلية التنظيمية في االول:  المحور
 االستراتيجي في الجامعات

 
لفاعلية المعنوية لمحور ا (، درجات الحرية ومستوىT: المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، قيمة )11الجدول رقم 

 التنظيمية في إطار التخطيط االستراتيجي في الجامعات

 الفاعلية التنظيمية في إطار التخطيط االستراتيجي اوالً 

المتوسط  السؤال 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  (Tقيمة ) المعياري

 الحرية

 مستوى
 المعنوية
Sig 

نعتمد التخطيط االستراتيجي في وضع توصيف المواد  1
 تبعا ألهداف الجامعة

4.03 .985 6.179 34 0.000 

2 
نعتمد التخطيط االستراتيجي في زيادة فعالية استثمار 

 الموارد المالية والبشرية والتقنية
3.74 .919 4.785 34 0.000 

التخطيط االستراتيجي في تحقيق اهداف  نعتمد 3
 الجامعة

4.03 .891 6.832 34 0.000 

نعتمد التخطيط االستراتيجي في تشكيل اللجان والعمل  4
 0.000 34 5.587 998. 3.94 بروح الفريق

نعتمد التخطيط االستراتيجي في تطوير المهارات  5
 البحثية والتدريسية

3.94 .938 5.95 34 0.000 

التخطيط االستراتيجي لالستعانة بأساتذة  نعتمد 6
 وبإداريين اكفاء

3.94 .938 5.95 34 0.000 

 0.000 34 6.697 828. 3.94 المجموع 

الترابط بين  من حيث (11) الجدول رقمتشير نتائج 
أن  مستوى  إلى الفاعلية التنظيمية وبين التخطيط االستراتيجي،

 اقل من مستوى الداللة االحصائية وه( و 0.000)بلغ المعنوية 
(0.05=α) وبلغت قيمة ،(T)  أكبروهي  6.697المحسوبة 

انه  وبهذا يتبين .1.97الجدولية والتي تساوي  Tمن قيمة 

( α≤0.05ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) تأثيرهناك 
 .التخطيط االستراتيجي في الجامعاتو  الفاعلية التنظيمية بين
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التخطيط االستراتيجي في  إطارالمشاركة في الثاني:  المحور
 الجامعات

مشاركة في المعنوية لمحور ال (، درجات الحرية ومستوىT: المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، قيمة )12الجدول رقم 
 إطار التخطيط االستراتيجي في الجامعات

 في إطار التخطيط االستراتيجي المشاركة ثانياً 

المتوسط  السؤال 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  (Tقيمة ) المعياري

 الحرية
 مستوى
 Sigالمعنوية 

يطلب من كافة مجالس الفروع المشاركة في  7
 وضع الخطط االستراتيجية

4.00 .970 6.098 34 0.000 

8 
يعتمد مجلس الوحدة كافة االقتراحات المرفوعة 

مجالس الفروع المتعلقة بالتخطيط من قبل 
 االستراتيجي

3.69 .900 4.507 34 0.000 

9 
يطلب من االطراف المعنية المشاركة في مناقشة 

 الخطط االستراتيجية قبل اعتمادها
3.89 .993 5.276 34 0.000 

10 
ساهمت عملية المشاركة في التخطيط 

االستراتيجي في تحسين مستوى التعاون والعمل 
 الجماعي

3.74 1.094 4.018 34 0.000 

11 
ساهمت عملية المشاركة الفعالة في التخطيط 
 االستراتيجي في تطوير البحث العلمي الهادف

3.49 .887 3.24 34 0.003 

 0.000 34 5.512 816. 3.76 المجموع 

الترابط بين من حيث  (12) الجدول رقمتشير نتائج 
ى أن  إلالتخطيط االستراتيجي في الجامعات، وبين  المشاركة

اقل من مستوى الداللة  وهو ( 0.000)بلغ مستوى المعنوية 
 5.512المحسوبة  (T)وبلغت قيمة  ،(α=0.05االحصائية)

 . 1.97الجدولية والتي تساوي  (T)من قيمة  أكبروهي 

 ذا داللة إحصائية عند تأثيرهناك انه  يتبينوبهذا 
التخطيط و المشاركة  بين( α≤0.05مستوى الداللة )

 .االستراتيجي في الجامعات
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 التخطيط االستراتيجي في إطارالشفافية في الثالث:  المحور
 الجامعات

الشفافية في المعنوية لمحور  الحرية ومستوى(، درجات T: المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، قيمة )13الجدول رقم 
 إطار التخطيط االستراتيجي في الجامعات

 الشفافية في إطار التخطيط االستراتيجي ثالثاً 

المتوسط  السؤال 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  (Tقيمة ) المعياري

 الحرية

 مستوى
المعنوية 

Sig 

12 
تفصح الجامعة عن اهدافها على المستوى الطويل 

مد وعن االلية المعتمدة لوضع التخطيط األ
 الستراتيجيا

3.80 1.106 4.279 34 0.000 

تفصح الجامعة عن المشاركين الذين قدموا خطط  13
 0.016 34 2.535 1.067 3.46 استراتيجية تحسن من االداء في الجامعة

14 
تفصح الجامعة عن المعايير المعتمدة لوضع الخطط 

 االستراتيجية
3.69 1.051 3.861 34 0.000 

15 
تفصح الجامعة عن االنحرافات التي تحصل عند 

 تطبيق االستراتيجية الموضوعة
3.51 .702 4.336 34 0.000 

16 
تفصح الجامعة عن جميع التقارير واالقتراحات واللوائح 

 المنظمة للعمل داخل الجامعة
3.40 .914 2.589 34 0.014 

 0.000 34 3.957 854. 3.57 المجموع 

الترابط بين  من حيث (13) الجدول رقمنتائج تشير 
لى أن  إ التخطيط االستراتيجي في الجامعات،وبين  الشفافية

اقل من مستوى الداللة  و( وه0.000)بلغ مستوى المعنوية 
 3.957المحسوبة  (T)وبلغت قيمة  ،(α=0.05) االحصائية

  .1.97الجدولية والتي تساوي  (T)من قيمة  أكبرهي و 

 ذا داللة إحصائية عند تأثيرانه هناك  يتبينوبهذا 
التخطيط و  الشفافية بين( α≤0.05مستوى الداللة )

 .االستراتيجي في الجامعات
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ي ف التخطيط االستراتيجي إطارالمساواة في الرابع:  المحور
 الجامعات

المساواة المعنوية لمحور  (، درجات الحرية ومستوىTالمتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، قيمة ): 14الجدول رقم 
 والتخطيط االستراتيجي في الجامعات

المتوسط  المساواة في إطار التخطيط االستراتيجي رابعاً 
 الحسابي

االنحراف 
 (Tقيمة ) المعياري

درجات 
 الحرية

 مستوى
المعنوية 

Sig  السؤال 

17 
يضمن التخطيط االستراتيجي وجود معايير 

 واضحة للحصول على الترقيات
3.77 1.060 4.307 34 0.000 

18 
يضمن التخطيط االستراتيجي وجود معايير تقييم 

 لالداء تضمن العدل والموضوعية
3.74 1.039 4.231 34 0.000 

19 
يضمن التخطيط االستراتيجي وجود معايير 

 مكافآتللحصول على 
3.49 1.011 2.843 34 0.008 

20 
يضمن التخطيط االستراتيجي تشكيل لجان 

 ميزانية الجامعةمهمتها تحقيق التوازن بين 
 مثل للمواردواالستثمار األ

3.69 .758 5.351 34 0.000 

21 
يضمن التخطيط االستراتيجي وجود وصفا واضحا 

 لواجبات وصالحيات كل وظيفة
4.00 .840 7.042 34 0.000 

 0.000 34 5.3 823. 3.74 المجموع 

الترابط بين  من حيث (14) الجدول رقمج تشير نتائ
أن   إلى، التخطيط االستراتيجي في الجامعاتوبين  المساواة

اقل من مستوى الداللة  و( وه0.000)بلغ مستوى المعنوية 
وهي  5.3المحسوبة  (T)وبلغت قيمة  (،α=0.05) االحصائية

  .1.97الجدولية والتي تساوي ( T)من قيمة  أكبر
 

 ذا داللة إحصائية عند تأثيرهناك انه  يتبينوبهذا 
التخطيط و  المساواة بين( α≤0.05مستوى الداللة )

 .االستراتيجي في الجامعات
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 التخطيط االستراتيجي إطارالمساءلة في الخامس:  المحور
 في الجامعات

(، درجات الحرية ومستوى المعنوية لمحور المساءلة T: المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، قيمة )15الجدول رقم 
 والتخطيط االستراتيجي في الجامعات

 المساءلة في إطار التخطيط االستراتيجي خامساً 

المتوسط  السؤال 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  (Tقيمة ) المعياري

 الحرية

 مستوى
المعنوية 

Sig 

يوجد ادارة مستقلة خاصة بالرقابة الداخلية تتبع انظمة  22
 واضحة وفعالة

3.57 1.092 3.095 34 0.004 

23 
تقوم الجامعة بوضع الخطط لتحسين مستوى المساءلة 

 وتفعيل الجودة
3.83 1.098 4.465 34 0.000 

24 
يوفر تقارير عن يوجد نظام مراجعة داخلية 

 االنحرافات الجوهرية مع الخطط الموضوعة
3.51 .981 3.1 34 0.004 

25 
يتم مساءلة مجالس الفروع ومجالس الوحدة بخصوص 

 االداء والنتائج المتوقعة
3.83 .822 5.964 34 0.000 

26 
يوجد اسس وقوانين واضحة لمساءلة االعضاء 

واالداريين عن االنحرافات الجوهرية مع  األكاديميين
 الخطط االستراتيجية الموضوعة

3.77 1.060 4.307 34 0.000 

 0.000 34 4.835 860. 3.70 المجموع 

الترابط بين  من حيث (15) الجدول رقمنتائج تشير 
بلغ ة مستوى المعنويان المساءلة وبين التخطيط االستراتيجي، 

= 0.05االحصائية )اقل من مستوى الداللة  و( وه0.000)
α،)  وبلغت قيمة(T)  من قيمة  أكبرهي و  4.835المحسوبة
(T)  يرتأثانه هناك  يتبينوبهذا . 1.97الجدولية والتي تساوي 

 بين( α≤0.05ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 .في الجامعاتوالتخطيط االستراتيجي  المساءلة
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 الثالثة المرحلة-7.3
 اللةد وللتعرف على الفروقات ذاتثالثة، مرحلة في 

 الحوكمة تطبيق لواقع α= 0.05 مستوى الداللة عند احصائية
 يمي،متغير الوظيفة والنظام التعلل تبعاا  الجامعات اللبنانية في

 اإلحصائية الداللة األحادي لفحص الّتباين تحليل استخدام تم
 .للفروق

  الوظيفةالمتغير االول: 

التخطيط  إطارالحوكمة في  تطبيق واقعالمعنوية ل (، درجات الحرية ومستوىTالمتوسطات الحسابية، قيمة ): 16الجدول رقم 
 متغير الوظيفة االستراتيجي في الجامعات اللبنانية وفق

   المحور
الوسط 
 (Tقيمة ) الحسابي

درجات 
 الحرية

 مستوى
 Sigالمعنوية 

في  التخطيط االستراتيجي إطارفي الفاعلية التنظيمبة 
 الجامعات

 4.24 14 مدير
1.798 

33 
 

0.081 
 3.74 21 عميد

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي المشاركة 
 الجامعات

 4.14 14 مدير
2.424 

33 
 

0.021 
 3.50 21 عميد

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي  الشفافية
 الجامعات

 3.97 14 مدير
2.418 33 0.021 

 3.30 21 عميد

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي المساواة 
 الجامعات

 3.97 14 مدير
1.394 33 0.173 

 3.58 21 عميد

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي المساءلة 
 الجامعات

 4.00 14 مدير
1.716 33 0.096 

 3.50 21 عميد

ل حسب الجدو في مقارنة أجريت بين العمداء والمدراء، تبّين 
  التالي: (16) رقم
خطيط الت إطارفي الفاعلية التنظيمية فيما يتعلق بمحور  -

 يةإحصائ داللة ذوال يوجد فرق  االستراتيجي في الجامعات،
= (T)قيمة ، أجوبة الفريقين بين) 0.05) الداللة مستوى عند

  .0.081المعنوية= ومستوى 1.798
ي في اطار التخطيط االستراتيجالمشاركة فيما يتعلق بمحور  -

 لداللةا مستوى عند إحصائية داللة ذويوجد فرق في الجامعات، 
 ومستوى 2.424= (T)قيمة  ،بين أجوبة الفريقين )0.05)

 .0.021المعنوية= 
يجي في اطار التخطيط االسترات الشفافيةفيما يتعلق بمحور  -

 لداللةا مستوى عند إحصائية داللة ذويوجد فرق  في الجامعات،

 ومستوى 2.418= (T)قيمة ، بين أجوبة الفريقين )0.05)
  0.021المعنوية=

 في اطار التخطيط االستراتيجيالمساواة فيما يتعلق بمحور  -
 مستوى عند إحصائية داللة ذوال يوجد فرق  في الجامعات،

 1.394= (T)قيمة  ،بين أجوبة الفريقين )0.05) الداللة
 . 0.173المعنوية=  مستوىو 
ي في اطار التخطيط االستراتيجالمساءلة فيما يتعلق بمحور  -

 مستوى عند إحصائية داللة ذويوجد فرق  ، الالجامعاتفي 
 1.719= (T) قيمةبين أجوبة الفريقين  )0.05) الداللة

 .1.716المعنوية=   ومستوى
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 المتغير الثاني: النظام التعليمي 
الحوكمة في إطار  تطبيق معايير لواقعالمعنوية  (، درجات الحرية ومستوىTالمتوسطات الحسابية، قيمة ): 17الجدول رقم 

 التعليميمتغير النظام  التخطيط االستراتيجي في الجامعات اللبنانية وفق

الوسط    المحور
درجات  (Tقيمة ) الحسابي

 الحرية
 مستوى
 Sigالمعنوية 

ي التخطيط االستراتيجي ف إطارفي الفاعلية التنظيمبة 
 الجامعات

 4.02 23 امريكي
0.833 

33 
 

0.411 
 3.78 12 اوروبي

 التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي المشاركة 
 3.83 23 امريكي

0.658 
33 
 0.515 

 3.63 12 اوروبي

 التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي  الشفافية
- 3.47 23 امريكي

0.976 
33 0.336 

 3.77 12 اوروبي

 التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي المساواة 
- 3.65 23 امريكي

0.842 
33 0.406 

 3.90 12 اوروبي

 التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي المساءلة 
- 3.65 23 امريكي

0.477 
33 0.636 

 3.80 12 اوروبي

بّين ت واالوروبي،بين النظامين اإلنكليزي  في مقارنة أجريت
 :التالي (17) حسب الجدول

 خطيطالت اطار في التنظيميةالفاعلية فيما يتعلق بمحور  -
 يةإحصائ داللة ذوال يوجد فرق الجامعات،  في االستراتيجي

 0.833(= T)قيمة  ،بين النظامين )0.05) الداللة مستوى عند
 .0.411المعنوية=  ومستوى

 راتيجياالست التخطيط اطار فيالمشاركة فيما يتعلق بمحور  -
 مستوى عند إحصائية داللة ذوال يوجد فرق الجامعات،  في

 ومستوى 0.658(= T)قيمة  ،بين النظامين )0.05) الداللة
 .0.515المعنوية= 

 تراتيجياالس التخطيط اطار في الشفافيةفيما يتعلق بمحور  -
 مستوى عند إحصائية داللة ذوال يوجد فرق  الجامعات، في

 ومستوى -0.976(= T) قيمة ،بين النظامين )0.05) الداللة
 .0.336المعنوية= 

 اتيجياالستر  التخطيط اطار فيالمساواة فيما يتعلق بمحور  -
 مستوى عند إحصائية داللة ذوال يوجد فرق الجامعات،  في

 ومستوى -0.842(= T) قيمة ،بين النظامين )0.05) الداللة
 .0.406المعنوية= 

 راتيجياالست التخطيط اطار فيالمساءلة فيما يتعلق بمحور  -
 مستوى عند إحصائية داللة ذوال يوجد فرق الجامعات،  في

 ومستوى -0.477(= T) قيمة، بين النظامين )0.05) الداللة
 .0.636المعنوية=  

IV. النتائج 
الربط بين الحوكمة همية أهو تبيان البحث هدف ن إ

ذه هوالتخطيط االستراتيجي ومدى االلتزام باألسس التي توضح 
ة قمنا بدراسولتحقيق ذلك في لبنان، في الجامعات العالقة 

ر معاييارتباطها بالتخطيط االستراتيجي الجامعي و  عوامل
الحوكمة الجامعية المطبقة، وتم االعتماد لغرض الدراسة على 

 .ساءلةالمالشفافية و المساواة، المشاركة، الفاعلية التنظيمية، 
التي تمثل عينة البحث تحتوي على  الجامعات العشر

غل العدد االكبر ش  من مجمل طالب لبنان وتُ  %68 من أكثر
 الى استمارة 100واإلداريين، وقد تم توزيع  األكاديميينمن 

الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لهذه الجامعات عمداء ومدراء 
من االستمارات  %35( استبانة ما يمثل 35العشرة، اعيد منها )

ان القيمين االداريين من عمداء  نا منهاستخلصوقد االمرسلة. 
على دراية بمفاهيم الحوكمة وبمدى اهمية التخطيط  ومدراء هم
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 ، والملفت أن الجامعات تطلبأكاديمياالستراتيجي على صعيد 
من كافة مجالس فروعها المشاركة في وضع الخطط 
االستراتيجية ولكن االجابات الحيادية فيما يتعلق بالبحث 
العلمي، بالمكافآت وبالتحفيز تترك العديد من التساؤل على 

  يد الشفافية والمساءلة.صع
في م تفقد  ،النتائجو التحليل االحصائي على صعيد 

لمتوسطات االمئوّية للتكرار،  النِّسبمرحلة  اولى احتساب 
لعائدة ا ورتب الدرجاتلدرجة االنحرافات المعيارية، االحسابية، 

التخطيط االستراتيجي في  إطارلمعايير الحوكمة الخمسة في 
اا وتم تحليل المعطيات تبع .لحوكمة ككلاللبنانية وا الجامعات

 النتائجوكانت ، راء افراد عينة البحثحسب آ للتقسيم الوظيفي
 كاآلتي:

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي  الفاعلية التنظيمية -
واالنحراف  3.94 ككل محورللقد بلغ المتوسط العام : الجامعات
 ."موافق"وهو ضمن الدرجة  8280.المعياري 

قد  :التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي  المشاركة -
واالنحراف المعياري  3.76 ككل محورللبلغ المتوسط الحسابي 

 ."موافق"هو ضمن الدرجة و  8160.
قد  :التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي  المساواة -

واالنحراف  3.74 ككل محورللبلغ المتوسط الحسابي 
 ."موافق"وهو ضمن الدرجة  8230.المعياري

قد  :التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي  المساءلة -
 واالنحراف 3.70ككل  محورللبلغ المتوسط الحسابي 

 ."موافق"وهو ضمن الدرجة  8600.المعياري
قد  :التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي  الشفافية -

واالنحراف المعياري  3.57 ككل محوربلغ المتوسط الحسابي لل
 ."موافق"وهو ضمن الدرجة  8540.

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي ككل لحوكمة ا -
 3.74 الحوكمة ككل محورللبلغ الوسط الحسابي  :الجامعات

 . "موافق"وهو ضمن الدرجة  8360.وانحراف المعياري 
في لبنان تدرك اهمية يدل على ان الجامعات  مما

لتوصل لالحوكمة والتخطيط االستراتيجي بشكل فعال  الربط بين
 ،لتحقيق االهداف االستراتيجية بشكل عام، و الى االداء الرشيد

ة للموارد البشرية والمادية والمعنوية مستدامالتنمية وتحقيق ال
  بشكل خاص.

دم ع خّص فيما األولى ك يتم رفض الفرضية ذلوب
بط بين الحوكمة الجامعية همية الر ألأفراد عينة الدراسة  إدراك

 .في لبنانالجامعات في  االستراتيجيوالتخطيط 
 

للعينة  (T)استخدام اختبار  ثانيةمرحلة في تّم 
 لتحليل فقرات االستبانة  One sample T testالواحدة

 :توصلنا الى النتائج اآلتيةو 
 الفاعلية التنظيمية وبين التخطيط االستراتيجيالترابط بين  -

قيمة كما بلغت  (0.000)بلغ  مستوى المعنوية :في الجامعات
(Tالمحسوبة )تأثير ذا داللة يتبين انه هناك وبهذ ، 6.697

 الفاعلية التنظيمية بين( α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
 التخطيط االستراتيجي في الجامعات.وبين اطار 

االستراتيجي في التخطيط وبين  المشاركةالترابط بين  -
( المحسوبة T( وقيمة )0.000)=المعنويةمستوى  :الجامعات

انه هناك تأثير ذا داللة إحصائية عند  يتبينوبهذا . 5.512=
التخطيط  إطاروبين المشاركة  بين( α≤0.05مستوى الداللة )

 االستراتيجي في الجامعات.
التخطيط االستراتيجي في وبين  الشفافيةالترابط بين -

( المحسوبة T( وقيمة )0.000)= المعنويةمستوى  :الجامعات
 تأثير ذا داللة إحصائية عندوبهذا يتبين انه هناك  .3.957=

التخطيط وبين  الشفافية بين( α≤0.05مستوى الداللة )
 االستراتيجي في الجامعات.

التخطيط االستراتيجي في وبين  المساواةالترابط بين -
( المحسوبة T( وقيمة )0.000)=المعنويةمستوى  :الجامعات

تأثير ذا داللة إحصائية عند  وبهذا يتبين انه هناك. 5.3=
التخطيط وبين  المساواة بين( α≤0.05مستوى الداللة )

 .االستراتيجي في الجامعات
ي فالترابط بين المساءلة وبين التخطيط االستراتيجي -

المحسوبة  (Tوقيمة ) (0.000)=المعنويةمستوى : الجامعات
تأثير ذا داللة إحصائية عند وبهذا يتبين انه هناك  ،4.835

 جياالستراتي والتخطيط المساءلة بين( α≤0.05مستوى الداللة )
 في الجامعات.
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 ق مفهومط ب  تُ الجامعات في لبنان  ان على مما يدل
الربط بين الحوكمة الجامعية والتخطيط االستراتيجي على أرض 

  .الواقع
دم ع خّص فيما وبذلك يتم رفض الفرضية الثانية 

تطبيق مفهوم الربط بين الحوكمة الجامعية والتخطيط 
  في لبنانفي الجامعات االستراتيجي على أرض الواقع 
أجوبة في مقارنة أجريت بين في مرحلة ثالثة، و 
 العمداء والمدراء، تبّين التالي:

التخطيط االستراتيجي في  إطارفي الفاعلية التنظيمية  -
 لةالدال مستوى عند إحصائية داللة ذوال يوجد فرق  :الجامعات

 . 0.081المعنوية= ومستوى 1.798(= Tقيمة )، )0.05)
ال  :التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي المساواة  -

قيمة )0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذويوجد فرق 
(T =)1.394  0.173المعنوية=  مستوىو . 
ال  :في اطار التخطيط االستراتيجي في الجامعاتالمساءلة  -

 قيمة )0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذويوجد فرق 
(T =)1.719 1.716المعنوية=   ومستوى. 
 :التخطيط االستراتيجي في الجامعاتفي اطار المشاركة  -

قيمة  )0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذويوجد فرق 
(T =)2.424 0.021المعنوية=  ومستوى. 
 :التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطارفي  الشفافية -

قيمة ، )0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذويوجد فرق 
(T =)2.418 0.021المعنوية= ومستوى  

عدم وجود انحرافات معنوية في االجابات الى  يدلمما 
ة بما يتعلق بالفعالية التنظيمية والمساوا العمداء والمدراءما بين 

قات في و بينما كانت الردود إيجابية بما يتعلق بالفر والمساءلة، 
  اإلجابات في موضوع المشاركة والشفافية.

 

V. التوصيات 
ى يبق ولكيال .واخالق وثقافةإن الحوكمة هي منهج 

 لدولا تجارباالستفادة من  يجبالتخطيط في حدود النظرية، 

دعم لما يتعلق بالحوكمة والتخطيط االستراتيجي المتطورة في
ما ك، واختصار الوقت بعدم تكرار التجارب واالخطاء المزايا

تيجي الستراتحفيز العناصر المشاركة بالتخطيط ايقتضي 
 قل.ودعمهم معنويا على األ

وضع الخطط على صعيد  ،من التوصيات أيضاا 
استراتيجي بما يتالءم مع بث روح النزاهة واالخالق واالنتماء 
والمشاركة والشفافية، وفي المقابل انشاء وحدة للحوكمة 

لها شكل م من خالرس  تُ االستراتيجية تتبع اداريا لمجلس الجامعة، 
العالقة الترابطية بين الحوكمة والتخطيط االستراتيجي وبين 

وشكل المسؤوليات والصالحيات المناطة بكافة  حجم المهام
الذي ينتج خارطة تنمية داء الرشيد طراف والتي تضمن األاال

مستدامة للموارد البشرية والمادية والمعنوية ويحقق االهداف 
رية تكون إحدى الدوائر اإلدا الوحدةهذه االستراتيجية وغاياتها. و 
 إرساء تقنياتصلب مهامها  ويقع مناألساسية في الجامعة، 

الحوكمة في عمل كافة الوحدات والدوائر في الجامعة، والتنسيق 
بين خطط الدوائر المختلفة للوصول إلى بلورة وتنفيذ ومتابعة 
الخطة االستراتيجية للجامعة وخططها التنفيذية العامة، والتنسيق 
مع كافة الدوائر األخرى لترسيخ التخطيط كعملية مستمرة ودائمة 

بما يضمن التطوير والنهضة الشاملة في مستوى أداء ومتجددة 
 الجامعة اإلداري واألكاديمي.

 سالةر  تطويروقد نتج عن هذا البحث ظهور ضرورة ل
 من عال   وىبمست تتمتع عالية تعليمية برامج بتضمينها الجامعة
 فيزه وخدمةوتح البحث وتشجيع المستفيدين خدمة وتوفير الجودة

 الطلبة من لمشاركة أفضل الفرصة في إتاحة المجتمع، والنظر
  والموظفين.

 سياساتأخيراا، التقييم المستمر لمن التوصيات 
جراءات  وتحليل الداخلية االتجاهات معرفة في التخطيط وا 
 الداخلية، وتحليل االنحرافات وجوهريتها. للبيئة أفضل
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I. :المراجع 
 المراجع العربية .1

. أسس تخطيط التعليم(. 2014البحيري، خلف محمد. )
 مصر: دار الفجر للنشر والتوزيع.

نصائح أساسية لبدء التخطيط  10(. 2014حايك، هيام. )
نة ، مدو االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي

 نسيج.
التخطيط (. 2011المليجي، رضا. )؛ ضحاوي، بيومي

  .ي. القاهرة: دار الفكر العرباالستراتيجي في التعلـيم
تادرس، ؛ اللوزي، سليمان أحمد ؛، إيمان جميلعبد الفتاح

، مارس(. "فاعلية التخطيط 2015إبراهيم حربي. )
االستراتيجي في الجامعات األردنية الرسمية من 

 :المجلة التربويةوجهة نظر القادة األكاديميين". 
 .201-159، ص.114، عدد 29مج. 

االستراتيجي دور التخطيط  (.2012) .عبيدات، تركي ابراهيم
في تطوير قطاع التعليم العالي وتحديد اتجاهاته 

اء حول "إنش ندوة إقليمية. وسياساته المستقبلية
شبكة خبراء التخطيط االستراتيجي في مجاالت 
التعليم العالي"، األردن. اتحاد العالم االسالمي 
وااليسيسكو بالتعاون مع جامعة اليرموك وجامعة 

 ردنية.العلوم والتكنولوجيا اال
(. "واقع تطبيق الحوكمة من وجهة 2014العريني، منال. )

نظر أعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية العاملين 
". في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

(، 3، المجلد )المجلة الدولية التربوية المتخصصة
 .148-114(، ص.12العدد )

تيجي لضمان (. التخطيط االسترا2012علي، حمود علي. )
جودة مؤسسات التعليم العالي: التحديات الراهنة 

المؤتمر العربي الدولي الثاني ونموذج التطبيق. 
 .لضمان جودة التعليم العالي

(. 2012العلي، فهد بن معيقل واألمين، طارق حسن محمد. )
معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات 

. المؤتمر الثاني لمعاهد اإلدارة الناشئة بالمملكة

العامة والتنمية اإلدارية في دول مجلس التعاون لدول 
 الخليج العربية.

(. "واقع 2012جرار، أماني غازي. )؛ أبو علي، محمد زهران
عملية التخطيط االستراتيجي في الجامعات األردنية 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون 

 مجلة اتحاد الجامعات العربية. بأعمال إدارية"
 .242-217، ص.(60)

التخطيط: أسس ومبادئ (. 2001غنيم، عثمان محمد. )
 . عمان: دار صفاء للنشر.عامة

شقلوف، محمد عمر. ؛ فقهي، مصطفى عبداهلل محمود
التخطيط االستراتيجي وأثره على تطبيق (. 2015)

متطلبات محاور الجودة الشاملة في التعليم 
 -، دارسة ميدانية على كليات جامعة سرتيالجامع

ليبيا. المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة 
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 المراجع اللبنانية .2
 ووزارية،قوانين، مراسيم ولجان نيابية 

األحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم ، 285قانون رقم 
، تاريخ 20، الجريدة الرسمية، العدد العالي الخاص
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 في الدكتوراه برامج ترخيص تنظيم، 10068رقم  مرسوم

، الجريدة الرسمية، العدد العالي التعليم مؤسسات
 1062-1058ص.، 21/3/2013، تاريخ 12

 النواب مجلس إلى قانون مشروع إحالة، ٨٥٣٨ رقم مرسوم
 في الجودة لضمان اللبنانية إنشاء الهيئة إلى يرمي
 ص.13. 12/6/2012، تاريخ العالي التعليم

وزارة التربية والتعليم العالي، الشبكة العربية لضمان الجودة في 
، حزيران(، ورشة عمل 2011التعليم العالي، )

 .إنشاء هيئة ضمان الجودة في التعليم العالي""
 بيروت. 
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 ملحق:
 : الحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي في الجامعات في لبنانالموضوع

 حضرة العميد / المدير:
عات في الجامإشارة الى الموضوع المبّين أعاله، ولما كنا نقوم بدراسة حول الحوكمة والتخطيط االستراتيجي في 

لبنان، ولما كنا نرغب في الحصول على قدر كاف من األجوبة ممن يشغلون منصب عميد أو مدير كلية، لذلك، 
عادتها لنا بالبريد اإللكتروني ضمن مهلة  جئنا إليكم بطلبنا هذا راجين تعبئة كافة الحقول في االستمارة المرفقة وا 

 يومين إذا أمكن.
 وشكرًا، 

 يالتيالدكتورة ريما سل
(rimasle@gmail.com: email) 

 امعات في لبنانجالتخطيط االستراتيجي في الو الحوكمة 
دم تحديد عنشكر مشاركتكم اإلجابة على هذه االستمارة، ونتكفل في ابقاء المعلومات في اطارها العام. كما ونتعهد ب

لحماية الخصوصية، وبعدم تسجيل االسم في النموذج اال بعد موافقتكم. سيتم تدمير  مصدر المعلومات او الجامعة
 االستمارات عند اكتمال الدراسة، وأية بيانات يمكن ان تنتج عن هذه الدراسة لن تذكر أسماء المشاركين فيها.

 حيث ترونه مناسبا وشكرا  Xيرجى وضع اشارة 

  رقم االستمارة 
 

   مدير  عميد الوظيفة 

   اوروبي  اميركي النظام 
        
      التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطار " في"الفاعلية التنظيمية اوالً 

موافق  السؤال 
 جداً 

موافق  موافق
 جزئياً 

غير 
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

      نعتمد التخطيط االستراتيجي في وضع توصيف المواد تبعا ألهداف الجامعة 1

نعتمد التخطيط االستراتيجي في زيادة فعالية استثمار الموارد المالية والبشرية  2
 والتقنية 

     

      نعتمد التخطيط االستراتيجي في تحقيق اهداف الجامعة 3

4 
نعتمد التخطيط االستراتيجي في تشكيل اللجان والعمل بروح الفريق في 

 الجامعة
     

االستراتيجي في تطوير المهارات البحثية والتدريسية في نعتمد التخطيط  5
 الجامعة

     

      نعتمد التخطيط االستراتيجي لالستعانة بأساتذة وبإداريين اكفاء 6
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 التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطار " في"المشاركة الفاعلة ثانياً 

موافق  السؤال 
موافق  موافق جداً 

 جزئياً 
غير 
 موافق

موافق غير 
 أبداً 

يطلب من كافة مجالس الفروع في الجامعة المشاركة في  7
 وضع الخطط االستراتيجية

     

8 
يعتمد مجلس الوحدة في الجامعة كافة االقتراحات 
المرفوعة من قبل مجالس الفروع المتعلقة بالتخطيط 

 االستراتيجي
     

9 
يطلب من االطراف المعنية المشاركة في مناقشة الخطط 

 االستراتيجية قبل اعتمادها
     

ساهمت عملية المشاركة في التخطيط االستراتيجي في  10
 تحسين مستوى التعاون والعمل الجماعي

     

11 
ساهمت عملية المشاركة الفعالة في التخطيط االستراتيجي 

 العلمي الهادففي تطوير البحث 
     

 
 التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطار " في"الشفافية  ثالثاا 

 السؤال 
موافق 

 موافق جداً 
موافق 
 جزئياً 

غير 
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

12 
تفصح الجامعة عن اهدافها على المستوى الطويل االمد 

 وعن االلية المعتمدة لوضع التخطيط االستراتيجي
     

13 
تفصح الجامعة عن المشاركين الذين قدموا خطط 

 استراتيجية تحسن من االداء في الجامعة
     

تفصح الجامعة عن المعايير المعتمدة لوضع الخطط  14
 االستراتيجية في الجامعة

     

15 
تفصح الجامعة عن االنحرافات التي تحصل عند تطبيق 

 االستراتيجية الموضوعة
     

16 
تفصح الجامعة عن جميع التقارير واالقتراحات واللوائح 

 المنظمة للعمل داخل الجامعة
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  التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطار " في"المساواة رابعا

موافق  السؤال 
موافق  موافق جداً 

 جزئياً 
غير 
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

17 
يضمن التخطيط االستراتيجي في الجامعة وجود معايير 

 واضحة للحصول على الترقيات
     

18 
يضمن التخطيط االستراتيجي في الجامعة وجود معايير 

 تقييم لالداء تضمن العدل والموضوعية
     

يضمن التخطيط االستراتيجي في الجامعة وجود معايير  19
 للحصول على مكافآت

     

20 
يضمن التخطيط االستراتيجي في الجامعة تشكيل لجان 

ثمار واالستمهمتها تحقيق التوازن بين ميزانية الجامعة 
 االمثل للموارد

     

21 
يضمن التخطيط االستراتيجي في الجامعة وجود وصفا 

 واضحا لواجبات وصالحيات كل وظيفة
     

  
 

      

  التخطيط االستراتيجي في الجامعات إطار " في"المساءلة خامسا

موافق  السؤال 
موافق  موافق جداً 

 جزئياً 
غير 
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

يوجد في الجامعة ادارة مستقلة خاصة بالرقابة الداخلية  22
 تتبع انظمة واضحة وفعالة

     

23 
تقوم الجامعة بوضع الخطط لتحسين مستوى المساءلة 

 وتفعيل الجودة
     

24 
يوجد في الجامعة نظام مراجعة داخلية يوفر تقارير عن 

 االنحرافات الجوهرية مع الخطط الموضوعة
     

مساءلة مجالس الفروع ومجالس الوحدة بخصوص يتم  25
 االداء والنتائج المتوقعة

     

26 
يوجد في الجامعة اسس وقوانين واضحة لمساءلة 

واالداريين عن االنحرافات  األكاديمييناالعضاء 
 الجوهرية مع الخطط االستراتيجية الموضوعة
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