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المستخمص:
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبادئ الحوكمة في المؤسسات

الجامعية ،والتعرؼ عمى أىمية التخطيط االستراتيجي ،فضبلً عف عناصر التخطيط االستراتيجي الفعاؿ،
والتعرؼ عمى مفيوـ الحوكمة والمبادئ االساسية لتطبيقيا في منظمات األعماؿ والمؤسسات بشكؿ عاـ وفي

الجامعات بشكؿ خاص ،وذلؾ لتسميط الضوء عمييا التي يتطمب عمى االدارة الجامعية في تحقيؽ رؤيتيا

ورسالتيا.

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد تـ تصميـ االستبانة وتوزيعيا عمى عينة عشوائية مأخوذة مف (رئاسة

الجامعة ،وكمية اإلدارة واالقتصاد) في جامعة صبلح الديف – اربيؿ ،ومكونة مف ( )50فرداً ،والتي تتضمف

فئتاف (عضو ىيئة تدريسية ،وعضو ىيئة تدريسية مكمؼ بمياـ إدارية) ،وبمغ عدد اإلستبانات المستردة
والصالحة لمتحميؿ ( )46إستبانة وبنسبة بمغت ( )%92حيث تـ إستخداـ برنامج ( )SPSSاإلحصائية لتحميؿ
بيانات الدراسة وفحص فرضياتيا.

وتمثؿ أىـ االستنتاجات بأف ىناؾ عبلقة مباشرة بيف التخطيط االستراتيجي ومبادئ الحوكمة الجامعية،

وأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي لمدراسة أف تطبيؽ مبادئ الحوكمة ،تتأثر بدرجة كبيرة بعناصر التخطيط
االستراتيجي بمعنى وجود عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية لمبادئ الحوكمة الجامعية واإلجراءات والبرامج

والسياسات المطموبة لتحقيؽ ذلؾ في المستقبؿ ،والكيفية التي يتـ فييا قياس مستوى النجاح في تحقيقو في

الجامعة عينة الدراسة .كذلؾ توصمت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا وضع آليات محددة لمشاركة
المجتمع الجامعي عند صياغة وتحديث رؤية الجامعة ورسالتيا .وتشجيع الجامعات بوضع نظاـ فعاؿ لمحوكمة
فييا والعمؿ عمى تعزيز دور عناصر التخطيط االستراتيجي في تطبيقيا .وضرورة التزاـ ادارة المؤسسات

الجامعية بتطبيؽ مبادئ الحوكمة دعماً لدليؿ حاكمية الجامعات العربية.
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Abstract

The study aimed to identify the impact of strategic planning in the application
of the principles of governance in the university sector, and identify the importance
of strategic planning, as well as elements of effective strategic planning, and identify
the concept of governance and the basic principles to be applied in business
organizations and institutions in general and in universities in particular. This
requires university administration to achieve its vision and mission.
To achieve the objectives of the study, the questionnaire was designed and
distributed to a random sample taken from (University Presidency, College of
Administration and Economics) at Salahaddin University - Erbil, consisting of (50)
individuals, which includes two categories (faculty member and faculty member in
charge of administrative functions) in the university sector. The number of
questionnaires recovered and valid for the analysis was (46) (92%). The SPSS
statistical program was used to analyze the study data and examine its hypotheses.
The most important conclusions are that there is a direct relationship
between strategic planning and the principles of university governance. The results
of the statistical analysis of the study showed that the application of the principles
of governance is greatly influenced by the elements of strategic planning in the
sense of a positive relationship that is statistically significant to the principles of
university governance. In which the level of success achieved in the university is
measured sample study. The study also reached a set of recommendations, namely
the establishment of specific mechanisms to involve the university community in
formulating and updating the vision and mission of the university. Encouraging
universities to develop an effective system of governance and promoting the role of
strategic planning elements in their application, and the need to adhere to the
management of university institutions to apply the principles of governance in
support of the governance of Arabic's universities.

. جامعة صبلح الديف – اربيؿ، الحوكمة، التخطيط االستراتيجي:الكممات الدالة
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المقدمة:
في ظؿ التغيرات البيئية المستمرة والسريعة والتحديات التي تواجييا منظمات االعماؿ ،كالعولمة التي
تتسـ بسرعة التغير واالنفجار المعرفي وشدة حدة المنافسة والتطور الشامؿ أدى بالمؤسسات إلى السعي جاىدة

إلى إيجاد مﻜانة ليا ،لكي تضمف بذلؾ بقائيا ونموىا واستمراريتيا في النشاط ،تبحث في استخداـ التخطيط

اإلستراتيجي لممنافسة والحصوؿ عمى حصة سوقية أكبر واالستمرار والنمو ،ومف ىنا برزت الحاجة إلى تبني

أساليب جديدة في إدارة المؤسسات الجامعية واستخداـ استراتيجيات مف خبلؿ التخطيط االستراتيجي.

ويعد التخطيط االستراتيجي وسيمة لتحقيؽ إنجاز المياـ وتأدية الواجبات وفقاً آلليات معدة لممستقبؿ،

والقياـ بالوظائؼ المختمفة بشكؿ يخمؽ مزيداً مف التشاركية بيف مختمؼ القطاعات ،والعمؿ عمى زيادة المصداقية
في تقديـ الخدمات ،واكتماؿ عنصر الشفافية وتقديـ الخدمات بعدالة وضمف القوانيف .واف توفر الفيـ السميـ

والواضح ألىمية التخطيط االستراتيجي مف قبؿ صانعي القرار في المؤسسات التعميمية أصبح ضرورة النجاح في

ممارسة العمميات االدارية ،فضبلً عف ذلؾ تمثؿ الحوكمة مدخبلً تكاممياً الستثمار الجيد والوقت والحيز ،وتقديـ

الخدمة ،وتحقيؽ الرضا لمجميع.

كما أف تطبيؽ مبادئ الحوكمة لو أىمية كبيرة وبخاصة في المؤسسات الجامعية ،حيث تشكؿ عنص اًر

ميماً مف عناصر تقييميا ،وأف ليا دو اًر كبي اًر في اتخاذ قرار بشأف ديمومتيا في النشاط ،ليس ذلؾ فحسب بؿ
أصبحت مبادئ الحوكمة مف المعايير التي تعتمد عمييا في الحصوؿ عمى الميزة التنافسية ،وزيادة كفاءتيا

وأدائيا .وعميو ،فإف ىذه الدراسة تسعى ألف تمقي الضوء عمى تأثير التخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبادئ

الحوكمة في جامعة صبلح الديف – اربيؿ.

بناء عمى ما تقدـ فاف اشكالية ىذه الدراسة تتمثؿ في معرفة طبيعة العبلقة بيف التخطيط االستراتيجي
و ً
ومبادئ الحوكمة .وقد قسمت الدراسة إلى المحاور اآلتية:
 المحور األوؿ :اإلطار العاـ لمدراسة.

 المحور الثاني :اإلطار النظري (التخطيط االستراتيجي والحوكمة).

 المحور الثالث :اإلطار التطبيقي (وصؼ عينة الدراسة وتحميؿ نتائج االستبانة).
 المحور الرابع :اإلستنتاجات والتوصيات.
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المحور األول .اإلطار العام لمدراسة:
أوالً .منيجية الدراسة:
 .1مشكمة الدراسة:
تكمف مشكمة الدراسة فً السعً لإلجابة على السؤال الرئٌس اآلتً:
ىؿ يوجد أثر عند القياـ بالتخطيط االستراتيجي لتطبيؽ مبادئ الحوكمة الستة (االدارة الجامعية ،التخطيط وقياس
الفاعمية ،الرقابة االدارية والمالية ،االنشطة الجامعية ،اصحاب المصالح ،الشفافية واالفصاح والمساءلة) في
جامعة صبلح الديف – اربيؿ وذلؾ مف وجية نظر الفئتاف ذات الصمة (عضو ىيئة تدريسية ،وعضو ىيئة

تدريسية مكمؼ بمياـ إدارية)؟ ويتفرع منيا االسئمة الست اآلتية:

السؤاؿ الفرعي االوؿ :ىؿ يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ االدارة الجامعية لمحوكمة في جامعة

صبلح الديف – اربيؿ؟

السؤاؿ الفرعي الثاني :ىؿ يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ التخطيط وقياس الفاعمية لمحوكمة في
جامعة صبلح الديف – اربيؿ؟
السؤاؿ الفرعي الثالث :ىؿ يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ الرقابة االدارية والمالية لمحوكمة في
جامعة صبلح الديف – اربيؿ؟
السؤاؿ الفرعي الرابع :ىؿ يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ األنشطة الجامعية لمحوكمة في جامعة
صبلح الديف – اربيؿ؟
السؤاؿ الفرعي الخامس :ىؿ يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ أصحاب المصالح لمحوكمة في

جامعة صبلح الديف – اربيؿ؟

السؤاؿ الفرعي السادس :ىؿ يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ الشفافية واالفصاح والمساءلة

لمحوكمة في جامعة صبلح الديف – اربيؿ؟
 .2أىمية الدراسة:

تنبع أىمية الدراسة مف أىمية الدور الذي تؤديو عناصر التخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبادئ
الحوكمة التي تحقؽ أعمى مستويات الدقة في رسـ وسياسات مستقبمية لممؤسسات الجامعية .وأيضاً تعد هذه
الدراسة واحدة من الدراسات المحلٌة النادرة التً ستبحث أثر بٌن التخطٌط االستراتٌجً من جهة ومبادئ
الحوكمة من جهة أخرى.
 .3ىدف الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى معرفة أثر عناصر التخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبادئ الحوكمة في جامعة
صبلح الديف – اربيؿ عينة الدراسة وفقاً ألسسو الموضوعية.
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 .4فرضيات الدراسة:
ٌمكن صٌاغة الفرضٌة الرئٌسة فً ضوء السؤال الرئٌس الذي طرحت مشكلة الدراسة،
مفادها:
ال ٌوجد أثر للتخطٌط اإلستراتٌجً في تطبيؽ مبادئ الحوكمة (االدارة الجامعية ،التخطيط وقياس

الفاعمية ،الرقابة االدارية والمالية ،االنشطة الجامعية ،اصحاب المصالح ،الشفافية واالفصاح والمساءلة)
في جامعة صبلح الديف – اربيؿ.
وٌنبثق منها الفرضٌات الفرعٌة الستة اآلتٌة:
الفرضية الفرعية االولى :ال يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ االدارة الجامعية لمحوكمة
في جامعة صبلح الديف – اربيؿ.
الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ التخطيط وقياس الفاعمية

لمحوكمة في جامعة صبلح الديف – اربيؿ.

الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ الرقابة االدارية والمالية

لمحوكمة في جامعة صبلح الديف – اربيؿ.

الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ األنشطة الجامعية لمحوكمة
في جامعة صبلح الديف – اربيؿ.

الفرضية الفرعية الخامسة :ال يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ أصحاب المصالح
لمحوكمة في جامعة صبلح الديف – اربيؿ.
الفرضية الفرعية السادسة :ال يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ الشفافية واالفصاح
والمساءلة لمحوكمة في جامعة صبلح الديف – اربيؿ.
 .5مجتمع الدراسة وعينتيا:
اف عينة الدراسة مأخوذة مف مجتمع يتمثؿ في (رئاسة الجامعة ،وكمية اإلدارة واالقتصاد) في جامعة

صبلح الديف – اربيؿ ،لكونيما معنييف واكثر التماساً في واقع موضوع الدراسة.

 .6منيجية الدراسة:

اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي في تحديد مشكمة الدراسة التي تمثمت في إبراز أثر التخطيط
االستراتيجي في تطبيؽ مبادئ الحوكمة.

 .7طرق جمع البيانات:

أ -اإلطار النظري :تـ االعتماد عمى مصادر المعمومات المكتوبة مثؿ الكتب والدوريات العربية
واالجنبية والبحوث المنشورة عمى شبكة االنترنيت ذات العبلقة بالموضوع.

ب -اإلطار التطبيقي :تـ تصميـ إستبانة إحتوت عمى عدد مف األسئمة لتغطية متغيرات الدراسة والموزعة
عمى الفئتاف في عينة الدراسة ،وتـ اختيار مقياس ليكرت الخماسي لتحديد بدائؿ االجابة المتاحة.
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ثانياً .دراسات سابقة:
 .1بعض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع التخطيط االستراتيجي:
أ -دراسة (الزىيري والقريشي :)8112 ،بعنوان "التخطيط االستراتيجي ودوره في توطين الحوكمة
االلكترونية في الجامعات".

ييدف البحث إلى معرفة دور عناصر التخطيط االستراتيجي في تطبيؽ الحوكمة االلكترونية في جامعة

واسط وفقا ألسس موضوعية ،وتوصمت الدراسة الى عدد من االستنتاجات أىميا :أظيرت الدراسة أف
الوسط الحسابي لمفقرة (أ) المتمثمة برؤية الجامعة بمغ  1.91اي انو متوفر جزئيا ،وحجـ الفجوة بيف ما
متوفر وما مطموب الوصوؿ إليو فقد بمغ  %54.37وىي تعد فجوة كبيرة تحتاج إلى استراتيجيات

مبلءمة لمعالجتيا .أما الفقرة (ب) المتمثمة برسالة الجامعة فقد بمغ وسطيا الحسابي  1.88أي أنو

متوفر جزئياً ،وحجـ الفجوة بيف ما متوفر وما مطموب الوصوؿ إليو فقد بمغ  %55.89وىي تعد فجوة
كبيرة تحتاج إلى استراتيجيات مبلءمة لمعالجتيا.

ب -دراسة (جعفر :)8117 ،بعنوان " أثر التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات دراسة تطبيقية:
المؤسسات العامة في منطقة ضواحي القدس".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التخطيط االستراتيجي في التقميؿ مف األزمات التي يواجييا
الموظفيف في المؤسسات العامة في الضفة الغربية  ،والتعرؼ عمى أىمية التخطيط االستراتيجي وأبعاده

وعناصره ،وأظيرت أىم نتائج الدراسة إلى أف التخطيط االستراتيجي في المؤسسات العامة يساىـ في
التقميؿ مف المشكبلت المحتممة؛ واف قمة توضيحو لمموظفيف يقمؿ مف فعالية إدارة األزمات ،وأف

التخطيط االستراتيجي يوفر معمومات تفيد في اتخاذ الق اررات وحؿ المشكبلت ،ويزيد مف وضوح رؤية

العامميف في إدارة االزمات.
ت -دراسة (:)Salkic,2014

"Impact of Strategic Planning on Management of public organization in
"Bosnia and Herzegovina
بعنوان" :تأثير التخطيط االستراتيجي عمى إدارة المنظمات العامة في البوسنة واليرسك".
تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد أثر التخطيط االستراتيجي عمى إدارة المنظمات العامة .وتشير نتائج

الدراسة إلى أف استخداـ التخطيط االستراتيجي في المنظمات العامة يمكف إلدارة الموارد أف تنظـ
بطريقة أكثر عقبلنية وكفاءة وفعالية ،ويحدد التخطيط االستراتيجي جوانب معينة مف قياس األداء؛ مما

يقمؿ مف إمكانية قياـ المدراء بتخصيص الموارد عمى أساس تقديراتيـ الشخصية أو طموحاتيـ ،وىذا
يساىـ في إدارة شفافية وعقبلنية وأكثر كفاءة وفعالية لممنظمة في تقديـ خدمات عامة جيدة.
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 .8بعض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع الحوكمة:
أ .دراسة (الفضل وحمد )8115 ،بعنوان" :حوكمة الشركات ودورىا في الحد من إدارة األرباح -دراسة
اختبارية لحالة العراق".

تيدف الدراسة إلى اختبار دور عدد مف اآلليات الداخمية لحوكمة الشركات في الحد مف ممارسات أدارة
األرباح ومدى تأثر ذلؾ الدور بكؿ مف نسبة الممكية اإلدارية ونسبة السعر /القيمة الدفترية لمسيـ ،وذلؾ
عمى الشركات المساىمة المسجمة في سوؽ العراؽ لؤلوراؽ المالية والبالغ عددىا  91شركة
ومن أىم نتائج الدراسة أنو يوجد دور رقابي ىاـ لمجمس اإلدارة في ضبط ممارسات ادارة األرباح ،اذ
كمما زادت كفاءة مجمس اإلدارة مف حيث صغر حجمو وزيادة عدد األعضاء الخارجييف فيو كمما قمت
ممارسات أدارة األرباح والعكس صحيح.
ب .دراسة (مطر ونور )8112 ،بعنوان " :دور الحاكمية في تحسين جودة مخرجات التعميم الجامعي في
األردن – جامعة الشرق األوسط أنموذجاً".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيوـ الحاكمية والركائز األساسية لتطبيقاتيا في المنظمات والمؤسسات
بشكؿ عاـ وفي الجامعات بشكؿ خاص وذلؾ مف خبلؿ تسميط الضوء عمى محاور الحاكمية التي

يتوجب عمى اإلدارة الجامعية في تحقيؽ رؤيتيا ورسالتيا.

ومن أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة :أف المحور األوؿ بناء وتطوير صوره وسمعة متميزه
لمجامعة كاف مف وجية نظر عينة الدراسة سواء جميعيا كوحدة واحدة أو فرادى ،ىو ذو األثر األىـ مف

بيف المحاور التسعة األخرى لمحاكمية ،في حيف كاف المحور األقؿ تأثي اًر مف بيف تمؾ المحاور ىو ذلؾ

الخاص بإلزاـ الجامعات بمتطمبات المسؤولية اإلجتماعية أف مف بيف الفئات الثبلث المشمولة في عينة

الدراسة كانت الييئة اإلدارية األكثر تأييداً ألىمية دور الحاكمية وتطبيقاتيا في الجامعة في تحسيف
نوعية الخريجيف تبلىا في ذلؾ الييئة التدريسية ،بينما جاءت فئة الطمبة في المرحمة األخيرة.

ت .دراسة (ناصر الدين )8118 ،بعنوان" :إطار نظري مقترح لحوكمة الجامعات ومؤشرات تطبيقاتيا في
ضوء متطمبات الجودة الشاممة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء حوكمة الجامعات مف حيث معناىا ومراحؿ تطبيقيا ،ومؤشرات

تطبيقيا في ضوء متطمبات الجودة الشاممة .وخمصت الدراسة إلى أف حوكمة الجامعات ىي كتمة

متكاممة تخمؽ التوازف داخؿ العمؿ الذي يسبب فقدانو خمبلً كبي اًر في الجامعة ،إذ يشارؾ في الحوكمة
مجمس الحوكمة المكوف مف مجالس األمناء والجامعة والعمداء واألقساـ العممية ،ويشارؾ في الحوكمة
ايضا المديروف واألساتذة والطمبة وأعضاء مف المجتمع المحمي ،وبينت الدراسة أف لمحوكمة ثبلث قواعد

أساسية يجب أف تسير عمييا الجامعة وتطبيقيا بإحكاـ ىي :الشفافية ،والمساءلة والمشاركة .كما عالجت
الدراسة مراحؿ تطبيؽ الحوكمة في الجامعات ،وخمصت إلى مجموعة مف المؤشرات الدالة عمى مدى

تطبيقيا في ضوء متطمبات الجودة الشاممة.
7

 .2ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
ال شؾ بأف الباحثيف استفادوا مف الدراسات السابقة في إغناء اإلطار النظري لمدراسة الحالية
واالستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في صياغتيا والتوصيات التي توصمت الييا الدراسة الحالية .وما

يميز ىذه الدراسة؛ أنيا الدراسة الوحيدة – عمى حد عمـ الباحثيف– التي تدرس أثر التخطيط االستراتيجي
في تطبيؽ مبادئ الحوكمة مف ناحية ،والتي تستيدؼ المؤسسات الجامعية والسيما جامعة صبلح الديف

– اربيؿ مف ناحية أخرى ،ونأمؿ أف تكوف ىذه الدراسة نقطة انطبلؽ لدراسات مستقبمية.
المحور الثاني .اإلطار النظري (التخطيط االستراتيجي والحوكمة):
أوالً .التخطيط االستراتيجي (مفيومو ،وأىميتو ،وعناصره):
 .1مفيوم التخطيط االستراتيجي:

يعد التخطيط االستراتيجي عممية مستمرة ووظيفة أساسية لبلدارة تتعمؽ بإعداد الخطط وتنفيذىا

ومراقبتيا وتقييميا ،اما الخطط فيي أحد عناصر ومكونات التخطيط كنتائج عمؿ نيائي يتـ وضعيا
بجيد عقمي ويتـ االلتزاـ بيا ،في حيف أنو يعطي لممؤسسات الفرصة لتعرؼ عوامؿ قوتيا وضعفيا
وتحميميا واغتناـ الفرص المتاحة والتنبيو لمتيديدات ،وذلؾ باتخاذ الق اررات المناسبة لتحريؾ مواردىا

واستثمارىا بالطريقة العممية (الجبوري.)68 :2014 ،

ىناؾ العديد مف التعاريؼ يختمؼ بعضيا عف البعض اآلخر ،إذ أشار ()Bryson, 2004:6

إلى أف التخطيط االستراتيجي ىو "جيد منضبط إلنتاج الق اررات واإلجراءات األساسية في شكؿ توجيو
المؤسسة وما تقوـ بو؟ ولماذا قامت بو؟".

أما  Mintzbergفقد عرؼ التخطيط االستراتيجي بأنو "إجراء رسمي إلنتاج نتيجة واضحة ،في

شكؿ النظاـ المتكامؿ لمقرار" (.)Salkic,2014: 62

كما عرفو (السكارنة )32 :2015 ،أف التخطيط االستراتيجي ىو تخطيط بعيد المدى يأخذ في

الحسباف المتغيرات الداخمية والخارجية في المنظمات ويحدد القطاعات والشرائح السوقية المستيدفة
وأسموب المنافسة.

ويرى كؿ مف (الزىيري والقريشي) بأف التخطيط االستراتيجي ىو مجموعة العمميات واإلجراءات

التي يجرييا القائموف في عممية التخطيط االستراتيجي في المؤسسة ،التي يتـ مف خبلليا دراسة واقع

المؤسسة وتحميؿ بيئتيا الداخمية والخارجية ومديات وصوؿ المؤسسة أو قربيا مف تحقيؽ أىداؼ معينة
باتجاه عمؿ معيف يرفع مف كفاءة وجودة المؤسسة اعتماداً عمى آليات مؤسسية يتـ استخداميا لتحقيؽ
نجاحات عالية باتجاه الوصوؿ إلى اليدؼ المطموب (الزىيري والقريشي.)12 :2018 ،
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وفي منظور الباحثيف أف التخطيط االستراتيجي ىو في األساس "عممية شاممة واجراءات متعددة
تقوـ عمى استشراؼ المستقبؿ ،وفيـ المتغيرات المرتبطة بالبيئة الداخمية والخارجية لممؤسسة ،وذلؾ

لمتوصؿ الى تحقيؽ اليدؼ والميزة التنافسية".
 .8أىمية التخطيط االستراتيجي:

يعد التخطيط االستراتيجي أفضؿ وسيمة إلدخاؿ التوجو المستقبمي الى اىتماماتيا ،وأشارت

العديد مف الدراسات إلى أف تبني التخطيط االستراتيجي يقدـ العديد مف الفوائد لممؤسسات كما يساعدىا
عمى ما يأتي :التركيز الواضح عمى األمور والمسائؿ اليامة استراتيجياً ،ومساعدة المدير عمى التفكير
االستراتيجي ،والتمكف مف مواجية القيود والتيديدات التي تواجو المؤسسة ،والتأقمـ مع المتغيرات البيئية

السريعة وأثرىا عمى أداء المؤسسة ،وتحسيف المركز التنافسي لممؤسسة في األجؿ الطويؿ ،ويساعد عمى
توجيو وتكامؿ األنشطة اإلدارية والتنفيذية ،كما ويساعد المؤسسة عمى التخصيص الجيد لمموارد المتاحة

وتحديد سبؿ استخداميا (جعفر.)298 :2017 ،
 .2عناصر التخطيط االستراتيجي:

يمكف تحديد أىـ عناصر التخطيط االستراتيجي باآلتي:
أ -الرؤية :الرؤية ىي منياج الفكر االستراتيجي لمستقبؿ المؤسسة ،ونوعية األنشطة المطموب الوصوؿ
إلييا ،ومكانتيا الخدمية المتوقعة ،وعندما تتوفر الرؤية الدقيقة لممؤسسة فإنيا تكوف قد وضعت

األسس المبلءمة لبناء وتطبيؽ استراتيجياتيا الحالية والمستقبيمة الناجحة (الغالبي وادريس.)132 :2007 ،

ويرى (الجبوري) أف الرؤية المستقبمية تستدعي التفكير اإلستراتيجي وتحدد المسار العاـ

لممؤسسة ،وتكوف األساس التي تبنى عمييا طبيعة الرسالة وتوجياتيا ،وينبغي أف تكوف واقعية وتشكؿ
حاف اًز لممدراء والعامميف بيدؼ االرتقاء بمستوى األداء األفضؿ وصوالً إلى تحقيؽ األىداؼ المرسومة

بنجاح (الجبوري.)160 :2014 ،

ب -الرسالة :تعد رسالة المؤسسة وسيمة إليضاح ىويتيا وتساعد في تميز تمؾ المؤسسة عف نظيراتيا،
وىي أساس لتحقيؽ أىدافيا ،وترتكز عمى نشاطاتيا ومياميا ،وأحياناً تعمؿ المؤسسة عمى تحديد

احتياجات المستفيديف منيا ونوع الخدمات والمياـ مستقببلً (الغالبي وادريس.)132 :2007 ،

وتحتؿ الرسالة مكانة كبيرة لتحقيؽ غايات المؤسسات وأىدافيا ،لكنيا تحتاج لمتفاعؿ مع بيئة
كبيرة جداً .وتعد الرسالة دليبلً لعمؿ األفراد واألقساـ في المؤسسة ،إذ مف خبلليا يتمكنوا العمؿ

باستقبللية لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية الشاممة ( .)Kotler et al,1999: 87ويجب أف تتسـ الرسالة
بالشمولية ،وتتضمف الكممات الدقيقة والممخصة وواضحة الفيـ ،ويتطمب نشرىا وايصاليا إلى العامميف
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وبناء عمى رسالة المؤسسة تحدد غاياتيا األساسية
مف جية ،والمتعامميف مع المؤسسة مف جية أخرى.
ً
وتصاغ أىدافيا الرئيسة عمى مختمؼ اآلماد (الدوري.)51 :2005 ،
ت -الغايات واألىداف اإلستراتيجية :تعد الغايات اإلستراتيجية المحور األساس في عمميات التخطيط
االستراتيجي إذ تحدد اإلطار العاـ واألنشطة لممستفيديف ،وىي النتائج التي تكوف بشكميا النيائي
لممؤسسة وليا عبلقة مباشرة بالعرض الخاص بالمؤسسة الذي يميزىا عف مثيبلتيا وترتبط برسالتيا

(المرسي وآخروف.)120 :2002،

أما األىداؼ فيقصد بيا خطوات محددة واضحة المعالـ عف طريؽ تحقيؽ رؤية ورسالة
المؤسسة وقيميا وىي النتائج التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا مف خبلؿ األنشطة واألعماؿ والمياـ

التي تؤدييا (الجبوري ،)175 :2014 ،والبعض ال يميز بيف مفيومي الغايات واألىداؼ؛ والفرؽ ىو أف
الغايات تشير إلى األىداؼ النيائية الواجب تحقيقيا ،أما األىداؼ فيي ما يتـ ترجمتو في مياـ المؤسسة

يمكف قياسيا وقد ال تحتوي األىداؼ كؿ مستوياً الخدمات المراد الوصوؿ إلييا ،ومستوى األداء والدقة
وغير ذلؾ ،وتكوف طويمة األجؿ عندما يكوف تطبيقاً يتجاوز عاماً واحداً ،وتعتمد أسس المبلءمة والقبوؿ
وقابمية القياس والتكامؿ في صياغتيا (المغربي.)92 :1999 ،

ث .التحميل اإلستراتيجي لمبيئة :إف إحدى الخطوات األساسية في عممية التخطيط االستراتيجي ىي فيـ
بيئة المؤسسة ،وييتـ ىذا العنصر بالموائمة بيف المؤسسة وبيئتيا(العاني ،)37 ،2002 ،وىو مفتاح
التخطيط االستراتيجي مف حيث التعرؼ عمى البيئة الداخمية (القوة والضعؼ) لتحديد كفاءة المؤسسة

لموقوؼ عمى االمكانات كافة والموارد البشرية والفنية الموجودة بيذه البيئة ،إلى جانب تحميؿ البيئة

الخارجية لموقوؼ عمى (الفرص والتيديدات) التي يمكف أف تواجو المؤسسة مستقببلً ،والتعرؼ عمى

الموقؼ التنافسي والحصة السوقية مقارنة مع بقية المؤسسات األخرى (عزت.)56 :2016 ،

ج .الخيار االستراتيجي :ىي المرحمة التي تعقب عممية التحميؿ البيئي ،وىي المرجع في العممية المتسمسمة
والمترابطة الخطوات والتي يتـ فييا عرض البدائؿ اإلستراتيجية وتحديد األفضؿ مف بينيا وفقاً لمعايير
تحددىا عممية الخيار ذاتيا ،والتي تعتمد أساساً عمى نتائج التحميؿ البيئي الواردة في الخطوات السابقة.

ومما تقدـ يرى الباحثيف أف التخطيط االستراتيجي يعد كمنظومة مف العمميات التي تحقؽ لممؤسسة
التميز والتفوؽ والتي يبدأ بتحميؿ العوامؿ البيئية الداخمية والخارجية ،مف أجؿ صياغة رؤية المؤسسة
ورسالتيا وغاياتيا وأىدافيا ،مف خبلؿ تحديد الخيارات االستراتيجية وتقييميا واختيار أفضميا لمتطبيؽ

وترمييا الى ارض الواقع ومف ثـ متابعتيا ومراقبتيا باستمرار.
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ثانياً .الحوكمة (مفيوميا ،مبادئيا):
 .1مفيوم الحوكمة:
يعد مصطمح الحوكمة مف المصطمحات الحديثة واليامة التي نالت عناية كبيرة في نياية القرف العشريف
وأوائؿ القرف الحادي والعشريف بسبب األزمات االقتصادية والمالية وانييار بعض الشركات .مما دعا إلى زيادة

االىتماـ بموضوع الحوكمة بوصفيا إجراء ييدؼ إلى تحقيؽ الشفافية والعدالة والمساواة ،ومف ثـ تحميؿ حماية
حقوؽ المساىميف (الشيخ ومحمد.)123 :2017 ،
اف مصطمح الحوكمة ( )Governanceليا معاني عديدة في المغة العربية منيا( :حوكمة الشركات،

والتحكـ المؤسسي ،وحاكمية الشركة ،وحكمانية الشركة ،والمشاركة الحاكمة ،وادارة الحكـ الرشيد ،وضبط
الشركة ،وادارة الحكـ الصالح.... ،الخ) (صالح.)117 :2006 ،
وقد تطرؽ عدد مف الباحثيف والخبراء واالقتصادييف الى مفيوـ الحوكمة ومف أوائؿ مف تطرؽ اليو
 Cadburyحيث عرفيا عاـ  1992بأنيا "النظاـ الذي يتـ عف طريقو توجيو الشركات والسيطرة عمييا"
( ،(Cadbury,1992:25کما عرفتيا منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ( )OECDعاـ  1999بأنيا
"مجموعة مف القوانيف والقواعد والمعايير التي تحدد العبلقة بيف ادارة الشركة ومجمس ادارتيا ومساىمييا
واألطراؼ ذات العبلقة بيا" ،وأعادت منظمة التنمية والتعاوف االقتصادي ( )OECDعاـ  2004تعريؼ

الحوكمة بأنيا "مجموعة مف العبلقات التي تربط بيف القائميف عمى ادارة الشركة ومجمس االدارة وحممة األسيـ
وغيرىـ مف أصحاب المصالح ،متضمناً ذلؾ ىيكؿ األىداؼ الموضوعة مف قبؿ الشركة ،ووسائؿ تمؾ االىداؼ
مع رقابة محددة ومستمرة لؤلداء" (الجماؿ ،)491 :2014 ،وتعرؼ مؤسسة التمويؿ الدولية ( (IFCالحوكمة

بأنيا" :النظاـ الذي يتـ مف خبللو إدارة الشركات والتحكـ في أعماليا" (سعيد.)38 :2009 ،

ووفقاً لػ ( الخطيب )3 ،2009 ،تتمثؿ حوكمة الشركات في مجموعة مف اآلليات واإلجراءات والقوانيف

والنظـ والق اررات التي تضمف كؿ مف االنضباط والشفافية والعدالة ،ومف ثـ تيدؼ الحوكمة إلى تحقيؽ الجودة
والتميز في األداء عف طريؽ تفعيؿ تصرفات إدارة الشركة فيما يتعمؽ باستغبلؿ الموارد االقتصادية المتاحة لدييا

بما يحقؽ أفضؿ منافع ممكنة لكافة األطراؼ ذوي المصمحة ولممجتمع ككؿ.

ويعرفيا (ناصر الديف )10 :2015 ،الحوكمة بأنيا "نظاـ يتـ بموجبو إخضاع نشاط الجامعات إلى
مجموعة مف القوانيف واألنظمة والق اررات التي تيدؼ إلى تحقيؽ الجودة والتميز في األداء عف طريؽ إختيار
األساليب المناسبة والفعالة لتخطيط خطط المؤسسة وأىدافيا وضبط العبلقات بيف األطراؼ األساسية التي تؤثر

في األداء" ،كما يرى (شريقي )3 :2015 ،أف الحوكمة ىي نظاـ يقصد بو األسموب الذي تمارس بو سمطات

اإلدارة بطريقة جيدة ،وىذا النظاـ ىو الذي يحكـ العبلقات بيف األطراؼ األساسية التي تؤثر في األداء داخؿ أي

مؤسسة ،كما يشمؿ النظاـ المقومات األساسية لنجاح المؤسسة وتقويتيا عمى المدى البعيد ،فضبلً عف تحديد
المسؤوليات داخميا وضماف حقوؽ جميع األطراؼ التي ليا عبلقة بالمؤسسة وبعدالة.
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 .8مبادئ الحوكمة:

إف االىتماـ المتزايد بالحوكمة جعؿ المؤسسات الفاعمة في ىذا الميداف توضع ليا معايير مف أجؿ

التطبيؽ السميـ ،وبالتالي تحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا .فقد توصمت منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية

( )OECDبالتعاوف مع صندوؽ النقد الدولي ( )IMFوالبنؾ الدولي ( )WBوبنؾ التسويات الدولية ()BIS
في عاـ  1999إلى وضع خمسة مبادئ تخص حوكمة الشركات بصفة عامة ،وقد أدخمت عمييا تعديبلت
سنة  2004حيث أصبحت ستة مبادئ ،1وتـ تمخيصيا فيما يأتي (:)OECD,2004: 17-24

أ .ضمان وجود إطار فعال لمحوكمة :البد مف وجود إطار عاـ لمحوكمة يحقؽ اإلفصاح والشفافية عف كؿ
المعمومات لكافة األطراؼ مع ضماف االلتزاـ لكافة القوانيف والموائح مع ضرورة أف تتسـ الجيات
اإلشرافية بالنزاىة التي تحكميا مف أداء مياميا بموضوعية واتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة التي تحقؽ

اإلفصاح والشفافية وكافة األطراؼ ذات المصمحة في الوقت المناسب وذلؾ في ظؿ وجود مجموعة مف
القوانيف والتشريعات الممزمة لكافة الشركات.

ب .حمايةةة حقةةوق المسةةاىمين :يجػػب أف يحمػػي إطػػار الحوكمػػة حقػػوؽ المسػػاىميف وتشػػمؿ حػػؽ نقػػؿ ممكيػػة
األسػػيـ ،وحػػؽ اختيػػار أعضػػاء مجمػػس اإلدارة ،وحػػؽ التصػػويت فػػي الجمعيػػات العموميػػة ،وحػػؽ الحصػػوؿ

عمى القوائـ المالية وأي معمومات ذات أىمية في الوقت المناسب ،وحؽ الحصوؿ عمى عائد مف األربػاح
ومنحة األسيـ.

ت .المعاممةة المتسةةاوية لممسةةاىمين :يجػب أف يضػػمف إطػار الحوكمػػة تػوفير المسػػاواة بػيف كافػػة المسػػاىميف
داخػػؿ كػػؿ فئػػة مػػف أقميػػة وأجانػػب عػػف طريػػؽ حصػػوليـ عمػػى معمومػػات عػػف حقػػوؽ التصػػويت المرتبطػػة
باألسػ ػػيـ قبػ ػػؿ ش ػ ػرائيا ،ويػ ػػتـ ذلػ ػػؾ بالطريقػ ػػة المتفػ ػػؽ عمييػ ػػا مػ ػػع أصػ ػػحاب األسػ ػػيـ بواسػ ػػطة األمنػ ػػاء أو

المفوضيف ،ويتـ تداوليا بصورة تتسـ باإلفصاح والشفافية.

ث .دور أصةةحاب المصةةال  :يتطمػػب عمػػى ىيكػػؿ الحوكمػػة أف يعتػػرؼ بحقػػوؽ أصػػحاب المصػػالح التػػي نػػص
عمييا القانوف ويشجع التعاوف بيف أصحاب المصالح والمؤسسات في االسػتمرار بالمشػاريع السػميمة ماليػاً
عػػف طريػػؽ تػػوفير آليػػات المشػػاركة أصػػحاب المصػػالح تكفػػؿ تحسػػيف مسػػتويات األداء ،وتػػوفر معمومػػات

دقيقة وفي الوقت المناسب.

ج .اإلفصةةةاح والشةةةفافية :يج ػػب أف يتض ػػمف إط ػػار الحوكم ػػة تق ػػديـ افص ػػاحات كافي ػػة ومبلئم ػػة وف ػػي توقي ػػت
مناسػػب وتكػػوف دقيقػػة وموثوقػػة وشػػاممة لكػػؿ األمػػور اليامػػة بشػػأف المؤسسػػة وخاصػػة المتصػػمة بتأسػػيس
الشركة وبياف الموقؼ المالي والممكية والعناصر التي تمس األداء اإلداري وأسموب ممارسة السمطة.

ح .مسةةؤوليات مجمةةس اإلدارة  :يجػػب أف تعمػػؿ الحوكمػػة عمػػى جعػػؿ مجمػػس اإلدارة مسػػؤوالً أمػػاـ الجمعيػػات
العمومية وأف تصرفاتو وق ارراتو محؿ تقييـ ومراقبة دائمة مف خبلؿ اآلتي:

 1أشار (ناصر الدٌن ) 8 :5102 ،فً تقدٌم دلٌل حاكمٌة الجامعات العربٌة بخصوص مبادئ الستة للحاكمٌة والتً أدخلت علٌها تعدٌالت
مرتٌن؛ كانت االولى فً عام  ،5112والثانٌة فً عام  5101وذلك عندما أضافت رداً على األزمة المالٌة العالمٌة وتداعٌاتها مبدئٌن جدٌدٌن
هما إدارة المخاطر واإلستدامة.
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أ -تحديد صبلحيات وواجبات مجمس اإلدارة.
ب -تحديد مواصفات ومؤىبلت وخبرات أعضاء مجمس اإلدارة وطريقة اختيارىـ.

جػ -تحديد الدور الرقابي واإلشرافي ألعضاء مجمس اإلدارة عمى المدراء التنفيذييف بالمؤسسة.
ومف الجدير بالذكر كوف أف عينة دراستنا تتمثؿ في جامعة صبلح الديف – اربيؿ أنموذجاً ،البد

التطرؽ إلى المبادئ الستة لمحوكمة الجامعية التي تكوف بمثابػة الػدليؿ االسترشػادي لمجامعػات كمػا أوضػحت

في دليؿ حوكمة الجامعات العربية والتي تتمثؿ باآلتي (ناصر الديف:)35-32 :2015 ،

المبدأ األول .اإلدارة الجامعية :ويتضمف ىذا المبدأ كؿ مف مجمس الحوكمة االعمى ،ومجالس الحوكمة االكاديمية
األخرى (مجمس الجامعة ومجمس العمداء) ،ومجالس الحوكمة التخصصية (مجمس الكمية ومجمس القسـ) ،والبنية

التنظيمية (الييكؿ التنظيمي لمجامعة االكاديمية واالدارية) ،والقانوف أو النظاـ النافذ الذي يحكـ الجامعة.

المبدأ الثاني .التخطيط وقياس الفاعمية :يعرؼ التخطيط بأنو عممية التنبؤ بما ترغب أف تكوف عميو المؤسسة
مف خبلؿ مسح بيئي باستخداـ خطة واقعية ووضعيا بناء عمى اإلمكانات المتاحة متضمنة " تحميؿ " SWAT
أسموب األىداؼ المنشودة ،والتخطيط االستراتيجي ،والتقييـ وقياس الفاعمية؛ أي المعمومات المناسبة
والمصححة والموثوؽ بيا لمقارنة درجة مبلءمتيا لمجموعة معايير متصمة بالكفايات المرسومة التخاذ قرار في

ضوء ما تفرزه المقارنة مف معطيات ونتائج :أوالً ،رؤية الجامعة ورسالتيا وأىدافيا ،ثانياً ،التخطيط والفاعمية؛

لذلؾ مف الضروري وجود عممية تخطيط مستمر ،تضمف تحقيؽ الجامعة لرؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا.

المبدأ الثالث .الرقابة اإلدارية والمالية :وىي تمؾ الجيات التي تدؿ كمياـ لمرقابة كؿ مف (مجمس الحوكمة،
رئيس الجامعة ،الييكؿ التنظيمي لمجامعة ،نظاـ الرقابة الداخمية ،وحدة التدقيؽ الداخمي ،وحدة إدارة

المخاطر ،لجنة إدارة المخاطر ،المدقؽ الخارجي ،ولجنة الحوكمة).

المبدأ الرابع .األنشطة الجامعية :وتتضمف (العممية التعميمية ،البحث العممي ،اإليفاد والبعثات والنمو
المستمر ،االنشطة البلمنيجية ،وتفعيؿ المسؤولية المجتمعية والبيئية واالستدامة في الجامعة).

المبدأ الخامس .أصحاب المصال  :ىـ مجموعة األفراد والجماعات والمؤسسات التي تؤثر وتتأثر باألفعاؿ
التي تتخذىا المؤسسة ويشمؿ :الطمبة ،الييئة التدريسية ،الييئة اإلدارية ،والبيئة والمجتمع.
المبدأ السادس .الشفافية والمشاركة والمساءلة :ويمكف توضيحيا كما يأتي:

 الشفافية :الوضوح في تصميـ وتطبيؽ النظـ واآلليات والتشريعات وغير ذلؾ مف األدوات التي تكفؿ
حؽ كؿ طرؼ مف أطراؼ الجامعة ،وسيولة تدفؽ المعمومات الدقيقة والموضوعية وسيولة اإلطبلع
عمييا وتطبيقيا مف قبؿ العامميف والطمبة.

 المشاركة :إتاحة الفرصة لممواطنيف أو األفراد والجمعيات األىمية والطمبة وأعضاء ىيئات التدريس
لممشاركة في وضع قواعد العمؿ في مختمؼ مجاالت الحياة الجامعية.

 المساءلة :تمكيف ذوي العبلقة مف األفراد داخؿ الجامعة وخارجيا مف مراقبة العمؿ دوف أف يؤدي ذلؾ
إلى تعطيمو أو اإلساءة لآلخريف وىي الوجو اآلخر لمقيادة ،ودونيا تكوف القيادة دكتاتورية ،وىي التزاـ
بالمحاسبة أو اإلجابة عف المسؤولية التي تسند إلييـ.
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المحور الثالث .وصف عينة الدراسة وتحميل نتائج االستبانة:
سيتـ في ىذا المحور تناوؿ إجابات أفراد العينة ونتائج التحميؿ اإلحصائي ،وكاآلتي:
أوالً .توزيع عينة الدراسة :لغرض جمع البيانات صمـ البػاحثيف اسػتبانة تتضػمف ( )30فقػرة موزعػة عمػى ( )6محػاور
بعدد مبادئ دليؿ الحوكمة الجامعية .ثـ قاموا بتوزيع تمؾ االستبانة عمى عينة عشوائية ،عددىا ( )50فػرداً تػـ اختيػارىـ
مف مجتمع الدراسة الذي يضـ فئتاف (عضو ىيئػة تدريسػية ،وعضػو ىيئػة تدريسػية مكمػؼ بميػاـ إداريػة) ،فقػد بمػغ عػدد
المستجيبيف ( )46وبنسبة ( )%92وتـ تحميؿ النتائج وفؽ أسموب إختبار الفرضيات.
ثانياً .وصف متغيرات عينة الدراسة :يوضح الجدوؿ أدناه عرض المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة وفقاً
لئلستبانة:
الجدوؿ ( )1وصؼ المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة
المتغيرات الشخصية
الوظيفة الحالية
العمر
المؤىل العممي
المقب العممي
المستوى الوظيفي
عدد سنوات الخبرة

عضو ىيئة تدريسية
عضو ىيئة تدريسية مكمف بميام إدارية
<30
39-30
49-40
<=50
ماجستير
دكتوراه
مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد
استاذ
االدارة العميا
االدارة التنفيذية
<5
5-10
11-16
<=16
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التكرار

%

20
26
1
10
26
9
21
25
7
15
16
8
7
39
3
9
9
25

43.5
56.5
2.2
21.7
56.5
19.6
45.7
54.3
15.2
32.6
34.8
17.4
15.2
84.8
6.5
19.6
19.6
54.3

مف خبلؿ النتائج الظاىرة في الجدوؿ ( )1والمتعمؽ بالمتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة ،حيث
شمؿ توزيع اإلستبانات عمى عينة الدراسة المتكوف مف أعضاء ىيئة التدريس وكذاؾ أعضاء ىيئة التدريس
المكمؼ بمياـ اإلدارية ،يتبيف لنا بالنسبة لػ (الوظيفة الحالية) اف أكبر التك اررات تتواجد في فئة (عضو ىيئة

تدريسية مكمؼ بمياـ إدارية) وبنسبة ( ،)% 56.5وبالنسبة لػ (العمر) اف أكبر التك اررات تتواجد بيف الذيف يتراوح

أعمارىـ بيف ( )49-40سنة وبنسبة ( ،)%56.5أما بخصوص (المؤىؿ العممي) فكانت ما نسبتو ()%45.7
ىـ مف حممة الماجستير و ( )%54.3مف حممة الدكتوراه ،وىذا يدؿ عمى المستوى العممي الرفيع والكفاءة
العممية ألفراد عينة الدراسة مما إنعكس عمى صدؽ اجابتيـ عمى أسئمة وفقرات االستبانة .وأما بالنسبة لػ (المقب

العممي) اف أكبر التك اررات تتواجد في فئة (استاذ مساعد) وبنسبة ( ،)%34.8لكف بالنسبة لػ (المستوى الوظيفي)
أف أكبر التك اررات تتواجد في فئة (اإلدارة التنفيذية) وبنسبة ( )%84.8مف حجـ العينة المدروسة .واخي اًر بالنسبة

لػ (عدد سنوات الخبرة) اف االساتذة الذيف خبرتيـ أكثر مف  16سنة تمثمت أعمى نسبة ( )%54.3مما كاف ليذه
االسباب األثر الكبير في فيـ فقرات االستبانة واالجابة عمييا بموضوعية.
ثالثاً .إختبار صدق االستبانة وثباتيا :بيدؼ إختبار مدى توافر الثبات واإلتساؽ الداخمي بيف اإلجابات عمى
أسئمة اإلستبانة فقد تـ إحتساب معامؿ (ألفا كرونباخ) ،والذي يشير إلى قوة االرتباط والتماسؾ بيف فقرات

المقياس ،وكانت نتيجة ثبات أداة القياس ( )0.955وىي نسبة مقبولة لمقياـ بعممية التحميؿ لتحقيؽ أىداؼ
الدراسة ،والجدوؿ اآلتي يوضح نتائج معامبلت الثبات لعبارات متغيرات الدراسة.
الجدوؿ ( )2معامبلت الثبات لعبارات متغيرات الدراسة
عدد الفقرات

قيمة ( )αألفا

ت

المحور

1

االدارة الجامعية

5

0.836

2

التخطيط وقياس الفاعمية

5

0.808

3

الرقابة االدارية والمالية

5

0.797

4

االنشطة الجامعية

5

0.837

5

أصحاب المصالح

5

0.780

6

الشفافية واالفصاح والمساءلة

5

0.857

30

0.955

اإلستبانة ككؿ

نبلحظ في الجدوؿ ( )2أعبله اف قيمة معامؿ الثبات لجميع فقرات محاور االستبانة تقع ضمف

( (0.955 -0.797وىي نسبة عالية جداً مقارنة بػ ( )0.60وىذا يدؿ عمى ثبات جميع محاور االستبانة.
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رابعاً .مقاييس األىمية النسبية لممتوسط الحسابي :بقصد قياس تأثير كؿ متغير مف المتغيرات الستة مف وجية
نظر المبحوثيف التي يت ضمنيا محوريف التخطيط االستراتيجي ومبادئ الحوكمة في عينة الدراسة ،ثـ تقييـ ىذا
األثر مف خبلؿ إجاباتيـ في اإلستبانة والتي تمت بموجب مقياس (ليكرت الخماسي) ،أما لتحديد الوزف النسبي

ألثر كؿ متغير مف تمؾ المتغيرات والممثؿ بالمتوسط الحسابي الخاص بكؿ منيا ،فقد تـ ذلؾ وفقاً لمستوى

األىمية النسبية كما موضح في الجدوؿ أدناه:

الجدوؿ ( )3سمـ اإلجابة ومستوى األىمية النسبية
التصنيف

أتفق تماماً

أتفق

غير متأكد

ال أتفق

ال أتفق تماماً

الوزن النسبي

5

4

2

8

1

المتوسط الحسابي

من 5-4.5

من  -2.75أقل من 4.5

من  -2أقل من 2.75

من  -8أقل من 2

أقل من 8

األىمية النسبية

ىام جداً

ىام

متوسط األىمية

قميل األىمية

عديم األىمية

خامساً .المعالجة اإلحصائية المستخدمة :لغرض تحميؿ بيانات الدراسة واختبار فرضياتيا تـ إستخداـ برنامج

( )SPSSاإلحصائية لتحميؿ بيانات اإلستبانة والحصوؿ عمى معرفة مدى موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا
وكاآلتي:

 إختبار (الفا كرونباخ) لمعرفة ثبات األداة وقياس قوة اإلرتباط والتماسؾ بيف فقرات اإلستبانة المعدة.
 المتوسطات الحسابية لتحديد مستوى إستجابة أفراد العينة لمتغيرات الدراسة ،واإلنحرافات المعيارية
لقياس درجة تباعد اإلستجابات عف وسطيا الحسابي ،ومعرفة األىمية النسبية.
 إختبار ( tلعينة واحدة) لمعرفة وجود تأثير لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبادئ الحوكمة
الجامعية مف وجية نظر المبحوثيف في عينة الدراسة ،مقارنة بالوسط الفرضي = (.)3

سادساً .عرض النتائج وتحميل متغيرات الدراسة :تـ تفسير االستجابات في ضوء األىمية النسبية بحيث تكوف
الفقرة إيجابية إذا كانت القيمة االحتمالية أقؿ مف " "0.05واألىمية النسبية أكبر مف " ،"%60والوسط الحسابي
أكبر مف الوسط الفرضي الذي يساوي  ،3وتكوف الفقرات سمبية إذا كانت القيمة االحتمالية أكبر مف ""0.05
واألىمية النسبية أقؿ مف " ،"%60والوسط الحسابي أقؿ مف الوسط الفرضي الذي يساوي  ،3وىذا يطبؽ عمى
فقرات االستبانة جميعيا .ويوضح الجدوؿ ( )4التوزيع التكراري والنسب المئوية وقيـ الوسط الحسابي واألنحراؼ
المعياري واالىمية النسبية ألجابات المبحوثيف حوؿ الفقرات الخاصة بالتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبادئ
الحوكمة وكاآلتي:
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الجدوؿ ( )4التوزيع التكراري والنسب المئوية وقيـ الوسط الحسابي واألنحراؼ المعياري واالىمية النسبية

الرقابة االدارية والمالية التخطيط وقياس الفاعلية

االدارة الجامعية

المحاور

المتغيرات

ألجابات المبحوثيف حوؿ الفقرات الخاصة بالتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبادئ الحوكمة ()n=46

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
المعدل
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
المعدل
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15

ال أتفق تماما
1
التكرار %
0.0%
0
2.2%
1
0.0%
0
8.7%
4
0.0%
0

غير متأكد
ال أتفق
3
2
%
التكرار
%
التكرار
%
التكرار
45.7% 21 15.2%
7
10.9%
5
52.2% 24 10.9%
5
8.7%
4
56.5% 26 15.2%
7
13.0%
6
45.7% 21 21.7% 10
8.7%
4
54.3% 25 26.1% 12 10.9%
5

أتفق تماما
5
%
التكرار
28.3% 13
26.1% 12
15.2%
7
15.2%
7
8.7%
4

1
2
3
0
4

2.2%
4.3%
6.5%
0.0%
8.7%

3
4
9
12
8

6.5%
8.7%
19.6%
26.1%
17.4%

8
13
7
10
8

17.4%
28.3%
15.2%
21.7%
17.4%

26
19
18
22
18

56.5%
41.3%
39.1%
47.8%
39.1%

8
8
9
2
8

17.4%
17.4%
19.6%
4.3%
17.4%

1
1
2
0
0

2.2%
2.2%
4.3%
0.0%
0.0%

6
5
2
7
5

13.0%
10.9%
4.3%
15.2%
10.9%

9
10
14
8
8

19.6%
21.7%
30.4%
17.4%
17.4%

15
20
19
25
24

32.6%
43.5%
41.3%
54.3%
52.2%

15
10
9
6
9

32.6%
21.7%
19.6%
13.0%
19.6%

أتفق
4

المعدل
17

الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

االهمية
النسبية
()%

3.91
3.91
3.74
3.50
3.61
3.73
3.80
3.59
3.46
3.30
3.39
3.51

0.94
0.96
0.88
1.13
0.80
0.94
0.88
1.02
1.21
0.92
1.22
1.05

78.26
78.26
74.78
70.00
72.17
74.70
76.09
71.74
69.13
66.09
67.83
70.17

3.80
3.72
3.67
3.65
3.80

1.11
1.00
0.99
0.90
0.88

76.09
74.35
73.48
73.04
76.09

3.73

0.98

74.61

الشفافية واالفصاح
والمساءلة

أصحاب المصالح

االنشطة الجامعية

Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
المعدل
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
المعدل
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
المعدل

3
1
0
0
1

6.5%
2.2%
0.0%
0.0%
2.2%

5
3
4
10
8

10.9%
6.5%
8.7%
21.7%
17.4%

4
7
11
10
9

8.7%
15.2%
23.9%
21.7%
19.6%

19
19
20
16
23

41.3%
41.3%
43.5%
34.8%
50.0%

15
16
11
10
5

32.6%
34.8%
23.9%
21.7%
10.9%

1
1
1
3
0

2.2%
2.2%
2.2%
6.5%
0.0%

1
2
6
3
5

2.2%
4.3%
13.0%
6.5%
10.9%

10
4
7
9
10

21.7%
8.7%
15.2%
19.6%
21.7%

23
28
19
22
21

50.0%
60.9%
41.3%
47.8%
45.7%

11
11
13
9
10

23.9%
23.9%
28.3%
19.6%
21.7%

2
1
0
4
3

4.3%
2.2%
0.0%
8.7%
6.5%

1
6
4
5
3

2.2%
13.0%
8.7%
10.9%
6.5%

7
7
13
17
7

15.2%
15.2%
28.3%
37.0%
15.2%

21
16
20
13
22

45.7%
34.8%
43.5%
28.3%
47.8%

15
16
9
7
11

32.6%
34.8%
19.6%
15.2%
23.9%

المعدل العام
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3.83
4.00
3.83
3.57
3.50
3.74
3.91
4.00
3.80
3.67
3.78
3.83
4.00
3.87
3.74
3.30
3.76
3.73

1.20
0.99
0.90
1.07
0.98
1.03
0.86
0.84
1.07
1.08
0.92
0.95
0.99
1.11
0.88
1.13
1.10
1.04

76.52
80.00
76.52
71.30
70.00
74.87
78.26
80.00
76.09
73.48
75.65
76.70
80.00
77.39
74.78
66.09
75.22
74.70

3.71

1.00

74.29

يتضمف الجدوؿ ( )4ممخص نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة عف الفقرات الخاصة بمحاور الدراسة،
والمتعمؽ باألوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية واألىمية النسبية لنتائج ىذه اإلجابات ،حيث بالنسبة لممحور

االوؿ (اإلدارة الجامعية) حيث احتمت الفقرة " "Q1المرتبة األولى بأعمى مستوى مف حيث الترتيب ،إذ بمغ الوسط
الحسابي ( )3.91واالنحراؼ المعياري ( )0.94وىذا أكبر مف الوسط الفرضي لممقياس " "3واألىمية النسبية

( )%78.26وىذا أكبر مف  ،%60مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة إيجابية عمى أف لمجامعة
رؤية استراتيجية واضحة .أما بالنسبة لممحور الثاني (التخطيط وقياس الفاعمية) فاف الفقرة " "Q6تحتؿ المرتبة

االولى ضمف الترتيب ،إذ بمغ الوسط الحسابي ( )3.80واالنحراؼ المعياري ( )0.88وىذا أكبر مف الوسط

الفرضي لممقياس " "3واألىمية النسبية ( )%76.09وىذا أكبر مف  ،%60مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة
يوافقوف بدرجة إيجابية عمى أف رؤية الجامعة قابمة لمقياس .وفي المحور الثالث (الرقابة اإلدارية والمالية) تبيف

أف المرتبة األولى تقع في الفقرة " "Q15واألخيرة ،إذ بمغ الوسط الحسابي ( )3.80واالنحراؼ المعياري ()0.88
وىذا أكبر مف الوسط الفرضي لممقياس " "3واألىمية النسبية ( )%78.26وىذا أكبر مف  ،%60مما يدؿ عمى
أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة إيجابية عمى تطبيؽ معايير ومؤشرات أداء واضحة لمحكـ عمى خطة

الجامعة .في حيف المحور الرابع ويمثؿ (األنشطة الجامعية) فقد احتمت الفقرة " "Q17المرتبة األولى في
مجموعيا ،إذ بمغ الوسط الحسابي ( )4واالنحراؼ المعياري ( )0.99وىذا أكبر مف الوسط الفرضي لممقياس ""3

واألىمية النسبية ( )%80وىذا أكبر مف  ،%60مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة إيجابية عمى
سعي الجامعة لمتفوؽ االكاديمي والتبادؿ مع الجامعات الدولية .وبالنسبة لممحور الخامس (أصحاب المصالح)

فإف المرتبة األولى تكوف في الفقرة " ،"Q22إذ بمغ الوسط الحسابي ( )4واالنحراؼ المعياري ( )0.84وىذا أكبر

مف الوسط الفرضي لممقياس " "3واألىمية النسبية ( )%80وىذا أكبر مف  ،%60مما يدؿ عمى أف أفراد عينة
الدراسة يوافقوف بدرجة إيجابية عمى إيصاؿ رسالة الجامعة إلى كافة العامميف لرفع كفاءة األداء .وأخي اًر في
المحور السادس (الشفافية واالفصاح والمساءلة) تكوف المرتبة األولى في الفقرة " ،"Q26إذ بمغ الوسط الحسابي

( )4واالنحراؼ المعياري ( )0.99وىذا أكبر مف الوسط الفرضي لممقياس " "3واألىمية النسبية ( )%80وىذا
أكبر مف  ،%60مما يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة إيجابية عمى اف لمجامعة رؤية استراتيجية
واضحة ومحددة لمطموح المستقبمي.

ويبلحظ الباحثيف في الجدوؿ نفسو عمى مستوى العينة جميعيا كوحدة واحدة؛ اف المتوسط الحسابي

إلجاباتيا وىو ( )3.71بخصوص الوزف النسبي ألثر التخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبادئ الحوكمة الستة
في الجامعة ،يشير إلى أف ىذا األثر ىو بشكؿ عاـ (ىاـ) .ومف حيث الترتيب ،جاء المحور الخامس وىو

أصحاب المصالح أيضاً في المرتبة األولى مف إىتمامات العينة ،في حيف جاء في المرتبة األخيرة المحور الثاني
وىو التخطيط وقياس الفاعمية.
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سابعاً .إختبار فرضيات الدراسة :الختبار فرضيات الدراسة ،قاـ الباحثوف باستخداـ أسموب إختبار  tلمعينة الواحدة،
حيث تعد عبلقة التأثير معنوية إذا كانت مستوى الداللة أقؿ مف مستوى المعنوية المعتمد في ىذه الدراسة ""0.05

والعكس صحيح.

الفرضية األولى :ال يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ االدارة الجامعية لمحوكمة في جامعة صبلح

الديف – اربيؿ .والختبار الفرضية ومعرفة عبلقة التأثير بيف المتغيريف في عينة الدراسة ،وكانت أىـ النتائج
موضحة في الجدوؿ اآلتي:

الجدوؿ ( )5أهم نتائج اختبار  tللمحور (اإلدارة الجامعٌة)
المحور

العدد

اإلدارة الجامعٌة

46

االنحراف
الوسط
المعٌاري
الحسابً
0.73763 3.7348

t-test

مستوى الداللة

6.756

0.000

يتضح في نتائج الجدوؿ ( )5أعبله اف الوسط الحسابي العاـ ليذا المحور بمغ ( )3.73وبإنحراؼ

معياري ( )0.74وىذا أكبر مف الوسط الفرضي " ،"3وقيمة اختبار  tيساوي ( )6.756ومستوى الداللة

" "0.000وىي أقؿ مف مستوى المعنوية " ،"0.05وبيذه النتائج ترفض الفرضية العدمية األولى لتحؿ محميا
الفرضية البديمة والتي تنص (يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ االدارة الجامعية لمحوكمة في

جامعة صبلح الديف – اربيؿ).

الفرضية الثانية :ال يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ التخطيط وقياس الفاعمية لمحوكمة في
جامعة صبلح الديف – اربيؿ .والختبار الفرضية ومعرفة عبلقة التأثير بيف المتغيريف في عينة الدراسة ،وكانت
أىـ النتائج موضحة في الجدوؿ اآلتي:

الجدوؿ ( )6أهم نتائج اختبار  tللمحور (التخطيط وقياس الفاعمية)
المحور

العدد

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

t-test

مستوى الداللة

التخطيط وقياس الفاعمية

46

0.79633 3.5087

4.333

0.000

يتضح في نتائج الجدوؿ ( )6أعبله أف الوسط الحسابي العاـ ليذا المحور بمغ ( )3.51وبإنحراؼ

معياري ( )0.80وىذا أكبر مف الوسط الفرضي " ،"3وقيمة اختبار  )4.333( tومستوى الداللة " "0.000وىي
أقؿ مف مستوى المعنوية " ،"0.05وبيذه النتائج ترفض الفرضية العدمية الثانية لتحؿ محميا الفرضية البديمة
والتي تنص (يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ التخطيط وقياس الفاعمية لمحوكمة في جامعة

صبلح الديف – اربيؿ).
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الفرضية الثالثة :ال يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ الرقابة اإلدارية والمالية لمحوكمة في جامعة
صبلح الديف – اربيؿ .والختبار الفرضية ومعرفة عبلقة التأثير بيف المتغيريف في عينة الدراسة ،وكانت أىـ
النتائج موضحة في الجدوؿ اآلتي:
الجدوؿ ( )7أهم نتائج اختبار  tللمحور (الرقابة اإلدارية والمالية)
المحور

العدد

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

t-test

مستوى الداللة

الرقابة اإلدارية والمالية

46

0.72812 3.7304

6.804

0.000

يتضح في نتائج الجدوؿ ( )7أعبله أف الوسط الحسابي العاـ ليذا المحور بمغ ( )3.73وبإنحراؼ
معياري ( )0.73وىذا أكبر مف الوسط الفرضي " ،"3وقيمة اختبار  )6.804( tومستوى الداللة " "0.000وىي
أقؿ مف مستوى المعنوية " ،"0.05وبيذه النتائج ترفض الفرضية العدمية الثالثة لتحؿ محميا الفرضية البديمة
والتي تنص (يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ الرقابة اإلدارية والمالية لمحوكمة في جامعة صبلح

الديف – اربيؿ.).
الفرضية الرابعة :ال يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ األنشطة الجامعية لمحوكمة في جامعة
صبلح الديف – اربيؿ .والختبار الفرضية ومعرفة عبلقة التأثير بيف المتغيريف في عينة الدراسة ،وكانت أىـ
النتائج موضحة في الجدوؿ اآلتي:
الجدوؿ ( )8أهم نتائج اختبار  tللمحور (األنشطة الجامعٌة)
المحور

العدد

األنشطة الجامعٌة

46

االنحراف
الوسط
المعٌاري
الحسابً
0.80406 3.7435

t-test

مستوى الداللة

6.271

0.000

يتضح في نتائج الجدوؿ ( )8أعبله أف الوسط الحسابي العاـ ليذا المحور بمغ ( )3.74وبإنحراؼ

معياري ( )0.80وىذا أكبر مف الوسط الفرضي " ،"3وقيمة اختبار  )6.271( tومستوى الداللة " "0.000وىي
أقؿ مف مستوى المعنوية " ،"0.05وبيذه النتائج ترفض الفرضية العدمية الرابعة لتحؿ محميا الفرضية البديمة
والتي تنص (يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ األنشطة الجامعية لمحوكمة في جامعة صبلح

الديف – اربيؿ).

الفرضية الخامسة :ال يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ أصحاب المصالح لمحوكمة في جامعة
صبلح الديف – اربيؿ .والختبار الفرضية ومعرفة عبلقة التأثير بيف المتغيريف في عينة الدراسة ،وكانت أىـ
النتائج موضحة في الجدوؿ اآلتي:
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الجدوؿ ( )9أهم نتائج اختبار  tللمحور (أصحاب المصالح)
المحور

العدد

أصحاب المصالح

46

االنحراف
الوسط
المعٌاري
الحسابً
0.69959 3.8348

t-test

مستوى الداللة

8.093

0.000

يتضح في نتائج الجدوؿ ( )9أعبله أف الوسط الحسابي العاـ ليذا المحور بمغ ( )3.83وبإنحراؼ
معياري ( )0.70وىذا أكبر مف الوسط الفرضي " ،"3وقيمة اختبار  )8.093( tومستوى الداللة " "0.000وىي
أقؿ مف مستوى المعنوية " ،"0.05وبيذه النتائج ترفض الفرضية العدمية الخامسة لتحؿ محميا الفرضية البديمة
والتي تنص (يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ أصحاب المصالح لمحوكمة في جامعة صبلح

الديف – اربيؿ).
الفرضية السادسة :ال يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ الشفافٌة واالفصاح والمساءلة لمحوكمة
في جامعة صبلح الديف – اربيؿ .والختبار الفرضية ومعرفة عبلقة التأثير بيف المتغيريف في عينة الدراسة،
وكانت أىـ النتائج موضحة في الجدوؿ اآلتي:

الجدوؿ ( )10أهم نتائج اختبار  tللمحور (الشفافٌة واالفصاح والمساءلة)
المحور

العدد

الشفافٌة واالفصاح والمساءلة

46

االنحراف
الوسط
المعٌاري
الحسابً
0.83379 3.7348

t-test

مستوى الداللة

5.977

0.000

يتضح في نتائج الجدوؿ ( )10أعبله أف الوسط الحسابي العاـ ليذا المحور بمغ ( )3.73وبإنحراؼ
معياري ( )0.83وىذا أكبر مف الوسط الفرضي " ،"3وقيمة اختبار  )5.977( tومستوى الداللة " "0.000وىي
أقؿ مف مستوى المعنوية " ،"0.05وبيذه النتائج ترفض الفرضية السادسة لتحؿ محميا الفرضية البديمة والتي
تنص (يوجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مبدأ الشفافية واالفصاح والمساءلة لمحوكمة في جامعة صبلح
الديف – اربيؿ).
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المحور الرابع .االستنتاجات والتوصيات:
أوالً .االستنتاجات:
مف خبلؿ معطيات الدراسة الميدانية وتحميؿ البيانات واختبار الفرضيات تـ التوصؿ الى االستنتاجات اآلتية:
 .1ىناؾ عبلقة مباشرة بيف التخطيط االستراتيجي ومبادئ الحوكمة الجامعية.

 .2لمبادئ الحوكمة المؤسسية القوي تأثير إيجابي وسمبي في آف واحد بالنسبة إلجراءات وبرامج وسياسات
المؤسسات الجامعية.

 .3اف تطبيؽ مبادئ الحوكمة الجامعية يحتاج إلى كوادر ذوي مؤىبلت عممية عالية وخبرة واسعة في ىذا
المجاؿ.

 .4يعد التخطيط االستراتيجي كمنظومة مف العمميات التي تحقؽ لممؤسسة التميز والتفوؽ ،يوفر معمومات
تفيد في اتخاذ الق اررات وحؿ المشكبلت.

 .5يساىـ التخطيط االستراتيجي في إدارة شفافية وعقبلنية وأكثر كفاءة وفعالية لممؤسسة في تقديـ خدمات
عامة جيدة.

 .6يعد التخطيط االستراتيجي وسيمة لتحقيؽ إنجاز المياـ وتأدية الواجبات وفقاً آلليات معدة لممستقبؿ.

 .7أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي لمدراسة أف تطبيؽ مبادئ الحوكمة ،تتأثر بدرجة كبيرة بعناصر
التخطيط االستراتيجي .فقد تبيف وجود عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية لمبادئ الحوكمة الجامعية

الستة (االدارة الجامعية ،التخطيط وقياس الفاعمية ،الرقابة االدارية والمالية ،االنشطة الجامعية ،اصحاب
المصالح ،الشفافية واالفصاح والمساءلة) واإلجراءات والبرامج والسياسات المطموبة لتحقيؽ ذلؾ في
المستقبؿ ،والكيفية التي يتـ فييا قياس مستوى النجاح في تحقيقو في جامعة صبلح الديف  -اربيؿ.

ثانياً .التوصةةيات (المقترحات):
 .1أصبح التخطيط االستراتيجي ضرورة النجاح مف قبؿ صانعي القرار في المؤسسات التعميمية في ممارسة
العمميات االدارية ،فضبلً عف ذلؾ تمثؿ الحوكمة مدخبلً تكاممياً الستثمار الجيد والوقت والحيز ،وتقديـ
الخدمة ،وتحقيؽ الرضا لمجميع.
 .2وضع آليات محددة إلشراؾ المجتمع الجامعي عند صياغة وتحديث رؤية الجامعة ورسالتيا.
 .3اعادة النظر في صياغة رؤية الجامعة لتصبح أكثر استشرافاً لممستقبؿ وتأثيرىا في تطبيؽ مبادئ
الحوكمة الجامعية.
 .4تشجيع الجامعات بوضع نظاـ فعاؿ لمحوكمة فييا والعمؿ عمى تعزيز دور عناصر التخطيط
االستراتيجي في تطبيقيا.
 .5ضرورة التزاـ ادارة المؤسسات الجامعية بتطبيؽ مبادئ الحوكمة دعماً لدليؿ حاكمية الجامعات العربية.
23

المصادر
 .1سعيد ،عيد عمي (" ،)2009األثر المتوقع لحوكمة الشركات عمى مينة المراجعة في سوريا" .رسالة
ماجستير في تخصص محاسبة ،جامعة تشريف ،كمية اإلقتصاد ،دمشؽ ،سوريا.

 .2صالح ،أحمد عمي (" ،)2006بناء محافظ رأس الماؿ الفكري مف األنماط المعرفية ومدى مبلئمتيا
لحاكمية الشركات" .أطروحة دكتوراه في فمسفة أدارة األعماؿ ،مقدمة الى كمية األدارة واالقتصاد ،

جامعة بغداد ،بغداد ،العراؽ.
 .3العاني ،أثير أنور شريؼ (" ،)2002التخطيط االستراتيجي والييكؿ التنظيمي العبلقة واألثر" .رسالة
ماجستير ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراؽ.

 .4جعفر ،يونس إبراىيـ (" ،)2017أثر التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات" .مجمة جامعة األقصى
(سمسمة العموـ االنسانية) ،المجمد  ،21العدد .1

 .5الخطيب ،خالد (" ،)2009تأثير مبادئ الحوكمة عمى الشركات العائمية" .المؤتمر العممي الثالث
لجامعة العموـ التطبيقية ،عماف ،االردف.

 .6الزىيري ،طبلؿ ناظـ خضير والقريشي ،فاضؿ عبد عمي خرميط (" ،)2018التخطيط االستراتيجي
ودوره في توطيف الحوكمة االلكترونية في الجامعات" .مجمة واسط لمعموـ االنسانية ،جامعة

واسط ،االصدار .14

 .7شريقي ،عمر (" ،)2015التدقيؽ الداخمي كأحد أىـ اآلليات في نظاـ الحوكمة ودوره في الرفع مف
جودة األداء في المؤسسة" .مجمة أداء المؤسسات الجزائرية ،جامعة سطيؼ ،العدد .7

 .8الشيخ ،عمي ناظـ عبد االمير ومحمد ،عمي كريـ (" ،)2017كفاءة وفاعمية نظاـ التدقيؽ الداخمي
وأثره في تطبيؽ حوكمة الشركات" .مجمة المثنى لمعموـ االدارية واالقتصادية ،كمية االدارة واالقتصاد،

جامعة المثنى ،المجمد  ،7العدد .4

 .9عزت ،حسيف نور الديف (" ،)2016واقع التخطيط االستراتيجي في المنظمات الصناعية" .مجمة
العموـ االقتصادية ،جامعة البصرة ،المجمد  ،11العدد .42

 .10الفضؿ ،مؤيد محمد عمي وحمد ،مجيد عبد زيد (" ،)2015حوكمة الشركات ودورىا في الحد مف
إدارة األرباح" .مجمة القادسية لمعموـ اإلدارية واالقتصادية ،المجمد  ،17العدد .3

 .11مطر ،محمد ونور ،عبد الناصر ( " ،)2013دور الحاكمية في تحسيف جودة مخرجات التعميـ

الجامعي في األردف – جامعة الشرؽ األوسط أنموذجاً " .بحث مقدـ إلى المؤتمر العربي الدولي الثالث،
عماف ،األردف.

 .12ناصر الديف ،يعقوب عادؿ (" ،)2012اطار نظري مقترح لحوكمة الجامعات ومؤشرات تطبيقيا في
ضوء متطمبات الجودة الشاممة" .مجمة تطوير األداء الجامعي ،جامعة المنصورة ،المجمد ،1العدد .2

24

 المؤتمر العاـ التحاد." "دليؿ حاكمية الجامعات العربية،)2015(  يعقوب عادؿ، ناصر الديف.13
. لبناف، بيروت، جامعة القديس يوسؼ،)48(  الدورة،الجامعات العربية

 الطبعة. التخطيط االستراتيجي في المؤسسات العامة،)2014(  حسيف محمد جواد، الجبوري.14
. االردف، عماف، دار صفاء لمنشر والتوزيع،األولى

 دار الكتاب،  الطبعة األولى. المراجعة وحوكمة الشركات،)2014(  جيياف عبد المعز، الجماؿ.15
. االمارات العربية المتحدة،الجامعي

 دار اليازوري العممية لمنشر، الطبعة االولى. اإلدارة االستراتيجية،)2005(  زكريا مطمؾ، الدوري.16
. األردف، عماف،والتوزيع

 منظور: اإلدارة االستراتيجية،)2007(  محمد صبحي إدريس، طاىر محسف منصور ووائؿ، الغالبي.17
. األردف، عماف، دار وائؿ لمنشر، الطبعة األولى.منيجي متكامل

 التفكير االستراتيجي واالدارة،)2002(  طارؽ رشدي، مصطفى وجبة، جماؿ الديف ومحمود، المرسي.18
. مصر، القاىرة، الدار الجامعي لمنشر. منيج تطبيقي:االستراتيجية

. اإلدارة االستراتيجية لمواجية تحديات القرن الحادي والعشرين،)1999(  عبد الحميد، المغربي.19
. مصر، القاىرة، مجموعة نيؿ العربية لمنشر،الطبعة األولى
20.Bryson, J. M. (2004), Strategic planning for public and nonprofit
organizations: a guide to strengthening and sustaining organizational
achievement. Jossey-Bass, San Francisco.
21.Cadbury, Committee, (1992), Report of the Committee on the
Financial Aspects of Corporate Governance: the Code of Best
Practice.Gee. Professional Publishing, London, UK.
22.Ghalayini, Alaa,(2007)- The Good Governance Role in the Management
and Development of the NGOS in the Gaza Strip from the General
Director Perspective. Master Degree in Business Administration, Islamic
University- Gaza.
23.Kotler, P., &Armstrong, C., &Saunders, J.,Wong,V.,(1999), Principles of
Marketing. 2nd, ed, Prentice Hall Euroup, London.
24.OECD (2004), principles of corporate Governance. Organization for
economic Co-operation and development, oecd publications service, Paris –
France.
25.Salkic, Ismet (2014), "Impact of strategic planning on Management of
Public Organization in Bosnia and Herzegovina" , Interdisciplinary
Description of Complex Systems, 12(1).

25

