مقدّ مة
ال يخفى على أحد منكم أھمية موضوع "تقييم الجامعات الخاصة في لبنان" الذي نحن
بصدد طرحه اليوم ،فھو مجال شائك وحسّاس لما يلعبه التعليم من دور في إعداد
الكوادر البشرية المؤھلة إلدارة التنمية الشاملة والمستدامة ،ال سيّما أن منظومتنا
التربوية مُكوّ نة من قطاع عام وقطاع خاص ،وقد شھدت في السنوات األخيرة تناميا ً
ملحوظا ً للخاص على حساب العام.
في البداية قد يفيد توضيح بعض األمور تفاديا ً لتساؤالت قد تكون مشروعة ولكنھا غير
قطاعيْ التعليم والتربية ھو من اختصاص الدولة،
ب ّناءة ،من قبيل أن االھتمام بتطوير
َ
وبالتالي تبقى ك ّل المبادرات الخاصّة في ميدان التعليم ھامشية .غير أنّ معادلة االرتقاء
المطلوبة بھذا القطاع ھي النھوض في إطار عمل مشترك بين مختلف الجھات ،دون
الدخول في متاھات ومواقف لم تزدنا سوى تعقيداً وضياعا ً مع الوقت.
وقد يتساءل البعض عن السبب الذي دفع مؤسسة "مھنا فاونديشن" إلى خوض غمار
ھذا التح ّدي وطرح موضوع التعليم العالي ضمن سلسلة الدراسات غير الربحيّة التي
تجريھا سنويا ً.
تعمل مؤسسة "مھنا فاونديشن" ،منذ تأسيسھا في العام  ،١٩٩٤على إنماء وتطوير
قدراتھا العملية حتى غدت من أھم المؤسسات في قطاع التعليم المستمرّ للمھنيين
والمتخصّصين ال سيّما في مجالَيْ التقاعد والتأمينات االجتماعية .وقد حققت المؤسسة
نجاحا ً باھراً في برنامج شھادة الدبلوم األكتواري إلى جانب تقديمھا منحا ً جامعية
مختلفة .وفي سياق م ّتصل ،تجدر اإلشارة أن الشركة الداعمة الرئيسية لمؤسسة مھنا
)أ.أ .مھنا وشركاه للخدمات األكتوارية( لطالما عُرفت بباعھا الطويل في مجاليْ
التصنيف والتقييم )شركات التأمين تحديداً( ،وقد كان ھذا ھدفنا بالفعل عند بدء
المشروع :تصنيف الجامعات الخاصة في لبنان ،ولكن ھذا الھدف اصطدم بالعديد من
العقبات منھا اختالف أنظمة ھذه المؤسسات وعدم شفافية العديد منھا لجھة عملياتھا
المؤسساتية والتعليمية ،واألھم كان غياب المعايير المرجعية التي تضبط ھذا القطاع.
لذا تغيّر شكل الدراسة وھدفھا إلى التركيز على جوھر المشكلة وھو قياس أداء
مؤسسات التعليم العالي .
لقد سعت الدراسة ،وعلى مدى عام كامل من العمل ،إلى القيام بمقاربة دقيقة وغير
مسبوقة لواقع مؤسسات التعليم العالي وآليّات عملھا .باإلضافة إلى محاولة التح ّقق من
جودة ما تق ّدمه الجامعات في إطار مفھوم "القيمة مقابل المال" ،أي ما يحصل عليه
الطالب من المؤسسة مقابل ما يصرفه .وتكمن أھميّة الدراسة ،بابتعاد خالصاتھا
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ونتائجھا عن االنطباعات العامة والتحليالت الشخصيّة المبنيّة على المواقف المسبقة.
فھي انطلقت من مؤ ّ
شرات قياس ألداء الجامعات تعتمد في بنيتھا األساسية على األرقام
التي ت ّم جمعھا من مصادر مختلفة ،رسمية وخاصة ،وجرى التأكد من صحتھا .علما ً أن
مرحلة جمع البيانات وتحليلھا كانت األصعب واألكثر امتداداً في الزمن .والسبب
مزدوج :ا ّتساع ودقة مروحة البيانات التي طلبناھا من جھة وحرص معظم المؤسسات
على عدم إفشاء معلومات تتعلّق بعملھا من الجھة األخرى.
ثمة نقطة أساسية يجدر التوقف عندھا ،وھي أن التقرير الذي نتج عن الدراسة لم يكن
بصدد محاسبة أي من الجامعات قيد الدراسة أو أي جھة فيھا ،مع العلم أننا ال نملك
السلطة لفعل ذلك .ونحن بعيدون تماما ً عن تقمّص دور الدولة في عملھا الرقابي
والحسابي .صحيح أنّ ما ساقه التقرير ،من عملية تقييمية/تحليلية لقطاع التعليم العالي
بناء على أرقام مر ّكبة بجھد ودقة ،يستطيع أن يكون معينا لألطراف المعنية بالقطاع في
اتخاذ قرارات مستنيرة كما يفتح أبوابا ً للسلطة المعنية )وزارة التربية والتعليم العالي(
لمقاربة تشريعية عمالنيّة جديدة للقطاع ،إال أنه يصبّ بشكل أساسي ومباشر في خدمة
الجامعات الخاصة في لبنان .وبعيداً عن ثقافة "اإلدانة" الرائجة حاليا ً ،وضعنا التقرير
بين أيدي الجامعات علّھا تستفيد منه خالل العام الدراسي الحالي ،والذي شارف على
نھايته ،كي نؤسّس معا ً لرؤية مستقبلية مشتركة مبنية على قاعدة الثقة .ومن ھنا ارتأينا
تأجيل إصدار الدليل المخصّص للطالب الى مرحلة مستقبلية ،ليأخذ النقاش الذي أثارته
نتائج الدراسة مداه المناسب في قطاع التعليم العالي .ففي جوانب الدراسة تساؤالت ال
تحصى تفتح النقاش على أكثر من باب وباب واألمور تتطلّب المزيد من البحث
والدراسة ألجل الكشف عن الجوانب المجھولة فيھا.
إذاً ،كان الدافع األولي إلجراء الدراسة :القيام بمسح شامل لقطاع التعليم العالي في
لبنان ،وبالتالي رسم ھيكلية واضحة لمختلف جوانبه تسھم في س ّد النقص الفادح
ّ
فتمثل
والمتراكم في ھذا المجال ،أما ھدف الدراسة كما رسمناه في المرحلة األولى
بخلق نموذج موحّ د لتصنيف مؤسسات التعليم العالي استناداً الى مؤشرات ونماذج
مصادق عليھا عالميا ً ومنسجمة مع السياق المحلي اللبناني .وبعد سلسلة طويلة من
المراجعات والمطالعات ،تبيّن أنه ھدف قد ال يؤتي ثماره في األمد القريب .فالقطاع
يرزح تحت وطأة العديد من المشاكل ،وأبرزھا الغياب المطلق للتعريفات الموحدة التي
تتناول مختلف جوانب العملية التعليمية ،األكاديمية واإلدارية ،ممّا يؤكد استحالة
المقارنة بين مؤسسات التعليم العالي في ظل وضع مماثل.
وبناء على ما سبق ع ّدلنا الھدف ،من تصنيف عام لمؤسسات التعليم العالي إلى دراسة
مفصّلة لـ :واقع قطاع التعليم العالي في لبنان وتحديداً جامعات القطاع الخاص في
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نقص حا ّد في المعلومات المتاحة
المرحلة الجامعيّة االولى .وألنّ ھذه األخيرة تعاني من ٍ
حولھا )إذا لم نقل عدم تو ّفرھا( ،وألنّ جمع المعلومات "المتوفّرة" يع ّد مھمّة شاقة،
وألنّ الجامعات محكومة بأنظمة مختلفة في المعايير والتعريفات ،ومئة "ألنّ " أخرى،
تطلّبت معاينة الواقع دراسة لكل جامعة من الجامعات على حدة.
وما يفاقم الوضع صعوبة ّ
يتلخص بسببين أساسيين :قانون قديم يعود إلى العام ،١٩٦١
وغياب سياسة وطنية عامة تضبط قطاع التعليم العالي.
إلى ذلك ،سلّط التقرير الضوء على المؤ ّ
شرات األساسيّة لقياس األداء في مؤسسات
التعليم العالي وتطبيقاتھا المحتملة في لبنان .كما تناول آليات العمل والعمليات الم ّتبعة
من منظار مؤسساتي ،وسلّط الضوء على أھمية تعزيز ثقافة القياس وإصدار التقارير
في المؤسسات ،من خالل فھم المؤشرات ضمن سياقھا الخاص بحيث تصبح الفروقات
األساسية كما الفروقات الدقيقة وكذلك االفتراضات ،أكثر وضوحا ً.
على صعيد المؤسسات ،تناول البحث قياس المدخالت ،اآلليات ،المخرجات والمردود
من العملية التربوية .وفي وقت ُتع ّد المدخالت واآلليات والمخرجات أكثر قابليّة للقياس
إذ يمكن تحديد بعض المؤشرات ذات الصلة بالطالب ،الموظفين والموارد ،يصعب
قياس المردود لجھة موضوع التوظيف ،مردود الخريجين ،استمارات االكتفاء،
باإلضافة إلى مردود التعليم والتعلم.
أھمية التعليم العالي في اقتصاد المعرفة
لم يعد مقبوالً أن تحافظ مؤسسات التعليم العالي في سياق عملھا على النھج الم ّتبع نفسه
في إدارة العملية التربوية ،في الوقت الذي برزت فيه حاجتھا الملحّة إلى أن تضرب
عرض الحائط بسياساتھا وآليات عملھا التقليدية ،ال سيّما تلك التي يت ّم في إطارھا
استقبال الطالب بأعداد كبيرة في ظل غياب األطر المرجعية )الكمية والنوعية(،
ومؤ ّ
شرات قياس األداء والجودة في ھذه المؤسسات .وتنطلق أھمية ما سبق ،من مبدأ
أن قطاع التعليم العالي يجب أن يش ّكل حجر األساس في األھداف االستراتيجية للتنمية
الوطنية؛ ممّا يقضي أن تر ّكز الجامعات في لبنان خطابھا على تحقيق النتائج في ما
يتعلق بالجودة واإلتاحة واألبحاث ضمن خطة عمل متكاملة واضحة النتائج.
ماذا كان اقتراحنا؟ وثيقة من أجل المساءلة العامة
لم تكن المساءلة العامة ،يوماً ،ھاجس مؤسسات التعليم العالي في لبنان .ويعود غياب
المساءلة في جزء كبير منه إلى ضعف حضور الدولة اللبنانية تاريخيا ً ،والذي جعل
جماعات خاصة تضطلع بمسؤولية تقديم الخدمات ،في حين غابت الدولة عن لعب
دورھا في التنظيم والتشريع والرقابة .ولكنّ الكلفة المرتفعة تفترض المساءلة أكثر .وقد
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يتساءل البعض في ھذا اإلطار حول مع ّدل العائد من قطاع التعليم العالي في لبنان
وحول القيمة من استثمار األموال الخاصة والعامة .في دراسة صدرت له في السنة
الماضية حول التمويل واالقتصاد السياسي في قطاع التعليم العالي في لبنان ،يق ّدر
شربل نحّ اس إجمالي اإلنفاق الخاص على القطاع بـ  ٣،٥في المئة من إنفاق األسر و٣
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  ٠،٥في المئة من إجمالي اإلنفاق العام
المباشر .وفي مقاربة لموضوع العائد في قطاع التعليم العالي ،ت ّم احتساب مع ّدل العائد
الداخلي للتعليم الخاص وقد بلغ  ٣،٥في المئة .وعندما ت ّم احتساب معدل العائد الداخلي
اإلضافي تأ ّكد االعتقاد بأن تكلفة قطاع التعليم العالي ال يمكن تبريرھا على أساس تلبية
حاجات سوق العمل المحلي ،إال أنھا قد ُتبرّ ر في حال كان الھدف ھو سوق العمل
اإلقليمي أو حتى العالمي.
تجميع البيانات وتحليلھا والع ّينة المستھدفة
لجأنا خالل عملية جمع البيانات إلى نوعين أساسيّين من المصادر :مصادر أوّ لية
ومصادر ثانوية.
األولية تمثلت في استمارة البحث وھي عبارة عن مجموعة من األسئلة ّ
تغطي
المصادر ّ
مختلف جوانب الدورة التعليميّة في الجامعات :الطالب ،األساتذة ،الموارد ،البحوث،
اتفاقيّات الشراكة والتعاون مع جامعات أجنبية إضافة إلى الحوكمة وأمور ش ّتى أخرى
ذات صلة بالعملية التعليمية في الجامعة .كما أُرفقت االستمارة بمؤ ّ
شر يح ّدد الجوانب
الس ّتة التي تتناولھا ،ويترك للجامعة الخيار بتسجيل مدى "ثقل"/أھميّة كل جانب لديھا
وذلك بتحديد النسبة المئوية له بطريقة يكون المجموع في النھاية ھو  ١٠٠في المئة
ّ
موزعا ً على الجوانب الس ّتة المطروحة.
أما المصادر الثانوية فكانت مواقع الجامعات اإللكترونية ،فضالً عن جھات رسمية.
وقد غطت الدراسة  ٢٦مؤسسة تحمل صفة "جامعة" من أصل  ،٢٨والمؤسسة التي
تحمل ھذه الصفة ھي من تض ّم  ٣كليات أو أكثر )اس ُتبعدت جامعتان لعدم تو ّفر الشروط
الالزمة لمقاربتھما  -تخصّصات دينية فقط( وذلك في أيلول  .٢٠٠٩ت ّم االتصال
بالجامعات ال ٢٦كلّھا .استحصلنا على مواعيد زيارة لـ  ٢٢جامعة ،فيما رفضت
الجامعات الـ ٤األخرى أيّ تعاون .استغرقت ھذه المرحلة الحيّز األكبر من زمن تنفيذ
المشروع ،وبعد استنفاذ جميع وسائل المتابعة لھذه الزيارات من مكالمات ھاتفية،
ورسائل إلكترونية تذكيرية وزيارات ثانية ،كانت النتيجة كالتالي :خمس جامعات وافقت
على ملء االستمارة بالكامل تقريبا ً )الجامعة األميركية في بيروت ،الجامعة اللبنانية
األميركية ،جامعة بيروت العربية ،جامعة ھايكازيان وجامعة البلمند(.
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وفيما يلي جدول بتوزع الطالب على المؤسسات والعينة المستھدفة بالدراسة
Students

Institutions

174,297

39

74,134
100,163
92,702
92,048

1
38
28
26

35%
60%

20%
30%

Higher Education
in Lebanon
Public University
Private HEIs
Private Universities
Study Initial Target
Collaborating
Universities
Number = 5
+ 3 others = 8

بناء على ما سبق ،وإذا ما أجرينا مقارنة بين الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي
الخاصة ،سيبدو جل ّيا ً أن حصّة االلتحاق اإلجمالي قد تغيرت لصالح الجھة الخاصة
تقريبا ً .فقد تقلّصت حصّة الجامعة اللبنانية من مجمل الطالب من  %٦٠إلى  %٤٣بين
العامين الدراسيّين  ٢٠٠٠-٠١و  .٢٠٠٨-٠٩ومن الواضح أنّ الجامعة اللبنانية
عجزت عن تلبية الطلب المتزايد ،في الوقت الذي كانت ُتمنح فيه التراخيص لمؤسسات
جديدة عملت على ملء الفراغ.
ومن ھنا يمكن التمييز بين المؤسّسات الخاصة المذكورة كالتالي:
ّ
 المؤسّسات القديمةالمرخص لھا بموجب قانون العام  ١٩٦١عند إقراره .بعضھا
كالجامعة األميركية في بيروت ،جامعة بيروت العربية ،جامعة الحكمة ،الجامعة
اللبنانية األميركية ،جامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس في الكسليك
عمدت إلى إتخاذ خطوات توسّعية كبيرة خالل فترة التسعينات خصوصا ً .فيما
جامع َتيْ ھايكازيان والشرق األوسط على حجمھما األساسي.
حافظت كل من
َ
 شھدت األعوام  ١٩٩٦و ١٩٩٩و ٢٠٠٠فورة غير مسبوقة في منح التراخيصلمؤسسات جديدة .فنالت بعض المؤسّسات تراخيص "معھد" أو "معھد جامعي"،
فيما حصلت قلّة منھا على تراخيص "جامعة".
 الحقا ً قامت تسع مؤسسات ،كانت قد نالت تراخيص "معھد جامعي" ،بتطويرمناھجھا وتعديل تراخيصھا إلى "جامعة" .وقد تمّت ھذه العملية في فترة زمنية
قصيرة نسب ّيا ً بلغ مع ّدلھا خمس سنوات من تاريخ التأسيس.
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مؤشرات األداء
يُنظر اليوم إلى ما تطبّقه الجامعة من معايير للقبول كمؤ ّ
شر على أداء الجامعة لجھة
جودة األفواج الملتحقة وتأثيرھا على اختبار تجربة طالبية تض ّم طالبا ً من ذوي
المستويات المتقدمّة .وقد رصدت الدراسة في مراحل عملھا وجود حلقة مفقودة بين
قطاع التعليم العالي والتعليم الثانوي من جھة ،وبينه وبين سوق العمل من الجھة
األخرى .وإذ تتل ّخص أحد األدوار الرئيسية للتعليم الثانوي في رفد الطالب بالمھارات
والمعارف المطلوبة وتحضيره للدخول إلى قطاع التعليم العالي الذي يصبح أكثر تح ّديا ً
مع الوقتُ .خصّص ھذا القسم لكشف التجاھل المستمرّ الحاصل في لبنان في مقاربة
العالقة بين المرحلتين التعليميتين الثانوية والجامعية .وقد أظھرت البيانات األساسية
التي استطعنا الحصول عليھا ،باإلضافة إلى ما قمنا به من أبحاث في ھذا القطاع،
بعض أوجه القصور في النظام ،والتي تفتح النقاش واسعا ً وتدعو إلى مزيد من التعاون
لمعرفة كيف يمكن استخدام نتائج االمتحانات الرسمية لبناء سياسة منھجيّة ومستنيرة
)تستند إلى األرقام( وتسمح بالتحرّك على الصعيدين المؤسّساتي والوطني.
أما لجھة سوق العمل فقد واجھتنا صعوبة بالغة في طرق ھذا الباب نظراً لتشعبه
وغياب البيانات التي تنقل الصورة على حقيقتھا.
وفي المؤشرات تناولت الدراسة كذلك الشروط القانونية/الرسمية لنيل األھلية ،فضالً
عن الشروط اإلضافية للجامعات مثل مؤھّالت اللغة وعالمات المرحلة الثانوية ونسبة
االنتقائية لدى كل جامعة .كما تناولت معدل التخرج ومعدل االستبقاء ومعدل االستمرار
الذي يھدف إلى تع ّقب مسار الطالب في منظومة التعليم العالي ككل.
وانطالقا ً من َكون الكادر التعليمي مؤشراً آخراً ال يق ّل أھمية في قياس أداء الجامعات،
قمنا ببحث يتعلّق بوضع األساتذة )دوام كامل ،دوام جزئي( ،باإلضافة إلى معرفة
مؤھالتھم )حاملو آخر شھادة في االختصاص (...وغيرھا من البيانات المتعلقة بالكادر
التعليمي .والمھ ّم في ھذا الصدد اإلشارة إلى االختالفات الواقعة في موضوع التوظيف
والترقيات وظروف االستبقاء في المؤسسات ككل ..إلى ذلك ،ال يحظى القطاع بأي
قانون أو أطر مرجعية تضبط موضوع التعليم والتمھين فيه ممّا أوجد فجوة تفصل ھذه
الجامعات لجھة المعايير الموحّ دة والتي تس ّد السبيل أمام أي عملية مقارنة بينھا.
فضالً عن دراسة نسبة الطالب لألستاذ الواحد )طريقة العدد اإلجمالي لالحتساب( التي
تشكل مؤ ّ
شراً حول مستوى األداء في المؤسّسة التربوية نظراً إلى المعطيات التي
تو ّفرھا حول العالقة التفاعلية بين الطالب واألستاذ والفرص األكاديمية التي توفرھا
المؤسّسة للطالب.
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المؤسسة وخـدمـات الـطـالب وھذه عناصر
وفي مؤشرات األداء أيضاً ،درسنا مـوارد
ّ
تؤثر مباشرة على مستوى التعليم والخبرة التي يحصّلھا الطالب في ھذه المؤسسة .كما
أنّ تنوّ ع الموارد ما بين المالي والمادي والبشري له أيضا ً تأثير مباشر وغير مباشر
على الخدمات التي تق ّدمھا المؤسّسة .وعند مراجعة للمعلومات المالية المتوفّرة تم ّك ّنا
فھم وقياس قدرة ھذه المؤسسات وأنماط اإلنفاق فيھا .إضافة إلى أنّ وجود مكتبة
جامعية وتوفر تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يش ّكل وسيلة لتقييم نوعية الخدمة التي
يحصل عليھا الطالب من المؤسّسة.
أما األوضاع المال ّية للـجـامـعـات ،فعلى الرغم من أنھا قد تعد العنصر األساسي في
معادلة "القيمة مقابل المال" ،فقد واجھنا صعوبة في الحصول على البيانات المالية  .إنّ
واقع عدم تو ّفر أي توجيھات أو إرشادات حول كيفية رفع التقارير والمحاسبة في
مؤسّسات التعليم العالي يترك عملياتھا التشغيلية خاضعة ألساليب وأنماط مختلفة،
خصوصا ً فيما يتعلق بالتقارير التي تصدرھا ھذه المؤسّسات حول الميزانيات والمسائل
المالية ھذا إذا كانت أصالً متوفرة .ما يثير القلق ھو وجود مزاعم تبرّ ر السريّة المالية
لھذه المؤسسات ومن الواضح أنّ التفريق بين ما يجعل مؤسّسات التعليم العالي ربحية
أو غير ذلك ھو أمر أساسي في تحديد خطوط عامة واضحة فيما خصّ التقارير المالية.
وھو ما يتجلّى في البيانات المالية العائدة للجامعة األميركية في بيروت والجامعة
اللبنانية األميركية المتو ّفرة بشكل علني .فالجامعة األميركية في بيروت ھي الجامعة
الوحيدة في لبنان التي تنشر بياناتھا المالية المد ّققة بشكل سنوي .أما الجامعة اللبنانية
األميركية فال تفعل ذلك ،لكنھا تو ّفر معطيات مالية حول مختلف جوانب عملية التشغيل.
أما بقيّة الجامعات فال تو ّفر أي معلومات مالية بشكل علني .وقد وصلنا في ھذا الباب
إلى بعض الخالصات أبرزھا ھو
 اعتماد الجامعات شبه التا ّم على الرسوم الدراسية كمصدر رئيسي لمواردھا يضعھامن ناحية أمام تح ٍّد يتل ّخص بإيجاد الطريقة األمثل لصرف ھذه الموارد ،ال سيّما أنھا
محدودة ،ومن ناحية أخرى ،يعطي الحق للطالب بأن يسأل عن الطريقة التي يت ّم على
أساسھا صرف ما يتكبّده من رسوم.
 كيف نحكم على الفجوات الحاصلة بين المؤسّسات ،ال سيّما على صعيد نتائج التعليمونوعيته في ظل أنماط اإلنفاق المختلفة بين الجامعات؟ ھل تقع الجامعات في ما يشبه
اإلسراف والھدر التعليمي ،األمر الذي يجعل التعليم أكثر تكلفة؟
وباالنتقال إلى موضوع اإلنفاق على المكتبات وعلى تكنولوجيا المعلومات في
الجامعات ،يصبح من الصعب الخروج باستنتاجات واضحة ال سيّما أنّ أموراً ع ّدة
تلعب دورھا في عملية الحساب .فمن الصعب تحديد ما يتضمّنه ھذا الحيّز ال سيّما مع
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تغيّر طبيعة اإلنفاق عليه بين تجھيز الجامعة بحواسب جديدة أو امتالك برامج معلومات
متطوّ رة أو بين التدريب الذي يُق ّدم للكادر البشري العامل .إال أ ّنه مھما اختلفت سبل
وأھداف اإلنفاق في ھذا اإلطار فھي ستسھم إيجابيا ً بشكل مباشر أو غير مباشر في
تعزيز خبرة الطالب ورضاه
الرسوم والقيمة مقابل المال
كيف نح ّدد القيمة مقابل المال للتعليم العالي في لبنان؟ ليس بالسھل أن نحكم على إنتاجية
الجامعة وأدائھا مقابل ما تصرفه ،وكذلك مقابل ما يتكبّده الطالب من نفقات على التعليم.
فھذه مسألة في غاية التعقيد.
األقساط الجامعية
في ظ ّل عدم إعالن الجامعات عن مع ّدل قسطھا السنوي الكامل ،ارتأينا اعتبار قسط
برنامج إدارة األعمال كمرجع يمكن االعتماد عليه في مقارنة مع ّدل األقساط السنوية
بين ھذه الجامعات ،وذلك لسببين مزدوجين :األوّ ل يعود إلى أنّ ھذه األخيرة تشترك
جميعھا في تقديم برنامج إدارة األعمال ضمن مقرّراتھا الدراسية حيث يتو ّفر ھذا
البرنامج في كلية منفصلة كما يس ّجل نسبة التحاق عالية في الجامعات كافة ،أما السبب
الثاني ،فھو أنّ كلفة الوحدة الدراسية في اختصاص إدارة األعمال تقع في المستوى
المتوسّط بين التكلفة المنخفضة للوحدة الدراسية في اختصاصات اإلنسانيات والعلوم
اإلجتماعية ...وبين التكلفة المرتفعة لسعر الوحدة الدراسية في اختصاصات الھندسة
والعلوم والطب والصحة ...وذلك في مختلف الجامعات .ت ّم احتساب كلفة االختصاص
عبر ضرب سعر الوحدة الدراسية بعدد الوحدات المطلوب إنھاؤھا للحصول على
الشھادة .مع األخذ باالعتبار تركيبة القسط حسب كل جامعة ،االختصاص في الكلية
ونوع الوحدة .ھذا الرقم يستبعد الرسوم المستحقة األخرى والمدفوعة خالل السنوات
الثالث )مدة االختصاص( ،مثل الدروس التمھيدية ،التسجيل ،الكتب...
الواضح أنّ ھناك اختالفات ھائلة في األقساط بين الجامعات .يتراوح أدناھا ،في
اختصاص إدارة األعمال ،بين  $٢٠٠٠وأقصاھا يصل إلى  $١٤٠٠٠سنويا ً للطالب
الواحد.
مقاربة بديلة للشفافية :مؤ ّ
شر الحضور اإللكتروني
كيف تؤ ّدي الجامعات واجبھا في االنفتاح على الجمھور؟ يعتبر الحضور اإللكتروني
)من خالل المواقع اإللكترونية( مؤشراً أساسيا ًّ على درجة انفتاح الجامعات على
الجمھور العام ونوعية ھذا االنفتاح.
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أھم ّية الحضور اإللكتروني
بھدف الحكم على درجة الحضور اإللكتروني ،قمنا بمسح المواقع اإللكترونية لمختلف
الجامعات قيد الدراسة والصفحات المرتبطة بھذه المواقع والتي تع ّد المصدر الرئيسي
للمعلومات التي يحتاجھا الجمھور .صحيح أنّ األدلّة والمواد األخرى المطبوعة التي
تصدرھا الجامعات ما زالت ذات صلة في سياق الحكم على حضور وانتشار الجامعة،
إال أنھا ليست بأھمية المواد اإللكترونية التي يُفترض أن تق ّدم معلومات مُح ّدثة يسھل
الوصول إليھا من أي مكان .طال المسح الذي أجريناه المواقع اإللكترونية المحلية
ومواقع أخرى أجنبية واستطعنا من خالله التأسيس لتحليل مستنير لما يجب أن نتوقعه
ّ
يغطيھا المؤ ّ
شر فھي األساتذة
من الموقع اإللكتروني ألي جامعة .أما الجوانب التي
والحوكمة ومعايير القبول واألقساط والرسوم األخرى والمساعدات المالية وخدمات
الطالب واتفاقيات الشراكة والتعاون الدوليّة
Governance
Establishing Entity
Mission/Vision of University
Not-for-profit status
)Highest governing body (names +titles
Bylaws
President Name
Bio of President
List of University Councils
Bylaws and composition
Strategic Planning (SP) document
SP cycle report
Operating Budget
Audited Financial Statement
Internal Quality Assurance
Institutional Accreditation
External Review Report

26 Universities
19
23
15
20
7
26
10
15
7
4
3
3
1
7
5
3

مالحظات ختامية وتوصيات
شكلت ھذه الدراسة المحاولة األولى للقيام بمعالجة كميّة لمؤسّسات التعليم العالي
وللقطاع ككل .كما طرحت في تحليلھا مقاربة "القيمة مقابل المال" للكشف عما تق ّدمه
الجامعات الخاصة في لبنان .علما ً أنھا قد أثارت أسئلة وقضايا ُتطرح للمرة األولى في
المجال .وعلى الرغم من أن بعض القضايا ما تزال معلّقة ،ال بد من إعادة جدولة
أولويات العمل على منظور أوسع نطاقا ً ويض ّم رسم سياسة وطنية للتعليم العالي ،كما
يعنى بالتخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز الحوار والشراكة بين
قطاع التعليم العالي وسوق العمل الخاص ،فضالً عن تعزيز الحوار والشراكة بين
قطاع التعليم العالي وقطاع التعليم العام )الثانوي تحديداً(.
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