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  :ملخص البحث
ھدف البحث إلى التعرف على أھم التغیرات االقتصادیة المعاصرة المؤثرة على تمویل 
الجامعات، والتعرف على بدائل تمویل الجامعات في ضوء التغیرات االقتصادیة المعاصرة، 

مویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضوء التغیرات االقتصادیة والوقوف على بدائل ت
المعاصرة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بھا، والكشف عن مدى اختالف بدائل تمویل 

، ) أستاذ-  استاذ مشارك-أستاذ مساعد(الدرجة العلمیة : الجامعة اإلسالمیة باختالف متغیرات
، واقتراح مجموعة من التوصیات ) غیر سعودي- سعودي(یة ، الجنس)نظري، عملي(التخصص 

  .التي ُتفعِّل بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضوء نتائج الدراسة المیدانیة
واستخدم البحث المنھج الوصفي لمعالجة موضوعھ، مستعینا باستبانة في الجانب المیداني 

  .و ھیئة التدریس من الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورةعض) ١٣٧(منھ، طبقت على عینة قوامھا 
موافقة أعضاء ھیئة التدریس على بدائل التمویل وتوصل البحث في نتائجھ المیدانیة إلى 

الواردة باالستبانة بدرجة كبیرة، وجاء محور التمویل الذاتي للجامعة في مقدمة البدائل التي حظیت 
ت أكبر البدائل المتعلقة بالتمویل وتمثل. یھا المشاركة المجتمعیةبموافقة أعضاء ھیئة التدریس، یل

إنشاء مركز للترجمة بالجامعة لالستفادة من اللغات المتعددة للطالب الوافدین، وتقدیم الذاتي في 
االستشارات للمؤسسات الحكومیة والخاصة بالمجتمع، وعقد شراكة بین الجامعة ووزارة األوقاف 

لدعم الجامعة، واستثمار الجامعة للمكان ببناء فنادق لھا بالمنطقة المركزیة والشؤون اإلسالمیة 
للحرم، وتخصیص جزًءا من أموال الوقف اإلسالمي لصالح تمویل الجامعة، كما توصلت الدراسة 

 تعزى الختالف الدرجة العلمیة، والتخصص، ووجود فروق دالة لعدم وجود فروق دالة إحصائیًا
  .ف الجنسیة، وكانت الفروق في صالح أعضاء ھیئة التدریس غیر السعودیینإحصائیا تعزى الختال

كما اوصى البحث بضرورة استثمار موقع الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ایجاد 
بدائل لتمویلھا، كما اقترح دراسة بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضوء خبرات 

  .بعض الدول
  . التعلیم الجامعي، بدائل تمویل التعلیم الجامعي، المتغیرات االقتصادیة: المفتاحیةالكلمات
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Alternatives to funding the Islamic University in Madinah in light of 
contemporary economic changes from the point of view of the faculty 

members  
The research aimed to identify the most important contemporary 

economic changes affecting the financing of universities, identify 
alternatives to funding universities in light of contemporary economic 
changes, and find alternatives to financing the Islamic University in 
Madinah in light of contemporary economic changes from the point of 
view of faculty members, and disclosure of the extent of different 
alternatives to the funding of the Islamic University, according to the 
variables: Degree (Assistant Professor - Associate Professor - Professor), 
Specialization (theoretical, practical), Nationality (Saudi, non-Saudi), and 
propose a set of recommendations that will make alternatives to the 
financing of the Islamic University in Madinah according to the field study 
results. 

The research utilized the descriptive approach to address its subject, 
using a questionnaire on the field side, applied to a sample of (137) 
member of the faculty teaching staff of the Islamic University in Madinah. 

The research results indicated that the faculty teaching staff approved 
on the funding alternatives that were included in the questionnaire. The 
self-funding of the university was at the forefront of the alternatives 
approved by the faculty members, followed by community participation. 
The largest self-financing alternatives were the establishment of a 
university translation center to take advantage of multiple languages for 
students, provide consultation to government and community institutions, 
and a partnership between the university and the Ministry of Awqaf and 
Islamic Affairs to support the university. The study concluded that there 
were no statistically significant differences attributed to differences in 
degree, specialization, and existence of statistically significant differences 
attributed to different nationality, differences were in favor of non-Saudi 
faculty members. 

The study also recommended the need to invest the site of the 
Islamic University in Madinah in finding alternatives to finance, and also 
proposed to study alternatives to funding the Islamic University in Madinah 
in light of some countries experiences. 
Keywords: university education, alternatives to financing university 
education, economic variables. 
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  :مقدمة البحث
تعد قضیة تمویل التعلیم الجامعي من القضایا المھمة التي تواجھ الكثیر من دول العالم 
بالرغم من اختالف مستویات النمو االقتصادي في كل منھا، وھي قضیة متجددة دومًا بسبب 

ادي العالمي، وارتفاع تكلفة نظام التعلیم الجامعي؛ مما یؤثر في نسبة التغیرات في النظام االقتص
  .المخصصات المالیة المرصودة للتعلیم الجامعي من الموازنة العامة للدولة

لذا حظي التعلیم الجامعي باھتمام متزاید في معظم المجتمعات المتقدمة والنامیة على حد 
غذي المجتمع بكل احتیاجاتھ من الكوادر البشریة سواء باعتباره الرصید االستراتیجي الذي ی

المطلوبة؛ للنھوض بأعباء التنمیة في مجاالت الحیاة المختلفة، كما أنھ یوفر الرؤیة العلمیة والفنیة 
المتخصصة حول مختلف القضایا المتعلقة بكافة مجاالت العمل الوطني، لذلك كان استثمار التعلیم 

ما توافرت لھ األموال الكافیة لتحقیق األھداف المرجوة منھ، والتي ھو أفضل أنواع االستثمار إذا 
  .تسایر المستجدات العالمیة

ویعد التمویل أحد المداخل الھامة في عملیات تطویر التعلیم الجامعي؛ ألنھ یمده بالقوة 
زیقیة االقتصادیة التي تمكن التعلیم الجامعي من الحصول على احتیاجاتھ من الموارد البشریة والفی

وبدونھ یقف التعلیم الجامعي عاجزًا عن أداء مھامھ األساسیة، أما إذا توافرت لھ الموارد المالیة 
  .١المطلوبة، أصبحت مشكالتھ أیسر للحل وقدرتھ على التطویر أكبر

كما یعتبر التعلیم الجامعي ضروریًا القتصاد الدول من خالل تطویر اإلنتاج، لزیادة العدالة 
لتدعیم الدیمقراطیة وقیم المواطنة، والرفاه االجتماعي لألمة، وتزوید األفراد بالقدرة االجتماعیة و

فالتفوق االقتصادي والتقدم االجتماعي  2.على أن یصبحوا ذوي حراك وظیفي، ودخل أعلى
مع . والثقافي مرھون بمدى التقدم في النظام التعلیمي بشكل عام والتعلیم الجامعي بشكل خاص

االعتبار أن دور التعلیم الجامعي ال یقتصر على اإلسھام في التنمیة االقتصادیة األخذ بعین 
واالجتماعیة فقط، وإنما أیضا یمتد إلى قوة الدولة السیاسیة والعسكریة، فالدول المتقدمة ھي التي 

  .٣أولت مجال التعلیم الجامعي والبحث العلمي أھمیة بالغة
 كبیرًا للمھتمین بھ على المستوى االقتصادي إن تمویل التعلیم الجامعي یشكل تحدیًا

والتعلیمي والسیاسي؛ نظرًا ألنھ أحد الروافد الرئیسة لدعم االقتصاد الوطني سواء من خالل 
وقد حظي . ٤الكوادر البشریة أو من خالل األبحاث واالبتكارات والمعرفة التي تنتجھا مؤسساتھ

كومي مستمر یسھل تقدیره من خالل ما یخصص التعلیم في المملكة العربیة السعودیة بدعم ح
التنمیة الموارد البشریة في خطط التنمیة أو ما تستأثر بھ قطاعات التعلیم من المیزانیات العامة 
للدولة، حیث دعمت الحكومة في المملكة العربیة السعودیة بكل سخاء قطاع التعلیم بجمیع مراحلھ 

 أولویاتھا من حیث مخصصات القطاعات في على رأس" التعلیم"وأنواعھ، وتضع الدولة 
  .٥المیزانیة

لذلك فإن المملكة العربیة السعودیة تبذل جھودًا عدیدة لتطویر التعلیم الجامعي ویتضح ذلك 
، حیث تضمنت العدید من المضامین والمؤشرات ٦٢٠٣٠من رؤیة المملكة العربیة السعودیة 
 لتطویر المنظومة التعلیمیة بصفة عامة، ملیار ریال) ٦٦(لتطویر التعلیم حیث تم تخصیص 

ملیون ریال، وھذا بال شك یؤكد ) ١٩٢٫٣٦١( والتي بلغت ٢٠١٨باإلضافة إلى میزانیة التعلیم لعام 
 ٢٠١٧اھتمام الدولة بتطویر العملیة التعلیمیة، إال أننا نجد أن عدد طالب الجامعات السعودیة لعام 

) ١٥٩٩٥( كما بلغ أعداد طالب الجامعة اإلسالمیة طالبة،) ٨٤٤٤٥٢(طالب، و ) ٧٩٤١٧٢(بلغ 
، وھو ما یزید من الطلب االجتماعي على التعلیم العالي ویفرض البحث عن ٢٠١٧٧طالبًا لعام 

  .بدائل لتمویل الجامعات لتتمكن من استیعاب األعداد المتزایدة
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 تحمل الدولة یالحظ مما سبق تضاعف المیزانیة الموجھة للتعلیم العالي، وھذا یؤدي إلى
مسؤولیة وعبئًا أكبر، وعلى الرغم من الدعم العالي الذي تحظى بھ مؤسسات التعلیم الجامعي في 
السعودیة إال أن مخصصاتھا تتأثر بالظروف والتقلبات التي یمر بھا االقتصاد الوطني والعالمي، 

 تتمكن من تحقیق موارد وھو ما یحتم علیھا العمل الجاد نحو تنمیة مواردھا المالیة الذاتیة؛ لكي
  .إضافیة غیر تقلیدیة

كما یواجھ التعلیم الجامعي في جمیع بلدان العالم تحدیات وصعوبات كبیرة تتعلق بتمویلھ، 
حیث تمثل ضالة التمویل أحد القیود الرئیسیة التي تعترض عملیة التغییر والتنمیة، كما أنھا سبب 

ي نظرة النخفاض األداء االقتصادي العالمي، ومن ثم األزمة الراھنة التي یشھدھا التعلیم الجامع
انخفاض النمو االقتصادي وما نتج عنھ من أزمات اقتصادیة أثرت بشكل قوي على الجامعات، 

  .٨ویتضح ذلك من مؤشرات األداء التي أخذت في االنخفاض
وعلى الرغم من االعتراف الواسع بأھمیة التعلیم الجامعي وإعطاء المملكة العربیة 

تظل إحدى القضایا الحاكمة " التمویل"السعودیة أھمیة خاصة لھذا النوع من التعلیم، إال أن قضیة 
التي تحد كثیرة من تحقیق األھداف التنمویة لھ، وأیضًا بسبب التغیرات في االقتصاد العالمي 

رحلة أخرى، والمحلي، ھذا فضًال عن ارتفاع تكلفة الطالب في المرحلة الجامعیة مقارنة بتكلفة أي م
وارتفاع تكلفة نظام التعلیم الجامعي، مما یؤثر في نسبة المخصصات المالیة لھ من الموازنة العامة 

 .للدولة
وھذا یستدعي البحث عن وسائل جدیدة لتمویل التعلیم الجامعي في المملكة باإلضافة لما 

أن "وثیقة سیاسة التعلیم من یتوافر من الموارد الحكومیة من تمویل التزمت بھ وفقًا لما نصت علیھ 
التعلیم مجاني في كافة أنواعھ ومراحلھ فال تفرض الدولة رسومًا دراسیة على الدارسین مقابل 

 .٩"تعلیمھم
یتضح من ذلك أن التعلیم الجامعي في المملكة العربیة السعودیة یمر بفترة تحول مھمة 

لعالم، بجانب التقدم الھائل في الثورة فرضتھا األزمة المالیة الراھنة التي تمر بھا معظم دول ا
المعرفیة وثورة االتصاالت، وتتفاوت ھذه األزمة في درجة حدھا وتنوع مظاھرھا، ومن ثم كان 
على الجامعة اإلسالمیة الیوم أن تسعى للموائمة بین مواجھة الظروف المختلفة المحیطة بھا 

باء والمھام الملقاة على عاتقھا، وكیف تواكب والضغوط الخارجیة والداخلیة علیھا، وبین القیام باألع
المتغیرات االقتصادیة التي یمر بھا التعلیم الجامعي بصفة عامة والجامعة اإلسالمیة بصفة خاصة 

  .وھو ما یسعى إلیھ البحث الحالي
  :مشكلة البحث

 یعد تنوع مصادر تمویل الجامعات من االتجاھات العالمیة المعاصرة في معظم دول العالم،
فتقوم الجامعات بعمل أبحاث علمیة بالتعاقد مع الشركات والمصانع كمصدر من مصادر تمویل الجامعة 
ذاتیًا، كما تقوم الشركات والھیئات والمحلیات بالمساھمة في تمویل العدید من جامعات الوالیات المتحدة 

، ویضاف إلى ) ١٠(ة للجامعاتاألمریكیة باإلضافة إلى الموارد المالیة التي تخصصھا الحكومة الفیدرالی
ما سبق أن الجامعات اإلسالمیة یمكن أن توظف طالبھا وأعضاء ھیئة التدریس بھا في اإلرشاد 
واإلعالم الدیني، وأن تستثمر مكانھا ومكانتھا وخاصة إذا كانت بمكة المكرمة، أو المدینة المنورة، 

ول بدائل تمویل احدى الجامعات اإلسالمیة، وعلى الرغم من أھمیة ما سبق إال أن دراسة علمیة لم تتنا
  .ومن ثم كانت ھذه الدراسة
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  :أسئلة البحث
  : یحاول البحث اإلجابة عن األسئلة التالیة

  ما أھم التغیرات االقتصادیة المعاصرة المؤثرة على تمویل الجامعات؟ -١
  ما بدائل تمویل الجامعات في ضوء التغیرات االقتصادیة المعاصرة؟  -٢
ئل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضوء التغیرات االقتصادیة ما بدا  -٣

 ھیئة التدریس بھا؟المعاصرة من وجھة نظر أعضاء 
بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضوء التغیرات االقتصادیة  ھل تختلف  -٤

الدرجة العلمیة : راتالمعاصرة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بھا باختالف متغی
 غیر - سعودي(الجنسیة ) نظري، عملي(، التخصص ) أستاذ-  استاذ مشارك- أستاذ مساعد(

 ؟)سعودي
ما التوصیات التي تفعِّل بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضوء نتائج   -٥

 الدراسة المیدانیة؟
 :أھداف البحث

  :یحاول البحث تحقیق األھداف التالیة
  .لتعرف على أھم التغیرات االقتصادیة المعاصرة المؤثرة على تمویل الجامعاتا -١
  .التعرف على بدائل تمویل الجامعات في ضوء التغیرات االقتصادیة المعاصرة -٢
الوقوف على بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضوء التغیرات االقتصادیة  -٣

  . التدریس بھاالمعاصرة من وجھة نظر أعضاء ھیئة
الكشف عن مدى اختالف بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضوء التغیرات  -٤

الدرجة : االقتصادیة المعاصرة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بھا باختالف متغیرات
 - سعودي(الجنسیة ) نظري، عملي(، التخصص ) أستاذ- استاذ مشارك-أستاذ مساعد(العلمیة 

  ).یر سعوديغ
اقتراح مجموعة من التوصیات التي تفعِّل بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في  -٥

  .ضوء نتائج الدراسة
  :أھمیة البحث

  :تتضح أھمیة الدراسة الحالیة مما یلي           
 تعلیمھا إن المتغیرات االقتصادیة العالمیة دفعت العدید من الدول المتقدمة إلى تطویر تمویل -

  .الجامعي، وتمویل الجامعة اإلسالمیة بحاجة إلى مثل ھذا التطویر
یمكن أن تسھم ھذه الدراسة في تقدیم بدائل لتمویل التعلیم الجامعي ومواجھة مشكالتھ  -

بأسالیب غیر تقلیدیة على ضوء خبرات بعض الدول، وبما یتالءم مع ظروف المجتمع 
  .السعودي

ى التعلیم من اإلنفاق العام للدولة، وارتفاع تكالیف مبانیھ ومنشآتھ إن انخفاض نسبة اإلنفاق عل -
وإدارتھ، یجعل ھناك حاجة لمثل ھذه الدراسة التي تقدم بدائل لتمویل التعلیم الجامعي، بھدف 

 .دعمھ مالیًا وبالتالي تطویره
التطور، التطور الھائل والمتسارع للتعلیم العالي، وحاجة الجامعات السعودیة لمواكبة ھذا  -

 .وتحقیق التنافسیة مع الجامعات العالمیة
القاء الضوء على أھمیة التمویل غیر الحكومي وأنھ ال یمكن االستغناء عنھ لدعم المشاریع  -

  .المختلفة للجامعة، والسعي لتعظیم ھذه الموارد
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 صانعي السیاسة التربویة ومتخذي القرار بالتعلیم الجامعي :یستفید من الدراسة الحالیة -
السعودي، وأعضاء ھیئة التدریس، والطالب، وجمیع منسوبي الجامعة اإلسالمیة بالمدینة 

 .المنورة ومنشآتھا وإداراتھا
  :مبررات البحث

  :تم اختیار موضوع البحث للمبررات التالیة          
ا إن المتغیرات االقتصادیة العالمیة دفعت العدید من الدول المتقدمة إلى تطویر تمویل تعلیمھ -

 .الجامعي، وتمویل الجامعة اإلسالمیة بحاجة إلى مثل ھذا التطویر
 على أھمیة االستثمار في التعلیم لتحقیق ٢٠٣٠تأكید رؤیة المملكة العربیة السعودیة  -

  .االزدھار االقتصادي وتنویع االقتصاد
 یمكن أن تسھم ھذه الدراسة في تقدیم بدائل لتمویل التعلیم الجامعي ومواجھة مشكالتھ -

بأسالیب غیر تقلیدیة على ضوء خبرات بعض الدول، وبما یتالءم مع ظروف المجتمع 
  .السعودي

إن انخفاض نسبة اإلنفاق على التعلیم من اإلنفاق العام للدولة، وارتفاع تكالیف مبانیھ ومنشآتھ  -
دف وإدارتھ، یجعل ھناك حاجة لمثل ھذه الدراسة التي تقدم بدائل لتمویل التعلیم الجامعي، بھ

 .دعمھ مالیًا وبالتالي تطویره
التطور الھائل والمتسارع للتعلیم العالي، وحاجة الجامعات السعودیة لمواكبة ھذا التطور،  -

 .وتحقیق التنافسیة مع الجامعات العالمیة
القاء الضوء على أھمیة التمویل غیر الحكومي وأنھ ال یمكن االستغناء عنھ لدعم المشاریع  -

  .والسعي لتعظیم ھذه المواردالمختلفة للجامعة، 
  :  منھج البحث

 البحث المنھج الوصفي، ألنھ یتناسب مع أھدافھ، حیث یھدف إلى التعرف على استخدم
بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة من 

 الفروق اإلحصائیة بین متوسطات إجابات وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بھا، واستقصاء داللة
أفراد العینة التي تعزى لمتغیرات الدرجة العلمیة، والتخصص، والجنسیة، األمر الذي یتطلب 

  .استطالع آراء أفراد العینة، ثم جمع البیانات وتحلیلھا بھدف الوصول إلى النتائج والتعمیمات
  :حدود البحث

ھیئة التدریس بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة،  الحدود البشریة منھا في أعضاء تتمثل
  .ھـ١٤٤٠- ١٤٣٩كما تجرى الحدود الزمانیة للبحث في العام الجامعي 

  :مصطلحات البحث
مجموع الموارد المالیة المخصصة للتعلیم : یقصد بتمویل التعلیم الجامعي: التمویل الجامعي

ر األخرى مثل الھبات أو التبرعات أو الرسوم الجامعي من الموازنة العامة للدولة، وبعض المصاد
الطالبیة أو المعونات المحلیة والخارجیة وإدارتھا بفعالیة بھدف تحقیق أھداف التعلیم الجامعي 

  .)١١(. خالل فترة زمنیة محددة
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  :الدراسات السابقة
اسات یعرض البحث للدراسات السابقة في المجال، ویتم العرض للدراسات العربیة، یلیھا الدر        

:األجنبیة، مراعیا الترتیب الزمني لكل منھما  
 الدراسات العربیة: أوًال

التي ھدفت إلى التعرف على بعض المتغیرات العالمیة والمحلیة )١٢() ٢٠٠٤البحیري، (دراسة 
المؤثرة في تمویل التعلیم الجامعي في مصر، والتعرف على واقع تمویل التعلیم الجامعي في مصر، 

اء أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات المصریة في البدائل المقترحة لتمویل التعلیم والتعرف على آر
الجامعي في مصر، والتعرف على أھم االتجاھات العالمیة المعاصرة في تمویل التعلیم الجامعي، 

من ) ٥٣٤(واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي، من خالل استبانة طبقت على عینة قصدیة قوامھا 
  .التدریس بالجامعات المصریة الحكومیةأعضاء ھیئة 

وھي التمویل الذاتي، : وتوصلت الدراسة في نتائجھا إلى ثالثة بدائل لتمویل الجامعات المصریة
المشاركة الشعبیة في التمویل، التوسع في التعلیم الجامعي الخاص، كما اقترحت الدراسة بعض 

یناریو االمتدادي، والسیناریو اإلصالحي، السیناریوھات لتمویل التعلیم الجامعي في مصر، كالس
  .والسیناریو االبتكاري، والسیناریو الكمي

إلى التعرف علي واقع التمویل الجامعي في األردن وبیان  )١٣()٢٠١٠العلیمات، (ھدفت دراسة 
حكومي ( واألسباب التي أدت لذلك ، وإبراز مشكالت التمویل الجامعي)حكومي وخاص(مصادره 

ددا من االقتراحات والحلول التي من شانھا حل المشكلة، وتقدیم مقترحات ، ووضع ع)وخاص
مستقبلیة تساعد علي تحقیق أھداف الدراسة، تقدیم المساعدة لمتخذي القرار للوقوف علي مشكالت 

  .التمویل والمقترحات التي من شأنھا حل المشكلة
ت الجامعات الحكومیة ناتج عن أن الوفر المتحقق في موازنا: وتوصلت الدراسة في نتائجھا إلى

الدعم الحكومي والقروض ولیس نتیجة إیرادات ذاتیة، وتزاید نسبة اإلیرادات الذاتیة للجامعات 
الحكومیة بشكل متوالي وذلك بعد اعتمادھا علي زیادتھا من خالل الرسوم الجامعیة، وأن الدعم 

كومیة، وأن عجز الجامعات الحكومیة الحكومي یعتبر ثاني أھم بند في بنود إیرادات الجامعات الح
عن تسدید التزاماتھا المدورة لضعف اإلیرادات، وعدم وجود خطوط استثماریة واضحة ومدروسة 
حیث شكلت نسبة التمویل المتأنیة من النشاطات االستثماریة المتنوعة للجامعات الحكومیة في 

، ویوجد خلل واضح %٧٥لي فقط بینما وصلت في بعض الجامعات الخاصة إ% ٩أفضل حاالتھا 
في الرسوم الجامعیة للجامعات الحكومیة حیث أن ھذه الرسوم متدنیة وال تغطي تكلفة الطالب أما 
في حالة الزرقاء األھلیة فیعزي سبب تحملھا تكالیف مرتفعة للطالب إلى قلھ عدد الطلبة علما بان 

وفي ضوء نتائج الدراسة . نوعةالجامعة غطت ھذا العجز من خالل النشاطات االستثماریة المت
  .اقترحت وضع استراتیجیة تمویلیھ للجامعات الحكومیة

 إلى الكشف عن مشكالت التمویل لدى الجامعات الحكومیة، )١٤() ٢٠١٠الخطیب، (وھدفت دراسة 
وتتبع مشكلة الدراسة من مشكلة العجز الحاصل في موازنات التعلیم الجامعي الحكومي الناتج عن 

وتكون مجتمع الدراسة من الجامعات . متزاید على االلتحاق بھذا التعلیم وارتفاع كلفتھاإلقبال ال
جامعة الیرموك وجامعة مؤتة وجامعة (الحكومیة والخاصة في األردن وقد مثلت عینة الدراسة بـ

ولقد تم تحلیل میزانیات الجامعة الحكومیة والخاصة ضمن ). عمان األھلیة وجامعة الزرقاء األھلیة
ضرورة قیام :  وتوصلت الدراسة في نتائجھا إلى٢٠٠٩ ولغایة ٢٠٠٥لعینة من خالل الفترة ا

الحكومة بإعادة النظر في أسلوب دعمھا للجامعات وربطھ بمؤشرات ضعف علیھا مع تقلیص ھذا 
الدعم سنوًیا وصوًلا إلى اعتماد الجامعات الحكومیة على إیراداتھا الذاتیة وعوائد صنادیق 
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كما توصلت إلى ضعف كفاءة إدارة التمویل في الجامعات الحكومیة األمر الذي أدى إلى . االستثمار
وعدم وجود خطة استراتیجیة في الجامعات الحكومیة یتم على . عشوائیة االفتراض لتغطیة العجز

وبناء على النتائج أوصت الدراسة بضرورة ربط الدعم . ضوئھا رسم السیاسات وتوجیھ اإلنفاق
وجعل الجامعات . للجامعات باإلنجازات التي تحققھا مع الحفاظ على المستوى التعلیميالحكومي 

والعمل على زیادة كفاءة . الحكومیة مراكز إنتاج وذلك من خالل تطبیق مفھوم الجامعة المنتجة
  .اإلنفاق من خالل االستخدام األمثل للموارد البشریة والتكنولوجیة

ى تحدید متطلبات وآلیات التمویل الذاتي للتعلیم الجامعي  إل)١٥()٢٠١١حسین، (وھدفت دراسة
الحكومي في مصر، واستخدمت المنھج الوصفي، وتناولت أبرز المتغیرات العالمیة والمحلیة 
وتأثیرھا على تمویل التعلیم الجامعي الحكومي بمصر، كما تناولت أسباب ضعف كفایة تمویلھ 

أن : ل الذاتي ونشأتھ، وأسفرت عن عدة نتائج من أھمھاحالًیا، وقد أوضحت الدراسة مفھوم التموی
التعلیم الجامعي الحكومي في مصر یواجھ عدًدا من التحدیات وفي الوقت نفسھ األموال التي تنفق 

ویعد . علیھ غیر كافیة؛ مما نتج عنھ العدید من المشكالت التي تستلزم إیجاد مصادر تمویل جدیدة
ر لدعم تمویل التعلیم الجامعي الحكومي في الوقت الحالي، حیث التمویل الذاتي من أفضل المصاد

ُیمكن الجامعات من الحصول على موارد إضافیة لھا من خالل استثمار وتوظیف مواردھا الذاتیة 
ومن ھنا جاءت . أفضل استثمار ممكن، مما یسھم بدوره في تطویر وتحسین وضعھا الحالي

ر جدیدة لتمویل التعلیم الجامعي الحكومي بمصر، وآلیات الدراسة لتحدید متطلبات البحث عن مصاد
  .استثمار وتوظیف كافة موارد ھذه الجامعات للحصول على التمویل الذاتي

 إلى تعرف واقع التعلیم الجامعي واقتصادیاتھ في السودان )١٦()٢٠١٠عوض اهللا، (وھدفت دراسة
 اقتصادیات التعلیم الجامعي بالسودان، في ضوء األزمة المالیة العالمیة وتداعیاتھا المحتملة على

فباستعراض أوضاع تمویل التعلیم الجامعي بالسودان وتراجع ھذا التمویل في السنوات األخیرة 
واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي من . وتأثره باألزمة المالیة العالمیة وتأثیره في التعلیم الجامعي

. خبیرًا من خبراء التربیة واالقتصاد بالسودان) ٣٢(خالل استبانة طبقت على عینة قصدیة قوامھا 
أن ھناك دواعي ومبررات لتزاید نفقات التعلیم الجامعي في : وتوصلت الدراسة في نتائجھا إلى

السودان تتمثل في تزاید أعداد الطلبة المقبولین سنویًا والضغوط السیاسیة على الحكومة المركزیة 
الحركات المسلحة بدارفور التي كان ثمنھا قبول عدد كبیر من واتفاقیات السالم التي أبرمت مع 

أبناء دارفور مجانًا، كما أن التوسع الكمي لمؤسسات التعلیم الجامعي أثر في اقتصادیات ھذا التعلیم، 
وھناك عوائق تقلل وتحد من قیمة العائد االقتصادي من التعلیم الجامعي في ضوء الواقع الحالي، 

في اقتصادیات التعلیم الجامعي نتیجة األزمة المالیة العالمیة، وھناك جملة من وھناك آثار سالبة 
التدابیر یمكن عملھا لمواجھة األزمة المالیة العالمیة وزیادة كفاءة التعلیم الجامعي بالسودان 

وفي ضوء النتائج تقترح الدراسة عمل بدائل لتحسین كفایة اإلنفاق التعلیمي، كتنویع . وإنتاجیتھ
  .در التمویل، واالتجاه نحو نظم التعلیم المفتوح، وغیرھامصا

 إلى التعرف على مؤشرات ضعف كفایة تمویل التعلیم )١٧() ٢٠١٢السبیعي، (كما ھدفت دراسة 
وأھم المؤشرات الدالة على ضعف كفاءة استخدام التمویل في الجامعات وصوال . الجامعي وأسبابھا

معات أن تعمل من خاللھا على رفع الكفاءة النوعیة الستخدام إلى تحدید أھم الطرق التي یمكن للجا
مواردھا المتاحة، لتحقیق نوع من التوازن بین الكفایة الكمیة للتمویل والكفاءة النوعیة في استخدام 

 وقد أظھرت نتائج الدراسة أن ھناك دالئل ومؤشرات على عدم كفایة تمویل .الموارد المتاحة
ي، مما أدى إلى ضعف كفاءة ھذه الجامعات بنوعیھا الداخلیة والخارجیة الجامعات في الوطن العرب

وخلصت الدراسة إلى التأكید على . وعجزھا عن القیام بأدوارھا في تحقیق التنمیة وتقدم المجتمع
ضرورة رفع كفاءة استخدام التمویل، ألنھ البدیل الذي یمكن أن تستعین بھ الجامعات لمواجھة عجز 
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الربط بین : لوفاء بمتطلباتھا، وذلك بإتباع مجموعة من األسالیب العلمیة من أھمھامیزانیتھا عن ا
إضافة إلى التأكید . النفقة وأغراضھا، وأسلوب تكالیف األنشطة، التخطیط الكفء للموارد البشریة
  .على أھمیة العمل بمبدأ المحاسبة والمساءلة في متابعة عملیات استخدام التمویل

 إلى التعرف على واقع التمویل الحكومي المقدم )١٨() ٢٠١٣د الجلیل، عیسى، عب(وھدفت دارسة 
إلى الجامعات الحكومیة السودانیة واآلثار المتوقعة من اعتماد الجامعات الحكومیة على ذاتھا لسد 
الفجوة المالیة في ظل شح التمویل المقدم لھا، ولتحقیق ھدف الدراسة تم استخدام المنھج االستنباطي 

تاریخي واالستقرائي والوصفي التحلیلي وذلك من خالل استطالع رأي أفراد عینة البحث البالغ وال
من مدراء الجامعات وأعضاء ھیئة التدریس والمدراء المالیین بالجامعات الحكومیة ) ١٢٠(عددھا 

علمي، السودانیة باإلضافة إلى موظفي اإلدارة العامة للتمویل بوزارة التعلیم الجامعي والبحث ال
وتوصلت الدراسة في نتائجھا إلى تدني نسبة التمویل الحكومي المقدم إلى الجامعات الحكومیة 
السودانیة مقارنة بالنسب العالمیة، وأوصت الدراسة أن تتبع الجامعات الحكومیة بعض الطرق 

ر خلصت لتمویل ذاتھا، مع الحذر من اآلثار السالبة التي قد تترتب على ذلك، ولتالفي تلك اآلثا
  .الدراسة لعدد من التوصیات، باإلضافة إلى إجراء دراسة متعمقة في ھذا المجال

 إلى التعرف على التحدیات التي تواجھ الجامعات السعودیة )١٩() ٢٠١٣القحطاني، (وھدف دراسة 
في ظل الظروف الحالیة والمتوقعة، والبدائل للموارد غیر الحكومیة لتمویل الجامعات في بعض 

عالم المعاصر، والموارد اإلضافیة للجامعات التي یمكن تطبیقھا في المملكة العربیة دول ال
السعودیة، في ظل تزاید الطلب علیھا وقلة الموارد المالیة، وفي ضوء التغیرات المحلیة والعالمیة 
المتسارعة، والخطوات التخطیطیة العملیة التي ینبغي على الجامعات السعودیة إتباعھا لتعبئة 

وارد إضافیة مستقبلیة تتناسب مع الظروف المتوقعة وآلیات تنفیذھا وقد استخدم الباحث منھج م
تحلیل المحتوى للدراسات واألبحاث التي تناولت المصادر التمویلیة للجامعات خالل الفترة من 

 الداخلیة(وجود عددا من التحدیات : ھـ حتى إعداد البحث وقد أسفر البحث عن نتائج أھمھا١٤١٤
التي تواجھ الجامعات السعودیة حیث تتمركز في أزمة التمویل المادي والمالي ) والخارجیة

ولمعرفة البدائل للموارد غیر الحكومیة من خالل تجارب دول العالم المعاصر وجد الباحث أنھا 
مساھمة القطاع الخاص، والرسوم الطالبیة، والھبات والتبرعات، واالستثمار في : عدیدة منھا

الت متعددة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من الموارد اإلضافیة للجامعات السعودیة یمكن مجا
  .تطبیقھا، كما توصلت إلى خطوات وآلیات عمل تخطیطیة وفق نموذج مقترح للدراسة

 إلى معرفة واقع تمویل وزارة التعلیم الجامعي للجامعات )٢٠()٢٠١٥أحمد، (وھدفت دراسة 
 الدعم الحكومي المالي الالزم للجامعات وأثرھا على استقرار الحیاة معرفة مدى توفر السودانیة،

الجامعیة، والتعرف على صیغ التمویل الجامعي من الفكر اإلسالمي، واقتراح السیاسات، 
والمعالجات لمشكلة تمویل الحكومي للتعلیم العالي وإیجاد صیغ تمویلیة أخرى، واستخدمت الدراسة 

 التاریخي في تحدید مشكلتھا التي تمثلت في إبراز دور الفكر التربوي المنھج الوصفي التحلیلي و
اإلسالمي في إیجاد مصادر أخرى لتمویل التعلیم الجامعي، وقد تم استخدام أسلوب المقابلة واالسئلة 

أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات الحكومیة في والیة الخرطوم : المفتوحة لثالث عینات ھي 
فردًا، أعضاء من ) ٦٠(، بـ، مدیري الجامعات و عمداء الكلیات وعینتھا فردا) ١٠٠(وعینتھا 

 .فردًا) ٣٤(المجلس القومي للتعلیم العالي و الخبراء و الباحثین وعینتھا
وتوصلت الدراسة في نتائجھا إلى عدم كفایة تمویل التعلیم الجامعي الحكومي ألداء الجامعات 

یة الراھنة، وأن مركزیة التمویل عن طریق اإلدارة لوظائفھا، خاصة في ظل االزمة االقتصاد
العامة للتمویل بوزارة التعلیم الجامعي أضعف الناحیة االستقاللیة للجامعات وقدرتھا على توظیف 
الموارد المحدودة أصال كما ینبغي، وأن الدعم الحكومي ال یفي باحتیاجات التعلیم الجامعي 
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ى إلى ضعف في البنیات التحتیة فأثر ذلك على الكتب، و الحكومي، وأن تراجع الدعم الحكومي أد
 وأوصت .الدوریات في المكتبات، و األجھزة، و المعدات بالمعامـــل و البیئة الجامعیة بشكل عام

الدراسة بتبني فكرة الجامعة االستثماریة المنتجة، واستحداث أنشطة تربویة وابداعیھ لتخدم المجتمع 
المالي على المؤسسة الجامعیة، وھذا یتطلب تقسیم نشـاط الجامعـة إلى السوداني، وتعود بالنفع 
العملیة االكادیمیة، والنشاط الجامعي اإلنتاجي، وتفعیل االستثمار وتمویل : محورین أساسیین وھما

نشاط الجامعة المنتجة، وتفعیل دور االوقاف واالستثمار فیھا، من خالل تبنى نشر ثقافة الوقف بین 
تمع وكذلك داخل أروقة الجامعة، وإنشاء إدارات متخصصة لألوقاف و االستثمار فئات المج

  .بإدارات الجامعات
  :الدراسات األجنبیة: ثانیًا

 إلى الوقوف على آلیات تمویل التعلیم الجامعي في ٢١(Jongbloel, 2010)دراسة ھدفت 
كما . ؤسساتھ المختلفةدول االتحاد األوربي، وحجم األموال التي تخصصھا حكومات تلك الدول لم

. ھدفت الدراسة إلى الوقوف على أھم موارد الجامعات األوربیة سواء كانت موارد عامة أم خاصة
واستعانت الدراسة بالمنھج الوصفي التحلیلي في عرضھا آللیات التمویل في العدید من دول 

بتقدیم الدعم وخلصت الدراسة إلى ضرورة أن تقوم الحكومات األوربیة . االتحاد األوربي
المؤسسات التعلیم الجامعي، وتشجیع االلتحاق بیھ، وتنظیم عملیة دعم الطالب، وضمان جودة 

وأن تطبیق آلیات التمویل القائم على األداء، وتشجیع المزید من التنافسیة یؤدیان . العملیة التعلیمیة
زید من التنوع والتمایز إلى أن تقوم الحكومات بوضع العدید من الحوافز التي تسھم في تحقیق م

في جودة، وتمویل، وتسعیر، التعلیم الجامعي، وأن نظام التعلیم الجامعي الشامل یتطلب زیادة 
االعتماد على آلیات السوق، والقرارات الالمركزیة التي تتخذ سواء على المستوى الفردي أم 

  .المؤسسي
الذي یمكن أن یلعبھ التعرف على الدور  إلى (Douglass, 2010)22كما ھدفت دراسة 

التعلیم الجامعي في تطویر استراتیجیات من شأنھا تحقیق االنتعاش االقتصادي، والتعرف على 
الجھود التي تبذلھا الدول المختلفة لحمایة الدعم المقدم للكلیات والجامعات من أجل زیادة قدرتھا 

دراسة المنھج الوصفي على مواجھة الطلب المتزاید لاللتحاق بتلك المؤسسات، واستخدمت ال
التحلیلي في تناولھا لخبرات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة في مجال تمویل التعلیم 
الجامعي، وقد أظھرت المؤشرات األولیة للدراسة أن معظم تلك الدول لم تلجأ حتى اآلن إلى 

 أن التعلیم الجامعي االقتطاع من میزانیات التعلیم الجامعي؛ حیث یرى قادة وزعماء تلك الدول
دلیل - على المدى القصیر ھو المفتاح الرئیس لالنتعاش االقتصادي، وھو أیضا على المدى البعید 

على القدرة التنافسیة للدولة، كما أظھرت الدراسیة استخدام تلك الدول لالنكماش االقتصادي 
  .كورقة لتسریع سیاسات اقتصادیة معینة

 ھدفت إلى تحلیل نماذج ٢٣)Pranevitient & Pūraitė، 2010(كما حاولت دراسة             
وأسالیب التمویل الحكومي لنظام التعلیم الجامعي ومعرفة مزایا وعیوب كل تصور، كذلك اآللیات 
التي تستخدمھا الحكومة من أجل تخصیص الموارد التمویل التعلیم الجامعي استخدمت الدراسة 

الدراسة، وكان من أھم النتائج أن ھناك طرق المنھج الوصفي ومنھج دراسة الحالة لجمع بیانات 
مختلفة یمكن أن تتبعھا الدولة من أجل تمویل التعلیم الجامعي والتي یعتمد تطبیقھا على أھداف 
الدولة، فیما یتعلق بالتعلیم الجامعي وأولویات نظام التعلیم الجامعي في نطاق إدارة الدولة، 

 توتر العالقة بین طریقة التمویل المختارة وآلیات والجوانب األخرى كما ینبغي على الدول أال
مراقبة جودة الدراسات، وعدم استخدام تخصیص التمویل لمحاولة الحد من االستقاللیة المؤسسیة 

  .للتعلیم وزیادة تنظیم الدولة والسیطرة علیھا
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 تمویل  المقارنة بین صیغ٢٤(Touthkoushian & Shafiq, 2010)واستھدفت دراسة 
الجامعي في الوالیات المتحدة األمریكیة، أشار المؤلفان إلى أن التمویل المباشر من قبل التعلیم 

حكومات الوالیات الكلیات والجامعات الحكومیة ھو األكثر تداوًال لدى مؤسسات التعلیم الجامعي، 
حیث یھدف صانعو السیاسات من خاللھ إلى أن تقوم ھذه الكلیات والجامعات بتخفیض رسومھا 

بل ھذا الدعم، ما پیسر فرص القبول واالستیعاب بھا للفئات األقل استفادة من فرص التعلیم مقا
في حین تطبق بعض الوالیات صیغة الدعم . الجامعي بسبب خلفیتھا االقتصادیة واالجتماعیة

المبني على الطلب من خالل زیادة برامج المنح الدراسیة للطلبة المحتاجین اقتصادیة، لزیادة 
) كلیا أو جزئیة(لتحاقھم بمؤسسات التعلیم الجامعي، حیث یقومون بسداد رسوم دراستھم فرص ا

 .من خالل ھذه المنح، في حین یقوم باقي الطلبة غیر المحتاجین بدفع الرسوم كاملة
التعرف على نظم التمویل الجامعي  ٢٥(Beath, et al, 2012)كما استھدفت دراسة 

كیف یمكن لنظام تمویل التعلیم : محاولة إجابة السؤال اآلتيوتأثیرھا على البحوث والتدریس، 
الجامعي التأثیر في المفاضلة بین البحوث من جھة وبین عملیة التدریس التي تتم داخل الجامعات 

 باختیار جودة ونوعیة -من جھة أخرى؟ وقد تبنت الدراسة نموذجا یسمح للجامعات بشكل نشط
 داخلھا، وذلك عند مواجھتھا لنظم متنوعة من التمویل یمكن أن بحوثھا وعملیات التدریس التي تتم

تؤثر في میزانیاتھا، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، باإلضافة إلى استخدام بعض 
وتوصلت الدراسة إلى أن ھناك مؤشرات . األسالیب اإلحصائیة في معالجة البیانات المتوفرة

  .ذھا كمعیار لتمویل مؤسسات التعلیم الجامعيلجودة البحوث والتدریس یجب اتخا
إلى محاولة فھم األسباب التي  (Mewett & Nyland, 2013)26كما ھدفت دراسة 

تجعل الجامعات البحثیة التي تضم اآلالف من الطالب الدولیین الذین یتحملون كامل المصروفات 
وقد استخدمت .  الدولیینالدراسیة الخاصة بھم ال تقدم التمویل الكافي لخدمات دعم الطالب

الدراسة منھج دراسة الحالة، من خالل دراسة األسالیب التي تستخدمھا الجامعات األسترالیة في 
وتوصلت الدراسة إلى ضرورة أن تقوم تلك . تمویل خدمات دعم الطالب الدولیین المقیدین بھما

ورة تنافسیة، كما توصلت الجامعات بتقسیم الموارد ما بین الراغبین في الحصول على الدعم بص
إلى أن الحاجة إلى بناء وتعزیز سمعة البحوث في تلك الجامعات أدى إلى عدم كفایة التمویل 
المقدم إلى خدمات الدعم فیھا، والتي تعتمد بشكل كبیر على ما یدفعھ الطالب الدولیون من 

  .مصروفات ورسوم
التعلیم الجامعي  إلى بحث تنویع مصادر دخل ٢٧)Rozmus،2013(دراسة وھدفت 

، استخدمت الدراسة المنھج الوصفي، ومنھج دراسة الحالة "الممارسة البولندیة والحلول الدولیة"
لجمع بیانات الدراسة، وكان من أھم النتائج ضرورة إعادة التفكیر في مخطط تمویل التعلیم 

نبیة الرائدة في الجامعي في بولندا، حیث یمكن تنفیذ بعض الحلول المطلقة في الجامعات األج
تشجیع الجامعات على استثمار أموالھم، وتوظیف مدیرین من ذوي الخبرة في : بولندا، مثل

المناصب اإلداریة بالجامعة، وجعل التقییم المؤسسي للجامعة یعتمد على فعالیتھا في الحصول 
كانات التنمیة على األموال الخارجیة، ویمكن أن یؤدي اتباع ھذه التوصیات إلى انطالق البحث وإم

  .في العدید من الجامعات 
إلى فحص بعض العوامل األساسیة التي تؤثر Disraeli)28 ،2013 (كما ھدفت دراسة 

على إیرادات جامعة غرب الھند، وجامعة التكنولوجیا جامایكا، استخدمت الدراسة المنھج الوصفي 
 نجاحا یفوق ما حققتھ جامعة التحلیلي، وكان من أھم النتائج تحقیق جامعة جزر الھند الغربیة

حیث عملت جامعة جزر الھند الغربیة على . التكنولوجیا بجامایكا فیما یخص البرامج المدرة للدخل
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تقنین أنشطتھا األكادیمیة، وغیر األكادیمیة من خالل تقلیل عدد الموظفین، وإلغاء الدورات، وحتى 
  .حددة من قبل المؤسسةإلغاء البرامج التي فشلت في تحقیق أھداف األداء الم

 إلى دراسة فعالیة وجدوى سیاسة تنویع مصادر ٢٩)Masaii ،2015(واستھدفت دراسة 
الحالیة في جعل الجامعات الحكومیة بزامبیا مستدامة تم استخدام اإلحصاءات ) اإلیرادات(الدخل 

 طالب ٢٠٠الوصفیة وتحلیالت العامل االستكشافي في جنوب الصحراء الكبرى في أفریقیا، على 
من طالب الجامعات العامة كذلك استخدمت الدراسة االستفتاء الذاتي لجمع بیاناتھا، وكانت أھم 
النتائج أن السیاسة الحالیة لتنویع اإلیرادات كانت أقل فعالیة وحیویة في تلك الجامعات التي ال 

ویع مصادر الدخل وكان لتن. تزال تعاني من عدد كبیر من التحدیات بسبب عدم وجود أموال كافیة
 .تأثیر محدود، حیث أن نسبة مساھمة میزانیات اإلنفاق المتكررة ال تزال منخفضة

   :التعلیق العام على الدراسات السابقة
  :من خالل عرض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث الحالي یالحظ ما یلي          

العتماده على مصدر واحد افادت معظم الدراسات أن تمویل الجامعات الحكومیة یمر بأزمة  -
 .وھو التمویل الحكومي

حرص الجامعات على البحث عن تنویع مصادر تمویلھا لمواجھة المتغیرات االقتصادیة  -
 .المعاصرة

 .أن معظم الدراسات اتبعت المنھج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة المیدانیة -
لھدف منھ، وھو محاولة دراسة تمویل التعلیم تشابھت الدراسات األجنبیة مع البحث الحالي في ا -

 .الجامعي، والعمل على إیجاد حلول لھا
 تناولت تنویع مصادر تمویل الجامعات - في حدود علم الباحث–ال توجد دراسة علمیة  -

ومن . اإلسالمیة بصفة عامة، أو بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة بصفة خاصة
 .سةثم كانت ھذه الدرا
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  :اإلطار النظري للبحث، ویشمل ثالثة محاور
  .تمویل التعلیم الجامعي: المحور األول

  :مفھوم تمویل التعلیم الجامعي: أوًال
عملیة إعداد وتزوید أو تھیئة المال الالزم لعمل ما حین الحاجة إلیة : یعرف التمویل بأنھ

  .٣٠صول على األموال الالزمةباستخدام الطرق والمصادر المشروعة التي یمكن بواسطتھا الح
كما یعرف التمویل على أنھ توفیر المبالغ النقدیة الالزمة إلنشاء أو تطویر مشروع خاص 
أو عام والتركیز على تحدید أفضل مصدر لألموال عن طریق المفاضلة بین عدة مصادر متاحة 

  .٣١من خالل دراسة التكلفة والعائد
وفیر الموارد المالیة الكافیة لإلنفاق على مؤسسات عملیة ت: ویعرف التمویل إجرائیًا بأنھ

  .التعلیم الجامعي أو مجموع الموارد المالیة المخصصة للتعلیم الجامعي من الموازنة العامة للدولة
مجموع :  بأنھHigher Education Fundingكما یعرف تمویل التعلیم الجامعي 

زنة العامة للدولة، أو بعض المصادر الموارد المالیة المخصصة للتعلیم الجامعي من الموا
األخرى، کالھبات والتبرعات، والرسوم الطالبیة، والمعونات المحلیة والخارجیة، وإدارتھا بفاعلیة 

  .٣٢بھدف تحقیق أھداف التعلیم الجامعي خالل فترة محددة
طرح أكثر من مصدر واحد لتمویل الجامعة اإلسالمیة : ویقصد ببدائل التمویل إجرائیًا

 یتوافق والظروف االقتصادیة واالجتماعیة بما یحقق بمالتي یمكن اختیار من بین ھذه البدائل وا
  . االكتفاء الذاتي بدًال من االعتماد الكلي على المخصصات الحكومیةللجامعة

  :أھمیة تمویل التعلیم الجامعي: ثانیًا
لقلیلة الماضیة قفزات شھد التعلیم الجامعي في المملكة العربیة السعودیة خالل السنوات ا

كبیرة وتطوره شمل جمیع جوانب العملیة التعلیمیة، وغطي جمیع مناطق المملكة ومعظم 
 ه ١٤٣٩جامعة، وأصبح عام ) ١٥( ه ١٤٢٥محافظاتھا المختلفة، حیث كان عدد الجامعات عام 

  .٣٣جامعة حكومیة، وثماني جامعات أھلیة) ٢٩(
ھم القضایا التي شغلت اھتمام التربویین وتعد قضیة تمویل التعلیم الجامعي من أ

واالقتصادیین والسیاسیین في أغلب المجتمعات الحدیثة، نظرا للزیادة الكبیرة والمستمرة والطلب 
االجتماعي على االلتحاق بمؤسسات التعلیم الجامعي، وسعي ھذه المؤسسات إلى التطویر والتنویع 

ا الدراسیة وأسالیب تقویمھا، وكلما كان التمویل في استراتیجیاتھا وخططھا وعملیاتھا ومقرراتھ
كافیًا كلما كان حال نظام التعلیم الجامعي جیدًا؛ وذلك یعني أن حجم التمویل یتناسب طردیا مع 
مستوى كفاءة نظام التعلیم وفعالیتھ وجودتھ، ویظھر أثر التمویل واضحا إذا ما عانت مؤسسات 

واجھة ومواكبة التغیرات المحیطة بھا، والتي من ضمنھا التعلیم من نقص فیھ، ومن ثم تعجز عن م
  .٣٤توفیر متطلبات التصنیفات العالمیة للجامعات

كما تتمثل أھمیة تمویل التعلیم الجامعي في قیام ھذه المؤسسات الجامعیة بمھامھا التعلیمیة 
لى تمویل حتى والبحثیة المنوطة بھا، والجامعة اإلسالمیة ال تخرج عن ھذا اإلطار، فھي تحتاج إ

تقوم بمھامھا التعلیمیة والبحثیة واالجتماعیة، وحتى تستطیع أن تواكب متطلبات التصنیفات 
  :العالمیة، وترجع أھمیة تمویل التعلیم الجامعي إلى ما یلي

یعد التمویل ضرورة أساسیة ال غنى عنھا لتطویر البنیة التحتیة والرقمیة للجامعات القائمة،  -
ینفقھ المجتمع على تطویر البنیة التحتیة والرقمیة للجامعات یمثل استثمارًا لذلك فإن مجمل ما 
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كما یعد التمویل العنصر األساس والفعال لتطویر . تؤتي ثماره على المدى المتوسط والطویل
األداء البحثي بالجامعات، مما یحتم ضرورة السعي المستمر لجمیع مؤسسات التعلیم الجامعي 

نافسة مع غیرھا من المؤسسات في كافة أنحاء العالم، لزیادة وتنویع التي ترید دخول الم
 .٣٥الموارد المالیة المخصصة لھا

ما ینفق على التعلیم الجامعي لھ عوائد اجتماعیة غیر مباشرة تبدو في سلوك األفراد  -
ا واتجاھاتھم وأدائھم ألدوارھم مما یكون لھ أبلغ األثر في رقي المجتمع وتقدمھ، كما یسھم ھذ

في تنمیة المجتمع الدیمقراطي ونشر ثقافة الدیمقراطیة بین األفراد واحترام الحقوق اإلنسانیة 
  .٣٦وجعل األفراد أقدر على فھم بعضھم البعض

یسھم تمویل التعلیم الجامعي في تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة االجتماعیة من خالل  -
من خالل تقریب فجوة التمییز والتمایز بین إعادة إنتاج الفروق بین الشرائح االجتماعیة و

الفئات االجتماعیة وتحسین األحوال الصحیة والنھوض بالمرأة ومشاركتھا في التنمیة 
  .االجتماعیة

یسھم تمویل التعلیم في تحقیق رقي المجتمع وتحقیق التنمیة البشریة، ویربط البعض بین  -
ع وتقدمھ حیث یسھم ھذا النوع من التعلیم التعلیم الجامعي ومدي اإلنفاق علیھ وحضارة المجتم

في إعداد األفراد لتولي وظائفھم في سوق العمل كما أن مواجھة أزمة التمویل ترفع من 
 .٣٧مستوي كفاءة التعلیم الجامعي وتلبي متطلبات سوق العمل

م تحسین كفاءة نظام التعلیم الجامعي وفعالیتھ، فكلما كان التمویل كافیا، كلما كان حال نظا -
التعلیم جیدا، أو ھكذا یجب أن یكون، ویعني أیضًا أن حجم التمویل یتناسب طردیا مع مستوى 
كفاءة نظام التعلیم وفعالیتھ وجودتھ وحال العدالة التعلیمیة، ویساھم أیضًا في تحسین أنظمة 
الرواتب، لكل من أعضاء ھیئة التدریس واإلدارة الجامعیة، كما یساھم في تطویر القدرات 

 .٣٨تدریسیة والبحثیة ألعضاء ھیئة التدریسال

یساعد تمویل التعلیم الجامعي على إنجاز مشاریع معطلة وأخرى جدیدة والتي بھا یزید الدخل  -
الوطني، وتحریر األموال والموارد المالیة المجمدة سواء داخل المؤسسة أم خارجھا، ویسھم 

دات، ویعتبر التمویل كوسیلة سریعة في تحقیق أھداف المؤسسة من أجل اقتناء واستبدال المع
تستخدمھا المؤسسة للخروج من حالة العجز المالي، والمحافظة على سیولة المؤسسة وحمایتھا 
من خطر اإلفالس والتصفیة، ویعتبر من القرارات األساسیة التي یجب أن تعني بھا المؤسسة 

ثھم عن مصادر التمویل ذلك أنھا المحدد الكفاءة متخذي القرارات المالیة، من خالل بح
  .٣٩الالزمة

یتضح من ذلك أھمیة التمویل في تحسین إنتاجیة مؤسسات التعلیم الجامعي من الناحیتین 
التعلیمیة والبحثیة، ومن ثم التأثیر الذي یتركھ في الناتج التعلیمي من حیث الكم أو من حیث نوعیة 

تحكمھ بحجم الموارد المالیة التي یتم توفیرھا النتائج التعلیمیة، فیؤثر في النفقات التعلیمیة من حیث 
للتعلیم، ویؤثر في المخرجات التعلیمیة حیث أن عدد المتخرجین ونوعیة تعلیمھم یعتمدان بدرجة 

  .كبیرة على حجم االمكانات المالیة التي یتم توفرھا للنظام التعلیمي
 التعلیم الجامعي عامة كما نستنتج مما سبق أن توفیر موارد مالیة إضافیة لتمویل مؤسسات

والجامعة اإلسالمیة خاصة ھو السبیل األساس لتوفیر المتطلبات الالزمة الحتاللھا مراتب متقدمة 
في التصنیفات العالمیة للجامعات، وال أدل على ذلك من احتالل الجامعات األمریكیة والبریطانیة 

ساھم مستوى التمویل المتاح لھا في والصینیة المراكز األولى في تصنیفات التعلیم الجامعي، حیث 
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تحسین كفاءتھا وجودتھا، وتعزیز قدرتھا على استقطاب العلماء، وتحسین أنظمة الرواتب، كما 
  .ساعدھا في السعي نحو تطویر إمكاناتھا البحثیة، وأوضاعھا التعلیمیة

  :فلسفة تمویل التعلیم الجامعي: ثالثًا
مویل التعلیم الجامعي إال أن ھناك أسس عامة بالرغم من اختالف وتعدد مصادر وأنماط ت

  :یقوم علیھا ھذا التمویل ومن أھمھا

 :مجانیة التعلیم -
من وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة إلى أن التعلیم مجاني في كافة ) ٢٣٣(تشیر المادة 

لة وتوفر الدو. أنواعھ ومراحلھ، فال تفرض الدولة رسوما دراسیة على الدارسین مقابل تعلیمھم
وھذا یوضح أن التعلیم . التعلیم الجامعي من خالل الجامعات والكلیات في مختلف التخصصات

العام والعالي في المملكة ھو تعلیم مجاني یمنح للجمیع دون مقابل، فال یتعین على الطالب دفع 
لك رسوم دراسیة مقابل الخدمة التعلیمة التي یتلقوھا في مؤسسات التعلیم بمختلف أنواعھا، وذ

إدراكًا من الدولة بأھمیة التعلیم للجمیع من ناحیة، وحث أولیاء األمور على إلحاق أبنائھم في 
مختلف أنواع التعلیم المتاحة من ناحیة أخرى، ولیس ذلك فحسب بل تمنح الدولة مكافآت مالیة 

  .٤٠فةالطالب التعلیم الجامعي لتشجیعھم على االلتحاق بالجامعات والمعاھد والكلیات المختل

 :تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة -
یقصد بھا توفیر فرص تعلیمیة متكافئة لكل فرد بما تسمح بھ استعداداتھ وقدراتھ یصرف 
النظر عن المستوي االقتصادي االجتماعي، بمعنى أن یستطیع كل فرد أن یجد الفرص التعلیمیة 

 لھ قدراتھ واستعداداتھ بصرف النظر المناسبة لمیولھ واتجاھاتھ، وأن یتعلم إلى أقصى حد تؤھلھ
عن وضعھ االقتصادي، أو االجتماعي، أو الدیني، أو كونھ ذكر أم أنني، وھو ما یتطلب تنوعھ في 
مراحل التعلیم وشعبھ وتخصصاتھ، مع تحقیق مجانیة لھؤالء الذین تسمح لھم قدراتھم بمواصلة 

لمملكة في مادتھا التاسعة عن حق الفتاة في كما نصت سیاسة التعلیم في ا. ٤١التعلیم واالستفادة منھ
تقریر حق الفتاة في التعلیم بما یالئم فطرتھا، ویعدھا لمھمتھا في "التعلیم تقول السیاسة التعلیمیة 

  .٤٢"الحیاة على أن یتم ھذا بحشمة ووقار، وفي ضوء شریعة اإلسالم، فإن النساء شقائق الرجال
السعودیة بتحقیق مبدأ تحقیق تكافؤ الفرص التعلیمیة یتضح من ذلك اھتمام المملكة العربیة 

من خالل أتاحھ فرصة للتعلیم لكل فرد بما یتناسب مع قدراتھ وإمكاناتھ ودرجة استعداده إلى 
أقصى مدة ممكنة؛ انطالقًا من المبدأ الذي ینادي بحق كل إنسان في التعلیم، من خالل التوزیع 

امة للدولة، لذلك فالبد من إعطاء األولویة لتمویل التعلیم كما المناسب أو عدالة توزیع الموازنة الع
  .یجب أن یتم وفقًا لمخطط شامل للتنمیة

 :النظرة إلى التعلیم على أنھ استثمار -
أصبح اإلنفاق على التعلیم في مختلف مستویاتھ نوعًا من االستثمار تظھر آثاره في زیادة 

ى المعیشة واإلنتاج، وزیادة استغالل الموارد مھارات وقدرات أفراد المجتمع، وارتفاع مستو
الطبیعیة، ودفع عملیة التنمیة االقتصادیة للبالد، األمر الذي أدي إلي تغیر نظرة رجال االقتصاد 
للتعلیم، وأنھ أداة تعمل على تنمیة اإلنسان وتكوین شخصیتھ وبناء ملكاتھ الفكریة، وأداة لتحقیق 

  .٤٣التنمیة الشاملة في المجتمع
ھذا اھتمت المملكة بالتعلیم وضرورة نشره، ورصدت لھ الموارد المالیة لتنفیذ برامجھ ول

و ) ٢٢٩(على مختلف المستویات والمراحل، حیث نصت سیاسة التعلیم في المملكة في المادتین 
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االستثمار في التعلیم تعبیر الدولة أن الطاقة البشریة ھي المنطلق في استثمار "على أھمیة ) ٢٣٠(
، "ر طاقاتھا وأن العنایة بھذه الطاقة عن طریق التربیة والتعلیم والتثقیف ھي أساس التنمیةسائ

تراعي الدولة زیادة نسبة میزانیة التعلیم التوجھ حاجة البالد التعلیمیة المتزایدة وتنمو ھذه النسبة "
  .٤٤"مع نمو المیزانیة العامة

تویاتھ نوعًا من االستثمار في زیادة یتضح من ذلك أن االنفاق على التعلیم في مختلف مس
مھارات أفراد المجتمع وقدراتھم وارتفاع مستوى المعیشة، وزیادة استغالل الموارد الطبیعیة، وأنھ 
أداة تعمل على تنمیة اإلنسان وتكوین شخصیتھ وبناء ملكاتھ الفكریة، وأداة لتحقیق التنمیة الشاملة 

  .في المجتمع السعودي
 :یل التعلیمأنواع تمو: رابعًا

تختلف أنماط تمویل التعلیم تبعًا الختالف النظام االقتصادي والسیاسي وفلسفة المجتمع، 
ویشكل نوع تمویل التعلیم الذي یلجأ إلیھ أي دولة شأنًا كبیرًا في خططھا التربویة؛ لذلك كان لزامًا 

ارد المالیة الالزمة على الدولة وھي تسعى لتحقیق طموحاتھا التنمویة أن تعمل على توفیر المو
ویمكن . ٤٥لتمویل نظامھا التعلیمي، سواء عن طریق الدولة، أو األفراد أو مؤسسات المجتمع

  :تصنیف أنواع تمویل التعلیم وفقًا لما یلي
  :Public sector financing التمویل الحكومي -

ع كامل تكالیفھ وھو المصدر التقلیدي لتمویل التعلیم، حیث تتحمل الدولة تمویل التعلیم ودف
من خالل میزانیات محددة یتم تخصیصھا بغرض إتاحة الفرص التعلیمیة مجانا لكل أفراد المجتمع 
الراغبین في التعلم، ویتم تحدید میزانیة التعلیم ضمن میزانیة الدولة، وھذا األسلوب یضمن إتاحة 

التعلیمیة للجمیع بغض الفرص التعلیمیة لجمیع من ھم في سن التعلیم، وتوسیع دائرة الخدمات 
ویشكل التمویل . ٤٦النظر عن قدراتھم المالیة وخلفیاتھم االجتماعیة سعیًا لتحقیق المجتمع المتعلم

الحكومي العنصر األبرز في دعم موازنة التعلیم الجامعي في السعودیة، وتزاید ھذه المسؤولیة 
زداد الجامعات، وبالتالي تحتاج لتمویل یوما بعد یوم، إذ تزداد أعداد الطلبة الملتحقین بالجامعات وت

 .٤٧أكبر مما سبق
  :Private sector financing  التمویل الخاص-

وھذا النوع من التمویل یعتمد على دفع الطلبة رسومًا للخدمات التي یحصلون علیھا من 
الل وھذه الصیغة من تمویل التعلیم تعود بفائدة شخصیة على المتعلم من خ. المؤسسات التعلیمیة

الحصول على وظیفة، ودخل مناسب، ومكانة اجتماعیة ویؤدي إلى تحسین جودة التعلیم 
كما . ٤٨والتحصیل الدراسي والمخرجات التعلیمیة، ویوفر فرص المنافسة بین المؤسسات التعلیمیة

یتمثل التمویل الخاص في تحمل المجتمع دفع تكالیف تعلیمھم عن طریق دفع الطالب رسوم 
  .٤٩ یحصلون علیھا من المؤسسات التعلیمیةللخدمات التي

  :Mixed financing التمویل المختلط -
وھو صیغة تمویلیة تجمع بین التمویل الحكومي والتمویل الخاص، بحیث تتكفل الدولة 
والمجتمع بتوفیر الخدمات التعلیمیة مع قیام األفراد بدفع رسوم معینة لقاء ھذه الخدمات، بحیث ال 

  .٥٠ا عن التعلیم، وال تدعھ عرضھ لمعاییر السوق والتكلفة االقتصادیةترفع الدولة یدھ
  :ومما سبق تتحدد مصادر تمویل التعلیم الجامعي في ثالثة مصادر كما یلي
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التمویل الحكومي وھو ما كان یحدث في البلدان االشتراكیة وفي قلیل من البالد العربیة، وفي  -
 .عربیة واإلسالمیةمعظم بلدان العالم النامي وفي األقطار ال

التمویل الذاتي ویعني قیام الجامعة بممارسة بعض النشاطات المضافة إلى مھماتھا األساسیة  -
لقاء تحقیق بعض الموارد المالیة التي تعزز من موازنة الجامعة نفسھا، ویتم بتحویل أنشطة 

جامعات بطریقة وبرامج المؤسسات التعلیمیة إلى أنشطة وبرامج إنتاجیة وفیھ تدعم الدولة ال
 .مباشرة وغیر مباشرة عن طریق المنح والقروض الممنوحة للطالب

أما المصدر الثالث فیجمع بین االتجاھین السابقین، حیث یركز على المشاركة بین الدولة  -
والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساتھ غیر الحكومیة واألوقاف وتبرعات 

تي تفرض من أجل التعلیم ومردودات البحوث والعقود األفراد الخیریة والضرائب ال
  .والخدمات الثقافیة واألكادیمیة

ونظرًا لتزاید حجم الطلب على التعلیم وتزاید اإلنفاق علیھ؛ أصبحت الحاجة ملحة إلى 
تنویع مصادر تمویل التعلیم، وعدم االكتفاء بمصدر واحد، والبحث عن مصادر جدیدة، إلى جانب 

لذلك فقد سعت العدید من . تخدام الموارد المتاحة، وتحسین إدارة النظام التعلیميتحسین كفاءة اس
الدول إلى وضع خطط متنوعة للتمویل من أجل المنافسة في استقطاب الطالب األجانب، من أجل 
إنتاج خریجین ذوي اختصاصات تتالءم واحتیاجات السوق، وأحیانا تقوم بعض الجامعات 

لبتھا على إیجاد فرص عمل، وذلك من أجل تشجیع الطالب على بمساعدة الخریجین من ط
 .٥١االلتحاق بجامعاتھا

یتضح مما سبق تنوع مصادر تمویل التعلیم في دول العالم، وقد یعود ذلك إلى إدراك ھذه 
الدول ألھمیة التعلیم لجمیع شرائح المجتمع، إضافة لتعدد مؤسساتھ، وكثرة أعداد الطلبة الملتحقین 

یالحظ اعتماد مؤسسات التعلیم العام والعالي على التمویل الحكومي بشكل كبیر، والذي ال كما . بھا
یمكن بھ الوفاء بمتطلبات التعلیم ونفقاتھ المتزایدة، وھو ما یدفع الحكومات لالستعانة بمصادر 

  .أخرى للتمویل، كالتمویل الخاص، والمساعدات الدولیة
  . المؤثرة على تمویل التعلیم الجامعيالمتغیرات االقتصادیة: المحور الثاني

إن موضوع تمویل التعلیم الجامعي ال یمكن دراستھ بشكل منفرد بعیدًا عن المتغیرات 
االقتصادیة حیث ترتب على األزمات االقتصادیة التي تعاني منھا الدولة حدوث انخفاض في 

جامعات اعتمادًا شبھ كامل على المخصصات المالیة المقدمة للتعلیم العام والجامعي بسبب اعتماد ال
كما أن مشكلة التعلیم الجامعي في األساس مشكلة . ما یخصص لھا من الموازنة الحكومیة

اقتصادیة تتعلق بانخفاض حجم الناتج القومي بحیث إن المصادر المتاحة لتمویل التعلیم الجامعي 
باحتیاجات التعلیم الجامعي لھذا مھما اتسعت وزاد سقفھا بالنسبة للدخل القومي ال تستطیع الوفاء 

  .فھي بحاجة إلى مصادر جدیدة لتمویل التعلیم الجامعي
وتعتبر العوامل االقتصادیة من األھمیة بمكان لما لھا من دور فعال في تخطیط وتدبیر 
الموازنة العامة ألي دولة، ومن ثم تخطیط میزانیة التعلیم، حیث تؤثر المشاكل االقتصادیة في 

ربي من عجز في میزان المدفوعات، وفي الموازنة العامة للدول، وارتفاع معدالت الوطن الع
التضخم، وانخفاض مستوى اإلنتاجیة، وارتفاع معدالت البطالة بأنواعھا المختلفة، وانخفاض قیمة 
بعض العمالت، وارتفاع المستوى العام لألسعار وغیرھا من زیادة المصاریف الجاریة 

  .٥٢ التعلیم الجامعيوالرأسمالیة في مجال
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كل ذلك كان سببًا في االھتمام بالتنمیة االقتصادیة لسد الفجوة بین اإلمكانات المتوافرة 
ومن ھنا كان حجم المیزانیة العامة . والطموحات التي یتطلع إلیھا في جمیع المجاالت ومنھا التعلیم

ر على نصیب الفرد وحقھ في للتعلیم الجامعي مثار اھتمام العدید من الباحثین لما لذلك من أث
  .التعلیم

كما ال یمكن الفصل بین موضوع تمویل التعلیم الجامعي والوضع االقتصادي ألنھ جزء 
وبقدر النمو االقتصادي ونمو اإلنفاق العام تكون زیادة األموال التي . أساسي من اإلنفاق العام

ي ساد في معظم الدول وال تصرف على التعلیم الجامعي، ونتیجة لضعف النمو االقتصادي الذ
سیما النامیة منذ الثمانینیات، والذي اتسم بتقلص الموارد المالیة والحكومیة وعجز موازین 
المدفوعات وتباطؤ النشاط االقتصادي والبرامج االستثماریة، والذي یرجع أساسا إلي الكساد الكبیر 

بعینات وحتى اآلن وزیادة الذي بدأ في الدول الصناعیة عقب صدمة البترول في منتصف الس
الضغط على المیزانیات العامة في كثیر من الدول، وبالتالي تأثرت قدرة الحكومات على تمویل 

  .٥٣التعلیم الجامعي
كما تجتاح معظم بلدان العالم تحدیات وتیارات شدیدة في المجال االقتصادي وترتب علیھا 

وتتلخص . ٥٤سمى بالتكتالت االقتصادیةظھور سیاسات جدیدة تتحكم في رأس المال، وتكون ما ی
مخاطر ھذه التكتالت االقتصادیة في اكتساب ھذه التكتالت مزایا تنافسیة إضافیة تؤثر في قدرتھا 
على إزاحة منافسیھا، وھذا یعطیھا أوضاعا شبھ احتكاریة، أو ضارة باقتصادیات القوى 

ل العربیة ومنھا المملكة العربیة وھذا یؤثر سلبًا على اقتصادیات الدو. ٥٥االقتصادیة الناشئة
السعودیة، وبالتالي یتأثر تمویل التعلیم الجامعي الحكومي الذي یحصل على معظم موارده من 

  .الدولة
كما یتفق التربویون واالقتصادیون على وجود أزمة مالیة خطیرة تواجھ مؤسسات التعلیم 

حول دون تفاقمھا في المستقبل المنظور الجامعي تستدعي أخذ التدابیر واإلجراءات الالزمة التي ت
أو البعید وبالرغم من ارتفاع میزانیات التعلیم الجامعي مقارنة بالمستویات األخرى من التعلیم إال 
أنھا ال تزال غیر قادرة على مواجھة الطلب االجتماعي الكبیر نحوھا، ومقابلة التكالیف العالمیة 

بشكل مباشر على تمویل التعلیم الجامعي، مما أدى إلى كما أن األزمات االقتصادیة تؤثر . ٥٦لھا
تبني العدید من الدول سیاسات تمویلیة للمساھمة في تخفیف العبء عن الحكومات في تمویل 
التعلیم الجامعي، ومنھا مشاركة الطالب وأولیاء األمور وبعض الھیئات ومؤسسات اإلنتاج في 

  .٥٧تمویل الجامعات
بدائل لتمویل التعلیم الجامعي السعودي عامة والجامعة كل ذلك یفرض ضرورة توفیر 

اإلسالمیة بصفة خاصة والبحث عن موارد إضافیة غیر حكومیة لتمویلھا وخاصة في ظل ما 
تواجھھ من تحدیات الزیادة الكبیرة في أعداد المتخرجین من التعلیم العام والذین یمثلون ضغطة 

لتوسع الكبیر الذي تشھده الجامعات السعودیة وحاجتھا اجتماعیة للطلب على الجامعات إضافة إلى ا
إلى موازنات كبیرة لتغطیة مستلزماتھا ومتطلباتھا المستقبلیة، إضافة إلى التوسع المطرد في 
وظائف الجامعات، تلبیة الحتیاجات المجتمع والتنمیة الشاملة ومواجھة المتغیرات المتسارعة 

جامعة اإلسالمیة البحث عن بدائل للتمویل، ومن أھم تلك ، مما یفرض على الوالتقنیات المتطورة
  :المتغیرات االقتصادیة ما یلي

  :المنظمات الدولیة -١
باإلضافة إلى الدور التقلیدي الذي تقوم بھ الدول الكبرى على الساحة الدولیة، فإن 

اظم في المؤسسات المالیة واالقتصادیة الحكومیة الدولیة أصبحت تقوم بدور بالغ األھمیة ومتع
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، ٥٨خدمة االقتصاد الرأسمالي العالمي، كما تؤثر تأثیرًا عمیقًا في عملیة تحول اقتصادیات الدول
  :ویمكن توضیح ذلك فیما یلي

  : منظمة التجارة العالمیة-أ
" الجات"وھي أحد أھم أشكال عملیة العولمة، فقد ورثت عملي كل نشاط وقوانین اتفاقیة 

ة أرجواي، وبالتالي إضافة ھذه النصوص قوة األمر الواقع الذي باإلضافة إلى ما نصت علیھ دور
من ) ٪٨٢(ھو ھیمنة الدول الكبرى على التجارة العالمیة أي أن خمس سكان العالم یحتكرون 

من بحارة الصادرات العالمیة تدور ) ٪٧١(ومما یدل على قوم أن ). صادر ووارد(تجارة العالم 
مما یدل على عظم السوق بینھم وافتقار أسواق العالم النامي بین الدول الصناعیة الكبرى فقط، 

  .٥٩لذلك
 : صندوق النقد والبنك الدولیین-ب

مع انتشار العولمة استطاعت المنظمات الدولیة فرض بعض سیاساتھا وخیاراتھا في 
ة مجال التعلیم ببعض الدول النامیة واألخذة في النمو، حیث یتزاید تدخل ھیئات المساعدة الخارجی

مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمیة األسیویة؛ نتیجة لما تقدمھ من المنح 
فمثال البنك الدولي موجود في كثیر من . والقروض بصور وأشكال مختلفة وإیفاد خبراء دولیین

 الخ... فاإلصالحات في مجاالت الصحة والتعلیم والصناعة والزراعة والنقل والبیئة: الوزارات
تدخل في والیتھ، وفضًال عن ذلك یشرف ھذا البنك منذ أواخر الثمانینیات على خصخصة منشآت 

  .٦٠الدولة، وھیكل االستثمار العام، وتكوین المصروفات العامة
 :الخصخصة -٢

شھدت عملیة خصخصة التعلیم الجامعي نموًا ملحوظًا في العدید من بلدان العالم خالل 
قرن العشرین، حیث أصبحت مؤسسات التعلیم الجامعي الخاص تحتل العقود الثالثة األخیرة من ال

وھو . ٦١في بعض الدول مثل كوریا الجنوبیة، والفلبین، والیابان وغیرھم) ٪۵٠(نسبة ال تقل عن 
ما أدى إلى خصخصة التعلیم وظھور الجامعات الخاصة وانتشارھا بھذه السرعة الكبیرة تحت 

  . الحكوماتتمویل شركات خاصة وبإشراف بسیط من
كما أن نتیجة االزدیاد الكبیر في أعداد الطالب في التعلیم الجامعي، ومن أجل مواجھتھ 
في ظل عدم قدرة الحكومات على اإلیفاء بمتطلبات ذلك، فقد دخل ھنالك شركاء وممولون جدد في 

د، ھذا القطاع، مثل المؤسسات الربحیة، ومؤسسات التدریب المھني، ومؤسسات التعلیم عن بع
  .٦٢والتي أخذت تبحث عن زبائن أكثر لمواردھا الدراسیة، وبرامجھا المتعددة

  :األزمة المالیة العالمیة -٣
لقد نجحت أمریكا في ربط معظم اقتصادیات العالم باقتصادھا، ومن ھنا تراجع الناتج 

ثرت المحلي اإلجمالي العالمي من جراء حالة الركود التي مرا بما االقتصاد األمریكي، كما تأ
البورصات العالمیة سلبا بشكل كبیر، وفقدت بلدان عدیدة جزءًا ال یستھان بھ من ثرواتھا بسبب 

  .٦٣انخفاض قیمة العملة األمریكیة
 :العولمة -٤

من الظواھر الجدیدة في التاریخ االقتصادي التوجھ نحو العولمة ومن أھم مالمح ھذا 
القطاع الخاص الذي تحكمھ توجھات السوق التحول االقتصادي ھو اعتماده على الملكیة الخاصة و

وعوامل العرض والطلب فقد اوضحت تجارب الدول االشتراكیة وتحویل المؤسسات المركزیة 
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إلى مؤسسات یتشارك في إدارتھا أعداد كبیر من األفراد، كما یتوقع في ضوء المجتمع االقتصادي 
، كما أدت ٦٤لتمویل الخاصة واألھلیةالجدید أن ینحسر التمویل الحكومي للتعلیم وتتعدد مصادر ا

العولمة والتطور التكنولوجي وثورة االتصاالت إلى إحداث تغیرات وتطورات واسعة في صناعة 
المعرفة وعدم اقتصار ھذه التغیرات على الجامعات، بل إن دور السوق قد تعاظم بسببھا وأصبح 

عة عمل الجامعة وتأثیرھا في البیئة حافز الربح المحرك األساسي للنشاط مما أحدث تغیرًا في طبی
وأدى تأثیر السوق إلى تحدید أنواع التخصصات التي یحتاجھا سوق العمل مما ألقي . المحیطة بھما

  .٦٥بأعباء إضافیة على الجامعات
وأصبح التعلیم الجامعي في ظل العولمة ینحو المنحى التجاري، كما أصبح ھناك دور 

ھرت الجامعة كعامل رئیس في االقتصاد الجدید، حیث أظھر جدید للمعرفة والمھارات، لذلك ظ
ھذا االقتصاد الجدید دافعا لظھور جامعات موجھة نحو العمل، تلتزم بإنتاج خریجین جاھزین 
للعمل، وتقوم بتطویر وتقویة أنظمة أسواقھا، وأصبحت ھذه الجامعات العالمیة ینظر إلیھا 

دخل من مصادر عالمیة متعددة مثل رسوم الطالب كمؤسسة في متناول الید، قادرة على جلب ال
األجانب، واالمتیازات، وفتح فروع للجامعات في مناطق أخرى، وتطویر االستشارات المساعدة، 
والمنح الخارجیة، والجامعة العالمیة التي تعنى بتقدیم برامج تدریبیة جنبا إلى جنب مع المواد 

  .٦٦عالماألكادیمیة في أي وقت، والى أي مكان في ال
مما سبق یتبین أن العولمة كمتغیر اقتصادي أثرت على تخطیط وتدبیر الموازنة العامة 
لھذه الدول ومن ثم تخطیط میزانیة التعلیم الجامعي، وتربط تلك المتغیرات بما حدث من اختالالت 

معدالت ھیكلیة تمثلت في العجز في میزان المدفوعات وفي الموازنة العامة للدولة، وكذلك ارتفاع 
التضخم وانخفاض مستوي اإلنتاجیة باإلضافة إلى ارتفاع معدالت البطالة بأنواعھا المختلفة، وكل 

  .ھذا أثر على المیزانیة العامة للتعلیم الجامعي
كما أن لزیادة كلفة التعلیم الجامعي تأثیر على رسم سیاسة البرامج المالیة واتخاذ القرارات 

التعلیم الجامعي إلى طبیعة ھذه المرحلة وتنوع ھیئة التدریس بھا وترجع زیادة كلفة . التربویة
وزیادة تكالیف لوازمھا التعلیمیة، وارتفاع المستویات والتوقعات المتعلقة باألدوات واألجھزة 

وارتفاع األجور، والتأكید على وجود دراسات عملیة وتطبیقیة، وزیادة عدد . المطلوبة للتعلیم الجید
  .٦٧ نسبة أعضاء ھیئة التدریس إلى الطالب في الكلیات العملیةالعاملین وزیادة

وفي ضوء تلك المتغیرات االقتصادیة التي تعاني منھا المملكة في الوقت الحاضر، فإنھ ال 
یمكن االستمرار في نمط التمویل ذاتھ، واالعتماد في تمویل التعلیم الجامعي في المملكة العربیة 

أساس، وحیث أن المتاح من الموارد لم یعد كافیة ومناسبة السعودیة على الحكومة كمصدر 
للصرف على تزاید األعداد من الطلبة، وبالتالي فإن ذلك سیؤثر على نوعیة التعلیم الجامعي، 

  .٦٨وسیخفض معدالت األداء، وكفاءة المخرجات بسبب نقص الموارد المالیة
 تواجھ أزمة -قیة الدول العربیةمثل ب–ومن ذلك یمكن القول إن المملكة العربیة السعودیة 

اقتصادیة طاحنة تمثلت في تعثر النمو االقتصادي والتضخم وزیادة األسعار، وترافق ھذا مع زیادة 
عدد السكان وزیادة الطلب االجتماعي على التعلیم وزیادة التوسع الكمي في مؤسسات التعلیم العام 

عودیة بصفة عامة والجامعة االسالمیة بصفة والجامعي، وكل ھذا انعكس على افتقار الجامعات الس
خاصة للتمویل الذي یرقي بمستوى التعلیم الجامعي ویقوده لمواكبة العصر، األمر الذي یتطلب 
إعادة النظر في التعلیم الجامعي برمتھ من حیث فلسفتھ وھیكلھ وإدارتھ وتنظیمھ وخططھ وطرق 

  .تمویلھ
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اد على التمویل الحكومي بدرجة رئیسة یعد من وتجدر اإلشارة بھذا الصدد إلى أن االعتم
 سواء - أھم المالمح العامة لتمویل التعلیم الجامعي بالمملكة العربیة السعودیة، كما أن التمویل 

 لمؤسسات التعلیم الجامعي یمثل أكثر االتجاھات التي سوف تتأثر - الحكومي أو غیر الحكومي 
لذلك تأتي أھمیة البحث الحالي في البحث عن بدائل  ؛بتداعیات المتغیرات االقتصادیة العالمیة

مقترحة إلیجاد موارد تمویل بدیلة تسھم في التغلب على مشكلة التمویل في الجامعة اإلسالمیة في 
  .المملكة العربیة السعودیة

 .بدائل تمویل التعلیم الجامعي: المحور الثالث
 أنھ یواجھ العدید من المتغیرات على الرغم من االعتراف بأھمیة التعلیم الجامعي، إال

العالمیة، وذلك بسبب الطفرة الھائلة في مجاالت البحث العلمي وموضوعاتھ، وأصبح یواجھ أیضًا 
تحدیًا كبیرًا یتمثل في ضعف مشاركة الكلفة في التعلیم والتمویل ومصادره التي تحد من تحقیق 

، وتسعى في الوقت ذاتھ إلى توفیر تعلیم متمیز وبجودة عالیة وذلك لتأمین التعلیم األھداف التنمویة
  .٦٩ةالمناسب للطالب بالكم والنوعیة المناسب

ویعتمد التعلیم الجامعي في المملكة العربیة السعودیة في تمویلھ على الدولة، ومع زیادة 
امعي األھلیة، والتوجھ العالمي اإلقبال على التعلیم الجامعي ومع ظھور مؤسسات التعلیم الج

لالرتقاء بمعدالت األداء الجامعي، تظھر أھمیة تنوع مصادر تمویل التعلیم الجامعي، وذلك بالتفكیر 
الجاد في إیجاد بدائل لتمویل التعلیم الجامعي السعودي، ومحاولة االنتقال من االعتماد على القطاع 

وعیة والذي یؤكدھا ھذا النمو المتسارع للمنظمات غیر العام الحكومي إلى المساعدات األھلیة والتط
  .٧٠الحكومیة، وفي نفس الوقت النھوض وتحسین مستوى خدماتھا ومخرجاتھا

وتتعدد أسالیب تمویل التعلیم الجامعي في الدول المتقدمة، وال تعتمد على مصدر وحید 
ھم بفاعلیة في تطویر للتمویل، وتخطط الجامعات الستحداث أسالیب تمویل جدیدة ومتنوعة، تس

 -  وخاصة دول العالم الثالث–التعلیم الجامعي وتحقیق أھدافھ، بینما یسود اعتقاد في كثیر من الدول 
لذلك فإن الدول بصفة عامة بحاجة إلى . ٧١أن الحكومة یجب أن تكون ھي الكفیل لكل أبناء المجتمع

 للتمویل، وضرورة البحث عن أنظمة تمویل مختلفة ومتنوعة، ولیس االعتماد على مصدر واحد
الجمع بین القطاعین العام والخاص في تمویل التعلیم الجامعي، حیث إن تنوع جھات التمویل لھ 
دور أساسي ویھدف إلى تشجیع جمیع القطاعات العامة المحلیة والدولیة بالتعلیم الجامعي ومصادر 

  .تمویلھ
لتعلیم التي توفرھا المملكة العربیة یتأكد مما سبق أنھ على الرغم من ارتفاع میزانیات ا

السعودیة للتعلیم العالي إال أنھا ال تزال غیر قادرة على مجابھة التغیرات االقتصادیة والطلب 
االجتماعي الكبیر نحوھا ومقابلة التكالیف العالیة لھا، مما یضع الحكومات أمام ضغوط شدیدة، كما 

لمملكة العربیة السعودیة، فإننا نجد أن مورده األساس ھو أنھ بالنظر إلى تمویل التعلیم الجامعي في ا
المیزانیة العامة للدولة والتي تعتمد مواردھا بصورة كبیرة على النفط؛ مما یفرض ضرورة إیجاد 
بدائل لتمویل الجامعة اإلسالمیة كأحد الجامعات السعودیة بما یتوافق والمتغیرات االقتصادیة وفیما 

 .ویل التعلیم الجامعيیلي عرض ألھم بدائل تم
 مشاركة القطاع الخاص: البدیل األول

یتطلب تمویل التعلیم الجامعي بالمملكة العربیة السعودیة شراكة حقیقیة مع القطاع الخاص 
من خالل االستثمار في البرامج األكادیمیة المتخصصة؛ حیث إن تلك البرامج تسھم في إكساب 

لخاص بشكل إجرائي ومن ثم تعود تلك االستفادة على الخریجین خبرات یستفید منھا القطاع ا
  .٧٢المجتمع بأسره اقتصادیًا وتنمویًا
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وقد تزایدت أھمیة توثیق العالقة بین التعلیم الجامعي وبین قطاعات العمل واإلنتاج في ظل 
العولمة االقتصادیة؛ ویتمثل ذلك من خالل مساھمة التعلیم الجامعي في تقدیم دورات تدریبیة 

لین بالقطاعات اإلنتاجیة، وتدریب الطالب على مختلف المھن والوظائف في أماكن العمل للعام
وإنشاء مراكز للتنمیة المھنیة بالجامعة، وإعداد المواھب الذكیة القادرة على المنافسة في األسواق 

فة إلى العالمیة، كما یمكن االستعانة بخبراء وكفاءات العمل اإلنتاجي للتدریس بالجامعات، باإلضا
  .٧٣تبني مداخل تسویقیة متعددة بالجامعات تأخذ في اعتبارھا احتیاجات كافة قطاعات المجتمع

ویمكن للجامعة اإلسالمیة تبني ھذا البدیل لتفعیل الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من 
  :خالل

عقد الشراكات وتبني بعض المشروعات المشتركة بین الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص،  -
حث تلك المؤسسات على اإلنفاق على تلك المشروعات مقابل إشراف الجامعة علیھا و

 .٧٤وتطویرھا المستمر
العمل على توعیة المجتمع السعودي، وبخاصة القائمین على إدارة القطاع الخاص وأصحاب  -

رؤوس األموال لتنمیة الحس الوطني لدیھم، بغرض تنمیة االتجاه نحو ضرورة االستثمار في 
 .٧٥مج األكادیمیة المتخصصة التي تتبناھا مؤسسات التعلیم الجامعي بالمملكةالبرا

تقدیم دورات تدریبیة وتأھیل للعاملین والموظفین في الشركات باإلضافة إلى توفیر المعامل  -
والمختبرات داخل الجامعات لالستعانة بھا من قبل موظفي الشركات والمؤسسات، ومقابل ذلك 

مبالغ لدعم الطالب والبحث العلمي وتطبیق األبحاث، واإلنفاق على تقوم الشركات بتقدیم 
  .٧٦االبتعاث الخارجي لألكادیمیین

وال بد لھذه الشراكة أن تكون خاضعة لمعاییر الجودة المعترف بھا من خالل تطویر األنظمة 
اجات القطاع واإلجراءات اإلداریة والمالیة في إدارات التعلیم المختلفة، وربط برامج التعلیم باحتی

الخاص، باإلضافة إلى تشجیع رجال األعمال على إنشاء مؤسسات تعلیمیة تتنافس فیما بینھا على 
  .تقدیم خدمة تعلیمیة متمیزة

  الرسوم الدراسیة: البدیل الثاني
یمكن أیضًا إعادة النظر في الرسوم الدراسیة، وكل ذلك یعتبر بمثابة العملیات في اإلطار 

ل كل تلك المتغیرات في مرحلة العملیات تظھر نتائج اإلطار المقترح والمتمثلة المقترح، ومع تفاع
في تحقیق فعالیة تنمیة وإدارة التمویل الذاتي، مع وضع برامج واستراتیجیات لتحسین جودة التعلیم 
الجامعي، وھذه البرامج یمكن وضعھا على مستوى الجامعة من خالل الھیاكل التنظیمیة 

اریة واللوائح والقوانین وأسالیب المتابعة المتبعة ومدى دعم اإلدارة العلیا، أو من والمستویات اإلد
خالل تحسین الجودة على المستوى اإلداري واألكادیمي، وفي النھایة نصل إلى التقییم والمتابعة 

  .٧٧واللذین یتم من خاللھما قیاس مدى الفعالیة في تحسین جودة التعلیم الجامعي
 الجامعة المنتجة: البدیل الثالث

العمل على تبني أسلوب الجامعة المنتجة من خالل تكوین نظام معلومات یجمع بین 
الجامعات والقطاع الصناعي إلجراء البحوث العلمیة وتوجیھھا نحو قطاعات اإلنتاج التي تشكل 
 موطن قوة في االقتصاد الوطني، ومنح مراكز ومعاھد البحوث والدراسات االستشاریة صالحیات

واسعة في االتصال بمواقع اإلنتاج والتعاقدات البحثیة لتسویق أفكارھا وخدماتھا وأبحاثھا في 
المیدان على المستوى الحكومي والخاص بشتى السبل والوسائل وخاصة وسیلة االتصال 
الشخصي، واستثمار النشاطات اإلنتاجیة في بعض الكلیات وفقا لمفھوم الجامعة المنتجة، والعمل 
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لى تحدید رسوم على المختبرات والورش والمرافق البحثیة بالجامعة التي تستخدمھا أیضا ع
مؤسسات اإلنتاج بالمجتمع، واإلفادة من المعامل الجامعیة والمزارع والبرامج في دعم البحث 
العلمي، والسماح كذلك باستثمار شعارات الجامعة على المنتجات مقابل رسوم لصالح البحث 

  .٧٨العلمي
  الضرائب التعلیمیة:  الرابعالبدیل

تعتبر الضرائب التعلیمیة التي تحددھا معظم الدول المتقدمة والنامیة أحد المصادر الھامة 
في تمویل التعلیم الجامعي والعالي، وھذه الضرائب تأخذ صورة متعددة من خالل فرض رسوم 

یرادات الغرف على أرباح الشركات والمصانع والبنوك، ورخص األبنیة، ورخص المھن، وإ
التجاریة والنقابات، ھذا باإلضافة إلى تشجیع المشروعات المختلفة على منح الھبات المؤسسات 

  .٧٩التعلیم الجامعي من خالل إعفاءات ضریبیة مغریة
  المؤسسات الوقفیة: البدیل الخامس

تسھم المؤسسات الوقفیة في كثیر من مجاالت الحیاة، ومن ضمنھا التعلیم، وقد انتشرت 
المؤسسات الوقفیة في مختلف المجتمعات المحلیة األمریكیة؛ فعلى سبیل المثال أنشأت مؤسسة 

Ford الوقفیة صندوقا الدعم التعلیم سمتھ صندوق التعلیم العام )Public Education Fund (
  .٨٠وھو منظمة غیر ربحیة تسعى التشجیع قیام مؤسسات تعلیمیة وقفیة وتمویلھا

  ویل المرتبط باألداءالتم: البدیل السادس
لقد ظھرت مؤخرًا بدائل لتمویل التعلیم، تھتم بجودة التعلیم وكفاءتھ وفاعلیتھ، ومنھا التمویل 

؛ إذ یعد من أحدث األسالیب المتبعة في العالم Performance Fundingالمبني على األداء 
  .٨١رجات التعلیموخصوصًا في الوالیات المتحدة األمریكیة، ولقد أثبت جدواه في تحسین مخ

ویعتمد التمویل المبني على األداء على ربط تمویل التعلیم الجامعي بعدد من المعاییر التي 
تأخذ في االعتبار عند تحدید میزانیة الجامعة أو المنح المقدمة من الحكومات وأھم ھذه المعاییر 

ث العلمیة وأعداد العاملین أعداد الطالب المقیدین بالجامعة، وعدد الشھادات الممنوحة، وعدد البحو
  .٨٢بالجامعة، وعدد الرسائل العلمیة الممنوحة بكل جامعة وغیرھا من معاییر األداء

كما یعتمد التمویل المرتبط باألداء على األخذ في االعتبار مجموعة من األمور الھامة عند 
 واإلنتاجیة، والجودة توزیع المیزانیات أو المنح والمساعدات المالیة منھا المحاسبة، والتكالیف،

  .االعتماد، والتنمیة االقتصادیة، والمساواة في استقاللیة الجامعات
  تسویق البحوث: البدیل السابع

ویتحقق ذلك بأن یأخذ البحث العلمي اتجاھًا علمیًا یخدم المجتمع، وأال یظل حبیس اإلدراج 
یدة للبحث العلمي تربط من أو المجلدات، األمر الذي یتطلب أن تضع الجامعات استراتیجیة جد

خاللھا بین الجامعات ومؤسسات اإلنتاج، لتجد البحوث العلمیة طریقھا إلى التطبیق، ولتصبح ھذه 
البحوث قوة دافعة للجامعات والباحثین إلجراء مزید من البحوث التي تدر على الجامعات أمواال 

  .٨٣ى جمیع مؤسسات المجتمعتسھم في تمویل مجاالت البحث العلمي، وتعم المنفعة لتعود عل
 جمعیات الخریجین: البدیل الثامن

یعد خریجي الجامعات أحد المصادر المھمة التي یمكن أن تقوم بدور فاعل في تمویل 
التمویل الجامعي، حیث تعمل الجامعات الغربیة على متابعة الخریجین بحیث ال تنقطع صلتھم 
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 تسمى جمعیات الخریجین، حیث یتم دعوتھم بجامعاتھم، وتقوم بعض الجامعات بتشكیل جمعیات
  .٨٤للمشاركة في حضور بعض المناسبات والمؤتمرات، ودعوھم للتبرع لجامعاتھم

  قروض الطالب: البدیل التاسع
ھناك ھدفان أساسیان یأمل أي برنامج إلقراض طالب التعلیم الجامعي في تحقیقھما معًا؛ 

یر القادرین لتمكنھم من االلتحاق بالتعلیم الجامعي ویتعلق الھدف األول بإتاحة األموال للطالب غ
الھدف الثاني باسترجاع جزء مما تم إنفاقھ  لتحقیق العدالة والمساواة وزیادة فرص االلتحاق، ویتعلق

من أموال على التعلیم الجامعي لزیادة اإلیرادات وتحقیق مبدأ مشاركة التكالیف وھذا لتحقیق الكفایة 
  85.والكفاءة
  مشاركة المجتمع المدني: عاشرالبدیل ال

تعد مساھمة المجتمع المدني في دعم العملیة التعلیمیة أمر في غایة األھمیة، مثل التبرع 
باألرض، وتقدیم مواد البناء، أو حتى التبرع بالعمل والمجھود، وأیضًا، تشجیع المؤسسات التمویلیة 

  .٨٦طلبةومؤسسات المجتمع األخرى على إنشاء صنادیق تمول دراسة ال
  إدخال نماذج غیر تقلیدیة للتعلیم الجامعي: البدیل الحادي عشر

وھذا النوع من التعلیم یحل مشكلة التوسع الكمي ویستوعب أعداد أكبر من : التعلیم المفتوح -
الطالب، كما یتیح فرصًا تعلیمیة وتدریبیة للدراسین والراغبین القادرین على االستفادة منھ، 

 .٨٧عي ظروف الدارسین وإمكاناتھموھو متاح للجمیع یرا
وھي المؤسسات التعلیمیة التي ال تتحدد بأي من المحددات التقلیدیة : الجامعة االفتراضیة -

للجامعات سواء من حیث المكان أو الزمان أو األسلوب أو طریقة التعامل مع الدراسین، وغالبًا 
 .كلفة والنفقات بالجامعاتما ینجم عن تطبیق ھذا النظام اختصارًا للمدة الزمنیة في ال

وتھدف ھذه الدراسات إلى إتاحة فرص تعلیمیة لقطاعات كبیرة من : الدراسات المسائیة -
الطالب، قد ال تسمح ظروفھم أو إمكاناتھم المادیة بااللتحاق بالجامعات، وتساعد على 

نھا في عملیات االستخدام األمثل للمنشآت الجامعیة، وتوفیر موارد إضافیة للجامعة واالستفادة م
 .٨٨تطویر التعلیم الجامعي

توفر بعض الجامعات خدمة االستشارات للقطاعین العام والخاص، : االستشارات العلمیة -
وتتنوع ھذه االستشارات إلى قانونیة وبحثیة وفنیة وھندسیة وطبیة، ومن ثم تعود مثل ھذه 

ابط لتحسین ھذا االتجاه في االستشارات على الجامعة والبحث العلمي بالفائدة إذا تم وضع ضو
كما یمكن االستفادة من الطالب في األقسام األجنبیة من خالل فتح مركز للغات . ٨٩التمویل

 .لتقدیم خدمات الترجمة المعتمدة، وغیرھا من الخدمات التي تتطلب لغات أجنبیة
یقھا على نستنتج مما سبق أن ھناك بدائل عدیدة لتمویل الجامعات یمكن االستفادة منھا وتطب

الجامعة اإلسالمیة، كما استفادة منھا معظم الجامعات في الدول المتقدمة؛ حیث ابتعدت عن االتجاه 
المركزي المتمثل في التمویل الحكومي، ویمكن تلخیص أھم البدائل المقترحة لتمویل التعلیم 

  :الجامعي كما یلي

الب الغیر قادرین ومساعدة لھم تبني الدولة فكرة السندات التعلیمیة للطالب وھو تمویل للط -
 .على تكملة تعلمھم الجامعي على أن یرد للدولة بعد توظیف الخریجین

 .إلزام الدولة المؤسسات والشركات الربحیة نسبة من أرباحھم لتمویل التعلیم الجامعي والعالي -
 .تركیز األعالم على أھمیة التبرعات والھبات لتمویل التعلیم الجامعي -
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 .األكبر من تكلفة الدراسة من دافعي الضرائب والرسوم التي یتحملھا الدارستحویل العبء  -
 .تقدیم المساعدات للطالب مباشرة بدًال عن المساھمات المقدمة للمؤسسات التعلیمیة -
االستمراریة في ارتفاع الرسوم في التعلیم الجامعي بشكل عام، وفي المؤسسات الخاصة بوجھ  -

 .خاص
د من المصادر الذاتیة الھامة في تمویل التعلیم الجامعي في معظم دول العقود البحثیة حیث تع -

العالم المتقدم؛ وذلك من خالل إجراء البحوث الالزمة لھذه للمؤسسات االنتاجیة، أو أن یشترك 
 .فریق من الباحثین من الجامعات والمؤسسات اإلنتاجیة في عملیة إجراء البحوث

 .ادة من الطالب في األقسام األجنبیةفتح مركز للترجمة بالجامعة لالستف -
  :إجراءات الدراسة المیدانیة

    تناول البحث في ھذا الجزء منھ على إجراءات الدراسة المیدانیة، حیث یعرض لمنھج 
، وبناء األداة، والتحقق من صدق  مجتمع الدراسة وطریقة اختیار العّینةالدراسة وأھدافھا، وتحدید

  .  في تحلیل النتائجأسالیب المعالجة اإلحصائیة التي تّم استخدامھاإلى األداة وثباتھا، باإلضافة 
  :مجتمع الدراسة/ أوًال

،  في الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة         تكّون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء ھیئة التدریس
  .ه١٤٣٩/١٤٤٠في العام الجامعي 

  : عینة الدراسة-ثانیًا
 الجامعة عینة عشوائیة بسیطة من أعضاء ھیئة التدریس في الدراسة على       تّم تطبیق أداة

عضو ھیئة تدریس، كما ) ١٣٧(اإلسالمیة بالمدینة المنورة، وقد بلغت العینة في صورتھا النھائیة 
  ).١(ھو موضح  بالجدول

  توزیع أفراد العینة وفق متغیرات البحث): ١(جدول
  لمئویةالنسبة ا  العدد  فئات المتغیر  المتغیر

 46.7 64 أستاذ مساعد
 27.7 38 أستاذ مشارك

 25.5 35  أستاذ
  الدرجة العلمیة

 100 137  المجموع
 86.1 118  نظري
  التخصص 13.9 19  عملي

 100 137  المجموع
 75.9 104  سعودي

  الجنسیة 24.1 33  غیر سعودي
 100 137  المجموع
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ئة التدریس على درجة أستاذ مساعد یشكلون  أعلى فئة      یتضح من الجدول السابق أن أعضاء ھی
، بینما یمثل األستاذة الفئة %)46.7(أستاذًا مساعدًا، بنسبة ) ٦٤(بین المستجیبین، حیث بلغ عددھم

  %).25.5(أستاذًا، بنسبة ) ٣٥(األقل عددًا، حیث بلغ عددھم 
ئة بین المستجیبین، حیث بلغ      كما یمثل أعضاء ھیئة التدریس في التخصصات النظریة أعلى ف

، یلیھم أعضاء ھیئة التدریس في التخصصات %)86.1(عضو ھیئة تدریس، بنسبة ) ١١٨(عددھم
  %). 13.9(عضو ھیئة تدریس، بنسبة ) ١٩(العملیة، حیث بلغ عددھم 

) ١٠٤(     ویمثل أعضاء ھیئة التدریس السعودیون أعلى فئة بین المستجیبین، حیث بلغ عددھم 
، یلیھم أعضاء ھیئة التدریس غیر السعودیین، حیث بلغ %)75.9(یئة تدریس، بنسبة عضو ھ
  %).24.1(عضو ھیئة تدریس، بنسبة ) ٣٣(عددھم 

  : أداة الدراسة-ثالثًا
    صّمم الباحث استبانة لتحقیق أھداف الدراسة،  وقد تّم إعداد االستبانة من خالل اّتباع الخطوات 

  :التالیة 
والمتمثل في التعرف على بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة :  االستبانةتحدید الھدف من )١

المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس 
 .بھا

تم بناء االستبانة بالرجوع إلى الكتابات والمؤلفات التربویة المتعلقة : مصادر بناء االستبانة )٢
 . التمویل في المؤسسات الجامعیة، واالطالع على الدراسات السابقةبموضوع

) ٤٢(تم بناء االستبانة في صورتھا األولیة، وقد تضمنت : بناء االستبانة في صورتھا األولیة )٣
عبارة موزعة على محورین، وھما التمویل الذاتي للجامعة، والمشاركة المجتمعیة في تمویل 

 .الجامعة
  :لتأكد من صدق االستبانة من خالل اّتباع الطرق التالیةتّم ا: صدق األداة )٤

تم عرض عبارات االستبانة بمحاورھا الفرعیة على المحكمین، وتبین :  الصدق الظاھري-     أ
بما یؤید بقائھا كعبارات صادقة للوفاء بالھدف % ٨٠أنھا حظیت جمیعھا بنسب اتفاق تجاوزت 

  .من االستبانة المستخدمة
 بتطبیقھا على عینة االتساق الداخلي لالستبانة تم التأكد من :ساق الداخلي لالستبانة االت-       ب

 Pearson عضو ھیئة تدریس، وحساب معامل ارتباط بیرسون) ٣٠(استطالعیة قوامھا 
Correlation٢( بین كل عبارة والدرجة الكلیة للمحور الذي وردت فیھ، كما ھو مبین بالجدول.(  
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رتباط بیرسون بین العبارات المعبرة عن بدائل التمویل الجامعة اإلسالمیة معامالت ا): ٢(جدول
  بالمدینة المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة، والمحور الفرعي الذي وردت فیھ

  المشاركة المجتمعیة في تمویل الجامعة  التمویل الذاتي للجامعة

معامل   العبارة  معامل االرتباط  العبارة
معامل   العبارة  االرتباط

معامل   العبارة  االرتباط
  االرتباط

1 .593** 14 .655** 26 .509** 35  .656** 
2  .638** 15 .654** 27 .499** 36  .531** 
3 .578** 16 .645** 28 .600** 37 .594** 
4 .674** 17 .654** 29 .546** 38 .579** 
5 .667** 18 .671** 30 .517** 39 .659** 
6  .621** 19 .540** 31 .661** 40 .624** 
7 .625** 20 .673** 32 .579** 41 .727** 
8 .659** 21 .576** 33 .742** 42 .417** 
9 .689** 22 .702** 34  .649** - - 

10 .696** 23  .506** - - - - 
11 .470** 24 .605** - - - - 
١٢  .708** 25 .611** - - - - 
13 .671** - - - -  - - 

    ٠٫٠١دالة عند مستوى                      **
أّن قیم معامل ارتباط عبارات محور بدائل التمویل الذاتي بالجامعة اإلسالمیة ) ٢(یتضح من الجدول

، وتراوحت معامل ارتباط عبارات )0.708، 0.470(بالمدینة المنورة بدرجتھ الكلیة تراوحت بین 
، وھي جمیعھا )0.742، 0.417(تمویل الجامعة بدرجتھ الكلیة بین محور المشاركة المجتمعیة في 

، وتشیر النتائج السابقة إلى تمتع االستبانة بدرجة مناسبة )٠٫٠١(دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة
  .من االتساق الداخلي وأنھا تقیس ما أعّدت من أجلھ

  :ثبات االستبانة )٥
معامل الثبات ألفا كرونباخ في ضوء استجابات مقیاس      تم التأكد من ثبات االستبانة بواسطة 

  ). 3(لیكرت، كما ھو موضح بالجدول
  الثبات لالستبانة ككل ومحاورھا الفرعیة): ٣(جدول

  الثبات  المحور
 930. التمویل الذاتي للجامعة

 882.  المشاركة المجتمعیة في تمویل الجامعة
 951.  االستبانة ككل
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االستبانة تتمتع بقدر مرتفع جدًا من الثبات، حیث بلغت قیمة أّن ) ٣(یتضح من الجدول          
 – 0.882(، وتراوحت في كل محور من محاورھا الفرعیة بین )0.951(الثبات لالستبانة ككل 

  . مما یشیر إلى إمكانیة ثبات النتائج المستفادة منھا، وتعمیمھا على مجتمع البحث، )0.930
  :االستبانة في صورتھا النھائیة )٦

عبارة، حیث تضمن محور التمویل الذاتي ) ٤٢(  تكّونت االستبانة في صورتھا النھائیة من    
عبارة، وتكون ) ١٧(عبارة، وتضمن محور المشاركة المجتمعیة في تمویل الجامعة ) ٢٥(للجامعة 

اإلجابة عن العبارات عن طریق اختیار المستجیب بین إحدى خمس بدائل موجودة أمام كل عبارة، 
: ي تقیس بدائل التمویل في الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، وتتمثل ھذه البدائل في ما یليوالت

تأخذ ثالث ) متوسطة(تأخذ أربع درجات، ) كبیرة(تأخذ خمس درجات، ) كبیرة جدًا(
  .تأخذ درجة واحدة) ضعیفة جدًا(تأخذ درجتین، ) ضعیفة(درجات،

  :مفتاح التصحیح ودرجة الحكم )٧
، بدائل التمویل في الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورةتحدید المتوسطات المرجحة لقیاس       تم 

  : وذلك على النحو التالي
  . جدًاكبیرة تشیر إلى موافقة بدرجة) ٥ إلى ٤٫٢٠من ( -
 . كبیرة تشیر إلى موافقة بدرجة)٤٫٢٠ إلى أقل من  ٣٫٤٠من ( -
 . متوسطةبدرجة تشیر إلى موافقة )٣٫٤٠ إلى  أقل من ٢٫٦٠من ( -
 . ضعیفةتشیر إلى موافقة بدرجة) ٢٫٦٠ إلى أقل من ١٫٨٠من ( -
 . ضعیفة جدًا تشیر إلى موافقة بدرجة)١٫٨٠ إلى أقل من ١من ( -
 
  : أسالیب المعالجة اإلحصائیة-رابعًا 

یة         تّم تحلیل البیانات وفقًا لمشكلة الدراسة وتساؤالتھا، وذلك باستخدام برنامج الحزم اإلحصائ
 :، وتّم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة)spss(للعلوم االجتماعیة

 . للتأكد من صدق األداةPearson Correlationمعامل ارتباط بیرسون  -

  . لحساب ثبات األداةCronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ  -

 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري -

 (Independent Samples Test)) ت(اختبار  -

 anovaاختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه  -
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  :نتائج الدراسة المیدانیة ومناقشتھا
       ھدف البحث إلى التعرف على بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضــــوء 
التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بھا، واستقصاء داللة 

روق اإلحصائیة بین متوسطات إجابات أفراد العینة التي تعزى لمتغیرات الدرجة العلمیة، الف
  .والتخصص، والجنسیة
 المیدانیة التي أسفر عنھا تحلیل البیانات، ومناقشتھا وتفسیرھا، الدراسة      وفیما یلي نتائج 

  :لي ، وذلك على النحو التاالدراسةوالوصول لالستنتاجات المتعلقة بموضوع 
  :       نتائج السؤال األول من أسئلة البحث

ما بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة :     نص السؤال األول للبحث على ما یلي
  في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بھا؟

طات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، ودرجة     ولإلجابة عن ھذا السؤال، تّم حساب المتوس
الموافقة، والترتیب، لكل محور من محاور االستبانة، ولالستبانة ككل، كما ھو موضح 

  ).٤(بالجدول
بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة ): ٤(جدول 

  لتدریس بھا المعـــاصرة من وجھة نظر أعضاء ھیئة ا

المتوسط   المحور
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الترتیب  الموافقة

  ١ كبیرة  65.  4.02 التمویل الذاتي للجامعة
المشاركة المجتمعیة في 

  ٢  كبیرة 62. 3.97  تمویل الجامعة

  -  كبیرة 61.  4.00  االستبانة ككل
على بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة موافقة أعضاء ھیئة التدریس ) ٤(       یتضح من الجدول 

بالمدینة المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة بدرجة كبیرة، حیث بلغ متوسط 
 ).كبیرة(، وھو یقع في مجال استجابة )4.00(استجاباتھم على االستبانة ككل

 بموافقة أعضاء ھیئة        وجاء محور التمویل الذاتي للجامعة في مقدمة البدائل التي حظیت
، یلیھا المشاركة المجتمعیة في تمویل الجامعة، بمتوسط حسابي )4.02(التدریس، بمتوسط حسابي

)3.97.(  
  : التمویل الذاتي للجامعة-      أوًال

المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، ودرجة الموافقة، والترتیب، ) ٥(     یبین الجدول 
  .ات محور التمویل الذاتي للجامعة ، وللمحور ككللكل عبارة من عبار
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استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول التمویل الذاتي للجامعة اإلسالمیة بالمدینة ): ٥(جدول 
  المنورة مرتبة تنازلیًا حسب متوسطاتھا الحسابیة

  رقم 
  العبارة

المتوسط   ــــارةــــــبـــــــــــــــالعــــــــــــ
  ابيالحس

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
الترتیب  الموافقة

٢  
ن        تفادة م ة لالس ة بالجامع ز للترجم شاء مرك إن
راء      ي إث دین ف الب الواف ددة للط ات المتع اللغ

  .تمویل الجامعة
كبیرة  734. 4.58

  ١ جدًا

ة      ٦ سات الحكومی شارات للمؤس دیم االست تق
كبیرة  719. 4.49  .والخاصة بالمجتمع مقابل رسوم تدفع للجامعة

  ٢ جدًا

إنشاء مركز بالجامعة بھ كفاءات إداریة وقانونیة         ١
كبیرة  768. 4.47  .تكون مھمتھ تنمیة الموارد الذاتیة للجامعة

  ٣ جدًا

ة   ١٤ وث ھیئ ل بح ة لتموی شركات اإلنتاجی شجیع ال ت
كبیرة  767. 4.47  .التدریس بالجامعة التي تطور تلك الشركات

  ٤ جدًا

ال  ٢٣ شاء مح ة   إن سور الجامع ة ب ة خارجی ت تجاری
كبیرة  867. 4.47  .وتوظیف عائدھا للتمویل

  ٥ جدًا

٢٥ 
ة     ي ترجم دین ف الب الواف درات الط تثمار ق اس
ة     ادة الرتب ددة لزی ات متع شرھا بلغ وث ون البح

  .العالمیة للجامعة
كبیرة  786. 4.47

  6 جدًا

وث   ١٥ ائل والبح ي للرس شر اإللكترون ع الن تنوی
كبیرة  744. 4.42  .امعة وتخصیص الدخل للتمویلالعلمیة بالج

  7 جدًا

سات    ٤ املین بالمؤس ة للع دیم دورات تدریبی تق
كبیرة  791. 4.41  .الحكومیة والخاصة مقابل رسوم تدفع للجامعة

  8 جدًا

١٠  
وث   سویق البح ة لت ز بالجامع شاء مرك إن
ع   راد مجتم ة وألف سوبي الجامع دمات لمن والخ

  .المدینة
رة كبی 862. 4.41

  9 جدًا

تفادة      ٣ ة واالس ات بالجامع یم اللغ د لتعل شاء معھ إن
كبیرة  932. 4.37  .من الطالب الوافدین وزوجاتھم بالتدریس بھ

  10 جدًا

٥  
ا     ة إیجابی ة المتفاعل ة المنتج ام الجامع ق نظ تطبی
ة        شطة تعلیمی ھ أن دم ل ي تق ع والت ع المجتم م

  .وخدمیة
كبیرة  825. 4.34

  11 جدًا

راغبین        استمرار ال   ١١ یح لل ي تت دراسات المسائیة الت
كبیرة  1.048 4.28  .استكمال الدراسة مقابل دفع رسوم

  12 جدًا

ة     ١٣ ین الجامع شتركة ب ة م ز بحثی شاء مراك   13كبیرة  931. 4.28إن
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١٦٨

  رقم 
  العبارة

المتوسط   ــــارةــــــبـــــــــــــــالعــــــــــــ
  ابيالحس

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
الترتیب  الموافقة

 جدًا  .والشركات الصناعیة واإلنتاجیة

٢٢ 
اق     د لاللتح ن بع یم ع صات للتعل تح تخص ف

ویم  الخارجي وفق آلیة للتسجیل وللمق     ررات وللتق
  .برسوم مالیة

  14  كبیرة 1.009 4.14

٢٠ 
ة      تنویع أوعیة نشر البحوث للتخصصات المختلف
ل      ي تموی شر ف وم الن ف رس ة وتوظی بالجامع

  .البحث العلمي
 15 كبیرة 867. 4.12

ة             ٨ ي إقام ة ف ضیافة بالجامع االستفادة من مركز ال
 16 كبیرة 1.122 4.07  .المؤتمرات العلمیة والحفالت ألفراد المجتمع

ي    ٩ ة ف اني الجامع ات ومب أجیر قاع ة ت إمكانی
 17 كبیرة 1.223 3.89  .اإلجازات وبما یتناسب مع طبیعة المباني

ر            ١٩ ة لغی ي للجامع الموقع اإللكترون إتاحة المكتبة ب
 18 كبیرة 1.170 3.71  .منسوبیھا بمقابل مالي یثري التمویل

٧  
س والمنت     ب والمالب ارض الكت ة مع ات  إقام ج

وم    صیص الرس ة وتخ سوبي الجامع ة لمن الغذائی
  .للتمویل

 19 كبیرة 1.251 3.70

ا    ١٦ ة وتأجیرھ یة بالجامع ب الریاض ویر المالع تط
 20 كبیرة 1.426 3.61  .للنوادي المشھورة بالمملكة وألفراد المجتمع

ا      ١٧ ات العلی اق بالدراس وم لاللتح صیص رس تخ
 21 متوسطة 1.478 3.31  .بالجامعة لغیر المتفوقین

ات      ١٢ ة مباری ة وإقام یة بالجامع رق ریاض شاء ف إن
 22 متوسطة 1.437 3.30  .مع األندیة المشھورة وتخصیص الدخل للتمویل

ع    ٢٤ راد المجتم ة ألف ي بالجامع ز الطب ة المرك إتاح
 23 متوسطة 1.425 3.29  .المحلي بمقابل مالي یثري التمویل

ة اإلجازات االستفادة من سكن الطالب خالل فتر     ١٨
 24 متوسطة 1.410 3.16  .للحجاج والمعتمرین إلثراء تمویل الجامعة

ل       ٢١ ان مث الب بالمج ة للط دمات المقدم ین الخ تقن
 25 متوسطة 1.492 2.90  .المنح والسكن والتغذیة والعالج لمن یستحق

  - كبیرة  65.  4.02 التمویل الذاتي للجامعة
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١٦٩

اء ھیئة التدریس على البدائل المتعلقة بالتمویل الذاتي موافقة أعض) ٥(      یتضح من الجدول
بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة بدرجة كبیرة، 

  ).كبیرة(، وھو یقع في مجال استجابة )4.02(حیث بلغ متوسط استجاباتھم على المحور ككل
الموافقة علیھا بدرجة كبیرة جدًا، حیث تراوحت متوسطاتھا وجاءت ثالثة عشر فقرة تمت       

إنشاء مركز للترجمة بالجامعة لالستفادة :( أكبرھا فیما یلي، وتمثل)4.58(، و)4.28(الحسابیة بین 
من اللغات المتعددة للطالب الوافدین في إثراء تمویل الجامعة، وتقدیم االستشارات للمؤسسات 

 مقابل رسوم تدفع للجامعة، وإنشاء مركز بالجامعة بھ كفاءات إداریة الحكومیة والخاصة بالمجتمع
وقانونیة تكون مھمتھ تنمیة الموارد الذاتیة للجامعة، وتشجیع الشركات اإلنتاجیة لتمویل بحوث ھیئة 
التدریس بالجامعة التي تطور تلك الشركات، وإنشاء محالت تجاریة خارجیة بسور الجامعة 

یل، واستثمار قدرات الطالب الوافدین في ترجمة البحوث ونشرھا بلغات وتوظیف عائدھا للتمو
متعددة لزیادة الرتبة العالمیة للجامعة، وتنویع النشر اإللكتروني للرسائل والبحوث العلمیة بالجامعة 
وتخصیص الدخل للتمویل، وتقدیم دورات تدریبیة للعاملین بالمؤسسات الحكومیة والخاصة مقابل 

لجامعة، وإنشاء مركز بالجامعة لتسویق البحوث والخدمات لمنسوبي الجامعة وألفراد رسوم تدفع ل
مجتمع المدینة، وإنشاء معھد لتعلیم اللغات بالجامعة واالستفادة من الطالب الوافدین وزوجاتھم 

  .بالتدریس بھ
حسابیة وجاءت سبع فقرات تمت الموافقة علیھا بدرجة كبیرة، حیث تراوحت متوسطاتھا ال       

فتح تخصصات للتعلیم عن بعد ):(٢٢(، وتمثل أعالھا في الفقرة رقم، وھي )4.14(، و)3.61(بین
، )١٦(، وأقلھا الفقرة رقم )لاللتحاق الخارجي وفق آلیة للتسجیل وللمقررات وللتقویم برسوم مالیة

  ).فراد المجتمعتطویر المالعب الریاضیة بالجامعة وتأجیرھا للنوادي المشھورة بالمملكة وأل:(وھي
       وجاءت خمس فقرات فقط تمت الموافقة علیھا بدرجة متوسطة، حیث تراوحت متوسطاتھا 

فتح تخصصات : (، وھي)١٧(وتمثلھا أعالھا في الفقرة رقم). 3.31(، و)2.90(الحسابیة بین 
، وأقلھا )ةللتعلیم عن بعد لاللتحاق الخارجي وفق آلیة للتسجیل وللمقررات وللتقویم برسوم مالی

تطویر المالعب الریاضیة بالجامعة وتأجیرھا للنوادي المشھورة بالمملكة : (، وھي)٢١(الفقرة رقم
  ).وألفراد المجتمع

  : المشاركة المجتمعیة في تمویل الجامعة- ثانیًا 
یب، المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، ودرجة الموافقة، والترت) ٦(      یبین الجدول 

  .للبدائل المتعلقة بالمشاركة المجتمعیة في تمویل الجامعة، وللمحور ككل
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١٧٠

استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول المشاركة المجتمعیة في تمویل الجامعة ): ٦(جدول 
  اإلسالمیة بالمدینة المنورة مرتبة تنازلیًا حسب متوسطاتھا الحسابیة

  رقم 
المتوسط   ـــــارةـــــــــــــــــبـــــــــالعـ

  الحسابي
 االنحراف
   المعیاري

درجة 
  الترتیب  الموافقة

عقد شراكة بین الجامعة ووزارة األوقاف والشؤون  32
كبیرة  731. 4.39  .اإلسالمیة لدعم الجامعة التي تخرج الخطباء واألئمة

  1 جدًا

استثمار الجامعة للمكان ببناء فنادق لھا بالمنطقة  42
كبیرة  894. 4.39  .المركزیة للحرم توظف عوائدھا للتمویل

  2 جدًا

تخصیص جزًءا من أموال الوقف اإلسالمي لصالح  29
كبیرة  892. 4.38  .تمویل الجامعة

  3 جدًا

إبرام عقود رعایة لطالب العلم الشرعي من قبل  30
كبیرة  838. 4.36  .المؤسسات والجمعیات الخیریة

  4 جدًا

بین الجامعة ووسائل اإلعالم لالستفادة عقد شراكة  31
كبیرة  691. 4.34  .من خبراء الجامعة مقابل رسوم للجامعة

  5 جدًا

40 
إلنشاء ...)  بندة-كارفور(التعاقد مع األسواق الكبرى 

فروع لھا بالجامعة لتوفیر الخدمات االستھالكیة 
  .لمنسوبیھا مع تخصیص نسبة من الربح لھا

كبیرة  999. 4.20
  6 جدًا

إبرام شراكة مع وزارة الحج والعمرة الستثمار   36
  7 كبیرة 936. 4.17  .قدرات الطالب الوافدین في السیاحة الدینیة بالمملكة

تعاقد الجامعة مع الشركات لعمل إعالنات بالجامعة  28
  8 كبیرة 1.020 4.11  .وعلى سورھا وموقعھا االلكتروني

لفتح ...)  البیك-كيكنتا(التعاقد مع المطاعم العالمیة  38
  9 كبیرة 1.042 4.06  .فروع لھا بالجامعة مقابل نسبة للجامعة

39 
التعاقد مع شركات مقاوالت الستثمار المساحات 

المتاحة بالجامعة لبناء عمارات أخرى لسكن أعضاء 
  .ھیئة التدریس مقابل أموال تثري التمویل

  10 كبیرة 1.071 4.01

اإلعالم لتشجیع األفراد تنظیم حملة توعیة بوسائل  27
  11 كبیرة 1.068 3.99  .والھیئات بأھمیة دعم الجامعة مالیًا

عقد شراكات مع المراكز اإلسالمیة بالدول المتقدمة  34
  12 كبیرة 1.152 3.82  .اقتصادیا لرعایة طالب العلم الشرعي

استثمار تعلیم الوافدین برسوم للقادرین مالیا منھم  41
  13 كبیرة 1.266 3.55  .الجامعة عالمیاكمعیار لرفع رتبة 
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١٧١

  رقم 
المتوسط   ـــــارةـــــــــــــــــبـــــــــالعـ

  الحسابي
 االنحراف
   المعیاري

درجة 
  الترتیب  الموافقة

مشاركة سفارات الدول في الدعم المالي لطالبھم  33
 14  كبیرة 1.317 3.54  .الوافدین للتعلیم بالجامعة

التعاقد مع الفنادق العالمیة الستثمار المساحات  37
 15 كبیرة 1.340 3.54  .الشاسعة بالجامعة ببناء فروع لھا وتسویقھا

 من مشاركة طالب الجامعة في المسابقات االستفادة 35
 16 كبیرة 1.225 3.52  .الدولیة وتوظیف عائد الجوائز في التمویل

تحمل الطالب الجزء األكبر من تكلفة الدراسة في  ٢٦
 17 متوسطة 1.295 3.12  .حالة رسوبھ

 -  كبیرة 62. 3.97  المشاركة المجتمعیة في تمویل الجامعة
موافقة أعضاء ھیئة التدریس على البدائل المتعلقة بالمشاركة ) ٦(      یتضح من الجدول 

المجتمعیة في تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة 
، وانحراف )3.97(المعـــاصرة بدرجة كبیرة، حیث بلغ متوسط استجاباتھم على المحور ككل 

  ).كبیرة(ل استجابة ، وھو یقع في مجا)0.62(معیاري 
      وجاءت ست فقرات تمت الموافقة علیھا بدرجة كبیرة جدًا، حیث تراوحت متوسطاتھا 

عقد شراكة بین الجامعة ووزارة :(، وتمثل أكبرھا في ما یلي)4.39(، و)4.21(الحسابیة بین 
الجامعة للمكان األوقاف والشؤون اإلسالمیة لدعم الجامعة التي تخرج الخطباء واألئمة، واستثمار 

ببناء فنادق لھا بالمنطقة المركزیة للحرم توظف عوائدھا للتمویل، وتخصیص جزًءا من أموال 
الوقف اإلسالمي لصالح تمویل الجامعة، وإبرام عقود رعایة لطالب العلم الشرعي من قبل 

ن خبراء المؤسسات والجمعیات الخیریة، وعقد شراكة بین الجامعة ووسائل اإلعالم لالستفادة م
إلنشاء فروع لھا ...)  بندة- كارفور(الجامعة مقابل رسوم للجامعة، والتعاقد مع األسواق الكبرى 

 ).بالجامعة لتوفیر الخدمات االستھالكیة لمنسوبیھا مع تخصیص نسبة من الربح لھا
        وجاءت سبع فقرات تمت الموافقة علیھا بدرجة كبیرة، حیث تراوحت متوسطاتھا الحسابیة

إبرام شراكة مع وزارة الحج :(وھي) ٣٦(، وتمثلھا أعالھا في الفقرة رقم)4.17(، و)3.52(بین 
) ٣٥(، وأقلھا الفقرة رقم )والعمرة الستثمار قدرات الطالب الوافدین في السیاحة الدینیة بالمملكة

  ).التمویلاالستفادة من مشاركة طالب الجامعة في المسابقات الدولیة وتوظیف عائد الجوائز في (
تحمل الطالب ) (٢٦(     وجاءت فقرة واحدة تمت الموافقة علیھا بدرجة متوسطة، وھي رقم 

  ).الجزء األكبر من تكلفة الدراسة في حالة رسوبھ
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١٧٢

  :نتائج السؤال الثاني من أسئلة البحث
یا عند مستوى  ھل توجد فروق دالة إحصائ:        نص السؤال الثاني من أسئلة البحث على ما یلي

بین متوسطات استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة ) 0.05(داللة 
بالمدینة المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة تعزى الختالف الدرجة العلمیة، 

  والتخصص، والجنسیة ؟ 
لمعرفة داللة ) ANOVA  One way(تجاه      تّم استخدام اختبار تحلیل التباین أحادي اال

الفروق اإلحصائیة بین متوسطات استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول بدائل تمویل الجامعة 
اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة، تعزى الختالف الدرجة 

  :یوّضح ذلك) ٧(العلمیة، والجدول 
 للكشف عن الفروق بین (ANOVA)ختبار تحلیل التباین أحادي االتجاهنتائج ا): ٧(جدول

متوسطات استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة 
  في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة تعزى الختالف الدرجة العلمیة 

مجموع   مصدر التباین  المحور
  المربعات

رجة د
  الحریة

متوسطات 
  المربعات

قیمة 
 ف

قیمة 
احتمال 
  المعنویة

 505.509 2 1011.01 بین المجموعات

 268.076 134  35922.16 داخل المجموعات
التمویل 
الذاتي 
  136 36933.18 اإلجمالي  للجامعة

1.886  .156  

 165.364 2 330.728 بین المجموعات
 112.668 134 15097.50 داخل المجموعات

المشاركة 
  المجتمعیة 
في تمویل 

  136 15428.23 اإلجمالي  الجامعة

1.468  .234  

 1215.05 2 2430.11 بین المجموعات
االستبانة  664.823 134 89086.25 داخل المجموعات

  ككل
  136 91516.36  اإلجمالي

1.828  .165  

                ئیة عند مستوى الداللةعدم وجود فروق ذات داللة إحصا) ٧(یتضح من الجدول         
) = بین متوسطات استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة ) ٠٫٠٥

بالمدینة المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة، تعزى الختالف الدرجة العلمیة، 
  ).٠٫٠٥(ة مستوى المعنویة أكبر من قیم) ف(حیث جاءت قیم احتمال المعنویة المصاحبة لقیمة 

 لمعرفة داللة الفروق Independent Samples Test) ت(      كما تم استخدام اختبار 
اإلحصائیة بین متوسطات استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة 

. الف التخصصبالمدینة المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة، تعزى الخت
  :یوّضح ذلك) ٨(والجدول 
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 للكشف عن الفروق بین (Independent Samples Test)) ت(نتائج اختبار ): ٨(جدول
متوسطات استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة 

  صفي ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة تعزى الختالف التخص

االنحراف   المتوسط  التخصص  المحور
  قیمة ت  المعیاري

درجة 
الحر
  یة

قیمة 
احتمال 
  المعنویة

 0.64 4.01 نظري
  التمویل الذاتي للجامعة

 0.80 4.15  عملي
.849  135 .397 

المشاركة المجتمعیة في  0.63 3.95 نظري
 0.62 4.09  عملي تمویل الجامعة

.921  135 .359 

 0.61 3.98 نظري
 االستبانة ككل

 0.69 4.12  عملي
.918  135 .360 

 = (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ٨(یتضح من الجدول        
بین متوسطات استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة ) ٠٫٠٥

عـــاصرة، تعزى الختالف التخصص، حیث بالمدینة المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة الم
  ).٠٫٠٥(أكبر من قیمة مستوى المعنویة ) ت(جاءت قیم احتمال المعنویة المصاحبة لقیمة 

 لمعرفة داللة الفروق اإلحصائیة Independent Samples Test) ت(      وتم استخدام اختبار 
لجامعة اإلسالمیة بالمدینة بین متوسطات استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول بدائل تمویل ا

) ٩(والجدول . المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة تعزى الختالف الجنسیة
  :یوّضح ذلك
 للكشف عن الفروق بین (Independent Samples Test)) ت(نتائج اختبار ): ٩(جدول

إلسالمیة بالمدینة المنورة متوسطات استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول بدائل تمویل الجامعة ا
  في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة تعزى الختالف الجنسیة

االنحراف   المتوسط  التخصص  المحور
درجة   قیمة ت  المعیاري

  الحریة

قیمة 
احتمال 
  المعنویة

التمویل الذاتي  0.67 3.96 سعودي
غیر   للجامعة

 0.60 4.23  سعودي
2.030  135 .044 

ركة المشا 0.65 3.91 سعودي
المجتمعیة في 
 تمویل الجامعة

غیر 
 053. 135  1.949 0.53 4.15  سعودي

 0.63 3.94 سعودي
غیر  االستبانة ككل

 038. 135  2.093 0.54 4.20  سعودي
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) ٠٫٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ٩(یتضح من الجدول           
 أعضاء ھیئة التدریس حول البدائل المتعلقة بالتمویل الذاتي بالجامعة بین متوسطات استجابات

اإلسالمیة بالمدینة المنورة، ولبدائل التمویل ككل، تعزى الختالف الجنسیة، حیث جاءت قیم احتمال 
، وكانت الفروق في صالح )٠٫٠٥(أقل من قیمة مستوى المعنویة ) ت(المعنویة المصاحبة لقیمة 

  .ریس غیر السعودیینأعضاء ھیئة التد
  :ملخص النتائج والتوصیات

      یعرض الباحث فیما یلي أبرز النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، ثم یضع التوصیات المناسبة 
  .في ضوء تلك النتائج

  : ملخص النتائج- أوًال
  :      كشفت الدراسة في جانبھا المیداني النتائج التالیة

على بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضــــوء موافقة أعضاء ھیئة التدریس  .١
 ).4.00(التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة بدرجة كبیرة، بمتوسط حسابي

جاء محور التمویل الذاتي للجامعة في مقدمة البدائل التي حظیت بموافقة أعضاء ھیئة  .٢
یة في تمویل الجامعة، بمتوسط ، یلیھا المشاركة المجتمع)4.02(التدریس، بمتوسط حسابي

 ).3.97(حسابي 
ت أكبر البدائل المتعلقة بالتمویل الذاتي للجامعة اإلسالمیة بالمدینة من وجھة نظر أعضاء تمثل .٣

إنشاء مركز للترجمة بالجامعة لالستفادة من اللغات المتعددة للطالب الوافدین ھیئة التدریس في 
شارات للمؤسسات الحكومیة والخاصة بالمجتمع مقابل في إثراء تمویل الجامعة، وتقدیم االست

رسوم تدفع للجامعة، وإنشاء مركز بالجامعة بھ كفاءات إداریة وقانونیة تكون مھمتھ تنمیة 
الموارد الذاتیة للجامعة، وتمثلت أقل البدائل في تطویر المالعب الریاضیة بالجامعة وتأجیرھا 

 .تمعللنوادي المشھورة بالمملكة وألفراد المج
 اإلسالمیة بالمدینة من المشاركة المجتمعیة في تمویل الجامعةتمثلت أكبر البدائل المتعلقة ب .٤

 عقد شراكة بین الجامعة ووزارة األوقاف والشؤون وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس في
ا اإلسالمیة لدعم الجامعة التي تخرج الخطباء واألئمة، واستثمار الجامعة للمكان ببناء فنادق لھ

بالمنطقة المركزیة للحرم توظف عوائدھا للتمویل، وتخصیص جزًءا من أموال الوقف 
اإلسالمي لصالح تمویل الجامعة، وإبرام عقود رعایة لطالب العلم الشرعي من قبل المؤسسات 
والجمعیات الخیریة، وعقد شراكة بین الجامعة ووسائل اإلعالم لالستفادة من خبراء الجامعة 

وتمثلت أقل البدائل في تحمل الطالب الجزء األكبر من تكلفة الدراسة في . جامعةمقابل رسوم لل
 .حالة رسوبھ

بین متوسطات ) ٠٫٠٥ = (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .٥
استجابات أعضاء ھیئة التدریس حول بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في 

 .ت االقتصادیة المعـــاصرة، تعزى الختالف الدرجة العلمیة، والتخصصضــــوء التغیرا
بین متوسطات استجابات ) ٠٫٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .٦

أعضاء ھیئة التدریس حول البدائل المتعلقة بالتمویل الذاتي بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة 
تعزى الختالف الجنسیة، وكانت الفروق في صالح أعضاء المنورة، ولبدائل التمویل ككل، 

 .ھیئة التدریس غیر السعودیین
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  :توصیات البحث
  :في ضوء نتائج الدراسة المیدانیة توصي بما یلي           

 . الموقع الجغرافي والدیني للجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ایجاد بدائل لتمویلھااستثمار -
سالمیة بالمدینة المنورة المقترحة لمواجھة التغیرات االقتصادیة بدائل تمویل الجامعة اإلتفعیل  -

 .المعـــاصرة
الجامعة عقد المحاضرات والمؤتمرات والندوات لتدارس القضایا المتعلقة ببدائل تمویل  -

 .، وسبل تفعیلھااإلسالمیة بالمدینة المنورة لمواجھة التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة
 .یة الیجاد بدائل متعددة لتمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورةوضع الخطط االستراتیج -
تنمیة وعي أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة بأھمیة البحث عن بدائل  -

 .غیر حكومیة لتمویل الجامعة
معة إنشاء مركز عالمي للترجمة بأكبر عدد من اللغات یشارك فیھ الطالب الوافدین بالجا -

 .اإلسالمیة بالمدینة المنورة یوظف عائده في تمویل الجامعة
إنشاء مركز عالمي لتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا حتى تكون الجامعة اإلسالمیة رائدة  -

 .في ھذا المجال وبمقابل مالي یثري میزانیة الجامعة
االجازة الصیفیة لحل ازمات استثمار سكن الطالب بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في  -

 .الحجاج والمعتمرین من ناحیة، وتوفیر بدیل لتمویل الجامعة من ناحیة أخرى
تشجیع عقود الرعایة لطالب الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة بصفة عامة، وطالب  -

 .الدراسات العلیا بصفة خاصة، من قبل الموثرین عالمیا واقلیمیا ومحلیا
ي بالجامعة اإلسالمیة یتناول بدائل تمویلھا في ضوء المتغیرات االقتصادیة اقامة مؤتمر عالم -

 .المعاصرة للبحث عن أفكار مبتكرة وغیر تقلیدیة للتمویل الجامعي
  :مقترحات البحث

  :في ضوء نتائج البحث یقترح دراسات أخرى مكملة لھ في المجال من أھمھا           

 .رة في ضوء خبرات بعض الدولبدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنو -
 .بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة من وجھة نظر طالب الدراسات العلیا -
 .معوقات تفعیل بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة من وجھة نظر قیاداتھا -
ل الجامعة اإلسالمیة االتجاھات الحدیثة في تمویل التعلیم وامكانیة االستفادة منھا في تموی -

 90.بالمدینة المنورة
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ملحق استبانة بدائل تمویل الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضوء التغیرات االقتصادیة  90
 المعـــاصرة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس

 
 زمیلي الفاضل سعادة عضو ھیئة التدریس،،،،،    السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

 
یكم جزءًا من دراسة تھدف إلى التعرف على بدائل تمویل الجامعة تعد االستبانة التي بین أید

اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضــــوء التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة من وجھة نظر أعضاء ھیئة 
  .التدریس بھا

ُ یرجى  ویعتمد االنتھاء من الجزء المیداني لھذه الدراسة بصفة رئیسة على إجابتكم، ومن ثمَّ
وأود أن أؤكد أن كل ما تدلون بھ . بة بدقة على بنود االستبانة، مع عدم ترك أي عبارة دون إجابةاإلجا

من بیانات سیكون موضع ثقة وسریة كاملتین، ولن ُیستخدم إال في غرض البحث العلمي من خالل ھذه 
  .الدراسة
  

ج تحلیلھا سوف كما أؤكد لكم انني أرحب تماما بالمعلومات التي سوف تمدني بھا، وأن نتائ
  .تستخدم في تحسین وتطویر تمویل الجامعة

والباحثان یشكران لكم جھودكم في التعاون معھما في إتمام الدراسة مع دعائھما لكم بالتوفیق 
  .والسداد

  الباحث
  : بیانات أولیة

  :    المرجو من سیادتكم تكملة البیانات التالیة قبل البدء في اإلجابة على االستبانة         

 (     )     أستاذ      (     )أستاذ مشارك  (     )أستاذ مساعد : العلمیةالدرجة

 (      )     عملي     (     )                           نظري       :التخصص

 (      )غیر سعودي   (     )                         سعودي       :الجنسیة

  
ارات تع       :تعلیمات  ـوء             فیما یلي تجدون عب ي ضـــ ورة ف ة المن ة اإلسالمیة بالمدین ل الجامع دائل لتموی ر عن ب ب

التغیرات االقتصادیة المعـــاصرة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بھا، والمرجو منكم قراءة كل عبارة بدقة، 
ي   واآلن المرجو البدء في. في المكان الذي یتفق ووجھة نظركم) (ثم إبداء رأیكم وذلك بوضع عالمة      ة ف  اإلجاب

  :الصفحة التالیة
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      .للتمویل

      .ز بحثیة مشتركة بین الجامعة والشركات الصناعیة واإلنتاجیةانشاء مراك .١٣

      .تشجیع الشركات اإلنتاجیة لتمویل بحوث ھیئة التدریس بالجامعة التي تطور تلك الشركات .١٤

      .تنویع النشر اإللكتروني للرسائل والبحوث العلمیة بالجامعة وتخصیص الدخل للتمویل .١٥

      .ضیة بالجامعة وتأجیرھا للنوادي المشھورة بالمملكة وألفراد المجتمعتطویر المالعب الریا .١٦

      .تخصیص رسوم لاللتحاق بالدراسات العلیا بالجامعة لغیر المتفوقین .١٧

      .االستفادة من سكن الطالب خالل فترة االجازات للحجاج والمعتمرین إلثراء تمویل الجامعة .١٨

      .لكتروني للجامعة لغیر منسوبیھا بمقابل مالي یثري التمویلاتاحة المكتبة بالموقع اإل .١٩

تنویع أوعیة نشر البحوث للتخصصات المختلفة بالجامعة وتوظیف رسوم النشر في تمویل  .٢٠
      .البحث العلمي

      .تقنین الخدمات المقدمة للطالب بالمجان مثل المنح والسكن والتغذیة والعالج لمن یستحق .٢١

صصات للتعلیم عن بعد لاللتحاق الخارجي وفق آلیة للتسجیل وللمقررات وللتقویم فتح تخ .٢٢
      .برسوم مالیة

      .إنشاء محالت تجاریة خارجیة بسور الجامعة وتوظیف عائدھا للتمویل .٢٣
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١٨٣

                                                                                                                                                                                   

      .اتاحة المركز الطبي بالجامعة ألفراد المجتمع المحلي بمقابل مالي یثري التمویل .٢٤

ات الطالب الوافدین في ترجمة البحوث ونشرھا بلغات متعددة لزیادة الرتبة استثمار قدر .٢٥
      .العالمیة للجامعة

 المشاركة المجتمعیة في تمویل الجامعة: المحور الثاني
      .تحمل الطالب الجزء األكبر من تكلفة الدراسة في حالة رسوبھ .٢٦

      . والھیئات بأھمیة دعم الجامعة مالیًاتنظیم حملة توعیة بوسائل اإلعالم لتشجیع األفراد .٢٧

      .تعاقد الجامعة مع الشركات لعمل اعالنات بالجامعة وعلى سورھا وموقعھا االلكتروني .٢٨

      .تخصیص جزًءا من أموال الوقف اإلسالمي لصالح تمویل الجامعة .٢٩

      .لخیریةابرام عقود رعایة لطالب العلم الشرعي من قبل المؤسسات والجمعیات ا .٣٠

      .عقد شراكة بین الجامعة ووسائل اإلعالم لالستفادة من خبراء الجامعة مقابل رسوم للجامعة .٣١

عقد شراكة بین الجامعة ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة لدعم الجامعة التي تخرج  .٣٢
      .الخطباء واألئمة

      .فدین للتعلیم بالجامعةمشاركة سفارات الدول في الدعم المالي لطالبھم الوا .٣٣

      .عقد شراكات مع المراكز اإلسالمیة بالدول المتقدمة اقتصادیا لرعایة طالب العلم الشرعي .٣٤

االستفادة من مشاركة طالب الجامعة في المسابقات الدولیة وتوظیف عائد الجوائز في  .٣٥
      .التمویل

قدرات الطالب الوافدین في السیاحة الدینیة ابرام شراكة مع وزارة الحج والعمرة الستثمار  .٣٦
      .بالمملكة

      .التعاقد مع الفنادق العالمیة الستثمار المساحات الشاسعة بالجامعة ببناء فروع لھا وتسویقھا .٣٧

      .لفتح فروع لھا بالجامعة مقابل نسبة للجامعة...)  البیك-كنتاكي(التعاقد مع المطاعم العالمیة  .٣٨

د مع شركات مقاوالت الستثمار المساحات المتاحة بالجامعة لبناء عمارات أخرى لسكن التعاق .٣٩
      .أعضاء ھیئة التدریس مقابل أموال تثري التمویل

إلنشاء فروع لھا بالجامعة لتوفیر الخدمات ...)  بندة-كارفور(التعاقد مع األسواق الكبرى  .٤٠
      .ح لھااالستھالكیة لمنسوبیھا مع تخصیص نسبة من الرب

      .استثمار تعلیم الوافدین برسوم للقادرین مالیا منھم كمعیار لرفع رتبة الجامعة عالمیا .٤١

      .استثمار الجامعة للمكان ببناء فنادق لھا بالمنطقة المركزیة للحرم توظف عوائدھا للتمویل .٤٢

  
  


