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تص��ور مقترح لتطوير مش��اركة كلف��ة التعليم العالي ف��ي المملكة العربية 
السعودية في ضوء بعض التجارب العالمية 

د. حممد حممدي خمل�ص   

الملخص :
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل التعرف على واقع م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية، 
والتع��رف عل��ى واقع م�ساركة الكلف��ة يف التعليم الع��ايل باإجنلرتا واأمري��كا، والتعرف اأي�سا عل��ى اأوجه ال�سبه 
واالخت��اف يف م�سارك��ة الكلف��ة يف التعليم اجلامعي يف الدول حم��ل املقارنة، واال�ستفادة م��ن خربات اإجنلرتا 
واأمري��كا يف م�سارك��ة الكلف��ة يف التعليم الع��ايل احلكومي ال�سع��ودي. وا�ستخدم الباحث منهج ج��ورج برياداي 
يف الدرا�س��ات املقارن��ة - وقد اأظهرت )نتائ��ج التحليل املقارن( اأن هناك ق�س��ورًا يف اإجراءات خف�ص الكلفة يف 
التعلي��م العايل احلكومي ال�سعودي وطرق التمويل واإجراءات ال�س��رف وامليزانية املقررة للجامعة، كما يوجد 
ق�س��ور يف برام��ج الرب��ط بني البح��ث العلمي وحاجات �س��وق العمل، وذل��ك نتيجة لعدم ا�س��رتاك اجلامعة مع 
املوؤ�س�س��ات ال�سناعي��ة الك��ربى، وعدم وجود �س��راكات بينهم من اأج��ل توظيف البحث العلم��ي خلدمة املجتمع 
وحاجات �سوق العمل، مما اأدى اإىل زيادة الفجوة بني خمرجات اجلامعة وحاجات �سوق العمل ال�سعودية، على 
عك���ص دولتي املقارن��ة فهما يهتمان بجميع الربامج التي تخدم البحث العلم��ي وخدمة املجتمع وتلبي حاجات 
�س��وق العم��ل، كما تعتمد اململك��ة العربية ال�سعودية على طرق تقليدية كاإج��راءات خلف�ص الكلفة يف التعليم 
الع��ايل منه��ا؛ احلد من �سيا�سة القبول للطاب والطالبات، وزيادة ر�سوم التعليم على الطاب، وفر�ص اإيجارات 

على املرافق، وتخفي�ص النفقات غري املبا�سرة على عك�ص الدول حمل االهتمام. 

الكلمات املفتاحية:
 خف�ص الكلفة، م�ساركة الكلفة، التمويل، الكلفة.
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 A Proposal for Developing   the Cost  Sharing of Higher Education 
in Saudi Arabia in Light of Some International Experiences

Abstract:

The present study aims to explore the current situation of cost sharing of higher 
education in the Kingdom of Saudi Arabia , to compare it to the higher education in 
England and America, and to identify differences and  similarities and differences  
between them.  The researcher used George Berday’s approach in comparative 
studies. Results have shown  that there is a shortcoming in the procedures of 
reducing the cost of governmental higher education in Saudi Arabia and in 
the methods of funding and procedures of disbursement and allocation of the 
university., There are also shortcomings in the programs of linking between 
scientific research and the needs of the labor market  due to  the fact that  the 
university does not get involved in  major industrial enterprises. There are no 
partnerships between them in order to make use of scientific research to serve 
the community and respond to the needs of the labor market. This has led to an 
increase in the gap between the university outcomes and the needs of the Saudi 
labor market. On contrary,  both countries, under comparison, take care of all 
programs that serve the scientific research, community service, and respond to 
the market needs. However, the Kingdom of Saudi Arabia relies on traditional 
methods to reduce the cost of Higher education, including, restricted admission 
for  male and female students, increasing tuition fees, and  requiring rent for 
facilities, and reducing indirect costs. 

Keywords:  

  Reducing  cost, cost sharing, funding, cost.
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المقدمة:
اأ�سب��ح التعلي��م يف ه��ذا الع�س��ر ق��وة حتدد مواق��ع املجتمع��ات ونفوذه��ا، حيث انق�س��م العامل يف ع�س��ر ما بعد 
احلداث��ة اإىل متق��دم ميلك العلم وينتج املعرفة، واإىل متخلف ي�ستورد العل��م وي�ستهلك املعرفة، وميثل التعليم 
بوج��ه ع��ام والتعليم العايل بوجه خا���ص البنية االأ�سا�سي��ة لتكوين وتطوير خمتلف االأن�سط��ة االقت�سادية 
واالجتماعي��ة، وب��ات من الوا�س��ح اأن مقيا�ص التقدم يف ه��ذه االآونة ال يعتمد على ما متلك��ه الدول من ثروات 
طبيعي��ة، بق��در ما يعتمد على م��ا متلكه من ثروة ب�سرية مت�سلح��ة بالعلم وقادرة على اإنت��اج املعرفة؛ لذا يعّد 
التعلي��م الع��ايل املح��رك الرئي���ص الإعداد الق��وى الب�سرية املنتج��ة يف املجتم��ع، ويظهر اأثر م��ردوده يف �سكل 
خمرج��ات م��ن القوى العاملة ذات املع��ارف واملهارات املبدعة يف جميع قطاعات احلي��اة، كما اأن مقيا�ص التقدم 
والتخل��ف يق��در مبدى كل من االإم�ساك بنا�سية العلم والقدرة على ت�سخ��ريه، فالعائد من التعليم العايل عائد 
مرتف��ع، وميكن اأن يكون م�سمون النتائج اإذا ما مت التخطيط اجليد ملوارده الب�سرية واملادية الازمة الإدارته، 
واإذا م��ا متت متابع��ة م�ستوى اأدائه وجودة خمرجاته ب�سكل م�ستمر، لذلك كان اال�ستثمار يف التعليم هو اأف�سل 
اأن��واع اال�ستثم��ار اإذا ما توافرت ل��ه االأموال الكافية لتحقيق االأهداف املرجوة من��ه، والتي ت�ساير امل�ستجدات 

العاملية ) عبدالودود،2003، 139( . 
عل��ى الرغ��م من االعرتاف الوا�س��ع باأهمية التعليم العايل، اإال اأنه يواجه العدي��د من املتغريات العاملية؛ وذلك 
ب�سب��ب الطف��رة الهائلة يف جماالت البح��ث العلمي ومو�سوعات��ه، واأ�سبح يواجه اأي�سا حتدي��ا كبريا يتمثل يف 
�سعف م�ساركة الكلفة يف التعليم والتمويل وم�سادره التي حتد من حتقيق االأهداف التنموية، خا�سة يف بع�ص 
الب��اد النامي��ة والتي تعاين نق�ص يف مواردها، وت�سعى يف الوقت ذاته اإىل توفري تعليم متميز وبجودة عالية، 

وذلك لتاأمني التعليم املنا�سب للطاب بالكم والنوعية املنا�سبة. 
كم��ا تتطل��ب موؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل يف اأي مكان من العامل م��وارد مالية عالية حتى حتق��ق اأهدافها بكفاءة 
واقت��دار، وهذه املتطلبات املالية تتزايد �سنة بعد اأخرى حت��ى تتمكن املوؤ�س�سة التعليمية من تطوير براجمها 
وخططه��ا واأبحاثه��ا، وتواج��ه كث��ري من ال��دول النامي��ة واملتقدم��ة �سعوبات عدي��دة يف توفري امل��وارد املالية 
الازم��ة؛ وذل��ك ب�سبب �سخامة اال�ستثم��ارات املالية التي يتطلبها التعليم العايل، وتظه��ر امل�سكلة ب�سكل اأكرث 
و�سوح��ًا يف ال��دول النامية التي اتبعت �سيا�س��ة التمويل الكامل للتعليم، ومن �سمن��ه التعليم العايل يف اململكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة، حيث دعمت الدولة بكل �سخ��اء التعليم بجميع مراحله، فقد بلغ��ت امليزانية املخ�س�سة 
للتعلي��م يف ع��ام )21/1430ه���( )63.3 مليار ري��ال(، وهذا ي�سكل ما يقارب م��ن )25 %( من امليزانية العامة 
للدول��ة، كم��ا ت�ساعفت ميزاني��ة التعليم العايل اأكرث م��ن مائة مرة خال الفرتة ما ب��ني )1385ه� و1434ه�( 

)االإدارة العامة للتخطيط واالإح�ساء ،2013،�ص 106(.
              وتوؤكد الكثري من الدرا�سات واملوؤمترات العاملية على �سعوبة ا�ستمرار التو�سع يف التمويل احلكومي غري 
املح��دود ملوؤ�س�س��ات التعليم العايل، �سواء للموؤ�س�سات القائمة، اأو املزم��ع تطويرها، اأو افتتاح موؤ�س�سات جديدة، 
وه��ذا ي�ستدع��ي البحث عن و�سائل جدي��دة مل�ساركة الكلفة يف التعلي��م العايل يف اململك��ة باالإ�سافة ملا يتوافر 
م��ن امل��وارد احلكومية م��ن متويل التزمت به وفقا ملا ن�س��ت عليه وثيقة �سيا�سة التعليم م��ن »اأن التعليم جماين 
يف كاف��ة اأنواع��ه ومراحل��ه، فا تفر���ص الدولة ر�سوم��ًا درا�سية عل��ى الدار�سني مقابل تعليمه��م«. وقد �سهدت 
ال�سن��وات االأخ��رية جهودًا وا�سحة لفتح اأب��واب التمويل اخلارجي ملوؤ�س�سات التعليم الع��ايل، فعلى �سبيل املثال 
دع��ت خط��ة التنمية ال�ساد�س��ة املوؤ�س�سات احلكومي��ة واخلا�سة واالأف��راد ورجال االأعم��ال اإىل متويل مراكز 
البح��ث العلمي وتق��دمي املنح الدرا�سي��ة ودعم التجهي��زات املختلفة،كما دعت اجلامع��ات اإىل تبني اخلدمات 

اال�ست�سارية والبحثية للقطاع اخلا�ص مقابل متويل اجلامعات.
        ويعتم��د التعلي��م الع��ايل يف اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة  يف متويله عل��ى الدولة، ومع زي��ادة االإقبال على 
التعليم العايل ومع ظهور موؤ�س�سات التعليم العايل االأهلية، والتوجه العاملي لارتقاء مبعدالت االأداء اجلامعي، 
تظه��ر اأهمي��ة تنوع م�سادر متويل التعليم العايل، وذلك بالتفكري اجلاد يف اإيجاد بدائل لتمويل التعليم العايل 
ال�سع��ودي، وحماول��ة االنتقال من االعتماد عل��ى القطاع العام احلكومي اإىل امل�ساع��دات االأهلية والتطوعية، 
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وال��ذي يوؤكده��ا هذا النمو املت�س��ارع للمنظمات غري احلكومي��ة، ويف نف�ص الوقت النهو���ص بالعملية التعليمية 
وحت�سني م�ستوى خدماتها وخمرجاتها )الطويرقي ،2012،�ص 265(.

        اأم��ا يف ال��دول املتقدم��ة تتع��دد اأ�سالي��ب متوي��ل التعلي��م الع��ايل وم�ساركة الكلف��ة يف العملي��ة التعليمية، 
وال تعتم��د على م�س��در وحيد للتمويل، وتخطط اجلامعات ال�ستحداث اأ�سالي��ب متويل جديدة ومتنوع ، ت�سهم 
بفاعلية يف تطوير التعليم اجلامعي وحتقيق اأهدافه، مما �ساهم يف اإعطاء ا�ستقال اأكرث للجامعات وتخلي�سها 
,ا   pp131-154 ( ، م��ن التحك��م املرك��زي، وت�سجيعه��ا على البحث يف برام��ج واأ�ساليب حديث��ة تفيد املجتم��ع

. ) Mcherson, 2000

        لذا اأ�سبح من ال�سروري البحث عن م�سادر لتمويل التعليم اجلامعي احلكومي، وم�ساركة الكلفة يف التعليم 
العايل باململكة العربية ال�سعودية يف �سوء خربات بع�ص الدول املتقدمة.

مشكلة الدراسة:
يف اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة ومع اأن التعليم العايل يق��دم جماًنا، اإال اأن ثمة موؤ�س��رات على اأن حجم 
الكلف��ة الفردي��ة )Private Costs(   يف م�ست��وى يهدد باآث��ار �سلبية على امل�ساواة يف الفر���ص التعليمية. ويف 
املقاب��ل وخاًف��ا لتوجهات �سيا�سات التمويل عاملًي��ا، يقدم التعليم العايل يف اململكة العربي��ة ال�سعودية جماًنا، 
بل وت�سرف اإعانات مالية لطاب التعليم العايل دون اأن ُيبنى ذلك على تقدير الحتياجاتهم؛ االأمر الذي قد 
ي��وؤدي اإىل تفاقم م�سكلة امل�س��اواة يف توزيع الدخل، باعتبار اأن العائد الفردي من التعليم العايل يفوق العائد 
االجتماعي باململكة العربية ال�سعودية، وتعد م�ساركة الكلفة )Cost-sharing( اأحد اأبرز ال�سيا�سات، والتي 
يرتت��ب عليها اأن يتحمل االأفراد املتعلم��ون )اأو اآباوؤهم( جزًءا من كلفة تعليمهم. اإ�سافة اإىل اأنها جتلب موارد 
اإ�سافي��ة للتعلي��م كفيلة بتغطية النق�ص احلتمي يف امل��وارد العامة، فاإن ثمة مربرات ال تخلو من املنطق ت�سجع 

اتباع �سيا�سة م�ساركة الكلفة، على االأقل يف بع�ص مراحل التعليم، تتمحور حول الكفاءة وامل�ساواة. 
ويف اململك��ة العربي��ة ال�سعودية وبرغم االإنفاق ال�سخي واجله��د اال�ستثماري الكبري الذي تبذله احلكومة، اإال 
اأن موؤ�س��رات كث��رية ظه��رت لتنبه اإىل اأن االلتزام بال�سيا�س��ات التمويلية احلالية بات �سعًب��ا، واأن ثمة حاجة 

ملحة اإىل مراجعتها، �سواء ما تعلق منها بالتعليم العام اأو العايل )اجلابري ،2005(.
            والواقع اأن درا�سات متويل التعليم على امل�ستويني ال�سعودي والعربي، اأتت معظمها لرتكز على ا�ستعرا�ص 
التجارب العاملية بهدف ت�سمية بع�ص م�سادر التمويل االإ�سافية والبديلة عن التمويل احلكومي، ومل يركز اأي 
منه��ا عل��ى النظرية االقت�سادية التي ت��ربر ال�سيا�سات التمويلية، وحماولة ت�سخي���ص حالة النظام التعليمي 
بغر�ص حت�سينه من خال تر�سيد �سيا�ساته التمويلية. لذا �سيتعر�ص البحث احلايل اإىل عر�ص خربات بع�ص 
الدول املتقدمة يف م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل لا�ستفادة منها يف اإيجاد جمموعة من البدائل للم�ساركة 

يف خف�ص كلفة التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية.
أسئلة الدراسة :

ومما �سبق ميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�ص التايل:
���ص :م��ا واقع م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل احلكومي يف اأمريكا واإجنلرتا، واإمكانية االإفادة منها يف اململكة 

العربية ال�سعودية؟
ويتفرع عن هذا ال�سوؤال االأ�سئلة االآتية، والتي ت�ستهدف الدرا�سة االإجابة عنها :
�ص1: ما واقع م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية؟

�ص2: ما واقع م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل يف اأمريكا واإجنلرتا؟
�ص3: ما اأوجه ال�سبه واالختاف يف م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل يف الدول حمل املقارنة؟

���ص4: ما الت�سور املقرتح لتطوير م�سارك��ة كلفة التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية يف �سوء خربة 
الدول حمل املقارنة ؟
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أهمية الدراسة :
تكمن اأهمية الدرا�سة يف النقاط االآتية:

العايل  بالتعليم  الكلفة  م�ساركة  املتقدمة يف  الدول  بع�ص  التعرف على خربات  الدرا�سة يف  ت�سهم هذه  	•
بها ممثلة يف اإجنلرتا واأمريكا.

احلاج��ة املا�س��ة اإىل تطوير نظ��م التمويل بالتعليم العايل احلكومي ال�سع��ودي، واإيجاد م�سادر اأخرى  	•
للم�ساركة يف كلفة التعليم اجلامعي عن طريق اال�ستفادة من خربات كل من اإجنلرتا واأمريكا.

اإن انخفا���ص م�ست��وى االإنف��اق على التعليم اجلامعي احلكومي ال�سع��ودي مبا ال يتنا�سب مع زيادة عدد  	•
الط��اب وارتف��اع تكاليف��ه، يجع��ل م��ن اأهمي��ة الدرا�س��ة احلالي��ة باأنها تكم��ن يف اإيج��اد م�س��ادر اأخرى 
للم�سارك��ة يف كلفة  التعليم العايل احلكومي ال�سعودي،بهدف دعمه وتطويره ليتنا�سب مع متطلبات �سوق 

العمل ال�سعودي.
حدود الدراسة:

احل��دود املكاني��ة: مت درا�س��ة م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل يف كل من اأمري��كا واإجنلرتا؛ ملا لهما من خربات 
يف جم��ال م�سارك��ة الكلفة يف التعليم الع��ايل واأي�سا اململكة العربي��ة ال�سعودية حلاجته��ا اإىل م�سادر متنوعة 

مل�ساركة الكلفة يف التعليم العايل بها.
احل��دود الزماني��ة: مت عر���ص برام��ج م�سارك��ة الكلف��ة يف التعليم الع��ايل يف ال��دول حمل املقارن��ة يف الفرتة 
الزمني��ة م��ن بعد عام )2000م( وحت��ى االآن، وذلك لظهور م�س��ادر جديدة مل�ساركة الكلف��ة يف التعليم العايل 

بالدول املتقدمة حمل االهتمام.
مصطلحات الدراسة:

Ԁ  : الكلفة  
ي�ستخ��دم م�سطل��ح الكلف��ة ب�سفة عامة فيما يتعل��ق باإنتاج ال�سل��ع اأو اخلدمات، وُتعرف باأنه��ا اإجمايل االإنفاق 

الازم الإنتاج كمية معينة من هذه ال�سلع اأو اخلدمات )احلويل ،2010،�ص 235(.
Ԁ : الكلفة يف التعليم

ه��و التعب��ري عن املوارد املادية والب�سرية الازمة للتعليم مب�سطلح��ات مالية، فينطلق مفهوم الكلفة كما هو يف 
عل��م االقت�س��اد : فوح��دات املنتج هي اجلامعات، وموارده��ا املالية هي ما تخ�س�سه الدول��ة وال�سلطات املحلية 
واأولي��اء االأم��ور والقط��اع اخلا�ص، ويتم ال�س��رف على اإنتاج اخلدم��ة التي تتمثل يف تق��دمي التعليم )العجمي 

،2007 ، �ص122(.
Ԁ : م�ساركة الكلفة يف التعليم

تعن��ي اأن يتحم��ل الط��اب واأولياء اأمورهم ج��زًءا من كلفة التعلي��م)اأو كله( ، �سواء اأكان ذل��ك يف �سورة ر�سوم 
درا�سية اأم خافه )ال�سغري، 2005، �ص11(.

Ԁ  : التعليم العايل
كل اأن��واع التعلي��م الذي يلي املرحلة الثانوية اأو ما يعادلها وتقدمه موؤ�س�سات متخ�س�سة، والتعليم العايل اأي�سا 
ه��و مرحلة التخ�س���ص العملي يف كافة اأنواعه وم�ستويات��ه، رعاية لذوي الكفاية والنب��وغ، وتنمية ملواهبهم، 
ا حلاج��ات املجتم��ع املختلفة يف حا�س��ره وم�ستقبله، مبا ي�ساي��ر التطور املفيد الذي يحق��ق اأهداف االأمة  و�س��دًّ

وغايتها النبيلة )غريب،2011، 25(.
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اإلطار النظري:
واقع م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية:

اأواًل : التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية:
تقوم وزارة التعليم العايل بتنفيذ �سيا�سات الدولة يف تطوير التعليم اجلامعي التي تهدف اإىل الرقي مب�ستواه 

كما ونوعا، ومبا يتاءم مع الظروف وامل�ستجدات املحلية والعاملية، وذلك بالعمل على املحاور االآتية:
- التو�سع الكمي واالنت�سار اجلغرايف.  1

- املواءمة بني خمرجات التعليم اجلامعي و�سوق العمل .  2
- �سبط اجلودة النوعية.  3

4 - متويل التعليم اجلامعي والبحث العلمي )وزارة التعليم العايل، �ص2007( .
اأ�سباب زيادة الطلب على التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية : 

1 - عدم زيادة اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية بنف�ص ن�سبة زيادة عدد ال�سكان. 
- زيادة الهجرة من الريف اإىل املدن حيث التقدم احل�ساري وازدياد فر�ص العمل .   2

- زيادة اإقبال املراأة على التعليم وعلى ممار�سة االأعمال املهنية الرفيعة وخا�سة يف الدول النامية.   3
4 - ارتف��اع م�ست��وى املعي�س��ة ب�سكل ملحوظ يف كثري م��ن بلدان العامل ومنها اململكة العربي��ة ال�سعودية، وقد 
�سع��ت احلكومات للنهو�ص ب�سعوبه��ا وتوفري اأ�سباب احلياة الكرمية لها )اإ�س��كان، تعليم، موا�سات، رعاية 
�سحي��ة واإجتماعي��ة وغريه��ا(. وكل ذلك يحتاج ب��دوره اإىل توافر الكف��اءات العلمي��ة والفنية العالية 

وموا�سلة البحث . 
-  زيادة امليل اإىل اال�ستهاك من الطاقة، واملواد االأولية، واملياه، واالأغذية، فظهرت احلاجة اإىل التعليم   5

والبحث العلمي لرت�سيد اال�ستغال واإكت�ساف اجلديد منها للوفاء بحاجة ال�سعوب . 
6 - تطلع ال�سباب واالأجيال ال�ساعدة اإىل التعليم العايل واجلامعي بو�سفه الطريق الطبيعي وامل�سمون اإىل 

حتقيق م�ستويات اأف�سل اقت�ساديا واجتماعيا ) العباد، 2005، �ص217(.                             
التحديات التي تواجه التعليم اجلامعي يف اململكة العربية ال�سعودية :

حت��دي العوملة واملناف�سة العاملية؛ حيث اأدت العوملة اإىل تغيري م�سار حركة التعليم اجلامعي نتيجة   )1
لل�سروط اجلديدة التي فر�ستها على كل الدول، ومنها اأهمية اإبراز منتج ي�ستطيع املناف�سة يف ال�سوق 

العاملي.
حتدي النهو�ص بالتعليم لتحقيق حاجات ومتطلبات املجتمع.  )2

حت��دي الث��ورة املعلوماتية ومبا قدمته من منجزات علمية وتكنولوجي��ة كان لها اأثر كبري يف تزايد   )3
الفجوة بني دول ال�سمال واجلنوب.

�سيط��رة الثقافة الغربي��ة؛ ويتطلب هذا التحدي �س��رورة احلفاظ على الهوي��ة الثقافية، وتطوير   )4
حمتوى مقررات الثقافة الوطنية ملواجهة الغزو الثقايف والفكري.

يواج��ه التعليم العايل حتديا يتعل��ق بتمويله، حيث اإن االعتمادات املالية احلكومية املتاحة تتجه   )5
نح��و النق���ص؛ وذل��ك باملقارنة بحجم الطل��ب عليه، ويعزى ذل��ك اإىل النمو ال�س��كاين ال�سريع حيث 
تتزاي��د اأع��داد الطاب يف �سن التعلي��م العام، ومن ثم يرتفع عدد الراغب��ني يف االلتحاق مبوؤ�س�سات 
التعليم العايل، هذا ف�سا عن ارتفاع تكلفة الطالب يف املرحلة اجلامعية مقارنة بتكلفة اأي مرحلة 

    .)123 ، اأخرى  )الزهراين ، 2002 
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اأهداف م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية فقد اأ�سار اليها الب�سري )2000،�ص112( 
على النحو التايل :

1( زي��ادة الطاق��ة اال�ستيعابي��ة ملوؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل، مبا يتما�س��ى ومتطلب��ات التنمي��ة االقت�سادية 
واالجتماعية، وحاجات مناطق  اململكة املختلفة.

2( تطوير نظم موؤ�س�سات التعليم العايل ومناهجها وبراجمها، مبا يتفق ومتطلبات �سوق العمل واحتياجاته.
3( حت�سني الكفاءة الداخلية واخلارجية لنظام التعليم العايل.

4( زيادة اإ�سهام القطاع اخلا�ص يف حتقيق االأهداف الوطنية لقطاع التعليم العايل.
5( التو�سع يف برامج خدمة املجتمع التي تقدمها موؤ�س�سات التعليم العايل.
6( زيادة االهتمام بالبحث العلمي والتطوير يف موؤ�س�سات التعليم العايل.

7( تكثيف برامج االبتعاث اإىل اجلامعات االأجنبية املرموقة.
8( تطبيق نظام االعتماد االأكادميي جلميع برامج موؤ�س�سات التعليم العايل.

9( تطوير اأطر التعاون والتفاعل بني موؤ�س�سات التعليم العايل والقطاع االأهلي.
االأهداف التي تعرب عن احلالة امل�ستقبلية للتعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية :

هن��اك جمموع��ة م��ن املعوقات التي حت��ول دون حتقيق ه��ذه االأهداف، كما اأ�س��ار اليها الزه��راين) 2002،�ص 
128( وهي على النحو االتي :

ف�س��ل احلكوم��ات يف اإدارة امل��وارد التعليمي��ة: ويف اإيجاد �سيا�سات فاعل��ة لتح�سيل ال�سريب��ة. وعلى اأثر   )1
ذل��ك؛ ويف ظل حمدودية جناح اإدارة املوارد، ف��اإن م�ساركة الكلفة زادت من درجة انخفا�ص الكفاءة، ومل 
تك��ن لت�سه��م ب�سيء يف حت�سني فاعلية النظ��ام التعليمي، وذلك ب�سبب �س��وء االإدارة والتخطيط والتنفيذ 

ل�سيا�سة امل�ساركة يف تكلفة التعليم العايل احلكومي ال�سعودي.
النق���ص يف املوارد املتاحة لتقدمي اخلدمة التعليمية: ومل تكن لغر�ص دعم م�ستوى الكفاءة وامل�ساواة يف   )2

تقدمي اخلدمة التعليمية وتوفري االلتزامات واالحتياجات التعليمية. 
3( عدم مرونة نظم التمويل احلكومية: مما حّد من جناح امل�ساركة يف تاأدية وظيفتها نحو اإعادة تخ�سي�ص 
املوارد؛ وحت�سيل ر�سوم من االأغنياء مل ينتج عنه توفري موارد اأكرب للفقراء، مما اأ�سعف من جناح حتقيق 

امل�ساواة املتوقعة.
4( تراج��ع يف م�ست��وى النفقات العامة على التعليم: يف اأوقات الك�ساد االقت�سادي يرتاجع م�ستوى التوظيف 
وترتاجع بالتايل الفائدة املنظورة للتعليم، فيقل الطلب على التعليم ب�سفة عامة والتعليم العايل ب�سفة 

خا�سة. 
5( غالًب��ا م��ا �ساحبت مبادرات ترفع من كلفة التعليم مثل »التعليم للجمي��ع«، ومل يكن اإدخال تلك املبادرات 

مدرو�ًسا ب�سكل جيد بحيث ت�سهم م�ساركة الكلفة يف رفع م�ستوى اجلودة.
اإجراءات خف�ص كلفة التعليم العايل احلكومي ال�سعودي: 

            ال�سور التقليدية تكمن يف طرق التمويل؛ حيث اإنها تعتمد على الدعم احلكومي وكذلك املعونات الدولية 
الت��ي تاأت��ي من اخلارج، فقامت �سيا�سات تقليدية خلف�ص االإنفاق على التعليم العايل تنطلق هذه ال�سيا�سات من 
قناعة اأن االإدارة املالية الر�سيدة ميكنها اأن تعو�ص النق�ص يف املوارد، بل تكون قادرة على تعظيم هذه املوارد، 
ولع��ل م��ن االأ�ساليب التقليدية خلف�ص كلفة التعليم باململكة العربي��ة ال�سعودية هي: احلد يف �سيا�سة القبول 
للط��اب والطالبات؛ مثل: زيادة ر�سوم التعليم على الطاب، وفر�ص اإيجارات على املرافق، وتخفي�ص النفقات 
غ��ري املبا�س��رة، ويب��دو اأن عدم املن��اداة مبجانية التعلي��م العايل والتموي��ل احلكومي له تع��ود اإىل قناعة باأن 
التعلي��م الع��ام اأو االأ�سا�سي كاف للحياة العامة، اأما التعليم العايل فه��و رفاهية ولي�ص ب�سرورة يف نظر بع�سهم، 
وباجلمل��ة توجد العديد من املوؤ�سرات الدالة على ق�سور التمويل احلكومي للتعليم العايل، والتي تربر البحث 

عن بدائل اأخرى غري التمويل احلكومي للتعليم العايل اأو بدائل ت�سانده، ومن هذه املوؤ�سرات ما يلي:      
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) وزارة االقت�ساد والتخطيط،2004م(
-  اإن اجلامعات عندما حتدد احتياجاتها واملبالغ الازمة، فاإنها نادًرا ما حت�سل على املبالغ التي تطلبها؛ مما 

يوؤثر يف م�ستوى اأدائها.
-  منو التعليم العايل مبعدالت ال تتنا�سب مع معدالت منو خم�س�ساته.

-  عدم القدرة على التو�سع يف التخ�س�سات التطبيقية اأو تلبية متطلباتها.
-   تقل�ص عدد االأ�ساتذة الذين يوؤهلون يف اجلامعات الغربية املرموقة، واللجوء اإىل اإعدادهم حملًيا نتيجة 

قلة املوارد املالية.
-  عجز اجلامعات عن متويل االإجازات التدري�سية والبحثية الأع�سائها خارج البلد.

-   انخفا�ص م�ستوى اخلدمات الطابية من �سكن وطعام وموا�سات ورعاية طبية.
-   توقف م�سروعات التطوير يف التعليم العايل اأو �سريها ببطء.

-   تراجع ن�سيب الطالب من االإنفاق.
 اأم��ا م��ن حيث االأ�سباب املوؤدية اإىل الق�سور يف التمويل احلكومي للتعليم العايل، واملدعوم باملوؤ�سرات ال�سابقة، 

فهناك االأ�سباب االآتية :                                                                
- الت�سخ��م عموًم��ا وغاء التعليم العايل، وعدم قدرة احلكومات واالأ�س��ر على متويله نتيجة تفاقم االأعباء 

التمويلية للتعليم العايل.
-   االنفج��ار ال�س��كاين والتعليمي اللذان خلقا اأزم��ة التعليم اجلامعي؛ املتمثلة يف �سعوب��ة ا�ستيعاب االأعداد 

املتزايدة من طالبي االلتحاق يف ظل القدرة اال�ستيعابية املحدودة ملوؤ�س�سات التعليم العايل.
- �سع��ف املواءم��ة ب��ني خمرج��ات اجلامعات ومتطلب��ات �سوق العم��ل املتغرية بفع��ل التقدم العلم��ي والتقني 

املت�سارع.
- اال�ستم��رار يف �سيا�س��ة التو�س��ع يف التعليم العايل، وتقدميه جماًنا، وت�سجيع االإقب��ال عليه، على الرغم من 

ازدياد الت�سخم وارتفاع االأ�سعار واإزدياد تكاليف التعليم العايل.
-  �سع��ف ق��درة اجلامعات على بل��وغ اأهدافها وزيادة نفقاته��ا اجلارية مقارنة بالنفق��ات اال�ستثمارية وعدم 
اأخذها بالتمويل الذاتي، وقلة اهتمامها بالبحث العلمي )االأحمدي ، 2003،�ص83 (.                                         

            وبالرغم من الدور املهم الذي تقوم به اجلامعات ورغم م�ساعيها من اأجل حتقيق اآمال املجتمع وطموحات 
الراغب��ني يف اإكم��ال تعليمه��م اجلامع��ي؛ اإال اأنها تواج��ه بع�ص امل�سكات الت��ي حتول دون حتقيق ه��ذه االآمال  

والطموحات، على الرغم من اجلهود املبذولة من قبل احلكومة الر�سيدة من اأجل ذلك .
           وم��ن ه��ذه امل�س��كات زي��ادة اأع��داد املقبول��ني يف التعليم اجلامع��ي، والكلفة الكبرية للتعلي��م اجلامعي مع 
النق���ص يف امل��وارد الب�سرية املتمثل��ة باأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية، والبع��د املكاين للجامع��ات، وبع�ص العادات 

االجتماعية والظروف ال�سخ�سية.
وميكن ت�سنيف م�سكات م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل اإىل :- 

حمدودية املوارد التمويلية من اخلزينة العامة للدولة : اإذ اإن هناك �سغطًا  كبريًا على املوارد العامة للدولة 
يف ظ��ل من��و النفقات العامة للدولة بن�سبة اأكرب من منو االإي��رادات العامة، نظرًا العتماد املوازنة على قاعدة 
م��وارد حمدودة تتمثل يف عائدات النفط وال�سرائب والر�سوم اجلمركية ب�سورة رئي�سة، وبالتايل فاإن ال�سفة 
الغالبة للموازنة العامة للدولة اأنها تواجه ب�سورة متكررة عجزًا ماليًا يعك�ص حمدودية املوارد املتاحة يف ظل 

تعاظم االحتياجات املختلفة ملوؤ�س�سات الدولة  )وزارة االقت�ساد والتخطيط ،2010(.      
حمدودي��ة التموي��ل اخلارج��ي : كم��ا يواج��ه التمويل يف جم��ال التعليم �سعف��ا وحمدودي��ة يف التمويل   -
اخلارجي �سواء يف �سكل منح اأو قرو�ص، ويعود ذلك اإىل الطبيعة اخلا�سة للتمويل اخلارجي الذي يخ�سع 

لتقلبات ي�سعب ال�سيطرة عليها، كما اأنه يف نهاية االأمر موردًا ثانويًا وموؤقتًا يرتبط ب�سروط حمدودة.

http://dx.doi.org/10.20428/AJQAHE.10.1


المجلة العربيـة لضمـان 12
جودة التعليم الجامعي

 د. حممد حممدي خمل�ص
املجلد العا�شر  العدد )27( 2017م 

http://dx.doi.org/10.20428/AJQAHE.10.1.1

�سع��ف م�سارك��ة القط��اع اخلا�ص: ال ي��زال اإ�سهام القط��اع اخلا�ص يف متوي��ل التعليم غائب��ًا اأو يكاد يكون   -
معدوم��ًا، با�ستثن��اء بع���ص احل��االت الفردي��ة املوؤقت��ة؛ كم�ساهمة بع�ص رج��ال االأعم��ال يف متويل بع�ص 

املدار�ص، اأو اال�سرتاك يف م�ساهمة بع�ص موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
الطل��ب عل��ى التعليم الع��ايل وارتف��اع كلفت��ه: يف مقابل تراج��ع املخ�س�س��ات املالية يف ميزاني��ات الدول   -
للتعلي��م ب�سبب الرك��ود االقت�سادي والتقلب يف اأ�سع��ار النفط والطلب الكبري عل��ى املخ�س�سات احلكومية 
م��ن قطاع��ات اأخرى كال�سحة وال�سم��ان االجتماعي، باالإ�سافة اإىل اأن زيادة الطل��ب على التعليم العايل 
والقب��ول غ��ري املخط��ط لاأعداد الكب��رية من الطاب يجع��ل اجلامعات واأع�س��اء هيئتها غري ق��ادرة على 

تاأدية ر�سالتهم التعليمية.
التط��ور امل�سط��رد لوظائف التعليم العايل: فلم تعد اجلامع��ة منعزلة عن حميطها االجتماعي، وبالتايل   -
اأ�سبحت مطالبة بتقدمي خدمات واأن�سطة خمتلفة للمجتمع، وكونت وظيفة خدمة املجتمع البعد الثالث 

للوظيفة اجلامعية ثاثية االأبعاد )تعليم، بحث، خدمة جمتمع(
التغ��ريات والتح��والت االقت�سادية العاملية : فمن الظواهر اجلديدة يف التاريخ االقت�سادي التوجه نحو   -
العوملة، ومن اأهم مامح هذا التحول االقت�سادي هو اعتماده على امللكية اخلا�سة والقطاع اخلا�ص الذي 

حتكمه توجهات ال�سوق وعوامل العر�ص.
زيادة اال�ستقال املايل للجامعات : اإذ اإن هذا اال�ستقال �سرط �سروري لا�ستقال االأكادميي واالإداري.   -

ومن م�سكات امل�ساركة يف كلفة التعليم العايل ال�سعودي:
- ا�ستمرار االإقبال على التعليم العايل من قبل فئة �سغرية من املجتمع ترتكز يف الطبقة املتو�سطة والعليا.
- اإن التعليم العايل املجاين ميول من �سريبة ال يراعى فيها فوارق الدخل لاأ�سر االقت�سادية واالجتماعية.
- اإن القرو�ص واملنح املبنية على قدرة االأفراد على متويل تعليمهم العايل حمدودة ب�سفة عامة. وهذا يعني 
اأن اإدخ��ال �سيا�س��ة امل�ساركة بحجة رف��ع درجة امل�ساواة تفتقد قيمتها حينما يك��ون االإقبال على التعليم 
                                                     .)www.moe.org.edu.sa.2010( العايل مرتفًعا وغري مرتبط مب�ستوى دخل الوالدين

م�سادر م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية:-
www. (ت�سني��ف م�س��ادر التموي��ل اجلامع��ي ال�سعودي-اإيراداته��ا- ح�س��ب لوائ��ح وزارة التعليم الع��ايل اإىل

)education in Muslim countries.com

امل�ساركة احلكومية : يعّد التمويل احلكومي امل�سدر الرئي�ص لتمويل التعليم العايل �سواء تعلق االأمر بالتعليم 
اجلامع��ي اأو درا�س��ات املاج�ست��ري والدكت��وراه، اأو متويل االبتعاث اخلارج��ي اأو خمتلف اأن�سط��ة التعليم العايل 
وفعاليات��ه، وقد �سه��د التمويل  احلكومي للتعليم الع��ايل منوًا مطردًا خال الفرتة املا�سي��ة، و�سيظل التمويل 
احلكوم��ي للتعلي��م العايل يواج��ه �سغوطًا كب��رية، وق�س��ورًا اإ�سرافيا للوف��اء مبتطلبات التعلي��م العايل، وذلك 

ب�سببني:
االأول : حمدودي��ة الطاقة اال�ستيعابي��ة للتعليم الفني، والتي �ستظل كذلك على االأقل خال ال�سنوات الع�سر 

القادمة. 
الث��اين : يتمث��ل يف التدفق الكبري على موؤ�س�سات التعليم اجلامعي خا�سة يف ظل معدل منو �سكاين مرتفع )3.5 
%(، ونظ��رة املجتم��ع للتعليم العايل بو�سفه اأحد العنا�س��ر املعززة للمركز االجتماعي لاأ�سرة على خاف 

التعليم الفني الذي ال يزال يف نظر قطاع كبري يف املجتمع �سلعة من الدرجة الثانية.
امل�ساركة اخلارجية : متمثلة يف م�ساركة االأفراد والقطاع اخلا�ص باإمداد اجلامعات مب�سادر مالية؛ كالتربعات 
والهب��ات واخلدم��ات اال�ست�ساري��ة مع مراع��اة �سرط القبول بع��دم التعار�ص م��ع اأهداف اجلامع��ة، والو�سايا، 
واالأوق��اف، فاأي ق��راءة متاأنية مليزانيات اجلامعات تك�س��ف لنا بو�سوح عن التكلفة الباهظ��ة للبنية التحتية 
له��ذه اجلامعات واملتمثلة يف )االأبني��ة – واملرافق- والقاعات – واملختربات- والو�سائل التعليمية، …( االأمر 
الذي يرتتب عليه اأي�سًا ارتفاع الكلفة الت�سغيلية للخدمات وال�سيانة، ومعظم ميزانيات التعليم تذهب للبنية 
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االأ�سا�سية ورواتب العاملني بها والنفقات االإدارية )وزارة التعليم العايل ،2007(.
امل�سارك��ة الذاتي��ة: يع��ّد التمويل الذاتي ه��و كل املبالغ املالية التي حت�س��ل عليها موؤ�س�س��ات التعليم اجلامعي 
وغالب��ًا ينح�س��ر ب��ني )2.4 % - 4.4 %( م��ن اإجمايل م�سادر التمويل املتاحة، ويرتك��ز التمويل الذاتي يف 
ر�س��وم الط��اب الذين يلتحق��ون مبوؤ�س�سات التعلي��م اجلامعي كر�س��وم الت�سجيل، واالأن�سط��ة الطابية، ور�سوم 

االمتحانات، ور�سوم احل�سول على وثائق التخرج )وزارة التخطيط واالقت�ساد ،2010(.
امل�سارك��ة املجتمعي��ة :وهو ما يقدم من قبل اأف��راد املجتمع وموؤ�س�ساته الربحية وغ��ري الربحية اإىل موؤ�س�سات 
التعلي��م الع��ايل من تربعات، وهبات، ومنح نقدية وعينية، حيث متثل املنح اخلارجية يف اإطار التمويل للتعليم 
الع��ايل م��وردًا ثانويًا، وبالرغم من �ساآلة هذا امل�سدر اإال اأنه م�س��در موؤقت، وال يعول عليه كثريًا يف دعم جهود 

التطوير للتعليم. 
ثانيًا: واقع امل�ساركة يف تكلفة التعليم العايل باأمريكا :

ال تقت�س��ر فوائ��د التعليم الع��ايل يف الواليات املتح��دة االأمريكية على االأف��راد فح�سب، بل اإنه��ا متتد لت�سمل 
املجتم��ع ككل. فم��ع القوة املتناف�سة وامل�سحوبة بعدد متزايد م��ن الطاب الذين يوا�سلون درا�ستهم اجلامعية، 
اأ�سب��ح االإقب��ال على التعليم الع��ايل مطلبا اجتماعي��ا ومهنيا حيويا، لك��ن التعليم العايل قد يك��ون مكلفا اإىل 
 )% الدرجة التي يجد عندها العديدون �سعوبة كبرية يف االلتزام مبتطلباته املادية، ففي الواقع يفتقر )70 
م��ن طاب اجلامع��ات للموارد املالية الازم��ة لدفع امل�سروف��ات الدرا�سية، وبالرغم من ارتف��اع تلك التكاليف 
اإىل ه��ذا احل��د؛ ف��اإن الطاب يف الوقت احلا�س��ر يقبلون على التعلي��م اأكرث من اأي وقت م�س��ى، حيث ميثل لهم 

بوابة املرور حلياة تتميز بفي�ص ال نهائي من الفر�ص.
اأهداف م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل باأمريكا: 

يف البداية كانت جميع الكليات يف الواليات املتحدة �سغرية، كما كانت املجاالت الدرا�سية التي توفرها املعاهد 
اخلا�س��ة حم��دودة، ومع ظهور جامعات وكلي��ات عامة كربى، اأ�سبح اأمام الطاب م��ن جميع اخللفيات عددا من 

اخليارات املهنية. 
و�س��ار التعلي��م الع��ايل يف الواليات املتح��دة متاحا من خال اجلامع��ات، والكليات املحلي��ة، والكليات النظرية 
الليربالية، والكليات التقنية. اإ�سافة اإىل العديد من املعاهد العليا، والكليات املهنية التي متنح �سهادات علمية 
ودرج��ات اأكادميية، وهذه املعاهد اإما اأن تكون عام��ة واإما خا�سة، اأما اجلامعات اخلا�سة فتعتمد ب�سكل مبا�سر 
عل��ى امل�سروف��ات التي يدفعها الطاب واخلريجون، يف حني تتلقى اجلامع��ات العامة دعما مبا�سرا من الوالية 

       .)Mcherson, 2000,145 ( التي تقع بها
وميكن تناول اأهداف م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل على النحو االآتي :              

احلكومي. العايل  للتعليم  اإيرادات  توفري  	•
الطاب. اإىل  بالن�سبة  العايل  التعليم  موا�سلة  على  احلفاظ  	•

القرو�ص. اأو  املوارد  اأ�سا�ص  على  للطاب  املالية  وامل�ساعدات  التعليمية  اخلدمات  تقدمي  	•
ا�ستطاعته. قدر  على  كل  العايل  التعليم  تكلفة  حتمل  يف  االأ�سرية  للم�ساركة  ال�سماح  	•

العلمي. والبحث  العايل  للتعليم  الباهظة  التكاليف  مواجهة  	•
االأمريكية. باجلامعات  العايل  التعليم  طاب  عند  التعليم  اأجل  من  العمل  مفهوم  تنمية  	•

 Bikasc,1998,( امل�ساهمة يف انت�سار معاهد االأربع �سنوات بنظام التعليم املفتوح اخلا�سة منها والعامة 	•
      .) 114
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اإجراءات خف�ص كلفة التعليم العايل باأمريكا: 
1 -الطريقة غري املبا�سرة: وتهتم هذه الطريقة مبجموعة من االأ�ساليب التي ميكن عن طريقها زيادة كفاءة 
                         )Donald,1997,112 ( التعليم العايل واإنتاجيته،  ولعل من اأهم اأ�ساليب خف�ص التكلفة بهذه الطريقة ما يلي
تكثي��ف اجله��د للحد من الفاقد ب�سوره املختلف��ة، وعلى �سبيل املثال )الر�سوب( فهو اأحد �سور الفاقد  	•
اخلط��ري م��ن حيث تاأثريه عل��ى رفع التكلفة وزي��ادة النفقات،كم��ا اأن التدنى يف م�ست��وى التح�سيل �سورة 

خطرية من �سور الهدر يف التعليم.
االهتم��ام بعوام��ل اجل��ودة يف التعليم، مثال التنمية املهنية الأع�ساء هيئ��ة التدري�ص باجلامعات ورفع  	•

جودتهم وحوافزهم، واالهتمام باملكتبات والتطبيقات الرتبوية املختلفة.
- الطريقة املبا�سرة :  2

وتت�سمن جمموعة االأ�ساليب االآتية:
املباين والتجهيزات التعليمية عن�سران من عنا�سر خف�ص التكلفة )الراأ�سمالية(، حيث اأجريت بع�ص  	•
الدرا�س��ات االأمريكي��ة م��ن اأجل تخفي���ص تكاليف االأبنية وحت�س��ني �سروطها، وتبني ه��ذه الدرا�سات اأنه 
م��ن املمك��ن احل�سول على وفر مهم عن طريق ح�سن اختيار امل��كان، وتوفري ال�سروط الهند�سية والرتبوية 

املائمة لها.
ا�ستخدام االأبنية اجلامعية الأغرا�ص اأخرى قد تدر على املوؤ�س�سة الرتبوية موارد مالية اأخرى، اأو قد  	•

توفر عليها تكلفة اإ�سافية.
الدم��ج والتكام��ل بني اجلامع��ات، وحتى بني االأق�سام العلمية  املتناظرة داخل الدولة الواحدة؛ حيث  	•

التوفري يف التكلفة واإثراء اخلربات.
ا�ستخ��دام اأث��اث ب�سي��ط ورخي���ص، عل��ى عك�ص ال��دول العربية التي ت�ستن��زف اأم��واال م�ساعفة ميكن  	•

توفريها وتوجيهها لرفع جودة التعليم.
احل��د م��ن التكد�ص ملوظفي اجلامعات االأمريكية من غري اأع�ساء هيئة التدري�ص والتي يتزايد عددهم  	•

ب�سكل كبري عن متطلبات العمل الوظيفي يف بع�ص الدول العربية.
م�سادر م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل باأمريكا:

تتعدد م�سادر م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل باأمريكا، وميكن تناولها على النحو االآتي: 
م�سارك��ة املوؤ�س�س��ات اخلا�سة: عن طريق ال�سريبة اخلا�سة التي تدفعها هذه ال�سركات مقابل االنتفاع  	•
بخريج��ي التعلي��م الع��ايل واال�ستفادة منه��م، وت�سمى ه��ذه ال�سريبة )تكلف��ة دعم التعلي��م( وي�سرتط 
فيه��ا: اأن تتنا�س��ب طرديا مع عدد اخلريجني الذين يعملون يف ال�سرك��ة، وحجم ال�سركة، وطبيعة موؤهل 
اخلريج. ويعّد هذا املجال خ�سب الإ�سهام القطاع اخلا�ص يف  م�ساركة التكلفة يف التعليم العايل االأمريكي، 

  )Daivd,1994,120-122( :ب�سرط اأن تتوافر ال�سروط االآتية
اخل�س��وع الإ�س��راف وزارة التعليم العايل، ومبا ي�سمن االإ�سراف على عديد م��ن االأمور منها املناهج واللغات   -

وطرق التدري�ص.
و�س��ع ال�سواب��ط التي ال جتع��ل الهدف االأ�سمى من موؤ�س�سات التعليم الع��ايل اخلا�ص هو الرتبح فقط ، لذا   -
ت�س��ع �سقف��ا للم�سروف��ات الدرا�سية مع اإعط��اء ن�سيب للطاب املتفوق��ني للح�سول عل��ى تعليم جماين اأو 

التوفري يف امل�سروفات. 
•	امل�سارك��ة الطابي��ة: حيث يتحمل الطاب اجلزء االأكرب من تكلفة الدرا�سة يف حالة البقاء لاإعادة يف 
نف���ص ال�سن��ة الدرا�سية، على اأن يتحمل كل التكلفة يف حالة ر�سوب��ه مرة اأخرى يف هذه ال�سنة الدرا�سية، هذا 
باالإ�ساف��ة اإىل حتم��ل طاب الدرا�سات العليا جزءا من التكلفة الدرا�سي��ة، والتي ترتفع ب�سكل كبري بالقيا�ص 
اإىل تكلفة الطالب يف املراحل ال�سابقة، كما يدفع الطاب ر�سوما ً درا�سية مقابل ح�سولهم على درجة جامعية، 

وتختلف قيمتها من والية اإىل اأخرى.
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•	توف��ري نظ��ام االإقرا�ص:حي��ث توف��ر اجلامع��ات االأمريكي��ة قرو�سا للط��اب يف حالة زي��ادة امل�سروفات 
الدرا�سي��ة وخا�س��ة املحتاج��ني منهم، ال�ستكم��ال تعليمهم العايل عل��ى اأن ت�سدد القرو�ص بع��د تخرجهم وفق 

نظم متفق عليها، ويتميز هذا النظام باالآتي:
- اإن ه��ذا النظ��ام ي�سع على عاتق املنتفعني جزءا من تكلفة االإعداد، وبالت��ايل امل�ساركة يف تكلفة التعليم 

العايل االأمريكي.
- يوؤدي هذا النظام اإىل حت�سني جودة التعليم.

- يحث هذا النظام الطاب على اإنهاء درا�ستهم يف اأق�سر وقت ممكن.
- ي�ساعد هذا النظام كل فرد على متابعة درو�سه ح�سب موؤهاته وقدراته وميوله.

وتتمثل اأنواع القرو�ص الطابية على النحو االآتي: 
- القرو�ص التجارية .  1

- القرو�ص املرتبطة مب�ستوى الدخل .  2
- الربامج احلكومية للقرو�ص الطابية، والتي تتمثل يف االآتي :-   3

اأ ( برنامج القرو�ص على امل�ستوى الفيدرايل .
ب( قرو�ص اآباء طاب املرحلة اجلامعية االأوىل .

ج( القرو�ص املبا�سرة للطاب.
                          )Kenneth,1994, 235 (.برنامج الواليات للقرو�ص )د

•	اجلامع��ات كمكات��ب ا�ست�سارية: ت�ستخدم موؤ�س�سات التعليم الع��ايل كمكاتب ا�ست�سارات؛ حيث اإنها ت�سم 
العلم��اء والباحث��ني يف خمتلف التخ�س�س��ات، وميكن اال�ستف��ادة منهم خلدمة رجال االأعم��ال وقطاعات 
االإنت��اج اخلا���ص والعام من خ��ال اإجراء الدرا�س��ات والبحوث، وتق��دمي امل�سورة مبا يع��ود على اجلامعة 

.)Russil,1997, 230(واأ�ساتذتها بالدخول االإ�سافية
•	اجلامع��ات كمراك��ز اإنت��اج: حيث متتل��ك اجلامعات م�ست�سفيات وم��زارع وور�ص وغريها م��ن املراكز التي 
ميك��ن اأن ت�ستغ��ل كمراكز لاإنتاج، ومما يتيح للجامعة توظي��ف معطيات العلم احلديث وال�سيما يف العلوم 
التطبيقية  لتطوير االإنتاج ال�سناعي والزراعي والتجاري، لذا يوجد تواأمة بني الكليات الفنية من جهة  

وال�سركات املناظرة من جهة اأخرى.
اأي�سا ً امل�سادر اخلا�سة بن�سبة كبرية من دخل موؤ�س�سات التعليم العايل،  •	الهبات والتربعات: كما ت�ساهم 
وتتمث��ل هذه االإ�سهامات يف تربعات رجال االأعمال، واملوؤ�س�س��ات اخلريية، وخريجي اجلامعات، وتختلف 
ه��ذه االإ�سهام��ات من والية الأخرى، حيث يرتبط الدعم امل��ايل املقدم من االأفراد والهيئات بالوالية على 
احلالة االقت�سادية بها، ومدى قدرة حكومة الوالية على فر�ص �سرائب ل�سالح التعليم اجلامعي، وقدرة 

اجلامعات وكفاءتها من جذب االأفراد للتربع. 
ثالثًا:واقع م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل باإجنلرتا:

اأهداف م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل باإجنلرتا:
جامع��ات التعلي��م العايل االإجنليزية هي كيانات نظامية م�ستقلة ال تديره��ا وال متلكها احلكومة الربيطانية، 
ب��ل ت�س��رتك يف جمال�ص م��ع هيئات حكومي��ة حتدد اجتاهه��ا اال�سرتاتيجي وتراق��ب �سام��ة اأو�ساعها املالية 
والتاأك��د م��ن فعالي��ة اأدائه��ا، وهذه الهيئ��ات ال تتدخل يف اإدارته��ا اأو براجمه��ا التدري�سي��ة اأو نوعية البحوث 
العلمي��ة الت��ي يجريه��ا اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ص واملراك��ز البحثي��ة باجلامع��ات، وال حتى يف نظ��ام التوظيف 
اأو روات��ب املوظف��ني! ه��ذا يح��دث بالرغم م��ن اأن جامعاتها تتلقى دعم��ًا حكوميًا عن طري��ق جمال�ص التمويل 
املرتبط��ة باجلامعات والت��ي تلتزم ب�سمان جودة التعلي��م العايل، ولذلك فاإن جامع��ات اململكة املتحدة؛ ومنها 
اإجنل��رتا تتميز با�ستقاليتها و�سمعتها الوا�سعة وذلك مل��ا تتمتع به من حرية فكرية واأكادميية، ويتميز قطاع 
التعليم العايل فى اململكة املتحدة ب�سكل عام اأي�سًا ب�سخامته وتنوعه، كما اأنه ال يقدم مناهج درا�سية وطنية 
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. )Hebel ,2000,115-120(   ملوؤ�س�ساته التي تتحمل امل�سوؤوليات ل�سمان جودة براجمها الدرا�سية
ومن اأهداف م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل باإجنلرتا ما يلي:

1 - احلفاظ على ا�ستقالية اجلامعة ماليا واإداريا.
- توفري اجلودة يف الربامج التدري�سية والبحثية باجلامعة.  2

- ت�سجيع املوؤ�س�سات اخلريية واجلمعيات العلمية على امل�ساركة يف التخطيط لتطوير التعليم العايل.  3
- زيادة قدراتها يف مواجهة العجز املتزايد يف املوارد املالية املخ�س�سة للجامعات من احلكومة املركزية.  4

- العمل على ا�ستثمار اأموال دافعي ال�سرائب لتعود بالنفع على املجتمع.  5
6 - التغلب على الظروف االقت�سادية للطاب حمدودي الدخل والذين يرغبون يف ا�ستكمال تعليمهم العايل.
7 - تخفيف العبء على احلكومة، ومن ثم القطاع العام ب�سفة عامة من اأعباء التكاليف العالية واملت�ساعدة 

للتعليم العايل.
8 - حت�سني كفاءة اجلامعة.

9 - ن�س��ر العدال��ة من خال اإتاحة امل�ساركة يف تكلفة التعليم العايل م��ن اجلمهور، مما يعك�ص املنافع العامة 
غري املحدودة للتعليم العايل وبني االأ�سر والطاب )االأمم املتحدة ،1995(.                       

اإجراءات خف�ص الكلفة يف التعليم العايل باإجنلرتا
ان�س��ئ جمل�ص متويل التعليم الع��ايل)HEFC(  بفروعه الثاثة اإجنلرتا وويلز وا�سكتلندا ليقوم مبهام التاأكد 
م��ن �سام��ة ا�ستثمار اأم��وال دافع��ي ال�سرائب لتع��ود بالنفع عل��ى املجتمع، وعدال��ة توزيع االأم��وال املر�سودة 
لتموي��ل موؤ�س�س��ات التعليم اجلامعي يف بريطانيا، وو�سع اآليات واأ�ساليب اإ�سافية لتمويل اجلامعات والعمل على 
ا�ستقالها اإداريا ًوماليا ً، بهدف زيادة قدراتها يف مواجهة العجز املتزايد يف املوارد املالية املخ�س�سة للجامعات 

من احلكومة املركزية.
وفيما يلي بع�ص من ال�سور املبتكرة يف خف�ص تكاليف التعليم العايل باإجنلرتا ب�سيء من التف�سيل 

1 - خ�سخ�سة التعليم اجلامعي :

  لق��د اأدت م�ستج��دات النظ��ام االقت�سادي العامل��ي اجلديد، واتباع �سيا�س��ات التحرر االقت�س��ادي اإىل تقلي�ص 
م�سوؤوليات الدول يف االإنفاق على ال�سلع واخلدمات، وت�سجيع اخل�سخ�سة يف كافة املجاالت مبا يف ذلك التعليم، 
ويق�س��د بخ�سخ�سة التعليم اجلامعي هو قيام القطاع اخلا�ص بتمويل موؤ�س�سات جامعية واإدارتها للو�سول اإىل 

جمموعة حمددة من االأهداف اأبرزها: حتقيق ربح وعائد مايل وفق القوانني املحددة.
 وم��ن �س��ور اخل�سخ�س��ة التي تطبقه��ا اجلامع��ات االإجنليزية : اإ�س��دار �سندات مالي��ة ت�سب��ه اأوراق االئتمان 
للح�سول على خدمة التعليم اجلامعي يف اأي موؤ�س�سة جامعية يقع عليها اختيار العميل وحقوق االمتياز، وتعني 
منح املنظمات التجارية اأو ال�سناعية حق احتكار توفري اخلدمة التعليمية اجلامعية بتكلفة اقت�سادية اأقل.

- تزايد اهتمام ال�سركات متعددة اجلن�سيات بالتعليم اجلامعي :  2

زاد يف االآون��ة االأخ��رية ن�ساط ال�سركات متعددة اجلن�سيات يف التعلي��م، و�سار لتلك ال�سركات تاأثريات وا�سحة 
على موؤ�س�سات التعليم العايل واجلامعي، ويظهر ذلك يف �سور عديدة منها : امل�ساركة يف متويل التعليم وجتويد 
اخلدم��ة التعليمية، وحتمل بع�ص اأعباء العملية التعليمية، واالإنفاق على املوهوبني وذوي احلاجات اخلا�سة، 
وتوفري قرو�ص للطاب املحتاجني، واإعادة �سياغة املهارات واملعارف التي يهتم التعليم اجلامعي بنقلها للطاب 

لتنا�سب املنظور العاملي .
- تطبيق املعايري االقت�سادية على االأنظمة التعليمية :  3

    يع��د التعلي��م ا�ستثم��ارًا ب�سري��ًا يف��وق يف عائده اال�ستثم��ار يف كل املجاالت، وم��ن ثّم تزاي��دت اأهمية العائد 
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االقت�س��ادي للتعليم، ويتحقق هذا العائد عندما يتمك��ن النظام التعليمي من الو�سول بكفاءة اإىل اأعلى جودة 
ممكن��ة يف حتقيق االأه��داف املو�سوعة وباأقل هدر ممك��ن، ولذا تزايد االهتمام بح�س��اب القيمة االقت�سادية 

للتعليم وتكلفته وحتويله، والعائد املتوقع منه واإنتاجية موؤ�س�ساته وفعاليتها.
- توثيق العاقة بني التعليم اجلامعي وقطاعات العمل واالإنتاج :  4

     تزاي��دت اأهمي��ة توثي��ق العاق��ة ب��ني التعليم الع��ايل واجلامعي وقطاع��ات العمل واالإنت��اج يف ظل العوملة 
االقت�سادي��ة، ويتجل��ى ذل��ك م��ن خ��ال : م�ساهم��ة التعليم اجلامع��ي االإجنلي��زي يف تق��دمي دورات تدريبية 
للعاملني بالقطاعات االإنتاجية، وتدريب الطاب على خمتلف املهن والوظائف يف اأماكن العمل، واإن�ساء مراكز 

للتنمية املهنية  )ال�سائغ، 2007(.       
م�سادر م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل باإجنلرتا:

- املنح و�سندات التعليم:  1

     حي��ث تق��وم احلكومة ببيع اخلدم��ات التعليمية اإىل اأولي��اء االأمور، وحت�سل الر�س��وم التعليمية منهم نظري 
التح��اق اأبنائه��م باجلامعات، كم��ا ي�ساعد القط��اع اخلا�ص ب�سكل غري مبا�س��ر التعليم الع��ايل يف بيع اخلدمات 
التعليمي��ة اإىل احلكوم��ة ع��ن طريق املنح وال�سن��دات التعليمية، والت��ي متول من ح�سيل��ة ال�سرائب على هذه 

ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة.
- الر�سوم الدرا�سية:  2

      وه��ي اأح��د امل�سادر التي يعتمد عليها التعليم الع��ايل االجنليزي من خال حت�سيل موؤ�س�سات التعليم العايل 
احلكوم��ي  مل�سروفات مقاب��ل اخلدمات التعليمية التي يح�سلون عليها، وغالبا م��ا تكون بن�سبة قليلة من ن�سبة 
االإنف��اق على التعليم، حيث ي�ساعد ذل��ك يف تعزيز ميزانية الدولة  املخ�س�سة للتعليم العايل والبحث العلمي، 

وي�ساعدها يف حت�سني جودة التعليم وخمرجاته.
- املوؤ�س�سات املجتمعية:  3

      وهي املوؤ�س�سات االقت�سادية والتي تقدم امل�ساعدات املادية والعينية، لدعم التعليم العايل والبحث العلمي، 
ومنه��ا: ال�سرائب املوجه��ة للتعليم �سواء من املواطنني اأو من ال�سركات، والتربع��ات العينية واملادية للخدمات 
التعليمي��ة، واالإ�سه��ام يف التخطيط وتطوي��ر االإدارة، من خال التط��وع وتقدمي امل�سارك��ة يف اأعمال ال�سيانة 

واملباين والو�سائل التعليمية املختلفة.
- القرو�ص :  4

    ومنه��ا م��ا ه��و مقدم للطاب، وما هو مقدم للموؤ�س�سات التعليمية، حي��ث متنح الدولة قرو�سا للطاب من اأجل 
ا�ستكم��ال درا�سته��م اجلامعية على اأن يقوموا بت�سديد هذه القرو�ص بع��د تخرجهم ب�سروط مي�سرة وفق نظم 

متفق عليها.
5 - جمل�ص متويل الكليات التقنية:

          ويه��دف اإىل ت�سجي��ع موؤ�س�س��ات التعلي��م العايل على مقابل��ة االأعداد املتزايدة عل��ى التعليم العايل ورفع 
الكفاءة النوعية له، وزيادة فر�ص امل�ساركة بني التعليم العايل واملوؤ�س�سات االأخرى يف كل ما يتعلق باخلدمات 
التعليمية، واإتاحة الفر�سة للم�ساركة يف كلفة التعليم العايل وتطوير �سبل االإنفاق عليه، وت�سجيع اجلامعات 

لتعديل م�ساراتها نحو �سمان ح�سن ا�ستثمار املال العام.
- امل�ساركات االأ�سرية:  6

      حي��ث ي�ساه��م الطاب واأولياء اأمورهم يف تكاليف التدري�ص يف مرحلة التعليم العايل على قدر اإمكانياتهم، 
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حت��ى يف املوؤ�س�س��ات العامة التعليمية املعروفة، اإن العائ��ات يف اإجنلرتا ينتظر منها اأن ت�سدد الأبنائها  تكاليف 
االإعا�سة يف اجلامعات، ولي�ص تكلفة التدري�ص اأو م�سروفات التعليم.

- العمل من اأجل التعليم:  7

       حي��ث ينتظ��ر م��ن الط��اب العمل خال االإج��ازة ال�سيفي��ة واإجازة ن�سف الع��ام، اأو العم��ل لبع�ص الوقت؛ 
وذلك للم�ساهمة يف تكلفة التعليم، وتقوم الدولة بدورها بتوفري فر�ص العمل وتقدمي الدعم اجلزئي للمعاهد 
وبع���ص الوظائ��ف املحلية للطلبة املحتاجني، كما يتم اإن�ساء ف�سول تعليمي��ة م�سائية للطلبة الذين يعملون يف 

.)Hebel ,2000,115-120(  فرتة ال�سباح لبع�ص الوقت
رابع��ا: اأوج��ه الت�سابه واالختاف بني واق��ع م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل احلكوم��ي وتف�سريها يف كل من 

اأمريكا واإجنلرتا واململكة العربية ال�سعودية:
       تناول��ت حم��اور البح��ث ال�سابقة االإطار العام لها، كما مت الرتكيز عل��ى مو�سوع البحث، وهو واقع امل�ساركة 
يف كلف��ة التعليم الع��ايل احلكومي يف اأمريكا واإجنلرتا واململكة العربي��ة ال�سعودية، ويتناول هذا املحور اأوجه 
الت�ساب��ه واالخت��اف يف واقع امل�ساركة يف كلف��ة التعليم العايل احلكومي، وتف�سريه��ا يف �سوء القوى والعوامل 
الثقافية املختلفة يف كل من اأمريكا واإجنلرتا واململكة العربية ال�سعودية من خال عدة حماور، هي :)اأهداف 
امل�سارك��ة يف كلف��ة التعلي��م العايل–اأ�سالي��ب م�سارك��ة الكلف��ة يف التعليم الع��ايل– م�سادر م�سارك��ة الكلفة يف 

التعليم العايل(. وميكن تناول اأوجه الت�سابه واالختاف فيما يلي:
اأوال : اأهداف م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل :

          ت�سع دول املقارنة ثاثة اأهداف للم�ساركة يف كلفة التعليم العايل احلكومي، يطمح اإىل حتقيقها مبا ميكن 
من تطوير الأداء التعليم العايل من الناحية التدري�سية والبحثية وخدمة املجتمع.

         وتهدف عملية م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل احلكومي يف اململكة العربية ال�سعودية اإىل زيادة الطاقة 
اال�ستيعابي��ة ملوؤ�س�س��ات التعليم العايل، مبا يتما�س��ى ومتطلبات التنمية االقت�سادي��ة واالجتماعية وحاجات 
مناط��ق اململك��ة املختلفة، وتطوي��ر نظم موؤ�س�س��ات التعليم العايل ومناهجه��ا وبراجمها، مبا يتف��ق ومتطلبات 
واحتياج��ات �س��وق العمل، وحت�سني الكفاءة الداخلية واخلارجية لنظام التعليم العايل، وزيادة اإ�سهام القطاع 
اخلا���ص يف حتقي��ق االأه��داف الوطنية لقطاع التعلي��م العايل، وتطوير اأط��ر التعاون والتفاعل ب��ني موؤ�س�سات 

التعليم العايل والقطاع االأهلي.
        اأم��ا يف اأمري��كا ف��كان م��ن اأه��داف م�سارك��ة الكلف��ة يف التعلي��م العايل ه��و توفري اإي��رادات للتعلي��م العايل 
غ��ري حكومية، واحلف��اظ على موا�سل��ة التعليم الع��ايل بالن�سبة اإىل الط��اب، وتقدمي اخلدم��ات التعليمية، 
وامل�ساع��دات املالي��ة للط��اب عل��ى اأ�سا�ص امل��وارد اأو القرو���ص، وال�سماح للم�سارك��ة االأ�سري��ة يف حتمل تكلفة 

التعليم العايل كل على قدر ا�ستطاعته، والعمل على تقلي�ص حجم الدعم العام للطاب غري املحتاجني.
       وعن اأهداف م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل يف اجلامعات االإجنليزية فتكمن يف احلفاظ على ا�ستقالية 
اجلامع��ة مالي��ا  واإداريا، وت�سجيع املوؤ�س�سات اخلريية واجلمعيات العلمي��ة على امل�ساركة يف التخطيط لتطوير 
التعلي��م العايل، والتغل��ب على الظروف االقت�سادية للط��اب حمدودي الدخل، والذي��ن يرغبون يف ا�ستكمال 
تعليمه��م الع��ايل، وتخفي��ف العبء عل��ى احلكومة، ومن ث��م القطاع العام ب�سف��ة عامة، ومن اأعب��اء التكاليف 
العالي��ة واملت�ساع��دة للتعلي��م الع��ايل؛ ن�س��ر العدالة من خ��ال اإتاحة  امل�سارك��ة يف تكلفة التعلي��م العايل من 

اجلمهور، مما يعك�ص املنافع العامة غري املحدودة للتعليم العايل وبني االأ�سر والطاب.
اأوجه الت�سابه وتف�سريها:

       تت�ساب��ه اململك��ة العربي��ة ال�سعودية واأمري��كا واإجنلرتا يف تعدد اأهداف م�سارك��ة الكلفة يف التعليم العايل 
احلكوم��ي، م��ن حيث االهتم��ام بالتعليم العايل والتمكني م��ن تطوير عملية التدري�ص والبح��ث العلمى وتوفري 
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التعلي��م الع��ايل للطاب وخا�سة حمدودي الدخ��ل والذين يرغبون يف ا�ستكمال تعليمه��م العايل، كما تت�سابه 
يف زي��ادة اإ�سه��ام القطاع اخلا�ص يف حتقيق االأه��داف الوطنية لقطاع التعليم الع��ايل، وتطبيق نظام االعتماد 
االأكادمي��ي جلمي��ع برام��ج موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل، وذل��ك لتطوي��ر التعليم اجلامع��ي الذي ميث��ل الدعامة 

االأ�سا�سية للتنمية ال�ساملة يف دول العامل.
وميكن تف�سري اأوجه الت�سابه يف �سوء )العامل االقت�سادي(:

       حي��ث جن��د اأن هن��اك عاقة ارتباطية ب��ني التعليم ب�سفة عامة والتعليم الع��ايل ب�سفة خا�سة، والتطور 
االقت�س��ادي وال�سناع��ي يف ال��دول املختلفة؛ حي��ث اأ�سبحت العاق��ة وثيقة بني النمو االقت�س��ادي والتعليم، 
فاأ�سب��ح التعلي��م عن�سرًا من عنا�سر التنمية االقت�سادية، واال�ستثمار في��ه ا�ستثمار يف اأعز ما لدى املجتمع من 
م��وارد اقت�سادي��ة وهي املوارد الب�سرية ، وبذلك �سار الهدف م��ن التعليم، هو تزويد املجتمع بحاجاته من قوى 
عاملة مدربة وتوجيه املتعلمني اإىل اأنواع التعليم التي تخدم املجتمع وتعمل على تطوره، ومبا اأن التعليم اأداة 
الإع��داد االأي��دي العامل��ة املاهرة يف �سوق العمل الإحداث التق��دم االقت�سادي، فهو اأي�س��ًا اأداة حتديث املجتمع 
اقت�ساديًا و�سيا�سيًا واجتماعيًا، هذا باالإ�سافة اإىل اأن التعليم العايل هو مفتاح احلراك االجتماعي، والفر�سة 
االقت�سادي��ة والرفاهية، وتلبي��ة حاجات االقت�ساد والتقدم، وتوفري مقومات عملية حتديث املجتمع )بدران 

،2000م،44(. 
كما ميكن تف�سري ذلك يف �سوء )العامل االجتماعي(: 

      حي��ث اأ�سب��ح التعل��م حم��ورًا اأ�سا�سي��ًا يف عملية اإ�ساح املجتم��ع وتطويره، وحتقيق معدل م��ن التنمية يعني 
االأفراد على التمتع بدخل مرتفع، وحت�سن يف جمال اخلدمات املختلفة للمجتمع، ومل تعد هناك دولة يف عاملنا 
املعا�س��ر ال ت��ويل التعليم االأهمية الت��ي ي�ستحقها بجدارة، بو�سف��ه عامًا ناظمًا حلرك��ة الواقع االجتماعي، 

ومعينًا على حتقيق ا�سرتاتيجيات التغري االجتماعي والرفاة االقت�سادي ) ح�سني،2008م،70(. 
اأوجه االختاف وتف�سريها:

      فف��ي اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة تعرب معظ��م االأهداف ع��ن توجهات اجلامع��ة امل�ستقبلية، والت��ي تعينها 
عل��ى حتقيق اأهدافها ولي�ست اأهدافا له��ا، ويظهر ذلك يف التحديات التي يواجهها  التعليم العايل والذي يتعلق 
بتمويل��ه؛ حي��ث اإن االعتم��ادات املالية احلكومي��ة املتاحة تتجه نح��و النق�ص وذلك باملقارن��ة بحجم الطلب 

عليه.
اأم��ا ع��ن اأمريكا فتتع��دد اأهداف م�ساركة الكلفة عل��ى التعليم؛ حيث ركزت على توفري اإي��رادات للتعليم العايل 
غري حكومية، وتقدمي اخلدمات التعليمية وامل�ساعدات املالية للطاب على اأ�سا�ص املوارد اأو القرو�ص، ال�سماح 
للم�سارك��ة االأ�سري��ة يف حتم��ل تكلفة التعلي��م العايل كل على ق��در ا�ستطاعت��ه، مواجهة التكالي��ف الباهظة 
للتعلي��م العايل والبحث العلم��ي، وتنمية مفهوم العمل من اأجل التعليم عند طاب التعليم العايل يف اجلامعات 

االأمريكية، كما حتقق االأهداف اأعلى امل�ستويات االأكادميية، واإثراء وتقدم للثقافة والتعليم واالإن�سانيات.
ويف اإجنل��رتا تتمي��ز اأهدافها بال�سمول والتن��وع حيث تغطي وظائف اجلامعة ويظهر ذل��ك يف اهتمام اجلامعة 
باملجتم��ع عن طريق االإ�سهام يف تطوي��ر العملية التعليمية يف اجلامعة، وتقدمي نتائج اأبحاث اجلامعة خلدمة 
املجتم��ع، كم��ا ت�سمل االأهداف التغل��ب على الظروف االقت�سادي��ة للطاب حمدودي الدخ��ل والذين يرغبون 
يف ا�ستكم��ال تعليمه��م الع��ايل، وتخفي��ف العبء على احلكوم��ة ومن ثم القط��اع العام ب�سفة عام��ة من اأعباء 
التكالي��ف العالي��ة واملت�ساع��دة للتعلي��م العايل، ون�س��ر العدالة من خال اإتاح��ة  امل�سارك��ة يف تكلفة التعليم 

العايل من اجلمهور، مما يعك�ص املنافع العامة غري املحدودة للتعليم العايل ولاأ�سر وللطاب .
وميكن تف�سري اأوجه االختاف يف �سوء ) العامل االقت�سادي( ففي اململكة العربية ال�سعودية :

             توؤث��ر النواح��ي االقت�سادي��ة عل��ى م�س��ار التعلي��م، وتوج��ه نظم��ه يف دول الع��امل؛ وذل��ك الأن العاقة 
ب��ني التعلي��م واالقت�س��اد متبادلة، وقد تكون م�سطردة عل��ى ح�سب ظروف كل دولة وم�س��ادر االقت�ساد فيها. 
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وعاملن��ا االإ�سامي  ومنه اململكة العربية ال�سعودية يع��اين من امل�ساكل االقت�سادية، املتمثلة يف �سعف مواردها 
االقت�سادي��ة، وقل��ة اإمكانياته��ا املادي��ة، ويزي��د م��ن �س��دة املعان��اة فيها ظاه��رة الفق��ر وارتفاع ن�س��ب االأمية 

)www.moe.org.edu.sa/htm3/1/2010(والبطالة
         اأم��ا يف اأمري��كا فيع��د العامل االقت�سادي من اأهم العوامل التي دفعت اإىل �سرورة االهتمام بالتعليم العايل 
والبح��ث العلمي، وارتبط التعليم ب�سفة عام��ة بدرجة التطور االقت�سادي وال�سناعي؛ فقد اأحدثت الواليات 
املتح��دة االأمريكي��ة تطورا مده�سا بعد احلرب �سم��ل جميع وجوه احلياة االقت�سادي��ة والعمرانية، وا�ستطاع 
االإن�س��ان االأمريك��ي اأن ي�سع العلم والتقنية يف خدمة املجتمع، واجته��ت اإىل االهتمام برعاية العامل الب�سري 
وتنميت��ه؛ وذل��ك باالهتم�ام بالتعليم العايل والبحث العلمي وجعل��ه تعليما خلدمة املجتمع )�ساحي ،2008م، 

�ص76(. 
       ويف اإجنل��رتا دع��ت حكوم��ة مارجريت تات�سر زعيمة حزب املحافظ��ني يف انتخابات )1997م( اإىل �سرورة 
االإ�ساح الهيكلي، والذي يتطلب التحول اإىل اقت�ساد ال�سوق، واالأخذ بالتخ�س�سية وبيع القطاع العام، واإتاحة 
املن��اخ اال�ستثم��اري املنا�سب، �سواء للم�ستثم��ر الوطني اأو االأجنبي، ولزيادة ميزاني��ة اجلامعة �سعت اإىل جذب 
الطاب االأجانب بو�سفهم ميثلون م�سدرا كبريا للدخل، كما تتطلع العديد منها اإىل االأ�سواق الدولية لت�سدير 
املنتجات واخلدمات كن�ساط مهم لتزويد الدخل، وذلك باالرتباط باتفاقات مع جامعات اأخرى خارج احلدود، 
اأو حت��ى م��ع �س��ركات االأعمال الك��ربى متعدية احل��دود، ومن هنا ويف ال�سن��وات االأخرية اأعلن��ت احلكومة عن 
زعمه��ا عل��ى ترك �سركات االأعمال الك��ربى اأن تدير جامعاتها اخلا�سة، من اأج��ل تناف�ص اجلامعات احلكومية 

.)Holtta,1998,146( واخلا�سة يف اإجنلرتا
ثانيًا: اإجراءات خف�ص الكلفة يف التعليم العايل :

          يف اململكة العربية ال�سعودية تتجه اإجراءات خف�ص تكلفة التعليم العايل اإىل بع�ص الطرق التقليدية، 
والت��ي تكم��ن يف ط��رق التمر�ص؛ حي��ث اإنها تعتمد عل��ى الدعم احلكومي وكذل��ك املعونات الدولي��ة التي تاأتي 
م��ن اخل��ارج فقامت �سيا�سات تقليدية خلف�ص االإنفاق على التعلي��م العايل تنطلق هذه ال�سيا�سات من قناعة اأن 

االإدارة املالية الر�سيدة ميكنها اأن تعو�ص النق�ص يف املوارد، بل تكون قادرة على تعظيم هذه املوارد.
       ويف اأمري��كا تتع��دد اإج��راءات خف���ص التكلف��ة يف التعلي��م العايل فمنها غ��ري املبا�سرة، وتتمث��ل يف تكثيف 
اجلهد للحد من الفاقد ب�سوره املختلفة، فهو يوؤثر على رفع التكلفة وزيادة النفقات، كما اأن للتدين يف م�ستوى 
التح�سي��ل �س��ورة خطرية من �سور الهدر يف التعليم، واأما عن االإج��راءات املبا�سرة فت�سمل املباين والتجهيزات 
التعليمي��ة عن�سرين من عنا�سر خف���ص التكلفة )الراأ�سمالية(، وا�ستخدام االأبنية اجلامعية الأغرا�ص اأخرى 
ق��د ت��در عل��ى املوؤ�س�سة الرتبوية م��وارد مالية اأخرى، اأو ق��د توفر عليها تكلف��ة اإ�سافية، واحل��د من التكد�ص 
ملوظف��ي اجلامع��ات االأمريكية من غري اأع�ساء هيئة التدري���ص، والتي يتزايد عددهم ب�سكل كبري عن متطلبات 

العمل الوظيفي يف بع�ص الدول العربية.
        وع��ن اإجنل��رتا ف��اإن اإج��راءات خف���ص التكلف��ة يف العليم العايل متنوع��ة ومتطورة وتتمث��ل يف خ�سخ�سة 
التعليم اجلامعي، ومن �سور اخل�سخ�سة التي تطبقها اجلامعات االإجنليزية  اإ�سدار �سندات مالية ت�سبه اأوراق 
االئتم��ان للح�س��ول عل��ى خدمة التعلي��م اجلامع��ي يف اأي موؤ�س�سة جامعية يق��ع عليها اختي��ار العميل، وتزايد 
اهتمام ال�سركات متعددة اجلن�سيات بالتعليم اجلامعي، وتطبيق املعايري االقت�سادية على االأنظمة التعليمية، 
وتوثي��ق العاق��ة ب��ني التعليم اجلامعي وقطاع��ات العمل واالإنتاج، كم��ا اأنه من املتوقع م�ستقب��ًا حتول اأماكن 

العمل واالإنتاج من اأماكن اإنتاجية وخدمية اإىل اأماكن قائمة على التعلم واملعرفة.
اأوجه الت�سابه وتف�سريها

        تت�ساب��ه دول املقارن��ة الث��اث يف تع��دد اإجراءات خف���ص الكلفة يف التعليم الع��ايل احلكومي، حيت تتخذ 
كل دول��ة التداب��ري الازمة خلف�ص الكلف��ة، ومنها فر�ص الر�سوم الدرا�سية، وتخفي���ص النفقات غري املبا�سرة، 
وتكثي��ف اجله��د للحد من الفاقد ب�سوره املختلف��ة، واال�ستفادة من البحوث العلمي��ة خلدمة املجتمع، وتنمية 
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اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ص واال�ستفادة من خرباتهم يف احلياة العملية، وبالت��ايل توفري موارد مالية للجامعة اأو 
على االأقل خف�ص كلفة التعليم العايل.

وميكن تف�سري اأوجه الت�سابه يف �سوء )العامل االقت�سادي(:
      حيث اأ�سبح تخفي�ص التكاليف هاج�سا وهدف امل�سوؤولني يف جميع املوؤ�س�سات والقطاعات العامة واخلا�سة يف 
الدول املتقدمة والنامية على حد �سواء، فاأ�سبح التوجه العام يف جميع املوؤ�س�سات الربحية وغري الربحية هو 
اإنت��اج نف���ص عدد الوحدات االإنتاجية ونوعها با�ستخدام موارد اأقل حجم��ًا اأو تكلفة اأو بكليهما معًا. ) مر�سي، 

)92 ،1998

وميكن تف�سري اأوجه الت�سابه اأي�سا يف �سوء ) العامل ال�سيا�سي( :
     حيث اإن العوامل ال�سيا�سية تعني االأو�ساع ال�سيا�سية للدولة، مبا يف ذلك نظام احلكم  يف املجتمع والظروف 
الت��ي م��ر بها يف حا�سره، وما متليه عليه هذه الظروف من متطلبات، وم��ا يقف اأمامه من حتديات، وما يتعر�ص 
اإلي��ه م��ن اأح��داث وما يتمتع به من ا�ستق��رار �سيا�سي داخلي وخارج��ي وتطلعاته اإىل امل�ستقب��ل، لذا راأت بع�ص 
احلكومات ماذا يف التعليم، هذا باالإ�سافة اإىل بروز مفهوم العوملة ال�سيا�سية، وي�سري مفهوم العوملة ال�سيا�سية 
اإىل التط��ورات الت��ي ت�سهدها العاقات الدولية يف املجال ال�سيا�سي عل��ى ال�سعيد العاملي، وهي نظام يقفز على 
الدولة واالأمة والوطن ب�سكل يوؤدي اإىل تراجع �سلطات الدولة، وظهور مراكز جديدة للقرار ال�سيا�سي العاملي، 
وب��روز ق��وى دولية تناف���ص الدولة وت�سارك ب�سورة غ��ري ر�سمية يف ر�سم ال�سيا�س��ة العاملية من خال منظمات 

دولية وبنوك و�سركات عابرة للقارات ت�سعى الإدارة �سوؤون العامل ) فهمي،2008م،93( .                        
اأوجه االختاف وتف�سريها :

       يف اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة تعتم��د اإجراءات خف�ص الكلفة على التعليم الع��ايل احلكومي على اأ�ساليب 
تقليدي��ة منه��ا، فر���ص ر�سوم درا�سي��ة، واالعتماد على الدعم احلكوم��ي، واحلد من �سيا�سة القب��ول يف التعليم 
الع��ايل، ومن��و التعلي��م العايل مبع��دالت ال تتنا�س��ب مع معدالت من��و خم�س�ساته، وع��دم القدرة عل��ى التو�سع 
يف اإح��داث التخ�س�س��ات التطبيقي��ة اأو تلبي��ة متطلباتها، وعدم القدرة عل��ى التو�سع يف اإح��داث التخ�س�سات 
التطبيقي��ة اأو تلبية متطلباتها، وعجز اجلامعات عن متويل االإج��ازات التدري�سية والبحثية الأع�سائها خارج 

البلد، وتوقف م�سروعات التطوير يف التعليم العايل اأو �سريها ببطء.
       اأم��ا يف اأمري��كا فتتع��دد اإجراءات خف�ص الكلفة يف التعليم العايل، وت�ستخ��دم اإجراءات حديثة للم�ساركة 
يف كلفة التعليم العايل باجلامعات االأمريكية، حيث تقوم بدرا�سة املباين والتجهيزات والعمل على اال�ستفادة 
منه��ا، وا�ستخدامها كموارد مالي��ة للجامعة، والتكامل بني اجلامعات واالأق�سام العملية، واإثراء التبادل العلمي 
بينهم��ا، والب�ساط��ة يف االأث��اث اجلامع��ي وعدم االإ�س��راف فيه، واأخ��ريا احلد م��ن التكد�س��ات الوظيفية �سواء 

الأع�ساء هيئة التدري�ص اأم للمعاونني لهم.
      وع��ن اإجنل��رتا فهن��اك العدي��د من االإج��راءات احلديثة خلف���ص كلفة التعلي��م العايل، ومنه��ا: خ�سخ�سة 
التعليم اجلامعي، وتزايد اهتمام ال�سركات متعددة اجلن�سيات بالتعليم اجلامعي، وتطبيق املعايري االقت�سادية 
على االأنظمة التعليمية، وتوثيق العاقة بني التعليم اجلامعي وقطاعات العمل واالإنتاج؛ حيث تقوم اجلامعة 
ب��اأدوار ب��ارزة يف تطوير كافة قطاعات العمل واالإنتاج من خال ثاثة بدائل اإنتاجية، هي : )التو�سل الإنتاج 
�سلع جديدة مل تكن معروفة من قبل يف االإنتاج املحلي، اأو التو�سل الإنتاج �سلع قائمة بنفقات اإنتاجية اأقل عن 
طريق درا�سات جدوى مو�سعة، اأو للتو�سل الإنتاج �سلع قائمة بنف�ص م�ستوى النفقات لكن مب�ستوى جودة اأعلى، 
وه��ذا يتطل��ب اإعادة النظ��ر يف موا�سفات ال�سل��ع واملنتجات وه��ذا بالطبع يتطلب تدعيم عم��ل الوحدات ذات 

الطابع اخلا�ص باجلامعات وت�سجيع البحث العلمي .
وميك��ن تف�س��ري اأوجه االختاف يف �س��وء ) العامل االجتماعي( فف��ي اململكة العربية ال�سعودي��ة؛ تفتقر اإىل 
م�سارك��ة املوؤ�س�س��ات ال�سناعي��ة الك��ربى يف امل�ساهمة يف تطوي��ر املجتمع، كم��ا اأن الدولة واملجتم��ع قد �سمنت 
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له��ذه املوؤ�س�س��ات املالية املت�سخم��ة ازدهارها ومنوها وتعاظم ثرواتها، وللمجتمع احل��ق يف اأن ينتظر منها عونًا 
وم�ساع��دة ودعم��ًا يف هذا اجلان��ب توؤدي فيه بع�ص احلق ال��ذي يلزمها جتاه املجتمع. اإن ه��ذا ال ينفي بالطبع 
تلك اجلهود املحمودة واملباركة التي تقوم بها بع�ص املوؤ�س�سات فيما تتفرج موؤ�س�سات اأخرى على امل�سهد منتظرة 
http://( غنيم��ة ربحي��ة، وزي��ادة ا�ستثماراتها املالي��ة دون مراعاة احتياجات املجتم��ع املحلي وموؤ�س�سات��ه

)www.ksau.info/Islam/catplay.php?catsmktba=159&page=2

            ويف اأمري��كا جن��د اأمناط��ا متع��ددة للتعلي��م، فاملجتمع االأمريكي جمتمع برجمات��ي يوؤمن بالعمل ويعرتف 
باالأهمي��ة املبدئية له، والرتبية االأمريكية تربية عملية، وهذه الرتبية تهدف اإىل اإتاحة الفر�سة لكل فرد 
للدخ��ول اإىل التعليم، وفتح الطري��ق اأمامه ليتقدم يف الدرا�سة ح�سبما ت�سم��ح اإمكاناته وا�ستعداداته وتهيئة 
الفر���ص التي ت�سمح بنم��و هذه االإمكانيات واال�ستعدادات، وقد كانت ال�سلة ب��ني التعليم واحلياة املهنية اأحد 
املداخ��ل الرئي�س��ة لتحقيق هذه االأهداف وربط التعليم بالبيئ��ة واملجتمع، كما اأن الفل�سفة االجتماعية التي 
تبنتها اأمريكا يف بداية القرن الع�سرين هي البقاء لاأ�سلح؛ حيث اإن هذه الفل�سفة �سارت مقومًا اأ�سا�سيًا للحياة 
يف اأمريكا �سواء يف عاقاتها الداخلية اأو اخلارجية، مما يوجب االعتماد على جميع ال�سبل لكي ت�سري االأف�سل، 
ويع��ّد التعلي��م العايل من اأه��م ال�سبل لتحقيق هذا، لذلك الب��د من االهتمام به حتى يت��م التقدم االجتماعي 

والثقايف يف اأمريكا ) عبود ، 1990، 151(.
             اأم��ا يف اإجنل��رتا ف���اإن العملي��ة الرتبوي��ة تعّد عملي��ة اجتماعي��ة يف اأ�سا�سها، فاملجتمع يعّد بع��دًا رئي�س�ًا 
م��ن اأبع��اد الرتبية يتن��وع ح�سب تنوع الفل�سف��ات االجتماعية، كم��ا اأن الرتبية تختلف باخت���اف ت�سور هذه 
الفل�سف���ات ملفهوم الف��رد، وعاقته باملجتم�ع واأف��راده ومنظماته؛ اأي اأن الرتبي���ة تختلف باختاف الرتكيب 
االجتماع��ي ال��ذي يتوقف ب��دوره على طبيع��ة املجتم��ع نف�سه، ويع��ّد التعليم االإجنلي��زي من اأو�س��ح االأمثلة 
عل��ى ارتب��اط التعلي��م بالطبقة االجتماعي��ة، فقد كانت اإجنل��رتا يف ال�ستين��ات جمتمعًا اأر�ستقراطي��ًا، ولي�ص 
دميقراطيًا، اأما يف ال�سبعينات فقد ظهرت تغريات كبرية لكن ميزان القوى االجتماعية يف اجلوانب املهمة يظل 
حمافظًا يف طابعه. ونتيجة للرتكيب االجتماعي القائم على التفاوت الطبقي املبني عليه املجتمع االإجنليزي 

اأدى اإىل وجود الطبقات املحرومة اجتماعيًا من فر�ص التعليم )�سليمان ،2007، 161(.
ثالثًا: م�سادر م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل :

            يف اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة تتحم��ل احلكومة كافة تكاليف التعليم الع��ايل، وحت�سل اجلامعات على 
م��وارد ذاتي��ة م�سدرها الغرامات واجل��زاءات واملبيعات احلكومية لبع�ص ما لديها من اأث��اث و�سيارات  واأجهزة 
وم��ن مطبوعاته��ا واإيج��ار بع���ص مبانيها ومرافقه��ا ومن تقدمي بع���ص االأبح��اث واخلدم��ات اال�ست�سارية التي 
تقدمه��ا مراك��ز االأبحاث وغريه��ا. وتقتطع امليزاني��ة املخ�س�سة للتعليم الع��ايل ربع ميزاني��ة الدولة، فقامت 

وزارة التعليم العايل باإ�سدار لوائح ت�ساعد اجلامعات على تنوع م�سادرها التمويلية.
            ويف اأمريكا تتعدد م�سادر م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل، حيث م�ساركة املوؤ�س�سات اخلا�سة، عن طريق 
ال�سريب��ة اخلا�سة التي تدفعها ه��ذه ال�سركات مقابل االنتفاع بخريجي التعلي��م العايل، وامل�ساركة الطابية 
ع��ن طريق حتم��ل الطاب اجلزء االأكرب م��ن تكلفة الدرا�سة، وتوف��ري نظام االإقرا�ص عند زي��ادة امل�سروفات 
الدرا�سي��ة، كم��ا يتم االعتماد عل��ى اجلامعات كمكاتب ا�ست�ساري��ة ، وكمراكز لاإنتاج توظ��ف من خالها العلم 
احلدي��ث وال�سيما يف العل��وم التطبيقية  لتطوير االإنت��اج ال�سناعي والزراعي والتج��اري، والهبات والتربعات 
ت�ساه��م اأي�س��ا ًبن�سب��ة كب��رية يف دخ��ل موؤ�س�سات التعلي��م الع��ايل، وتتمثل ه��ذه االإ�سهامات يف تربع��ات رجال 

االأعمال من خريجي هذه اجلامعات.
          وع��ن اإجنل��رتا فتتع��دد اأي�س��ا م�س��ادر م�ساركة الكلف��ة يف التعليم العايل، من خال املن��ح و�سندات التعليم 
والر�س��وم الدرا�سي��ة، وم�سارك��ة املوؤ�س�س��ات املجتمعي��ة، والقرو���ص املي�س��رة والتي يت��م �سدادها بع��د التخرج 
وااللتح��اق بالعم��ل،  وجمل�ص متويل الكلي��ات التقنية والذي يهدف اإىل ت�سجيع موؤ�س�س��ات التعليم العايل على 
مقابل��ة االأعداد املتزايدة عل��ى التعليم العايل ورفع الكفاءة النوعية له، باالإ�ساف��ة اإىل امل�ساركات االأ�سرية، 
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حي��ث ي�ساه��م الط��اب واأولياء اأموره��م يف تكالي��ف التدري�ص يف مرحلة التعلي��م العايل على ق��در اإمكانياته، 
وت�سجيع الطاب على العمل من خال برنامج العمل من اأجل التعليم.

اأوجه الت�سابه وتف�سريها :
            تت�ساب��ه دول املقارن��ة الث��اث يف تع��دد م�س��ادر م�ساركة الكلف��ة يف التعليم العايل، حي��ث االعتماد على 
الهب��ات والتربع��ات وت�سويق البحث العلمي، وم�سارك��ة القطاع اخلا�ص يف متويل التعلي��م متمثلة يف املوؤ�س�سات 
الربحي��ة وغري الربحية، كم��ا يتم اال�ستفادة  من م�سادر امل�ساركة الذاتي��ة يف كلفة التعليم العايل متمثلة يف 
ممتل��كات اجلامع��ة من مباٍن واأثاث و�سي��ارات، حتى املوارد الب�سري��ة متمثلة يف اأع�ساء هيئ��ة التدري�ص الذين 
يعمل��ون كم�ست�سارين لل�سركات واملوؤ�س�سات الكربى م�ساركة منهم يف توفري الدعم املادي للجامعات التي يعملون 

بها.
           وميك��ن تف�س��ري اأوج��ه الت�ساب��ه يف �س��وء )العام��ل التكنولوج��ي( حي��ث اإن التطور العامل��ي والتكنولوجي 
واالقت�س��ادي املعا�س��ر وتغ��ري طبيع��ة العم��ل وتن��وع احتياج��ات املجتم��ع التخ�س�سي��ة تفر���ص كله��ا اإعدادًا 
متخ�س�س��ًا ع��ايل امل�ستوى، ل��ذا تهتم معظم اجلامعات باالإع��داد املهني للقوى العاملة، وذل��ك ملواجهة الت�سخم 
يف املعرف��ة االإن�ساني��ة وعّده اأه��م الوظائف للجامعة هو اإع��داد القوى الب�سرية، والبح��ث العلمي، والتن�سيط 
الثق��ايف والفك��ري العام، واإعداد امل��ادة العلمية، وحتدي��د م�سادر التعلم، والقي��ام باأعباء التدري���ص، واإعداد 
االمتحان��ات، وتق��ومي اأبح��اث الط���اب، وت�سجي��ل نتائ��ج الط��اب يف اأعم��ال ال�سن��ة واالمتحان��ات الدوري��ة 

والنهائية)نوفل،1992م، 96(.
      وميك��ن تف�س��ري ذل��ك اأي�سًا يف �س��وء )العامل املعريف( اأن املعل��م اجلامعي الذي ينظ��ر اإىل امل�ستقبل ويت�سمن 
اأداءه التعليم��ي التفك��ري املطلوب يف �سياق العوملة والتجدي��د؛ يركز على حتقيق نقلة نوعية من جمرد التعليم 
والتدري��ب القائ��م على احلفظ والتلقني املتعل��ق اإىل واقع احلي��اة بت�ساري�سها االإن�ساني��ة واملادية والطبيعية 
بو�س��ف املت��درب كائن��ا ثقافيا ي�سنع حياته كم��ا ت�سنعه احلي��اة، واأن �سعيه الدوؤوب من خ��ال العلم احلديث 
ومناهج��ه ي�سته��دف اإق��راره ملزيد م��ن املعرفة الفاعل��ة ليوظفها من اأج��ل امل�ستقبل، ومن اأج��ل تنمية التفكري 
املائم لع�سر املعلومات، لي�ستخدم يف ذلك تقنيات متقدمة والتي تنظم املعلومات وداللتها وتو�سع اآفاقها وتنوع 
م�سادرها، اإن ثورة املعلومات بو�سفها من اأهم خ�سائ�ص العوملة تتطلب تر�سيخ مقومات التفكري العلمي ومناهجه 
وتداخ��ل نتاجه من التخ�س�سات، حت��ى يتحقق التحرير من انغاق التفكري االج��رتاري البنكي)عمار،1995، 

.)63-65

اأوجه االختاف وتف�سريها:
       تختل��ف اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة ع��ن اأمري��كا واإجنل��رتا يف اعتمادها عل��ى الدولة  كم�س��در اأ�سا�ص يف 
م�سارك��ة الكلف��ة يف التعلي��م الع��ايل احلكوم��ي، وحت�س��ل اجلامع��ات عل��ى م��وارد ذاتي��ة م�سدره��ا الغرام��ات 
واجل��زاءات واملبيع��ات احلكومي��ة لبع�ص ما لديها م��ن اأثاث و�سي��ارات  واأجهزة ومن مطبوعاته��ا واإيجار بع�ص 
مبانيه��ا ومرافقه��ا، وامل�ساركة ال�سعيفة للمجتم��ع متمثلة يف املوؤ�س�سات الكبرية والت��ي ال ت�ساهم ب�سكل كبري يف 

تطوير التعليم ب�سفة عامة والتعليم العايل ب�سفة خا�سة باململكة.
     ويف اأمريكا حيث �ساركت املوؤ�س�سات اخلا�سة عن طريق ال�سريبة اخلا�سة التي تدفعها هذه ال�سركات مقابل 
االنتف��اع بخريج��ي التعلي��م الع��ايل، وامل�سارك��ة الطابية عن طريق حتم��ل الطاب اجلزء االأك��رب من تكلفة 
الدرا�س��ة، وتوفري نظام االإقرا�ص عند زي��ادة امل�سروفات الدرا�سية، كما يتم االعتماد على اجلامعات كمكاتب 
ا�ست�ساري��ة، وكمراكز لاإنت��اج، وعلى االأ�سر حتمل اأي زيادة يف امل�سروفات الدرا�سية وتقدمي الدعم املادي لهم 

لتحمل ذلك.
        وع��ن اإجنل��رتا تتع��دد م�س��ادر م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل من خال املن��ح و�سندات التعليم، والر�سوم 
الدرا�سي��ة، وم�ساركة املوؤ�س�سات املجتمعية، والقرو�ص املي�سرة، وجمل�ص متويل الكليات التقنية، باالإ�سافة اإىل 
امل�س��اركات االأ�سرية، حيث ي�ساهم الطاب واأولياء اأمورهم يف تكاليف التدري�ص يف مرحلة التعليم العايل على 
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قدر اإمكانياته، وت�سجيع الطاب على العمل من خال برنامج العمل من اأجل التعليم .
      وميك��ن تف�س��ري اأوج��ه االخت��اف يف �سوء )العام��ل االقت�سادي( فف��ي اململكة العربي��ة ال�سعودية اأ�سبحت 
م�سارك��ة التكالي��ف هاج�سا وهدف امل�سوؤولني يف جميع املوؤ�س�سات والقطاع��ات العامة واخلا�سة على حد �سواء، 
فاأ�سب��ح التوج��ه العام يف جمي��ع املوؤ�س�سات الربحية وغ��ري الربحية هو اإنتاج نف�ص ع��دد الوحدات االإنتاجية 

ونوعها با�ستخدام موارد اأقل حجمًا اأو تكلفة، اأو بكليهما معًا. 
           وال�سب��ب املبا�س��ر يف ارتف��اع التكاليف يف املوؤ�س�سات ب�سكل عام وموؤ�س�سات التعليم العايل ب�سكل خا�ص؛ هو 
تب��دل االأو�س��اع االقت�سادية من انخفا�ص يف النم��و يف معظم دول العامل، وانخفا�ص يف اأ�سعار النفط يف الدول 
امل�س��درة له، وانخفا���ص االإنتاجية، وزيادة يف االإنفاق على الت�سلح اإىل تناق���ص االإيرادات بن�سب عالية، دون 
http://www.mohe.gov.sa/ar/news/Pages/(  اأن ترافقه��ا نف�ص الن�سبة يف انخفا���ص التكالي��ف

)News119.aspx

        ويف اأمريكا  فاملجتمع االأمريكي هو جمتمع تكنولوجي من الدرجة االأوىل؛ حيث ينت�سر ا�ستخدام الو�سائط 
التكنولوجي��ة يف جميع جوانب املجتمع االأمريكي عامة واملوؤ�س�سات التعليمية ب�سفة خا�سة، ويتج�سد ذلك يف 
اإ�سارة مكتب التقومي التكنولوجي )The Office of technology Assessment( يف عام )1995م( اإىل اأنه 
يق��در الرقم االإجمايل الأجهزة الكمبيوتر باملدار�ص بح��وايل )5.8 مليون( جهاز بواقع جهاز لكل ت�سع طاب، 
ث��م زادت اأجه��زة الكمبيوتر م��ن )300.000( اإىل )400.000( جهاز خال الع�س��ر �سنوات االأخرية، كما تقوم 
احلكوم��ة الفيدرالية يف اإدخال التكنولوجي��ا يف برامج اإعداد اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعات وتدريبهم؛ 
االأم��ر ال��ذي اأدى اإىل التاأكيد عل��ى اأهمية  التكنولوجي��ا واالجتاه نحو التحول من جم��رد اإدخال مقرر واحد 
يف تكنولوجي��ا التعلي��م اإىل اإدخالها يف خمتلف املقررات املهنية حتى تع��د معلمًا قادرا على امل�ساهمة يف اإعداد 

طاب متميزين يف ا�ستخدام التكنولوجيا )ح�سانني،1998م،163(.
   وع��ن اإجنل��رتا فق��د �سع��ت احلكوم��ة االإجنليزي��ة اإىل االن�سم��ام اإىل االحت��اد االأوروب��ي؛ وذل��ك م��ن خال 
اال�س��رتاك يف الربام��ج التي يقدمها االحت��اد يف التعليم الع��ايل، رغبة يف تطوير �سوق العم��ل االأوروبي، وفتح 
�س��وق ح��رة لراأ�ص املال والعمل وال�سل��ع واخلدمات، ويف تو�سعات ال�سوق االأوربية نح��و ال�سرق ويف عام )2004 
– 2007( ارتف��ع حج��م التبادل التجاري مع الدول امل�ساركة يف االحت��اد والدول االآ�سيوية ال�سائرة يف طريق 
النمو مثل ال�سني والهند؛ حيث يبلغ حجم ال�سادرات يف اإجنلرتا اإىل هذه الباد حوايل )33( مليار دوالر عام 
)1993م(، وو�سلت اإىل )104( مليار دوالر عام )2007م(، ويف ال�سنوات االأخرية اأعلنت احلكومة االإجنليزية 
رغبته��ا يف ا�س��رتاك ال�س��ركات وامل�سان��ع يف اإدارة اجلامعات اخلا�سة به��ا، وتوفري الربام��ج التدريبية الازمة 
والتخطي��ط له��ا وتنظيمها تبع��ًا حلاجاتها، وذلك لكي حتاف��ظ اإجنلرتا على مركزها املتق��دم يف �سوق االحتاد 

االأوروبي)مر�سي،1998م ،90(.
   ومما �سبق من عر�ص الأوجه الت�سابه واالختاف يف م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل يف الدول حمل املقارنة؛ 
ي��رى الباحث��ان مدى اهتمام الدول املتقدم��ة مب�ساركة حكوماتها يف متويل التعليم الع��ايل، كما يوجد لاأ�سرة 
دور مه��م يف م�ساركة الكلف��ة يف التعليم، حتى الطاب لهم دور يف م�ساركة الكلفة؛ وذلك للح�سول على خدمات 
تعليمي��ة متميزة، مما يجعلهم��ا مثان يحتذى بهما، وميكن اال�ستفادة منهما يف �سوء القوى والعوامل الثقافية 

للمملكة العربية ال�سعودية.
الدراسات السابقة:

           درا�سة الب�سري وحماد )2000م(: وهدفت الدرا�سة اإىل املقارنة بني االإنفاق على البحث العلمي يف الدول 
العربي��ة مقارن��ة بالدول ال�سناعية املتقدمة، وتو�سل��ت الدرا�سة اإىل اأن هناك اهتماما م��ن الدول ال�سناعية 
الك��ربى بالتعلي��م والبحث العلمي، واأن ن�سبة االإنفاق على البح��ث العلمي كبرية جدا يف الدول الثاث )اأمريكا 
واأملاني��ا واليابان( مقارنة بالدول العربية ومن بينه��ا االأردن، واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تر�سيد االإنفاق ودعم 
و�سائل��ه، وجعل اجلامعات االأردنية مراكز لاإنتاج وتق��دمي اخلدمات اال�ست�سارية وا�ستخدام اأموال الوقف يف 
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تطوير التعليم.
          درا�س��ة االأحم��دي )2003م(: وهدف��ت الدرا�س��ة اإىل التع��رف عل��ى كفاي��ة التموي��ل احل��ايل يف البلدان 
العربي��ة واآثاره على التعليم الع��ايل والبحث العلمي والتفكري ببدائل اأخ��رى للتمويل. وقد ا�ستخدم الباحث 
املنهج الو�سفي، وكان من نتائج الدرا�سة؛ اأن  اجلامعات العربية ال حت�سل على متطلباتها املادية، مما يوؤثر على 
خمرجات التعليم العايل، و�سيوع �سيا�سة تقلي�ص االإنفاق يف موؤ�س�سات التعليم العايل ب�سبب نق�ص التمويل، مما 

�ساهم يف انخفا�ص م�ستوى التعليم يف الوطن العربي.
            درا�س��ة ال�سائ��غ )2004م(: هدف��ت الدرا�س��ة اإىل التع��رف على واقع متويل التعلي��م اجلامعي يف اململكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة، والبدائل املمكنة لتموي��ل التعليم اجلامعي، وا�ستخدم الباحث املنه��ج الو�سفي، ومن اأهم 
نتائج هذه الدرا�سة اأن اجلامعات ال�سعودية تعتمد اعتمادا  كبريا على متويلها احلكومي، وتعتمد ب�سكل جزئي 
على التربعات والهبات واالأوقاف، واأو�سى الباحث ب�سرورة اال�ستفادة من الرتاث الرتبوي االإ�سامي يف جمال 

التربعات وخا�سة يف جمال االأوقاف.
          درا�س��ة الغري��ب )2012م(: هدف��ت الدرا�سة اإىل طرح بدائ��ل لتمويل التعليم اجلامعي احلكومي امل�سري 
يف �س��وء خربات بع�ص الدول، وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سف��ي، وتناولت الو�سع الراهن للملتحقني بالتعليم 
اجلامع��ي احلكومي امل�سري، وتناولت الدرا�سة خربات بع�ص الدول يف جمال متويل التعليم اجلامعي، واأ�سفرت 
الدرا�س��ة ع��ن عدة نتائج، منها: تقلي�ص االإنفاق على التعليم امل�س��ري؛ حيث اأ�سبح التمويل حمدودًا وال يكفي 
لتلبية االحتياجات اخلا�سة بالتعليم اجلامعي، واأنه نادرا ما يح�سل على املبالغ التي يحتاجها؛ مما يوؤثر على 

العملية التعليمية بالكامل، واأو�سى ب�سرورة اإيجاد بدائل جديدة للتمويل ملواجهة النق�ص فيه.
          درا�سة الطويرقي )2012(: هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على واقع م�سادر التمويل للتعليم العايل يف اململكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة، والتعرف على البدائ��ل املمكنة لتمويل التعلي��م العايل يف كل م��ن ال�سعودية وبريطانيا، 
وا�ستخدم��ت الباحث��ة  املنه��ج الو�سفي، وكان م��ن نتائج الدرا�سة �س��رورة النظر اإىل التعليم عل��ى اأنه ا�ستثمار 
ولي���ص خدم��ة، والتوزيع املنا�س��ب ملخ�س�سات التعليم )عدال��ة التوزيع(، واملواءمة ب��ني اجلوانب االقت�سادية 
للدول��ة واجلوان��ب الرتبوية، وتوافق اأ�س�ص النظ��ام التمويلي مع الظروف االقت�سادي��ة واالجتماعية للبيئة 

ولاأفراد.
, Marven  (: هدف��ت الدرا�س��ة اإىل التعرف على تاأثري العوامل املالية والتمويل            درا�س��ة مارف��ن  )2006 
بالتعلي��م الع��ايل و�سيا�س��ة ا�ستكم��ال الدرا�س��ة اجلامعي��ة، وا�ستخدم��ت الدرا�س��ة املنه��ج الو�سف��ي، واأ�سف��رت 
الدرا�س��ة عن ع��دة نتائج، منها: اأن ا�ستكم��ال الدرا�سة اجلامعية بالن�سبة للطاب تعتم��د اعتمادا  كبريا على 
متوي��ل اجلامع��ات من الوالية التابعة له��ا، واأن املنح املالية املقدمة ال تكفي احتياج��ات التعليم العايل، مما ال 
ي�سم��ح با�ستكمال الدرا�سات اجلامعي��ة بالن�سبة للطاب، واأن ال�سيا�سة التعليمية ب��كل والية تتاأثر باالأو�ساع 

االقت�سادية؛ حيث نق�ص الوعي التعليمي لدى الطاب، وارتفاع التكلفة الفعلية للتعليم.
           درا�س��ة ت�سارل��ز)Charles, 2008(: هدف��ت الدرا�سة اإىل التعرف على طرق حت�سني اأداء التعليم العايل 
يف اجلامع��ات االأمريكي��ة عن طريق توف��ري املخ�س�سات املالية لها وللبناء والتجدي��د وال�سيانة وتوفري املعامل 
الازم��ة من خ��ال التربعات والهبات، وا�ستخدم��ت الدرا�سة املنهج الو�سفي واملقاب��ات واملاحظة والتحليل، 
واأ�سف��رت الدرا�س��ة عن عدة نتائج، منه��ا: اإن اجلامعات االأمريكية قامت بتح�س��ني و�سعها املايل وحققت اأعلى 
م�ست��وى يف حت�سني االأداء االأكادميي، من خال زي��ادة معدالت املنح والتربعات والهبات، وتوفري م�سادر متويل 
راأ���ص م��ال اإ�سافي��ة �ساع��دت يف تطوير املباين واالأث��اث واملعام��ل وال�سيانة، حي��ث اإن لها تاأث��ريا مبا�سرا على 

خمرجات العملية التعليمية.
درا�س��ة جلنة املنح اجلامعية باجنل��رتا )University Grants Committee,2010( : هدفت الدرا�سة اإىل 
و�سع اآليات لتمويل التعليم احلكومي، والتي تقوم بتقدمي منح مالية للجامعات الربيطانية، وكانت اأول منحة 
قدمتها للجامعات )1889م(، وظلت تقدم احلكومة هذه املنح ب�سكل منتظم حتى عام )1919م(، والذي اأن�سئت 
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في��ه جلنة املن��ح اجلامعي��ة،) U.G.C (  )University Grants Committee( لتق��وم مبهام توزيع املنحة 
ال�سنوي��ة الت��ي تخ�س�سها احلكوم��ة املركزية على خمتل��ف اجلامع��ات الربيطانية، وكان من اأه��م تو�سياتها: 
 HEFC ( حيث مت اإن�ساء جمل�ص متويل التعليم العايل ،)اأهمي��ة �سدور قانون االإ�ساح التعليمي ع��ام )1987
( بفروع��ه الثاثة )اإجنلرتا وويلز وا�سكتلندا( ليقوم مبهام التاأكد من �سامة ا�ستثمار اأموال دافعي ال�سرائب 
لتع��ود بالنفع عل��ى املجتمع، و�سرورة عدال��ة توزيع االأموال املر�س��ودة لتمويل موؤ�س�س��ات التعليم اجلامعي يف 
بريطاني��ا، وو�سع اآليات واأ�ساليب اإ�سافية لتمويل اجلامعات والعمل على ا�ستقالها اإداريا ًوماليا ً، بهدف زيادة 
قدراتها يف مواجهة العجز املتزايد يف املوارد املالية املخ�س�سة للجامعات من احلكومة املركزية، باالإ�سافة اإىل 
ذلك و�سع جمل�ص متويل التعليم اجلامعي يف بريطانيا اآليات ال�ستقال اجلامعات ماليا ً، وتخ�سي�ص املخ�س�سات 

املالية التي تقدمها احلكومة �سنة بعد اأخرى، والعمل على زيادة الر�سوم الدرا�سية يف اجلامعات. 
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:

            مل تتناول الدرا�سات ال�سابقة املعنى الدقيق لعنوان البحث احلايل، ولكنها تناولت متويل التعليم العايل 
وم�س��ادره املختلف��ة، وجميعه��ا تناولت املنهج الو�سف��ي التحليل��ي اإال اأن الدرا�سة احلالية تناول��ت منهج جورج 
برياداي يف الدرا�سات املقارنة، واأنه كان هناك ت�سابه مع درا�سة )اجلابري، 2005( يف تناوله مو�سوع م�ساركة 
الكلفة، اإال اأنها اختلفت يف املنهج امل�ستخدم ودول املقارنة باالإ�سافة اإىل الفرتة الزمنية املختلفة، والتي حدث 
فيه��ا تغريات اقت�سادي��ة وتكنولوجية هائلة، ومت اال�ستف��ادة من جميع الدرا�سات ال�سابق��ة يف تكوين االإطار 

النظري للبحث احلايل.
منهجية الدراسة وإجراءاتها :

منهج الدرا�سة:
لاإجاب��ة ع��ن ت�ساوؤالت الدرا�سة؛ ا�ستخدم الباح��ث منهج جورج برياداي يف الدرا�س��ات املقارنة، والذي يعتمد 

على الو�سف والتف�سري وامل�ساهاة واملقارنة يف �سوء القوى والعوامل الثقافية لكل دولة.
اإجراءات الدرا�سة:

متت اإجراءات الدرا�سة  على النحو االتي:-
1 - تن��اول الباح��ث واق��ع م�سارك��ة الكلف��ة يف التعليم العايل بالدول حم��ل املقارنة، وذلك م��ن خال ثاثة 

حماور اأ�سا�سية )اأهداف م�ساركة الكلفة- اإجراءات خف�ص الكلفة- م�سادر م�ساركة الكلفة(
2 - تطبي��ق منه��ج ج��ورج ب��رياداي يف الدرا�سات املقارن��ة بتناول اأوج��ه ال�سبه واالختاف ب��ني الدول حمل 
املقارن��ة يف اأه��داف واإجراءات م�ساركة الكلف��ة بالتعليم العايل وم�سادرها، وتف�س��ري ذلك يف �سوء القوى 

والعوامل الثقافية  للدول حمل املقارنة.
3 - و�سع ت�سور مقرتح مل�ساركة الكلفة بالتعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية يف �سوء ما تو�سلت اإليه 
نتائ��ج التحليل املقارن، ومن ثم و�سع جمموعة م��ن التو�سيات ت�ساعد القائمني على �سوؤون التعليم العايل 

يف اململكة العربية ال�سعودية يف و�سع جمموعة من البدائل مل�ساركة الكلفة يف التعليم العايل .
نتائج الدراسة ومناقشتها:

 ت�سور مقرتح مل�ساركة  كلفة التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية يف �سوء خربات الدول حمل املقارنة : 
حمتوى الت�سور او  املقرتح : 

ي�سم��ل الت�س��ور مق��رتح تطوي��ر نظام م�سارك��ة الكلف��ة يف التعليم الع��ايل يف اململك��ة العربي��ة ال�سعودية على 
)اأه��داف م�سارك��ة الكلف��ة، اإجراءات خف���ص الكلفة يف التعليم الع��ايل، اأ�ساليب م�سارك��ة الكلفة يف اجلامعات 

ال�سعودية(، ويتم عر�سها على النحو االآتي :
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لق��د اأظه��رت )نتائج التحليل املق��ارن( �سحة الفر�ص الذي مت البلوغ اإليه من خ��ال مرحلة امل�ساهاة يف بع�ص 
جوانبه؛ حيث اأو�سح اختاف نظام م�ساركة الكلفة يف اجلامعات يف دول املقارنة فعك�ص ق�سور عملية م�ساركة 
الكلف��ة يف التعلي��م الع��ايل يف اجلامعات من حي��ث: ) االأهداف – اإج��راءات خف�ص الكلفة – م�س��ادر م�ساركة 
الكلف��ة( يف اململكة العربية ال�سعودية عن اأمريكا واإجنل��رتا؛ مما يعني اإمكانية االإفادة منهما يف حت�سني نظام 
م�سارك��ة الكلف��ة وتطوي��ره يف التعليم العايل يف اجلامع��ات ال�سعودية، وفيما يلي عر�ص الأه��م نتائج  التحليل 

املقارن مل�ساركة الكلفة يف التعليم العايل.
1 -اأهداف م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل احلكومي يف اجلامعات ال�سعودية :

اأظه��رت )نتائ��ج التحليل املقارن( ق�س��ورًا يف بع�ص اأهداف برامج م�ساركة الكلف��ة يف التعليم العايل ال�سعودي، 
فياح��ظ اهتمامه��ا بعملي��ة التدري���ص اجلامع��ي، وخدم��ة اجلامعة فق��ط دون االهتم��ام بوظائ��ف اجلامعة 

االأخرى، وهي البحث العلمي وخدمة املجتمع، ويظهر ذلك يف االآتي : 
التعليمية. املوارد  اإدارة  يف  احلكومات  ف�سل  	•

التعليمية.  اخلدمة  لتقدمي  املتاحة  املوارد  يف  النق�ص  	•
احلكومية. التمويل  نظم  مرونة  عدم  	•

التعليم. على  العامة  النفقات  م�ستوى  يف  تراجع  	•
التعليم.  كلفة  من  ترفع  مبادرات  �ساحبت  ما  غالًبا  	•

وتقديرها. العلمي  البحث  نتائج  من  االإفادة  يحاول  املجتمع  يف  علمي  مناخ  توافر  عدم  	•
ع��دم تواف��ر املن��اخ العلم��ي املنا�س��ب الأع�ساء هيئ��ة التدري�ص الذي يتي��ح لهم القدرة عل��ى االإبداع  	•

واالبتكار، ومنها عدم وجود احلرية االأكادميية، وو�سائل التنمية املختلفة.
العلمي. البحث  متويل  ن�سبة  تدين  	•

املجتمع. حاجات  عن  البعد  كل  بعيدة  بحثية  خطط  اإعداد  	•
ال�سعودية.  العربية  اململكة  اأرجاء  من  كثري  يف  ملحوظ  ب�سكل  املعي�سة  م�ستوى  ارتفاع  	•

	زيادة امليل اإىل اال�ستهاك من الطاقة واملواد االأولية واملياه واالأغذية، فظهرت احلاجة يف تعليم  	•
البحث العلمي لرت�سيد اال�ستغال واكت�ساف اجلديد منها للوفاء بحاجة ال�سعوب . 

تطلع ال�سباب واالأجيال ال�ساعدة اإىل التعليم العايل واجلامعي بو�سفه الطريق الطبيعي وامل�سمون  	•
اإىل حتقيق م�ستويات اأف�سل اقت�ساديا واجتماعيا.

وبن��اء عل��ى املقارنة ونتائجها فان الباح��ث اقرتح جمموعة من االأهداف مل�ساركة الكلف��ة يف التعليم العايل يف 
اململكة العربية ال�سعودية على النحو االآتي:

تقدمي اخلدمات التعليمية وامل�ساعدات املالية للطاب على اأ�سا�ص املوارد اأو القرو�ص.  -
ال�سماح للم�ساركة االأ�سرية يف حتمل تكلفة التعليم العايل كل على قدر ا�ستطاعته.  -

مواجهة التكاليف الباهظة للتعليم العايل والبحث العلمي.  -
تنمية مفهوم العمل من اأجل التعليم عند طاب التعليم العايل يف اجلامعات االأمريكية.  -

امل�ساهمة يف انت�سار معاهد االأربع �سنوات، بنظام التعليم املفتوح اخلا�سة منها والعامة.  -
احلفاظ على ا�ستقالية اجلامعة ماليا واإداريا.  -

توفري اجلودة يف الربامج التدري�سية والبحثية يف اجلامعة.  -
ت�سجيع املوؤ�س�سات اخلريية واجلمعيات العلمية على امل�ساركة يف التخطيط لتطوير التعليم العايل.  -

زي��ادة ق��درة اجلامعة يف مواجه��ة العجز املتزايد يف امل��وارد املالية املخ�س�سة للجامع��ات من احلكومة   -
املركزية.

العمل على ا�ستثمار اأموال دافعي ال�سرائب لتعود بالنفع على املجتمع.  -

http://dx.doi.org/10.20428/AJQAHE.10.1


المجلة العربيـة لضمـان 28
جودة التعليم الجامعي

 د. حممد حممدي خمل�ص
املجلد العا�شر  العدد )27( 2017م 

http://dx.doi.org/10.20428/AJQAHE.10.1.1

التغل��ب عل��ى الظ��روف االقت�سادية للطاب حم��دودي الدخل والذي��ن يرغبون يف ا�ستكم��ال تعليمهم   -
العايل.

تخفي��ف الع��بء عل��ى احلكوم��ة، وم��ن ثم القط��اع الع��ام ب�سف��ة عامة م��ن اأعب��اء التكالي��ف العالية   -
واملت�ساعدة للتعليم العايل.

ن�سر العدالة من خال اإتاحة  امل�ساركة يف تكلفة التعليم العايل من اجلمهور، مما يعك�ص املنافع العامة   -
غري املحدودة للتعليم العايل ولاأ�سر وللطاب.

2 - اإجراءات خف�ص الكلفة يف التعليم العايل احلكومي ال�سعودي:
وق��د اأظهرت )نتائج التحليل املق��ارن( اأن هناك ق�سورًا يف اإجراءات خف�ص الكلفة يف التعليم العايل احلكومي 
ال�سع��ودي وط��رق التمويل واإجراءات ال�س��رف وامليزانية املقررة للجامعة، كما يوج��د ق�سور يف برامج الربط 
بني البحث العلمي وحاجات �سوق العمل، وذلك نتيجة لعدم ا�سرتاك اجلامعة مع املوؤ�س�سات ال�سناعية الكربى، 
وع��دم وجود �س��راكات بينهم من اأجل توظيف البح��ث العلمي خلدمة املجتمع وحاجات �س��وق العمل، مما اأدى 
اإىل زي��ادة الفج��وة بني خمرج��ات اجلامعة وحاجات �سوق العم��ل ال�سعودية، على عك�ص دولت��ي املقارنة فهما 
يهتم��ان بجمي��ع الربامج التي تخدم البحث العلمي وخدمة املجتمع وتلب��ي حاجات �سوق العمل، كما هو وا�سح 
يف الدرا�س��ة التحليلي��ة التف�سريي��ة املقارنة لكل م��ن منهما، كما تعتم��د اململكة العربي��ة ال�سعودية على طرق 
تقليدية كاإجراءات خلف�ص الكلفة يف التعليم العايل منها، واحلد من �سيا�سة القبول للطاب والطالبات، ومثل 

زيادة ر�سوم التعليم على الطاب، وفر�ص اإيجارات على املرافق، وتخفي�ص النفقات غري املبا�سرة.
وبناء على املقارنة ونتائجها فان الباحث اقرتح جمموعة من االإجراءات مل�ساركة الكلفة يف التعليم العايل يف 

اململكة العربية ال�سعودية على النحو االآتي:
خ�سخ�س��ة التعلي��م اجلامع��ي، ومنها اإ�س��دار �سندات مالي��ة ت�سب��ه اأوراق االئتمان للح�س��ول على خدمة   -

التعليم اجلامعي يف اأي موؤ�س�سة جامعية يقع عليها اختيار العميل.
اهتمام ال�سركات متعددة اجلن�سيات بالتعليم اجلامعي، حيث امل�ساركة يف متويل التعليم وجتويد اخلدمة   -

التعليمية واالهتمام باملوهوبني .
تطبي��ق املعايري االقت�سادية على االأنظم��ة التعليمية، حيث يعد التعليم ا�ستثمارًا ب�سريًا يفوق يف عائده   -

اال�ستثمار يف كل املجاالت االأخرى.
تكثي��ف اجله��د للح��د من الفاقد ب�س��وره املختلفة، وعل��ى �سبيل املث��ال )الر�سوب( فهو اأح��د �سور الفاقد   -
اخلط��ري، م��ن حيث تاأث��ريه على رفع التكلفة وزي��ادة النفقات، كما اأن التدين يف م�ست��وى التح�سيل �سورة 

خطرية من �سور الهدر يف التعليم.
االهتم��ام بعوام��ل اجلودة يف التعلي��م، مثال التنمية املهني��ة الأع�ساء هيئة التدري���ص يف اجلامعات ورفع   -

جودتهم وحوافزهم، واالهتمام باملكتبات والتطبيقات الرتبوية املختلفة.
ا�ستخ��دام االأبنية اجلامعي��ة الأغرا�ص اأخرى قد تدر على املوؤ�س�سة الرتبوية م��وارد مالية اأخرى، اأو قد   -

توفر عليها تكلفة اإ�سافية.
الدم��ج والتكام��ل بني اجلامع��ات، وحتى بني االأق�س��ام العلمي��ة  املتناظرة داخل الدول��ة الواحدة؛ حيث   -

التوفري يف التكلفة واإثراء اخلربات.
ا�ستخ��دام اأث��اث ب�سيط ورخي�ص يف اجلامعات والت��ي ت�ستنزف اأمواال م�ساعفة ميك��ن توفريها وتوجيهها   -

لرفع جودة التعليم.
احل��د م��ن التكد�ص ملوظفي اجلامع��ات ال�سعودية من غري اأع�س��اء هيئة التدري�ص، والت��ي يتزايد عددهم   -

ب�سكل كبري عن متطلبات العمل الوظيفي.
- م�سادر م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل ال�سعودي :  3

 وقد اأظهرت )نتائج التحليل املقارن( ق�سورًا يف الو�سائل املتبعة للم�ساركة يف كلفة التعليم العايل يف اجلامعات 
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ال�سعودي��ة، وتظه��ر يف اعتماد اجلامعات ال�سعودي��ة على احلكومة كم�سدر اأ�سا�ص من م�س��ادر  التمويل، كما ال 
يوج��د تع��اون بني اجلامعات واملوؤ�س�س��ات ال�سناعية والتجارية الكربى ل�سرورة توف��ري �سبل التعاون بينهما يف 
تنظي��م اأ�سالي��ب م�ساركة الكلف��ة يف اجلامعات وتطويرها، على عك���ص اأمريكا واإجنلرتا الذي��ن يولون اهتمامًا 
كب��ريًا بنظ��ام م�ساركة الكلفة يف اجلامعات عن طريق وجود جهات داخ��ل كل كلية ت�سرتك يف تخطيط برامج 
التنمية ال�ساملة وتنفيذها وتقوميها ممثلة يف اأع�ساء هيئة التدري�ص واجلامعة وال�سركات ال�سناعية الكربى، 

كما يتم اختيار املدربني واملتدربني بعناية فائقة وفق جمموعة من ال�سروط حتددها هذه اجلهات.
وبن��اء عل��ى املقارنة ونتائجه��ا فان الباحث اق��رتح جمموعة من م�س��ادر م�ساركة الكلف��ة يف التعليم العايل يف 

اململكة العربية ال�سعودية على النحو االآتي:
املنح و�سندات التعليم.  -

الر�سوم الدرا�سية.  -
امل�ساركات املجتمعية.  -

القرو�ص اخلا�سة بالطاب واملوؤ�س�سات التعليمية.  -
اإن�ساء جمل�ص معني بتوفري و�سائل م�ساركة الكلفة بالتعليم العايل.  -

اإتاحة الفر�سة اأمام االأ�سرة مل�ساركة الكلفة يف التعليم العايل.  -
العمل من اأجل التعليم.  -

ا�ستخدام اجلامعات كمكاتب ا�ست�سارية.  -
ا�ستخدام اجلامعات كمراكز اإنتاج .  -

االعتماد على الهبات والتربعات.  -
وميكن و�سع جمموعة من التو�سيات يف �سوء ما تو�سلت اإليه نتائج البحث على النحو االآتي :

اأن تهدف برامج م�ساركة الكلفة اإىل تنمية االهتمام بالنواحي املالية واالقت�سادية يف اجلامعة وفهم  	•
اللوائح والقرارات الوزارية التي حتكم مثل هذه االأمور.

اجلامعي. التعليم  تواجه  التي  امل�سكات  ح�ل  يف  الكلفة  م�ساركة  برامج  ت�ساهم  اأن  	•
قي��ام وزارة التعلي��م الع��ايل ال�سعودي بتخ�سي�ص فريق عمل لدرا�س��ة طرق م�ساركة الكلفة يف التعليم  	•

العايل وتقدمي تو�سيات ت�ساعد الدولة يف دعم م�سرية التعليم العايل.
ت�سوي��ق فك��رة م�ساركة الكلفة يف التعليم العايل وتقدميها من خ��ال الهبات والوقف وم�ساركة االأ�سر  	•

والقطاع اخلا�ص بطريقة عملية وجاذبة.
اإط��اق املوؤمت��رات الدولي��ة حول برام��ج م�ساركة الكلف��ة يف التعليم العايل، مع عر���ص جتارب دولية  	•

وحملية مبقر اجلامعات ال�سعودية.
اإع��ادة تقيي��م و�س��ع امل�ساريع اال�ست�ساري��ة واالأوقاف وامل�ساري��ع امل�سرتكة ومراجعته��ا وكيفية اإدارتها  	•

واآلية م�ساركة القطاع اخلا�ص فيها.
تطبيقها. ونظام  واأهدافها  اجلامعة  يف  احلكومية  املحا�سبة  على  للتنمية  برامج  توفري  	•

للجامعة.  العامة  وامليزانية  ال�سرف  واأوجه  اجلامعات  لتمويل  برامج  توفري  	•
تنمي��ة الوع��ى ل��دى اأع�س��اء هيئ��ة التدري���ص ب�س��رورة التنمي��ة امل�ستم��رة والتدريب اأثن��اء اخلدمة  	•

واال�سرتاك اجلاد يف التخطيط والتنفيذ لربامج م�ساركة الكلفة يف التعليم.
واإداريا. ماليا  اجلامعة  ا�ستقالية  على  احلفاظ  نحو  االجتاه  تنمية  	•

	ت�سج��ع املوؤ�س�س��ات اخلريي��ة واجلمعي��ات العلمي��ة على امل�سارك��ة يف التخطيط لتطوي��ر م�سادر متويل  	•
التعليم العايل.

ن�سر العدالة من خال اإتاحة  امل�ساركة يف تكلفة التعليم العايل من اجلمهور، مما يعك�ص املنافع العامة  	•
غري املحدودة للتعليم العايل وبني االأ�سر والطاب.
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ا�ستطاعته. قدر  على  كل  العايل  التعليم  تكلفة  حتمل  يف  االأ�سرية  للم�ساركة  ال�سماح  	•
ال�سعودية. اجلامعات  يف  العايل  التعليم  طاب  عند  التعليم  اأجل  من  العمل  مفهوم  تنمية  	•

. املحتاجني  غري  للطاب  العام  الدعم  حجم  تقلي�ص  على  العمل  	•
تكثي��ف اجله��د للح��د من الفاقد ب�سوره املختلفة، وعلى �سبيل املث��ال )الر�سوب( لتاأثريه ال�سلبى برفع  	•

التكلفة وزيادة النفقات، كما اأن التدين يف م�ستوى التح�سيل �سورة خطرية من �سور الهدر يف التعليم.
تطبي��ق املعاي��ري االقت�سادي��ة عل��ى االأنظم��ة التعليمية، حيث يع��د التعليم ا�ستثم��ارًا ب�سريًا يفوق يف  	•
عائ��ده اال�ستثم��ار يف كل املج��االت، ويتحق��ق ه��ذا العائ��د عندما يتمك��ن النظ��ام التعليمي م��ن الو�سول 

بكفاءة اإىل اأعلى جودة ممكنة يف حتقيق االأهداف املو�سوعة وباأقل هدر. 
العايل من خال حت�سيل  التعليم  يعتمد عليها  التي  امل�سادر  اأحد  اإنها  الدرا�سية، حيث  الر�سوم  اعتماد  	•

م�سروفات مقابل اخلدمات التعليمية.
اأن متن��ح الدول��ة قرو�س��ا للطاب من اأج��ل ا�ستكمال درا�ستهم اجلامعية عل��ى اأن يقوموا بت�سديد هذه  	•

القرو�ص بعد تخرجهم ب�سروط مي�سرة وفق نظم متفق عليها م�سبقا.
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