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لـ يسبؽ نشر ىذا البحث أك أم أجزاء منو ،كيحظر إعادة نشره فى أل جية اخرل قبؿ أخذ مكافقة المعيد.
"اآلراء فى ىذا البحث تمثؿ رأل الباحثيف فقط".

رط٠ٛش ِٕظِٛخ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟفِ ٟصش

رؼزجش سٍسخ لضب٠ب اٌزخط١ط ٚاٌزّٕ١خ أحذ اٌمٕٛاد اٌشئ١س١خ ٌٕشش ٔزبج ِؼٙذ اٌزخط١ط اٌمِٟٛ
ِٓ دساسبد ٚثحٛس خّبػ١خ ِحىّخ فِ ٟخزٍف ِدبالد اٌزخط١ط ٚاٌزّٕ١خ٠ .ضُ اٌّؼٙذ
ِدّٛػخ ِٓ اٌجبحثٚ ٓ١اٌخجشاء ِزٕٛػِٚ ٟزؼذد ٞاٌزخصصبدِّ ،ب ٠ض١ف إٌ ٝلّ١خ ٚفبئذح
ِثً ٘زٖ اٌذسسبد اٌّخزٍفخ اٌز٠ ٟزُ إخشاؤ٘ب ِٓ ح١ش شّ١ٌٛخ اٌزٕبٚي ٚاألخز ف ٝاالػزجبس
األثؼبد االلزصبد٠خ ،االخزّبػ١خ ،اٌج١ئخ ،اٌّؤسس١خٚ ،اٌّؼٍِٛبر١خ ٚغ١ش٘ب أل ِٓ ٞاٌمضب٠ب ِحً
اٌجحش.
رضّٕذ اإلصذاساد اٌّخزٍفخ ٌسٍسٍخ لضب٠ب اٌزخط١ط ٚاٌزّٕ١خ ِٕز ثذئٙب ف ٟػبَ  7711ػذدا
ِٓ اٌذساسبد اٌز ٟرٕبٌٚذ لضب٠ب ِخزٍفخ رف١ذ اٌجبحثٚ ٓ١اٌذاسسٚ ،ٓ١وزا صبٔؼ ٟاٌس١بسبد
ِٚزخز ٞاٌمشاساد فِ ٟخزٍف ِدبالد اٌزخط١ط ٚاٌزّٕ١خ ِٕٙب ػٍ ٝسج ً١اٌّثبي ال اٌحصش:
اٌس١بسبد اٌّبٌ١خ ،اٌس١بسبد إٌمذ٠خ ،اإلٔزبخ١خ ٚاألسؼبس ،االسزٙالن ٚاٌزدبسح اٌذاخٍ١خ ،اٌّبٌ١خ
اٌؼبِخ ،اٌزدبسح اٌخبسخ١خ ،لضب٠ب اٌزشغٚ ً١اٌجطبٌخ ٚسٛق اٌؼًّ ،اٌزّٕ١خ اإللٍ١ّ١خ ،آفبق
ٚفشص االسزثّبس ،اٌس١بسبد اٌصٕبػ١خ ،اٌس١بسبد اٌضساػ١خ ٚاٌزّٕ١خ اٌش٠ف١خ ،اٌّششٚػبد
اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخِٕ ،ب٘ح ّٔٚبرج اٌزخط١ط ،لضب٠ب اٌج١ئخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ،اٌزّٕ١خ
اٌّدزّؼ١خ ،لضب٠ب اٌزؼٍ...،ُ١اٌخ.
رزٕٛع ِصبدس ٚلٕٛاد إٌشش ٌذ ٜاٌّؼٙذ إٌ ٝخبٔت سٍسخ لضب٠ب اٌزخط١ط ٚاٌزّٕ١خٚ ،اٌّزّثٍخ
ف ٝاٌّدٍخ اٌّصش٠خ ٌٍزّٕ١خ ٚاٌزخط١طٚ ،اٌز ٟرصذس ثصفخ دٚس٠خ ٔصف سٕ٠ٛخٚ ،وزٌه وزبة
اٌّؤرّش اٌذٚ ٌٟٚاٌز٠ ٞضُ األثحبس اٌز ٟرُ لجٌٙٛب إِٔ ٚبلشزٙب ف ٟاٌّؤرّشٚ ،سٍسٍخ
اٌّزوشاد اٌخبسخ١خٚ ،وشاسبد اٌس١بسبد‘ إضبفخ إٌِ ٟب ٠صذسٖ اٌّؼٙذ ِٓ ٔششاد ػٍّ١خ
رؼىس ِب ٠ؼمذٖ اٌّؼٙذ ِٓ فؼبٌ١بد ػٍّ١خ ِزٕٛػخ.
ٚفك هللا اٌدّ١غ ٌّب ف ٗ١خ١ش اٌجالدٚ ،هللا ِٓ ٚساء اٌمصذ...

سئ١س اٌّؼٙذ
أ.د .ػالء ص٘شاْ

أ
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ِٛخض دساسخ
رط٠ٛش ِٕظِٛخ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟفِ ٟصش

تتسـ منظكمة التعميـ العالي الحالية فى مصر بقدر كبير مػف التػدنى كالتػردل كتعرقػؿ ال
تقدـ لمجتمعنا الراغب في القضاء عمى المشاكؿ كالعقبات كاالخػتبلالت كاالزمػات حكاحػداث نيضػة
طفري ػػة م ػػف خ ػػبلؿ أفك ػػار كريل كخط ػػط حقيقي ػػة لمتط ػػكير كالتح ػػديث لمني ػػكض بالمنظكم ػػة حكاع ػػداد
البػراما المتميػزة كالمناسػػبة بشػػكؿ عممػػى ،عػػف طريػػؽ اإلسػػتثمار فػػي رأس المػػاؿ البشػػرل بمػػا يتكلػػد
عػػف ذلػػؾ مػػف مخرجػػات بش ػرية كتكنكلكجيػػة تسػػتطيا تمبيػػة حاجػػات سػػكؽ العمػػؿ كالمنافسػػة عمػػى

المستكل الدكلى.

لذا فقد تبمورت األىداف التفصيمية ليذه الدراسة فيما يمى -:
ُ .رصد كتحميؿ كاقا التعميـ العالي بمصر.

ِ .التعرؼ عمى التجارب كالخبرات الدكلية في مجاؿ تطكير التعميـ العالي.
ّ .ترشيد عبء مجانية التعميـ في ضكء معيارل عدالة اإلتاحة كتحقيؽ الكفاءة.
ْ .كضا تصكر استراتيجي لتمكيؿ التعميـ العالي في مصر.

ٓ .تعزيز العبلقة بيف البحث العممى بالتعميـ العالى كخدمة المجتما.
ٔ .التعرؼ عمى الميارات البلزمة لمخريجيف.
الكممات الدالة :
منظكمة التعميـ العالى  -ميشرات منظكمة التعميـ العالى  -تحرير قطاع التعميـ العالى  -تككيد
الجكدة  -االتاحة كالكفاءة بالتعميـ العالي – تشاركية تمكيؿ التعميـ العالي -الشراكة البحثية -
الفاعمية البحثية  -قابمية التشغيؿ – المكاءمة المينية

ب

 ِصشٟ فٌُٟ اٌؼب١ٍِخ اٌزؼٛش ِٕظ٠ٛرط

ABSTRACT
Promoting Higher Education System in Egypt
The higher education system in Egypt suffers from severe defects that –to a large
extent-lead to huge obstacles that face our country.
Our society is willing to overcome many problems, disequilibria and crises related to
its educational system in order to make real rise-up.
This rise-up cannot be fulfilled without developmental visions and plans for the sake
of progressive promotion of higher education system through scientifically prepared
programs.
The principal mean for achieving these goals is the big investment in human capital
with its positive outcome towards satisfying labor market requirements and successful
competition on the global arena.
the Main Goals of The Study:
1- Monitoring and analyzing the present situation of higher educating in Egypt.
2- Examining the international experiments and expertise in the higher education
field.
3- Rationalizing free-of charge-education in the light of justice and efficiency
principles.
4- Putting a strategic conception for higher education finance.
5- Enhancement of the relation between scientific research and society
development.
6- Defining the needed skills of the system graduates.


ج
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فـــــريق البحث

اٌ١ٙئخ اٌؼٍّ١خ ثبٌّؼٙذ

أ.د .محرم الحـــــــــداد

أ..د .دسوقى عبد الجميل

(الباحث الرئيسى)

أ.د .محمد عبد الشفيع عيسى

أ.د .زلفى عبد الفتاح شمبى
د .أحمد رشاد الشربينى

اٌ١ٙئخ اٌؼٍّ١خ ِٓ خبسج اٌّؼٙذ

د .رييام أحمد ممدوح

الباحث  /ظريف توفيق جيد

اٌ١ٙئخ اٌؼٍّ١خ اٌّؼبٔٚخ ثبٌّؼٙذ

أ .أسماء مميجى

أ.سماح عبد المطيف
أ .ثريا محمد حسين

الييئة اإلدارية بالمعيد
د .سيد دياب

سكرتارية :

السيدة  /نيمة عوض

السيدة  /ىدى رفاعى

د
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مقدمة الدراسة

تطوير منظومة التعميم العالي في مصر
 -مقدمة

يعتبػػر التعمػػيـ بجميػػا مراحمػػو بشػػكؿ عػػاـ كالتعمػػيـ العػػالى عمػػى كجػػو الخصػػكص أسػػاس نيضػػة

كتق ػػدـ المجتمع ػػات حي ػػث يمع ػػب دك ار ف ػػاعبل ف ػػى تحدي ػػد مس ػػتقبؿ الش ػػعكب كف ػػى عممي ػػات التػ ػراكـ

المعرفػػي كالتقنػػي بمػػا يقػػكـ بػػو مػػف إعػػداد كتيي ػػة المػػكرد البشػػرل كجعمػػو ميىػػؿ لممسػػاىمة فػػى شػػتى
العممي ػػات كاألنش ػػطة اإلنتاجي ػػة كالخدمي ػػة ف ػػي أم اقتص ػػاد .ف ػػالتعميـ يي ػػدؼ ل ػػيس فق ػػط لص ػػناعة
اإلنسػػاف التقنػػي الػػذل ال يقػػكـ إنتػػاج حػػديث بدكنػػو حكانمػػا يقػػكـ أيضػػا بصػػناعة اإلنسػػاف بمفاىيمػػو
المتعددة كالمتنكعة مف سياسية كاجتماعية كثقافية كاقتصادية كدينية ...الخ .ليذا فيك يمثؿ قضية
أمػػف ق ػػكمى تش ػػغؿ حيػػز كبي ػػر م ػػف إىتمام ػػات سػػا ر المجتمع ػػات الت ػػى تريػػد أف يك ػػكف لي ػػا مكقعػ ػان

اسػػتراتيجيا متمي ػ از عمػػى خريطػػة العكلمػػة كالتػػى ال كلػػف تتسػػا إال لمجتمعػػات المبػػدعيف كالمبتك ػريف
كأصحاب الميف التخصصية الدقيقة مف المتعمميف ،كما يشكؿ بيرة االىتماـ لدل كثير مػف الػدكؿ

الناميػػة كمنيػػا مصػػر كذلػػؾ لمػػدكر الػػذل يمعبػػو فػػى إعػػداد الكػكادر البشػرية التػػى تتطمبيػػا مشػػركعات
التنمي ػػة كدعػػػـ المكاطنػػػة كبنػ ػػاء اإلنسػػػاف الػ ػػذل يعػ ػيش كيعػ ػػانى قضػ ػػايا كمشػ ػػاكؿ كأزمػ ػػات عص ػ ػره
كمجتمعػػو ىادفػػا إلػػى تحقيػػؽ تطمعػػات المجتمػػا كفمالػػو فػػى إحػراز الرفاىيػػة كالتقػػدـ بالتنميػػة الشػػاممة
كالمستدامة المنشكدة كبإتباع التخطيط االستراتيجي بشتى األنشطة المجتمعية.

كم ػػف المع ػػرؼ أيضػ ػان بش ػػكؿ ع ػػاـ أف التعم ػػيـ العػ ػالي ال تكم ػػف أىميت ػػو فق ػػط ف ػػي عممي ػػة تزكي ػػد

المجتم ػػا بحاجاتػ ػو م ػػف الكف ػػاءات البشػ ػرية ،كلك ػػف ى ػػذه األىمي ػػة تب ػػرز أيضػ ػان م ػػف أن ػػو يعتب ػػر أداة

السػػتيعاب التقػػدـ العممػػى العػػالمى ،كنشػػر المعرفػػة ،كتطػػكير البحػػث العممػػى كتطكيػػا التكنكلكجيػػا
لخدمػػة األغ ػراض المجتمعيػػة كقيػػادة عمميػػات التغييػػر كالتطػػكير فػػى المجتمػػا .فيػػك يسػػاىـ بدرجػػة
كبيرة في دفا قاطرة التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية ،عف طريؽ اإلستثمار في رأس الماؿ البشرل
بما يتكلد عف ذلؾ مف مخرجات بشػرية كتكنكلكجيػة تسػتطيا تمبيػة حاجػات سػكؽ العمػؿ كالمنافسػة

عمى المستكل الدكلى.

أمػػا عػػف بػػدايات كتطػػكر التعمػػيـ العػػالى فػػى مصػػر ،فإنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف توسػػيس أكؿ جامعػػة

مصرية كىى جامعة األزىر مف أكثر مف ألؼ عاـ كجامعة دينية حكانشاء الجامعة األمريكية كوكؿ
جامع ػ ػػة خاص ػ ػػة ف ػ ػػى ُُٗٗ ،إال أف ب ػ ػػدايات إنش ػ ػػاء الجامع ػ ػػات كالتعم ػ ػػيـ الع ػ ػػالى تػ ػ ػرتبط بفتػ ػ ػرة
تزي ػػدت تطمع ػػات ف ػػات المجتم ػػا المص ػػرل بس ػػبب من ػػاخ
األربعيني ػػات م ػػف الق ػػرف الماض ػػى حينم ػػا ا

الحريػػات الػػذل كػػاف سػػا دان فػػي تمػػؾ الفتػرة عممػػا بػػوف الد ارسػػة بيػػذه الجامعػػات كانػت مقصػػكرة بدايػةن
كبالدرجة األكلى عمى أبناء طبقات معينة مف ذكل القػدرة الماليػة المرتفعػة .كلكػف مػا بدايػة حقبػة
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الستينيات أقرت الدكلة المصرية مجانية التعمػيـ العػالى ،األمػر الػذل مكػف أبنػاء شػ ار ا اجتماعيػة

أخرل أقؿ دخبل (متكسطة كدنيا) مف الحصكؿ عمى مستكل تعميمي عاؿ مػا كػاف يمكػف أف ينػالكه
لكال تبنى الدكلة لمنظاـ اإلشتراكى الذل كاف مف أكلكياتو إرسػاء كتػدعيـ قكاعػد العدالػة االجتماعيػة

كالمساكاة بيف أبناء األمة المصرية.

كم ػا ت ازيػػد دكر الدكلػػة فػػى النشػػاط االجتمػػاعى كاالقتصػػادل كبػػركز المشػػركعات القكميػػة فػػى

حينيا ،تـ إستيعاب األعداد المتزايدة مف خريجى التعميـ بسكؽ العمػؿ حيػث ضػمنت الدكلػة تعيػيف
جميا خريجى التعميـ المتكسط كالعالى فػى كػؿ مػف القطػاع الحكػكمى كقطػاع األعمػاؿ العػاـ .كمػا

تـ التكسا فى إنشاء الجامعات خاصةن عمى المسػتكل االقميمػى بػبعض محافظػات مصػر .كلقػد تػـ
بعػػدىا منػػذ عقػػد التسػػعينيات كحتػػى اآلف ( فػػى ضػػكء عكلمػػة التجػػارة كتبنػػى مصػػر لمػػنيا اقتصػػاد

السكؽ الحرة كالتحكؿ مف النظاـ االقتصادل االجتماعى القا ـ عمى المكارد االقتصادية إلى نظاـ
مجتما المعرفة كاالبتكار كاإلبداع) االنفتاح عمى ميسسات التعميـ العالى األجنبيػة كظيػر القطػاع

الخاص الذل يقدـ خدماتو التعميمية بيدؼ الربا.

كلقػػد أصػػبا التعمػػيـ العػػالي بمصػػر كخاصػػة الجػػامعى منػػو يعػػانى فػػي الفتػرات األخيػرة مػػف

الكثيػػر مػػف المشػػكبلت كاألزمػػات التػػى تيػػدد إضػػطراد التنميػة بيػػا (مثػػؿ الزيػػادة المطػػردة فػػى أعػػداد
الطبلب الراغبيف فى االلتحاؽ بالجامعػات +نقػص اإلمكانيػات الماديػة كالماليػة كاألجيػزة  +الفجػكة

الكبيػرة كالمت ازيػػدة بػػيف مخرجاتػػو كمتطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ ) ،األمػػر الػػذل يعنػػى أف منظكمػػة التعمػػيـ

العػػالي الحاليػػة أصػػبحت تتسػػـ بقػػدر كبيػػر مػػف التػػدني كالت ػردم فػػي أدا يػػا حيػػث تعرقػػؿ أم تقػػدـ
لمجتمعن ػػا ال ارغ ػػب ف ػػي إح ػػداث نيض ػػة طفري ػػة م ػػف خ ػػبلؿ أفك ػػار كريل كخط ػػط حقيقي ػػة لمتط ػػكير

كالتحػػديث لمقضػػاء عمػػى المشػػاكؿ كالنيػػكض بالمنظكمػػة حكاعػػداد الب ػراما المتمي ػزة كالمناسػػبة بشػػكؿ
عممى.
كلقػػد أبػػرزت ىػػذا المعنػػى العديػػد مػػف الد ارسػػات كالتقػػارير المحميػػة كالقكميػػة كالدكليػػة

(ُ)

حيػػث

ػكر فػػي أداء منظكمػة التعمػػيـ العػالي فػػي مصػػر كمػا أف االتجػػاه العػػاـ
أشػارت كأكػػدت أف ىنػاؾ قصػ ان

(ُ) أنظر في ذلؾ -:
-

محسف تكفيؽ (ُِّ)  ،منظكمة التعميـ العالي في مصر ،كرقة مقدمة لممجمس القكمى لمتعػػميـ كالبحث
العممى كالتكنكلكجيا ( المجالس القكمية المتخصصة)

-

محيا زيتكف (ََِٖ) ،ريية لمتعميـ العالي في مصر مف منظكر الجكدة كالعدالة ،كرقة مقدمة لميتمر

قضية التعميـ في مصر –العا د االقتصادل كاالجتماعى ،الذل عقده مركز شركاء التنمية خبلؿ الفترة

ِّ ِْ-فبراير ََِٖ.
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لتطكر مستكل ككفاءة ىذه المنظكمة فػي تػدىكر مسػتمر فػي العقػكد األخيػرة ،كعػاجزة عػف مكاجيػة

متطمبػػات ىػػذا العصػػر الػػذل نعيشػػو ،نظ ػ ار ألنيػػا تعكػػس مسػػتكل متػػدنى مػف الخػػدمات االجتماعيػػة
كتب ػػرز العدي ػػد م ػػف االخ ػػتبلالت الييكمي ػػة كتع ػػانى م ػػف عدي ػػد م ػػف الص ػػعكبات كالمش ػػاكؿ المزمن ػػة

كاألزمات المستحكمة .فالتعميـ العالي بمصر كمنظكمػة يشػكبيا عديػد مػف أكجػو القصػكر بكػؿ مػف
بي تيا كمدخبلتيا كأنشطتيا كمخرجاتيا.
فبدايػػة تتسػػـ البي ػػة المحيطػػة كالمػػدخبلت بغيػػاب قػػانكف ممػػزـ باالعتمػػاد لمجػػكدة ،ككػػذلؾ بعػػدـ

تحقيػػؽ اإلتاحػػة كتكػػافي الفػػرص .كمػػا أف عػػدد الجامعػػات القا مػػة تتسػػـ بقصػػكر قػػدرتيا االسػػتيعابية

لمعػػدالت الطمػػب الفعػػاؿ المت ازيػػد تحقيقػػا لممس ػ كلية القكميػػة بإتاحػػة التعمػػيـ لمجميػػا ،حيػػث معيػػار
درجػػات الثانكيػػة العامػػة ىػػك المعيػػار الكحيػػد لمقبػػكؿ كحيػػث ال تيخػػذ رغبػػات كميػػارات الطػػبلب فػػي

االعتبػ ػػار ككػ ػػذلؾ قػ ػ ا
ػدرتيـ الماليػ ػػة ،كمػ ػػا يتصػ ػػؼ التمكي ػ ػؿ بضػ ػػعفو كقمػ ػػة مصػ ػػادره .كىػ ػػذا إضػ ػػافةن
لممشػػكبلت التػػى ترجػػا بوسػػبابيا لم ارحػػؿ التعمػػيـ مػػا قبػػؿ الجػػامعى فيمػػا يتعمػػؽ بخصػػا ص نظػػاـ

التمقيف لممعمكمات كاالستظيار اآللي ليا كحفظيا كاالكتفاء بالمرجا الخاص بالمقرر ،األمر الػذل

أدل إلػػى ض ػػعؼ س ػػبؿ تنمي ػػة القػػدرات العقمي ػػة كاإلبداعي ػػة كتش ػػجيا التفكيػػر العمم ػػى الخ ػػبلؽ ل ػػدل
الطبلب الممتحقيف بالجامعات بعيدا عف فليات النقػؿ كالتمقػيف .كمػا أف ىنػاؾ حاجػة ماسػة لتطػكير

القػػانكف الحػػالى لمجامعػػات بنظػاـ التعيػػيف كالترقيػػة بػػو ،ككضػػا الخطػػط اإلسػػتراتيجية كالبػراما بكػػؿ
جامعة كتحديثيا بما يتناسب ما اإليقاع سريا التغير في العمـ كالمعرفة السا د بالعالـ.

كما تتسـ العمميات كاألنشطة بنظاـ التعميـ العالي بتخمػؼ المحتػكل الد ارسػي لػبعض المقػررات

مػػا االكتفػػاء بالكتػػاب الجػػامعى كمرجػػا أساسػػي كجعػػؿ الجامعػػة أشػػبو بالمدرسػػة الثانكيػػة ال تيػػتـ

-

محرـ الحداد (َُِٔ) ،قضايا أساسية لتطكير منظكمة التعميـ العالي في مصر ،الميتمر الدكلى األكؿ

بكمية التربية –جامعة عيف شمس بعنكاف " تكجيات إستراتيجية في التعميـ " كالذل عقد في الفترة ُٓ-
ُٕ أكتكبر َُِٔ.
-

البنؾ الدكلى (ََُِ) ،مراجعات لسياسات التعميـ الكطنية كالتعميـ العالي في مصر ،منظمة التعاكف
كالتنمية في الميداف االقتصادل.OECD ،

-

محرـ الحداد (َُِٔ) ،تفعيؿ إستراتيجية الذكاء االقتصادل عمى المستكل الميسسى كالقكمى بمصر،

سمسمة قضايا التخطيط كالتنمية رقـ (ِِٕ) ،معيد التخطيط القكمى-القاىرة.
- Biltagy, M.(2010)" Determinants of Optimal Schooling Level in Egypt Using a
Model", Ph.D Thesis, Faculty of Economics and Political Science, Human Capital
 Cairo University, Egypt.
- World Bank. (2007) . Improving Quality, Equality, and Efficiency in the
Education Sector : Fostering a Competent Generation of Youth, Education Sector
Policy Note, Human Development Group, Middle East and North Africa Region,
 World Bank.
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بتكػػكيف المثقػػؼ ال ػكاعي ذك األفػػؽ المفتػػكح عمػػى المسػػتقبؿ كأىميتػػو كخاصػػة فػػي عمميػػات كمنػػاىا

كأساليب التحميؿ العممى كاالستنباط كاالستشراؼ المستقبمى.

ىذا إضافة إلى عدـ كجػكد ىي ػة قكميػة مصػرية فاعمػو لضػماف الجػكدة فػي االعتمػاد الجػامعى
(تمتمؾ سمطة التكجيػو كالمتابعػة حكالغػاء االعتمػاد حيػث تكػكف مسػ كلة عػف تقػديـ تقريػر سػنكل عػف
مسػتكل االعتمػػاد كذلػػؾ باالشػتراؾ مػػا ىي ػػات دكليػة متخصصػػة) .كمػػا أنػو ال يكجػػد مركػػز متطػػكر
فاعؿ لتطكير عممية األداء العممى كالتعميمي باالستعانة بالخبرات الدكلية المتقدمة مػا عػدـ كجػكد

نظاـ كنمكذج تعميمػى يتػيا لمطالػب تنميػة قد ارتػو عمػى الػتعمـ الػذاتى حكاطػبلؽ طاقاتػو ليصػبا قػاد ار

عمػى االبتكػػار كاإلبػػداع .كنتيجػػة لعػػدـ تطػػكير البػراما كالخطػػط كاالسػػتراتيجيات الجامعيػػة الخاصػػة
بتطػكير المنظكمػػة كبعػدـ االسػػتفادة مػف الميسسػػات الدكليػة المتقدمػػة فػي تطػػكير المنػاىا كتحسػػيف

الػػدكر الرقػ ػ ػ ػابى عمييػػا كااللتػزاـ بتطكيرىػػا بشكػ ػ ػؿ مسػػتمر مػػف قبػػؿ االدارة الجامعيػػة ،فقػػد أدل ذلػػؾ

لسكء كضا الجامعػات المصػرية كعػدـ كجكدىػا فػي مصػاؼ الجامعػات المتقدمػة عالميػا مػف حيػث
الترتيب.

كأخي ار فإف مخرجات نظاـ التعميـ العالي بمصػر تتسػـ بالدرجػة األكلػى بغيػاب كاضػا لميشػرات

حكاحصػػا يات تعكػػس صػػكرة سػػكؽ العمػػؿ كالتعمػػيـ ،مػػا عػػدـ كجػػكد سياسػػة كاضػػحة لتسػػكيؽ نتػػا ا

البحث العممى كضعؼ الركابط بسكؽ العمؿ كغياب سياسات المتابعة كالتكاصؿ ما الخريجيف.
ويمكن تمخيص وبمورة أىم القضايا السابقة فيما يمى من أبعاد -:

ُ .قصكر الخدمات التعميمية المتاحػة عػف اسػتيعاب الزيػادة المطػردة فػي الطمػب الفعػاؿ عمػى

التعميـ العالي ،األمر الػذل قػد يرجػا بالدرجػة األكلػى إلتاحػة مجانيػة التعمػيـ بشػكؿ مطمػؽ

لمجميػػا دكف التمييػػز بػػيف الغنػػى كالفقيػػر كدكف م ارعػػاة حتػػى القػػدرات كالميػػارات األساسػػية
لممتقدميف مف الطبلب كرغباتيـ كدكف مراعاة قدراتيـ المالية.

ِ .عجز المكازنة المالية الحاليػة عػف تمبيػة متطمبػات تطػكير التعمػيـ العػالي مػا سػكء تكزيعيػا
ب ػػيف النفق ػػات الجاري ػػة كالنفق ػػات االس ػػتثمارية كك ػػذلؾ ب ػػيف الري ػػؼ كالحض ػػر عم ػػى مس ػػتكل

المحميػػات كالتكزيػػا االقميمػػى ،بمػػا ال يحقػػؽ تكػػافي الفػػرص لمجميػػا ،األمػػر الػػذل قػػد يرجػػا

إلػػى ضػػعؼ مسػػاىمات األس ػرة ككػػذلؾ الميسسػػات كاليي ػػات كمنظمػػات المجتمػػا المػػدنى
كاقتصار التمكيؿ بالدرجة األكلى عمى الدكلة.

ّ .عدـ كجكد ريية كسياسات كخطط إستراتيجية كاقعية مكاتيػة لػدعـ تطػكير منظكمػة التعمػيـ
الع ػػالي كمتابعتي ػػا ،األم ػػر ال ػػذل أدل إل ػػى زي ػػادة أع ػػداد الخػ ػريجيف م ػػا ع ػػدـ الق ػػدرة عم ػػى
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تشغيميـ بشكؿ مباشر بسكؽ العمؿ كزيػادة العمالػة فػي الكظػا ؼ اإلداريػة كحػدكث تضػخـ
كظيفى ،كىك ما ساىـ في تفاقـ البطالة بمصر.

ْ .ضعؼ قدرة الجامعات في أف يككف ليا دك انر بار انز في إنتاج المعرفػة كنشػرىا كاسػتخداميا
أك تطبيقيا ككجكد انفصاؿ شبو تاـ بيف ميسسات التعميـ العالي كبيف ميسسات االقتصاد

القكمى ما عدـ االستفادة مف الخبرات كالتجارب الدكلية الناجحة بالعديػد مػف دكؿ العػالـ،
إضافة إلى ضعؼ االستعانة بالعقكؿ المتميزة المياجرة مف المصرييف في قضية التطكير

كالتنميػ ػػة ،األمػ ػػر الػ ػػذل أثػ ػػر عمػ ػػى خدمػ ػػة التنميػ ػػة الشػ ػػاممة كالمسػ ػػتدامة لمػ ػػببلد كأدل إلػ ػػى
انخفاض قدرة االقتصاد المصرم عمى المنافسة العالمية رغػـ قناعػة الحككمػة بوىميػة رفػا

القدرة عمى المنافسة عالميا.

ا
وباختصار فإن ىذه األبعـاد (المشـاكل واألزمـات واالخـت الت الييكميـة) تعكـس أن ىنـاك
قصـورً
في أداء منظومة التعميم العالي في مصر يتمثل بشكل عام في :
 إنخفاض كفاءتو الداخمية الكمية ما ازدياد الطمب عميو،

 حكانخفػاض كفاءتػو الداخميػة النكعيػة مػف حيػث المحتػكل العػاـ لػو مػا انخفػاض قدرتػو عمػػى
مبلحقة التطكرات التكنكلكجية كالمعرفية الحديثة،

 ككػػذلؾ إنخفػػاض كفاءتػػو الخارجيػػة كعػػدـ قدرتػػو عمػػى تقػػديـ خػػدمات اجتماعيػػة راقيػػة ،مػػا
تضػػاءؿ المػػردكد منػػو .فيػػك ال يخػػدـ إحتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ كمتطمبػػات التنميػػة الشػػاممة

كالمستدامة في مصر.

لػػذا فإنػػو يمػػزـ-لمتغمػػب عمػػى معظػػـ ىػػذه الصػػعاب كالمشػػاكؿ كاالخػػتبلالت القا مػػة-إج ػراء

تشػػخيص كتحميػػؿ عممػػى لكاقػػا التعمػػيـ العػػالي بمصػػر لمتعػػرؼ عمػػى حقيقيػػة خصا صػػو كمشػػاكمو
كد ارس ػ ػػة ع ػ ػػدد م ػ ػػف القض ػ ػػايا ذات األكلكي ػ ػػة الت ػ ػػى تحت ػ ػػاج لحس ػ ػػـ مجتمع ػ ػػى م ػ ػػف المسػ ػ ػ كليف ف ػ ػػي
االس ػػتراتيجيات كالسياس ػػات الخاص ػػة بالمنظكم ػػة كالمرتبط ػػة بي ػػا كالت ػػى ت ػػيثر بش ػػكؿ أساس ػػي عم ػػى

مستكل فدا يا لتطكير المنظكمة ،كما يمزـ كذلؾ االسػتفادة مػف خبػرات كتجػارب بعػض دكؿ العػالـ
فيما يتعمؽ بكيفية مكاجية ىذه المشاكؿ كالصعاب .كأىـ ىذه القضايا ما يمى -:
أ -قض ػػية المجاني ػػة المطمق ػػة ف ػػي التعم ػػيـ الع ػػالي بمص ػػر ف ػػي ض ػػكء معي ػػارل عدال ػػة اإلتاح ػػة
كتحقيؽ الكفاءة.

ب -قضية قصكر المكارد المالية المتاحة إلصبلح منظكمة التعميـ العالي في مصر.

ج -قضية ضعؼ اآلداء البحثى لمتعمػيـ العػالي المصػرم المػرتبط بخدمػة المجتمػا كاحتياجاتػو
في ظؿ المتاح مف الخبرات العالمية الحديثة.
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د -قضية تطكير كتفعيؿ العبلقة بيف التعميـ العػالي كسػكؽ العمػؿ بمصػر كالتعػرؼ عمػى أىػـ
الميارات البلزمة لرفا كفاءة كفداء الخريجيف لمعمؿ بمختمؼ مجاالت النشاط بالمجتما.

وىذا كمو ما يظير أىمية ىذه الدراسة والتى يمكن بمورة أىدفيا التفصيمية فيما يمى -:
األىداف التفصيمية لمدراسة :
ُ -تشخيص كتحميؿ كاقا التعميـ العالي بمصر.

ِ -التعرؼ عمى التجارب كالخبػرات الدكليػة فػي مجػاؿ تطػكير التعمػيـ العػالي لئلسػتفادة
منيا فى االرتقاء بالتعميـ العالى لممستكيات العالمية بالمعايير الدكلية.

ّ -كيفية ترشيد عبء مجانية التعميـ في ضكء معيارل عدالة اإلتاحة كتحقيؽ الكفاءة.
ْ -كضا تصكر استراتيجي مناسب لتمكيؿ التعميـ العالي في مصر.

ٓ -تعزي ػ ػػز العبلق ػ ػػة ب ػ ػػيف البح ػ ػػث العمم ػ ػػى ب ػ ػػالتعميـ الع ػ ػػالى كخدم ػ ػػة المجتم ػ ػػا كتنميت ػ ػػو
كبميسساتو المختمفة.

ٔ -التعرؼ عمى الميارات البلزمة لمخريجيف لتفعيؿ العبلقة بسكؽ العمؿ بمصر.
عممػػا بػػوف ىػػذه األىػػداؼ السػػتة السػػابقة ال تعػػالا كػػؿ أنػكاع القصػػكر التػػي سػػبؽ إلقػػاء الضػػكء
ن
عمييػػا بالمقدمػػة إال أنيػػا تعكػػس قضػػايا أساسػػية غايػػة فػػي األىميػػة كذات أكلكيػػة مػػف كجيػػة نظرنػػا,
أيضػا
يجب البدء في تناكليا بالدراسة كالتحميؿ ,كعمى أف تترؾ بػاقي القضػايا التػي يجػب تطكيرىػا ن
(مثػػؿ العناصػػر الثقافيػػة الداعمػػة لرسػػالة المنظكمػػة  +دكر األسػػاتذة كالطػػبلب كمػػدخبلت  +األداء

العممػي كالتعميمػػي  ... +الػخ) ليػػتـ تناكليػا بالتحميػػؿ كبشػػكؿ تفصػيمي ألىميتيػػا فػي د ارسػػات أخػػرم
بػػإذف اهلل .ليػػذا فقػػد انعكسػت صػػياغة األىػػداؼ السػػتة السػػابقة فػػي تحديػػد كصػػياغة الفصػػكؿ السػػتة

األساسية المككنة لمحتكيات الدراسة.
منيجية الدراسة :

ىػػذا كق ػد اعتمػػدت الد ارسػػة فػػي سػػبيؿ تحقيقيػػا ألىػػدافيا عمػػى المػػنيا الكصػػفي التحميمػػي

لتشخيص كتحميؿ الكضا الراىف لمنظكمة التعميـ العالي فػي مصػر ،حكاجػراء عػرض تحميمػى نقػدل
لمخبرات كتجػارب الػدكؿ لتطػكير المنظكمػة ،كاإلجابػة عمػى أسػ مة الد ارسػة المطركحػة كخاصػة تمػؾ

التى تـ طرحيا في أىداؼ الدراسة.
كال يسعني في النياية إال تكجيو الشكر لكؿ مف ساىـ في إخراج ىذه الد ارسػة فػي شػكميا
الحػ ػػالى س ػ ػكاء مػ ػػف السػ ػػادة أعضػ ػػاء الفريػ ػػؽ البحثػ ػػي مػ ػػف داخػ ػػؿ المعيػ ػػد مػ ػػف األسػ ػػاتذة كاألسػ ػػاتذة

المساعديف كالمدرسيف كالمدرسيف المسػاعديف كالمعيػديف أك مػف السػادة العػامميف خػارج المعيػد مػف

األساتذة كالخبراء متمنيان مزيدان مف القػدرة عمػى اإلنتػاج الجمػاعى مػا تمنيػاتى أف تكػكف الد ارسػة قػد
6

رط٠ٛش ِٕظِٛخ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟفِ ٟصش

حققػػت اليػػدؼ مػػف إج ار يػػا .كمػػا يومػػؿ فريػػؽ البحػػث أف تكػػكف ىػػذه الد ارسػػة قػػد أسػػيمت عمػػى نحػػك
فع ػػاؿ لم ػػا تكص ػػمت إلي ػػو م ػػف نت ػػا ا كم ػػا طرحت ػػو م ػػف تكص ػػيات ف ػػي مس ػػاعدة كاض ػػعي السياس ػػات

كمتخذم الق اررات المرتبطة بمنظكمة التعميـ العالى إلحداث النيضة المنشكدة في مصر ،كاهلل مف

كراء القصد.
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الفصل األول
رصد وتحميل منظومة التعميم العالى فى مصر

خ ل الفترة ()1025/1024-1002/1000
مقدمة:

يمث ػػؿ التعم ػػيـ بجمي ػػا مراحم ػػو كأنماط ػػو أح ػػد ال ػػدعا ـ الر يس ػػية الت ػػى ترتك ػػز عميي ػػا فم ػػاؿ

كتطمعات المجتما فى تحقيؽ التنمية الشاممة المتكاصمة ،كذلؾ لمدكر الكبير الذل يمعبو فى إعداد

الككادر البشرية التى تتطمبيا مشركعات التنمية كدعـ المكاطنة كبناء اإلنساف المثقؼ الذل يعانى
قضايا عصره كمجتمعو ،كالذل يعمؿ ليحقؽ أكبر عا د ممكف مف تطكيا طاقاتػو إلحػراز الرفاىيػة
كالتقدـ .كقد أصبا التعميـ بصفة عامة ،كالتعميـ الجامعى كالعالى بصفة خاصة فى بيرة االىتمػاـ

لدل جميا الدكؿ المتقدمة ككثيػر مػف الػدكؿ الناميػة ،حيػث يعػد االسػتثمار فػى رأس المػاؿ البشػرل

مػػف خ ػػبلؿ التعم ػػيـ بص ػػفة عام ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػالى بص ػػفة خاص ػػة م ػػف أى ػػـ دعام ػػات تحقي ػػؽ تنمي ػػة

اقتصادية متكازنة لمصر .

ـاء عمــى مــا ســبق ،يسػػتيدؼ ىػػذا الفصػػؿ مػػف الد ارسػػة رصػػد كتحميػػؿ منظكمػػة التعمػػيـ
وبنـ ً
العالى فى مصر ،لمكقكؼ عمى أىػـ المشػكبلت كالتحػديات التػى تكاجػو ىػذه المنظكمػة كالسياسػات

المسػ كلة عػػف تمػؾ المشػػكبلت ،كالمسػاىمة فػػى كضػا حمػػكؿ عمميػة كعمميػػة ليػػاٌ،تووٛرٍشمٌّتبٍتو 

مألع عٍةٌتبٌٛشِٕظِٛةمٌتعٍٍُالعالى الحالية ،حتى يككف لمصر مكانان بار انز عمى خريطة التعميـ
العالى العالمي كنقؿ االقتصاد المصرل لمراحؿ متقدمة مف منظكر التنافسية العالمية.

ولتحقيق اليدف المبين سيتم تقسيم ىذا الفصل إلى أربعة أقسام رئيسية ،حيث يتـ

التعرض فى القسم األول لتحميؿ كاقا منظكمة التعميـ العالى فى مصر خبلؿ الفترة

(َََِ )َُِٓ/َُِْ-ََُِ/مف خبلؿ التعرؼ عمى مككنات ىيكؿ منظكمة التعميـ فى
مصر بصفة عامة ،كالتركيز عمى ىيكؿ منظكمة التعميـ العالى بصفة خاصة .كما سيتـ التعرض

ألىـ الميشرات ا لدالة عف تطكر تمؾ المنظكمة مف حيث تطكر عدد الجامعات الحككمية
كالخاصة ،كتطكر نصيب ميسسات التعميـ العالى الحككمية كالخاصة مف حيث معدالت القيد،

كأعداد الخريجيف كالحاصميف عمى دراسات عميا ،كأعداد أعضاء ىي ة التدريس كمعاكنييـ ،كحجـ

االنفاؽ العاـ عمى التعميـ العالى...الخ ،كذلؾ خبلؿ النطاؽ الزمنى المقترح لمدراسة .أما القسم

الثانى فيتناكؿ تقييـ جكدة كفعالية منظكمة التعميـ العالى فى مصر خبلؿ الفترة محؿ الدراسة،
كذلؾ مف خبلؿ التعرض لمحكـ عمى جكدة مدخبلت تمؾ المنظكمة كجكدة العمميات بما تتضمنو
مف مكارد بشرية كمالية ،كالتطرؽ لجكدة المخرجات مف حيث قدرات الخريجيف كمدل التكافؽ بيف
8
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مخرجات منظكمة التعميـ العالى كمتطمبات سكؽ العمؿ .,أما القسم الثالث فيتعرض لممشكبلت
كالتحديات التى تكاجو منظكمة التعميـ العالى فى مصر سكاء التحديات المتعمقة بمدخبلت

المنظكمة أك المتعمقة بالعمميات كالمخرجات ،كالسياسات المس كلة عف تمؾ المشكبلت .وفى

القسم الرابع واألخير مف ىذا الفصؿ سيتـ التعرض الستراتيجية التنمية المستدامة :مصر ََِّ
كدكرىا فى الحد مف المشكبلت الر يسية التى تكاجو المنظكمة  ،كمف ثـ االرتقاء بوداء تمؾ

المنظكمة .

 2-2واقع منظومة التعميم العالى فى مصر:
 2-2-2لمحة تاريخية حول تطور مؤسسات التعميم العالى فى مصر:

توسست أكؿ جامعة مصرية كىى جامعة األزىر منذ ما يزيد عف ألؼ عاـ لتكػكف جامعػة

دينيػػة ،كفػػى عػػاـ َُٖٗ بػػدأ التعمػػيـ الجػػامعى العصػػرل فػػى مصػػر مػػا جامعػػة فػياد األكؿ األىميػػة
كالتى أصػبحت جامعػة حككميػة عػاـ ُِٓٗ باسػـ الجامعػة المصػرية ثػـ جامعػة القػاىرة (بعػد ثػكرة

يكليػػك ُِٓٗ حتػػى اآلف)ُ .كبعبػػارة أخػػرل يمكػػف القػػكؿ بػػوف فتػرة األربعينػػات مػػف القػػرف الماضػػى
ىػػى فت ػرة تنػػامى الػػكعى الػػكطنى مػػف جانػػب الدكلػػة بػػالتعميـ الجػػامعى كالعػػالى ،كمػػا أنيػػا فت ػرة ت ازيػػد

التطمعػػات مػػف جانػػب ف ػػات المجتمػػا كالطبقػػة الكسػػطى خاص ػةن بوىميػػة التعمػػيـ الجػػامعى .كىػػذه
التطمعػػات ال تنفصػػؿ عػػف منػػاخ الحريػػات الفكريػػة الػػذل سػػاد المجتمػػا المصػػرل فػػى ىػػذه الحقبػػة،

لػ ػػذلؾ إلػ ػػى جانػ ػػب جامعػ ػػة ف ػ ػياد األكؿ (جامعػ ػػة القػ ػػاىرة حالي ػ ػان) تػ ػػـ إنشػ ػػاء جامعػ ػػة فػ ػػاركؽ األكؿ

(اإلسكندرية حاليان) عاـ ُِْٗ  ،ثـ جامعة إبػراىيـ باشػا (عػيف شػمس حاليػان) عػاـ َُٓٗ ،كرغػـ
ما تحقؽ مف نيضػة تعميميػة فػى ذلػؾ الكقػت ،فػإف الدارسػيف ألكضػاع ىػذه الفتػرة يػركف أف التعمػيـ

بص ػػفة عام ػػة كالتعم ػػيـ الج ػػامعى بص ػػفة خاص ػػة ك ػػاف مقص ػػك انر عم ػػى أبن ػػاء الف ػػات العمي ػػا ،كيعتم ػػد

بالدرجة األكلى عمى القدرة المالية لؤلسرِ .

كبعد ثكرة يكليكُِٓٗ كفى ضكء تكجياتيا االشتراكية كاحتبلؿ العدالة االجتماعية أكلكية

كىدفان مبد يان ،ألغيت رسكـ الدراسة فى التعميـ األساسى كتزايد عدد الطبلب الممتحقيف بالتعميـ

الثانكل ،تـ إنشاء جامعة أسيكط عاـ ُٕٓٗ  ،كىى أكؿ جامعة متكاممة تنشو فى صعيد مصرّ.

ُ مينا ،فايز مراد" ،التعميـ العالى فى مصر :التطكر كبدا ؿ المستقبؿ" ،أكراؽ مصر ََِِ ،العدد رقـ ٓ،
منتدل العالـ الثالث ،مكتبة األنجمك المصرية  ،القاىرة ،ََُِ ،ص َِ.

ِ

زيتكف ،محي ا" ،ريية لمتعميـ العالى فى مصر مف منظكر الجكدة كالعدالة " ،كرقة مقدمة لميتمر "قضية التعميـ

فى مصر– العا د االقتصادل كاالجتماعى ،الذل عقده مركز شركاء التنمية لمبحكث كاالستشارات كالتدريب خبلؿ

الفترة ِّ ِْ-فبراير ،ََِٖ ،ص ِ.

ّ

المرجا السابؽ ،نفس الصفحة .
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كفى عاـ ُُٔٗ بدأت مرحمة جديدة لمتعميـ العالى باقرار مجانية التعميـ فى ىذه
المرحمة ،كسما ذلؾ بفتا أبكاب ىذا النكع مف التعميـ أماـ ش ار ا اجتماعية مف المجتما المصرل

فى ىذه المرحمة ما تكسا النشاط الحككمى كدكر الدكلة فى التنمية االقتصادية ،كأصبا ىذا

النشاط االقتصادل قاد انر عمى استيعاب أعداد متزايدة مف خريجى التعميـ العالى ،كمف ثـ صدر

قانكف يضمف تعييف خريجى التعميـ المتكسط كالعالى فى القطاع الحككمى كالعاـ ،ككاف لذلؾ أث انر
كبي انر عمى إقباؿ مختمؼ الف ات االجتماعية لبللتحاؽ بمرحمة التعميـ العالى كالسيما فى ظؿ

مجانية التعميـ .أما عقد السبعينات فوىـ ما يميزه أنو عقد التكسا الكبير كالسريا فى إنشاء
الجامعات االقميمية خارج القاىرة الكبرل ،فخبلؿ الفترة (ُِٕٗ )ُٕٗٔ-تـ إنشاء سبا جامعات
حككمية جديدة كميا خارج القاىرة الكبرل (فيما عدا جامعة حمكاف) ،كالشؾ أف التكسا فى إنشاء

الجامعات االقميمية قد حقؽ نفعان كبي انر ألبناء ىذه المناطؽ .كما شيد عقد التسعينات كحتى الكقت
الراىف تغيرات جذرية فى مبلما كخصا ص نظاـ التعميـ العالى ،حيث توثر ذلؾ النظاـ بتيارات

العكلمة كتبنى منيا اقتصاد السكؽ كنشوة منظمة التجارة العالمية كسرياف اتفاقية الجاتس

( ُ)GATSكبعد أف كاف التعميـ العالى ذا كظيفة اجتماعية ككطنية خالصة ،تـ االنفتاح عمى
أنظمة كميسسات التعميـ العالى األجنبية ،كأصبا ىيكؿ التعميـ العالى فى ظؿ ىذه التحكالت

أكثر تعددية كتعقيدان ،كظير القطاع الخاص الذل يقدـ خدمات تعميمية بيدؼ الربا ،حيث أقرت

الحككمة قانكنان يسما بتوسيس الجامعات الخاصة اليادفة إلى الربا منذ عاـ ُِٗٗ كتـ منا
مكافقات عمى تشغيؿ أربا جامعات خاصة فى عاـ ُٔٗٗ (بخبلؼ الجامعة األمريكية التى

توسست عاـ ُٗ 19كوكؿ جامعة خاصة فى مصر)ِ  ،كفى عاـ َُُِ بمغ عدد الجامعات

الخاصة مدفكعة المصاريؼ َِ جامعة ،كقامت العديد مف الجامعات الحككمية بتشغيؿ براما
بمصاريؼ فى بعض التخصصات يتـ التدريس فييا بمغات أجنبية ،كفى عاـ َُِْ َُِٓ/بمغ

عدد الجامعات الخاصة ُِ جامعة ،كالجامعات الحككمية ِّ جامعة بدكف جامعة األزىر.

كمف ثـ أصبا ىيكؿ التعميـ العالى أكثر تعددية كتعقيدان ،كتراجا الدكر اإليجابى لمدكلة ،كظير
القطاع الخاص الذل يقدـ خدمات تعميمية بيدؼ تحقيؽ الربا.

ُ
ِ

المرجا السابؽ ،ص ّ.
سعيد ،محسف الميدل ،الفصؿ األكؿ "نظرة عامة عمى منظكمة التعميـ العالى فى مصر" ،فى "التعميـ العالى

فى مصر  :ىؿ تيدل المجانية إلى تكافي الفرص؟" ،أسماء بدكل (محرر) ،مجمس السكاف الدكلى ،القاىرة،
َُِِ ،ص ّ.
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تطوير منظومة التعميم العالي في مصر

 1-2-2ىيكل منظومة التعميم فى مصر:

يكضػ ػػا الشػ ػػكؿ التػ ػػالى رقػ ػػـ (ُ )ُ-الييكػ ػػؿ العػ ػػاـ لمنظكمػ ػػة التعمػ ػػيـ مػ ػػا قبػ ػػؿ الجػ ػػامعى

كالجػامعى فػى مصػر حيػث يػتـ تصػنيؼ األطفػاؿ كالتبلميػذ كالطػبلب حسػب العمػر كمرحمػة التعمػيـ
كمػا يكضػا الشػكؿ االنتقػاؿ إلػى مسػتكيات التعمػيـ المختمفػة ككػذلؾ االنتقػاؿ إلػى سػكؽ العمػؿ كذلػؾ
عمى النحك التالىُ:

أ .مرحمة التعميم قبل الدخول لممدرسة (من سن  5-3سنوات):

كىػػى تمػػؾ المرحمػػة التػػى يمتحػػؽ بيػػا األطفػػاؿ بالحضػػانات كريػػاض األطفػػاؿ مػػف سػػف ّٓ-

سنكات.

ب .مرحمة التعميم األساسي ( 25-6سنة):
يمتحؽ األطفاؿ بالتعميـ األساسى مف سف ٔ سنكات حتى ُْ سػنة حيػث تسػتغرؽ مرحمػة
التعميـ االبتػدا ي خمػس أك سػت سػنكات كبعػد االنتيػاء مػف ىػذه المرحمػة يػتـ االلتحػاؽ إمػا بػالتعميـ

اإلعػدادم العػاـ أك بػػالتعميـ اإلعػدادم المينػى كمػػدة كػؿ منيمػػا ثػبلث سػنكات ،كقػػد يمتحػؽ خريجػػى
اإلعدادية المينيػة بسػكؽ العمػؿ ،أك يسػتمركا فػى التعمػيـ الثػانكم الفنػى قبػؿ الخػركج مػف المنظكمػة

التعميمية.

ج .مرحمة التعميم الثانوى ( 27-25سنة):
بعػػد االنتيػػاء مػػف مرحمػػة التعمػػيـ اإلعػػدادل العػػاـ يمتحػػؽ الطػػبلب بػػالتعميـ الثػػانكل العػػاـ (فػى

حالة حصكليـ عمى مجمكع مرتفا) أك بالتعميـ الصناعى أك الزراعى أك الفنى التجارل .كيستغرؽ

التعمػيـ الثػػانكل العػاـ ّ سػػنكات ،أمػا التعمػػيـ الثػانكل الفنػػى فيسػتغرؽ مػػا بػيف ثػػبلث كخمػس سػػنكات
كفى معظـ األحياف يمتحؽ بعػض الطػبلب خريجػى التعمػيـ الفنػى المتميػزيف بالجامعػة أك االلتحػاؽ

بسكؽ العمؿ.

ُ المرجا السابؽ ،ص ْ.
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سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقم (  – )186معيد التخطيط القومي

شكل رقم ()2-2

ىيكل منظومة التعميم فى مصر حسب العمر ومرحمة التعميم

المصدر :سعيد ،محسن الميدى ،الفصل األول "نظرة عامة عمى منظومة التعميم العالى فى مصر" ،فى "التعميم
العالى فى مصر  :ىل تؤدى المجانية إلى تكافؤ الفرص؟" ،أسماء بدوى (محرر) ،مجمس السكان الدولى

،القاىرة ،1021 ،ص( ،4بتصرف ).

د .مرحمة التعميم الجامعى ( 13 -28سنة):
تسػػتغرؽ ىػػذه المرحمػػة مػػا بػػيف أربػػا كسػػت سػػنكات ،حيػػث يمتحػػؽ خريجػػى التعمػػيـ الثػػانكل
العػػاـ بالد ارسػػة الجامعيػػة التػػى تت ػراكح مػػدتيا مػػا بػػيف أربػػا سػػنكات فػػى الكميػػات كالمعاىػػد الجامعيػػة
النظريػػة ،كخمػػس كسػػت سػػنكات فػػى الكميػػات العمميػػة ،أمػػا خريجػػى التعمػػيـ الثػػانكل الفنػػى المتميػزيف

فيتـ تكجيييـ إلى المعاىد المتكسطة كالعميا الفنية غير الجامعية كتتراكح مدة الد ارسػة بيػا مػف ِ-

ْ سػػنكات كأحيان ػان خمػػس سػػنكات .كقػػد يمتحػػؽ بيػػذه المعاىػػد أيضػػا بعػػض خريجػػى التعمػػيـ الثػػانكل
العػػاـ ذك المجػػاميا المنخفضػػة .كبعػػد االنتيػػاء مػػف مرحمػػة التعمػػيـ الجػػامعى كغيػػر الجػػامعى مػػف

المفترض لييالء الخريجيف االلتحاؽ بسكؽ العمؿ.
ه .مرحمة الدراسات العميا والبحث العممى لخدمة المجتمع ( 13سنة فأكثر):
بع ػػد االنتي ػػاء م ػػف مرحم ػػة التعم ػػيـ الج ػػامعى يمك ػػف لمط ػػبلب المتميػ ػزيف االلتح ػػاؽ بمرحم ػػة

الد ارسػػات العميػػا (دبمكمػػات ،كماجسػػتير ،كدكتػػكراه) بالجامعػػات كالم اركػػز البحثيػػةُ التػػى تقػػدـ ب ػراما

دراسات عميا فى مختمؼ التخصصات.

ُ مف ا لمعاىد كالمراكز البحثيىة التى تقدـ براما دراسات عميا في مصر :معيد التخطيط القكمى ،كالمركز القكمى
لمبحكث االجتماعية كالجنا ية ،كأكاديمية السادات لمعمكـ اإلدارية.... ،الخ.
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تطوير منظومة التعميم العالي في مصر

وحيث أن الفصل الحالى ييتم برصد وتحميل منظومـة التعمـيم العـالى فـى مصـر ،فسـيتم التركيـز

عمى المرحمتين األخيرتين(د ،ىــ) بشىء من التفصيل فيما يمى

 3-2-2ىيكل منظومة التعميم العالى فى مصر

تمثؿ منظكمة التعميـ العالى محك انر حيكيان ىامان بكؿ المقاييس ال يمكف إغفاؿ دكره الفعاؿ

كتوثيره عمى مستقبؿ الكطف ،فيك المس كؿ عف تمبية احتياجات المجتما المتزايدة كما أنو المس كؿ

عف االرتقاء بمستكل الخريجيف كاالىتماـ بالعمماء كالمفكريف الشباب لتحقيؽ التميز ألجيالنا
المعاصرة.

قد شيدت السنكات األخيرة اىتمامان متزايدان بضركرة التكسا فى التعميـ الجامعى كالعالى

كظير ذلؾ فى طريقة انتشار التعميـ الجامعى فى محافظات مصر .كيكضا الشكؿ رقـ (ُ)ِ-

أف ميسسات التعميـ العالى فى مصر تضـ ْْ جامعة حككمية كخاصة كأىمية كالجامعة

األمريكية ،بوكثر مف ٕٕٓ كمية كمعيدان لمدراسات العميا عمى النحك التالىُ:

أ.

الجامعات الحكومية بمغ عددىا ِّ جامعة بعد تحكيؿ فركع الجامعات إلى جامعات

مستقمة ،كتضـ ّٕٓ كمية خبلؿ عاـ َُِّ ،َُِْ/زادت فى العاـ نفسو بإنشاء ِْ كمية
جديدة بدأت الدراسة بيا فى العاـ َُِْ ،َُِٓ/ليصبا إجمالى عدد الكميات ُّٖ كمية

كمعيد دراسات عميا.

ب .جامعة األزىر كتضـ ٖٕ كمية (ْٕ كمية لمبنيف كُّ كمية لمبنات)
ج .الجامعة األمريكية وتضم  6كميات.

د .الكميات التكنولوجية الحكومية كتضـ ٖ كميات تضـ ْٓ معيد فنى كُِ معيد فنى صحى

ق .الجامعات الخاصة واألىمية ُِ جامعة كتضـ ُِّ كمية مف ضمنيا الجامعة األمريكية التى
تضـ ٔ كميات.

ك .المعاىد العميا الخاصة واألكاديميات كتضـ ُْٗ معيد  ّ +أكاديميات  ُُ +فرع لمجامعة
العمالية (براما عميا)

ز .المعاىد المتوسطة الخاصة كتضـ ُْ معيد متكسط  ُُ +فرع لمجامعة العمالية (براما
متكسطة).

ُ ك ازرة التعميـ العالى ،النشرة الدكرية لكحدة المعمكمات َُِّ ،َُِْ/قطاع مكتب الكزير ،َُِٓ ،ص ٔ.
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سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقم (  – )186معيد التخطيط القومي

شكل رقم ()1-2

ىيكل مؤسسات التعميم العالى فى مصر

اٌدبِؼبد
اٌحى١ِٛخ

 32خبِؼخ
رضُ  287وٍ١خ
ِٕٙب  771وٍ١خ
رمذَ ثشاِح ٌٍزؼٍُ١
اٌّفزٛذ ٚاالٔزسبة
ٚاالٔزسبة اٌّٛخٗ

اٌىٍ١بد اٌزىٌٕٛٛخ١خ اٌحى١ِٛخ

خبِؼخ األص٘ش

اٌدبِؼبد
اٌخبصخ

 18وٍ١خ

 37خبِؼخ رضُ
 723وٍ١خ

 8وٍ١بد رضُ:

ِ 54ؼٙذ
فٕٝ

ِ 73ؼٙذ
فٕ ٝصحٝ

 51وٍ١خ
ٌٍجٕٓ١

اٌّؼب٘ذ اٌؼٍ١ب اٌخبصخ
ٚاألوبد١ّ٠بد

 2أوبد١ّ٠بد

ِ 757ؼٙذ

اٌّؼب٘ذ اٌّزٛسطخ اٌخبصخ

ِ 75ؼٙذ
ِزٛسط

 77فشع ٌٍدبِؼخ
اٌؼّبٌ١خ (ثشاِح ػٍ١ب)

 27وٍ١خ
ٌٍجٕبد

( 28وٍ١خ)

المصدر :من إعداد الباحث اعتماداً عمى البيانات لدى وزارة التعميم العالى ،النشرة الدورية لوحدة المعمومات  ،1024/1023قطاع مكتب الوزير،1025 ،
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 77فشع ٌٍدبِؼخ اٌؼّبٌ١خ
(ثشاِح ِزٛسطخ)

تطوير منظومة التعميم العالي في مصر

 4-2-2تطور أىم مؤشرات منظومة التعميم العالى فى مصر خ ل الفترة
(:)1025/1024-1002/1000
 2-4-2-2تطور أعداد الط ب المقيدون بمؤسسات التعميم العالى:2
ارتفا عدد الطمبة المقيدكف بميسسات التعميـ العالى فى مصر مف ٗ ُ.مميكف طالب
عاـ َََِ ََُِ/إلى ٓ ِ.مميكف عاـ َٓ ََِٔ/ثـ إلى ٔ ِ.مميكنان عاـ ُْ ،َُِٓ/ثـ

إلى ّ مميكف طالب عاـ َُِٓ َُِٔ/بما يمثؿ حكالى ٓ %ُّ.مف جممة السكاف فى الشريحة
العمرية (ُٖ ِّ-سنة)ِ.

كيستعرض الجدكؿ رقـ (ُ )ُ-تطكر نسب المقيديف بميسسات التعميـ العالى فى مصر

خبلؿ الفترة (َََِ )َُِٓ/ُْ-ََُِ/كتـ تقسيـ ىذه الفترة إلى ثبلث فترات فرعية :الفترة
األكلى (َََِ )ََِٓ/َْ-ََُِ/كالفترة الثانية )ََُِ/َٗ-ََِٔ/َٓ( :أما الفترة

الثالثة )َُِٓ/ُْ-َُُِ/َُ(:كيبلحظ أف الجامعات الحككمية (شاممة جامعة األزىر) تتحمؿ
العبء الر يسى فى التعميـ العالى فى مصر ،حيث تستحكذ عمى النسبة األكبر مف إجمالي
المقيدكف بمختمؼ ميسسات التعميـ العالى خبلؿ الفترة محؿ الدراسة ،حيث ارتفعت تمؾ النسبة

مف ٓ %ٕٓ.فى المتكسط خبلؿ الفترة األكلى ( َََِ )ََِٓ/َْ- ََُِ/إلى ٕٔ %فى
المتكسط خبلؿ الفترة الثانية (َٓ )ََُِ/َٗ-ََِٔ/كلـ تقؿ عف ٓ %ْٕ.خبلؿ الفترة الثالثة

(َُ ، )َُِٓ/ُْ-َُُِ/كبصفة عامة يمكف القكؿ بوف الجامعات الحككمية استحكذت عمى
نسبة ال تقؿ عف ّ %ٕٓ.مف اجمالى المقيدكف بمختمؼ ميسسات التعميـ العالى فى مصر

(متكسط الفترة َََِ .)َُِٓ/ُْ– ََُِ/كترتفا ىذه النسبة إذا أضفنا إلييا الطبلب

المقيدكف بالكميات التكنكلكجية الحككمية التى بمغت نسبة القيد بيا حكالى ٓ %فى المتكسط
(خبلؿ إجمالى الفترة محؿ الدراسة) ،كبذلؾ فإف الميسسات الحككمية تستحكذ عمى حكالى

ّ %َٖ.مف اجمالى المقيديف بمختمؼ ميسسات التعميـ العالى فى مصر خبلؿ الفترة محؿ

الدراسة .فى حيف تستحكذ الميسسات الخاصة عمى النسبة المتبقية (َِ )%غالبيتيـ فى المعاىد

 1تـ تناكؿ أعداد الطبلب المقيدكف بميسسات التعميـ العالى خبلؿ الفترة (َََِ )َُِٓ/ُْ-ََُِ/بتحميؿ
تطكر النسب الم كية لممقيدكف بتؾ الميسسات مف خبلؿ تقسيـ ىذه الفترة إلى ثبلث فترات فرعية  :الفترة
األكلى (َََِ )ََِٓ/َْ-ََُِ/كالفترة الثانية (َٓ )ََُِ/َٗ-ََِٔ/أما الفترة الثالثة-َُُِ/َُ(:
ُْ ) َُِٓ/لتبياف االتجاه العاـ لنصيب كؿ ميسسة مف ميسسات التعميـ العالى مف إجمالى عدد المقيديف
بالتعميـ العالى فى مصر ،أما البيانات التفصيمية (السنكية) فيى متاحة بالجداكؿ رقـ (ُ ،)ُ-بممحؽ الجداكؿ

لمفترة المتصمة (َََِ.)َُِٓ/ُْ-ََُِ/
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الخاصة ،أما الجامعات الخاصة بمختمؼ أنكاعيا فتراكحت نسبة المقيديف بيا مف ٓ %ُ.خبلؿ

الفترة األكلى إلى ْ %خبلؿ الفترة الثالثة كلـ تتعدل ٔ %ِ.فى المتكسط خبلؿ فترة الدراسة
ككؿ.
جدول رقم ( :)2-2تطور نسب المقيدين بمؤسسات التعميم العالى فى مصر خ ل الفترة ()1025/1024-1002/1000

-1002/1000

-1006/05

-1022/20

متوسط الفترة

الجامعات الحكومية

01.85

01.85

08.18

05.58

التعميم المفتوح

1.58

0..5

6.55

5.80

جامعة األزىر

8..85

8..55

88.51

8..81

مؤسسات التعميم العالي

1005/04

1020/09

1025/24

ككل

نسبة المقيدون بالجامعات الحكومية

لجممة المقيدون%

10..1

15.88

11.08

10...

الجامعات الخاصة

8.81

8.65

..16

8..0

الجامعة األمريكية

5.86

5.81

5.81

5.85

نسبة المقيدون بالجامعات الخاصة
لجممة المقيدون%

8.15

8.51

1.8.

8.00

األكاديميات الخاصة

5.06

5.51

5.65

5.18

المعاىد العميا الخاصة

88.85

8..10

88..8

88.50

المعاىد المتوسطة الخاصة

5.65

5.51

5..1

5.51

المعاىد الخاصة المتنوعة

8.11

8.16

8.51

8.88

الكميات التكنولوجية

5..5

1.55

8.11

1.11

المعاىد المتوسطة الحكومية

5.81

5.05

..51

8.16

855.55

855.55

855.55

855.55

إجمالى المقيدون بالتعميم العالى %

إجمالى المقيدون بالتعميم العالى (طالب)
878117810
8711.7150
8781.7811
المصدر :تم بناء الجدول اعتماداً عمى البيانات الواردة بالجدول رقم ( )2-2بممحق الجداول

16

87.887151

تطوير منظومة التعميم العالي في مصر

جدول رقم ( :)1-2تطور أعداد ونسب المقيدين بمؤسسات التعميم العالى حسب القطاعات والتخصصات
خ ل الفترة ()1024/23-1008/07

نوع القطاع

العموم االنسانية واالجتماعية

العموم التطبيقية
عدد
المقيدين

السنة

(طالب)

عدد المقيدين

النسبة

(طالب)

المئوية

النسبة المئوية

اإلجمالى(طالب)

0.57105 7002/7002

88...

876017011

11.51

8711171.1

0057501 7002/7002

88.5.

87651751.

11.61

870817858

0117515 7000/7002

8..55

871157555

15.15

871117188

0857606 7000/7000

81.61

8700578..

10.55

8751.7568

0087101 7007/7000

85.88

870017688

1..11

878517.50

5557118 7002/7007

81.56

875.87018

18.68

878.67.8.

87.587.88
18..1 875507581
81.58
5.07150 7002/7002
المصدر :وزارة التعميم العالى والبحث العممى ،النشرة السنوية" ،التعميم العالى حقائق وأرقام ،1024/1023
قسم قواعد البيانات ،مرصد التعميم العالى ،وزارة التعميم العالى والبحث العممى ،القاىرة ،1025 ،ص .14

أما بالنسبة لتكزيا الطبلب المقيديف بميسسات التعميـ العالى حسب القطاعات

كالتخصصات المختمفة فيبلحظ أنو فى عاـ َٕ ََِٖ/بمغت نسبة المقيديف فى تخصصات

تطبيقية حكالى ّ %ُِ.فقط (ُّٓ ألؼ طالب) بينما ٕ %ٖٕ.مقيدكف فى تخصصات العمكـ
االنسانية كاالجتماعية ،كبالرغـ مف ارتفاع نسبة المقيديف فى تخصصات تطبيقية إلى ٔ%ِٕ.

(ّٔٔ ألؼ طالب) فى عاـ ُّ ،َُِْ/إال أنيا ما زالت النسبة الغالبة لصالا المقيديف فى
تخصصات العمكـ االنسانية كاالجتماعية (حكالى ٓ )%ِٕ.التى تضـ كميات التجارة كالحقكؽ

بما فييا (براما االنتساب كاالنتساب المكجو) كىى أكثر الكميات تكدسان مف حيث أعداد الطبلب

كيعتبر خريجييا األكثر تعرضان لخطر البطالة مقارنة بباقى خريجى التعميـ العالى ،كغالبان ما
يضطر ىيالء لمعمؿ فى كظا ؼ كميف ليس ليا عبلقة بتخصصيـ الدقيؽُ .أنظر الجدكؿ رقـ

(ُ.)ِ-

  1مجمس الكزراء ،مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار" ،تمكيؿ التعميـ العالي في مصر :رصد الكاقا – دراسة
التجارب – كمصادر التمكيؿ المقترحة" ،برناما القضايا االجتماعية ،ََِٗ ،ص ُُ.
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 1-4-2-2تطور خريجي التعميم العالى فى مصر:2
أما فيما يتعمؽ بوعداد خريجى التعميـ العالى فقد ارتفا مف ّٗٓ ألؼ طالب فى عاـ

َََِ ََُِ/إلى ْْٖ ألؼ طالب عاـ َٓ ََِٔ/ثـ انخفض إلى حكالى ّْٓ ألؼ طالب

ُّ ،َُِْ/كتشير البيانات الكاردة بالجدكؿ رقـ (ُ )ّ-إلى أف الميسسات الحككمية أيضان
تستحكذ عمى النسبة الغالبة مف ىيالء الخريجيف خبلؿ الفترة محؿ الدراسة ،حيث ارتفعت نسبة

الخريجيف مف الجامعات الحككمية (شامبلن التعميـ المفتكح كجامعة األزىر) مف ٓ %ٕٔ.مف
اجمالى الخريجيف فى المتكسط خبلؿ الفترة (َََِ )ََِٓ/َْ-ََُِ/إلى ٓ %َٕ.خبلؿ

الفترة (َُ.)َُِْ/ُّ-َُُِ/

كبصفة عامة يمكف القكؿ بوف الجامعات الحككمية تستحكذ عمى نسبة ال تقؿ عف
ِ %ٖٔ.مف اجمالى خريجى ميسسات التعميـ العالى فى مصر (متكسط الفترة َََََُِِ/

–ُّ .)َُِْ/كترتفا ىذه النسبة إذا أضفنا إلييا خريجى الكميات التكنكلكجية الحككمية التى بمغ
معدؿ القيد بيا حكالىُُ %ٖ.فى المتكسط (خبلؿ إجمالى الفترة محؿ الدراسة) كبذلؾ فإف
الميسسات الحككمية تستحكذ عمى حكالى ّ %ٕٔ.مف اجمالى الخريجيف بمختمؼ ميسسات
التعميـ العالى فى مصر خبلؿ الفترة محؿ الدراسة .فى حيف تستحكذ الميسسات الخاصة عمى

النسبة المتبقية (ٕ )%ِّ.غالبيتيـ فى المعاىد الخاصة ،أما الجامعات الخاصة بمختمؼ أنكاعيا
(بما فييا الجامعة األمريكية) فتراكحت نسبة الخريجيف بيا مف ٖ %َ.خبلؿ الفترة األكلى إلى

ٕ %ِ.خبلؿ الفترة الثالثة كلـ تتعدل ٔ %ُ.مف إجمالى خريجى ميسسات التعميـ العالى فى
مصر خبلؿ فترة الدراسة ككؿ ،بالرغـ مف زيادة عدد الجامعات الخاصة مف ٓ جامعات عاـ

َََِ ََُِ/إلى ُِ جامعة عاـ ُْ.ِ َُِٓ/

ُ

تـ تناكؿ خريجي التعميـ العالى فى مصر خبلؿ الفترة (َََِ )َُِْ/ُّ-ََُِ/بتحميؿ تطكر النسب
الم كية لنصيب كؿ ميسسة مف تمؾ الميسسات مف خبلؿ تقسيـ ىذه الفترة إلى ثبلث فترات فرعية  :الفترة
األكلى (َََِ )ََِٓ/َْ-ََُِ/كالفترة الثانية (َٓ )ََُِ/َٗ-ََِٔ/أما الفترة الثالثة-َُُِ/َُ(:
ُّ ) َُِْ/لتبياف االتجاه العاـ لنصيب كؿ ميسسة مف ميسسات التعميـ العالى مف إجمالى خريجى التعميـ
العالى فى مصر  ،أما البيانات التفصيمية (السنكية) فيى متاحة بالجداكؿ رقـ (ِ) ،بممحؽ الجداكؿ لمفترة

المتصمة (َََِ.)َُِْ/ُّ-ََُِ/

 3أنظر الجدكؿ رقـ (ُ )ّ-بممحؽ الجداكؿ.
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تطوير منظومة التعميم العالي في مصر
جدول رقم ( :)3-2تطور نسب خريجي مؤسسات التعميم العالى فى مصر خ ل الفترة ()1024/23 – 1002/1000

-1002/1000

-1006/05

-1022/20

متوسط الفترة

الجامعات الحكومية

02.20

02.20

10.20

02.22

جامعة األزىر

2.70

2.20

2.22

2.27

الجامعات الخاصة

0.12

0.70

7.22

0.22

الجامعة األمريكية

0.02

0.01

0.77

0.02

األكاديميات

0.00

0.00

0.22

0.12

المعاىد العميا الخاصة

00.72

00.72

01.22

02.01

المعاىد المتوسطة الخاصة

1.22

2.00

0.10

2.00

المعاىد الخاصة المتنوعة

7.02

7.00

7.22

7.07

الكميات التكنولوجية

00.70

2.07

2.00

2.00

المعاىد المتوسطة الحكومية

0.12

0.02

0.00

0.22

000.00

000.00

000.00

000.00

مؤسسات التعميم العالي

اإلجمالي

1005/04

1020/09

1024/23

ككل

المصدر :تم بناء الجدول اعتماداً عمى البيانات الواردة بالجدول رقم ( )1-2بممحق الجداول

 3-4-2-2تطور أعداد الحاصمين عمى دراسات عميا بمؤسسات التعميم العالى:
بمغ اجمالى الحاصميف عمى دراسات عميا فى مصر عاـ َََِ ََُِ/حكالى ِْ ألؼ
طالب كارتفا إلى ٓ ْْ.ألؼ طالب عاـ ََِٔ ََِٕ/بنسبة زيادة حكالى ٔ %ثـ ارتفا إلى

ُُٗ ألؼ طالب عاـ ُّ َُُِْ/بنسبة زيادة حكالى ُٕٔ %مقارنة بعاـ ََََِِٕٔ/
كبحكالى ُّٖ %مقارنة بعاـ َََِ. ََُِ/

كيتضا مف الجدكؿ رقـ (ُ )ْ-الذل يستعرض تطكر النصيب النسبى لميسسات التعميـ

العالى مف إجمالى الحاصميف عمى د ارسات عميا فى مصر خبلؿ الفترة (َََِ– ََُِ/
ُّ ،)َُِْ/أف الجامعات الحككمية قدمت براما دراسات عميا لحكالى ِ %ِٗ.فى المتكسط

مف اجمالى الحاصميف عمى دراسات عميا فى مصر خبلؿ الفترة (َََِ)ََِٓ/َْ-ََُِ/

كارتفعت تمؾ النسبة إلى ٕ %ٗٔ.خبلؿ الفترة (َُ )َُِْ/ُّ -َُُِ/كبعبارة أخرل يمكف
القكؿ بوف الجامعات الحككمية تستحكذ عمى حكالى ٓ( %ْٗ.فى المتكسط) مف اجمالى

الحاصميف عمى دراسات عميا خبلؿ الفترة ككؿ .حكاذا أضفنا جامعة األزىر التى تقدـ براما
دراسات عميا لنسبة ٗ( %ّ.فى المتكسط) لييالء فيمكف القكؿ بوف الجامعات الحككمية (شامبلن
جامعة األزىر) قد خرجت حكالى ٖٗ( %فى المتكسط) مف اجمالى الحاصميف عمى دراسات عميا

فى مصر خبلؿ الفترة (َََِ.)َُِْ/ُّ-ََُِ/
ُ أنظر الجدكؿ رقـ (ُ )ْ-بممحؽ الجداكؿ .
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أما باقى ميسسات التعميـ العالى (الجامعات الخاصة كاألكاديميات) فبل تقدـ براما

دراسات عميا إال لمنسبة المتبقية (ِ %فى المتكسط) مف اجمالى الحاصميف عمى دراسات عميا
خبلؿ الفترة محؿ الدراسة.
جدول رقم ( :)4-2تطور النصيب النسبى لمؤسسات التعميم العالى من إجمالى الحاصمين عمى دراسات عميا
فى مصر خ ل الفترة ()1024/23 - 1002/1000

البيـــــان

-8558/8555
8550/51

-8555/50
8585/56

متوسط
الفترة ككل

-8588/85
8581/8.

الجامعات الحكومية %

68.86

61.1.

65.10

61.15

جامعة األزىر%

1.68

1.51

8.5.

..11

إجمالى الجامعات الحكومية%

61.8

61.0

66..1

61...

الجامعة األمريكية*%

5.11

5.55

5.81

5.10

األكاديميات%

8.18

5.65

5..1

8.88

اإلجمالي%
855
855
855
المصدر :تم بناء الجدول اعتماداً عمى البيانات الواردة بالجدول رقم ( )4-2بممحق الجداول

855

* ينوه الباحث إلى أن البيانات المتعمقة بأعداد الحاصمين عمى دراسات عميا من الجامعات الخاصة غير

متاحة باستثناء الجامعة األمريكية.

 4-4-2-2تطور أعداد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بمؤسسات التعميم العالى:
أعداد أعضاء ىي ة التدريس كمعاكنييـ قد ارتفعت مف ٖٔ ألؼ عضك ىي ة تدريس عاـ
َََِ ََُِ/إلى ْٖ ألفان عاـ َٓ ََِٔ/ثـ إلى حكالى ُُْ ألؼ عضك ىي ة تدريس عاـ

ُْ َُِٓ/بمختمؼ ميسسات التعميـ العالى فى مصر بنسبة زيادة تقدر بحكالى ٖٔ %مقارنة
بعاـ َََِ.ََُُِ/

كتشير البيانات الكاردة بالجدكؿ رقـ (ُ )ٓ-إلى أف ميسسات التعميـ العالى الحككمية

تستحكذ عمى النسبة الغالبة مف ىيالء .حيث يعمؿ فى الجامعات الحككمية (شاممة جامعة
األزىر) حكالى ٓ( %ْٖ.فى المتكسط) مف إجمالى أعضاء اليي ة العممية كمعاكنييـ خبلؿ الفترة

(َََِ ،)َُِٓ/ُْ-ََُِ/حكاذا أضفنا أعضاء اليي ة العممية الذيف يعممكف بالكميات
التكنكلكجية الحككمية التى تستحكذ عمى ٕ( %ِ.فى المتكسط) مف إجمالى أعضاء ىي ة
التدريس كمعاكنييـ ،تككف ميسسات التعميـ العالى الحككمية ليا النسبة الغالبة (ِ )%ٖٕ.فى

المتكسط مف إجمالى أعضاء اليي ة العممية كاليي ة العممية المعاكنة خبلؿ الفترة محؿ الدراسة،
فى حيف تستحكذ الميسسات الخاصة عمى النسبة المتبقية (ٖ )%ُِ.غالبيتيـ فى المعاىد
1أنظر الجدكؿ رقـ (ُ )ٓ-بممحؽ الجداكؿ .
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الخاصة  ،حيث يعمؿ فى الجامعات الخاصة حكالى ْ( %ّ.فى المتكسط) مف اجمالى أعداد

أعضاء ىي ة التدريس بميسسات التعميـ العالى فى مصر خبلؿ الفترة محؿ الدراسة.

جدول رقم ( :)5-2تطور النصييب النسبى لمؤسسات التعميم العالى من إجمالى أعداد أعضاء ىيئة
التدريس ومعاونييم فى مصر خ ل الفترة ()1025/1024-/1002/1000

مؤسسات التعميم العالي

-1002/1000

-1006/05

 -1022/20متوسط الفترة

1005/04

1020/09

1025/24

ككل

الجامعات الحكومية

1..58

1..1.

18.11

18.68

جامعة األزىر

88.00

85.56

88.81

88.16

الجامعات الخاصة

8.05

8.68

1.16

8.61

الجامعة األمريكية

5.18

5.15

5.10

5.11

األكاديميات

8.11

8.51

8.56

8.55

المعاىد العميا الخاصة

..60

0.86

5.1.

0..8

المعاىد المتوسطة الخاصة

5.86

5.88

5.81

5.88

المعاىد الخاصة المتنوعة

8.56

8.85

5.56

8.81

الكميات التكنولوجية

1.51

8..1

8.58

8.56

المعاىد المتوسطة الحكومية

8.11

8.11

5.05

8.81

اإلجمالي
855.55
855.55
855.55
المصدر :تم بناء الجدول اعتماداً عمى البيانات الواردة بالجدول رقم ( )5-2بممحق الجداول.

855.55

 5-4-2-2تطور اإلنفاق العام عمى التعميم العالى:

يتبين مما سبق أف ميسسات التعميـ العالي الحككمية (كمف ضمنيا جامعة األزىر) قد

استحكذت خبلؿ الفترة محؿ الدراسة عمى حكالى َٖ %مف الطمبة المقيدكف بالتعميـ العالى بصفة
عامة ،كحكالى ٕٕ %مف خريجيف التعميـ العالى ،كيعمؿ بيا أكثر مف ٖٗ %مف إجمالى أعداد

أعضاء ىي ة التدريس كمعاكنييـ بمختمؼ ميسسات التعميـ العالى فى مصر .كيعنى ذلؾ اف

اإلنفاؽ الحككمى مازاؿ يمثؿ المصدر الر يسي لتمكيؿ التعميـ العالي في مصر ،كيمكف الكقكؼ

عمى ذلؾ مف خبلؿ مطالعة الجدكؿ رقـ (ُ )ٔ-الذم يكضا تكزيا االنفاؽ العاـ لمدكلة عمى
التعميـ بصفة عامة كالتعميـ العالي بصفة خاصة خبلؿ الفترة (َََِ)َُِٓ/َُِْ-/ََُِ/

عمى النحك التالي:

 تشير بيانات الحساب الختامي لممكازنة العامة لمدكلة لمفترة محؿ الدراسة أف اإلنفاؽ العاـ
عمى التعميـ قد ارتفا مف ٔ ُٖ.مميار جنيو عاـ َََِ ََُِ/الي ّْْ.مميا انر

عاـ

َٖ ،ََِٗ/ثـ ارتفا ذلؾ االنفاؽ إلى ْْٗ.مميار جنيو عاـ ُْ َُِٓ/بنسبة زيادة
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ٓ %ُُٕ.عف عاـ َٖ ََِٗ/كبحكالى َْٕ %مقارنة بعاـ َََِ ،ََُِ/إال أنو رغـ
ىذه الزيادة ،فإف نصيب التعميـ مف إجمالي االنفاؽ العاـ لمدكلة قد تراجا مف ٔ %ُٓ.عاـ

َََِ ََُِ/إلى ّٓ %ُِ.عاـ َٖ ََِٗ/كلـ يتعد ٖ %ُِ.عاـ َُِْ ، َُِٓ/كما
تراجعت نسبة ذلؾ االنفاؽ أيضا لمناتا المحمي االجمالي مف ِ %ٓ.عاـ َََِ ََُِ/الي

ِ %ْ.عاـ َٖ ، ََِٗ/ثـ إلى ٖ %ّ.عاـ َُِْ.َُِٓ/

 أمػا بالنسػبة الجمػالي االنفػاؽ العػػاـ عمػي التعمػيـ العػالي فػيبلحظ أنػػو قػد ارتفػا مػف ٖ ٖ.مميػػار
جني ػػو ع ػػاـ َََِ ََُِ/إل ػػى َُ ممي ػػار ع ػػاـ َٖ ََِٗ/ث ػػـ إل ػػى حػ ػكالى َِ ممي ػػار ع ػػاـ
ُْ ،َُِٓ/بنسػػبة زيػػادة ََُ %مقارنػػة بعػػاـ َٖ ،ََِٗ/كبح ػكالى ُِٕ %مقارنػػة بع ػػاـ

َََِ ،ََُِ/إال أف نسبة ذلؾ االنفاؽ إلجمالي االنفاؽ العاـ عمى التعميـ يبلحظ أنيػا فػى

تراجا مستمر ،حيث بمغت تمػؾ النسػبة ْٕ %عػاـ َََِ ََُِ/ثػـ إنخفضػت الػي ِّ%

عاـ َٖ ََِٗ/ثـ إلى ٗ %َِ.عاـ َُِْ.َُِٓ/

والجدير ذكره فى ىذا الصدد ،أنو عمى الرغـ مف مضاعفة اإلنفاؽ عمي قطاع التعميـ بصفة
عامة كالتعميـ العالى بصفة خاصة خبلؿ سنكات كثيرة مف فترة الدراسة ،إال أف توثير ىذا اإلنفاؽ

مازاؿ متكاضعان ،كالسيما إذا أخذنا فى االعتبار االنخفاضات المتتالية في القكة الش ار ية لمجنيو

المصرل خبلؿ تمؾ الفترة ،كىك ما أدل إلى االنخفاض في اإلنفاؽ الحقيقي عمى التعميـ ،كقد

يتضا ذلؾ مف خبلؿ تتبا تطكر اإلنفاؽ الحككمى عمى التعميـ كالتعميـ العالي كنسبة مف الناتا

المحمي

اإلجمالي

خبلؿ

الفترة

محؿ
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الدراسة.

أنظر

الجدكؿ

التالى.

تطوير منظومة التعميم العالي في مصر

خذٚي سلُ ( )6-7تطور االنفاق العام عمى التعميم والتعميم العالى خ ل الفترة ()1025/24-1002/1000
3227/3222
248.1
777.32
78.6
8.17
4.77
74.62

3223/3227
218.7
736.52
32.5
72.27
4.28
76.75

3222/3223
571.4
727.46
33.4
4.68
4.27
76.73

3225/3222
584.2
754.77
35.1
1.83
4.27
76.77

32253225
428.4
767.67
34.6
8.77
5.16
74.81

3226/3224
671.1
321.87
34.4
6.43
5.72
73.31

3221/3226
155.8
333.22
31.6
1.76
2.12
73.57

3228/3221
874.4
383.37
22.4
7.22
2.15
77.86

3.54

3.13

7.26

7.67

7.47

7.24

2.76

7.27

51.34

42.43

34.35

27.64

27.62

34.46

34.78

36.71

إٌبرح اٌّحٍ ٝاالخّبٌ( ٝثبٌٍّ١بس خٕ)ٗ١
االٔفبق اٌؼبَ ٌٍذٌٚخ ثبٌٍّ١بس خٕٗ١
االٔفبق اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١ثبٌٍّ١بس خٕٗ١
االٔفبق اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١اٌدبِؼ ٝثبٌٍّ١بس خٕٗ١
ٔسجخ االٔفبق اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١إٌ ٝإٌبرح اٌّحٍ ٝاالخّبٌ% ٝ
ٔسجخ االٔفبق اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١إٌ ٝإخّبٌ ٝاالٔفبق اٌؼبَ%
ٔسجخ االٔفبق اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١اٌدبِؼ ٝإٌ ٝإٌبرح اٌّحٍٝ
االخّبٌ% ٝ

3227/3228
7253.3
247.42
52.5
72.27
5.76
73.24

3272/3227
7321
264.77
57.2
77.77
5.21
72.52

3277/3272
7217.7
527.81
43.8
77.72
2.84
72.75

3273/32277
7615.1
512.77
67.1
72.25
2.68
72.27

3272/3273
7862.5
488.77
66.3
71.58
2.46
77.34

3275/3272
3722
127.47
85.7
71.85
2.74
77.78

3274/3275
3552.7
122.24
75.5
77.16
2.86
73.81

2.76

2.73

2.81

2.18

2.75

2.85

2.87

ٔسجخ االٔفبق اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١اٌدبِؼ ٝإٌ ٝإخّبٌ ٝاالٔفبق
اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ% ُ١

32.24

33.66

33.62

37.75

36.53

37.33

32.75

إٌبرح اٌّحٍ ٝاالخّبٌ( ٝثبٌٍّ١بس خٕ)ٗ١
االٔفبق اٌؼبَ ٌٍذٌٚخ ثبٌٍّ١بس خٕٗ١
االٔفبق اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١ثبٌٍّ١بس خٕٗ١
االٔفبق اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١اٌدبِؼ ٝثبٌٍّ١بس خٕٗ١
ٔسجخ االٔفبق اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١إٌ ٝإٌبرح اٌّحٍ ٝاالخّبٌ% ٝ
ٔسجخ االٔفبق اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١إٌ ٝإخّبٌ ٝاالٔفبق اٌؼبَ%
ٔسجخ االٔفبق اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١اٌدبِؼ ٝإٌ ٝإٌبرح اٌّحٍٝ
االخّبٌ% ٝ
ٔسجخ االٔفبق اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١اٌدبِؼ ٝإٌ ٝإخّبٌ ٝاالٔفبق
اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزؼٍ% ُ١

المصدر :تم بناء الجدول اعتماداً عمى المصادر التالية:

 بيانات الناتج المحمى االجمالى باألسعار الجارية  :وزارة التخطيط . -بيانات االنفاق العام لمدولة ،مصدرىا :وزارة المالية  ،الحساب الختامى لمموازنة العامة لمدولة ,سنوات السنوات (.)1025/1024-1002/1000

 -بيانات االنفاق العام عمى التعميم والتعميم العالى  ،مصدرىا الكتاب االحصائى السنوى ،سنوات متفرقة ،ووزارة التعميم العالى والبحث العممى ،قطاع مكتب الوزير .

 -قام الباحث بحساب النسب المبينة بالجدول.
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 1-2جودة منظومة التعميم العالى فى مصر:

ال يخفى أف مقكمات التعميـ الجيد تختمؼ مف زمف الى فخر ،كلذلؾ نجد أف مفيكـ الجكدة

ليس مفيكمان ساكنان ،فالتعميـ الجيد مثبل قبؿ التقدـ التكنكلكجى المذىؿ فى مجاؿ المعمكمات

كاالتصاالت ،يختمؼ عف نفس المفيكـ بعد ىذا التقدـ .كالحكـ عمى مدل جكدة التعميـ قد يختمؼ
أيضا كفقا لممعيار أك اليدؼ الذل يتـ التطما إليو  .فيؿ يعتبر التعميـ العالى جيدان كفقا لؤلكضاع

السا دة فى المجتما كاحتياجات االقتصاد الحالية أيان كاف تكاضا ىذه االحتياجات ؟ كىؿ ينظر الى

التعميـ الجيد نظرة ضيقة فقط تتمثؿ فى احتياجات السكؽ كقطاع األعماؿ قصيرة األجؿ؟ أـ ينبغى

النظر الى التعميـ كآلية لمتغيير كيتـ تقكيمو بالتالى كمحرؾ لنمط مستيدؼ لمتنمية كليس مجرد

مستجيبان ألكضاع السكؽ ؟ ثـ إلى أم مدل يككف تقكيـ نظاـ التعميـ فى حدكد خصكصية المجتما
مكضا االعتبار ،كالى أل مدل يككف ذا بعد إقميمى أك عالمى ؟ ىذه كميا تسايالت تمثؿ خمفية

أساسية لتقكيـ نظاـ التعميـ العالىُٔ.

تغير جذريًّا منذ عاـ
كقد شيد نظاـ ضماف جكدة ميسسات التعميـ العالي كجامعاتو نا
كبير لتحسيف جكدة التعميـ العالي في مصر ،كذلؾ في إطار
دعما نا
ََِِ ،حيث كجيت الحككمة ن

المرحمة األكلى مف مشركع تطكير التعميـ العالي ،حيث تضمف ذلؾ النظاـ ما يميُٕ:

 نظاـ داخمي لضماف الجكدة تديره ميسسات التعميـ العالي نفسيا ،كتيصدر بمقتضاه تقري انرسنكيًّا يكضا كافة عناصر الجكدة في عممية التعميـ العالي التي تسير عمييا جميا
البراما األكاديمية كالميسسة نفسيا.

 عممية خارجية لتقييـ الجكدة كاعتمادىا تديرىا اليي ة القكمية لضماف جكدة التعميـكاالعتماد ،كيمزـ القياـ بيا في كؿ ميسسة مف ميسسات التعميـ العالي) سكاء أكانت كمية

عاليا أـ كمية فنية (...عمى أف يكرر ىذا التقييـ كؿ خمس سنكات.
أـ
ن
معيدا ن

 نظاـ خارجي مستقؿ لتقييـ الجكدة يقكـ عمى نظاـ مراجعة النظراء كتديره اليي ة القكميةلضماف الجكدة كاالعتماد.

وفيما يمى سيتم تناول عدد من المؤشرات التى تكشف عن مستوى جودة نظام التعميم العالى

فى مصر فيما يتعمق بمدخ تو وأنظمتو ومخرجاتو.

ُٔ

زيتكف ،مرجا سبؽ ذكره ،ص ْ

ُٕك ازرة التعميـ العالى" ،التعميـ العالى فى مصر :التقرير الكطنى" ،كحدة التخطيط االستراتيجى بك ازرة التعميـ
العالى ،القاىرة ،ََِٗ ،صُّ.
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 2-1-2جودة مدخ ت منظومة التعميم العالى:

المدخبلت التى يجرل تناكليا فيما يمي ىى الطبلب كأعضاء ىي ة التدريس كمعاكنييـ

كنسب الطبلب إلى أعضاء ىي ة التدريس ،ىذا باإلضافة إلى مستكل كأشكاؿ المكارد المالية

المقدمة التى تيثر فى النياية عمى كمية المخرجات كجكدتيا.
 2-2-1-2الط ب:

أكد تقرير لمبنؾ الدكلى أنو ال تكجد معمكمات عف جكدة الطبلب الذيف يقبمكف فى التعميـ
العالى فى مصر ،حيث يعتمد قبكؿ الطبلب عمى نتا ا امتحانات (المدارس الثانكية) تفتقد
لمستكيات الكفاءة المنشكدة ،يتوثر االستعداد ليا بقدرة أكلياء األمكر عمى دفا تكاليؼ الدركس

الخصكصية ال عمى قدرة الطالب عمى النجاح .كباإلضافة إلى ذلؾ ،ال يستطيا الطالب التقدـ
إال لمميسسات المحمية ،كألف التعميـ العالى مجانى ،يحؽ لمطبلب الحاصميف فى االمتحانات عمى

الحد األدنى لمقبكؿ ،دخكؿ ميسساتيا المحمية ،كلك لـ يكف ذلؾ بالضركرة فى مجاؿ الدراسة

المفضؿ ليـُٖ.

كقد يترتب عمى ما سبؽ إتجاه ىيالء الطبلب إلى اإلقباؿ عمى تخصصات بعينيا

كاالبتعاد عف تخصصات أخرل ،حيث يبلحظ أف نسبة المقيديف فى تخصصات تطبيقية عاـ
َٕ ََِٖ/حكالى ّ %ُِ.فقط ،بينما ٕ %ٖٕ.مقيدكف فى تخصصات العمكـ االنسانية
كاالجتماعية ،كبالرغـ مف ارتفاع نسبة المقيديف فى تخصصات تطبيقية إلى ٔ %ِٕ.فى عاـ

ُّ ،َُِْ/إال أنيا ما زالت النسبة الغالبة لصالا المقيديف فى تخصصات العمكـ االنسانية
كاالجتماعية (حكالى ٓ ،29)%ِٕ.كال يخفى أف تخصصات العمكـ االنسانية كاالجتماعية تضـ
العديد مف الكميات مثؿ كميات التجارة كالحقكؽ كاآلداب بما فييا (براما االنتساب كاالنتساب

المكجو) ،كىى أكثر الكميات تكدسان مف حيث أعداد الطبلب كيعتبر خريجييا األكثر تعرضان
لخطر البطالة مقارنة بباقى خريجى التعميـ العالى ،كغالبان ما يضطر ىيالء لمعمؿ فى كظا ؼ
كميف ليس ليا عبلقة بتخصصيـ الدقيؽَِ.

18

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the World
Bank (WB). "Higher Education in Egypt: Reviews of National Policies for
Education", 2010. P.136.
ُٗ ك ازرة التعميـ العالى كالبحث العممى ،النشرة السنكية" ،التعميـ العالى حقا ؽ كأرقاـ َُِّ ،َُِْ/مرجا سبؽ
ذكره ،ص ِْ.

َِ

مجمس الكزراء ،مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار" ،تمكيؿ التعميـ العالي في مصر :رصد الكاقا – دراسة

التجارب – كمصادر التمكيؿ المقترحة" ،مرجا سبؽ ذكره ،ص ُُ.
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كبمقارنة ىذا الكضا بالكضا فى بعض دكؿ العالـ نبلحظ أف نسبة المقيديف فى تخصصات

تطبيقية تبمغ أقصاىا فى كؿ مف ككريا الجنكبية ،كماليزيا ،كألمانيا ،كفرنسا ،كالكاليات المتحدة
(ْٕ ،%كْٔ ،%ِْ ،%ك َْ ) %عمى الترتيب كتبمغ أدناىا فى كؿ مف تركيا كمصر
(ِٓ ،%كِٖ )%عمى الترتيب أنظر الجدكؿ رقـ (ُ.)ٕ-

جدول رقم ( :)7-2المقيدون بالتعميم العالى بالتخصصات التطبيقية واالجتماعية فى مصر
مقارنة ببعض دول العالم عام 1024

المقيدون بالتخصصات
التطبيقية %

المقيدون بالتخصصات

االجتماعية واالنسانية%

اإلجمالى %

مصر

28

72

111

تركيا

25

75

111

اندونسيا

35

65

111

البرازيل

36

64

111

ماليزيا

46

54

111

كوريا الجنوبية

47

53

111

فرنسا

42

58

111

الواليات المتحدة األمريكية

41

61

111

المانيا

45

55

111

المصدر :وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ،النشرة السنوية" ،التعليم العالى حقائق وأرقام  ،"7002/7002قسم
قواعد البيانات ،مرصد التعليم العالى ،وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ،القاهرة ،7000 ،ص.11

كال يخفى أف الزيادات السريعة فى أعداد الطبلب بميسسات التعميـ العالى ،كالسيما
الحككمية تيثر توثي انر سمبيان عمى جكدة التعميـ فيما يتعمؽ بومكر مثؿ العجز فى أعداد أعضاء
ىي ة التدريس كالقدرة االستيعابية المحدكدة ألماكف العمؿ ....الخُِ ،كتعتبر نسبة الطبلب

ألعضاء ىي ة التدريس مف الميشرات اليامة لجكدة الميسسات التعميمية ،ككصمت ىذه النسبة فى

مصر ِٓ ُ:كىى تزيد عف مثيبلتيا فى بعض الدكؿ المتقدمة مثؿ ألمانيا حكالى ٖ ُ:كالكاليات
المتحدة األمريكية ُّ ُ:كماليزيا ُٕ ُ:كما تزيد عف مثيبلتيا فى بعض الدكؿ العربية مثؿ
تكنس (ُٓ ،)ُ:كالسعكدية كالمغرب (ِِ ،)ُ:كتتساكل ما الج از ر (ِٓ )ُ:كبالتالى عندما
تنخفض ىذه النسبة تككف أقرب إلى معايير الجكدة كالعكس .أنظر الشكؿ التالى.

21ك ازرة التعميـ العالى" ،التعميـ العالى فى مصر :التقرير الكطنى" ،مرجا سبؽ ذكره ،صُّ.
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شىً سلُ ()2-7


المصدر :وزارة التعميم العالى والبحث العممى ،النشرة السنوية" ،التعميم العالى حقائق وأرقام  ،"1024/1023قسم
قواعد البيانات ،مرصد التعميم العالى ،وزارة التعميم العالى والبحث العممى ،القاىرة ،1025 ،ص.67

 1-2-1-2أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم:
سبؽ اإلشارة إلى اف أعداد أعضاء ىي ة التدريس كمعاكنييـ قد ارتفعت مف ٖٔ ألؼ
عضك ىي ة تدريس عاـ َََِ ََُِ/إلى ْٖ ألفان عاـ َٓ ََِٔ/ثـ إلى حكالى ُُْ ألؼ

عضك ىي ة تدريس عاـ ُْ َُِٓ/بمختمؼ ميسسات التعميـ العالى فى مصر بنسبة زيادة

تقدر بحكالى ٖٔ %مقارنة بعاـ َََِ ،ََُِِِ/إال أن ىذه الزيادة ال تت ئم مع التزايد فى

أعداد الط ب المقيدين بمؤسسات التعميم العالى (ارتفا عدد الطمبة المقيدكف بميسسات التعميـ
العالى فى مصر مف ٗ ُ.مميكف طالب عاـ َََِ ََُِ/إلى ٓ ِ.مميكف عاـ َٓ ََِٔ/ثـ

إلى ٔ ِ.مميكنان عاـ ُْ،)َُِٓ/

ويظير ذلك من ارتفاع نسبة الط ب ألعضاء ىيئة

التدريس حيث تصل إلى حوالى  34طالباً فى الجامعات الحكومية و  93طالب فى الجامعات

الخاصة وىو ما يزيد عن المعدل العالمى وىو  23طالب لكل عضو ىيئة تدريسِّ.

كيكجد أغمب أعضاء ىي ة التدريس كمعاكنييـ فى ميسسات التعميـ العالى الحككمية،

حيث يعمؿ فى الجامعات الحككمية (شاممة جامعة األزىر) حكالى ٓ( %ْٖ.فى المتكسط) مف

اجمالى أعضاء اليي ة العممية كمعاكنييـ خبلؿ الفترة (َََِ ،)َُِٓ/ُْ-ََُِ/حكاذا أضفنا
أعضاء اليي ة العممية الذيف يعممكف بالكميات التكنكلكجية الحككمية التى تستحكذ عمى ٕ%ِ.

ِِ

أنظر الجدكؿ رقـ (ُ)

ِّ ك ازرة التعميـ العالى كالبحث العممى ،النشرة السنكية" ،التعميـ العالى حقا ؽ كأرقاـ َُِّ ، ،"َُِْ/مرجا
سبؽ ذكره ،صَْ
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تككف ميسسات التعميـ العالى الحككمية ليا النسبة الغالبة (ِ )%ٖٕ.فى المتكسط مف إجمالى

أعضاء اليي ة العممية كاليي ة العممية المعاكنة خبلؿ الفترة محؿ الدراسةِْ.

أ ما عف تكزيا أعضاء اليي ة العممية كمعاكنييـ عمى القطاعات االكاديمية ،نبلحظ أف
قطاع العمكـ الطبية يضـ النسبة األكبر مف أعضاء اليي ة العممية كمعاكنييـ حكالى ِ،%ّٕ.

يمييا قطاع العمكـ اليندسية (ٖٓ ،)%ُّ.يمييا قطاع العمكـ الثقافية كاألدبية (ْ ،)%ُِ.ثـ
قطاع العمكـ التربكية حكالى ٕ ،%َُ.أما قطاع العمكـ االجتماعية فيضـ حكالى ٕ .%ٗ.أنظر

الجدكؿ التالى (ُ.)ٖ-

جدول رقم ( :)8-2أعداد أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة طبقاً لمقطاعات األكاديمية

(الوحدة بالعدد)

عدد أعضاء

عدد أعضاء

اجمالى أعضاء ىيئة

القطاع

ىيئة التدريس

الييئة المعاونة

تدريس وىيئة معاونة

العموم اليندسية

6216

8353

24479

العموم الطبية

11899

26754

39653

العموم األساسية

4957

3138

8295

العموم الزراعية والبيطرية

4071

1682

6753

العموم التربوية

6618

4751

22380

العموم الثقافية واألدبية

6106

7062

23167

العموم االجتماعية

4750

5611

20371

الفنون

2464

2002

1465

متعدد

4

9

23

57206

49472

206577

االجمالى

المصــدر :وزارة التعمــيم العــالى والبحــث العممــى ،النشــرة الســنوية" ،التعمــيم العــالى حقــائق وأرقــام  ،"1024/1023قســم
قواعد البيانات ،مرصد التعميم العالى ،وزارة التعميم العالى والبحث العممى ،القاىرة ،1025 ،ص.41

كبعبارة اخرل يمكف القكؿ بوف أعضاء اليي ة العممية كمعاكنييـ العاممكف فى القطاعات

التطبيقية بصفة عامة حكالى ٓٔ ،%كالنسبة المتبقية (ّٓ )%يعممكف فى قطاع العمكـ االنسانية
كاالجتماعية.

ويتناقض توزيع أعضاء الييئة العممية ومعاونييم عمى القطاعات األكاديمية مع

توزيع الط ب المقيدين فى ىذه القطاعات ،فكما سبؽ اإلشارة إلى أف الطبلب المقيديف طبقان
لمقطاعات (العمكـ التطبيقية كالعمكـ االنسانية كاالجتماعية) فى عاـ َُِّ َُِْ/أف حكالى

ِْ

أنظر الجدكؿ رقـ (ُ )ٓ-السابؽ.
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ٔ ّٔٓ( %ِٕ.ألؼ طالب) مف إجمالى الطبلب المقيديف بمختمؼ ميسسات التعميـ العالى فى

مصر (ّ ِ.مميكف طالب) فى تخصصات تطبيقية ،بينما النسبة المتبقية ْ ُ.ٕ( %ِٕ.مميكف
طالب) مقيدكف فى تخصصات العمكـ االنسانية كاالجتماعية .
 3-2-1-2االنفاق الحكومى عمى التعميم العالى:
سبؽ اإلشارة إلى أف االنفاؽ العاـ عمى التعميـ العالي قد ارتفا مف ٖ ٖ.مميػار جنيػو عػاـ

َََِ ََُِ/إلى َُ مميار عاـ َٖ ََِٗ/ثـ إلى حكالى َِ مميار عاـ ُْ ،َُِٓ/بنسػبة
زي ػػادة ََُ %مقارن ػػة بع ػػاـ َٖ ،ََِٗ/كبحػ ػكالي ُِٕ %مقارن ػػة بع ػػاـ َََِ ،ََُِ/إال أف
نسػػبة ذلػػؾ االنفػػاؽ إلجمػػالي االنفػػاؽ العػػاـ عمػػى التعمػػيـ يبلحػػظ أنيػػا فػػى ت ارجػػا مسػػتمر ،حيػػث

بمغػػت تمػػؾ النسػػبة ْٕ %عػػاـ َََِ ََُِ/ثػػـ إنخفضػػت الػػي ِّ %عػػاـ َٖ ََِٗ/ثػػـ الػػي

ٗ %َِ.عػػاـ َُِْ.َُِِٓٓ/كمػػا أف نسػػبة االنفػػاؽ العػػاـ عمػػى التعمػػيـ العػػالى إلجمػػالى النػػاتا

المحمػ ػػى االجمػ ػػالى لػ ػػـ تتجػ ػػاكز ُ %خػ ػػبلؿ الفت ػ ػرة (َٖ .)َُِٓ/ُْ-ََِٗ/كبمقارنػ ػػة النسػ ػػبة
األخيػرة مػػا نظيرتيػػا بػػبعض الػػدكؿ المتقدمػػة كالناميػػة فػػى عػػاـ ُْ ،َُِٓ/نبلحػػظ أف مصػػر مػػف

أقؿ الدكؿ إنفاقان عمى التعميـ العالى حيث لـ تتجاكز النسػبة ٖ %َ.مػف النػاتا القػكمى اإلجمػالى،
فى حيف ترتفا ىذه النسبة إلى ٖ %ُ.فى تكنس ،كُ %ُ.فى المغرب ،كحكالى ْ %ُ.فػى كػؿ
مف الكاليات المتحدة كألمانيا ،ترتفا ىذه النسبة فى كؿ مف الدنمارؾ كماليزيا (ْ ،%ِ.كُ)%ِ.

عمى الترتيب .أنظر الشكؿ التالى:

ِٓ

أنظر الجدكؿ رقـ (ُ )ٔ-السابؽ.
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شكل رقم ()4-2

المصدر :وزارة التعميم العالى والبحث العممى ،النشرة السنوية" ،التعميم العالى حقائق وأرقام ،"1024/1023
قسم قواعد البيانات ،مرصد التعميم العالى ،وزارة التعميم العالى والبحث العممى ،القاىرة ،1025 ،ص.65

ويمكن القول بوف اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ العالي لـ يكف كافيان لمكاجية متطمبات

اصبلح التعميـ العالي ،كمف ثـ تدىكرت الكفاءة الداخمية كالخارجية لمتعميـ في مصر ،كالتى

تمثمت في عدة ميشرات منيا :كجكد عجز في إعداد الجامعات كالمعاىد العميا مما أدل الي

ارتفاع كثافة الطبلب بالجامعات القا مة إلى جانب تحيز تكزيا الخدمات التعميمية ضد مناطؽ

كمحافظات معينة ،كما تدىكرت الكفاءة الخارجية لقطاع التعميـ العالي متمثمة في عدـ المكاءمة
بيف عرض خريجى التعميـ العالي كالطمب عمييـ في سكؽ العمؿِٔ.
كعمي الرغـ مف زيادة جممة االنفاؽ الحككمى عمي قطاع التعميـ

ِٕ

إال أنو مازاؿ يعاني مف نقاط

ضعؼ كثيرة  ،فمـ تتحقؽ جكدة التعميـ العالي في مصر ،ألنو ال يكجد تخصيص جيد ليذه
ِٔ

بمتاجى ،مركة" ،التعميـ العالي في مصر بيف قيكد التمكيؿ كاستراتيجيات التطكير" ،كرقة مقدمة ضمف أكراؽ

مشركع اصبلح التعميـ العالي في مصر عف " تمكيؿ التعميـ العالي في مصر" ،مركز شركاء التنمية لمبحكث
كاالستشارات كالتدريب ،مصطفي كامؿ السيد (محرر) ،القاىرة ،َُِّ ،ص ّٕ.
ِٕ عمي الرغـ مف مضاعفة االنفاؽ عمي التعميـ خبلؿ سنكات كثيرة مف فترة الدراسة ،إال اف توثير ىذا االنفاؽ
مازاؿ متكاضعان ،كذلؾ بسبب االنخفاضات المتتالية في القكة الش ار ية لمجنيو المصرل ،كىك ما أدل إلى
االنخفاض في االنفاؽ الحقيقي عمي التعميـ عمى النحك المبيف عند تناكؿ تطكر نسبة االنفاؽ الحككمى عمى
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المكارد ،فعمى سبيؿ المثاؿ تذىب معظـ مكازنة التعميـ العالي لتغطية األجكر كالمرتبات كالنفقات
الجارية ،كال سيما الش ار ا العميا في الييكؿ اإلدارل في صكرة مكافآت كبدالت كاجتماعات كغير

ذلؾِٖ .كأشارت إحدل الدراسات

ِٗ

الي أف ىيكؿ االنفاؽ العاـ عمي التعميـ العالي يعاني مف

اختبلالت كاضحة ،حيث تستحكذ "األجكر كتعكيضات العامميف" عمى حكالي ٓٔ %مف ىذا

االنفاؽ (ٕ ْ.مميار جنيو ) عاـ ََِْ ، ََِٓ/في حيف تـ تكجيو نحك ُٕ ُ.ّ( %مميار
جنيو ) لبند االستثمارات ك ُٓ ُ.ُ( %مميار جنيو) لبند "شراء السما كالخدمات" بينما تـ تكزيا

النسبة المتبقية (ّ )%عمي البنكد التالية-:

 -سداد قركض محمية كأجنبية (حكالي ٖٗ مميكف جنيو)

 المنا كالدعـ كاإلمتيازات االجتماعية (حكالى ّٕ مميكف جنيو) -الفكا د (ِ ُ.مميكف جنيو)

 المصركفات األخرل (ٓ ِ.مميكف جنيو) .ككفقان لبيانات تقرير التنمية البشرية لعاـ ََُِ  ،تتجمي مظاىر عدـ كفاءة االنفاؽ العاـ

عمي التعميـ العالي في مصر في كيفية تكزيا مكازنة التعميـ العالي عمى النفقات الجارية
كاالستثمارية  ،حيث تذىب حكالى ٖٕ %مف تمؾ المكازنة لمنفقات الجارية بينما ال يتبقي لمنفقات

االستثمارية سكل ِِ %فقط  .كيزداد عمؽ المشكمة ىنا إذا عممنا أف حكالى ٕٓ %مف النفقات
الجارية مخصصة لؤلجكر ( سكاء إدارييف أك اكاديمييف ) ليس ذلؾ فحسب بؿ أف مظاىر عدـ
الكفاءة أيضا تظير بشكؿ كاضا في التحيز لصالا المدف كالمناطؽ الحضرية ضد المناطؽ

الريفية كمحافظات الكجو القبمي ،ىذا باالضافة الي اىدار الجانب األكبر مف المعكنات كالمنا
الدكلية كعدـ تكظيفيا بشكؿ ييدل الى اإلرتقاء كتطكير التعميـ ،مما ييكد انخفاض كفاءة

استخداـ المكارد المالية المتاحة القطاع التعميـ العالي في مصر.

كما أشارت بيانات ك ازرة المالية لعاـ َُِٓ َُِٔ/إلى أف اإلنفاؽ الجارم عمى التعميـ

يستحكذ عمى ما يقرب مف ّ %ُٗ.مف إجمالى اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ ،في حيف بمغ نصيب
اإلنفاؽ اإلستثمارم حكالي ٕ %ٖ.فقط .أما بالنسبة لمتعميـ العالى فتنخفض نسبة اإلنفاؽ الجارل

إلى حكالى ٕٗ %مف إجمالى اإلنفاؽ عمى التعميـ العالى ،بينما ترتفا نسبة اإلنفاؽ اإلستثمارم
التعميـ كالتعميـ العالي مقارنة بالناتا المحمي االجمالي خبلؿ الفترة محؿ الدراسة حيث نبلحظ تناقص التمكيؿ
الفعمي عمي التعميـ بشكؿ عاـ كالتعميـ العالي بصفة خاصة عمي مدار الفترة محؿ الدراسة.

ِٖ
ِٗ

بمتاجى ،المرجا السابؽ ،ص ّٕ.

مجمس الكزراء ،مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار" ،تمكيؿ التعميـ العالي في مصر" ،مرجا سبؽ ذكره ،ص

ِٓ.
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إلى حكالى ُِ .%كأف حكالى ّ %ّٖ.مف النفقات الجارية مخصصة لؤلجكر كتعكيضات
العامميف (سكاء إدارييف أك أكاديمييف)َّ.

كبناء عمي ما سبؽ يمكف القكؿ اف االعتمادات الخاصة بالتعميـ العالي في المكازنة
ن
العامة لمدكلة مازالت غير قادرة عمى تمبية متطمبات كاحتياجات ذلؾ التعميـ عمي النحك المنشكد،
كيمكف القكؿ بصفة عامة أف القصكر في االنفاؽ العاـ المكجو لقطاع التعميـ العالى يمكف اسناده

إلى عجز المكازنة العامة لمدكلة حكارتفاع تكمفة التعميـ العالي باإلضافة الي األعداد المتزايدة مف
الطبلب المقيدكف بميسسات التعميـ العالي الحككمية (َٖ %مف اجمالي المقيديف بمختمؼ

ميسسات التعميـ العالي في مصر)  ،كباإلضافة إلى عدـ كفاية االنفاؽ العاـ عمي التعميـ العالي

الحككمى توتى مشكمة أخرل كىي عدـ كفاءة ذلؾ االنفاؽ .كيقصد بذلؾ غياب استراتيجية تعميمية
كفية ككاضحة لتحسيف تكظيؼ المكارد بما يحقؽ الكفاءة المثمى ،كيرجا ذلؾ الي غياب التخطيط
كالمتابعة كمراقبة كمحاسبة المس كليف كسيطرة البيركقراطية عند اتخاذ كتنفيذ الق اررات ،باالضافة

إلى غياب الخبرات المطمكبة إلدارة العممية التعميمية بشكؿ مس كؿ.

 1-1-2جودة العمميات:

 2-1-1-2التفاعل بين األساتذة والط ب:
ال يخفى أنو فى مجالى العمكـ االجتماعية كاالنسانية قد ال يتاح لمطبلب فرصة الحصكؿ
عمى التدريب المبل ـ لصقؿ مياراتيـ العممية (مثؿ استخداـ الحاسب اآللى) ،فكبر عدد الطبلب
بالكميات (كما ىك الحاؿ فى كميتى الحقكؽ كالتجارة) يحكؿ دكف حدكث تفاعؿ مناسب بيف

الطبلب كاألساتذة أثناء العممية التعميمية ،كما يضا صعكبات مالية أماـ تحسيف مستكل
قصكر في الميارات الشخصية ،كالميارات المتعمقة بالمكاد
نا
الخريجيف ،مما يجعؿ الطبلب يعانكف

التي درسكىا ،كالميارات البلزمة لمعمؿ.

أما فى مجاؿ العمكـ التطبيقية ،فبل غنى عف المحاضرات العممية أك دخكؿ المعامؿ لفيـ

تمؾ العمكـ ،فيما يمقياف الضكء عمى سبؿ تطبيؽ المعرفة النظرية ،كيمنحاف الطبلب فرصة
تطكير مياراتيـ العممية كفرص التعميـ التجريبى فى مختمؼ التخصصات ،كقد تمجو بعض

الكميات أيضان إلى الرحبلت التعميمية حتى تكفر لمطبلب فرص تمقى تعميـ تجريبي فى بي ة

مبل مة .تتضمف بعض المناىا تدريب جميا الطبلب عمى استخداـ الحاسب اآللى حتى تزكدىـ

بالميارات التى يحتاجكنيا فى الحياه اليكميةُّ.

َّك ازرة المالية" ،البياف المالي لمشركع المكازنة العامة لمدكلة لمسنة المالية َُِٓ .َُِٔ/
ُّ

لمزيد مف التفصيؿ أنظر:
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 1-1-1-2المناىج:

في معظـ الجامعات الحككمية يي ًعد أعضاء ىي ة التدريس محاضرات تككف المصدر
األساسي لممعمكمات التي يتمقاىا الطبلب ،كخاصة في مجاالت الدراسات اإلنسانية كالعمكـ

منيجا مختمفنا ،إذ يرشا القا مكف بتدريس
االجتماعية ،في حيف تتبنى معظـ براما العمكـ التطبيقية
ن

المادة مراجا معينة لمطبلب ،كقد تتاح بعض ىذه الكتب في مكتبة الكمية ،ما أف عدد النسخ

المتكفرة مف كؿ منيا قميؿ .ال شؾ أف ىذا ىك الحاؿ في مكتبات معظـ الجامعات المرمكقة في

كيطمب مف معظـ الطبلب شراء
جميا أنحاء العالـ ،إذ ال تكفر الجامعات
مرجعا لكؿ طالب ،ي
ن
مراجعيـ الخاصة ،في جميا األقساـ يشترؾ القا مكف بتدريس كؿ مادة في إعداد المكاد التعميمية

الخاصة بيا كتحديثيا سنكيًّا ،كيتكلى يمقيِّمكف خارجيكف تقييـ ىذه المكاد التعميمية في إطار عممية
ضماف الجكدةِّ.

كفى ىذا الصدد كصؼ تقرير البنؾ الدكلىّّ ،المناىا فى ميسسات التعميـ العالى فى

مصر بونيا مناىا ضيقة كجامدة كمكغمو فى القدـ فى كثير مف األحياف ،كمرتبطة بكجية نظر
كحيدة يقدميا المحاضر التى تشكؿ مذكراتو محتكل البرناما الذل يتخذ أساسان لمتقييـ .كال يخفى

أف التركيز عمى حفظ المحتكل ييثر توثي انر سمبيان عمى تطكير التفكير الناقد كميارات التحميؿ ،كأف
التركيز عمى الطرؽ النظرية بدالن مف الطرؽ العممية لممعرفة يعطى الغمبة لػػمعرفة ما يجب قكلو"

بدالن مف "كيفية األداء" ،كفى الجما بيف المحتكل الضيؽ كعدـ ارتباط السياؽ ما ييدد بعدـ
تكسيا نطاؽ فماؿ الخريجيف كتزكيدىـ بالميارات التى يحتاجكف إلييا لمتكيؼ ما التغيرات

المستقبمية ،كيستثنى مف ذلؾ بعض الجامعات الخاصة مف حيث االىتماـ بالمناىا كتدريب

الطبلب عمى البحث الحر(المساقات الخاصة) فى حدكد َِ %مف المنيا.

كما أشار التقرير إلى أف ىناؾ دال ؿ تقدـ ممحكظة فى القطاع الفرعى لمتعميـ المينى،

ما كضا مناىا تتفؽ ما متطمبات الصناعة مف ميارات /كظا ؼ بكاسطة المعايير القكمية

لمجكدة ،كبداية ،متى كاف ذلؾ متاحان .كتتسا جيكد تجديد المناىا لنحك ِٔ برنامجان تتضمف
َْْ دكرة فى تخصصات التجارة ،كالصناعة ،كاليندسة المدنية ،كاليندسة المعمارية ،كالفندقة،
كاإلدارة كالسياحة ،كالخدمات االجتماعية.

- Khodayari, Faranak, " Service Quality in Higher Education: Case study:
Measuring service quality of Islamic Azad University, Firoozkooh branch",
Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol. 1, Issue. 9, October,
2011.,pp. 38-46.
32ك ازرة التعميـ العالى" ،التعميـ العالى فى مصر :التقرير الكطنى" ،مرجا سبؽ ذكره ،ص ُْ 
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OECD and WB, op.cit,PP.175-176.
33

سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقم (  – )186معيد التخطيط القومي

 3-1-2جودة المخرجات:

 2-3-1-2قدرات الخريجين:

مف المتكقا أف تتوثر قدرات خريجى التعميـ العالى فى مصر سمبيان بانخفاض جكدة

مدخبلت المنظكمة عمى النحك المبيف بعالية (الزيادة المستمرة في معدؿ االلتحاؽ كالقيد بميسسات

التعميـ العالى ،كارتفاع نسبة الطبلب إلى أعضاء ىي ة التدريس ،كانخفاض كفاءة االنفاؽ العاـ
المكجو لمتعميـ العالى ىذا باإلضافة إلى انخفاض جكدة المناىا كالمقررات الدراسية كالفرص
المحدكدة لمحصكؿ عمى التدريب المبل ـ لصقؿ مياراتيـ العممية كالسيما خريجى الكميات

النظرية) .كقد أشار تقرير البنؾ الدكلى

ّْ

إلى أف مشركع ضماف جكدة التعميـ العالى فى مصر

كالممكؿ مف البنؾ الدكلى ،قد أدل دك انر محكريان فى إعداد المعايير األكاديمية القكمية القياسية
التى أعطت بدكرىا دفعة فى سبيؿ تقييـ نتا ا التعمـ المستيدفة لمختمؼ الكميات .كأشار التقرير

إلى أف المراجعة الداخمية التي قاـ بو مشركع ضماف الجكدة كاالعتماد عاـ ََِٕ
إلى اآلتى:

35

قد تكصمت

قصكر في الميارات الشخصية ،كالميارات المتعمقة بالمكاد
نا
 أف الخريجيف يعانكفالتي درسكىا ،كالميارات البلزمة لمعمؿ.

 أف الكميات في حاجة ألف تنسؽ تنسيقنا أفضؿ ما خريجييا حتى تمبي احتياجاتسكؽ العمؿ عمى المستكل المحمي كاإلقميمي كالدكلي

 أف البراما الدراسية ال تفتا الباب أماـ فرص عمؿ كافية كأف ىناؾ حاجة إلى زيادةكعي أصحاب المصمحة كزيادة مشاركتيـ بما فييـ الخريجيف كأرباب العمؿ

المحتمميف كالنقابات.

اما كافيًّا باتباع طرؽ التعمـ كالتدريس التي تمكف الطبلب
 أف الكميات ال تمتزـ التز نأيضا بتكفير مكاصفات المكاد
مف تحقيؽ نتا ا التعمـ المقصكدة ،كأنيا ال تمتزـ ن
عمى نحك منتظـ ،كبإطبلع الطبلب عمى معايير التقييـّٔ .

كقد اقترح ذلؾ التقرير زيادة التعاكف ما الخريجيف كأرباب العمؿ كأصحاب المصمحة اآلخريف فى
تصميـ كتطكير البراما التعميمية ،كتقييـ أدا يا كصمتيا.
34

Ibid. P.179.
 35ينكه الباحث بونو قد تعذر الحصكؿ عمى تقارير حديثة لممراجعة الداخمية التي يعدىا القا مكف عمى مشركع

بكزرة التعميـ العالى لعدـ إتاحتيا (عمى حد عمـ الباحث) ،كيرل الباحث أف نتا ا
ضماف الجكدة كاالعتماد ا

كمبلحظات المراجعة الداخمية التي قاـ بيا مشركع ضماف الجكدة كاالعتماد عاـ ََِٕ (عمى النحك المبيف
بعالية) مازالت قا مة كمثار لمجدؿ حتى الكقت الراىف.
ٚ36صمسةمٌتعٍٍُمٌع ٌى"،مٌتعٍٍُمٌع ٌىرىِصش:مٌتمشٌشمٌٛطٕى"ِ،شجععتكروشٖ،ص .15
34
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 1-3-1-2التوافق بين مخرجات التعميم العالى واحتياجات سوق العمل:
طبقان لمنظرية االقتصادية ،يمكف االستدالؿ عمى أنو فى معظـ الدكؿ المتقدمة تكجد

عبلقة عكسية بيف التعميـ كالبطالة ،كالسيما التعميـ العالىّٕ .أما فى الدكؿ النامية بصفة عامة
كمصر بصفة خاصة نبلحظ عدـ انطباؽ ىذه العبلقة ،حيث تتزايد معدالت البطالة كالسيما بيف

خريجى التعميـ العالى (الحاصميف عمى ميىبلت جامعية كفكؽ الجامعية).
كتشير بيانات الجياز المركزل لمتعب ة العامة كاالحصاء

ّٖ

إلى أف معدؿ البطالة

لمحاصميف عمى ميىؿ جامعى كفكؽ الجامعى فى عاـ َُِٓ قد بمغ ْ %ُٓ( %ُِ.لمذككر،

كّ % ِّ.لئلناث) ،كىى أعمى نسبة بطالة بيف المستكيات التعميمية المختمفة (بمغ معدؿ
البطالة لمحاصميف عمى ميىؿ فكؽ متكسط كأقؿ مف جامعى ْ ،%ُّ.كلمحاصميف عمى ميىؿ

متكسط ٗ ،%ُٔ.كلمحاصميف عمى ميىؿ اقؿ مف متكسط ٗ.)%ٖ.

ويمكن القول بوف ارتفاع معدؿ البطالة إحدل المشكبلت التى تتسـ بيا العبلقة بيف
مستكل (ميارات) خريجى التعميـ العالى كالميارات المطمكبة فى سكؽ العمؿ فى مصر،

باإلضافة إلى أف نسبة مف الخريجيف تعمؿ فى كظا ؼ ال تمت بصمة لدراستيـ الجامعية ،فوفقاً

الستط ع رأى قام بو مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار بمجمس الوزراء فى عام  1020عف
فراء خريجى الجامعات كالمعاىد العميا عف مكاءمة مخرجات العممية التعميمية الحتياجات سكؽ

العمؿّٗ ،تبيف أف حكالى ٓ %ّٗ.مف الخريجيف العامميف (عينة استطبلع الرأل) لـ يساعدىـ
تخصصيـ الدراسى فى الحصكؿ عمى العمؿ الذل تكفر ليـ ،كارتفعت ىذه النسبة إلى حكالى

ٗٔ %مف خريجى كميات االعبلـ ك َٔ %مف خريجى كميت الحقكؽ ،كٕٓ %مف خريجى كمية
دار العمكـ (مف نفس العينة).كذلؾ فإف حكالى ِْ %مف خريجى الجامعات يركف أنيـ لف
يدرسكا نفس التخصص الذل درسكه مف قبؿ إذا أتيحت ليـ الفرصة مرة أخرل ،كترتفا ىذه

النسبة إلى ٓٓ %مف خريجى المعاىد العميا الخاصةَْ.
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Livanos, Ilias, " The Relationship Between Higher Education and Labour Market in
Greece: the Weakest Link?", Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Paper No.
16239 , July 2009, P.2. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16239/
ّٖ الكتاب االحصا ى السنكل ،اصدار سبتمبر َُِٔ.
ّٗ

مجمس الكزراء ،مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار " ،نتا ا استطبلع فراء خريجى الجامعات كالمعاىد العميا

حكؿ مكاءمة مخرجات العممية التعميمية الحتياجات سكؽ العمؿ" ،القاىرة.ََُِ ،

َْ

السباعى ،نيمة محمد" ،التكافؽ بيف مخرجات التعميـ العالى كاحتياجات سكؽ العمؿ فى مصر :أىمية كجكد

نظـ معمكماتية متكاممة" ،ضمف أكراؽ مشركع إصبلح التعميـ العالى فى مصر عف التكظيؼ كالتعميـ العالى،
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كقد تطرؽ تقرير لمركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرارُْ ،إلى المكاصفات المطمكبة مف

قبؿ أصحاب األعماؿ فى المتقدميف لمعمؿ كفقان لمنشاط االقتصادل لممنشوةِْ ،كجاء التخصص
الدراسى فى مقدمة المعايير بنسبة ٓ ،%ٓٗ.يمييا الخبرة كالكفاءة بنسبة ٖ ،%ْْ.يمييا إجادة

المغات األجنبية بنسبة ٖ ،%ِِ.بينما جاء المظير العاـ بالمركز الرابا فى األسس كالمعايير
التى يختار عمى أساسيا أصحاب األعماؿ المكظفيف الجدد بنسبة بمغت نحك ّ ،%ُٕ.فى حيف

أفاد نحك ٔ % ُٓ.فقط مف أصحاب األعماؿ أنيـ يختاركف المكظفيف الجدد عمى أساس إجادة
الكمبيكتر ،ك ٓ %ُِ.فقط عمى التقدير الجامعىّْ.

أما عف مدل تكفر مكظفيف أكفاء مف عدمو لشغؿ الكظا ؼ كفقان لمنشاط االقتصادل لممنشوة،

فقد أفاد حكالى ِ %ّٗ.مف أصحاب األعماؿ السابؽ اإلشارة إلييـ أنيـ ال يجدكف مكظفيف
أكفاء لشغؿ الكظا ؼ بسيكلة ،كارتفعت ىذه النسبة فى بعض األنشطة االقتصادية التالية :تجميا

كتنقية المياه (َٖ ،)%كالصحة كأنشطة العمؿ الجماعى (ٔ ،)%ُٓ.كالزراعة كاستغبلؿ الغابات

(َٓ ،)%كالصناعة التحكيمية (ِْ .)%كذلؾ أفاد حكالى ْ %ْْ.مف أصحاب األعماؿ أنيـ
يجدكف مكظفيف أكفاء بسيكلة لمعمؿ بمنشآتيـ ،كحكالى ْ %ُٔ.يجدكف مكظفيف أكفاء أحيانانْْ.

وبناء عمى ما سبق يستدعى األمر تحقيؽ المكاءمة بيف مخرجات التعميـ العالى كاحتياجات
ً
سكؽ العمؿ ،كذلؾ بمقارنة المتاح (العرض) مف القكل العاممة باالحتياجات منيا (الطمب) ،بقصد
تحقيؽ الفا ض أك النقص منيا ،كيتـ بياف ذلؾ فى ف ات كظيفية كمينية كترجمتيا إلى مستكيات

تعميمية كتدريبية لمكصكؿ إلى نكع مف التكازف بيف العرض كالطمب مف القكة العاممة .كيتطمب ىذا

إنشاء قاعدة بيانات مربكطة بشبكة معمكمات تستفيد منيا االجيزة المنكط بيا كضا سياسات
مركز شركاء التنمية لمبحكث كاالستشارات كالتدريب ،مصطفى كامؿ السيد (محرر) ،القاىرة ،َُِّ ،ص
صٕٓ.ٖٓ-

ُْ

مجمس الكزراء ،مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار " ،تقرير تحميمى لعرض الميشرات التفصيمية لقياس فراء

أصحاب األعماؿ بشوف احتياجات سكؽ العمؿ في مصر" ،برناما الحماية االجتماعية ،القاىرة ،َُُِ،ص
ّٔ.

ِْ

قاـ مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار بمجمس الكزراء فى ىذه الدراسة بإجراء استطبلع ألراء أصحاب

األعماؿ لحكالى َََْ منشوة مف المنشآات التى لدييا َٓ عامبلن فوكثر ما ضماف تمثيؿ القطاعات كالتكزيا
الجغرافى عمى مستكل الجميكرية.

ّْ
ْْ

المرجا السابؽ ،ص ّّ.

المرجا السابؽ مباشرة ،ص ص ّّٖٔ-
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االستخداـ كتخطيط القكل العاممة كتخطيط التعميـ .كما يتطمب استخداـ ىذه البيانات فى خدمة

عممية اإلرشاد الكظيفى لمطبلبْٓ.

 3-2المشك ت والتحديات الرئيسية التي تواجو التعميم العالى فى مصر:

يتضا مما سبؽ أف منظكمة التعميـ العالى فى مصر يشكبيا العديد مف أكجو القصكر

الناتجو عف مشكبلت تتعمؽ بمدخبلت تمؾ المنظكمة أك بالعمميات ذاتيا أك بمخرجات تمؾ

المنظكمة كفيما يمى سيتـ استعراض أىـ التحديات التى تتعمؽ بكؿ مف المدخبلت كالعمميات
كالمخرجاتْٔ:

 2-3-2المشك ت والتحديات المتعمقة بالمدخ ت:

 غياب قانون ممزم باالعتماد فى فترة زمنية محددة؛ حيث ال يشمؿ اإلطار التشريعي الحاليإلزاـ ميسسات التعميـ العالي بالتقدـ كالحصكؿ عمى االعتماد مما يضعؼ مف أىمية االعتماد

في نظر ميسسات التعميـ العالي كال يرسؿ الرسالة الصحيحة عف ككنو أكلكية لمدكلة ،خاصة
في إطار البلمركزية كاستقبللية ميسسات التعميـ العالي.

 -ضعف القدرة االستيعابية لمؤسسات التعميم العالي الحالية وضرورة التوسع في عدد

مؤسسات التعميم العالي الحالية وانشاء مؤسسات تعميم عالي جديدة الستيعاب معدالت

االلتحاق المتزايدة دون التقصير في توفير بيئة مشجعة وصحية لمط ب.

ْٓ

لمزيد مف التفصيؿ حكؿ أليات المكاءمة بيف مخرجات التعميـ العالى كاحتياجات سكؽ العمؿ أنظر كؿ مف:

- A. D, Bardhan. D, Hicks and D.M, Jaffee, " How Responsive is Higher
Education? The Linkages between Higher Education and the Labor Market",
Fisher Center Working Papers, Fisher Center for Real Estate and Urban
Economics, Institute of Business and Economic Research, UC Berkeley.2010,
PP.27-28.
- W. Lee, Hansen, "The Link from Graduate Education in Economics to the Labor
Market", Journal of Economic Perspectives, Volume 13, Number 3,Summer,
1999, pp.147–151.
 مٌغت عىِ،شجععتكروشٖ،ص .67ْٔ تـ تصنيؼ المشكبلت كالتحديات التى تكاجة التعميـ العالى فى مصر إلى مشكبلت كتحديات تتعمؽ بمدخبلت
منظكمة التعميـ العالى ،كأخرل تتعمؽ بالعمميات كثالثة تتعمؽ بمخرجات تمؾ المنظكمة اعتمادان عمى قا مة

التحديات التى تكاجو التعميـ العالى فى مصر ،الكاردة باستراتيجة التنمية المستدامة  :مصر ََِّ ،البعد

اال جتماعى ،المحكر السابا ،التعميـ كالتدريب ،التعميـ العالى ،كالمتاحة عمى المكقا االلكتركنى لك ازرة التخطيط
كالمتابعة كاالصبلح اإلدارل.
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 معيار الدرجات ىو المعيار الوحيد لمقبول؛ حيث تعتمد نظـ التنسيؽ كالقبكؿ في التعميـ العاليعمى نتا ا اختبارات المرحمة الثانكية اعتمادان كميان مما ينتا عنو طبلب غير شغكفيف

بتخصصاتيـ ،حيث ال توخذ في االعتبار رغبات كميارات الطبلب .كما تعتبر نظـ القبكؿ

الحالية مف أسباب عدـ كفاءة العممية التعميمية ألنيا تعتبر نتا ا الطبلب في االختبارات ىي
األكلكية الكحيدة ،مما يزيد التركيز عمى تحقيؽ الدرجات العالية كيقمؿ مف الفيـ كالتحميؿ
كممارسة النشاطات الطبلبية مما ييدم إلى انخفاض في جكدة العممية التعميمية.

 ضعف الحوافز لتشجيع أعضاء ىيئة التدريس األكثر كفاءة؛ حيث ىناؾ حاجة إلى كضا فليةالختيار أعضاء ىي ة التدريس تتضمف معايير تشمؿ التفكؽ األكاديمي كلكف ال تعتمد عمييا

كميان ،كذلؾ مف أجؿ رفا كفاءة أعضاء ىي ة التدريس .كما تسعى الدكلة إلى تكفير حكافز مثؿ

رفا المرتبات لجذب الكفاءات كالميارات المطمكبة.

 ضعف التمويل وقمة مصادره؛ حيث يعد التمكيؿ الحككمي ىك المصدر الر يسى لتمكيؿ مختمؼاألنشطة الخاصة بالتعميـ العالي في مصر ،سكاء تعمؽ األمر بمرحمة التعميـ العالي أك
الدراسات العميا أك تمكيؿ البعثات الخارجية .كعمى الرغـ مف زيادة التمكيؿ الحككمي ،ارتفا

أيضان كؿ مف معدالت التضخـ كمعدالت القيد مما يجعؿ ىذا التمكيؿ غير كاؼ لمتكسا في
إنشاء ميسسات التعميـ العالي.

 1-3-2المشك ت والتحديات المتعمقة بالعمميات:

 ضعف نظم التقويم والمتابعة والحوافز؛ حيث تعاني نظـ التقكيـ ليي ة التدريس مف الضعؼ كعدـالكضكح كتتطمب كجكد معايير كاضحة كميشرات قياس عمى مستكل العمميات مثؿ نسب حضكر
أعضاء ىي ة التدريس ،كعمى مستكل المخرجات مثؿ نتا ا الطبلب كما أف عدـ ربط نتا ا تقييـ

المعمميف بالحكافز ال يشجا أعضاء ىي ة التدريس عمى التطكير المستمر.

 تقمص دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في العممية التعميمية عمى الرغـ مف كجكد بعضميسسات التعميـ العالي الخاصة كأخرل غير ىادفة لمربا ،إال أف الحككمة تعمؿ عى تعظيـ دكر

المجتما المدني كالخاص في التكسا في انشاء ميسسات التعميـ العالي ككضا براما أكاديمية
مشتركة كجامعات إلكتركنية لتحقيؽ اإلتاحة كمبدأ تكافي الفرص كتخفيؼ األعباء عمى الدكلة.

 مدى استعداد مؤسسات التعميم العالي ل عتماد؛ حيث تعمؿ الحككمة عمى تكفير المكارد الماليةالبلزمة لتجييز ميسسات التعميـ العالي كتزكيدىا بالمكارد البلزمة لمحصكؿ عمى االعتماد ،كما

تسعى الدكلة إلى تكفر ككادر تدريسية متميزة كمديريف مدربيف لكي يتـ تحقيؽ مبادئ اإلدارة الرشيدة
كزيادة جكدة ميسسات التعميـ العالي مما ييسر الحصكؿ عمى االعتماد.
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 محدودية قدرة ىيئة ضمان الجودة لمقيام بدورىا في االعتماد؛ حيث أف ىناؾ أشكاؿ عديدة كبراماكثيرة في التعميـ العالي مف جامعات كمعاىد ككميات مما يتطمب معايير محددة لكؿ منيا .كتحتاج
ىي ة ضماف كاعتماد الجكدة الحالية إلى مكارد مالية كككادر متميزة لتقكـ بدكرىا في االعتماد عمى

أفضؿ كجو.

 ضعف الدور الرقابي عمى المناىج التعميمية واإللزام بتطويرىا؛ حيث يقكـ أعضاء ىي ة التدريسبكضا المناىا ،كنتيجة الستقبلؿ ميسسات التعميـ العالي أصبا مف الضركرم تفعيؿ الدكر الرقابي
عمى المناىا التعميمية لضماف تحقيؽ الجكدة عمى مستكل الطبلب في المحافظات كالتخصصات

المختمفة.

 الندرة النسبية لمموارد المتاحة وعدم استغ ليا بشكل أمثل؛ حيث تتسـ المكارد المالية المتاحةلتكفر التجييزات لميسسات التعميـ العالي مف فصكؿ ككرش عمؿ كمعامؿ كمستشفيات بالضعؼ
الشديد ،ىذا إلى جانب غياب مبدأ االستخداـ األمثؿ ليذه المكارد.

 تقادـ اليياكؿ التنظيمية لبعض الميسسات التعميمية بما ال يكاكب طبيعة العصر كضركرة كضافليات كاضحة لتحقيؽ الشفافية ،كالرقابة الداخمية كالخارجية مف خبلؿ الحكافز كالمكافآت كنظـ
التدقيؽ كاالضطبلع عمى الكثا ؽ.

 ارتفاع تكمفة إنشاء مؤسسات التعميم العالي وتزويدىا بالمصادر ال زمة:إلى جانب تكمفة إنشاءميسسات التعميـ العالي ،تتطمب تمؾ الميسسات الكثير مف التمكيؿ مثؿ المكارد البلزمة لبناء الكرش
كالمعامؿ كمراكز البحكث كالمستشفيات لكؿ تخصص ،مما يزيد مف التكمفة.

 3-3-2المشك ت والتحديات المتعمقة بالمخرجات:

 القصور في رصد مؤشرات واحصائيات سوق العمل والتعميم؛ حيث ييدم غياب فلية لجماالمعمكمات عف سكؽ العمؿ كالصناعات المختمفة كمعدؿ نمكه أك معمكمات عف التعميـ العالي
مف حيث نسب التخرج سنكيان كالمجاالت المختمفة لممشتغميف إلى نقص المعمكمات كالبيانات
بشكؿ ممنيا حكالى كجكد التضارب في اإلحصا يات.

 غياب سياسة واضحة لتسويق نتائج البحث العممي؛ حيث ال يكجد سياسة أك فلية لتسكيؽالبحث العممي كنتا جو مما يعتبر تحديان أماـ تعظيـ دكر البحث العممي في المجتما ككؿ

كميسسات التعميـ العالي ،كما أف تجاىؿ أىمية األبحاث العممية في القطاعات المختمفة كدكرىا

في زيادة جكدة العممية التعميمية ييدم إلى انخفاض نسبة األبحاث المنشكرة في دكريات عالمية
متميزة.

 ضعف الروابط بن مؤسسات التعميم العالي وسوق العمل؛ إلى جانب غياب فلية لجماالمعمكمات عف سكؽ العمؿ كضعؼ العبلقة بف المناىا كمتطمبات سكؽ العمؿ ،فإف االفتقار
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إلى كجكد كياف قكمي مس كؿ عف ربط خريجي ميسسات التعميـ العالي بجيات التكظيؼ
يضعؼ الركابط بيف ميسسات التعميـ العالي كالصناعة.

 غياب سياسة لممتابعة والتواصل مع الخريجين؛ حيث ال تكجد كسيمة لمتكاصؿ المستمر ماالخريجيف لمعرفة نسبة المتعطميف كالتحديات التي تكاجييـ كمعدالت دكراف المشتغميف مما
ييدم إلى عدـ دقة البيانات.

الخريجين بالنسبة لمتطمبات سوق العمل نتيجة غياب التحديث المستمر
 نقص ميارات ّلممناىا لمكاكبة متطمبات سكؽ العمؿ كغياب التركيز عمى النشاطات الطبلبية مما يتطمب
التدريب عمى متطمبات الكظا ؼ المختمفة.

 5-7اسزشار١د١خ اٌزّٕ١خ اٌّسزذاِخ ٚ 3222اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٝفِ ٝصش:
 2-4-2األىداف االستراتيجية لمتعميم العالي حتى عام : 1030

تيدؼ ىذه االستراتيجية إلى مخاطبة جانبي العرض كالطمب كتفعيؿ نظـ الحككمة كتعزيز

دكرىا في التخطيط كالمتابعة كالتنفيذ .حيث أف زيادة الطمب عمى خدمات التعميـ العالي تستمزـ أف

يككف التعميـ مرغكبان فيو نتيجة لكجكد قيمة مضافة حقيقية ككاضحة مف العممية التعميمية مف خبلؿ

تكفير تعميـ يتصؼ بالجكدة العالية عمى مستكل أعضاء ىي ة التدريس كالمناىا كمسايرة نظـ

التعميـ كالتعمـ لممعايير العالمية ،مما يزيد مف تنافسية التعميـ .

أما جانب العرض فيتطرؽ إلى تكفير التعميـ العالي لجميا الطبلب دكف تمييز شامبلن

اإلناث كالذككر كالريؼ كالحضر أخذان في االعتبار التكزيا الجغرافي ،ذلؾ إلى جانب تفعيؿ مبدأ

الحككمة الذم يضمف كضكح دكر الك ازرة كاليي ات المختمفة في التخطيط كالمتابعة كالتنفيذ دكف

تضارب في المصالا  .لذلؾ تـ كضا ثبلث أىداؼ استراتيجية ر يسية تحتكم عمى أىداؼ فرعية
51

تحدد التكجو االستراتيجي لمتعميـ العالي فى مصر ،وىى :

 اليدف األول يختص بجكدة العممية التعميمية ككؿ ،كيشمؿ ذلؾ تطبيؽ قكاعد االعتمادكالجكدة العالمية مف خبلؿ االعتماد المحمى لميسسات التعميـ العالي مف ىي ة ضماف
كاعتماد الجكدة .كيتمثؿ ىذا اليدؼ في تككيف طالب قادر عمى اإلبداع كاالبتكار كمكاكبة

ْٕ

ك ازرة التخطيط كالمتابعة كاالصبلح اإلدارل" ،استراتيجة التنمية المستدامة :مصر ََِّ" ،البعد االجتماعى،

المحكر السابا ،التعميـ كالتدريب ،التعميـ العالى أك الجامعى .متاحة عمى المكقا االلكتركنى لك ازرة التخطيط
كالمتابعة كاالصبلح اإلدارل:
http://www.mop.gov.eg/Vision/EgyptVision.aspx
http://sdsegypt2030.com/
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سكؽ العمؿ كخمؽ فرص عمؿ لتحريؾ االقتصاد لمكصكؿ إلى اقتصاد مبني عمى المعرفة
كاالستدامة.

 واليدف الثاني يتمثؿ فى زيادة فرص االلتحاؽ بالتعميـ العالي لجميا طبقات المجتما . -أما اليدف الثالث فيختص بزيادة الجكدة كاإلتاحة كتحقيؽ التنافسية.

كتيدؼ ىذه االستراتيجية إلى تفعيؿ العبلقة الديناميكية بيف العممية التعميمية كمتطمبات سكؽ

العمؿ مف خبلؿ تخريا طبلب قادريف عمى اقتناص فرص العمؿ بؿ كخمقيا حتى تتحقؽ التنمية
االقتصادية المستدامة المبنية عمى المعرفة كاالبتكار.

 1-4-2استراتيجية التنمية المستدامة  1030ودورىا فى االرتقاء بالتعميم العالى
فى مصر:

اىتمت استراتيجية التنمية المستدامة :مصر ََِّ بصياغة العديد مف البراما التى

تيدؼ لتطكير التعميـ العالي خبلؿ الفترة (َُِٓ ،)ََِّ-كالتي مف المتكقا أف تسيـ بشكؿ

كبير في تحقيؽ الريية كاألىداؼ كالحد مف المشكبلت كالتحديات التى تكاجو منظكمة التعميـ

العالى فى مصر (السابؽ اإلشارة إلييا) ،وتتمثل أىم ىذه البرامج فيما يمى:48

 التوسع في إنشاء مؤسسات لمتعميم العالي بالمشاركة مع القطاع األىمي والخاص ،والمدة الزمنية
لتنفيذ ىذا البرنامج عشر سنوات ( ،)1015 -1025وذلك من خ ل:

 -تحديد جية منكط بيا التكاصؿ ما القطاع الخاص كالكيانات الدكلية كتحديد االحتياج إلى

التكسا في ميسسات التعميـ العالي كتطكير خريطة كطنية لمتكزيا الجغرافي لمميسسات الحالية
بناء عمى التخصص.
ن

 كضا نظاـ لمتكسا في تكفير منا لمطبلب المتفكقيف في الجامعات الخاصة. التكسا في إنشاء البراما الجديدة مثؿ نظاـ الساعات المعتمدة لتكفير التمكيؿ حكاعادة تكزياالدعـ كتخفيؼ العبء عمى البراما الحالية

 التكسا في إنشاء الجامعات اإللكتركنية كتشجيا نظاـ التعمـ عف يبعد مما يكفر تكاليؼ إنشاءفصكؿ كيحقؽ تغطية أكسا
 بناء كوادر تدريسية متميزة بمؤسسات التعميم العالي :حيث إف ىي ة التدريس بميسسات التعميـ
العالي ليا صبلحيات منيا كضا المناىا كتحديد نظـ التقييـ كما إلى ذلؾ ،كبالتالي أصبا بناء
ْٖ

ك ازرة التخطيط كالمتابعة كاالصبلح اإلدارل ،مرجا سبؽ ذكره.
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ككادر تدريسية ميزة أساسية لزيادة جكدة التعميـ العالي كتوثيره عمى الطبلب والمدة الزمنية لتنفيذ
ىذا البرنامج خمس سنوات ( )1010 -1025وذلك من خ ل:

 -كضا فلية جديدة الختيار المعيديف تسما بتضميف العنصر التربكم كالكفاءات الميارية

المطمكبة كخبراتيـ في المجاالت المختمفة كليس فقط تفكقيـ الدراسي لضماف الجكدة الشاممة
لممعيديف.

 تطكير منظكمة تدريب المعيديف لتنمية القدرات البحثية كالكفاءة التدريسية كفليات التقييـ. -كضا نظاـ لزيادة أعداد المنا كالبعثات الخارجية كتفعيؿ االتفاقيات الدكلية لتبادؿ أعضاء

ىي ات التدريس بالخارج بيدؼ النيكض بالتعميـ كالبحث العممي كاستحداث فلية لتقييـ فاعميتيا.

 كضا فلية العتماد مراكز تنمية ميارات ىي ة التدريس كالقيادات دكليان لتحسيف كفاءة ىي ةالتدريس.

 -إعادة ىيكمة النظاـ الحالي لمترقيات لدما نظـ التقييـ كالتركيز عمى البحث العممي.

 تحسين الجودة بمؤسسات التعميم العالي كذلؾ بتعزيز البلمركزية في التعميـ العالي مف خبلؿ

تعظيـ قدرة ميسسات التعميـ العالي عمى تحقيؽ الكفاءة كااللتزاـ بمعاير الجكدة  .المدة الزمنية
لتنفيذ ىذا البرنامج خمس سنوات ( )1010 -1025وذلك من خ ل:

 كضا قانكف يمزـ ميسسات التعميـ العالي بالحصكؿ عمى االعتماد خبلؿ فترة معينة لضمافالسرعة في التنفيذ كمسايرة جميا ميسسات التعميـ العالي لمعايير الجكدة .كما يجب أف ينص
ىذا القانكف عمى الفترة البلزمة لتجديد االعتماد.

بناء عمى المعايير العالمية بما يتكافؽ ما البي ة المصرية.
 تحديد معايير الجكدة المطمكبة ن -كضا براما تحفيزية لتشجيا ميسسات التعميـ العالي لمتقدـ لبلعتماد.

 تحديد كياف قكمي معتمد دكليان لتنمية ميارات كقدرات اإلدارييف كالقيادات اإلدارية لتحقيؽالكفاءة في ميسسات التعميـ العالي كاالستغبلؿ األمثؿ لممكارد المادية كالمكارد البشرية .

 تفعيل دور مراكز البحوث بمؤسسات التعميم العالي :والمدة الزمنية لتنفيذ ىذا البرنامج خمس
سنوات ( )1010 -1025وذلك من خ ل:

 تكفير الدعـ المالي البلزـ إلنشاء مراكز البحكث في جميا ميسسات التعميـ العالي كالتكسا فيمراكز البحكث الحالية.

 كضا نظـ لتحفيز ميسسات التعميـ العالي لمتكسا في مراكز البحكث مثؿ براما تقدير أفضؿمركز بحثي في المحافظة أك أكثر مركز بحثي شارؾ في إنتاج أبحاث عممية كأكثره ذك انر
كاطبلعان Most Cited
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 كضا فلية لتحفيز أعضاء ىي ة التدريس كمديرم المراكز البحثية لتحقيؽ السرعة في تفعيؿ دكرمراكز البحكث كتحقيؽ االستخداـ األمثؿ ليا.

 -تفعيؿ مبادئ البحث العممي في الشؽ التطبيقي.

 كضا نظاـ لتفعيؿ كالتكسا في البكابات اإللكتركنية كالمكتبات الرقمية كميكنة المكتبات لزيادةمكارد مراكز البحكث كتعظيـ دكرىا.
 ربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محمياً واقميمياً ودولياً :بيدؼ ترسيخ العبلقة
الديناميكية بيف خريجي التعميـ العالي كسكؽ العمؿ مما يضمف توىيؿ الخريجف .كيعد ىذا البرناما

ضمف البراما عالية التكمفة ،والمدة الزمنية لتنفيذ ىذا البرنامج خمس سنوات (-1025
 )1010وذلك من خ ل:

 إنشاء ىي ة قكمية مختصة تككف بمثابة ممتقى لمتكظيؼ يربط بيف الطبلب كالجيات المكظفةسكاء مف القطاع الخاص أك الحككمي.

 تزكيد اليي ة بالصبلحيات البلزمة إلنشاء فركع في المحافظات كميسسات التعميـ العاليالمختمفة لتحقيؽ تغطية أكسا كنتا ا أسرع.

 كضا نظـ تطكير براما اإلرشاد الكظيفي بميسسات التعميـ العالي لتكفير المشكرة لمطبلبكالخريجيف بشوف فرص العمؿ المتاحة ككيفية التقدـ إلييا.

 كضا فليات تدريبية لممساعدة عمى إعداد خريا قادر عمى التكاصؿ كالتفكير اإليجابي كاقتناصكخمؽ فرص عمؿ تبل ـ تخصصو.

 كضا نظـ لتكفير االستشارات لمطبلب في مراحؿ التعميـ العالي األكلى بشوف اختيار التخصصكنكع فرص العمؿ المتكفرة لمتخصصات المختمفة لمحصكؿ عمى خريا شغكؼ بتخصصو
كحريص عميو.

 تطوير المناىج استناداً إلى اإلطار القومي لممؤى ت :كذلؾ بيدؼ تحسيف جكدة التعميـ العالي

بناء عمى اإلطار القكمي لمميىبلت لمكاكبة متطمبات سكؽ
مف خبلؿ التطكير المستمر لممناىا ن
العمؿ كالمعايير الدكلية .كمف المتكقا البدء في تنفيذ ىذا البرناما عاـ ََِِ كاالنتياء منو بحمكؿ
عاـ َِِٓ ،كذلؾ مف خبلؿ:

بناء عمى متطمبات سكؽ العمؿ
 تحديد معايير اإلطار القكمي لمميىبلت ما الجيات المعنية نكالمعايير الدكلية المناسبة لمبي ة المصرية.
بناء عمى اإلطار القكمي
 كضا التشريعات المطمكبة إللزاـ تطكير البراما الدراسية كنظـ التقكيـ نلمميىات كدمجيا بالمكاد المختمفة.
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 تكفير التدريبات البلزمة ألعضاء ىي ة التدريس عمى كيفية دما معايير اإلطار القكميلمميىبلت في المناىا لتعظيـ االستفادة مف المناىا المطكرة.

 تحديث نظم القبول بمؤسسات التعميم العالي :بيدؼ التصدل النخفاض كفاءة نظـ القبكؿ
الحالية كاعتماد التنسيؽ كميان عمى درجات الطالب ما إغفاؿ رغباتو ،كىك أحد أىـ التحديات التي
تكاجو التعميـ العالي كبالتالي أصبا تحديث نظـ القبكؿ كسيمة أساسية لمحصكؿ عمى خريجيف

ناجحيف كشغكفيف بمجاالتيـ ،كما يساىـ ىذا البرناما في تعزيز البلمركزية في التعميـ العالي ..

كمف المتكقا البدء في تنفيذ ىذا البرناما عاـ ََِِ كاالنتياء منو بحمكؿ عاـ َِِٓ ،كذلؾ مف
خبلؿ:

 كضا نظـ لمتنسيؽ توخذ في االعتبار قدرات الطالب كرغباتو كال تعتمد كميا عمى معيار الدرجاتلمعالجة الفجكات كأسباب انخفاض الكفاءة في الكضا الحالي.

 كضا سياسات لمقبكؿ بالجامعات متكافقة ما قدرات الطالب الحقيقية كرغباتو مثؿ مقاببلت مامتخصصيف كمناقشة النتا ا ما الطبلب.

 -كضا فلية لعرض التخصصات المتاحة كتعريفيا كتكضيا المكاد التي تندرج تحت كؿ

تخصص ،كاالستعانة بآراء عينة مف الطبلب كالخريجيف مف كؿ تخصص حتى يتمكف الطالب

بناء عمى مجمكعة مف المعمكمات الدقيقة
مف تحديد التخصص الذم يتماشى ما قدراتو ن
كالمتكاممة.

ويرى الباحث أف األىداؼ االستراتيجية لمتعميـ العالي حتى عاـ ََِّ ىي عظيمة فى حد ذاتيا،
كلكنيا بحاجة إلى فترة أكثر مف ُٓ عامان لكى يتـ تحقيقيا ،خاصة أف مصر تفتقر إلى العديد
مف المكارد التي يمكنيا أف تساىـ بشكؿ جدم كفعمي في تحقيؽ تمؾ األىداؼ ،كمف المعركؼ
بشكؿ عاـ أف االستراتيجية ىي ريية شاممة جامعة لجميا نقاط القكة كالضعؼ ،كالفرص

كالتحديات الداخمية كالخارجية ،إلى جانب تحديد دقيؽ لمتكمفة ،كمصادر التمكيؿ ،كىك ما افتقرت

إليو استراتيجية التنمية المستدامة ََِّ عند تعرضيا لبراما تطكير التعميـ العالى فى مصر،

حيث اكتفت فقط بالمجاالت التي ستخصيا باالىتماـ ،كبنكد التطكير المطمكب في كؿ منيا،

بعيدان عف أم تحميؿ استراتيجي حقيقي ممحقان بو خطط المتابعة كالتقييـ كالجيات القا مة عمى ىذه

العممية كتحديد جدكؿ زمنى دقيؽ .،وبعبارة أخرى يمكف القكؿ بوف ىذه االستراتيجية ال يمكف
اعتبارىا إال نظرية افتقرت إلى مقكمات التطبيؽ الفعاؿ ،ويمكن الوقوف عمى ذلك من خ ل

النقاط التالية:
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 -لـ يتـ حتى الكقت الراىف (عمى حد عمـ الباحث) تحديد جية منكط بيا التكاصؿ ما القطاع

الخاص كالكيانات الدكلية بشوف التكسا في إنشاء ميسسات لمتعميـ العالي بالمشاركة ما القطاع
بناء
األىمي كالخاص ،كلـ يتـ كضا كتطكير خريطة كطنية لمتكزيا الجغرافي لمميسسات الحالية ن
عمى التخصص ،كمتابعة تنفيذ ذلؾ ضمف اإلطار الزمني المحدد.

 لـ تحدد االستراتيجية براما تطكير التعميـ العالى األكثر أىمية كاألكثر إلحاحان فى الكقت الراىفلمبدء بيا أك تقسيـ الفترة الزمنية إلى مدل قصير كمتكسط كطكيؿ ،فمف غير الطبيعي أف تقكـ

دكلة تتسـ بمحدكدية المكارد المالية كالبشرية الكفية بتطكير جميا ىذه البراما دفعة كاحدة.

 -لـ يتـ اإلشارة إلى المكازنة البلزمة لتغطية نفقات براما تطكير التعميـ العالى ،كلـ يتـ تحديد

مصادر التمكيؿ بشكؿ كاضا كدقيؽ ،فالمصادر التي تـ تحديدىا ىي مصادر عامة ،كلـ تحدد

مشاريا أك مصادر بعينيا أك قيمة التمكيؿ كالمشاركة المطمكبة مف األطراؼ المذككرة كالقطاع

الخاص ،كمنظمات المجتما المدنى كغيرىا .كيتطمب األمر تحديد األمكر بشكؿ دقيؽ كالسيما

أف مصر اآلف تعاني أزمة اقتصادية فى الكقت الراىف في ظؿ االنخفاض الحاد لقيمة الجنيو
مقابؿ الدكالر ،كتكقؼ المعكنات الخميجية كانخفاض مكارد النقد األجنبي كتراجا الصادرات

المصرية كعا دات السياحة كانخفاض عا دات قناة السكيس.

 -عدـ اثبات تكافؽ جميا أطراؼ كأطياؼ المجتما المدني كالسياسي كالتمثيمي الرسمي كاالتحادات

النقابية ،كالجامعات ،كمجمس النكاب كغيرىا ،حيث لـ ييذكر أنو تـ عرض االستراتيجية لمنقاش
الجماعي (بشكؿ جدل) مف أجؿ التغذية الراجعة كالتكافؽ عمييا كتبنييا مف قبؿ جميا األطراؼ،
لضماف التكاتؼ كالتضامف مف قبؿ ىذه األطراؼ فى تحقيؽ جزء كبير مف أىداؼ ىذه

االستراتيجية.
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أىم نتائج وتوصيات الفصل األول
أوالً :أىم النتائــج
تـ رصد كتحميؿ منظكمة التعميـ العالى فى مصر خبلؿ الفترة

(َََِ )َُِٓ/َُِْ-ََُِ/فى أربعة أقساـ ر يسية ،كقد تـ مف خبلليا التكصؿ
إلي مجمكعة مف النتا ا لعؿ أىميا:

 أف ميسسات التعميـ العالي الحككمية (كمف ضمنيا جامعة األزىر) قد استحكذت خبلؿ
الفترة محؿ الدراسة عمى حكالى َٖ %مف الطمبة المقيدكف بالتعميـ العالى بصفة عامة،

كحكالى ٕٕ %مف خريجيف التعميـ العالى ،كيعمؿ بيا أكثر مف ٖٗ %مف إجمالى أعداد
أعضاء ىي ة التدريس كمعاكنييـ بمختمؼ ميسسات التعميـ العالى فى مصر.

 أف االنفاؽ الحككمى مازاؿ يمثؿ المصدر الر يسي لتمكيؿ التعميـ العالي في مصر خبلؿ

الفترة محؿ الدراسة ،كلـ يكف كافيان ككفيان لمكاجية متطمبات اصبلح التعميـ العالي ،كمف
ثـ تدىكرت الكفاءة الداخمية كالخارجية لمتعميـ في مصر ،كالتى تمثمت في عدة ميشرات

منيا  :كجكد عجز في اعداد الجامعات كالمعاىد العميا مما أدل الي ارتفاع كثافة

الطبلب بالجامعات القا مة الي جانب تحيز تكزيا الخدمات التعميمية ضد مناطؽ
كمحافظات معينة ،كما تدىكرت الكفاءة الخارجية لقطاع التعميـ العالي متمثمة في عدـ

المكاءمة بيف عرض خريجى التعميـ العالي كالطمب عمييـ في سكؽ العمؿ.

 أف مصر مف أقؿ الدكؿ إنفاقان عمى التعميـ العالى حيث لـ تتجاكز النسبة ٖ %َ.مف
الناتا القكمى اإلجمالى ،فى حيف ترتفا ىذه النسبة إلى ٖ %ُ.فى تكنس ،كُ %ُ.فى

المغرب ،كحكالى ْ %ُ.فى كؿ مف الكاليات المتحدة كألمانيا ،كتبمغ اقصاىا فى كؿ مف
الدنمارؾ كماليزيا (ْ ،%ِ.كُ )%ِ.عمى الترتيب.

 تبمغ نسب الطبلب المقيديف فى تخصصات تطبيقية حكالى ِٖ %فقط مف إجمالى
المقيدكف بميسسات التعميـ العالى فى مصر ،كحكالى ِٕ %مقيدكف بتخصصات العمكـ
االنسانية كاالجتماعية التى تضـ كميات التجارة كالحقكؽ بما فييا (براما االنتساب

كاالنتساب المكجو) كىى أكثر الكميات تكدسان مف حيث أعداد الطبلب كيعتبر خريجكىا

األكثر تعرضان لخطر البطالة مقارنة بباقى خريجى التعميـ العالى ،كغالبان ما يضطر
ىيالء لمعمؿ فى كظا ؼ كميف ليس ليا عبلقة بتخصصيـ الدقيؽ.

 رغـ تزايد أعداد أعضاء ىي ة التدريس كمعاكنييـ بمختمؼ ميسسات التعميـ العالى فى
مصر خبلؿ الفترة محؿ الدراسة ،إال أف ىذه الزيادة ال تتبل ـ ما التزايد فى أعداد
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الطبلب المقيديف بتمؾ الميسسات ،كيظير ذلؾ مف ارتفاع نسبة الطبلب ألعضاء ىي ة

التدريس ،حيث تصؿ إلى حكالى ّْ طالبان فى الجامعات الحككمية ك ّٗ طالب فى
الجامعات الخاصة كىك ما يزيد عف المعدؿ العالمى كىك ُّ طالب لكؿ عضك ىي ة

تدريس.

 ىناؾ اختبلؿ كتناقض بيف تكزيا أعضاء اليي ة العممية كمعاكنييـ عمى القطاعات
األكاديمية كتكزيا الطبلب المقيدكف فى ىذه القطاعات ،حيث بمغت نسبة أعضاء اليي ة

العممية كمعاكنييـ العاممكف فى القطاعات التطبيقية حكالى ٓٔ ، %كالنسبة المتبقية
(ّٓ )%يعممكف فى قطاع العمكـ االنسانية كاالجتماعية .أما تكزيا الطبلب المقيدكف فى
ىذه القطاعات فحكالى ٔ %ِٕ.فقط مقيدكف فى تخصصات تطبيقية ،بينما النسبة

المتبقية ْ %ِٕ.مقيدكف فى تخصصات العمكـ االنسانية كاالجتماعية .

قصكر في الميارات الشخصية ،كالميارات المتعمقة بالمكاد التي
نا
 أف الخريجكف يعانكف
درسكىا ،كالميارات البلزمة لمعمؿ.
 أف البراما الدراسية ال تفتا الباب أماـ فرص عمؿ كافية كأف ىناؾ حاجة إلى زيادة كعي

أصحاب المصمحة كزيادة مشاركتيـ بما فييـ الخريجيف كأرباب العمؿ المحتمميف كالنقابات.

اما كافيًّا باتباع طرؽ التعمـ كالتدريس التي تمكف الطبلب مف تحقيؽ
 أف الكميات ال تمتزـ التز ن
أيضا بتكفير مكاصفات المكاد عمى نحك منتظـ،
نتا ا التعمـ المقصكدة ،كأنيا ال تمتزـ ن
كبإطبلع الطبلب عمى معايير التقييـ.

 أف ارتفاع معدؿ البطالة إحدل المشكبلت التى تتسـ بيا العبلقة بيف مستكل (ميارات)
خريجى التعميـ العالى كالميارات المطمكبة فى سكؽ العمؿ فى مصر ،باإلضافة إلى أف
نسبة مف الخريجيف تعمؿ فى كظا ؼ ال تمت بصمة لدراستيـ الجامعية.

 أف اإلطار التشريعي الحالي ال يمزـ ميسسات التعميـ العالي بالتقدـ كالحصكؿ عمى
االعتماد خ ل فترة معينة باعتباره أكلكية لمدكلة ،خاصة في إطار البلمركزية كاستقبللية

ميسسات التعميـ العالي.

ثانياً :أىم التوصيــات
في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا يمكن تقديم التوصيات التالية:

 إعادة بناء المناىا كفقان لنمكذج تربكل حديث يمبى متطمبات سكؽ العمؿ بكاسطة
المعايير القكمية لمجكدة كالتركيز عمى النشاطات الطبلبية كالتدريب عمى متطمبات

الكظا ؼ المختمفة .
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 ضركرة التكسا في ميسسات التعميـ العالي الحالية حكانشاء ميسسات تعميـ عالي جديدة

الستيعاب معدالت االلتحاؽ المتزايدة ،بما يتناسب ما كضعية المكارد المتاحة لمدكلة
كالسعى قدمان لتنميتيا فى المستقبؿ.

 ضركرة كضا فليات كاضحة لتحقيؽ الشفافية ،كالرقابة الداخمية كالخارجية عمى كافة
ميسسات التعميـ العالى فى مصر مف خبلؿ الحكافز كالمكافآت كنظـ التدقيؽ كاالضطبلع

عمى الكثا ؽ.

 ضركرة كجكد معايير كاضحة كميشرات قياس عمى مستكل العمميات مثؿ نسب حضكر
أعضاء ىي ة التدريس ،كعمى مستكل المخرجات مثؿ نتا ا الطبلب كما أف عدـ ربط نتا ا
تقييـ المعمميف بالحكافز ال يشجا أعضاء ىي ة التدريس عمى التطكير المستمر.

 زيادة التعاكف بيف ميسسات التعميـ العالى كأصحاب األعماؿ مف خبلؿ تكفير براما
التدريب الداخمى لمطبلب بالشركات كالمصانا ،كيمكف فى ىذا الصدد االستفادة مف

تجربة تايبلند فى تكفير الحكافز الضريبية لمشركات التى تقكـ بتدريب الطبلب ،ككذلؾ
يمكف االستفادة مف ىذا التعاكف فى تصميـ كتطكير البراما التعميمية ،كربطيا بمتطمبات

سكؽ العمؿ.

 كضا نظاـ لزيادة أعداد المنا كالبعثات الخارجية كتفعيؿ االتفاقيات الدكلية لتبادؿ أعضاء
ىي ات التدريس بالخارج بيدؼ النيكض بالتعميـ كالبحث العممي كاستحداث فلية لتقييـ

فاعميتيا.

 العمؿ عمى تعظيـ دكر المجتما المدني كالقطاع الخاص في التكسا في انشاء ميسسات
التعميـ العالي ككضا براما أكاديمية مشتركة كجامعات إلكتركنية لتحقيؽ اإلتاحة كمبدأ
تكافي الفرص كتخفيؼ األعباء عمى الدكلة.

 إنشاء ىي ة قكمية مختصة تككف بمثابة ممتقى لمتكظيؼ يربط بيف الطبلب كالجيات

المكظفة سكاء مف القطاع الخاص أك الحككمي كتزكيدىا بالصبلحيات البلزمة إلنشاء

فركع في المحافظات كميسسات التعميـ العالي المختمفة لتحقيؽ تغطية أكسا كنتا ا أسرع.

 التوكيد عمى ضركرة كجكد براما إرشاد مينى لمطبلب فى الجامعات المصرية لتعريفيـ
بطبيعة الكظا ؼ المناسبة لتخصصاتيـ ،بؿ كيفضؿ تطبيؽ ىذه البراما فى مرحمة

التعميـ قبؿ الجامعى ،كذلؾ نظ انر ألىمية التخصص الدراسى فى إختيار الخريجيف الجدد

لمعمؿ بالتخصصات المطمكبة بسكؽ العمؿ.
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الفصل الثاني :التجارب والخبرات الدولية في مجال تطوير التعميم العالي

 2-1مدخل أساسي:

حالة التعميم والتعميم العالي في الوطن العربي في اإلطار العالمي (حسب الموقف
السائد خ ل الفترة السابقة عمى أحداث  1022وفي أعقابيا)

تمييد عن اإلطار المكاني و الزمني لمدراسة في المبحث

كحدة التحميؿ المكانية في ىذا المبحث -ك ما يميو مف مباحث -تنصب عمى "الحالة المصرية"

ظيـ
باعتبارىا جزء مف الحالة العربية العامة ،في السياؽ العالمي .بعبارة أخرل ،مصر ىنا ي"ن ٍ
فرعي" داخؿ المنظكمة العربية ،موخكذة ىذه بدكرىا في سياؽ التطكر الدكلي العاـ لمتعميـ ك

التعميـ العالي.

أما عف اإلطار الزمني المستخدـ في ىذا المبحث األكؿ مف الفصؿ الحالي ،كىك العقد األكؿ مف

األلفية الجديدة بشكؿ عاـ ،فمف المبلحظ أف المنطقة العربية كاجيت أحداثا جساما في السنكات

الستة األخيرة ،بعد أحداث َُُِ ،ترتب عمييا حاؿ مف "عدـ استقرار" عميؽ ،ما تدىكر عاـ
عمى كؿ حاؿ .ك قد تغمغؿ "عدـ االستقرار" ك التدىكر ،في مختمؼ أجزاء المنطقة ،بمستكيات

متباينة كأشكاؿ مختمفة ،لدرجة أصبا مف الصعب معيا إجراء تعميمات مكثكقة ،كخاصة في
ضكء تبايف السياقات العامة ليذا التدىكر بيف دكلة عربية كأخرل .كما أصبا مف الصعب رسـ

لكحة مستقرة ك ذات مصداقية مقبكلة لمتطكر التعميمي العربي عبر الزمف ،في ضكء المستكل

العالي لمتذبذب في مستكيات كمعدالت التغير مف سنة إلى أخرل ،بؿ كعمى عمى مدل زمني أقؿ

مف ذلؾ أحيانا.

لذلؾ كمو ارتول الباحث أف يقكـ بنكع مف "المجازفة المنيجية" ،عف طريؽ اتخاذ الفترة السابقة

عمى األحداث العاصفة لعاـ َُُِ ،الممثمة عمكما في العقد األكؿ مف األلفية الجديدة ،كخاصة

األعكاـ مف ََِّ إلى ََِٖ ،نقطة مرجعية لمحاؿ العربي الراىف في مجاؿ التعميـ كالتعميـ
العالي .كنقصد ىنا الفترة التي تستغرؽ أكا ؿ ك أكاسط العقد األكؿ مف األلفية الجديدة-بيف

ََِّ كََِٖ عمى سبيؿ التقريب-باعتبارىا ممثمة ألكضاع التعميـ كالتعميـ العالي ،برغـ يبعد

الشقة الزمنية إلى حدما-نحك عشر سنيف أك أقؿ أك أكثر.

ك تتوكد صحة اختيار اإلطار

الزمني لمبحث في ضزء اعتبارٍيف :أكليما مبلحظة قدر كبير مف الثبات النسبي في عديد
األكضاع التعميمية العربية عمكما ،مشكب بضعؼ أك تراجا نسبي في ىذا البمد العربي اك ذاؾ.
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كعمى العمكـ ،لـ يحدث اختراؽ جكىرم في حالة التعميـ في أم بمد عربي ،عما كاف عميو الحاؿ

قبؿ عشرية زمنية كاممة ،بما قد يخؿ عمميا بفرضية (اعتبار فترة أكا ؿ كأكاسط العقد األكؿ مف
األلفية نقطة مرجعية مناسبة لمقاربة الحاؿ العربي الراىف في مجاؿ العميـ كالتعميـ العالي) .ك
االعتبار الثاني أنو مف الصعب العثكر عمى قكاعد بيانات كمعمكمات ذات مصداقية عف الحالة

العربية العامة لمتعميـ كالتعميـ العالي خبلؿ فترة ما بعد َُُِ .ك إذا نظرنا إلى أعضاء "جامعة
الدكؿ العربية" فسكؼ نجد أف حكالي نصؼ عدد الدكؿ يعيش في ظؿ أكضاع التسما حاليا،
ألسباب متعددة ،بتكفر قكاعد البيانات كالمعمكمات الضركرية .كنذكر ىنا أربا دكؿ في حالة

اقتتاؿ أىمي-في اإلطار الدكلي كاإلقميمي -ك ىي سكريا كليبيا كاليمف كالعراؽ ،باإلضافة إلى
"عدـ االستقرار" المزمف لبمداف تحت االحتبلؿ أك في ظؿ ظركؼ خاصة ،كما في فمسطيف
كالصكماؿ؛ كما نشير إلى صعكبة كجكد الحد األدني مف البيانات كالمعمكمات في كؿ مف

حد ما :السكداف.
مكريتانيا كجيبكتي كجزر القمر ،حكالى ٌ
مف ىنا ،جا ز لنا في ىذا المبحث األكؿ االعتماد عمى ماكرد عف الفترة السابقة عمى َُُِ ،
في عدد مف التقارير الدكلية كالعربية باإلضافة إلى بعض األعماؿ ذات الطابا األكاديمي،

الصادرة عف المنظمات الدكلية ،كمصادر لمتكصؿ إلى تعميمات بصدد األكضاع التعميمية
العربية .ك ىذه التعميمات نرجك أال تككف "جارفة" ،حكانما معقكلة بدرجة مناسبة ،كذلؾ مف خبلؿ
عرض تحميمي لخبلصات مستمدة مف الكقا ا ك الميشرات المتاحة عف فترة الدراسة في ىذا

المبحث.

تطبيقا لما سبؽ ،نتناكؿ ،عمى التتابا ،النقاط اآلتية ،التي تشير إلى تمؾ األكضاع مف زكايا

مختمفة ،في م اركحة مازجة بيف البعديف العالمي كالعربي ،بما فيو المصرم ،بالتطبيؽ عمى قضايا
عديدة كاقعة عمى "متصؿ" منظكمة التعميـ العالي ،كذلؾ في ضكء العبلقة بيف المحمية كالعالمية

مككف البحث العممي
مرك ار بالعبلقة المقارنة بيف مصر كمنطقة شرؽ فسيا بالذات ،انتياء بمكقا ٌ
ضمف اإلطار الجاما لمتعميـ العالي:
 السباؽ العالمي كالعربي نحك التعميـ العالي

 ميشرات متنكعة عف الحالة التعميمية في الدكؿ العربية-كمصر
 مقارنة أكلية بيف مصر كشرؽ فسيا
 الجامعات بيف المحمية كالعالمية:

-الطريؽ إلى العالمية يبدأ محميا :التجربة اآلسيكية

 البحث العممي في اإلطار الكمي لمتعميـ الجامعي
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ىذا ،كقمنا بالسحب في ىذا المبحث مف بعض "األعماؿ كالدراسات السابقة"-تقارير

كدراسات..إلخ -في بعض المكاضا ،ربما بوكثر مف المعتاد ،كذلؾ إلدراكنا أنيا تقدـ فيما
متكامبل لممشكبلت محؿ البحث ،بما يمثؿ إضاءة ذات قيمة عممية عالية في مجاليا ،لفا دة ىذا
البحث .كقد بمغ مف أىمية ىذه المراجا ،مف منظكر البحث الراىف ،أننا اثبتنا البيانات
الببميكجرافية ليا في صمب المتف ،كليس في مجرد قا مة المراجا المستخدمة أك في ىكامش أسفؿ

الصفحات.

كتجدر اإلشارة إلى أننا ،إذا كنا اعتبرنا العقد األكؿ مف األلفية بمثابة اإلطار الزمني لمدراسة في

ىذا المبحث –األكؿ-كأف اإلطار المكاني يتحدد بالمنطقة العربية في السياؽ العالمي ككحدة
لمتحميؿ ك كزاكية لمنظر إلى الحالة المصرية ،فإف المبحثيف التالييف سكؼ يتـ فييما اعتماد العقد

الثاني مف األلفية كإطار زمني ،في ضكء كفرة ك تجانس البيانات كالمعمكمات المتاحة
كمكثكقيتيا ،ك كذا اعتبار العالـ الخارجي إطا ار مكانيا ككزاكية لمنظر إلى حالة مصر العربية،

في ضكء إمكانات االستفادة المصرية مف التجارب كالخبرات الدكلية.

 2-2-1السباق العالمي و العربي نحو التعميم والتعميم العالي

جرت الجيكد بصكرة حثيثة مف أجؿ العمؿ عمى تطكير المنظكمة التعميمية،كفؽ ريية معينة ،في
العالـ كفي المنطقة العربية بشكؿ عاـ ،خبلؿ فترة الدراسة في ىذا المبحث( العقد األكؿ مف

األلفية الجديدة) .

ككاف قد صدر-عمى سبيؿ المثاؿ -تقرير لمبنؾ الدكلي عف التعميـ عاـ

ََِٖ بعنكاف  The Road Not Traveledأك "الطريؽ غير الموىكؿ" .كفي العنكاف الفرعي:
[ إصبلح التعميـ في منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا] ..كىذه المنطقة األخيرة يقصد بيا،

بصفة عامة ،المنطقة العربية .ك صدرت عف البنؾ الدكلي أيضا تقارير مكسعة(عمى ىي ة كتب

كاممة) عف مختمؼ مناطؽ كدكؿ العالـ ،كمنيا شرؽ فسيا ،منيا كتاب يتضمف خبلصة عف

الدركس المستفادة مف الخبرة اآلسيكية في حقؿ التعميـ ،مف توليؼ الباحث اآلسيكم (شاىيد
ً
المبتكرة  ... Innovative East Asiaكما تكجد دراسات متنكعة عف
يكسؼ) بعنكاف :فسيا
الكاليات المتحدة كالصيف كألمانيا كاليند.

إصبلح التعميـ في المنطقة العربية.

نبدأ بإعادة قراءة مكجزة لتقرير البنؾ الدكلي عف

يتحدث التقرير المشار إليو( :الطريؽ غير الموىكؿ) عف اإلنجازات المحققة في المنطقة العربية
في مضمار التعميـ ،منذ الستينات مف القرف الماضي قا بل [ :لقد أنجزت المنطقة الكثير:

االستيعاب الكامؿ تقريبا لؤلطفاؿ – في سف الدراسة -في التعميـ االبتدا ي ،كزيادة معدالت القيد

بثبلثة أضعاؼ في التعميـ الثانكم بيف َُٕٗ كََِّ ،كالزيادة بخمسة أضعاؼ في التعميـ
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العالي ،كسد الفجكة بيف الجنسيف بطريقة شبو تامة في التعميـ االبتدا ي ،كتقريب ىذه الفجكة في
المراحؿ األخرل مف التعميـ بما اليقؿ عف منطقتي شرؽ فسيا كأمريكا البلتينية]..

كالنتيجة:

[تكسا القيد المدرسي ،كزيادة سنكات التحصيؿ التعميمي "أك التمدرس" ،كتحسف نسبي في

مخرجات التعميـ ،كتضييؽ الفجكة بيف الجنسيف في فرص التعميـ ،كخفض معدالت األمية إلى
النصؼ خبلؿ العشريف سنة الماضية ،باإلضافة إلى تحقيؽ درجات مرتفعة في االختبارات
الدكلية في العمكـ كالرياضيات مف ًقبؿ بعض الدكؿ العربية] .كيضيؼ التقرير [ :إف المنطقة

حققت مستكل مرتفعا مف اإلنفاؽ عمى التعميـ بالمعايير العالمية ،إذ بمغ معدؿ ىذا اإلنفاؽ ٓ%

مف الناتا المحمي اإلجمالي لمدكؿ العربية بصكرة عامة ،كقرابة َِ %مف اإلنفاؽ الحككمي..
كىك معدؿ يزيد عما ىك مسجؿ لدل الدكؿ األخرل ذات مستكيات الدخؿ المناظرة]..

كرغـ ىذه اإلنجازات فإف ىناؾ ثغرات أساسية كجكانب قصكر جذرية ( فما تزاؿ معدالت األمية

مرتفعة ،مقارنة بمناطؽ أخرل في العالـ النامي ،كنقصد شرؽ فسيا ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة

لمعدالت القيد في التعميـ الثانكم كالعالي ..كما يبلحظ ارتفاع معدالت التسرب مف التعميـ.)..

كاألىـ ،كفؽ تقرير البنؾ الدكلي المذككر ،ما يمي:

أف ثمثي الطبلب الجامعييف مسجمكف في أقساـ الدراسات األدبية ك العمكـ االجتماعية –
كليس في العمكـ األساسية كالرياضيات.

 لـ تنجا األنظمة التعميمية العربية في إنتاج الميارات المطمكبة ،في عالـ تتزايد فيو
درجات المنافسة ،مما يسيـ في ارتفاع معدالت البطالة بيف الخريجيف ،كالذيف يعمؿ قطاع

كبير منيـ في القطاع الحككمي ،منخفض اإلنتاجية أصبل.

 انخفاض درجة المساكاة في التعميـ بيف ذكم الش ار ا المتباينة مف الدخؿ ،مقارنة بمناطؽ
أخرل في العالـ ،كىك ما ينعكس عمى التفاكت بيف أصحاب الدخكؿ المرتفعة كأصحاب

الدخكؿ المنخفضة ،مف حيث :الحصكؿ عمى فرصة التعميـ أصبل ،كاالستمرار في سمؾ

"التمدرس" ،كبالتالي :عدد سنكات الدراسة الكمي ،كخاصة فيما يتعمؽ بالتعميـ العالي
كالجامعي ،ك إمكاف الحصكؿ عمى "تعميـ جيد".
أما التقرير المقدـ لمقمة العربية التاسعة عشرة كالتي عقدت بمدينة الرياض عاـ ََِٕ ،المعنكف

(تقرير األميف العاـ حكؿ تطكير التعميـ في العالـ العربي) فقد عالا أكضاع التعميـ العالي ،فقد

ذكر أنو مف الزاكية الكمية ،ال يزاؿ التعميـ العالي كالجامعي في الكطف العربي تعميما نخبكيا .إف

نسبة القيد اإلجمالي لمممتحقيف بيذا التعميـ عمى مستكل المنطقة العربية كميا ال تتجاكز ّٗ%

مف مجمؿ الف ة العمرية المقابمة ليذا النكع مف التعميـ (ُٖ ِْ-سنة) ،كتتراكح النسب بيف الدكؿ
العربية المختمفة بيف حد أعمى لبعضيا ،بنسبة ْٗ %كحد أدنى لبعضيا اآلخر ،بنسبة ْ.%
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يضاؼ إلى ذلؾ ،سكء تكزيا الطبلب بيف الكميات كالتخصصات العممية كالتطبيقية ،مف جية

أكلى ،كبيف الكميات كالتخصصات (النظرية) أك(األدبية) مف جية أخرل؛ (كتفتقر الجامعات في
الدكؿ العربية إلى "التشبيؾ اإللكتركني" فيما بينيا ،كما تفتقر إلى المكتبات الرقمية في معظميا

إف لـ يكف فييا جميعا ).

كعف أبرز التحديات التي تكاجو التعميـ في البمداف العربية -كفؽ تقرير قمة الرياض المشار إلييا
فنفا -فإنيا تتمخص فيما يمي:

 غياب الريية التنمكية الشاممة لؤلنظمة التعميمية ،فيي تعمؿ لتحقيؽ أمريف ال
ثالث ليما :النجاح في االمتحانات ،كمنا الطبلب شيادات لمتكظؼ.

 النفكذ الطاغي لئلدارة المركزية ،كغياب الدكر التخطيطي كالتنفيذم لممستكيات
البلمركزية كالمحمية.

 عدـ كفاية ،كعدـ كفاءة ،التمكيؿ المخصص لمتعميـ .كينتا عف ذلؾ عدـ القدرة
عمى استيعاب التبلميذ في المراحؿ التعميمية المختمفة ،كاالفتقار إلى المرافؽ

كالمنشآت كالمختبرات كالمبلعب كاألجيزة كالمكتبات...إلخ.

 تعاظـ توثير القكل الخارجية عمى التعميـ ،مف خبلؿ القركض كالمنا
المشركطة.

 االنشطار الثقافي في بنية التعميـ العربي ،كخاصة حينما تستوثر أقمية محدكدة
بالتعميـ الجيد الذم تتيحو ليا كفرة مكاردىا المالية.

كبالعكدة إلى تقرير البنؾ الدكلي ،المذككر سابقا ( :الطريؽ غير الموىكؿ) ،فإنو بعد تناكؿ

اإلنجازات ،كجكانب القصكر ،قاـ فريؽ خبراء البنؾ الدكلي ببناء إطار تحميمي مككف مف ثبلثة
عناصر:

" .1ىندسة مدخبلت النظاـ التعميمي" كتركز عمى إدارة (مدخبلت العممية التعميمية)،سكاء
كانت مدخبلت بشرية (المدرسكف كعناصر اإلدارة المدرسية كالتعميمية) أك مدخبلت

مادية (التجييزات كالمباني كالمكاد كالمعينات التدريسية) كمالية (مخصصات اإلنفاؽ).
أما المخرجات أك نكاتا العممية التعميمية فتنصب عمى المعارؼ كالميارات المحصمة مف

جانب المتخرجيف مف النظاـ.

 .2منظكمة الحكافز المادية كالمعنكية ،المكجية لتغيير سمكؾ (األطراؼ الفاعمة) األساسية،
أك "مقدمي الخدمات" :مف المدرسيف ،كمديرم المدارس ،كاإلدارات المحمية ،عمى نحك
إيجابي يصب في إصبلح المنظكمة.
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 .3المساءلة العامة ،بمعنى إخضاع العممية كالمنظكمة التعميمية ،لنكع مف الرقابة مف كافة
الجيات المعنية بتحسيف أداء التعميـ ،أك مف جميكر "المتعامميف" :اآلباء ك "أكلياء

األمكر" ،كالطمبة أنفسيـ ،كالعامميف ،كأرباب العمؿ -بغية "تعريض" الكاقا التعميمي
ألضكاء كاشفة تبيف العيكب سكاء الظاىرة أك غير الظاىرة.

كلنبدأ بالعنصر األكؿ :ىندسة المدخبلت

يتعد
يرل تقرير البنؾ الدكلي-المذككر -أف ىناؾ جيدا كبي ار بذؿ في المنطقة العربية ،كلكنو لـ ٌ
حيز النشاط البسيط المباشر ،مف أجؿ تكفير المدرسيف ،كالمباني كالمكاد كاألجيزة التدريسية-
كصكال إلى الحاسبات ككسا ط "تكنكلكجيا المعمكمات" .غير أف مف المبلحظ أف ذلؾ الجيد بقي

في اإلطار (الساكف) بصفة عامة ،كيشيد عمى ذلؾ :مخازف مكدسة باألجيزة كالحاسبات ،في

أقبية المدارس العامة ،دكف استخداـ فعمي ،أك فعاؿ.

لذا يمزـ "مراقبة الجكدة" لممدخبلت ،كتفعيؿ المشاركة بيف أطراؼ عديدة ألجؿ تكفير مصادر

تمكيؿ إضافية ،بغرض تفعيؿ الحكافز  ،كبناء الكياف المادم كالبشرم لكؿ مف الكظيفة التدريسية،

كالكظيفة البحثية لمميسسات التعميمية ،كخاصة الجامعات :سكاء جامعات الدراسة المنظمة ،أك
جامعات البحكث ( أم المكرسة لمكظيفة البحثية بصفة أساسية)  ،عمى غرار ما ىك قا ـ في عدد

مف الدكؿ الصناعية .كىنا يوتي دكر المجتما األىمي ،كميسسة الكقؼ ،كالقطاع الخاص،
كشراكات البحكث التعاقدية ما كؿ مف القطاع الحككمي كالشركات.

العنصر الثاني :استخداـ الحكافز

يشمؿ ىذا االستخداـ عنصريف:

 -1حكافز مادية كمعنكية لممدرسيف كمديرم المدارس كالميسسات التعميمية ،عمى نحك قابؿ
لممقارنة ما فرص أخرل لكسب الدخؿ في المجتما ،كالعمؿ عمى ربط الحافز باإلنجاز.

 -2تحقيؽ درجة أعمى لبلستقبللية في المنظكمة كالعممية التعميمية ،فيما يتعمؽ باختيار
المناىا كالمادة التعميمية كالكتب ،ك كذا المزيد مف االستقبللية لمكيانات التعميمية  ،ك

لممستكيات المحمية ،بيدؼ نقؿ أكبر قدر ممكف مف مس كليات اتخاذ القرار ،مف

"المركز" ،إلى المستكيات البلمركزية.

العنصر الثالث  :ىك المساءلة العامة

كيرتبط تفعيؿ المساءلة بتحقيؽ ديمكقراطية العممية التعميمية .كحسب تعبير فريؽ البنؾ الدكلي:

إف التعميـ ال بد أف يصبا لو (ر يس جديد) ىك  :الجميكر نفسو ،كليس الدكلة أك الحككمة ،كما
ىك عميو الحاؿ في المنطقة العربية اآلف.
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 1-2-1مؤشرات متنوعة عن الحالة التعميمية في الدول العربية -و مصر

أعدت"المنظمة العربية لمتربية كالعمكـ كالثقافة" -أليكسك ،في يكليك ََِٕ  ،باالشتراؾ ما األمانة

العامة لجامعة الدكؿ العربية ،تقري ار بعنكاف :تطكير التربية كالتعميـ العالي كالبحث العممي في

الكطف العربي؛ كيعنينا ىنا التركيز عمى ما كرد فيو حكؿ كاقا كمستقبؿ التعميـ العالي كالبحث
العممي العربي.

كفؽ ىذا التقرير ،زاد عدد الطمبة المسجميف في التعميـ العالي في جميا الدكؿ العربية زيادة

مممكسة خبلؿ العقكد األخيرة ،ككانت الزيادة في نصيب اإلناث أعمى مف الذككر في سجؿ

المتعمميف كالمتخرجيف ،مما يدؿ عمى جيد مبذكؿ لمنيكض بتعميـ المرأة ،كخاصة في دكؿ الخميا
(التي حققت أرقاما قياسية في ىذا المجاؿ) عمى حد تعبير التقرير.

كحدث تحسف في نسبة (طالب/مدرس) كخاصة في بعض الدكؿ النفطية ،كالتي تصؿ فييا ىذه

النسبة إلى أقؿ مف َُ طبلب لكؿ مدرس جامعي ،مقابؿ أكثر مف ََُ طالب لكؿ مدرس في

البمداف غير النفطية .كما زادت نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي مف الناتا المحمي في مجمؿ

الدكؿ العربية بمتكسط يبمغ ّ %ُ,ما كجكد تفاكت بيف الدكؿ العربية ،حيث يحقؽ األردف أعمى

نسبة (ْ )%ّ.بينما ال تتجاكز ْ( %َ,أربعة في األلؼ) في بمد مثؿ جيبكتي .أما عمى مستكل
البحث العممي فقد تعاظـ النشاط في عدد مف الجامعات.

غير أف ىذه المنجزات ال تخفي العيكب الييكمية في منظكمة التعميـ العالي كالبحث العممي

العربي كالمككنة مف أكثر مف ََٔ جامعة كميسسة بحثية كمرك از عمميا -إف صا القكؿ بكجكد

مثؿ ىذه المنظكمة بمعناىا التكاممي أصبل .ك مف أبرز ىذه العيكب:
 افتقاد التكازف االجتماعي في ىيكمية التعميـ العالي.

إذ برغـ التطكر الكمي لعدد

كنسبة اإلناث في التعميـ العالي ،إال أف التفاكت بيف الجنسيف ما يزاؿ كاضحا مف خبلؿ

ارتفاع نسبة اإلناث في فركع اإلنسانيات كالدراسات األدبية ،كأحدث ذلؾ فا ضا منيف بما
يشكؿ عقبة أماـ إدماجيف في سكؽ العمؿ .كما أف معدؿ االلتحاؽ بالتعميـ العالي يظؿ

أضعؼ بالنسبة ألبناء الش ار ا االجتماعية الفقيرة ،بالمقارنة ما أبناء الش ار ا الغنية.

كحسب تعبير التقرير( :يبقى أبناء الش ار ا االجتماعية المتكاضعة أكثر تكاجدا نسبيا في

االختصاصات األكثر عرضة لمبطالة ،مما يعكؽ دكر التعميـ العالي كآلية أساسية

لمحراؾ االجتماعي).

 باستثناء بعض الدكؿ النفطية ،ىنالؾ تراجا نسبي في المخصصات المكجية لمتعميـ
العالي كميسسات البحث العممي ،كعمى األقؿ :عدـ حدكث زيادة في ىذه المخصصات.
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كما يبلحظ إىدار المكارد المكجية لمتعميـ العالي كالبحث العممي ،خاصة ما ذىاب
النسبة الغالبة منيا إلى

بنكد اإلنفاؽ الجارم ،مف األجكر كالمرتبات كالمصركفات

اإلدارية.

 ضعؼ التوىيؿ األكاديمي كالميارم لمطمبة الجامعييف ،كفؽ المعايير العالمية لمجامعات
ال ار دة كخاصة الجامعات ذات المرتبة المتقدمة ،مثؿ :جامعة ىارفارد ،جامعة ستانفكرد،
جامعة ييؿ ،معيد كاليفكرنيا لمتكنكلكجيا ،جامعة كاليفكرنيا-بيركمي ،جامعة كامبريدج،

معيد ماساتشكستس لمتكنكلكجيا ،جامعة أكسفكرد ،جامعة كاليفكرنيا-ساف فرانسيسكك ،ك
جامعة ككلكمبيا-نيكيكرؾ.
كلنتذكر ىنا أف مف بيف ىذه الجامعات العشرة األكلى تكجد ثماني جامعات أمريكية ،كجامعتاف

اثنتاف مف بريطانيا :أكسفكرد ككامبريدج .ككفؽ العديد مف المصادر فإنو مف بيف الجامعات
األربعيف األكلى عمى مستكل العالـ ِِ :أمريكية ،كخمس بريطانية ،كخمس سكيسرية ،كثبلث
كندية ،كاثنتاف يايانيتاف ،كاثنتاف مف أستراليا ،كجامعة كاحدة مف سنغافكرة .كتسعى كؿ مف الدكؿ

الصناعية المتقدمة لكسب قصب السبؽ دا ما ،في مكاجية شركا يا كحمفا يا أنفسيـ ،انطبلقا مف
االستثمار الكثيؼ كالفعاؿ في التعميـ العالي كالجامعي.
حقا لقد تزايد عدد الجامعات الخاصة (ك ال نقكؿ "األىمية") في الدكؿ العربية بصكرة ممفتة ،فيما

يشبو الطفرة خبلؿ السنكات األخيرة -بمعنى قياـ تمؾ "الخاصة" عمى مبدأ تحقيؽ كتعظيـ العا د

االقتصادم كتوسيسيا مف قبؿ شخصيات القانكف الخاص ،سكاء منيا الجامعات المحمية أـ

الجامعات األجنبية ،كخاصة في منطقة الخميا كمصر كاألردف ،عمى عكس الحاؿ فيما يتصؿ
بالجامعات "األىمية" حقا ،التي يمكف قياميا مف باطف المنا كالتبرعات كالكقفيات ،كباعتبارىا

غير ىادفة لمربا.

كلكف مف الصعب إجراء تقييـ كامؿ لمجامعات الخاصة الحاليةٍ ،بيد أف

الكاقا يشير إلى أف أغمبيا غير معتمد عمى نفسو تماما فيما يتصؿ ب (اليي ة التدريسية) كما أف
المناىا فييا ال تختمؼ جكىريا عف تمؾ السا دة في الجامعات(القديمة).

كىذه الجامعات الخاصة الجديدة-كما أشرنا فنفا -بحكـ استيدافيا الربا لقياميا عمى أيدم بعض

أعضاء (قطاع األعماؿ الخاص) ،بعكس حاؿ الدكؿ الصناعية المتقدمة كالتي تيدم فييا
التبرعات كاليبات كالكقفيات كالتمكيؿ األىمي عمكما ،دك ار جكىريا ،فإف ىذا ينذر بإمكاف أف
تتحكؿ ىذه الجامعات ك بعض (أشباه الجامعات) في الببلد العربية-بما فييا مصر-إلى كيانات

مغمقة عمى القادريف ماليا ،ك تيكؿ مف ثـ إلى فلية لتعميؽ االنقسامات االجتماعية.

56

تطوير منظومة التعميم العالي في مصر

 3-2-1مقارنة أولية بين مصر وشرق آسيا

يتجما عدد كافر مف الشكاىد الدالة عمى التفاكت في مستكل أداء المنظكمة التعميمية بيف مصر

كبيف العديد مف الدكؿ الناىضة في منطقة شرؽ فسيا بالذات.

ك مف خبلؿ المقارنة ما دكؿ شرؽ فسيا حديثة التصنيا –أعضاء رابطة دكؿ جنكب شرؽ فسيا
"فسياف" -يمكف أف نجد ميشرات دالة عمى التفاكت الظاىر بيف الطرفيف ،عبر الزمف ،مف حيث
مستكل االىتماـ المبذكؿ بالعممية التعميمية كالمعرفية ،كببناء القدرات البشرية عمكما ،ال سيما

القدرات التعميمية كالصحية .كمف بيف ىذه الميشرات" :تطكر اإلنفاؽ عمى التعميـ":حيث بمغ

لقطاعي التعميـ كالصحة مف الناتا المحمي اإلجمالي في شرؽ فسيا ٔ %ْ,في
النصيب النسبي
ٍ
المتكسط ،خبلؿ السنكات األكلى مف التسعينات كحتى عاـ ُٔٗٗ ،مقابؿ نحك ٕ %لمصر عاـ
ُٔٗٗ .ٕٗ/كلكف ،كفقا لحسابات قمنا بيا مف كاقا بيانات التقارير السنكية ؿ (البنؾ المركزم

المصرم) انحدر النصيب المصرم إلى ّ %ّ,عاـ ََِْ .ََِٓ/كىذا يعكس األىمية
المتدنية لمتعميـ كالصحة ضمف أكلكيات التجربة المصرية  ،بالمقارنة ما الخبرة التنمكية لمدكؿ

اآلسيكية ،كالتي شيدت ،فيما ىك مرجا ،ارتفاع النصيب النسبي لمتعميـ بالذات ،خبلؿ العشرية

األخيرة ،بالمقارنة ما ما كاف عميو الحاؿ عاـ ََِٓ.

ال يقتصر األمر بطبيعة الحاؿ عمى المستكل الكمي لئلنفاؽ ،كلكنو يمتد إلى "كفاءة اإلنفاؽ"
أيضا .كفي كتاب شاىيد يكسؼ ( مف منشكرات البنؾ الدكلي كمطبعة جامعة اككسفكرد)ََِّ ،

المشار إليو سابقا- Innovative East Asia :في الفصؿ المعنكف (التعميـ مف أجؿ التنمية)-
"ح ٍسف اإلدارة" لمعممية التعميمية،
نجد شكاىد رقمية كفيرة عمى كفاءة اإلنفاؽ التعميمي اآلسيكم ك ي
ال سيما في مجاؿ التعميـ قبؿ الجامعي ،كىك المرحمة المميدة لمتعميـ العالي .كفيما يمي نقتطؼ

بعضا مف ىذه الشكاىد :

 فيما يتعمؽ بترتيب دكؿ العالـ ( في عينة مف ّٖ دكلة) مف حيث "نكعية التعميـ
الثانكم" ،نجد –بالنسبة لمادة الرياضيات -أف سنغافكرة احتمت المركز األكؿ .بؿ إف

المراكز الخمسة األكلى ،تربعت عمييا بمداف فسيكية ،ىي عمى التكالي :سنغافكرة ،ككريا

(الجنكبية) تايكاف ،ىكنا ككنا ،الياباف .أما الكاليات المتحدة فاحتمت المركز رقـ ُٗ .
كأخذت دكؿ ثبلثة مف أعضاء رابطة (اآلسياف) مراتب متنكعة :تايمند (رقـ ِٕ)

حكاندكنيسيا (ّْ) كالفيميبيف (ّٔ) .أما في مادة العمكـ ،فقد أخذت تايكاف المركز األكؿ،
تمييا سنغافكرة في المركز رقـ (ِ) ،بينما أخذت الياباف المركز الرابا ،تمييا ككريا (رقـ
ٓ) ،بينما احتمت الكاليات المتحدة المركز رقـ (ُٖ).

 فيما يتعمؽ بالحكافز المادية كالمعنكية،كخاصة حكافز المعمـ ،يبلحظ ما يمي:
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أ -يتمتا المعممكف في عدد مف دكؿ شرؽ فسيا بيامش معقكؿ ،بالمعايير

العالمية ،مف حيث حرية االختيار الذاتي لممقررات كالمناىا التعميمية ،في
مادتي الرياضيات كالعمكـ .كيتسا ىذا اليامش نسبيا في تايكاف كماليزيا
ٍ
حكاندكنيسيا ،بينما ينخفض اليامش نسبيا في كؿ مف ككريا كسنغافكرة كىكنا
ككنا.
ب -فيما يتعمؽ بوجكر المعمميف السنكية ،حسب طريقة "تعادؿ القكة الش ار ية"
،عند بداية العمؿ في سمؾ التدريس ،يشار إلى اف ىذا األجر بمغ-عمى سبيؿ
المقارنة ِٕ,ٔ :ألؼ دكالر في الكاليات المتحدة ،مقابؿ نحك ُِ ألفا في ىكنا
ككنا ،كِٔ ألفا في ككريا ،ك ُٓ ألفا في تايكاف ،ك ٕ ُُ,ألفا في ماليزيا،

كْ َُ,فالؼ في الفيميبيف ،مقابؿ ُّٕٓ دكال ار فقط في إندكنيسيا ،كِّٖٓ
دكال ار في الصيف.

تشير ىذه األرقاـ إلى ارتفاع الدخكؿ النقدية كالحقيقية

لممعمميف في أغمب دكؿ شرؽ فسيا السا رة عمى طريؽ النمك السريا ،بينما
اليخفى بيس الحاؿ لممعمـ في أغمب الدكؿ العربية بما فييا مصر ،خاصة إذا

أضف نا انعداـ ىامش "االختيار الذاتي" لممعمـ ضمف العممية التعميمية .ككؿ
ذلؾ يسيـ في تفسير انخفاض أداء المعمـ ك يسيـ في تفسير ظاىرة (الدركس

الخصكصية).
تمؾ بعض ميشرات رقمية دالة – كلك بصفة جز ية -عمى كفاءة اإلنفاؽ التعميمي كفاعمية نظـ
لكف تقييـ األداء لمنظـ التعميمية ىك أمر نسبي

(الحكافز) في النظـ التعم يمية في شرؽ فسيا.

تماما  .ك في مجمة (الثقافة العالمية) الصادرة مف دكلة الككيت (يناير -فبراير ََِٖ)،
كتختص بنشر الدراسات المترجمة مف مصادر أجنبية معتمدة ،نجد محك ار خاصا بعنكاف

(التضخـ العالي في التعميـ الجامعي) بما يفيد ،إلى حد بعيد ،في إلقاء أضكاء قكية مقارنة ،عمى

أكضاع التعميـ كالتعميـ العالي في مصر كسا ر الدكؿ العربية .ك يتضمف ذلؾ المحكر في العدد

المذككر مف المجمة المشار إلييا ،دراسات عف كؿ مف الكاليات المتحدة كألمانيا كالصيف كاليند،
كنخمص منيا إلى كجكد انتقادات شديدة لنظاـ التعميـ الجامعي في كؿ منيا.

ففي مقالة "كريستكفر كبلكسف" عف نظاـ التعميـ الجامعي األمريكي ،كىك مف أفضؿ نظـ التعميـ

الجامعي في العالـ ،بعنكاف (البرج العاجي الجديد) نق أر ما يمي [ :التعميـ العالي في أمريكا اليكـ
يبدك شي ا مشابيا لمكنيسة الكاثكليكية في العصكر الكسطى ،ميسسة غير طبيعية ،تتمتا بغنى

فاحش مف األمكاؿ كالمكاىب ..يتسـ مبديىا في اإلدارة بالغمكض لجميا الخارجيف عف إطارىا،
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كتتبا قكانينيا كتقاليدىا الخاصة بيا التي تبدك غير قابمة لمنقد .]...ك [ إف أغمب الكظا ؼ التي

يشغميا خريجك الجامعات اآلف ،في مجاؿ المبيعات ،كالمكاصبلت ،كالخدمات ،كحتى في صناعة
الككمبيكتر ،يمكف أدايىا بفاعمية مف قبؿ أشخاص لـ يحصمكا إال عمى القميؿ مف التعميـ العالي،

أك الشىء منو مطمقا .]...ك [ إف ُّ %فقط مف األمريكييف مف خريجي الجامعات ميىمكف
"كقراء لمنثر" ،كىك ما يعني أنو ليس في إمكانيـ أف يفيمكا بالكامؿ شي ا في بساطة خبر في

صحيفة .كقد ىبط ىذا العدد مف َْ %في العقد الماضي ،حيث يبدك أف السبب يكمف في مكجة
مف الخريجيف الجدد غير المدربيف .]...ك [ لقد تبلشت منذ عقد الخمسينات مسا ؿ مثؿ التميز

في الميمة كالمنياج ،كتبلشت التكقعات العظيمة مف الطمبة كىي ات التدريس .]...حكاف [..
أعضاء ىي ة التدريس الدا ميف ،كىـ أقمية بيف المشتغميف بالتدريس في الجامعة ،يتزايد انشغاليـ
بعالميـ الخاص ،فيتنافسكف عمى المناصب مثؿ المصارعيف  ،ثـ عمى يسيبؿ الراحة التي يكفرىا
التعميـ العالي .فوعباء التعميـ الخفيفة أك المعدكمة ،كميزانيات األبحاث كالتنقؿ ،كالعطبلت

المتكررة ،كسمسمة األلقاب التشريفية ،تعكض عف األجكر ،التي في الحد األدنى ال تكاد تقارب
دخؿ طبيب اك و
محاـ ناجا.]...
كىـ ىمبكلت) فيك ممىء بالنقد لنظاـ التعميـ
أما مقاؿ "متشؿ جي فش" عف ألمانيا ،بعنكاف ( ٍ
العالي األلماني ،كيتطما إلى نظاـ مثؿ النظاـ األمريكي ،حيث يذكر:
[ إف أساس الحيكية التي يتمتا بيا التعميـ العالي في أمريكا ىك التفتا كالتنكع الميسسي،

ك التكحد بيف التدريب االحترافي كالبحث األكاديمي داخؿ الميسسة نفسيا ،كامتزاج البحكث
الراقية في المستكيات العميا ما حرية الكصكؿ إلييا مف الطمبة الجامعييف ].

ك [ إف أحد

أسباب نجاح الجامعات األمريكية ىك استعدادىا لمتنافس فيما بينيا عمى المكارد .إف تكفر
المكارد العامة كالخاصة في أمريكا يعمؿ عمى كجكد منافسة دا مة بيف الميسسات ،كلكف ىؿ

يمكف حدكث مثؿ ىذا في ألمانيا ؟ ]  ،ك [ طالما استمرت حالة االعتماد عمى تمكيؿ الدكلة
فإف الحديث عف ىارفارد اك ستانفكرد أك بيركمي أك ميتشيجاف في ألمانيا ،ىك ضرب مف

الخياؿ .]!..ك ىكذا يتوكد الطابا النسبي لتقييـ النظـ التعميمية.

 4-2-1الجامعات بين المحمية والعالمية

يمثؿ االىتماـ بالترتيب العالمي لمجامعات تطبيقا لمقكلة ( ف ٌكر عالميا ،كنفٌذ محميا) Think
 ..Globally and Achieve Locallyكقد قامت بعض التقارير الدكلية في السنكات األخيرة

بقمب التسمسؿ عمى النحك التالي ( :ف ٌكر محميا ،كنفٌذ عالميا) ..ك تشير ىذه المقكلة األخيرة إلى
أىمية العامؿ المحمي مف أجؿ الكصكؿ إلى نقطة التنافس عمى المراتب األكلى عالميا ،مما
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يتطمب إعادة النظر جذريا في طريقة العمؿ مف أجؿ تحقيؽ تمؾ الغاية.

كنقصد بيذه الغاية:

رفا مستكل الجكدة في الجامعات.مف خبلؿ تطبيؽ أسمكب "إدارة الجكدة الكمية"  TQMفي
العمؿ الجامعي ،بحثا عمميا ،كنشاطا تطبيقيا.

كلعمنا ال ننسى ىنا ،العاصفة العربية التي أثارىا التصنيؼ الدكلي لمجامعات ،الذم قامت بإعداده
كنشره جامعة شنغيام الصينية  ،منذ أكثر مف عشر سنكات متضمنا ثبلثة فالؼ جامعة في

العالـ ،تنطبؽ عمييا -عمى نحك تنازلي -معايير التميز كالجكدة الجامعية ،كلـ تبرز منيا جامعة
كاحدة مف الدكؿ العربية كميا!..

كمف يكميا حتى اآلف ،تجدد ،أكثر مف مرة ،الجدؿ حكؿ

درجة (الصفر) التي قيؿ إف الجامعات العربية حصمت عمييا في "تصنيؼ شنغيام" المذككر،
برغـ تغير الترتيب بعد ذلؾ كخاصة بالنسبة لجامعة القاىرة بسبب حصكؿ بعض خريجييا عمى

جا زة نكبؿ .ك قد جادؿ البعض –عف حؽ -بوف "تصنيؼ شنغيام" قد ظمـ الجامعات العربية

نسبيا ،إذ لـ يكف حكمو منصفا تماما حكؿ ترتيبيا عمى مقياس (العالمية).

كينقمنا ىذا إلى النقطة الثانية حكؿ الترتيب العالمي لمجامعات العربية ،كتتعمؽ بالمعايير التي يتـ

االحتكاـ إلييا في بناء كتطبيؽ التصنيفات الدكلية لمجامعات ،مف زاكية (العالمية).
كنشير ،بدايةن ،إلى التصنيؼ الشيير ،فنؼ الذكر ،لجامعة شنغيام جياك كنا ،الذم ارتكز إلى

عدة معايير ر يسية ،في مقدمتيا:

 عدد الباحثيف البارزيف في األحياء كالطب كالفيزياء كاليندسة ،ك العمكـ االجتماعية.

 عدد المقاالت المنشكرة في مجمة (نيتشر فند ساينس) خبلؿ السنكات الخمسة األخيرة-
بالنسبة لمتخصصات العممية "الطبيعية".

 عدد المقاالت المدرجة في ميشر( معيد اإلحصاء الدكلي لمعمكـ االجتماعية كالفنكف
كاإلنسانيات) كذلؾ بالنسبة لتخصصات "العمكـ االجتماعية".

أما التصنيؼ الذم قامت بو مجمة (تايمز) لميسسات التعميـ العالي ،مف زاكية (العالمية) ،فيقكـ

عمى المعايير التالية:

 النسبة الم كية لؤلساتذة األجانب ،مف مجمكع األساتذة ،في كؿ جامعة.
 نسبة الطبلب األجانب إلى مجمكع الطبلب.

 معدؿ (طالب/أستاذ) أم نسبة الطبلب إلى أعضاء اليي ة التدريسية.
 معدؿ "االقتباس" مف أبحاث األساتذة -أم عدد مرات اإلشارة إلى مراجا مف توليؼ
أساتذة الجامعة ،في األعماؿ المنشكرة بالدكريات العممية المح ٌكمة في العالـ.

 حجـ األكعية المكتبية التي تحكزىا الجامعة المعنية ،في المجاالت العممية المحددة.
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أما تصنيؼ (نيكز كيؾ) لمجامعات -حسب مدل "العالمية" -فكاف يوخذ بعيف االعتبار عدة

معايير في مقدمتيا :االنفتاح كالتنكع في البنية التركيبية لؤلساتذة كالطبلب معا ،مف جية أكلى،

كاالمتياز في األبحاث ،مف جية ثانية .ك لمتدليؿ عمى أىمية (االنفتاح كالتنكع) عمى صعيد

الطمبة كاألساتذة ،يشار إلى أف عدد الطبلب الذيف يغادركف أكطانيـ لمدراسة في الخارج ازداد مف
َََ ََٖ,طالب في عاـ ُٕٓٗ إلى ٓ ِ,مميكف طالب عاـ ََِْ ،بمعدؿ زيادة يبمغ نحك

ْ %سنكيا .كيحصؿ الطمبة األجانب عمى َّ %مف شيادات الدكتكراه الممنكحة في الكاليات

المتحدة ،كّٖ %في بريطانيا .أما بالنسبة لؤلساتذة فإف نحك َِ %مف األساتذة المكظفيف
حديثا في التخصصات العممية كاليندسية بومريكا مكلكدكف في الخارج .أما في الصيف (فإف

الغالبية الساحقة مف األساتذة المكظفيف حديثا في أفضؿ الجامعات التي تقكـ بكظيفة البحث ،قد

تمقكا د ارساتيـ في الخارج).

كيشير ذلؾ إلى نجاح الصيف -ك كذلؾ ككريا -في عكس اتجاه

دكرة "نزيؼ العقكؿ" ،بالعمؿ الفعاؿ عمى استعادة الكفاءات ،ثـ إعادة ربطيا بالكطف األـ ،مف

خبلؿ تكفير البي ة الداعمة ،كمنظكمة الحكافز المادية كالمعنكية البلزمة.

ك ال يتنقؿ الطمبة كاألساتذة فقط ،كلكف تتحرؾ الجامعات (العالمية) نفسيا إلى الخارج .فقد باتت
بعض الجامعات المذككرة في إقامة حرـ جامعي بعيدا عف ببلدىا ،كخاصة في منطقة الخميا:

مثؿ مشركع إقامة حرـ لجامعة ميتشيجاف في دبي ،كلجامعة السكربكف في أبك ظبي ،كجامعة
ككرنيؿ في قطر.

كلكف ىؿ يكفي نقؿ الحرـ الجامعي مف قمب ميتشجاف كالسكربكف كككرنيؿ ،إلى شكاطىء الخميا،
إلحداث القفزة المنشكدة لميسسات التعميـ العالي كالجامعي العربي مف المحمية إلى العالمية..؟

أـ أف األمر يتعدل "النقؿ" إلى "التكطيف"..؟

 2-4-2-1الطريق إلى العالمية يبدأ محميا :التجربة اآلسيوية

ىؿ يككف (استنساخ) الجامعات األجنبية ذات السمة (العالمية) ىك العبلج ألزمة التعميـ الجامعي

بإنشاء فركع ليا في بعض الدكؿ العربية؟

اإلجابة مف كجية نظرنا ىي بالنفي .كالحؿ ىك التكطيف.
فالمحاؽ بالكاليات المتحدة لف يككف سيبل .ك في ىذا المجاؿ ،تذكر مجمة "نيكزكيؾ" في عددىا

المشار إليو فنفا [ :لقد تطمب كصكؿ جامعات مثؿ ستانفكرد كشيكاغك إلى صفكؼ الجامعات

األفضؿ في أميركا نحك نصؼ قرف مف الزماف .كىذا ما تحاكلو جامعات سنغافكرة كىكنا ككنا

ك"الصيف األـ" .كفي الصيف أقنعت كؿ مف جامعة فكداف ك جامعة بكيف عمماء بارزيف مف
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جامعة "ييؿ" األمريكية بتكزيا كقتيـ بيف مختبرات في الصيف كفي الغرب ،أمبل في كصكؿ

العمماء الصينييف إلى المستكل "العالمي" ].صْٓ.

كاألىـ-طبقا لنفس المصدر -أف [ الصيف تخكض معركة ضد ىجرة العقكؿ الصينية إلى الخارج
منذ أربعيف عاما .فمقد خرج الكثير مف ألما المكاطنيف كلـ تعد سكل قمة منيـ :فمف بيف ُٖٓ

ألؼ شخص غادركا لمدراسة في الخارج بيف عامي ُٖٕٗ كََِْ عاد إلييا ما يقارب الربا.
كلكف عددا متزايدا يعكد اآلف ،بفضؿ االزدىار االقتصادم ،كالخطة الحككمية لمحكافز المالية

كاألكاديمية ،مف خبلؿ تقديـ إعانات سخية لكؿ أستاذ ،كتقديـ مناصب تعميمية مرمكقة ،كبي ة

مناسبة لمقياـ بالبحث ،كفرص لتريس فرؽ األبحاث .كقد نجحت ىذه المحاكلة برغـ اشتراط

الصيف عمى العا ديف التخمي عف جنسياتيـ األجنبية ،كبرغـ عدـ تكفر اليامش المناسب لمحرية

األكاديمية أيضا.]..

ك ىكذا تسير الصيف -بفضؿ استثمارىا العالي في التعميـ -في سبيميا لتصبا مرك از دكليا

لمتعميـ ،بما في ذلؾ في مجاؿ الجامعات المكجية لمبحث .ك قد تـ إطبلؽ م ات البراما لمتعميـ
األجنبي في الصيف منذ عاـ ََِٔ .ك زاد عدد الطبلب األجانب الذيف يدرسكف في الصيف عدة
أضعاؼ خبلؿ السنكات األخيرة .كفعمت مثؿ ذلؾ سنغافكرة ،ك أما ككريا-الجنكبية -فاستثمرت

في الكثير مف براما األبحاث الجامعية كاجتذبت ميسسات تعميمية عالمية مثؿ جامعة نيكيكرؾ
كجامعة نكرث كاركلينا؛ ك إف لـ يمتحؽ سكل َََ ِِ,طالب اجنبي بالجامعات الككرية خبلؿ

عاـ ََِٔ مثبل بينما اختار َََ ُِٖ,طالب ككرم الدراسة في الخارج.

كلكف في مقابؿ الجيد اآلسيكم العمبلؽ في بناء السمة (العالمية) لمجامعات ،مف خبلؿ األبحاث

كتبادؿ الطبلب كاألساتذة ،يرل الخبراء-فيما يتعمؽ بالمقارنة ما الحالة العربية كال سيما
الخميجية -أف الجامعة الجيدة ال تكتفي باستعارة مقرر دراسي أك بضعة أساتذة مف جامعة عالمية

مرمكقة ،في ضكء قمة الطبلب المتفكقيف ،ك بالتالي ضعؼ مستكل غالبية الطبلب ،كافتقارىـ إلى
الميارات األساسية في مجاؿ الرياضيات كالعمكـ -كالمغات األجنبية -باإلضافة إلى الطريقة غير

المبل مة في الدراسة ،مف حيث االستظيار كالتمقيف.

كيعني كؿ ما سبؽ أف المحؾ في بناء الجامعات عالمية المستكل ،ىك بناء البي ة الحاضنة
كالداعمة لئلبداع العممي كالتعميمي كالبحثي.
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 5-2-1البحث العممى فى اإلطار الكمى لمتعميم الجامعى

تناكلنا فيما سبؽ ،التعميـ العالي عمكما ،فماذا عف البحث العممي بشكؿ خاص في اإلطار الكمي

لمتعميـ الجامعي كما يناظره؟

ىناؾ قضيتاف أساسيتاف في ىذا الصدد ،فيما يتعمؽ بالحالة العربية ،بما فييا المصرية:
 افتقاد السياسة العممية-التكنكلكجية المتكاممة ،كسياسة االبتكار ،ك افتقاد الريية
اإلستراتيجية طكيمة األمد.

يضاؼ إلى ذلؾ غياب (الطمب االجتماعي) عمى

البحكث العممية كنكاتا التطكير التكنكلكجي ،نظ ار ألف الحككمات كميسسات اإلنتاج
السمعي كالخدمي في كافة الدكؿ العربية ،ال تمجو إلى الجامعات كميسسات البحث

العممي لمبحث عف حمكؿ لمشكبلتيا ،ثـ أف ىذه األخيرة ال تمجو إلى تمؾ .كتتـ إقامة
العديد مف المشركعات الكبرل بطريقة (تسميـ المفتاح) ما المقاكليف كالمكرديف األجانب،

فتضعؼ ىياكؿ البحث العربية ،كينزكم الباحثكف ككؿ (بمف فييـ الباحثكف غير

الب ٌحاث) .كتخمك المشركعات اإلنتاجية مف (كحدات البحث
المتفرغيف كمساعدك ي
كالتطكير) كىي عصب التطكير التكنكلكجي في كؿ شركة مف شركات العالـ الصناعي.

 عدـ االستخداـ األمثؿ لمقكة البشرية العممية كالتكنكلكجية ،حيث تعد األبحاث مف جانب
الكادر الجامعي ،مثبل ،ألغراض "الترقيات" كليس لمتطكير اإلنتاجي كاالبتكار .ك ينتمي
معظـ الباحثيف العممييف إلى الجامعات .أما في العالـ الصناعي فيتـ إعداد أغمب

البحكث بطريقة (شراكات البحث) عمى أساس العقكد المبرمة بيف الجامعات كالميسسات
البحثية كبيف الحككمة كفي مقدمتيا ىي ات الدفاع كالطيراف كالفضاء ،ك العقكد ما

شركات القطاع الخاص ،عف طريؽ فلية "فرؽ البحث"  .كما تعقد (تحالفات البحث)
بيف الشركات كبعضيا البعض.

قطاعي األعماؿ
كما ينتشر الباحثكف عمى امتداد الكحدات الميسسة في قمب شركات
ٍ
الخاص كالعاـ كمييما.
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 1-1المبحث الثاني  :دراسات حالة مقطعية لبعض التجارب والخبرات
الدولية فى مجال التعميم العالى
 2-1-1مقدمــة

تتكفر مادة معمكماتية كفيرة حكؿ التجارب كالخبرات الدكلية فى مجاؿ التعميـ العالى  ،كخاصة فى
أكركبا (الغربية كالشمالية) كفسيا (الشرقية) كأمريكا الشمالية (الكاليات المتحدة ككندا) كأستراليا .

كتكفرت لدينا مكاد عف التجارب كالخبرات ال ار دة  ،مف جكانب معينة كبدرجات مختمفة  ،فى كؿ

مف فرنسا كبريطانيا  ،كالياباف كالصيف كسنغافكرة  ،كالكاليات المتحدة  ،كفى مجمكعة الدكؿ

العربية كخاصة المممكة العربية السعكدية .

كحرصان عمى إبراز الدركس المستفادة مف التجارب الدكلية لفا دة تطكير منظكمة التعميـ العالى

نصنؼ المعمكمات المتكفرة  ،حسب قضايا
فى جميكرية مصر العربية  ،فقد رأينا مف األفضؿ أف ٌ
معينة ذات أكلكية مف كجية النظر المصرية كالعربية  ،بحيث تعتبر بمثابة "دراسات حالة" مركزة
عمى مقاطا معينة مف التجارب المذككرة .

كلذلؾ اعتبرناىا بمثابة دراسات حالة "مكضكعاتية"

أك مقطعية  ،sectorial case studiesتتناكؿ جانبا معينا مف مكضكع الدراسة أك مقطا
بعينو ،بدالن مف أف تككف دراسات حالة قطرية  .country case studiesكسكؼ نرجا ىنا
إلى خبرات ريادية لمدكؿ التي قطعت شكطا بعيدا في مجاؿ تطكير منظكمة التعميـ العالي،

كخاصة منيا الدكؿ الصناعية.

كفيما يمى "المقاطا" أك المكضكعات المختارة فى ضكء الدركس المستفادة البارزة  ،لفا دة تطكير

قطاع التعميـ العالى المصرل ،في مجاالت ار دة أك طميعية .

 1-1-1التعميم العالى وعممية التدويل

 2-1-1-1التدويل وحراك الط ب عمى المستوى العالى
 2-2-1-1-1بين التدويل والعولمة

يتوثر قطاع التعميـ العالى فى الدكؿ الصناعية  ،ككذا في الدكؿ المصنعة حديثان  -ك خاصة

القكل عمى الصعيد الدكلى بيف األطراؼ
بشرؽ فسيا -فى عممية التدكيؿ بمعنى التفاعؿ المتبادؿ
ٌ
المشاركة الر يسية ،كما ييثر فييا.
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كالحؽ أف التدكيؿ أقدـ مف "العكلمة"  ،كربما يككف التدكيؿ فى بعض جكانبو أكثر أصالة كأشد

ارتباطان باحتياجات التغير العالمى مف العكلمة بمعناىا المرٌكز عمى "تبلشى الزماف كالمكاف" مف
حيث الشكؿ  ،كتحرير – "لبرلة" باألحرل –Liberalizationحركات األشخاص كالسما

كالخدمات كاألفكار مف حيث المكضكع  ،كذلؾ فى اتفاؽ إلى حد كبير ما المصالا األساسية

لمدكؿ المتقدمة ذات السيطرة المستقرة تاريخيان عمى االقتصاد العالمي .
شد تعبي انر عف التيارات الحقيقية لتطكر االقتصاد العالمى تحت السطا الظاىر
أما التدكيؿ فيك أ ٌ
لتضاريس النظاـ الدكلى .كلذلؾ يتـ الحديث عف "تدكيؿ اإلنتاج" مثبلن  ،كما يتـ الحديث عف
تدكيؿ التعميـ كالتعميـ العالى ،تعبي انر عف حركات التغير التعميمى فى أبعاده المختمفة ،كأىـ ىذه
األبعاد  :حراؾ الطبلب عمى مستكل التعميـ العالى كالدراسات العميا بيف البمداف ،مف جية أكلى،

كاتساع مكجة فتا فركع لمجامعات األجنبية الكبرل خارج الدكؿ األـ ،مف جية ثانية  ،كالشراكات

البحثية كفى بناء القدرات ،مف جية ثالثة .كفيما يمى نعالا ىذه المكضكعات الثبلثة تباعان.

 1-2-1-1-1الحراك الط بى

يتوثر الحراؾ الطبلبى عمى المستكل الدكلى فى مجاؿ التعميـ العالى كالدراسات العميا بقكتيف

متعاكستيف  :قكة الدفا  Push-Powerكقكة الجذب  Pull-Powerكتتكقؼ قكة الحراؾ  ،كمان
ٍ
النكعية  ،عمى القكة النسبية
ككيفان  ،أل مف حيث أعداد الطبلب المتحركيف كمجاالت تعميميـ ٍ
لمدفا كالجذب التى تحدد "نقطة التكازف" فى كؿ حالة عمى حدة .

كي ٍقصد بقكة الدفا حركة ابتعاث الطبلب فى "دكؿ اإلرساؿ"  ،بينما ينصرؼ مفيكـ قكة الجذب

إلى كفاءة عممية استقطاب الطمبة لمدراسة أك "التجنيد الطبلبى"  Recruitmentالتى تقكـ بيا
"دكؿ االستقباؿ" الجتذاب أكبر عدد ممكف مف الطمبة األجانب لمدراسة فى جامعاتيا  ،فى

تخصصات معنية تكفؽ بدرجة معينة بيف رغبات كمطالب الطرفيف  :المرسؿ كالمستقبؿ .
كتشير البيانات المتاحة فى ىذا الصدد ،مف بعض المصادر كالمراجا ذات الصمة ،إلى عدة
حقا ؽ أساسية

(ُ)

:

 بمغ تعداد الطبلب الذيف يتنقمكف لمدراسة مف بمد إلى فخر نحك خمسة مبلييف طالب
عاـ َُِْ  ،كىك ما يمثؿ أكثر مف ضعؼ العدد عاـ َََِ (ُ ِ.مميكف

طالب)– بمعدؿ زيادة سنكية َُ %تقريبان .

)1(See :University of Oxford, International Trends in Higher Education, 2015.
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 تتكقا مصادر "منظمة التعاكف االقتصادل كالتنمية"  OECDأف يصؿ حجـ التنقؿ
الدكلى لمطمبة إلى ٖ مبلييف طالب فى عاـ َِِٓ .

فيما يتعمؽ بدكؿ االستقباؿ الجاذبة لمطمبة "الدكلييف"  ،فإف الكاليات المتحدة تحتؿ المركز األكؿ
حيث تستوثر بحصة ُٔ %مف إجمالى عدد الطمبة المذككريف  ،تمييا المممكة المتحدة (ُّ، )%
كلكؿ مف استراليا كألمانيا كفرنسا حصة مقدرة بنحك ٔ ، %لتجما ىذه الدكؿ الخمسة نحك نصؼ

العدد االجمالى لمطمبة الدارسيف دكليا

(ِ)

.

كفيما يتعمؽ بفرنسا – كمثاؿ – فإنيا تعمؿ بجيد كاضا عمى أف تككف مقصدان جذابان لمطمبة

األجانب  ،حيث يبمغ نسبة الطمبة األجانب فى المستكل الثالث مف التعميـ

Tertiary

 Educationحكالى ِ %مف إجمالى الطمبة فى فرنسا عاـ َُِِ  ،مف جامعات كمعاىد عالية
كما إلييا ضمف المستكل التالى لمدراسة الثانكية (ّ).

ك استكماال لمفا دة التحميمية ،نشير إلى أف مصادر " منظمة التعاكف االقتصادل كالتنمية" تذكر
تغير فى تركيب الدكؿ المستقبمة لمطمبة األجانب عبر الزمف  ،حيث أخذ النصيب التقميدل الكبير
ا

الذل تقتنصو الكاليات المتحدة فى السكؽ الدكلية لمتعميـ العالى فى التناقص تدريجيان  ،مقابؿ
ارتفاع نصيب كؿ مف استراليا ككندا  ،ما ظيكر تفضيؿ طبلبى لبلنتقاؿ داخؿ اإلقميـ الجغرافى

المشترؾ – بالمعنى الكاسا – كتفضيؿ بعض طمبة شرؽ فسيا لمدراسة فى أستراليا .

ىذا عف دكؿ االستقباؿ الجاذبة كالمجنًدة  .أما دكؿ اإلرساؿ الباعثة فيى تتركز فى قارة فسيا

عمكمان  ،كفى منطقة شرؽ فسيا خصكصان  ،حيث تقدـ الدكؿ اآلسيكية نحك ّٓ %مف إجمالى
الطمبة الدارسيف فى الخارج  ،كخاصة الصيف كاليند كككريا الجنكبية .

صينى كاحد؛ كبعد الصيف توتى
كيذكر أف مف بيف كؿ ستة طمبة دارسيف دكليا  ،يكجد طالب
ٌ
اليند التى يفضؿ طبلبيا المبعكثكف الدراسة فى بريطانيا  ،كتحتؿ اليند المركز الثانى مف حيث

عدد ال طمبة الدارسيف فى قطاع التعميـ العالى ببريطانيا بعد الصيف  ،كيتكقا أف تتجاكزىا نيجيريا
بحمكؿ عاـ َُِْ-كآخر سنة متاح عنيا بيانات في الدراسة التي نشير إلى نتا جيا ىنا

(ُ)

.

كلكف الصيف تبقى فى جميا األحكاؿ "فرس الرىاف" أماـ ميسسات التعميـ العالى فى الدكؿ
University of Oxford, op.cit .

)()2

( ()3

 OECD, Education At A Glance, 2014 .

)1( University of Oxford, op.cit .
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الغربية فى مجاؿ اقتناص الطمبة األجانب  ،لدرجة أف تتنافس ىذه الميسسات فيما بينيا
الجتذاب المزيد مف طمبة الصيف  ،كمنيا ألمانيا (ِ).

أما عمى مستكل الدكؿ العربية فإف

السعكدية تحتؿ المركز األكؿ عربيا مف حيث عدد الطمبة الدارسيف بالخارج  ،كخاصة فى

الكاليات المتحدة.

حكاذا كاف لنا مف تعميؽ حكؿ ظاىرة اتساع الحراؾ الطبلبى عمى الصعيد الدكلى فى مجاؿ التعميـ
العالى  ،مف حيث دالالتو تجاه الحالة المصرية  ،فإنو تنبغى اإلشارة إلى التناقص المضطرد
خبلؿ األعكاـ العشريف أك الثبلثيف األخيرة فى أعداد الطمبة (المبعكثيف) لمخارج .ك كانت تسجؿ

حركتيـ فى مراحؿ سابقة بعدان أساسيان مف أبعاد العممية التعميمية فى قطاع الدراسات العميا ،
كخاصة فى العمكـ األساسية  ،كفى بعض فركع العمكـ االجتماعية (االقتصاد كاالجتماع

كالسياسة) كاإلنسانيات (الفمسفة كاآلداب المقارنة كالتاريخ المعاصر لممنطقة العربية كاالسبلمية) .

كيعكد نقص أعداد (المبعكثيف) لمدراسات العميا -أيضا -إلى التغير الذل حدث فى النظاـ الدكلى
بانييار االتحاد السكفيتى كمنظكمة الدكؿ األكركبية المرتبطة بو فى أكركبا الشرقية فى مطما

التسعينات مف القرف المنصرـ  ،حيث كاف االتحاد السكفيتى السابؽ كدكؿ أكركبا الشرقية مقصدان

أساسيان لممبعكثيف المصرييف فى مختمؼ مجاالت الدراسات العميا سكاء منيا المدنية أك العسكرية
 ،فى إطار العبلقات المتميزة بيف مصر كىذه الدكؿ حتى مطما منتصؼ السبعينات  ،كبوقؿ نفقة

ممكنة مترتبة عمى الطرؼ المصرل ،حيث كاف جانب كبير نسبيان مف المبعكثيف المصرييف
يذىب إلييا فى إطار المنا الدراسية كما إلييا .

ككاف نقص التمكيؿ المخصص لمدراسات العميا بالخارج السبب المباشر بعد ذلؾ لتضايؿ حركة

االبتعاث الخارجى  ،مما حرـ قطاع التعميـ العالى المصرل مف مكرد ىاـ لتجديد ديناميكية
الدراسة فكؽ الجامعية كعممية البحث األساسى كالتطبيقي فى الجامعات المصرية كمراكز البحكث
العممية كالزراعية كالمعاىد المرتبطة بوكاديمية البحث العممى كالتكنكلكجيا ككذا المعاىد كالمراكز

البحثية المتخصصة فى الحقؿ العاـ لمعمكـ االجتماعية (مثؿ معيد التخطيط القكمى كالمركز
القكمى لمبحكث االجتماعية كالجنا ية).

الحرم الجامعية
 3-2-1-1-1التوسع فى فتح فروع الجامعات أو ُ

تشير البيانات المتاحة إلى قياـ عدد مف الجامعات الكبرل فى الدكؿ الغر ٌبية بفتا فركع ليا عمى
ىي ة يح يرـ جامعية كاممة  Campusesفى بمداف أخرل (ُ).
)2( Brandenberg and Jiani Zhu, Higher Education in China in the Light of Massification and
Demographic change, Lessons to be Learned for Germany, CHE, Germany, Working Paper No. 97,
October 2007 .
)1( See :University of Oxford, op.cit .
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كمف الفركع الشييرة فرع جامعة نكتنجياـ فى مدينة " نينجبك" الصينية  ،ككقعت كؿ مف جامعة

النكستر  Lancasterكجامعة ستراثكبليدو  Strathclydeاتفاقان فى مايك ََِٗ إلقامة فرعيف

فى أكؿ مدينة لممعرفة  : Knowledge Parkفى مدينة الىكر بباكستاف  .كلجامعة النكستر
ركابط سابقة ما الجامعات الباكستانية حيث قامت بالمشاركة فى التدريس ببراما مصممة
لمحصكؿ عمى درجات عممية مشتركة فى تخصصات إدارة األعماؿ كالحاسبات كاليندسة ،

باالشتراؾ ما معيد ككمستاس  COMSTASلتكنكلكجيا المعمكمات منذ ََُِ .

كتخطط

كمف األمثمة عمى

الغانية .
جامعة النكستر أيضا إلقامة حرـ جامعى بمدينة أكرا/العاصمة
ٌ
التكسا فى حركة إقامة فركع الجامعات األجنبية داخؿ المنطقة العربية مشركع إقامة "الجامعة
األمريكية"

فى تكنس  ،قرب العاصمة ،بالمشاركة ما جامعة (مكف بميزير) التكنسية

 Montplaisirحيث يدرس الطمبة لمدة سنتيف فى تكنس  ،ثـ سنتيف أخرييف فى الجامعات
باإلضافة إلى حرـ

التحصؿ عمى درجة جامعية مزدكجة .
األمريكية المشاركة  ،يتـ بعدىا ٌ
جامعى لجامعة نيك إنجمند  UNEفي مدينة طنجة بالمغرب ،حيث يقضي طمبة مف "جامعة

نيك إنجمند" فصبلن دراسيا أك سنة دراسية كاممة لدراسة المغة العربية كالتاريخ كالثقافة المغربية فى

طنجة .

كحرما جامعية أجنبية فى دكلة
كيمكف أف نضيؼ فرع جامعة السكربكف فى الدكحة/قطر،
ي
اإلمارات العربية المتحدة مثؿ فرع جامعة نيكيكرؾ  NYuفى "أبك ظبى" .

الحرـ الكاممة فيناؾ براما لمشراكة بيف الجامعات الغربية  ،الكبرل كالجامعات
عدا عف الفركع ك ي
فى فسيا حكافريقيا  ،بما فييا المنطقة العربية  ،مف خبلؿ تدريس بعض المقررات المعتمدة فى
الجامعات الغربية  ،كتبادؿ األساتذة  ،كمنا الشيادات المزدكجة ..إلخ .

الحرـ الجامعية كآلية
ليس فيما سبؽ ما يشير مف جانبنا بالضركرة إلى تفضيؿ لخيار فتا الفركع ك ي
لتحسيف عممية التعميـ العالى كالدراسات العميا فى الدكؿ النامية  ،بما فييا الدكؿ العربية كخاصة
مصر ،كلكنا نقدـ ىذا الخيار كمثاؿ عمى تكسا حركة التشارؾ األكاديمى عمى المستكل العالمى

 Collaborationكالذل يمكف أف يفتا الطريؽ – كفؽ ضكابط البد مف أخذىا فى االعتبار
كمراقبة تطبيقيا بصرامة – نحك المشاركة فى ثمار العمـ العالمى المعاصر فى أكبر معاقمو

الدكلية ممثمة فى الدكؿ الصناعية المتقدمة بالغرب (غرب كشماؿ أكركبا  ،كأمريكا الشمالية) .
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كنشير ىنا إلى التجربة الصينية التى ال تسما باالستثمارات األجنبية فى مجاؿ التعميـ العالى إال

بمشاركة ارتباطية ما الميسسات الجامعية المحمية  ،كتحت رقابة الحككمة (ُ).

فى جميكرية مصر العربية ،يكجد منذ عشر سنكات أك أكثر تكجو نحك قبكؿ فتا جامعات أجنبية
عمى غرار "الجامعة األمريكية" القا مة منذ عاـ ُُٗٗ ،كالتى أنش ت مف خبلؿ جيد مشترؾ

لعدد مف الجامعات في الكاليات المتحدة األمريكية.

كيذكر مف ذلؾ  :الجامعة البريطانية ،

كالجامعة األلمانية  ،كربما الجامعة الكندية  ،الجامعة الفرنسية  ،كمشاريا إقامة الجامعات

اليابانية.

ك استكماال لمفا دة المصرية مف التجارب كالخبرات الدكلية ،مف الميـ أف نشير إلى أنو حكاف كانت
إقامة ىذه الجامعات تخضا لمكافقة " المجمس األعمي لمجامعات " ،إال أف األمر يقتضي ضركرة
التوكيد عمي أىمية أف تقدـ الجامعات األجنبية الجديدة إضافة تعميمية كبحثية كخدمية متميزة  ،ك
أال تككف مجرد منافذ الستيعاب الطمبة القادريف عمي أداء الرسكـ الدراسية العالية  ،مف أبناء (

العا بلت) المكسرة نسبيان  ،مف الش ار ا الدخمية المرتفعة كالمتكسطة  ..كذلؾ بالنظر الي ضيؽ
الجامعات الحككمية عف استيعاب األعداد الكبيرة مف الحاصميف عمي شيادة إتماـ الدراسة

الثانكية  ،الراغبيف كالميىميف الستكماؿ الدراسة في المستكل الثالث،مف الجامعات كالكميات

الجامعية كالمعاىد العالية.

لذا يمزـ أف يتـ تفعيؿ الضكابط التى يضعيا المجمس األعمي لمجامعات عمي الترخيص بإقامة
الجامعات األجنبية  ،كشركط تشغيميا  ،كمنا كاعتماد شياداتيا  ،بما يحقؽ تقديـ خدمة تعميمية

متميزة بالفعؿ .

القناة الثانية المناظرة لفتا الفركع كالحرـ الجامعية األجنبية في مصر ىي براما التشارؾ في
المقررات كمنا الدرجات المزدكجة كربما تبادؿ االساتذة  ،مف قبؿ ميسسات تعميمية مصرية
عامة كخاصة ،تدرس في قسـ منيا بالمغات األجنبية مثمما عميو الحاؿ في جامعة القاىرة  -كمية

الحقكؽ ككمية االقتصاد كالعمكـ السياسية – كجامعة عيف شمس ،مف جية أكلى  ،كمعاىد

تعميمية متنكعة خاصة ،مف جية ثانية  .كيقتضي األمر في ىذا المجاؿ أيضان  ،بعد كضا

الضكابط المحكمة  ،مراقبة تطبيقيا بفاعمية ،بآليات كاضحة مفصمة ليس ىنا مقاـ التفصيؿ

لجني
بشونيا ،حتى ال تككف الدراسة مف خبلؿ قناة " التشارؾ " نافذة إضافية أك بكابة خمفية
ٍ
عا د مالي إضافي لمجامعات العامة  ،اك لتحقيؽ أرباح أعمي لممعاىد كالكميات الخاصة .

)1(University of Oxford, op.cit .
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ىذه أضكاء حاكلنا إلقاءىا عمى كاقا التعميـ العالي في مصر  ،في شقٌو المرتبطة بالعبلقات
األكاديمية ما الخارج  ،كدركس مستفادة مف التجارب كالخبرات الدكلية  ،كنومؿ االنتفاع بيذه
الدركس مف خبلؿ كضا فليات جديدة اك تحسيف اآلليات القا مة ذات الصمة ،في ضكء ما

كررناه بكضكح غير مرة عف بعض أىـ ىذه الدركس فيما سبؽ ك فيما سنوتي عمى ذكره الحقا.

 4-2-1-1-1شراكات البحث وبناء القدرات

النقطة األخيرة في عممية تدكيؿ التعميـ العالي  ،متصمة بشراكات البحث كبناء القدرات ؛ كييمنا

عبلقتيا بالبمداف النامية .

أما عف شراكات البحث  ،فإنيا تستمد قيمتيا مف تزايد أىمية الكظيفة البحثية المستقرة في

الجامعات الكبرل  ،في الكاليات المتحدة كأكركبا ككذلؾ في الياباف ،كاألىمية البازغة ليذه
الكظيفة في دكؿ شرؽ فسيا كخاصة الصيف  ،كبمداف أخرل مثؿ سنغافكرة .

معتبر ،كما ىك الحاؿ
ان
كال تتكفر بيانات كافية عف تجارب أخرل يبدك بصفة عامة أف ليا شونان
بالنسبة لركسيا االتحادية كدكلة جنكب افريقيا .

كيظير  ،كما تشير بعض المصادر  ،أف ىناؾ نكعان مف التحكؿ أك االنتقاؿ الذم تمارسو

جامعات كميسسات تعميمية بازغة في بمداف ناىضة  ،شرؽ فسيكية بالذات  ،مف ابتعاث الطمبة

إلى الخارج كالقبكؿ باقامة فركع لمجامعات األجنبية كشراكات تدريسية ما ميسسات محمية ،ك
التكسا في قدرات البحث بالمشاركة ما الميسسات التعميمية المناظرة  ،بما يحقؽ فا دة مشتركة

لؤلطراؼ ذات العبلقة .

كمف األمثمة عمى ذلؾ " مركز زيكريخ " لبلستدامة البي ية العالمية  ETHفي سنغافكرة  ،مف
خبلؿ التعاكف بيف ميسسات اكاديمية سكيسرية " ك بيف "الميسسة السنغافكرية الكطنية لمبحكث "

عاـ ََُِ .كيكرس ىذا المركز جؿ جيده البحثى لمقضايا المتصمة بالتغير المناخي كما يكلده

مف تيديد نكعية الحياة لدل سكاف المدف العمبلقة في المناطؽ المدارية ك تحت المدارية ،

باإلضافة الي أنشطة التدريب البحثى لطمبة الدراسات العميا فى الجامعات السنغافكرية .

كمثاؿ فخر  :المبادرة األمريكية – البريطانية المشتركة لتشجيا االبتكار  ،كالتى يتمخص ىدفيا

المعمف فى تقكية "الشراكة البحثية"  Research Collaborationبيف الجامعات األمريكية
كالبريطانية مف جية  ،كاالقتصادات النامية ،مف جية أخرل .ك تتككف الصيغ التنظيمية مف

طرؼ مشترؾ يمثؿ الكاليات المتحدة كبريطانيا ،كطرؼ مناظر  Counterpartيمثمو مشارؾ
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كاحد أك أكثر مف البمداف النامية األربعة التى بدأت بيا المبادرة كىى الب ارزيؿ كالصيف كاليند

كأندكنيسيا. 49

...

فى الجامعات المصرية جيكد بحثية –في مجاؿ بناء القدرات-بدأت تعطى نتا ا مبشرة  ،حتى
خارج جامعات المركز "القاىرل -التقميدل"  ،مثمما في جامعة بنى سكيؼ  .كما أخذت جامعات

"المركز" كجامعة الثغر باإلسكندرية كجامعات إقميمية عديدة  ،فى تشجيا البحكث كنشرىا فى

الدكريات العممية الدكلية ،كجعميا "المجمس األعمى لمجامعات" جزء مف فلية اعتماد الدرجات

الترقى ألعضاء ىي ة التدريس.
العميا ك ٌ
كمف األىمية بمكاف أف تمحؽ الجامعات كميسسات التعميـ العالى المصرية بقطار التدكيؿ بطريقة
فعالة  .كلف يتحقؽ ذلؾ إال إذا تـ توىيؿ أطراؼ كطنية لمشراكات البحثية ما الجيات الدكلية ،

عمى غرار (الميسسة السنغافكرية الكطنية لمبحكث) التى سبقت اإلشارة إلييا ،بطرؽ متنكعة ليس

ىنا مجاؿ بحثيا المناسب .

كفى مصر كحدات بحثية بالجامعات  ،كمراكز كمعاىد بحثية مستقمة ذات شوف رفيا تاريخيا ،
فى كؿ مف العمكـ األساسية كالتطبيقية  ،كالعمكـ االجتماعية كاإلنسانيات .

كمف قبيؿ رفا

مستكل العممية البحثية ،النظر فى إقامة شراكات قابمة لتحقيؽ "الفا دة المتبادلة" ما أطراؼ دكلية

أكثر تطك انر فى المجاؿ البحثى .

كمف المعمكـ أف التوخر النسبى لمكظيفة البحثية فى الجامعات المصرية كالعربية عمكمان فى فترات
سابقة ،كاف كراء توخر المراكز التى احتمتيا ىذه الجامعات فى التصنيفات الدكلية الشييرة

لمجامعات  ،مثؿ " تصنيؼ جامعة شنغيال" .

...

باإلضافة إلى شراكات البحث  ،تنشط عممية التدكيؿ لقطاع التعميـ العالى فى مجاؿ " بناء

القدرات" كخاصة مف حيث :
 -نظـ تككيد الجكدة

Quality Assurance

 إدارة الميسسات التعميمية "الثالثية"( مف المستكل التعميمي الثالث) -العبلقة بالمحيط المجتمعى – الطبيعى

 -نظـ التمكيؿ المبتكرة لمميسسات التعميمية

 Ibid49
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كتشتد حاجة الجامعات المصرية كالمعاىد العالية ،كالمعاىد كالمراكز البحثية إلى تحسيف

"المدكؿ"
مستكيات اإلدارة كالجكدة كأنماط العبلقة ما المحيط كنظـ التمكيؿ  ،حتى تمحؽ بالنشاط ٌ
عمى المستكل العالمى .

كيمكف اإلشارة ىنا إلى ما حققتو جامعات الصيف خبلؿ األعكاـ

العشريف أك الثبلثيف األخيرة ،فى مجاؿ الجكدة  ،لدرجة أف تشير بعض الدراسات المكثكقة ذات
الصمة إلى تقارب مستكل الجكدة لمتعميـ العالى بيف الصيف كألمانيا مثبل ،لدرجة أف يدعك بعض

المتخصصيف األلماف إلى التماس التعاكف ما الصيف فى ىذا المجاؿ

(ُ)

.

 3-1المبحث الثالث " :المبرلة" و "قابمية التشغيل" و "تمويل التعميم
العالى"
 2-3-1عممية "المبرلة" فى قطاع التعميم العالى Liberalization

منذ منتصؼ السبعينات  ،كخاصة خبلؿ الثمانينات كالتسعينات مف القرف المنصرـ ،أخذ يشيا

فى الفكر كالعمؿ االقتصادل فى الدكؿ الصناعية الغربية (الكاليات المتحدة  +أكركبا الغربية
كالشمالية) تكجو و
معاد لمكينزية التى كانت حققت قد انر كبي انر مف السيطرة فى ىذه الدكؿ تحت
شعارات "دكلة الرفاىة" منذ ثبلثينيات ذلؾ القرف إباف معالجة "الكساد الكبير" ُُِّّٗٗٗ-
كحتى أكاسط السبعينات.ككانت الكينزية قد حققت نجاحات ظاىرة فى خفض معدالت البطالة

كتحقيؽ "األماف المعيشى" لف ات كاسعة مف المكاطنيف بكاسطة أنظمة التوميف المختمفة .
كتتمخص أبرز معالـ "التكجو المضاد لمكينزية" كالذل أطمؽ عميو تكجو "الميبرالييف الجدد" New-

 ، Liberalsكخاصة فى بريطانيا كالكاليات المتحدة ثـ فى بقية الدكؿ المعنية ،فيما يمى :
استعادة اإليماف المطمؽ بآليات السكؽ الحرة كجياز األسعار  ،كخفض النفقات االجتماعية
المكجية لمف ات محدكدة الدخؿ  ،بما فييا نفقات التعميـ كالصحة كاإلعانات  ،ما خفض

الض ار ب عمى الش ار ا الدخمية العميا لؤلفراد كالشركات  ،فيما سمى بتشجيا "اقتصاديات العرض"
 .باإلضافة إلى التحكؿ مف الممكية العامة لممرافؽ كالمنافا العمكمية كما يسمى (السما العامة

 ، )Public goodsخاصة التعميـ كالصحة  ،إلى القطاع الخاص (= الخصخصة)  ،كتطبيؽ
ميدأ "الحككمة الدنيا"  minimal Governmentالستبعاد أكبر قدر ممكف مف النشاط

االقتصادم عف رقابة كسيطرة الحككمة .كفى النياية  :إعطاء األكلكية الستعادة تكازف المكازنة

العامة  ،ما تحميؿ تكمفة تحقيؽ التكازف  ،مف الكجية الفعمية ،عمى عاتؽ الف ات محدكدة الدخؿ.

)1( UWE Brandenburg and Jiani Zhu, op.cit .
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كانتشر ىذا االت جاه إلى الدكؿ الصناعية كشبو الصناعية فى فسيا ككانت لو انعكاساتو عمى
منظكمة التعميـ كالتعميـ العالى كعمى كؿ مف استقبللية الجامعات كالتمكيؿ.

 2-2-3-1الخبرة اليابانية

فى ظؿ المكجة الجديدة التي اجتاحت اقتصاديات الدكؿ الصناعية فى الثمانينات  ،نشطت

عممية لبرلة النشاط االقتصادل  ،بدء مف بريطانيا فى ظؿ كالية تاتشر لر اسة الكزراء ،ك
الكاليات المتحدة تحت ر اسة ركنالد ريجاف .ككاف ليذه المكجة انعكاساتيا القكية عمى الدكؿ

اآلسيكية  ،كخاصة  :الياباف عضك مجمكعة الدكؿ الصناعية السبعة .
كأخذت تسرل مكجة الميبرالية الجديدة فى االقتصاد اليابانى ،رغـ اإلرث القكل لمكجكد الحككمى
كقكة جياز الدكلة النسبية كترسخ منظكمات الرفاىة االجتماعية كالتوميف الصحى كالتقاعدل.

فى مكاجية ىذا اإلرث ،أخذ مسار التغيير فى قطاع التعميـ العالى اليابانى يفعؿ فعمو  ،كخاصة

تحت ضغط زيادة الطمب عمى ىذا التعميـ فيما يسمى التعميـ الكثيؼ-أك "الجماىيرم" Mass
 Educationما نقص نسبي فى إمكانيات الحككمة عف االستجابة المبل مة .

كانعكس

االنعطاؼ نحك المسار الميبرالى الجديد فى اتجاىيف  :استقبللية الجامعات  ،كمبدأ الربحية ،

كخاصة مف حيث رفا تكمفة الرسكـ الدراسية.
كقد انتشرت الدعكة إلى "استقبللية الجامعات"  ،ضمف ما يطمؽ عميو فى بعض الكتابات اليابانية
"إصبلح التعميـ العالى"

(ُ)

.

كيتضا ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ مف كتاب الباحث اليابانى إيكيك

أمانك  Ikuo Amanoفى كتابو عف "التحديات أماـ الجامعات اليابانية Challerges to
 Japanese Universitiesكقد عنكف فصمو األكؿ كالتالى  :الجامعات اليابانية فى سياؽ

األزمة The Japanese University in Crisis

(ِ)

.

فى ىذا الكتاب يقكؿ الميلؼ إف الشعارات السا دة تحت راية إصبلح التعميـ العالى اليابانى فى

المتفرد" . Individualization
ىذه اآلكنة ىى "المبرلة" ك "التنكع" ك "إضفاء الطابا الفردل أك
ٌ
كقد صممت االصبلحات فى ضكء ىذه الشعارات لمتخمص مف الضكابط المستقرة لمحككمة تجاه

الجامعات  ،سعيان إلى إضعاؼ الثقؿ التقميدل لك ازرة التعميـ اليابانية  ،كصكالن إلى ما يسميو دعاة
ذلؾ (اإلصبلح)  :إضفاء المركنة عمى التكجييات التنظيمية  ،كجعؿ مبدأ المنافسة ىك الذل
يحكـ تخصيص المكارد.

See :Geogory S. Poole, Higher Education Reformin Japan, Oxford ,U.K.
Ibid .
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أما منتقدك اإلصبلح فيقكلكف إف اإلدارة الجامعية الحقٌة فى الجامعات اليابانية يجب أال تخضا
لمبادلء السكؽ كالمنافسة دكف ضكابط،أك لمبدأ الربحية الحاكـ لمقطاع الخاص (ُ) .
كىكذا ،كبعد أف كانت الجامعات اليابانية الحككمية أك الكطنية  nationalقبؿ عاـ ََِْ تابعة

تمامان لمحككمة فإنيا أخذت بعد ذلؾ تتمتا باالستقبللية فى إدارتيا تحت قيادة ريساء الجامعات،
كىك أمر تحقؽ بسبلسة نسبية بفضؿ تمتا الياباف بجياز إدارم كؼء ،كتراث تعميمي معتبر عبر

الزمف .

 1-2-3-1تجربة (انجمترا)

()1

تدؿ تجربة انجمت ار -الجسـ الر يسى لممممكة المتحدة – عمى سعى قكل ،كخاصة مف جانب
ريساء الجامعات الحككمية ،مف أجؿ الحصكؿ عمى قدر أكبر مف استقبللية الجامعات فيما

تبكي مكانة
يسمى  . institutional Autonomyكيتـ ذلؾ تحت شعار "المنافسة" مف أجؿ ٌ
ال قة عمى المستكل العالمى .كيقكؿ منتقدك ىذا التكجو إف الدعكة إلى االستقبللية كالمنافسة،
كمف ثـ "مبدأ الربحية" ،تفتقر إلى اإللماـ بالشكاغؿ األساسية المثارة بشوف التكاليؼ االجتماعية

التى يمكف أف تترتب عمى تحكيـ المتطمبات السكقية .كيقكلكف أيضا إف الدعكة إلى استقبللية
الجامعات ىى فى حقيقتيا دعكة إلى التفمٌت مف الرقابة الكثيقة لمحككمة أكثر منيا دفاع عف
الحرية األكاديمية الحقة .

كيمضكف إلى القكؿ إف الدعكة إلى تحسيف عممية صنا القرار فى

عاممى السرعة كالمركنة  ،ليست فقط مف أجؿ التكافؽ ما
إدارة الجامعات سعيان إلى تكفير
ٍ
متطمبات السكؽ  ،كلكنيا مكجية إلى مجابية التنظيـ الحككمى اليرمى الذل يضا قكاعد صارمة

لمنشاط الجامعى .

 1-3-1رفع رسوم الدراسة مقابل خفض اإلنفاق الحكومى :
 -تجربة بريطانيا واليابان

باإلضافة إلى ما ذكرناه بخصكص الدعكة إلى استقبللية الجامعات ،كانعكاس لمكجة "لبرلة"
التعميـ الثالثى عمكمان ،كالتعميـ الجامعى خصكصان ،فى كؿ مف بريطانيا (انجمترا) كالياباف نمحظ

ما يمى :

Ibid .

()1

)2( John Holmwood, The Higher Education experiment in England .
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 بالنسبة النجمت ار فإف مس كلى الجامعات يسعكف إلى استبداؿ التمكيؿ العاـ Public
 Fundingبزيادة التمكيؿ اآلتى مف الطبلب  .كتقكـ حجتيـ فى ذلؾ عمى أف زيادة

الرسكـ الدراسية عمى الطبلب تم ٌكف مف تكفير التمكيؿ المباشر البلزـ لبراما
التدريس الجامعى كالبحكث الجامعية  ،كأف ىذا ،بالتالي ،سيم ٌكف الجامعات العامة
بالذات مف تجنب اآلثار الكخيمة لخفض مخصصات التعميـ فى المكازنات الحككمية

كيزكد ىذه الجامعات بالقدرة عمى المنافسة ما الجامعات الخاصة (ُ).
ٌ
 أما عف الياباف فيبلحظ فى البداية أف إنفاؽ الحككمة اليابانية كنسبة مف الناتا
المحمى االجمالى يعتبر أقؿ مما ىك فى الدكؿ الصناعية المتقدمة األخرل  ،برغـ
أف نصيب االنفاؽ الكمى يقارب المستكل السا د فى الدكؿ الصناعية كخاصة ألمانيا
كالمممكة المتحدة كفرنسا ،كىذا يعنى أف قطاع العا بلت كاالستثمار الخاص ىك

الذل يغطى الفارؽ .

كتميث الجامعات اليابانية كراء نظيراتيا الغربية  ،كىى األكثر مقاكمة لمتغيير فى منظكمة التعميـ

اليابانية كفؽ ما يشير الدارسكف الناقدكف ليذه المنظكمة  ،كخاصة ما اتجاه اإلنفاؽ الحككمى
فى مجاؿ التعميـ إلى االنخفاض بعد ُٕٓٗ كخاصة ُْٖٗ مقابؿ ارتفاع الرسكـ الدراسية مما

أدل إلى التباطي النسبي في حركة االلتحاؽ بالجامعات

(ِ)

.

كحاليا تغطى ك ازرة التعميـ اليابانية نحك نصؼ اإلنفاؽ الجارل لمجامعات العامة كمبمغ اجمالى

يختمؼ مف جامعة إلى أخرل حسب عدد أعضاء اليي ة العممية كالطبلب  ،كيمزـ أف تغطى كؿ
جامعة عامة النصؼ اآلخر مف خبلؿ الرسكـ التعميمية  ،حكايراد المستشفيات الجامعية  ،كبعض
المنا المقدمة مف المشركعات الخاصة  ،كالتبرعات مف المانحيف  ،كعقكد البحث ما الحككمات
المحمية كالشركات .
كعمكمان ،فقد أخذ الكزف النسبى لمجامعات الحككمية اليابانية فى االنخفاض تحت كطوة ارتفاع
أعداد الطبلب الراغبيف فى االلتحاؽ بالمستكل التعميمى الثالث  ،حيث أصبا نحك ٕٓ %مف

ىيالء الطمبة يمتحقكف بالجامعات الخاصة ،بتكاليؼ باىظة عمى عا ؽ العا بلت  .ككما أنو،

كما تزايد درجة االستقبللية لمجامعات العامة فى كجو الرقابة العامة  ،لـ يتـ التطبيؽ الكاجب

لنظـ تككيد الجكدة فى تمؾ الجامعات

(ُ)

.

)1(Ibid .
)2( Fumihiro Maruyama, An overview of the Higher Education System in Japan, pp.7-11.
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…
فيما يتعمؽ بالحالة المصرية ،فإف اإلنفاؽ الحككمي عمى قطاع التعميـ العالى يمثؿ حصة مرتفعة

نسبيان مف اإلنفاؽ الكمي عمى القطاع التعميمى ،كما أف الرسكـ الدراسية منخفضة إلى حد كبير
كال تمثؿ شي ان مذكك انر بالمقارنة ما التكمفة الحقيقية الكاقعة عمى عاتؽ الميزانية العامة .

غير أف نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ ككؿ فى مصر مف الناتا المحمى االجمالى منخفضة انخفاضان

نسبيان مقارنان ممحكظان ما بعض الدكؿ النامية فى شرؽ فسيا  ،حكاف كانت نسبة اإلنفاؽ التعميمى
إلى اجمالى اإلنفاؽ العاـ ،قابمة لممقارنة فى العديد مف الحاالت ،متقاربة معيا نسبيا.

كلكف تزايد أعداد الراغبيف فى االلتحاؽ بالتعميـ الثالثى ،كالقادريف عمميا عمى ذلؾ  ،كلٌد طمبان

اجماليان مرتفعا عمى ميسسات التعميـ الخاصة (كىى-بالمناسبة -ليست ميسسات "أىمية" حكانما
ىى "خاصة" كمف ثـ ىادفة إلى الربا  ،كما ىك معمكـ) .

كقد ارتبط االستثمار الخاص فى التعميـ ،كالتزايد الشديد فى أعداد الكميات كالمعاىد الخاصة ،

تحد مف أعداد القادميف مف الف ات االجتماعية محدكدة الدخؿ
بارتفاع الرسكـ الدراسية إلى درجة ٌ
 .يتزامف ذلؾ ما دعكة –خافتة حينا أك مرتفعة النبرة حينا فخر-إلى مراجعة مبدأ "مجانية التعميـ
كالتعميـ العالى" كفؽ مبدأ "استرداد التكاليؼ  Cost Recoveryبآثاره الكخيمة المحتممة عمى

الترقى المجتمعى كالحراؾ االجتماعى ،كبما يمكف أف
يضيؽ تضييقان
ٌ
تكافي الفرص في مجاؿ ٌ
شديدان عمى تركيبة القاعدة االجتماعية المستقبمية لقكة العمؿ المتطكرة تكنكلكجيا خبلؿ العصر

الصناعى-الرقمي  ،بؿ كالقاعدة االجتماعية لبعض أقساـ السمطة السياسية أيضا  .ك ييكد ذلؾ
أف (الدركس السمبية)-إذا صا ىذا التعبير -المستخمصة مف التجربتيف األخيرتيف لكؿ مف
الياباف كبريطانيا ،ال تصما لمتطبيؽ اآللي في الحالة المصرية كالحاالت العربية عمى سبيؿ

اإلجماؿ.

 3-3-1التعميم العالى وقابمية التشغيل

زيادة القابمية لمتشغيؿ  Employabilityفى االقتصاد الكطنى تمثؿ إحدل القضايا األساسية فى
مضمار ما يسمى بالكفاءة الخارجية لمتعميـ ،ليس فقط فى حقؿ العمكـ األساسية كلكف فى العمكـ

االجتماعية أيضا

(ُ) .

()1أٔظشعٓمٌعٍَٛمالجتّ عٍة 
See :GeorgiosPapanagnou (Ed.) : Social Science and Policy Challenges / Research and Policy Series,
UNESCO, 2011 .
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كفيما يمى نشير إلى تجربتيف بيذا الشوف ىما تجربتا فرنسا (كدكلة صناعية) كسنغافكرة (دكلة

شرؽ فسيكية -شبو صناعية) :

 2-3-3-1التجربة الفرنسية

تشير تجربة فرنسا إلى اتساع القاعدة االجتماعية لمتعميـ مف المستكل الثانكل كالثالثى ،كارتفاع

مستكل التحصيؿ الدراسى  ،حيث أصبا نحك َْ %مف جيؿ الشباب (فى الف ة العمرية ِٓ-
ّْ سنة) يكتسبكف تحصيبلن عمميان  ،كما تقكؿ بعض دراسات منظمة  ، OECDأعمى مف فبا يـ

 .كأف ذلؾ قد صاحبو ارتفاع جكىرل فى مستكل الميارة لدل السكاف.

لذا  ،ليس مفاج ان أف نجد أنو مف السيؿ لؤلفراد األعمى توىيبلن مف حيث الميارة المكتسبة أف

يتمكنكا مف الدخكؿ إلى سكؽ العمؿ  ،حتى ما المستكيات غير المرتفعة نسبيان مف التحصيؿ

العممى

(ِ)

.

كبيذه المناسبة يبلحظ أنو بالنسبة لؤلفراد فى الف ة العمرية (ِٓ ْٔ-سنة) فإف نحك ْٖ %منيـ

(كٕٖ %عمى مستكل الدكؿ أعضاء "منظمة التعاكف االقتصادل كالتنمية"  )"OECDاستطاعكا
الحصكؿ عمى كظا ؼ .ك نجد ٓ %ْ.فقط متعطميف -فى التجربة الفرنسية دا ما (مقابؿ

ٓ %ّ.فى "منظمة التعاكف االقتصادل كالتنمية") ك ٓ %ُُ.خارج دا رة السكاف المشتركيف فى
النشاط االقتصادل ( Economically Active Populationمقابؿ ٓ %ٗ.في "منظمة التعاكف
االقتصادل كالتنمية")  .كتضيؼ مصادر ىذه المنظمة إلى أنو فى إيستكنيا كبمجيكا ك ألمانيا

كىكلندا كالنركيا كالسكيد فإف نحك َٗ %مف األفراد األعمى ميارة ىـ مشتغمكف  ،بينما األقؿ

ميارة ىـ األكثر تعرضان لبلنكشاؼ االقتصادل (ُ).

متخرجى المنظكمة التعميمية ،
 ..ىذه األرقاـ عف تكسا قاعدة قابمية التشغيؿ لمعامميف الميرة
ٌ
كخاصة مف المستكل الثالثى  ،تعكس أىمية االستثمار فى التعميـ فى فرنسا ،مما يزيد مف ىامش
االستفادة المصرية مف الخبرة الفرنسية في ىذا الجانب تحديدا .كقد زاد االنفاؽ عمى التعميـ

بالنسبة لمفرد فى ذلؾ البمد بمعدؿ ُٓ %بيف عامى ََِٓ ك َُُِ عمى مستكل التعميـ
الثالث؛ مقابؿ َُ  %فى المتكسط عمى مستكل "منظمة التعاكف االقتصادل كالتنمية" عمكمان.
األكلي كالثانكم فى فرنسا إالٌ بنسبة ّ %فقط
ىذا بينما لـ يزد اإلنفاؽ عمى التعميـ مف المستكييف ٌ
خبلؿ الفترة المذككرة مما يضيؽ ىامش االستفادة المصرية مف الخبرة الفرنسية ،عمما بوف مستكل

)2(OECD, Education At A Glance 2014, Country Note, France, 2014 .
Ibid .
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الرسكـ الدراسية يبقى معتدالن نسبيان بالمقارنة ما سا ر الدكؿ أعضاء المنظمة المذككرة ،ليتسا
ىامش االستفادة المصرية مف الخبرة الفرنسية مرة أخرل (ِ).

 1-3-3-1التجربة السنغافورية

إف تكسا قاعدة قابمية التشغيؿ فى ىذا "البمد-الميناء" اآلسيكل الصغير ،ارتبط ارتباطان كثيقان
باالستثمار المكسا كالكثيؼ فى التعميـ كالتعميـ العالى .

كحسب مصادر "منظمة التعاكف

االقتصادل كالتنمية" فإنو-خبلؿ الفترة مف ََِٓ إلى ََِٗ  -زاد اإلنفاؽ عمى التعميـ بنسبة

َْ  ، %بينما زاد نصيب التعميـ العالى مف مكازنة التعميـ بشكؿ ثابت خبلؿ نفس الفترة مف نحك
ّٔ %عاـ ََِٓ إلى ِْ %عاـ ََِٗ  .كمف المقدر أنو قد حدثت زيادة كبيرة  ،خبلؿ

السنكات بعد ََِٗ  ،فى اإلنفاؽ عمى التعميـ عمكمان ،كالتعميـ العالى خصكصان .ك ليست

بدعان فى ذلؾ  ،منذ زادت االستثمارات بمعدالت مرتفعة عمى امتداد العالـ ككؿ ،
سنغافكرة ٍ
كخاصة فى المستكل التعميمى الثالثى (ّ) .
تفسر مصادر "منظمة التعاكف االقتصادل كالتنمية" ىذا اإلنفاؽ االستثمارل المرتفا عمى التعميـ

العالى فى سنغافكرة بالذات  ،بونو (نابا مف إدراؾ أف قكة العمؿ المتعممة جيدان

well-

 educated labor forceىى أمر ضركرل لمتنمية االقتصادية طكيمة األجؿ) (ْ) .كتضيؼ
( ...فى ىذا البمد الذل شيد مستكل عاليا لتطكر قطاع التعميـ العالى  ،كاف ىناؾ إدراؾ متزايد

بالحاجة إلى اقامة أقكل العبلقات الممكنة بيف ميسسات التعميـ العالى كالقطاع الصناعى ،ما

إحداث التنكيا – فى نفس الكقت – لممدل الخاص بالمكاصفات المينية التى تقدميا ىذه

الميسسات  .. Occupational qualificationsباإلضافة إلى إقامة عبلقة كثيقةبيف

المشركعات الصغيرة كالمتكسطة كبيف ميسسات التعميـ العالى ،فى مجاؿ االبتكار حكاقامة
"مشركعات المخاطرة فى مجاؿ البحث"  Research Venturesكما ىك الحاؿ فى الدكؿ

المتقدمة مثؿ فرنسا كالمممكة المتحدة كالياباف)

(ُ)

.

( ..كلذا تعمؿ سنغافكرة بشكؿ مركز في مجاؿ تطكير كتحسيف كفاءة الجامعات كالمعاىد
الفنية الشاممة -كميسسات تكنكلكجيا المعمكمات  ،مف أجؿ ضماف أف يبقى
"البكليتكنيكية"ٌ -

)2(Ibid .
)3(See : OECD, Higher Education to 2030 :
Globalization and Government Spending in Higher Education, Executive Summary, pp. 20-23 .
())4

Ibid, p. 20.
)1(Ibid .
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قطاع التعميـ العالى السنغافكرل ضمف طبقة التعميـ المتميز بالمعايير العالمية )World class

(ِ)

.

كيضيؼ نفس المصدر أنو (فى سنغافكرة تتوكد أىمية التحرؾ فى مجاالت أكثر تعقيدان مف التعميـ

لجنى العكا د القصكل مف
 ،عبر عممية "التشارؾ"  Collaborationما القطاع التصنيعى
ٍ
االستثمار فى التعميـ العالى) (ّ) .
كنذكر أيضا بخصكص المعاىد البكليتكنيكية كنظا رىا عمى مستكل الكميات الجامعية ( ..أنيا
تعمؿ ما معاىد البحث الحككمية ألداء دكر مركزل عمى صعيد االبتكارات كالتكنكلكجيات

الجديدة  ،كما فى مجاؿ الطب كالبحكث اإلكمينيكية مثبل  ،كما تعمؿ ما شركات الصناعة مف

القارة"
أجؿ تطكير المنتجات كالعمميات اإلنتاجية عبر مراكز االبتكار ككحدات التصميـ اليندسى " ٌ

– أم المقامة أك الميطٌرة -ضمف المعاىد كالكميات المذككرة) (ْ).

كيذكرنا ما يحدث فى سنغافكرة بما حدث فى الصيف مف إعطاء االىتماـ البلزـ لمتكسا فى

"التعميـ مدل الحياة"  Life-long learningما االرتباط الجدل بقضية تنمية "قطاع التميز" فى
العممية التعميمية  .. The excellence Sectorحيث تقدـ الصيف ْ %ٔ.مف اجمالى اإلنفاؽ
عمى التعميـ العالى إلى تعميـ الصفكة برسكـ منخفضة (مقابؿ ٕ %ُ.فقط فى ألمانيا) – كىذا
يعنى أف الصيف تقدـ نصيبا نسبيا يبمغ أربعة أضعاؼ ذلؾ النصيب في ألمانيا ،عمى صعيد

تعميـ النخبة  –Elite Education :كيجرل ذلؾ تحت شعار ( :ال يمكف تحقيؽ التمير إال إذا

تكفرت اإلرادة لبلستثمار المتميز):

(ُ) You can only get excellence if you are willing to invest excellently

كبطريقة دا رية  ،يعيدنا ىذا مرة أخرل إلى التجربة السنغافكرية التى تيكد عمى الدعـ الحككمى

لمت عميـ  ،مف خبلؿ اإلنفاؽ العاـ  ،حيث ييكد العديد مف الخبراء أف لدل المس كليف فييا قد ار
عاليا مف اإلدراؾ السميـ العتبارات الكفاءة االجتماعية لمتعميـ العالى  ،كخاصة مف حيث أثره فى

خفض مستكيات الفقر ك معدالت الجريمة  .كما يتكفر اإلدراؾ بوف اعتبارات اإلنصاؼ equity
– كىك مصطما ذك داللة إيجابية كلكف عمى مستكل أقؿ مف العدالة  Justiceفي ضكء ما
تتضمنو ىذه مف إعادة تكزيا الثركات كالدخكؿ -تقضى بوىمية تحقيؽ فرص متساكية بيف

األفراد .ك نعني ىنا تطبيؽ (مبدأ تكافي الفرص) -حيث أف أصحاب الدخكؿ المخفضة يكاجيكف

المصاعب فى الحصكؿ عمى المكارد البلزمة الستكماؿ التعميـ مف المستكل الثالثى ،حتى لك كاف

)2(Ibid, p. 23
)3(Ibid .
)4(Ibid, p. 22 .
)1(Brandenburg and Jiani Zhu, op.cit, p. 49.
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عمى سبيؿ اال تماف كالقرض  ..كفخركف تدفعيـ المصاعب إلى االلتحاؽ بسكؽ العمؿ بوسرع ما

يمكف بدال مف استكماؿ المراحؿ المتقدمة مف التعميـ.
...

فى مصر دعكتاف  :أكالىما دعكة إلى مراجعة مجانية التعميـ  ،بؿ كتطبيؽ مبدأ "استرداد
التكاليؼ"  .. cost recoveryكيتضا مف التجربة السنغافكرية ( كما تكجد إشارات مف خبرة

الصيف أيضا) أف تطبيؽ ذلؾ المبدأ يخ ٌؿ باعتبارات الكفاءة االجتماعية ك مبادمء اإلنصاؼ
كتكافي الفرص ،إخبلالن جسيمان ،مما يمكف أف ييدم إلى فثار اقتصادية سمبية جدا فى نياية
المطاؼ .إذ ليس بمبدأ الربحية كحده تقاـ النظـ التعميمية  .ك يستخمص ىذا أيضا مف فحص

التجربة الفرنسية ،عمى نحك ما سبقت اإلشارة .

الدعكة األخرل ىى إلى ربط مخرجات العممية التعميمية باحتياجات سكؽ العمؿ .كلكف فى ضكء

التجارب المذككرة فن فا يتضا أف ذلؾ ال يمكف أف يتـ إال مف خبلؿ تكسيا قابمية التشغيؿ كمعيار
لكفاءة المنظكمة التعميمية .كأف ذلؾ بدكره مرتبط بزيادة مركنة الجياز االنتاجى (كبالتالى مركنة

سكؽ العمؿ).
حكانو فى ضكء التجارب المعاصرة ،كخاصة تجارب سنغافكرة كالصيف ككذلؾ الياباف ،كفى مراحؿ
تاريخية سابقة  :بريطانيا كفرنسا كالكاليات المتحدة –فإف المدخؿ األصا لربط مخرجات العممية
التعميمية بمتطمبات سكؽ العمؿ في األجؿ الطكيؿ كفي السياؽ التنمكم ،إنما ىك تكسيا كتعميؽ

الصناعة التحكيمية المحمية  ،كخاصة "صناعات سما التصنيا" – فيما يسمى بالفرنسية

 biensD'equipmentأل اآلالت كالمعدات اإلنتاجية ك أدكات الكرش.

كليكف معمكما أف دخكؿ "العصر مابعد الصناعي"-حيث يصبا القطاع الخدمي المتطكر

تكنكلكجيا ىك القطاع المسيطر ك القا د لقاطرة االقتصاد الكطني في ضكء تكليده لمشطر األعظـ
ٌ
مف الناتا المحمي اإلجمالي-إف ذلؾ غير ممكف عمميا بالطريقة المجدية اقتصاديا ،إذا لـ يسبقو
الدخكؿ مف أكسا األبكاب إلى العصر الصناعي نفسو.

ك قمب الصناعة ىك "الصناعة

التحكيمية" .كمف خبلؿ تكسيا كتعميؽ القطاع الصناعي التحكيمي ،يمكف أف تتحقؽ "ثكرة
التصنيا" التي مارستيا كافة الدكؿ الصناعية-جديدىا كقديميا-عمى مدارج التاريخ الحديث

كالمعاصر كالراىف جميعا .كمف خبلؿ غ ٌذ السير عمى مدارج التعميؽ الصناعي-كفؽ المعنى

السابؽ -يمكف اف يتحقؽ "الدخكؿ اآلمف" إلى عصر الخدمات ،في أفؽ الزماف المستقبمي لمصر
العربية عمى كؿ حاؿ.
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مف ىنا توتي أىمية البدء بتوىيؿ قكة العمؿ المصرية  -ك العربية عمكما -مف أجؿ التعامؿ ما
مقتضيات التطكر التكنكلكجي لمعصر الصناعي الذم يشيد تحكال حركيا صاعدا ،بحكـ اندماجو

كجؿ.
ببشا ر االقتصاد الخدمي المتطكر -االقتصاد المعرفي إف ش ت -دكف ما ى
كىكذا ،إف العبلقة بيف االستثمار فى التعميـ كبيف البناء الصناعى كالتصنيعى ،عبلقة العركة

الكثقى التي ال تنفصـ أبدان  ..كىذا أمر بالغ األىمية فى مجاؿ رسـ سياسات تطكير التعميـ
كالتعميـ العالى فى مصر العربية.

كنشير في ىذا المقاـ إلى نقطة ميمة ،ربما ال تجد دعكة بشونيا في مصر كما ينبغي ،كىى ما

يسمى فى الصيف تعميـ الصفكة أك النخبة كيمسى فى الكتابات الغربية "إدارة المكاىب" Talent
 Managementككاف يطمؽ عمييا فى مصر رعاية المتفكقيف  ،حيث كانت ليـ فيما مضى،
كربما لـ تزؿ مف حيث الشكؿ قبؿ المحتكل ،مدارس مخصكصة تصؿ بيـ إلى مستكل الجامعة

.

ك مف ثـ ينبغى استعادة االىتماـ بالمتفكقيف في مصر ،قبؿ كأثناء كبعد المرحمة الجامعية حتى

الكصكؿ بيـ -دكف مبالغة -إلى مدارج العبقرية .

 4-3-1تمويل التعميم العالى  :تجارب عربية

قدمنا فى الفقرات السابقة شذرات عديدة عف تمكيؿ التعميـ فى التجارب األجنبية  .فماذا عف

التجارب العربية؟

كما إدراكنا ضيؽ الحيز المتاح ىنا لتناكؿ الحالة العربية الراىنة ،ألسباب ذكرنا طرفا منيا في

المبحث األكؿ ،كخاصة فيما يتعمؽ بالبيانات كالمعمكمات الضركرية لمبحث ،إال أنو (ما ال ييدرؾ

يجمٌو ال يترؾ كمٌو) .كلذا نكتفي ىنا باإلشارة إلى ىبعض ما يتعمؽ بالجانب التمكيمي إلصبلح
العممية التعميمية.
حسب مصادر "المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ" فإف الدكؿ العربية تشترؾ عمكمان فى
اعتمادىا عمى الدعـ الحككمى فى تمكيؿ التعميـ العالى ،كلكف نسب الدعـ تتفاكت حسب القكاعد

المطبقة فى كؿ دكلة .كتضيؼ إحدل كثا قيا :

(تنقسـ تجارب الدكؿ العربية إلى مجمكعتيف  :مجمكعة تضطما الحككمات فييا بالدكر األكؿ فى
تمكيؿ التعميـ ،كتشمؿ دكؿ المغرب العربى كالدكؿ أعضاء "مجمس التعاكف الخميجى" كجميكرية
مصر العربية .

كىذا ما يمكف تسميتو بالمنيا االجتماعى فى التمكيؿ .كالمجمكعة األخرل

يقكـ فييا القطاع الخاص كالمجتما المدنى بدكر مركزل فى تمكيؿ التعميـ  ،كتتككف مف لبناف

81

سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقم (  – )186معيد التخطيط القومي

كاألردف كفمسطيف  ،كتحاكؿ اتخاذ مكقؼ "تكفيقى" فى التمكيؿ عف طريؽ السعى إلى محاكلة

إشراؾ مختمؼ الجيات المعنية فى تحمؿ تكاليؼ التعميـ )
كسكاء

كاف

التمكيؿ

بيذا

الطريؽ

أك

ذاؾ

(ُ)

،

.

فإف

التجارب

الدكلية

التى

ناقشناىا فى السابؽ تمقى أضكاء كاشفة– بضركرة تكفر معايير الكفاءة االجتماعية كاإلنصاؼ
كتكافي الفرص ،.حتى تككف منتجة حقا .

()1دٛٔ.سمٌذٌٓمٌذلّى،تًٌّٛمٌتعٍ ٍُمٌع ٌىرىمٌٛطٓمٌعشبى،مٌٛثٍمةمٌشئٍغٍةمٌّمذِةئٌىمٌّإتّشمٌخ ِظعششٌٍٛصسمءمٌّغئٌٍٓٛ
عٓمٌتعٍٍُمٌع ٌىٚمٌتذثمٌعٍّىرىمٌٛطٓمٌعشبى،مٌّٕظّةمٌعشبٍةٌٍتشبٍةٚمٌثم رةٚمٌعٍ،َٛمإلعىٕذسٌة26-22،دٌغّتش،2115
ص.19
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النتائج والتوصيات

أىم النتائج

 -يمثؿ الحراؾ الطبلبى عمى المستكل العالمى ظاىرة أساسية فى التعميـ العالى كالدراسات

العميا فى الدكؿ الصناعية المتقدمة  ،كفى الدكؿ النامية الديناميكية بمنطقتى شرؽ فسيا كأمريكا
البلتينية.

كتقكـ جامعات الدكؿ الغربية  ،كخاصة فى الكاليات المتحدة كبريطانيا كفرنسا ،

بتجنيد طبلب التعميـ مف المستكل الثالث ،كمف حقؿ الدراسات العميا ،لمدراسة لدييا.

 تتكسا الجامعات الكبرل مف الدكؿ الغربية فى فتا فركع ليا فى دكؿ أخرل مف العالـ النامى ،كما تقكـ الجامعات فى بعض الدكؿ النامية بكضا براما تدريسية كبحثية مشتركة ما الجامعات

األجنبية  .كتمثؿ حركة فتا الفركع الجامعية كالمشاركات التدريسية كالبحثية قناة أساسية لمتعاكف
العممى عمى المستكل الدكلى كنقؿ الخبرات  ،كلكف النتا ا الفعمية لمثؿ ىذا التعاكف تختمؼ

إيجابان كسمبان مف حالة إلى أخرل  ،حسب درجة التوىؿ لدل الجامعات المستفيدة  ،كمدل استعداد

الجامعات المانحة لمخبرة لتقديميا إلى األطراؼ األخرل.

 -تكجد حركة قكية منذ أكا ؿ الثمانينات فى الدكؿ الصناعية إلى الدعكة الستقبللية الجامعات

بعيدان عف رقابة الجيات الحككمية المس كلة (مثؿ ك ازرات التعميـ فى الدكؿ المعنية).

كما تزيد

المكجو لمتعميـ مف قبؿ قطاع العا بلت كالقطاع الخاص بالمقارنة ما المخصصات
نسبة اإلنفاؽ
ٌ
الحككمية  .كتزداد الرسكـ التعميمية المفركضة عمى طبلب الجامعات بدرجات مختمفة  .كىذا

كمو يتـ في إطار ما يسمى بتحرير (أك "لبرلة") قطاع التعميـ العالى.

 -تتسـ التجارب الدكلية ال ار دة فى الدكؿ المتقدمة اقتصاديان بتحقيؽ درجة مرتفعة مف الربط

العضكل بيف منظكمة التعميـ كالتعميـ العالى كبيف منظكمة التشغيؿ كاإلنتاج .

كينتا عف ذلؾ

ارتفاع نسبة استيعاب خريجى النظاـ التعميمى فى سكؽ العمؿ ما ارتفاع مستكل التقدـ

االقتصادل

كمركنة

الجياز
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التكصيات

انتيت الدراسة إلى عدد مف التكصيات التى يمكف تقديميا لفرص تحسيف عممية صنا السياسات
كاتخاذ الق اررات فى قطاع التعميـ العالى فى جميكرية مصر العربية ،كأىميا ما يوتى :

 العمؿ عمى ربط التعميـ قبؿ الجامعى كالتعميـ الفنى بالتعميـ الجامعى كالدراسات
العميا ،مف خبلؿ منظكمة متكاممة تراعى تحقيؽ ما يسمى بالشجرة التعميمية متعددة

الفركع  ،بدالن مف المسارات الخطية المغمقة ألنكاع التعميـ كمستكياتو المختمفة .

 استعادة االىتماـ بالبعثات لطمبة الدراسات العميا فى كؿ مف العمكـ األساسية
كالرياضية كالعمكـ االجتماعية كفركع اإلنسانيات (األدب كالفمسفة كالمسانيات ..إلخ).

كيتطمب ذلؾ رفا مخصصات البعثات مف جية أكلى ،ك الميمات العممية لما بعد
الدكتكراه مف جية أخرل  ،ما كضا مخطط قابؿ لمتنفيذ فى ىذا المجاؿ مف حيث

األىداؼ كالمكارد كالمدل الزمنى .

 تفعيؿ الضكابط المكضكعة عمى عممية إقامة الجامعات األجنبية فى مصر  ،كتفعيؿ
رقابة "المجمس األعمى لمجامعات" ك "المجمس الكطنى لبلعتماد" عمى عممية منا
الشيادات مف قبؿ الجامعات األجنبية العاممة فى مصر  ،كالجامعات المحمية الخاصة

 ،كعمى قنكات المشاركة التعميمية بيف الكميات الجامعية العامة كالخاصة كبيف

الجامعات كالكميات المناظرة فى الخارج .

 بذؿ مزيد مف الجيكد لتشجيا البحكث فى الجامعات  ،كنشر األعماؿ البحثية فى
الدكريات العممية ذات الكزف عمى المستكل العالمى .

 اعتماد مبدأ التدرج فى رفا الرسكـ الدراسية عمى طمبة الجامعات لمراعاة الظركؼ
االجتماعية  ،كالتسيير عمى أبناء الف ات غير القادرة مف خبلؿ القركض الطبلبية

القابمة لمتسديد بعد التخرج .

 استعادة االىتماـ بالمتفكقيف فى المراحؿ الجامعية – ك قبؿ الجامعية – لمكاكبة
التطكر العالمى فى مجاؿ "تعميـ الصفكة" ك "إدارة المكاىب" .

 اتخاذ مزيد مف الخطكات الفعالة لربط المنظكمة التعميمية بالمنظكمة اإلنتاجية
كالتصنيعية لرفا القابمية لمتشغيؿ  Employabilityلمخرجات التعميـ العالى .

 رفا مخصصات التمكيؿ الحككمى لمتعميـ العالى باعتبارىا نكعان مف االستثمار
المنتا ،كفؽ ما نص عميو الدستكر المصرل بشوف أنصبة اإلنفاؽ عمى التعميـ كالبحث

العممى مف الدخؿ القكمي.
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ممخص الفصل الثانى
يشي د التعميـ كالتعميـ العالى عمى المستكل الدكلى تغيرات كبيرة  ،ينبغى بحثيا بعناية ،مف أجؿ
التكصؿ إلى دركس مستفادة مف كاقا التجارب كالخبرات المختمفة  ،لتطكير قطاع التعميـ العالى

فى جميكرية مصر العربية.

كيشتمؿ الفصؿ الثانى عمى عرض تحميمى ألىـ التغيرات كالدركس المستفادة المشار إلييا ،فى
المجاالت األربعة اآلتية:
أكال  :التدكيؿ

يقصد بتدكيؿ التعميـ العالى االنتقاؿ مف المحمية إلى العالمية  ،كارتفاع مستكل التبادؿ كالتعاكف

العممى بيف الدكؿ  ،كاتساع حركة التفاعؿ بيف الدكؿ النامية -خاصة ما يسمى بالدكؿ النامية

الديناميكية الكبيرة – كبيف الدكؿ المتقدمة اقتصاديا فى أكركبا كأمريكا الشمالية فى المجاؿ

التعميمى مف المستكل الثالث  – Tertiary Educationأل مستكل الكميات الجامعية كما
يناظرىا مف المعاىد العالية كالميسسات األكاديمية.

كمف أىـ مظاىر تدكيؿ التعميـ العالى بيذا المعنى ما يمى:

 نشكء ظاىرة "الطمبة الدكلييف" الذيف ينتقمكف بغرض الدراسة مف بمدانيـ األصمية إلى
ببلد أخرل تتمتا بمستكل عممى مرمكؽ  ،سكاء بدكافا فردية مف الطمبة كالعا بلت ،

أك فى سياؽ حركة بعض المجتمعات النامية التى تسعى دكليا إلى اإلرتقاء إلى

"المرتبة العالمية" فى التعميـ

 World Class .كقد بمغ عدد "الطمبة الدكلييف" عاـ

َُِْ حكالى خمسة مبلييف طالب ،كىك يمثؿ أكثر مف ضعؼ العدد عاـ َََِ

(حيث بمغ 2,1مميكف طالب)  .كأىـ دكؿ "اإلرساؿ" الطبلبى ىى دكؿ شرؽ فسيا ،
خاصة الصيف كاليند كككريا الجنكبية ،

بينما أىـ دكؿ "االستقباؿ" ىي الكاليات

المتحدة كبريطانيا كفرنسا كألمانيا.

 التكسا فى فتا فركع لمجامعات الغربية ،أك فتا جامعات تابعة لدكؿ معينة ،فى
بعض الدكؿ النامية – كمف بينيا مصر .

 شراكات البحث كالتعاكف فى بناء القدرات  .فقد بدأت تبرز ظاىرة جديدة ىى تحكؿ
الدكؿ النامية الكبيرة ،كالصيف كاليند ،مف ابتعاث الطمبة إلى الخارج أك القبكؿ بفتا
فركع جامعية أجنبية ،إلى التركيز عمى فتا كتفعيؿ قنكات لمشراكة البحثية ما الدكؿ

المتقدمة اقتصاديا ،ك اٍلتماس المساعدة فى بناء قدرات البحث كالنشر العممى  ،حكادارة
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الميسسات األكاديمية ،كبناء نظـ توكيد الجكدة  ،كطرؽ خدمة المجتما  ،كابتكار

أدكات تمكيمية مناسبة .

...

فيما يتعمؽ بالدركس المستفادة مصريا مف عممية التدكيؿ فإنيا تتصؿ خاصة بما يمى:
 رفا مخصصات "البعثات" لمطمبة الدارسيف بمرحمتى الماجستير كالدكتكراه فى الجامعات

األجنبية ،سكاء فى مجاؿ العمكـ األساسية أك العمكـ االجتماعية كاإلنسانيات ،لدل الدكؿ

الغربية الر يسية ،ك الياباف.

 تفعيؿ الضكابط المكضكعة عمى توسيس كنشاط الجامعات األجنبية كفركعيا فى مصر،
كعمى براما التعميـ المشترؾ لدل الميسسات الجامعية كالمعاىد العميا .

 اقامة شراكات بحثية فعالة ما الجامعات  ،كمراكز البحكث فى الدكؿ الغربية كفى
الياباف كالصيف كاليند كككريا الجنكبية .

 االستفادة مف خبرات بعض الدكؿ األجنبية مثؿ الصيف-كدكلة نامية كبيرة ،كألمانيا-
كدكلة صناعية متقدمة ،فى مجاؿ بناء القدرات لمبحث كالنشر كتصميـ نظـ توكيد الجكدة

كاإلدارة الجامعية الحسنة .

ثانيا  " :تحرير" قطاع التعميـ العالى

مسمى "المبرلة"  – Liberalizationليا عدة معاف .مف
كممة "التحرير" – كيطمؽ عمييا البعض ٌ
أىـ ىذه المعانى السعى إلى توكيد استقبللية الجامعات كخاصة الحككمية منيا إزاء ميسسات
الدكؿ المس كلة عف قطاع التعميـ العالى (ك ازرة أك غيرىا) .

كتعنى المفظة أيضا إطبلؽ يد اإلدارة الجامعية فى الحصكؿ عمى مكارد تمكيمية مف خارج

مخصصات المكازنة العامة لمدكلة  ،بما فى ذلؾ مساىمات القطاع الخاص كتبرعات المانحيف

كالكقفيات ،ك"البحكث التعاقدية" ما الشركات ،ككذا رفا مستكيات الرسكـ التعميمية المحصمة مف

الطبلب ،كالتى يترتب عمييا التوثير فى سياسات القبكؿ كالقيد بالكميات الجامعية كالمعاىد العالية
.

تنتشر ىذه المعانى لمتحرير – أك المبرلة – عمى مستكل الجامعات فى الغرب كالشرؽ (مثاؿ :
بريطانيا كالصيف) كىى ليا مييدىا كمنتقدكىا أك المعترضيف عمييا  .كتنصب أكجو االعتراض

حد ذاتو ،إلى تحسيف جذرل فى
عمى أف التحرير – فى التحميؿ النيا ى – قد ال ييدل ،في ٌ
العممية التعميمية بقدر ما يعكس الرغبة فى التخمص مف قيكد الرقابة الحككمية  .كأف التخمص
مف ىذه القيكد ليس خي انر كمو  ،فإف رفا رسكـ الدراسة كفؽ قاعدة "استرداد التكاليؼ" يمكف أف
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ييثر توثي انر سمبيان عمى القاعدة االجتماعية لمتعميـ  ،كيحرـ غير القادريف مف العا بلت مف فرص
إلحاؽ أبنا يـ بالمستكيات الثالثة مف التعميـ  ،كخاصة فى سمؾ الجامعات  .كيسكد ىذا االنتقاد

فى دكا ر أكاديمية كثقافية كاسعة فى الياباف عمى سبيؿ المثاؿ .
ثالثا  :قابمية التشغيؿ

ترتبط قابمة التشغيؿ  Employabilityبقدرة الكصكؿ  accessأك "الحصكؿ" مف طرؼ خريجى
المنظكمة التعميمية فى المستكل الثالث عمى فرص العمؿ البل قة ،سكاء مف حيث شركط التشغيؿ

كمعدالت األجكر أك المزايا التومينية كغيرىا.

كنقدـ بإيجاز مثاليف عمى ىذا المكضكع مف فرنسا (كدكلة متقدمة) كسنغافكرة (كدكلة نامية-
ناىضة) .كيستخمص مف التجربتيف أف فرص التشغيؿ تتمتا فييما بيامش مرتفا لبلتاحة

availabilityلمخريجيف  ،بالنظر إلى الربط العضكل بيف المنظكمة التعميمية كالمنظكمة

اإلنتاجية عمكما ك التشغيمية خصكصا .

كيستخمص أنو كمما ارتفا مستكل التصنيا  ،كمما أصبا فى مقدكر الميىميف تعميميان كفنيان

االندماج فى أسكاؽ العمؿ المرنة بكفاءة عالية نسبيان .

رابعا  :التمكيؿ

فيما يتعمؽ بقضية تمكيؿ التعميـ ،ما اتخاذ المنطقة العربية كحالة لمدراسة  ،فإنو يمكف تقسيـ

الدكؿ العربية عمى مجمكعتيف  ،كفؽ مصادر "المنظمة العربية" لمتربية كالثقافة كالعمكـ – أليكسك:
المجمكعة األكلى تضطما الحككمات فييا بالدكر األساسى لمتمكيؿ  ،مف باطف المكازنة العامة
لمدكلة  ،كمف بينيا مصر كدكؿ "مجمس التعاكف الخميجى" ،كدكؿ المغرب العربى .

ك أما

المجمكعة الثانية  ،فتتبا أسمكبان تكفيقيان يراعى ضعؼ المخصص الحككمى كيكازنو بارتفاع
الرسكـ التعميمية كمساىمات القطاع الخاص ك المجتما المدنى ،كتشمؿ لبناف كاألردف كفمسطيف

.
...فى ضكء النقاط األخيرة ( التدكيؿ ك"تحرير" التعميـ العالى  ،كقابمية التشغيؿ  ،كالتمكيؿ) نجد
عددان مف الدركس المستفادة الميمة عمى المستكل العربى العاـ ،بما فيو جميكرية مصر العربية.
ضركرة التكفيؽ بيف استقبللية اإلدارة الجامعية كفاعمية السمطة اإلشرافية لممجمس األعمى

تغكؿ مف طرؼ تجاه طرؼ  ..كحتى ال تككف الدعكة إلى "تحرير"
لمجامعات  ،حتى ال يحدث ٌ
اإلدارة مجرد كسيمة لمتخمص مف الرقابة العامة عمى منظكمة التعميـ العالى.
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 بالتطبيؽ عمى مسولة الرسكـ الدراسية ،تطرح قضية مجانية التعميـ كالتعميـ العالى مف
فترة إلى أخرل  .كينبغى التدرج فى رفا الرسكـ بما ال يخؿ بمبدأ تكافي الفرص كحتى

ال يتـ التوثير سمبان عمى فرص الحراؾ االجتماعى ألبناء العا بلت مف القكل
االجتماعية محددة الدخؿ.

 أىمية الحصكؿ بمخصص اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ كالتعميـ العالى إلى المستكيات
العالمية المقارنة كخاصة فى (الدكؿ النامية الديناميكية) كالصيف كاليند كالب ارزيؿ

كجنكب أفريقيا .

حيث االستثمار فى التعميـ ليس مجرد استثمار اجتماعى كلكنو

كطنى فى التحميؿ األخير .
استثمار اقتصادل – اجتماعى كمى  ،كمف ثـ
ٌ

 بذؿ اىتماـ خاص بتعميـ الصفكة العممية لجيؿ الشباب فيما يسمى

Elite

 Educationكيعبر عنو في بعض الكتابات بػ ػ ػ "إدارة المكاىب" .كجرل العرؼ عمى
تسمية ىذه الف ة فى مصر بالمتفكقيف .

 التدقيؽ فى كسا ؿ التمكيؿ الجامعى البديمة لرفا الرسكـ ،مثؿ ما يسمى بالصناديؽ
الخاصة ،مف أجؿ التكفيؽ بيف تكفير مكارد إضافية مف األنشطة الجامعية المختمفة
كالبحث التعاقدل ،كبيف الحيمكلة دكف تسرب الممارسات الميدية إلى الفساد فى بي ة

التمكيؿ الجامعى .
 أف تككف استراتيجية تطكير التعميـ كالتعميـ العالى جزء مف استراتيجية شاممة ،
محكرىا التطكر الصناعى كالعممى – التكنكلكجى  ،بحيث يتـ رفا مستكل التوىيؿ

المنتا لطمبة الجامعات كالمعاىد العالية كفؽ "مكاصفات الميف" البلزمة  ،كمف ثـ

تكفير فرص التشغيؿ البل ؽ لمخريجيف.
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الفصل الثالث

قضية مجانية التعميم العالي في ضوء معياري عدالة اإلتاحة وتحقيق
الكفاءة واالستفادة من الخبرات الدولية
مقدمة:

يعد التعميـ أحد أىـ األنشطة االقتصادية في أم مجتما ،حيث يقكـ عمى تيي ة

المكرد البشرم ،كجعمو ميىؿ لممساىمة في العمميات االنتاجية في أم اقتصاد .فالتعميـ ىك
صناعة االنساف التقني الذم ال يقكـ إنتاج حديث بدكنو.

فصناعة التعميـ تمثؿ أحد المككنات اليامة في العمميات كاالنشطة االقتصادية

المختمفة بوم مجتما ،حيث تشكؿ مخرجات ىذه الصناعة ػ ػ ػ ػ ػ باإلضافة إلى التدريب ػ ػ ػ ػ ػ جانب

العرض في سكؽ خدمات القكل العاممة الميىمة .كمف ىذه السكؽ تتـ التغذية المستمرة لجميا
االنشطة االقتصادية بخدمات العمؿ االنتاجية ،كالتي بدكرىا تمثؿ القاسـ المشترؾ ألم نشاط

انتاجي في المجتما .كمف جانب فخر ،تمثؿ صناعة التعميـ أحد أىـ محفزات الطمب الفعاؿ
في أم اقتصاد ،فيي صناعة يعمؿ فييا نسبة ال يستياف بيا مف حجـ القكل العاممة ،كما إنيا

ايدا مف ميزانية القطاع العا مي ،عبلكة عمى حجـ ما ينفؽ عميو مف المكازنة
تستيمؾ جزءا متز ن
العامة لمدكلة.
كما تزداد أىمية ىذه الصناعة ما التطكرات التكنكمعمكماتية التي تمثؿ الدعامة

الر يسية لمجتما المعرفة ،فاإلنتقاؿ إلى مجتما المعرفة مرىكف إلى حد كبير بمدل التطكر في
ىذه الصناعة ػ ػ ػ ػ ػ باإلضافة إلى التطكر في صناعة المعمكمات كتكنكلكجيا اإلتصاالت

(الصناعة التكنكمعمكماتية) ػ ػ ػ ػ ػ المس كلة عف تشكيؿ كصياغة كـ كنكع رأس الماؿ المعرفي،
الذم بتزايد نسبتو تتعمؽ المعرفية في المجتما الذم البد أف يككف ىذا المجتما قد مر

بالمعمكماتية خبلؿ تطكره التاريخي نحك المجتما المعرفي.
حكاذا كاف التعميـ ىك صناعة االنساف التقني الذم ال يقكـ إنتاج حديث بدكنو ،فيك
أيضا صناعة اإلنساف بمفاىيمو األخرل المتعددة كالمتنكعة مف سياسية كاجتماعية كثقافية
ن
كدينية…إلخ .ليذا ،يمثؿ التعميـ قضية أمف قكمي تشغؿ حيز كبير مف إىتمامات أم مجتما
كنظر ألىمية ىذه القضية ،فقد ترسخ االعتقاد بحتمية ىيمنة الدكلة عمى إدارة
نا
مف المجتمعات.
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ىذه الصناعة ،بؿ كفي االيدلكجيات التي تقطف أقصى اليسار ،ال مجاؿ إلتاحتو إال مف خبلؿ
الدكلة .كحتى في األيدلكجيات اليمينية المعتدلة منيا أك المتطرفة ال يمكف أف تترؾ ىذه

الصناعة بكامميا آلليات السكؽ.
إف لمتعميـ خصكصية تجعمو مف الكظا ؼ األساسية ألم دكلة ،حكاف إختمفت اإليدلكجيات،

فاإلختبلؼ محصكر في مدل مساىمة القطاع الخاص في إتاحتو.

كقد برزت عديد مف التحديات التي تكاجة التعميـ كالعممية التعميمية في مصر ،لعؿ
مف أىـ ىذه التحديات كأكثرىا كط ة قضية مجانية التعميـ بصفة عامة ،كمجانية التعميـ العالي

بصفة خاصة ،كىذه القضية األخيرة قد إحتد بسببيا النقاش بؿ البحث كالدرس عف دكر كؿ
مف الدكلة كالقطاع العا مي في تحمؿ أعباء التعميـ العالي بما يتناسب كالعا د ،سكاء العا د

االجتماعي بالنسبة لمدكلة ،أك العا د الخاص بالنسبة لمقطاع العا مي ،ىذا مف جانب .كمف

جانب فخر ،إعادة النظر في دكر كؿ مف الدكلة كالقطاع الخاص في تقديـ خدمات التعميـ
العالي ،كىك ما يساعد عمى تخفيؼ العبء عمى الميسسات التعميمية العامة ،بإستيعاب

تحمؿ تكمفة التعميـ.
القطاع الخاص لجزء مف طالبي الخدمة مف الف ات القادرة عمى ٌ

فإذا كانت مجانية التعميـ أمر مقبكؿ بؿ ككاجب حتى مرحمة نياية التعميـ األساسي،
أك تمد حتى نياية التعميـ قبؿ الجامعي ػ ػ ػ ػ ػ ما ضركرة مراعاة معايير كفاءة تخصيص الحجـ

البلزـ لتغطية إحتياجات كمتطمبات جكدة التعميـ ككفاءة منتجو .فإف مد المجانية إلى التعميـ
العالي مرىكف بقدرة ميسسات التعميـ العالي الحككمية عمى إستيعاب األعداد المتزايدة مف
طالبي خدمة التعميـ العالي ،ىذا مف جية .كمف جية أخرل ،مرىكف بتناسب التكمفة

االجتماعية التي يتحمميا المجتما نتيجة دعـ التعميـ العالي ما العا د االجتماعي منو .كىك ما
يعني مف جية ثالثة ،أف يتحمؿ القطاع العا مي بتكمفة تتناسب كالعا د الخاص الذم يحصؿ
عميو مف التعميـ العالي .ىذا ،ما األخذ في االعتبار لمدكر الذم يجب أف يقكـ بو القطاع

الخاص في تدعيـ ىذا المستكل مف التعميـ.
بيد أف أىـ محكر مف محاكر قضية مجانية التعميـ العالي تتمخص في السياؿ الذم

نحاكؿ اإلجابة عميو ،كمفاده :ىؿ حققت المجانية اليدؼ منيا في تحييد أثر مستكل الدخؿ

عمى تحقيؽ عدالة اإلتاحة ،كفي نفس الكقت تحقيؽ الكفاءة منيا؟ بمعنى فخر ،ىؿ أصبا
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اإللتحاؽ بالتعميـ العالي بفضؿ المجانية يتكقؼ فقط عمى قدرة الطالب الفطرية كجيده في

التحصيؿ كالدرس ،أـ أف ىناؾ عكامؿ أخرل حاكمة ،كبالتالي فقدت المجانية اليدؼ منيا...؟

فإذا كانت المجانية قد حققت اليدؼ منيا ،فكيؼ يمكف تفسير ىذا الكـ مف

األزمات التي يعاني منيا قطاع التعميـ العالي في مصر سكاء عمى مستكل مدخبلت العممية

التعميمية ،أك عمى مستكل التشغيؿ ،أك عمى مستكل المنتا النيا ي؟! .أليست األزمة التمكيمية

ػ ػ ػ ػ ػ ػ كقرينتيا األزمة اإلدارية ػ ػ ػ ػ ػ ىي العامؿ المشترؾ المفسر لمعظـ أزمات التعميـ بصفة عامة
في مصر ،كالتعميـ العالي منو بصفة خاصة؟ فما الجدكل ػ ػ ػ ػ ػ كالحاؿ ىكذا ػ ػ ػ ػ ػ مف اإلبقاء عمى

المجانية المطمقة إف ثبت فقدانيا لمصبلحية  Expireحكانتياء فاعميتيا؟

فإذا كانت أغمب دكؿ العالـ قد أعادت النظر في نيا المجانية المطمقة ،كقامت

بتكزيا عبء تكمفة التعميـ العالي بينيا كبيف القطاع العا مي فيما يعرؼ بمفيكـ "التشاركية أك
المشاركة في تكمفة التعميـ العالي"  .Cost Sharing in Higher Educationليذا ،فمف

أيضا أف يعاد التفكير في المجانية المطمقة ،كالبحث عف سبؿ أكثر
الضركرم في مصر ن
عالميا لمكصكؿ إلى ىدؼ تحقيؽ الكفاءة كبما ال
جدكل مف بيف الطرؽ كاألساليب المتبعة
ن
يتعارض كمفيكـ عدالة اإلتاحة.

أما عف مجانية التعميـ في مصر ،فقد استمر التعميـ لقركف طكيمة ال يعرؼ غير

العمكـ الدينية كالشرعية ،كالذم إنحصر بالتالي في قمة قميمة ىـ رجاؿ الديف ،باإلضافة إلى

أقمية مف كتبة الدكاكيف التي كانت تعرؼ فقط مبادئ القراءة كالكتابة كطرؽ الحساب البسيطة

البلزمة لتيسير األمكر األميرية ،كما عدا ذلؾ فاألمية تشمؿ عمكـ األمة المصرية .إلى أف

معنيا بالتعميـ ككسيمة في
أعتمى سدة الحكـ محمد عمى باشا (َُٖٓ )ُُْٖ-الذم كاف
ن
البداية كىدؼ في النياية.
ففي البداية إتخذ مف التعميـ كسيمة إلعداد ىمف كاف في حاجة إلييـ لتسيير ش كف التنظيـ
اإلدارم الكبير الذم كضعو أنذاؾ ،كما اتخذ في النياية مف التعميـ ىدؼ كغاية "لتنكير أذىاف
العباد" ،كذلؾ بنشره بيف أبناء األمة حتى يمكنيـ تقبؿ بؿ كدعـ التغيير الحضارم الذم يرغب

أف يحدثو في مصر بصبغيا بالحضارة الغربية القدكة كالمثاؿ أنذاؾ.
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ليذا سعى محمد عمي إلى إنشاء المدارس حكارساؿ البعثات حكاستقداـ الخبراء لتعرؼ
مصر معو التعميـ بمفيكمو المدني كعمكمة الحديثة مف طب كصيدلة كزراعة كىندسة
كمحاسبة كغيرىا مف العمكـ المدنية الحديثة.
بيد أنو خبلؿ مسيرة محمد عمي كعند إقتراب نياية حكمو قد كاجيتو أزمة شديدة التعقيد،
حيث تكدس الجياز اإلدارم الذم نظمو بالعامميف خريجي المدارس الذم التزـ بتعيينيـ فيو،

كعدـ قدرة ىذا الجياز عمى استيعاب األعداد المتزايدة مف خريجي المدارس ،ما سكء الحالة
االقتصادية في مصر بعد عاـ َُْٖ كما ترتب عمييا مف ضركرة تخفيض النفقات ،ليذا
سعى إلى إعادة النظر في النظاـ التعميمي الذم كضعو ،فقاـ "المعتبر ميسس مصر الحديثة

عبلجا ليذه األزمة بإلغاء المدارس اإلبتدا ية كالتجييزية ما تقميص عدد
كباعث نيضتيا"
ن
الطمبة في المدارس العميا كالحربية كالطب البشرم كغيرىاُ.
كبعد ذلؾ لـ يسترد التعميـ عافيتو إال في عيد الخديكم إسماعيؿ (ُّٖٔ )ُٖٕٖ-ثـ

تراجا مرة أخرل ما اإلحتبلؿ البريطاني عاـ ُِٖٖ ،كانحصر التعميـ المدني الحديث في نطاؽ
تخريا أعداد مف الكتبة كاإلدارييف مف أجؿ إدارة نظاـ متكاضا لمخدمة المدنية .إلى أف جاءت

حككمة الكفد في عاـ ُّْٗ كأقرت قانكف مجانية التعميـ اإلبتدا ي ،الذم معو تضاعؼ عدد
طبلب كطالبات ىذه المرحمة مف ّْ ألؼ طالب كطالبة عاـ ُّْٗ ُْْٗ/إلى ٓٔ ألؼ عاـ

ُْٓٗ ُْٗٔ/بمعدؿ زيادة سنكية تقارب ِٖ .%أما طمبة المرحمة الثانكية (البكالكريا) فمـ
يزيدكا في عاـ َُٓٗ عف َٖ ألؼ طالب كطالبة في مجتما كاف عدد سكانو قد تجاكز الخمسة

مميكنا ،كىك ماحدا بحككمة الكفد أف تصدر في عاـ َُٓٗ قانكف جديد يقر مجانية التعميـ
عشر
ن
الثانكم مف أجؿ تعزيز فرص الفقراء في التعميـِ.

 7شكري .محمد فؤاد وآخرون" ،بناء دولة مصر محمد عمي" ،ذاكرة األمة ،العدد  ،246الييئة العامة لقصور
1

الثقافة ،1023 ،ص .99

فاروق .عبد الخالق" ،كم ينفق المصريون عمى التعميم" ،مكتبة األسرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ص

.39

92

تطوير منظومة التعميم العالي في مصر

ىذا ،كقد أستند قانكف مجانية التعميـ االبتدا ي الذم أقرتو حككمة الكفد عاـ ُّْٗ عمى

المادة رقـ (ُٗ) مف دستكر ُِّٗ الذم ينص فييا عمى أف "التعميـ األكلي إلزامي لممصرييف
مف بنيف كبنات .كىك مجاني في المكاتب العامة"ُ.

كفي عاـ ُِٔٗ صدر قانكف يقر مجانية التعميـ العالي لتكتمؿ بو دا رة المجانية ليصبا
التعميـ العالي في مصر تعميـ حككمي ػ ػ ػ ػ ػ ما عدا الجامعة األمريكية في القاىرة كحالة خاصة
إستثنا ية ػ ػ ػ ػ ػ كىك ما دعـ كعزز فرص أبناء الطبقة الفقيرة الميىميف (بشيادة إتماـ المرحمة

الثانكية كبمستكل ػ ػ ػ ػ ػ درجات ػ ػ ػ ػ ػ يعبر عف جيكدىـ في البحث كالدرس كالتحصيؿ ،باإلضافة إلى

إمكانياتيـ الفطرية) لئللتحاؽ بالتعميـ العالي .كقد أقر دستكر ُْٔٗ مجانية التعميـ العاـ العالي

بنصو في المادة رقـ (ّٗ) منو عمى أف "تشرؼ الدكلة عمى التعميـ العاـ ،كينظـ القانكف ش كنو.
كىك في مراحمو المختمفة في مدارس الدكلة كجامعاتيا بالمجاف"ِ.

كقد أكد عمى مجانية التعميـ العاـ في جميا مراحمو دستكر ُُٕٗ في المادة رقـ (َِ)

منو التي تنص عمى أف "التعميـ في ميسسات الدكلة التعميمية مجاني في مراحمو المختمفة"ّ.

أيضا دستكر َُِْ في المادة رقـ (ُٗ) منو ،كالتي تنص عمى أف "التعميـ
كصدؽ عمى ذلؾ ن
إلزامي حتى نياية المرحمة الثانكية أك ما يعادليا ،كتكفؿ الدكلة مجانيتو بمراحمو المختمفة في

ميسسات الدكلة التعميمية ،ككفقنا لمقانكفْ"

 2-3عبء مجانية التعميم العالي في مصر:

كقد تزايد عبء مجانية التعميـ العالي في مصر مف سنة ألخرل ،نتيجة تزايد االقباؿ

عمى التعميـ العالي العاـ مف ناحية ،حكارتفاع أسعار مدخبلت العممية التعميمية مف ناحية أخرل.
كما ضعؼ البنية التحتية في ىذا القطاع حكانخفاض كفاءتو االنتاجية تتزايد تكمفتو بمعدالت
متزايدة ،أم أف العممية اإلنتاجية مستقرة عند مرحمة تزايد التكمفة .كبالتالي ،يتزايد عبء المجانية
بمعدالت متزايدة مف سنة ألخرل .كيمكف تكضيا ىذه النقطة مف خبلؿ المقارنة بيف متكسط

الزيادة في جممة المقيديف في ىذا القطاع كبيف متكسط الزيادة في االنفاؽ العاـ عميو .كيكضا
الجدكؿ التالي تطكر عدد الطمبة المقيديف في قطاع التعميـ العالي (حككمي كخاص) مف العاـ

الدراسي َٗ ََُِ/إلى العاـ الدراسي ُّ.َُِْ/
2

أمين .أحمد محمد" ،الدساتير ومشروعات الدساتير في مصر -دراسة في اإلص ح الدستوري والسياسي" مكتبة الشروق الدولية،
ص.32.

1

المرجع السابق ،ص280 .

3

المرجع السابق ،ص120.
http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/Constitution_2014.pdf
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جدول ( :)8-.تطكر عدد الطمبة المقيديف في قطاع التعميـ العالي (حككمي كخاص) مف َٗ: ََُِ/
َُُِّْ/
بيــــــــــــــــــــان

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

جامعات حكومية (الدرجة الجامعية األولى)

1,366,490

1,081,215

1,120,935

1,148,805

1,220,065

جامعات حكومية (الدراسات العليا)

218,991

174,035

252,318

271,642

258,892

تعليم عالي حكومي غير جامعي

74,221

33,908

46,235

64,479

72,852

أزهر (الدرجة الجامعية األولى)

315,533

284,129

269,071.00

279,732

296,506

أزهر (الدراسات العليا)

19,227

12,644

11,926.00

13,222

14,316

جامعة أمريكية (الدرجة الجامعية األولى)

5,055

4,760

5,344.00

5,329

5,295

جامعة أمريكية (الدراسات العليا)

1,148

1,224

1,273.00

1,323

1,267

جامعات خاصة وأهلية

69,315

67,426

71,582.00

88,358

103,535

المعاهد العليا الخاصة

324,926

293,720

283,711.00

309,977

341,241

المعاهد المتوسطة الخاصة

46,662

39,427

33,685.00

45,390

47,767

2,441,568

1,992,488

2,096,080.00

2,228,257

2,361,736

إإجمالي عدد المقيدين بقطاع التعليم العالي
حكومي وخاص

المصدر :الجدكؿ مف إعداد الباحث ،راجا:
)http://www.higheducation.idsc.gov.eg/Front/ar/Default.aspx(25 Dec, 2016

كما األخذ في اإلعتبار أف العاـ الدراسي َُ َُُِ/تناقص فيو أعداد الطبلب المقبكليف
بالجامعات المصرية ،نتيجة سنة الفراغ في الثانكية العامة في العاـ َٗ ،ََُِ/كتعديؿ الجدكؿ
السابؽ بحذؼ القطاع الخاص منو حتى نحصؿ عمى تطكر إجمالي عدد المقيديف بقطاع التعميـ

العالي الحككمي فقط كما في الجدكؿ التالي الذم يظير أف الزيادة في جممة عدد المقيديف تصؿ

سنكيا.
في المتكسط إلى ٔ %ن
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جدول ( :)8-.تطكر إجمالي عدد المقيديف بقطاع التعميـ العالي الحككمي مف ََُِْٗ/ُّ : ََُِ/
بيــــــــــــــــــــان

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

جامعات حكومية (الدرجة الجامعية
األولى)

1,366,490

1,081,215

1,120,935

1,148,805

1,220,065

جامعات حكومية (الدراسات العليا)

218,991

174,035

252,318

271,642

258,892

تعليم عالي حكومي غير جامعي
تشمل المعاهد العليا والمتوسطة

74,221

33,908

46,235

64,479

72,852

أزهر الشريف (الدرجة الجامعية
األولى)

315,533

284,129

269,071

279,732

296,506

أزهر الشريف (الدراسات العليا)

19,227

12,644

11,926

13,222

14,316

اإلجمالي عدد المقيدين بقطاع التعليم
العالي حكومي

1,994,462

1,585,931

1,700,485

1,777,880

1,862,631

نسبة التغير ( )8585/56سنة أساس

0.00%

-20.48%

7.22%

4.55%

4.77%

متوسط الثالث سنوات األخيرة

5.51%

المصدر :الجدكؿ مف إعداد الباحث ،راجا:
( http://www.higheducation.idsc.gov.eg/Front/ar/Default.aspx)25 Dec, 2016

كما يكضا الجدكؿ التالي تطكر حجـ اإلنفاؽ العاـ عمى قطاع التعميـ العالي الحككمي

في مصر خبلؿ السبا سنكات األخيرة مف عاـ ََُِ كحتى َُِٔ.
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جدول ( :).-.تطكر حجـ اإلنفاؽ العاـ عمى قطاع التعميـ العالي الحككمي في مصر (َٗ: ََُِ/

ٓ)َُِٔ/
السنة

**2010/09

**2011/10

**2012/11

**2013/12

**2014/8.

**2015/14

***2016/15

جملة اإلنفاق العام*

413,168.8

476,289.7

616,434.0

616,434.0

798,431

864,564.11

974,793.91

اإلنفاق على قطاع التعليم*

47,053.7

49,898

64,034.5

64,034.5

94,354.6

99,262.9

103,962.2

اإلنفاق على التعليم العالي*

10,234.3

10,560.1

13,728.4

13,728.4

19,984.9

21,211.1

22,627.1

نسبة اإلنفاق على التعليم
من جملة اإلنفاق العام

11.39%

10.48%

10.39%

10.39%

11.82%

11.48%

10.67%

نسبة اإلنفاق على التعليم
العالي من جملة اإلنفاق
على التعليم

21.75%

21.16%

21.44%

21.44%

21.18%

21.37%

21.76%

نسبة اإلنفاق على التعليم
العالي من جملة اإلنفاق
العام

2.48%

2.22%

2.23%

2.23%

2.50%

2.45%

2.32%

* القيمة بالمميكف جنية

** إنفاؽ فعمي

*** إنفاؽ مقدر
المصدر :الجدكؿ مف إعداد الباحث ،راجا في ذلؾ:
)http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Home.aspx(26 Nov. 2016

كيتضا مف ىذا البياف أف حجـ اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ العالي قد زاد مف َُِّ.

مميار جنية في عاـ ََُِـ إلى ِٔ ِِ.مميار جنية في عاـ َُِٔـ بزيادة قدرىا

َٗ .%ُُِ.حكاف كانت نسبة اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ العالي مف جممة اإلنفاؽ العاـ عمى

قطاع التعميـ ثابتة تقر نيبا خبلؿ نفس الفترة ،حيث تتراكح مف ُٔ %ُِ.إلى ٕٔ %ُِ.بمتكسط
أيضا نسبة اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ العالي مف جممة اإلنفاؽ العاـ ثابتة
قدره ْْ .%ُِ.كذلؾ ن
تقر نيبا خبلؿ نفس الفترة ،حيث تتراكح مف ِِ %ِ.إلى َٓ %ِ.بمتكسط قدره ّٓ.%ِ.

سنكيا (ٓ )%بمتكسط نسبة الزيادة في
كبمقارنة متكسط نسبة الزيادة في عدد المقيديف
ن
اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي كنسبة مف جممة اإلنفاؽ عمى قطاع التعميـ في مجممة

(ْْ )%ُِ.يتضا أف التعميـ العالي في مصر يمر بمرحمة تزايد التكمفة ،كالتي تتطمب معيا
البحث عف فليو لمحد مف ىذه الظاىرة الخطيرة.
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كيتضا مف الجدكؿ التالي أف نصيب الطالب المقيد بالتعميـ العالي قد زاد مف

ّْ ُُّٓ.جنية في العاـ الدراسي َٗ ََُِ/إلى ّٗ َُِٕٗ.جنية في العاـ الدراسي
ُّ َُِْ/بزيادة قدرىا ُ %َِٗ.كمتكسط تكمفة سنكية قدرىا ٕٖ ِٕٔٔ.جنية.
جدكؿ (ّ :)ْ-نصيب الطالب مف اإلنفاؽ الحككمي عمى التعميـ العالي ََُِْٗ/ُّ : ََُِ/

بيــــــــــــــــــــان
جملة اإلنفاق الحكومي على التعليم
العالي*
اإلجمالي المقيدين بالجامعات والتعليم
العالي الحكومي**
نصيب الطالب من اإلنفاق الحكومي على
التعليم العالي***

* القيمة بالمميكف

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

10,234.26

10,560.14

13,728.37

13,728.37

19,984.89

1.99

1.59

1.70

1.78

1.86

5,131.34

6,658.64

8,073.21

7,721.77

10,729.39

*** القيمة باأللؼ

** العدد بالمميكف

المصدر :الجدكؿ مف إعداد الباحث ،راجا في ذلؾ المكاقا التالية:
 http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Home.aspx,(24 Dec,
) 2016
) http://www.higheducation.idsc.gov.eg/Front/ar/Default.aspx(25 Dec, 2016

 1-3مدى تأثير المجانية عمى عدالة اإللتحاق بالتعميم العالي:

توييدا لمبدأ مجانية التعميـ العالي ،أنو بدكف قياـ الدكلة بإتاحة تعميـ عالي
يمكف القكؿ ن
مجاني لظؿ ىذا المستكل مف التعميـ محصكر في الطبقة ػ ػ ػ ػ ػ الغنية كالمتكسطة ػ ػ ػ ػ ػ القادرة كحدىا
عمى دفا فاتكرة تعميـ أبنا يا .بؿ كعند مستكل معيف ػ ػ ػ ػ ػ مف التكمفة التي تتحدد بناء عمى فليات

أيضا ىذه الطبقة مف معادلة التعميـ العالي،
السكؽ ػ ػ ػ ػ ػ قد يفكؽ قدره الطبقة المتكسطة؛ ستستبعد ن
لتظؿ الطبقة الغنية كحدىا متصدرة مشيد حممة الميىبلت العميا.
كبالتالي ،فإف أحد أىـ مميزات مجانية التعميـ العالي أنيا تمغي دكر أك أثر التبايف في

أيضا أف
مستكل الدخؿ عمى إمكانية اإللتحاؽ بيذا المستكل مف التعميـ .إال أف مف أىـ سمبياتيا ن
تككف مطمقة ،بمعنى أنيا تطبؽ عمى الجميا دكف معايير لتحديد حكاستيداؼ الف ات المستحقة،

حكاستبعاد الف ات غير المستحقة مف مظمة المجانية ،فيتساكل مف يستطيا تحمؿ التكمفة ما مف ال
أيضا .كما أنو يتكلد مف
يستطيا ،يتساكل المتفكؽ ما األقؿ تفكقنا ما غير الميتـ كالفاشؿ ن
المجانية المطمقة عديد مف السمبيات التي مف أىميا أنيا تخفض بشكؿ أك بآخر مف رفاىية
المجتما ،ينخفض بسببيا العا د االجتماعي مف االنفاؽ العاـ ،كما إنيا تعمؿ عمى إعادة تكزيا
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الدخؿ لصالا الطبقات الغنية .كفيما يمي تحميؿ مختصر لدكر المجانية في تحييد أثر الدخؿ،

ككذلؾ ألىـ سمبيات المجانية المطمقة:

 2-1-3دور المجانية في تحييد أثر مستوى الدخل:

مما ال شؾ فيو ػ ػ ػ ػ ػ بصفة عامة ػ ػ ػ ػ ػ أف إقرار مجانية التعميـ العالي قد حقؽ مبدأ عدالة

اإلتاحة لكؿ مف ىك ميىؿ لمثؿ ىذا التعميـ عف طريؽ إلغاء أثر مستكل الدخؿ ،أم تحييده.
كالمقصكد ىنا بوثر مستكل الدخؿ أف يككف لمستكل الدخؿ دكر أساسي في اإللتحاؽ بالتعميـ

العالي مف عدمو ،فيتمثؿ أثر الدخؿ في إعطاء فرصة أكبر في اإللتحاؽ بالتعميـ العالي
ألصحاب الدخكؿ المرتفعة ،مقارنة بوصحاب الدخكؿ المنخفضة .كبمعنى فخر ،فإف أصحاب

الدخكؿ المنخفضة تقؿ فرصتيـ في اإللتحاؽ بالتعميـ العالي أك تنعدـ بسبب إنخفاض دخميـ.
إف بقاء العكامؿ األخرل عمى ما ىي عميو مثؿ أف يككف التعميـ قبؿ الجامعي مجاني،

كأف يتكقؼ أثر مستكل الدخؿ في تحديد مستكل النجاح في المرحمة الثانكية ،باإلضافة إلى
تكقؼ أثر عكامؿ أخرل؛ فإف مجانية التعميـ العالي تعمؿ عمى تحقيؽ عدالة اإلتاحة بتحقيؽ
تكافي الفرص بيف الميىميف لئللتحاؽ بو ،بحيث ال يشكؿ إنتماء ىيالء الميىميف لطبقة معينة أم

أثر ػ ػ ػ ػ ػ إيجابي أك سمبي ػ ػ ػ ػ ػ عمى عممية اإللتحاؽ ،أم أف مستكل الدخؿ محايد بفعؿ أك نتيجة
المجانية.

 1-1-3أثر المجانية في إنخفاض رفاىية المجتمع:

بيد أف ىذا التحميؿ مردكد عميو بتحميؿ فخر في االتجاة المعاكس مفاده :أف مجانية

التعميـ العالي حكاف حققت مبدأ عدالة اإلتاحة عف طريؽ إلغاء أثر مستكل الدخؿ ،إال أنيا تعمؿ
في نفس الكقت عمى إنخفاض الرفاىية في المجتما .فقياـ الدكلة بتحمؿ تكمفة التعميـ العالي ،أم

نقؿ عبء التعميـ العالي مف الميزانية الخاصة إلى الميزانية العامة ،ييدم إلى زيادة الدخؿ

الحقيقي لمف شممتو مظمة المجانية ،أم زيادة الدخؿ الحقيقي ألصحاب الميزانيات الخاصة .كىك

ما يعني زيادة كمية السما كالخدمات التي يمكف الحصكؿ عمييا بنفس الدخؿ النقدم ،أم زيادة
الرفاىية بفعؿ المجانية.

نظر إلرتفاع مستكل دخؿ
فإذا كانت الطبقات الغنية لدييا منفعة حدية منخفضة لمدخؿ نا
ىذه الطبقات الغنية مقارنة بالمنفعة الحدية المرتفعة لمدخؿ عند الطبقات الفقيرة نتيجة إنخفاض
مستكل دخؿ ىذه الطبقات الفقيرة ،فإف المجانية المطمقة لمتعميـ العالي؛ حكاف كانت تيدم إلى
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زيادة الدخؿ الحقيقي لمطبقات الغنية التي ليست في حاجة إليو إبتداء ،عند تحمؿ الدكلة بعبء
تعميـ أبنا يـ ،إال أف مستكل أك نسبة ىذه الزيادة مقارنة بحجـ الدخؿ المرتفا تككف ضعيفة،

كىك ما يعني أف أثر المجانية في ىذه الحالة أثر ضعيؼ عمى رفاىية مثؿ ىذه الطبقات.

في المقابؿ نجد أف المجانية تيدم إلى زيادة الدخؿ الحقيقي لمطبقات الفقيرة بنسبة كبيرة مقارنة
بحجـ الدخؿ المنخفض ليذه الطبقات ،كىك ما يعني أف المجانية في الكاقا تزيد مف رفاىية

أصحاب الدخكؿ المنخفضة
كبالتالي ،فإف اإلستمرار في دعـ الطبقات الغنية نتيجة مجانية التعميـ العالي تيدم إلى

إنخفاض رفاىية المجتما مقارنة بزيادة ىذه الرفاىية إذا ما تـ إستبعاد الطبقات الغنية مف

المجانية .كما اإلستبعاد فإف الدخكؿ الحقيقية لمطبقات الفقيرة ذات المنفعة الحدية المرتفعة
لمدخؿ تزيد ،كىك ما ييدم في التحميؿ األخير إلى زيادة رفاىية المجتما.

 3-1-3أثر المجانية في إنخفاض العائد االجتماعي من اإلنفاق العام:

حكاذا كانت المجانية المطمقة تيدم إلى إنخفاض رفاىية المجتما ،فيي بالتالي تعمؿ عمى

إنخفاض العا د االجتماعي مف اإلنفاؽ العاـ .حيث أنو إذا لـ يتـ مد المجانية لمطبقات الغنية،
فإنيا ستقكـ بنفسيا بتحمؿ تكمفة التعميـ العالي ،ألف لدييا القدرة كاإلمكانية .بعكس الطبقات

الفقيرة التي إف لـ يتكفر ليـ التعميـ العالي بالمجاف ما كاف مف الممكف أف يحصمكا عميو .كىك ما

يع ني أف مد المجانية لمطبقات الغنية يخفض مف العا د االجتماعي مف االنفاؽ العاـ بعكس مد
المجانية لمطبقات الفقيرة الذم يعظـ مف ىذا العا د.

 4-1-3أثر المجانية في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الغنية:

ىذا باإلضافة إلى أف مجانية التعميـ العالي تيدم إلى إعادة تكزيا الدخؿ لصالا

الطبقات الغنية .فعند إلتحاؽ أحد أبناء الطبقة الغنية بالتعميـ العالي ،كاف مف المفترض أف
تتحمؿ أسرتو بعبء التكمفة عف طريؽ التضحية بجزء مف دخميا يعادؿ ىذه النفقة .فإذا كاف

مجانا ،فإف كاقا الحاؿ يظير أف مجانية التعميـ قد عممت
الحاؿ ىكذا؛ أنو يحصؿ عمى الخدمة
ن
عمى زيادة الدخؿ الحقيقي ليذه األسرة عف طريؽ الحصكؿ عمى خدمات أكثر بنفس الدخؿ
النقدم .كبمعنى فخر ،عممت المجانية عمى تحكيؿ غير مباشر لمكارد الدكلة إلى دخكؿ حقيقية
لمف يمتحؽ بالتعميـ العالي .فإذا كاف ىذا التحكيؿ مقبكؿ بؿ ككاجب لمطبقات غير القادرة الفقيرة،

فإنو غير مقبكؿ بؿ كيعتبر سكء إستغبلؿ لممكارد كىدر لماؿ عاـ إذا حصمت عميو الطبقات

القادرة الغنية.
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كما ييكد التحميؿ السابؽ كيدعمو دراسة أجرىا البنؾ الدكلي في عاـ ََِِ عف الفقر

في مصر ذكر فييا أف اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ العالي يصب في الكاقا في صالا الطبقات
الغنية ،حيث تبيف أف ْٓ %مف اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي يذىب إلى األسر التي تنتمي ألعمى
خميس لمثركة ،في حيف يذىب ٖٔ %إلى أعمى خميسيف ،كال يستفيد الخميس األدنى بوكثر مف

ّ %مف ىذه المكاردُ.

 3-3أثر الثروة والدخل في اإللتحاق بالتعميم العالي:

بصفة عامة ،نيكد أف المجانية المطمقة ال يمكنيا أف تحقؽ عدالة اإلتاحة أك تكافي

معانا
الفرص ،بؿ عمى العكس قد تيدم إلى تعميؽ الفركؽ بشكؿ أك بآخر كما سبؽ عرضو .حكا ن

تحديدا :ىؿ ىناؾ
في التحميؿ يمكف التدليؿ عمى ذلؾ بمحاكلة اإلجابة عمى السياؿ التالي األكثر
ن
عكامؿ متحيزة تمنا ف ة معينة فرصة أكبر مف غيرىا كتجعميا مفضمة عف غيرىا في اإللتحاؽ
بالتعميـ العالي ...؟

إف أم مس كؿ يكجو لو مثؿ ىذا السياؿ يستطيا بكؿ بساطة أف يعرض اإلجابة المباشرة

التالية :أف اإللتحاؽ بالتعميـ العالي يخضا لمعيار مكضكعي ال خبلؼ عميو ،ىك مجمكع

درجات الطالب في المرحمة الثانكية ،كالتي حصؿ عمييا بناء عمى قدرتو الفطرية ،كجيده كجمده
عمى الدرس كالتحصيؿ.
بيد أف اإللتحاؽ بالتعميـ الجامعي في الكاقا ال يخضا لمعيار مكضكعي محايد إال

ظاىرنيا فقط ،بؿ ىناؾ العديد مف الميثرات المتحيزة غير الحيادية ،كالتي يككف ليا عظيـ األثر
في عممية اإللتحاؽ .كمف بيف أىـ ىذه العكامؿ ما يمي:

 2-3-3الثروة وأثرىا في تأمين اإلستثمار الشخصي طويل األجل في التعميم
العالي:

تعد الثركة رصيد تحتفظ بو األسر في شكؿ أصكؿ مالية كعينية ،كتمثؿ الثركة عامؿ
أماف يمكف االعتماد عميو حكاستخدامو عند الحاجة إليو .كحيث أف اإلستثمار في التعميـ العالي
يستغرؽ مدل زمني يتراكح مف سبا إلى ثماف سنكات بوخذ مرحمة الثانكية العامة في الحسباف
7

البدري .أسماء وآخرون" ،التعميم العالي في مصر :ىل تؤدي المجانية إلى تكافؤ الفرص" ،مجمس السكان

الدولي ،1001 ،ص.92 .
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إستثمار
نا
كمرحمة الزمة لئللتحاؽ بالتعميـ العالي ػ ػ ػ ػ ػ كىك ما يجعؿ اإلستثمار في التعميـ العالي
طكيؿ األجؿ يصعب عمى ىمف ال يمتمؾ الثركة توميف التمكيؿ البلزـ لو ػ ػ ػ ػ ػ ليذا تفضؿ أغمب
األسر التي ال تمتمؾ الثركة؛ كبالتالي تحصؿ عمى دخؿ يغطي بالكاد اإلحتياجات الدكرية أك ال

نظر إلنخفاض تكمفة
يغطي أغمبيا؛ كترغب في تعميـ أبنا يا ،أف تمحقيـ بالتعميـ الثانكم الفني نا
اإلستثمار فيو ،عبلكة عمى إنو إستثمار قصير األجؿ ،باإلضافة إلى أنو مرحمة منتيية تيىؿ
لسكؽ العمؿ.

كبالتالي ،نجد أف اإللتحاؽ بالتعميـ العالي مف عدمو يرجا ليس إلى قدرات الطالب

الفطرية فقط ،بؿ إلى خكؼ مثؿ ىذه األسر مف عدـ القدرة عمى اإلستمرار في اإلستثمار فيو،

نظر لممخاطرة في توميف التمكيؿ البلزـ لذلؾ .كىك ما يعني أف ىمف يمتمؾ الثركة تزيد لديو
نا
الفرصة لئللتحاؽ بالتعميـ العالي عمى خبلؼ ىمف ال يمتمكيا .كبالتالي ال يعد مجمكع الطالب في

أيضا أثر في عدـ تكافي الفرص في
الثانكية العامة ىك المعيار المكضكعي الكحيد ،بؿ أف لمثركة ن
اإللتحاؽ بالتعميـ العالي.

 1-3-3الدخل وأثره في المفاضمة بين مساري الثانوي العام والثانوي الفني:

يعبر الدخؿ عف التيار النقدم الذم يتجدد بشكؿ دكرم مف فترة زمنية ألخرل ،كييثر

حجـ الدخؿ عمى رصيد الثركة ،فإذا كاف الدخؿ مرتفا يغطي االحتياجات الدكرية كيزيد عنيا،

فإف ىذه الزيادة تتحكؿ عف طريؽ االدخار مف فترة ألخرل إلى ثركة أك تعمؿ عمى زيادة الرصيد
منيا.
فإذا كانت األسرة مف أصحاب الدخكؿ المرتفعة ،فإنيا تككف في نفس الكقت قادرة عمى

تغطية نفقات التعميـ الثانكم العاـ المكازم ،أم الدركس الخصكصية .كالتي أصبحت نتيجة
ضعؼ كفاءة ككفاية التعميـ الثانكم العاـ الرسمي ،أحد محددات النجاح في الثانكم العاـ ،بؿ

أيضا كبالتالي تحصيؿ أكبر مجاميا ممكنة لئللتحاؽ بالتعميـ العالي المومكؿ.
ن

في المقابؿ ،نجد أف أصحاب الدخكؿ المنخفضة ال يمكنيـ المجكء إلى التعميـ الثانكم
العاـ المكازم (الدركس الخصكصية) لتغطية النقص كالضعؼ في التعميـ الثانكم العاـ الرسمي،

أساسا بوف تختار أف
نظر إلرتفاع التكمفة التي تفكؽ إمكانياتيـ .ليذا تفضؿ عدـ خكض التجربة
نا
ن
يسمؾ أبنايىا مسار التعميـ الفني.
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كبالتالي ،نكرر أف اإللتحاؽ بالتعميـ العالي مف عدمو يرجا ليس إلى قدرات الطالب

الفطرية فقط ،بؿ إلى عدـ قدرة األسر منخفضة الدخؿ عمى تغطية نفقات التعميـ الثانكم غير
الرسمي المكازم البلزـ إلنياء ىذه المرحمة حتى يمكف اإللتحاؽ بالتعميـ العالي المومكؿ.

كبالتالي ال يعد مجمكع الطالب في الثانكية العامة ىك المعيار المكضكعي الكحيد ،بؿ أف لمدخؿ

أيضا أثر بجكار أثر الثركة المبلزـ لو في عدـ تكافي الفرص في اإللتحاؽ بالتعميـ العالي.
ن

في التحميؿ األخير ،يمكف القكؿ إجابة لمسياؿ المطركح عف العكامؿ المتحيزة التي تمنا

ف ة معينة فرصة أكبر مف غيرىا كتجعميا مفضمة عف غيرىا في اإللتحاؽ بالتعميـ العالي .أف

ىناؾ أشكاؿ مف التمييز تمنا تحقيؽ العدالة كتكافي فرص اإللتحاؽ بالتعميـ العالي منيا عمى
كجو الخصكص المستكل االقتصادم المعبر عنو بوثر مستكل الثركة كأثر مستكل الدخؿ.

باإلضافة إلى عكامؿ الخمفية االجتماعية ،كالتي نتصكر أنيا كليدة المستكل االقتصادم ،كالتي
منيا ما يمي:
 -2مستوى تعميم الوالدين
أكضحت إحدل الدراساتُ السابقة أف تعميـ الكالديف لو توثير قكم عمى تكافي الفرص في

الحصكؿ عمى التعميـ العالي ،فما ثبات باقي العكامؿ األخرل عمى ما ىي عميو بما في ذلؾ
حاصبل عمى تعميـ جامعي ،فمديو ما يقرب مف ُٓ.
عاممي الثركة كالدخؿ ،فإذا كاف كالد الفرد
ن
مرة فرصة أف يذىب إلى الجامعة عف فرد أكمؿ كالده التعميـ الثانكم ،كأربعة أضعاؼ الفرد ذم

توثيرا .فإذا كانت كالدة الفرد
الكالد األمي ،كما أكضحت الدراسة أف مستكل تعميـ األـ ىك األكثر ن
حاصمة عمى تعميـ جامعي ،يككف ليذا الفرد فرصة في اإللتحاؽ بالجامعة تزيد عف حكالي ِٓ.
ضعؼ عف فرد أكممت كالدتو التعميـ الثانكم ،كسبعة أضعاؼ الفرد ذم الكالدة األمية.
 -1التوزيع الجغرافي
ظا مف سكاف الريؼ
إف سكاف الحضر ،ككذلؾ سكاف الكجو البحرم يككنكف أكثر ح ن

كالمناطؽ الصحركية ،كسكاف الكجو القبمي في اإللتحاؽ بالتعميـ العالي .فقد جاء في الدراسة

السابقةِ أنو في جميا مستكيات التعميـ في مصر ،قد بمغت معدالت اإللتحاؽ بالتعميـ في
المناطؽ الريفية إلى أدناىا ،كال سيما في مناطؽ ريؼ الكجو القبمي .في حيف بمغت أقصاىا في

المناطؽ الحضرية ،كيصؿ الفارؽ إلى أعمى معدالتو في المستكل الجامعي.
2
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 -3مسار التعميم الثانوي
كبير في تحديد ما إذا كاف
دكر نا
إف مسار التعميـ الثانكم الذم يتـ اإللتحاؽ بو يمعب نا
الفرد سيحصؿ عمى تعميـ عالي مف عدمو ،حيث أف التعميـ الثانكم العاـ يتيا فرصة أكبر مف

التعميـ الثانكم الفني في اإللتحاؽ بالتعميـ العالي ،كنفس الدراسة السابقة قد أظيرتُ أف أكثر

مف ٕٓ %مف ىمف يدرسكف بمعاىد فكؽ متكسطة ىـ مف خريجي التعميـ الفني ،بينما ما يزيد
عمى ْٖ %مف ىمف يدرسكف بالمعاىد العميا ىـ مف خريجي الثانكية العامة أك األزىرية ،كما
يقرب مف ّٗ %مف ىمف يدرسكف بالجامعات قد حصمكا عمى الثانكية العامة أك األزىرية.
إف الغرض األساسي الذم مف أجمو تـ إقرار مجانية التعميـ العالي إباف الحقبة

اإلشتراكية ،كالمتمثؿ في تحقيؽ العدالة كتكافي الفرص في اإللتحاؽ بالتعميـ العالي ،قد فقد معناه

كتفصيبل منذ أف تخمت الدكلة عف القيـ االشتراكية الحاكمة .ليذا أضحى مف البلزـ
جممة
ن
صياغة فلية جديدة تناسب طبيعة الكضا الراىف ،بما ال يتعارض ما مبدأ تحقيؽ عدالة اإلتاحة،

بوف يستيدؼ اإلنفاؽ العاـ الف ات المستحقة ،كىي الغير قادرة عمى اإللتحاؽ بالتعميـ العالي

نتيجة إستغراقيا في الفقر .كفي نفس الكقت ،يستبعد مف ىذا اإلنفاؽ الف ات القادرة عمى تحمؿ
التكمفة ،أم دفا ثمف المنفعة التي يحصمكا عمييا مف التعميـ العالي.

 4-3مدى تأثير المجانية عمى تحقيق الكفاءة:

يقصد بكفاءة النظاـ التعميمي بكجو عاـ "قدرة ىذا النظاـ عمى الكصكؿ إلى نقطة ال

يمكف بعدىا إنتاج خريا ميىؿ بتكمفة أقؿ ،أك الكصكؿ إلى نقطة ال يمكف بعدىا إنتاج خريا

توىيبل دكف زيادة في التكمفة" .كلنظاـ التعميـ العالي ػ ػ ػ ػ ػ مثمو مثؿ أم نظاـ تعميمي فخر
أكثر
ن
يختص بمستكل تعميمي معيف ػ ػ ػ ػ ػ كفاءة داخمية كأخرل خارجية.

كتعني الكفاءة الداخمية العبلقة بيف مدخبلت العممية التعميمية كمخرجاتيا ،بمعنى مدل
تحقيؽ أىداؼ محددة لمعممية التعميمية مف خبلؿ حجـ محدد مف المكارد المادية كالبشرية ،كمف
أىـ الميشرات التي تستخدـ لقياس ىذه الكفاءة نسبة االنفاؽ االستثمارم عمى التعميـ العالي إلى

أيضا نسبة عدد الطمبة في التعميـ العالي إلى عدد ىي ة
جممة اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي ،ك ن
التدريس في ىذا المستكل مف التعميـِ.

2

المرجع السابق ،ص .205

 1المرجع السابق ،ص 245 ،243

113

سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقم ( – )186معيد التخطيط القومي

أما الكفاءة الخارجية فتشير إلى مدل مبلءمة الميارات التي تـ اكتسابيا مف خبلؿ

منظكمة التعميـ ما إحتياجات سكؽ العمؿ حكاحتياجات التنمية بشكؿ عاـ .كمف أىـ الميشرات
التي تستخدـ لقياس ىذه الكفاءة نسبة البطالة مف خريجي التعميـ العالي إلى جممة البطالة ،نسبة
البطالة بيف خرجي التعميـ العالي في تخصصات معينة إلى جممة البطالة مف خريجي التعميـ

أيضا العا د االقتصادم الشخصي مف التعميـ العالي كأثر زيادة سنكات التعميـ عمى ىذا
العالي ،ك ن
ُ
العا د كالذم يعرؼ بوثر الشيادة Diploma Effect
ىذا ،كمف المتعارؼ عميو عف حاؿ التعميـ العالي في مصر أف لو السمات التاليةِ:


اإلنخفاض الشديد في نصيب الطالب مف حجـ اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ العالي مقارنة

بنصيب الطالب في الدكؿ المشابية لحاؿ كظركؼ مصر.


معظـ االنفاؽ العاـ عمى التعميـ العالي في مصر يغطي النفقات الجارية خاصة األجكر

كالمرتبات كتعكيضات العامميف ،كالتي يذىب أغمبيا إلى اإلدارييف كغير األكاديمييف



نظر إلرتفاع نسبتيـ مقارنة بوعضاء ىي ة التدريس.
نا

معظـ المقيديف في التعميـ العالي في مصر مقيدكف في كميات كمعاىد عميا نظرية ،كىك

ما يشير إلى غمبة التخصصات في مصر في مجاؿ العمكـ االجتماعية ،كىذه الف ات



نظر لكثرة عددىا ىي األكثر عرضة لخطر التعطؿ كاالنضماـ إلى جيش البطالة.
نا

إنخفاض معدؿ العا د عمى التعميـ في مصر مقارنة بالعا د السا د في الدكؿ األخرل

التي تتشابة معيا في نفس الظركؼ االقتصادية.

 تحتؿ مصر المرتبة رقـ ُّٓ مف ُِْ دكلة عمى مستكل العالـ في ميشر جكدة نظاـ
التعميـ العالي كفقنا لتقرير التنافسية العالمي (ُُ.)َُِِ/
 تحتؿ مصر المرتبة رقـ ُِٖ مف ُّْ دكلة عمى مستكل العالـ بالنسبة لمدل تمبية
نظاـ التعميـ العالي إلحتياجات سكؽ العمؿ التنافسي (َٖ.)ََِٗ/
كمف ىذه السمات كغيرىا مثؿ :إرتفاع الكثافة العددية لمطبلب بالجامعات كالمعاىد
العميا ،التركيز عمى األساليب التقميدية في التعميـ المتمثمة في التمقيف كالحفظ كاإلستظيار،
اإلىتماـ بكـ محتكل المنيا دكف اإلىتماـ بنكعيتو ،تفشي ظاىرة الدركس الخصكصية في جميا

التخصصات كميشر دقيؽ عمى عدـ قدرة النظاـ التعميمي الرسمي عمى أداء رسالتو في أف
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يستكعب الطمبة ما يقدـ ليـ مف محتكل …إلخ .يمكف القكؿ أف كاقا التعميـ العالي في مصر

يشير إلى إنخفاض بؿ تدني الكفاءة الداخمية كالخارجية.

حكاذا دققنا النظر في ىذه السمات ،كبحثنا عف السبب الرئيس مف كراء ذلؾ لكجدناه

يقطف في المجانية المطمقة التي كلدت عدـ العدالة في إتاحة غير منضبطة .فالمجانية المطمقة
سمحت بإستيعاب أعداد متزايدة مف سنة ألخرل بيا نسب ال يستياف بيا مف ف ات غير مستحقة

عمى حساب ميزانية الدكلة ذات المكارد الضعيفة كمحدكدة النمك .كىك ما أدل كسييدم إذا

إستمر الحاؿ عمى ما ىك عميو إلى إنخفاض كتدني الكفاءة الداخمية أك الخارجية لمنظكمة التعميـ
العالي.
إف تدني الكفاءة سكاء الداخمية أك الخارجية في منظكمة التعميـ العالي ،باإلضافة إلى
عامؿ ضغط ىذه المنظكمة عمى ميزانية الدكلة ىك ما حدا بالدكلة بإقرار القانكف رقـ َُُ لسنة

ُِٗٗ الذم يسما بإقامة منشآت تعميمية استثمارية الطابا كربحية اليدؼ ،كالتي يمكف أف
تستكعب الف ات القادرة عمى دفا فاتكرة التعميـ فييا.
بيد أف مثؿ ىذه المنشآت ال يمكنيا بحاؿ مف األحكاؿ أف تستكعب جميا الف ات غير
المستحقة ،ألنيا ف ات غير متجانسة .كلكنيا فقط تستطيا إستيعاب الطبقات العميا منيا فقط،

نظر إلرتفاع فاتكرة التعميـ بشكؿ مبالغ فيو في مثؿ ىذه المنشآت.
نا

كبالتالي ،ال يعد السماح بمشاركة القطاع الخاص كمنظمات المجتما المدني في تقديـ

خدمات التعميـ العالي ىك العبلج الناجا لحؿ مشكمة عدالة االتاحة كتحقيؽ الكفاءة ،بؿ ىك جزء

مف الحؿ إلستيعاب الطبقات العميا فقط مف الف ات القادرة .ألنو تكجد ف ات حكاف كانت قادرة عمى
تحمؿ فاتكرة التعميـ العالي ،كلكف ليست بالقدرة التي تسما ليا برفاىية مستكل التعميـ الذم تقدمو
ميسسات التعميـ االستثمارية.
ليذا ،يجب أف يككف الحؿ مف داخؿ منظكمة التعميـ العاـ ،ال مف رحـ الرأسمالية .فعمى
الدكلة أف تقكـ بدكرىا المنكط بيا كحدىا في تعميـ أبناء األمة ،ألنو أحد أىـ كظا فيا .فعمييا أف
تقدـ خدمات التعميـ لمف يستحؽ منيـ؛ حكاف كاف غير قادر فيك كاجبيا .كمف ال يستحؽ منيـ؛
فمف كاجب الدكلة أف تعممو ،كعميو ىك أف يدفا تكمفة تعميمو.
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أما عف اإلستحقاؽ ،فيجب البحث عف فلية يمكف مف خبلليا تحديد المستكل االقتصادم

كمف ىك الذم يستحؽ الدعـ الجز ي ،كما ىي درجات
الذم يحدد ىمف ىك مستحؽ الدعـ الكمي ،ى
ىذا الدعـ الجز ي أك مستكياتو ،كفي نفس الكقت يتحدد ىمف ىك غير المستحؽ لمثؿ ىذا الدعـ
دكف اإلخبلؿ بمعيار الرغبة في التعميـ كالقدرة عمى إكتسابو.

كأما عف التكمفة المدفكعة مف طالبي الخدمة ،فيجب أف تككف متناسبة ما مستكل

الخدمة التعميمية المقدـ ،كال تزيد عف الكمفة الحقيقية ،حكاف كاف ىناؾ ىامش ربا فبل يككف مبالغ
فيو كما في المنشآت اليادفة لمربا ،حتى يمكف أف يستكعب التعميـ العاـ الف ات القادرة عمى دفا
فاتكرة تعميميا ،لكنيا في نفس الكقت ليست بالمستكل الذم يسما ليا بالتعميـ في المنشآت

االستثمارية.

 5-3التشاركية وأساليب فرض رسوم التعميم العالي من منظور مقارن:2

إف البحث عف بديؿ لممجانية المطمقة ىك تكجو عالمي ،حيث تتجو الحككمات في كؿ

أنحاء العالـ بشكؿ متزايد نحك التشاركية في تكمفة التعميـ العالي .كذلؾ بيدؼ تمبية الطمب

المتزايد عمى ىذا المستكل مف التعميـ كتناقص االستثمار الحككمي فيو أك يقؿ ضعؼ اإلنفاؽ
الحككمي عميو .كلكف ىذا التكجو مقيد بالنصكص الدستكرية كالقانكنية الحاكمة التي تعيؽ ىذه
التشاركية بيف الدكلة كطالبي خدمة التعميـ العالي ،فالعديد مف دساتير كقكانيف العالـ تيكد عمى

مجانية التعميـ العالي الذم تقدمو الدكلة .كال يختمؼ الحاؿ عف ذلؾ في مصر ،فقد نصت

الدساتير المصرية المتعاقبة عمى ذلؾ األمر الذم يتطمب معو تعديبلت دستكرية كتشريعية
متنكعة لمتكافؽ ما التكجو نحك التشاركية التي قد تكاجة بسيؿ مف المعارضة السياسية كالشعبية

إلفتقارىا لسند قانكني كظيير دستكرم.

فعبل عف المجانية ،كلكف بشكؿ غير
لذلؾ سعت العديد مف دكؿ العالـ إلى التخمي ن

كسياسيا ،كذلؾ بفرض رسكـ تحت
كقانكنيا
مباشر حتى ال تصتدـ ما ما يعيقيا دستكرنيا
ن
ن
مسميات مقبكلة مثؿ رسكـ إدارية ،رسكـ أنشطة ،رسكـ خدمات صحية ،تغذية ،سكف ،إنتقاالت

1

http://gse.buffalo.edu/org/inthigheredfinance/files/Publications/arabic/TuitionFe
ePoliciesComparativePerspectiveArabic.pdf (22 Nov. 2016).
أيضا ما يمي:
راجع في ذلك ً

- http://gse.buffalo.edu/org/inthigheredfinance/files/Publications/arabic/Arabi
c_version_of_GUNI_paper_cost_sharing.pdf (30 Nov. 2016).
)- http://www.gsa.buffalo.edu/org/IntHigherEdFinance (12 Dec. 2016
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إلحاحا الذم تكاجيو الدكلو في تفعيؿ "التشاركية" ىك نشر
…إلخ .كعميو ،أضحى األمر األكثر
ن
كقانكنيا.
مجتمعيا كتكثيقو دستكرنيا
ىذا المفيكـ
ن
ن
كفي نفس السياؽ ،بات مف األمكر الممحة في "التشاركية" البحث عف األساليب السكسيك

اقتصادية األكثر جدكل كالتي في مفيكميا أنيا جدكل مف الناحية االقتصادية بما ال ييثر
إجتماعيا ،أك جدكل تستند إلى البعد االجتماعي بما اليخؿ بالنكاحي االقتصادية ػ ػ ػ ػ ػ لتكزيا عبء
ن
تكمفة التعميـ العالي بيف الطالب كأسرتو مف جية ،كالدكلة مف جية أخرل .كذلؾ ما تتطمبو ىذه
العممية مف براما كسياسات تقديـ المساعدات المالية لضماف أف فرض رسكـ دراسية ال ينتقص

مف قدرة الطبلب ذك الخمفية االجتماعية المتكاضعة عمى الحصكؿ عمى التعميـ العالي.

بيد أنو مف الضركرم التنكيو في البداية أنو ال تكجد سياسة معينة بذاتيا يمكنيا أف تبل ـ

كافة المجتمعات لتكزيا عبء تكمفة التعميـ العالي بيف الطالب كأسرتو مف جية كالدكلة مف جية
أخرل .كلكف لكؿ مجتما خصكصيتو التي يجب أف تصمـ السياسة المبل مة لو .حكاف كاف مف
الضركرم أف تككف ىناؾ ركا ز أساسية يجب أف تيخذ في اإلعتبار عند كضا أم سياسة لتكزيا

عبء تكمفة التعميـ أىميا ما يمي:


يجب أف تتبنى سياسة تكزيا العبء طريقة المراحؿ في التطبيؽ كتجنب طريقة

الصدمة ،فالمجتما الذم يتمتا بالمجانية المطمقة كيعتبرىا حؽ مكتسب مف عيكد كنظـ
سابقة ال يمكنو أف يقبؿ بسيكلة التنازؿ عنيا خاصة أصحاب المصالا مف الطبقات

العميا كالمتكسطة في المجتما .كىك ما يتطمب في البداية أف تكتسب ىذه السياسة

المغايرة توييد المجتما مف خبلؿ أدكات السياسة الناعمة حتى يمكف تمريرىا بسبلـ كعف

قناعة مجتمعية بضركريتيا.


يجب أف يككف ىناؾ تناسب بيف تكمفة إنتاج الخدمة كالرسكـ المقررة لمحصكؿ عمى ىذه
الخدمة .فتكمفة تجييز حكاعداد الطالب في مجاؿ التخصصات العممية تفكؽ تكمفتو في
أيضا ىناؾ تفاكت في التكمفة بيف التخصصات في
مجاؿ التخصصات النظرية ،كذلؾ ن
أم المجاليف.

 يجب أف يككف ىناؾ تناسب بيف جكدة تقديـ الخدمة كالرسكـ المقررة لمحصكؿ عمى ىذه
الخدمة .فالميسسات التعميمية التي تقدـ خدماتيا بجكدة عالية مف الضركرم أف تككف
رسكـ التعميـ فييا تفكؽ تمؾ الميسسات التي تقدـ نفس الخدمة كلكف بجكدة أقؿ.
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يجب أف يككف ىناؾ تمييز بسبب الكفاءة كالجدارة العممية لمطالب ،فالطالب المتفكؽ

بمعايير معينة مف الضركرم أف يتميز مف حيث نقؿ عبء تعميمو عمى الدكلة عف
األقؿ منو كفاءة .حتى نصؿ إلى قناعة مجتمعية أف المجانية المطمقة ىي حؽ لمف ىك

أكثر كفاءة ،بينما المجانية النسبية لمف ىك كؼء؛ كلكف بنسب حسب درجة ىذه

الكفاءة.


يجب أف يككف ىناؾ تمييز بسبب القدرة االقتصادية لمطالب كأسرتو بالتحيز لؤلضعؼ،
فمف الضركرم أال يستبعد إنساف في مجتما متحضر مف التعميـ العالي بسبب فقره ،ألف
ىذا الفقر ىك محصمة إختبلالت مجتمعية؛ عمى الدكلة أف تساىـ في معالجتو .كمف بيف

أساليب ىذه المعالجة الدعـ الذم يمكف أف يحصؿ عميو في التعميـ كالصحة حكاحتياجاتو

الضركرية.

ىذا ،كقد أظيرت تجارب الدكؿ منذ تسعينيات القرف العشريف أساليب كطرؽ متنكعة يتـ

شيكعا ما
بيا مشاركة الطبلب كأسرىـ لمدكلة في تحمؿ تكمفة تعميميـ .كمف أكثر ىذه الطرؽ
ن
يمي:
مقدما
 رسكـ التعميـ المدفكعة ن

يستند ىذا األسمكب عمى فرضية أف التعميـ العالي مس كلية األسرة التي يجب أف تتحمؿ

جزء مف تكاليفو عند رغبتيا في تعميـ أبنا يا تعميـ عالي .ما األخذ في اإلعتبار أف ما
يقكمكا بدفعو مف رسكـ يجب أف يتناسب ما قدرتيـ االقتصادية .ليذا يتكقؼ مبمغ أك

أيضا مقدار المساعدة المالية التي يتمقاىا الطبلب ػ ػ ػ ػ ػ عمى دخؿ األسرة.
قيمة الرسـ ػ ػ ػ ػ ػ ك ن
منخفضا حصؿ
تفعا زاد مبمغ الرسكـ المحصمة منو ،ككمما كاف
ن
فكمما كاف الدخؿ مر ن
الطالب عمى مساعدات مالية .كيتبا ىذا االسمكب في عديد مف الدكؿ منيا عمى سبيؿ

المثاؿ الكاليات المتحدة كالمممكة المتحدة كالنمسا كشيمي كىكلندا كجنكب أفريقياُ.
 رسكـ التعميـ ميجمة الدفا

يستند ىذا االسمكب عمى فرضية أف األسرة غير مس كلة عف التعميـ العالي ألبنا يا ،كفي
نفس الكقت الطبلب غير متكقا منيـ أف يدفعكا تكمفة التعميـ كىـ ال يزالكا في مرحمة

الدراسة .ليذا يتـ إحتساب ىذه التكمفة بإعتبارىا قركض ميسرة تسدد بعد التخرج
كاإلنخراط في دكالب العمؿ .ففي الدكؿ االسكندنافية ،تدفا الحككمة كافة تكاليؼ التعميـ

لمطبلب األكفاء فقط ،بينما يتحمؿ الطبلب اآلخريف تكمفة التعميـ عف طريؽ قركض

Ibid., p. 10
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مدعمة .كفي استراليا ،ىناؾ خيار بيف الدفا المقدـ لمرسكـ ما كجكد حكافز تشجا عمى

ذلؾ ،أك الدفا الميجؿ بعد التخرج كفقنا لقرض مشركط بوف يقكـ الطالب بالسداد بعد أف
عاليا.
يعمؿ كيحصؿ عمى الدخؿ الذم يمكنو أف يسدد منو تكمفة تعميمو
تعميما ن
ن
ىذا ،كقد أصبحت في السنكات األخيرة سياسات توجيؿ دفا رسكـ الدراسة بمثابة تكجو
عاـ ييدؼ إلى التكفيؽ بيف الرغبة في مطالبة الطبلب بالمساىمة في تكاليؼ التعميـ

العالي الخاص بيـ ،كبيف عدـ قدرتيـ عمى الكفاء بذلؾ حيث أنيـ ال يزالكف في مرحمة

الدراسة .كتمثؿ القركض المشركطة بالدخؿ إحدل الكسا ؿ لتوجيؿ دفا رسكـ الدراسة إلى
تعاقديا بدفا نسبة مف الدخؿ المستقبمي إلى أف
اما
ن
المستقبؿ .كتحمؿ ىذه القركض إلتز ن
كامبل في ظؿ فا دة متفؽ عمييا في التعاقدُ.
يتـ دفا القرض ن
كيدخؿ مف ضمف نظاـ رسكـ التعميـ ميجمة الدفا ما تـ إستحداثو في بعض الدكؿ

إلسترداد تكمفة التعميـ العالي الذم تحممتو الدكلة في شكؿ ض ار ب يطمؽ عمييا ض ار ب

الخريجيف .ففي عاـ ََِّ أعمنت الحككمة األثيكبية أف المشاركة في التكمفة مككيف أساسي مف
مككنات تمكيؿ عممية تطكير التعميـ العالي .ليذا تـ تطبيؽ نظاـ لمض ار ب يستيدؼ إسترداد

الحككمة لما تنفقو عمى كجبات الطبلب كالسكف كالخدمات الصحية التي يتمقكنيا باإلضافة إلى

ُٓ %مف رسكـ الدراسة .كسيككف الدفا عمى أساس ثابت قدره َُ %بغض النظر عف تصنيؼ
الدخؿ حتى يتـ سداد نصيب الطالب المتفؽ عميو بالكامؿ .كيحصؿ الطبلب كأسرىـ الذيف

مقدما كدفعة كاحدة عمى خصـ يبمغ ٓ ،%بينما يتمقى الطبلب كأسرىـ الذيف
يدفعكف نصيبيـ
ن
مقدما في السنة الدراسية األكلى عمى خصـ قدره ّ.ِ%
يدفعكف الرسكـ ن
كعميو ،تعد "التشاركية" أم مشاركة الطبلب كأسرىـ في تكمفة التعميـ العالي ىك تكجو
عاـ دكلي الغرض منو:
أكنال :الحد مف سكء تكزيا المكارد العامة لمدكلة بحصكؿ ف ات مقتدرة غير مستحقة لمدعـ الذم

كمجتمعيا كالمستحقة أكثر
اقتصاديا
كاف مف األكلى أف يكجو بكاممو لمف ات المستضعفة
ن
ن
مف غيرىا ليذا الدعـ.

ثانيا :تكفير مصدر لتمكيؿ التعميـ العالي بجكار اإلنفاؽ الحككمي الذم أضحى غير قادر عمى
ن
تغطية نفقات التعميـ المتزايدة مف سنة ألخرل.

Ibid., p. 11
Ibid., p. 14
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ثالثنا :تحقيؽ كفاءة النظاـ التعميمي بشقييا الداخمي كالخارجي.
ابعا :تحقيؽ عدالة اإلتاحة بإستيداؼ مستحقي الدعـ كتكجيو ما كاف يستقطا منيـ نتيجة ضـ
رن
القادريف لمظمة الدعـ ،كرده إلييـ في صكرة خدمات أكثر كبجكدة أعمى.
كفي التحميؿ األخير ،يتضا أف المجانية المطمقة لـ تحقؽ الغرض المنكط بيا في
تحقيؽ عدالة إتاحة التعميـ العالي ،بؿ إنيا أدت إلى إنخفاض الكفاءة التعميمية الداخمية

كالخارجية .كليست المجانية المطمقة في التعميـ العالي ىي كحدىا المس كلة عف ذلؾ ،بؿ يمكف
القكؿ إف المجانية المطمقة في التعميـ بصفة عامة ىي مف أىـ األسباب ػ ػ ػ ػ ػ باإلضافة ألسباب
أخرل عمى رأسيا اإلدارة غير الرشيدة ػ ػ ػ ػ ػ في تدىكر العممية التعميمية .كليس معنى ذلؾ المطالبة

عمميا ،كالتي يككف
بإلغا يا ،بؿ ترشيدىا بإستيداؼ الف ات المستحقة بناء عمى معايير محكمة
ن
أيضا في إستبعاد تمؾ الف ات القادرة ذات البعد االجتماعي كالثقافي الذم
ليذه المعايير دكر ن
ذاتيا عمى طمب التعميـ كالبحث عنو كتحمؿ تكمفتو.
يحثيا ىذا البعد بؿ يجبرىا ن

إف الحقب التاريخية التي فرضت ظركفيا االقتصادية كاالجتماعية أف يككف لممجانية

المطمقة دكر فعاؿ في تكسيا قاعدة التعميـ العالي قد إنتيت .كفف األكاف إلعادة التفكير كالبحث
عف فليات "إستيداؼ حكاستبعاد" محمية تناسب طبيعة كظركؼ مصر االقتصادية كاالجتماعية في
ضكء االستفادة مف تجارب الدكؿ المختمفة خاصة المشابية أك قريبة الشبة بكضا مصر
كظركفيا.
كما أنو مف الضركرم في ضكء البعد المقارف أف تككف ىناؾ فلية لتفعيؿ "التشاركية" في
مقدما أك ميجمة الدفا مثؿ:
مصر بتكفير عديد مف البدا ؿ لسداد رسكـ التعميـ سكاء المفكعة ن
 إتاحة دفا التكمفة السنكية لمطالب بنسبة خصـ معينة لؤلسر الغنية أك القادرة عمى
السداد .أك أف يككف السداد عمى أقساط خبلؿ العاـ الدراسي بنسبة خصـ أقؿ أك بدكف

خصـ.


إنشاء إدارة خاصة في البنكؾ العاممة أك بنؾ خاص لمطمبة يمنا قركض ميسرة بفا دة
بسيطة تزيد أك تقؿ حسب عدد سنكات السداد ،كبفترة سماح معينة كلتكف خمس سنكات

بعد التخرج يبدأ بعدىا السداد كلمدة محددة.
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 فرض ضريبة عمى دخؿ خريجي الجامعات كالمعاىد العميا بنسبة معينة تسما بسداد
تكمفة التعميـ العالي في غضكف عدد محدد مف السنكات.



أف يتاح لخريجي الجامعات كالمعاىد العميا بالعمؿ في المرافؽ العامة أك المشركعات

مباشرا ،تتناسب ىذه الفترة ما تكمفة التعميـ العالي لكؿ
القكمية لفترة محددة بعد التخرج
ن
خريا ،عمى أف يخصـ مف األجر الشيرم نسبة معينة كلتكف َٓ %أك ٕٓ %لسداد
تكمفة التعميـ العالي ،كأف يحصؿ عمى النسبة الباقية لتغطية نفقاتو الخاصة.
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أوالً :أىم النتائج

أىم نتائج وتوصيات الفصل الثالث

 إف مجانية التعميـ العالي ػ ػ ػ ػ ػ بفرض بقاء العكامؿ األخرل عمى ما ىي عميو ػ ػ ػ ػ ػ تعمؿ
عمى تحقيؽ عدالة اإلتاحة بتحقيؽ تكافي الفرص بيف الميىميف لئللتحاؽ بو ،بحيث ال

يشكؿ إنتماء ىيالء الميىميف لطبقة معينة أم أثر ػ ػ ػ ػ ػ إيجابي أك سمبي ػ ػ ػ ػ ػ عمى عممية

اإللتحاؽ ،أم أف مستكل الدخؿ محايد بفعؿ أك نتيجة المجانية.

 إف إقرار المجانية المطمقة أدل إلى العديد مف السمبيات أىميا إنخفاض في رفاىية
المجتما ،إنخفاض العا د االجتماعي مف االنفاؽ العاـ ،إعادة تكزيا الدخؿ لصالا

الطبقات الغنية.

 إف اإللتحاؽ بالتعميـ الجامعي في الكاقا ال يخضا لمعيار مكضكعي محايد متمثؿ في

التنسيؽ القا ـ عمى مجمكع درجات الطالب في المرحمة الثانكية؛ إال ظاىرنيا فقط .بؿ
ىناؾ العديد مف الميثرات المتحيزة غير الحيادية ،كالتي يككف ليا عظيـ األثر في عممية
اإللتحاؽ .كمف بيف أىـ ىذه العكامؿ أثرم الثركة كالدخؿ المعبراف عف المستكل

االقتصادم لمفرد ،باإلضافة إلى عكامؿ الخمفية االجتماعية مثؿ مستكل تعميـ الكالديف،
التكزيا الجغرافي ،كمسار التعميـ الثانكم.
 إف كاقا التعميـ العالي في مصر يشير إلى إنخفاض بؿ تدني الكفاءة الداخمية كالخارجية
ليذا النظاـ .كأف السبب الر يس مف إنخفاض الكفاءة الداخمية كالخارجية لمنظكمة التعميـ

العالي ىك تطبيؽ المجانية المطمقة.
 إف البحث عف بديؿ لممجانية المطمقة ىك تكجو عالمي ،حيث تتجو الحككمات في كؿ
أنحاء العالـ بشكؿ متزايد نحك مشاركة الطبلب كأسرىـ في تكمفة التعميـ العالي.
 أف ىناؾ حقب تاريخية سابقة قد فرضت ظركفيا االقتصادية كاالجتماعية أف يككف
لممجانية المطمقة دكر فعاؿ في تكسيا قاعدة التعميـ العالي.

 أظيرت العديد مف تجارب الدكؿ منذ تسعينيات القرف العشريف أساليب كطرؽ متنكعة يتـ
بيا مشاركة الطبلب كأسرىـ لمدكلة في تحمؿ تكمفة تعميميـ .كمف أكثر ىذه الطرؽ

مقدما ،كرسكـ التعميـ ميجمة الدفا.
ن
شيكعا رسكـ التعميـ المدفكعة ن
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ثانياً :أىم التوصيات

 ضركرة أف تعيد الدكلة التفكير في مجانية التعميـ العالي المطمقة ،حيث أف إتاحة التعميـ

العالي بالمجاف دكف معايير لتحديد حكاستيداؼ الف ات المستحقة حكاستبعاد الف ات غير
المستحقة ،قد أنحرؼ بالمجانية عف الغرض التي كجدت مف أجمو ،كىك تحقيؽ العدالة
كتكافي الفرص في اإللتحاؽ بالتعميـ العالي .بؿ إنيا بيذا الكضا قد عمقت عدـ العدالة
بضـ ف ات غير مستحقة لمدعـ تحت مظمتيا ،كىك ما يعني إستبعاد ف ات مستحقة أك

حصكؿ ىذه الف ات المستحقة عمى دعـ أقؿ مما يستحقكنو.
عمميا يتحدد
 ضركرة كضا منيجية يتـ مف خبلليا صياغة معايير مكضكعية محكمة
ن
مف خبلليا الف ات المستحقة لمجانية التعميـ العالي سكاء كانت مجانية كمية أك جز ية،
أيضا إستبعاد الف ات غير المستحقة لمجانية التعميـ العالي،
كمف خبلؿ ىذه المعايير يتـ ن
كعمى مثؿ ىذه الف ات أف تقكـ بدفا تكمفة ىذا المستكل مف التعميـ.
 يجب عند كضا فليات "اإلستيداؼ كاإلستبعاد" أف تككف محمية تناسب طبيعة كظركؼ
مصر االقتصادية كاالجتماعية في ضكء االستفادة مف تجارب الدكؿ المختمفة خاصة

المشابية أك قريبة الشبة بكضا مصر كظركفيا.

 يجب أف تضا الدكلة سياسة لتحديد رسكـ الدراسة توخذ في اإلعتبار مستكل الخدمة
التعميمية المقدـ ،كال تزيد عف نقطة التعادؿ ،حكاف كاف ىناؾ ىامش ربا في بعض
الميسسات فبل يككف مبالغ فيو كما في المنشآت اليادفة لمربا.

 يجب البحث عف فلية تمكف القطاع العا مي مف تغطية نفقات التعميـ العالي مثؿ إنشاء
إدارة خاصة في البنكؾ العاممة أك بنؾ خاص لمطمبة يمنا قركض ميسرة بفترة سماح
معينة كلتكف خمس سنكات بعد التخرج يبدأ بعدىا السداد كلمدة معينة .أك أف تككف

ىناؾ ضريبة تفرض عمى دخؿ خريجي الجامعات بنسبة معينة تسما بسداد تكمفة
التعميـ العالي في غضكف عدد معيف مف السنكات ،أك أف يتاح لخريجي الجامعات

مباشر في
نا
كالمعاىد العميا بدفا تكمفة تعميميـ عف طريؽ العمؿ لفترة محددة بعد التخرج
المرافؽ العامة كالمشركعات القكمية.
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مقدمة:

الفصل الرابع :تصور مقترح لتمويل التعميم العالي في مصر

يساىـ التعميـ العالي كالبحث العممي إلى درجة كبيرة في دفا قاطرة التنمية اإلقتصادية

كاإلجتماعية ،عف طريؽ اإلستثمار في رأس الماؿ البشرم بما يتكلد عف ذلؾ مف مخرجات بشرية
كتكنكلكجية تستطيا تمبية حاجات سكؽ العمؿ كالمنافسة عمى المستكييف المحمي كالدكلي .كيعتبر

تكافر المكارد المالية كحسف استغبلليا مف أىـ الركا ز التي يتـ االعتماد عمييا لتحقيؽ جكدة

التعميـ .كعمى الرغـ مف قياـ الحككمة المصرية بتنفيذ عدد مف السياسات االصبلحية التي أثرت

إيجابيان عمى عممية تمكيؿ التعميـ العالي كالتي كاف مف أبرزىا التكسا في انشاء الجامعات

كالمعاىد الخاصة أك السماح لمميسسات التعميمية الحككمية بإلحاؽ الطبلب ببراما خاصة يتـ

مف خبلليا تقاضي رسكـ الدراسة مف الطبلب (نظاـ االنتساب كالبراما التي تدرس بمغات

اجنبية) إال إ نيا تكاجو بالمقابؿ عددا مف المعكقات كالتحديات أىميا أف نظاـ التعميـ العالي
الحككمي في مصر ال يزاؿ يعتمد في تمكيمو عمى ميزانية الدكلة التي تكفر الجزء األكبر مف تمؾ

المكارد التمكيمية ،كما النمك المطرد في قيد الطبلب دكف زيادة التمكيؿ بما يتناسب ما ىذا

النمك ،أصبحت ميسسات التعميـ العالي في مصر تعاني مف ضغكط تيثر عمى مستكىالعممية
التعميمية مما جعؿ التحدم األكبر ليا في الفترة المقبمة ىك كضا استراتيجية مستمرة لتمكيؿ

التعميـ العالي مف أجؿ االرتقاء بو ك تحسيف جكدتو .

تبرز أىمية البحث في ضكء ما يشيده تمكيؿ التعميـ العالي في مصر مف تحديات تتطمب

كضا استراتيجية دا مة لمكاجيتياحتىيتـ االرتقاء بيذا القطاع كمكاكبة المتغيرات الدكلية كالمحمية
كالتكيؼ معيا.

إنطبلقان مما سبؽ  ،يتمثؿ اليدؼ الر يسي لمبحث في:

كضا تصكر مقترح لتمكيؿ التعميـ العالي في مصر في محاكلة لرفا جكدة التعميـ العالي

عف طريؽ تطكير مصادر التمكيؿ الحالية كايجاد بدا ؿ تمكيمية مناسبة ،خاصة بعد قصكر

مصادر تمكيؿ التعميـ العالي الحالية في رفا أداء الميسسات التعميمية لما تعانيو مف مشكبلت
عدـ كفاية التمكيؿ كعدـ تحقيؽ العدالة كتكافي الفرص مف ناحية ،اضافة لعدـ كفاءتيا في
تكظيؼ المكارد المالية مف ناحية أخرل.

ُ-

كيرتبط تحقيؽ ىدؼ الدراسة الر يسي بمجمكعة األىداؼ الفرعية التالية :

التعرؼ عمى الكاقا التمكيمي لمتعميـ العالي في مصر ،كتناكؿ مصادر تمكيؿ التعميـ

العالي الحككمي ،كذلؾ كيفية تخصيص مكازنات الجامعات المصرية.
114

تطوير منظمومة التعميم العالي في مصر

ِ-

إ براز أىـ التحديات كالعكا ؽ التي يكاجييا تمكيؿ التعميـ العالي في مصر سكاء مف حيث

ّ-

كضا تصكر بالمساىمات المقترحة لتمكيؿ التعميـ العالي في مصر يشمؿ  :كيفية

كـ االنفاؽ (عدـ كفايتو) أك مف حيث كيفية االنفاؽ (عدـ كفاءتو).

مكاجية القيكد كالتحديات التمكيمية ،مف خبلؿ تطكير مصادر التمكيؿ الحالية أك إقتراح

مصادر بديمة حديثة لتمكيؿ التعميـ العالي في مصر ،تتناكؿ مساىمات كؿ مف الحككمة

كالقطاع الخاص كاألفراد كالمجتما المدني ،كذلؾ مساىمات الميسسات االنتاجية كالخدمية

في عممية التمكيؿ.

 2-4واقع تمويل التعميم العالي في مصر:

تتحمؿ الدكلة العبء األساسي في تمكيؿ التعميـ العالي ،حيث يكفؿ الدستكر المصرم

مجانية التعميـ في جميا مراحمو .لذا تعد المخصصات الحككمية المصدر الر يسي لتمكيؿ مختمؼ

األنشطة الخاصة بال تعميـ العالي في مصر ،فمصر مف الدكؿ التي تتبا المنيا االجتماعي في
التمكيؿ الذم تضطما فيو الحككمة بالدكر األكؿ في تمكيؿ التعميـ حسب المقاييس الخاصة بكؿ

دكلة.

ُ

يعد المكاطنكف ىذه المجانية أحد مكتسبات ثكرة يكليك ُِٓٗ ،حيث تحممت الدكلة

التمكيؿ بالكامؿ كما زالت تيدم ىذا االلتزاـ لطبلب الجامعات الحككمية الذيف يمثمكف أكثر مف

َٖ  %مف عدد المقيديف بالتعميـ العالي .ككانت الجامعة األمريكية بالقاىرة منذ انشا يا في عاـ
ُُٗٗ ىي االستثناء الكحيد ،بكصفيا جامعة خاصة تقكـ بتمكيؿ نفسيا مف مصركفات الطبلب
كمصادر أخرل .صدر القانكف َُُ في عاـ ُِٗٗ  ،لمترخيص بإنشاء الجامعات الخاصة
كتنظيـ عمميا .كقد بمغ عدد الجامعات الخاصة المرخص ليا عاـ َُُِ عشريف جامعة .ككذلؾ

فقد سما لمجمكعة مف المعاىد العميا الخاصة بوف تعمؿ كتمارس نشاطيا مقابؿ مصركفات

يدفعيا الطبلب ،اضافة إلى عدد مف األكاديميات الخاصة نشوت أيضان في تسعينات القرف

الماضي تعمؿ كفؽ اتفاقيات ما دكؿ أخرل كتمكؿ نفسيا بعيدان عف مكازنة الدكلة ،كتعتمد في
الغالب عمى إيراداتيا مف الرسكـ الدراسية لمطبلب :مثؿ األكاديمية العربية لمعمكـ كالتكنكلكجيا

ُالدقي .نكر الديف  ،تمكيؿ التعميـ العالي في الكطف العربي ،الميتمر الخامس عشر لمكزراء المسيكليف عف
التعميـ العالي ك البحث العممي في الكطف العربي  ،األكاديمية العربية لمعمكـ ك التكنكلكجيا ك النقؿ البحرم ،

االسكندرية  ِٔ-ِِ ،ديسمبر َُِٓ  ،صُٗ.
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كالنقؿ البحرم التي تتمقى مساىمات مف جامعات الدكؿ العربية باإلضافة إلى الرسكـ الدراسية

التي يدفعيا الطبلب .

-2-2-4

ُ

مصادر تمويل التعميم العالي في مصر:

 -2-2-2-4تمويل حكومي :تمثؿ ميزانية الدكلة التي تعدىا الحككمة مصد انر ر يسيان لتمكيؿ
التعميـ العالي .كيتفاكت دكر الحككمات في دعـ التعميـ كفقان لمنظاـ السياسي
كاالقتصادم المتبا في كؿ دكلة .ك تدخؿ مصر ضمف مجمكعة الدكؿ التي
تضطما فييا الحككمات بالدكر األكؿ في تمكيؿ التعميـ  ،حيث تدخؿ ىذه

التمكيبلت في إطار التحكيبلت اإلجتماعية  ،أم تمكيف الشباف الميىميف
إلتماـ التعميـ العالي دكف تحميميـ أم تكاليؼ  ،ك ميما كانت خمفياتيـ

اإلجتماعية  ،ك ال ترتبط الجامعات ك ميسسات التعميـ العالي المستفيدة مف

ىذه التمكيبلت بوم شرط مسبؽ أك عقد يخص تحقيؽ نتا ا نكعية  ،ك

يقتصر إسناد المخصصات المالية عمى تكسيا الطاقة اإلستيعابية

ِ

 -1-2-2-4تمويل ذاتي من أنشطة المؤسسة التعميمية :سما قانكف تنظيـ الجامعات
بإنشاء كحدات ذات طابا خاص ليا استقبلؿ فني حكادارم كمالي بقرار مف
ر يس الجامعةّ.كيتركز التمكيؿ الذاتي في دخؿ الجامعات مف الكحدات
المتخصصة كالكحدات ذات الطابا الخاص تقدـ خدمات بمقابؿ ،كتحكميا

لكا حييا خاصة تسما ليا باالحتفاظ بإيراداتيا مف سنة ألخرل .كاألمثمة عمى

ذلؾ كثيرة منيا :مراكز االستشارات كالدراسات المينية (اليندسية ،أك
التجارية،أك القانكنية) ،كمراكز خدمة المجتما ،كمراكز التدريب عمى
الحاسبات كتعميـ المغات ،كالكحدات االنتاجية المكجكدة بكميات الزراعة

كاليندسة ،كمطابا الجامعات ،ككميا تمثؿ مصد انر مف مصادر التمكيؿ الذاتي

لمجامعاتْ .كلقد تراكحت نسبة مساىمة ىذا المصدر في تمكيؿ التعميـ العالي
قسـ تعميـٓفي عاـ َُِّ َُِْ/بيف ْ %ٖ.في بعض جامعات األقاليـ

ُ ىبلؿ .سمير رياض ،تمكيؿ التعميـ العالي في مصر  ،التعميـ العالي في مصر  :ىؿ تيدم المجانية إلى تكافي
الفرص  ،مجمس السكاف الدكلي  ،َُِِ ،ص ص ُّ.ُِ،

2مٌذلًٛٔ.سمٌذٌِٓ،شجععتكروشٖ.19،

ّقانكف تنظيـ الجامعات رقـ (ْٗ) لسنة ُِٕٗ ك تعديبلتو  ،المادة رقـ (َّٖ )َّٕ،مف البل حة التنفيذية
لمقانكف.

ْىبلؿ .سمير رياض ،مرجا سبؽ ذكره ،صُٔ.

5دٍثٍٕمغُمٌتعٍٍُمٌع ًٌئٌىلغٍّٓ"تعٍٍُِٚغتشفٍ " .
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كجامعة المنيا إلى َِ %في الجامعات الكبرل كجامعة القاىرة ،بينما تراكحت

نسبة مساىمة التمكيؿ الذاتي في تمكيؿ التعميـ العالي قسـ مستشفيات ما بيف

ٖ %بجامعة الفيكـ إلى ُٕ %جامعة االسكندرية .أيضان بالنسبة لممراكز
كالمعاىد كاليي ات البحثية ،تـ إنشاء صناديؽ كحسابات ككحدات ذات طابا

خاص تمكؿ تمؾ الجيات ذاتيان ،حيث تراكحت نسبة مساىمة التمكيؿ الذاتي

بمكازنة َُِّ َُِْ-ما بيف ُ %في بعض المراكز(كالمركز القكمي
لئلمتحانات كالمركز القكمي لمبحكث التربكية) إلى نحك ْٔ %في جيات

أخرل كوكاديمية السادات لمعمكـ اإلدارية .

ُ

 -3-2-2-4تمويل من القروض والمنح الخارجية  :تساىـ الحككمة بالشراكة ما
الميسسات كالمنظمات العالمية في تقديـ المنا كالبعثات الخارجية لمطبلب

اضافة إلى قبكؿ القركض الدكلية بيدؼ تمكيؿ كتطكير التعميـ العالي .كيعتبر
ىذا المصدر مف المصادر التي تتوثر بشدة بالتحكالت كالتغيرات الطار ة التي

يصعب السيطرة عمييا كلذلؾ فيك مف أضعؼ مصادر التمكيؿ .فقد بمغت
نسبة التمكيؿ لميسسات كك ازرة التعميـ العالي مف ىذا المصدر نحك ٕ %في

عاـ ََِٔ.ََِٕ/كعمى الرغـ مف ضآلة النسبة تبذؿ الحككمة جيكدان جيدة
لزيادة التمكيؿ مف ىذا الجانب مف خبلؿ التعاكف ما دكؿ كميسسات مختمفة

لتطكير التعميـ.

 -4-2-2-4تمويل من مساىمات الط ب في تكمفة التعميم :أك بمعنى فخر ما يسمى
بتقاسـ التكمفة بيف الجامعة كالطبلب لتمكيؿ ما تقدمو الجامعة مف براما يتـ
تدريسيا بمغات أجنبية أك براما انتساب أك براما التعميـ المفتكح كالتعميـ عف

بعد ككذلؾ ايرادات تعميـ الطمبة الكافديف .كيقدر التمكيؿ مف ىذا المصدر في

الجامعات التي قدمت براما جديدة بمغات أجنبية أك في تخصصات جديدة

تستمزـ تكمفة إضافية كالتحاؽ الطبلب بيا نظير المساىمات في التكمفة –

بمغت نسبة المساىمة فييا َٔ %مف تكمفة البرناما ِ،مما كفر مصد انر

تمكيميان إضافيان لمكميات التي تقدـ مثؿ تمؾ البراما.

ُختاميات ك ازرة المالية المعتمدة مف السمطة التشريعية  ،نقبلن عف  :أحمد سيد حسف عمي ،األبعاد المالية لنشاط
البحث ك التطكير في مصر  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،معيد التخطيط القكمي  ،َُِٔ ،ص ص

ِّْ.ِّٕ،

ِىبلؿ .سمير رياض ،مرجا سبؽ ذكره  ،ص ُٔ.
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موازنات الجامعات المصرية:

تعتمد الحككمة عمى نظاـ تقميدم لتكزيا الميزانية الدكرية السنكية بيف الجامعات

كالمعاىد الحككمية ،كىذا النظاـ تـ تكارثو اما عبر التاريخ أك مف خبلؿ المداكلة كالتفاكض.

كلـ تضا ك ازرتا المالية كالتخطيط المس كلتاف عف تحديد الميزانية الدكرية كالميزانية
اإلستثمارية عمى التكالي في االعتبار ما إذا كانت الميسسات الميىمة لمتمكيؿ أكثر أك أقؿ
كفاءة كفعالية مف نظيراتيا في إدارة مكاردىا ،كما أف المجمس األعمى لمجامعات ،كك ازرة

التعميـ العالي ،كىما اليي تاف الحاكمتاف لمجامعات ،ليما رأم محدكد في عممية تكزيا

المكارد ُ.كىذا يعتبر مف أىـ السمبيات التي تكاجييا الجامعات الحككمية كالتي تيثر بطريقة
مباشرة عمى جكدة العممية التعميمية.

كبشكؿ عاـ تتـ فلية تمكيؿ التعميـ العالي بشقية العاـ كالخاص في مصر كفقان لآلتي:

 -2-1-2-4تمويل التعميم العالي الحكومي:

 -2-2-1-2-4أسس تخصيص الموازانات الحكومية لمجامعات في مصر:
يتـ تخصيص المكازنات الحككمية لمجامعات المصرية عادة عمى أساس ميزانية األبكاب

كالبنكد ،الذم بمقتضاه يتـ تخصيص االعتمادات لمجامعات ثـ تقسيميا عمى مستكل الكميات ثـ
األقساـ ،كبناء عميو فمازالت الميزانية الحككمية كالميزانية الجامعية ميزانية بنكد كليست ميزانية

براما .كيتـ ربط الميزانيات لكؿ جامعة بشكؿ مباشر مف قبؿ ك ازرة المالية ،كتتككف الميزانية مف
أبكاب لئلنفاؽ ىى :الباب األكؿ لممرتبات كالثاني لمنفقات التشغيمية باستثناء المرتبات كالثالث

لمفكا د المالية المدينة بيا الجامعات كالرابا لمنفقات االجتماعية التي يستفيد منيا الطبلب مثؿ

اإلعانات اإلجتماعية لمطبلب كالتغذية كالمدف الجامعية كغيرىا كالسادس لبلنفاؽ االستثمارم في
المشركعات كالمنشآت .

ِ

عمى جانب فخر ،ترل بعض الدراسات أف صندكؽ تطكير التعميـ العالي الذم تـ انشايه

قد أدل إلى تحسف مممكس في فلية تخصيص المكارد عمى مستكل ميسسات التعميـ العالي

المختمفة ،بحيث أصبا ىذا التخصيص يتـ مف خبلؿ فلية تنافسية تعتمد عمى معايير مكضكعية
كفنية ترتبط إلى حد بعيد بجكدة الخدمة التعميمية المقدمة في تمؾ الميسسات.

ّ

ُمنظمة التعاكف ك التنمية في الميداف االقتصاديك البنؾ الدكلي لئلنشاء ك التعمير  ،مراجعات لسياسات التعميـ
العالي  ،التعميـ العالي في مصر  ،البنؾ الدكلي  ، ََُِ،ص ص َِّ . َّّ،

ِىبلؿ .سمير رياض ،مرجا سبؽ ذكره ،ص صُٕ. ُٔ،

ّالعربي .أشرؼ  ،تقييـ سياسات االنفاؽ العاـ عمى التعميـ في مصر في ضكء معايير الكفاية ك العدالة ك الكفاءة
 ،الميتمر الدكلي الخاص بتحميؿ أكلكيات االنفاؽ العاـ بالمكازنات العامة في مصر ك الدكؿ العربية  :شركاء

التنمية  ،فبراير ََُِ ، ،صُُ.
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 -1-2-1-2-4توزيع ميزانية الجامعات الحكومية عمى وجوه اإلنفاق المختمفة:
تمثؿ األجكر كالمرتبات أكثر مف ٓٔ %مف إجمالي الميزانية ،كيتراكح اإلنفاؽ اإلستثمارم

بيف ُٓ ،%َِ-فبل تبقى إال نسبة ض يمة مف ُٓ %َِ-لئلنفاؽ الجارم .كتخصص ميزانيات

الجامعات عمى ثبلثة أجزاء :األكلى لمتعميـ كالثانية لممستشفيات الجامعية كالثالثة لممدف الجامعية،

كتمثؿ قد انر جكىريان مف اإلنفاؽ إلسكاف الطبلب حكاعاشتيـ ،كيساىـ الطالب في تكمفة اإلقامة
كاإلعاشة بمبمغ بسيط في حدكد َُ %مف التكمفة الفعمية لئلعاشة دكف اإلقامة .كمف المبلحظ أف

المستشفيات الجامعية تحظى بمقدار الثمث تقريبان مف المخصصات المعتمدة لمجامعة ،مما يعني
أف أرقاـ االعتمادات المدرجة لمجامعة ليست مكجية بشكميا الظاىر إلى العممية التعميمية أك

البحثية في معظـ الكميات .

ُ

 -3-2-1-2-4المصادر الذاتية لمتمويل في الجامعات:

أدل انخفاض مخصصات التعميـ في الميزانية العامة لمدكلة ( كما سيتـ االشارة لو في

الجزء الخاص باالنفاؽ) إلى أف تقكـ الجامعات بالبحث عف مصادر ذاتية إضافية تستطيا مف
خبلليا تكفيرما تبقى مف مكاردىا.

كتتمثؿ مصادر التمكيؿ الذاتي في الجامعات الحككمية اضافة إلى المستشفيات الجامعية

في اآلتي :المراكز الجامعية المتخصصة كالكحدات ذات الطابا الخاص ،كبراما التعميـ المفتكح

كالتعميـ عف بعد ،كالبراما األكاديمية بالمغات األجنبية أك في التخصصات الجديدة ،كبراما

االنتساب المكجو ،حكايرادات تعميـ الطمبة الكافديف.
كالشكؿ التالي يكضا نسب التمكيؿ الذاتي لمجامعات المصرية قسمي التعميـ
كالمستشفيات لعاـ َُِّ َُِْ/

1ىبلؿ .سمير رياضِ،شجععتكروشٖ،ص.18
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شكل رقم ( :)2-4بيان مصادر تمويل الجامعات المصرية (بالمميون جنيو ) لموازنة السنة المالية
80
70
60
50
40

نسبة التمويل ال اتي ل جمالي قسم
التعليم

30
20

نسبة التمويل ال اتي ل جمالي قسم
المستشفيات

10
0

1024/1023
المصدر :ختاميات وزارة المالية المعتمدة من السمطة التشريعية  ،نق ً عن  :أحمد سيد حسن عمي ،األبعاد
المالية لنشاط البحث و التطوير في مصر  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معيد التخطيط القومي ،1026 ،

ص ص .137،140

مف الشكؿ السابؽ يمكف مبلحظة اآلتي:

تراكحت نسبة مساىمة التمكيؿ الذاتي قسـ تعميـ في عاـ َُِّ َُِْ/بيف ْ %ٖ.في

بعض جامعات األقاليـ كجامعة المنيا إلى َِ %في الجامعات الكبرل كجامعة القاىرة ،بينما

تراكحت نسبة مساىمة التمكيؿ الذاتي في تمكيؿ التعميـ العالي قسـ مستشفيات ما بيف ٖ%

بجامعة الفيكـ إلى ُٕ %جامعة االسكندرية  ،كبشكؿ عاـ تتجاكز نسب اعتماد التعميـ العالي "
قسـ مستشفيات" عمى مصادر التمكيؿ الذاتية نسب اعتماد التعميـ العالي " قسـ تعميـ " عمى نفس

المصدر.

 -1-1-2-4تمويل التعميم العالي الخاص:
تعتبر الرسكـ الدراسية التي يدفعيا الطبلب المصدر الر يسي لمكارد الجامعات الخاصة،

كبشكؿ عاـ فإف الجامعات الخاصة لدييا حرية أكبر مف الجامعات الحككمية في اعداد ميزانياتيا
بما يتبلءـ ما أىدافيا المحددة .ىذا ما ييثر بشكؿ كبير في قدرتيا عمى رفا جكدة العممية

التعميمية.

كالحككمة المصرية ضاعفت دعميا لميسسات التعميـ العالي الخاص خبلؿ العقديف

األخيريف ،حيث تبنت الدكلة سياسة ليبرالية في كضا التشريعات المبل مة لزيادة االستثمار في
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التعميـ الخاص .كقد بمغ إجمالي الطبلب الممتحقيف بالتعميـ العالي الخاص حكالي َِ %مف

إجمالي المقيديف بالتعميـ العالي المصرم ،كيتحمؿ الطبلب رسكمان دراسية تختمؼ بإختبلؼ

البرناما الدراسي ،أقميا خمسة فالؼ جنيو مصرم .

ُ

 -1-4تحديات وعوائق تمويل التعميم العالي في مصر:

تكضا المكازنة العامة لمدكلة لمسنة المالية َُِٓ ،َُِٔ/استحكاذ باب األجكر

كتعكيضات العامميف عمى أعمى نسبة مف ميزانية التعميـ حيث بمغت ِّٖٗٗ,مميار جنيو أم
حكالي ّ %ّٖ.بينما خصص لباب االستثمار َٖٕ ٖ,مميار جنيو أم حكالي ٕ %ٖ.كحصؿ
باب السما كالخدمات عمى ّٓٔٔ.مميار جنيو أم حكالي ٕ %ٔ.كباب المصركفات األخرل عمى

ِٕ %َ.أم حكالى ُٕٓمميكف جنيو كباب الدعـ كالمنا كالمزايا االجتماعية عمى ُِ %َ.أم
حكالي ُِّ مميكف جنيو كأخي انر باب الفكا د بنصيب ّْ %َ.أم حكالي ّْ مميكف جنيو .

ِ

يبلحظ بشكؿ عاـ انحياز النفقات الجارية عمى حساب النفقات االستثمارية ،كبالرغـ مف

ذلؾ فإنو عند مقارنة مشركع مكازنة قطاع التعميـ لعاـ َُِٔ َُِٕ/بميزانية الدكلة لعاـ َُِٓ/
َُِٔ ،سنجد أف مخصصات باب األجكر كنسبة مف مخصصات قطاع التعميـ انخفضت بنسبة

ْٕ % ُ.كما انخفضت مخصصات باب شراء السما كالخدمات بنسبة ٖٔ ،% ّ.بينما ارتفا
باب األصكؿ غير المالية أم االستثمارات بنسبة ْٖ. %ُٗ.

ما سبؽ يكضا االىتماـ الحالي لمحككمة برفا نسبة االستثمار في التعميـ ممثمة ببناء

المنشآت التعميمية كالمدارس كالجامعات عمى حساب بند أجكر العامميف كالمدرسيف كخفض السما
كالخدمات المتمثمة في بنكد عديدة منيا الكتب كالصيانة كغيرىا .كيبقى التسايؿ الياـ فيما يخص

االنفاؽ عمى قطاع التعميـ العالي :ىؿ يحقؽ ىذا اإلنفاؽ كفاية التمكيؿ المطمكبة متضمنة عدالة
تكزيا التمكيؿ كعدـ حرماف أم طالب مف الحصكؿ عمى الخدمة التعميمية بما يتكاءـ ما ظركفو

االقتصادية أك نكعو أك المنطقة الجغرافية التي يقيـ بيا؟ كىؿ يحقؽ أيضان ىذا االنفاؽ كفاءة
التمكيؿ الداخمية كالخارجية؟ ىذا ما سيجاب عميو مف خبلؿ تقييـ عممية اإلنفاؽ الحككمي عمى

التعميـ العالي كفايةن ك كفاءةن .

ُالدقي .نكر الديف  ،تمكيؿ التعميـ العالي في الكطف العربي،مرجا سبؽ ذكره  ،ص ْْ.

ِك ازرة المالية  ،البياف المالي لمشركع المكازنة العامة لمدكلة لمسنة المالية َُِٓ  ، َُِٔ/ص ص ُُْ،
ُُٓ .
121

سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقم ( – )186معيد التخطيط القومي

 -2-1-4كفاية اإلنفاق:

شيد التمكيؿ الحككمي لمتعميـ بشقية الجامعي كقبؿ الجامعي نمكان مطردان خبلؿ العقديف

السابقيف  ،فبعد أف كاف اإلنفاؽ الحككمي عمى التعميـ ال يتجاكز ٔ ْ.مميار جنيو مصرم عاـ

َُٗٗ ،ُُٗٗ/ارتفا ليصؿ إلى ِ ِِ.مميار جنيو مصرم عاـ ََِّ ََِْ/ثـ إلى َْمميار

جنيو مصرم عاـ ََِٖ ُ،ََِٗ/كقد كصؿ حجـ اإلنفاؽ عمى التعميـ َّ ْٔ.مميار جنيو

مصرم عاـ َُِِ.َُِّ/

ِ

عمى الرغـ مف الزيادة الكاضحة في اإلنفاؽ الحككمي عمى التعميـ ،إال أف تمؾ الزيادات

المتبلحقة – كما سيتضا في ىذا الجزء مف الدراسة  -لـ تستطا مكاجية متطمبات عممية
اصبلح التعميـ في مصر ،مما أثر بشكؿ ممحكظ عمى جكدة العممية التعميمية.

جدول رقم ( :)2-4اإلنفاق العام عمى التعميم خ ل الفترة () 1023/ 1021 - 1002/1000
نسبة اإلنفاق العام عمى التعميم إلى الناتج

نسبة اإلنفاق العام عمى التعميم العالي إلى

السنوات المالية

المحمي اإلجمالي ()%

الناتج المحمي اإلجمالي ()%

1002/1000

6.23

1.45

1001/1002

6.48

1.71

1003/1001

5.19

2.36

1004/1003

4.97

2.51

1005/1004

5.09

2.71

1006/1005

4.42

2.12

1007/1006

3.92

2.21

1008/1007

3.94

2.32

1009/1008

3.9

0.85

1020/1009

-

-

1022/1020

5.5

2.1

1021/1022

3.4

0,7

1023/1021

4.1

0.9

المصدر:
 ك ازرة التنمية االقتصادية  :تقارير متابعة األداء االقتصادية ك االجتماعية  ،أعداد متفرقة. ك ازرة المالية  :الحساب الختامي لممكازنة العامة لمدكلة  ،أعداد متفرقة  ،ك ك ازرات التعميـ العالي  :إحصاءات التعميـ . -مصر في أرقاـ ،الجياز المركزم لمتعب ة العامة ك اإلحصاء  ،أعداد متفرقة .

ُ بمتاجي .مركة  ،تمكيؿ التعميـ العالي في مصر  :المشكبلت ك البدا ؿ المقترحة  ،أكراؽ بحثية  ،كمية اقتصاد ك
عمكـ سياسية  ،صُْ.

ِمصر في أرقاـ  ،الجياز المركزم لمتعب ة العامة ك االحصاء  ،مارس َُِّ ،صُّٔ.
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يتضا مف الجدكؿ رقـ (ْ )ُ-بونو عمى الرغـ مف زيادة االنفاؽ عمى التعميـ العالي إال

أف حجـ التمكيؿ الفعمي يتناقص عبر السنكات،كىذا ما تعكسو نسبة االنفاؽ العاـ عمى التعميـ
ككؿ كالتعميـ العالي إلى الناتا المحمي االجمالي ،كبخبلؼ عامي َََُُِِْ/ََُِ ،ََِٓ/
فقد أخذت ىذه النسبة في اإلنخفاض منذ عاـ ََِِ .ََِّ/كىذا يكضا أف معيار الحكـ عمى

كفاية االنفاؽ ال يتحدد فقط بحجـ التمكيؿ حكانما أيضان تحكمو عدة اعتبارات أخرل أىميا ما يمثمو
حجـ االنفاؽ عمى التعميـ مف الناتا المحمي االجمالي كمف اجمالي اإلنفاؽ العاـ .

جدول رقم ( :)1-4تطور نسبة االنفاق عمى التعميم الجامعي و قبل الجامعي إلى اجمالي اإلنفاق
العام عمى التعميم خ ل الفترة (1007/1006حتى)1022/1020
اإلنفاق العام عمى التعميم

اإلنفاق العام عمى التعميم قبل

الجامعي إلى اجمالي االنفاق

الجامعي إلى اجمالي االنفاق

العام عمى التعميم ()%

العام عمى التعميم ()%

1007/1006

19.6

70.4

1008/1007

19.4

70.6

1009/1008

15.5

74.5

1020/1009

14.6

75.4

1022/1020

15.5

74,5

البيــــــــــــــــــان

المصدر  :مركز المعمومات و دعم اتخاذ القرار ،مجمس الوزراء ،واقع التعميم في مصر حقائق وآراء ،تقارير
معموماتية ،السنة السابعة  ،العدد  ،68مارس  ، 1023ص. 7

قد يعكس جدكؿ رقـ (ْ )ِ-كجكد انحياز في اإلنفاؽ عمى التعميـ لصالا مرحمة ما قبؿ

التعميـ الجامعي ،كىذا ما تكضحو نسب اإلنفاؽ عمى شقي التعميـ في األعكاـ مف ََََِِٕٔ/

حتى ََُِ  ،َُُِ/بينما في حقيقة األمر أف االنحياز الفعمي لصالا اإلنفاؽ عمى التعميـ

العالي .فنسبة المقيديف بالتعميـ العالي ال تتجاكز ُُ %مف اجمالي المقيديف بالتعميـ إال أف

نصيب التعميـ العالي مف المكازنة كما يكضحو الجدكؿ السابؽ كانت ٓ % ِٓ.عاـ
ََُِ ،َُُِ/أم أف ما ينفؽ عمى طالب الجامعة يتجاكز بشدة ما ينفؽ عمى طالب التعميـ قبؿ

الجامعي ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فما يصؿ فعميان مف تكمفة التعميـ لكمتا الف تيف مف الطبلب ال
يتناسب ما ما تتطمبو جكدة العممية التعميمية.
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جدول رقم ( :)3-4االنفاق العام لمدولة عمى التعميم طبقاً لمموازنة العامة لمدولة
خ ل الفترة (1021/1022حتى)1023/1021بالمميون جنيو

البيان

1021/1022

1023/1021

اإلنفاق العام لمدولة

490589.7

533784.8

اإلنفاق العام عمى التعميم

52770.7

64034.5

نسبة اإلنفاق العام عمى التعميم إلى إجمالي

20.6

21.0

االنفاق العام ()%
اإلنفاق العام عمى التعميم العالي

22086.4

23718.4

نسبة اإلنفاق العام عمى التعميم العالي إلى

12.4

12.4

إجمالي اإلنفاق العام عمى التعميم ()%

المصدر  :مصر في أرقام  ،الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء  ،مارس .1023

يتضا مف جدكؿ رقـ (ْ )ِ-أف نسبة االنفاؽ العاـ عمى التعميـ الجامعي إلى نسبة

االنفاؽ العاـ عمى التعميـ قد انخفضت بعد عاـ ََِٕ ، ََِٖ/كما يكضا جدكؿ رقـ (ْ)ّ-

ثبات تمؾ النسبة في عامي َُُِ َُِّ/َُِِ ، َُِِ/عند ْ %ُِ.عمى الرغـ مف زيادة
االنفاؽ العاـ عمى التعميـ ،حيث بمغ إجمالي اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ عفٕ َُٕٕٓ.مميكف

جنيو مصرم بنسبة ٔ %َُ.مف إجمالي اإلنفاؽ العاـ لمدكلة عاـ ََُُِّْْٔ.ٓ ، َُِِ/
مميكف جنيو مصرم بنسبة ُِ %مف إجمالي اإلنفاؽ العاـ لمدكلة عاـ َُِِ، َُِّ/ك يرجا
إنخفاض نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي إلى إجمالي اإلنفاؽ عمى التعميـ إلنخفاض االعتمادات

الخاصة بالتعميـ العالي في المكازنة العامة لمدكلة  .كتذىب َْ %مف النفقات الحككمية عمى
التعميـ العالي إلى ثبلث جامعات مصرية كبرل ىى :األزىر كجامعة القاىرة كجامعة األسكندرية،
إضافة إلى ذلؾ ،أدل االستقرار النسبي التمكيؿ ما تزايد أعداد الطبلب إلى انخفاض نصيب

الطالب المصرم مف مكازنة التعميـ كتعد ىذه النسبة ض يمة مقارنة بمعدالت الكثير مف الدكؿ
العربية كالنامية حيث أف متكسط نصيب الطالب مف اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي ال يتعدل َََُ

دكالر أمريكي ُ.حيث يبمغ نصيب الطالب مف اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي في مصر حكالي
َِٗدكالر أمريكي مقارنة ب ّْْٔ دكالر في تكنس ،كََْٓ دكالر في لبناف ،ك ِْْ دكالر

في األردف ِ.أدل انخفاض معدالت اإلنفاؽ الحككمي عمى التعميـ العالي كبالتبعية انخفاض
1الدقي .نكر الديف  ،مرجا سبؽ ذكره ،ص ِٕ.

ِ العربي .أشرؼ  ،تقييـ سياسات االنفاؽ العاـ عمى التعميـ في مصر في ضكء معايير الكفاية ك العدالة ك الكفاءة  ،مرجا

سبؽ ذكره  ،صُّ.
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نصيب الطالب الجامعي منيا إلى ظيكر قصكر كاضا في العممية التعميمية ،مما دفا األسر

المصرية لبلتجاه نحك اإلنفاؽ عمى الدركس الخصكصية لمكاجية تمؾ الفجكة التعميمية ،مما ييثر
بشكؿ سمبي عمى المستكل االقتصادم لؤلسرة كيزيد مف فرص التعميـ الجامعي المجاني لمف لديو

القدرة عمى ىذا النكع مف اإلنفاؽ عمى حساب األسر األقؿ دخبلن .كقد بمغ حجـ اإلنفاؽ

االستيبلكي العا مي باألسعار الجارية حكالي ٕ ّّ.مميار جنيو عاـ َُُِ .َُِِ/كقيدر حجـ
اإلنفاؽ العا مي عمى التعميـ في مصر بنحك ّٕ ٓٓ.مميار جنيو ،كىذا يعني أف ما يتـ إنفاقو
عمى التعميـ العالي في مصر عاـ َُُِ َُِِ/يقدر بنحك ّٗ ُُ.مميار جنيو (أم ما يعادؿ

ٔ %ّ.مف إجمالي حجـ اإلنفاؽ االستيبلكي العا مي عاـ َُُِ ،)َُِِ/كذلؾ بإفتراض أف ما

يتـ تخصيصو لمتعميـ العالي مف إجمالي حجـ اإلنفاؽ العا مي عمى التعميـ يمثؿ حكالي

ُْ.%ُِ.فيما يتعمؽ باإلنفاؽ عمى الجيات البحثية بخبلؼ الجامعات سكاء التابعة لك ازرة الدكلة
لمبحث العممي أـ تمؾ التي تتبا ك ازرات أخرل ِ،فإف الجدكؿ التالي يكضا تطكر المصركفات

الفعمية بتمؾ الجيات كالتالي:

ُ بمتاجي .مركة  ،التعميـ العالي في مصر بيف قيكد التمكيؿ ك استراتيجيات التطكير  ،مركز شركاء التنمية  ،القاىرة  ،ص

ص ُٗ.َِ،

ِتصنؼ الحيات البحثية بخبلؼ الجامعات إلى جيات تتبا ك ازرة الدكلة لمبحث العممي ك أخرل ال تتبا ك ازرة الدكلة لمبحث
العممي ك إنما تتبا ك ازرات مختمفة  .فيناؾ عدد ُِ جية بحثية تتبا ك ازرة الدكلة لمبحث العممي  ،ك ىى  :المركز القكمي

لمبحكث  ،المعيد القكمي لمبحكث الفمكية ك الجيكفيزيقية  ،المعيد القكمي لعمكـ البحار ك المصايد  ،معيد بحكث البتركؿ  ،مركز بحكث
ك تطكير الفمزات  ،معيد بحكث اإللكتركنيات  ،معيد بحكث أمراض العيكف  ،معيد تيكدكربميارس لؤلبحاث  ،المعيد القكمي لمقياس
ك المعايرة  ،اليي ة العامة لؤلبحاث العممي ة ك التطبيقات التكنكلكجية  ،اليي ة القكمية لئلستشعار عف بعد ك عمكـ الفضاء ،صندكؽ
اإلستشارات ك الدراسات ك البحكث الفنية ك التكنكلكجية  .عمى صعيد فخر ىناؾ ُٖ جية بحثية تتبا ك ازرات أخرل منيا  :معيد
التخطيط القكمي (التخطيط )  ،ىي ة الطاقة الذرية (الكيرباء ك ا لطاقة )  ،ىي ة المكاد النككية ( الكيرباء ك الطاقة )  ،مركز البحكث
الزراعية ( الزراعة ك استصبلح األراضي )  ،المركز القكمي لبحكث المياة ( المكارد الما ية ك الرم )  ،جياز تخطيط الطاقة (
الكيرباء ك الطاقة ) اليي ة القكمية لمرقابة عمى المستحضرات الحيكية ك المقاحات ( الصحة ك السكاف ) .أنظر  :أحمد سيد حسف عمي،
األبعاد المالية لنشاط البحث و التطوير في مصر  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،معيد التخطيط القكمي  ،َُِٔ ،ص ص

ُٕٕ.ُٖٓ،ُٖٔ-ُٕٔ،
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جدول رقم ( :)4 -4تطور المصروفات الفعمية بالجيات البحثية التابعة لوزارة الدولة لمبحث العممي
والجيات التابعة لو ازرات أخرى (بالمميون جنيو)
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المصدر :ختاميات ك ازرة المالية المعتمدة مف السمطة التشريعية

مف خبلؿ الجدكؿ رقـ (ْ )ْ-يبلحظ أف المتكسط العاـ لئلنفاؽ عمى الجيات البحثية

خبلؿ الفترة مف ََِّ ََِْ/إلى َُِِ َُِّ/بمغ نحك ْ ِ.مميار جنيو ( بدءان مف ُٔ.
مميار جنيو عاـ ََِّ ََِْ/كصكالن إلى ٓ ْ.مميار جنيو في َُِِ َُِّ/كبمعدؿ زيادة

سنكية حكالي ُّ .)%يبلحظ أيضان استحكاذ باب األجكر ك تعكيضات العامميف عمى أعمى نسبة
مف ميزانية التعميـ المكجيو لمجيات البحثية غير الجامعات ،حيث قدرت كمتكسط عاـ بحكالي

ٕٓ %مف إجمالي المصركفات ،يميو المخصص لباب شراء األصكؿ غير المالية –اإلستثمارات،

حيث قدرت كمتكسط عاـ بحكالي َّ %مف إجمالي المصركفات ،أم أف الباب األكؿ كالسادس
يستحكزاف عمى حكالي ٕٖ  %مف إجمالي المصركفات باقي أبكاب المكازنة تستوثر بباقي النسبة
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أم حكالي ُّ . %كيدؿ ضعؼ اإلنفاؽ عمى باب السما كالخدمات عمى قمة اإلىتماـ بالجانب

العممي التجريبي في تمؾ الجيات كاإلعتماد بشكؿ أكبر عمى الجانب النظرم.

كعف سبب تعاظـ اإلنفاؽ عمى باب األجكر كتعكيضات العامميف سكاء فيما يخص

الجامعات أك الجيات البحثية األخرل ،فيعكد ذلؾ إلى تكبيؿ الميسسات التعميمية بوعداد مف

العمالة اإلدارية التي تكمؼ الدكلة بوعباء مالية في حيف أف مردكدىا ض يؿ نسبيان ،كال يتناسب ما
المخصصات المالية ،فقد مثمت نسبة اإلدارييف في الجامعات المصرية مف إجمالي عدد العامميف

(قطاع التعميـ) حكالي ٓٓ %مقابؿ ْٓ %ألعضاء ىي ة التدريس كمعاكنييـ ،اما بالنسبة لقسـ
المستشفيات ،فقد استحكذ اإلداريكف عمى حكالي ٔٗ %مف إجمالي عدد العامميف مقابؿ ْ %فقط

ألعضاء ىي ة التدريس ،لتككف إجمالي نسبة اإلدارييف في الجامعات المصرية حكالي ٔٔ%

مقابؿ ّْ  %ألعضاء ىي ة التدريس كمعاكنييـ .أما فيما يخص المراكز كالمعاىد البحثية فتمثمت

النسبة بنحك (ُ كادر بحثي  ِ.ٔ :كادر عاـ )بينما مف المفترض أف تككف تمؾ النسبة كفقان
لممعدالت العالمية بالميسسات البحثية ك فؽ األعراؼ الدكلية نحك (ِ كادر بحثي  ُ :كادر

عاـ).

ُ

يتضا مما سبؽ أف الجامعات كالمراكز البحثية تعاني مف إىدار لممخصصات المالية

المكجية إلييا نتيجة التكزيا غير الجيد لممكارد المالية عمى األبكاب المختمفة كعدـ التركيز عمى
أكثر األبكاب ارتباطان بتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية ،كبالتالي ينعكس ىذا بشكؿ سمبي عمى
جكدة المخرجات التعميمية كالبحثية.

كفيما يتعمؽ باعتماد المراكز كالمعاىد كاليي ات البحثية عمى مصادرىا الذاتية في تمكيؿ

العممية التعميمية كالبحثية ،يعرض الشكؿ رقـ (ْ )ِ-نسب التمكيؿ الذاتي في تمؾ الجيات.

ُعمي .أحمد سيد حسف  ،مرجا سبؽ ذكره  ،ص صََِ.ُْٕ،
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شكل رقم (  :)1-4نسبة التمويل الذاتي لممراكز والمعاىد والييئات البحثية بموازنة السنة المالية
1024/1023

المصدر :ختاميات وزارة المالية المعتمدة من السمطة التشريعية.

تراكحت نسبة مساىمة التمكيؿ الذاتي بمكازنة َُِّ َُِْ-كفقان لما يكضحو الشكؿ رقـ

(ْ )ِ-ما بيف ُ %في بعض المراكز(كالمركز القكمي لئلمتحانات كالمركز القكمي لمبحكث
التربكية) إلى نحك ْٔ %في جيات أخرل كوكاديمية السادات لمعمكـ اإلدارية.

ال تنفصؿ قضية كفاية التمكيؿ عف قضية تحقيؽ العدالة ك تكافي الفرص التعميمية بوم

حاؿ مف األحكاؿ .فتحقيؽ كفاية التمكيؿ تتضمف أيضان حصكؿ مختمؼ الش ار ا اإلقتصادية
كالف ات اإلجتماعية كالمناطؽ الجغرافية عمى فرص تعميمية متساكية .كيعد ىذا تحديان كبي انر في
كثير مف الدكؿ خاصة تمؾ التي تعاني مف ارتفاع الطمب عمى التعميـ العالي نتيجة الكضا

الديمكغرافي الذم يعكس زيادة الف ة السكانية مف الشباب في سف التعميـ الجامعي ،إضافة إلى
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تكفير مجانية التعميـ لكافة الش ار ا االقتصادية ،مما يعكؽ بشكؿ كبير تحقيؽ مبدأ العدالة

كالمساكاة في الحصكؿ عمى الفرص التعميمية.

ترتبط كتتشابؾ دا مان عدالة تكزيا التمكيؿ جغرافيان ما عدالة الحصكؿ عمى فرص التعميـ بيف

األسر الغنية كاألسر الفقيرة .فمعايير قبكؿ الطبلب بالجامعات تجعؿ مف فرصة التحاؽ أبناء

األسر الفقيرة متكقفة عمى عامميف:

ُ

 مدل إتاحة فرص التعميـ العالي المجاني في الجامعات كالمعاىد الحككمية فينفس المنطقة الجغرافية ،حتى ال تتكبد األسرة نفقات ال تستطيا تحمميا في

انتقاؿ أبنا يا حكاعاشتيـ في مناطؽ أخرل.
 حجـ االنفاؽ العا مي المطمكب لنكع التخصص الذم يريده الطالب أك الطالبة.كيقصد بذلؾ مستمزمات الدراسة كالدركس الخصكصية في التعميـ الجامعي

كمدل قدرة الطالب كأسرتو عمى تحمميا.

كالكاقا ييكد أف ىناؾ تفاكت في اإللتحاؽ بالتعميـ بيف أبناء األسرة الفقيرة واألسرة

الغنية,ك ألف مجانية التعميـ حؽ لممحتاجيف فقط ك ليست حقان لكؿ مكاطف  ،فميس مف المنطقي
أف نجد أف الطبلب الذيف ينتمكف إلى األسر الغنية يتمكنكف مف اإللتحاؽ بميسسات التعميـ العالي
الحككمية ك يتمتعكف بالمجانية  ،في حيف أف بعض الطبلب الذيف ينتمكف إلى األسر الفقيرة ال
يتمكنكف مف اإللتحاؽ بميسسات التعميـ العالي الحككمية ك مف ثـ ال يتمتعكف بالمجانيةِفاألسر

الفقيرة ال تستطيا تكفير الدركس الخصكصية ألبنا يا حتى يتمكنكا مف منافسة قرنا يـ مف أبناء
األسر ذات القدرة المالية األعمى مما ال يمكنيـ مف االلتحاؽ بالكميات العممية الطبية كاليندسية

عمى عكس األسر الغنية التي تتاح ليـ تمؾ الفرصة بسبب مجانية التعميـ .

كفيما يتعمؽ بالمساواة بين الجنسين في الحصكؿ عمى فرص التعميـ العالي،ىناؾ تفاكت

بيف أعداد الطبلب كالطالبات المقيديف بالجامعات الحككمية كالخاصة ،حيث بمغت نسبة الطمبة

المقيديف بالجامعات الحككمية حكالي ّٖ %ُٓ.مقارنة بنسبة الطالبات التي بمغت حكالي

ِٔ %ْٖ.كذلؾ عاـ َُُِ .َُِِ/كعمى صعيد الجامعات الخاصة بمغت نسبة الطمبة
الممتحقيف بالجامعة حكالي ّٔ ،%َٔ.بينما بمغت نسبة الطالبات الممتحقات حكالي

ّْٔ.%ّٗ.كيكضا ذلؾ كجكد فجكة في الحصكؿ عمى فرص التعميـ الجامعي بيف الذككر
كاإلناث حكاف كانت تقؿ في الجامعات الحككمية عف الجامعات الخاصة .كقد يعكد كجكد تمؾ
الفجكة إلى أسباب ثقافية كاجتماعية بالدرجة األكلى ،كخاصة ما التكزيا الغير متكافيء لفرص
ُىبلؿ .سمير رياض ،مرجا سبؽ ذكره  ،ص صِْ.

2بٍت جًِ.شٚةِ،شجععتكروشٖ،ص.14

ّمصر في أرقاـ ،الجياز المركزم لمتعب ة العامة ك اإلحصاء ،مارس َُِْ ،ص ص َُّ .ُُّ،
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التعميـ بيف المحافظات كال سيما في صعيد مصر حيث ترفض كثير مف األسر مغادرة الطالبات
لمحؿ اقامتيف مف أجؿ حصكليف عمى فرص التعميـ العالي في المحافظات التي تتكفر بيا تمؾ

الفرص .
شكل رقم ( :)3-4الط ب المقيدون بالجامعات الحكومية في المحافظات طبقاً لمنوع
في الفترة1021/1022

المصدر :مصر في أرقام ،الجياز المركزي لمتعبئة العامة و اإلحصاء ،مارس  ،1024ص ص .232، 230

كمف الشكؿ (ْ )ّ-يبلحظ  :تفاكت أعداد الطبلب المقيديف في الجامعات الحككمية بيف

المحافظات .كبخبلؼ جامعة األزىر ،يزيد قيد الطبلب بشكؿ كبير في جامعات القاىرة كعيف
شمس كاالسكندرية عمى حساب القيد في باقي محافظات مصر.

كليذا التفاكت عدد مف المسببات لعؿ أىميا أف الفرص المتكافرة لمتعميـ العالي بالقاىرة

تصؿ إلى ّٔ %مف إجمالي الفرص المتاحة عمى مستكل الدكلة ،مما جعؿ معدؿ الممتحقيف
بميسسات التعميـ العالي يصؿ إلى ْٔ %تقريبان مف الشريحة العمرية ُٖ ِِ-ما فرص التعميـ
العالي المتاحة بيذه المحافظات .أيضو قد يقؿ عدد المقيديف في التعميـ العالي في المحافظات

منخفضة الكثافة الطبلبية عف َُ %مف اجمالي السكاف في الف ة العمرية ُٖ ِِ-إما لعدـ

كجكد جامعات أك معاىد حككمية ،حكاما ألف جامعات كليدة قد نشوت بيا منذ ما ال يزيد عف خمس
ُ
سنكات ك مازالت ال تتيا كؿ التخصصات .
يبلحظ أيضان تفاكت طفيؼ بيف نسبة الطبلب المقيديف الذككر كاالناث  ،يصب اجماالن

لصالا الذككر كبشكؿ خاص في محافظات القاىرة كالمنكفية كبني سكيؼ كبنيا كأسيكط كجنكب

1ىبلؿ .سمير رياضِ،شجععتكروشٖ،ص.25
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الكادم ،بينما يرتفا قيد الطالبات في بعض المحافظات مثؿ عيف شمس كاالسكندرية كالسكيس
كالمنصكرة ،كسكىاج كأسكاف كدمياط ككفر الشيخ كدمنيكر ،كتتقارب النسب في جامعتي السكيس

كبكرسعيد.

قد يبدك الحديث عف اتاحة فرص التعميـ العالي لذوي االحتياجات الخاصة ،حديثان رفاىيان

أك كماليان في ظؿ ما يعانيو قطاع التعميـ العالي مف محدكدية فرص التمكيؿ ،حتى أنو ال تكجد
بيانات متاحة في قطاع التعميـ العالي عمكمان حكؿ أعداد الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة،

كلكف يظؿ الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة جزء ال يتج أز مف منظكمة التعميـ العالي ،فيـ
يطمحكف في المساكاة ما قرنا يـ كتكفير التجييزات المناسبة ليـ التي تمكنيـ مف خكض العممية

التعميمية بسيكلة كيسر ،كتجييز مباني التعميـ العالي بشكؿ يسما بكصكليـ لكافة القاعات

بسيكلة كيسر كتكفير المساعدات التعميمية األخرل لكؿ طالب كفقان لحالتو .كيزداد األمر تحديان اذا
كاف ىذا الطالب أحد أبناء األسر الفقيرة كفي ذات الكقت مف ذكم احتياجات خاصة.
 -1-1-4كفاءة اإلنفاق:

يعتمد تحقيؽ كفاية اإلنفاؽ عمى كجكد استراتيجية كاضحة كمحددة إلستغبلؿ المكارد

بشكؿ جيد عمى الرغـ مف محدكديتيا لضماف التكظيؼ السميـ ليا كعدـ اىدارىا ،كما يعتمد عمى
قدرة المنظكمة التعميمية عمى متابعة تنفيذ تمؾ االستراتيجية ككضا نظـ حككمة تضمف الشفافية

كمحاسبة كافة األطراؼ المشاركة في تنفيذىا ،كيدخؿ كؿ ما سبؽ تحت مظمة ما يسمى بكفاءة

اإلنفاؽ .لذلؾ فعنصرم كفاية ككفاءة اإلنفاؽ عمى التعميـ مرتبطاف كمتداخبلف لحد كبير لضماف
جكدة عممية تمكيؿ التعميـ كمف ثـ جكدة المنظكمة التعميمية بوكمميا.

لقياس كفاءة اإلنفاؽ ،يتـ عادة التفرقة بيف ميشرات الكفاءة الداخمية كميشرات الكفاءة

الخارجية لئلنفاؽ .كتعد نسبة اإلنفاؽ اإلستثمارم لجممة اإلنفاؽ كنصيب بند األجكر كتعكيضات
العامميف مف االنفاؽ عمى التعميـ ككذلؾ تكدس الطبلب بالجامعات كاستغراؽ بعض الدرجات

العممية في المرحمة الجامعية مددان زمنية طكيمة مف ميشرات الكفاءة الداخمية ،بينما يمكف التعبير
عف ميشرات الكفاءة الخارجية بميشرات تعكس جكدة نظاـ التعميـ العالي بشكؿ عاـ كبعض

الميشرات العالمية مثؿ معدؿ معرفة القراءة كالكتابة بيف البالغيف كالتكزيا النسبي لممتعطميف طبقان
لمحالة التعميمية الذم يعكس مدل مبلءمة مخرجات النظاـ التعميمي لمتطمبات السكؽ كجكدة نظاـ

التعميـ ،كجكدة تعميـ الرياضيات كالعمكـ ،كجكدة مدارس اإلدارة في مصر كمقارنتيا بالمتكسط

العالمي.

ُ

ِ 1إششم وف ءةمإلٔف قتُتذذٌذ٘ معتٕ دمعٍىبعضمٌذسمع مٌغ بمةمٔظش :
 مٌعشبً.أششف ،تمٍٍُعٍ ع مإلٔف قمٌع َعٍىى ٌتعٍٍُرًِصشرًضٛءِع ٌٍشمٌىف ٌةٚمٌىف ءةٚمٌعذمٌة،مٌّإتّشمٌذًٌٚمٌخ صبتذًٍٍأ ٌٌٛٚمإلٔف قمٌع َب ٌّٛمصٔ مٌع ِةرًِصشٚمٌذٚيمٌعشبٍة،ششو ءمٌتٍّٕة،رتشمٌش .2111
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كبتناكؿ بعض ميشرات الكفاءة الداخمية لئلنفاؽ نجد اآلتي :استحكذ اإلنفاؽ الجارم عمى

التعميـ عمى ما يقرب مف ّ %ُٗ.مف جممة اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ ،في حيف بمغ نصيب
اإلنفاؽ اإلستثمارم حكالي ٕ %ٖ.طبقان لممكازنة العامة لمدكلة عاـ َُِٓ .َُِٔ/كبمقارنة
النسبيتيف بنظيرتييما في مكازنة الدكلة لعاـ ََِٕ ََِٖ/بمغتا حكالي ّٗ % ٕ.ٓ ، %عمى

الترتيب ،مما يدؿ عمى حدكث انخفاض طفيؼ عاـ َُِٓ َُُِٔ/في اإلنفاؽ الجارم لصالا
اإلنفاؽ اإلستثمارم .كبشكؿ عاـ ترتفا نسبة اإلنفاؽ اإلستثمارم لجممة اإلنفاؽ العاـ إلى أكثر مف

ُِ %بالنسبة لمرحمة التعميـ الجامعي ،كتنخفض بشدة إلى نحك ِ %فقط بالنسبة لمرحمة التعميـ
قبؿ الجامعي ِ.كفي كؿ األحكاؿ يعاني االنفاؽ عمى التعميـ مف التحيز لصالا النفقات الجارية
عمى حساب النفقات االستثمارية.

أما فيما يخص نصيب بند األجكر كتعكيضات العامميف مف اجمالي اإلنفاؽ عمى التعميـ،

فقد استحكذت األجكرعمى أعمى نسبة مف ميزانية التعميـ حيث بمغت ِّٖٗٗ,مميار جنيو أم

حكالي ّ ،%ّٖ.بينما بند ميـ لمغاية بالنسبة لمتعميـ الجامعي كبند السما كالخدمات فخصص لو
ّٓٔٔ.مميار جنيو أم حكالي ٕ %ٔ.مف الميزانية المخصصة لمتعميـ طبقان لممكازنة العامة لمدكلة

عاـ َُِٓ.َُِٔ/ىذا ما يدؿ عمى انخفاض الكفاءة في تكزيا المكارد المالية عمى بنكد االنفاؽ.

يعتبر حجـ الجامعات المصرية الضخـ مف األمكر المعرقمة فيما يتعمؽ برفا جكدة

التعميـ العالي كدليبلن كاضحان عمى انخفاض الكفاءة الداخمية ،كأىـ مظاىر ذلؾ تكدس قاعات
المحاضرات ،كزيادة أعداد الطبلب عف أعداد أعضاء ىي ة التدريس بشكؿ ييدم إلى عدـ إعطاء

االىتماـ الكافي المباشر لمطبلب كؿ عمى حدة مف جانب أعضاء ىي ة التدريس .حكاذا ما قارنا
نصيب عضك ى ي ة التدريس المصرم مف الطبلب بنصيب أقرانو في عدد مف الدكؿ العربية نجد
أف  :لكؿ عضك ىي ة تدريس في مصر ِْ طالب  ،بينما في دكلة تكنس ُٕ طالب ،كفي

البحريف ُِ طالب ،أما في اإلمارات ِّ طالب ،كفي سكرياَّ طالب ،كبمبناف ُٔ طالب كذلؾ
عاـ َُُِ ّ.تصبا النتيجة الطبيعية لذلؾ في مصر انخفاض جكدة العممية التعميمية ككفاءتيا .

-

ِٕظّةمٌتع ْٚٚمٌتٍّٕةرًمٌٍّذمْمإللتص ديٚمٌتٕهمٌذًٌٌٚإلٔش ءٚمٌتعٍّشِ،شمجع ٌغٍ ع مٌتعٍٍُمٌع ًٌ،مٌتٕه
مٌذ .2111،ًٌٚ

ُك ازرة المالية  ،البياف المالي لمشركع المكازنة العامة لمدكلة لمسنة المالية ََِٕ. َُِٔ/ َُِٓ ،ََِٖ/

ِالعربي .أشرؼ  ،تقييـ سياسات االنفاؽ العاـ عمى التعميـ في مصر في ضكء معايير الكفاية ك العدالة ك الكفاءة
 ،مرجا سبؽ ذكره  ،صُٖ.

ّالدقي .نكر الديف  ،مرجا سبؽ ذكره ،ص ُّ.
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يعد استغراؽ بعض الدرجات العممية في المرحمة الجامعية مددان زمنية طكيمة كما يحدث

في كميات الطب كاليندسة كالصيدلة كطب األسناف كالعبلج الطبيعي كالطب البيطرم كالفنكف
الجميمة كغيرىا مف الكميات بمثابة ضغطان اضافيان عمى ميزانية الدكلة المخصصة لمتعميـ.

كمف األمكر المثيرة لمقمؽ مبلحظة أف تمؾ المشكمة ال تقتصر عمى الجامعات الحككمية

حكانما تنتشر أيضان في الجامعات الخاصة كالمعاىد العميا .كألف ىذه الميسسات تخضا لسيطرة
محكمة مف ك ازرة التعميـ ،فإنيا ال تتمتا بالحرية البلزمة لئلفبلت مف نمط المقررات التقميدية

المطبؽ في الجامعات الحككمية .

ُ

أما فيما يتعمؽ بميشرات الكفاءة الخارجية ،فمف أخطر التحديات التي تكاجو التعميـ في

مصر عدـ مبلءمة مخرجات النظاـ التعميمي ما متطمبات سكؽ العمؿ حيث نجد أف ٗ%ِْ.

مف أصحاب األعماؿ أركا أف قطاع التعميـ العالي ال يزكد سكؽ العمؿ بالتخصصات كالميارات
كالكفاءات المطمكبة ،بينما يرل نحك ٗ %ّّ.فقط منيـ أف قطاع التعميـ العالي يزكد سكؽ العمؿ

بالتخصصات كالميارات كالكفاءات المطمكبة .

ِ

شكل رقم ( :)4-4معدل معرفة القراءة و الكتابة بين البالغين (  25سنة فأكثر ) لمصر وعدد من الدول
العربية ()1023-1005

Source: UNDP 2014, table9: 192-195.world bank WDI 2015.

بالنظر لمعدؿ مدل معرفة القراءة ك الكتابة بيف البالغيف ( ُٓ سنة فوكثر ) في مصر

كعدد مف الدكؿ العربية ،نجد أف ىذا المعدؿ بمغ أقؿ مف ْٕ %في مصر ،مقارنة بنحك ٔ%ْٗ.
ُمنظمة التعاكف ك التنمية في الميداف االقتصادية ك البنؾ الدكلي لئلنشاء ك التعمير ،صُِّ.

ِمركز المعمكمات ك دعـ اتخاذ القرار  ،مجمس الكزراء  ،كاقا التعميـ في مصر حقا ؽ ك فراء  ،تقارير معمكماتية
 ،السنة السابعة  ،العدد ٖٔ ،ص ص ُْ.ُٕ-
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في البحريف  %ٖٗ.ٔ ،في لبناف %ٕٗ.ٗ ،في األردف  %ٕٗ.ٕ ،في تكنس %ٖٓ.ُ ،في

سكريا % ٗٓ.ٗ ،في مصر .أم تعتبر مصر ىى أقؿ دكلة في معدؿ القراءة كالكتابة ضمف الدكؿ
العربية المختارة .
شكل رقم ( :)5-4التوزيع النسبي لممتعطمين طبقاً لمحالة التعميمية 1021

المصدر :مصر في أرقام ،الجياز المركزي لمتعبئة العامة و اإلحصاء ،مارس  ،1024ص.39

كيعكس شكؿ رقـ (ْ )ٓ-التكزيا النسبي لممتعطميف عف العمؿ كفقان لمحالة التعميمية،

كيبلحظ أف ثاني أكبر قطاع مف المتعطميف عف العمؿ بعد الحاصميف عمى الميىؿ متكسط فني
يمثمو الحاصمكف عمى ميىؿ جامعي كفكؽ الجامعي بنسبة ِ ،%ّّ.بينما أقؿ قطاع مف

المتعطميف عف العمؿ ىـ الحاصمكف عمى ميىؿ متكسط بنسبة ُ .%ِ.مما يدؿ عمى أف ىناؾ
فجكة حقيقية بيف ما يتمقاه الطالب الجامعي كفكؽ الجامعي مف تعميـ كبيف احتياجات سكؽ العمؿ.

كذلؾ يعكس تقرير التنافسية العالمي لعاـَُِٓ  َُِٔ/جكدة التعميـ العالي في مصر
باستخداـ عدد مف الميشرات كالتالي :

جدول رقم ( :)5-4بعض مؤشرات جودة التعميم العالي 1026/1025

البياف

جكدة نظاـ التعميـ

جكدة تعميـ

جكدة مدارس االدارة

الرياضيات كالعمكـ
المتكسط العالمي

َّٓ.

َْٓ.

َٓٓ.

قيمة الميشر في مصر

ُِ.

ِٔ,

ِٓ,

ترتيب مصر بيف َُْ دكلة

ُّٗ

ُُّ

ُّٗ

Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 20152016, p.161.
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يكضا جدكؿ رقـ (ْ )ٓ-مدل جكدة التعميـ العالي بمصر كالتي يعكسيا ميشر جكدة

التعميـ التي حصمت فيو مصر عمى ُ ِ.بينما بمغ المتكسط العالمي َّ ٓ.ككاف ترتيبيا اؿُّٗ
مف بيف َُْ دكلة .ثـ ميشر جكدة تعميـ الرياضيات كالعمكـ الذم بمغ ٔ ِ.في مصر مقارنة
بالمتكسط العالمي َْ ٓ.ككاف ترتيب مصر كفقان ليذا الميشر ُُّ مف بيف َُْ دكلة .أما

ميشر جكدة مدارس اإلدارة فقد بمغ ٓ ِ.في مصر بينما بمغ المتكسط العالمي َٓ ٓ.ككاف ترتيب
مصر كفقان ليذا الميشر الػُّٗ مف َُْ دكلة.

خبلصة ما سبؽ :يعاني قطاع التعميـ العالي في مصر مف قصكر في اإلنفاؽ العاـ

المكجو لو مف قبؿ الدكلة .يظير ذلؾ بكضكح مف خبلؿ عدـ كفاية المكارد التمكيمية لتغطية
احتياجات العممية التعميمية ككجكد تفاكت في تكزيا الفرص التعميمية عمى المحافظات كعدـ

المساكاة في حصكؿ كافة الف ات النكعية كاالجتماعية كاالقتصادية عمى نفس الفرص التعميمية.

لعؿ أىـ أسباب عدـ كفاية االنفاؽ تعكد إلى األعداد المتزايدة مف الطبلب نتيجة الزيادة السكانية

ما قدرة محدكدة الستيعاب ىذه األعداد المتزايدة مف قبؿ ميسسات التعميـ العالي كعدـ القدرة عمى
تكصيؿ الدعـ الحككمي لئلنفاؽ عمى التعميـ لمف يستحقو .كمف ناحية أخرل يعاني القطاع مف

عدـ كفاءة اإلنفاؽ الحككمي عمى التعميـ ،كتتجمى مظاىر عدـ الكفاءة في سمبية ميشرات الكفاءة
الداخمية كالخارجية ،كلعؿ أىـ أسباب انخفاض الكفاءة التمكيمية يرجا إلى عدـ كجكد سياسات

كخطط متكاممة مستمرة تساعد عمى عبلج أكجو القصكر في عممية تمكيؿ التعميـ العالي.
-3-4تصور بالمساىمات المقترحة لتمويل التعميم العالي:
أدل ارتفاع الطمب عمى الخدمات التعميمية ،كارتفاع نفقات تقديـ تمؾ الخدمات ،إلى

الحاجة لتقديمبدا ؿ تمكيمية جديدة لتيسير عممية اصبلح التمكيؿ حكاعادة التكازف بيف النفقات
كاالحتياجات التعميمية ،كبيف المكارد المتاحة في سبيؿ تحقيؽ أعمى قدر مف الكفاءة كاالرتقاء

بالمستكل التعميمي .لذا ييدؼ التصكرالمقترح إلى االرتقاء بكفاءة ككفاية اإلنفاؽ الحالي لمنظاـ
التعميمي مف ناحية ،كاالعتماد عمى مكارد اضافية مستحدثة كتكظيفيا في تمكيؿ التعميـ مف ناحية

أخرل.

البد مف التركيز عمى أف تمكيؿ التعميـ العالي سيظؿ مس كلية الدكلة بالشراكة ما باقي

المساىميف ألنو مف الميـ جدان أال يترؾ األمر بشكؿ كمي ما حككمة بيركقراطية وأال يتركويضان
2

لييالء المشاركيف الذيف قد ال تعنييـ بشكؿ كبير أف تعـ الفا دة عمى الجميا.

1

C .Sanyal.Bikas , Martin .Michaela, Financing Higher Education : International
Perspective , Higher Education in the world 2006 , p.18 .
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لتحقيؽ اليدؼ المحدد مف التصكر المقترح لتمكيؿ التعميـ العالي ،سيتـ تناكؿ

مقترحمممساىمات التي سيقدميا كؿ طرؼ مف األطراؼ المشاركة في عممية التمكيؿ .حيث يتناكؿ
ىذا الجزء مف الدراسة تصكرلمساىمات الحككمة كالقطاع الخاص كاألفراد كالمجتما المدني
كالميسسات االنتاجية كالخدمية في تمكيؿ العممية التعميمية.
 -2-3-4المساىمات الحكومية:
يعتمد التصكر المقترح التي ستقكـ بو الحككمة عمى محكريف أساسييف .يتعمؽ المحكر

األكؿ بتحقيؽ كفاية التمكيؿ كالمحكر التاني يتعمؽ بتحقيؽ كفاءة التمكيؿ.
 -2-2-3-4مساىمات لتحقيق الكفاية:

 -تستطيا الحككمة أف تحقؽ كفاية التمكيؿ مف خبلؿ ىذا التصكر بإتباع اآلتي:

االلتزاـ بنسبة محددة مف الناتا المحمي االجمالي لمتعميـ العالي تساكم أك تقارب

النسبة المحددة في باقي الدكؿ.يمكن أن يتم ذلك من خ ل برناما استثمارم لضخ
ماؿ ضخـ لمرة كاحدة ،كلبناء القدرات .كيركز البرناما عمى تحديث القاعدة المادية
لمميسسات الحككمية ،بما في ذلؾ مبانييا كمكتباتيا كمعدات التعميـ كالبحث،

فضبلن عف تجديد المناىا كتحسيف اإلدارة ُ.كليتـ ذلؾ البد مف إعادة ترتيب

أكلكيات اإلنفاؽ العاـ لصالا التعميـ ِفقد شكؿ االنفاؽ عمى قطاع التعميـ عاـ

َُِْ  َُِٓ-حكالي ُِ %مف جممة االنفاؽ العاـ،فإعادة الترتيب يمكف أف

تيدم إلى مضاعفة نصيب التعميـ مف االنفاؽ العاـ لمدكلة ليصؿ في أقؿ التقديرات
إلى ُٓ %مف اإلنفاؽ العاـ كبما يضمف الحد مف أشكاؿ اليدر المختمفة في

االنفاؽ العاـ لمدكلة كما تكضحيا تقارير الجياز المركزم لممحاسباتّ.كقد تـ رسـ
ريية محددة فيما يخص التمكيؿ الحككمي لمتعميـ العالي في ريية مصر ََِّ

ُمنظمة التعاكف ك التنمية في الميداف االقتصادية ك البنؾ الدكلي لئلنشاء ك التعمير  ،مرجا سبؽ ذكره ،
صِٓٗ.

ٌ 2تضّٓتشتٍبأ ٌٌٛٚمإلٔف قمٌع َتششٍذِج ٍٔةمٌتعٍٍُبذٍثٌصًمٌذعٌُّغتذمٍٗٚبزٌهٌتُتششٍذمعتخذمَمٌّخصص 
مٌّذذٚدةٌص ٌخمٌبتم مألوثشمدتٍ ج .وزٌهمالعتّ دعٍىمٌّششٚع مإلعتثّ سٌةمٌضخّةٌضخِضٌذِٓسأطمٌّ يب ٌعذٌذِٓ
ِإعغ مٌتعٍٍُمٌع ًٌمٌذىٍِٛة.

ّالعربي .أشرؼ  ،تمكيؿ التعميـ العالي في مصر  :رصد الكاقا –دراسة التجارب – ك مصادر التمكيؿ المقترحة
 ،برناما القضاية االجتماعية  ،مركز المعمكمات ك دعـ اتخاذ القرار  ،مجمس الكز ارء المصرم  ،مارس ََِٗ

 ،ص ص ّٔ. ّٕ ،
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لمتنمية المستدامة تتضمف مضاعفة تمكيؿ الحككمة لمتعميـ العالي مرة كؿ ّ
سنكات حتى عاـ َِِّ.

ُ

 الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص التي تخفؼ العبء عف التمكيؿ الحككمي.ومن أجل تحقيق ىذا اليدف ،فإف ىناؾ مجمكعتاف مف اإلجراءات يمكف النظر

فييما :أوالً سيككف مف المطمكب إزالة الحكاجز القانكنية كاإلدارية التي تعكؽ نمك
ميسسات التعميـ الخاصة .ثانياً يمكف لمحككمة أف تنظر في إمكانية تقديـ دعـ

حككمي محدكد لمقطاع الخاص .فعمى سبيؿ المثاؿ ،يمكف إعطاء الميسسات

الخاصة الفرصة لطمب دعـ مالي مف الحككمة في المجاالت ذات األكلكية الكبرل

مثؿ اليندسة كالطبِ،إضافة إلى عدد مف الحكافز التي تقدميا الحككمة مف أجؿ
تشجيا دكر القطاع الخاص في دعـ التعميـ العالي ،فبشكؿ مباشر بإمكانيا خفض

الض ار ب التي يدفعيا القطاع الخاص ،أك بشكؿ غير مباشر يمكنيا منا أدكات

مالية أكثر لمطبلب الممتحقيف بميسسات التعميـ الخاصمثؿ القركض كض ار ب

التعميـ  ّ،كاليدؼ مف كؿ ذلؾ ىك دفا ميسسات التعميـ العالي الخاصة عمى زيادة

أعداد الممتحقيف بيا كتعزير جكدة التعميـ داخميا بتكمفة تقؿ اجماالن عف تكمفة انشاء
جامعات حككمية جديدة.

 التكسا في استثمار مكارد الجامعات كالجيات البحثية مف الخبرات كاالستشاراتبزيادة الكحدات ذات الطابا الخاص كتنشيطيا كالكحدات االنتاجية الخاصة

كتحفيزىا لزيادة األنشطة كالخدمات التي تقدميا لممجتما كالتي تدر دخبلن يمكف
استخدامو في تدعيـ التعميـ كالبحث العممي كعدـ تحصيؿ أم مبمغ مف دخؿ

خدماتيا لحساب ك ازرة المالية ،كالسماح ليا باستثمار أمكاليا تحت رقابة األجيزة

العامة لمدكلة.

ْ

ُاستراتيجية التعميـ العالي في ريية مصر ََِّ WWW.sdsegypt2030.com :

ِالعربي .أشرؼ  ،تمكيؿ التعميـ العالي في مصر  :رصد الكاقا –دراسة التجارب – ك مصادر التمكيؿ المقترحة

 ،مرجا سبؽ ذكره  ،صَّ.
Niazi.Hamid Khan, Mace. John , The contribution of Private Sector To Higher
Education in Pakistan with Particular Reference to Efficiency and Equity Bulletin of
Education and Research , December 2006, Vol.28 , No.2 , P.34.
ْىبلؿ .سمير رياض ،مرجا سبؽ ذكره  ،صِٖ.
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 االستفادة مف األصكؿ التي تدر دخبلن كاألراضي كاألكقاؼ التي تعتبر مصد انر ىاماتعتمد عميو الجامعات العريقة في التمكيؿ ألنو غير متقمب كالمعكنات الخارجية

كتبرعات المجتما المحمي.

كينتشر الكقؼ الجامعي في الدكؿ المتقدمة ككذا في الدكؿ الصاعدة التي تشبو
البمداف العربية في ثقافتيا مثؿ تركيا .كتمثؿ عا دات الكقؼ في معظـ ىذه التجارب

حكالي َّ %مف ميزانية الجامعات .

ُ

 مشاركة السمطة المحمية لمحككمة في تمكيؿ التعميـ العالي عف طريؽ تقديـ الدعـالمادم البلزـ لمميسسات التعميمية الجامعية بتخصيص جزء مف االيرادات
الضريبية لدعـ التعميـ.
ففي دكلة كبريطانيا تتكمؼ ىذه السمطات بحكالي َْ %مف نفقات التعميـ
بجميا مراحمو كتساعد الدكلة السمطات المحمية بحكالي ٓٓ %إلى َٔ %مف ىذه

النفقات ،كقد تصؿ ىذه المساىمة إلى َٗ %مف المصركفات كذلؾ في حالة
عجزىا عف تحصيؿ الض ار ب.

ِ

كتقدر حصيمة ض ار ب اإلدارة المحمية في مصر كفقان لمكازنة عاـ ََُُِِْٓ/

بحكالي ِٖ ٖ.مميار جنيو مقارنة بَٕ ٖ.مميار جنيو عاـ َُِّ َُِْ/كما
مثمت اإليرادات األخرل لئلدارة المحمية حكالي ُِِ ٔ.مميار جنيو عاـ

َُِْ َُِٓ/مقابؿ ّٕٗ ٔ.عاـ َُِّ. َُِْ/

ّ

يمكف أف تضا السمطة المركزية في مصر نسبة لمشاركة السمطة المحمية ليا في

تمكيؿ التعميـ العالي مف حصيمة ض ار بيا ،ما تحديد حد أدنى كحد أقصى كفقان
لتغير الحصيمة الضريبية كليكف ٓ %مف جممة اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي كحد

أدنى كَّ %مف جممة اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي كحد أقصى .كذلؾ بإمكاف

السمطة المحمية أف تكجو جزء مف عكا د حكايرادات توجير كاستخداـ األصكؿ التابعة
لممحافظة في اتجاه تمكيؿ ميسسات التعميـ العالي .كلمسمطة المحمية أف تفرضوف

تحدد أكجو اإلنفاؽ التي تساىـ في تمكيميا السمطة المحمية حتى اليحدث إزدكاج أك

إىدار لممكارد المالية  ،ك يتطمب ذلؾ العمؿ عمى إرساء قاعدة مف البلمركزية

المالية التي تمكف السمطة المحمية مف القياـ بدكر فعاؿ في تمكيؿ التعميـ العالي ،
ُالدقي .نكر الديف  ،مرجا سبؽ ذكره  ،ص ص ّٗ.ّٖ،
ِالمرجا السابؽ  ،ص ُٗ.

ّك ازرة المالية  ،مكازنة اإلدارة المحمية َُِْ.َُِٓ/
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ك ال يمنا ذلؾ قياـ الدكلة بدكرىا االشرافي حتى ال يحدث تفاكت لغير صالا

المناطؽ الفقيرة كريؼ الكجو القبمي .

مف ناحية أخرل بإمكاف السمطة المحمية أف تشارؾ في عممية تمكيؿ التعميـ العالي

مف خبلؿ الجيكد المجتمعية .فمف الممكف أف تدرج ىذا البند ضمف خطة المشاركة
الشعبية بالجيكد كاإلمكانيات الذاتية لممعاكنة في تنميتو ضمف المشركعات

المحمية.

اضافة لما سبؽ ،مف الممكف التضامف بيف السمطات المحمية لممحافظات القريبة

جغرافيان في تمكيؿ ميسسات التعميـ العالي ،كقد يصؿ األمر إلى االشتراؾ في
مشركعات تكفر كسا ؿ النقؿ المدعـ لمطبلب بيف جامعات المحافظات القريبة

بتخصصاتيا المختمفة.

 -لكي تتمكف الحككمة مف تقديـ مساعدات ماليةدكف االخبلؿ بشرط تحقيؽ العدالة،

فبلبد ليا أف تضا نظاـ معمكمات تفصيمي يمكنيا مف معرفة حالة الطبلب
االقتصادية كاالجتماعية كىذه الخطكة مف أىـ الخطكات التي يتعذر بدكنيا كضا

سياسة كاضحة لممساعدات المالية ك تنفيذىا.

كتعتبر القركض الطبلبية مف أىـ المساعدات المالية التي تمكف الطبلب مف

مكاجية االرتفاع في الرسكـ ،كبإمكاف الحككمة المقارنة بيف األنكاع الر يسية
ألشكاؿ القركض الطبلبية المستخدمة في الكقت الراىف ،لتحديد النكع المناسب

تقديمو:

قروض عمى شكل رىون تقدميا الدولة مباشرة  :كىذا النظاـ ىك االتجاه األكثر

شيكعان عبر أنحاء العالـ ،حيث تقكـ الحككمة بتمكيؿ القركض الطبلبية التي يتـ
سدادىا بعد التخرج .كلكف العيب الكحيد في ىذا النظاـ أنو يحتاج إلى تخصيص

معدالت ضخمة مف المكارد العامة لبدء المشركع كتطكيره حتى يصؿ إلى الصكرة

المطمكبة ،إضافة إلى ضركرة المحافظة عمى مصركفات التشغيؿ االدارية كدعـ
سعر الفا دة كمعدؿ التخمؼ عف السداد حتى يصؿ إلى أقؿ مستكل ممكف مف أجؿ

الحفاظ عمى استم اررية براما إقراض الطبلب .قروض عمى شكل رىون بنظام

المشاركة في المخاطر :كفي تمؾ البراما تعمؿ الحككمة بشراكة ما البنكؾ
التجارية ،حيث يمكف أف تقدـ الحككمة دعمان لسعر الفا دة ،كبشكؿ عاـ تقدـ

الضمانات المطمكبة في حالة التخمؼ عف السداد ،كما تقكـ البنكؾ الخاصة بتمكيؿ

القركض الطبلبية بنفسيا .كىذا النيا يتيا ميزة عظيمة ىى الجما بيف مكارد

القطاع الخاص كالمساىمات المالية الحككمية المحدكدة .نظام القروض المتوقفة
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عمى مستوى الدخل :كىذا النظاـ يمكنو نظريان أف يحقؽ تكازنان أفضؿ بيف استرداد
النفقات بشكؿ فعاؿ عمى الجانب الحككمي كبيف عنصر المخاطرة لممقترض.
كتككف اإلدارة بشكؿ عاـ أبسط كأقؿ تكمفة في ظؿ تمؾ المشركعات ألف استرداد

القركض يدار مف خبلؿ فليات قا مة لمتحصيؿ مثؿ إدارة ضريبة الدخؿ أك نظاـ
الضماف االجتماعي كذلؾ تتميز القركض القا مة عمى مستكل الدخؿ بونيا أكثر
عدالة كأنيا تحقؽ مبدأ القدرة عمى الدفا بشكؿ أفضؿ ألف مدفكعات الخريجيف

تحدد كنسبة مباشرة مف دخميـ ُ.كمف الضركرم أف يتزامف تقديـ الحككمة ليذه

النكعية مف القركض ما خطكات أخرل لترشيد مجانية التعميـ العالي.

 كضا نظاـ شامؿ إلعادة تكزيا الخدمات التعميمية جغرافيان  ،كيتوتى ذلؾ بإعادةتكزيا اإلنفاؽ العاـ كفقان لمعايير كمية مثؿ تكزيا الطبلب كفقان لمتخصصات

الدراسية ،حتى اليككف ىناؾ تحي انز في اإلنفاؽ تجاه بعض الجامعات عمى حساب
جامعات أخرل .كلذلؾ فإف كضا معايير كاضحة كقابمة لمقياس لتكزيا اإلنفاؽ
يمكف أف يحسف مف أكضاع العديد مف الجامعات نتيجة لزيادة نصيبيا مف اإلنفاؽ

العاـ كسينعكس ذلؾ بالتبعية عمى تقميؿ الفجكة

نسبيان بيف الطبلب األغنياء

كالفقراء في الحصكؿ عمى الخدمة التعميمية حيث ستتكافر التخصصات العممية في

جامعات األقاليـ كلف تككف محصكرة عمى جامعات العاصمة كالمدف الكبرل
كبالتالي يتيسر لمطبلب الفقراء مف سكاف األقاليـ الحصكؿ عمى الخدمة التعميمية

المناسبة دكف تحمؿ تكاليؼ إضافية.

 ترشيد مبدأ مجانية التعميـ المتاح لمجميا ،فمصر لدييا قصكر في مكاردىاالمخصصة لمتعميـ ،كما أف نظاميا اإلدارم عاجز عف تكظيؼ مكاردىا المحدكدة
بشكؿ كؼء .إضافة إلى التحكالت االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية التي طرأت

عمييا خبلؿ األربعيف سنة الماضية فزادت مف الطبقية .كؿ تمؾ العكامؿ جعمت مف

غير الممكف االستمرار في منا الدعـ التعميمي لكافة الطبلب .لذلؾ مف الضركرم
أف تطبؽ الدكلة مبدأ ترشيد مجانية التعميـ كأف تحصؿ رسكـ دراسية مف الطبلب

القادريف ما الحفاظ عمى حؽ الطبلب غير القادريف الذيف يطمحكف في الحصكؿ
عمى الفرصة التعميمية بشرط ربط المجانية بودا يـ كتحصيميـ في العممية

ُمنظمة التعاكف ك التنمية في الميداف االقتصادية ك البنؾ الدكلي لئلنشاء ك التعمير ،مرجا سبؽ ذكره ص ص
ُّٗ. ُّٖ،
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التعميمية ،فبل يحصؿ عمييا كاممة مف غير القادريف إال الطالب الجاد حتى ال
يصبا ىناؾ أم ىدر لممكارد المالية.

-1-2-3-4مساىمات لتحقيق الكفاءة:

 تطكير نظـ إعداد المكازنات الحككمية لمتعميـ العالي كتوسيسيا عمى البراماكاألداء.فمن ناحية ربط االعتمادات المالية بالخطط االستراتيجية المعتمدة

لمجامعات كميسسات التعميـ العالي حتى يمكف ربط االنفاؽ باألىداؼُ.ومن ناحية

أخرى البد مف اإلتفاؽ عمى صيغة لمتمكيؿ بيف ك ازرة المالية كميسسات التعميـ

العالي مبنية عمى متغيرات تحفز الميسسات عمى الجكدة كالتميز مثؿ (عدد

الطبلب ككمية البحث العممي كجكدتو كمساىمة الميسسة التعميمية في خدمة البي ة

المحيطة كحؿ مشكبلتيا كالحفاظ عمى التراث المصرل)ِ كفي ىذا الشوف تستطيا

الحككمة أف تستحدث مزيجان مف فليات تكزيا المكازنة القا مة عمى األداء كبناء
عمى ىذه اآلليات يتـ تقديـ حكافز مالية مقابؿ تحسيف نتا ا ميسسات التعميـ

العالي ،كتتمثؿ أىم آليات التوزيع المبتكرة في عدة أشكال :

أوالًصيغ التمويل القائمة عمى المخرجات ،حيث يتـ استخداـ مقاييس

المخرجات لتحديد صيغة التمكيؿ ككؿ أك جزء منيا .عمى سبيؿ المثاؿ تتمقى

الجامعات أمكاالن مقابؿ أعداد الطبلب الذيف يتخرجكف منيا كأحيانان تتمقى مبالغ
أكبر مقابؿ الخريجيف الذيف ينتمكف إلى تخصصات دراسية معينة أك يمتمككف

ميارات محدكدة .ثانياً عقود األداء ،حيث تكقا الحككمة اتفاقات تنظيمية ما
الميسسات لتقرير األىداؼ المتبادلة القا مة عمى األداء .ثالثاًنظام القسائم ،حيث
يتسمـ الطبلب قسا ـ بقيمة مالية معينة تسما ليـ بسداد الرسكـ الدراسية في أية

ميسسة لمتعميـ العالي يختاركنيا.رابعاًالتمويل التنافسي ،حيث يتـ منا التمكيؿ
لمخطط المحكمة كالمصممة لتحقيؽ تحسف في الميسسات أك لتحقيؽ أىداؼ

-

السياسة القكمية.

ّ

تحقيؽ ما يسمى بفاعمية التكمفة مف أجؿ رفا كفاءة االنفاؽ العاـ ،ففي دراسة فعمية
عف الجامعات المصرية بخصكص تكمفة الطالب تكضا كيفية تكزيعيا عمى

المستمزمات التشغيمية كاإلدارية لمميسسة التعميمية كنسبة ما يصؿ الطالب منيا في
ٚ1لذٌتبٍبمألِشسؤٌةِغتمتٍٍةإلع دةٍ٘ىٍةمٌج ٙصمٌفًٕٚمإلدمسيٌٍج ِع ٌخفضبٕذمألجٛسٔغتٍ ًِّ ٌغّخبتٕفٍزتصٛسسبظ
مإلٔف قب أل٘ذمفٚضخمٌجضءمألوتشِٓمإلٔف قٌتٕٛدأوثشتأثٍشمًرًمٌعٍٍّةمٌتعٍٍٍّة.

ِىبلؿ .سمير رياض  ،مرجا سبؽ ذكره  ،صِٕ .
ّالمرجا السابؽ  ،صِٕ.
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شكؿ خدمة مباشرة ،تبيف أف ما يصؿ الطالب مف التمكيؿ ال يزيد عف ثمث

مخصصاتو في المكازنة ُ،لذلؾ يجب العمؿ عمى زيادة االستفادة المباشرة لمطالب
مف إجمالي التكمفة مما يعني تقميؿ التكمفة االجمالية العامة غير المباشرة لمكمية

كلمجامعة عف طريؽ تقميؿ حجـ اإلدارة كاالتجاه نحك ميكنة النظـ اإلدارية

كالخدمات ِ،مف خبلؿ إعادة النظر في الييكؿ اإلدارم لمجامعات كميسسات
التعميـ العالي لمحد مف تضخـ اإلنفاؽ عمى األجكر كالمرتبات كالناتا عف تضخـ
أعداد اإلدارييف ،ككذلؾ أعداد عماؿ الخدمات كالعمالة الميقتةّ.كبالنسبة إلعادة

ىيكمة الجياز اإلدارم بميسسات الدكلة البحثية ،فمف الممكف التحقؽ مف جدكل

كجكد مكتب لكزير الدكلة لمبحث العممي ك كذا المجمس األعمى لممراكز كالمعاىد

البحثية ،بؿ كأكاديمية البحث العممي كالتكنكلكجيا كصندكؽ العمكـ كالتنمية

التكنكلكجية بحيث يمكف أف يتـ دمجيا معان في كياف مشترؾ يمثؿ ( ديكاف عاـ
ك ازرة الدكلة لمبحث العممي) كيمارس ميامان تخطيطية كرقابية كيقكـ برسـ

استراتجيات البحث كالتطكير عمى مستكل الدكلة دكف الكقكع في مشكمة التعددية

المفرطة التي ال طا ؿ منيا سكل الزيادة في أكجو اإلنفاؽ كاستقطاب جانبان مف

البطالة بما يزيد مف تراجعو ما مركر الزمف .

ْ

 كضا ضكابط فنية لمتعييف اإلدارم بالميسسات العممية ك البحثية كعمؿ براماإعادة توىيؿ مستمرة لمكادراإلدارم كالحصكؿ عمى شيادة إعتماد لفترة زمنية محددة

لئلرتقاء باألداء اإلدارم مف ناحية ،كمنا البطالة المقنعة كاليدر المالي مف ناحية

أخرم عمى أف يككف لمكادر اإلدارم في الميسسات العممية كالبحثية امتيازات مالية

خاصة بخبلؼ نظ ار يـ في الميسسات العامة ،مما يشجعيـ عمى تحسيف األداء
الكظيفي فينعكس ذلؾ بالتبعية عمى جكدة األداء الفني في الميسسات العممية

كالبحثية.

ٓ

ُبمتاجي .مركة  ،التعميـ العالي في مصر بيف قيكد التمكيؿ ك استراتيجيات التطكير ،مرجا سبؽ ذكره  ،صِٓ.
ِىبلؿ .سمير رياض  ،مرجا سبؽ ذكره  ،صِٕ.

ّالعربي.أشرؼ  ،تمكيؿ التعميـ العالي في مصر  :رصد الكاقا –دراسة التجارب – ك مصادر التمكيؿ المقترحة،
مرجا سبؽ ذكره  ،ص ّٖ .

ْعمي .أحمد سيد حسف  ،مرجا سبؽ ذكره  ،ص ُٕٕ.
ٓالمرجا السابؽ  ،ص ِّٓ.
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 منا الجامعات االستقبلؿ الكامؿ ماليان إلدارة أمكاليا كاستثمارىا في مجاالت مبل مةكذات عا د مناسب ،فالجامعات كفقان ألسس إعداد الميزانية المكزعة عمى فليات

-

كبنكد لمصرؼ ال تستطيا أف تتحكـ في صرؼ أمكاليا كفقان ألكلكياتيا.

ُ

اتساع الفجكة بيف النمك المتزايد ألعداد الطبلب الممتحقيف بميسسات التعميـ العالي

كبيف قدرة الدكلة أك استعدادىا لدعـ ىذا النمك ،يجعؿ مف

الضركرم عمى

الحككمات بذؿ مزيد مف الجيد مف أجؿ جذب طبلب دكلييف لدييـ القدرة عمى دفا

الرسكـ ِ،فمف الممكف االىتماـ بجذب الطبلب الكافديف بتقديـ خدمة أكاديمية
حكا عاشية متميزة كفتا براما جديدة تستجيب إلحتياجات الدكؿ المحيطة كاالستفادة
كذلؾ مف كاقا مصر كمناخيا في جذب الطبلب مف الدكؿ األجنبية لمدراسة في

الفصؿ الصيفي كالسياحة في الكقت نفسو.
-

ّ

تعظيـ االستفادة مف المنا كالقركض الدكلية ،عمى أف يتـ ذلؾ كفقان لضكابط

محكمة تتيا أكبر استفادة منيا .كيجب عمى الدكؿ المانحة كالككاالت التمكيمية أف
تسعى إلى تحقيؽ زيادة مممكسة في المساعدات اإلنما ية التي تقدميا  ،كالسعي

إلى اعتماد نظـ تراعي خصا ص كؿ بمد ،بحيث تشمؿ تخفيؼ عبء الديكف

كعبء خدمتيا ،خاصة في الدكؿ التي نجحت في تطكير السياسات التعميمية

كتعب ة مزيد مف المكارد المحمية لدييا.

ْ

 اتخاذ تدابير مكافحة الفساد مف األمكر التي تعكد بالفكا د عمى قطاع التعميـبوسره ٓ،لذلؾ فإف عمى الحككمة أف ترسي نظاـ ممزـ لمحككمة داخؿ الميسسات
التعميمية يساعد عمى الحد مف انتشار الفساد المالي كاإلدارم ،مما يحد مف إىدار

الكثير مف مكارد الميسسات التعميمية المالية.
-

تخطيط مدة الدراسة لنيؿ درجة عممية في مصر بصكرة تتفؽ ما الممارسات

الدكلية سكؼ يسما بإعادة تكظيؼ جزء كبير مف المكارد المستخدمة حاليان في

ُىبلؿ .سمير رياض ،مرجا سبؽ ذكره ،ص ِٕ.
2
Asian Development Bank , Counting The Cost Financing Asian Higher Education
For Inclusive Growth , Philippines , 2012 , p.44.
ّىبلؿ .سمير رياض  ،مرجا سبؽ ذكره ،صِٖ.
ْبمتاجي .مركة  ،تمكيؿ التعميـ العالي في مصر  :المشكبلت ك البدا ؿ المقترحة  ،صُِ.َِ،

ٓ التقرير العالمي لرصد التعميـ لمجميا  ،أىمية الحككمة في تحقيؽ المساكاة لمجميا  ،التعميـ لمجميا  ،منشكرات
اليكنسكك  ، ََِٗ ،صَُْ .
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التعميـ العالي كتكفير بعض المدخرات لئلنفاؽ العاـُ،ففي الكقت الذل تقكـ فيو
غالبية الدكؿ األكركبية باإلنتقاؿ إلى نظاـ دراسة جامعي يناؿ فيو الطالب درجتو

الجامعية بعد الدراسة لمدة ثبلث سنكات ،مازالت مصر تتبا النظاـ التقميدم الذم

يستغرؽ مددان زمنية طكيمة لمنا الدرجة العممية في المرحمة الجامعية األكلى في

بعض الكميات .

ككفقان لريية مصر ََِّ ،فقد تـ اقرار نظاـ يسما بالمركنة في عدد سنكات

التعميـ العالي حسب االحتياج التخصصي بحمكؿ عاـ َُِِٔ .رغـ ذلؾ يبدك أنو
كاقعيان لـ يتـ العمؿ بتمؾ اآللية.
 -1-3-4مساىمات القطاع الخاص:

إضافة إلى عنصر الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص الذم يخفؼ العبء عف
التمكيؿ الحككمي كالذم سبقتاإلشارة إلييفي معرض الحديث عف المساىمات

الحككمية ،فإنو بإمكاف القطاع الخاص أف ييدم دك انر فاعبلن في تمكيؿ التعميـ العالي

مف خبلؿ:

 الرسكـ التي يدفعيا الطبلب ،كالمكارد التي تكفرىا الميسسات االقتصاديةكالكقفية ،إلى جانب بعض التمكيبلت العرضية التي تمنحيا الدكلة.

 المساىمة في صندكؽ يخصص لمتعميـ العالي عمى غرار صندكؽ مشركعتطكير التعميـ العالي الذم يعد جزءان مف اتفاقية القرض بيف مصر كالبنؾ
الدكلي لبلنشاء كالتعمير ،كاليدؼ مف انشا و ىك تقديـ المساعدة كالدعـ

المالي لممشركعات التي تبنتيا ك ازرة التعميـ العالي كالممثمة في مشركع

تطكير تعميـ العالي.

 -3-3-4مساىمات االفراد:

مف الميـ مبلحظة أنو ال تكجد دكلة استطاعت بشكؿ جكىرم أف تكسا نطاؽ

التعميـ العالي لدييا ما تحسيف جكدتو في الكقت ذاتو دكف الحاجة إلى مساىمات مادية

1منظمة التعاكف ك التنمية في الميداف االقتصادية ك البنؾ الدكلي لئلنشاء ك التعمير  ،مرجا سبؽ ذكره  ،ص
َّٗ.

ِاستراتيجية التعميـ العالي في ريية مصر ََِّ WWW.sdsegypt2030.com :بتاريخ َّ.َُِٔ /ُِ/
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كبيرة مف الطبلب كأسرىـ في نفقات الدراسة ،ربما باستثناء الدكؿ االسكندنافية كسكيس ار

التي تتميز بارتفاع معدالت الض ار ب لدييا بدرجة كبيرة لمغاية .

ُ

يمكف لؤلفراد المساىمة في تمكيؿ التعميـ العالي مف خبلؿ :

 مشاركة الطبلب كأكلياء االمكر في التكمفة  Cost Sharingبقكاعد محددةكدكف مساس بحؽ الطالب القادر عمميان كغير القادر ماليان عمى الحصكؿ
عمى الفرصة الكاممة في التعميـ .فيصبا األمر أكثر عدالة مف ذم قبؿ،

حيث يشارؾ الطبلب الذيف ينتمكف إلى أسر ذات مستكيات مرتفعة أك
متكسطة بجزء مف نفقات تعميميـ مما يساىـ فيرفا جكدة التعميـ مف ناحية
ِ

كحصكؿ الطبلب المستحقيف لممجانية مف ناحية أخرل.

 تشجيا مساىمات األفراد في تمكيؿ التعميـ ،فالكثير مف األسر تدفا مبالغطا مة في الدركس الخصكصية ألبنا يـ الممتحقيف بالجامعات كيركف أف
ذلؾ مف مس كليتيـ كيترددكف في المساىمة بيا مباشرة لميسسات

التعميـ.حيث يركف أف تمكيؿ ميسسات التعميـ مس كلية الدكلة .لذلؾ يتعاظـ
دكر التكعية اإلعبلمية تجاه أسر الطبلب الجامعييف بوىمية مساندتيـ

لمدكلة في رفا جكدة التعميـ كالتشجيا عمى ضخ تمؾ المبالغ المدفكعة في
الدركس الخصكصية في قنكات رسمية تعزز عممية تمكيؿ التعميـ العالي.
 -4-3-4مساىمات المجتمع المدني:
ينشط دكر منظمات المجتما المدني في تمكيؿ التعميـ العالي بالدكؿ المتقدمة أكثر

مف مساىماتيا بالتمكيؿ في الدكؿ األقؿ تقدمان .كلعؿ مف أىـ أسباب ضعؼ ىذا الدكر

في مصر باآلكنة األخيرة كتحديدان بعد قياـ ثكرة يناير َُُِ ىك ما صاحبيا مف شككؾ
حكؿ دكر تمؾ المنظمات في التحكالت االجتماعية كالديمقراطية ،كاتيامات لبعضيا

خاصة التي تتمقى تبرعات أك دعـ مف الخارج.

يمكف لممجتما المدني أف يساىـ في عممية تمكيؿ التعميـ العالي باحدل الطرؽ التالية:

 توسيس شركات كميسسات أىمية لمتجارة أك االنتاج الصناعي ،كبتزايدالشركات المساىمة التي يقكـ األىالي بإنشا يا تزداد فرص العمؿ كيقؿ
العبء عمى الدكلة لتكفير عمؿ لكؿ مكاطف ،مما يتيا لمحككمة أف تيتـ

ُمنظمة التعاكف ك التنمية في الميداف االقتصادية ك البنؾ الدكلي لئلنشاء ك التعمير  ،مرجا سبؽ ذكره ،
صِٔٗ .

ِىبلؿ .سمير رياض  ،مرجا سبؽ ذكره  ،صِٖ.
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بالتعميـ مف المدرسة االبتدا ية إلى المرحمة الجامعية كالتوىيؿ الجيد لمشباب

ليقكـ بعد ذلؾ بالمشاركة الفعالة في اإلنتاج.

 قياـ الشركات كالميسسات األىمية بتمكيؿ التعميـ العالي عف طريؽالمساىمة في صندكؽ يخصص لمتعميـ العالي أك تقديـ منا لمطبلب

كرعايتيـ اجتماعيان كصحيان.

 البد أف يصبا لبلعبلـ كلمميسسات الدينية دك انر ىامان في تحفيز األفرادكالميسسات عمى تمكيؿ التعميـ العالي بكصفو أحد االلتزامات القكمية

الميمة التي تيكد االنتماء لممجتما كالمساىمة في تطكيره .كفي ىذا

الصدد ،يمكف طرح فكرة الصككؾ أك الككبكنات كالتي يمكف تمكيميا مف
ُ

خبلؿ أمكاؿ الزكاة كاستخداميا في تمكيؿ التعميـ العالي.

 طرحت ك ازرة التعميـ العالي في أكاخر عاـ ََِٔ "مشركع قانكف مكحدلمتعميـ العالي" تطرقت فيو لعدد مف التكصيات فيما يخص دكر منظمات

المجتما المدني ،حيث أشارت الكثيقة إلى أف المجتما المدني عميو أف

يشارؾ في دعـ التعميـ العالي مف خبلؿ :المشاركة في التخطيط عمى

المستكل الكطني كعمى مستكل المحافظات ،المساىمة في انشاء حكادارة
كمتابعة أداء ميسسات التعميـ العالي ،تفعيؿ العبلقات التبادلية لنقؿ الخبرة

كالشراكة العممية ك التقنية بيف القطاعات اإلنتاجية كالخدمية كبيف ميسسات

التعميـ العالي ،عف طريؽ دكره في ربط الخريجيف بالميسسات التي درسكا

فييا ،توكيد الدكر المتابا كالرقابي لئلعبلـ كالرأم العاـ في المجتما عمى
منظكمة التعميـ العالي كأدا يا.كرغـ تمؾ األفكار الجيدة إال أف ىذا المشركع

القى معارضة شديدة مف عدد مف المتخصصيف عمى أساس أنو ال يمكف

تطبيؽ مكحد عمى كافة ميسسات التعميـ العالي باختبلؼ

أنكاعيا،

باالضافة إلى المخاكؼ التي أثارىا البعض بشوف أف يككف القانكف المكحد

مدخبلن إللغاء"مجانية التعميـ العالي" .كقد نجحت ىذه المعارضة بالفعؿ في

إعاقة إصدار القانكف المكحد.

ِ

1العربي .أشرؼ ك فخركف  ،تمكيؿ التعميـ العالي في مصر  ،رصد الكاقا – دراسة التجارب – ك مصادر
التمكيؿ المقترحة  ،مرجا سبؽ ذكره  ،ص ّْ.

ِالمرجا السابؽ  ،صِِ.
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كبالرغـ مف رفض القانكف المكحد ،إال أف تنفيذ تمؾ االقتراحات سيزيد بالفعؿ

مف مشاركة المجتما المدني في رفا أداء ميسسات التعميـ العالي مما يجعؿ
لديو حاف انز قكيان لتمكيؿ تمؾ الميسسات بطرؽ مباشرة كغير مباشرة .

 -تعتبر الكقفية الجامعية مشاركة مجتمعية في تحمؿ قسط مف مس كلية

مصدر لئليرادات اإلضافية ُ.لذلؾ
التعميـ العالي كتكاليفو ،كليست مجرد
ان
فاستفادة الجامعة حككمية كانت أـ خاصة مف األراضي كاألكقاؼ التابعة

ليا تعد ضمف المساىمات المجتمعية.

 تبرع المجتما المدني باألراضي أك المكاد االنشا ية أك حتى بالعمؿالتطكعي كالمجيكد ،جميعيا تعتبر مساىمات منو في تمكيؿ التعميـ العالي.

 -5-3-4مساىمات المؤسسات االنتاجية والخدمية:
تشارؾ الميسسات االقتصادية كاليي ات المعنية بالبحكث في تمكيؿ التعميـ العالي
بشكؿ نشط كفعاؿ بالدكؿ المتقدمة أكثر مما تشارؾ بالدكؿ األقؿ تقدمان ،كباالمكاف تقديـ
تصكر لكيفية مشاركة الميسسات االنتاجية كالخدمية في تمكيؿ التعميـ العالي بمصر

كالتالي:

 اجراء تعاقدات بيف ميسسات التعميـ العالي كالشركات الصناعية عمى قاعدةدعـ المختبرات العممية التابعة لمجامعة مقابؿ االستفادة مف نتا ا

البحث.

 -اجراء تعاقدات بيف الميسسات الصناعية كالمالية يتـ بناء عمييا تمكيؿ

التعميـ مف أرباحيا مقابؿ اعطا يا مجمكعة مف الحكافز كاالعفاءات بسبب
مشاركتيا في تقديـ الخدمة االجتماعية.فعمى سبيؿ المثاؿ :تستطيا
الحككمة المصرية أف تفرض ض ار ب عمى المبيعات كعمى الركاتب لصالا

التعميـ عمى الميسسات اإلنتاجية كالخدمية ،تعفى منيا إذا قدمت بعض

اليي ات بنفس القيمة مساىمات إلحدل ميسسات التعميـ العالي ،كما
تستطيا الحككمة التعاقد ما الميسسات اإلنتاجية عمى تدريب الطبلب
بالمعامؿ الخاصة بتمؾ الشركات كالمصانا كالتي تعتبر أحد المصادر

اليامة في تمكيؿ التعميـ العالي.

كبالرغـ مف محدكدية االعتماد عمى ىذا المصدر البديؿ لتمكيؿ التعميـ العالي بمصر
كاإلفتقاد إلى النظرة الشمكلية ،إال أف ىناؾ بعض األمثمة التي تنـ عف مجيكدات لبعض

المس كليف داخؿ الجامعات المصرية مف أجؿ محاكلة تطبيقو:
ُالدقي .أنكر الديف  ،مرجا سبؽ ذكره  ،صّٖ.
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فعمى سبيؿ المثاؿ :قامت جامعة المنصكرة بإنشاء خط انتاج لكبرل مصانا السيارات

بركمانيابفرع الجامعة الجديد بمدينة جمصة بالشراكة بيف الجامعة كجامعة يستشتي في

ركمانيا كشركة كبرل لتصنيا السيارات لمعمؿ عمى تصنيا السيارات محميان ككذلؾ تكفير
فرص عمؿ مميزة لخريجي كمية اليندسة كمنحيـ شيادات كدرجات عممية معتمدة أكركبيا.

ُ

أيضان ىناؾ تخطيط إلنشاء مصنا لكؿ كمية في جامعة كفر الشيخ لتوىيؿ الطبلب

لسكؽ العمؿ كبالفعؿ تساىـ كمية العمكـ في انتاج لمبات اؿ ِ،LEDبما يسيـ في تكفير جزء

مف مكارد الكمية المالية نتيجة مشاركتيا في إنتاج ىذا النكع مف الممبات ،كيعتبر ذلؾ خطكة

ىامة في سبيؿ إنشاء الجامعة المنتجة.

بعد عرض مساىمات األطراؼ المختمفة في تمكيؿ التعميـ العالي ،نشير إلى

نمكذج يكضا ىيكمية التمكيؿ لمميسسات التعميمية ،حيث كضعت المنظمة العربية لمتربية
كالثقافة كالعمكـ نمكذجان لمممكليف لمتعميـ ،ىـ :الدكلة ،أصحاب العمؿ ،المجتما المحمي،

كاألكاديميكف كالطمبة .كىذا النمكذج يعني بالضركرة أف يتحمؿ كؿ طرؼ نسبة معينة

يتفؽ عمييا ،كالجدكؿ التالي يبيف نسب يمكف اعتبارىا استرشادية عممان بوف األردف أفضؿ

دكلة عربية أكجدت شراكة بيف األطراؼ األربعة:

جدول رقم ( :)6-4ىيكمية التمويل لممؤسسات التعميمية والتدريبية
ـ

مصادر التمكيؿ

ُ

منحة حكومية
3

ِ

أجور طمبة

ّ

ايرادات األنشطة

ميسسات التعميـ كالتدريب

ميسسات التعميـ كالتدريب

الحككمية

الخاصة

الحد األدنى

الحد األعمى

الحد األدنى

الحد األعمى

َْ%

ٕٓ%

ٓ%

َُ%

َُ%

َّ%

َٓ%

ٕٓ%

َُ%

ِٓ%

َُ%

ُٓ%

التشغيمية

ْ

اليبات والمنح والتبرعات

ُ%

ٓ%

َُ%

َِ%

ٓ

صناديق التدريب

ُ%

ِ%

ُ%

ِ%

ٔ

أخرى

ُ%

ٓ%

ُ%

ٓ%

المصدر:التميمي .عمى خميل  ،اص ح التعميم و التدريب الميني والتقني لتشغيل الشباب ،المؤتمر العربي
األول لتشغيل الشباب ،منظمة العمل العربية ،الجزائر  27-25 ،نوفمبر  ، 1009 ،ص .28

1صدل الجامعة  ،صحيفة جامعة المنصكرة االلكتركنية  ،متكفرة عمى.WWW.Sada.mans.edu.eg:بت سٌخ
.2116/12/19
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كعمى ضكء ذلؾ يمكف ادراج بعض التصكرات في ىيكمية التمكيؿ لمميسسة التعميمية

كالتدريبية كالتي تستند إلى الشراكة الحقيقية بيف األطراؼ األربعة:

ُ

 االنتقاؿ التدريجي كبمراحؿ زمنية مدركسة مف التمكيؿ الحككمي إلى التمكيؿالمشترؾ.

 اعتماد صيغة تحمؿ أصحاب العمؿ النفقات الجارية لمتخصصات كفقان لنسبتكاجد مخرجات ىذه التخصصات في القطاعات كعمى أساس احتساب تكاليؼ

اإلعداد ليذا الخريا .

 -انشاء صندكؽ لبلستثمار في التعميـ كالتدريب يساىـ فيو أصحاب العمؿ بنسب

تتناسب كالتخصص العاـ عمى أف تساىـ الدكلة بما قيمتو َٓ %مف ىذا الصندكؽ

كتشمؿ ىذه المساىمة الميسسات التعميمية الحككمية ك الخاصة.

 اعتماد نظاـ الرسكـ الدراسية لمطمبة عمى أف يخير الطالب بيف الحصكؿ عمىمنحة مف أصحاب العمؿ يسددىا بعد تخرجو كالتحاقو بالعمؿ أك الدفا المباشرأك

االقتراض مف صندكؽ االقراض الخاص كاستيفاء ىذا القرض منو بعد التخرج.

 -انشاء صندكؽ التمكيؿ الذاتي في الميسسة التعميمية إلدارة النشاط االنتاجي الذم

تستغؿ عا داتو بنسب محددة في صندكؽ االستثمار كأخرل في الميزانية الجارية

لمميسسة التعميمية كالتدريبية.

 قياـ الحككمة باعتماد تشريعات كقكانيف تشجا عمى االستثمار أك المساىمة فيصناديؽ التمكيؿ المذككرة كاالعفاء الضريبي كالتسييبلت المصرفية .

 حشد جيكد التنظيمات المدنية في التكعية ألىمية التبرعات لمتعميـ كالتدريب المينيكالتقني.

 االستفادة مف المساعدات المالية أك العينية التي تقدميا الميسسات كالككاالتالدكلية كتكجيييا نحك التعميـ ك التدريب.

ُ التميمي .عمى خميؿ  ،اصبلح التعميـ ك التدريب الميني ك التقني لتشغيؿ الشباب  ،الميتمر العربي األكؿ
لتشغيؿ الشباب  ،منظمة العمؿ العربية  ،الج از ر  ُٕ-ُٓ ،نكفمبر  ، ََِٗ ،ص ص ُٕ.ُٗ -
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أىم نتائج وتوصيات الفصل الرابع
أوالً :أىم النتائج
 تتكقؼ قدرة الدكلة عمى اإلرتقاء بجكدة التعميـ العالي كالتكسا فيو عمى مدل تكافر
المكارد المالية الكافية كعمى حسف استغبلؿ كتكظيؼ تمؾ المكارد .
 يمثؿ التعميـ العالي في مصر مشكمة حقيقية تكاجييا الدكلة في ظؿ ما تعانيو مف زيادة
سكانية ذات سمات ديمكغرافية تجعؿ مف الف ات العمرية التي تحتاج إلى خدمات

تعميمية في ازدياد مستمر في مقابؿ محدكدية المكارد .كمف جية أخرل تعاني مف نظـ

إدارية قاصرة ال تستطيا تكظيؼ المكارد المالية المحدكدة لمتعميـ العالي بشكؿ كؼء .
 لـ يعد تخصيص المكازنات الحككمية لمجامعات كالجيات البحثية في مصر – المعتمد
عمى ميزانية األبكاب كالبنكد – متناسبان ما أىداؼ العممية التعميمية كالبحثية خاصة ما
التحكالت اإلقتصادية كاإلجتماعية كالديمكغرافية التي شيدتيا مصر في األربعة عقكد

األخيرة .
 تركز اإلنفاؽ عمى مستكل الجامعات ك الجيات البحثية في باب "األجكر كتعكيضات
العامميف" عمى حساب المككف اإلستثمارم ،مما أثر بشكؿ سمبي عمى جكدة مخرجات

العممية التعميمية كاألداء البحثي ،كيعكد ذلؾ لئلفتقار إلى كجكد استراتيجية تعمؿ عمى

تحكيؿ الجيكد البحثية كالعممية لمنتجات كخدمات ليا مردكد إقتصادم حكاجتماعي عمى
المستكل القكمي.
 ما زاؿ التمكيؿ الذاتي لمجامعات كالجيات البحثية يعاني مف قصكر بشكؿ عاـ ،كقد

يعكد ذلؾ إلى عدـ تقديـ مخرج حقيقي يخدـ اإلقتصاد القكمي كيعكد بمردكد إيجابي

عمى تمؾ الجيات بما يساعدىا عمى التكسا في إستخداـ ىذا المصدر.

 إفتقاد القطاع إلى معايير خاصة بشغؿ الكظا ؼ بالجامعات كالجيات البحثية مما أدل
إلى اكتظاظ تمؾ الميسسات بالعمالة اإلدارية عمى حساب الككادر العممية مما يعد

إىدا انر لممخصصات المالية المكجو لمعممية التعميمية كالبحثية .

 مازاؿ القطاع يعاني – بشكؿ خاص عمى مستكل الجامعات – مف سكء تكزيا الخدمات
التعميمية جغرافيان حيث تتركز أغمب الفرص المتكفرة كالمتنكعة لمتعميـ العالي بالقاىرة،
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كبالتبعية ترتب عمى ذلؾ تفاكت في فرص اإللتحاؽ بالتعميـ العالي بيف أبناء األسر

الفقيرة كاألسر الغنية ،كقد ساعد عمى كجكد ىذا التفاكت استمرار تطبيؽ مجانية التعميـ
لجميا ف ات الشعب مما حد مف فرصة الطالب الفقير المتميز عمميان في اإللتحاؽ بركب

التعميـ العالي.

 جمكد النظاـ اإلدارم الذم تعمؿ في نطاقو ميسسات التعميـ العالي ،فمـ يعد يمثؿ دافعان
كحاف انز إلستغبلؿ المكارد المالية بطرؽ أكثر كفاءة كفعالية ،كيستدؿ عمى ذلؾ مف سمبية
بعض ميشرات الكفاءة الداخمية ك الخارجية.

ثانياً :أىم التوصيات
 البد منتطكير المكارد القا مة كابتداع مكارد اضافية لممساىمة في تمكيؿ التعميـ العالي،

بحيث ترتبط تمؾ المكارد بشكؿ كاقعي بتحقيؽ األىداؼ المنشكدة لعممية اصبلح التعميـ

العالي بعد ما أصبا مف غير المتكقا أف تحقؽ مصر ما تيدؼ إليو مف ارتقاء بجكدة

التعميـ العالي في ظؿ اإلعتماد عمى ميزانية الدكلة بصفة أساسية.

 ضركرة أف تتـ عممية تمكيؿ التعميـ العالي كفؽ مشاركة مجتمعية ما تحديد األطراؼ
المشاركة لمدكلة ( قطاع خاص – أفراد – مجتما مدني – ميسسات إنتاجية كخدمية)،
كبياف الكيفية التي سيشارؾ بيا كؿ طرؼ في عممية التمكيؿ.
 أف تساىـ الحككمة في تحقيؽ كفاية التمكيؿ مف خبلؿ :الشراكة بيف القطاعيف العاـ
كالخاص التي تخفؼ العبء عف التمكيؿ الحككمي ،التكسا في استثمار مكارد

الجامعات كالجيات البحثية مف الخبرات كاإلستشارات،كاإلستفادة مف األصكؿ التي تدر
دخبلن كاألراضي كاألكقاؼ التي تعتبر مصد انر ىامان تعتمد عميو الجامعات العريقة في

التمكيؿ،مشاركة السمطة المحمية لمحككمة في تمكيؿ التعميـ العالي عف طريؽ تقديـ
الدعـ المادم البلزـ لمميسسات التعميمية الجامعية،كضا نظاـ شامؿ إلعادة تكزيا

الخدمات التعميمية جغرافيان ،ترشيد مبدأ مجانية التعميـ المتاح لمجميا.
 أف تساىـ الحككمة في رفا كفاءة تمكيؿ التعميـ العالي مف خبلؿ :تحقيؽ ما يسمى

بفاعمية التكمفة مف خبلؿ إعادة النظر في الييكؿ اإلدارم لمجامعات كميسسات التعميـ

العالي لمحد مف تضخـ اإلنفاؽ عمى األجكر كالمرتبات كالناتا عف تضخـ أعداد
اإلدارييف ،كضا ضكابط فنية لمتعييف اإلدارم بالميسسات العممية كالبحثية كعمؿ براما

إعادة توىيؿ مستمرة لمكادر اإلدارم ،تطكير نظـ إعداد المكازنات الحككمية لمتعميـ
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العالي كتوسيسيا عمى البراما كاألداء،تخطيط مدة الدراسة لنيؿ درجة عممية في مصر

بصكرة تتفؽ ما الممارسات الدكلية.

 البد مف تعاظـ دك ارإلعبلـ كالميسسات الدينية في تحفيز القطاع الخاص كاألفراد
كالمجتما المدني كالميسسات االنتاجية كالخدمية عمى المساىمة في تمكيؿ التعميـ

العالي بكصفو أحد اإللتزامات القكمية الميمة التي تيكد اإلنتماء لممجتما كالمشاركة في
تطكيره .كفي ىذا الصدد يمكف طرح فكرة الصككؾ أك الككبكنات كالتي يمكف تمكيميا

مف خبلؿ أمكاؿ الزكاة كاستخداميا في تمكيؿ التعميـ العالي أك مف خبلؿ مساىمة
األفراد كالقطاع الخاص كالميسسات األىمية كاالنتاجية كالخدمية في صندكؽ يخصص

لمتعميـ العالي.

 تحفيز المشاركة بيف ميسسات التعميـ العالي كالشركات الصناعية مف خبلؿ إجراء
تعاقدات عمى قاعدة دعـ المختبرات العممية التابعة لمجامعة مقابؿ االستفادة مف نتا ا

البحث ،كذلؾ اجراء تعاقدات بيف الميسسات الصناعية كالمالية يتـ بناء عمييا تمكيؿ
التعميـ مف أرباحيا مقابؿ اعطا يا مجمكعة مف الحكافز كاالعفاءات بسبب مشاركتيا في
تقديـ الخدمة اإلجتماعية .
 مف الضركرم أف يتـ تنفيذ تمؾ المقترحات ضمف سياسات تشمميا إستراتيجية محددة كفؽ
خطط زمنية مدركسة كأف يككف ىناؾ اطا انر تفاعميان بيف كافة األطراؼ المشاركة في
عممية التمكيؿ ،حتى يككف ىناؾ اتساقان في اتخاذ الق اررات كتجنبان ألم إىدار في
عمميات اإلنفاؽ ناشئ عف إزدكاجية التمكيؿ أك سكء تكزيعو عمى أكجو اإلنفاؽ كعمى

ميسسات التعميـ العالي المختمفة.
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الفصل الخامس
الع قة بين البحث العممى بالتعميم العالى وتنمية المجتمع المصرى
وكيفية تطويرىا

مقدمـة:
تتـ عممية التنمية المستدامة فى كقتنا الحالى فى عصر تتسارع فيو منجزات العمـ كاألبحاث

العممية كتطبيقاتيا التكنكلكجية كتذكب فيو الحكاجز بيف األسكاؽ المحمية كالقكمية كالعالمية ،كتظير
فيو االبتكارات كالتطكير فى مياديف المنافسة الدكلية التي تعتمد عمى دقة المعمكمات كسرعة الحصكؿ

عمييا .كال يتـ التقدـ العممي كالتكنكلكجي إال باالىتماـ بالتعميـ العالي كالبحث العممي كتطكيرىما،
حيث يعتبراف ىما األداة األساسية كالضركرية لتنمية كاستثمار المكارد البشرية التي أصبحت العنصر

األساسي كالضركرم لعصر مجتما المعرفة كلعالـ تتزايد فيو درجة المنافسة كتعتبر التنمية البشرية

رأس ماؿ سريا النمك كدا ـ التقدـ كقادر عمى المنافسة عالميان بمتطمبات خطط التنمية المستدامة

لتحديث المجتما.

كمف ىنا تبرز أىمية تفعيؿ رسالة الجامعات فى عصرنا الحالي التى لـ تعد مقصكرة عمى

األىداؼ التقميدية مف حيث البحث عف المعرفة كنشرىا ،بؿ إمتدت الرسالة لتشمؿ كؿ مياديف الحياة
فى المجتما .كيدرؾ المتومؿ لكضا التعميـ العالى عالميان ممثبلن بالجامعات أف أدكار الجامعات ما
تفتو عف التحكؿ بصكرة كبيرة كذلؾ عمى مستكل المفيكـ كالممارسة كالتطبيػ ػ ػ ػؽ .كفى ى ػ ػذا الشوف

يشي ػ ػ ػ ػ ػ ػر تقري ػ ػ ػ ػر صادر عف المفكضيػ ػ ػة األكركبيػ ػ ػ ػة كالبرنامػ ػ ػ ػ ػا األكركب ػ ػ ػ ػػي لمتعمي ػ ػ ػ ػـ مػ ػ ػ ػ ػدل الحيػ ػ ػ ػاة
) ( Needs and constraints analysis of the three dimensions of third mission, 2012أف ىناؾ

اعترافان متزايدان فى جميا أنحاء العالـ بالدكر الذل يمكف أف تضطما بو الجامعات نحك النمك
االقتصادم كالتنمية االجتماعية فى عصر يقكـ عمى المعرفة كاإلبداع كالبحث كالتطكير ،حيث يقا
عمى عاتؽ الجامعة مس كلية كبيرة تجاه المجتما .كمف ىنا ظير مفيكـ جديد لدكر الجامعة يتمحكر

حكؿ المعرفة بكصفيا ميمة فى بمكرة كتككيف منتجات تخدـ المجتما كالفرد .فالمعرفة ليا دكر كبير
فى تقدـ المجتمعات كتطكرىا بككنيا المس كؿ الر يسي الذل يقؼ خمؼ التنمية المستدامة فى

المجتما ،كىذا ما أشارت إليو كثير مف الدراسات كالتقارير الدكلية فى مجاؿ التعميـ العالي كدكره فى
التنمية كالتطكر.
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كعمى ذلؾ يتعيف عمى الجامعات خدمة مجتمعيا ،ليس فى مجاؿ الكظيفة األكلى كالكظيفة

الثانية ،بؿ التركيز عمى مشاركة المجتما كاالنخراط فى قضاياه كتبنييا كىى مايسمى بالكظيفة الثالثة
لمجامعة كالتى سكؼ نتناكليا فى ىذا الفصؿ ،فاالىتماـ بيذه الكظا ؼ الثبلثة كفيؿ بتقدـ المجتما
فى شتى المجاالت كيمثؿ ذلؾ قاعدة أساسية فى بناء مجتما معرفي مبدع .فعمى سبيؿ المثاؿ فى
الدكؿ الصناعية الكبرل تـ تخصيص أماكف فى ميسسات التعميـ العالي لشركات كميسسات صناعية

تتخذ مف الجامعة مق انر ليا لتعمؿ عمى دراسة المشكبلت التى تكاجييا قطاعات اإلنتاج المختمفة
كتعمؿ عمى تطكرىا ،كمف ثـ تعمؿ عمى تقديـ الحمكؿ ليا كيسمى ىذا المقر بمحطة العمكـ .كفى
حالة تعذر انتقاؿ الشركات الصناعية لمجامعة ،يمكف لمجامعات االنتقاؿ إلييا مف خبلؿ السماح

ألعضاء ىي ة التدريس بالعمؿ فى الشركات لمدة محددة ،األمر الذم يجعميـ يتعرفكف بصكرة أفضؿ

عمى احتياجات كأكلكيات الصناعة فى الكاقا كينقمكنيا إلى الجامعات ،كيجعمكنيا نماذج بحثية عممية

يدرسكنيا لطبلبيـ بدالن مف االقتصار عمى نظريات مجردة تيدل ما الزمف إلى عزلة الجامعات عف

مجتمعاتيا.

ككمثاؿ فخر ألىمية ربط الجامعة بالمجتما كارتباطيا بقضاياه كمشكبلت ،نجد فى الدكؿ
األكركبية( كمنيا فرنسا عمى كجو الخصكص) ،أف الجامعة منذ بداية توسيسيا لـ تنعزؿ عف المجتما

 ،بؿ كانت جزءان اليتج أز منو  ،كلعؿ رمزية مكقعيا الجغرافى دؿ عمى ذلؾ ،فعادة ما تككف داخؿ

المدينة غير مفصكلة عنيا بوسكار كال مداخؿ كمرافقيا متاحة لمف أراد مف مكتبو كمراكز أبحاث
كاستشارات  .. .. ..الخ  .فيى إذف مف األساس جزء مف المجتما) .(1كىذا يبرز ضركرة ربط

البحث العممى لمتعميـ العالى بمصر باحتياجات المجتما كأنشطتو المختمفة ارتكا از عمى اقتصاد
المعرفة ،كذلؾ ألىمية البحث العممى فى التنمية المستدامة بشكؿ عاـ .كبمعنى فخر أىمية التكامؿ
بيف الكيانات األساسية لمنظكمة البحث العممى لمتعميـ العالى بمصر كالتى تشمؿ المكارد البشرية

كالتمكيؿ كالجيات المستفيدة مف األبحاث متمثمة فى الكيانات الصناعية كالزراعية كالتجارية لمدكلة

عف طريؽ تفعيؿ كتنشيط العبلقة بيف ميسسات التعميـ العالى بمصر (بما تصدره مف األبحاث
العممية) كبيف القطاع العاـ كالخاص كخاصة الصناعة كالمجتما المدنى .كعميو يمكف بمكرة اليدؼ

العاـ كاألىداؼ التفصيمية فيما يمى-:

)(1

ك ازرة التعميـ العالى  ،المممكة العربية السعكدية  ،الكظيفة الثالثة لمجامعات  ُّْٓ ،ىػ  َُِْ/ـ .
154

تطوير منظومة التعميم العالي في مصر

 اليدف العام -:
ربط البحث العممى لمتعميـ العالى بمصر باحتياجات المجتما كأنشطتو المختمفة ارتكا از عمى

اقتصاد المعرفة .

 األىداف التفصيمية -:
ُ.
ِ.

ّ.

إبراز أىمية البحث العممى فى التنمية المستدامة .

إبراز أىمية التكامؿ بيف الكيانات األساسية لمنظكمة البحث العممى لمتعميـ العالى بمصر

كالتى تشمؿ المكارد البشرية كالتمكيؿ كالجيات المستفيدة مف األبحاث متمثمة فى الكيانات
الصناعية كالزراعية كالتجارية لمدكلة.

المدخؿ لتوصيؿ العبلقة بيف ميسسات التعميـ العالى بمصر بما تصدره مف األبحاث العممية

كبيف القطاع العاـ كالخاص كخاصة الصناعة كالمجتما المدنى.
لذلؾ فسكؼ نتناكؿ فى ىذا الفصؿ النقاط التالية -:

ُ -أبعاد الكظيفة الثالثة لميسسات التعميـ العالى.

ِ -كاقا البحث العممى بميسسات التعميـ العالى فى مصر لمتعرؼ كأىـ المعكقات
كالتحديات.

ّ -أىـ الخبرات العالمية فى مجاؿ البحث العممى بالتعميـ العالى كالدركس المستفادة فى
تنمية المجتمعات.

ْ -أىـ جيكد الحككمة المصرية مف أجؿ النيكض بمصر كتنميتيا باالرتكاز عمى البحث
العممى بالتعميـ العالى كتقييـ تمؾ الجيكد.
)(1

 2- 5أبعاد الوظيفة الثالثة بمؤسسات التعميم العالى  -:


تعد الكظيفة الثالثة فى كثير مف الدكؿ ىى خدمة المجتما كلكف ىذا المفيكـ تكسا ليشمؿ
الثبلثة أبعاد التالية كما يتضا مف الشكؿ رقـ (.)ُ- 5

المرجا السابؽ .
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شكل رقم ()2- 5

أبعاد الوظيفة الثالثة لمجامعات

الوظيفة
الثالثة

التعميم المستمر

نقل التقنية
واالبتكار

المشاركة المجتمعية

حيث قامت الجامعات األكركبية بتوسيس مشركع بحثى امتد لثبلث سنكات ( ََِٖ –

َُُِ ) مدعكمان مف اليي ة األكركبية لمتعميـ مدل الحياة ،ييدؼ إلى إيجاد أداة شاممة لتعريؼ

الكظيفة الثالثة لميسسات التعميـ العالى فى الدكؿ األكركبية كقياسيا كمقارنتيا .كأسفر ىذا المشركع
عف إقامة ميتمر فى العاصمة االيرلندية دبمف فى شير فبراير مف عاـ َُِِ بعنكاف (الكظيفة

الثالثة لمجامعات  :ميشرات كممارسات مثمى) -:
) (Universities Third Mission. Indicators and Good Practices
ليناقش نتا ا المشركع فيما يخص ميشرات قياس الكظيفة الثالثة لمجامعات كمنيجية التصنيؼ
األكركبية .كاشتركت فى ىذا المشركع عدة جامعات مف ثمانى دكؿ أكركبية ،كقد اىتمت الجامعات

األكركبية بربط الجامعات بمجتمعاتيا مف خبلؿ الثبلثة أبعاد السابؽ ذكرىا .كاقترحت ىذه الجامعات

مجمكعة مف الميشرات لقياس ىذه األبعاد ،كى ػػى مكضحة كفؽ كؿ بعد مف أبعاد ىذه الكظيفة ،كما

يمى_:

 2-2- 5مؤشرات التعميم المستمر:

التعميـ المستمر معمكؿ بو فى أغمبية دكؿ العالـ كمكجو لكافة أفراد المجتما بجميا ف اتيـ

العمرية كتكفره الجامعات  ،كيعكد مفيكـ نظاـ التعميـ المستمر إلى المفكر ( ككمينكس) الذل طالب

بتعميـ مستمر متكامؿ لجميا أفراد المجتما فيك كسيمة لتحرير األفراد مف سمبياتيـ كنقا صيـ كيزيد
مف إنسانيتيـ التى تنمك بكؿ مف العقؿ كالفكر كالعمؿ .ككمثاؿ فى أكركبا ،يتيا التعميـ المستمر لكؿ

فرد إمكانية الحصكؿ عمى عمؿ ،كذلؾ بالتوىيؿ المتكافؽ ما احتياجات سكؽ العمؿ ،كما يجعؿ

المتخصص مكاكبان لكؿ ما يستجد فى تخصصو ،كأيضا سما لمف ىـ عمى رأس العمؿ أف يتطكركا
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مينيان  ،كما يتيا لريساء الشركات أف يحسنكا تنافسية الشركة ،كيحدثكا معارؼ المكظفيف كيصقمكا

مياراتيـ.

أما الميشرات التي تـ اختيارىا لقياس ىذا البعد ) التعميـ المستمر ) فيى ثمانية عشر

ميش انر عمى النحك التالي-:

ميشرات التعميـ المستمر

م
ُ

التعميـ المستمر متضمف فى رسالة الميسسة التعميمية.

ّ

كجكد خطة لدل الميسسة التعميمية لمتعميـ المستمر.

ٓ

عدد براما التعميـ المستمر الفعمية فى السنة الذل نفذت فييا ىذه البراما.

ٕ

عدد الشراكات ما القطاعيف العاـ كالخاص كالتى نفذت ليـ براما فى السنة المحددة.

ِ
ْ
ٔ

التعميـ المستمر متضمف فى سياسة حكاستراتيجية الميسسة التعميمية.
كجكد إجراءات لضماف الجكدة باألنشطة كفعاليات التعميـ المستمر.

عدد براما التعميـ المستمر المنفذة التي كاف ليا عا د كبير كفقان لنظاـ التعميـ العالى.

ٖ

نسبة براما التعميـ المستمر الدكلية المنفذة فى تمؾ السنة.

َُ

مجمكع عدد الساعات الدراسية المعتمدة فى النظاـ التعميمى.

ُِ

عدد المسجميف فى براما التعميـ المستمر فى السنة المحددة.

ٗ
ُُ

نسبة مشاريا التدريب لمتعميـ المستمر الممكلة كالتى نفذت فى السنة المحددة.

عدد الساعات الدراسية المعتمدة المسجمة.

ُّ

نسبة الساعات الدراسية المعتمدة المسجمة فى براما التعميـ المستمر الى الساعات الدراسية

ُْ

نسبة شيادات إتماـ البرناما إلى المجمكع الكمى لممسجميف.

ُٔ

مستكل رضا المستفيديف الر سيف.

ُٓ
ُٕ
ُٖ

المعتمدة المسجمة.

مستكل رضا الطبلب.

معدؿ اإلكماؿ لجميا البراما ( فى المتكسط ).

نسبة براما التعميـ المستمر الحاصمة عمى اعتماد خارجى.
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 1-2- 5مؤشرات نقل التقنية واالبتكار:

مما ال خبلؼ عميو أف لمجامعة دكر ميـ فى اإلبداع كاالبتكار كذلؾ مف خبلؿ االىتماـ

بتطكير البحث العممى حيث مف خبللو يمكف التكصؿ إلى ابتكارات ميمة تساعد عمى تحسيف

اإلنتاجية كتعزيز التنافسية كتكسيا نطاؽ السكؽ ،كخمؽ فرص كظيفية ألبناء المجتما.

كتقكـ معظـ الدكؿ الصناعية عمى كجكد حاضنات لمتقنية تسيـ فى التغمب عمى المشكبلت

التى تكاجو الميسسات فى سعييا لبلبتكار التقنى كنجحت فى تحجيـ ىذه المشكبلت حكازالتيا كمف
مشاريا التقنية الدكلية مدف التقنية ،حدا ؽ التقنية ،كمراكز التميز كالتجمعات الصناعية المعتمدة عمى
التقنيات الرفيعة ،كتقكـ ىذه الحاضنات بفتا قنكات اتصاؿ بيف مشركعات الحاضنة كمراكز األبحاث

فى الجامعات لمعرفة متطمبات السكؽ العالمى ألحدث المخترعات كالتقنيات .ككمثاؿ يكجد فى فرنسا

َّ حاضنة تشرؼ عمييا ك ازرة التعميـ العالى كالبحث التى تشجا عمى إنشاء الشركات التى تقكـ
عمى االبتكار مف خبلؿ نتا ا البحث أك مف خبلؿ براءات االختراع كخبلؿ عشرة سنكات أنش ت

ََُٓ شركة منيا َٗ %قا مة اآلف.

كقد تـ االتفاؽ بيف الخبراء الذيف أسسكا المشركع البحثى لمكظيفة الثالثة عمى أف يتضمف

البعد الثانى كىك االبتكار كنقؿ التقنية َِ ميشر كما يمي :

مؤشرات نقل التقنية واالبتكار

م

ُ

نقؿ التقنية كاالبتكار متضمف فى رسالة الميسسة التعميمية.

ّ

كجكد خطة عمؿ لدل الميسسة التعميمية لنقؿ التقنية كاالبتكار.

ِ

نقؿ التقنية كاالبتكار متضمف فى سياسة حكاستراتيجية الميسسة التعميمية.

ْ

عدد الرخص كالخيارات كنقؿ الممكيات ( الفعمية كالمنفذة الحصرية كغير الحصرية ) لمشركات الجديدة

ٓ

الميزانية الكاممة المتوتية مف عكا د االتجار كالمعرفة التى تممكيا الميسسة التعميمية.

ٕ

عدد مشاريا المشاع اإلبداعي ) (creative commonsكاالبتكار االجتماعى التى ينخرط بيا

ٔ

ٖ
ٗ

كالمتفرعة عف أخرل كالشركات القا مة.

عدد الشركات الجديدة كالمتفرعة مف أخرل التى جرل إنشا يا.

منسكبك الميسسة التعميمية.

عدد اتفاقيات دعـ البحث العممى كالتطكير ،كالعقكد كالبراما التعاكنية ما الشركاء غير األكاديمييف.

نسبة ميزانية الميسسة التعميمية المتونية مف دخؿ البحث العممى كالتطكير كالممكلة كفؽ اتفاقيات
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كمشاريا تعاكنية ما شركاء غير األكاديمييف.

َُ

عدد عقكد االستشارات.

ُُ

نسبة طبلب مرحمة الدراسات العميا كالباحثيف بعد مرحمة الدكتكراه كالممكليف مباشرة مف الميسسة

ُِ

عدد المختبرات كالمبانى المنشوة ( بتمكيؿ مشترؾ ) الخاصة بالميسسة أك المشتركة.

ُّ

عدد الشركات المشاركة فى دكرات التنمية المينية المستمرة.

ُٓ

عدد المكظفيف غير األكاديمييف المرتبطيف بعقكد ميقتة ما الميسسة التعميمية.

التعميمية أك باالشتراؾ ما القطاعيف العاـ كالخاص.

عدد مكظفى الميسسة التعميمية الذل لدييـ كظا ؼ ميقتة خارج القطاع األكاديمى.

ُْ

عدد الرسا ؿ العممية لمرحمة الدراسات العميا أك المشاريا التى اشترؾ فى اإلشراؼ عمييا مشرفكف غير

ُٔ

أكاديمييف.

عدد أعضاء ىي ة التدريس المشاركيف فى ىي ات كشبكات كمنظمات كمجالس مينية.

ُٕ

فى تكجييا كالتحقؽ مف فعاليتيا ،كمف ىـ أعضاء فى مجالس المراجعة لمميسسة التعميمية ،أك

ُٖ

معاىدىا  ،أك مراكزىا  ،أك برامجيا التعميمية.

عدد جكا ز االبتكار المرمكقة التى حصمت عمييا الميسسة التعميمية مف جمعيات القطاع الخاص أك

ُٗ

العاـ أك الككاالت كالمنظمات الداعمة (الكطنية كالدكلية).

 3-2- 5مؤشرات المشاركة المجتمعية:

تكاصؿ الجامعات ما المجتما دليؿ عمى الدكر الميثر ليا كأنيا ال تعمؿ بمعزؿ عف أفراد

المجتما ،بؿ تسعى لبلنخراط بيف ف ات المجتما مف خبلؿ البحكث التى ليا األثر المباشر عمى
المجتما ،كما أصبحت كظيفة الجامعة فى المشاركة المجتمعية ليس االنتظار لطمب الخدمة ،بؿ
يتعيف عمى الجامعة بكفاءتيا كقدرتيا المكجكدة فييا تخرج بنفسيا إلى تقديـ الخدمة ألبناء المجتما.

كقد أجما خبراء المشركع عمى ُٔ ميشر لمبعد الثالث لمكظيفة الثالثة لميسسات التعميـ

العالى عمى النحك التالي:
م

ميشرات المشاركة المجتمعية

ُ

المشاركة االجتماعية متضمنة فى رسالة الميسسة التعميمية.

ّ

كجكد خطة عمؿ لدل الميسسة التعميمية لممشاركة االجتماعية.

ِ
ْ

المشاركة االجتماعية متضمنة فى السياسة العامة لمميسسة التعميمية أك إستراتيجيتيا.
تخصيص جزء مف الميزانية لممشاركة االجتماعية.
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ٓ

عدد األكاديمييف المنخرطيف فى مجالس استشارية تطكعية.

ٕ

عدد المبادرات البحثية ذات األثر المباشر عمى المجتما.

ٗ

عدد أفراد المجتما الذيف يحضركف إلى مرافؽ الميسسة التعميمية أك يستخدمكنيا.

عدد الفعاليات المتاحة لممجتما  /لمعامة.

ٔ

عدد المكظفيف كالطبلب المتفرغيف لتقديـ الخدمات كالمرافؽ لممجتما كتكمفتيـ.

ٖ
َُ

عدد المشاريا المتعمقة بالتكاصؿ التعميمى.

ُِ

النسبة مف ميزانية الميسسة التعميمية المخصصة لمتكاصؿ التعميمى.

ُْ

عدد األنشطة التى تستيدؼ تحديدان الف ات المحركمة مف الطبلب كالمجتما.

عدد أعضاء ىي ة التدريس كالطبلب المشتركيف فى أنشطة التكاصؿ االجتماعى.

ُُ

عدد أفراد المجتما المشتركيف فى أنشطة التكاصؿ التعميمى.

ُّ

عدد ممثمى المجتما فى مجالس الميسسة التعميمية أك لجانيا.

ُٓ

قيمة المنا كالتبرعات كالعقكد المتوتية مف الشراكات.

ُٔ

 1-5واقع البحث العممى لمتعميم العالى بمصر وأىم المعوقات والتحديات :
يتناكؿ ىذا الجزء كاقا البحث العممى لمتعميـ العالي بمصر مف خبلؿ عرض -:
 ُ-ِ-5اإلطار التنظيمي لمبحث العممى بالجامعات المصرية
 ِ-ِ-5ميشرات تقييـ البحث العممى بالجامعات المصرية

كما يتناكؿ كذلؾ أىـ المعكقات كالتحديات مف خبلؿ تناكؿ مايمى -:

 ّ-ِ-5التحميؿ البي ي الرباعي ) (Swot Analysisلمنظكمة البحث العممى لمتعميـ العالى
بمصر

 ْ-ِ-5معكقات كتحديات البحث العممى فى الجامعات المصرية

 2-1-5اإلطار التنظيمي لمبحث العممي بالجامعات المصرية-:

تتـ العممية البحثية بالجامعات المصرية عمى عدة مستكيات تغطى معظـ القطاعات األكاديمية

بالجامعة ،كيكضا شكؿ رقـ ( )ِ-5تكزيا البحكث العممية عمى ىذه القطاعات .كىى عمى النحك

التالى-:
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يختص قطاع الدراسات العميا بالبحكث العممية التى تتـ فى إطار رسا ؿ الماجستير كالدكتكراه

كىى أحد المحاكر اليامة ألية إستراتيجية جامعية لمبحث العممي ،حيث أف األمر يتطمب تبنى عدد
مف السياسات الرامية إلى تحقيؽ مايمى-:

ُ .اختيار مكضكعات الرسا ؿ كفؽ خطط األقساـ العممية ترتبط بتكجيات الجامعة البحثية.

ِ .ربط مكضكعات الرسا ؿ العممية بالطمب عمى البحكث العممية بالقطاعات اإلنتاجية كالخدمية
كالتكسا فى مجاليا التطبيقي.

ّ .تكفير كافة أنكاع الدعـ مف الجامعة لبلرتقاء بالمستكل العممى لمرسا ؿ العممية.
كبالنسبة لقطاع البحكث العممية بالجامعة فيك يتكلى دعـ البحكث الخاصة بوعضاء ىي ة

التدريس كالبحكث فى مجاؿ العمكـ األساسية كالبحكث التعاقدية فى كافة مجاالت التطبيؽ ،كما
يختص ىذا القطاع بإدارة المعامؿ البحثية كالمختبرات كدعـ األشكاؿ غير التقميدية لمكحدات البحثية

مثؿ المعاىد المتميزة كالمنتجعات البحثية كمراكز االبتكار التكنكلكجي .كفى ظؿ مايجرل فى الكقت

الراىف مف جيكد كطنية بيدؼ إعادة النظر فى منظكمة البحث العممى فإنو يتعيف عمى الجامعات أف
تكجو مكردان إضافيان ليذا القطاع بصفتو القاطرة التي تقكد الببلد لتحقيؽ التنمية المستدامة القا مة عمى

المعرفة.
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شكل رقم (  ) 1-5توزيع البحوث العممية عمي قطاعات الجامعة

اإلطار التنظيمي
لمبحث العممي بالجامعات

لطبع
اٌذساسبد
اٌؼٍ١ب

ثحٛس اٌشسبئً
اٌؼٍّ١خ (اٌّبخسز١ش
ٚاٌذوزٛساٖ)

لطبع
اٌؼاللبد اٌخبسخ١خ

لطبع
اٌجحٛس
اٌؼٍّ١خ

ثحٛس أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠س
اٌّششٚػبد اٌجحث١خ
األسبس١خ

لطبع
خذِخ اٌّدزّغ

اٌّششٚػبد
اٌجحث١خ اٌّشزشوخ

ِشاوض
اٌذساسبد اٌزطج١م١خ

اٌشجىبد اٌشلّ١خ فٟ
ِدبي اٌجحش اٌؼٍّٟ

اٌّششٚػبد
اٌجحث١خ اٌزطج١م١خ

ثحٛس اٌزٛسغ اٌزطج١مٟ
اٌجحٛس اٌزؼبلذ٠خ اٌّحٍ١خ

ِشاوض
اٌجحٛس اٌّشزشوخ

اٌّؼبًِ اٌّشوض٠خ
المصدر:

خورشيد ،معتز :الجامعات والبحث العممي ،إدارة الجامعات كأداة لرفع كفاءة منظومــــــــة التعميم العالي فى

مصر  ،أوراق مرجعية لممناقشة  18/61مارس منتدى اإلصــ ح المصري  ،جامعة اإلسكندرية ( )1007ص.25
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 1-1-5مؤشرات تقييم البحث العممى بمؤسسات التعميم العالى )-:(1
نستعرض فى ىذا الجزء مجمكعة مف الميشرات التى مف خبلليا نتعرؼ عمى الكضا الحالى

لمبحث العممى بالجامعات المصرية كمكانة مصر بيف دكؿ العالـ فى البحث العممى كاالبتكار.

 ُ-ِ-ِ-5مؤشرات التعميم العالى:

تطكر نظاـ التعميـ العالى فى مصر عمى مدل السنكات الخمسيف الماضية مف جامعة كاحدة

حككمية ( جامعة القاىرة ) كجامعة خاصة كاحدة ( الجامعة األمريكية ) حتى كصؿ اآلف إلى ّْ

جامعة ،منيا ِْ جامعة حككمية كُٗ جامعة خاصة تمثؿ ،الكميات العممية ( العمكـ كالتكنكلكجيا)

فى ىذه الجامعات بنسبة ّٓ  %كالكميات األدبية ( العمكـ االجتماعية كالدراسات اإلنسانية ) تمثؿ

ْٕ  %مف جميا الكميات .كبالنسبة إلى التخصصات العممية لمطمبة المقيديف بالجامعات كانت أكبر
نسبة مف الطبلب المقيديف فى مجاؿ العمكـ االجتماعية (ُٓ )%تمييا َِ %فى العمكـ اإلنسانية،

أما مجاؿ العمكـ الطبيعية يمثؿ ٖ %مف الطمبة المقيديف ،كمجاؿ العمكـ الطبية كالصحية كنسبتيـ

ُُ ،%كٖ %فى اليندسة ،كِ %فى العمكـ الزراعية كتعتبر ىذه النسب قميمة بالنسبة لمتخصصات
العممية كىك ميشر البد مف تحفيز الطمبة عمى التسجيؿ فى ىذه التخصصات التي ىي أساس

لصناعة المستقبؿ فى كثير مف المجاالت الصناعية كالزراعية لمبنية التحتية فى مصر .كألىمية
الدراسات العميا التى تعتبر أكلى الدرجات الفعمية لمدخكؿ فى مجاؿ البحث كالتطكير ،كبصفة عامة

ارتفا عدد الطمبة المسجميف لمحصكؿ عمى درجات عممية عميا بمعدالت مرتفعة ،فقد زاد عدد الطمبة

المسجميف فى الدبمكمات فى الفترة مابيف عاـ ََِٕ إلى َُِّ مف ُّٖٗٔ إلى َُْٖٕٗ فى
حيف ارتفا أعداد طمبة درجة الماجستير مف ِّٕٖٕ إلى ُِْٓٔٔ كبالنسبة لطمبة الدكتكراه كانت

الزيادة مف ُُِّٖ إلى ِّّٖٓ.

 1-1-1-5النشر العممى الدولي:

كانت نتيجة دراسة الميسسات األكثر إنتاجية فى مصر كفقان لممنشكرات كعدد استشيادات

كالتعاكف الدكلى فى الفترة مف ََِٗ – َُِّ كانت جامعة القاىرة األعمى ترتيبان بعدد ّٗٗٗ فى

النشر الدكلى تمييا جامعة عيف شمس بعدد ِِٔٔ أبحاث دكلية .كلكف السياؿ كـ عدد األبحاث

الدكلية التى تـ نشرىا تطبؽ عمميان عمى أرض الكاقا لخدمة كتنمية المجتما المصرم؟.
)(1

تقرير المرصد المصرل لميشرات العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار بوكاديمية البحث العممى َُِْ .
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 3-1-1-5براءات االختراع:

تبمغ طمبات براءات االختراع ّْ ( %َ.مف إجمالى المتقدميف لطمبات االختراع نجد أف

نسبة ٕٔ %لممتقدميف مف الشركات  %ِٗ ،لؤلفراد  %ّ.ٔٔ ،لممراكز البحثية) لمجامعات المصرية

كىى نسبة ض يمة فبالرغـ مف كثرة عدد األبحاث التى تنشر دكليان كما ذكر فى الفقرة السابقة كلكف
ىذا يشير إلى أف التى يستخدـ منيا فى التطبيؽ لخدمة المجتما عدد قميؿ.

 4-1-1-5مؤشر اإلنفاق عمى البحث والتطوير كنسبة من إجمالي الناتج المحمى:

يكضا جدكؿ رقـ (  )2-5تطكر اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير كنسبة مف إجمالي الناتا

المحمى فى الفترة مف سنتى ُٔٗٗ َُِّ ،لمجمكعة مف الدكؿ فنجد أف نسبة اإلنفاؽ عمى البحث

كالتطكير خبلؿ ىذه الفترة فى مصر ض يمة جدا كذلؾ مقارنة بالدكؿ األخرل مثؿ  :ككريا كالياباف

حكاس ار يؿ كالكاليات المتحدة األمريكية فعمى سبيؿ المثاؿ نسبة اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير عاـ

َُِّ فى مصر بمغت ٖٔ %َ.كىى نسبة ض يمة مقارنة بككريا ،حكاس ار يؿ ،كالياباف التى بمغت

ُٓ ّ.ْٕ ، ْ.َٗ، ْ.عمى التكالى .كلكف كفقان لمدستكر المصرل الجديد سكؼ تزيد ىذه النسبة

لتصؿ ُ %عمى األقؿ.

جدول رقم ()2-5

اإلنفاق عمى البحث والتطوير كنسبة من إجمالى الناتج المحمى

مٌغٕة 
مٌذٌٚة 


 1996

 2.24

 4.15

مٌٍ ب ْ 

 2.77

 3.47

مٌٛالٌ مٌّتذذةمألِشٌىٍة 

 2.44

 2173

ئعشمئًٍ 

 2.61

 4.19

ِصش 

 1.21

 1.68

جّٛٙسٌةوٛسٌ 

 2113

المصدر  :قاعدة بيانات البنك الدولى.

 5-1-1-5مؤشر القدرة عمى االبتكار:

يكضا الجدكؿ رقـ (ٓ )ِ-ميشر القدرة عمى االبتكار لمجمكعة مف الدكؿ مف عاـ َُُِ

حتى عاـ َُِٓ كبتتبا ىذا الميشر لمعرفة مكانة كمكقا مصر بيف الدكؿ األخرل نجد أف ترتيبيا
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متوخر جدان بيف الدكؿ األخرل ككذلؾ قيمة ميشر االبتكار صغيرة كىذا يدؿ عمى كجكد خمؿ كمشكمة
فى البحث العممى كالتطكير التكنكلكجى لمصر).(1

جدول رقم () 1-5

مؤشر القدرة عمى االبتكار من عام  1022حتى عام 1025
3277
اٌجٍذ

3272

3273

3274

3275

س٠ٛسشا

753/3

لّ١خ
اٌّؤشش
4.8

755/3

اٌس٠ٛذ

753/5

4.1

755/4

4.4

اٌٛال٠بد
اٌّزحذح
اٌ١بثبْ

753/1

4.3

755/1

4.3

758/4

753/7

4.8

755/7

4.7

758/6

4.6

ِبٌ١ض٠ب

753/77

5.2

755/71

5.6

758/74

5.7

755/72

اٌصٓ١

753/74

5.1

755/74

5.1

758/77

5.8

755/32

5.8

وٛس٠ب

753/32

5.2

755/77

5.4

758/33

5.4

755/35

5.1

752/35

اٌسؼٛد٠خ

753/37

5.2

755/37

2.7

758/52

2.7

755/44

5.2

752/41

5.7

إٌٙذ

753/24

2.6

755/53

2.4

758/57

5.2

755/58

5.2

752/42

5.3

رشو١ب

753/17

2.2

755/58

2.5

758/54

2.8

755/11

2.1

752/82

2.8

رٔٛس

753/55

2.5

758/77

2.3

755/721

2.2

752/727

2.4

ِصش

753/82

3.8

755/82

2.2

758/777

2.7

755/723

3.7

752/722

2.7

آٌّ١

753/753

4.7

755/753

7.7

758/753

3.6

755/724

3.7

اٌزشر١ت

اٌزشر١ت

لّ١خ
اٌّؤشش
4.8

758/7
758/1

4.4
4.6

755/3
755/1

4.5
4.3

752/1
752/37

5.7
5.8

اٌزشر١ت

لّ١خ
اٌّؤشش
4.8

755/7
755/6

4.4
4.7

752/3
752/75

4.2
4.4

اٌزشر١ت

لّ١خ
اٌّؤشش
4.7

752/7
752/5

4.1
4.7

اٌزشر١ت

المصدر  :تم تكوين الجدول من معطيات التقرير العالمى لمؤشر االبتكار سنوات مختمفة.

 6-1-1-5مؤشر القدرة عمى جذب الموىبة:

يكضا جدكؿ رقـ ( )ّ-5مقارنة بيف مصر كبعض الدكؿ لمقدرة عمى جذب المكىبة

كاالحتفاظ بيا لؤلعكاـ الثبلثة َُِّ َُِٓ ، َُِْ ،فنجد أف قيمة الميشر لمصرِ ِ.لعاـ

َُِّ ِ.ٕ ،لعاـ َُِٓ كىك داللة عمى عدـ قدرة الدكلة عمى االحتفاظ بعمما يا كجذبيـ اليو
ككذلؾ ترتيب مصر العالمى ىك ُُُّْٖ /عاـ َُِّ كلعاـ َُِٓ ترتيبيا العالمى َُٖ َُْ /

كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ خمؿ كمشكمة فى االىتماـ بالعمماء داخؿ مصر كاالستفادة مف خبراتيـ).(2

)(1حممى منصكر  ،رحاب " البحث العممى كالتطكر التكنكلكجى فى مصر كركيزة أساسية لمتنمية القا مة عمى المعرفة
" – رسالة ماجستير – معيد التخطيط القكمى .َُِٔ ،
)(2

مرجا سابؽ.
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لّ١خ
اٌّؤشش
6.2
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جدول رقم ()3-5

مقارنة مصر ببعض الدول وفقا لمؤشر قدرة الدولة عمى جذب الموىبة
من عام  1023حتى عام 1025
3272
اٌذٌٚــــــــخ

3274

3275

لّ١خ
اٌّؤشش

اٌزشر١ت اٌؼبٌّٝ

لّ١خ
اٌّؤشش

اٌزشر١ت اٌؼبٌّٝ

لّ١خ
اٌّؤشش

اٌزشر١ت اٌؼبٌّٝ

س٠ٛسشا

6.7

758/7

6.7

755/7

6.7

752/7

لطش

6.2

758/2

4.7

755/5

4.7

752/4

اٌٛال٠ب د اٌّزحذح

4.1

758/6

4.8

755/6

4.8

752/6

اٌسؼٛد٠خ

5.7

758/75

5.1

755/71

5.1

752/78

ِبٌ١ض٠ب

5.6

758/33

4.2

755/73

4.2

752/77

وٛس٠ب

5.7

758/27

5.3

755/38

2.7

752/24

اٌجشاصً٠

2.1

758/42

2.6

755/67

2.2

752/75

إٌٙذ

2.1

758/45

2.8

755/56

2.8

752/52

اٌ١بثبْ

2.2

758/82

2.2

755/17

2.2

752/18

رشو١ب

2.3

758/87

3.7

755/722

3.1

752/724

رٔٛس

2.8

758/722

3.8

755/725

3.4

752/735

ِصش

3.3

758/727

3.1

755/728

3.1

752/728

اٌدضائش

3.2

758/727

3.2

755/722

3.5

752/738

فٕض٠ٚال

7.4

758/758

7.5

755/755

7.5

752/752

المصدر  :تم تشكيل الجدول من معطيات تقرير التنافسية العالمية سنوات مختمفة.

يتراوح المؤشر ( ) 7 – 2درجات  ،يعبر الواحد عن عدم القدرة عمى االحتفاظ بالموىبة و  7تعـــــبر

عـــــــن القدرة اليائمة عمى جذب بالموىبة .

كلمعرفة أىـ المعكقات كالتحديات لمنظكمة البحث العممى بمصر فإننا نتناكؿ مايمى -:

 3-1-5التحميل البيئى الرباعى لمنظومة البحث العممى )(Swot Analysis

بعد عرض الميشرات الخاصة بتقييـ البحث العممى بميسسات التعميـ العالى فى مصر

فسكؼ نعرض اآلف التحميؿ البي ي الرباعى كىك تحميؿ لمبيانات التى تـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ
الدراسة التى أعدىا المرصد المصرل لميشرات العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار بوكاديمية البحث العممى

عف ميشرات العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار فى مصر نياية َُِْ ،كذلؾ مف خبلؿ تكزيا استمارة
استبياف عمى ريساء الجامعات كالميسسات البحثية كتـ تحمييا بكاسطة الشبكة القكمية لممعمكمات

بوكاديمية البحث العممى لتحديد مكاطف التنافسية كنقاط القكة كالضعؼ كالتالى-:
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جدول رقم ( )4-5يوضح نقاط القوة والضعف بمنظومة البحث العممى -:
نقاط الضعف)(W

نقاط القوة)(S

 وجود قاعدة عممية جيدة تتمثل فى أكثر من  -عزوف الت ميذ عن التعميم بالقسم العممى بالمرحمة 220ألف باحث و 46جامعة حكومية وأىمية

الثانوية.

وخاصة و 210مركز ومعيد بحثى ومؤسسات  -قمة عدد العمماء فى مجاالت الفيزياء والرياضيات.
مجتمع مدنى معنية بالبحوث والتطوير.

 -مصر تضم أكبر إنتاج مجمع بحثى من

 توجو أغمب الجامعات الخاصة نحو التعميم فقط وعدمتنمية الجدارات البحثية واإلبتكارية ألعضاء ىيئة التدريس

باحثين عمميين فى الشرق األوسط عمى مدى  -عدم تمكين الشباب وتيميش دورىم فى التخطيط وادارة
منظومة العموم والتكنولوجيا واالبتكار.

العشر سنوات الماضية.

 -وجود أكثر من  300ألف طالب مقيد فى  -عدم وجود عدد كاف مــــن الميندسين والفنيين المعاونيـن

الموارد البشرية

الدراسات العميا ( دكتوراه وماجستير) من

الجامعات المصرية.

( أمناء المعامل) فى مؤسسات البحث العممى وتدنى

قدراتيم ودخوليم .

 مزيد من النمو لعدد الباحثين من مختمف  -نقــص الخبــــــــرات فـــى بعــــــــــض التخصصـــــــات النــــــــادرة( الفيزياء النووية ).

الجيات البحثية.

 -ازدياد شريحة الشباب ضمن الباحثين.

 وجود مجموعة خبرات وطنية شابة فى إدارةتمويل

البحث

العممى

ومؤشرات

 عدد الباحثين المتفرغيــن لمبحــث العممـى ال يتجاوز%40من العدد الكمى لمباحثين فى مصر.

العموم  -فقر التوزيع الجيد لمباحثين بالتناسب مع القدرات المميزة

والتكنولوجيا وتقييم أداء مؤسسات البحث

العممى.

 وجود كمية ىندســـة فى كــــــل جامعة خاصــــــةجديدة.
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عمى النطاق القومى.

 -االفتقار إلى ثقافة العمل الجماعى.

 قمة مساىمة النساء فى الترقى العممى مما يؤثر عمىالقدرة البشرية الكمية.
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نقاط القوة)(S
-

نقاط الضعف )(W

نمو سريع لبيئة شابة وناضجة داعمة ل بتكار وتطوير

-

اىتمام أغمب الفاعمين بمنظومة دعم االبتكار بالمجتمع

البحث العممى بما فى ذلك من منظمات مجتمع مدنى ،

المدنى واالستثماري بدعم قطاعات تكنولوجيا المعمومات

حاضنات التكنولوجيا ،منظمات استثمار رأس المال،

والعزوف عن القطاعات التكنولوجية األخرى.

مسابقات خطط األعمال ،برامج دعم النماذج األولية

-

عدم وجود خطة إستراتيجية معمنة وممزمة لمبحث العممى

-

غياب نظام تقييم األداء لمباحثين ومؤسسات البحث العممى.

-

تعدد قواعد الترقيات وغياب الوزن النسبى المخصص لتقييم

بمصر.

وبرامج نقل التكنولوجيا.

بيئة محمية داعمة ل بتكار والبحث العممى

 -عدم وجود آليات فعالة لربط البحث العممى بالصناعة.

دور الباحث فى االبتكار والتنمية التكنولوجية والمساىمة فى

حل المشاكل الممحة والضاغطة التى تواجو المجتمع.

-

تعقد البيروقراطية الحكومية التى تعيق االستفادة من التمويل

-

تيميش البحوث االجتماعية واإلنسانية.

المتاح وتستيمك وقت وجيود الباحثين.
تدنى مستوى الثقافة العممية.

المفيوم الخاطئ الستق ل الجامعات والمراكز والمعاىد

البحثية.

االستمرار فى إنشاء جامعات غير مكتممة البنيان.

-

عدم وجود معيد متخصص لتدريس سياسات وادارة العموم

-

غياب فكر المدارس العممية فى معظم مؤسسات البحث

-

عدم التعاون والتنسيق بين الفاعمين فى منظومة العموم

-

ترتيب مصر متدني فى مؤشر االبتكار العالمي ( المركز 99

-

ظيور ترتيب متقدم لمصر فى مؤشرات الغش العممى.

والتكنولوجيا واالبتكار.
العممى المصرية.
والتكنولوجيا.
 تحتل مصر مراكز متقدمة فى إنتاجية البحوث العمميةبمجاالت الكيمياء والطب وعموم المواد ومراكز متقدمة من

رؤى دولية

ناحية التأثير لمبحوث فى مجاالت الرياضيات والفيزياء

والزراعة.

-

ترتيب مصر الجيد فى مجال النشر الدولي حيث تحتل

-

اإلنتاج العممى لبعض المدارس العممية فى مصر أعمى

المرتبة  38من بين 115دولة.

من إجمالي  243دولة ).

عدم استغ ل الفرص التمويمية وفرص الشراكة الدولية
وفرص دعم القدرات المتوفرة لمصر ودول شمال أفريقيا من

العديد من المؤسسات الدولية الحكومية.

من المتوسط العالمى.
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نقاط القوة
-

نقاط الضعف

وجود شبكات من مراكز نقل التكنولوجيا  TICOفى

-

ضعـــف المردود االقتصادى والعائـــد المممـــوس

-

سنوياً

الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب فرعية لمكتب

وتعظيم العائد االقتصادى

استثمار الممكية الفكرية

براءات االختراع المصرى.

-

ظيور مبادرات لدعم مشروعات التخرج وتحويميا

-

النشر العممى القائم عمى التعاون الدولى فى ازدياد

-

ازدياد معدل النشر الدولى بشكل تصاعدى.

-

إدماج عدد كبير من المج ت العممية المحمية

( الذى يمكن قياسو) من البحث العممى.
عدد

ضعف

البراءات

لممصريين وكذلك ضعف عدد البراءات

إلى خدمات ومنتجات.

المسجمة من الجامعات والمراكز البحثية حيث

التتعدى  %0.5سنوياً من إجمالى البراءات.
-

تدنى ثقافة العموم والتكنولوجيا واالبتكار

-

وجود

ألصحاب

-

عدم وجود أوليات واضحة لمبحث العممى عمى

وحقوق الممكية الفكرية.
بعض

الموائح

الممكيات الفكرية.

البحوث العممية

ممحوظ.

-

 عدم االىتمام بالتخصصات البينية فى األقسام.-

تأثير النشر العممى الدولى فى العديد مــــــــــــــن

-

ضعف جودة النشر العممى لممؤسسات .

التخصصات ضعيف.

جدول رقم ( )5-5الفرص والتيديدات بمنظومة البحث العممى _:

الفــــرص )(O

التيديــدات )(T

الموارد البشرية :

الموارد البشرية :

وجود عدة آالف عالم مصرى فى الميجر فى جميع
التخصصات وعدد كبير منيم يتولى مناصب قيادية فى

الخارج.
-

المعوقة

نطاق الكميات واألقسام.

بقواعد البيانات الدولية .

الفرص والتيديدات -:

المسجمة

 نزيف مستمر لمعقول المتميزة لوجود عوامل جذب مادىقوية فى الغرب والخميج ( اليجرة االنتقائية ).

التمويل

التمويل

مادة فى الدستور تخصص  %2عمى األقل من الدخل

 -عدم التنسيق بين الجيات المانحة المختمفة يؤدى إلى

القومى لدعم البحث العممى.

تمويل متكرر لنفس النقاط البحثية.

 عدم التنسيق بين مؤسسات البحث العممى يؤدى إلى تكرارالموضوعات البحثية.

 قمة عدد المؤسسات البحثية المتخصصة والمتفردة فىمجال محدد.
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الموائح والنظام التشريعى
-

وجود اإلرادة السياسية والشعبية الداعمة لمبحث العممى
واالبتكار.

الموائح والنظام التشريعى
 مزيد من التغيرات المستمرة فى منظومة العموموالتكنولوجيا.

 عدم وجود آلية ممزمة لمتابعة تنفيذ الخطط اإلستراتيجيةومتابعة األداء البحثى لمجامعات والمراكز البحثية .

 ظيور قيود عمى توطين التكنولوجيات المتقدمة وامت كأدواتيا من قبل الدول المتقدمة .

 عدم توحيد التشريعات المنظمة والمحفزة لمبحث العممىبالمؤسسات البحثية فى قانون واحد .

رؤى دولية

رؤى دولية

 -تعاون دولى متكافئ مع أمريكا وبعض الدول األوربية

 -االستقرار األمني والسياسي وتأثيره فى دعم الشراكــــــــــات

واآلسيوية واألفريقية .

البحثية الدولية واألنشطة المحمية.

 السمعة الطيبة لمدرسة الطب المصرية فى العالمين العربىواالس مى .

استثمار الممكية الفكرية وتعظيم العائد االقتصادى

استثمار الممكية الفكرية وتعظيم العائد االقتصادى

 تدشين بعض المشروعات القومية الكبرى مثل قناة  -اعتمـــــاد الصناعة الوطنيـــــة عمـــــى الخبــــــرات األجنبيـــــــــــةالسويس الجديدة وبورصة الغ ل والتوسع خارج الوادى.

( غياب الثقة ).

 -توجو الدولة نحو تعميق التصنيع المحمى ودعم الصناعات

الكامل لمتجارة.

 -فتح االستثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والنقل.

الوطنية مثل الغزل والنسيج والدواء والبتروكيماويات.

 صعوبة المنافسة مع التكنولوجيات المستوردة بعد التحرر التنسيق عمى الجانب القومى مع الجيات الحكوميةالداعمة ل ستثمار والتسويق لمخرجات البحث العممى.

البحوث العممية
-

البحوث العممية

ترحيب الجيات الدولية بمشاركة الجيات المصرية فى

 -عدم األمانة العممية.

القدرات ودعم األبحاث التطبيقية المشتركة.

 -التقييم المتدنى من قبل المجان العممية لممج ت الوطنية.

برامج دولية عالية التنافسية لدعم البنية التحتية  ،ورفع

 -النشر بالمغة العربية.
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 4-1 -5أىم المعوقات والتحديات التى تواجو البحث العممى بالتعميم العالـى بمصر:

مػ ػ ػ ػػف التحميؿ السابؽ لميشرات البحث العممى كمف التحميػ ػ ػ ػػؿ البي ى الرباع ػػى يمك ػ ػ ػػف أف تتحػ ػػدد
)(1

أىـ المعكقػ ػ ػ ػػات كالتحديػ ػ ػ ػػات

التى تكاج ػ ػ ػ ػ ػػو منظكمػ ػ ػ ػػة البحث العمم ػ ػ ػػى كاالبتك ػ ػ ػ ػػار بالتعميـ العالى

بمص ػ ػػر كما يمى-:
 ضعؼ البنية التحتية كالمعمكماتية البلزمة لتطكير البحث العممى ،مما أدل إلى ضعؼ قاعدة
البيانات لدل ميسسات التعميـ العالى المختمفة ،كبالتالي عدـ القدرة عمى دعـ اتخاذ القرار.

 انحصار إنتاج الجامعات كالمراكز البحثية عمى النشر العممى لغرض الترقية ،مما ييدل إلى
عزكؼ الباحثيف عف بذؿ الجيكد لمحصكؿ عمى تعاقدات ما الصناعة لتطكيرىا مف خبلؿ

البحث العممى.

 تستعيف الصناعة بالباحثيف بصفة شخصية كليست ميسسية إليجاد بعض الحمكؿ كحؿ
بعض مشاكؿ التصنيا.

 معدؿ االبتكار فى الصناعة ض يؿ كال يتغير ما كبر حجـ الميسسات اإلنتاجية.

 أغمب اإلبتكارات فى الميسسات الصناعية ال تتعمؽ بالمنتا كلكنيا تنحصر فى العمميات
اإلدارية كشراء خطكط إنتاج جديدة.

 حتى فى الحاالت القميمة التى تتسـ باالبتكار داخؿ الميسسػ ػػات اإلنتاجية أك الخدميػ ػػة ،ال يتـ
المجكء إلى ميسسات البحكث كالتطكير أك الجامعات بسبب تدنى مستكل الثقة بيف الطرفيف.

 ضعؼ اإلنفاؽ عمى البحكث كالتطكير كخاصة مف طرؼ الجية المستفيدة ،كذلؾ ألف ما
يخصص لمصر بصفة مف جدكؿ (ٓ.)ُ-

 عدـ كجكد مصادر ر يسية كثابتة كمتزايدة لضخ الدعـ البلزـ لميزانية البحث العممى.
 إحجاـ أصحاب األعماؿ كالقطاع الخاص عف تدعيـ التعميـ كالبحث العممى.


ضعؼ إقباؿ أعضاء ىي ة التدريس لمحصكؿ عمى مشركعات مف الجيات الممكلة لمبحث

العممى.

) (1ك ازرة التعمػ ػيـ العالى كالبح ػ ػ ػ ػ ػث العمم ػ ػ ػ ػ ػ ػى " اإلستراتيجيػ ػػة القكمية لمعم ػ ػ ػ ػ ػ ػكـ كالتكنكلكجيا كاالبتك ػار" ( ج.ـ.ع)

ََِّ ص ِٕ .ُّ-

َُِٓ –
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 القص كر فى تسكيؽ الجامعات المصرية كالمراكز البحثية كبيكت خبرة لتكسيا المشاركة فى
مشركعات تنمكية كتكنكلكجية.

 ضعؼ الكعى الثقافي لدل األفراد كالميسسات كالقطاعات المختمفة بدكر البحث العممى فى
التصدل لمتحديات المجتمعية.

 ضعؼ البراما التعميمية التى تيسس لتككيف عقمية عممية لمطالب فى مرحمة البكالكريكس
كالميسانس كالتعميـ ما قبؿ الجامعي.

 غياب منظكمة كاضحة كشاممة كقكانيف كتشريعات محفزة لبلبتكار.
 غياب الحككمة فى منظكمة البحث العممى التي مف شونيا تنمية قكة الدفا الذاتية لدل جميا
الميسسات المعنية بالبحث العممى إلنجاز المياـ المطمكبة منيا.

 عدـ ربط إستراتيجيات الميسسات البحثية كالجامعات باإلستراتيجية األكسا لمبحث العممى
كبإستراتيجية التنمية لمدكلة.

 عدـ كجكد شراكات فاعمة بيف ميسسات البحث العممى كالقطاعات االقتصادية التى ليا
عبلقة بطريقة مباشرة أك غير مباشرة بالبحث العممى.

 قمة التركيز عمى البحكث ذات الطابا التطبيقي كالتطكيرم التى تسيـ كبشكؿ مباشر فى
عممية التنمية كحؿ مشكبلت المجتما.

 بعض الميسسات العممية كالبحثية فى مصر مازالت تفتقر لكجكد سياسات لمممكية الفكرية
تنظـ العبلقة بيف الميسسات كالباحثيف كالعامميف فيو ،كىذه المقكلة نتيجة لمدراسة التى أجراىا

المرصد المصرل لمعمكـ كالتكنكلكجيا كما ذكر فى البند (ٓ.)ّ-ِ-

 3-5أىم الخبرات العالمية فى مجال البحث العممى بالتعميم العالى والدروس

المستفادة-:

يتناكؿ ىذا الجزء مجمكعة مف الخبرات الدكلية فى مجاؿ تطكير البحث العممى بميسسات

التعميـ العالى ،كيعرض مبلما التطكير ليذه الببلد كفلياتيا كالميزات التى تتسـ بيا منظكمة
البحث العممي فى ىذه الخبرات ،ثـ ينتيي ىذا العرض بالدركس المستفادة منيا.
كمما ىك جدير بالذكر أف الدكؿ المتقدمة تبذؿ جيكد كبيرة فى مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات
الرقمية كاالتصاالت حكاتاحة المعمكمات فى شتى أنحاء العالـ مما كاف لو األثر الكبير فى تراكـ

المعرفة كانتشارىا كأدل ذلؾ إلى تطكير قطاع الصناعة بصكرة كاضحة ،اعتمادان عمى اقتصاد
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المعرفة ،كمف ىنا كاف عمى ميسسات التعميـ العالى دكر كبير كرسالة بوف تتكجو بوبحاثيا لخدمة

المجتما كحؿ مشكبلتو .كسنتناكؿ فيما يمى خبرة الببلد التالية -:

( الصيف  -الياباف– دكؿ جنكب شرؽ فسيا– فرنسا – أمريكا)

 2-3-5الخبرة الصينية

)(1

:

تيمف الحككمة الصينية بوف التعميـ ىك السبيؿ إلى التنمية االقتصادية كاالجتماعية فى الدكؿ

النامية كالمتقدمة عمى حد السكاء كأف اقتصاد المعرفة ىك القاعدة األساسية التي ترتكز عمييا
التنمية المستدامة.
كمف ىنا أصبحت الجامعات فى الصيف تمعب دك انر ىامان فى تدريب المكىكبيف كالبحث

العممى كنقؿ التكنكلكجيا .كلقد مر تطكير البحث العممى الجامعي بالصيف بعدة مراحؿ ككانت

الحككمة داعمان قكيان لمبحكث  .كحتى يمكف مكاجية التحدم العالمي لمثكرة التكنكلكجية الجديدة
كالتنافسية  ،أطمقت الحككمة المركزية عدة براما تكنكلكجية تيدؼ إلى دعـ الطاقة التجديدية فى

قطاعات التكنكلكجيا العالية خاصة فى تكنكلكجيا المعمكمات كالبيكتكنكلكجي كالتكنكلكجيا الحيكية

كتكنكلكجيا المكاد المتقدمة  ،كتكنكلكجيا الطاقة  ..... ،..... ،الخ.

كنظاـ الجامعة البحثى فى الصيف لو عدة خصا ص فى الكقت الحالى -:
ُ .تحاكؿ الحككمة بناء نظاـ قكمى لمتجديد أكثر فاعمية.

ِ .أصبحت الشركات الفاعؿ األىـ فى تطكير البحث العممى فى الجامعات.
ّ .إنتشار إقامة الحدا ؽ المعرفية كسبؿ تقييـ الجامعات عمى مستكل النشر العممى
كاالبتكار).(2

)(1

الدسكقى ،إبراىيـ " تطكير البحث العممى فى الجامعات المصرية فى ضكء متطمبات اقتصاد المعرفة – ريية

مستقبمية "  .رسالة دكتكراه – جامعة القاىرة َُِّ – ص .ص ُّٔ. ُِْ-

)(2الحدا ؽ المعرفية مرادفة لمايمى  :مناطؽ تقنيو – مناطؽ عمكـ – حدا ؽ تقنيو – حديقة بحكث مدينة التقني ػ ػ ػ ػ ػة
كتعمػ ؿ عمى تنظيـ نقؿ المعرفة كاإلبداع مف الجامعات كالشركات ثـ إلى السكؽ .كلمزيد مف المعرفة يمكف الرجكع
إلى المقالة التالية -:
د.عبكد ،محمد ،كفخريف  " :الحاضنات التكنكلكجية كالحدا ؽ العممية حكامكانية استفادة الجامعات العراقية منيػ ػ ػ ػ ػا

فػ ػى خدمة المجتما كالتط ػكر االقتصادل " مجمة االقتصادل الخميجى (ِّ) لسنة َُِِ .
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كمف ىنا يتضا أف النظاـ البحثي فى الجامعات الصينية ركز فى الفترة الحالية عمى االنتقاؿ

إلى الكثافة المعرفية مف خبلؿ تشجيا النشر كاالبتكار حكاقامة التجمعات البحثية بجكار اليي ات
المستفيدة ،فضبلن عف التكسا فى التنافسية مف خبلؿ تكفير قكاعد عالمية لمتقييـ ،كما تكسعت
الجامعات فى تكفير مراكز لممعرفة كالمكىبة  ،فقد طكرت الجامعات طاقاتيا البحثية ،كأسيمت

إسيامان أكثر كضكحان فى البناء االقتصادم كالتنمية االجتماعية لمدكلة.

كأصبا الكثير مف الصينييف يدرككف أىمية الدكر الذل تقكـ بو الجامعات فى تنمية مجتما

المعرفة ،ما تزايد التجديد فى الصناعة الصينية.
 1-3-5الخبرة اليابانية ):(1

تيتـ الحككمة اليابانية بتطكير البحث العممى بصفة دا مة حيث ينص القانكف األساسي لمعمكـ

كالتكنكلكجيا لعاـ ُٓٗٗ فى الياباف أنو يجب عمى الحككمة أف تضا خطة أساسية لمعمكـ
كالتكنكلكجيا كؿ خمس سنكات كاليدؼ منيا إعداد برناما شامؿ لدعـ العمكـ كالتكنكلكجيا فى الياباف

فيما يخص مسولة التمكيؿ الحككمى كتنمية المكارد البشرية كالتعاكف بيف الجامعة كالصناعة.

كقد تبنت ىذه الخطة سياسات أساسية تيدؼ أوالً  :إلى دعـ البحكث األساسية كتضا أكلكيات

مختمفة لمبحكث كالتطكيػػر )  (R & Dتستجيػب لبلحتياج ػػات القكميػػة كاالجتماعيػػة مػػا كضا
أكلكيػات لمتمكي ػ ػ ػػؿ فىْ مجاالت ( عمكـ الحياة ،المعمكمات كاالتصاالت ،عمكـ البي ة ،النانك
تكنكلكجى ) .ثانيا :براما تمكيؿ جديدة ففى عاـ ََِٔ تـ كضا برناما النتشار مراكز تجديد
لمبحكث المشتركة المتقدمة ،كذلؾ لبناء طاقات شتى كميسسة لمعمكـ كالتكنكلكجيا مف خبلؿ التعاكف
الكثيؽ بيف الجامعات كالصناعة كالحككمة .كفى عاـ ََِٕ بدأت مبادرة مركز البحكث الدكلى

لتركيز االستثمار فى خمس ميسسات حتى تصبا مراكز بحثية مرمكقة بالفعؿ فى المجتما الدكلى.
ىذه المراكز ىى  :المعي ػ ػػد العالى لبحكث المكاد فى جامعة  ، Tohkuمعيد الفيزياء كالرياضيات

الككنية فى جامعة  ، Tokyoمعيد عمكـ مكاد الخمية فى جامعة  ، Kyotoمعيػ ػػد المناع ػ ػ ػػة فى

جامعة ٚ Osakaمٌّشوض مٌذٌٚى  Materials nonoarchitectohiscرى مٌّعٙذ مٌمِٛى ٌعٍَٛ
مٌّٛمد .

)(1

مرجا سابؽ ص ص َُٔ – ُٓٔ .
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كتعتبر ميزانيات البحث العممى فى الياباف مف أكثر المكازنات سخاء فى العالـ عػاـ ََِٗ حيث

كانت ّ %ّ.مف الناتا القكمي  ،ككاف اليدؼ مف ذلؾ كاضحان لدل اليابانييف ،كىك خمؽ جيؿ
يابانى جديد ،يشارؾ فى تكطيف العمكـ كالتكنكلكجيات الحديثة كتطكيرىا ،كقد شمؿ تكطيف التكنكلكجيا
مجاالت النقؿ البرل كالبحرم كالجكل  ،كأجيزة اإلعبلـ كاالتصاالت كاآلالت الطبية ،كالركبكت

كغيرىا .كيبدل اليابانيكف اىتمامان كبي انر بفكرة التعاكف بيف الجامعات كالميسسات اإلنتاجية كتركز

التعاكف بشكؿ كبير عمى ابتكارات التكنكلكجيا الجديدة .كقد سما لمميسسات الصناعية بزيادة

مساىمتيا فى الميسسات األكاديمية ،إذ بمغت فى عاـ ُٖٔٗ أكثر مف َُّٓ مميكف دكالر ثـ

ارتفعت فى عاـ ُٔٗٗ لتصؿ إلى ُّٖٗ مميكف دكالر ،كما سما ليذه الميسسات بالحصكؿ عمى
مقاعد لممكىكب ػ ػػيف فى الجامع ػ ػ ػػات ،كبمػػغ عػ ػ ػػدد الجامعػ ػػات التى تمنا مقاع ػ ػ ػػد لمميسس ػ ػػات الصناعية

ٖٗ جامعة .كتعزر ىذه المساىمات فكرة " الشراكة بيف الطرفيف "  ،كىى توتى عمى أشكاؿ متعددة
منيا :دفا ركاتب لمباحثيف العامميف فى مراكز البحكث كتفريغيـ لمعمؿ فييا .كزيادة مساحة المختبرات

كالمعامؿ كتزكيد المعامؿ بالمعدات كالتجييزات كتقديـ المنا كاليبات ألعضاء ىي ة التدريس .كقد بمغ
عدد الجامعات التى تمنا مقاعد لمميسسات الصناعية فى الياباف لتنشيط البحث العممى ما يقرب مف

ما ة جامعة .كما أف ىناؾ تعاكف مشترؾ بيف الصناعات اليابانية كالجامعات الخارجية ،كباألخص

الجامعات األمريكية.

 3-3-5خبرة دول جنوبي شرق آسيا ( ماليزيا وتاي ند وسنغافورة ))- :(1

أشارت مجمكعة مف البحكث قدمت فى اتحاد دكؿ جنكب شرؽ فسيا إلى أف ىناؾ تكسا فى

الخدمات التى تقدميا الجامعة لممجتما فى كؿ مف ماليزيا كتايبلند كسنغافكرة كأف ليذه الخدمات دك انر
فى تطكير ىذه الدكؿ كما تكثقت العبلقة بيف الجامعات كميسسات المجتما مف خبلؿ اىتماـ
الميسسات الصناعية كاإلنتاجية بخبرة أعضاء ىي ة التدريس ذكل القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار لمقياـ

باألبحاث العممية التى تعالا مشكبلتيا كتكفر األمكاؿ البلزمة لئلنفاؽ عمييـ ،كما تقكـ ىذه
الميسسات كالشركات بتبنى مجمكعة مف الباحثيف فى الجامعات كاإلنفاؽ عمى أبحاثيـ خاصة إذا
كانت متصمة بمجاؿ نشاطيا أك أف الباحث الذل يقكـ بالبحث مف الممكف أف ينضـ إلى فرؽ البحث

الخاصة بيا.

)(1

مرجا سابؽ.
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ففى ماليزيا تقكـ الجامعات بإجراء البحكث التى تسيـ فى تنمية المجتما كتقدمو كيشيد

عمى ذلؾ نمك الجامعات المتخصصة فى العمكـ كالتكنكلكجية حكانشاء معيد لمدراسات العميا  ،كلقد
تضاعفت األبحاث التعاكنية المتداخمة كالمتعددة التخصصات  ،كظير داخؿ الجامعات عدد مف
المكاتب االستشارية التى تقكد أعماؿ حكؿ مشكبلت شديدة االتساع كالتنكع ال يتيسر القياـ بيا فى

إطار البنى الجامعية التقميدية.

كفى سنغافكرة تقكـ جامعة سنغافكرة الكطنية بمعديد مف األبحاث المرتبطة بالمجاالت التى

تدخؿ فى أكلكيات الحككمة كما يتكلى معيد عمـ النظـ التابا ليا إجراء بحكث فى مجاؿ المعمكماتية،
كما تتعاكف الجامعة ما ميسسات اإلنتاج المحمية فى إجراء البحكث المشتركة.
 4-3-5الخبرة الفرنسية ):(2

 فى فرنسا قامت الجامعات كالمراكز البحثية بإنشاء شركة عممية مشتركة فيما بينيا تسمى

) (SATTتككف حمقة كصؿ بيف الجامعات كالمعامؿ البحثية كالعالـ االجتماعي كاالقتصادم.
كميمتيا تقكـ عمى تحكيؿ االكتشافات إلى تطبيقات مممكسة ،كتمبية احتياجات الشركات بما

يسيـ فى إفادة المجتما .كنشاطياي يترجـ بتسجيؿ براءات االختراع كتحكيؿ تقنيات الجامعة

كالمعامؿ إلى فرص تجارية.

 قامت بعض الجامعات الفرنسية مثؿ جامعة نانت ،فى غرب فرنسا بتطبيؽ براما تربكية
ثقافية تحمؿ اسـ مقاىى المكاطنيف ) (café des citoyensتيدؼ إلى تكعية المجتما
كمشاركتو فى مناقشة مكاضيا متنكعة .كتقاـ ىذه البراما فى كسط المدينة ،كيديرىا مجمكعة

مف أساتذة الجامعة مف تخصصات مختمفة ما مجمكعة مف أفراد المجتما الراغبيف فى

مناقشة مكاضيا تخص البي ة ،كالصحة ،كالتعميـ  .. ..إلخ .كقد ناقشكا ميخ انر مكضكع قمة
األرض فى ريك دل جانيرك فى الب ارزيؿ قبؿ انعقادىا فى شير يكنيك مف عاـ َُِْ ،كماذا

تقدـ ىذه القمة لممجتمعات األكركبية ،خاصة المجتما الفرنسي ،كينبغي ،حسب قكليـ ،أف
تدافا فرنسا عف نمكذج جديد لمتنمية المستدامة ،يمنا كؿ المكانة لبلقتصاد االجتماعي
كالتضامني ،إلغناء األىداؼ االجتماعية ،ككذلؾ لعممية االنتقاؿ المتعمقة بالبي ة كالطاقة.

)(2

ك ازرة التعميـ العالى – المممكة العربية السعكدية " الكظيفة الثالثة لمجامعات " َُِْ ُّْٓ/ىػ .
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 5-3-5خبرة الواليات المتحدة األمريكية ):(1

تعد البحكث التطبيقية كالتطكيرية مف الخدمات الخارجية التى تقدميا الجامعة لممجتما ،حيث

تكجو ىذه البحكث مباشرة لحؿ مشكبلت المجتما فى مجاؿ اإلنتاج كالخدمات ،ككذا لحؿ

المشكبلت االجتماعية ،كقد تككف ىذه البحكث بحكث قصيرة المدل تحدد مكضكعاتيا
االحتياجات الفعمية الخاصة بالجية التى يخدميا البحث كقد تككف بحكث طكيمة المدل تتعمؽ فى
الغالب بمشاكؿ ر يسية ترتبط بعممية التنمية كقد اليظير عا دىا إال فى المدل البعيد كىذه

البحكث تختمؼ عف البحكث األساسية التى تقكـ بيا الجامعة بيدؼ تنمية المعرفة كخدمة العمـ.

كيمكف لمجامعات إجراء عديد مف األبحاث لمميسسات اإلنتاجية فى المجتما بحيث توخذ ىذه

األ بحاث شكؿ اتفاقية بيف الجامعات كميسسات اإلنتاج أك تككف أبحاث تعاكنية يشترؾ فييا
فريؽ مف الباحثيف مف الجامعة كالميسسات اإلنتاجية  ،كما أف ىناؾ التطبيقات العممية لنتا ا
األبحاث كإنشاء مراكز خاصة إلحياء المخترعات الجديدة ثـ العمؿ عمى تعميميا بعد أف تثبت

صحتيا.

ففى الجامعات األمريكية تقكـ الجامعات بإجراء عديد مف البحكث كالمشركعات لخدمة

المجتما منيا- :

 -مشركعات تسيـ فى تشكيؿ المستقبؿ كتقديـ حمكؿ لممشكبلت الصناعية كاليندسية.

 أبحاث بناء عمى طمب قطاعات المجتما كخاصة القطاع الصناعى  ،حيث أسيمت ىذهالبحكث فى تطكير التكنكلكجيا فى مجاؿ االلكتركنيات كازدادت الركابط بيف الجامعات
كالميسسات الصناعية الجديدة.

كتجدر اإلشارة إلى أف عديد مف ميسسات التعميـ العالي فى أمريكا دخمت فى شراكة ما

الحككمة كقطاع الصناعة كالقطاعات غير الربحية إلجراء المشركعات البحثية التى تدعـ النمك
االقتصادل كالثقافى ) Education in New Jersey (Higherففى جامعة كالية ميتشجاف

 Michigan State Universityبرناما لمتطكر التطبيقى كالعممى Applied Development
 Scienceييتـ باألبحاث المشتركة بيف أساتذة الجامعة كالباحثيف فى ميسسات المجتما  ،كما عيف
عدد مف أساتذة الجامعة فى بعض المنظمات كالشركات كفقا لعقكد أبرمت معيـ.
)(1

د .مكرر  ،عا د " تطكير البحث العممى بالجامعات اليمينية فى ضكء الخبرات العالمية الحديثة " الميتمر

العممى الرابا لجامعة عدف " جكدة التعميـ العالى كتحققيؽ التنمية المستدامة " عدف ُُ  ُّ-أكتكبر ََُِ .
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كما تقكـ الجامعات األمريكية بإجراء أبحاث فى عديد مف المجاالت مثؿ:
)( Youngstown State University & Saint Louis University
 االتصاالت  ،الصناعات الدكا ية  ،أبحاث فى مجاؿ التعميـ. اإلسياـ فى إجراء األبحاث التى تتناكؿ القضايا السياسية ،كالمشكبلت اإلقميمية كتدعيـاالستقرار االجتماعي لممنطقة.

 أبحاث لتقييـ ميسسات المجتما كالحككمة المحمية كالفيدرالية كالمنظمات كالككاالت غيرالربحية.

 نشر البحكث كالتقارير التى تتناكؿ القضايا محكر االىتماـ بالمصمحة العامة. عقد المنتديات التى يستطيا مف خبلليا القا ميف عمى خدمة المجتما حؿ قضايا المصمحةالعامة.

 كما ترتبط بعض مراكز الجامعات بيي ة التطكير العقارل كالتخطيط الحضرل كبمشركعالتطكير المينى لممدارس ،كتركز عمى كيفية ربط الخدمة االجتماعية كالتعميمية كالتجارية

بميسسات المنطقة بغرض إعادة تنشيط حكاحياء المجتمعات المدنية.
كتقكـ الجامعات األمريكية أيضا بتنظيـ فرؽ عمؿ مف أعضاء ىي ة التدريس كالطبلب إلجراء

بعض المشركعات البحثية التى تسيـ فى خدمة المجتما كاالرتقاء بو كخمؽ فرص عمؿ جديدة.

كما تعمؿ ميسسات كشركات المجتما مف جيتيا عمى فتا معامميا حكاتاحة خبراتيا ألساتذة

الجامعة  ،كتقدـ ليـ مكافآت سخية كتبرـ ما ذكل السمعة العممية العالية عقكد طكيمة األجؿ كأحيانان
تسما ليـ بإدارة مشركعاتيا أك شركاتيا ،كما تكافؽ السمطات الجامعية مف جيتيا عمى إعفا يـ مف

المحاضرات أك منحيـ إجازات لمتفرغ ليذا العمؿ البحثي الخارجي أك الداخمي كما ازدادت العبلقة
تكسعان بيف الجامعات كميسسات المجتما فى العقديف األخيريف ،كازدادت عدد المراكز البحثية داخؿ
الجامعات كالتي تقكـ بإجراء البحكث التطبيقية كالتطكير ليذه الميسسات كالشركات ،كتميزت ىذه

البحكث بركح الفريؽ كبالتالي حققت الجامعات األمريكية عا دات ضخمة مف إيرادات ىذه البحكث.

كما تقكـ الجامعة األمريكية بالقاىرة بإجراء البحكث التطبيقية عف طريؽ مركز تنمية الصحراء

 Desert Development Centerكمركز األبحاث االجتماعية Social Research Center
كمف أمثمة ىذه البحكث دراسة االستراتيجيات المختمفة إلزالة اآلفات الزراعية ،نكع األشجار التى
يجب أف تستخدـ كمصادات كاقية مف الرياح ،صحة الطفؿ  ،تقييـ فاعمية الميسسات المحمية مثؿ

ىي ة منظمة مستخدمى المياه ،كما تقكـ الجامعة بالتعاكف ما ميسسات عالمية إلجراء البحكث

التطبيقية.
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 6-3-5الدروس المستفـــــادة من الخبرات الدولية السابقة فى مجـــــال البحث
العممــــــي بمؤسسات التعميم العالي :

ىناؾ اىتماـ ممحكظ بالبحث العممى فى جامعات الدكؿ المتقدمة لثقة ىذه الجامعات بوف لمبحث

العممى انعكاسات عمى الجامعات نفسيا مف حيث زيادة مكاردىا باإلضافة إلى انعكاساتو عمى
المجتما بزيادة تقدمو كتطكره كيتمثؿ ىذا االىتماـ فى -:

 حرص ىذه الجامعات عمى ربط البحث العممى باحتياجات الميسسات اإلنتاجية كالخدمية بالمجتماعف طري ػ ػ ػ ػػؽ-:

 تشجيا أساتذة الجامعة عمى إجراءا البحكث العممية التى تسيـ فى حؿ مشكبلت
المجتما كتطكيره  ،كذلؾ عف طريؽ التمكيؿ الجيد لؤلبحاث العممية كمنا أساتذة
الجامعات أجازات تفرغ .

 دخكؿ الجامعات فى شراكة ما قطاعات المجتما العاـ كالخاص مف خبلؿ إنشاء مراكز
مشتركة ،أك إجراء بحكث مشتركة بيف أساتذة الجامعة كالباحثيف فييا.

 إجراء البحكث بناء عمى طمب قطاعات كميسسات المجتما.

 السماح ألساتذة الجامعة بالعمؿ لدل ميسسات كقطاعات المجتما.
 إعفاء بعض األساتذة مف المحاضرات أك منحيـ إجازات لمتفرغ لمعمؿ البحثى سكاء
داخؿ الجامعة أك خارجيا.

 فتا ميسسات كشركات المجتما معامميا ألساتذة الجامعة إلجراء أبحاثيـ.
 تقدـ ميسسات كقطاعات المجتما مكافآت مالية لمقا ميف عمى دراسة مشكبلتيا كتطكير
منتجاتيا.

 قياـ ميسسات كقطاعات المجتما بتبني مجمكعة مف الباحثيف فى الجامعات كاإلنفاؽ
عمى أبحاثيـ الخاصة إذا كانت متصمة بمجاؿ أنشطتيا.

 اىتماـ الميسسات الصناعية كاإلنتاجية بخبرة أساتذة الجامعة مف ذكل القدرة عمى
اإلبداع كاالبتكار حكابراـ العقكد معيـ لمقياـ باألبحاث العممية التى تعالا مشكبلتيا ،نشر
البحكث التى تجرل فى المجبلت العممية ،كتحكيؿ نتا جيا إلى تقنيات عالية.
 إنشاء عديد مف المراكز البحثية بالجامعات.

 تخصيص ميزانية تغطى نفقات البحث العممى.
 تشجيا الممكية الفكرية ألساتذة الجامعة.
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 منا أساتذة الجامعة مكافآت سخية مقابؿ األبحاث التى يقكمكف بيا.
 عقد المنتديات التى تتناكؿ مشكبلت المجتما.

 4-5أىم الجيود المبذولة من جانب الحكومة المصرية لمنيوض بالبحـــــث العممى
وتنميتو وتقييميا :

فى اآلكنة األخيرة تنبيت الحككمة المصرية بقيادة الر يس  /عبد الفتاح السيسى إلى أىمية

البحث العممى ك التطكير التكنكلكجى القا ـ عمى المعرفة لمكصكؿ إلى تنمية حقيقية مستدامة ،
فقامت الحككمة المصرية بعدة مبادرات كاف اليدؼ منيا ىك تطكير كتنمية البحث العممى فى مجاؿ

التعميـ العالى ،كتحكيؿ العمـ كتطبيقاتو إلى أداة لخدمة المجتما ،حيث تـ إنجاز مايم ػ ػ ػػى-:
ُ .الدستكر المصرل َُِّ كعبلقتو بالبحث العممى.

ِ .المرصد المصرل لمعمكـ كالتكنكلكجيا بوكاديمية البحث العممى.
ّ .مدينة زكيؿ لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

ْ .مبادرة " نحك بناء مجتما مصرل يتعمـ كيفكر كيبتكر ".
ٓ .بنؾ المعرفة.

ٔ .مبادرة جسكر التنمية بوكاديمية البحث العممى.
ٕ .ميتمر مصر تستطيا ُْ – ُٓ ديسمبر َُِٔ.
كسنتناكؿ كؿ ما سبؽ بشيء مف التفصيؿ -:

 2-4-5الدستور المصرى  1023وع قتو بالبحث العممى:

إيماناي مف الحككمة المصرية بوىمية البحث العممى فى تطكير كتنمية المجتما المصرل فقد

تضمف الدستكر المصرل َُِّ أربعة مكاد متعمقة بالتعميـ كالبحث العممى كىى -:
 مادة ()13

تكفؿ الدكلة حرية البحث العممي كتشجيا ميسساتو ،باعتباره كسيمة لتحقيؽ السيادة الكطنية  ،كبناء

اقتصاد المعرفة  ،كترعى الباحثيف كالمخترعيف ،كتخصص لو نسبة مف اإلنفاؽ الحككمي التقؿ عف

ُ %مف الناتا القكمى اإلجمالي تتصاعد تدريجيان حتى تتفؽ ما المعدالت العالمية.

كما تكفؿ الدكلة سبؿ المساىمة الفعالة لمقطاعيف الخاص كاألىمى حكاسياـ المصرييف فى الخارج فى
نيضة البحث العممى.
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 مادة ()31
مكارد الدكلة الطبيعية ممؾ لمشعب  ،تمتزـ الدكلة بالحفاظ عمييا ،كحسف استغبلليا ،كعدـ

استنزافيا ،كمراعاة حقكؽ األجياؿ القادمة فييا.

كما تمتزـ الدكلة بالعمؿ عمى االستغبلؿ األمثؿ لمصادر الطاقة المتجددة  ،كتحفيز االستثمار

فييا ،كتشجيا البحث العممى المتعمؽ بيا .كعمؿ الدكلة عمى تشجيا تصنيا المكاد األكلية  ،كزيادة

قيمتيا المضافة كفقان لمجدكل االقتصادية.

كال يجكز التصرؼ فى أمبلؾ الدكلة العامة ،كيككف منا حؽ استغبلؿ المكارد الطبيعية أك التزاـ

المرافؽ العامة بقانكف  ،كلمدة ال تتجاكز ثبلثيف عامان.

كيككف منا حؽ استغبلؿ المحاجر كالمناجـ الصغيرة كالمبلحات  ،أك منا التزاـ المرافؽ العامة

لمدة ال تتجاكز خمسة عشر عامان بناء عمى قانكف.

كيحدد القانكف أحكاـ التصرؼ فى أمبلؾ الدكلة الخاصة  ،كالقكاعد كاإلجراءات المنظمة لذلؾ.

 مادة ()66
حرية البحث العممي مكفكلة  ،كتمتزـ الدكلة برعاية الباحثيف كالمخترعيف كحماية ابتكاراتيـ كالعمؿ
عمى تطبيقيا.
 مادة ()69
تمتزـ الدكلة بحماية حقكؽ الممكية الفكرية بشتى أنكاعيا فى كافة المجاالت كتنشئ جيا انز مختصان

لرعاية تمؾ الحقكؽ كحمايتيا القانكنية كينظـ القانكف ذلؾ.

 1-4-5المرصد المصرى لمعموم والتكنولوجيا بأكاديمية البحث العممى ):(1

أنشو المرصد المصرل لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ( Egyptian Science Technology

)” and Innovation Observatory “ ESTIOفى فبراير َُِْ اتباعان لمنيا الدكلى كوحد
الكحدات اإلدارية بوكاديمية البحث العممى كالتكنكلكجيا كذلؾ كإضافة لمجيكد الرامية إلى تعزيز تنمية

االقتصاد القا ـ عمى المعرفة  ،كييدؼ المرصد إلى مساعدة متخذم القرار فى كضا السياسات التى

يتعيف اتخاذىا فى مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار لمكاجية تحديات المستقبؿ اعتمادان عمى

)(1

المكقا االلكتركنى لمرصد العمكـ كالتكنكلكجيا :
)(Htt://www.estio.eg.nrt
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ميشرات حقيقية ككفقان لممعايير الدكلية كتحديد نقاط القكة كالضعؼ المختمفة كالتى يمكف أف تيثر عمى

األداء البحثى كالميسسى فى الجامعات كالمراكز البحثية كغيرىا مف المياـ األخرل.

كمف المومكؿ أف المرصد المصرل سيككف بمثابة مستكدع لبيانات العمكـ كالتكنكلكجيا
كاالبتكار كمصدر ر يسى لتحميؿ كدعـ سياسات العمكـ ،كسكؼ يقكـ بتصميـ ميشرات العمكـ

كالتكنكلكجيا كاالبتكار كتنفيذ االستبيانات المختمفة التى تقيس العمكـ كالتكنكلكجيا فى مصر كما سيقكـ

بتصميـ كتنفيذ استبيانات االبتكار كاحتياجات الصناعة مف البحث العممى إلى جانب دراسة أنشطة

االبتكار فى الشركات الصناعية كخاصة الصغيرة كالمتكسطة منيا ككيفية دعميا مف براما العمكـ

كالتكنكلكجيا كاحتياجاتيا مف الدعـ الحككمى.

كتتمثؿ مياـ المرصد األكلية فى اآلتى -:

ُ .تزكيد صانعى القرار بالبيانات الحديثة لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار كذلؾ لممساعدة فى
تحميؿ ،كتخطيط  ،كتمكيؿ  ،حكادارة سياسات العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار.
ِ .رصد تطكر كضا مصر العممى كالتكنكلكجى.
ّ .تصميـ كقياس كتحميؿ  ،كتطكير ميشرات العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار باستخداـ المعايير
الدكلية مف خبلؿ تصميـ كتنفيذ االستبيانات المختمفة.

ْ .إجراء التحميؿ المقارف ما البمداف األخرل.

ٓ .إنشاء مجمكعة مف الميشرات المركبة لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار لقياس المفاىيـ المتعددة
األبعاد لمعمكـ كالتكنكلكجيا مثؿ مايسمى ( ميشر االبتكار المكحد ).

ٔ .إجراء دراسات محددة لمتنبي بالعمكـ كالتكنكلكجيا.

ٕ .قياس أداء المراكز البحثية كالجامعات  ،باإلضافة إلى قياس احتياجات الشركات الصناعية
مف البحث كالتطكير.

ٖ .التعاكف الدكلى فى المشركعات ذات الصمة.
كتتمثؿ إنجازات المرصد المصرل لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار حتى اآلف فى اآلتى -:
أوال  :تـ إنشاء المكقا االلكتركني المبد ي لممرصد المصرم كجارل تحديثو
.estio.eg.netHttp://www
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ثانيا :

تـ االتصاؿ بكافة المنظمات الدكلية التى تعمؿ فى مجاؿ ميشرات البح ػ ػ ػ ػ ػػث كالتطكير

كاالبتك ػ ػ ػػار مثؿ)  (UNESCO – NEPAD – OECDكغيرىا كأصبا المرصد نقطة االتصاؿ
المصرية المعتمدة كالكحيدة لكافة المنظمات الدكلية )*(.

ثالثا  :تـ إصدار العدد األكؿ كالثاني كالثالث مف النشرة الدكرية لميشرات الع ػ ػ ػػمكـ كالتكنكلكجيػ ػػا
كاالبتكار كجارل العمؿ بالتقرير النيا ي لسنة َُِٓ لميشرات العمكـ كالتكنكلكجيا.

رابعا  :تككيف شبكة االتصاؿ لممرصد مف خبلؿ ضباط االتصاؿ بالمراكز كالمعاى ػ ػػد البحثيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فى
كػ ػ ػ ػػؿ الك ازرات كفى الجامعات الحككمية كالخاصة كاألىمية لمعمؿ عمى جما البيانات كفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ
المعايػ ػ ػػير الدكلية  ،كالمتابعة فى جميا البيانات كفؽ ىذه المعايير لمخركج بإحصا يات دقيقة يمكف

مقارنتيا ببيانات الدكؿ األخرل.
كمما ىك جدير بالذكر أف معيد التخطيط القكمى ممثؿ فى المرصد المصرم لمعمكـ

كالتكنكلكجيا كاالبتكار بعضكيف ىما أ.د .زلفى شمبى – المستشار بالمعيد ك د .سيد دياب – مدير

مركز المعمكمات بالمعيد .

 3-4-5مدينة زويل لمعموم والتكنولوجيا:

توسست مدينة زكيؿ عاـ َُِِ كسميت باسـ العالـ العربي المصرم أحمد زكيؿ الحا ز

عمى جا زة نكبؿ لمكيمياء عاـ ُٗٗٗ  ،كى ػ ػى مشركع مصر القكمي لمنيضة العممية لحؿ كثير مف
مشاكؿ مصر المعقدة لعؿ أىميا مشكمة الطاقة المتجددة كالخبليا الشمسية ،كالنانك تكنكلكجػ ػ ػ ػي كعمكـ

البي ػ ػ ػ ػ ػة  ،كالصحة  ..... ،كىذه المشاكؿ تحتاج إلى حمكؿ غير تقميدية  ،كعمى ذلؾ يتـ إعداد

الطالب إعدادان جيدان يعتمد عمى أسمكب التفكير كالتعميـ المقاد بالبحث العممى .كحتى عاـ َُِٔ
حققت مدينة زكيؿ العديد مف االنجازات كاألبحاث كالجكا ز كالعمؿ الجاد.
)*(

 -منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة

UNESCO: United Nation Educational, Scientific and cultural Organization
 -الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا

NEPAD : The New Partnership for Africa’s Development
 -منظمة التعاكف االقتصادل كالتنمية

: Organisation for Economic Co-operation and Development OECD
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ففى مجال البحث العممى استطاعت أف تنشر ُِْ كرقة بحثية لمباحثيف كاألساتذة بيا فى
دكريات عممية مرمكقة ذات توثير كبير فى مجاالت تكنكلكجيا النانك  ،الفكتكنات  ،الخبليا الجذعية،
عمى الجينكـ  ،العمكـ الطبية ،أجيزة كالكتركنيات النانك  ،كالفيزياء األساسية.

كما عرض الباحثكف كاألساتذة بيا ِٖٔ كرقة بحثية فى ميتمرات عالمية فى شتى

المجاالت ،التى مف خبلليا سكؼ تكاجو مصر كثير مف التحديات كالمشاكؿ ،باإلضافة إلى رفا

مستكل معيشة المصرييف.

وفى مجاالت التعاون العممي :كألىمية التعاكف العممي كالبحثي ما الميسسات العممية فى

مصر كحكؿ العالـ  ،شارؾ أعضاء ىي ة التدريس كالباحثيف بمدينة زكيؿ فى مشاريا متعددة
التخصصات عبر شبكة مف الميسسات المحمية كالدكلية فى عديد مف المجاالت مثؿ عمـ الجينكـ ،
كتكنكلكجيا النانك كعمكـ المكاد كالخبليا الجذعية كعبلج السرطاف كالطاقة المتجددة كالمكاد الذكية

كالفيزياء األساسية  .. ..الخ كعمى سبيؿ المثاؿ ليذا التعاكف عمى المستكل المحمى كالدكلى -:

 أمثمة عمى التعاون المحمى ما  :جامعة عيف شمس  ،الجامعة األمريكية بالقاىرة ،الجامعةاأللمانية  ،ميسسة مجدل يعقكب  ،المعيد القكمى لعمكـ الميزر  ،جامعة بنيا – جامعة

طنطا .

 وأمثمة عمى التعاون الدولى ما  :جامعة أستكف – المممكة المتحدة  ،جامعة بركنيؿ –المممكة المتحدة ،المعيد السكيسرل الفيدرالى لمتكنكلكجيا – سكيس ار  ،معيد لينز لمطاقة

الشمسية العضكية – النمسا  ،كالمنظمات األكركبية لؤلبحاث النككية .
 4-4-5مبادرة " نحو بناء مجتمع مصري يتعمم ويفكر ويبتكر":

فػ ػػى االحتفاؿ بع ػ ػي ػ ػػد العمـ لعاـ َُِْ أعمف الر يس عف إطبلؽ المبادرة القكمية نح ػ ػ ػ ػػك بنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء

" مجتما مصرم يتعمـ كيفكر كيبتكر " كىى المبادرة التى كاف الر يس  /عبد الفتاح االسيسى قد كمؼ

المجمس التخصصي لمتعميـ كالبحث العممى بإعدادىا منذ شير سبتمبر َُِْ  ،كالتى تستيدؼ
تكجيو أكلكيات الدكلة نحك بناء اإلنساف المصرم  ،كسيتـ تنفيذىا عمى ثبلث مراحؿ ،قصيرة

كمتكسطة كطكيمة المدل  ،كما سيتـ فى إطارىا تنفيذ العديد مف المشركعات كأعماؿ التطكير

كالتحديث لمنظكمة البحث العممى  ،كتتضمف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،مضاعفة المنا

لممتفكقيف مف أبناء الكطف لمدراسة فى الجامعات العالمية ،حكاصدار قانكف لتنظيـ البحث العممى،
ككضا إستراتيجية مصرية لمبحث العممى تتكاكب ما إستراتيجية تطكير التعميـ.
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كدعا الر يس القطاعيف الخاص كاألىمى كرجاؿ األعماؿ الى االستفادة مف نتا ا األبحاث

العممية المصرية ،كالسيما فى قطاع الصناعة  ،كالمساىمة فى تطكير كتمكيؿ البحث العممى فى
مصر  ،لتحقيؽ االستفادة المشتركة كالمنفعة المتبادلة.
 5-4-5بنك المعرفة المصرى:

في األسبكع األكؿ مف شير يناير َُِٔ أطمقت ر اسة الجميكرية مشركع " بنؾ المعرفة

المصرل " باعتباره خطكه نحك بناء المجتما المتعمـ عف طريؽ إتاحة العمكـ كالمعارؼ اإلنسانية
بشكؿ ميسر لكؿ مكاطف مصرم ،كيعد ىذا المشركع مف أكبر المشركعات التي يقكـ بيا المجمس
التخصصي لمتعميـ كالبحث العممي منذ توسيسو ،كما يعد مشركع غير تقميدل  ،حيث تـ عقد شراكو

ما اكبر دكر لمنشر في مختمؼ أنحاء العالـ ،مثؿ سبرنجر – نيتشر – ناشكناؿ – جيك جرافيؾ –

ديسكفرال .... ،بيدؼ إتاحة المحتكل كاستخدامو لػ َٗ مميكف مصرم  ،كما أنو يضـ باقة معرفية
لمحتكل عممي قيـ يصعب الحصكؿ عميو بالطرؽ التقميدية فيك يحتكل عمى كتب الكتركنية كاممة ،

دكريات عممية ،قكاعد بيانات  ..... ،كيعد بنؾ المعرفة المصرل ثركة عممية ضخمة لبلستثمار فى
المكاطف المصرل ،حيث أف كثير مف دكؿ العالـ سبقت كتقدمت بسبب االستثمار فى اإلنساف  ،كىذا

ماتحتاجو مصر فى مجاؿ إصبلح كتطكير منظكمة التعميـ العالي بشكؿ عاجؿ.
 6-4-5مبادرة جسور التنمية بأكاديمية البحث العممى :

كىذه المبادرة اليدؼ منيا ىك استثمار الكفاءات العممية كالتكنكلكجية لمعمماء كالخبراء

المصرييف بالخارج لمكاجية التحديات التنمكية فى مصر كجذب المغتربيف المصرييف كربطيـ
بالكطف.

كتعتبر مبادرة "جسكر التنمية " أحد براما أكاديمية البحث العممى كالتكنكلكجيا ،كىى مبنية

عمى الخبرات المتراكمة لبراما مختمفة  ،مثؿ برناما تككتف " نقؿ المعرفة مف خبلؿ المغتربيف " .فقد

بدأ برناما تككتف عاـ َُٖٗ  ،كما تـ تمكيمو مف جانب الػ  UNDPشراكة ما الحككمة المصرية

فيما بيف ُِٗٗ – ُْٗٗ  ،ثـ مكؿ البرناما بالكامؿ مف جانب الحككمة المصرية منذ عاـ
ُٓٗٗـ.
كجذب البرناما فيما بيف عامي َُٖٗ  ّْْ ( ََِٓ-عالما مغتربان مصريا ) مف أمريكا

الشمالية  ،كاستراليا كأكركبا ،كالتى تعد الجيات الر يسية التى تتكجو إلييا اليجرات المستمرة.
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كبرناما " جسكر التنمية" بمثابة برناما متعدد األىداؼ كاألغراض  ،حيث يسما لمميسسات

البحثية فى مصر باالستفادة مف خبرات المغتربيف المصرييف  ،كما يسما لمخبراء المصرييف بالخارج
بريية التحديات كالمتطمبات الخاصة بعممية التنمية عمى المستكل المحمى ،فكؿ مف الميسسات

البحثية المصرية كالخبراء المصرييف بالخارج يستطيا التقدـ حكانشاء ا تبلؼ خاص بحؿ مشكمة راىنة.

ك"جسكر التنمية" ييدؼ لئلفادة مف الخبرات المتنكعة لممصرييف العامميف بالخارج  ،كالخمفيات
األكاديمية كالصناعية فى التنمية المحمية  ،عمى عكس براما أخرل متشابية ،ك" جسكر التنمية " ال
يركز عمى إعادة تكطيف الخبراء المصرييف فى الخارج ،لكف يعتمد عمى تطكير عبلقات قكية معيـ

تسيـ بسيكلة فى مكاجية حكايجاد حمكؿ لمتحديات كالمشكبلت المحمية.
كالبرناما يكفر منا تصؿ إلى مميكف جنيو مصرل ،بناء عمى أساس تنافسى ،لممنظمات
المصرية لدعـ التحديات المحمية مف خبلؿ العمؿ بالتعاكف ما الخبراء المصرييف فى الخارج ،

كيسما لمجيات الصناعية كالميسسات البحثية المصرية باالشتراؾ ما الخبراء المصرييف فى الخارج

فى مشركع مشترؾ ،كأنشطة المشركعات المشتركة تشمؿ البحكث التعاكنية كدعـ النماذج األكلية

الصناعية كاالبتكار التكنكلكجى كبناء القدرات كزيادة الركابط الدكلية  ،كما ييتـ البرناما أيضان بوىمية
تداكؿ العقكؿ كرفا قدرات شباب الباحثيف فيتيا البرناما الدعـ المالى لشباب الباحثيف لزيارة كمدارس

عممية متقدمة باإلضافة إلى فرص التشبيؾ الدكلى لمميسسات المصرية.
 7-4-5مؤتمر مصر تستطيع  25 – 24ديسمبر : 1026

ييعد عقد ميتمر مصر تستطيا فى الفترة مف ُْ  ُٓ-ديسمبر َُِٔ خطكة إيجابية كىامة
لربط العمماء كالخبراء المصرييف المكجكديف بالخارج بكطنيـ لممساىمة فى النيكض بالبحث العممى
كمناقشة بحث قضايا الكطف حيث تضمف الميتمر عدة محاكر ىامة ىى  :البنية التحتية ،السبلمة
كاألماف ،التنمية البشرية كيضـ التعميـ كالصحة كالتدريب كالبحث كالطاقة كالمكارد الطبيعية
كالمتجددة ،التجارة كالمكجستينات كالنقؿ  ،كقد ركز الميتمر فى نصؼ جمساتو عمى تنمية محكر قناة

السكيس  ،كما أعمنت الدكتكرة /نبيمة مكرـ – كزيرة الدكلة لش كف اليجرة عف توسيس ميسسة عمماء

مصر بالخارج بر اسة الدكتكر  /مجدل يعقكب – الجراح العالمى  ،منكط بيا متابعة كتنفيذ تكصيات
الميتمر حكاعداد قاعدة بيانات لمعمماء المصرييف بالخارج كمتابعة أبحاثيـ كاختراعاتيـ كتككف حمقة
كصؿ بيف الحككمة كالعمماء  ،كألىمية التعميـ بمصر كالنيكض بو يتـ خبلؿ شير مارس مف العاـ

القادـ َُِٕ ميتمر عف النيكض بالتعميـ كسكؼ يتـ دعكة العمماء المصرييف بالخارج لدراسة
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أفكارىـ حكؿ تطكير التعميـ بمختمؼ مراحمو  ،خاصة أنو قضية أمف قكمى تسعى الدكلة لمنيكض

بيا .

كيشارؾ فى الميتمر كافة ميسسات الدكلة ،بطمبات كاستشارات عممية تستعد لتقديميا لمعمماء

المشاركيف فى الميتمر لؤلخذ بمشكرتيـ فى حؿ المشاكؿ التى تشكؿ عا قا كاىتماما أماـ الحككمة.
كفى ىذا السياؽ طالبت ك ازرة البتركؿ كالثركة المعدنية استشارة عمماء كخبراء الميتمر الكطنى لعمماء

كخبراء مصر فى الخارج ،فى ٓ مكضكعات ىامة تتمثؿ فى خفض دعـ الطاقة لكافة القطاعات

المحمية المستيمكة تدريجيا ما ضماف حماية حقكؽ الطبقات محدكدة الدخؿ ،كتنظيـ أنشطة سكؽ
الغاز ،كزيادة االعتماد عمى الطاقة الشمسية كالطاقة الجديدة كالمتجددة ،كتفعيؿ منظكمة التخطيط

المتكامؿ لممكارد كاالستغبلؿ األمثؿ لمثركات الطبيعية كالتعدينية كنقؿ الخبرات فى مجاؿ إعادة ىيكمة

قطاع التعديف فى مصر.

كزرة االستثمار باستشارة العمماء المشاركيف فى الميتمر ،فى المشركعات القكمية
كطالبت ا

التى تشرؼ عمى تنفيذىا ،حيث طمبت الك ازرة أخذ رأل العمماء كالخبراء فى مشركع تنمية محكر قناة
السكيس ،كمشركع العاصمة اإلدارية ،كالمشركع القكمى لمطاقة ،كفى المشركع القكمى لمطرؽ ،

كمشركع الريؼ المصرل ( استصبلح كاستزراع ٓ ُ.مميكف فداف )  ،كأخي ار مشركع المثمث الذىبى.

كتقدمت ك ازرة النقؿ بػ ّ مطالب فقط لممشاركيف فى الميتمر الكطنى لعمماء كخبراء مصر

فى الخارج ،حيث طمبت ك ازرة النقؿ استشارة العمماء كالخبراء فى أفضؿ السبؿ لتطكير منظكمة نقؿ

البضا ا عبر السكؾ الحديدية ،كأسمكب اختيار أفضؿ المسارات لربط المدف الجديدة بشبكة السكؾ

الحديدية حكانشاء خطكط جديدة لمقطارات فا قة السرعة .حكامكانية إقامة منظكمة لصناعة السفف فى
مصر كمتطمباتيا.
كتقدمت ك ازرة التخطيط مف المشاركيف فى الميتمر الكطنى لعمماء كخبراء مصر فى الخارج

بػ ٔ طمبات فى مقدمتيـ تطكير مراكز الخدمات الحككمية "ميكنة الخدمات" كاإلصبلح اإلدارم

كالتطكير الميسسي " قانكف الخدمة المدنية " كتطكير منظكمة التعميـ  ،حكاستراتيجية التنمية المستدامة
كتعزيز قدرة القطاع الخاص لتحقيؽ أىدافيا كتنمية سيناء.

أما التجارة كالصناعة فطمبت ٔ استشارات مف المشاركيف فى الميتمر الكطني لعمماء كخبراء

مصر فى الخارج ،تمثمت فى الرأل فى الخطة المبلحية كجدكاىا االقتصادية فى بعض األسكاؽ
التصديرية اليامة فى إفريقيا كركسيا ،كدراسات جدكل إلقامة مشركعات الطاقة المتجددة فى مناطؽ

محددة فى مصر ،كالفرص الكاعدة لتصدير منتجات الطاقة الجديدة كالمتجددة كعمى األخص فى

أفريقيا ،كتطبيؽ فكر إدارة البراما كالمشركعات عمى األخص الخطط المقترحة مف الك ازرات ،
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كتطكير الصناعات المصرية ،كحاضنات األعماؿ  ،ككيفية زيادة عددىا ككفاءتيا فى مصر كخاصة

فى القطاع الصناعى.

كطال بت ك ازرة االتصاالت مف العمماء ،االستشارات فى االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات

كخدمة المكاطنيف ،كالمدف التكنكلكجية الذكية ،كاإلبداع كريادة األعماؿ .أما ك ازرة البي ة فطمبت

االستشارة مف المشاركيف فى الميتمر الكطنى لعمماء كخبراء مصر فى الخارج ،كتقدمت بػ ُُ طمبان
أكلو إنشاء مدف ذكية تشمؿ كؿ مقكمات المدف الخضراء صديقة البي ة ،كتطبيؽ منظكمة النقؿ

المستداـ كالرصد المركرل باستخداـ أحدث التقنيات فى شبكة الرصد البي ى كالتنمية المستدامة بمحكر
قناة السكيس لتطبيقو بمجاالت حماية نكعية اليكاء المحيط كالضكضاء كالعرض عمى شاشات عرض

خاصة بذلؾ ،حكامكانات الرصد البي ى مف خبلؿ تقنيات االستشعار عف بعد ،كتقنيات التنبي بالسيكؿ
كاألعاصير ،كاالستفادة مف مياه السيكؿ كاألمطار الستخداميا فى مياه الشرب كالحفاظ عمى مصادر
المياه "بحار كأنيار ".

كما طالبت الك ازرة  ،الخبرات الدكلية الحديثة فى معالجة الصرؼ الصحى (معالجة ثبلثية)

بصكرة عممية إعادة استخداميا فى الزراعة كاألغراض األخرل ،ككسا ؿ كتكنكلكجيات تحمية مياه

البحر ،ما األخذ فى االعتبار كيفية التخمص اآلمف مف المياه شديدة الممكحة لمحفاظ عمى البي ة

البحرية ،كالتكنكلكجيات المختمفة لتدكير كمعالجة المخمفات  ،حكادارة المدافف الصحية كمعالجة مياه

الرشا -كالتحكـ فى الغازات ،كتطبيقات نظـ المعمكمات الجغرافية كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات فى

متابعة كرصد خدمات إدارة المخمفات .كأخي انر طمبت ك ازرة البي ة مف عمماء الميتمر استشارة فى إدارة

المشركعات الصغيرة ،كالمتكسطة فى مجاؿ صناعات إعادة التدكير.

كخرج الميتمر بتكصيات أىميا -:

ُ .إنشاء إمتداد جديد لمستشفى مجدل يعقكب كمرك انز طبيان ككحدة بحكث لمتطكير كرعاية
متكاممة عمى أعمى مستكل لخدمة المرضى ،كيعتمد ىذا االمتداد عمى تكليد الكيرباء

باستخداـ الطاقة الشمسية المتجددة طبقان لدراسات األطمس الشمسى بتقنيات تركيز الشمس
كاأللكاح الشمسية.

ِ .دعـ ككالة الفضاء المصرية كتعاكنيا ما ىي ة الطاقة الجديدة كالمتجددة كاالستعانة بالعمماء
المتخصصيف فى بحكث الفضاء بالداخؿ كالخارج.

ّ .إنشاء البرناما الكطنى لمتكعية بكيفية التعامؿ ما الككارث الطبيعية كاألزمات كتعميمو عمى
مستكل الدكلة كالجامعات كالمدارس كالميسسات الحككمية كالخاصة.
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ْ .بدء تنفيذ مخطط التدرج فى إنشاء المحطات الشمسية الح اررية المتضمنة الخبليا الضك ية

كبيا التسخيف الحرارل ،حيث تعمؿ ليبل نيا انر كالعمؿ عمى نشرىا عمى مستكل الدكلة لتخفيؼ

الحمؿ عف الشبكة القكمية لمكيرباء.

ٓ .استخداـ الطاقة الشمسية فى تحمية المياه كالزراعة التى يمكف أف تكفر َْ %مف مياه الرل
كاستخداـ تقنيات الرل الحديثة فى مشركع المميكف كنصؼ مميكف فداف.

ٔ .تحميؿ البيانات لؤلقمار باستخداـ الذكاء الصناعى كتكقا مشكبلت األقمار فى المدارات.

ٕ .إنشاء ىي ة كطنية تابعة لك ازرة التعميـ العالى كالبحث العممى لئلىتماـ بتبنى سياسات كرعاية
الشباب المبتكريف كتسكيؽ ابتكاراتيـ.

ٖ .االىتماـ بإنشاء المشركعات الصغيرة كالمتكسطة كمتناىية الصغر فى قناة السكيس كالبحر
األحمر ،التى تعتمد عمى المكارد المتاحة مثؿ السيمكا كالصناعات الغذا ية كالدكا ية.

ٗ .إنشاء مركز دعـ لكجستى لمخدمات بمنطقة قناة السكيس.

َُ .حماية البنية التحية بمنطقة القناة كاستحداث نكع جديد مف القطارات بمشاركة القطاعيف
العاـ كالخاص.

ُُ .إنشاء مجمكعة عمؿ لكضا كتفعيؿ إستراتيجية مكحدة لحككمة كتطكير نظـ المعمكمات
داخؿ الدكلة لتقديـ خدمات لممكاطنيف كالتغمب عمى التحديات التى تكاجو المجتما.

 8 -4 -5تقييم الجيود المبذولة من قبل الحكومة المصرية فى مجال البحث العممى
بمؤسسات التعميم العالى بمصر -:
مما الشؾ فيو أف الحككمة المصرية قامت بعدة مبادرات ىامة كفعالة لتطكير كتنمية البحث

العممى بميسسات التعميـ العالى بمصر ،كلكف ىذا اليكفى  ،فالطريؽ أماـ الحككمة المصرية طكيؿ
كيحتاج إلى تضافر الجيكد ما عدد كبير مف الجيات المعنية حيث يكجد العديد مف المشاكؿ

المزمنة لمنظكمة البحث العممى التى يتطمب حميا بصكرة سريعة ( مشاكؿ تتعمؽ بالمكارد البشرية،

التمكيؿ  ،ضركرة كجكد بي ة داعمة لبلبتكار كالبحث العممى كبراءات االختراع كالممكية الفكرية ) ،
كذلؾ حتى تحقؽ مصر الريادة الدكلية لبي ة محفزة كداعمة لمتمييز كاالبتكارات فى البحث العممى

كنحف نتفؽ ما ماتضمنتو اإلستراتيجية القكم ػيػ ػ ػػة لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار َُِٓ  ََِّ-لك ازرة

التعميـ العالى كالبحث العممى بمصر حيث حددت مسارييف ر يسييف متكامميف ترتكز عمييما ،

المسار األول يستيدؼ " تيي ة بي ة محفزة كداعمة لمتميز كاالبتكار فى البحث العممى ،بما ييسس
لتنمية مجتمعية شاممة حكانتاج معرفة جديدة تحقؽ ريادة دكلية ".
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كيتضمف ذلؾ سبؿ مكاجية المشاكؿ المزمنة بمنظكمة البحث العممى المصرية كخاصة تمؾ
المتعمقة بإعادة ىيكمتيا ،كتحديد المياـ كالمس كليات كتنقية المكا ا الحالية مف الجمكد كالمعكقات

حكاستصدار تشريعات جديدة محفزة لمبحث العممى كداعمة لبلبتكار كالتنمية التكنكلكجية كالتوكيد عمى
حؽ الميسسات البحثية كالجامعات فى إنشاء شركات تكنكلكجية .كما تيتـ بسبؿ تكفير البنية التحتية
كالمعمكماتية البلزمة لتطكير أداء ميسسات البحث العممى ككضا السياسات البلزمة لتحرير كتحفيز

حركة الباحثيف كالعمماء فى التنقؿ بيف كؿ ميسسات البحث العممى المصرية بما فى ذلؾ الجامعات

الحككمية كاألىمية كالخاصة كالشركات كالمعاىد كالمراكز البحثية ،كمف ثـ تعزيز الشراكة بيف

الجامعات كالميسسات البحثية ككافة قطاعات المجتما ،دعما لمنظكمة البحث العممى لمكاجية
التحديات المجتمعية .كييتـ ىذا المسار أيضا بتنكيا مصادر تمكيؿ البحث العممى حكايجاد مصادر
متجددة كمتزايدة لضخ الدعـ البلزـ  ،فضبلن عف تحديد فلية لتكزيا ميزانية البحث العممى بيف
الجامعات كمراكزىا البحثية  ،.كالميسسات البحثية األخرل .كيعمؿ ىذا المسار عمى اعتماد تقييـ

ميشرات العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار كالعا د مف الصرؼ عمى البحث العممى – طبقان لممعايير
الدكلية _ كوداة لمتطكير كتعظيـ االستفادة مف المكارد المتاحة .كيعطى ىذا المسار مساحة كبيرة
لنشر ثقافة العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار كربط البحث العممى بالتعميـ كبالحياة اليكمية بما فى ذلؾ

تبسيط الظكاىر الطبيعية كالتعميـ اإلبداعى لمعمكـ كتحفيز الشباب لئلبتكار حكاحتضاف المبتكريف.

كتوسيسان عمى ماسبؽ  ،فإف تحقيؽ الغاية اإلستراتيجية فى ىذا المسار بتطمب تحقيؽ

األىداؼ اإلستراتيجية التالية -:

 تحديث منظكمة القكانيف كالتشريعات كالمكا ا الحاكمة إلدارة عممية البحث العممى كسياساتيا،كدعـ قضايا الممكية الفكرية كالضكابط المينية.

 صياغة ىيكؿ تنظيمى فاعؿ لمنظكمة البحث العممى يحدد المس كليات كالمياـ كالعبلقاتالبينية بيف جميا األطراؼ المعنية بالبحث العممى.

 -دعـ كتنمية المكارد البشرية كتطكير البنية التحتية لئلرتقاء بالبحث العممى.

 االرتقاء بجكدة البحث العممى ( البحكث األساسية  ،كالبنية  ،كالمستقبمية  ،كاالجتماعية )لتحقيؽ مستكل عاؿ مف التميز يسيـ فى تحقيؽ زيادة إقميمية كدكلية.

 دعـ االستثمار فى البحث العممى كربطو بالصناعة كخطط التنمية حكاحتياجات المجتما،كتعزيز الشراكة ما القطاعات المختمفة.
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 نشر الثقافة العممية فى المجتما كربط التعميـ بالبحث العممى لتككيف عقمية عممية تدعـالتفكير العممى  ،كتعزز ثقافة البحث العممى لدل الطبلب.

 تنسيؽ كتطكير التعاكف الدكلى لخدمة األىداؼ اإلستراتيجية لمدكلة.المسار الثانى يستيدؼ إنتاج المعرفة كنقؿ كتكطيف التكنكلكجيا لممساىمة فى التنمية االقتصادية
كالمجتمعية.

كيركز ىذا المسار عمى دفا البحكث كالتطكير كاالبتكار كمشركعات نقؿ كتكطيف التكنكلكجيا

كتعميؽ التصنيا المحمى فى الصناعة الكطنية  ،كالتنقيب فى مخرجات البحث العممى المصرية
لممساىمة في حؿ المشاكؿ الممحة كالضاغطة التي يعانى منيا المجتما كتطبيقيا  ،كذلؾ في
مجاالت الطاقة كالمياه كالصحة كالسكاف كالزراعة كالغذاء كالبي ة كالصناعات اإلستراتيجية
كالرأسمالية ،كما تتناكؿ قضايا التعميـ كاألمف القكمى .كالتنمية البشرية المستدامة كالمالية كاإلدارية،

كالسياحة ،كمستقبؿ التكنكلكجيا الرقمية كالتجارة اإللكتركنية .كيعطى ىذا المسار أكلكية كبيرة لمبحكث
األساسية كالمستقبمية كاالجتماعية كالعمكـ البينية كالمتداخمة مثؿ النانك التكنكلكجى كالبيكتكنكلكجى
كالمعمكماتية  ،كذلؾ بيدؼ بناء قاعدة عممية قكية قادرة عمى إنتاج المعرفة كتحسيف ترتيب مصر

العممى الد كلى ككذلؾ تمكيف منظكمة البحث العممي المصرية مف المحاؽ بالثكرات العممية المتبلحقة
فى العمكـ البي ية كالمتداخمة كالمستقبمية.
بإختصار فإف الغاية اإلستراتيجية ليذا المسار تركز عمى دعـ البحكث كالتطكير كاالبتكار
كمشركعات نقؿ كتطكير التكنكلكجيا بيدؼ المساىمة فى تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية التالية _:
ُ .رفا كفاءة منظكمة الطاقة فى مصر ،كالبحث عف مصادر جديدة  ،كترشيد االستيبلؾ.

ِ .توميف استمرار تكافر المياه الكافية كاإلستدامة البي ية لتمبية إحتياجات الحاضر كالمستقبؿ.

ّ .تطكير المنظكمة الصحية لئلرتقاء بصحة كرفاىية المكاطف ،كتبنى إستراتيجية ما ك ازرات
الصحة كالبي ة كالزراعة لمتخمص مف مسببات أمراض الحيكاف الكافدة كالمتكطنة كاألمراض

الناتجة عف التمكث بحمكؿ ََِّ.

ْ .معالجة الفجكة الغذا ية كمشكمة األمف الغذا ي ،كمساعدة ك ازرة الزراعة فى تحقيؽ إكتفاء
ذاتي مف الغذاء ،كتحسيف جكدة منتجات األراضي كعبلج اآلفات كاإلىتماـ بالثركة الحيكانية

كالسيطرة عمى منافذ الببلد فى دخكؿ الحيكانات كاألدكية الميربة.
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ٓ .حماية البي ة كتنمية المكارد الطبيعية ،كرفا الكفاءة اإلنتاجية لممكاد الخاـ كالثركة المعدنية ،
كدعـ براما صكف الطبيعة.

ٔ .تمكيف التطبيقات التكنكلكجية  ،كتطكير كبناء القدرات فى العمكـ البينية كالمتداخمة
كالمستقبمية ،مثؿ النانكتكنكلكجى كالبيكتكنكلكجي كالمعمكماتية الحالية.

ٕ .عبكر الفجكة الرقمية كالمعمكماتية ،كتمكيف تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصاؿ لبناء مجتما
متطكر كحديث ،كرسـ طمكحاتو المستقبمية.

ٖ .دعـ منظكمة التعميـ كالتعمـ إلنتاج رأس ماؿ بشرل قادر عمى اإلبداع كاإلبتكار كالتميز.
ٗ .تكظيؼ كتعظيـ دكر المنظكمة اإلعبلمية فى تشكيؿ كضبط القيـ االجتماعية كاألخبلقية
لممجتما المصرل.

َُ .تحقيؽ التنمية المالية كاإلدارية كالمستدامة ،بالتركيز عمى قضايا اإلستثمار كالتجارة
االلكتركنية ،كاالقتصاديات كالمجتمعات الرقمية.

ُُ .إبتكار كسا ؿ عممية جديدة تضمف تنمية قطاع السياحة لئلرتقاء بالمنتا السياحى.
ُِ .دعـ بحكث العمكـ االجتماعية كاإلنسانية كاالرتقاء بيا لمكصكؿ إلى معايير النشر الدكلية.

ُّ .دعـ بحكث التربية الرياضية التطبيقية لئلسياـ فى اهرتقاء باألنشطة الرياضية كتحسيف
صحة المكاطنيف.
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أىم نتائج وتوصيات الفصل الخامس
أوالً :أىم النتائج

بالنسبة ألىـ النتا ا لمفصؿ الخامس سكؼ يتـ تناكليا مف عدة جكانب كىى -:

 عدم وجود بيئة داعمة ل بتكار والبحث العممى :

ُ .غياب الريية اإلستراتيجية الكاضحة لدكر الجامعات كمخطط معرفى لممجتما ،كعدـ القياـ
بدكرىا فى إنتاج العمـ كالمعرفة لخدمة التنمية كىك الشيء الذم ينعكس مباشرة فى تزايد

الفجكة المعرفية بيف مصر كالدكؿ المتقدمة.

ِ .مف أىـ نقاط ضعؼ التعميـ الجامعي اقتصار دكر الجامعة عمى ككنيا مجرد مانا لمدرجات
العممية ما غياب دكرىا كميسسة لمتعميـ المستمر.

ّ .عضك اليي ة العممية فى مصر يستيمؾ جيده ككقتو فى إعداد أبحاثو لمترقية كفى عممية
االمتحانات كأعماؿ الكنتركؿ كاإلشراؼ عمى الرسا ؿ كالتدريس ،فكيؼ نطمب منو أف يككف

مبتك انر كلو إنتاج عممى يساىـ فى تطكر العمـ؟

ْ .غياب سياسات فعالو لمربط بيف اإلنتاج العممى بالجامعات كالميسسات البحثية كالطمب
المجتمعى عمى البحكث مف خبلؿ الشركات الصناعية كالميسسات الخدمية ييثر عمى مسيرة

التعميـ الجامعي.

ٓ .ترتيب مصر لميشر القدرة عمى االبتكار متوخر جدان بيف كثير مف الدكؿ العربية كاألجنبية
ككذلؾ قيمة الميشر صغيرة كىذا يدؿ عمى كجكد خمؿ كمشكمة فى البحث العممى كالتطكير

التكنكلكجى بمصر.

ٔ .ضعؼ البنية التحتية كالمعمكماتيو البلزمة لتطكير البحث العممى  ،مما ييدل إلى ضعؼ
قاعدة البيانات لدل الميسسات البحثيو المختمفة ،كبالتالى عدـ القدرة عمى اتخاذ القرار.

ٕ .ضعؼ الكعى الثقافى لدل األفراد كالميسسات كالقطاعات المختمفة بدكر البحث العممى فى
التصدل لمتحديات المجتمعية.

 التمويل :

ُ .نقص اإلمكانات البلزمة إلجراء البحكث المتقدمة مف مكتبات كمعامؿ كأجيزة كغير ذلؾ

ِ .حيث ال يكجد مصادر ثابتة كر يسية كمتزايدة لضخ الدعـ البلزـ لميزانية البحث
العممى.
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ّ .ما يتـ تخصيصو لئلنفاؽ عمى البحث كالتطكير فى قطاع التعميـ العالى كنسبة مف الناتا
القكمى اإلجمالي ضعيؼ كال يكفى إلقامة نشاط متميز فى مجاؿ البحث العممى

كالتطكير التكنكلكجى.

 الموارد البشرية :

ُ .ىجرة العقكؿ كخاصة فى التخصصات النادرة.

ِ .ضعؼ استثمار الكفاءات العممية المتخصصة بالجامعات لعبلج المشكبلت التى تكاجو
قطاعات المجتما فمعظـ البحكث التى تجرل بيا لمجرد الترقية بعيدان عف مشكبلت

المجتما كاحتياجاتو.

ّ .نسبة المقيديف فى مجاؿ العمكـ الطبية كاليندسية كالعمكـ الزراعية تعتبر قميمة إذا
ماقكرنت بالعمكـ االجتماعية كالبد مف تحفيز الطمبة عمى االلتحاؽ بالتخصصات العممية

ألنيا ىى أساس لصناعة المستقبؿ.

 براءات االختراع والممكية الفكرية :

ُ .تدنى طمبات براءات االختراع لمجامعات المصرية (ّْ )%َ.كىى نسبة ض يمة إذا
ماقكرنت بعدد األبحاث التى تنتشر دكليا كىذا ميشر عمى كجكد خمؿ كمشكمة فى البحث

العممى كالتطكير التكنكلكجى فى مصر.

ِ .بعض الميسسات العممية كالبحثية فى مصر مازالت تفتقر لكجكد سياسات لمممكية
الفكرية تنظـ العبلقة بيف الميسسات كالباحثيف كالعامميف فييا.

ثانياً :أىم التوصيات

بالنسبة ألىـ التكصيات لمفصؿ الخامس سكؼ يتـ تناكليا مف عدة جكانب كىى -:

 ضروة وجود بيئة داعمة ل بتكار والبحث العممى :

ُ .تبنى سياسة لمبحث العممى تضا تصك انر شامبلن عف أىمية البحث العممى كالتطكير
التكنكلكجى البلزمة لمجتما عصرل يكاكب متطمبات مجتما المعرفة .

ِ .فى ضكء المتغيرات المحمية كالعالمية كثكرة المعمكمات كاالتصاالت كاالنفجار المعرفى
كالتحديات التكنكلكجية كالعممية فبلبد مف تحديث التعميـ كالتعمـ بحيث يتحكؿ التعميـ إلى

االبتكار كاإلبداع  ،كمف التعميـ المعتمد عمى اآلخريف الى التعميـ المعتمد عمى الذات.

ّ .تشكيؿ فرؽ عمؿ متخصصة كمدربة لتسكيؽ المعارؼ العممية كالتكنكلكجيا المتاحة لمجامعات

ما االىتماـ باإلعبلـ كاإلعبلف عمى المشركعات البحثية كالتعريؼ بونشطة الجامعة بجميا
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كسا ؿ اإلعبلـ المر ية كالمسمكعة كالمقركءة  ،ما عقد ندكات عممية كحمقات عمؿ يدعى

إلييا المعنييف بمجاؿ عمؿ الندكة أك حمقة العمؿ مف اليي ات العممية كالتنفيذية كالمستفيدة.

ْ .كمف الدركس المستفادة مف خبرات جامعات الدكؿ المتقدمة فى مجاؿ البحث العممى يمكف
أف تنتيا الجامعات بمصر نفس النيا عمى سبيؿ المثاؿ -:

 السماح ألساتذة الجامعة بالعمؿ لدل ميسسات كقطاعات المجتما. إعفاء بعض األساتذة مف المحاضرات أك منحيـ أجازات لمتفرغ لمعمؿ البحثى سكاءداخؿ الجامعة أك خارجيا.

 قياـ ميسسات كقطاعات المجتما بتبنى مجمكعة مف الباحثيف فى الجامعات كاإلنفاؽعمى أبحاثيـ خاصة إذا كانت متصمة بمجاؿ أنشطتيا.

 -إنشاء العديد مف المراكز البحثية بالجامعات.

 -عقد المنتديات التى تتناكؿ مشكبلت المجتما.

 الموارد البشرية :

ُ .حصر الميسسات البحثية فى مصر حكاعادة ىيكمتيا كتكفير البنية األساسية البشرية كاستثمارىا
فى التعميـ كالتدريب كالبحث العممى كالتطكير التكنكلكجى.
ِ .كضا خطة لجذب العمماء المصرييف المياجريف مف الخارج كذلؾ بتكفير األجكر المناسبة
كالحياة المستقرة.

 التمويـــل :

ُ .زيادة التمكيؿ المخصص لمبحث العممى كالتطكير التكنكلكجى ليقترب مف المعدالت العالمية

فعمى سبيؿ المثاؿ فى جميكرية ككريا حكاس ار يؿ اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير كنسبة مف
إجمالى الناتا المحمى لعاـ َُِّ يبمغ ُٓ ْ.َٗ ، ْ.عمى التكالى بينما يبمغ َٖٔ.

لمصر لنفس العاـ.

ِ .إيجاد مصادر أخرل لمتمكيؿ باإلضافة إلى الميزانية المخصصة مف الدكلة – حيث أف
األبحاث الحديثة تحتاج تمكيؿ كبير كتكمفة مرتفعة – كمف مصادر التمكيؿ التى يمكف
االستفادة منيا مراكز التمكيؿ الدكلية كالجيات المانحة كالميسسات كالك ازرات كرجاؿ األعماؿ

المستفيدة مف ىذه األبحاث لخدمة الصناعة التى تقكـ عمييا.

ّ .قياـ الجامعات بتطكير منظكمة الدخؿ الخاص بيا لتتماشى ما ميزانية الدكلة كزيادة مصادر
اإلنفاؽ الذاتى عف طريؽ استغبلؿ المكارد الذاتية لكؿ جامعة  ،كاالستفادة مف التجارب التى
774

سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقم ( – )186معيد التخطيط القومي

قاـ بيا بعض مف ريساء الجامعات مف ذكل الخبرة فى ىذا المجاؿ لتطبيقيا عمى باقى

الجامعات.

 ضرورة تطوير الجامعات لتصبح بمثابة بيوت خبرة عمى مستوى المحافظات بمصر
(ال مركزية فى حل مشاكل المجتمع ) -:

أصبا مف الضركرم فى الكقت الحالى أف تككف كؿ جامعة فى نطاؽ محافظتيا ىى بيت

الخبرة كاالستشارات المعتمدة لكؿ المشركعات الخاصة بالمحافظة كتككف قادرة عمى حؿ
المشكبلت التى تكاجو المحافظة  ،عمى أف تككف ىذه االستشارات بمقابؿ مادل  ،كىذا بمثابة

مصدر لعا د اقتصادل كبير لمجامعات يمكف استغبللو فى تنمية المجتما.
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الفصل السادس
مقدمة:

ع قة التعميم العالي بسوق العمل وتفعيميا
ييدؼ ىذا الفصؿ الى الكقكؼ عمى أىمية دراسة التعميـ العالى كمنظكمة فى عبلقتيا

بسكؽ العمؿ ،كذلؾ مف خبلؿ االدبيات المتاحة كاالتجاىات المعاصرة فى ىذا السياؽ.

كما يناقش ىذا الفصؿ طبيعة العبلقة بيف التعميـ العالى كسكؽ العمؿ كما ترتب عمى

ىذه العبلقة مف اختبلالت ،سكاء فى عرض التعميـ أك الطمب المتكقا عميو.

كفى الخطكة التالية مباشرةن يتناكؿ ىذا الفصؿ العكامؿ المحددة لمطمب عمى قكة االعمؿ
مف التعميـ العالى ممثمة فى الدخؿ القكمى كاالستثمارات كاالنتاجية ،كخصا ص قكة العمؿ

المصرية مف حيث :معدىت النمك السكانى كالقكمة العاممة ،التكزيا النسبى لقكة العمؿ ،كمعدالت

البطالة.

كما يتـ مدارسة الفجكة بيف مخرجات التعميـ العالى كاحتياجات سكؽ العمؿ ،كينتيى

الفصؿ بطرح مقترح لترشيد العبلقة بيف التعميـ العالى كسكؽ العمؿ  :الميامة المينية لخريجى
التعميـ العالى .ىذا كيتحدد مسار منحى ىذا الفصؿ كما يمي-:

ٔ – ُ الدراسات السابقة كاالتجاىات المعاصرة.

ٔ – ِ طبيعة عبلقة التعميـ العالى بسكؽ العمؿ.
ٔ – ّ محددات الطمب عمي القكل العاممة مف التعميـ العالي.
ٔ – ْ خصا ص قكة العمؿ المصرية.

ٔ – ٓ الفجكة بيف مخرجات التعميـ العالى كاحتياجات سكؽ العمؿ.
ٔ – ٔ تكصيات لبلرتقاء بعبلقة التعميـ العالى بسكؽ العمؿ.
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 2-6الدراسات السابقة واالتجاىات المعاصرة:

توتى أىمية التعميـ العالي مف ككنو عمى قمة اليرـ التعميمي ،بما يجعمو يتحمؿ القسط

األكفى في إحداث التنمية المرجكة ،مف خبلؿ اعداد العمالة الميىمة كمان ككيفان كمستكل لتمبية
سكؽ العمؿ بالميف المتاحة حاليان كمستقببلن ،كأيضان نًفإف ىذا التعميـ بحكـ أنو استثمار ،يساعد
في تسريا النمك المجتمعي ،كيساىـ في الحراؾ االجتماعي كالتطكر الشخصي (ُ).

مف ىنا ،فإف التعميـ العالي يعد أىـ انساؽ المجتما كأكثرىا توثي انر في الحاضر،

كالمستقبؿ ،إذ يعتبر ىذا النكع مف التعميـ الرصيد االستراتيجي لحركة التنمية في المجتما

كتكجييو بفاعمية ،كالمدخؿ الر يسي لمكفاء باحتياجات التنمية الذاتية المستقمة نظ انر العتبار

الجامعة قاعدة التنمية المجتمعية الشاممة .لكف رغـ ىذه المكانة كتمؾ األىمية فإف كاقا ىذا

التعميـ يشكبو الكثير مف أكجو الضعؼ كالقصكر ،في مختمؼ عناصر منظكمة التعميـ العالي،

كىك ما أكدت عميو الدراسات السابقة(ِ).حيث أشارت إلي إف التعميـ العالي ضعيؼ في قدرتو
عمى مسايرة المتغيرات المجتمعية المختمفة ،كيرجا ذلؾ الي كجكد خمؿ في أدا و لكظا فو

األساسية ،مما دفا إلي ىجرة بعض الكفاءات العممية لمخارج ،بسبب ضولة اإلنفاؽ عمى التعميـ،
رغـ ما يقاؿ عف كجكد نمك سنكم في ميزانيات التعميـ العالي،كبجانب ذلؾ فإف ىذا التعميـ ال

ييىمخريجيو لمعمؿ توىيبلن جيدان كىذا ميشر سمبي يعبر عف ضعؼ كفاءة التعميـ العالي الداخمية

كالخارجية معا(ّ) .كقد يرجا الخمؿ في األداء الجامعيمف كجية نظر أخرل إلى-:

)ُ)

محمد ابراىيـ عطكة مجاىد " ،تطكير سياسات كبراما ميسسات التعميـ العالي في ضكء متطمبات التنمية
المستدامة" ،الميتمر السنكم العشريف كالدكلي األكؿ لكمية التربية بدمياط بعنكاف خبلؿ الفترة مف ُُٕٖ -

أكتكبر َُِٔ في مصر ،ص.ٖ .

(ِ)مف بيف ىذه الدراسات :

أ  -فايز فرج مينا  ،التعميـ العالي في مصر ( التطكر كبدا ؿ المستقبؿ )  ،القاىرة  ،االنجمك المصرية ،
ََُِ  ،ص ِّ

ب  -عمي عمي عبد ربو " ،أزمة التعميـ الجامعي كىيكؿ سكؽ العمالة كالتنمية ما استراتيجية مقترحة لمحد
)ّ)

مف البطالة في مصر" ،دراسات تربكية  -رابطة التربية الحديثة – القاىرة ،ما ْ ،ج ُٓ .ََِٔ ،
محمد ابراىيـ عطكة مجاىد " ،تطكير سياسات كبراما ميسسات التعميـ العالي في ضكء متطمبات التنمية
المستدامة" ،المراجا السابؽ  ،ص ص.ُْ - ُّ .
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ُ  -طبيعة سياسة القبكؿ ،حيث انعكست ىذه السياسة عمى األداء الجامعي في ضكء المتغيرات
االجتماعية كالمجتمعية في مصر ،مما ساعد عمى ضعؼ التكازف بيف براما التعميـ كاحتياجات

االقتصاد مف القكل العاممة (ُ).

ِ  -كىناؾ مف يرل أف ضعؼ كسمبيات منظكمة التعميـ الجامعي بسبب عدـ كجكد فمسفة عامة،
أك استراتيجية مستقبمية محددة ،كأيضان عدـ كجكد تكافؽ ما متطمبات سكؽ العمؿ ،كميارات

منظكمة التعميـ ،كمحدكدية مصادر التمكيؿ الحككمي مف ميزانية الدكلة ،كغياب معايير األداء

الجامعي (ِ).

ّ  -في حيف يعزل كاقا التعميـ العاليكالجامعيإلى أنو يفتقر لمبنية التحتية البلزمةلتطكيره كعدـ
ارتباطو بالحياة ،كعالـ االنتاج ،كضعؼ المستكل األكاديمى لمخريجيف  ...فضبل عف مشكبلت
التمكيؿ كمانتا عنيا مف ضعؼ كانخفاض في المرتبات كاإلنفاؽ عمى البحث العممي(ّ).

توسيسان عمى ما سبؽ يتضحوف قضايا كتحديات التعميـ العالي متعددة كمتداخمو ،ككؿ

منيا يحتاج الى دراسةكتخطيط لمسايرة متطمبات العصر ،فضبلن عمى أف مشكبلت ىذا التعميـ

متراكمة كمتشابكة ،بمغت مف التعقيد حدان ينذر بالخطر عمى المستقبؿ.

كليس ىناؾ مف شؾ أف تمؾ السمبيات أدت إلى عدـ كفاء التعميـ العالي بمتطمبات

التنمية كابتعاد ىذا التعميـ عف سياؽ المنافسة العالمية ،نظ ار لضعؼ مستكل جكدتو ما كجكد

فجكة بيف مخرجاتو كبيف متطمبات العمؿ (ْ).

مما تقدـ يبلحظ أف الدراسات كالبحكث السابقة التي تناكلت عبلقة التعميـ العالي كسكؽ

العمؿ أكدت عمى- :

أ  -اصبلح كتطكير ىذا التعميـ ،كتحسيف نكعية خريجيو حتى تمكنيـ مف التكيؼ ما
المتغيرات في عالـ العمؿ كاالنتاج .كذلؾ مف خبلؿ إجراء دراسات تتبعيو طكلية

(ُ)

(ِ)

(ّ)

(ْ)

عمي أحمد سيد عمي " ،دكر منظمات أصحاب األعماؿ في تضييؽ الفجكة القا مة بيف مخرجات التدريب كاحتياجات سكؽ العمؿ"
كرقة مقدمة إلى الندكة القكمية التي تعقدىا منظمة العمؿ العربية بالقاىرة مف ٗ ُُ-نكفمبر ََِٗ ،صٔٔ
أشرؼ السعيد أحمد " ،دكر التعميـ العالي في مكاجية تحديات توسيس مجتما المعرفة في مصر" ،مجمة كمية التربية بالمنصكرة -
جامعة المنصكرة – مصر ،ع ٖٔ  ،ج ُ .ََِٖ ،
اسامو حسيف ابراىيـ باىى " ،الميشرات االجتماعية كاالقتصادية عمى التعميـ الجامعي في مصر خبلؿ النصؼ الثانيمف القرف
العشريف"  ،بحث مرجعي  ،مجمة التربية كالتنمية جامعة االزىر  ،كمية التربية  ،ع (َُّ)  ،اكتكبر ََُِ .
ناىد شاذلي " ،التعميـ العالي كتمبية متطمبات التنمية المستدامة"  ،مجمة التربية كالتنمية  ،ع (ِّ) س (ُّ)  ،المكتب االستشارم

لمخدمات التربكية  ،القاىرة مارس ََِٓ .
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كعرضية لخريجي ميسسات التعميـ العالي ،بقصد التعرؼ عمى المشكبلت التي ترتبط

باآلداء كحتى يمكف إجراء التعديبلت البلزمة لتطكير ىذا النكع مف التعميـ(.)1

ب –تحقيؽ التكامؿ بيف مخرجات التعميـ العالي كاحتياجات سكؽ العمؿ أم تحقيؽ
المكاءمة المينية لمخريجيف كما كنكعا كمستكل ،سبيبلن لبلرتقاء باآلداء التعميمي ،كمف ثـ

زيادة انتاجية الخريا.

ج  -التكصؿ إلى بعض التكصيات العممية التي تنشد تكطيد العبلقة بيف التعميـ
العاليكاحتياجات براما كمشركعات التنمية مف العمالة التي يكفرىا التعميـ العالي ،كمف ثـ

تحديد فليات تطكيره كاصبلحو.

 في حيف أشارت االتجاىات المعاصرة في مجاؿ تطكير حكاصبلح منظكمة التعميـ العاليإليضركرة إعادة النظر في ريية كرسالة ىذا التعميـ،كاقتراح نكع مف التكازف كالتكافؽ بينالنظرية

كالتطبيؽ في تصميـ مناىجيكأنشطتو سكاء في مجاالت اكساب الميارات ك /أكتنمية القدرات،

ك /أك تكثيؼ الجيكد الرامية إلى تصميـ كبناء المصفكفة المينية التي تسيـ في تحديدكتقدير

احت ياجات سكؽ العمؿ مف العمالة التييكفرىا التعميـ العالي،كضركرة مشاركة كؿ منالعامميف
في السياؽ التعميمي كأصحاب المصالا كالطمكحات كالشركاء االجتماعيكف(ِ).

 1-6طبيعة ع قة التعميم العالي بسوق العمل:

إف عبلقة ميسسات التعميـ العالي بعالـ العمؿ كاالنتاج (سكؽ العمؿ) تعد قضية محكرية
متعددة الجكانب كمتشابكة األبعاد ،منيا ما ىك سياسي حيث تتوثر بطبيعة كنكعية النظاـ

السياسي كاتجاىاتو ،أيضا اتجاىات اصحاب المصالا ،كما يكجو سمكؾ السياسة مف قيـ
كمبادل ،كما ييدؼ إلى تحقيقو مف غاياتكما يكظفو مف كسا ؿ كأساليب(.)3

–كايضا فاف خطكط التماس لعبلقة التعميـ العالي بسكؽ العمؿ في ( مجاليا الفني ) إنما تتعامؿ
بكضكح كفى اماكف متعددة ما عناصر مجاليا السياسي كتداعياتو كعكامؿ استق ارره اك
عدـ استق ارره .في حيف تيثر العكامؿ الثقافية عمى اتجاىات كميكؿ كسمكؾ الرأم العاـ

(ُ)

(ِ)

(ُ)

كماؿ حمداف :االتجاىات المستقبمية لسكؽ العمؿ في لبناف كالبمداف العربية ،كرقةعمؿ مقدمة إلى ميتمر التكجيو في لبناف بيف
التخصص الجامعي كسكؽ العمؿ ،ََُِ،ص ص.ُٓ : ُّ .

سيبلنجبراف العبيدم" ،المكاءمة بيف مخرجات التعميـ العالي كحاجات المجتما في الكطف العربي" ،لمميتمر الثاني عشر
لمكزراءالمسيكليف عف التعميـ العالي كالبحث العممي في الكطف العربي ،بيركت َُ – ٔ ،ديسمبر ََِٗ ،ص ص.ٖ : ٔ .

سميماف بف عبداهلل العيسى" ،دكر الجامعات السعكدية في الحد مف بطالة خريجييا" ،مجمة كمية التربية ببنيا ،ما.

ِٕ ،ع ،َُٔ .ج ،ُ .إبريؿ َُِٔ
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كبخاصة قيـ العمؿ الميني  /الفني ،بينما تمثؿ المحددات االجتصادية Socio-

 economicsفيما يتعمؽ بنظرة المجتما الى التعميـ العالي ،خاصة أبناء الصفكة كالعامة

كتحقيؽ تكافي الفرص التعميمية .أما المحددات التعميمية فتتمثؿ في الكفاءة التعميمية،
كمدل ما يسيـ بو التعميـ العالي في خدمة المجتما ،كبما ينعكس اثره عمى مدل جكدة
العمميات التي تستيدؼ اإلعداد المتكامؿ كالشامؿ لخريجي التعميـ العالي.
 ىذا كتعاظمت أصداء االىتماـ بعبلقة التعميـ بصفة عامة كالتعميـ العالي عمى كجوالخصكص بسكؽ العمؿ منذ عقدم الستينات كالسبعينات مف القرف العشريف ،إذ تحكلت

النظرة الى التعميـ باعتباره المتغير المستقؿ كعمميات التنمية االقتصاديةSocio-Economic

المتغير التابا ،إلى االىتماـ بعدـ تطابؽ عرض قكة العمؿ عالية التوىيؿ مف خريجي التعميـ

العالي ،كبيف الطمب عميو ممثبل في احتياجات سكؽ العمؿ (ُ).

كثمة عبلقة عكسية بيف محدكدية التكسيا في عدد الكظا ؼ كىبكط الطمب عمى

الخريجيف ،كتبدك ىذه العبلقة في أكضا صكرىا في دكؿ العالـ الثالث،حيث تكاجو
مكاقؼ متصارعة فيما يتعمؽ بقكة التعميـ العالي كقكة العمؿ ،كبمعنى أدؽ ،عند مقابمة
الطمب االجتماعي المتزايد عمى التعميـ ،كحاجة براما كمشركعات التنمية مف القكل

البشرية الميىمة كالمدربة ،كلعؿ ضعؼ الميزانية التي يتكفر مف خبلليا فرص عمؿ

جديدة ،كأيضان بسبب فشؿ التعميـ العالي في اإلستجابة لمحاجات المجتمعية(ِ).
كفى ىذا السياؽ ،ثمة تسايالت تطرح نفسيا -:

 مامدل إسياـ مخرجات التعميـ العالي في براما كمشركعات التنمية ؟ -كما مدل مناسبة براما التعميـ كط ار قو كأىدافو ليذه التنمية ؟

 كماذا حقؽ التعميـ لخريجيو فيما يختص بالحراؾ االجتماعي سكاء فيما يتعمؽ بالصعكدالى اعمى أك باليبكط الى اسفؿ ،كمف ثـ انجاز ادكار اجتماعية معينة ،تسعى الى

الحصكؿ عمى عمالة مناسبة ؟كىنا يوتي السياؿ الياـ:ىؿ تكجد عبلقة بيف التعميـ العالي
كسكؽ العمؿ ؟ لئلجابة عمى ىذا السياؿ يجب اف ندرؾ مدل االىتماـ المتناميمتحقيؽ

العبلقة بيف التعميـ كسكؽ العمؿ كتدعيـ الركابط بينيما ،كايضانالناتا عف حدة الشعكر
)(1

Tickler, V., and Sanyal, B., Higher Education and the Labor Market in F. R. G. the UNESCO Press,
IIEP. Paris, 1998, pp. 1 – 2.

(ِ)

عبداإللو بف سيؼ الديف ساعاتي " ،دكر كميات المجتما في تحقيؽ المكاءمة بيف مخرجات التعميمالعالي
حكاحتياجات سكؽ العمؿ " ،المجمة العممية لئلدارة ،ََِٖ ،ص ص.ّ – ُ .
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بمشكمة عدـ التطابؽ أك التكافؽ بيف التعميـ (العرض) كسكؽ العمؿ (الطمب) .ككيؼ
يمكف مجابية ىذه اإلشكالية .

فمف ايجابية العبلقة بيف التعميـ العالي كسكؽ العمؿ إنيا تعتمدعمى قدرة

مخرجات التعميـ العالي عمى تمبية احتياجات النشاط االقتصادم مف القكل العاممة بالكـ
كالكيؼ المطمكبيف كفى الزماف المحدد كمف ناحية قدرة االقتصاد المتمثؿ فى سكؽ العمؿ

عمى النمك كالتطكر كالقدرة عمى استيعاب أعداد مناسبة كبتخصصات متنكعة كميىمة

لمتفاعؿ ما طمكحاتو ،كبما ييدم الى اتجاه التكظيؼ االفضؿ لممكاردالبشرية المتاحة.

كمما تجدر اإلشارة اليو ىكأف ىناؾ كجيات نظر بشوف عبلقة التعميـ بسكؽ
(ُ)

العمؿ ،تتمثؿ في أربا كجيات نظر ىي

-:

الكجية األكلى ،ترل أف التعميـ يعد األفراد بالميارات البلزمة لتطكير االقتصاد – لذاينظر الى

االستثمار في التعميـ كاالستثمار في راس الماؿ البشرم ،كمنثـ االستثمار في القدرة اإلنتاجية

لمفرد.الكجية الثانية ،كترل أف التعميـ ال يكفر فقط الميا ارت المطمكبة كالبلزمة ،لكنو
بجانب ذلؾ ينشد القيـ االجتماعية مف خبلؿ تعزيز الحراؾ االجتماعي .كمف ىنا يعمؿ التعميـ

كمصفاىبلختياراألفراد لمكظا ؼ األفضؿ.

الكجية الثالثة،كتسمى ىذه الكجية بنظرية التجزئ ،بمعنى اف تككف االنتاجية صفة لمكظيفة كليس

لمفرد،بحيث يحدث تكافؽ بيف الفرد كالكظيفة ،كما ذلؾ فالتعميـ ليس محددان كافيان

لئلنتاجية.الكجية الرابعة ،كترتبط ىذه الكجية بالكجية الثالثة ،حكاف فكرة المكاءمة بيف
التعميمكالعمؿ فكرة كىمية تكجد فقط في عقكؿ الخريجيف ،حكاف مشكمةالخريجيف أقؿ بكثير مما
يتطمبو اإلنجاز أثناء العمؿ.

كخبلصة القكؿ إف الكجيتيف األكلى كالثانية تعبر عف مدل إسياـ التعميـ في التنمية

االقتصادية ،في حيف تشترؾ كجيتي النظر الثالثة كالرابعة في رفا الشككؾ حكؿ دكر التعميـ في

التنمية.كمف اجؿ تحقيؽ العبلقة بيف قكة التعميـ العالي كقكة العمؿ ،فمف الميـ (ِ)-:

 تركيز االىتماـ حكؿ االفراد كالميسسات كما يجرل في سكؽ العمؿ ما اعتبار افذلؾ يمثؿ انعكاسان لمبناء االجتماعي متضمنا نظـ التعميـ فيو .

)(1

Sanyal, B., Higher Education and Employment Some Aspects of IEEP.Research
Project Paper (62) Paris 1995, pp. 11 -12.
)(2
Sanyal, B., lbid. Pp. 16.17.
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(ُ)

كيشير الكاقا الراىف لعبلقة التعميـ العالي بسكؽ العمؿ في مصر الى

-:

 عجز النظاـ االجتصادل  Socio- economicعف تعييف خريجي التعميـ العالي،كلعؿ بطالة الخريجيف مف التعميـ العالي في اآلكنة االخيرة أكبر دليؿ لمتعبير عف

االزمة التي يعانى منيا التعميـ العالي في عبلقتو بسكؽ العمؿ .كما تشير الدال ؿ
عمى استمرار ىذا الكضا مستقببل .كىذه األزمة يمكف أف تتبمكرفي اتجاىيف-:

االتجاه االكؿ  :اختبلالت خارجية عف عرض التعميـ العالي ( ممثبل في خريجيو ) كالطمب
االقتصادم لحجـ كفرص العمؿ المتاحة.

االتجاه الثاني  :اختبلالت داخمية في التكازف النكعي لمحاجات التعميميةالتيتتطمبيا مكاقا
العممكاإلنتاج مف التخصصات المختمفة كالتي يتيحيا نظاـ التعميـ العالي،حيثتكجد
(ِ)

مكاقا تشكؿ فا ضان كبي انر كاخرل تعانى نقصان شديدان

كتتوثر عبلقة التعميـ العالى بسكؽ العمؿ بما يمى(ّ)-:

.

أ  -النمك العشكا ي لقكة العمؿ

ب  -قصكر فى تكزيا مخرجات التعميـ عمى قطاعات النشاط االقتصادم
ج  -انخفاض الكفاءة االنتاجية لمخريجيف

د  -تزايد بطالة الخريجيف

ىػ -طبيعة الييكؿ االقتصادم كاالجتماعي لممجتما.
إف احداث نكع مف التكازف ك /أك التكامؿ ك /أك المكاءمة ك /أك المطابقة بيف معدالت

الكفاءةالخارجية لمتعميـ العالي في تمبية احتياجات النظاـ االقتصادم مف القكل البشرية بعناصرىا

المختمفة يعد أم انر مطمكبان كمرغكبان .أما كجكد حالة مف عدـ التكازف فييدل إلى كجكد حالة مف
عدـ التكافؽ بيف عرض التعميـ العالي كالطمب عمييكبالتالى عدـ القدرة عمى تحديد حجـ فرص

العمؿ المتاح(ْ).

كخبلصة القكؿ فإف البحث في العبلقة بيف التعميـ العالي كسكؽ العمؿ تحظى باىتماـ

بالغ مف صانعي السياسة كالمخططيف كاإلدارييف ،السيما كأف التنبيات الكمية لبلحتياجات مف

القكل البشرية ال تسما بتكجيو كاؼ لتطكير التعميـ العالي .لذا فالعبلقة بيف قكة التعميـ كقكة
(ُ)محمد أحمد محمد أحمد " ،دكر التعميـ كالتدريب المينى فى تمبية احتياجات سكؽ العمؿ مف القكل العاممة المدربة فى المجتما"،
مجمة كمية التربية ببنيا ،ما ،ِٓ .ع ،ٕٗ .ج ،ِ .يناير َُِْ ،ص.ِٗ .

)(2

Sanyal, B., op. cit., p. 3.

)(3

Korn, K., etal, Education Employment and Development. G D R., IEET., Paris, 1990, p. 13.

)(4

lbid, p. 16.
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العمؿ ال يمكف اف تبنى عمى نماذج تنبك ية فقط ،كعمي اعتبار إف ىذه العبلقة ليا مظاىر غير
معركفة تزيدىا تعقيدانالسيما كأف مشكمة بطالة الخريجيف مف التعميـ العالي حرجةأكثر كاكثر(ُ).

 3-6العوامل المحددة لمطمب عمى القوى العاممة من التعميم العالي:

تيثر العكامؿ المحددة في حجـ الطمب عمى القكل العاممة ،سكء نمكه أك انخفاضو

مجمكعة مف العكامؿ المحددة ،كمف اىـ تمؾ المحددات :
ُ -الدخؿ القكمي .
ِ -االستثمارات .
ّ -االنتاجية .

 - 2الدخل القومي

ييثر االرتباط بيف الدخؿ القكمي كمعدالت النمك فيو عمى معدالت النمك أكاالنخفاض

المرتبطة باالحتياجات مف القكة العاممة ،كذلؾ عمى اعتبار اف الزيادة في الدخؿ القكمي ترتبط
بزيادة معدالت االنتاجية ،كزيادة االنتاج كتحسيف نكعيتو انما ينعكس بالتالي عمى زيادة فرص

العمؿ المتاحة ،فييدل الى زيادة معدالت الطمب عمى القكل العاممة.
 - 1االستثمارات

تمثؿ االستثمارات الكطنية سندا قكيا لبلقتصاد القكمي عمى اعتبار انيا مرتبطة بالفا ض

في الميزاف التجارم ،ككذلؾ بالقدرة االدخارية لممكاطنيف .فكمما كانت تمؾ القدرة كبيرة ما كجكد

المناخ كالقكانيف كالتشريعات كاالكعية التي تشجا عمييا ،كايضانكمما كانت الصادرات تفكؽ

الكاردات كمما ادل ذلؾ الى زيادة االستثمارات ،كالعبرة ىنا ليست بزيادة االستثمارات فحسب ،بؿ

الميـ ىك كيفية تكجيو االستثمارات ىؿ الى مشركعات استيبلكية أـ خدميو أـ مشركعات منتجو

زراعية اك صناعية؟ باإلضافة الى درجة مستكل التقدـ التكنكلكجي ،كىؿ ىك مف النكع الذل
يعتمد عمى كثافة راس الماؿ اـ يعتمد عمى كثافة راس الماؿ البشرل؟ كما يرتبط بذلؾ مف زياده

اكبر في فرص العمؿ التي يمكف اف تتبعيا تمؾ المشركعات .

كىنا يمكف القكؿ بانو كمما زاد معدؿ االستثمار كتـ تكظيفو فى مشركعات انتاجيو ،كمما تعتمد

عمى كثافة راس الماؿ البشرل ،كمما أدل ذلؾ إلى تكفير فرص عمؿ أكثر.

(ُ)محمد أحمد محمد أحمد " ،دكر التعميـ كالتدريب المينى فى تمبية احتياجات سكؽ العمؿ مف القكل العاممة
المدربة فى المجتما" ،مرجا سابؽ  ،ص ص.ٗٗ – ٕٗ .
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- 3اإلنتاجية
يرجا انخفاض اإلنتاجية الى انخفاض معدالت االستثمار فاتباع االساليب
االنتاجيةالتقميدية السيما في قطاع الزراعة ،أدل الىانخفاض في اسمكب تشغؿ الخريجيف ككذلؾ

انخفاض االجر الحقيقي ،كانخفاض مستكل التعميـ ،كعدـ االىتماـ بالتدريب سيما اثناء الخدمة،
كعدـ االىتماـ بتكصيؼ الكظا ؼ كالميف ،كالتخمؼ في متابعة التقدـ العممي كالتكنكلكجي ،كؿ

ذلؾ ادل الى انخفاض االنتاجية.
مما تقدـ نخمص إلي-:

 مف األىمية بمكاف ايضاح التكجيات العامة الستراتيجية التنمية عمى المدل البعيد،لمساعدة مخططي القكل العاممة في التعرؼ عمى الميشرات التي يتـ في ضك يا

تقدير االحتياجات المستقبمية .

 مف اجؿ استقرار سياسات التعميـ كالتدريب كالتشغيؿ كاالجكر كالحكافز  ...الخيتطمب االمر أف تتـ عمميات تقدير العرض كالطمب مف القكل العاممة فى اطار

خطة قكميو يتـ االلتزاـ بيا .

 -االىتماـ

كالتركيز

عمى

زيادة

معدالت

النمك

لممتغيرات

االقتصادية

المختمفة:الدخؿ،النتا ا،االستثمارات،اإلنتاجية ،الفا ض في الميزاف التجارم .ما
تكجيو االستثمارات الى مجاالت المشركعات اإلنتاجية ( الزراعة  -الصناعة ).

 4-6خصائص قوة العمل المصرية:

تمثؿ قكة العمؿ مجمكع العامميف في مختمؼ القطاعات باإلضافة الى مف ىـ في سف

العمؿ ،حتى كاف كانكا يعانكف البطالة .

كلكي يتـ تشخيص قكة العمؿ المصرية يتطمب االمر ،تحديد خصا ص كسمات قكة

العمؿ مف حيث -:

 معدالت النمك السكاني كالقكل العاممة. التكزيا النسبي لقكل العامؿ. -معدالت البطالة.

كذلؾ بقصد تشخيص كاقا قكة العمؿ المصرية ك التعرؼ عمى خصا ص قكة العمؿ في

مصر مف خبلؿ مجمكعة مف الميشرات منيا -:
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 2-4-6معدالت النمو السكاني والقوى العاممة:

مف خبلؿ تتبا االتجاىات السكانية في مصر خبلؿ العقكد القميمة الماضية كما كاكبيا مف تغيرات
سياسية كاقتصادية كاجتماعية يمكف بمكرة المشكمة السكانية مف خبلؿ التعرؼ عمى تقديرات

كمعدؿ النمك السنكل لمسكاف.

حيث اظيرت نتا ا التعدادات أف عدد السكاف في مصر قد بمغ َٗ مميكف نسمو عاـ

َُِٔ كبمعدؿ نمك قدره ُْ %ِ.كيعتبر ىذا المعدؿ الى حد ما كبير بالمقارنة بالمعدالت
الدكلية العالمية ،حيث أكضا الجياز المركزل لمتعب ة العامة كاالحصاء أف معدؿ النمك فى

مصر اكبر خمسة أضعاؼ المعدؿ بالدكؿ المتقدمة ،كحكالى ضعؼ معدؿ الدكؿ النامية(ُ).
كالجدكؿ التالى يكضا ذلؾ.
جدول (  ) 2-6تقديرات السكان ومعدل النمو السنوي
معدؿ النمك السنكم

تقديرات السكاف
ذككر

إناث

جممة

السنة

ذككر

إناث

جممة

2.62

2.57

2012

41674

39893

81567

-

2013

42727

40940

83667

2.53

2.53

2014

43788

41995

85783

2.48

2.58

2015

44880

43083

87963

2.49

2.59

2.54

2016

45944

44141

90085

2.37

2.46

2.41
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كما يتضا مف خبلؿ الجدكؿ التالي اف معدؿ النمك السنكم لمسكاف يعتبر مستقر الى حد ما

كذلؾ عمى مستكل جممة السكاف حيث بمغ معدؿ النمك السنكم ٕٓ %ِ.عاـ َُِّ في حيف
بمغ ّٓ %ِ.عاـ َُِْ بانخفاض قدره َْ ،%َ.في حيف بمغ معدؿ النمك السنكم ْٓ%ِ.
عاـ َُِٓ في حيف بمغ ُْ %ِ.عاـ َُِٔبانخفاض قدره ُّ .%َ.أما عمى مستكل الذككر
فنجد أف معدؿ النمك السنكم عاـ َُِّ بمغ ّٓ %ِ.كفى عاـ َُِْ بمغ ْٖ%ِ.

بانخفاض قدره َٕ %َ.كنبلحظ انو في عاـ َُِٓ بمغ ْٗ %ِ.في حيف بمغ عاـ َُِٔ بمغ

ّٕ %ِ.بانخفاض قدره ُِ %َ.كىذا ييكد اف معدؿ النمك السنكم الى حد ما مستقر كلـ
يحدث لو انخفاض مممكس كىذا ما نبلحظو عمى معدؿ نمك االناث ايضان.
()1الجياز المركزم لمتعب ة العامة كاالحصاء ،الكتاب السنكم لئلحصاء عاـ َُِٔ.
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أما عف تقديرات القكل العاممة فإف معدؿ النمك السنكم عمى مستكل الجممة في انخفاض مستمر
كممحكظ حيث نجد انو في عاـ ََِٕ بمغ ِٗ ،%ْ.في حيف بمغ ِّ %ّ.عاـ ََِٖ

بانخفاض قدره ٕٖ ،%َ.كظؿ في انخفاض حتى عاـ َُِْ حيث بمغ معدؿ النمك السنكم
ُٕ % ُ.مما يدؿ الى أم مدل كصؿ معدؿ النمك السنكم لمقكل العاممة ،كالشكؿ التالي يكضا

ذلؾ االنحدار الشديد لمعدؿ النمك السنكم لمقكل العاممة .اال انو حدث ارتفاع طفيؼ عاـ َُِٓ

بمغ ْٕ. %ُ.

كما نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ التالي أف معدؿ النمك السنكم لمقكة العاممة ذككر في انخفاض

فنجده بمغ ِٓ %ِ.عاـ ََِٕ ،ثـ كصؿ عاـ َُِْ الى َٕ %َ.اال انو ارتفا بشكؿ غير
ممحكظ عاـ َُِٓ حيث بمغ ّٗ %ُ.كىذا ما نبلحظو ايضا عمى معدؿ النمك السنكم لمقكة

العاممة اناث.

شكل (  ) 2-6معدل النمو السنوي لمقوى العاممة خ ل الفترة 1025 - 1007
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جدول (  ) 1-6تقديرات القوى العاممة ومعدل النمو السنوي
معدؿ النمك السنكم

تقديرات القكل العاممة
ذككر

إناث

جممة

السنة

ذككر

إناث

جممة

11.36

4.29

2006

177671

51111

228782

-

2007

181674

56917

238591

2.25

3.32

2008

191200

55320

246520

5.24

-2.81

2009

194100

59430

253530

1.52

7.43

2.84

2010

201400

60400

261800

3.76

1.63

3.26

2011

205406

59884

265290

1.99

-0.85

1.33

2012

208736

61469

270205

1.62

2.65

1.85

2013

211664

64561

276225

1.40

5.03

2.23

2014

213154

66291

279445

0.70

2.68

1.17

2015

217261

67047

284308

1.93

1.14

1.74
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 1-4-6التوزيع النسبي لمقوة العاممة:

يمكف التعرؼ عمى التكزيا النسبي لمقكة العاممة مف خبلؿ -:

 - 2الفئة العمرية والنوع والتوزيع النسبي لقوة العمل واعداد المشتغمين
اذا قارنا قكة العمؿ لعدد السكاف لنفس السنة فنجد اف عدد السكاف بمغ ٖٗ مميكف نسمو
تقريبا عاـ َُِٓ كاف النسبة الداخمةلقكة العمؿ مف السكاف لنفس السنة بمغت ُ %ِّ.كاف
(ُ)

خارج قكة العمؿ ما نسبتو ٖ %ْٗ.أما خارج القكة البشرية فبمغت نسبتو ُ%ُٖ.

كما يشير الجدكؿ التالي الى التكزيا النسبي لقكة العمؿ حسب النكع كايضا عدد المشتغميف

حسب ف ات السف كالنكع ،حيث نجد أف ف ات السف َّ َْ-قد بمغت نسبة قكة العمؿ ٔ%ِّ.

كىى المستيدفة لمعمؿ كىى االكبر كما نجد اف نسبة المشتغميف مف ىذه الف ة تمثؿ ٖ. %ُِ.

يمى ذلؾ الف ة مف َْ – َٓ نسبة قكة العمؿ ٓ %ُٖ.كالمشتغميف ُٖ. %أما ف ة السف مف

()1الجياز المركزم لمتعب ة العامة كاالحصاء ،النشرة السنكية المجمعة بحث القكل العاممة َُِٓ اصدار يكنيو
َُِٔ.
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ِٓ – َّ فنجد انيا ٗ %ُٔ.مف قكة العمؿ كالمشتغميف فقط ٔ ،%ُّ.كما يتضا مف الجدكؿ
التالي:
جدول (  ) 3-6توزيع قوة العمل تبعاً لمفئة العمرية والنوع (العدد بالمئات) 1025
قكة العمؿ

ف ات

التكزيا النسبي

التكزيا النسبي

عدد المشتغميف

السف
ذككر

إناث

جممة

ذككر

إناث

جممة

ذككر

إناث

جممة

ذككر

إناث

جممة

-15

1306.7

558.6

1865.3

6.0

8.3

6.6

1039.7

395.9

1435.6

4.8

5.9

5.0

-20

3086.5

1442.6

4529.1

14.2

21.5

15.9

2106.5

853

2959.5

9.7

12.7

10.4

-25

3543.1

1248.9

4792

16.3

18.6

16.9

3061.4

814.6

3876

14.1

12.1

13.6

-30

5247.7

1461

6708.7

24.2

21.8

23.6

5072.3

1123.9

6196.2

23.3

16.8

21.8

-40

4186.9

1082.8

5269.7

19.3

16.1

18.5

4110

1002.5

5112.5

18.9

15.0

18.0

-50

3387.1

808.6

4195.7

15.6

12.1

14.8

3340

793.4

4133.4

15.4

11.8

14.5

-60

624.1

70.5

694.6

2.9

1.1

2.4

620.2

70.7

690.9

2.9

1.1

2.4

-65

343.9

31.8

375.7

1.6

0.5

1.3

344.3

31.9

376.2

1.6

0.5

1.3

21726.0

6704.8

28430.8

100

100

100

19694.4

5085.9

24780.3

91

76

87

اإلجمالي
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 - 1التوزيع النسبي لقوى العمل حسب الحالة التعميمية والنوع
يتضا مف خبلؿ الجدكؿ التاليالتكزيا النسبي داخؿ قكة العمؿ لمحالة التعميمية "لمميىؿ
المتكسط فنى" لمنكع ذككر بمغت ّ %ّّ.كميىؿ جامعي كفكؽ الجامعي ٗ %ُٓ.داخؿ قكل
العمؿ ،في المقابؿ نجد اف نسبة المشتغميف لنفس الف ات ىيٓ %ِّ.ك ٗ %ُْ.كىذا يدؿ

عمى اىمية التعميـ لسكؽ العمؿ .أما التكزيا النسبي داخؿ قكة العمؿ إناث فنجد " ميىؿ متكسط

فنى" بمغ ْ %ِّ.كميىؿ جامعي كفكؽ الجامعي ٓ %ِٗ.كفى المقابؿ نجد اف التكزيا النسبي

داخؿ المشتغميف إناث َ %ِٖ.ك ّ %ِٔ.كىذا يبيف إلى أل مدل كجكد فجكة بيف المشتغميف.

أما التكزيا النسبي داخؿ قكة العمؿ " أمى " فنجد انو يحتؿ المرتبة الثالثة حيث بمغت نسبتو
ٗ %ُٕ.لمذككر كُ %ُٖ.لئلناث كالتكزيا النسبي داخؿ المشتغميف بمغ ُ %ُٗ.لمذككر كبمغ

نسبتو ِ %ِّ.لئلناث يمى ذلؾ الميىؿ اقؿ مف المتكسط ،كالجدكؿ التالي يكضا ذلؾ.
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جدول (  ) 4-6التوزيع النسبي لألفراد داخل قوة العمل والمشتغمين
طبقاً لمحالة التعميمية والنوع عام 1025

التكزيا النسبي داخؿ

التكزيا النسبي داخؿ

قكة العمؿ

لممشتغميف

الحالة التعميمية

ذككر

إناث

ذككر

إناث

أمي

17.9

18.1

19.1

23.2

يق أر كيكتب كشيادة محك أمية

12.0

3.8

12.5

4.4

ميىؿ أقؿ مف المتكسط

14.8

10.6

14.8

12.8

ثانكية عامة كثانكية أزىرية

1.7

0.8

1.7

0.7

ميىؿ متكسط فني

33.3

32.4

32.5

28.0

ميىؿ فكؽ المتكسط كأقؿ مف الجامعي

4.4

5.0

4.5

4.6

ميىؿ جامعي كفكؽ الجامعي

15.9

29.5

14.9

26.3

اإلجمالي

100.0

100.0

100

100
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 - 3تقدير المشتغمين طبقا لمنوع والنشاط االقتصادي
يشير الجدكؿ التالي الى تقديرات المشتغميف طبقا لمنكع كالنشاط االقتصادم عاـ َُِٓ

حيث يتضا اف -:

 النشاط االقتصادم الخاص ( الزراعة كاستغبلؿ الغابات كقطا األشجار كصيداألسماؾ)في المرتبة االكلى بمغت نسبة المشتغميف فيو ٖ %ِٓ.عمى مستكل اإلجمالي
أما نسبة الذككر فبمغت ُ %ِِ.كاالناث ّ.%َْ.

 -أما قطاع ( التشييد كالبناء ) يوتي في المرتبة الثانية في االنشطة االقتصادية حيث بمغت

نسبة المشتغميف فيو ُ %ُِ.عمى مستكل اإلجمالي أما نسبة الذككر فبمغت ِ%ُٓ.

كاالناث ْ.%َ.

 اما المرتبة الثالثة فكاف قطاع ( تجارة الجممة كالتجز ة حكاصبلح المركبات ) حيث بمغتنسبة المشتغميف فيو ٖ %ُُ.عمى مستكل اإلجمالي أما نسبة الذككر فبمغت ٕ%ُِ.
كاالناث ٕ.%ٖ.
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 يمى ذلؾ في الترتيب كاالىمية قطاع الصناعات التحكيمية حيث بمغت نسبة المشتغميففيو ِ %ُُ.عمى مستكل اإلجمالي أما نسبة الذككر فبمغت ٗ %ُِ.كاالناث ٕ.%ْ.

 كمف المبلحظ اف قطاع ( التعميـ ) فإنو يوتي في المرتبة الخامسة حيث نجد اف عددالمشتغميف عمى المستكل اإلجمالي ( ٗ ) %ٖ.أما نسبة الذككر المشتغميف ٖ %ٓ.في

حيف نجد اف نسبة االناث َ .%ُِ.كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.
جدول (  ) 5-6تقديرات المشتغمين ( 25سنة فأكثر) طبقا لمنوع والنشاط االقتصادي عام ( 1025بالمئات)
أقساـ النشاط االقتصادم الر يسية

عدد المشتغميف
ذككر

إناث

التكزيا النسبي %
جممة

ذككر

إناث

جممة

.1الزراعة كاستغبلؿ الغابات كقطا األشجار
كصيد األسماؾ 
.2التعديف كاستغبلؿ المحاجر
.3الصناعات التحكيمية

25.8 40.3 22.1 64026 20491 43535
373

16

25435

2374

389

0.2

12.9 27809

0

0.2

4.7

11.2

.4أمدادات الكيرباء كالغاز كالبخار حكامدادات

تكييؼ اليكاء

1915

125

2040

1

0.2

0.8

.5اإلمداد الما ي كشبكات الصرؼ الصحي
حكادارة معالجة النفايات

1706

161

1867

0.9

0.3

0.8

.6التشييد كالبناء

29848

200

15.2 30048

0.4

12.1

.7تجارة الجممة كالتجز ة حكاصبلح المركبات

24929

4426

12.7 29355

8.7

11.8

.8النقؿ كالتخزيف

18713

314

19027

9.5

0.6

7.7

.9خدمات الغذاء كاإلقامة

6231

245

6476

3.2

0.5

2.6

.11المعمكمات كاالتصاالت

1679

384

2063

0.9

0.8

0.8

.11الكساطة المالية كالتوميف

1215

381

1596

0.6

0.7

0.6

.12أنشطة العقارات كالتوجير

348

31

379

0.2

0.1

0.2

.13األنشطة العممية كالتقنية المتخصصة 

3389

696

4085

1.7

1.4

1.6

.14األنشطة اإلدارية كخدمات الدعـ

1636

228

1864

0.8

0.4

0.8

.15اإلدارة العامة كالدفاع كالضماف
االجتماعي اإلجبارم

13789
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عدد المشتغميف

أقساـ النشاط االقتصادم الر يسية

ذككر

إناث

جممة

22164 10700 11464

5.8

21

8.9

.17الصحة كأنشطة العمؿ االجتماعي

2937

4528

7465

1.5

8.9

3

.18أنشطة الفنكف كاإلبداع كالتسمية

946

208

1154

0.5

0.4

0.5

.19أنشطة الخدمات األخرل

5579

326

5905

2.8

0.6

2.4

.16التعميـ

ذككر

إناث

التكزيا النسبي %
جممة

.21خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة

باألسر

1241

896

2137

0.6

1.8

0.9

29

3

32

0

0

0

.21المنظمات كاليي ات الدكلية كاإلقميمية
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- 4التوزيع النسبي لقوة العمل تبعا لممين والنوع
كلمعرفة التكزيا النسبي لقكة العمؿ تبعا لمميف كالنكعنبلحظ ما يمى:

 اف إجمالي قكة العمؿ ٖ ِْ.مميكف نسمو عاـ َُِٓ منيـ ٓ %ٕٗ.ذككر ك ٓ%َِ.مف االناث اما عدد المتعطميف فبمغ ٕ ّ.مميكف نسمو منيـ ٔ %ٓٓ.ذككر ك ْ%ْْ.

اناث(ُ).

أما الجدكؿ التالي فيكضا التكزيا النسبي لمقكة العاممة لمميف حسب النكع حيث نجد -:
 أف نسبة المشتغميف في (الحرفيكف كمف إلييـ ) جاء في المرتبة االكلى حيث بمغٖ %ُٖ.منيـ ٓ % َِ.مف الذككر ك ٕ %َ.مف االناث .

 اما (المزارعكف كعماؿ الزرعة كالصيد المتخصصيف ) فيوتي في المرحمة الثانية حيثبمغت النسبة ٗ %ُٔ.عمى مستكل الجممة أما عمى مستكل الذككر ٕ %ُُ.كاالناث
ٕ.%ّٕ.

 كلقد جاء (الفنيكف كمساعدك اإلخصا ييف ) في المرتبة االخيرة حيث بمغ نسبة الجممةٗ %ِ.كالذككر ٔ %ِ.كاالناث ٗ.%ّ.

()1الجياز المركزم لمتعب ة العامة كاالحصاء ،النشرة السنكية المجمعة بحث القكل العاممة َُِٓ اصدار يكنيو
َُِٔ.
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جدول (  ) 6-6التوزيع النسبي لمقوى العاممة تبعاً لممين والنوع (الربع األول عام )1024
ذكور

إناث

جممة

أقسام المين الرئيسية

 .2رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين

18.4

4.7

15.6

 .1اإلخصائيون  -أصحاب المين العممية

9.6

12.6 24.5

 .3الفنيون ومساعدو اإلخصائيين

6.9

14.7

8.5

 .4القائمون باألعمال الكتابية ومن إلييم

2.6

3.9

2.9

 .5العاممون في الخدمات ومح ت البيع

9.7

5.3

8.8

 .6المزارعون وعمال الزرعة والصيد المتخصصين

16.9 37.7 11.7

 .7الحرفيون ومن إلييم

20.5

0.7

18.8

 .8عمال تشغيل المصانع ومشغمو المكينات وعمال اإلنتاج 11.4

2.6

9.6

9.1

6.0

8.5

 .9عمال المين العادية
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 3-4-6معدالت البطالة:

يمكف التعرؼ عمى معدالت البطالة تبعا لمسف كالحالة التعميمية كاالقاليـ الجغرافية

أ  -معدالت البطالة حسب ف ات السف

 نجد اف معدالت البطالة حسب ف ات السف أف اكبر نسبة بطالة تقا عند الف ة ُٓ –ُٗ سنة حيث كصمت ٗ ،%ّْ.يمييا الف ة مف َِ – ِْ سنة حيث بمغت َ%ّّ.
كىى ف ة خريجي الجامعات كذلؾ عمى مستكل الجممة أما عمى مستكل الذككر كاالناث

فنجد أنيا أيضان تحتؿ نفس المرتبة حيث بمغت نسبة البطالة ٓ %َّ.ذككر ك ٖ%ْٗ.
لبلناث لمف ة ُٓ – ُٗ ككذلؾ ٓ %ِٗ.لمذككر ك ٕ %ِٓ.لبلناث لمف ة َِ – ِْ .
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جدول (  -7-6أ ) معدالت البطالة حسب فئات السن

ذككر

الخصا ص
إجمالي الجميكرية

9.9

إناث
24.8

جممة
13.4

ف ات السف(*)
19-15

30.5

49.8

34.9

24-20

29.5

52.7

33.0

29-25

9.1

44.3

17.6

39-30

3.0

16.2

6.4

49-40

7.2

12.3

8.5

59-50

3.1

7.0

3.9

0.2
0.0
0.3
64-60
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ب  -معدالت البطالة حسب الحالة التعميمية
 -اما معدالت البطالة حسب الحالة التعميمية فنجد اف اكبر نسبة ْ %ُِ.كىى خاصة

بالميىؿ الجامعي كفكؽ الجامعي عمى مستكل الجممة ك ُ %ُٓ.لمذككر ك ّ%ِّ.

لبلناث يمى ذلؾ الميىؿ المتكسط كالجدكؿ التالى يكضا ذلؾ..

جدكؿ ( ٔ -ٕ-ب ) معدالت البطالة حسب الحالة التعميمية
الخصا ص

ذككر

الحالة التعميمية

إناث

جممة

أمي

3.3

2.7

3.1

يق أر كيكتب كشيادة محك أمية

5.3

10.7

5.8

ميىؿ أقؿ مف المتكسط

9.0

8.3

8.9

ثانكية عامة كثانكية أزىرية

10.1

28.5

12.4

ميىؿ متكسط

11.7

34.5

16.9

ميىؿ فكؽ المتكسط كأقؿ مف الجامعي

7.8

29.7

13.4

ميىؿ جامعي كفكؽ الجامعي

15.1

32.3

21.4

اإلجمالي
12.8
24.2
9.4
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ج  -معدالت البطالة حسب االقاليـ الجغرافية
 أما معدالت البطالة حسب االقاليـ الجغرافية فنجد اف المحافظات الحضرية ىى التىتحتؿ النسبة االكبر حيث بمغت ٓ %ُٕ.عمى مستكل الجممة ك ٗ %ُِ.عمى مستكل

الذككر ك ٖ %ُّ.لبلناث يمي ذلؾ في الترتيب حضر محافظات الكجو البحرل حيث

بمغت ُ %ُٔ.عمى مستكل الجممة اما الذككر فبمغت ِ %ُُ.كاالناث ِ %َّ.ياتى
بعد ذلؾ محافظات الكجو القبمى الحضرية في المرتبة الثالثة .كذلؾ عمى الرغـ مف ىذه

المحافظات اكثر اىتمامان بالتعميـ.
جدول (  -7-6ج ) معدالت البطالة حسب االقاليم الجغرافية
الخصا ص
األقاليـ الجغرافية(*)

ذككر

إناث

جممة

المحافظات الحضرية

12.9

31.8

17.5

حضر الكجو البحرم

11.2

30.2

16.1

ريؼ الكجو البحرم

8.3

19.1

11.0

حضر الكجو القبمي

11.3

30.0

15.8

ريؼ الكجو القبمي

8.8

21.3

11.2

حضر محافظات الحدكد

8.5

19.9

11.1

ريؼ محافظات الحدكد
8.3
31.4
4.0
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 5 - 6الفجوة بين مخرجات التعميم العالي واحتياجات سوق العمل:

كجكد فجكة بيف الطمب ( سكؽ العمؿ ) كالعرض ( الخريجيف ) في سكؽ العمؿ تمثؿ

اختبلال بيف العرض كالطمب ،كىذا االختبلؿ يعكد الى

(ُ)

-:

أ .محددات كؿ مف العرض كالطمب ،فالطمب عمى العمؿ ذاتو يتوثر
بعكامؿ ر يسية ىي  ( -:ارتفاع معدؿ النمك ،كزيادة طمب عمى العمؿ ،كانتشار

مستكيات التعميـ ).

(ُ)ىشاـ محمد الصمادم " المكاءمة بيف مخرجات التعميـ العالي كسكؽ العمؿ في األردف  ،المجمة األردنية في
العمكـ التربكية ،مجمد َُ ،عدد ُ ،َُِٔ ،ص.ُّ .
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ب .مدل توثير براما اإلصبلح الحقيقي ما تباطي معدالت التشغيؿ كىنا تحدث
البطالة .كتعد البطالة مشكمة غياب استراتيجية تعميمية تيىؿ لشغؿ مينككظا ؼ

متاحة كمستقبمية لسكؽ العمؿ .كذلؾ في إطار تحقيؽ استدامة التنمية.

ج .كما أف مشكمة البطالة ليست في العرض كحده ،بمعنى اف مخرجات التعميـ
العالي ليس لدييا الميارات المبل مة لمعمؿ بسكؽ العمؿ .كىذا الدليؿ غير كاؼ
إذ أف المشكمة ىي في حقيقتيا تعبر عف فيـ غير سميـ لسكؽ العمؿ ،كعمى ذلؾ

فإف مشكمة البطالة ىي مشكمة في العرض كالطمب في فف كاحد.

د .اف احد حمكؿ مشكمة البطالة ىك التشغيؿ الكامؿ لقكة العمؿ ،فميس مف
المنطقتكفير قكة تعميمية ذات مستكيات عميا ال تستطيا خمؽ فرص عمؿ ،اال اف

الكاقا يشير الى اف القكل العاممة المتعممة تعميما عاليا غير ميىمة إليجاد عمؿ

قا ـ عمى استعمالتقنيات تكنكلكجية كاساليب عممية حديثة.
ٔ – ٓ ُ -محاور الفجوة بين التعميم العالي وسوق العمل

ىناؾ مجمكعة مف المحاكر لمتعامؿ ما الفجكة بيف التعميـ العالي كسكؽ العمؿ ،تتمثؿ في(ُ)-:

ُ  -محكر سكؽ العمؿ :كيؼ يمكف التعامؿ مػ ػػا عدـ اليقيف فػ ػػي مككنات السػ ػػكؽ سيما في
امكانياتكقدرات التعميـ العالي .

كغياب استراتيجية التشغيؿ الكاممة ما سرعة التغير

في احتياجات السكؽ كنقص في البيانات  ...كانعكاس ذلؾ عمى استجابة

ميسسات التعميـ العالي الحتياجات السكؽ .

ِ  -محكر االصبلح االقتصادم :كذلؾ مف خبلؿ التحفيز كايجاد فرص عمؿ في القطاع

الخاص ما تشجيا العممفي المشركعات الصغيرة بؿ المتناىية الصغيرة ما تقديـ كػ ػػؿ

ال ػػدعـ لتمكالمشركعات .

ّ  -محكر اصبلح كتطكير التعميـ العالي :مف خبلؿ االرتقاء بميارات الخريجيف عبر تطكير
كاصبلح منظكمة التعميـ العالي السيما الشؽ التطبيقي كالعمؿ معا حتى تمبى احتياجات

كمتطمبات سكقالعمؿ ،كالسعي نحك تكفير منظكمة لمتكجيو االكاديمي الميني ،كتطكير المناىا
كطرؽ التدريس بما يتناسب كمتطمبات العصر.

(ُ)محمد أحمد شاىيف ،المكاءمة بيف نتاجات التعميـ العالي كسكؽ العمؿ ،بحث مقدـ لمميتمر الدكلي الثالث
بعنكاف :تكامؿ مخرجات التعميـ كسكؽ العمؿ في القطاع العاـ الخاص " األردف -عمافِٖأبريؿ -
ُمايكَُِْ ،ص ص ص.ٕ – ْ .
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كفيما يتعمؽ بمعكقات التكامؿ (التطابؽ) بيف مخرجات التعميـ (العرض) كسكؽ العمؿ (الطمب)
فيمكف تمثيميا عمى النحك التالي-:

 -عدـ كجكد قاعدة بيانات كمعمكمات كاحصاءات كاضحة كمتجددة حكؿ سكؽ

العمؿ.

 -سرعة التغيير في احتياجات ال ػ ػػسكؽ كبطء استجابة ميسسات التػ ػػعميـ

العػ ػػالي.

 ضعؼ االرتباط بيف تخطيط التنمية كالتخطيط لمقكل العاممة ( قكل السكؽ )كالتخطيط التربكم.

كلتحقيؽ المكاءمة المينية بيف خريجي التعميـ العالي كالميني في سكؽ العمؿ فاف المكقؼ
يقتضى ما يمى ُ-:

 تكفير قاعدة بيانات حكؿ سكؽ العمؿ.
 التدريب التحكيمي كالتدريب المستمر بيف التعميـ كسكؽ العمؿ كىنا البد مف

العمؿ كفؽ منيا عممي يتناكؿ التشخيص – التخطيط – التنفيذ – التقييـ –

التغذية الرجعية .Feed back

 تطكير مناىا الدراسة كاألنشطة المصاحبة.

ٔ – ٓ ِ -سد الفجوة بين التعميم العالي وسوق العمل

ساعد انعزاؿ التعميـ العالي عف الحياة العممية داخؿ سكؽ العمؿ عمى احداث
فجكة كبيرة كفا قة عمى ارض الكاقا بيف عرض التعميـ كالطمب عميو .كالسبب ىك
كجكد فجكة كبيرة بيف المحتكل التعميمي الذل يتـ تقديمو كبيف متطمبات سكؽ

العمؿ

(ِ)

كمف الحمكؿ السريعة  -:التنكع كالمركنة -تكفير براما تتناسب كاحتياجات المجتما

(ُ)منير مطني العتيبي " .تحميؿ مبلءمة مخرجات التعميـ العالي الحتياجات سكؽ العمؿ السعكدم" .المجمة
التربكية بجامعة الككيت ،ََِٕ ،ص ص.ِّ-ُِ .

(ِ)رباح رمزم عبد الجميؿ" ،دكر الجامعة في تفعيؿ التدريب التحكيمي لتمبية احتياجات سكؽ العمؿ في ضكء
خبرات بعض الدكؿ  :دراسة تحميمية "  ،مجمة العمكـ التربكية :ما ،ِِ .ع ،ْ .ج ،ُ .كمية التربية ،جامعة
أسيكط ،أكتكبر َُِْ
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 مراجعة مستمرة لمبراما كتحديثيا -تكسيا نطاؽ االىتماـ بالعممية التعميميةكالتقنية التي يحتاجيا سكؽ العمؿ -تمكيف عضك ىي ة التدريس مف التطكير في

البحث العممي.

إف نقص الميارات الفنية التي تيثر عمى قابمية التكظيؼ لدل القكل العاممة تشكؿ عا قا كبي اركيحد مف التنمية االقتصادية كتحسيف التنافسية.

يكصى اصحاب المصالا كالطمكحات عمى أىمية تقكية العبلقة بيف التعميـ كميسسات
التدريب الميني مف خبلؿ-:

 -اصبلح منظكمة التعميـ بما يتماشى ما متطمبات التنمية الشاممة .

 اصبلح كتطكر التدريب الميني مف اجؿ خمؽ فرص عمؿ تطبؽ المياراتالمينية كالتطبيقية التي تحتاجيا براما شركاء التنمية .
إف مشكمة جدلية العبلقة بيف التعميـ ( العرض ) كبيف سكؽ العمؿ ( الطمب ) ،مشكمة كاجيت

معظـ الدكؿ(ُ).

كلحؿ ىذه الجدلية يتطمب االمر ضركرة التنسيؽ المستمر بيف خطط التعميـ بشكؿ عاـ

كالتعميـ العالى بشكؿ خاص كخطط التنمية التي تضعيا الدكلة أك بمعنى اخر بيف ميسسات

التعميـ العالي كسكؽ العمؿ ،كذلؾ مراجعة مناىا التعميـ العالي كتطكيرىا كاستحداث
التخصصات المطمكبة لسكؽ العمؿ باالضافة الى إعادة النظر في العديد مف التخصصات

التقميدية ،كاف تفكر جديان في مصير خريجييا كامكانيات استيعابيـ في سكؽ العمؿ بعد التخرج،
ما ضركرة انشاء لجاف استشارية يشارؾ فييا ممثمكف مف سكؽ العمؿ.

 6-6توصيات ل رتقاء بع قة التعميم العالي بسوق العمل:

 - 1 – 6 – 6يتضا مما سبؽ عرضو إف ثمة تحديات ىيكمية حكاج ار ية لدل معالجة التنافر بيف

العرض كالطمب عمى الميارات في سكؽ العمؿ ،إلى جانب تدنى الجكدة فيمخرجات التعميـ

كضعؼ االرتباط بػ ػػيف المح ػػتكل التدريبيكالتػ ػػعميمي لكاقا العمؿ ،مػ ػػف ىنا يكصى ى ػ ػػذا الفصؿ
ببعض التكصيات التي تستحؽ االخذ بعيف االعتبار لدل صانعي القرار كاصحاب المصالا

القا ميف في سياؽ التعميـ العالي منيا -:

(ُ)عزة شعباف ابراىيـ " ،الحراؾ الميني فى سكؽ العمؿ بيف النظرية ك التطبيؽ  :دراسة حالة لسكؽ العمؿ
المصرم فى الفترة مف ُٖٖٗ إلى ََِٔ"  ،اطركحة (ماجستير)  -جامعة القاىرة .كمية االقتصاد كالعمكـ
السياسية -قسـ االقتصاد.َُِِ ،
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 تقكية الرابط بيف عالـ التعميـ العاليكعالـ العمؿ كاالنتاج مف خبلؿ(ُ)-: التخطيط كتصميـ حاجات سكؽ العمؿ كتطكيرىا عبر التكظيؼ.

 المشاركة االيجابية مف جانب اصاحب العمؿ فيمجمس ادارة التعميـ
العالي .

 توسيس نظاـ سميـ كعممي لمميىبلت كالشيادات مف خبلؿ التعاكف الكثيؽ ما الشركاءاالجتماعييكف ( اصحاب المصالا كالطمكحات ) كذلؾ مف خبلؿ -:

 مبادرة أرباب العمؿ في تحديد المعايير الكظيفية كتطكير المناىا .

 بذؿ جيد في ارضاء العامميف ( الخريجيف ) كخمؽ فرص عمؿ مناسبة.

-

اجراء دراسات لخريجي التعميـ العالي بشكؿ دكرم كمشاركة اصحاب المصالا كذكل
العبلقة .

 مقترح بتطكير ميارات خريجي التعميـ العالي.ٔ – ٔ  ِ -اكساب خريجي التعميـ العالي ميارات االعتماد عمى الذات

كلمكشؼ عف ماىية الميارات التي يمكف اف تككف مفيدة لميسسات التعميـ العالي

كالخريجيف كارباب العمؿ كاصحاب المصالا كالطمكحات كايضا الشركاء كالعاممكف في

السياؽ.

فمف المستحيؿ عدـ تدارؾ سرعة التغيير كالقكل العالمية لممنافسة ،كعنؼ التكنكلكجيا

الجديدة كجميعيا تحقؽ الحاجة لممنظمات التي يمكف اف تستجيب لصكب سريا لطمبات

سكؽ العمؿ .كمف المسمـ بو إف شكؿ المنظمات يتغير نتيجة لمعكامؿ التالية -:
 -توجيؿ المكارد الخارجة اك توخيرىا.

 نمك ىياكؿ فرؽ متعددة االنظمة تساير العصر. -التغيرات التيتيثر في طرؽ العمؿ.

لذا مف المستحيؿ تصكر اف الميارات المطمكبة فيخريجي التعميـ العالي في مكاف العمؿ

سكؼ تظؿ كما ىيفي المستقبؿ ،كليس مف شؾ في انو تكجد صعكبة كبيرة في الحكـ عمى
سرعة التغيير حيث تعتبر اسرع بصكرة كاضحة مف أم استجابة أخرل.

كما أف تحديد ميارات خريجي التعميـ العاليالمطمكبةتعتبر مف االمكر البالغة االىمية

حكؿ مستقبؿ صياغة سياسات عبلقة لتشغيؿ الخريجيف.
(ُ )

دسكقى عبد الجميؿ (باحث ر يسى) كاخركف " ،المكاءمة المينية لخريجى التعميـ الفنى الصناعى في مصر " ،سمسمة

قضايا التخطيط كالتنمية ،رقـ (ِِِ) ،معيد التخطيط القكمى ،َُِْ ،ص ص .ْٔ – ْٓ :
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كلما كاف اختيار الخريا المناسب لمكظيفة المتاحة يتـ عمى اساس المنافسة المكجكدة
فاف تدارؾ التغيرات التي تحدث في مسارات الخريا يمكف اف تسيـ في التنبي بونكاعالميارات

التي سكؼ يحتاجيا الخريجكف بصكرة كاضحة(ُ).

كالسياؿ ما كاقا مسار الخريجيف كما المومكؿ منيـ؟

ففي عالـ العمؿ كفى صكرتو الجديدة تغيرت محددات المسار حيث اصبحت -:
 العمؿ كظيفة الحياة مما يدفا الى ارتفاع معدالت الدخؿ كاالداء.
 ىيكؿ المسار المخطط .
 خطط التدريب .

 العرض الحديث لمعمؿ .
كمنخبلؿ المقترح التالي يمكف تكثيؽ العبلقة بيف التعميـ كسكؽ العمؿ مف خبلؿ نمكذج

ميارات االعتماد عمى الذات.
لماذا ىذا المقترح

 لمكاجية التغيرات في المسار الكظيفي كالتي تحدث بصكرة اكثر تك ار انر. عرض الخريجيف إلدارة المجيكؿ ك( البليقيف ) كمتابعة التغيير. -معالجة المعرفة كصعكبتيا.

 اختفاء ىيكؿ الدعـ الخاص بالتدريب كالتطكير. -مكاجية زيادة مخرجات التعميـ العالي.

 جعؿ الخريجيف اكثر مركنة كقدرة عمى التكيؼ.ٔ ّ-ٔ-طبيعة ىذا المقترح:

إف ميارات االعتماد عمى الذات لخريجي التعميـ العالي تعتبر ميارات داعمو ،كسكؼ

تككف اساسية كجكىرية لكؿ الخريجيف كىيبقكا عمى قيد الحياة ،كما تفيد ىذه الميارات ادارة
التقدـ طكاؿ الحياة فىمجاؿ التعميـ العالي كالعمؿ ،فضبل عف اف قياـ الخريا بالعمؿ بنفسو
كباختصار شديد فاف خريا التعميـ العالي في حاجو الى اربا انكاع مف الميارات كىى -:

ُ .ميارات االعتماد عمى الذات ،بحيث يككف الخريا قادر عمى اداء مساره الكظيفي،
كالتطكيرالشخصي( الكعى الذاتي – تخطيط العمؿ – الكعى السياسي).

ِ .ميارات االداء (ميارات االجتماعات–التفاكض – شبكات االعماؿ ).

()1مٌّشجعمٌغ بك،صص.63:62
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ّ .التخصص ،بحيث يصبا الخريا خبي انر في شيء ما( التسكيؽ – المبيعات  -المحاسبة–
القانكف  -االدارة – عمـ النفس التنظيمي  ... -الخ ).

ْ .تعدد الكفاءاتكالمكاىب كمف ثـ يككف لدم الخريا ( ميارات النشاط العاـ – المعرفة –
حؿ المشكبلت – استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات...الخ ).

كميارات االعتماد عمى الذات ضركرية لتحقيؽ المكاءمة المينية بيف الخريا كمتطمبات
الميف الكظيفية في سكؽ العمؿ ،ففي عالـ العمؿ كاالنتاج يككف لدييـ متطمبات حكؿ

الميارات التي يريدكنيا في الخريا مف أىميا -:
 -ميارات االتصاالت.

 ميارات االعتماد عمى الذات. عمى اف يككف مدعـ بمعرفة طبيعية حكؿ التغير في عالـ العمؿ

 القدرة عمى ادراؾ العبلقة ما العمؿ كما التعميـ خبلؿ مراحؿ الدراسة
 -ميارات ادارة المسار الكظيفي كميارات التعميـ العاليكتشمؿ :

 الكعى الذاتي  -التشجيا الذاتي  -اكتشاؼ كخمؽ لفرض  -التخطيط
لمعمؿ  -شبكات العمؿ  -المبلءمة كاتخاذ القرار–التفاكض  -الكعى

السياسي  -التكيؼ ما مياـ الميف  -التركيز عمى التطكير  -ميارات
الى الثقة في الذات.

التحكؿ مف
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أىم نتائج وتوصيات الفصل السادس
أوالً :أىم النتائج

 تشير الميشرات االحصا ية الى اف مصر تمر بحالة نمك سكانى متسارع يفكؽ بكتيرتو

كحجمو ما كاف فى المراحؿ السابقة كبمعدؿ يقارب ٖ %ِ.سنكيا ،كتبيف الميشرات
االحصا ية تنامى أعداد السكاف ضمف الف ة العمرية ( َِ – ِْ ) سنة مف ّ%َُ.
مف اعداد السكاف كاف نسبة المشتغميف مف قكة العمؿ ىى ٔ %ُّ.مف نفس الف ة

العمرية.


كما تشير االحصا يات الى تطكراعداد خريجيف التعميـ العالي ،فمقد تزايدت اعداد

الخريجيف بشكؿ كبير مما كاف لو اثر عمى عدـ تكازف سكؽ العمؿ ،باالضافة الى أف

معظـ ىيالء الخريجيف ال تتكفر لدييـ المعمكمات كالمعارؼ المتعمقة بالتوىيؿ التخصصي
إلى جانب عدـ تكفر الميارات المينية البلزمة ( التوىيؿ المينى ) .كىذه النتا ا تشير

في مجمميا إلى ما يتمقاه الطبلب في الجامعة مف مناىا دراسية إنما ىك بعيد كؿ البعد

عف احتياجات سكؽ العمؿ األمر الذم يترتب عميو عدـ قدرة ىيالء الطبلب بعد تخرجيـ

عمى الكفاء بمتطمبات كاحتياجات سكؽ العمؿ.

 إف أىـ السياسات التي يمكف أف تسيـ في تحقيؽ المبلءمة بيف الخريجيف كاحتياجات
سكؽ العمؿ تركزت في ضركرة تطكير المناىا الجامعية كربطيا بالتغيرات الحالية
كالمستقبمية في مجاالت العمؿ المختمفة كالتكسا في فتا األقساـ ذات الصمة بالكظا ؼ
األكثر احتياجا في سكؽ العمؿ كالتكسا في قبكؿ الطبلب في األقساـ العممية كالتطبيقية

كمشاركة القطاع الخاص في رسـ سياسة القبكؿ بالجامعات كاستحداث لجاف مشتركة
لمتنسيؽ بيف خطط التعميـ الجامعي كاحتياجات سكؽ العمؿ.

ثانياً :أىم التوصيات
 تفعيؿ مشاركة ميسسات سكؽ العمؿ فى رسـ سياسات كخطط التعميـ العالي عف طريؽ
نشاط المجالس كالمجاف االستشارية لممناىا كالبراما التدريبية.

 العمؿ عمى تطكير طرؽ التدريس كالمناىا بصفة دكرية كتمكيف الطبلب مف التدريبات
العممية فى الميسسات الجامعية كالتركيز عمى اكسابيـ الميارات الذىنية كالفنية.
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 دراسة االحتياجات الفعمية الحالية كالمستقبمية لسكؽ العمؿ مف التخصصات كالميارات
كتكفير قاعدة معمكمات تستحدث بصفة دكرية.

 العمؿ عمى تنمية كتطكير كتكسيا انشطة ميسسات سكؽ العمؿ كالتنسيؽ ما الميسسات
التقنية في تحديد التخصصات التقنية المناسبة لمتطمبات العمؿ.

 تفعيؿ التكاصؿ بميسسات سكؽ العمؿ بتنظيـ الندكات ككرش العمؿ بمشاركة
المتخصصيف كالفنييف في سكؽ العمؿ لمكاكبة التطكرات التقنية كالفنية.

 العمؿ عمى مراجعة التخصصات بميسسات التعميـ العالي كفتا تخصصات جديده كايقاؼ

القبكؿ فى التخصصات التي ال تتكافر حاليا بميسسات سكؽ العمؿ ،كايجاد معايير لمقبكؿ،
كتقنيف االعداد فى التخصصات كفؽ احتياجات سكؽ العمؿ المحمى.

 اجراء دراسات قياس الجكدة كرضا ميسسات العمؿ كالدراسات التبعية لمخريجيف لتكفير
التغذية العكسية التي تساعد في تطكير الخطط كالبراما الدراسية بالميسسات التقنية.

 العمؿ عمى تحقيؽ التكاصؿ كالتعاكف بيف ميسسات التعميـ كميسسات سكؽ العمؿ في
مجاالت التدريب كالتقييـ كتطكير المناىا.

 االستفادة مف تجارب الدكؿ الناجحة في استخداـ اليات الربط بيف مخرجات التعميـ العالي
كاحتياجات سكؽ العمؿ الحالية كالمستقبمية.

 العمؿ عمى اجراء المزيد مف الدراسات التطبيقية لمخرجات التعميـ العالي الجامعي كالتقني
فى مختمؼ التخصصات لتحديد مدل مكاءمتيا الحتياجات سكؽ العمؿ.
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ممخص الدراسة

تتسـ منظكمة التعميـ العالي الحالية فى مصر بقدر كبير مػف التػدنى كالتػردل كتعرقػؿ ال

تقدـ لمجتمعنا الراغب في القضاء عمى المشاكؿ كالعقبات كاالخػتبلالت كاالزمػات حكاحػداث نيضػة
طفري ػػة م ػػف خ ػػبلؿ أفك ػػار كريل كخط ػػط حقيقي ػػة لمتط ػػكير كالتح ػػديث لمني ػػكض بالمنظكم ػػة حكاع ػػداد
البػراما المتميػزة كالمناسػػبة بشػػكؿ عممػػى ،عػػف طريػػؽ اإلسػػتثمار فػػي رأس المػػاؿ البشػػرل بمػػا يتكلػػد
عػػف ذلػػؾ مػػف مخرجػػات بش ػرية كتكنكلكجيػػة تسػػتطيا تمبيػػة حاجػػات سػػكؽ العمػػؿ كالمنافسػػة عمػػى

المستكل الدكلى.

كلكى تقكـ ميسسات التعميـ العالي في مصر بالدكر المنكط بيػا فػي ىػذا الشػوف ،البػد أف

تخضا إلصبلح جكىرل في ظؿ مػا يشػيده القطػاع مػف تػوخر ممحػكظ عػف المحػاؽ بركػب التطػكر
كمكاكبػػة التغي ػرات الدكليػػة كالمحميػػة كالتكيػػؼ معيػػا ،حيػػث يشػػكب منظكمػػة التعمػػيـ العػػالى بمصػػر

العديػػد مػػف أكجػػو القصػػكر بكػػؿ مػػف بي تيػػا كمػػدخبلتيا كأنشػػطتيا كمخرجاتيػػا .كىػػذا القصػػكر يتمثػػؿ
بشكؿ عاـ في :

 إنخفاض كفاءتو الداخمية الكمية ما ازدياد الطمب عميو،

 حكانخفػاض كفاءتػو الداخميػة النكعيػة مػػف حيػث المحتػكل العػاـ لػػو مػا انخفػاض قدرتػو عمػػى
مبلحقة التطكرات التكنكلكجية كالمعرفية الحديثة،

 ككػػذلؾ إنخفػػاض كفاءتػػو الخارجي ػة كعػػدـ قدرتػػو عمػػى تقػػديـ خػػدمات اجتماعيػػة راقيػػة ،مػػا
تضػػاءؿ المػػردكد منػػو .فيػػك ال يخػػدـ إحتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ كمتطمبػػات التنميػػة الشػػاممة

كالمستدامة في مصر.

لذا فقد تبمورت األىداف التفصيمية ليذه الدراسة فيما يمى -:
ُ .رص ػػد كتحمي ػػؿ كاق ػػا التعم ػػيـ الع ػػالي بمص ػػر لتقي ػػيـ جكدت ػػو ككفاءت ػػو كالتع ػػرؼ عم ػػى أى ػػـ
المشكبلت كالتحديات التى تكاجية.

ِ .التعرؼ عمى التجػارب كالخبػرات الدكليػة فػي مجػاؿ تطػكير التعمػيـ العػالي لئلسػتفادة منيػا
في تكضيا السبؿ الكفيمػة بالعمػؿ عمػى ايصػاؿ التعمػيـ العػالي الػى المسػتكيات العالميػة كفػؽ

المعايير الدكلية.

ّ .كيفية ترشيد عبء مجانية التعميـ في ضكء معيارل عدالة اإلتاحة كتحقيؽ الكفاءة.
ْ .كضا تصكر استراتيجي مناسب لتمكيؿ التعميـ العالي في مصر.

ٓ .تعزيػ ػػز العبلقػ ػػة بػ ػػيف البحػ ػػث العممػ ػػى بػ ػػالتعميـ العػ ػػالى كخدمػ ػػة المجتمػ ػػا كتنميتػ ػػو بػ ػػوفراده
كميسساتو المختمفة.
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ٔ .التعرؼ عمى الميارات البلزمة لمخريجيف لتفعيؿ العبلقة بسكؽ العمؿ بمصر.
كىذا ما إنعكس في تحديد كصياغة الفصكؿ الستة األساسية المككنة لمحتكيات الدراسة ،كالتى
يمكف بمكرة ممخصيا فيما يمى -:

 -Iفيما يتعمق بالفصل األول مف ىذه الدراسة كالمعنكف " رصد كتحميؿ منظكمة التعميـ العالى فى
مصر" فقد إستيدؼ الكقكؼ عمى أىـ المشكبلت كالتحديات التى تكاجو ىذه المنظكمة كالسياسات

المس كلة عف تمؾ المشكبلت ،كالمساىمة الحثيثو فى العمؿ عمى كضا حمكؿ عمميػة كعمميػة ليػا،

ٌتٛرٍشمٌّتبٍت مألع عٍةٌتبوٌٛشِٕظِٛوةمٌتعٍوٍُالعػالى الحاليػة ،حتػى يكػكف لمصػر مكانػان بػار انز
عمى خريطة التعميـ العالى العالمي كنقؿ االقتصاد المصرل لمراحؿ متقدمػة مػف منظػكر التنافسػية

العالمي ػػة ،كذل ػػؾ باالرتك ػػاز عم ػػى اإلدارة العممي ػػة كال ػػذكاء االقتص ػػادل كباالس ػػتفادة م ػػف الخبػ ػرات
الناجحة لبعض الدكؿ المتقدمة فى ىذا الشوف.

ليذا تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى أربعة أقساـ ر يسية ،تناكلت بالرصد كالتحميؿ كالتقييـ المحاكر

كالمككن ػ ػ ػػات الر يس ػ ػ ػػية لمنظكم ػ ػ ػػة التعم ػ ػ ػػيـ الع ػ ػ ػػالى ف ػ ػ ػػى مص ػ ػ ػػر خ ػ ػ ػػبلؿ الفتػ ػ ػ ػرة (َََِ-ََُِ/

َُِْ ،)َُِٓ/كفيما يمى استعراض أىـ مضاميف ىذه االقساـ ككذلؾ أىـ النتا ا كالتكصيات:

القسم األول تناكؿ تحميؿ كاقا منظكمة التعميـ العالى فى مصر خبلؿ الفترة (َََِ-ََُِ/
َُِْ )َُِٓ/مف خبلؿ التعرؼ عمى مككنات ىيكؿ منظكمة التعميـ ما قبؿ الجامعى
كالجامعى فى مصر ،كالتركيز عمى ىيكؿ منظكمة التعميـ العالى بصفة خاصة .كما تعرض ألىـ
الميشرات الدالة عف تطكر تمؾ المنظكمة مف حيث تطكر عدد الجامعات الحككمية كالخاصة،

كتطكر نصيب ميسسات التعميـ العالى الحككمية كالخاصة مف حيث معدالت القيد ،كأعداد

الخريجيف كالحاصميف عمى دراسات عميا ،كأعداد أعضاء ىي ة التدريس كمعاكنييـ ،كحجـ االنفاؽ

العاـ عمى التعميـ العالى...الخ.

أما القسم الثانى فتعرض لتقييـ جكدة كفعالية منظكمة التعميـ العالى فى مصر خبلؿ الفترة محؿ
الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ الحكـ عمى جكدة مدخبلت تمؾ المنظكمة كجكدة العمميات بما تتضمنو
مف مكارد بشرية كمالية ،كالتطرؽ لجكدة المخرجات مف حيث قدرات الخريجيف كمدل التكافؽ بيف

مخرجات منظكمة التعميـ العالى كمتطمبات سكؽ العمؿ.

وتناول القسم الثالث أىـ المشكبلت كالتحديات التى تكاجو منظكمة التعميـ العالى فى مصر
سكاء التحديات المتعمقة بمدخبلت المنظكمة أك المتعمقة بالعمميات كالمخرجات ،كالسياسات

المس كلة عف تمؾ المشكبلت.
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وفى القسم الرابع واألخير من ىذا الفصل تـ التعرض الستراتيجية التنمية المستدامة :مصر
ََِّ كدكرىا فى الحد مف المشكبلت الر يسية التى تكاجو المنظكمة ،كمف ثـ االرتقاء بآدا يا.

وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج لعل أىميا:

 أف ميسسات التعميـ العالي الحككمية (كمف ضمنيا جامعة األزىر) قد استحكذت خبلؿ
الفترة محؿ الدراسة عمى حكالى َٖ %مف الطمبة المقيدكف بالتعميـ العالى بصفة عامة،

كحكالى ٕٕ %مف خريجي التعميـ العالى ،كيعمؿ بيا أكثر مف ٖٗ %مف إجمالى أعداد
أعضاء ىي ة التدريس كمعاكنييـ بمختمؼ ميسسات التعميـ العالى فى مصر.

 أف االنفاؽ الحككمى مازاؿ يمثؿ المصدر الر يسي لتمكيؿ التعميـ العالي في مصر خبلؿ

الفترة محؿ الدراسة ،كلـ يكف كافيان ككفيان لمكاجية متطمبات اصبلح التعميـ العالي ،كمف
ثـ تدىكرت الكفاءة الداخمية كالخارجية لمتعميـ في مصر.

 أف مصر مف أقؿ الدكؿ إنفاقان عمى التعميـ العالى حيث لـ تتجاكز النسبة ٖ %َ.مف
الناتا القكمى اإلجمالى ،فى حيف ترتفا ىذه النسبة إلى ٖ %ُ.فى تكنس ،كُ %ُ.فى

المغرب ،كحكالى ْ %ُ.فى كؿ مف الكاليات المتحدة كألمانيا ،كتبمغ اقصاىا فى كؿ مف

الدنمارؾ كماليزيا (ْ ،%ِ.كُ )%ِ.عمى الترتيب.

 رغـ تزايد أعداد أعضاء ىي ة التدريس كمعاكنييـ بمختمؼ ميسسات التعميـ العالى فى
مصر خبلؿ الفترة محؿ الدراسة ،إال أف ىذه الزيادة ال تتبل ـ ما التزايد فى أعداد
الطبلب المقيديف بتمؾ الميسسات ،كيظير ذلؾ مف ارتفاع نسبة الطبلب ألعضاء ىي ة

التدريس ،حيث تصؿ إلى حكالى ّْ طالبان فى الجامعات الحككمية ك ّٗ طالب فى

الجامعات الخاصة كىك ما يزيد عف المعدؿ العالمى كىك ُّ طالب لكؿ عضك ىي ة

تدريس.

 ىناؾ اختبلؿ كتناقض بيف تكزيا أعضاء اليي ة العممية كمعاكنييـ عمى القطاعات
األكاديمية كتكزيا الطبلب المقيدكف فى ىذه القطاعات ،حيث بمغت نسبة أعضاء اليي ة

العممية كمعاكنييـ العاممكف فى القطاعات التطبيقية حكالى ٓٔ ،%كالنسبة المتبقية

(ّٓ )%يعممكف فى قطاع العمكـ االنسانية كاالجتماعية .أما تكزيا الطبلب المقيدكف فى

ىذه القطاعات فحكالى ٔ %ِٕ.فقط مقيدكف فى تخصصات تطبيقية ،بينما النسبة

المتبقية ْ %ِٕ.مقيدكف فى تخصصات العمكـ االنسانية كاالجتماعية التى تضـ كميات

التجارة كالحقكؽ بما فييا (براما االنتساب كاالنتساب المكجو) كىى أكثر الكميات تكدسان

مف حيث أعداد الطبلب كيعتبر خريجكىا األكثر تعرضان لخطر البطالة مقارنة بباقى
226

تطوير منظومة التعميم العالي في مصر

خريجى التعميـ العالى ،كغالبان ما يضطر ىيالء لمعمؿ فى كظا ؼ كميف ليس ليا عبلقة
بتخصصيـ الدقيؽ.

 أف ارتفاع معدؿ البطالة إحدل المشكبلت التى تتسـ بيا العبلقة بيف مستكل كميارات
خريجى التعميـ العالى كالميارات المطمكبة فى سكؽ العمؿ فى مصر ،باإلضافة إلى أف

نسبة مف الخريجيف تعمؿ فى كظا ؼ ال تمت بصمة لدراستيـ الجامعية.

وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا تم تقديم عدد من التوصيات لعل أىميا:
 ضركرة التحديث المستمر لممناىا لمكاكبة متطمبات سكؽ العمؿ بكاسطة المعايير القكميةلمجكدة كالتركيز عمى النشاطات الطبلبية كالتدريب عمى متطمبات الكظا ؼ المختمفة.

 ىناؾ حاجة إلى كضا فلية الختيار أعضاء ىي ة التدريس تتضمف معايير تشمؿ التفكؽاألكاديمي كلكف ال تعتمد عمييا كميان ،كذلؾ مف أجؿ رفا كفاءة أعضاء ىي ة التدريس .

 ضركرة التكسا في ميسسات التعميـ العالي الحالية حكانشاء ميسسات تعميـ عالي جديدةالستيعاب معدالت االلتحاؽ المتزايدة دكف التقصير في تكفير بي ة مشجعة كصحية لمطبلب.

 ضركرة كضا فليات كاضحة لتحقيؽ الشفافية ،كالرقابة الداخمية كالخارجية عمى كافة ميسساتالتعميـ العالى فى مصر مف خبلؿ الحكافز كالمكافآت كنظـ التدقيؽ كاالضطبلع عمى الكثا ؽ.

 ضركرة كجكد معايير كاضحة كميشرات قياس عمى مستكل العمميات مثؿ نسب حضكر أعضاءىي ة التدريس ،كعمى مستكل المخرجات مثؿ نتا ا الطبلب كما أف عدـ ربط نتا ا تقييـ

المعمميف بالحكافز ال يشجا أعضاء ىي ة التدريس عمي التطكير المستمر.

 زيادة التعاكف بيف الخريجيف كأرباب العمؿ كأصحاب المصمحة اآلخريف فى تصميـ كتطكيرالبراما التعميمية ،كربطيا بمتطمبات سكؽ العمؿ.

 كضا نظاـ لزيادة أعداد المنا كالبعثات الخارجية كتفعيؿ االتفاقيات الدكلية لتبادؿ أعضاءىي ات التدريس عالميان بيدؼ النيكض بالتعميـ كالبحث العممي كاستحداث فلية لتقييـ فاعميتيا.

 -العمؿ عمى تعظيـ دكر المجتما المدني كالخاص في التكسا في انشاء ميسسات التعميـ

العالي ككضا براما أكاديمية مشتركة كجامعات إلكتركنية لتحقيؽ اإلتاحة كمبدأ تكافي الفرص
كتخفيؼ األعباء عمى الدكلة.

 إنشاء ىي ة قكمية مختصة تككف بمثابة ممتقى لمتكظيؼ يربط بيف الطبلب كالجيات المكظفةسكاء مف القطاع الخاص أك الحككمي كتزكيدىا بالصبلحيات البلزمة إلنشاء فركع في

المحافظات كميسسات التعميـ العالي المختمفة لتحقيؽ تغطية أكسا كنتا ا أسرع.
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 تطكير نظـ القبكؿ بميسسات التعميـ العالي لمحصكؿ عمى خريجيف ناجحيف كشغكفيفبمجاالتيـ ،كما يساىـ ىذا البرناما في تعزيز البلمركزية في التعميـ العالي.

 -IIأما الفصل الثانى بالدراسة كالمعنكف "التجارب كالخبرات الدكلية في مجاؿ تطكير التعميـ
العالي" فقد اشتمؿ عمى عرض تحميمى ألىـ التغيرات الدكليو بيذا الصدد كالدركس المستفادة" فى
المجاالت األربعة اآلتية- :
أوال :التدويل

يقصػػد بتػػدكيؿ التعمػػيـ العػػالى االنتقػػاؿ مػػف المحميػػة إلػػى العالميػػة ،كارتفػػاع مسػػتكل التبػػادؿ
كالتعاكف العممى بػيف الػدكؿ ،كاتسػاع حركػة التفاعػؿ بػيف الػدكؿ الناميػة -خاصػة مػا يسػمى بالػدكؿ

النامية الديناميكية الكبيرة-كبيف الػدكؿ المتقدمػة اقتصػاديا فػى أكركبػا كأمريكػا الشػمالية فػى المجػاؿ
التعميمػػى مػػف المسػػتكل الثالػػث –  Tertiary Educationأل مسػػتكل الكميػػات الجامعيػػة كمػػا
يناظرىا مف المعاىد العالية كالميسسات األكاديمية.

كمف أىـ مظاىر تدكيؿ التعميـ العالى بيذا المعنى ما يمى:
ُ -نشكء ظاىرة "الطمبة الدكلييف" الذيف ينتقمكف بغرض الدراسة مف بمدانيـ األصمية إلى ببلد
أخرل تتمتا بمستكل عممى مرمكؽ ،سكاء بدكافا فردية مف الطمبة كالعا بلت ،أك فى
سياؽ حركة بعض المجتمعات النامية التى تسعى دكليا إلى اإلرتقاء إلى "المرتبة

العالمية" فى التعميـ  World Classكقد بمغ عدد "الطمبة الدكلييف" عاـ َُِْ حكالى
خمسة مبلييف طالب ،كىك يمثؿ أكثر مف ضعؼ العدد عاـ َََِ (حيث بمغ

2,1مميكف طالب) .كأىـ دكؿ "اإلرساؿ" الطبلبى ىى دكؿ شرؽ فسيا ،خاصة الصيف
كاليند كككريا الجنكبية،بينما أىـ دكؿ "االستقباؿ" ىي الكاليات المتحدة كبريطانيا كفرنسا

كألمانيا.

ِ -التكسا فى فػتا فػركع لمجامعػات الغربيػة ،أك فػتا جامعػات تابعػة لػدكؿ معينػة ،فػى بعػض
الدكؿ النامية – كمف بينيا مصر.

ّ -ش ػراكات البحػػث كالتعػػاكف فػػى بنػػاء القػػدرات .فقػػد بػػدأت تبػػرز ظػػاىرة جديػػدة ىػػى تحػػكؿ
الػػدكؿ الناميػػة الكبي ػرة ،كالصػػيف كالينػػد ،مػػف ابتعػػاث الطمبػػة إلػػى الخػػارج أك القبػػكؿ بفػػتا

فػػركع جامعيػػة أجنبيػػة ،إلػػى التركيػػز عمػػى فػػتا كتفعيػػؿ قن ػكات لمش ػراكة البحثيػػة مػػا الػػدكؿ

المتقدمػػة اقتصػػاديا ،ك اٍلتمػػاس المسػػاعدة فػػى بنػػاء قػػدرات البحػػث كالنشػػر العممػػى ،حكادارة

الميسسػات األكاديميػػة ،كبنػاء نظػػـ تككيػد الجػػكدة ،كطػرؽ خدمػػة المجتمػا ،كابتكػػار أدكات
تمكيمية مناسبة.
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فيما يتعمؽ بالدركس المستفادة مصريا مف عممية التدكيؿ فإنيا تتصؿ خاصة بما يمى:
 رفا مخصصات "البعثات" لمطمبة الدارسػيف بمرحمتػى الماجسػتير كالػدكتكراه فػى الجامعػات
األجنبي ػػة ،سػ ػكاء ف ػػى مج ػػاؿ العم ػػكـ األساس ػػية أك العم ػػكـ االجتماعي ػػة كاإلنس ػػانيات ،ل ػػدل
الدكؿ الغربية الر يسية ،كالياباف.

 تفعيؿ الضكابط المكضكعة عمى توسيس كنشاط الجامعػات األجنبيػة كفركعيػا فػى مصػر،
كعمى براما التعميـ المشترؾ لدل الميسسات الجامعية كالمعاىد العميا.

 اقامة شراكات بحثية فعالة ما الجامعات ،كمراكز البحكث فػى الػدكؿ الغربيػة كفػى اليابػاف
كالصيف كاليند كككريا الجنكبية.

 االسػػتفادة مػػف خب ػرات بعػػض الػػدكؿ األجنبيػػة مثػػؿ الصػػيف-كدكلػػة ناميػػة كبي ػرة ،كألمانيػػا-
كدكلػػة صػػناعية متقدمػػة ،فػػى مجػػاؿ بنػػاء القػػدرات لمبحػػث كالنشػػر كتصػػميـ نظػػـ تككيػػد

الجكدة كاإلدارة الجامعية الحسنة.

ثانيا  " :تحرير" قطاع التعميم العالى

ليػػا ع ػػدة مع ػػاف م ػػف أى ػػـ ىػػذه المع ػػاني - Liberalization -كمم ػػة "التحري ػػر" – كيطم ػػؽ عميي ػػا

الػػبعض مسػ ٌػمى "المبرلػػة" أم السػػعى إلػػى توكيػػد اسػػتقبللية الجامعػػات كخاصػػة الحككميػػة منيػػا إزاء
ميسسات الدكؿ المس كلة عف قطاع التعميـ العالى (ك ازرة أك غيرىا).
كتعنػػى المفظػػة أيضػػا إطػػبلؽ يػػد اإلدارة الجامعيػػة فػػى الحصػػكؿ عمػػى م ػكارد تمكيميػػة مػػف خػػارج
مخصصػػات المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة ،بمػػا فػػى ذلػػؾ مسػػاىمات القطػػاع الخػػاص كتبرعػػات المػػانحيف
كالكقفيات ،ك"البحكث التعاقدية" ما الشركات ،ككذا رفا مسػتكيات الرسػكـ التعميميػة المحصػمة مػف

الطبلب ،كالتى يترتب عمييا التوثير فى سياسات القبكؿ كالقيد بالكميات الجامعية كالمعاىد العالية.

تنتشػػر ىػػذه المعػػانى لمتحريػػر – أك المبرلػػة – عمػػى مسػػتكل الجامعػػات فػػى الغػػرب كالشػػرؽ (مثػػاؿ :

بريطانيا كالصيف) ك ليا مييدكىا كمنتقدكىا أك المعترضيف عمييا .كتنصب أكجو االعتراض عمى
أف التحريػػر – فػػى التحميػػؿ النيػػا ى – قػػد ال يػػيدل ،فػػي حػ ٌػد ذاتػػو ،إلػػى تحسػػيف جػػذرل فػػى العمميػػة
التعميمية بقدر ما يعكس الرغبة فى التخمص مػف قيػكد الرقابػة الحككميػة  .كأف الػتخمص مػف ىػذه

القيكد ليس خي انر كمو ،فإف رفا رسػكـ الد ارسػة كفػؽ قاعػدة "اسػترداد التكػاليؼ" يمكػف أف يػيثر تػوثي انر
سمبيان عمى القاعدة االجتماعية لمتعميـ ،كيحرـ غير القادريف مف العا بلت مف فرص إلحاؽ أبنا يـ
بالمستكم الثالث مف التعميـ ،كخاصة فى سمؾ الجامعات .كيسكد ىذا االنتقاد فى دكا ر أكاديمية
كثقافية كاسعة فى الياباف عمى سبيؿ المثاؿ.
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ثالثا  :قابمية التشغيل
ترتبط قابمة التشغيؿEmployabilityبقدرة الكصكؿaccessأك "الحصكؿ" مف طرؼ خريجى
المنظكمة التعميمية فى المستكل الثالث عمى فرص العمؿ البل قة ،سكاء مف حيث شركط التشغيؿ

كمعدالت األجكر أك المزايا التومينية كغيرىا.

كقدـ الفصؿ مثالي ف عمى ىذا المكضكع مف فرنسا (كدكلة متقدمة) كسنغافكرة (كدكلة نامية-
ناىضة) .كيستخمص مف التجربتيف أف فرص التشغيؿ تتمتا فييما بيامش مرتفا

لبلتاحةavailabilityلمخريجيف ،بالنظر إلى الربط العضكل بيف المنظكمة التعميمية كالمنظكمة
اإلنتاجيةعمكما كالتشغيمية خصكصا ،إستخمص أنو كمما ارتفا مستكل التصنيا ،كمما أصبا فى

مقدكر الميىميف تعميميان كفنيان االندماج فى أسكاؽ العمؿ المرنة بكفاءة عالية نسبيان.

رابعا :التمويل

فيما يتعمؽ بقضية تمكيؿ التعميـ ،ما اتخاذ المنطقة العربية كحالة لمدراسة ،فإنو يمكف تقسيـ

الدكؿ العربية عمى مجمكعتيف ،كفؽ مصادر "المنظمة العربية" لمتربية كالثقافة كالعمكـ – أليكسك:
المجمكعة األكلى تضطما الحككمات فييا بالدكر األساسى لمتمكيؿ ،مف باطف المكازنة العامة
لمدكلة ،كمف بينيا مصر كدكؿ "مجمس التعاكف الخميجى" ،كدكؿ المغرب العربى .ك أما

المجمكعة الثانية ،فتتبا أسمكبان تكفيقيان يراعى ضعؼ المخصص الحككمى كيكازنو بارتفاع الرسكـ
التعميمية كمساىمات القطاع الخاص كالمجتما المدنى ،كتشمؿ لبناف كاألردف كفمسطيف.

كفى ضكء النقاط السابقة ( التدكيؿ ك"تحرير" التعميـ العالى ،كقابمية التشغيؿ ،كالتمكيؿ) فقد

تـ التكصؿ إلي عدد مف الدركس المستفادة الميمة عمى المستكل العربى العاـ ،بما فيو جميكرية

مصر العربية ،أىميا:

ُ -ضركرة التكفيؽ بيف استقبللية اإلدارة الجامعية كفاعمية السمطة اإلشرافية لممجمس

تغكؿ مف طرؼ تجاه طرؼ ..كحتى ال تككف الدعكة
األعمى لمجامعات ،حتى ال يحدث ٌ
إلى "تحرير" اإلدارة مجرد كسيمة لمتخمص مف الرقابة العامة عمى منظكمة التعميـ العالى.

ِ -بالتطبيؽ عمى مسولة الرسكـ الدراسية ،تطرح قضية مجانية التعميـ كالتعميـ العالى مف
فترة إلى أخرل .كينبغى التدرج فى رفا الرسكـ بما ال يخؿ بمبدأ تكافي الفرص كحتى ال
يتـ التوثير سمبان عمى فرص الحراؾ االجتماعى ألبناء العا بلت مف القكل االجتماعية

محدكدة الدخؿ.

ّ -أىمية الكصكؿ بمخصص اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ كالتعميـ العالى إلى المستكيات
العالمية المقارنة كخاصة فى (الدكؿ النامية الديناميكية) كالصيف كاليند كالب ارزيؿ كجنكب
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أفريقيا ،حيث االستثمار فى التعميـ ليس مجرد استثمار اجتماعى كلكنو استثمار
كطنى فى التحميؿ األخير .
اقتصادل– اجتماعى كمى ،كمف ثـ
ٌ
ْ -بذؿ اىتماـ خاص بتعميـ الصفكة العممية لجيؿ الشباب فيما يسمىElite Education
كيعبر عنو في بعض الكتابات بػ ػ ػ "إدارة المكاىب" .كجرل العرؼ عمى تسمية ىذه الف ة

فى مصر بالمتفكقيف.

ٓ -التدقيؽ فى كسا ؿ التمكيؿ الجامعى البديمة لرفا الرسكـ ،مثؿ ما يسمى بالصناديؽ
الخاصة ،مف أجؿ التكفيؽ بيف تكفير مكارد إضافية مف األنشطة الجامعية المختمفة

كالبحث التعاقدل ،كبيف الحيمكلة دكف تسرب الممارسات الميدية إلى الفساد فى بي ة

التمكيؿ الجامعى.

ٔ -أف تككف استراتيجية تطكير التعميـ كالتعميـ العالى جزء مف استراتيجية شاممة ،محكرىا
التطكر الصناعى كالعممى–التكنكلكجى ،بحيث يتـ رفا مستكل التوىيؿ المنتا لطمبة
الجامعات كالمعاىد العالية كفؽ "مكاصفات الميف" البلزمة ،كمف ثـ تكفير فرص التشغيؿ

البل ؽ لمخريجيف.

 - IIIأما الفصل الثالث والمعنون "قضية مجانية التعميـ العالي في ضكء معيارم عدالة اإلتاحة
كتحقيؽ الكفاءة كاالستفادة مف الخبرات الدكلية" فقد أبرز أف أىـ التحديات التي تكاجة التعميـ في
مصر ،كأكثرىا كط ة ىي قضية مجانية التعميـ بصفة عامة ،كمجانية التعميـ العالي منو بصفة

خاصة .فإذا كانت مجانية التعميـ أمر مقبكؿ بؿ ككاجب حتى مرحمة نياية التعميـ األساسي ،أك
أف تمتد حتى لنياية التعميـ قبؿ الجامعي ،فإف مد المجانية إلى التعميـ العالي مرىكف بالعديد مف

العكامؿ التي منيا :قدرة ميسسات التعميـ العالي الحككمية عمى إستيعاب األعداد المتزايدة مف

طالبي خدمة التعميـ العالي كتناسب التكمفة االجتماعية التي يتحمميا المجتما نتيجة تحمؿ تكمفة
التعميـ العالي ما العا د االجتماعي منو ،كىك ما يعني في نفس الكقت أف يتحمؿ القطاع العا مي

بتكمفة تتناسب كالعا د الخاص الذم يحصده مف التعميـ العالي إضافو إلي دكر القطاع الخاص
كحجمو في تقديـ ىذا المستكل مف التعميـ .بيد أف أىـ محكر مف محاكر قضية مجانية التعميـ

العالي تتمخص في السياؿ الذم إىتـ ىذا الفصؿ باإلجابو عميو ،كمفاده :ىؿ حققت المجانية
اليدؼ منيا في تحييد أثر مستكل الدخؿ عمى تحقيؽ عدالة اإلتاحة ،كفي نفس الكقت تحقيؽ

الكفاءة منيا؟ بمعنى أخر ،ىؿ أصبا اإللتحاؽ بالتعميـ العالي بفضؿ المجانية يتكقؼ فقط عمى
قدرة الطالب الفطرية كجيده في التحصيؿ كالدرس ،أـ أف ىناؾ عكامؿ أخرل حاكمة ،كبالتالي

فقدت المجانية اليدؼ منيا...؟
231

سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقم ( – )186معيد التخطيط القومي

كلقد أظير التحميؿ بيذا الفصؿ أف المجانية المطمقة حكاف كانت قد نجحت ظاىرنيا في إلغاء
أثر مستكل الدخؿ عمى اإللتحاؽ بالتعميـ العالي ،إال أف إختيار المسار التعميمي الذم ييدم

مباشرة إلى اإللتحاؽ بالتعميـ العالي يتكقؼ عمى ما حاكلت المجانية المطمقة تحييده حكالغاء أثره .
فإختيار األسرة المسار التعميمي ألبنا يا يتكقؼ إلى حد كبير عمى المستكل االقتصادم ليا،
كالمعبر عنو بتيار الدخؿ كرصيد الثركة:

 الدخؿ الذم يتطمب أف يككف حجمو قادر عمى تغطية نفقات التعميـ الثانكم العاـ المكازمأم الدركس الخصكصية ،كالتي أصبحت نتيجة ضعؼ كفاءة ككفاية التعميـ الثانكم العاـ

الرسمي ،أحد محددات النجاح في الثانكم العاـ مف جية ،كتحصيؿ أكبر مجمكع ممكف

أيضا أف يككف حجمو قادر
لئللتحاؽ بالتعميـ العالي المومكؿ مف جية أخرل .كما يتطمب ن
أيضا في أغمب الكميات كالمعاىد
عمى تغطية نفقات الدركس الخصكصية التي تفشت ن

العميا.
-

الثركة التي تيمف االستثمار طكيؿ األجؿ في التعميـ العالي ،حيث أف اإلستثمار في

التعميـ العالي يستغرؽ مدل زمني يتراكح مف سبا إلى ثماف سنكات ،كىك ما يجعؿ

إستثمار طكيؿ األجؿ يصعب عمى ىمف ال يمتمؾ الثركة
نا
اإلستثمار في التعميـ العالي
توميف التمكيؿ البلزـ لو.

كما أتضا خبلؿ التحميؿ أف السبب الر يس مف كراء تدني كفاءة العممية التعميمية ترجا
إلى المجانية المطمقة التي كلدت عدـ العدالة في إتاحة غير منضبطة .فالمجانية المطمقة

سمحت بإستيعاب أعداد متزايدة مف سنة ألخرل بيا نسب ال يستياف بيا مف ف ات غير
مستحقة عمى حساب ميزانية الدكلة ذات المكارد الضعيفة كمحدكدة النمك .كىك ما أدل
كسييدم إذا إستمر الحاؿ عمى ما ىك عميو إلى إنخفاض كتدني الكفاءة الداخمية كالخارجية

لمنظكمة التعميـ العالي.

كىذا ما أكضا أف المجانية المطمقة قد فقدت معناىا كأضحت بكضعيا الحالي إىدار

غير مبرر لمماؿ العاـ يجب البحث عف ألية لترشيده ،خاصة كأنيا كلدت العديد مف اآلثار

السمبيو التي مف أىميا ما تناكلتو الدراسة في العناصر التالية:
-

إنخفاض رفاىية المجتما

-

إعادة تكزيا الدخؿ القكمي لصالا الطبقات الغنية

-

إنخفاض العا د االجتماعي مف اإلنفاؽ العاـ

فإذا كانت أغمب دكؿ العالـ قد أعادت النظر في نيا المجانية المطمقة ،كقامت بتكزيا

عبء تكمفة التعميـ العالي بينيا كبيف القطاع العا مي فيما يعرؼ بمفيكـ "التشاركية أك المشاركة
232

تطوير منظومة التعميم العالي في مصر

في تكمفة التعميـ العالي"  .Cost Sharing in Higher Educationليذا ،فمف الضركرم في
أيضا أف يعاد التفكير في المجانية المطمقة ،كالبحث عف سبؿ أكثر جدكل مف بيف الطرؽ
مصر ن
عالميا لمكصكؿ إلى ىدؼ تحقيؽ الكفاءة كبما ال يتعارض كمفيكـ عدالة
كاالساليب المتبعة
ن

اإلتاحة.

ىذا ،كقد أظيرت تجارب الدكؿ منذ تسعنيات القرف العشػريف أسػاليب كطػرؽ متنكعػة يػتـ بيػا

شيكعا مايمي:
مشاركة الطبلب كأسرىـ لمدكلة في تحمؿ تكمفة تعميميـ .كمف أكثر ىذه الطرؽ
ن
مقدما.
 رسكـ التعميـ المدفكعة ن
 رسكـ التعميـ ميجمة الدفا.

كعميػػو ،تعػػد "التشػػاركية" أم مشػػاركة الطػػبلب كأسػػرىـ فػػي تكمفػػة التعمػػيـ العػػالي ىػػك تكجػػو عػػاـ
دكلي الغرض منو:

أوًال:الحد مف سكء تكزيا المكارد العامة لمدكلة بحصكؿ ف ات مقتدرة غير مستحقة لمدعـ الذم

كمجتمعيا كالمستحقة أكثر مف
اقتصاديا
كاف مف األكلى أف يكجو بكاممو لمف ات المستضعفة
ن
ن
غيرىا ليذا الدعـ.

ثانيا:تكفير مصدر لتمكيؿ التعميـ العالي بجكار اإلنفاؽ الحككمي الذم أضحى غير قادر عمى
ً
تغطية نفقات التعميـ المتزايدة مف سنة ألخرل.

ثالثًا:تحقيؽ كفاءة النظاـ التعميمي بشقييا الداخمي كالخارجي.

ابعا :تحقيؽ عدالة اإلتاحة بإستيداؼ مستحقي الدعـ كتكجيو ما كاف يستقطا منيـ نتيجة ضـ
رً
القادريف لمظمة الدعـ ،كرده إلييـ في صكرة خدمات أكثر كبجكدة أعمى.
كفي التحميؿ األخير ،يتضا أف المجانية المطمقة لـ تحقؽ الغرض المنكط بيا في تحقيؽ

عدالة إتاحة التعميـ العالي ،بؿ إنيا أدت إلى إنخفاض الكفاءة التعميمية الداخمية كالخارجية.
كليس معنى ذلؾ المطالبة بإلغا يا ،بؿ ترشيدىا بإستيداؼ الف ات المستحقة بناء عمى معايير

أيضا في إستبعاد تمؾ الف ات القادرة ذات البعد
محكمة
عمميا ،كالتي يككف ليذه المعايير دكر ن
ن
ذاتيا عمى طمب التعميـ كالبحث عنو كتحمؿ
االجتماعي كالثقافي الذم يحثيا ىذا البعد بؿ يجبرىا ن
تكمفتو.

إف الحقب التاريخية التي فرضت ظركفيا االقتصادية كاالجتماعية أف يككف لممجانية المطمقة

دكر فعاؿ في تكسيا قاعدة التعميـ العالي قد إنتيت .كفف األكاف إلعادة التفكير كالبحث عف
أليات "إستيداؼ حكاستبعاد" محمية تناسب طبيعة كظركؼ مصر االقتصادية كاالجتماعية في
ضكء االستفادة مف تجارب الدكؿ المختمفة خاصة المشابية أك قريبة الشبة بكضا مصر
كظركفيا.
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كما أنو مف الضركرم في ضكء البعد المقارف أف تككف ىناؾ ألية لتفعيؿ "التشاركية" في
مقدما أك ميجمة الدفا مثؿ:
مصر بتكفير العديد مف البدا ؿ لسداد رسكـ التعميـ سكاء المفكعة ن
 إتاحة دفا التكمفة السنكية لمطالب بنسبة خصـ معينة لؤلسر الغنية أك القادرة عمى
السداد أك أف يككف السداد عمى أقساط خبلؿ العاـ الدراسي بنسبة خصـ أقؿ أك بدكف

خصـ.


إنشاء إدارة خاصة في البنكؾ العاممة أك بنؾ خاص لمطمبة يمنا قركض ميسرة بفا دة

بسيطة ( تزيد أك تقؿ حسب عدد سنكات السداد ) ،كبفترة سماح معينة كلتكف خمس

سنكات بعد التخرج يبدأ بعدىا السداد كلمدة محددة.

 فرض ضريبة عمى دخؿ خريجي الجامعات كالمعاىد العميا بنسبة معينة تسما بسداد
تكمفة التعميـ العالي في غضكف عدد محدد مف السنكات.


أف يتاح لخريجي الجامعات كالمعاىد العميا بالعمؿ في المرافؽ العامة أك المشركعات

مباشرا ،تتناسب ىذه الفترة ما تكمفة التعميـ العالي لكؿ
القكمية لفترة محددة بعد التخرج
ن
خريا ،عمى أف يخصـ مف األجر الشيرم نسبة معينة كلتكف َٓ %أك ٕٓ %لسداد
تكمفة التعميـ العالي ،كأف يحصؿ عمى النسبة الباقية لتغطية نفقاتو الخاصة.


 - IVأما الفصل الرابع كالمعنكف "تصكر مقترح لتمكيؿ التعميـ العالي في مصر" فقد تناكؿ
قضية تكفير التمكيؿ ك التي تعتبر مف أىـ قضايا إصبلح التعميـ العالي كالنيكض بجكدتو .كقد

قامت الحككمة المصرية بتنفيذ عدد مف السياسات االصبلحية التي أثرت عمى تمكيؿ التعميـ
العالي كالتي كاف مف أبرزىا التكسا في إنشاء الجامعات كالمعاىد الخاصة أك السماح لمميسسات

التعميمية الحككمية بإلحاؽ الطبلب ببراما خاصة يتـ مف خبلليا تقاضي رسكـ الدراسة مف

الطبلب ( نظاـ االنتساب كالبراما التي تدرس بمغات اجنبية ،اضافة لبراما التعميـ المفتكح كقبكؿ
الطمبة الكافديف) ضمف مصادر التمكيؿ الذاتية لمجامعات ،أك قبكؿ القركض كالمنا الدكلية

المساىمة في عممية تمكيؿ التعميـ العالي .

بالرغـ مف ذلؾ ،مازاؿ قطاع التعميـ العالي في مصر يعاني مف قصكر في اإلنفاؽ العاـ

المكجو لو مف قبؿ الدكلة .كلػذلؾ تمثػؿ اليػدؼ الر يسػي لمد ارسػة فػي كضػا تصػكر مقتػرح لتمكيػؿ
التعميـ العالي في مصر في محاكلة لرفا جكدة التعميـ العالي عػف طريػؽ تطػكير مصػادر التمكيػؿ
الحالية كايجاد بدا ؿ تمكيمية مناسػبة .كلتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ حػددت الد ارسػة مجمكعػة مػف األىػداؼ

الفرعية كىى التعرؼ عمى الكاقا التمكيمي لمتعميـ العالي في مصر ،كتناكؿ مصادر تمكيؿ التعمػيـ
الع ػػالي الحك ػػكمي ،ك ػػذلؾ كيفي ػػة تخص ػػيص مكازن ػػات الجامع ػػات المصػ ػرية .حكابػ ػراز أى ػػـ التح ػػديات
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كالعكا ؽ التي يكاجييا تمكيؿ التعميـ العالي في مصر سكاء مف حيػث كػـ االنفاؽ(عػدـ كفايتػو) أك
مػػف حيػػث كيفيػػة االنفػػاؽ (عػػدـ كفاءتػػو) .ثػػـ كضػػا تصػػكر بالمسػػاىمات المقترحػػة لتمكيػػؿ التعمػػيـ

العػالي فػي مصػر تشػػمؿ  :كيفيػة مكاجيػة القيػػكد كالتحػديات التمكيميػة ،عػػف طريػؽ تطػكير مصػػادر
التمكيؿ الحالية أك إقتراح مصادر بديمة حديثة لتمكيػؿ التعمػيـ العػالي فػي مصػر تتنػاكؿ مسػاىمات

كػ ػػؿ مػ ػػف الحككمػ ػػة كالقطػ ػػاع الخػ ػػاص كاألف ػ ػراد كالمجتمػ ػػا المػ ػػدني ،كػ ػػذلؾ مسػ ػػاىمات الميسسػ ػػات
االنتاجية كالخدمية في عممية التمكيؿ.

كقد خمصت الدراسة إلى أف القطاع مػا زاؿ يعتمػد بشػكؿ أساسػي عمػى التمكيػؿ الحكػكمي

بنسػػبة تتعػػدل اؿَٕ %مػػف اجمػػالي التمكيػػؿ ،كبػػاقي النسػػبة لممصػػادر األخػػرل لمتمكيػػؿ كالتمكيػػؿ
الذاتي كالقركض كالمنا الخارجيػة كمسػاىمات الطػبلب .كػذلؾ يػتـ تخصػيص المكازنػات الحككميػة

لمجامعات كالجيات البحثية المصرية عمى أساس البنكد كليس عمى أساس البراما ،مما أثر بشكؿ
سػػمبي عمػػى تكزيػػا اإلنفػػاؽ العػػاـ بالطريقػػة التػػي تحقػػؽ أىػػداؼ العمميػػة التعميميػػة ك ترفػػا مػػف جػػكدة

القطاع.

يعػػاني القطػػاع بشػػكؿ ر يسػػي مػػف عػػدـ كفايػػة المػكارد التمكيميػػة لتغطيػػة احتياجػػات العمميػػة

التعميميػػة ،يتضػػا ذلػػؾ مػػف إنخفػػاض اإلنفػػاؽ العػػاـ عمػػى التعمػػيـ العػػالي كنسػػبة مػػف النػػاتا المحمػػى
اإلجمالي ،كذلؾ انخفاض نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي إلى إجمالي اإلنفاؽ العاـ عمى التعمػيـ

مما انعكػس سػمبيان عمػى نصػيب الطالػب المصػرم مػف اإلنفػاؽ عمػى التعمػيـ العػالي مقارنػة بنظ ار ػو
في بعض الدكؿ العربية ،ىذا ما دفا األسر المصرية لئلتجػاه نحػك الػدركس الخصكصػية كبالتػالي
ارتفػػاع حجػػـ اإلنفػػاؽ العػػا مي عمػػى التعمػػيـ .كمػػف أىػػـ أسػػباب عػػدـ كفايػػة المػكارد التمكيميػػة تعػػاظـ

اإلنفػػاؽ عمػػى بػػاب األجػػكر كتعكيضػػات العػػامميف سػكاء فيمػػا يخػػص الجامعػػات أك الجيػػات البحثيػػة
األخرل ،كيعكد ذلؾ إلى تكبيؿ الميسسات التعميمية بوعداد مف العمالة اإلدارية التي تكمػؼ الدكلػة

بوعباء مالية في حيف أف مردكدىا ض يؿ نسبيان ،كال يتناسػب مػا المخصصػات الماليػة ،ممػا يحػرـ
باقي البنكد اليامة كاإلستثمارات كشراء السما كالخدمات مػف تكجيػو مزيػد مػف اإلنفػاؽ ليػـ .اتضػا

أيضان كجكد تفاكت في تكزيا الفػرص التعميميػة عمػى المحافظػات كعػدـ المسػاكاة فػي حصػكؿ كافػة
الف ػػات النكعيػػة كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية عمػػى نفػػس الفػػرص التعميميػػة كبالتػػالي عػػدـ القػػدرة عمػػى
تكصيؿ الدعـ الحككمي لئلنفاؽ عمى التعميـ لمف يستحقو.

كمف ناحية أخرل يعاني القطاع مف عدـ كفاءة اإلنفاؽ الحكػكمي عمػى التعمػيـ ،كتتجمػى

مظ اىر عدـ الكفاءة في سمبية ميشرات الكفاءة الداخمية كالخارجية ،ك قد تجمػت أىػـ مظػاىر عػدـ
الكفاءة الداخمية في استحكاذ اإلنفاؽ الجارم عمى التعمػيـ عمػى مػا يقػرب مػف ّ % ُٗ.مػف جممػة

اإلنفػػاؽ العػػاـ عمػػى التعمػػيـ فػػي حػػيف بمػػغ اإلنفػػاؽ اإلسػػتثمارم حػكالي ٕ% ٖ.طبقػان لممكازنػػة العامػة
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لمدكل ػػة ع ػػاـ َُِٓ.َُِٔ/ك ػػذلؾ أش ػػار تك ػػدس الط ػػبلب بالجامع ػػات كاس ػػتغراؽ بع ػػض ال ػػدرجات
العممية في المرحمة الجامعية مددان زمنية طكيمة إلى عدـ الكفاءة الداخمية لقطاع التعميـ العالي في

مصر ،بينما تـ التعبير عف ميشرات الكفاءة الخارجية بميشرات تعكس جكدة نظاـ التعمػيـ العػالي
بشػػكؿ عػػاـ كػػبعض الميش ػرات العالميػػة مثػػؿ معػػدؿ معرفػػة الق ػراءة كالكتابػػة بػػيف البػػالغيف كالتكزيػػا

النسػػبي لممتعطمػػيف طبق ػان لمحالػػة التعميميػػة الػػذم يعكػػس مػػدل مبلءمػػة مخرجػػات النظػػاـ التعميمػػي

لمتطمبػػات السػػكؽ ك جػػكدة نظػػاـ التعمػػيـ ،كجػػكدة تعمػػيـ الرياضػػيات كالعمػػكـ ،كجػػكدة مػػدارس اإلدارة
في مصر كمقارنتيا بالمتكسط العالمي ،ككانت الميشرات سمبية لحد كبير ممػا دؿ عمػى انخفػاض

الكفػػاءة الخارجيػػة لمقطػػاع .كيرج ػػا انخفػػاض الكفػػاءة التمكيميػػة إل ػػى عػػدـ كجػػكد سياسػػات كخط ػػط
متكاممة مستمرة تساعد عمى عبلج أكجو القصكر في عممية تمكيؿ التعميـ العالي.

كمف أجؿ التصدم لتحديات كعكا ؽ تمكيؿ التعميـ العالي في مصر ،تـ كضا مقترح لتصكر

إستراتيجي لتمكيؿ التعميـ العالي يشمؿ تطكير مصادر التمكيؿ الحالية ك ايجاد بدا ؿ تمكيمية
مناسبة ترتبط بشكؿ كاقعي بتحقيؽ األىداؼ المنشكدة لعممية اصبلح التعميـ العالي ،كيتضمف

ىذا المقترح تحديد األطراؼ المشاركة لمدكلة في عممية تمكيؿ التعميـ العالي ،ككيفية مشاركة

كؿ طرؼ في عممية التمكيؿ.

تمثمت أىم المساىمات المقترحة لمدولة ( الحكومة ) في تمويل التعميم العالي في :االلتزاـ

بنسبة محددة مف الناتا المحمي االجمالي لمتعميـ العالي تساكم أك تقارب النسبة المحددة في

باقي الدكؿ ،الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص التي تخفؼ العبء عف التمكيؿ الحككمي،
التكسا في استثمار مكارد الجامعات ك الجيات البحثية مف الخبرات كاالستشارات ،االستفادة مف

األصكؿ التي تدر دخبلن كاألراضي كاألكقاؼ التي تعتبر مصد انر ىاما تعتمد عميو الجامعات

العريقة في التمكيؿ ،مشاركة السمطة المحمية لمحككمة في تمكيؿ التعميـ العالي عف طريؽ تقديـ
الدعـ المادم البلزـ لمميسسات التعميمية الجامعية ،تقديـ القركض الطبلبية بعد تحديد األنكاع

المناسبة ،كضا نظاـ شامؿ إلعادة تكزيا الخدمات التعميمية جغرافيان ،ترشيد مبدأ مجانية التعميـ

المتاح لمجميا ،تطكير نظـ إعداد المكازنات الحككمية لمتعميـ العالي كتوسيسيا عمى البراما
كاآلداء ،تحقيؽ ما يسمى بفاعمية التكمفة مف أجؿ رفا كفاءة االنفاؽ العاـ ،كضا ضكابط فنية
لمتعييف اإلدارم بالميسسات العممية كالبحثية كعمؿ براما إعادة توىيؿ مستمرة لمكادر اإلدارم،

منا الجامعات االستقبلؿ الكامؿ ماليان إلدارة أمكاليا كاستثمارىا في مجاالت مبل مة كذات عا د

مناسب ،جذب طبلب دكلييف لدييـ القدرة عمى دفا الرسكـ ،تعظيـ االستفادة مف المنا
كالقركض الدكلية ،اتخاذ تدابير مكافحة الفساد مف األمكر التي تعكد بالفكا د عمى قطاع التعميـ

بوسره ،تخطيط مدة الدراسة لنيؿ درجة عممية في مصر بصكرة تتفؽ ما الممارسات الدكلية.
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أما عف أىم مساىمات القطاع الخاص :فيمكنو المساىمة في صندكؽ يخصص لمتعميـ
العالي عمى غرار صندكؽ مشركع تطكير التعميـ العالي بيدؼ تمكيؿ ميسسات التعميـ العالي،
كبشكؿ عاـ يرفا القطاع الخاص بما يكفره مف فرص تعميمية عبء تمكيمي ىاـ عف كاىؿ

الحككمة .كفيما يتعمؽ بمساىمات األفراد :مشاركة الطبلب كأكلياء االمكر في التكمفة Cost
 Sharingبقكاعد محددة كدكف مساس بحؽ الطالب القادر عمميان كغير القادر ماديان عمى
الحصكؿ عمى الفرصة الكاممة في التعميـ ،تعاظـ دكر التكعية اإلعبلمية تجاه أسر الطبلب

الجامعييف بوىمية مساندتيـ لمدكلة في رفا جكدة التعميـ كالتشجيا عمى ضخ المبالغ المدفكعة

في الدركس الخصكصية في قنكات رسمية تعزز عممية تمكيؿ التعميـ العالي ،أما عف مساىمات

المجتمع المدني فتتمخص في :توسيس شركات كميسسات أىمية لمتجارة أك اإلنتاج
الصناعي،ترفا العبء عف الدكلة لتكفير عمؿ لكؿ مكاطف ،مما يتيا لمحككمة أف تيتـ بالتعميـ
مف المدرسة االبتدا ية إلى المرحمة الجامعية كالتوىيؿ الجيد لمشباب ليقكـ بعد ذلؾ بالمشاركة

الفعالة في اإلنتاج ،قياـ الشركات كالميسسات األىمية بتمكيؿ التعميـ العالي عف طريؽ المساىمة

في صندكؽ يخصص لمتعميـ العالي أك تقديـ منا لمطبلب كرعايتيـ اجتماعيان كصحيان ،تحفيز

اإلعبلـ كالميسسات الدينية

لؤلفراد كالميسسات عمى تمكيؿ التعميـ العالي بكصفو أحد

اإللتزامات القكمية الميمة التي تيكد اإلنتماء لممجتما كالمساىمة في تطكيره ،تبرع المجتما
المدني باألراضي أك المكاد اإلنشا ية أك حتى بالعمؿ التطكعي كالمجيكد ،جميعيا تعتبر

مساىمات منو في تمكيؿ التعميـ العالي .كتتمثؿ أىـ مساىمات المؤسسات الخدمية واإلنتاجية
في  :إجراء تعاقدات بيف ميسسات التعميـ العالي كالشركات الصناعية عمى قاعدة دعـ

المختبرات العممية التابعة لمجامعة مقابؿ االستفادة مف نتا ا البحث ،اجراء تعاقدات بيف
الميسسات الصناعية كالمالية يتـ بناء عمييا تمكيؿ التعميـ مف أرباحيا مقابؿ اعطا يا مجمكعة

مف الحكافز كاالعفاءات بسبب مشاركتيا في تقديـ الخدمة االجتماعية.

مػػف الضػػركرم أف تكضػػا سياسػػات تنفيػػذ تمػػؾ االسػػتراتيجيو كفػػؽ خطػػط زمنيػػو مدركسػػو كأف يكػػكف
ىناؾ إطػا انر تفاعميػا بػيف كافػو األطػراؼ المشػاركو فػي عمميػو التمكيػؿ،حتي يكػكف ىنػاؾ إتسػاقان فػي

إتخ ػػاذ القػ ػ اررات ك تجنبػ ػان ألم إى ػػدار ف ػػي عممي ػػات اإلنف ػػاؽ ناش ػػيء ع ػػف إزدكاجي ػػو التمكي ػػؿ أكس ػػكء

تكزيعو عمي أكجو اإلنفاؽ ك عمي ميسسات التعميـ العالي المختمفو  .

 -Vوفيما يتعمق بالفصل الخامس مف الدراسة كالمعنكف "الع قة بين البحث العممى بالتعميم
العالى وتنمية المجتمع المصرى وكيفية تطويرىا " فيك ييدؼ لتفعيؿ العبلقة بيف البحث العممى

بالجامعات كميسسات البحكث المصريو لخدمة كتنمية المجتما ،حيث يقا عمى عاتقيا مس كلية
كبيرة تجاه المجتما مف خبلؿ دكرىا فى تطكير المعارؼ كتطبيقيا باعتبارىا ىامة كأساسية فى
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بمكرة كتككيف منتجات كخدمات مفيدة تخدـ الفرد كالمجتما .لذا فقد تبمكرت أىدافو التفصيمية فيما

يمي  -:
.1إبراز أىمية البحث العممى فى التنمية المستدامة .

ُ .إبراز أىمية التكامؿ بيف الكيانات األساسية لمنظكمة البحث العممى لمتعميـ العالى بمصر
كالتى تشمؿ المكارد البشرية كالتمكيؿ ما الجيات المستفيدة مف األبحاث متمثمة فى

الكيانات الصناعية كالزراعية كالتجارية لمدكلة.

ِ .كيفية تفعيؿ العبلقة بيف ميسسات التعميـ العالي بمصر بما تصدره مف األبحاث العممية
كبيف القطاع العاـ كالخاص كخاصة الصناعة كالمجتما المدني.

كعمى ىذا فقد تطرؽ الفصؿ إلى دراسة كاقا البحث العممى فى التعميـ العالى بمصر
كتقييمو مف خبلؿ عدة ميشرات ىي ميش ارت التعميـ العالى ،النشر العممى الدكلى ،كبراءات

االختراع ،كاإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير(كنسبة مف إجمالي الناتا المحمى) ،القدرة عمى االبتكار
كالقدرة عمى جذب المكىبة ،كما تطرؽ إلى التحميؿ البي ى الرباعي لمنظكمة البحث العممى فى

مصر(تذًٍٍ  )SWOTلمتعرؼ عمى نكاحي القكة كالضعؼ كالفرص كالتيديدات لمنظكمة البحث
العممى بمصر ،األمر الذل أدل إلى تحديد المعكقات كالتحديات التى تكاجو البحث العممى

بالتعميـ العالى فى مصر .كما كاف مف األىمية بمكاف عرض الخبرات العالمية الحديثة لمجامعات

فى مجاؿ البحث العممى ككيفية االستفادة منيا فى تطكير المجتما كتنميتو ،لذلؾ فقد تعرض
الفصؿ لخبرات كؿ مف  :الصيف ،الياباف ،دكؿ جنكب شرؽ فسيا (ماليزيا كتايبلند كسنغافكرة )،

فرنسا ،أمريكا فى مجاؿ ربط البحث العممى بخدمة المجتما .كاختتـ ىذا الجزء بكيؼ تستفيد

الجامعات المصرية مف الخبرات السابقة حكابراز أىـ الجيكد التى تبذؿ مف جانب الحككمة

المصرية حاليان مف أجؿ النيكض بمنظكمة البحث العممى ،كما تمى ذلؾ تقييـ ألىـ ىذه الجيكد
التى بذلت حيث نرل أنيا غير كافية فاألمر يستمزـ جيكد أكبر لكجكد مشاكؿ مزمنة تحتاج

لحمكؿ سريعة كحاسمة .كما اننا نتفؽ ما ما تـ عرضو لممساريف التى تضمنتيما اإلستراتيجية

القكمية لمعمكـ كلبلبتكار كالتكنكلكجيا (َُِٓ )ََِّ-المسار األول كالذل يستيدؼ " تيي ة بي ة
محفزة كداعمة لمتميز كاالبتكار فى البحث العممى ،بما ييسس لتنمية مجتمعية شاممة حكانتاج
معرفة جديدة تحقؽ ريادة دكلية" ،والمسار الثانى الذل يستيدؼ إنتاج المعرفة كنقؿ كتكطيف
التكنكلكجيا كتطكيعيا لممساىمة فى التنمية االقتصادية كالمجتمعية .كبالتالى فعمى ميسسات
التعميـ العالى العمؿ عمى تفعيؿ ىذيف المساريف لمقضاء عمى المشاكؿ كالتغمب عمى التحديات

التى تكاجو منظكمة البحث العممى بمصر.
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كفي نيايو الفصؿ تـ بمكرة أىـ النتا ا ك التكصيات فيما يمى -:

أىم النتائج:

 -2عدم وجود بيئة داعمة ل بتكار والبحث العممى :
كيتمثؿ في غياب الريية اإلستراتيجية الكاضحة لدكر الجامعات كمخطط معرفى
لممجتما ،كعدـ القياـ بدكرىا فى إنتاج العمـ كالمعرفة لخدمة التنمية كىك الشيء الذم

ينعكس مباشرة فى تزايد الفجكة المعرفية بيف مصر كالدكؿ المتقدمة ك مف أىـ نقاط
ضعؼ التعميـ الجامعي اقتصار دكر الجامعة عمى ككنيا مجرد مانا لمدرجات العممية
ما غياب دكرىا كميسسة لمتعميـ المستمر .كأيضا غياب سياسات فعالو لمربط بيف

اإلنتاج العممى بالجامعات كالميسسات البحثية كالطمب المجتمعى عمى البحكث مف

خبلؿ الشركات الصناعية كالميسسات الخدمية .كما أف ترتيب مصر لميشر القدرة عمى

االبتكار متوخر جدان بيف كثير مف الدكؿ العربية كاألجنبية ككذلؾ قيمة الميشر صغيرة
كىذا يدؿ عمى كجكد خمؿ كمشكمة فى البحث العممى كالتطكير التكنكلكجى بمصر.

 -1التمويل :

إف مايتـ تخصيصو لئلنفاؽ عمى البحث كالتطكير فى قطاع التعميـ العالى كنسبة مف

الناتا القكمى اإلجمالي ضعيؼ كال يكفى إلقامة نشاط متميز فى مجاؿ البحث العممى
كالتطكير التكنكلكجى .كال يكجد مصادر ثابتو كر يسيو كمتزايده لضخ الدعـ البلزـ

لميزانيو البحث العممي.

 -3الموارد البشرية :

تمثؿ ىجرة العقكؿ كخاصة فى التخصصات النادرة مشكمو كبيره في مجاؿ البحث

العممي بالجامعات ك كذلؾ ضعؼ استثمار الكفاءات العممية المتخصصة

بالجامعات لعبلج المشكبلت التى تكاجو قطاعات المجتما .

 -4براءات االختراع والممكية الفكرية :

تبمغ طمبات براءات االختراع لمجامعات المصرية (ّْ )%َ.كىى نسبة ض يمة.

فبالرغـ مف كثره األبحاث التى تنتشر دكليا فإف الذم يستخدـ منيا في التطبيؽ

لخدمو المجتما قميؿ نسبيان ،ك كذلؾ تدني ثقافو العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار كحقكؽ
الممكيو الفكريو ،ككجكد بعض المكا ا المعكقو ألصحاب الممكيات الفكريو.
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أىم التوصيات :

-2ضروة وجود بيئة داعمة ل بتكار والبحث العممى :
كيتحقؽ ذلؾ بتبنى سياسة لمبحث العممى تضا تصك انر شامبلن عف أىمية البحث العممى

كالتطكير التكنكلكجى البلزمة لمجتما عصرل يكاكب متطمبات مجتما المعرفة ،ك تشكيؿ فرؽ

عمؿ متخصصو كمدربو لتسكيؽ المعارؼ العممية كالتكنكلكجيا المتاحة بالجامعات ك المراكز

البحثيو ما االىتماـ باإلعبلـ كاإلعبلف عمى المشركعات البحثية كالتعريؼ بونشطتيا بجميا
كسا ؿ اإلعبلـ المر ية كالمسمكعة كالمقركءة ،ما عقد ندكات عممية كحمقات عمؿ يدعى إلييا

المعنييف بمجاؿ مكضكع الندكة أك حمقة العمؿ مف اليي ات العممية كالتنفيذية كالمستفيدة كمف
الدركس المستفادة مف خبرات جامعات الدكؿ المتقدمة فى مجاؿ البحث العممى يمكف أف تنتيا

الجامعات بمصر نفس النيا عمى سبيؿ المثاؿ -:

 السماح ألساتذة الجامعة بالعمؿ لدل ميسسات كقطاعات المجتما. إعفاء بعض األساتذة مف المحاضرات أك منحيـ أجازات لمتفرغ لمعمؿ البحثىسكاء داخؿ الجامعة أك خارجيا.

 قياـ ميسسات كقطاعات المجتما بتبنى مجمكعة مف الباحثيف فى الجامعاتكاإلنفاؽ عمى أبحاثيـ خاصة إذا كانت متصمة بمجاؿ أنشطتيا.

 -إنشاء العديد مف المراكز البحثية بالجامعات.

 -عقد المنتديات التى تتناكؿ مشكبلت المجتما.

-1الموارد البشرية :

لتنميو المكارد البشريو البد مف حصر الميسسات البحثية فى مصر حكاعادة ىيكمتيا كتكفير

البنية األساسية البشرية كاستثمارىا فى التعميـ كالتدريب كالبحث العممى كالتطكير التكنكلكجى
ككضا خطة لجذب العمماء المصرييف المياجريف مف الخارج كذلؾ بتكفير األجكر المناسبة
كالحياة المستقرة.

-3التمويـــل :

البد مف زيادة التمكيؿ المخصص لمبحث العممى كالتطكير التكنكلكجي ليقترب مف المعدالت

العالمية فعمى سبيؿ المثاؿ فى كؿ مف جميكرية ككريا حكاس ار يؿ يبمغ اإلنفاؽ عمى البحث
كالتطكير كنسبة مف إجمالي الناتا المحمى لعاـ َُِّ( ٓ  ) ْ.َٗ ،عمى التكالي بينما يبمغ

ٖٔ َ.لمصر لنفس العاـ .حكايجاد مصادر أخرل لمتمكيؿ باإلضافة إلى الميزانية المخصصة مف
الدكلة – حيث أف األبحاث الحديثة تحتاج تمكيؿ كبير كتكمفة مرتفعة .كمف مصادر التمكيؿ التى
يمكف االستفادة منيا مراكز التمكيؿ الدكلية كالجيات المانحة كالميسسات كالك ازرات كرجاؿ
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األعماؿ المستفيدة مف ىذه األبحاث لخدمة الصناعة التى تقكـ عمييا .كقياـ الجامعات بتطكير
منظكمة الدخؿ الخاص بيا لتتماشى ما ميزانية الدكلة كزيادة مصادر اإلنفاؽ الذاتي عف طريؽ

استغبلؿ المكارد الذاتية لكؿ جامعة ،كاالستفادة مف نتا ا التجارب الناجحة.

-4ضرورة تطوير الجامعات لتصبح بمثابة بيوت خبرة عمى مستوى المحافظات بمصر
أصبا مف الضركرم فى الكقت الحالى أف تككف كؿ جامعة فى نطاؽ محافظتيا عمي األقؿ أحد
بيكت الخبرة بتقديـ االستشارات لممشركعات الخاصة بالمحافظة لحؿ مشكبلتيا ،عمى أف تككف
ىذه االستشارات بمقابؿ مادم يعتبر بمثابة مصدر لعا د اقتصادم لمجامعات يمكف استغبللو فى

تنمية المجتما.
 -VIواخي ار فقد تنـاول الفصـل السـادس كالمعنػكف " عبلقػة التعمػيـ العػالي بسػكؽ العمػؿ كتفعيميػا"
بالد ارسػػة كالتحميػػؿ معرفػػة االتجاىػػات المعاصػرة لطبيعػػة العبلقػػة بػػيف التعمػػيـ العػػالي كسػػكؽ العمػػؿ،

حيث اف سكؽ العمػؿ حاليػا يتطمػب فػي ظػؿ الظػركؼ الحاليػة عمػؿ إصػبلحات فػي التعمػيـ بصػفة
عامػة كفػى التعمػيـ العػالي بصػفة خاصػة ،لػيس فقػط معالجػة مشػكمة البطالػة  ،كانمػا رفػا كفػاءة

األيدم العاممة كقدرتيا اإلنتاجيػة أمػاـ الضػغكط التنافسػية الخارجيػة ،بحيػث تتكيػؼ نظػـ التػدريب

لتخمػػؽ عمالػػة قػػادرة عمػػى العمػػؿ كفػػؽ المتغيػرات كالمسػػتجدات االقتصػػادية كالسياسػػية كاالجتماعيػػة
كالتكنكلكجية،فسػكؽ العمػػؿ االنػػي تطمػػب مزيػػدا مػػف المعرفػػة كالد اريػػة فػػي التعمػػيـ كالتػػدريب فػػي ظػػؿ

االقتصاد العالمي المتحرر ،باإلضافة الى دراسة خصا ص قكة العمؿ في مصر.

كما تـ السعي فى ىذا الفصؿ الى عمؿ نمكذج مقترح لتفعيؿ العبلقة بيف التعميـ العالي

كسكؽ العمؿ يقكـ عمى مجمكعة مف المتغيرات االساسية لميارات االتصاالت كميارات االعتماد

عمى الذات ،عمى اف يككف ذلؾ مدعـ بمعرفة طبيعية حكؿ التغير في عالـ العمؿ كالقدرة عمى
ادراؾ العبلقة ما العمؿ كما التعميـ العالي بجميا تخصصاتو ،باإلضافة الى ميارات ادارة

المسار الكظيفي كعبلقتيا بميارات التعميـ العالي كذلؾ مف خبلؿ(الكعى الذاتي-التشجيا الذاتي
 -اكتشاؼ كخمؽ فرص-التخطيط لمعمؿ -شبكات العمؿ-المبلءمة كاتخاذ القرار-التفاكض...

الى غير ذلؾ مف الميارات).

كمف خبلؿ ىذا النمكذج يمكف معالجة عدـ التكافؽ بيف العرض كالطمب عمى الميارات في

سكؽ العمؿ ،باإلضافة الي زيادة االرتباط بػ ػػيف المح ػػتكل التدريبي كالتػ ػػعميمي ككاقا سكؽ العمؿ.

كقد ت كصؿ ى ػ ػػذا الفصؿ الي العديد مف النتا ا كالتكصيات التي يجب اخذىا باالعتبار مف قبؿ
صانعي القرار كاصحاب المصالا ذات العبلقو بمنظكمو التعميـ العالي ،كالتي نكجزىا فيما يمي:
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أىم النتائج:
– كما تشير االحصا يات ،فمقد تزايدت اعداد الخريجيف بشكؿ كبير مما كاف لو اثر عمى

عدـ تكازف سكؽ العمؿ ،باإلضافة الى أف معظـ ىيالء الخريجيف ال تتكفر لدييـ المعمكمات

كالمعارؼ المتعمقة بالتوىيؿ التخصصي إلى جانب عدـ تكفر الميارات المينية البلزمة ( التوىيؿ

المينى ) .كىذه النتا ا تشير في مجمميا إلى أف ما يتمقاه الطبلب في الجامعة مف مناىا دراسية
إنما ىك بعيد كؿ البعد عف احتياجات سكؽ العمؿ األمر الذم يترتب عميو عدـ قدرة ىيالء

الطبلب بعد تخرجيـ عمي الكفاء بمتطمبات كاحتياجات سكؽ العمؿ.

 -أف أىـ السياسات التي يمكف أف تسيـ في تحقيؽ المبلءمة بيف الخريجيف كاحتياجات

سكؽ العمؿ تركزت في ضركرة تطكير المناىا الجامعية كربطيا بالتغيرات الحالية كالمستقبمية في
مجاالت العمؿ المختمفة كالتكسا في فتا األقساـ ذات الصمة بالكظا ؼ األكثر احتياجا في سكؽ

العمؿ كالتكسا في قبكؿ الطبلب في األقساـ العممية كالتطبيقية كمشاركة القطاع الخاص في رسـ
سياسة القبكؿ بالتخصصات المختمفو بالجامعات كاستحداث لجاف مشتركة لمتنسيؽ بيف خطط
التعميـ الجامعي كاحتياجات سكؽ العمؿ.

أىم التوصيات:

 تفعيؿ مشاركة ميسسات سكؽ العمؿ فى رسـ سياسات كخطط التعميـ العالي عف طريؽنشاط المجالس كالمجاف االستشارية لممناىا كالبراما التدريبية.

 -العمؿ عمى تطكير طرؽ التدريس كالمناىا بصفة دكرية كتمكيف الطبلب مف التدريبات

العممية فى الميسسات الجامعية كالتركيز عمى اكسابيـ الميارات الذىنية كالفنية.

 -دراسة االحتياجات الفعمية الحالية كالمستقبمية لسكؽ العمؿ مف التخصصات كخاصة

الحديث منيا كالميارات كتكفير قاعدة معمكمات تستحدث بصفة دكرية.

 -العمؿ عمى مراجعة التخصصات بميسسات التعميـ العالي كفتا تخصصات جديده كايقاؼ

القبكؿ فى التخصصات التي ال تتكافر حاليا بميسسات سكؽ العمؿ ،كايجاد معايير لمقبكؿ ،كتقنيف
االعداد فى التخصصات كفؽ احتياجات سكؽ العمؿ المحمى.

 -العمؿ عمى تحقيؽ التكاصؿ كالتعاكف بيف ميسسات التعميـ كميسسات سكؽ العمؿ في

مجاالت التدريب كالتقييـ كتطكير المناىا ،ما االستفادة مف تجارب الدكؿ الناجحة في استخداـ
اليات الربط بيف مخرجات التعميـ العالي كاحتياجات سكؽ العمؿ الحالية كالمستقبمية.
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قائمو مـراجـع الدراسة
أوالً  :المراجع العربية

أ -الكتب و الدراسات :

 الحػػداد ،محػػرـ (َُِٔ) " ،قضػػايا أساسػػيو لتطػػكير منظكمػػو التعمػػيـ العػػالي فػػي مصػػر،
الميتمر الدكلي األكؿ بكميو التربيو – جامعو عيف شمس بعنكاف " تكجيات إستراتجيو في

التعميـ " ك الذم عقد في الفترة ُٓ ُٕ-أكتكبر َُِٔ .

 الح ػػداد ،مح ػػرـ كفخ ػػركف (َُِٔ) " ،تفعي ػػؿ إس ػػتراتيجية ال ػػذكاء االقتص ػػادىعمى المس ػػتكل
الميسسى كالقكمى بمصر" سمسمو قضايا التخطيط ك التنميػو ،رقػـ ِِٕ ،معيػد التخطػيط

القكمي بالقاىره .

 البن ػػؾ ال ػػدكلي ( ََُِ) " ،مراجعػ ػػات لسياس ػػات التعم ػػيـ الكطني ػػو ك التعم ػػيـ الع ػػالي فػػػي
مصر" ،منظمو التعاكف ك التنميو في الميداف اإلقتصادم.OECD ،

 التميمي ،عمى خميؿ (ََِٗ)" ،اصبلح التعميـ كالتدريب الميني كالتقني لتشغيؿ
الشباب" ،الميتمر العربي األكؿ لتشغيؿ الشباب ،منظمة العمؿ العربية ،الج از ر-ُٓ ،
ُٕ نكفمبر.ََِٗ ،

 البػػدرم ،أسػػماء كفخػػركف) ََِِ(" ،التعمػػيـ العػػالي فػػي مصػػر :ىػػؿ تػػيدم المجانيػػة إلػػى
تكافي الفرص" ،مجمس السكاف الدكلي .
 الػػدقٌى،نكر الػػديف ( َُِٓ ) ،تمكيػػؿ التعمػيـ العػػالى فػػى الػػكطف العربػػى ،الكثيقػػة الر يسػػية
المقدمة إلى الميتمر الخامس عشر لمكزراء المس كليف عف التعمػيـ العػالى كالبحػث العممػى

فػ ػػى الػ ػػكطف العربػ ػػى ،المنظمػ ػػة العربيػ ػػة لمتربي ػ ػة كالثقافػ ػػة كالعمػ ػػكـ ،اإلسػ ػػكندريةِٔ-ِِ ،
ديسمبر َُِٓ.

 العربي ،أشرؼ (ََُِ) ،تقييـ سياسات االنفاؽ العاـ عمى التعميـ في مصر في ضكء
معايير الكفاية كالعدالة كالكفاءة ،الميتمر الدكلي الخاص بتحميؿ أكلكيات االنفاؽ العاـ

بالمكازنات العامة في مصر كالدكؿ العربية  :شركاء التنمية ،فبراير ََُِ.

 العربي ،أشرؼ (ََِٗ)" ،تمكيؿ التعميـ العالي في مصر :رصد الكاقا -دراسة التجارب
كمصادر التمكيؿ المقترحة" ،برناما القضايا االجتماعية ،مجمس الكزراء المصرم ،مركػز

المعمكمات كدعـ إتخاذ القرار.
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 أميف،أحمػ ػػد محمػ ػػد(ََِٔ)" ،الدسػ ػػاتير كمشػ ػػركعات الدسػ ػػاتير فػ ػػي مصػ ػػر -د ارسػ ػػة فػ ػػي
اإلصبلح الدستكرم كالسياسي" مكتبة الشركؽ الدكلية.

 أحمد ،أشرؼ السعيد( ََِٖ ) " ،دكر التعميـ العالي في مكاجية تحديات توسيس مجتما
المعرفة في مصر" ،مجمة كمية التربية بالمنصكرة  -جامعة المنصكرة – مصر.

 ابراىيـ ،عزة شعباف( َُِِ )" ،الحراؾ الميني فى سكؽ العمؿ بيف النظرية كالتطبيؽ:دراسة

حالة لسكؽ العمؿ المصرم فى الفترة مف ُٖٖٗ إلى ََِٔ" ،اطركحة (ماجستير) -

جامعة القاىرة ،كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية -قسـ االقتصاد.

 البنؾ الدكلى (ََُِ) " ،مراجعات لسياسات التعميـ الكطنية التعميـ العالى فى مصر ".

 الدىشاف ،جماؿ (ََُِ) " ،العبلقة اإلستراتيجية بيف البحث العممى الجامعى
كالصناعة ،الكاقا كاآلفاؽ المستقبمية " ،كمية التربية – جامعة طنطا.

 الدسكقى ،إبراىيـ (َُِّ) " ،تطكير البحث العممى فى الجامعات المصرية فى ضكء
متطمبات اقتصاد المعرفة ريية مستقبمية " ،رسالة دكتكراه – جامعة القاىرة .

 المرصد المصرل لميشرات العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار ،أكاديمية البحث العممى ،تقرير
عاـ َُِْ.

 العبيدم ،سيبل نجبراف( ََِٗ )" ،المكاءمة بيف مخرجات التعميـ العالي كحاجات المجتما
في الكطف العربي" ،لمميتمر الثاني عشر لمكزراء المسيكليف عف التعميـ العالي كالبحث
العممي في الكطف العربي ،بيركت.

 العيسى،سميماف بف عبداهلل ( ََُِٔ )" ،دكر الجامعات السعكدية في الحد مف بطالة
خريجييا" ،مجمة كمية التربية  -بنيا.

 أحمد ،محمد أحمدمحمد ( َُِْ )" ،دكر التعميـ كالتدريب المينى فى تمبية احتياجات سكؽ
العمؿ مف القكل العاممة المدربة فى المجتما" ،مجمة كمية التربية  -بنيا.

 الصمادم،ىشاـ محمد( َُِٔ ) " ،المكاءمةبيف مخرجات التعميـ العالي كسكؽ العمؿ في
األردف ،المجمة األردنية في العمكـ التربكية.

 العتيبي،منير مطني ( ََِٕ )"،تحميؿ مبلءمة مخرجات التعميـ العالي الحتياجات سكؽ
العمؿ السعكدم" ،المجمة التربكية بجامعة الككيت.

 باىى،اسامو حسيف ابراىيـ( ََُِ )" ،الميشرات االجتماعية كاالقتصادية عمى التعميـ
الجامعي في مصر خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف" ،بحث مرجعي ،مجمة التربية

كالتنمية جامعة االزىر ،كمية التربية.
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 بمتاجي،مركة (َُِٓ) ،التعميـ العالي في مصر بيف قيكد التمكيؿ كاستراتيجيات
التطكير ،مركز شركاء التنمية ،القاىرة.
 السػػباعى ،نيمػػة محمػػد (َُِّ)" ،التكافػػؽ بػػيف مخرجػػات التعمػػيـ العػػالى كاحتياجػػات سػػكؽ
العمػػؿ فػػى مصػػر :أىميػػة كجػػكد نظػػـ معمكماتيػػة متكاممػػة" ،ضػػمف أكراؽ مشػػركع إصػػبلح

التعمػػيـ العػػالى ف ػى مصػػر عػػف التكظيػػؼ كالتعمػػيـ العػػالى ،مركػػز شػػركاء التنميػػة لمبحػػكث
كاالستشارات كالتدريب ،مصطفى كامؿ السيد (محرر) ،القاىرة.

 بمتػػاجي،مركة (َُِْ) ،تمكيػػؿ التعمػػيـ العػػالي فػػي مصػػر :المشػػكبلت كالبػػدا ؿ المقترحػػة،
أكراؽ بحثية ،جامعو القاىرة ،كمية اقتصاد كعمكـ سياسية.

 بمتاجى ،مركة (َُِّ)"،التعميـ العالي في مصر بيف قيكد التمكيؿ كاستراتيجيات

التطكير" ،كرقة مقدمة ضمف أكراؽ مشركع اصبلح التعميـ العالي في مصر عف " تمكيؿ
التعميـ العالي في مصر " ،مركز شركاء التنمية لمبحكث كاالستشارات كالتدريب،

مصطفي كامؿ السيد (محرر) ،القاىرة.

 تكفيؽ ،محسنكفخركف " البحث العممى فى مصر  .. ..ىؿ يكفؿ التقدـ المنشكد " مركز
معمكمات كدعـ اتخاذ القرار تقارير معمكماتية ،العدد ٗ نكفمبر ََُِ .

 تكفيؽ ،محسف (َُِّ ) " ،منظكمة التعميـ العالى فى مصر بيف تراكمات الماضى
كتحديات المستقبؿ " ،المجمس القكمى لمتعميـ كالبحث العممى كالتكنكلكجيا .

 تكفيػػؽ ،محسػػف ( َُِّ ) " ،منظكمػػو التعمػػيـ العػػالي فػػي مصػػر" ،كرقػػو مقدمػػو لممجمػػس
القكمي لمتعميـ ك البحص العممي ك التكنكلكجيا – المجالس القكميو المتخصصو .

 حمداف ،كماؿ( ََُِ )"،االتجاىات المستقبمية لسكؽ العمؿ في لبناف كالبمداف العربية "كرقة
عمؿ مقدمة إلى ميتمر التكجيو في لبناف بيف التخصص الجامعي كسكؽ العمؿ.

 خكرشيد ،معتز (ََِٕ) " ،الجامعات كالبحث العممى ،إدارة الجامعات كوداه لرفا كفاءة

منظكمة التعميـ العالى فى مصر" أكراؽ مرجعية لممناقشة ِٔ ِٖ/مارس منتدل

اإلصبلح العربى ،مكتبة اإلسكندرية.

 خكرشيد ،معتزكفخريف (ََِٗ) " ،حككمة الجامعات كتعزيز قدرات منظكمة التعميـ
العالى كالبحث العممى فى مصر " ،مكتبة اإلسكندرية.

 زيتػكف ،محيػا (ََِٖ) " ،رييػو لمتعمػيـ العػالي فػػي مصػر مػف منظػكر الجػكده ك العدالػػو"،
كرقػػو مقدمػػو لمػػيتمر قضػػيو التعمػػيـ فػػي مصػػر – العا داالقتصػػادم ك االجتمػػاعي ،الػػذم
عقده مركز شركاء التنميو خبلؿ الفتره ِّ ِْ-فبراير ََِٖ.
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 ساعاتي،عبداإللو بف سيؼ الديف ( ََِٖ ) " ،دكر كميات المجتما في تحقيؽ المكاءمة
بيف مخرجات التعميـ العالي حكاحتياجات سكؽ العمؿ " ،المجمة العممية لئلدارة.

 سػعيد ،محسػف الميػدل) َُِِ( الفصػؿ األكؿ "نظػرة عامػة عمػى منظكمػة التعمػيـ العػالى
فػػى مصػػر" ،فػػى "التعمػػيـ العػػالى فػػى مصػػر  :ىػػؿ تػػيدل المجانيػػة إلػػى تكػػافي الفػػرص؟"،
أسماء بدكل (محرر) ،مجمس السكاف الدكلى ،القاىرة.

 شاىيف ،محمد أحمد ( َُِْ )" ،المكاءمة بيف نتاجات التعميـ العالي كسكؽ العمؿ" ،بحث
مقدـ لمميتمر الدكلي الثالث بعنكاف :تكامؿ مخرجات التعميـ كسكؽ العمؿ في القطاع العاـ
كالخاص " األردف -عماف.

 شاذلي ،ناىد( ََِٓ )" ،التعميـ العالي كتمبية متطمبات التنمية المستدامة" ،مجمة التربية
كالتنمية ،ع (ِّ) ،س (ُّ) ،المكتب االستشارم لمخدمات التربكية ،القاىرة.

 شكرم،محمد فياد كفخركف (َُِّ)" ،بنػاء دكلػة مصػر محمػد عمػي" ،ذاكػرة األمػة ،العػدد
ُْٔ ،اليي ة العامة لقصكر الثقافة.

 عمي،أحمد سيد حسف (َُِٔ) ،األبعاد المالية لنشاط البحث كالتطكير في مصر ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،معيد التخطيط القكمي .

 عبد ربو،عمي عمي ( ََِٔ ) " ،أزمة التعميـ الجامعي كىيكؿ سكؽ العمالة كالتنمية ما

استراتيجية مقترحة لمحد مف البطالة في مصر" ،دراسات تربكية  -رابطة التربية الحديثة –

القاىرة.

 عبد الجميؿ ،رباح رمزم( َُِْ )"،دكر الجامعة في تفعيؿ التدريب التحكيمي لتمبية
احتياجات سكؽ العمؿ في ضكء خبرات بعض الدكؿ  :دراسة تحميمية " ،مجمة العمكـ

التربكية :ما ،ِِ .ع ،ْ .ج،ُ .كمية التربية ،جامعة أسيكط.

 عمي،عمي أحمد سيد( ََِٗ )" ،دكر منظمات أصحاب األعماؿ في تضييؽ الفجكة القا مة
بيف مخرجات التدريب كاحتياجات سكؽ العمؿ" كرقة مقدمة إلى الندكة القكمية التي تعقدىا

منظمة العمؿ العربية -القاىرة.

 عبد الكريـ،أحمد عزت(َُُِ)" ،تاريخ التعميـ في مصر" أربعة أجػزاء مػف عصػر محمػد
عمى إلى عصر إسماعيؿ ،اليي ة العامة لقصكر الثقافة.

 عبػ ػػد المنعـ،ىبػ ػػة كفخػ ػػركف(ََِٓ )" ،تشػ ػػجيا القطػ ػػاع الخػ ػػاص عمػ ػػى تقػ ػػديـ الخػ ػػدمات
التعميمية في مرحمة التعميـ الجامعي كالعالي" ،مجمس الكزراء المصرم ،مركز المعمكمػات

كدعـ إتخاذ القرار.
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 فاركؽ،عبػػد الخػػالؽ(َُِٔ)" ،كػػـ ينفػػؽ المص ػريكف عمػػى التعمػػيـ" ،مكتبػػة األس ػرة ،اليي ػػة
المصرية العامة لمكتاب.


مكرر ،عا د " ،تطكير البحث العممى بالجامعات اليمنية فى ضكء الخبرات العالمية
الحديثة " الميتمر الرابا لجامعة عدف " جكدة التعميـ العالى كتحقيؽ التنمية المستدامة "،

عدف ُُ ُّ-أكتكبر ََُِ .

 مجاىد ،محمد ابراىيـ عطكة ( َُِٔ )" ،تطكير سياسات كبراما ميسسات التعميـ العاليفي
ضكء متطمبات التنمية المستدامة" ،الميتمر السنكم العشريف كالدكلي األكؿ لكمية التربية-

دمياط.

 مينػػا ،فػػايز مػ ارد (ََُِ)" ،التعمػػيـ العػػالى فػػى مصػػر :التطػػكر كبػػدا ؿ المسػػتقبؿ" ،أكراؽ
مصر ََِِ ،العدد رقـ ٓ ،منتدل العالـ الثالث ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة.

 مينا،فايز فرج ( ََُِ ) " ،التعميـ العالي في مصر ( التطكر كبدا ؿ المستقبؿ )" ،القاىرة،
االنجمك المصرية.

 ىبلؿ ،سمير رياض (َُِِ) ،تمكيؿ التعميـ العالي في مصر ،التعميـ العالي في
مصر :ىؿ تيدم المجانية إلى تكافي الفرص ،مجمس السكاف الدكلي.

 ك ازرة التعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ العال ػ ػ ػ ػ ػ ػػى " الكظيفػػة الثالثػ ػ ػ ػ ػػة لمجامع ػ ػ ػػات " المممكة العربيػ ػ ػػة
السعكديػ ػ ػ ػ ػ ػػةُّْٓ ،ىػ  َُِْ/ـ .

 ك ازرة التعميـ العالى كالبحث العممى ج.ـ.ع " ،اإلستراتيجية القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا
كاالبتكار َُِٓ. "ََِّ-

 ك ازرة التعميـ العالى كالبحث العممى " اإلستراتيجية القكمية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار
َُِٓ. "ََِِ -

 ك ازرة التعمػ ػػيـ العػ ػػالى" ،التعمػ ػػيـ العػ ػػالى ف ػ ػػى مصػ ػػر :التقريػ ػػر الػ ػػكطنى" ،كحػ ػػدة التخط ػ ػػيط
االستراتيجى بك ازرة التعميـ العالى ،القاىرة.ََِٗ ،

 ك ازرة التعمػ ػػيـ العػ ػػالى ،النش ػ ػرة الدكريػ ػػة لكحػ ػػدة المعمكمػ ػػات َُِّ ،َُِْ/قطػ ػػاع مكتػ ػػب
الكزير.َُِٓ ،

 ك ازرة التعمػ ػػيـ العػ ػػالى كالبحػ ػػث العممػ ػػى ،النش ػ ػرة السػ ػػنكية" ،التعمػ ػػيـ العػ ػػالى حقػ ػػا ؽ كأرقػ ػػاـ
َُِّ ،"َُِْ/قسـ قكاعد البيانات ،مرصد التعميـ العػالى ،ك ازرة التعمػيـ العػالى كالبحػث

العممى ،القاىرة.َُِٓ ،
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 ك ازرة التنمية االقتصادية :تقارير متابعة األداء االقتصادية كاالجتماعية ،أعداد متفرقة.


ك ازرة المالية ،البياف المالي لمشركع المكازنة العامة لمدكلة لمسنة المالية ََِٕ،ََِٖ/

َُِٓ . َُِٔ/

 ك ازرة المالية :الحساب الختامي لممكازنة العامة لمدكلة ،أعداد متفرقة ،كك ازرات التعميـ
العالي :إحصاءات التعميـ .

 ك ازرة المالية ،مكازنة اإلدارة المحمية َُِْ.َُِٓ/
 ك ازرة التخطيط كالمتابعة كاالصبلح اإلدارل" ،استراتيجة التنمية المستدامة :مصر
ََِّ"،البعد االجتماعى ،المحكر السابا ،التعميـ كالتدريب ،التعميـ العالى أك الجامعى.

ب -التقارير والنشرات :
 التقرير العالمي لرصد التعميـ لمجميا ،أىمية الحككمة في تحقيؽ المساكاة لمجميا ،التعميـ
لمجميا ،منشكرات اليكنسكك. ََِٗ ،

 مجمس الػكزراء ،مركػز المعمكمػات كدعػـ اتخػاذ القرار"،تمكيػؿ التعمػيـ العػالي فػي مصػر :رصػد
الكاقا – دراسة التجارب – كمصادر التمكيؿ المقترحة" ،برناما القضايا االجتماعية.ََِٗ،

 مجمس الكزراء ،مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار (َُُِ) " ،تقرير تحميمى لعرض
الميشرات التفصيمية لقياس فراء أصحاب األعماؿ بشوف احتياجات سكؽ العمؿ في مصر"،
برناما الحماية االجتماعية ،القاىرة.

 مجم ػػس ال ػػكزراء ،مرك ػػز المعمكم ػػات كدع ػػـ اتخ ػػاذ القػ ػرار ( ََُِ ) " ،نت ػػا ا اس ػػتطبلع فراء
خريجى الجامعات كالمعاىد العميا حكؿ مكاءمة مخرجات العمميػة التعميميػة الحتياجػات سػكؽ

العمؿ" ،القاىرة.

 مجمس الكزراء،مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار ،كاقا التعميـ في مصر حقا ؽ كفراء،
تقارير معمكماتية ،السنة السابعة ،العدد ٖٔ ،مارس َُِّ .


مصر في أرقاـ ،الجياز المركزم لمتعب ة العامة ك االحصاء ،أعداد متفرقة.

 منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادية كالبنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير ،مراجعات
لسياسات التعميـ العالي ،التعميـ العالي في مصر ،البنؾ الدكلي.ََُِ ،

 ختاميات ك ازرة المالية المعتمدة مف السمطة التشريعية.

248

تطوير منظومة التعميم العالي في مصر



قانكف تنظيـ الجامعات رقـ (ْٗ) لسنة ُِٕٗ ك تعديبلتو ،المادة رقـ (َّٖ )َّٕ،مف
البل حة التنفيذية لمقانكف .
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