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تنويع مصادر نظام متويل التعليم يف اململكة 
يف  2030ملواكبة تطلعات رؤية  العربية السعودية

 ضوء التجربة األمريكية
 *أماني أحمد عبد العزيز البابطين

 

  

ف إلى كيفية تنويع مصادر نظام تمويل التعليم في اململكة؛  _امللخص ، والوقوف على أبرز التجارب  2030ملواكبة رؤية هدفْت الدراسة إلى التعرُّ

دراسات   17يل العاملية املتمثلة بالتجربة األمريكية، واقتراح بدائل لتمويل التعليم. وقد استخدمت الدراسة املنهج الوثائقي التحليلي املقارن بتحل

سة: إلى أنَّ مصادر تمويل التعليم في اململكة العربية السعودية  توصلت نتائج الدرا  -2ووثائق وتقارير حكومية ومجموعة من املواقع االلكترونية. 

ي على  حكومية، وأنَّ مشاركة القطاع الخاص ضئيلة جًدا، وأنَّ ِمن أهم التحديات التي تواجه نظام تمويل التعليم ارتفاع نسبة اإلنفاق الحكوم

ُل عبئا كبيرا على  ِ
 
اقترحت  -3 ميزانية الدولة، ورفض بعض القيادات الشراكة مع القطاع الخاص.التعليم ارتفاًعا كبيًرا يفوق الدول، وهذا يمث

، ومنها: نشر ثقافة املشاركة في تكاليف التعليم، 2030الدراسة عدة بدائل لنظام تمويل التعليم في اململكة؛ لتساعدها في تحقيق أهداف رؤيتها 

نِتجة، وتقديم املنح واملساعدات ال
ُ
طالبية ِمن خالل القروض الحكومية أو البنكية، وزيادة مساهمة رجال األعمال ِمن خالل  والجامعة واملدرسة امل

سهم في ُحسن استثمار موارد املؤسسات التعليمية و   -4 تنميتها.الكراس ي البحثية والتبرعات واألوقاف، وترسيخ مبادئ ثقافة الرقابة املحاسبية بما يُ

لتكون مؤسسات إنتاجية، واختيار أفضل القيادات األكاديمية؛   2030ية في اململكة متوافقة مع رؤية أوصت الدراسة: أْن تكون املؤسسات التعليم

سهم في تحقيق االكتفاء  2030لتفعيل مفهوم التمكين في رؤية  م؛ إلدارة موارد املؤسسات التعليمية، والعمل على تطويرها، وتنويع مصادرها، بما يُ

 لتربوي. الذاتي، ويقلل ِمن معدالت الهدر ا

 ، اإلنفاق التعليمي، األوقاف، املشاريع البحثية، الخصخصة، التجربة األمريكية، املدرسة املنتجة. 2030: مصادر التمويل، رؤية الكلمات املفتاحية
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 ملواكبة السعودية؛  العربية اململكة في  التعليم تمويل نظام مصادر  تنويع

 األمريكية التجربة  ضوء في 2030 رؤية تطلعات
 املقدمة . 1

يعدُّ التعليم السبيل للتنمية في كافة املجاالت باعتباره نظاًما يتفاعُل مع      

العنصر البشري، ويكسبه املهارات والقدرات التي تساعده على تنمية وطنه، 

 استراتيجيةوِمن املؤكد أنَّ التعليم يدخل ضمن الغايات السياسية، وهي 

باإلنسان واملجتمع فكًرا، مرحلية تسعى إلى االهتمام بالتنمية، عبر االرتقاء 

ا، واقتصاًدا على اعتبار أنَّ هذه العوامل تؤدي دوًرا هاًما في 
ً
، وسلوك

ً
وثقافة

 [.1خدمة التنمية ]

ولقد آمنْت اململكة العربية السعودية بأهمية النظام التعليمي في تحقيق      

في ذلك؛  التنمية الشاملة في كافة املجاالت، وبأنَّ العنصر البشري هو األساس

 هـ( التي نصت في مادتها رقم 1389لذا أولته اهتمامها في سياستها التعليمية )

( في بابها الثامن على أنَّ الدولة تعد الطاقة البشرية هي املنطلق في 229)

استثمار سائر طاقاتها، وأنَّ العناية بهذه الطاقة عن طريق التربية والتعليم 

. وإليمانها بذلك، وحرصها على تحقيقه، والتثقيف هي أساس التنمية العامة

( في وثيقة سياسة التعليم على أنَّ التعليم مجاني 233فقد نصت املادة رقم )

في كافة أنواعه ومراحله، فال تتقاض ى الدولة رسوًما دراسية عليه، باإلضافة 

يم؛ ( إلى أنَّ الدولة تراعي زيادة نسبة ميزانية التعل230إلى إشارتها في املادة رقم)

لتوجيه حاجة البالد التعليمية واملتزايدة، والتي تنمو مع نمو امليزانية العامة، 

وهذا يتوافق مع ما خصصته الدولة في السنوات الثالث األخيرة ِمن 

صاٍت مالية ِمن امليزانية العامة للدولة للتعليم؛ إذ بلغت في عام  -1435مخصَّ

هـ  1437-1436( مليون رياٍل، وفي عام 207611.565هـ ) 1436

 [. 2( مليون رياٍل ] 214822.878)

( أنَّ التعليم العالي شهَد خالل السنوات القليلة 2013) وقد ذكر املالكي     

 شمل جميع جوانب العملية 
ً

املاضية قفزاٍت كبيرة، وتطوًرا هائال

[، ونظًرا لهذه التطورات ظهرْت العديد ِمن التحديات التي تواجه 3التعليمية]

العربية السعودية، وِمن أهمها: عملية تمويل  لتعليمي في اململكةالنظام ا

ِ العديِد ِمن العوامل التي تواجهها، وِمن أهمها ما ذكره العتيبي، 
التعليم في ظل 

[، وهو ازدياد الطلب على التعليم، والتغيرات االقتصادية 4واملنيع والخنيزي ]

ة تمويل التعليم في اململكة؛ على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي، وأحادي

لكونه يعتمد على املصدر الحكومي الذي يعتمد على املصدر األكبر له وهو 

ِ رؤية اململكة العربية السعودية 
ِ هذه التغيرات، وفي ظل 

ه في ظل  النفط. إال أنَّ

ل ِمن مجتمٍع يعتمُد على النفط إلى مجتمٍع مزدهٍر  2030 التي تهدف إلى التحوُّ

ٍ قائ
ٍم على سواعد أبنائه وبناته، يستفيُد ِمن قدراتهم دون أْن يْرَتهَن إلى قوي 

[، قامت وزارة التعليم في اململكة 5قيمة سلعٍة، أو حراك أسواٍق خارجية ]

ه  استراتيجيةبوضع  2030 بخطواٍت؛ ملواكبة رؤية ِ
شاملة ترصُد الواقَع، وتوج 

نت مساراته نحو مواجهِة التحديات، وتتغلب على كافة  املعوقات، كما عيَّ

 خاصة؛ لتحقيق ذلك، وهي مكتب تحقيق الرؤية في برنامج التحول  
ً
إدارة

د املكتب العديَد ِمن التحديات التي تواجه النظام 2030الوطني  ؛ حيث حدَّ

 ِمن االستراتيجيةالتعليمي، ووضع األهداف 
ً
؛ ملواجهته، كما رصَد مجموعة

مصادر تمويل مبتكرة، على اعتبار أنَّ ما ، منها: تنويع االستراتيجيةاألهداف 

تملكه الدولة ِمن مصادر اقتصادية ومالية تلعب دوًرا كبيًرا في توجيه الحياه 

 التعليمية.

ومما سبق، يظهر االهتمام بالتعليم ظهوًرا واضًحا ومتزايًدا، ومعه تظهر      

برات اآلخرين الحاجة إلى االستفادة ِمن الدراسات املقاِرنة؛ لالستفادة ِمن خ

في رسم سياسٍة تعليميٍة رشيدة. ولقد وقع االختيار على الواليات املتحدة 

[ باإلفادة 6األمريكية؛ لكونها ِمن الدول العظمى؛ حيث أوصت دراسة صائغ ]

 اجتماعية، وهو ما 
ٌ
ِمن النموذج األمريكي الذي يرى أنَّ التعليم العالي خدمة

د األسباُب التي شجعت الباحثات  .2030يتفق مع أهداف رؤية اململكة  وتتعدَّ

على دراسة نظام تمويل التعليم لهذه الدولة، ومنها: شمولية التجربة 

ًدا يتيح اإلفادة منها،  د معطياتها النظرية والتطبيقية تعدُّ األمريكية، وتعدُّ

ومدى مالءمتها لواقع التنظيم اإلداري واملالي للتعليم الجامعي في البلدان 

[، باإلضافة إلى وجود ارتباٍط وعالقة سياسية قديمة بين الدولتين: 6]العربية 

ت هذه 
َّ
اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية، وقد تجل

العالقة خاصة في التربية والتعليم؛ حيث إنَّ الكثير ِمن املثقفين وحملة 

الواليات املتحدة الشهادات العليا في اململكة العربية السعودية درسوا في 

 األمريكية.

 مشكلة الدراسة . 2

تعدُّ قضية تمويل التعليم ِمن القضايا املهمة التي تشغُل باَل رجال التربية      

ٍ سواء، وقد اهتمت دراساٌت 
واالقتصاد في الدول النامية واملتقدمة على حد 

عديدة بالعالقة الوثيقة بين التعليم واالقتصاد، ولم يعد ُينظر إلى العملية 

ها مجرد خدمة اجتماعية  ترفيهية؛ بل أصبحت استثماًرا التعليمية على أنَّ

 تحسين مستوى حياة األفراد، ويدفع بعجلة التنمية االقتصادية 
ُ
يستهدف

 واالجتماعية للمجتمع.

ونظرا ملا تواجهه اململكة العربية السعودية في العصر الراهن ِمن تحدياٍت       

كة اجتماعية، وثقافية، واقتصادية، وسياسية، وفكرية، ومع بزوغ رؤية اململ

نْت بناء 2030 م الرامية إلى تعليٍم ُيسهم في دفع عجلة االقتصاد التي تضمَّ

جيٍل متعلٍم قادر على تحمل املسؤولية، وتوفير فرص التعليم للجميع في بيئٍة 

ب ذلك ِمن 
َّ
تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة، وما يتطل

 م. تحقيق الدور التكاملي بين االقتصاد والتعلي

م؛ 2030وِمن خالل الدراسات السابقة، وأهداف وتطلعات رؤية اململكة      

إلصالح نظام التعليم، ومواكبة التغيير، واللحاق بركب الدول املتقدمة، برزت 

 ِ
ه على الرغم ِمن ارتفاع ميزانيات التعليم في ظل  نت أنَّ مشكلة البحث التي بيَّ

لتعليم، وتذبذب أسعار النفط، إال أنَّ تزايد الطلب املجتمعي املستقبلي على ا

فكرة االستمرار في االعتماد على الدعم الحكومي بوصفه مصدًرا وحيًدا 

لتمويل قطاع التعليم تبدو صعبة؛ ملا يواجه التعليم العام والعالي في اململكة 

ِمن تحديات عديدة، لعلَّ أبرزها: ارتفاع كلفة الخدمات التعليمية، وهذا ما 

[ التي ذكرت ارتفاع نصيب الفرد ِمن اإلنفاق 3الكي في دراسته]يؤكده امل

( رياالت سعودية، وفي عام 2051.8م )2000التعليمي؛ حيث بلغ نصيبه عام 

( رياالت سعودية، باإلضافة إلى ازدياد حجم اإلنفاق على 4993.7م )2010

التعليم بجميع مراحله إلى درجٍة فاقت تقديرات خطط التنمية كما ذكر 
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[، كما أنَّ ِمن التحديات التي تواجه نظام تمويل التعليم: ارتفاع 7عتيبي ]ال

نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم ارتفاًعا يفوق بعض الدول، األمر الذي 

التي تهدف إلى   2030يشكل عبًئا كبيًرا على ميزانية الدولة، وظهور رؤية اململكة 

لدخل اململكة العربية االستغناء عن النفط بوصفه مصدًرا أساسًيا 

السعودية، وإيجاد بدائل لعملية تمويل التعليم؛ ِمن أجل تحسين الكفاءة 

م على التعليم أْن يبحث عن مصادر غير تقليدية  ِ
التعليمية، األمر الذي يحت 

د في  للتمويل ِمن خالل التجارب العاملية؛ لذا فإنَّ مشكلة الدراسة تتحدَّ

نوع مصادر نظام تمويل التعليم في اململكة السؤال الرئيس اآلتي: كيف تت

 م في ضوء التجربة األمريكية؟2030 العربية السعودية؛ ملواكبة أهداف رؤية

 أهمية الدراسة . أ

تكتسُب هذه الدراسة أهميتها ِمن خالل بروز تمويل التعليم في العالم      

 مهمة وأساسية؛ لتوفير التعليم وتجويده 
ً
وتطويره، وقد يصل بوصفه قضية

ُب 
َّ
 حقيقية تتطل

ً
األمر في بعض البلدان إلى أْن يصبح تمويل التعليم أزمة

تضافر الجهود، وعدم االعتماد على الدولة في تمويله ودعم برامجه؛ ولذلك 

 يمكن تحديد أهمية الدراسة فيما هو آت:

 األهمية النظرية:

ت املتعلقة في هذا تكتسب هذه الدراسة أهميتها ِمن ندرة الدراسا     

 املوضوع، وأْن تكون إضافة إلى األدب والدراسات املتعلقة به.

 وتبرز األهمية التطبيقية أو العملية ِمن حيث:

توفير نتائُج الدراسة املعلوماِت البحثية التي تحتاج إليها الجهات املشرفة؛      

ة للجامعات، التخاذ القرارات القيادية الرامية إلى زيادة املخصصات املالي

ومنحها مزيًدا من الصالحيات التي توفر لها استقاللية كافية لصرف وتنويع 

؛  2030إيراداتها بما يتناسب مع احتياجاتها وخططها املستقبلية، وفقا لرؤية 

 لتلبية متطلبات سوق العمل.

ه السريع؛ لتطوير       وقد دفعْت التحديات الدولية بالدول املتقدمة إلى التوجُّ

ام تمويل التعليم، وهو ما تم أخذه باالعتبار لدى أصحاب القرار، وصانعي نظ

م الذين ارتؤوا تنويع مصادر نظام 2030السياسة التعليمية في رؤية اململكة 

تمويل التعليم، واالستفادة ِمن تمويل نظام التعليم في الواليات املتحدة 

ام تمويل التعليم في م في نظ2030األمريكية؛ للخروج بتوصياٍت تواكب رؤية 

 اململكة العربية السعودية.

 أسئلة الدراسة . ب

 تهدف الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:     

 ما واقع تمويل نظام التعليم في اململكة العربية السعودية؟  -1س 

 ما واقع نظام تمويل التعليم في الواليات املتحدة األمريكية؟ -2س

التحديات التي تواجه تمويل نظام التعليم في اململكة العربية ما أبرز  -3س

 السعودية؟

كيف ُيستفاد ِمن التجربة األمريكية في تنويع مصادر نظام تمويل  -4س

 م؟2030سعودية؛ ملواكبة أهداف رؤية التعليم في اململكة العربية ال

 أهداف الدراسة . ج

 2030التعليم؛ لتحقيق رؤية تسعى هذه الدراسة إلى تنويع مصادر تمويل      

 في ضوء التجربة األمريكية من خالل:

 التعرُّف إلى واقع نظام التمويل التعليمي في اململكة العربية السعودية. .1

 التعرُّف إلى واقع نظام التمويل التعليمي في الواليات املتحدة األمريكية. .2

تمويل نظام التعليم في اململكة التعرُّف إلى أبرز التحديات التي تواجه  .3

 العربية السعودية.

االستفادة ِمن التجربة األمريكية في تنويع مصادر تمويل نظام التعليم في  .4

 اململكة العربية السعودية.

 حدود الدراسة . د

تمويل        اقتصرت الدراسة املقارنة على تحليل الوثائق املتعلقة بنظام     

ٍ من: 
 الواليات املتحدة األمريكية، واململكة العربية السعودية.التعليم في كل 

 مصطلحات الدراسة. ه

 التمويل:

ِف عون ]    
 8تعر 

ٌ
ه: إنفاُق ماٍل أو استخدام جهٍد. وهو عملية [ التمويل بأنَّ

مركبة ذات أبعاٍد ومراحل، ويعدُّ التمويل إحدى الوظائف التي تختصُّ بجميع 

ؤسسة باألموال الالزمة؛ لتحقيق أغراضها التي األعمال املرتبطة بتزويد امل

 املوارد املالية 
ُ
قامت ِمن أجلها. أما التعريف اإلجرائي للتمويل فهو: مجموعة

املرصودة للمؤسسات التعليمية؛ لتحقيق أهداٍف محددة، والبدَّ ِمن إدارتها 

 بكفاءٍة عالية.

ه:       وتحليل نظام تمويل نظام تمويل التعليم: ُيعرف إجرائيا بأنَّ
ُ
دراسة

ٍ ِمن: الواليات املتحدة األمريكية، واململكة العربية السعودية؛ 
التعليم في كل 

لالستفادة ِمن جوانب القوة والضعف ِمن تمويل النظام التعليمي األمريكي، 

والخروج بتوصياٍت قد تفيد املؤسسة التعليمية في اململكة العربية 

 . 2030لتعليم في رؤية السعودية؛ لتحقيق أهداف ا

 : 2030رؤية اململكة 

ٍل  ها: الخطة التنموية األكبر في تاريخ اململكة، وأكبر خطة تحوُّ ِفت بأنَّ
ُعر 

 [.10اقتصادي وطني قيد التنفيذ على مستوى العالم ] 

 الطريقة واإلجراءات . 3

 منهج الدراسة . أ

أهداف البحث سيتم نظرا ألنَّ طبيعية البحث نظرية تحليلية، فإنَّ     

 للتعرُّف 
ً
في -تحقيقها عبر املنهج الوثائقي التحليلي املقاِرن، بوصفه طريقة

إلى واقع تمويل التعليم في اململكة العربية السعودية والواليات  -الجانب األول 

املتحدة األمريكية؛ أما الجانب التطبيقي فيتمثل في وضع مقترحاٍت؛ لتنويع 

ة العربية السعودية؛ لتحقيق رؤية كلعليم في املمبدائل مصادر تمويل الت

في ضوء التجربة األمريكية. ويقوم هذا األسلوب على مسح أدبيات  2030

املوضوع املتوافرة وتحليلها؛ بغية التعرُّف إلى نتائج البحوث والدراسات في 

 هذا املجال.  

 عينة الدراسة . ب

لتي تناولت تمويل التعليم في ق ائالوثااقتصرت الدراسة على مجموعٍة ِمن      

( 17الواليات املتحدة األمريكية، واململكة العربية السعودية، وكان عددها)

، منها: )
ً
( دراسة عربية، وتقريران، ومجموعة 11( دراساٍت أجنبية، و)6دراسة

 ِمن املواقع اإللكترونية الحكومية.

 آلتية:إجراءات الدراسة: اتبعت الدراسة الحالية اإلجراءات ا -ج

ٍ ِمن اململكة العربية السعودية والواليات 
وصف واقع تمويل التعليم في كل 

املتحدة األمريكية، ودراسة أوجه الشبه واالختالف بينهما، ووضع اإلجراءات 

في ضوء التجربة  2030املقترحة لتنويع مصادر تمويل التعليم؛ لتحقيق رؤية 

 األمريكية.
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 اإلطار النظري . 4

 األول: تمويل التعليم في اململكة العربية السعودية:املبحث 

ٍ مستمر يسهل      
يحظى التعليم في اململكة العربية السعودية بدعٍم حكومي 

تقديره ِمن خالل ما ُيخصص؛ لتنمية املوارد البشرية في خطط التنمية ورؤية 

ر ؛ لجعل التعليم حق للجميع، وتلبية متطلبات سوق العمل، وما ستتأث2030

به قطاعات التعليم ِمن امليزانيات العامة للدولة؛ حيث يمثل ما ُينفق على 

ِمن إجمالي الناتج القومي، كما تبلغ امليزانية التعليمية نحو  %١٠التعليم نحو 

% ِمن امليزانية العامة للدولة، هذا باإلضافة إلى االعتمادات املالية التي ٢٧

ر للتعليم خارج إطار امليزانية 
َّ
العامة. إنَّ هذا الدعم السخي يعبر عن التزام توف

الدولة بواجبها لتوفير الخدمة التعليمية بوصفها أحد الحقوق األساسية 

للمواطنة، ولقناعتها التامة بأنَّ االستثمار البشري هو أفضل أنواع 

االستثمار؛ ملا يحققه ِمن العوائد املجزية التي يعود مردودها على املواطن 

ٍ سواء ]والوطن على 
 [.11حد 

وِمن هذا املنطلق، عملت الحكومات على دعم التعليم مادًيا ومعنوًيا، وقامت 

 ِ
بتخصيص امليزانيات املالية العالية؛ لتمويله، لكنها عجزت عن الوفاء بكل 

املتطلبات واالحتياجات الالزمة لتحقيق األهداف املأمولة ِمن دعم وتمويل 

التمويل على الحكومات املركزية فقط، دون التعليم العالي، في ظل اعتماد 

 [.12وجود مصادر مساندة ]

 أنواع تمويل التعليم:

تتنوع مصادر)أنماط( نظام تمويل التعليم في الدول املختلفة تبعا لتباين  

ِ دولة ]
[، 13واختالف األنظمة السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية لكل 

 ا ملا هو آت:ويمكن تصنيف أنواع تمويل التعليم وفًق 

التمويل الحكومي: وهو املصدر التقليدي لتمويل التعليم؛ حيث تتحمل 

 [.14الدولة تمويل التعليم ودفع كامل تكاليفه ]

التمويل الخاص: وهذا النوع من التمويل يعتمُد على دفع الطلبة رسوًما 

 [.12للخدمات التي يحصلون عليها ِمن املؤسسات التعليمية ]

لط: يجمع هذا النوع ِمن التمويل بين الدولة واألفراد والقطاع التمويل املخت

ٍ منهما
 [.8] الخاص؛ بهدف التغلب على نقاط الضعف في كل 

 [.9] التمويل الذاتي: أي؛ ِمن قبل املؤسسات التعليمية نفسها

 العوامل املؤثرة في تمويل التعليم في اململكة:

 عوامل داخلية مرتبطة باملؤسسات التعليمية:  -أ

 تأهيل املعلمين وخبراتهم، األمر الذي ينعكُس على أجورهم ورواتبهم.  -1

 إلزامية التعليم، والتوسع الكمي؛ ملواجهة الطلب االجتماعي على التعليم. -2

االهتمام بجودة التعليم، والتحكم في كفايته الداخلية ِمن خالل التركيز  -3

اقتصاديات الحجم، وضبط أعداد املعلمين؛ ملواجهة زيادة الفصول على 

 الناتجة.

إدخال التقنيات الحديثة، واألساليب التكنولوجية في التعليم ِمن وسائل  -4

تعليمية، ومختبرات، وأجهزة، ومعدات حديثة؛ ِمن أجل زيادة تفاعل 

 الطالب، وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.

 وير البيئة التعليمية وخصوصا األبنية املدرسية.االهتمام بتط -5

انتشار التعليم في القرى والهجر؛ حيث يقلُّ السكان وترتفع التكلفة  -6

 التشغيلية للخدمات التعليمية.

 ضعف التنسيق بين القطاع التعليمي والقطاعات األخرى. -7

 عوامل خارجية مرتبطة باملجتمع: -ب

 للسكان في مختلف العالم خصوصا في الدول النامية.النمو املتزايد  -1

 [.15] وعي األسر واألفراد بأهمية التعليم في تنمية القدرات -2

 مصادر تمويل التعليم العالي في اململكة العربية السعودية:

شهدت السنوات األخيرة جهوًدا ِمن قبل وزارة التعليم العالي في تنويع بدائل 

[، 9اد روافد مالية؛ لدعمها، ومن أبرزها: العولقى ]التمويل، ِمن خالل إيج

 [. 3]  [، واملالكي17]  [، والحقيل16[، وحامد وآخرون ]2والعتيبي ]

موارد ذاتية: تحصل الجامعات على موارد ذاتية مصدرها الغرامات، 

والجزاءات، واملبيعات الحكومية لبعض موجوداتها ِمن أثاٍث، وسيارات، 

 رافقها. وإيجار بعض مبانيها وم

األوقاف: مشاركة األفراد والقطاع الخاص بإمداِد الجامعات بمصادَر مالية، 

 كـ: التبرعات والهبات.

كراس ي البحث: وذلك عن طريق استقطاب رجال األعمال في الشركات 

واملؤسسات الكبرى، مثل: سابك وأرامكو كراس ي البحث في الجامعات 

 السعودية.

ت وزارة التعليم العالي صندوقا باسم )صندوق صندوق التعليم العالي: أنشأ 

التعليم العالي( تودع فيه مكافآت الطالب الذين تجاوزوا املدة النظامية؛ 

حيث يتم استثمارها في تمويل مرافق الجامعات، وإنشاء أقسام وكليات 

 جديدة. 

البرامج املدفوعة: تقدم بعض الجامعات برامَج متنوعة على مختلف  

ة مدفوعة الرسوم، كبرنامج: التعليم املوازي، وبرنامج الدرجات العلمي

 التعليم عن ُبعد، وبرامج االنتساب.

الخدمات االستشارية: تضمُّ بعض الجامعات معاهَد تقدم خدماٍت  

% ِمن 25استشارية لصالح القطاعين: العام والخاص، يصل عائدها إلى 

 .ميزانية الجامعة، كجامعة امللك فهد للبترول واملعادن 

 املبحث الثاني: تمويل التعليم في الواليات املتحدة األمريكية:

 التعليم العام:

غالًبا ما يأتي تمويل التعليم العام في الواليات املتحدة من مصادر حكومية، 

وهي الحكومات املحلية وحكومة الوالية، باإلضافة إلى الحكومة الفيدرالية. 

بتمويلها، فالحكومة الفيدرالية تسعى إلى دعم وكلُّ مصدر له أهداف يقوم 

التعليم الخاص ودعم املدارس الفقيرة، في حين أنَّ الدعم ِمن حكومة الوالية 

 [. 18يقوم على تنظيم ومراقبة الدعم الفيدرالي ]

 [: 19حجم اإلنفاق األمريكي على التعليم العام ]

قبل الجامعة؛ حيث بلغ  يقدم النظام التعليمي خدمات هائلة إلى تالميذ ما     

( بليون 49ِمن ) 2010-2002الدعم الفيدرالي ملدارس التعليم العام بين عامي 

ه بلغ عام 83دوالر إلى ) ( بليون دوالر؛ أي ما 57) 2013( بليون دوالر، في حين أنَّ

% ِمن نسبة إجمالي اإلنفاق على التعليم، وبمعدٍل متوسط يبلغ 13-8يعادل 

  -وهو األعلى-م، وبلغ الدعم املحلي 2013-2002عام % في الفترة ِمن 9
ً
زيادة

% 49( بليون دوالر؛ أي ما نسبته 281م؛ حيث بلغ )2013% عام 15بمقدار 

( 316ِمن إجمالي النفقات على التعليم العام، وبلغ الدعم ِمن حكومة الوالية )

تعليم، % ِمن إجمالي اإلنفاق على ال45م؛ أي ما يقارب 2013بليون دوالر عام 

 ويختلف الدعم في حكومة الواليات باختالف الواليات. 

 (  11.011م )2013وقد بلغ اإلنفاق في التعليم العام على التلميذ عام 

 م. 2002% عما كانت عليه عام 5دوالًرا، بزيادة معدلها 
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وبلغ إجمالي اإلنفاق على التعليم في الواليات املتحدة من إجمالي الناتج القومي 

 أعلى مما توص ي به دول 6.4املحلي 
ٌ
. ويحظى التعليم ODEC%، وهي نسبة

 % على التوالي.  2.8، و3.6العام بنسبة أعلى ِمن العالي، بما يقدر ب 

 مصادر تمويل التعليم العام:

 حكومًيا؛ حيث يعدُّ من      
ً

يتم تمويل التعليم العام في الواليات املتحدة تمويال

ِمن ثالثة مصادر أساسية، هي: الحكومة  مسئولية الحكومة، ويتم تمويله

الفيدرالية، وحكومة الوالية، والحكومة املحلية، وهي تمثل الجزء األكبر كما 

ذكر سابقا. وتلعب الضرائب التعليمية دوًرا كبيًرا في دعم آلية اإلنفاق 

التعليمي على التعليم العام، وهناك بدائل محدودة جًدا، وهي املنح من 

 ت، والتبرعات.حكومة الواليا

[ تجربة الواليات املتحدة في تمويل التعليم العام باستخدام 20وتذكر عون ]

 الكوبونات التعليمية املمولة ِمن قبل الحكومة الفيدرالية.

ل قوة دفٍع ملزيٍد ِمن التمويل ِمن       ِ
 
وُيالَحظ أنَّ قدرة النظام االقتصادي تمث

يات، وُيالَحظ أنَّ تمويل التعليم ما قبل الحكومات الفيدرالية والواليات واملحل 

م، ونالحظ أنَّ 2013م إلى 2002الجامعي قد تزايد ِمن الفترة ما بين 

املخصصات الحكومية للتعليم ما قبل الجامعي أعلى ِمن التعليم الجامعي، 

غاٍت أساسية، هي: ] ِ
 [ 21ويمكن تفسير ذلك بمسو 

ات بأهمية العائد ِمن االستثمار في وعي الحكومة الفيدرالية وحكومة الوالي     

 هاًما؛ لتحقيق التفوق واالمتياز للشعب األمريكي. وأنَّ 
ً

التعليم بوصفه مدخال

ل مسئولية تمويل التعليم بنصيٍب  إحجام الحكومة الفيدرالية ِ
عن تحم 

مقبول ومعقوٍل يعطي مؤشًرا غير مرغوب نحو تزايد عدم املساواة في إتاحة 

ألبناء الشعب األمريكي. وتزايد الطلب على التعليم. الفرص التعليمية 

واالختالفات العرقية، والطبقية، واللغوية. وعليه البدَّ ِمن توفير املخصصات 

 املالية؛ لدعم سياسات التعليم العام.

وتتوفر مصادر الحكومة الفيدرالية ِمن خالل املنح البحثية االتحادية، ومنح 

لوطنية للعلوم والخدمات اإلنسانية والصحية، اإلدارات األخرى، واملؤسسة ا

 [. 22وإدارة املحاربين القدامى ] 

أما بالنسبة لحكومة الواليات فيتوفر مصادرها عن طريق فرض       

الضرائب؛ إذ إنَّ الحكومات األمريكية تفرض ضرائب على مواطنيها، ومنها 

نها من اإلنفاق على التعليم. ِ
 
وتتفاوت قيمة  الضريبة التعليمية التي تمك

الضريبة املفروضة ِمن مواطٍن آلخر تبعا ملكانته التعليمية. وموارد هذه 

الضرائب أربعة، هي: ضريبة الثروة، ضريبة الدخل، ضريبة االستهالك، 

ِ امتيازات نظير تقديم خدمات حكومية. وهناك أيًضا 
ضريبة الحصول على أي 

منها لتمويل التعليم،  مجموعة ِمن الضرائب األخرى التي يستخدم جزًءا

 [.21كضريبة املبيعات العامة، والضرائب العقارية ] 

 تصنيف مخصصات التعليم:

سمت املخصصات إلى مخصصات العمليات، وتنقسم قسمين: األموال 
ُ
ق

 العامة، واألموال املقيدة.

األموال العامة: وهي األموال املخصصة للمصروفات الجارية، والتي تتمثل في 

 األجور، وشراء االحتياجات، وصيانة املباني. 

 ا حكومة الوالية والحكومة الفيدرالية ــي تمنحه ــي التــدة: وهـــمقيـوال الــــاألم

طارئة، وكذلك لإلدارات التعليمية املحلية؛ ملواجهة مشكالٍت تعليمية 

املخصصات الرأسمالية: وهي مخصصة لإلنفاق على املشروعات املادية، كـ: 

 [.21املباني واألجهزة ]

 [: The Condition of Education 20 [التعليم العالي: 

م ما يقارب 2014بعد الثانوية في عام  بلغ عدد املؤسسات التعليمية ما      

البكالوريوس وأعلى منها، ومدة ( مؤسسات، منها ما يقدم درجة 4207)

الدراسة فيها أربع سنوات. ومنها ما يقدم الدراسة ملدة سنتين فقط. وبلغ عدد 

( 1258( مؤسسة، والخاصة الربحية )1583الكليات والجامعات الحكومية )

بلغ عدد  2014( مؤسسة. وفي عام 1366مؤسسة، والخاصة غير الربحية )

( ماليين طالب في 209) ( ماليين، منهم17.3الطالب في املرحلة الجامعية )

 مرحلة الدراسات العليا في مختلف املؤسسات الجامعية.

وتشمل التكلفة اإلجمالية للطالب الجامعي الرسوم الدراسية، والكتب،       

( دوالًرا في حالة املعيشة داخل الجامعات 22.750واللوازم التي تصل إلى )

( دوالًرا، 45.760صة غير الربحية فتصل إلى )العامة؛ أما في املؤسسات الخا

 ( دوالرات. 30.410وفي الجامعات الربحية تصل إلى )

، 2014( دوالرات في عام 8010وقد ارتفع متوسط الرسوم الجامعية إلى )     

م، ووصل في املؤسسات الخاصة غير 2011% عن الرسوم في عام 5بنسبة 

م، ووصل في 2012% عن عام 7لغت (، بمعدل زيادٍة ب31.180الربحية إلى )

( دوالًرا؛ 15.460املؤسسات التعليمية الخاصة الربحية إلى متوسٍط بلغ قدره ) 

 م.2012% عن عام 2أي بزيادة تبلغ 

نفق على مؤسسات التعليم العالي ما مقداره 2013وفي عام 
ُ
م بلغ إجمالي ما أ

 ( باليين دوالر مقسمة كما هو آت:605)

% 20( بليون دوالر؛ حيث كانت 353حكومية، وبلغ نصيبها )املؤسسات ال      

% منها ِمن املنح الحكومية، والعقود، 42منها ِمن الرسوم الدراسية، و

( بليون دوالر؛ 253واملشاريع املساعدة؛ أما املؤسسات الخاصة فبلغ نصيبها )

%، في حين بلغت 90حيث بلغت الرسوم الدراسية املصدر األعلى لها بنسبة 

 %. 4نح الحكومية مبلًغا بمقدار امل

ونالحظ أنَّ املصدر األول لتمويل التعليم الجامعي هو ِمن الرسوم      

ها تختلف  الدراسية، والعقود الحكومية، واالستثمار، واملنح الحكومية، إال أنَّ

سب بين التعليم الحكومي والخاص، فالتعليم الجامعي الحكومي  ِ
 
% 42في الن

لتمويل الحكومي التي تشمل الدعم الفيدرالي، وحكومة منه ِمن مصادر ا

الواليات، والدعم املحلي، واملنح، والعقود، واالعتمادات، في حين أنَّ التعليم 

الجامعي األهلي كانت أكبر نسبة مصدر له هي الرسوم الدراسية، بنسبة 

 %.90بلغت 

 أوجه اإلنفاق في التعليم العالي:  

 أنَّ معظم أوج     
ُ
ه اإلنفاق في مؤسسات التعليم العالي الحكومية نالحظ

والخاصة كانت على التعليم، وتشمل أجور العاملين، ومميزات أعضاء هيئة 

% مما ُينفق على التعليم العالي، في 33% و26التدريس؛ حيث بلغت ما نسبته 

%( 63حين أنَّ املؤسسات الخاصة الربحية وصلت أعلى نسبة فيها إلى )

الطالبية، والدعم األكاديمي، والدعم املؤسس ي الذي لصالح الخدمات 

يتضمن النفقات املرتبطة بالقبول، واألنشطة الطالبية، واملكتبات، 

واألنشطة اإلدارية والتنفيذية، في حين أنَّ الخدمات العامة والبحث بلغت في 

 %.12%، والخاصة 13املؤسسات الحكومية نسبة 

 مصادر تمويل التعليم العالي:

 مصدر القطاع العام )الحكومي(: ويضم ثالثة مصادر فرعية، هي:  -
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الحكومة الفيدرالية، وحكومات الواليات، والسلطات املحلية. وتتفُق 

 ضئيلة تقرب ِمن 
ً
% فقط؛ أما الباقي 1الحكومة الفيدرالية على التعليم نسبة

 فتنهُض به الواليات والسلطات املحلية.

م الخدمات مصدر القطاع الخاص: ويعتمُد  - ِ
 على التمويل الذاتي، ويقد 

التعليمية كنوٍع من االستثمار، ولكنه ال يسعى إلى الربحية على حساب جودة 

م أداءه تقويًما مستمًرا. ويحظى  ِ
املنتج، وذلك لسلطة الرقيب الذي يقو 

القطاع الخاص بالدعم الفيدرالي، والتسهيالت من حكومات الواليات 

 األراض ي. بتخفيض الضرائب وِمنح

ومع ذلك إال أنَّ الحكومة األمريكية لم ترفع يدها مطلًقا عن التعليم؛ إلدراكها 

أنَّ هذا القطاع اليجُب أْن يخضع لقانون العرض والطلب واملزايدات 

ها ال تنقطُع عن تحفيز الواليات لتنويع  االقتصادية الهادفة للربح فقط، كما أنَّ

ناسبة. ويعتمُد تمويل التعليم في الجامعات مصادر التمويل وتوفير البدائل امل

 األمريكية على مصدرين آخرين، هما:

الضرائب: وتفرضها الحكومة الفيدرالية، وحكومات الواليات أو الحكومات  -

املحلية، وتشمل ضريبة امللكية، وضريبة الدخل، وضريبة املبيعات، وتغطي 

 في الواليات.% ِمن إجمالي دخل الضرائب  25هذه األنواع حوالي 

املؤسسات الوقفية: وتسهم في كثيٍر ِمن مجاالت الحياة، وِمن ضمنها التعليم.  -

وقد انتشرت املؤسسات الوقفية في مختلف املجتمعات املحلية األمريكية 

[12 .] 

 [: 13]  [ ومدكور 23ويضيف حسين ]

يات املصروفات املدرسية: وتعدُّ أحد مصادر تمويل التعليم الجامعي في الوال  -

( دوالر أو 35000( دوالر إلى )10000املتحدة األمريكية، وتبلغ املصروفات ِمن )

 أكثر، وتعتمُد الجامعات الخاصة في تمويلها على هذه املصروفات.

املنح: تبلغ نسبة املنح املقدمة ِمن الحكومة الفيدرالية للجامعات الحكومية  -

 في تسهيل ا22حوالي 
ً
 مهما

ً
لتحاق عدٍد كبير من الطالب %، وتلعب املنح دورا

 بالجامعات، ومن أنواع هذه املنح )منح بيل(. 

برنامج إقراض طالب التعليم الجامعي: تعدُّ القروض مكمال للمساعدات  -

املالية في الجامعات األمريكية، وتوفر الحكومة العديد ِمن القروض، وتنقسم 

مباشرة من بنوك نوعين: قروض مباشرة من القطاع الفيدرالي، وقروض غير 

 خاصة؛ حيث تضمن الحكومة الدفع.

التبرعات أو الهبات والوقف: إنَّ ثقافة تقديم التبرعات والهبات والوقف في  -

د على صحة املقولة التي  ِ
 
 سائدة تؤك

ٌ
الواليات املتحدة األمريكية تدعمها بيئة

لكل تشير إلى أنه من غير املناسب أْن تقوم الدولة بدور املوفر الرئيس ي 

[ أنَّ الهبات واملنح تأتي ِمن العديد من 24الخدمات للمواطنين، ويذكر غانم، ]

%(، األفراد من غير 25.4) %(، الخريجون 30) املصادر، وهي: املؤسسات

 %(، وغير دينية1.1) %(، منظمات دينية16.9) %(، الشركات17.6) الخريجين 

(9 .)% 

ن طريق عقود البحث بين قطاع األعمال: يحتل مكانة بارزة، ويكون ع -

الجامعة والشركات، باإلضافة إلى جذب القطاع الخاص إلى تمويل التعليم 

الجامعي من خالل قروض الطالب مقابل نسبٍة ِمن دخل الطالب خالل فترة 

 [. 25زمنية ]

 دات الدراسية: وتعدُّ أحد مصادر تمويل التعليم الجامعي، والسند: ـــالسن -

د قوة شراء الخدمة الخاصة. ِ
 عبارة عن كوبون يحد 

التمويل الناتج ِمن البحوث، وخدمات الجامعة املقدمة للمجتمع )التمويل  -

 الذاتي(، كـ: االستشارات واملشروعات.

 الدراسات السابقة . 4

دت الدراسات       السابقة وتنوعت معالجتها لتنوع بدائل مصادر  تعدَّ

التمويل، ولتطبيقها في البيئة الجامعية أو التعليم العام، وفيما يلي أهم 

 الدراسات السابقة:

[ بعنوان: التجربة األمريكية في تمويل التعليم العالي، 6دراسة صائغ ]       

التعليم الجامعي في  وبعض أوجه اإلفادة منها في تطوير الوضع الحالي؛ لتمويل

 الوطن العربي.

ِ التطورات اإلستراتيجية في نظام تمويل        
تهدف الدراسة إلى عرض أهم 

التعليم العالي األمريكـي، والنظر في أوجه اإلفادة منها في تطوير سياسات 

التمويل في الجامعات العربية، وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، 

ة إلى أنَّ مِن أهم التطورات التي طرأت على نظام تمويل وتوصلت الدراس

التعلـيم العـالي األمريكي: الزيادة الكبيرة في مساعدات الحكومة الفيدرالية، 

وظهور املـساعدات الطالبية، والتزايد املتواصل للرسوم التعليمية. ويستند 

ت التمويلية نظام تمويل الكليات والجامعات فـي تنفيـذ الخطط واإلستراتيجيا

إلى مجموعٍة من اإلستراتيجيات، منها: إستراتيجية تمويل التعليم العالي بين 

 املسؤولية الفردية وااللتزام املجتمعي.

[ التي بعنوان: تمويل التعليم الجامعي في اململكة 26أما دراسة صائغ ]      

امعي في العربية السعودية فتهدف إلى التعرُّف إلى واقع تمويل التعليم الج

اململكة العربية الـسعودية والبـدائل املمكنة؛ لتمويل التعليم الجامعي. واتبع 

الباحث املنهج الوصفي التحليلي. ومن نتائج الدراسة: أنَّ الجامعات 

 فـي تمويلهـا علـى التمويل الحكومي، وتعتمد 
ً
 كبيرا

ً
السعودية تعتمد اعتمادا

والوصايا واألوقاف، وقد قدم الباحث  اعتماًدا جزئًيا على التبرعات والهبات

 ِمن البدائل املمكنة لتنويع مصادر التمويل. 
ً
 مجموعة

[ التي بعنوان: تصور مقترح لنمط تمويل التعليم 8وهدفت دراسة عون ]      

العالي األهلي السعودي إلى التعرُّف إلى أنماط تمويل التعليم العالي األهلي 

وتكوين تصور مقترح ملستقبل تمويل التعليم )الخاص( أو الحكومي )العام(، 

العالي األهلي السعودي. وخلصت الدراسة: إلى أنَّ التمويل املختلط هو ما 

تسعى إليه جميع مؤسسات التعليم العالي في مختلف البلدان، وأنَّ نسبة 

ِ مجتمع وأوضاعه 
مساهمة كال القطاعين تختلف باختالف ظروف كل 

 واالجتماعية.االقتصادية، والسياسية، 

[ التي بعنوان: استقالل 27وقد تطرقت دراسة حنفي، محمد طه ]     

الجامعات وفعالية إدارتها دراسة مقارنة بين الواليات املتحدة األمريكية 

ومصر إلى الوقوف على الوضع الراهن الستقاللية الجامعات األمريكية 

رحة؛ لتفعيل واملصرية، وهدفت الدراسة إلى الوصول إلى إجراءات مقت

استقاللية الجامعات املصرية. وتم استخدام املنهج املقارن، وأسفر البحث 

ع الجامعات األمريكية باستقالٍل مالي كبير، وهذا  عن نتائج عدة أهمها: تمتُّ

ها تحصل على حصتها من  يشير إلى قدرتها على تنويع مصادر تمويلها، وأنَّ

 التمويل الحكومي في صورة مبالغ إجمالية
ً
، وأنَّ تخصيص امليزانية يتم وفقا

 ملعيار التمويل وفق األداء.

[ التي بعنوان: بدائل مقترحة 21كما هدفت دراسة العجمي وآخرين ]      

لتمويل التعليم الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدولة الكويت 

جامعي في ضوء تجارب بعض الدول إلى التعرُّف إلى فلسفة تمويل التعليم ال



2030

61 

وأهم مصادره وتجارب بعض الدول، أهمها أمريكا، وواقع تمويل التعليم 

بدولة الكويت، والبدائل غير التقليدية املقترحة؛ لتمويل التعليم الجامعي 

بدولة الكويت. وكان منهج الدراسة هو املنهج الوصفي. ومن أهم النتائج التي 

لربط بين املوارد املتاحة، توصلت إليها الدراسة: ترشيد اإلنفاق ِمن خالل ا

 واستغاللها بكفاءة عن طريق التخطيط الجيد للموارد البشرية واملادية.

[ التي بعنوان: االستقالل املالي للجامعات: 28وهدفت دراسة سنبلو ]     

دراسة مقارنة في مصر والواليات املتحدة األمريكية إلى رصد واقع االستقالل 

ة واألمريكية، واالستفادة ِمن خبرة الجامعات املالي في الجامعات املصري

األمريكية في ممارسة االستقالل املالي. وقد استخدم الباحث املنهج املقارن، 

وتوصل إلى: أنَّ هناك تفاوًتا في درجة االستقالل املالي بين مصر وأمريكا؛ حيث 

لكونها  وجد أنَّ التمويل الجامعي في مصر يعتمد على امليزانية العامة للدولة؛

 املصدر الوحيد للتمويل، في حين تتعدد مصادر التمويل في أمريكا. 

مقترحة  [ التي بعنوان: إستراتيجية24وتناولت دراسة غانم ومسعود ]     

لتفعيل دور الجامعات العربية في إدارة وتنمية الوقف؛ لزيادة مواردها" 

 الجامعات األمريكية نموذًجا"

الدور التاريخي الذي قامت به األوقاف في مجال تمويل مؤسسات التعليم 

العالي، وهدفت إلى التعرُّف إلى أهم االتجاهات العاملية املعاصرة في مجال 

وقاف، وتقديم إستراتيجية مقترحة لكيفية االستفادة ِمن االستفادة ِمن األ 

األوقاف؛ لتمويل مؤسسات التعليم العالي. وقد استخدم الباحثان املنهجين: 

التاريخي والوصفي، وتناوال تجربة الواليات املتحدة األمريكية في الحصول على 

 تمويلية كبيرة للجامعات األمريكية. وق
ً
د توصلت األوقاف التي تعدُّ قاعدة

الدراسة: إلى إستراتيجية مقترحة؛ لتفعيل دور الجامعات في إدارة وتنمية 

 الوقف. 

[ التي بعنوان: الكوبونات التعليمية كبديٍل  29ودرست دراسة زمان ]      

تمويلي بمؤسسات التعليم العالي، دراسة مقارنة في تطبيقاته على املستوى 

لكوبونات التعليمية ِمن خالل عرض الدولي صيغة تمويل التعليم العالي بـا

وتحليل التجارب واملمارسات الدولية، وِمن أهمها التجربة األمريكية في 

تطبيقها وتطوير صيغة مقترحة إلمكانية اإلفادة منها في تطوير نظام التعليم 

العالي في اململكة العربية السعودية. واستخدم الباحث املنهج الوصفي 

الدراسة وضع رؤية مقترحة؛ لتطبيق صيغة  الوثائقي، وكانت نتيجة

الكوبونات التعليمية في التعليم الجامعي في اململكة العربية السعودية، 

 واآلليات املقترحة؛ لتطبيقها.

[ التي بعنوان: بدائل تمويل التعليم العالي الحكومي 3وألقت دراسة املالكي ]     

ر أو البدائل املختلفة في اململكة العربية السعودية الضوء على املصاد

املطروحة لتمويل التعليم؛ من أجل اإلفادة منها قدر اإلمكان؛ لتعبئة املوارد 

املالية للقطاع التعليمي الحكومي في اململكة العربية السعودية. واستخدمت 

الدراسة املنهج الوصفي، ومن نتائجها: وجود مصادر أساسية لتمويل 

الباحث مصادر لتمويل التعليم، مثل:  التعليم، ومصادر ثانوية. واقترح

لف الطالبية، والضريبة التشجيعية، والسندات، وتخصيص التعليم.  الس 

ه ِمن الصعب االعتماد على مصدٍر واحد لتموي  ــم؛ نظـــل التعليـــوتوصل إلى أنَّ
ً
 را

 ى الحاجة املستمرة لزيادة اإلنفاق على التعليم؛ ـــإل

 يثه أو تطويره.للتوسع املستمر فيه، أو تحد

فت دراسة الحربي ]       [ التي بعنوان: بدائل مقترحة لتمويل  12وكذلك تعرَّ

التعليم في الجامعات الحكومية باململكة العربية السعودية "جامعة امللك 

سعود أنموذجا" إلى مصادر تمويل الجامعات الحكومية في اململكة العربية 

عاملية، واقترحت بدائل؛ لتمويل السعودية، ووقفت على أبرز التجارب ال

التعليم في الجامعات، بخاصة جامعة امللك سعود. واستخدمت الدراسة 

أسلوب املنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت إلى أنَّ مصادر تمويل الجامعات 

الحكومية السعودية متشابهة عموًما، كما أظهرت النتائج إقرار عدٍد من 

ا لتنويع مصادر دخل
ً
ها عن طريق كراس ي البحث العلمية، الجامعات خطط

واألوقاف، ومراكز األبحاث، مستفيدة من التجارب الرائدة للجامعات 

األمريكية وغيرها، واقترحت الدراسة عدة بدائل؛ لتمويل الجامعات 

 السعودية.

[ التي بعنوان: أساليب التمويل البديلة للتعليم 30أما دراسة الحارثي ]    

ِ تحديات العوملة، فهدفت إلى التعرُّف إلى العالي األهلي السعود
ي في ظل 

ِ تحديات 
أساليب التمويل البديلة للتعليم العالي األهلي السعودي في ظل 

العولة، وكذلك التعرُّف إلى املعوقات التي تواجه تطبيق طرق التمويل 

البديل، والكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات تقدير توافر 

عزى ملتغيرات: )الجنس، والرتبة األكاديمية، طرق التمو 
ُ
يل البديل التي ت

والتخصص، وسنوات الخبرة(، باإلضافة إلى الكشف عن داللة الفروق 

اإلحصائية بتقدير املعوقات التي تعزى: لـ) الجنس، والتخصص، والرتبة 

األكاديمية، والخبرة(. واتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، وكانت 

 نة أداة الدراسة، وتلخصت نتائجها فيما هو آت:االستبا

جاءت الدرجة الكلية للطرق البديلة للتمويل عالية، وتصدرت طريقة  -

 التمويل التي تعتمد على الخدمات 

اإلنتاجية الذاتية املرتبة األولى، ثم تبعتها طريقة التمويل الحكومي املباشر، 

امة والفردية، وإسهام ربحها في ثم التبرعات والهبات الفردية، ثم األوقاف الع

تمويل الجامعات والكليات األهلية بكافة احتياجاتها ونشاطاتها، ثم األنماط 

واألساليب الحديثة، ثم دعم البنوك، والصناديق املحلية والدولية واإلقليمية 

 للتعليم العالي األهلي.

لتمويل إنَّ درجة توافر املعوقات الخارجية التي تواجه أساليب وطرق ا -

البديل للتعليم األهلي العالي متوسطة؛ حيث كانت أبرز املعوقات الداخلية 

ضبط املدخالت التمويلية لتحقيق األهداف املنشودة في مؤسسات التعليم 

العالي األهلي، وارتفاع تكلفة التعليم العالي األهلي وميزانيات تشغيله، 

األهلية على حساب  والتوسع غير املدروس في إنشاء الجامعات والكليات

 خدماتها النوعية املقدمة. 

[ التي بعنوان: محددات العطاء الخاصة Ying Luie31 [وأشارت دراسة 

للكليات والجامعات العامة إلى أربع مجموعات رئيسية مانحة تقدم الدعم 

األهلي التطوعي ملؤسسات التعليم الجامعي األمريكي، وهي: خريجو الجامعات 

الخريجين، والشركات، والهبات، والتبرعات الخيرية. ومن نتائج الدراسة: وغير 

أنَّ مؤسسات التعليم الجامعي التي تقع على قمة الهرم املؤسس ي لتلك املرحلة 

التعليمية تتمتع بميزة تراكمية في الحصول على الدعم األهلي التطوعي، وأنَّ 

يرات سلبية على مقدار زيادة مستويات املصروفات الدراسية تؤدي إلى تأث

 التمويل املالي املقدم ِمن الشركات واملانحين.

 [ التي بعنوان: نماذج تمويل رأس 32وِمن الدراسات األجنبية دراسة تشارلز ]

املال في مؤسستين حكوميتين للتعليم العالي؛ إذ هدفت الدراسة إلى عرض 

ت التعليم العالي نماذج التمويل الرأسمالية ملؤسستين تعليميتين ِمن مؤسسا
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في واليتين مختلفتين، هما: جامعة والية كارولينا الشمالية، وجامعة فلوريدا. 

وقد تم استخدام املنهج الوصفي، وُجمعت البيانات ِمن املقابالت وتحليل 

الوثيقة واملراقبة. ومن أهم نتائج الدراسة: أنَّ تمويل املرافق الجديدة، 

لها تأثير مباشر على النتائج املؤسسية، بما فى والترميم، والتجديد، والصيانة 

ذلك تسجيل الطالب، وزيادة مساحة وقدرة الفصول الجديدة لتنفيذ البرامج 

 األكاديمية، وتطويرها، وتحسين البيئة التدريسية.

[ التي بعنوان: دور التبرعات في تحسين أداء جامعة 33وتناولت دراسة ليهي ]

( أثر التبرعات الخيرية والهبات في توفير Driskill University) دريكسيل

-1997التمويل الالزم؛ لتحسين أداء أكبر الجامعات األمريكية خالل املدة ِمن 

م، والدروس املستفادة التي يمكن الوصول إليها ِمن جانب املؤسسات 2007

الجامعية األخرى فيما يتعلق بكيفية تحسين وتطوير أدائها املالي في ضوء تلك 

بة. وقد تم استخدام املنهج الوصفي واملقابلة. ومن أهم نتائج الدراسة: التجر 

وصول جامعة دريكسيل ألعلى املستويات في أدائها خالل املدة املشار إليها 

نتيجة ارتفاع مواردها املالية عن طريق املنح والهبات والتبرعات الخيرية، ِومن 

 أهم التوصيات: تكثيف التسويق اإلعالمي. 

[ التي بعنوان: تمويل التعليم العالي، دراسة مقارنة 34اسة أكوداشفل ]أما در 

أمريكا وبريطانيا، فقد هدفت إلى مقارنة أساليب وأنظمة التمويل العالي في 

الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا، وتحديد أنماط التمويل الذاتي 

الي الخاص، وقيام والخارجي. ومن نتائج الدراسة: التوجه الكبير للتعليم الع

الجامعات الحكومية األمريكية بممارسات إنتاجية؛ للحصول على الدعم 

الذاتي، وأنَّ سياسات التمويل في الواليات املتحدة تعدُّ األكثر فاعلية في 

العالم، وأنَّ التمويل في الواليات املتحدة األمريكية يعتمد عموًما على: بيع 

ملنح والعقود الخارجية، واالعتمادات الخدمات التعليمية والبحثية، وا

الحكومية، والوقف، والهبات، واملساعدات، والرسوم الدراسية والقروض، 

ستثمر.
ُ
 وشراء أسهم في شركات ومؤسسات وعقارات ُتؤجر وت

[ التي بعنوان: خفض تمويل التعليم العالي وتأثيره في 35أما دراسة جونسون ]

 االلتحاق بالجامعات

ٍ ِمن فهدفت إ       
لى تحديد اآلثار املترتبة على نقص املخصصات املالية لكل 

جامعة كاليفورنيا الخاصة، وكاليفورنيا الحكومية فيما يتعلق بالطاقة 

االستيعابية وتسجيل الطلبة، ومعدالت التحاق خريجي املدرسة الثانوية 

سة % ِمن خريجي املدر 18بهاتين الجامعتين. وِمن أهم نتائج الدراسة: أنَّ 

% كما كان في السابق، 22الثانوية يلتحقون بالدراسة الجامعية بدال ِمن 

وتراجع معدل التحاق خريجي املدارس الثانوية بالجامعات ِمن ذوي اإلعداد 

% ممن التحقوا بكليات املجتمع. وِمن أهم التوصيات: 55% إلى 67الجيد ِمن 

لتخرج عن طريق زيادة القروض الطالبية، ودفع الرسوم الدراسية بعد ا

 أقساط ثابتة منقطعة ِمن رواتبهم. 

[ التي بعنوان: تحليل مقارن لتمويل Goksu & Goksu36 [ وأجابت دراسة   

التعليم العالي في دول مختلفة عن مجموعة أسئلة: أيُّ نوع ِمن التغيرات 

والتحوالت لوحظت في مشاركة القطاع العام أو الخاص في تمويل التعليم 

اآلونة األخيرة؟ وما أوجه التشابه واالختالف بين الدول في مشاركة  العالي في 

القطاع العام أو الخاص في تمويل التعليم العالي؟ وما االتجاه العام في 

املشاركة من حيث التكلفة في التعليم العالي على املستوى العاملي؟ وقد 

دوًرا كبيًرا توصلت الدراسة: إلى أنَّ الدعم الحكومي في معظم الدول يلعب 

عكس دول الواليات املتحدة الذي يلعب التمويل الخاص دوًرا أكبر. وكشفت 

الدراسة عن أنَّ بعض البلدان لديها أنظمة مالية متميزة في مجال التعليم 

٪ ِمن الناتج املحلي 1.5العالي، وأنَّ معظم البلدان تنفق أكثر ِمن املتوسط 

 ثل: الواليات املتحدة األمريكية.اإلجمالي في تمويل التعليم العالي، م

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

من خالل القراءة الناقدة والتحليلية للدراسات السابقة ُيالحظ تشابهها      

مع الدراسة الحالية في الهدف العام، وهو محاولة دراسة مشكلة تمويل 

يم باإلفادة ِمن التعليم، وباألخص التعليم العالي، وإيجاد بدائل لتمويل التعل

 تجربة الواليات املتحدة األمريكية.

[ في املنهج الوصفي 29وقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة زمان ]     

الوثائقي، كما اتفقت مع باقي الدراسات التي استخدمت املنهج التحليلي 

[،  8[. واختلفت عن دراسة عون ]27[، وحنفي ]28املقارن، كدراسة سنبلو ]

[، 21[ اللتين استخدمتا املنهج الوصفي املسحي. وعن العجمي ]3ي ]واملالك

[ في املنهج الوصفي التحليلي عند 26[، وصائغ ]12[، والحربي ] 30والحارثي ] 

[ في املنهج التاريخي 24تناولها قضية تمويل التعليم العالي. وغانم ومسعود ]

 والوصفي.

سة الحالية في تناولها قضية وتشابهت جميع الدراسات السابقة مع الدرا      

تمويل التعليم العالي في الواليات املتحدة األمريكية، والتعرُّف إلى مصادرها 

 العامة والخاصة، وإيجاد بدائل لنظام تمويل التعليم.

وقد توصلت أغلب الدراسات إلى أهمية االستفادة ِمن تجارب الدول في تنويع 

 تمويل التعليم، وهو ما تتفق معه هذه الدراسة. دؤمصا

 فيما يتعلق بالدراسات األجنبية: أما

فقد تشابهت الدراسات األجنبية السابقة مع الدراسة الحالية في الهدف      

العام، وهو محاولة دراسة مشكلة تمويل التعليم العالي في بعض الدول، 

 والعمل على إيجاد بدائل وحلول مناسبة لها؛

حيث تشابهت جميع الدراسات األجنبية في دراسة املصادر العامة      

والخاصة لتمويل التعليم العالي في أمريكا؛ للتعرُّف إلى أوجه التشابه 

[ التي تناولت جميع الكليات Ying Luie31 [ واالختالف بينها، فكانت دراسة

، وهي قريبة والجامعات الحكومية في أمريكا التي تعمل بنظام األربع سنوات

من الجامعات السعودية واملانحين الذين يقدمون الدعم التطوعي ملؤسسات 

 التعليم األمريكي.

[ التي ذكرت عدًدا ِمن الطرق البديلة للتمويل الحكومي، 33ودراسة ليهي ]      

[ في 35منها: املنح، والهبات، والتبرعات الخيرية التي تشابهت مع جونسون ] 

 م العالي، والبحث عن بدائل لنظام تمويل التعليم العالي.خفض تمويل التعلي

[ مع الدراسة الحالية باستخدام املنهج 36واتفقت دراسة أكوداشفل ]      

صت في أمريكا، باستثناء دراسة  ِ
ص 

ُ
في  Goksu & Goksuاملقارن، ولكنها خ

 تجارب دولية، واختلفت الدراسات األخرى في نوعية املنهج.

فت الدراسات األجنبية مع الدراسة الحالية في عدم تعرضها وقد اختل     

لتمويل التعليم العالي في اململكة العربية السعودية أو محاولة إيجاد حلول  

ملشكالته، وهو الهدف الرئيس التي تسعى الدراسة الحالية لتحقيقه بما يتفق 

 . 2030مع أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 

 ن الدراسات السابقة:أوجه االستفادة مِ 

ستفيد ِمن الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة، وأهدافها، واملنهج 
ُ
ا

املستخدم، كما أفادتها أيضا في بناء اإلطار النظري وخاصة فيما يتعلق 

 بالتجرية األمريكية لتمويل التعليم، باإلضافة الستخراج النتائج والتوصيات.
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 ومناقشتهاالنتائج . 5

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: ما واقع نظام تمويل التعليم في 

 اململكة العربية السعودية؟

 واقع تمويل التعليم في اململكة العربية السعودية:

[ في بابها الثامن )تمويل  38تشير وثيقة سياسة التعليم في اململكة ]      

( إلى أنَّ الدولة ترى الطاقة البشرية هي املنطلق في ٢٢٩التعليم( في املادة )

استثمار سائر طاقاتها، وأنَّ العناية بهذه الطاقة عن طريق التربية والتعليم 

( إلى أنَّ ٢٣٠املادة ) والتثقيف هي أساس التنمية العامة، كما أشارت في

الدولة تراعي زيادة نسبة ميزانية التعليم؛ لتوجيه حاجة البالد التعليمية 

املتزايدة؛ حيث تنمو هذه النسبة مع نمو امليزانية العامة، كما تؤكد الوثيقة 

( على أنَّ التعليم مجاني في كافة ٢٣٣في بابها التاسع )أحكام عامة( في املادة )

، فال تتقاض ى الدولة رسوما دراسية على الدارسين مقابل  أنواعه ومراحله

تعلمهم، كما تعتمُد الجامعات على الحكومة اعتمادا كليا في الحصول على 

ها جامعات حكومية وليست خاصة، وتؤكد املادة ) ( أيًضا على 234األموال؛ ألنَّ

أنَّ الدولة تصرف مكافآت وقتية للطالب في أنواٍع معينة من التعليم 

ن أنَّ الدولة و  التدريب. وبنظرة سريعة على تطور ميزانية التعليم في اململكة تبيَّ

هـ(، بنسبة ١٣٩٠( مليون ريال ِمن ميزانيتها عام )٦٦٦خصصت للتعليم )

هـ( هذه املخصصات إلى  ١٤٢٧% من ميزانية الدولة، ثم قفزت في عام )٩,٨

 بنسبة ٧٥حوالي )
ً
ية الدولة، وفي عام % من ميزان٢٠,٢( مليار ريال تقريبا

% من ميزانية الدولة، وفي عام ٢٥( مليارات ريال، وبنسبة ٢٠٤هـ( إلى )١٤٣٤)

% ِمن ميزانيتها ٢٥( مليارات ريال، بنسبة ٢١٠هـ( خصصت الدولة )١٤٣٥)

 العامة.

وتضمنت امليزانية اعتماد مشاريع جديدة، وإضافات لتكاليف بعض        

التعليم الجامعي، وكافة الجامعات بتكاليف  -ليم املشاريع القائمة لوزارة التع

 وثالثمئة مليون ريال؛ لتنفيذ الُبنى التحتية 12,3تقارب )
ً
( اثني عشر مليارا

لبعض الجامعات، ومرافق ومباني بعض الكليات، والتجهيزات وتأثيث بعض 

املرافق القائمة والجديدة. وسيستمر العمل الستكمال تأهيل كليات البنات 

( خمسة مليارات ريال، 5ٍد ِمن الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من )في عد

( ثالث جامعات جديدة، هي: )جامعة 3واعتماد النفقات الالزمة؛ الفتتاح )

 جدة، وجامعة بيشة، وجامعة حفر الباطن(.

 صات املالية بحسب القطاع املخص  1جدول 

 املخصص  القطاع  الرقم 

 )مليون ريال(

 191.659 التعليم والتدريب والقوى العاملة قطاع  1

 104.864 قطاع الخدمات الصحية والتنمية االجتماعية 2

 21.246 قطاع الخدمات البلدية 3

 213.367 القطاع االدبي والعسكري  4

 23.903 قطاع التجهيزات االساسية والنقل  5

 78.121 قطاع املوارد االقتصادية  6

 23.840 العامة قطاع االدارة  7

 183.000 مخصص دعم امليزانية العامة 8

 840.000 املجموع 

 القومي املحلي الناتج ِمن كبيرة بنسبة تنفق السعودية العربية فاململكة     

 على % 6.4و ،%10) األمريكية املتحدة الواليات تنفقه بما مقارنة التعليم على

  ؛(التوالي
ً
 االقتصادي، املنظور  ِمن استثمار أفضل يعدُّ  التعليم بأنَّ  منها إيمانا

 .الحياة جوانب شتى  في املباشر اإليجابي تأثيره على عالوة

 :التعليم على اإلنفاق

 
ً

 :السعودية العربية اململكة في املختلفة التعليم قطاعات على اإلنفاق: أوال

 القوى  وتدريب العالي والتعليم العام التعليم لقطاع تخصيصه تم ما بلغ      

 ريال؛  مليارات( 204)  يقارب ما هـ1435-ـ1434 املالي العام ميزانية ِمن العاملة

 عما% 21 تقارب وبزيادة بامليزانية، املعتمدة النفقات  ِمن% 25 نسبته ما أي

 نسبتها وبزيادة هـ،1434/هـ1433 املالي العام بميزانية للقطاع تخصيصه تم

 اعتماد تم واملنهي  التقني  التدريب مجال وفي. م2011 ميزانية عن% 36

( 3.5) ِمن أكثر التقديرية قيمتها تبلغ جديدة ومعاهد كليات إلنشاء تكاليف؛

 معاهد؛ــوال الكليات من عدٍد  وتشغيل افتتاح نفقات تشمل ريال، مليارات

ــلزي   للكليات االستيعابية الطاقة ادةـ

 [. 37] واملنهي  التقني  للتدريب العامة للمؤسسة التابعة واملعاهد

 : العام للتعليم امليزانية ِمن املخصص: ثانًيا

( 90٫000٫62) هـ1432/ 1431 عام والتعليم التربية وزارة ميزانية بلغت      

 للدولة، العامة امليزانية إجمالي ِمن%( 16.7)يقارب ما أي سعودي؛ ريال مليار

 املخصصة املالية املتطلبات وبلغت. سعودي  ريال مليار( 540) والبالغة

 التاسعة التنمية خطة خالل( والتعليم التربية وزارة) العام التعليم لقطاع

 بين  ما العام التعليم في الطالب كلفة متوسط وبلغ ريال، باليين ( ٤٩٨٫٤)

 التعليم على الحكومي اإلنفاق بيانات وتشير. ريال ألف 23٫000 إلى 20٫000

 قد  الرأسمالية املشروعات على اإلنفاق نسبة أنَّ  إلى والتعليم التربية بوزارة

 لإلنفاق املخصصة املبالغ إجمالي من%( 7.34) هـ1432/ 1431 عام بلغت

 خصصت%( 92.66) مقابل وذلك والتعليم، التربية بوزارة األبواب كافة على

 [.38] املتنوعة واملصاريف الرواتب تشمل التي  وهي املتكرر، لإلنفاق

ا
ً
 :العالي للتعليم امليزانية ِمن املخصص: ثالث

 ِمن بأكثر العالي للتعليم املعتمدة الحكومية املخصصات تضاعفت      

( 10) حوالي زادت حيث فقط؛ املاضية أعوام الثمانية خالل وذلك ،%(672)

 ملياري ( 77٫2) حوالي إلى لتصل( م2005/ هـ25/1426) عام في ريال مليارات

 وما العالي التعليم وزارة نصيب ويبلغ ،(م2013/ هـ1435/ 34) عام في ريال

 إجمالي  من%( 9) ِمن أكثر العالي التعليم ومجلس جامعات ِمن بها يرتبط

 اهتمام يؤكد شك بال وهذا هـ،1435/هـ 1434 للعام للدولة العامة امليزانية
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 االبتعاث، : كـ املجاالت، مختلف في الوزارة جهود وتعزيز بدعم الدولة

 لقطاع املخصصة املالية املتطلبات وبلغت ،...وغيرها والدورات والبحوث،

 التاسعة التنمية خطة خالل( والجامعات العالي التعليم وزارة) العالي التعليم

 ما العالي  تعليمال في الطالب كلفة متوسط ويبلغ ريال، وبليوني( ٢٠٠٫٢)

  تدلُّ  الزيادة وهذه ريال، ألف( 45٫000) إلى( 31٫000) يقارب
ً
 واضحة داللة

 [.38]  العالي التعليم في والنوعية الكمية النقلة على

 :سبق مما ونستنتج

 وبين  الواحد، القطاع مراحل في اإلنفاق في وتفاوت اختالف وجود      

 الخمسة  األعوام في السعودية العربية اململكة في التعليمية القطاعات

 مخصٍص  بأعلى العام التعليم حظي فقد هـ،1430/1435 عام ِمن املاضية

صص حيث امليزانية؛ ِمن
ُ
 التعليم ميزانية في والتعليم التربية لوزارة خ

 باملرتبة العالي التعليم وزارة وتأتي. ريال مليونا( 92٫514٫2) مبلغ والتدريب

صص حيث والتعليم؛ التربية وزارة بعد الثانية
ُ
 ريال، مليون ( 59٫933) لها خ

 على اإلنفاق في الثالثة باملرتبة املنهي  والتدريب  الفني  التعليم يأتي وأخيًرا

صص حيث باململكة؛ التعليم قطاعات
ُ
 . ريال ماليين ( 4٫795٫3) مبلغ له خ

 العربية اململكة في التعليم قطاعات بين اإلنفاق في توازن  يوجد ال إذن،

 امليزانية ِمن حصة بأكبر العام التعليم قطاع يستأثر إذ السعودية؛

 التدريب نصيب ِمن حصة أقلُّ  جاءت بينما والتدريب، للتعليم املخصصة

 .املنهي 

 املتحدة  الواليات في التعليم تمويل نظام واقع ما: الثاني السؤال إجابة

 األمريكية؟

 ثالثة خالل من األمريكية املتحدة الواليات في العام التعليم تمويل يتم     

 والحكومة الواليات، وحكومة الفيدرالية، الحكومة: هي أساسية، مصادر

 بلغت حيث األخرى؛ تلو سنة يزداد التعليم على املصروف أنَّ  ونالحظ. املحلية

 على  صرفه يتم ما ارتفاع إلى باإلضافة القومي، املحلي الناتج ِمن%( 6.4)

ه إال واألهلية، الحكومية الجامعات في سنوًيا الطالب  أعلى  األهلي التعليم في أنَّ

  األمريكية املتحدة الواليات أنَّ  إلى باإلضافة الحكومي، ِمن
ُ
 في  تختلف

 األساس ي  فاملصدر الواليات، وحكومة الفيدرالية الحكومة ِمن املخصصات

 .الضرائب هي الفيدرالية لألموال

 تمويل في الخاص القطاع مشاركة ترتفع األمريكية املتحدة الواليات وفي      

 أو شركات، أو أفراد، ِمن كانت سواء املختلفة املنح تقديم خالل ِمن التعليم

 املصادر ِمن وغيرها األبحاث أو الشراكات، أو القروض، أو خريجين،

 في  الدراسية الرسوم ِمن تحصيله يتم ما هو مصدر أعلى أنَّ  إال املختلفة،

 ُينفق  الذي الحكومي الدعم إلى باإلضافة واألهلية، الحكومية الجامعات

 في مختلط نمٍط  ذات األمريكية املتحدة فالواليات. العام التعليم في معظمه

 .التعليم لنظام تمويلها

 جديدة بدائل إيجاد في اململكة تواجه التي  التحديات  ما: الثالث السؤال إجابة

 التعليم؟ تمويل لنظام

 التعليم تمويل لنظام بدائل إيجاد في اململكة تواجه التي  التحديات أهم ِمن

 : هي[ 5] والعتيبي  ،[39] العبيكان  ذكرها كما

 اململكة في العالي التعليم لتمويل واألساس ي  الوحيد املصدر هي الدولة أنَّ  .1

 .للطلبة مكافأة تدفع أنها كما السعودية، العربية

 بالجامعات مقارنة السعودية للجامعات الذاتي  التمويل مصادر نمو بطء .2

 .األمريكية املتحدة الواليات في العاملية

 يتعلق فيما الخاص والقطاع العالي التعليم مؤسسات بين  العالقة ضعف .3

 .التمويل مصادر ودعم املنافع بتبادل

 رسومهما ارتفاع مع اململكة في األهلية والجامعات الكليات عدد قلة .4

 .بأمريكا مقارنة الدراسية

  بوصفها أهميتها مع الحديثة التقنية أسعار ارتفاع .5
ً

 عوامل  ِمن عامال

 .واملستقبل الحاضر في التعليم

 . الخاص القطاع مع الشراكة القيادات بعض رفض .6

 .ودوليا محليا والثقافي والتعليمي  التربوي  للتفاعل الطالب إعداد .7

 ضغٍط  إلى يؤدي الذي األمر املستويات، أغلب في الطالب تكلفة ارتفاع .8

 نفسه، باملستوى  الكلفة هذه استمرت إذا للدولة العامة امليزانية على متزايد

 .املالية املوارد وثبات مراحله جميع في  التعليم في للطالب املستمر التزايد مع

 يفوق  والذي الحكومي، لإلنفاق بالنسبة التعليم على اإلنفاق نسبة ارتفاع .9

 .الدولة ميزانية على كبيرا عبئا يمثل وهذا الدول، بعض

 .والكيفية الكمية للمتغيرات استجابة التعليمية؛ البيئة تطوير .10

 الصفوف، وإعادة الطالب، رسوب في املتمثل التعليمي  الهدر مستوى  .11

 .التعليمية الوحدة كلفة على يؤثر الذي األمر املدرسة، من والتسرب

 عمليات في األمور  أولياء مشاركة زيادة املجتمعية املشاركة مجال  في .12

 ارتقاء برنامج خالل ِمن واملجتمع املدرسة بين  واالتصال التربوي، التطوير

 ِمن% 80 إشراك في 2030 اململكة رؤية أهداف مبادرات إحدى يمثل الذي

 (.ه1442- م2020) عام بحلول  املدرسية األنشطة في األسر

 تمويل  نظام تواجه التي  التحديات أهم أنَّ : الحالية الدراسة نتائج أهم وِمن

 مع يتوافق بما التعليم لتمويل بديلة؛ مصادر إيجاد اململكة في التعليم

 على معتمدا االقتصاد عجلة دفع  في ُيسهم  تعليم في 2030 رؤية أهداف

 االعتماد عن بعيًدا العمل، سوق  متطلبات لتلبية املؤهلة؛ البشرية سواعده

 واالقتصادية السياسية بالتقلبات التعليم تربط التي  امليزانية على الكلي

 .للدولة

 تنويع  في األمريكية التجربة ِمن االستفادة يتم كيف: الرابع السؤال إجابة

 أهداف ملواكبة السعودية؛ العربية اململكة في التعليم تمويل نظام مصادر

 م؟ 2030 رؤية

ٍ  في التعليم لتمويل املقارن  التحليل خالل  ِمن
 املتحدة  الواليات ِمن كل 

 :اآلتي الجدول  في املوضح السعودية العربية واململكة األمريكية

 بحسب تمويل التعليم  واليات املتحدة األمريكيةاململكة العربية السعودية والبين املقارنة  2جدول 

 الواليات املتحدة األمريكية. اململكة العربية السعودية. املقارنة. أوجه 

ميزانية التعليم من الناتج القومي  

 املحلي.

 % من ميزانية الدولة.25

 % من الناتج املحلي القومي. 10

 % من الناتج املحلي القومي. 6.4

 دوالًرا.11.011 ألف ريال. 23-20 تكلفة الطالب في التعليم العام.

 دوالًرا.  45.760-22.750تتراوح بين ألف ريال.  31 تكلفة الطالب في التعليم العالي.
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النمط األحادي املعتمد على التمويل   نمط التمويل. 

 الحكومي.

النمط املختلط املعتمد على الدعم الحكومي، والدعم ِمن مصادر أخرى، أهمها الرسوم 

 الدراسية.

 الحكومة الفيدرالية، ميزانية الدولة. التمويل الحكومي. مصادر 

 حكومة الواليات، 

 الحكومة املحلية.

 الخدمات االستشارية. - مصادر التمويل الخاصة.

 البرامج املدفوعة. -

 صندوق التعليم العالي. -

 كراس ي البحث. -

 األوقاف.  -

 الرسوم الدراسية.  -

 خدمات الجامعة املقدمة للمجتمع.  -

 الناتج من البحوث. التمويل  -

 قطاع األعمال. -

 التبرعات والوقف.  -

 القروض.  -

 املنح.  -

ِضُح         األمريكية املتحدة الواليات مع  تتشابه السعودية العربية اململكة أنَّ  يتَّ

ق التي  التعليمية بالعملية اهتمامها في ِ
 الفرص  ِمن وتزيُد  املساواة، تحق 

 تنميٍة  أجل ِمن الصحيح؛ االستثمار باعتبارهم للمواطنين، التعليمية

 العامة امليزانية ِمن التعليم على املصروفة املبالغ خالل ِمن وذلك مستدامة،

 اململكة في العام التعليم أنَّ  إلى باإلضافة آخر، إلى عاٍم  ِمن تتزايُد  التي  للدولة

 .به الحكومتان باهتمام يتميزان  األمريكية املتحدة والواليات

 أنَّ  في األمريكية املتحدة والواليات السعودية العربية اململكة تتشابه كما      

 أنَّ  ونالحظ العام، التعليم على ُينفق التعليم ميزانية ِمن األكبر املخصص

 .الدولتين كال في التحتية والبنية لألجور  تكون  للتعليم املخصصات معظم

 في  الحكومي النمط على باعتمادها السعودية العربية اململكة وتختلف     

 العامة امليزانية ِمن الحكومة توفره ما على واملعتمد التعليمي النظام تمويل

 املتحدة الواليات أنَّ  حين  في النفط، وهو األكبر املصدر على املعتمدة

 نظام تمويل مصادر به تتنوع الذي املختلط النمط على تعتمُد  األمريكية

 .التعليم

 وذلك السعودية العربية اململكة في الدولة مسئولية التعليم تمويل وأنَّ       

 التمويل  أنَّ  حين  في مراحله، كافة في مجاني التعليم بأنَّ  ميزانيتها في ورد ملا تبًعا

 والجهات والحكومة األفراد بين مشتركة مسئولية املتحدة الواليات في

ه ترى  األمريكي املجتمع في فالبيئة الخاصة،  الحكومة تحميل يمكن ال أنَّ

 تقديم  ثقافة كانت هنا ومن للمواطنين، الخدمات كافة توفير مسئولية

 .سائدة األمريكي املجتمع في والهبات التبرعات

ٍ  في التعليم تمويل مصادر تتنوع كما     
 السعودية العربية اململكة ِمن كل 

 إنَّ  حيث والخاص؛ الحكومي املصدر بين  ما األمريكية املتحدة والواليات

 العربية اململكة في جًدا محدودة تعدُّ  التمويل في الخاصة املصادر مساهمة

 .السعودية

  املتحدة والواليات السعودية العربية اململكة بين  االختالف يرجع وقد      

 للواليات القوي  االقتصادي النظام قدرة إلى التعليم تمويل في األمريكية

 الحكومات  ِمن التمويل ِمن ملزيد دفع قوة يمثل والذي األمريكية، املتحدة

 وجوب  في الشائعة الثقافة إلى باإلضافة واملحليات، والواليات الفيدرالية

 .الخدمات توفير في الحكومة مشاركة

 التجربة ِمن االستفادة يمكن العالقة ذات السابقة الدراسات على وباالطالع

 السعودية العربية اململكة في التعليم تمويل مصادر تنويع في األمريكية

 :اآلتية بالطرق 

 املتحدة الواليات في هي كما التعليم تكاليف في املشاركة ثقافة نشر -

 .األمريكية

 الدولة  بين  مشاركة عن عبارة وهو املختلط، التمويل نمط على االعتماد -

 . الدولة في املختلفة والجهات واألفراد

 لتمويل  ذاتية مصادر إيجاد في التعليمية للمؤسسات الصالحيات زيادة -

 املرافق  وتأجير املنتجة، والجامعة املدرسة: كـ فيها، التعليمية العمليات

 النقل، وخدمات الكتب، طباعة: كـ الخدمات، وخصخصة التعليمية،

 لتكون  واملبيعات واملنتجات، الخدمات، بعض  على ضرائب وفرض والتغذية،

 .اململكة في التعليم لدعم مخصصة

 في املودعة األموال استثمار: كـ وأوقافها، الجامعات ممتلكات استثمار -

 في  الخريجين ومشاركة لها، تتبع أو تمتلكها التي  واملباني واألراض ي  املصارف

 .الخريجين  رابطة تكوين  خالل ِمن الجامعات في التمويل دعم

 البنكية، أو الحكومية القروض خالل ِمن الطالبية واملساعدات املنح تقديم -

 التعليم  دعم في والتجاري  الصناعي والقطاع األعمال رجال مساهمة وزيادة

 .والتبرعات البحثية الكراس ي  عدد زيادة خالل من العالي

 ِمن للجامعات  التابعة والبحثية االستشارية املكاتب  خدمات  في التوسع -

 .والصناعة األعمال قطاعي مع بالتعاون   املشاريع تنفيذ أو العقود إجراء خالل

ــوثقاف  ادئــــمب خـــترسي -   استثمار حسن في ُيسهم بما واملحاسبية رقابةــال ةــ

 الهدر  معدالت وتقليل عليها، واملحافظة وتنميتها، التعليمية املؤسسات موارد

 .التربوي 

 تعد  التي  والعينية النقدية والتبرعات الهبات بجمع تقوم خاصة جهات وضع -

  مصدًرا
ً

 اإلدارة خالل ِمن ناجحة إستراتيجيات واتخاذ  التعليم، لتمويل بديال

 ِمن قدر وتوفير الدعائية، والحمالت واملنشورات، والهبات، لألوقاف، الفعالة

 .والشكر الثناء

 .املجتمع في اآلخرين األفراد أو الخريجين  ِمن املتطوعين  جهود ِمن االستفادة -

 البنكية؛ أو الحكومية القروض خالل ِمن الطالبية واملساعدات املنح تقديم -

 .محددة زمنية فترة بعد إعادتها يتم حيث

 الدراسية املنح تقديم على وغيرهم الشركات وأصحاب األعمال رجال تشجيع -

 .القادرين غير للطالب

 .ثانية مرة رسب إذا للدراسة الفعلية التكلفة ِمن جزًءا الطالب تحمل -
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 والكهرباء، سابك، شركة: كـ الخاص، األهلي القطاع مع الشراكة في التوسع -

 مع الشراكة تعزيز أهمية: بـ املعنونة مراد دراسة مع يتفق ما وهو وآرامكو

 [. 25] التعليم تمويل مصادر لتنويع الخاصة القطاعات

 النتائج . مناقشة6

 اعتمادها إلى سببها يعود تمويليـة مـشكالٍت  ِمن العربية الجامعات تعاني     

  وقد  واقتصادية، سياسـية ألسباٍب  التراجع؛ في اآلخذ الحكومي التمويل علـى

  السابقة الدراسـات قـدمت
ً
: أهمها من كان  التمويلية، البدائل ِمن مجموعة

 التعليم تمويل مصادر من مصدًرا الذاتي التمويل أسلوب اعتماد

 وطرق  اإلنفاق، وطرق  املنتجة، الجامعة مفهوم وتبني  ،(العالي)الجامعي

 بعد، عن والتعليم املوازي، التعليم: تشمل التي  التقليدية غير التمويل

 املجتمعية، املؤسسات ومساهمة الدراسية، والرسوم واألوقاف، واألسهم،

 التعليمية، والكوبونات التعليمية، املرافق واستثمار البحثية، والخدمات

 والسندات، واملنح، والتبرعات، والهبات، والخصخصة، الطالبية، والقروض

 . التعليم تمويل مصادر بدائل بتنويع الحالية الدراسة نتائج مع اتفق ما وهو

 وغانم  ،[6] وصائغ ،[28] سنبلو دراسة مع الحالية الدراسة نتائج واتفقت      

  بدائل؛  إيجاد في[ 29] وزمان  ،[27] وحنفي ،[30] والحارثي ،[24]ومسعود

 دراسة وتعدُّ  األمريكية، املتحدة الواليات تجربة ِمن باإلفادة التعليم لتمويل

 اململكة في  التعليم تمويل نظام سياسة وتطوير  تنويع في األقرب هي [ 6] صائغ

 .األمريكية التجربة ِمن واالستفادة السعودية، العربية

 واملالكي  ،[12] والحربي ،[8] عون  كدراسة السابقة الدراسات مع واتفقت    

 لتمويل مقترحة بدائل إيجاد في[ 29] وزمان  ،[30] والحارثي ،[26]  وصائغ ،[3]

 البدائل  ِمن االستفادة تم وأيضا السعودية، العربية باململكة العالي التعليم

 في[ 21]  وآخرين العجمي  كدراسة األخرى  العربية الدراسات تناولتها التي 

 .مصر في[ 27]  وحنفي الكويت،

 العامة املصادر دراسة في الدراسات جميع مع الدراسة هذه نتائج واتفقت     

 التي [ Ying ]Luie31 دراسة فكانت أمريكا؛ في العالي التعليم لتمويل والخاصة

 األربع  بنظام تعمل التي  أمريكا في الحكومية والجامعات الكليات جميع تناولت

 يقدمون  الذين واملانحين  السعودية، الجامعات  من قريبة وهي سنوات،

 . األمريكي التعليم ملؤسسات التطوعي الدعم

 الطرق  ِمن عدًدا ذكرت التي [ 33] ليهي  دراسة نتائج ِمن االستفادة وتم     

 ودراسة. الخيرية والتبرعات والهبات، املنح،: منها الحكومي، للتمويل البديلة

 وتشابهت. العالي التعليم تمويل لنظام بدائل عن البحث في[ 35] جونسون 

 باالستفادة[ Goksu & Goksu36 [و أكوداشفل دراسة مع الدراسة هذه نتائج

: مختلفتين  واليتين [ 34] أكوشفلد دراسة تناولت حيث األمريكية؛ التجربة ِمن

 الوسطى، الشمالية كارولينا والية جامعة: وهما ،(وفلوريدا كارولينا، نورث)

  إلى  باإلضافة بريطانيا بتناول [ 32]تشارلز واختلف ،A & M فلوريدا وجامعة

 .أمريكا

 :اآلتية النتائج أهم إلى الحالية الدراسة وتوصلت

 التعليم أحقية على السعودية العربية اململكة في التعليم فلسفة تقوم .1

 .اململكة في التعليم تمويل في األكبر العبء الدولة تحمل لذلك للكل؛ املجاني

 العديدة  للتحديات التعليم؛ تمويل في وحيد مصدرٍ  على االعتماد صعوبة .2

 .اململكة تواجهها التي 

 ملواكبة اململكة في التعليم تمويل نظام تواجه التي  التحديات أكبر ِمن .3

 ميزانية عليه تعتمد الذي للنفط بديل مصدر إيجاد 2030 رؤية أهداف

 البشرية سواعده على يعتمد مجتمٍع  إلى والتحول  السعودية، العربية اململكة

 .العمل سوق  متطلبات لتلبية املؤهلة؛

  اململكة في التعليم تمويل في الخاص القطاع إسهام ضعف .4
ً
 مقارنة

 .األمريكية املتحدة بالواليات

( املختلط)التشاركي االتجاه هو أمريكا في التعليم تمويل في  السائد االتجاه .5

 تمويل  في واألفراد والخاص الحكومي: القطاعين  مشاركة على يقوم الذي

 .التعليم

 .سنوًيا تتزايد السعودية العربية اململكة في التعليمي  اإلنفاق نسبة أنَّ  .6

 اململكة في التعليم تمويل في الحكومي للمصدر بديلة مصادر إيجاد أهمية .7

 .السعودية العربية

 إليجاد التعليم؛ تمويل في األمريكية املتحدة الواليات خبرة ِمن االستفادة .8

 الرسوم فرض: كـ السعودي، املجتمع وخصوصية تتناسب بديلة مصادر

 البحثية، الكراس ي  عدد وزيادة التعليمية، الكوبونات واستخدام الدراسية،

 املكاتب خدمات في والتوسع للتعليم، واملنح الهبات نسبة ورفع واألوقاف،

 . والبحثية االستشارية

 .األعمال ورجال الخاص القطاع مساهمة رفع .9

  لتمويل  ذاتًيا مصدًرا لتكون  املنتجة؛ واملدرسة الجامعة مفهوم تبني  .10

 .التعليم

 التوصيات. 7

 رؤية مع باململكة التعليمية املؤسسات توافق بوجوب الدراسة توص ي       

 على  القدرة ِمن جانب بها يتوفر أْن  يجب إذ إنتاجية؛ مؤسسات لتكون  2030

  املنتجة املدرسة هو التنمية عصر إلى للدخول  الوسائل أهم ِمن ألنَّ  اإلنتاج؛

(Productive school )كفايتها املدرسة تجد أْن : بمعنى  املنتجة، والجامعة 

ِ  املالية؛
 املدرسة استخدام افتراض على الضرورية، النفقات بعض لسد 

 التغذية: كـ حقيقية، إنتاج مواقع إلى وتحويلها  والبشرية، املادية إلمكاناتها

 الخدمات تقديم في استمرارها مع والصيانة، املدرس ي، والنقل املدرسية،

 العمل لتسيير الضرورية؛ املالية املصادر بعض توفر أْن  يمكن التي  التعليمية

ِعدُّ  حيث التعليمي؛
ُ
نتج اإلنساَن  ت

ُ
 دمــالتق يــف يساهم أْن  يستطيع الذي امل

  لتمويل األساس ي  املصدر ويصبح ملجتمعه، االقتصادي

 :باآلتي الدراسة توص ي  هنا ومن. ذاته التعليم

 م2030 رؤية في التمكين  مفهوم وتفعيل األكاديمية، القيادات أفضل اختيار •

 مصادرها، وتنويع تطويرها، على والعمل التعليمية، املؤسسات موارد إلدارة

 . التربوي  الهدر معدالت من ويقلل الذاتي، االكتفاء تحقيق في يسهم بما

 بأهمية والثقافة الوعي ونشر للمجتمع، املوجهة والبرامج الخطط تكثيف •

 وخدماتها التعليم وزارة بمشاريع للتعريف وأفرادا؛ مؤسسات ،2030 رؤية

  التعليم، دعم على تشجع مجتمعية ثقافة خلق في يسهم بما وتسويقها

  األنشطة ورعاية
ً
 .ماديا

 منها عدٍد  بتجربة وذلك التعليم، تمويل في األمريكية التجربة من االستفادة •

 هذه وإمكانات طبيعة مع يتالءم بما وتطويعها السعودية، الجامعات في

 .وفاعلية بكفاءة واستثمارها التمويل، مصادر تنويع في ويسهم الجامعات،

 :واملقترحات املستقبلية الدراسات -8

 تجربة عن الناتج املالي املردود مقدار  ملعرفة مستقبلية؛ دراسات إجراء •

 اململكة في واألهلية الحكومية الجامعات في التعليم لتمويل املقترحة البدائل

 .السعودية العربية
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 سوء من الحد أجل من اإلدارية؛ واملحاسبية املساءلة مبدأ اعتماد •

 .للجامعات املالية املوارد استخدام

 .التعليم لتمويل مرتكًزا باعتباره العلمي  بالبحث االهتمام زيادة •

 املراجع 

 أ. املراجع العربية 

: البشرية التنمية في التعليم أهمية(. 2008. )عبدالرحمن أحمد فريقى،[ 1]

 الكلمة منتدى - الكلمة مجلة. واالجتماعي االقتصادي والتطور 

 من مسترجع. 84 - 77 ،60ع, 15س لبنان، - واألبحاث للدراسات

http://search.mandumah.com/Record/759863 

 ميزانية في التعليم مخصصات تقرير(. 2016) .لإلحصاء العامة الهيئة[ 2]

. والتدريب التعليم: الثالث الفصل. الجهة حسب الدولة

http://www.stats.gov.sa/ar/413-0 

 العالي التعليم تمويل بدائل(. م٢٠١٣. )محمد بن عبدهللا املالكي،[ 3]

 للتعليم السعودية املجلة. السعودية العربية اململكة في الحكومي

 .١٠العدد. العالي

 العربية اململكة في التعليم تمويل(. 1434. )مسعد بنت هند الحربي،[ 4]

 .السعودية

 تاريخ في استرجاعه تم ،2030 السعودية العربية اململكة رؤية[ 5]

: الرابط على 6/2019/ 30

https://www.vision2030.gov.sa/ar/download/file/fid/353 

 التعليم تمويل في األمريكية التجربة(. 1987. )أحمد عبدالرحمن صائغ،[ 6]

  التعليم  لتمويل الحالي الوضع تطوير في منها اإلفادة أوجه وبعض العالي

 ع األردن،- العربية الجامعات اتحاد مجلة. العربي الوطن في الجامعي

-/http://search.mandumah.c-om من مسترجع. 77- 62 ،22

Record/16467 

 العام التعليم تمويل في الخاص القطاع إسهام(. م2004) فهد العتيبي،[ 7]

:  الرياض منشورة، غير دكتوراه رسالة. السعودية العربية باململكة

 .سعود امللك جامعة

 العالي التعليم تمويل لنمط مقترح تصور (. 2001. )محمد وفاء عون،[ 8]

 السعودية،. السعودية في األهلي العالي التعليم ندوة. السعودي األهلي

 - 291 والتقنية، للحاسب العاملية ومعهد سعود امللك جامعة: الرياض

  من  مسترجع. 319

http://search.mandumah.com/Record/34578   

 في نفقاته وترشيد العالي التعليم تمويل(. م1988) أبوبكر حسن العولقي،[ 9]

  العالي  التعليم مؤتمر. املتحدة العربية اإلمارات جامعة. العربي الوطن

  .العين العصر، متغيرات ضوء في العربي الوطن في

 األكثر 2030 السعودية رؤية(. هـ1437 /رجب/19. )فيصل الشمري،[ 10]

 .السعودية العربية اململكة بتاريخ وشموال جرأة

 غير التعليم على اإلنفاق (.2016) .حصة واملشعان، فاطمة الجاسر،[ 11]

 . 244عدد التعليم، اقتصاديات. املعرفة مجلة. املتوازن 

 التعليم  لتمويل مقترحة بدائل(. 2015. )أحمد محمد  بن محمد  الحربي،[ 12]

 امللك جامعة: السعودية العربية باململكة الحكومية الجامعات في

 .1،ع26 مج: مصر بنها، جامعة التربية، كلية مجلة. أنموذًجا سعود

 املاض ي  خبرات بين  التعليم في االستثمار(. 2009. )أحمد علي مدكور،[ 13]

 . العربي الفكر دار: القاهرة. املستقبل وتصورات الحاضر ومشكالت

 القوى  وزارة. األملاني العالي التعليم في نظرة(. م2012. )حسن جريو،[ 14]

 .عمان  سلطنة العاملة،

 التعليم تمويل(. م2008) السيد والبحيري، همام وزيدان، محمد حامد،[ 15]

 .الكتب عالم القاهرة،. املعاصرة واتجاهاته الجامعي

 التعليم تمويل(. 2015. )الخيل أبا وعبداملجيد، عبدهللا العيس ى،[ 16]

 (.العالي -العام)

 العربية اململكة في التعليم وسياسة نظام(. م2011) سليمان  الحقيل،[ 17]

 وبعض األهداف األسس، التعليم، لنظام التاريخية الجذور : السعودية

 مطابع: الرياض. املنجزات من نماذج االتجاهات، تحقيقها، وسائل

 .الحميض ي 

 في  املعاصرة االتجاهات(. 2008) .سالمة وحسين،. جمال الوفاء، أبو[ 18]

 . الجديدة الجامعة دار مصر،. التعليم نظم

 دولية تجارب: التعليم سياسة وثيقة(. 1435. )محمد وفاء عون،[ 20]

 .الرياض. معاصرة

 ترشيد آليات التعليم اقتصاديات(. 2007) .حسنين  محمد العجمي،[ 21]

 .الجديدة الجامعة دار مصر،. تمويله ومصادر التعليمي  اإلنفاق

 الحكومي الجامعي التعليم لتمويل بدائل(. 2011) غريب خالد حسين،[ 23]

 ع ،14 مج مصر،- التربية مجلة. الدول  بعض خبرات ضوء في املصري 

  من  هـ1438-2-29 بتاريخ مسترجع . 310 - 245 ،32

http://search.mandumah.com/Record/129607 

(. 2012. )عاشور  خالد ومسعود،. سليم جمال عصام غانم،[ 24]

 وتنمية إدارة في العربية الجامعات دور  لتفعيل مقترحة ستراتيجيةا

  األمريكية الجامعات: مواردها لزيادة الوقف
ً
 العلمي  املؤتمر. نموذجا

  والعالم  مصر في التعليم ملستقبل استشرافية رؤية - األول  الدولي

 جامعة: التربية كلية: املعاصرة املجتمعية التغيرات ضوء في العربي

 .مصر: املنصورة

 والقطاع الجامعات بين  الشراكة تفعيل سبل(. 2016. )سامي مراد،[ 25]

 ورقة. السعودية العربية باململكة اإلدارية التنمية في ودورها الخاص

  التحديات  ظل في اإلدارية التنمية مؤتمر إلى  مقدمة عمل

 .م2016 نوفمبر 24-23 املوافق 1438 صفر 24-23االقتصادية

 اململكة في الجامعي التعليم تمويل(. م2000) عبدالرحمن صائغ،[ 26]

 الدورة .املمكنة البدائل وبعض القضية أبعاد: السعودية العربية

 اللبنانية، الجامعة العربية، الجامعات اتحاد ملجلس والثالثون  الثالثة

 .لبنان بيروت،

 دراسة: إدارتها وفعالية الجامعات استقالل(. 2009. )طه محمد حنفي،[ 27]

 تربوية دراسات. ومصر األمريكية املتحدة الواليات بين  مقارنة

  من  مسترجع. 227 - 151 ،2 ع ،15 مج مصر،- واجتماعية

http://search.mandumah.com/Record/42912 

 دراسة: للجامعات املالي  االستقالل(. 2010. )الخير أبو. إبراهيم سنبلو،[ 28]

 السنوي  العلمي  املؤتمر. األمريكية املتحدة والواليات مصر في مقارنة

 -( العربي الوطن في التعليم تطوير في معاصرة اتجاهات) عشر الثامن

 واإلدارة املقارنة للتربية املصرية الجمعية: سويف بني  ،3مج مصر،
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  مسترجع . 965 - 943 سويف، بني  جامعة التربية، كلية التعليمية،

: الرابط ِمن هـ 1438-2-29 بتاريخ

http://search.mandumah.com/Record/79793 

 تمويلي كبديل التعليمية الكوبونات(. 2013. )عبدالوهاب حسام زمان،[ 29]

 املستوى  على تطبيقاته في مقارنة دراسة العالي التعليم بمؤسسات

 (.1)ع ،(3)مج املتخصصة، التربوية الدولية املجلة. الدولي

 للتعليم البديلة التمويل أساليب(. 1434)  العرابي ثابت خالد الحارثي،[ 30]

 قسم إلى مقدمة دراسة. العوملة تحديات ظل في السعودي األهلي العالي

  متطلب – القرى  أم جامعة التربية بكلية والتخطيط التربوية اإلدارة

 . والتخطيط التربوية اإلدارة في املاجستير درجة لنيل تكميلي

 مصروفات: العالي التعليم تكلفة في املشاركة(. 2012. )بروس جونسون،[ 35]

  في  البحث جمعية. صربي منار: ترجمة. املالية واملساعدات  التعليم

 .املتحدة اململكة. لندن . العالي التعليم

 خالل ِمن 20/7/2019 بتاريخ االسترجاع تم (.2016.)املالية وزارة موقع[ 37] 

 https://www.mof.gov.sa/Pages/default.aspx: الرابط

 العربية اململكة في التعليم سياسة وثيقة(. 1970. )التعليم وزارة[ 38]

 .التعليم وزارة: الرياض. السعودية

. التعليمي  التعاوني التأمين(. 2012. )ناصر بن عبدالقادر العبيكان،[ 39]

. السعودي العالي التعليم تمويل في التأمينات الستثمار مقترح تصور 

 كلية والتخطيطـ، التربوية اإلدارة قسم منشورة، غير دكتوراه رسالة

 .القرى  أم جامعة التربية،

 ب. املراجع االجنبية 

[19]  Kena, G., Hussar, W., McFarland, J., de Brey, C., Musu-Gillette, 

L., Wang, X., &... American Institutes for Research. (2016). The 

Condition of Education 2016. NCES 2016-144. National 

Center For Education Statistics . 

[22]  The Pew Charitable Trust.(2016). Federal and State Funding of 

Higher Education. http://www.pewtrusts.org/en/research-

and-analysis/issue-briefs/2015/06/federal-and-state-

funding-of-higher-education 

 [31] Ying, Liu. (2006). Determinants of Private Giving to Public 

Colleges and Universities, International Journal of Educational 

Advancement , from ProQuest Education Journal 

 [23] ODuor, Charles.(2008).A study of capital financing models at 

two public four year higher education institutions, 

Ed.university of Pennsylvania . 

[33]  Leahy, P. (2009). To the next level: How Drexel University 

improved its fundraising performance from 1997 to 2007. 

PHD. University of Pennsylvania, United states- Pennsylvania 

Retrieved July 16, 2009. 
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ABSTRACT_The study aimed to find out how to diversify the sources of funding for education in the 

Kingdom to keep up with the 2030 vision, stand on the world's leading testing American experience and to 

propose alternatives to fund education , the study used the comparative analytical documentary method to 

Analyze 17 studies, documents, government reports and a range of websites-The results of the study 

concluded that the sources of funding for education in the Kingdom is governmental and participation of the 

private sector is very small, also showed that the most important challenges is the high proportion of 

spending on education for the government to spend heavily financing the education system than countries 

which represents a considerable burden on the state budget, and the refusal of some leaders of the 

partnership with the private sector. -The study proposed several alternatives to the system of financing 

education in the Kingdom to assist them in achieving the objectives of vision 2030, including: spreading a 

culture of participation in the cost of education, the university and the school produced, grants and student 

aid through government or bank loans, and increase business contribution through research chairs and 

donations, endowments, and establishing the principles of accounting control culture would contribute to a 

good investment and development of educational institutions resources. -The study recommended that the 

educational institutions in the Kingdom are compatible with its Vision 2030 to be productive institutions, 

choose the best academic leaders to activate the concept of empowerment in the vision 2030 for the 

management of educational institutions, resources and work to develop and diversify their sources, thereby 

contributing to the achievement of self-sufficiency and reduce educational wastage rates. 

KEYWORDS: Sources of funding, Vision 2030, educational spending, endowments, research projects, 

privatization, American experience, productive school 

 

 

 

 


