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 ثر اإلنف اق العام على قطاع التعليم العالى فى مصرأ

 فى ضوء المعايير البيئيه
               [02] 

 (0)عاطف عبد الحميد حسن -(0)صفوت عبد السالم عوض اهلل -(1)رحاب عبد الرحمن
 كلية الحقوق، جامعة عين شمس( 8س والبحوث البيئية، جامعة عين شممعهد الدراسات ( 0

 

 المستخلص
يعد قطاع التعليم من اهم القطاعات الحيويه التى لها دور فى االقتصاد القومى 

خص قطاع التعليم العالى نظرًا لتعامله مع الفئه الرئيسيه المكونه للهويه المصريه، وباأل
لعديد من اقطاع التعليم بشكل عام والعالى بشكل خاص يواجه ولخصت مشكلة البحث في أن 
أعداد الطالب، نقص أعضاء  زيادة، حجم اإلنفاق، االقتصاديةالتحديات أهمها ندره الموارد 

تلخص تمر الذى كان سببًا أدى إلى دراسة المشكالت بشكل أكاديمى، ألاهيئه التدريس، 
فاق الفعلى لقطاع التعليم العالى ومقارنته بحجم أهداف الدراسة في تحديد تقييم سياسات اإلن

اإلنفاق لنفس القطاع فى دوله ماليزيا فى محاوله للوقوف على اوجه االستفاده من التجربه 
كل ذلك فى ضوء االستفادة من  ،إلنفاق لتحقيق التنمية المستدامةوكذلك امكانيه الترشيد فى ا

الدراسة تم أستخدام المنهج أالستقرائى الوصفى فى ومن اجل تحقيق أهداف  التجربة الماليزية،
ال يوجد عالقه بين حجم اإلنفاق العام  ةالدراس يمن صحه فرض للتأكدالدراسة واالستنباطى 

نجاح التجربه الماليزيه فى اإلنفاق و  ،لموازنه التعليم العالى وحجم العائد التنموى االقتصادى
توجد  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية، ولوجىالتعليمى سببًا لتقدمها الصناعى والتكن

عالقة طرديه بين حجم اإلنفاق الحقيقى للموازنه التعليميه وبين تطور اقتصاد الدوله وحجم 
ومن أهم التوصيات التي ، نجاح التجربه الماليزيه فى قطاع التعليم العالى، العائد التنموى

عمل ، (تجارى -فنى  -عام )عليم الجامعى بانواعه االهتمام بمدخالت الت :يقدمها الباحثون
رسالمع الجامعات العالميه  تؤمهبرامج  البعثات للخارج حتى تستطيع مصر االستفاده من  وا 

تقليل المركزيه فى الجامعات ومحاوله العمل على أتخاذ القرارات الالزمه بهدف ، هذه التجارب
سن القوانين واللوائح ، ت السوق من العمالهدراسة احتياجا، تقلقل الهدر فى الوقت والجهد

تبنى فكره التعليم ، لعولمهاالمنظمه للعمليه التعليميه لسهوله الدخول فى عصر التكنولوجيا و 
تبنت الجامعات القائمه على التعليم عن طريق شبكه  الجامعى البديل مثلما فعلت ماليزيا حيث

 .االنترنت والجامعات المفتوحه
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 مقدمة الدراسة
يعد قطاع التعليم من اهم القطاعات الحيويه التى لها دور فى االقتصاد القومى 

قطاع التعليم العالى نظرًا لتعامله مع الفئه الرئيسيه المكونه للهويه المصريه  وباألخص
المهندس، المفكر، العالم  والمسئوله عن تخريج العقول وتشكيل الوجدان المصرى منها الطبيب،

قطاع يواجه العديد من التحديات التى تحول دون الوصول للمنافسه على المستوى أال أن هذا ال
 ةالبشري ةالتنمي ةفهو قاعد ،ولى لرقى المجتمعات وتطورهااأل ةالركيز ،  كما انه المحلى والدولى
ومن ثم فهو المورد الرئيسى ، الفرد وتكوين قدراته ومهاراته ةلى بناء شخصيإالتى تهدف 

 هم مؤسسات التنشئة االجتماعية والسياسية المسئولة عنأحد أكما يعد ، ة الشاملةالتنمي ةلعملي
 <( BEN kotzee  ،8100) جيال وتوجهاتهاصياغة عقول األ

يجابى إعائد  هيعتبر اإلنفاق على التعليم هو استثمار فى رأس المال البشرى الذى لو 
أيضا وليس على المستوى ملموس ليس على الدخل الفردى فحسب لكن على الدخل القومى 

 .اعى والسياسى والتنموى بوجه عاماالقتصادى فقط ولكن على المستويين االجتم
من تحديات وتكنولوجيا متطورة  هشمليأن الدخول فى عالم المعرفة بما  هومما الشك في

ليساعد ذلك فى توفير خدمة تعليمية متميزة  هضاعف من أهمية التعليم وضرورة اإلنفاق علي
 –العام ) والبد من تكامل القطاعين .طيع المنافسة فى ظل تحديات العصرالية الجودة تستوع

، العربى)فى ظل التحديات الموجودة  هللنهوض بالتعليم والعمل على حل مشكالت( الخاص
801). 

لذا يعد التمويل فى نظام التعليم الجامعى أحد الدعائم األساسية التى يستطيع من خاللها 
ويرجع ذلك لكون التعليم الجامعى هو األلية " تعليم، بحث علمى، خدمة مجتمع"ائفه أداء وظ

األساسية لتحقيق التقدم األجتماعى واألقتصادى ودافعًا مهمًا للنمو األقتصادى، كما أن 
الحصول على عمالة مدربة يحتاج إلى تطور تعليمى وبالتالى نموًا أقتصاديًا، ويواجه قطاع 

من التحديات أهمها، ضعف مستوى التمويل، زيادة أعداد الطالب الملتحقين التعليم العديد 
بالتعليم العالى، زيادة تكلفة الطالب للدراسة والبحث العلمى، كل ذلك أدى إلى وجود عدم تكافؤ 

على  وبات موضوع اإلنفاق العام. بين التمويل والمتطلبات الالزمة لمواكبة التطور والعولمة
بتطور الدولة فى االقتصاد وعالمة دالة على حجم موازنة التعليم فى  االتعليم مقترن
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فكلما زادت مخصصات التعليم دل على تطور فى الفكر االقتصادى لديها . همخصصات
 يؤدى إلى تحقيق النمو االقتصادى موال مماباعتبار أن اإلنفاق على التعليم هو استثمار لأل

، وقد أوصت منظمة (8102ابو عبيدة ) لمستدامةالذى بدورة يساعد على تحقيق التنمية ا
بضرورة مراعاة المعدالت العالمية لالسترشاد بها فى  8102اليونسكو فى مؤتمرها األخير 

ما بين و  العامة للدولةمن الميزانية %  01إلى %  02ميزانية التعليم فى حدود تتراوح ما بين 
 .(UNESCO، 8115)من الدخل القومى % 5إلى % 2

من هنا يهدف البحث إلى دراسة وتحليل حجم وسياسات اإلنفاق الحكومى لقطاع التعليم 
العالى وما يوازىها فى دوله ماليزيا باعتبارها تتشابه مع مصر فى بعض الظروف منها 
االجتماعيه، االقتصاديه، الدينيه ومحاوله االستفاده من التجربه فى اإلنفاق والترشيد لرفع 

 .التنمية المستدامةوتحقيق  االقتصاد القومى
 

 شكلة البحثم
يواجه قطاع التعليم بشكل عام والعالى بشكل خاص للعديد من : تتمثل مشكلة البحث فيما يلي

التحديات أهمها ندره الموارد االقتصاديه، حجم اإلنفاق، زياده أعداد الطالب، نقص أعضاء 
إيجاد  ةالمشكالت بشكل أكاديمى ومحاولهيئه التدريس، أالمر الذى كان سببًا أدى إلى دراسة 

حلول حقيقيه وعمليه على ارض الواقع لمواجهه التحديات التى تواجه القطاع، ومن خالل 
أهتمت الدراسة ( 8101كريم، )دراسة إطالع الباحثه على الدراسات السابقه الحظت أن 

بأهمية دور الدوله فى اإلنفاق وأن زياده معدالت اإلنفاق على القطاعات المختلفه تؤدى إلى 
قد اهتمت بتوضيح ( 8100راشد، )دراسة زياده الدخل القومى ومن ثم النمو االقتصادى، أما 

تهيئة أجيال موقف دوله ماليزيا كاحد الدول المتقدمه ومجاراتها لتحديات العصر التكنولوجيه و 
أهتمت الدراسة  (8108منى، )دراسة جديده تلبى أحتياجات المجتمع فى جميع المجاالت، 

 التعليميةالتى تعمل على رفع كفاءة اإلنفاق العام بهدف تحسين جودة العمليه  واآللياتبالسبل 
 فقد اهتمت بدراسة أثر فاعليه سياسات( 8015غنيمه، )دراسة الساسى، المرحله التعليم 

من خالل دراسة أثر سياسات  اإلصالحاتالتعليم العالى وقدرتها على دفع عجله التنمية وتقييم 
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ولكن لم يتطرق أحد من الباحثون لدراسة العالقة بين حجم . العام على التعليم العالىاإلنفاق 
لمستدامة  ا التنميةلتحقيق  والبيئية المجتمعيةاإلنفاق العام على قطاع التعليم العالى واألهمية 

من خالل هذا اإلنفاق، كل ذلك أوجد شعور لدى الباحثه بضرورة إجراء دراسة لتحليل أثر 
 .اإلنفاق فى تحقيق المعايير البيئيه والتحديات واقتراح طرق لمواجهتها

 

 أسئلة البحث
 بشكله العام والعوامل المؤثره فيه؟اإلنفاق ما  .0
 ؟لقطاع التعليم العالى المواجهةما التحديات  .8
 متطلبات سوق العمل؟ه مواكبلالتعليم العالى بوضعه الحالى  الى اى مدى توافق .3
تحقيق و  الى اى مدى يساهم حجم االنفاق العام على التعليم العالى فى النمو االقتصادى .2

 ؟التنميه المستدامه
 

 أهداف البحث

العام على قطاع التعليم العالى والتحديات اإلنفاق دراسة أثر " هوللبحث الهدف األساسي 
مكانية مواجهتها  والتكنولوجيةاالقتصادية والبيئية  " التي تواجه قطاع التعليم العالى فى مصر وا 

 :من خالل األهداف الفرعية التاليةويتحقق 
 دراسة وتحليل حجم اإلنفاق العام على قطاع التعليم العالى . 
 دراسة وتحليل التحديات التى تواجهه قطاع التعليم العالى فى مصر. 
 الوقوف على جهود الدوله المبذوله فى دعم التعليم العالى وزياده اإلنفاق العام. 
  وضع تصور مستقبلي لسياسات التعليم وبدائل لترشيد اإلنفاق فى العمليه التعليميه بهدف

فى ظل تحقيق التنمية  معدل نمو اقتصادى مرتفع النهوض بقطاع التعليم العالى وتحقيق
 .المستدامة
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 البحث  ميةأه

 : يمكن تحديد األهمية العلمية والتطبيقية على النحو التالي
أثر اإلنفاق العام على "توجد ندرة في الكتابات العربية في هذا المجال  :من الناحية العلمية

بالتالي فإن هذا الموضوع مازال ، "البيئيةقطاع التعليم العالى فى مصر فى ضوء المعايير 
 .بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل في المجال األكاديمي وهو ما يقوم به هذا البحث

يستمد البحث أهميته التطبيقية حيث يساهم في التعرف على عرض  :من الناحية التطبيقية
التجربه الماليزيه وايجابيات وسلبيات التجربه فى محاوله لالستفاده من التجربه فى القطاع 

 .التعليمى المصرى ومواجهه التحديات التى أدت إلى تدنى المستوى التعليمى وكيفيه مواجهتها
 

 فروض البحث
 :لتالية كأسباب محتملة للمشكلة محل الدراسة كالتاليتم صياغة الفروض ا

بين حجم اإلنفاق العام لموازنه التعليم العالى وحجم  عالقةال يوجد : الفرض الرئيسي األول
 .العائد التنموى االقتصادى

ال يوجد عالقه بين نجاح التجربه الماليزيه فى النهوض بالتعليم  :الفرض الرئيسي الثاني
 .التكنولوجىو  تقدمها الصناعىبين و  العالى

 

 الدراسات السابقة
 :الدراسات العربية: أولا 
 زيادةفى اإلنفاق وأن  الدولةأهمية دور  وقد هدفت الدراسة إلى :(0212, كريم)دراسة  .0

ومن ثم النمو  القوميتؤدى إلى زياده الدخل  المختلفةعلى القطاعات اإلنفاق معدالت 
 زيادةفى االقتصاد يؤدى إلى  الدولةتطور دور  الدراسة إلىوقد توصلت . االقتصادى

 طبيعةحجم اإلنفاق العام، ال يوجد حد معين لتدخل الدوله فى النشاط االقتصادى حسب 
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 اإلنتاجيةتخصيص الموارد بين السلع  إعادة، توضيح أهمية اإلنفاق العام فى الدولة
 . واالستهالكية

التعرف على موقف دوله ماليزيا كاحد راسة إلى وقد هدفت الد (0211, راشد)دراسة  .8
الدول المتقدمه ومجاراتها لتحديات العصر التكنولوجيه وتهيئة أجيال جديده تلبى أحتياجات 

االهتمام بمدخالت ومخرجات  وقد توصلت الدراسة إلى. المجتمع فى جميع المجاالت
 .والعالمية المصريةالتعليم، اجراء بروتوكوالت بين الجامعات 

التى تعمل  واآللياتالتعرف على السبل  وقد هدفت الدراسة إلى (0210, منى )دراسة  .3
لمرحله التعليم  التعليميةعلى رفع كفاءة اإلنفاق العام بهدف تحسين جودة العمليه 

وقد  ،قبل الجامعىاإلنفاق تطبيق مفاهيم جوده التعليم ودور  ةمكانيإ، تحديد األساسي
أن التعليم ال زال يعانى من قصور يعوق تحقيق جوده التعليم،  ىتوصلت نتائج الدراسة إل

، يسهم التعليم فى النمو التعليميةفى توزيع اإلنفاق على المراحل  كفاءةهناك عدم 
 .الدخل القومى زيادةاالقتصادى عن طريق اسهامه فى 

 :الدراسات السابقة األجنبية: ثانياا 
تحديد أثر جوده خدمات الجامعات  إلى وقد هدفت الدراسة (Fuizan ,2014)دراسة  .0

وقد تم . الوالء لدى الطالب و  العامه الماليزيه على رضا الطالب الدولى والصوره المؤسسيه
توصلت هذه و حرم جامعى 3استماره استبيان على الطالب الدوليين فى  211توزيع 

النتائج التى اظهرت ان جميع االبعاد الخمسه لجوده التعليم العالى تؤثر على  الدراسة إلى
 .يؤثران معا فى والء الطالب و  رضا الطالب مما يؤثر بدوره على الصوره المؤسسيه

معرفة مدى إبراز الحاجة إلى  وقد هدفت الدراسة إلى(  Norashikin,2016)دراسة  .8
 :ن منظور ثقافة منظمة التعليم وذلك من خالل دراسة االبتكار مو  تحقيق االداء التنظيمى

 .مستوى ثقافة منظمة التعليم بين جامعات ماليزيا -0
 .االبتكار التنظيمى و  العالقة بين ثقافة منظمة التعليم -8

 .داء التنظيمى ألاعالقة بين ثقافة منظمة التعليم و ال -3
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تخطيط المناهج الدراسية قد حظيت أن انشطة التدريس و  وقد توصلت هذه الدراسة الى

 .باكبر قدر من االهتمام الذى تفسره تلك الحقيقه التى تمت من خالل الدراسة 
التعرف على واقع تأثير  وقد هدفت الدراسة إلى (Jasvir Nachatatar,2010)دراسة  .3

ماليزيا فى الخمسين  السياسات األقتصادية فى إعادة تشكيل مؤسسات التعليم العالى فى
عامًا الماضية والتعرف على مدى مساهمة العولمة فى تطوير قطاع التعليم العالى فى 
ماليزيا، وخاصة وأن نظام التعليم الماليزى مر بعدة مراحل للتطور ومواكبة العولمة، 

 .تواسُتخدم فى الدراسة المنهج الوصفى من خالل االعتماد على الدراسات السابقة والبيانا
أن السياسات التعليمية فى ماليزيا قد تم تصميمها وتنفيذها  وقد توصلت هذه الدراسة إلى

عادة النظام الو  من خالل أربع مراحل للتنمية وهى الجهود المبذولة لتشكيل عليمي كاستجابة تا 
 .االحتياجات الحالية لتطوير المجتمع الماليزىو  للعولمة األقتصادية

التعرف على العقبات  وقد هدفت هذه الدراسة إلى ( Ali Erdom,2010)دراسة  .2
، وقم تم المؤهالت المطلوبةالداخلية والخارجية والشئون المالية لنظام التعليم العالى التركي و 

إلى أن  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية.أستخدام المنهج الوصفى فى الدراسة
من نماذج التعليم العالى، وهى الجامعات الحكومية  التعليم التركى يعتمد على نموذجين

التى تعتمد على الدعم الكامل من الدولة، الجامعات الخاصة التى ُتمول بشكل خاص 
من إجمالى الميزانية المخصصه للتعليم العالى، وقد تطورت % 21والتى قد تصل إلى 

 . 8112إلى عام  0713موازنة التعليم للدولة من عام 
 

 لبحثمنهجية ا
في سبيل تحقيق هدف الدراسة واختبار فروضها اعتمد الباحثون  :أسلوب الدراسة: أولا 

المتعلقة باإلنفاق وموازنة الدولة  على األسلوب االستقرائي والوصفى في جمع البيانات
ويمكن للباحث عرض منهجية الدراسة من . ومخصصاتها لالنفاق على قطاع التعليم العالى

 .واألبعاد اآلتيةخالل العناصر 
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مجموعة من التقارير المنهج األستقرائى من خالل  حيث اعتمد الباحثون على :الدراسة النظرية
وقد تم تجميع ، والنشرات واألدلة االقتصادية والمالية عند جمع البيانات الثانوية الالزمة للدراسة

لى على مستوى البلدين البيانات ذات الصلة بموازنه التعليم المخصصه لقطاع التعليم العا
وعالقته بالتنمية المستدامة عن طريق االستقراء للدراسات السابقة واالبحاث  (ماليزيا، مصر)

 .والكتب والدوريات العربيه واالنجليزيه التى ترتبط بموضوع الدراسة
يم االستقرائى لدراسة الوضع التعليمى لقطاع التعل اعتمدت الدراسه المنهج :الدراسة التطبيقية

العالى فى دوله ماليزيا من خالل تجميع البيانات الرقميه من المصادر المختلفه منها مؤسسات 
التعليم العالى ووزارة التعليم العالى الماليزى وكذلك الحال لمصر من خالل جمع البيانات 

المنهج دام استخو  الماليةو  االحصاء ووزارتى التعليم العالىو  الرقميه من الجهاز المركزى للتعبئه
واالستنتاجى من خالل جمع البيانات للبلدين وأنشاء جداول الظهار حجم انفاق  األستنباطى

من الضرورى الربط بين األطار الفكرى للبحث حيث انه  كال من البلدين فى نفس القطاع
 .والواقع العملى الذى يبين إمكانية تطبيقه

 

 حدود البحث
ويرجع سبب اختيار ( 8101عام  الى0771عام ) مناقتصر البحث على الفترة الزمنية 

هذه الفترة نظرًا لتوافر مصادر البيانات والمعلومات اإلحصائية عن هذه الفترة والتي سوف 
الزدهار االقتصادى اماليزيا فى  بدأتالتى  المرحلة بدايةكما أنها . يعتمد عليها الباحثون

 . الصناعية المتقدمة والتحول من بلد زراعي إلى أحدى الدول والصناعى
 

 اإلطار النظري
 :اإلنفاق العام .1

 .هو ما تنفقه من أموال :اإلنفاق لغة  
يقصد بها االموال المدرجه فى موازنة الحكومات سواء كانت مركزيه او  :اإلنفاق أصطالحاا 

 (8108غنيمه، . )محليه او غيرها من الجهات الرسميه
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وتعتبر النفقة العامة مبلغ نقدى تنفقه الدولة وغيرها من االشخاص العامة ثمنا لما 
تحتاجه من منتجات الزمة لتسيير المرافق العامة وثمنا لرءؤس االموال االنتاجية التى تحتاجها 
للقيام بالمشروعات االستثمارية، وعلي ذلك ال تعتبر الوسائل التقليدية التى قد تتبعها الدولة 

يمن .) لحصول على ما تحتاجة من منتجات او لمنح المساعدات من قبل النفقات العامة ل
،8111 ) 

والنفقة من شروطها ان يقوم بها شخص عام متمثل فى الدولة بكل الهيئات والمؤسسات 
ال تعتبر النفقة عامة اذا قام بها االشخاص الخاصة وتعتبر المبالغ و  ذات الشخصية المعنوية،

قها الدولة على االنشطة العامة التى ال يشاكها فيها أحد االفراد نفقة عامة بالمعنى التى تنف
 (( World bank ,2010.)الفنى 

ويرى : (8113عزيزه، (. )الجامعي –األساسي )ويشمل التعليم بشقيه  :التعليم .0
نطبق أن التعليم مفهوم ي(  " تيودور شولتنز ) االقتصاديين التعليم من وجهة نظرهم منهم 

المعاهد بما فيها من مجهود يبذلها و  على الخدمات التربوية التى توفرها كل المدارس
 "الطالب ليتعلموا 

الشباب انماطا معينة و  ان تعليم االطفال( " بروك اوفر ) منهم و  كما يرى االجتماعيين
 ،ديقص.) من السلوك االجتماعى، ويقوم بذلك نخبة من االشخاص المؤهلين فى المدارس 

8117 ) 
هى التنمية التى تلبى أحتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة : التنمية المستدامة .3

 (8101بودخدخ كريم، . )األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها
 :التنمية المستدامة تتجلى من خالل عدة محاور منها و  وهنا نجد العالقة بين التعليم

 .التعلم للجميع و  المستدامة يعطى وجهة جديدة للتعليمان التعليم من أجل التنمية  -0
لى التصدى للعديد من أن التعليم من اجل التنمية المستدامة يساعد المجتمعات ع -8

ى، ازمات الغذاء، وانعدام المشكالت مثل اثار الكوارث، ضياع التنوع البيولوجاالولويات و 
 .مناأل
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 االكتفاءو  التسامحو  االنصافو  تدامة الى قيم العدالةيستند التعليم من أجل التنمية المس -3
 .مسئولية المساواة بين الجنسين و 

النقديه، والتفكيرللمدى و  يركز التعليم من اجل التنمية المستدامة على المناهج الخالقة-2
 (  UNESCO,2006.)البعيد، وعلى ذلك أهمية التجديد وحل المشكالت المعقدة 

لفترة طويلة عاماَل مستقاَل عن التنمية بل عبئًاعلى االقتصاد وذلك النه  و ُاعتبر التعليم
سلعه غير مادية مكلفة وغير مربحة، اال أنه مع التقدم فى دراسة الموارد البشرية ومفهوم 

 (جوهر ،بدون سنة نشر . )التنمية زاد االهتمام بالجانب البشرى ودمجة فى االستثمار 
لبيئة بأنها إجمالي الظروف الخارجية التى تؤثر فى حياة الكون تعرف ا: المعايير البيئية .4

 –الماء  –الحى ونموه القرار وبقائه، وهى تعتمد على ثالثة عناصر رئيسية، الهواء 
وقد أعطى مؤتمر ستوكهولم للبيئه البشريه والذى عقدته ( 8، 8111االسكوا ،)األرض 

رصيد من الموارد المادية "بأنها  فهمًا متسعًا إذ ٌعرفت 0718األمم المتحدة عام 
 ".واالجتماعية المتاحة فى وقت ما وفى مكانًا ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته

هو مايقع على عاتق المنشأة او المؤسسة من التزامات نتيجة  :المسئولية البيئية .5
حداث ملوثات بها  ( 8108غنيمه، . )اإلخالل بالبيئة وا 

هي مجموعة من األنشطة المخططة والمنظمة والمستمرة التي  :تنمية الموارد البشرية .6
تعمل على زيادة دافعية األفراد ونحو التدريب والتعلم وزيادة قدراتهم بالمعارف والمهارات 
واالتجاهات بغرض تحسين مستوي مهاراتهم وتحسين أدائهم ورفع مستوي اإلنتاجية 

 (.8101ن، مؤتمر الموارد البشرية الثام) .واستدامة منظمتهم
 

 البحثجراءات  إ 

باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتكوين  الباحثونم اقف البحث تحقيق أهدا من أجل
اإلطار النظري للبحث في جمع البيانات والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية 

والدوريات والمقاالت والتقارير، والدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث  تأثيرذات ال
وتم الحصول على هذه المعلومات من وزارة التعليم  والمطالعة في مواقع االنترنت المختلفة

االحصاء ، لكاٌل من و  العالى ، البحث العلمى ، وزراة المالية ، الجهاز المركزى للتعبئه العامه
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عداد الجدول إإلى لتوصل بيانات رقمية تم او  ومن خالل ماتم جمعه من معلوماتالبلدين 
 :تىاآل

 بالنسبه لجمهورية مصر العربية
 المصدر البيان م
 8101الجهاز المركزى لالحصاء لعام  8101معدل النمو السكانى لعامو  السكان 0
الجامعاتلعام المنح الدوليه لتطوير وتمويل و  حجم القروض 8

8108 
وزارة التعليم العالى ووحدة 

 8108المشروعات
الكتاب الدورى للجهاز المركزى  نسبة اعضاء هيئة التدريس الى نسبة الطالب الملتحقين 3

 8103لالحصاء لعام 
اعداد الطالب وهيئة التدريس ببعض الدول العربية  2

 8102لعام
برنامج االمم المتحدة االنمائى لعام 

8102 
مجموعة تقارير وزارة التعليم العالى  تطور االنفاق العام على التعليم العالى الى الناتج المحلى 5

 ووزارة المالية
اع التعليم العالى خالل الفتره تطور االنفاق الحكومى لقط 6

(8111 -8105 ) 
الكتاب الدورى للجهاز المركزى 

 8105لالحصاء لعام 
على التعليم العالى من اجمالى موازنة النسب المئوية لالنفاق  1

 8103تقرير التنمية البشرية  التعليم العالى لبعض الدول العربية
 8103تقارير الجهاز المركزى لعام  نسبه االنفاق على البحث العلمى من اجمالى الناتج القومى 2
 8101البنك الدولى  8106ماليزيالعام / مؤشر التنافسية الدولية لمصر  7

 النسبة لدولة ماليزياب
 المصدر البيان م
 8102ادارة االحصاء الماليزيه  السكان حسب المجموعة االثنية 0
 Islamonline .net حجم المنح والقروض الدولية 8
 مجموعة احصائيات وزارة التعليم العالى وضع التعليم الجامعى الماليزى 3
 مركز الدراسات العليابالجامعات الوطنية الماليزيةطلبة الدراسات العليا فى الجامعات  2

 جامعه عالمياً  511ترتيب جامعات ماليزيا فى افضل  5
ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر السنوى 
الثالث للدراسات الماليزية ، القاهرة 

8116 

 8106التنموية لعام و  عدد االعمال البحثية 6
 تقرير المسح القومى لالعمال البحثية

 وزراة العلوم 8116التنموية لعام و 
 التكنولوجيا الماليزيةو 

نسبة النفقات الحكومية الماليزية على التعليم العالى من  1
 Ministry of Education 8108اجمالى انفاق الحكومة لعام 

حجم االنفاق على التعليم العالى مقارنًا باالنفاق على الدفاع  2
 8100لعام 

ذج السياسى النمو " محسن صالح ،
 "الماليزى وادراة االختالف 

 World Economic 2015-2016 8106مؤشر التنافسية الدولية لعام  
 8111تقرير التنمية البشرية لعام  نسبة االنفاق على البحث العلمى من اجمالى الناتج القومى 
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 ومناقشتهاالبحث    نتائج

ال يوجد : "الفرض األول على ينص :اختبار صحة الفرض األول :الفروض صحة ختبارا
" المستدام/عالقة بين حجم اإلنفاق العام لموازنة التعليم العالى وحجم العائد التنموى االقتصادى

من خالل أستعراض أهم النظريات األقتصادية التى أثبتت عكس لتأكد من صحة الفرض تم او 
هم مصادر التنمية وهو ذلك وأن اإلنفاق على التعليم وخصوصًا التعليم العالى يعد من أ

التى أظهرت أنها اللبنة األساسية لنهضة أى دولة متقدمة، والجدول التالي " التنمية البشرية"
ومن الناتج  جمالى إنفاق الحكومةإنسبة إنفاق الحكومة الماليزية على التعليم من يوضح 

 .8108/ 8118جمالى عام القومى اإل
ومن الناتج  جمالى إنفاق الحكومةإنسبة إنفاق الحكومة الماليزية على التعليم من  :(1)جدول

 8118/8108جمالى عام القومى اإل
 السنوات 0220 0224 0226 0229 0210

88525% 07518% 81553% 8552% 81565% 
نسبة إنفاق الحكومة على 

جمالى إنفاق إالتعليم من 
 الحكومة

نسبة إنفاق الحكومة على  2557% 1511% % 552 5535% 5505%
 التعليم من الناتج القومى

 وزارة المالية الماليزية  Ministry of Education :المصدر
فى  هنأال إرقام فى تناقص وهذا ال يعنى انخفاض ميزانية التعليم ن األأيتبين من الجدول 

فى  هنألنرى ( وزارة التربية والتعليم –وزارة التعليم العالى )تم فصل الوزارتين  8112عام 
عند جمع الوزارتين قطاع  هنألنجد ، صبحت وزارات مستقلةأنها أالحصة مرتفعة بما  8115
بلغت نسبة ما  8115عام  فى .فقاتها متزايدة حسب إحصائيات البنك الدولىنالتعليم 

مقارنة %  2ومة الماليزية لإلنفاق على التعليم من إجمالى الناتج القومى نسبة تخصصه الحك
أى أن ماليزيا قد خصصت ما يقارب من ضعف ، لكوريا الجنوبية خالل نفس العام%  256 ـب

 (. 8115وزارة المالية الماليزية، )ما خصصتة كوريا الجنوبية للتعليم خالل نفس العام 
 :على وزارتى الدفاع والجيش مقارنة باإلنفاق على التعليم العالىحجم اإلنفاق الماليزى 

تظهر اإلحصائيات أن ما تنفقه ماليزيا على التعليم يبلغ عادة نحو ثالثة أضعاف ما ينفق 
 .على الجيش والدفاع
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 ( 8111/8100)اإلنفاق الماليزى على التعليم مقارنا باإلنفاق على الدفاع : (0)جدول
 الجيش والدفاع اإلنفاق على التعليم السنة المالية

 مليار رينغت 32533 8111
 (مليار دوالر امريكى 01)

 مليار رينغت 03536
 (مليار دوالر أمريكى 3537)

 مليار رينغت 21503 8100
 (مليار دوالر 03)

 مليار رينغت 02512
 (مليار دوالر 2556)

دارة االختالف "، محسن صالح :المصدر :  متاح على الرابط اآلتى"النموذج السياسى الماليزى وا 
Ssues/2012/06/2012/6/111235327448.hTM. 

 01ى مايعادل أ)مليار رينغت  32533نحو  8111يظهر الجدول ميزانية التعليم لعام 
ى ما يعادل حوالى أ)مليار رينغت  03536وميزانية الجيش حوالى  (مريكىأمليار دوالر 

ن ماليزيا أى أويتضح من الفارق ارتفاع حصة التعليم بشكل كبير عن ميزانية الجيش ( 3537
سلحة بعكس سياسات فضل من اإلنفاق على األأاختارت اإلنفاق على التعليم وتنمية العقول ب

ر مليا 21503يقرب من  حيث خصصت للتعليم ما 8100فى العام  هوالحال مثل، خرىألدول 
ى حوالى أ)مليار رينغت  02512وموازنة الجيش ( مريكىأمليار دوالر  03ى حوالى أ)رينغت 
هدفا وبرنامجا  هوجعل، مليار رنغت لتطوير التعليم 835072(. مريكىأمليار دوالر  2556

نواع المدارس لتصل لكل المواقع الجغرافية وتلبى أللتنمية التعليمية المتكاملة لتشمل كل 
 : ين وهماأشارت هذه الخطة إلى ضرورة االلتزام بمبدأوقد ، عراقكل األحتياجات ا
 .تمام المسئوليات التعليمية التابعة للخطة الماليزية السابقةإ-0
لفتح الباب ( عناقيد التميز)مواصلة تعزيز قدرات المدارس المختارة المصنفة تحت برنامج -8

 .لممامها لتحقيق التميز على مستوى ماليزيا والعاأ
 8101/ 8106 - 8105/8106مؤشر التنافسية الدولية اإلجمالى لعامي  :(0)جدول

 (مصر -ماليزيا )
 0216/0212 0215/0216 البلد
 (85)المركز رقم  (02)المركز رقم  ماليزيا
 (005)المركز رقم  (006)المركز رقم  مصر

المؤشر اإلجمالى يدل ذلك الجدول على أن مصر متأخرة بشكل كبير عن ماليزيا فى 
إال أنه يختلف الوضع فى حالة المؤشر التنافسى للتعليم العالى لنفس األعوام ، للتنافسية الدولية
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وعليه اتضح من الموازنه الماليزيه اولوية التعليم فى االنفاق واثبات ( 8105/8106/8101)
 ."تنموىزياده االنفاق تؤدى إلى التطور االقتصادى وال" ان العالقه طردية وهى 

التجربة الماليزية فى قطاع التعليم " :ينص الفرض الثاني على :اختبار صحة الفرض الثاني
تم جمع الموازنات التى تخص قطاع التعليم  لتأكد من صحة الفرضتم او " العالى تجربة ناجحة

وعرض للمخصصات الماليه للقطاع وكذلك ميزانية التطوير " مصر، ماليزيا"العالى للدولتين 
البحث العلمى التى أثبتت تفوق الجانب الماليزى فى اإلنفاق على قطاع التعليم العالى وتنمية و 

الموارد البشرية والبحث والتطوير األمر الذى جعلها تتقدم صناعيًا وخاصًا االلكترونيات الدقيقه 
 : وصناعه المطاط والسيارات واتضح نجاح التجربة الماليزية من خالل المؤشرات التالية 

زيادة عدد الجامعات والكليات والمعاهد العليا ويعتبر الزيادة من المؤشرات الدالة على تقدم  -0
ورقى هذا المجتمع اقتصاديا وثقافيا ألنه يترتب على زيادة الجامعات زيادة أعداد الملتحقين 

 .والدارسين
وقدرتها على ترتيب الجامعات عالميا مؤشر على اعتراف العالم بمكانتها ومكانة التعليم  -8

 .جامعة عالميا 511المنافسة حيث إنها فى آخر إحصاء صنفت من بين أفضل 
حجم صادراتها المرتفع عالميا حيث إنها تعتبر الدولة اإلسالمية الوحيدة فى الصناعات  -3

الثقيلة كما أنها تتميز بصناعة االلكترونيات حيث إنها صناعة تتميز بمستوى عال من 
 .المهاراتو  التعليم

استخدام التكنولوجيا بشكل كبير وفعال فى كافة أوجه الحياة داخل الدولة من خالل  -2
 :مثال ذلكالحكومة االلكترونية، 

 .انتشار المدارس الذكية التى تهدف إلى بناء اقتصاد معرفى قوى -أ
العالج عن بعد من خالل مدراس التعلم الطبية وزيادة الوعى الصحى والوقائى داخل  -ب

 .الدولة
 .المتوسطةو  االهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة -ج
استخدام البطاقات الذكية فى كل أوجه الخدمات الحكومية فهى وثيقة تدل على كافة  -د

 .وغيرها، جواز سفر، رقم قومى، تها الشخصية من تراخيصبيانا



 مجلة العلوم البيئية
  جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 8102ربعون، الجزء الثاني، ديسمبرألالرابع وا المجلد

 

553 

، سعيها لعولمة وتدويل التعليم من خالل إنشاء فروع للجامعات العالمية داخل ماليزيا   -5
 011111حيث تعتبر ماليزيا من أكبر الدول القاطبة للطالب حيث تحتوى على أكثر من 

ة التعليم وثقة الدول فى طالب أجنبى دارس فى الكليات الماليزية مما يدل على كفاءة وجود
تجهت ماليزيا مؤخرا إلى السعى فى إنشاء فروع لجامعاتها خارج البالد فى أيضا ا، تعليمها

الدول المتقدمة أسوة بالدول المتقدمة مما يدل على ثقتها فى سياساتها التعليمية وهيئة 
 .العاملين فيهاو  التدريس

 وضع التعليم العالى فى السياسات الحكومية يتجلى أهميتة من خالل السياسات -6
للوزراء على مدار                                                       ُ المتبعة للعمل داخل الجامعات، كما أن وزيرها اصبح رئيسا   االجراءاتو 

 .          ً عشرون عاما  
أزدهار التعليم العالى فى ماليزيا ادى الى انتعاش السياحة واصبحت قبلة الوافدين   -1

 .التعليم على مستوى دولىعبين فى الرا
العمل على خطط و  التجديداستطاعت ماليزيا بعد االستقالل السير على خطى ثابتة نحو  -2

 .8181خطة ماليزيا عام  من خال ل تنموية ثابتة
الموارد المحلية وليس على و  اعتماد مايزيا فى نهضتها التنموية الى القطاع الخاص  -7

 .خالل سداد القروض بفوائد باهظة المنح التى تضعف حجم النهضة منو  القروض
ً     ة الى االستفاده من الثقافات المختلفة فاع تبر الديانات محاولو  ترتب على تعدد االعراق -01                                       

 .ضعافأالنطالق وليس نقطة خالف و التعدد نقطه قوة ل
 

 التوصيات
  يوصي الباحثون بأهمية العمل على زيادة موازنه التعليم العالى والبحث العلمى حتى يتسنى

 .لنا مواكبة التطور التكنولوجى

 المجاالت الهامة التي تحتاجها المؤسسة  استقطاب المواهب والجدارات البارزين في
 .التعليمية وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة
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  عدم منح تراخيص للجامعات الخاصه اال بعد التاكد من مطابقتها ضرورة العمل على
 .للمعايير الدوليه

  يرها بما يتالئم األهتمام بالجودة النوعية من خالل تحسين مدخالت التعليم والمناهج وتطو
 .ومستجدات التكنولوجيا

  العمل قدر المستطاع على تعزيز توجه المؤسسات التعليمية نحو التنمية المستدامة لتصبح
 .مؤسسات مستدامة من خالل أدخال المناهج التى تدعم الفكر التنموى

  ى للتقليل من هدر الوقت والجهد ف" الال مركزى"ضرورة تبنى المؤسسة للفكر االدارى
 . البيروقراطية اإلدارية

  وضع رؤية تنموية محددة األهداف والمعالم وال عيب فى أتخاذ دولة ماليزيا منهاجا  للفكر        ً                                                                        
 .                                                             ً         ً                  التنموى مثلما فعلت ماليزيا حين اتخذت التجربة اليابانيه منهاجا  لها نظرا  لتشابهه البيئتين

 :بحوث مستقبلية
  مجال تطوير التعليم العالى ومصادر تمويل يوصي الباحثون إجراء بحوث مستقبلية في

 .غير تقليديه للحد من هدر الموازنة والعمل على تطوير القطاع

 االعتناء ببحث تنمية الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية. 

 يوصي الباحثون بتولي اهتمام خاص بدراسة أسباب الفساد األدارى فى القطاع التعليمى. 
 

 عجمرا ال

، في ضوء "تقييم سياسات اإلنفاق العام على التعليم في مصر(: "8101) عربيأشرف ال
معايير الكفاءة والعدالة، ورقة عمل للموتمر الدولي الخاص بتحليل أولويات 

، فبراير، (شركاء التنمية)ة اإلنفاق العام للموازنة في مصر والدول العربي
8101 
استفادة مصر من التجربة الماليزية فى تطوير التعليم أوجه (: "8100) راشد عبد السالم محمد

جامعة ، ، رسالة ماجستير"الجامعى بما يخدم التنمية االقتصادية فى مصر
 عين شمس

، مصر، دمياط ، ةالنسخة اإللكتروني، "االستثمار فى التعليم فى مصر: "على صالح جوهر
 من دون سنة نشر
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ABSTRACT 

Education sector considers one of the vital sectors that plays a 

significant role in the national economy, particularly, the higher 

education sector, for dealing with the fundamental category that 

constitutes the Egyptian identity and responsible for producing minds 

and forming the Egyptian conscience. The research problem is summed 
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up in that education sector in general and the higher one specifically 

encounter several challenges which on top are the rarity of economic 

resources, expenditure size, the increase of students number, and 

shortage in the teaching staff number which have been reason for this 

study for examining problems from an academic perspective, 

attempting to find true actual and practical resolutions for meeting such 

challenges this sector is experiencing. The study objectives are 

crystallized in defining evaluation of actual expenditure policy of the 

higher education sector and compare it to expenditure size of the same 

sector in state of Malaysia in attempt to stand on the benefit aspects of 

its experiment, and studying the potentiality of rationalization of 

expenditure for achieving sustainable development.  

Rationalization here is meant by determining  necessary aspects of 

expenditure  to restrict financial loss in this sector; setting at the same 

time the appropriate solutions and demands necessary for funding the 

university education in Egypt in light of benefitting from the Malaysian 

experiment. In order to achieve the study targets, the inductive-

descriptive and the deductive methods are used to check out validity of 

the study hypotheses admitting that there is no relationship between the 

general expenditure size of the higher education budget and size of the 

economic growth revenue, and the success of the Malaysian experiment 

in educational expenditure is because of its industrial and technological 

progress. The study results come to that there is a direct correlation 

between actual expenditure size of educational balance, advancement of 

the state's economy and the developmental revenue size, demonstrating 

the success of the Malaysian experiment in the higher education sector. 

The most important recommendation presented by researchers is the 

necessity to concern with university education in its different types 

(public – technical – commercial), holding programs with cooperation 

with world universities and sending missions outside Egypt to benefit 

from these experiments, reducing centralism in universities and 

attempting to work on necessary decision-making for the purpose of 

decreasing wastes in time, studying as well the market needs of labor, 

legislating regulations that facilitate the educational process and login 

technology age and adopting the idea of online-based on education and 

open education.   


