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 قتصاديات التعليم العالي في مصراالستشراف المستقبلي ال
 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 
 (3)محمد رمضان عبد السالم -(2)صفوت عبد السالم -(1)أيمن عبد اهلل محمد المتبولى

( كلية الحقوق، 2 كلية الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمسب دراسات عليا طالب( 1
 المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار، أكاديمية البحث العلمى( 3س جامعة عين شم

 

 المستخلص
تتلخص أهداف الدراسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل االرتقاء 
باقتصاديات التعليم في مصر، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج االستقرائي 

اعداد الجانب الميداني على قائمة االستبيان الموجهة لمفردات العينة في الدراسة النظرية و 
وذلك للتأكد من صحة الفروض الدراسة  واستخدام التحليل االحصائيمفردة  100والتي تبلغ 

 أيضًا ُأستخدام تطبيق أسلوب دلفي وبناء السيناريوهات المستقبلية.
، كفاية اإلنفاق العام على التعليم العاليتبين عدم  وقد توصلت الدراسة الى النتائج اآلتية:

وكذلك تدني متوسط نصيب الطالب في مصر من اإلنفاق على التعليم العالي مما أثر سلبًا 
انخفاض الكفاءة الداخلية لإلنفاق العام على التعليم  علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ب للنفقات الجارية، بينما تستحوذ من موازنة التعليم العالي تذه %80العالي، حيث نجد أن 
فقط  %28انخفاض الكفاءة الخارجية، حيث أن حوالي  .فقط %20النفقات الرأسمالية على 

مقيدون  %72من إجمالي المقيدين بمؤسسات التعليم العالي في تخصصات عملية، وحوالي 
في مصر بشكل  تدني مؤشرات كفاءة التعليم العالي بتخصصات العلوم اإلنسانية أو النظرية.

 144في مؤشر جودة نظام التعليم العالي من أصل  139عام، حيث احتلت مصر المرتبة 
من السكان( تكون  %20عدم عدالة اإلنفاق العام على التعليم العالي، حيث إن )أغني  .دولة

لها الفرصة األكبر في االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومي. في حين أن معظم 
 من السكان( ال تتاح لهم فرصة. %20لذين ينتمون لألسر الفقيرة )أفقر الطالب ا

يوصي الباحثون بالتوسع االستثماري  :وصيات التي يقدمها الباحث ما يليومن أهم الت
في إنشاء مؤسسات التعليم العالي بالمشاركة مع القطاع األهلي والخاص لتخفيف العبء 
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تطوير المستمر للمناهج واالعتماد علي التعليم الذكي يوصي الباحثون بال المادي على الدولة.
لمواكبة متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية من خالل وضع التشريعات المطلوبة وكذلك 

يوصي الباحثون بتحديث  ادراج أهداف ومبادئ التنمية المستدامة داخل المقررات الدراسية.
ضع نظم للتنسيق تأخذ في االعتبار قدرات نظم القبول بمؤسسات التعليم العالي من خالل و 

يوصي الباحثون بالعمل علي تحسين  الطالب ورغباته وال تعتمد كليًا على معيار الدرجات .
 جودة قضية في بعمق النظر اعادة من البد دخل أعضاء هيئة التدريس واعادة تأهيلهم.

 الحصول مجرد وليس وضوعيالجانب الم من االمر واخذ التعليمية المؤسسات واعتماد التعليم
زيادة الدعم للبحث والتطوير من خالل تعزيز الروابط بين األوساط األكاديمية  .شهادة على

 والصناعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
االستشراف المستقبلي، اقتصاديات التعليم العالي، أهداف التنمية  الكلمات المفتاحية:

 المستدامة.
 

 مقدمة
التعليم العالي في مصر كثيرًا من اإلنجازات، ولكن تتطلب التحديات العالمية لقد حقق 

واالحتياجات المحلية العمل االستراتيجي المنتظم إلكساب طالبنا وطالباتنا المعارف والمهارات 
واالتجاهات التي تؤهلهم للقرن الحادي والعشرين؛ من خالل رؤية وخطة استراتيجية مستقبلية 

، وذلك بتبني مشروع تطوير شامل لتطوير التعليم بما يفي 2030ية طموحة، هي رؤ 
: جورج وجيه) باحتياجات مصر المستقبلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

كما يقع على منظومة التعليم عبئًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، (22، 2015
قها، حيث أن تطوير أي قطاع من القطاعات االقتصادية أو التي تسعى هذه االستراتيجية لتحقي

الخدمية يرتبط بشكل وثيق بالعنصر البشري، كما أن األمم المتحدة قد راعت تخصيص هدف 
 (26، 2019)محمد جمال الجارحي:  منفصل للتعليم هو الهدف الرابع.

هامة السيما في تعد دراسة الكفاءة االقتصادية للتعليم العالي في مصر من القضايا ال
ظل التغيرات الكثيرة التي طرأت على منظومة التعليم العالي في مصر خالل الثالثين عامًا 
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األخيرة، مثل الزيادة المطردة في أعداد الطالب، وانخفاض اإلنفاق العام على التعليم العالي 
جين في مصر وما صاحب من انخفاض في جودة العملية التعليمية وانخفاض كفاءة الخري

 في تتزايد التي النوعية ومن ثم ارتفعت نسبة البطالة بين حملة المؤهالت العليا. أيضًا البرامج
 الحكومية للجامعات مصادر التمويل من رئيسي مصدر هي األول المقام في والتي الجامعات

 منافسة وسيلة مطرد وأصبحت بشكل تتوسع انها حيث للتجربة كاملة دراسة إلعادة تحتاج
 لهذه المالية أن اإلدارة مالحظاتي ومن .الحكومية الجامعات داخل الخاصة والمعاهد معاتللجا

 الجامعات الحكومية في التعليم منظومة على سلبي بشكل تؤثر الجامعات بعض في البرامج
ما هو  أضعاف البرامج في مادي مقابل وجود بسبب الكلية نفس داخل الداخلية نظرًا للهجرة

 عامة مالية ضوابط لوضع األمر يحتاج وعليه. الكلية داخل االساسية علميةال األقسام في
 .(25، 2017: الوالي محمد ) نجاة عبد .الشأن في هذا للجامعات

 

 بحثمشكلة ال
فإن المرحلة ، نظرًا للتطورات االقتصادية واالجتماعية والسكانية التي يشهدها عالم اليوم

وبشكل ينسجم مع حجم ، ظرة المستقبلية للتعليم العاليالمقبلة يجب أن تشهد وضوحًا في الن
السكان واحتياجاته الفعلية لكي ينتقل المجتمع العربي من مرحلة االستهالك إلى مرحلة 

ويستلزم ، ومن مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة، ومن مرحلة التبعية إلى مرحلة القيادة، اإلنتاج
تحتوي على تحسين مناهجه وتطوير ، العالي ومستقبله التعليم ذلك وضع خريطة متكاملة لواقع

نوعيته في مؤسساتها لتحقيق نتائج تساعد على تلبية متطلبات التنمية المستدامة في مصر 
 . والوطن العربي

 السالم، دراسة )محمد عبدالحظ أن ، قةومن خالل اطالع الباحثون على الدراسات الساب
( استهدفت الدراسة تحليل وتقييم التجربة الماليزية في النهوض بالتعليم الجامعي وكيفية 2011

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/4508/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/4508/posts
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أما دراسة )رضا استفادة مصر من هذه التجربة بما ينعكس على التنمية االقتصادية بها. 
التعرف على مدى اسهامها في و  العالي التعليم منظومة ( اهتمت بتحليل وضع2018، خليفة

النمو االقتصادي في مصر وتحديد السبل لتعزيز هذا االسهام والتعرف على ما اذا كانت 
 أما دراسة )سامح عبدهناك عالقة سببية بين التعليم العالي والنمو االقتصادي في مصر، 

دور اإلنفاق ( فقد اهتمت برصد وتحليل منظومة التعليم العالي بمصر، وكذلك 2019، السالم
العام على التعليم العالي بمؤشراته الثالثة )الكفاية، الكفاءة، العدالة في زيادة الفجوة الكمية 

وزارة  أيضًا دراسة )تقريروالنوعية بين عرض وطلب العمالة لخريجي التعليم العالي في مصر.
لمي تتماشى مع هدفت لوضع استراتيجية للتعليم العالي والبحث الع (2021 التعليم العالي،
، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التعليم، وتشمل عدًدا من 2030رؤية مصر 

المحاور، من أهمها، التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تحسين التصنيف 
تاحة الدولي لمؤسسات التعليم العالي، وتدويل نظام التعليم العالي، والتنافسية الدولية، و  ا 

المعلومات للطالب بما يمكنهم من اختيار ما يتناسب مع قدراتهم، وتنويع مصادر التمويل، 
 %35مشيًرا إلى أن  فضاًل عن تطوير المناهج التعليمية، وكذلك تحقيق جودة العملية التعليمية

من الوظائف ستختفي خالل  %47من الوظائف ستختفي خالل السنوات العشر القادمة، وأن 
اًما؛ وذلك نتيجة التطور التكنولوجي الهائل واالقتصاد التشاركي، وظهور وظائف جديدة ع 25

مرتبطة بإنترنت األشياء، والبيانات الضخمة، والواقع االفتراضي، واألمن الرقمي، والقياسات 
 الحيوية، وغيرها.

 

 بحثأسئلة ال
لعالي التي قد توضح ما االتجاهات والمؤشرات الحاضرة والماضية القتصاديات للتعليم ا (1

 ؟2030 ة لتحقيق رؤية مصر المستدامةبعض األدلة المستقبلية من عناصر الظاهر 
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ما امكانية التوقع المستقبلي للتعليم العالي في مصر، للخروج ببعض التوقعات المستقبلية  (2
 ؟ 2030 المبنية على الخلفية العلمية والخبرة المتميزة لتتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ليتم تحليلها وفحصها من أجل ، ما البدائل المستقبلية القتصاديات التعليم العالي في مصر (3
 ؟2030 الوصول إلى عدد من البدائل أو المشاهد المستقبلية لرؤية مصر

 

 بحثأهداف ال
"االستشراف المستقبلي القتصاديات التعليم العالي في مصر لتحقيق  بحث:الهدف األساسي لل

 .2030المستدامة  أهداف التنمية
 : اوينبثق من الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية منه

دراسة وتحليل منظومة التعليم العالي بمصر، وكذلك دور االنفاق العام على التعليم العالي  (1
 بمصر. (بمؤشراته الثالثة )الكفاية، الكفاءة، العدالة

المتغيرات والتحديات المحيطة بها دراسة العالقات الثنائية أو المتعددة فيما بينها، وربطها ب  (2
 ية العلمية والخبرة المتميزة. إلى الخروج ببعض التوقعات المستقبلية المبنية على الخلف

دراسة البدائل المستقبلية، وفيها يتم تجميع المؤشرات والتوقعات المستقبلية وتحليلها   (3
 ية.وفحصها من أجل الوصول إلى عدد من البدائل أو المشاهد المستقبل

 

 بحثأهمية ال
"االستشراف المستقبلي القتصاديات التعليم العالي في مصر لتحقيق  :من الناحية العلمية

اهداف التنمية المستدامة"، هذا الموضوع مازال بحاجة الى مزيد من الدراسة والتحليل في 
ارة التعليم المجال األكاديمي وهو ما يقوم به هذا البحث. وهو مهم للعديد من الجهات منها "وز 

وما يندرج تحت مظلتها من المجلس األعلى للجامعات وأكاديمية ، العالي والبحث العلمي
 البحث العلمي والتكنولوجيا.
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يستمد البحث أهميته التطبيقية حيث يساهم في تقييم منظومة  :من الناحية التطبيقية
مكن استخدامها كمعايير التعليم العالي المصري في ضوء عدد من المعايير والمؤشرات التي ي

تعبر عن كفاية وكفاءة وعدالة اإلنفاق العام على التعليم العالي وتحديد اهم المتطلبات 
والسياسات التي من الممكن أن تؤدي إلى رفع الجودة النوعية للتعليم العالي ومواءمة مخرجات 

 التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.
 

 الدراسات السابقة
هدفت الدراسة إلى تحديد التحديات الداخلية  :(AbedeL Hakeem, 2015دراسة )

والخارجية التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي باإلضافة الى البحث في مدي 
استجابة هذه المؤسسات لمواجهة هذه التحديات وكيفية دمجها مع متطلبات التنمية المستدامة 

وصلت الدراسة إلى أن دور مؤسسات التعليم العربية غائب واحتياجات سوق العمل. وقد ت
حيث يتضح أن هناك بعض التقدم في ، ويتضح ذلك بتحليل مؤشرات تقارير التنمية البشرية

مجال التنمية في بعض البلدان في العالم العربي مثل االمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين 
تليها ، تتحسن جودة التعليم بشكل أكبر في المستقبلوالسعودية وليبيا والتي من المتوقع أن 

 .متوسطة التنمية مثل االردن وتونسدول أخرى 
 العالي التعليم منظومة وضع تحليل وقد هدفت الدراسة إلى :(2018دراسة )رضا 

والتعرف على مدى اسهامها في النمو االقتصادي في مصر وتحديد السبل لتعزيز هذا االسهام 
ا اذا كانت هناك عالقة سببية بين التعليم العالي والنمو االقتصادي المستدام والتعرف على م

في مصر وتحديد اتجاه هذه العالقة وتقييم مدى كفاءة مؤسسات التعليم العالي في مصر في 
عليم وجود عالقة طردية بين الت إلى الدراسة نتائج ضوء مؤشرات قياس االداء وقد توصلت
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( والنمو االقتصادي المستدام )ممثاًل في الناتج المحلي االجمالي(، يجينالعالي )ممثاًل في الخر 
 وكذلك وجود أثر معنوي موجب لمتغير خريجي التعليم العالي على الناتج المحلي االجمالي.

هدفت الدراسة الى القاء الضوء على أسباب عدم  :(Raguel Assad, 2018دراسة )
وكذلك الوقوف على االخطاء في ، متطلبات سوق العملتطابق مهارات خريجي التعليم العالي ب

تخصيص رأس المال البشري لتجنب مشاكل عدم التطابق بين مخرجات التعليم العالي 
ومتطلبات سوق العمل. وقد توصلت الدراسة إلى أن سوق العمل في مصر واالردن يعاني من 

صحاب المؤهالت العليا مشكالت في جانب العرض مدفوعة بالحوافز والمهارات الضعيفة أل
الخاص( مما أدى الى عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق  - )العام

كما أوضحت أن نوع التعليم العالي يوضح تدني المهارات ، العمل في كل من البلدين
 .يجي التعليم العالي في سوق العملواالنتاجية لخر 

سة إلى رصد وتحليل منظومة التعليم العالي وقد هدفت الدرا :(2019 ،دراسة )سامح
بمصر، وكذلك دور اإلنفاق العام على التعليم العالي بمؤشراته الثالثة )الكفاية، الكفاءة، 

في زيادة الفجوة الكمية والنوعية بين عرض وطلب العمالة لخريجي التعليم العالي في  (العدالة
إلنفاق العام على التعليم العالي سواء من مصر. وقد توصلت نتائج الدراسة الى عدم كفاية ا

حيث نسبته إلى إجمالي اإلنفاق العام على التعليم أو نسبته من إجمالي اإلنفاق العام أو نسبته 
من إجمالي الناتج المحلي االجمالي وكذلك تدني متوسط نصيب الطالب في مصر من اإلنفاق 

 ف التنمية المستدامة.على التعليم العالي مما أثر سلبًا علي تحقيق أهدا
 

 طار النظري للدراسة االستشرافيةاإل
فهو معني أساسًا باستشراف معالم ، يرتبط التخطيط بالمستقبل ارتباطًا وثيقًا بأسلوب دلفي

واإلنسان بطبيعته  .هذا المستقبل، والتأثير فيها بالشكل الذي يحقق أهداف اإلنسان وطموحاته
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ن المجتمعات في عصرنا الحاضر مجتمعات تتسم بالتغير يتطلع إلي المستقبل فكما نعلم أ
روحة كان البد السريع وقد تبدو الطرق المتاحة لجمع المعلومات غير مالئمة للمشكالت المط

يتم من خاللها مشاركة المعلومات وتبادل اآلراء وطرح الخيارات  ىمن وجود وسائل أخر 
من ضمن هذه األساليب أسلوب دلفي. حيث والبدائل وترتيب األولويات وتحديد األهداف وكان 

يعد هذا األسلوب منهجًا للوصول إلى رسم السياسات والبدائل الستشراف المستقبل االقتصادي 
 واالجتماعي والتكنولوجي.

وسيلة اتصال منظمة بين مجموعة مختارة من الخبراء  هو” :دلفي أسلوب تعريف
قبل عبر العمل التعاوني المنظم القتراح وأصحاب االختصاص في ميدان معين للتنبؤ بالمست

  .الحلول المناسبة لمشكلة معينه دون الحاجة إلى االجتماع أو المواجهة فيما بينهم
(Dal key, Norman, B. Brown and S.W. Cochran, 1970) 

وتقوم الفكرة األساسية في أسلوب دلفي على أن نتائج تفكير الفكرة األساسية التي يقوم عليها: 
تقوم هذه الطريقة أساسًا على إرسال  .لجماعة أفضل بكثير من نتائج تفكير أي فرد فيهاا

استبيانات وتساؤالت لمجموعة من الخبراء وعلى ضوء إجاباتهم يتم تحديد أسئلة جديدة، وتعاد 
الدورات مرات، بحيث تصبح اإلجابة سؤااًل لخبير آخر، وبذلك نحصل على توقعات وتفسيرات 

اء، مع إعادة تقييم مقترحاتهم عن طريق التوثيق والتعديل في اإلجابات فقط دون مجموعة خبر 
مواجهة مباشرة بينهم، فهو يعتمد أساسًا على تدوير االستبيانات للحصول على اتفاق نسبي في 

 الرأي التربوي.
 خطوات استخدام أسلوب دلفي :

 تعريف المشكلة موضوع الدراسة. .1
 .كون واضحة وقابلة لإلجابةاة أن تتحديد األسئلة ومراع .2
عطائ .3  .هم خلفية واسعة عن موضوع الدراسةاشراك مجموعة من الخبراء وا 
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 .من األسئلة وتوجيهها إلى الخبراءإصدار القائمة األولى  .4
 .من قبل المنسق استقبال اإلجابات وتحليلها وتلخيصها .5
ة االختالف ومالحظة درج ارسال قائمة األسئلة مرة أخرى من قبل المنسق وتحليلها .6

 .واالتفاق
أسلوب نتخلص فيه من أنشطة اللجان أو  أن هذا األسلوب يعنى فى النهاية أنه: :والخالصة

مجموعة الخبراء كنشاط جماعي مباشر، ونستبدل به برنامًجا مصمًما بعناية يشتمل على عدد 
ء أفراد من االستبيانات المتتالية بين "أفراد المجموعة" عن بعد، للوصول إلى صقل آرا

المجموعة، ومن ثم التوصل إلى قرار بشأن المشكلة موضوع الدراسة. فهو أسلوب الستخراج 
أقوى التوقعات المتضاربة حول موضوع ما، وبيان كافة الدالئل التى تدعم كل توقع من هذه 
ة التوقعات. كما أنه أسلوب اتصالى .. يتميز بالعملية وبالتغذية المرتدة المركزة، وباالستجاب

اإلحصائية. وهو بالتالى يقود إلى تنبؤات مجمعة لها مزايا تفوق التنبؤات الفردية باعتبار أن 
تى يمتلكها مجموعة المعلومات التى تمتلكها جماعة )السيما الخبراء( أكثر من المعلومات ال

 . وأن عدد الحقائق التى يمكن لجماعة أن تدرسها مساوية على األقل معفرد )أو خبير( واحد
عدد الحقائق التى يمكن أن يدرسها الفرد، وأن الجماعة فى جميع األصول أكثر رغبة فى 

 تحمل المخاطرة من الفرد.
وصف لوضع مستقبلي ممكن أو محتمل أو مرغوب فيه، مع توضيح  :تعريف السيناريو

ا لمالمح المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي، وذلك انطالقً 
من الوضع الراهن أو من وضع ابتدائي مفترض. واألصل أن تنتهي كل الدراسات المستقبلية 
إلى سيناريوهات، أي إلى مسارات وصور مستقبلية بديلة، فهذا هو المنتج النهائي لكل طرق 
البحث المستقبلي؛ ولهذا فإن بعض الباحثين بالمستقبليات يعتبرون السيناريو األداة التي تعطي 

اسات المستقبلية نوًعا من الوحدة المنهجية، وذلك على الرغم من أن الطرق التي قد للدر 
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تستخدم في إنتاج السيناريوهات تتنوع تنوًعا شديًدا، فالسيناريوهات تُبنى بطرق محددة كما أنها 
في ذات الوقت يمكن أن ُتبنى بطرق مختلفة تعتمد على الخيال العلمي واألدبي واالستبصار، 

ا فإن السيناريوهات تصف إمكانات بديلة للمستقبل، وتقدم عرًضا لالختيارات المتاحة وعمومً 
أمام الفعل اإلنساني، مع بيان نتائجها المتوقعة، وقد ينطوي تحليل السيناريوهات على 

 توصيات ضمنية أو صريحة حول ما ينبغي عمله.
 (Gibson, Lay, James and Miller, 1990) 

 ين نوعين أساسيين من السيناريوهات وهما: وهنا يجب التمييز ب
 :فحينما يكون الوضع المستقبلي الذي نقوم بدراسته هو وصف  السيناريو االستطالعي

؛ Exploratoryمستقبلي ممكن أو محتمل الحدوث، يكون السيناريو سيناريو استطالعًيا 
ولة الستطالع ما يمكن أي أننا نبدأ من المعطيات واالتجاهات العامة القائمة فعاًل، في محا

أن تؤدي إليه األحداث أو التصرفات المحتملة والممكنة من تطورات في المستقبل، وذلك 
دون التزام مسبق بصورة أو أهداف محددة نسعى لبلوغها. وهنا يمكن القول إن هذا 
السيناريو يتيح الفرصة لعدد كبير من االحتماالت أو البدائل ويثري النقاش، مما يجعلنا 

 forwardنطلق على مثل هذا النوع من السيناريوهات أحياًنا سيناريوهات متوجهة لألمام 

Scenarios. 

 :وحينما يمثل الوضع المستقبلي في نهاية الفترة محل االستشراف  السيناريو االستهدافي
يمكن القول إننا بصدد سيناريوهات  Desired)الدراسة والتحليل( وصًفا مرغوًبا فيه 

. ونقطة البدء هنا Anticipatoryأو سيناريوهات مرجوة  Normativeة استهدافي
مجموعة أهداف محددة ينبغي تحقيقها في المستقبل ويتم ترجمتها إلى صورة مستقبلية 
متناسقة. ويرجع الباحث إلى الحاضر لكي يكتشف المسار أو المسارات الممكنة لتحقيق 

 المبتغاة. هذه األهداف المرجوة أو الصورة المستقبلية 
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، أيضًا تناولت الدراسة مجموعة من المفاهيم بالتوضيح أهمها: )االستشراف المستقبلي
 (.التنمية المستدامة، تكنولوجيا التعليم، مفهوم االنفاق علي التعليم، اقتصاديات التعليم

محاولة للتوقع بمستقبل العرض والطلب على التعليم  هو: مفهوم االستشراف المستقبلي
، سواء اعتمد ذلك ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامةي أو نوع معين من التعليم العال

على النمو الكمي في قيم متغيرات العرض والطلب الماضية والحالية أو على اآلراء الشخصية 
المبنية على القراءة المتعمقة لمجرى األحداث التي يتأثر بها العرض والطلب على التعليم 

 (11، 2016 حمد الجارحي:)م .العالي
يعرف االنفاق علي التعليم بانه الوظيفة االدارية التي تختص  :مفهوم االنفاق علي التعليم

بعمليات التخطيط لألموال والحصول عليها من مصادر التمويل المناسبة لتوفير االحتياجات 
تعليم يشمل كل ما ينفق أي أن االنفاق علي ال المالية الالزمة ألداء االنشطة خالل فترة معينة.

علي التعليم من قبل النظام االقتصادي في صورة أموال سائلة ومساعدات عينية بشكل مقصود 
وكلما زادت هذه االموال وحسن توجيهها انعكس ذلك علي ، بغرض توفير الخدمات التعليمية

 رفع كفاءة وانتاجية التعليم وتحقيق التنمية المستدامة.
 (OECD and World Bank: 2010, 3) 

فهو علم يبحث أمثل الطرق الستخدام الموارد التعليمية ماليًا  مفهوم اقتصاديات التعليم:
وبشريًا وتكنولوجيًا من أجل تكوين البشر بالتعليم والتدريب عقاًل وعلمًا ومهاره وخلقًا وذوقًا 

ومن أجل أحسن ووجدانًا وصحه وعالقته في المجتمعات التي يعيشون فيها حاضرًا ومستقباًل 
 .(16، 2019حسين أباظة: ) توزيع ممكن لهذا التكوين.

ان تكنولوجيا التعليم تشتمل على كل ما في التعليم من تطور  مفهوم تكنولوجيا التعليم:
المناهج الى أساليب التعليم باستخدام الحاسب االلي ومن هنا يمكن القول أن تكنولوجيا التربية 
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)غادة  .ده وهذه العملية هي المقصود بها تطوير العملية التعليميةوالتعليم وجهان لعمله واح
 (.28، 2012 امام:

يقصد بالتنمية المستدامة تلبية احتياجات االجيال الحالية دون  مفهوم التنمية المستدامة:
المساس بحق االجيال المستقبلية في الموارد بل وتوفير الموارد لهم بما يشبع احتياجاتهم في 

، 2019)حسين أباظة:  .وتشمل البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئيل المستقب
70.) 

 

 اجراءات البحث والتطبيق
( ويرجع سبب اختيار هذه الفترة 2030 الى 2020) تطبيق البحث على الفترة الزمنية من  (1

ت حيث انه لم يوجد أي دراسات تقوم باستشراف المستقبل سوى بعض الدراسات التي تم
سنوات وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم كان  10في مجلس الوزراء منذ أكثر من 

البد من وجود دراسة استشرافية تتوقع وضع التعليم العالي في مصر ودوره االقتصادي 
 المرٌجو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

واكتشاف  قليمي عليهاوتأثير المحيط اال الدراسة علي جمهورية مصر العربيةتطبيق هذه   (2
مستقبل اقتصاديات التعليم في مصر من خالل االعتماد علي المعايير الدولية في 
استشراف المستقبل والتي تمت من قبل في الدول الرائدة مثل )اليابان وكوريا الجنوبية 

 .اليزيا وفنلندا(وم
 

 منهجية الدراسة االستشرافية
دراسة اعتمد الباحثون على تطبيق أسلوب دلفي في سبيل تحقيق هدف ال :أسلوب الدراسة

وبناء السيناريوهات في محاولة لقراءة أرقام "الماضي" و"الحاضر" وتحليلها الستنباط أرقام 
 .من خالل العناصر واألبعاد اآلتية"المستقبل" ورسم تصور للسياسة التعليمية على إثرها 
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 :من التقارير والنشرات واألدلة حيث اعتمد الباحثون على مجموعة  الدراسة النظرية
وقد تم تجميع البيانات ذات ، االقتصادية والمالية عند جمع البيانات الثانوية الالزمة للدراسة

الصلة باقتصاديات التعليم العالي في مصر لمعرفة الي أي مدي يساهم االرتقاء 
 .ي تحقيق أهداف التنمية المستدامةباقتصاديات التعليم العالي ف

 حيث اعتمد الباحثون عند بناء السيناريوهات الالزمة للدراسة على  ة الميدانية:الدراس
 (Dal key, Norman, B. Brown and S.W. Cochran, 1970) أسلوب دلفي

ويعتمد أسلوب دلفي في توقعه للمستقبل على ما يتنبأ به مجموعة من األشخاص 
"، وذلك Experts"الخبراء ح المنشغلين بالمجال محل البحث، أو ما يطلق عليهم مصطل

يبدأ  Iterative Surveyبأن توجه لهم مجموعة من األسئلة بصيغة مسحية متكررة 
السؤال  ىيكأن المستقصي منه حينما يجيب علالسؤال بفعل في الماضي أو الحاضر و 
من خالل استبيانات، حتى يتم التوصل إلى التقاء ، يعيش في المستقبل )أصبح، أسهم ...(

حيث تم سؤال الخبراء عن آرائهم حول  .Convergence of Opinionsراء في اآل
والذين كانوا ، مستقبل اقتصاديات التعليم العالي في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مفردة وتم انشاء استمارة االستقصاء والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية  100يبلغون 
لالنفاق علي التعليم العالي وعدالة توزيعها، االستثمار في  )حجم الموارد المالية المخصصة
التغير في النظم  ،رفع جودة خريجي التعليم العالي، صناعة تكنولوجيا التعليم العالي

البنية التشريعية وأهداف التنمية المستدامة( مكونة من ثالث وثالثون ، التقليدية للتعليم
بهدف  (Reliability and Validity tests) سؤال وتم إجراء اختباري الثبات والصدق

معرفة مدى صدق وصحة وصالحية قائمة االستقصاء إلجراء التحليالت اإلحصائية 
 الالحقة.
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 نتائج تطبيق معاملي الثبات والصدق :(1) جدول
 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات المتغيرات )األبعاد(

 8 0.820 0.906 (1Xمخصصات االنفاق على التعليم العالي )
 9 0.759 0.871 (2X) ار في صناعة تكنولوجيا التعليماالستثم

 4 0.750 0.866 (3X) النظم التقليدية للتعليم العاليالتغير في 
 12 0.740 0.861 (Y) المستدامة تحقيق أهداف التنمية
لى ع 0.7( أن قيمة كاًل من معاملي الثبات والصدق تزيد عن 1تبين من الجدول )

جميع المتغيرات، مما ُيشير إلى أن هناك استقرار في العبارات الُمعبرة عن كل متغير، مستوى 
كما أن قائمة االستقصاء تقيس ما وضعت لقياسه، وبالتالي فإنها ُتمثل مجتمع الدراسة بشكل 

ية جيد، لذلك يمكن االعتماد على بيانات تلك القائمة في عمل التحليالت واالختبارات اإلحصائ
 الالحقة.

 :مجتمع وعينة الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة في الخبراء المتخصصين في مجال التعليم العالي  :مجتمع الدراسة

والتنمية المستدامة وكذلك طلبة الدراسات العليا بالجامعات المصرية وبعض الموظفين الماليين 
 بقطاع التعليم العالي .

براء وقد تم توزيع استمارات االستقصاء على هذه العينة تم أخذ العينة من الخ :عينة الدراسة
 . 2021مفردة في الخامس من أكتوبر  100والتي يبلغ عددها 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 نتائج الجانب النظري التحليلي: 

تبين من خالل التحليل النظري عدم كفاية اإلنفاق العام على التعليم العالي سواء من حيث  .1
جمالي اإلنفاق العام على التعليم أو نسبته من إجمالي اإلنفاق العام أو نسبته نسبته إلى إ
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من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي، وكذلك تدني متوسط نصيب الطالب في مصر من 
 اإلنفاق على التعليم العالي مما يؤثر سلبًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لعام على التعليم العالي، والذي يتمثل في كيفية توزيع انخفاض الكفاءة الداخلية لإلنفاق ا .2
من موازنة  %80ميزانية التعليم العالي على النفقات الجارية واالستثمارية، حيث نجد أن 

فقط مما  %20التعليم العالي تذهب للنفقات الجارية، بينما تستحوذ النفقات الرأسمالية على 
 ستدامة.يؤثر سلبًا في تحقيق أهداف التنمية الم

انخفاض الكفاءة الخارجية من خالل ارتفاع نسبة إجمالي عدد طالب التعليم العالي لكل  .3
عضو من هيئة التدريس، باإلضافة إلى ارتفاع نسب الطالب المقيدين في تخصصات 

فقط من إجمالي المقيدين بمؤسسات التعليم العالي في  %28نظرية، حيث إن حوالي 
مقيدون بتخصصات العلوم اإلنسانية أو  %72لي مصر في تخصصات عملية، وحوا

النظرية، وقد تبين أن سوق العمل في مصر يتجه إلى نوعيات خاصة من التخصصات 
الفنية والتقنية، والتي عجزت الجامعات المصرية عن توفيرها، وهو ما يوضح عدم االتساق 

 .ليتفاع بطالة خريجي التعليم العابين العرض والطلب في سوق العمل وار 
 139تدني مؤشرات كفاءة التعليم العالي في مصر بشكل عام، حيث احتلت مصر المرتبة  .4

 133دولة، كما جاءت في المركز  144في مؤشر جودة نظام التعليم العالي من أصل 
 في مؤشر التعاون بين الجامعات ومراكز أبحاث الصناعة.

%خالل  33 -%15اوحت بين ارتفاع نسبة العاطلين من خريجي التعليم العالي، حيث تر  .5
فترة الدراسة، باإلضافة إلى عدم كفاية وكفاءة وعدالة اإلنفاق والتي نتج عنها قصور 

 مخرجات التعليم العالي مما يؤثر سلبًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
عدم عدالة اإلنفاق العام على التعليم العالي، حيث إن الطالب من األسر األوفر حظًا  .6

من السكان( تكون لها الفرصة األكبر في االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي  %20ي )أغن
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% من طالب التعليم العالي العام. في حين أن معظم  44.9الحكومي، فهم يشكلون
من السكان( ال تتاح لهم فرصة، كما تبين  %20الطالب الذين ينتمون لألسر الفقيرة )أفقر 

 ة من اإلنفاق تقل عن نسبتها من الطلبة المقيدين.أن بعض الجامعات تحصل على نسب
سوف يتضمن هذا الجزء تحليل البيانات  :ي لبيانات للدراسةنتائج التحليل االحصائ

باستخدام بعض األساليب واالختبارات اإلحصائية للتحقق من صحة فروض الدراسة المنبثقة 
تعليم العالي في تحقيق أهداف عن األهداف العامة للرسالة، وذلك لقياس دور اقتصاديات ال

 التنمية المستدامة. 
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين زيادة مخصصات االنفاق على التعليم العالي ورفع  (1

 جودة الخريجين للمنافسة في سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليم  ورفع جودة توجد عالقة ذات داللة احصائية بين االستثمار في صناعة تكنولوجيا  (2

 الخريجين للمنافسة في سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التغير في النظم التقليدية للتعليم العالي  ورفع جودة  (3

 الخريجين للمنافسة في سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ئية التي تمت الختبار مدى صحة أو عدم صحة فروض وفيما يلي التحليالت اإلحصا

 الدراسة السابقة.
في هذا القسم تم إجراء بعض  :ئية الختبار الفرض الرئيسي األولالتحليالت االحصا

توجد التحليالت اإلحصائية الختبار مدى صحة أو عدم صحة الفرض الرئيسي األول القائل " 
ات االنفاق على التعليم العالي ورفع جودة عالقة ذات داللة احصائية بين زيادة مخصص

وقد تم االعتماد في  ."وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخريجين للمنافسة في سوق العمل
اختبار هذا الفرض على تكوين مصفوفة االرتباط عن طريق حساب معامل ارتباط سبيرمان 

ما إذا كانت هناك  لمعرفة Spearman's rank correlation coefficientالالمعلمي 
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عالقة )ارتباط( بين مخصصات االنفاق على التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
أم ال. ومن ثم تم تطبيق تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة تأثير مخصصات االنفاق على 

 لمتغير التابع(.التعليم العالي )المتغير المستقل( على وتحقيق أهداف التنمية المستدامة )ا
( مصفوفة معامالت االرتباط بين مخصصات 2يوضح الجدول ): أواًل: مصفوفة االرتباط

 االنفاق على التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 مصفوفة االرتباط بين مخصصات االنفاق وتحقيق التنمية المستدامة :(2جدول )

 X 1Y المتغيرات

 0.828 1 االرتباط (X) لتعليم العاليمخصصات االنفاق على ا

p-value 0.000 

 0.828 االرتباط (1Y) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
1 

p-value 0.000 
هناك عالقة ارتباط طردية )ايجابية( قوية ذات داللة ( أن: 2يتضح من الجدول )

اف التنمية المستدامة ( وتحقيق أهدXإحصائية بين مخصصات االنفاق على التعليم العالي )
(1Y بمستوى معنوية )كما أن 0.5عن 0.828، حيث قيمة معامل االرتباط  البالغة %5 ،

 > α (p–value = 0.000القيمة االحتماليـة لمعامل االرتباط تـقـل عـن قيمة مستوى المعنوية 

α = 0.05.)  وكمحصلة نهائية، يكون لدينا مؤشر مبدئي على إمكانية ظهور تأثير
مخصصات االنفاق على التعليم العالي على وتحقيق أهداف التنمية المستدامة . لذلك تم ل

 تطبيق تحليل االنحدار الخطي البسيط لمعرفة حقية هذا التأثير.
( نتيجة كاًل من معامل االرتباط 3وضح الجدول )ي :ثانيًا: االنحدار الخطي البسيط

(Coefficient of Correlation (r)ومعامل ا ،)( لتحديدCoefficient of 

Determination (r2)( ومعامل التحديد المعدل ،)Coefficient of Determination 

Adjusted (Adjusted r2)،) ( والخطأ المعياري للتقديرStandard Error of the 

Estimate (S.E.) باإلضافة إلى نتيجة اختبار ،)F  بجدول تحليل التباينANOVA table 
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( قيم معامالت 4معنوية وأهمية نماذج االنحدار ككل. كما يوضح الجدول )للتأكد من 
للتأكد من معنوية المتغير المستقل المكون  T-testاالنحدار وقيمة معامل بيتا، ونتيجة اختبار 

 للنموذج.
ملخص نموذج االنحدار بين مخصصات االنفاق وتحقيق أهداف التنمية  :(3) جدول

 المستدامة

 معامل
 (r) طاالرتبا

 معامل
 (r2) التحديد

 التحديد معامل
 المعدل

(r2 Adjusted) 

 المعياري الخطأ
 للتقدير

 جدول تحليل التباين
ANOVA 

 القيمة االحتمالية F اختبار
p-value 

0.828 0.099 0.094 0.40897 21.731 0.000 
ق أهداف ومعامالت نموذج االنحدار بين مخصصات االنفاق وتحقي tاختبار  :(4) جدول

 التنمية المستدامة

 المتغيرات المستقلة المعنوية
 معامل معامالت نموذج االنحدار

Beta 

 t-test اختبار

الخطأ  قيمة المعامل
 المعياري

قيمة 
 t اختبار

 القيمة االحتمالية
p-value 

 2.750 0.340 ---- 8.081 0.000 (a) الثابت
 X 0.828 0.076 0.314 4.662 0.000 االنفاق على التعليم العالي

( ُيعتبر متغير ذات X( يتضح أن: االنفاق على التعليم العالي )4( و)3من الجدولين )
، %5( بمستوى معنوية 1Yداللة إحصائية وله تأثير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة )

 = p–valueله تقـل عن قيمة مستــوى المعنوية ) Tحيث أن القيمة االحتمالية الختبار 

0.000 < α = 0.05 عالوة على ذلك تبين أن نموذج االنحدار الذي تم بناءه يعتبر نموذج .)
تقل عن قيمة  F، حيث أن القيمة االحتمالية الختبار %5معنوي احصائيًا بمستوى معنوية 

هذا  α (F= 21.731, p–value = 0.000 < α = 0.05.)مستوى المعنوية المعياري 
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باطًا قويًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت قيمة معامل ويرتبط هذا المتغير ارت
من التغيرات التي  %9.9(. أيضًا يالحظ أنه يستطيع أن ُيفسر ما يقرب من 0.828االرتباط )

%( قد يرجع إلى  90.1تطرأ على أهداف التنمية المستدامة، في حين أن الجزء المتبقي )
ها تأثير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولم يتم عوامل أخرى من الممكن أن يكون ل

تناولها بالدراسة الحالية. أخيرًا تبين أن الخطأ المعياري للتقدير الناتج من النموذج منخفض 
 ، مما يدل بالنهاية على جودة النموذج.0.40897جدًا، حيث بلغ 

ة ذات داللة توجد عالق": وكمحصلة نهائية تبين صحة الفرض األول القائل بأنه
احصائية بين زيادة مخصصات االنفاق على التعليم العالي ورفع جودة الخريجين للمنافسة في 

 ."سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
في هذا القسم تم إجراء بعض  التحليالت االحصائية الختبار الفرض الرئيسي الثاني:

توجد صحة الفرض الرئيسي الثاني القائل "  التحليالت اإلحصائية الختبار مدى صحة أو عدم
عالقة ذات داللة احصائية بين االستثمار في صناعة تكنولوجيا التعليم  ورفع جودة الخريجين 

"، وقد تم االعتماد في اختبار هذا للمنافسة في سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
معامل ارتباط سبيرمان الالمعلمي الفرض على تكوين مصفوفة االرتباط عن طريق حساب 

Spearman's rank correlation coefficient  )لمعرفة ما إذا كانت هناك عالقة )ارتباط
بين االستثمار في صناعة تكنولوجيا التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أم ال. ومن ثم تم 

في صناعة تكنولوجيا التعليم تطبيق تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة تأثير االستثمار 
 )المتغير المستقل( على تحقيق أهداف التنمية المستدامة )المتغير التابع(.

( مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد تحقيق 5يوضح الجدول ): أواًل: مصفوفة االرتباط
 التنمية المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة. 
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 مصفوفة االرتباط بين صناعة تكنولوجيا التعليم وتحقيق التنمية المستدامة :(5) جدول
 X 2Y المتغيرات

 0.820 1 االرتباط (X) االستثمار في صناعة تكنولوجيا التعليم
p-value 0.002 

 1 0.820 االرتباط (2Y) تحقيق أهداف التنمية المستدامة
p-value 0.002 

اك عالقة ارتباط طردية )ايجابية( قوية ذات داللة ( أن: هن5يتضح من الجدول )
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة  (Xبين االستثمار في صناعة تكنولوجيا التعليم )إحصائية 

(2Y ) كما أن القيمة ، 0.820، حيث قيمة معامل االرتباط  البالغة %5بمستوى معنوية
 = α (p–value = 0.002 < αالمعنوية  االحتماليـة لمعامل االرتباط تـقـل عـن قيمة مستوى

وكمحصلة نهائية، يكون لدينا مؤشر مبدئي على إمكانية ظهور تأثير االستثمار في (. 0.05
صناعة تكنولوجيا التعليم على تحقيق التنمية المستدامة. لذلك تم تطبيق تحليل االنحدار 

 الخطي البسيط لمعرفة حقيقة هذا التأثير.
 ( نتيجة كاًل من معامل االرتباط6يوضح الجدول ): خطي البسيطثانيًا: االنحدار ال

(Coefficient of Correlation (r))، ومعامل التحديد (Coefficient of 

)2Determination (r)، ومعامل التحديد المعدل ( Coefficient of Determination

)2Adjusted (Adjusted r)، والخطأ المعياري للتقدير ( ror of theStandard Er

Estimate (S.E.) ،) باإلضافة إلى نتيجة اختبارF بجدول تحليل التباين ANOVA table 

( قيم معامالت 7للتأكد من معنوية وأهمية نماذج االنحدار ككل. كما يوضح الجدول )
للتأكد من معنوية المتغير المستقل المكون  T-testاالنحدار وقيمة معامل بيتا، ونتيجة اختبار 

 موذج.    للن



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون محمد المتبولى أيمن عبد اهلل
 

 2022فبراير الجزء الثالث،  الثاني، العدد، الحادي والخمسون المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

21 

 ملخص نموذج االنحدار بين صناعة تكنولوجيا التعليم وتحقيق التنمية المستدامة :(6) جدول

 معامل
 (r) االرتباط

 التحديد معامل
(r2) 

 المعدل التحديد معامل
(r2 Adjusted) 

 الخطأ
 المعياري
 للتقدير

 جدول تحليل التباين
ANOVA 

 F اختبار
 القيمة االحتمالية

p-value 

0.820 0.54 0.50 0.41183 11.369 0.001 
ومعامالت نموذج االنحدار بين صناعة تكنولوجيا التعليم وتحقيق  Tاختبار  :(7) جدول

 التنمية المستدامة

 المتغيرات المستقلة المعنوية
 معامل معامالت نموذج االنحدار

Beta 

 T-test اختبار

 لقيمة االحتماليةا t قيمة اختبار الخطأ المعياري قيمة المعامل
p-value 

 3.020 0.343 ---- 8.813 0.000 (a)  الثابت
االستثمار في صناعة 

 X 0.257 0.076 0.233 3.372 0.001  تكنولوجيا التعليم

( ُيعتبر X( يتضح أن: االستثمار في صناعة تكنولوجيا التعليم )7( و)6من الجدولين )
( بمستوى معنوية 2Yحقيق التنمية المستدامة )متغير ذات داللة إحصائية وله تأثير على ت

 = p–valueله تقـل عن قيمة مستــوى المعنوية ) T، حيث أن القيمة االحتمالية الختبار 5%

0.001 < α = 0.05 عالوة على ذلك تبين أن نموذج االنحدار الذي تم بناءه يعتبر نموذج .)
تقل عن قيمة  Fحتمالية الختبار ، حيث أن القيمة اال%5معنوي احصائيًا بمستوى معنوية 

(. هذا F= 11.369, p–value = 0.001 < α = 0.05) αمستوى المعنوية المعياري 
ويرتبط هذا المتغير ارتباطًا قويًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت قيمة معامل 

التغيرات التي  من %5.4(. أيضًا يالحظ أنه يستطيع أن ُيفسر ما يقرب من 0.820االرتباط )
%( قد يرجع إلى  94.6تطرأ على تحقيق التنمية المستدامة، في حين أن الجزء المتبقي )

عوامل أخرى من الممكن أن يكون لها تأثير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولم يتم 
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منخفض  تناولها بالدراسة الحالية. أخيرًا تبين أن الخطأ المعياري للتقدير الناتج من النموذج
 يدل بالنهاية على جودة النموذج.، مما 0.41183جدًا، حيث بلغ 

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين ": وكمحصلة نهائية تبين صحة الفرض الثاني القائل بأنه
االستثمار في صناعة تكنولوجيا التعليم  ورفع جودة الخريجين للمنافسة في سوق العمل 

 ."مةوتحقيق أهداف التنمية المستدا
في هذا القسم تم إجراء بعض  :رض الرئيسي الثالثلتحليالت االحصائية الختبار الفا

توجد التحليالت اإلحصائية الختبار مدى صحة أو عدم صحة الفرض الرئيسي الثاني القائل "
عالقة ذات داللة احصائية بين التغير في النظم التقليدية للتعليم العالي ورفع جودة الخريجين 

وقد تم االعتماد في اختبار هذا  ."وتحقيق أهداف التنمية المستدامة سة في سوق العملللمناف
الفرض على تكوين مصفوفة االرتباط عن طريق حساب معامل ارتباط سبيرمان الالمعلمي 

Spearman's rank correlation coefficient  )لمعرفة ما إذا كانت هناك عالقة )ارتباط
تقليدية للتعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أم ال. ومن ثم تم بين التغير في النظم ال

تطبيق تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة تأثير التغير في النظم التقليدية للتعليم العالي 
 )المتغير المستقل( على تحقيق أهداف التنمية المستدامة )المتغير التابع(.

الت االرتباط بين التغير في النظم ( مصفوفة معام8ح الجدول )يوض :أواًل: مصفوفة االرتباط
 .وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التقليدية للتعليم العالي 

 مصفوفة االرتباط بين النظم التقليدية للتعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة :(8) جدول
 X 2Y المتغيرات

 0.720 1 االرتباط (X) النظم التقليدية للتعليم العاليالتغير في 
p-value 0.002 

 1 0.720 االرتباط (2Y) تحقيق أهداف التنمية المستدامة
p-value 0.002 
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( أن: هناك عالقة ارتباط طردية )ايجابية( قوية ذات داللة 8يتضح من الجدول )
نمية المستدامة وتحقيق أهداف الت (Xبين التغير في النظم التقليدية للتعليم العالي  )إحصائية 

(2Y بمستوى معنوية )كما أن 0.5عن  0.720، حيث قيمة معامل االرتباط  البالغة %5 ،
 α (p–value = 0.002القيمة االحتماليـة لمعامل االرتباط تـقـل عـن قيمة مستوى المعنوية 

< α = 0.05وكمحصلة نهائية، يكون لدينا مؤشر مبدئي على إمكانية ظهور تأثير التغير .) 
في النظم التقليدية للتعليم العالي  على تحقيق التنمية المستدامة. لذلك تم تطبيق تحليل 

 االنحدار الخطي البسيط لمعرفة حقيقة هذا التأثير.
( نتيجة كاًل من معامل االرتباط 9يوضح الجدول ) :ثانيًا: االنحدار الخطي البسيط

(Coefficient of Correlation (r) ،)د )ومعامل التحديCoefficient of 

Determination (r2) ،)( ومعامل التحديد المعدلCoefficient of Determination 

Adjusted (Adjusted r2) ،)( والخطأ المعياري للتقديرStandard Error of the 

Estimate (S.E.) ،) باإلضافة إلى نتيجة اختبارF  بجدول تحليل التباينANOVA table 

( قيم معامالت 13ة وأهمية نماذج االنحدار ككل. كما يوضح الجدول )للتأكد من معنوي
لمتغير المستقل المكون للتأكد من معنوية ا t-testاالنحدار وقيمة معامل بيتا، ونتيجة اختبار 

   للنموذج.
ملخص نموذج االنحدار بين النظم التقليدية للتعليم العالي وتحقيق التنمية : (9) جدول

 المستدامة
 معامل
  االرتباط
(r) 

 معامل
 التحديد
(r2) 

 المعدل التحديد معامل
 (r2 Adjusted) 

 الخطأ
 المعياري
 للتقدير

 جدول تحليل التباين
ANOVA 

 القيمة االحتمالية F اختبار
p-value 

0.720 0.54 0.50 0.41183 11.369 0.001 
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يدية للتعليم  وتحقيق ومعامالت نموذج االنحدار بين النظم التقل Tاختبار  :(10) جدول
 التنمية المستدامة

 المتغيرات المستقلة المعنوية
 معامل معامالت نموذج االنحدار

Beta 

 t-testاختبار
قيمة 
 المعامل

الخطأ 
 المعياري

 قيمة اختبار

T 

 القيمة االحتمالية
p-value 

 3.020 0.343 ---- 8.813 0.000 (a)  الثابت
النظم التقليدية  التغير في

 X 0.257 0.076 0.233 3.372 0.001 تعليم العاليلل

( ُيعتبر X( يتضح أن: التغير في النظم التقليدية للتعليم العالي )10( و)9من الجدولين )
( بمستوى معنوية 2Yمتغير ذات داللة إحصائية وله تأثير على تحقيق التنمية المستدامة )

 = p–valueعن قيمة مستــوى المعنوية ) له تقـل t، حيث أن القيمة االحتمالية الختبار 5%

0.001 < α = 0.05 عالوة على ذلك تبين أن نموذج االنحدار الذي تم بناءه يعتبر نموذج .)
تقل عن قيمة  F، حيث أن القيمة االحتمالية الختبار %5معنوي احصائيًا بمستوى معنوية 

(. هذا F= 11.369, p–value = 0.001 < α = 0.05) αمستوى المعنوية المعياري 
ويرتبط هذا المتغير ارتباطًا قويًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت قيمة معامل 

من التغيرات التي  %5.4(. أيضًا يالحظ أنه يستطيع أن ُيفسر ما يقرب من 0.720االرتباط )
ع إلى %( قد يرج 94.6تطرأ على تحقيق التنمية المستدامة، في حين أن الجزء المتبقي )

عوامل أخرى من الممكن أن يكون لها تأثير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولم يتم 
تناولها بالدراسة الحالية. أخيرًا تبين أن الخطأ المعياري للتقدير الناتج من النموذج منخفض 

 ، مما يدل بالنهاية على جودة النموذج.0.41183جدًا، حيث بلغ 
توجد عالقة ذات داللة ": الفرض الثالث القائل بأنه وكمحصلة نهائية تبين صحة

احصائية بين التغير في النظم التقليدية للتعليم العالي ورفع جودة الخريجين للمنافسة في سوق 
 ."العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
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ُأجرَى مسح ألسلوب دلفي للحصول على  نتائج الدراسة ااالستشرافية ألسلوب دلفي:
حول االستشراف المستقبلي القتصاديات التعليم العالي في مصر لتحقيق أهداف التنمية  اآلراء

المستدامة. وأرسل المسح إلى هيئة من الخبراء لطلب مداخالتهم وقضايا إضافية يمكن النظر 
فيها. ويوضح التقديم التالي التصميم مع بضعة أسئلة من ذلك المسح فقد ُطلب من الخبراء أن 

تجاباتهم بخصوص كل جملة باختيار اهم اختيارين من بين االختيارات المقدمة. وقد يقدموا اس
( الذى Prospective Analysisاعتمدت هذه الدراسة على منهجية التحليل المستقبلي )

تكمن فائدته الكبرى في تحليل النظم التعليمية الفرعية والمحدودة المدروسة بشكل يضمن 
اتها المجتمعية األشمل مع األخذ في االعتبار عالقاتها المتشابكة إدماجها تدريجيًا في سياق

والمترابطة، ويتم ذلك كله عبر مجموعة من "التنبؤات المشروطة" أو السيناريوهات التي  تقدم 
مجموعة صور مرغوبة أو محتملة أو ممكنة عن المستقبل، وبالتالي فإن هذا المنهج يقدم لنا 

منها توقعات له. وقد استخدمت من أدوات هذا المنهج أداتين  أدوات تحليل للمستقبل أكثر
 Scenarioوالثاني أسلوب السيناريو ) ,Delphi Approach رئيستين أولهما أسلوب دلفي 

Approach االعتماد على أسلوب العصف الذهني( إلى جانب (Brain Storming في )
خبير" من شتى المواقع  100بعض مراحل الدراسة وقد تم تطبيق الدراسة على حوالى "

والفصائل األيديولوجية والوظيفية. وكان االهتمام الرئيسي منصبًا على بلورة المالمح الرئيسة 
للخيارات والبدائل المستقبلية وتحديد المواقف الثابتة منها. وتم استخدام عدد كبير من الجوالت 

 بلغ أربعة جوالت. 
 في تكاملها مع أسلوب السيناريوهات على النحو التالي:وقد استخدامت هذه الدراسة تقنية دلفي 

ومنها تم تحديد موضوعات الدراسات المستقبلية وما يتصل بها من بيانات  خطوة تمهيدية: .1
سهامات من داخل العلوم االجتماعية والتربوية لخبراء ممن لهم عالقة بدراسة  ومعلومات، وا 
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مجتمعي والثاني فنى وكالهما يصب في المشروع ككل. وكانت قضايا ذات بعدين أحدهما 
 تعليم المستقبل وتحدياته ودوره في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وسميت )الجولة االستطالعية( وفيها تم االعتماد على  صياغة األسئلة واختبار االستبيان: .2
ية خبراء( من الخبراء والقيادات الفكر  30األسئلة المفتوحة داخل استبيان ُطبق على )

 والعلمية والتربوية والسياسية، وذلك بغية اختبار صالحية االستبيان.
وفيه تم تنقيح االستبيان االستطالعي، ليصل إلى عشرة أسئلة  استبيان الجولة األولى: .3

حول مستقبل التعليم العالي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة علي اعتبار أن 
 30وتم توزيعه على )، من أهداف التنمية المستدامة التعليم الجيد يعد الهدف الرابع

  خبراء(.
تم فيه استبدال صيغة األسئلة المفتوحة بصيغة مغلقة، ليضمن  استبيان الجولة الثانية: .4

تضمين االستبيان في هذه الجولة بمزيد من االتجاهات واآلراء التي لم ترد في استجابات 
ستبيان فور االنتهاء من تحليل استبيانات الجولة الجولة األولى وقد بدأ اإلعداد لهذا اال
وطلب من مجموعة الخبراء أعضاء المجلس أن  األولى وتضيف االستجابات الواردة فيها.

 يرتبوها وفقًا ألهميتها. 
وتضمن "العوامل" التي تم حصرها من خالل نتائج استبيانات  استبيان الجولة الثالثة: .5

تها ووضعها في استبيان يستفتى األولويات المرغوبة بشكل الجولة الثانية، بعد إعادة صياغ
االستثمار في ، أكثر وضوًحا وتدور حول: زيادة مخصصات االنفاق علي التعليم العالي

تغيير نظم القبول التقليدية بالتعليم العالي ،أثر المتغيرات ، صناعة تكنولوجيا التعليم البازغة
 هداف التنمية المستدامة.المستقلة الثالثة السابقة في تحقيق أ

وكانت آخر جوالت استقصاء آراء النخب العربية بشأن  استبيان الجولة الرابعة: .6
االحتماالت النوعية لمستقبل التعليم العالي في بدايات القرن الحادي والعشرين، موجًها إلى 
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لمستدامة، عينة مختارة بدقة من أصحاب القرار والتأثير في السياسات التعليمية والتنمية ا
خبيرًا في مجال االقتصاد والتعليم العالي والتنمية  50( خبيرًا، 100وشملت العينة )

من العاملين في شئون  15من طلبة الدراسات العليا بالجامعات المصرية،  15المستدامة، 
 من طلبة الكليات بالجامعة . 20التعليم العالي واالقسام المالية بالجامعة ،

إلى تحديد أهم اتجاهات التغير المؤثرة على االرتقاء باقتصاديات التعليم العالي وانتهت الدراسة 
 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

 (.ء هيئة التدريس والبحوث والطلبةاالستثمار في العنصر البشرى )أعضا 
 (.ة )الوسائل التعليمية والبحثيةاالستثمار في البنية التحتي 

 ليمية ودعم وظائف المستقبل.تطوير المناهج التع 

 .تطوير نظم االمتحانات والتقييم للطلبة والعملية التعليمية 

 .أولويات البحث العلمي والعملية البحثية 
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 نتائج الدراسة حسب متغيرات الدراسة االساسية هي: (:11جدول )
 حجم الموارد المخصصة للتعليم العالي:

 جامعات بحثية .أصبحت الجامعات تنفق علي نفسها فأصبحت 

 سيتحقق هذا في المستقبل بشكل كامل من خالل:

 زيادة ودعم ميزانية البحوث والتطوير بالجامعات . .1
االهتمام بريادة االعمال وفتح المجال لرواد  .2

 األعمال.
جذب الدارسين من المنطقة العربية واالفريقية  .3

 والعالم.
المدة الزمنية الالزمة لتحقيق هذا في المستقبل 

 سنوات 10بعد   كل كامل:بش

 :المسئول عن هذا التحول
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )المراكز  .1

 .البحثية( 
 مؤسسات المجتمع المدني. .2

 أسهم ارتفاع الدخل القومي في مصر في زيادة نسبة االنفاق علي التعليم العالي .

 سيتحقق هذا في المستقبل من خالل:
 .لتعليم العاليالموارد المخصصة ل زيادة .1
انشاء برامج جديدة وتحويل المخرجات  .2

 المبتكرة الي تطبيقات تجارية.
 سنوات 10بعد   المدة الزمنية الالزمة لتحقيق هذا في المستقبل:

يق زيادة هذه النسبة في المسئول عن هذا تحق
 :المستقبل

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . .1
 مؤسسات المجتمع المدني. .2

 تخصيص هذه الموارد المالية: كيفية
أصبحت الحكومة تقوم بتخصيص موارد التعليم العالي طبقا لدرجة االنجاز مما اسهم في تحقيق 

 .2030أهداف التنمية المستدامة

 :سيتحقق هذا في المستقبل من خالل
توفير منح للطالب المتفوقين في الجامعات  .1

 الحكومية واالهلية والخاصة.
البرامج والتخصصات  التوسع في إنشاء .2

 الجديدة.
 سنوات 10بعد   المدة الزمنية الالزمة لتحقيق هذا في المستقبل:

 وزارة التخطيط والتنيمة االقتصادية .1 المسئول عن تحقيق هذا في المستقبل:
 وزارة المالية .2
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 وكانت نتائج الدراسة حسب متغيرات الدراسة االساسية هي:(: 12جدول )
 لموارد :كفاءة استخدام هذه ا

الفجوة بين الخريجين  أصبحت مشروعات المنظومة التعليمية تتوافق مع خطة الدولة في كسر
 .وسوق العمل

 :سيتحقق هذا في المستقبل من خالل
تنفيذ عدد من المبادرات القومية لربط البحث  .1

 العلمي بالصناعة واألنشطة االنتاجية األخرى.
ملتقى إنشاء هيئة قومية مختصة تكون بمثابة  .2

 للتوظيف )وظائف المستقبل(.
 عدالة استخدام هذه الموارد :

 أسهمت عدالة توزيع الموارد المخصصة في تحقيق العدالة من حيث "المنطقة، الجنس"

سيتحقق هذا في المستقبل 
 من خالل:

 االهتمام بالطالب المتميزين بتوفير نظام للمنح الدراسية. .1
 .ماكن النائيةات التعليمية في األانشاء المؤسس .2
تمكين المرأة وذوي القدرات الخاصة وااليتام واطفال  .3

اصر مساهمة في الشوارع والمدمنين لتحويلهم الي عن
 .الناتج القومي

لمسئول عن تحقيق هذا في ا
 :المستقبل

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. .1
 .مجلس النواب .2

 :صناعة تكنولوجيا التعليم البازغةاالستثمار في 
 .ات واالتصاالت إلى أنشطة انتاجيةزادت معدالت تحويل تكنولوجيا المعلوم

 :قبل من خاللسيتحقق هذا في المست
 انشاء الجامعات اإللكترونية والتطبيقية الحديثة. .1
تفعيل العالقة الديناميكية بين مخرجات التعليم  .2

 العالي ومتطلبات سوق العمل.
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. .1 :لمسئول عن تحقيق هذا في المستقبلا

 .وزارة االستثمار .2
 .سنوات 10بعد   المدة الزمنية الالزمة لتحقيق هذا في المستقبل:

أصبح السبيل الوحيد لمواجهة معضلة "االنفجار السكاني" الميزة الديموغرافية الحاصل بين 
 .صناعة تكنولوجيا التعليم البازغةصفوف الشباب من خالل 

راءات التي يجب ان تؤخذ في االج
لكي ال يحدث هذا في االعتبار 

 :المستقبل

الديموغرافية "رأس المال  االستثمار في الميزة .1
 " وصناعة البنية المعلوماتية.البشري

 انشاء الجامعات اإللكترونية والتطبيقية الحديثة. .2
تدريب الشباب علي ريادة االعمال لخلق الوظيفة  .3

 وليس البحث عنها.
ئول عن تحقيق هذا في لمسا

 :المستقبل
 .العالي والبحث العلمي )الجامعات(وزارة التعليم  .1

 التعاون بين المؤسسات ورواد األعمال. .2
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 (:12تابع جدول )

 رفع جودة الخريجين للمنافسة في سوق العمل :
 .البطالة من خالل خلق وظائف جديدةساهمت الجامعات التكنولوجية في تخفيض نسبة 

ا في المستقبل بشكل كامل من هذسيتحقق 
 :خالل

تفعيل العالقة الديناميكية بين مخرجات  .1
 التعليم ومتطلبات ومهارات سوق العمل.

انشاء برامج حديثة مؤهلة لسوق العمل مع  .2
 تعديل تنسيق الجامعات.

 .رة التعليم العالي والبحث العلميوزا .1 :لمسئول عن تحقيق هذا في المستقبلا
 ودورها المجتمعي.االحزاب السياسية  .2

المدة الزمنية الالزمة لتحقيق هذا بشكل 
 .سنوات 10بعد   كامل في المستقبل:

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة :
 .االمم المتحدة للتنمية المستدامةقامت مصر بتحقيق الهدف الرابع )التعليم( من أهداف 

ا في المستقبل بشكل كامل من سيتحقق هذ
 :خالل

ليم العالي بتكاليف اقتصادية توفير التع .1
 تناسب أغلب البشر.

افتتاح كليات جديدة للذكاء االصطناعي  .2
 والعلوم التكنولوجية في المحافظات.

 :لمسئول عن تحقيق هذا في المستقبلا
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. .1

 .وزارة البيئة .2
 .ارة التخطيط والتنمية االقتصاديةوز  .3

مة لتحقيق هذا بشكل المدة الزمنية الالز 
 .سنوات 10بعد   كامل في المستقبل:
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 نتائج الدراسة حسب متغيرات الدراسة االساسية هي:(: 13جدول )
 :النظم التقليدية للتعليم العاليالتغير في 

 أصبحت نظم القبول بالجامعات تعتمد علي الكفاءة والرغبة اكثر من معيار الدرجات.

 :كل كامل من خاللا في المستقبل بشسيتحقق هذ
التنوع في اساليب القبول بالجامعات )تنسيق  .1

 الجامعات ودعم وظائف المستقبل(.
اعتماد نظم التنسيق والقبول على نتائج  .2

 اختبارات القدرات بالمرحلة الثانوية.
 .رة التعليم العالي والبحث العلميوزا .1 :لمسئول عن تحقيق هذا في المستقبلا

 المجلس األعلى للجامعات. .2
المدة الزمنية الالزمة لتحقيق هذا بشكل كامل في 

 سنوات 10بعد   المستقبل:
االرتقاء بمنظومة التعليم العالي والفني من خالل استراتيجية تستهدف اكساب الخريجين المهارات التي 

 .لعمل المحلي واإلقليمي واألوروبييتطلبها سوق ا

 :سيتحقق هذا في المستقبل بشكل كامل من خالل

سر الفجوة بين الجامعات والصناعة، ك .1
 ونشر ثقافة ريادة األعمال.

ربط الجامعات التطبيقية بالمناطق  .2
 الصناعية والمشروعات القومية.

قافة المجتمع تجاه التعليم ضرورة تغيير ث .3
 .الفني

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. .1 :لمسئول عن تحقيق هذا في المستقبلا
 مال.المؤسسات ورواد األع .2

المدة الزمنية الالزمة لتحقيق هذا بشكل كامل في 
 .سنوات 10بعد   المستقبل:

 .وتحقيق أهداف التنمية المستدامة البنية التشريعية
 يز الجامعات علي "التحول االخضر"ارتفع الوعي البيئي لخريجي الجامعات والطالب من خالل ترك

 :ا في المستقبل بشكل كامل من خاللسيتحقق هذ
بحاجات المجتمع  ربط الجامعات المصرية .1

 .المحلي والعالمي
قطاعات االقتصادية مفهوم البيئة بالربط  .2

 .والخدمية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. .1 :لمسئول عن تحقيق هذا في المستقبلا

 وزارة البيئة. .2
المدة الزمنية الالزمة لتحقيق هذا بشكل كامل في 

 سنوات 10بعد   المستقبل:
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سوف تكون جامعة  :وقد رسمت سيناريوهات عديدة على أساس هذه النتائج بعد تدقيقها
المستقبل مهتمة أكثر ببناء الشخصية العصرية واحتواء المقررات الدراسية على موضوعات 
التنمية البشرية المستدامة وأهمية التعليم للفرد والمجتمع وبناء الشخصية القادرة على البحث 

اجهة وحل المشكالت وتحويل التحديات الى فرص بطرق التفكير اإلبداعي والتطوير ومو 
واالبتكاري. سوف تكون النواحي التعليمية العلمية واالدبية مبنية على وسائل التعلم الرقمية 
وغير الرقمية بينما الجوانب العملية تتطلب الممارسة المباشرة وتنمية المهارات المستمر لتناسب 

لمستقبل التي تعتمد بصورة مباشرة على التطور التكنولوجي السريع لتتحقق متطلبات وظائف ا
 بذلك أهداف التنمية المستدامة.
 سيناريوهات الدراسة متغيرات الدراسة

 المخصصة للتعليم العالي حجم الموارد
 العدالة( –الكفاءة  –)الكيفية 

تم زيادة االستثمارات في مجال التعليم العالي 
م األهلي وذلك عن طريق تطوير الخاص والتعلي

البرامج التعليمية التي تخدم سوق العمل وتساعد 
 في تخليق فرص عمل للخريجين.

أصبح تمويل البحث العلمي مبنى على المشاريع 
المرتبطة بالعائد االستثماري وتم انشاء الكثير من 
المراكز البحثية التابعة للجامعات والتي تهدف الى 

دات البحث والتطوير تحقيق الربح من عائ
 واالبتكار.

 :البازغةاالستثمار في صناعة تكنولوجيا التعليم 

تم زيادة عدد الطالب بالكليات العملية 
 2030% بحلول 50جية الى أكثر منوالتكنولو 

% حاليًا  25بداًل من  2050% بحلول  75و
للحاق بالثورات التكنولوجية ومواكبة وظائف 

 المستقبل.
تعليميه تكنولوجيا متطورة حالة  تم تطوير وسائل

عدم توفر البنية الرقمية وشبكة االنترنت في 
بعض االماكن النائية او عدم قدرة االسرة على 
توفيرها بسبب ظروف اقتصادية مع مراعاة عدم 
قدرة الطلبة في المناطق النائية على استخدام 

 وسائل التعليم اإللكتروني.
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 الدراسةسيناريوهات  متغيرات الدراسة

 :الخريجين للمنافسة في سوق العمل رفع جودة

خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الباحثين والطلبة 
لزيادة مهاراتهم وقدراتهم البحثية لتتجاوز حدود 
المعمل الى التطبيق لحل المشاكل والتحديات 
التي قد تواجه أي مؤسسة عن طريق حلول 
ابتكارية معتمدة على احدث التكنولوجيات 

 تاحة.الم
االهتمام بالطالب الِضَعاف في المجال العلمي أو 
غيرها عن طريق اعطاء تدريب ومتابعة شخصية 

بتوصيل  نقاط الضعف. االهتمام لمعالجة
الشبكات الرقمية واالتصاالت لجميع القرى 

والنجوع والمناطق النائية لالستفادة من المحتوى 
 الرقمي للمعرفة.

 :للتعليم العاليالنظم التقليدية  التغير في

دعم تعددية التخصصات المستقبلية وزيادة االقبال 
علي وظائف المستقبل من خالل منهج جديد 

 .طالب كل وظيفة مستقبلية ومزاياهايشرح لل
تنوعت أساليب القبول بالجامعات )تنسيق 

الجامعات( واعتماد نظم التنسيق والقبول على 
ية. نتائج اختبارات القدرات بالمرحلة الثانو 

اصبحت نظم القبول بالجامعات تعتمد علي 
 الكفاءة والرغبة اكثر من معيار الدرجات.

 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة البنية التشريعية

تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في التعليم 
مكانية االستفادة  العالي، تدويل التعليم الجامعي وا 

الريادة  منه في الوطن العربي كمدخل لتحقيق
العالمية للجامعات، تحسين البيئة التعليمية 
المحفزة لإلبداع واالبتكار، كذلك دور التعليم 
العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

التخصصات والمهارات لوظائف المستقبل ومدى 
مواءمتها للتنمية، التحول الرقمي لقطاع التعليم 

ن الجودة العالي في زمن كورونا، التعليم وضما
واالعتماد ومدى انعكاس ذلك على االقتصاد 

 والتنمية في تطوير المجتمعات العربية.
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 التوصيات
ولتحقيق أهداف الدراسة يستعرض الباحث مجموعة من  من واقع النتائج السابقة

التوصيات التي يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل االرتقاء 
 لتعليم العالي في جمهورية مصر العربية واستشراف مستقبله.باقتصاديات ا

  يوصي الباحثون بالتوسع االستثماري في إنشاء مؤسسات التعليم العالي بالمشاركة مع
القطاع األهلي والخاص لتخفيف العبء المادي على الدولة وربط مفهوم البيئة بالقطاعات 

 تدامة المرجوة.االقتصادية والخدمية لتتحقق أهدف التنمية المس
  يوصي الباحثون بالتطوير المستمر للمناهج واالعتماد علي التعليم الذكي لمواكبة متطلبات

ادراج أهداف وكذلك  سوق العمل والمعايير الدولية من خالل وضع التشريعات المطلوبة
 .ومبادئ التنمية المستدامة داخل المقررات الدراسية

  بمؤسسات التعليم العالي من خالل وضع نظم يوصي الباحثون بتحديث نظم القبول
 .تمد كليًا على معيار الدرجاتللتنسيق تأخذ في االعتبار قدرات الطالب ورغباته وال تع

 .يوصي الباحثون بالعمل علي تحسين دخل أعضاء هيئة التدريس واعادة تأهيلهم 
 واخذ عليميةالت المؤسسات واعتماد التعليم جودة قضية في بعمق النظر اعادة من البد 

 .شهادة على الحصول مجرد وليس الجانب الموضوعي من االمر
  زيادة الدعم للبحث والتطوير من خالل تعزيز الروابط بين األوساط األكاديمية والصناعية

 والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
 

 بحوث مقترحة
لهدف منها القاء الضوء على استكمااًل للمسيرة العلمية اقترح الباحثون اجراء عدد من البحوث ا

 :ة مصر العربية ومن هذه المقترحاتمستقبل التعليم في جمهوري
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 .دور الدولة في رفع كفاءة العنصر البشري لتحسين انتاجيته 
 .اثر االستثمار في التعليم العالي في تقليل الفوارق في الدخل لخريجي التعليم العالي 
 والتطبيق للوفاء باحتياجات سوق العمل . دور الجامعة في التوازن ما بين النظرية 

 

 المراجع
النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء

 .2021اصدار نوفمبر ، 2020العلمية العليا عام 
اعضاء هيئة  –الطالب المقيدون  :(2019) الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

 .2019اكتوبر ، النشرة السنوية ،التعليم العالي –تدريس ال
الدورة  ،2030خطة التنمية المستدامة لعام  تحويل عالمنا:: (2015الجمعية العامة )

 .2015سبتمبر  25، من جدول االعمال 16و15السبعون، البندان 
 ، بحثقبليالمست التصميم مفهوم واستبصار المستقبل علم دراسة :(2014وجيه عزيز ) جورج

 يوليو، الثالث – العدد الرابع الدولية، القاهرة، االصدار التصميم بمجلة منشور
2014. 

، ندوة التنمية المستدامـة والتوجهات المستقبلية لجمهورية مصر العربية: (2020حسين أباظة )
 .2019كاديمية البحث العلمي، مارس مجلس بحوث البيئة، أ

ياس اثر التعليم العالي على النمو االقتصادي في مصر في ق: (2018رضا خليفة خلف سيد )
جامعة ، كلية التجارة، رسالة ماجستير غير منشورة، 2015  – 1980الفترة 

 . عين شمس
تقدير اثر االنفاق العام على التعليم العالي على : (2019) سامح محمد عبدالسالم قنديل

، منشورة، كلية التجارةرسالة دكتوراه غير  .اختالالت سوق العمل في مصر
 جامعة عين شمس.
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، هات في ضوء الدراسات المستقبليةبناء السيناريو  :(2016)محمد جمال الجارحي سعداوي 
المنعم  عبد .2016 جامعة حلوان،، كلية الفنون التطبيقية، رسالة ماجستير

 .1993، مكتبة عين شمس، القاهرة ،مبادئ االقتصاد ،راضي
وزير التعليم العالي يشارك في فعاليات منتدى الشرق األوسط لقادة الرأي : وزارة التعليم العالي

 ،يم العالي والبحث العلمي، اكتوبرالمركز االعالمي لوزارة التعل .في التعليم
2021. 
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ABSTRACT 

The study aims to achieve sustainable development goals by 

upgrading the economics of education in Egypt, by developing a vision 

for the future of higher education economics and needs based on its past 

and reality. In order to achieve the objectives of the study, the 

application of the Delphi method was used, the construction of 

scenarios and the preparation of the field side on the list of the 

questionnaire directed to the sample items, which amounted to 100 

items. 

The study reached the following results: It was found through the 

theoretical analysis that public spending on higher education, as well as 

the low average share of students in Egypt in spending on higher 

education This negatively affected the achievement of sustainable 

development goals. The low internal efficiency of public spending on 

higher education, as we find that 80% of the higher education budget 

goes to current expenditures, while capital expenditures account for 

only 20%, which negatively affected the achievement of sustainable 

development goals. Decreased external efficiency enrolled in theoretical 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون محمد المتبولى أيمن عبد اهلل
 

 2022فبراير الجزء الثالث،  الثاني، العدد، الحادي والخمسون المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

38 

specializations, as only about 28% of the total number of students 

enrolled in higher education institutions in Egypt is in practical 

specializations, and about 72 % are restricted to humanities or 

theoretical disciplines, which negatively affected to achieve the 

sustainable development goals. Low indicators of higher education 

efficiency in Egypt in general, as Egypt ranked 139th in the higher 

education system quality index out of 144 countries, and ranked 133rd 

in the index of cooperation between universities and industry research 

centers, which negatively affected the achievement of sustainable 

development goals. Unfair public spending on higher education, as 

students from the most fortunate families (20% of the population) have 

the greatest opportunity to enroll in public higher education institutions, 

as they constitute 44.9% of public higher education students. While 

most students who belong to poor families (the poorest 20% of the 

population) do not have an opportunity, and this does not serve the 

achievement of sustainable development goals.  

The most important recommendations of the researcher include the 

following: The researcher recommends investment expansion in the 

establishment of higher education institutions in partnership with the 

private and private sectors to reduce the financial burden to achieve the 

desired sustainable development goals. The researcher recommends the 

continuous development of curricula and reliance on smart education to 

keep pace with the requirements of the labor market and international 

standards through the development of the required legislation. It also 

links student and research activities and graduation projects. The 

researcher recommends updating the admission systems in higher 

education institutions through the development of coordination systems 

that take into account the student’s abilities and desires and do not 

depend entirely on the grades standard. The researcher recommends 

working to improve the income of faculty members and rehabilitate 

them. The issue of the quality of education and the accreditation of 
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educational institutions must be deeply reconsidered, and the matter 

should be taken from the objective side and not merely by obtaining a 

certificate. Increase support for research and development by 

strengthening links between academia, industry, government and civil 

society organizations; With the aim of improving and commercializing 

research and development and increasing investments in science, 

technology and innovation. 


