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 العربيةموازنة التعليم العالي وانتاجية اجلامعات   د/ ايهاب حممد يونس 

 المستخمص:
يشيد الواقع بتراجع إنتاجيو الجامعات العربية في وظائفيا المختمفة )التعميم، البحث العممي  

وخدمة المجتمع(؛ والتي أثرت بدورىا عمى التنمية االقتصادية واالجتماعية في تمك الدول، بدليل 
تراجعيا في العديد من المؤشرات الدولية مثل مؤشر االبتكار، البحث العممي، ترتيب 
الجامعات...الخ، كذلك ارتفاع معدل البطالة بين خريجي الجامعات العربية. ىذا التراجع يرجع إلى 
العديد من األسباب التي تحول دون تحسين إنتاجية تمك الجامعات وعمى رأسيا قضية التمويل وعمى 

عتبار أن الجامعات العربية يعد معظميا جامعات حكومية فإن موازنة التعميم كجزء من الموازنة ا
العامة لمدولة وطريقة إعدادىا ومتابعة تنفيذىا كانت سببا رئيسا في تراجع إنتاجية الجامعات ألنيا 

ية من خالل موازنة بنود؛ لذلك فقد اقترحت الدراسة استراتيجية تحسين إنتاجية الجامعات العرب
مجموعة من المحاور يأتي في مقدماتيا تطبيق موازنة البرامج واألداء وتحديد أىداف محددة ومعايير 

  لقياس األداء في الوظائف المختمفة لمجامعات.
الكممات المحورية: الموازنة العامة، موازنة البرامج واألداء، موازنة التعميم، وظائف الجامعات، 

 إنتاجية الجامعات. 

Abstract: 
The Arab world is exposed to many challenges, and at the forefront comes the issue of the 

productivity of Arab universities, which in reality is witnessing a decline in their 

performance in their various functions (education, scientific research and community 

service). Which in turn affected the economic and social development in those countries, as 

evidenced by its decline in many international indicators such as the innovation index, 

scientific research, university ranking ... etc., as well as the high unemployment rate among 

Arab university graduates. This decline is due to many reasons that prevent improving the 

productivity of these universities, foremost of which is the issue of funding, and 

considering that Arab universities are mostly government universities, the education budget 

as part of the state’s general budget and the way it was prepared and followed up on its 

implementation was a major reason for the decline in the productivity of universities 

because it is a balance of items. Therefore, the study suggested a strategy to improve the 

productivity of Arab universities through a set of foundations and axes, the introduction of 

which comes in the introduction of the program and performance budget, and defining 

specific goals and standards for measuring performance in the different jobs of universities. 

Key words: general budget, program and performance budget, education budget, university 

jobs, university productivity. 
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 مقدمة:
دول العالم خالل العقود  إن التعميم باعتباره قاطرة التنمية قد نال اىتماما كبيرا من كافة

الماضية، حيث شيدت دول العالم العديد من التجارب الناجحة في التعميم، والتي أدت إلى تحول في 
 اقتصاديات تمك الدول مما جعميا في مصاف الدول الصناعية المتقدمة. ىذا ما جعل الدول تسعى

القتصادي داخميا؛ من خالل بخطوات حثيثة نحو زيادة إنتاجية الجامعات وتييئة فرص النمو ا
العمل في مشاريع بحثية إنتاجية، والمشاركة في التطوير التقني، واالنفتاح عمى المجتمع، وتكوين 
شراكات مع المؤسسات المختمفة. وقد ترتب عمى ذلك تحول كبير في دور الجامعات سواء من حيث 

غيرات االقتصادية العالمية التي التعميم أو البحث العممي أو خدمة المجتمع استجابة لبعض المت
جعمتيا مطالبة أكثر من أي وقت مضى باالندماج في آليات السوق القائمة عمى أسس االقتصاد 
الحر، وغيرت من طبيعتيا ليس فقط في اإلدارة والتعامل مع آليات السوق، بل أيًضا في توجيات 

ت جديدة والحرص عمى تخريج البحث العممي والشراكة مع المجتمع ومؤسساتو واستحداث تخصصا
   كوادر بشرية تمتمك الميارات الالزمة لمتعامل مع ىذه المستجدات. 

: تتمثل مشكمة الدراسة في عدم وجود رؤية واضحة أو استراتيجية حقيقية لدى مشكمة الدراسة
ذولة الدول العربية حول دور التعميم في المجتمع وعالج مشاكمو المختمفة، وذلك رغم الجيود المب

لالرتقاء بالتعميم بصفة عامة والتعميم الجامعي بصفة خاصة، إال أن ىذه الجيود فردية ومتناثرة؛ وىو 
ما أدى إلى تراجع دور التعميم خاصة في الدول العربية؛ وبالتالي انخفاض القيمة المضافة التي 

لعمل، فضال عن يقدميا لممجتمع سواء من حيث خريجين أكفاء ذوي قدرات وميارات تصمح لسوق ا
أن يكون ىناك ابتكارات أو اختراعات ...الخ، وىي من األىداف األساسية لمتعميم. إن تزايد نسبة 
البطالة خاصة بين خريجي الجامعات لخير دليل عمى أنو ال يوجد تنسيق بين قطاع التعميم وقطاع 

وبالتالي عدم تحقيق أي  األعمال، لكن الغالب عمى واقع الجامعات العربية العمل في جزر منعزلة؛
من أىداف التعميم؛ ومن ثم عدم تحقيق أىداف المجتمع. ىذا فضال عن استبعاد الجامعات العربية 

 من بعض التصنيفات الدولية أو حصوليا عمى مراكز متأخرة في البعض اآلخر.     
نمية الشاممة التعميم يعد الركيزة األساسية لمتترجع أىمية الدراسة إلى أن  :أىمية الدراسة

والمستدامة، وال تقتصر أىميتو عمى كونو يؤدي إلى تحسين نوعية عنصر العمل وزيادة إنتاجيتو، 
شباع يحتاج إليو البشر لتمكينيم  نما ىو أيًضا حق من حقوق اإلنسان األساسية، وغاية في ذاتو وا  وا 

لتواصل واالنتماء الفعال من ممارسة حياتيم عمى نحو أفضل، كما أنو يزود اإلنسان بالقدرة عمى ا



 

 

 
01 

 العربيةموازنة التعليم العالي وانتاجية اجلامعات   د/ ايهاب حممد يونس 

لممجتمع، كما أن االستثمار في التعميم يعد أحد مؤشرات تقدم الدول وتحوليا إلى دول منتجة، 
وخاصة اإلنتاج الصناعي والتكنولوجيا...الخ، كما شيد بذلك تجارب كثير من الدول. كما تبدو 

ورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتيا في أىمية الدراسة أيضا في التحول الذي يشيده العالم اآلن نتيجة لمث
كافة المجاالت وفي مقدماتيا التعميم وما حدث في الفترة األخيرة نتيجة لفيروس كورونا لخير دليل 

 عمى ذلك.
تسعى الدراسة إلى اقتراح رؤية واقعية واستراتيجية فعمية لزيادة إنتاجية الجامعات  :ىدف الدراسة

العربية من خالل وضع برامج وأىداف فرعية وأن توضع معايير لقياس أداء ىذه البرامج لمتحقق من 
نتائجيا، ومدى مساىمتيا في تحقيق أىداف التنمية المستدامة وخاصة ىدف التعميم في ظل 

 التكنولوجية الحالية. التطورات 
تنطمق الدراسة من فرضية أن الدول العربية بصفة عامة والجامعات فييا بصفة  فرضية الدراسة:

خاصة ال توجد لدييا استراتيجية واضحة فيما يتعمق بتحسين انتاجيتيا في ظل تراجع أدائيا طبقا 
 والتكنولوجيات المعارف عمىالكبير لتمك الدول  لممؤشرات الدولية، كما يشيد الواقع االعتماد

 في العربية لممجتمعات المستقبمية التنمية المتسعة تُنبئ بيشاشة المعرفية ىذا يعنى أن اليوة الخارجية.

 توّفرىا التي الفرص من المكاسب جني عمى المعرفة القادرة اقتصادات استحداث عمى القدرة عدم ظل

ذا ما أرادت تمك الدول تضييق تمك  اليوة والمحاق بركب الدول المتقدمة عمييا تنفيذ العولمة، وا 
استراتيجية قومية لتحسين إنتاجية الجامعات تحقق من خالليا البنى التحتية العممية والتكنولوجية 

   .المناسبة ليس فقط الستيعاب المعرفة وتطبيقيا بل الستحداثيا أيضا
تتبع الدراسة بداية المنيج الوصفي في استعراض الدراسات السابقة المتعمقة  منيجية الدراسة:

بإنتاجية الجامعات وبيان مضمونو، ثم ننتقل إلى المنيج االستنباطي وانطالقا من الحقائق المسمم 
بصحتيا وىي الوظائف األساسية لمجامعات المتمثمة في: التعميم، البحث العممي وخدمة المجتمع، 

ى إنتاجية تمك الجامعات، ومدى مساىمتيا في تحقيق استراتيجية التعميم العالي التي تساىم وصوال إل
بدورىا في تحقيق التنمية المستدامة. وعمى التوازي نتبع المنيج االستقرائي حيث الوقائع المختمفة 

في تحقيق والمتمثمة في موازنات التعميم العالي ومدى كفاية التمويل، وىل تساىم ىذه الموازنات 
أىداف وبرامج محددة أم أنيا مجرد بنود يتم انفاقيا دون النظر إلى قياس األداء واالنتاجية المحققة 

 والتي تساىم في تحقيق الوظائف األساسية لمجامعة.
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لتحقيق أىداف الدراسة فإننا سوف نستعرض الدراسات السابقة، واقع انتاجية  :خطة الدراسة
 انتاجية الجامعات، اإلطار المقترح الستراتيجية زيادة انتاجية الجامعات.الجامعات، تحديات 

 

 أوال: الدراسات السابقة:
 تعددت الدراسات التي تناولت إنتاجية الجامعات خاصة مع التطورات المتسارعة نذكر منيا: 

 (Bo Xing and T shilidzi Marwala,2018 دراسة: ) -
 (HE 4.0)ركزت الدراسة عمى كيفية تأثير التعميم العالي في ظل الثورة الصناعية الرابعة 

عمى وظائف الجامعات التي تقوم بالتعميم والبحث )متضمن اإلبداع( وخدمة المجتمع، حيث قدمت 
تمف، الثورة الصناعية الرابعة شكال جديدا من الجامعات التي تقدم وظائفيا التقميدية لكن بأسموب مخ

حيث يوجد معامل وفصول افتراضية، مكتبات افتراضية، وكذا معممين افتراضيين، وىذا االسموب ال 
 يقمل من الخبرات التعميمية بل يعززىا. 

 (: 8108دراسة: )نعمو شميبو،  -
 التي واالبتكارية اإلبداعية لممعرفة ومنتجة يجب أن تكون صانعة ترى الدراسة أن الجامعة

 تعد لم العالم يشيدىا التي اليائمة العصر. ومع التغييرات ومتطمبات والتطور نميةالت حاجات تشبع

 ولعل والتطور، البقاء والمحافظة عمى التغيير حاالت لمواجية كافيو الجامعات واستراتيجيات اساليب

 في يساىم لم كما ، السوق في مكانو  ليا يؤسس لم طويمو لفتره التعميم عمى الجامعات انشطة اختصار

 والعمل انتاجيتيا بزيادة اال خيارا الجامعات امام يعد لم ولذلك مواردىا تنمية في الكامنة معرفتيا استثمار

 متعددة منافذ وفتح المجتمع، وخدمة العممي والبحث التعميم من خالل النمو فرص اقتناص عمى

 والمتعدد المتنوع بالدور االيمان واخيرا. والمؤسسات الحكومية االعمال وسوق المجتمع مع لمجامعات

      .بأسره لممجتمعالموجو  المنتج التعميم ىدف لتحقيق واالبتكار باإلبداع يتصف الذي لمجامعة
  (Asian Productivity Organization,2017)دراسة:  -

ذكرت الدراسة أن بمدان العالم تدرك أن التعميم العالي يعد محرك رئيس لمقدرة التنافسية 
أدلة كثيرة عمى زيادة  8005قدمت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام  االقتصادية. وقد

فوائد التعميم المباشرة لممجتمع، وأكدت أن تمك الفوائد قادت التوسعات االقتصادية. كما اكدت الدراسة 
حصمت ، أن الناتج المحمي اإلجمالي زاد عندما 8002إلى  4658دولة، من  41التي شممت 

ىذه النتيجة تتفق بشكل جيد مع نظرية سوق  .النسبة األكبر من القوى العاممة عمى شيادات جامعية
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دولة أيًضا بشكل  41العمل القياسية ونظرية رأس المال البشري، فقد زادت إنتاجية الموظف في 
اثمة في كبير مع زيادة حصص القوى العاممة الحاصمة عمى شيادات جامعية، وقد ظيرت أنماط مم

دراسة لست دول أوروبية، حيث زادت إنتاجية العمل بشكل كبير مع ارتفاع معدالت التحصيل 
 .لموظفي الدرجة الثالثة، حيث ينال التعميم الجامعي والبحث العممي أىمية متزايدة في آسيا

 :(Eneh, Onyenekenwa Cyprian,2015دراسة ) -

أوضحت الدراسة أن ىناك تناقص في المخرجات التي تقدم الخدمة العامة في نيجريا، 
خاصة التعميم الجامعي. وتوصمت الدراسة أن ىذا يؤدي إلى ضعف اإلنسان والمخرجات المادية 
وارتفاع أسعار السمع والخدمات، وانخفاض األرباح، وتناقص ظروف العمل والمعيشة، إضعاف 

لرفاىة اإلنسان والتخمف الكمي. كما أوضحت الدراسة فوائد زيادة اإلنتاجية، األسس االقتصادية 
وأساليب رفع اإلنتاجية، وكذلك القضايا الواجب معالجتيا، والخطوات التي يجب اتخاذىا من قبل 
مختمف أصحاب المصمحة من أجل رفع اإلنتاجية في الجامعات النيجيرية، وقد أوصت الدراسة 

ل الجامعات النيجيرية، تقديم حوافز لمموظفين، الحد من الفقر، مكافحة الفساد، بضرورة تحسين تموي
 وكذلك االلتزام القوي بتطوير وصيانة مرافق البنية التحتية. 

 (8111دراسة )جيمس ي.جروشيا& جوديث ي.ميممر،  -
تناول ىذا المؤلف خارطة طريق "لموصول إلى جامعة منتجة" وذلك من خالل استراتيجيات 

قميل النفقات وزيادة جودة التعميم العالي، وقد أوضحت ىذه االستراتيجيات ماذا تستطيع الجامعات لت
فعمو لكي تستعيد ثقة الناس، وتضمن قدرة مالية عمى البقاء صامدة عمى المدى الطويل وذلك 

الطالب  بإنقاص التكاليف وزيادة الجودة واالنتاجية، والذي يتضمن أن تتحول الجامعات لمتركيز عمى
 واالىتمام بنتائج التعمم وكذا االىتمام بالتعمم النشط والتعمم الذاتي. 

 ثانيا: واقع انتاجية الجامعات العربية:
 يمكن أن نتبين انخفاض انتاجية الجامعات العربية في العديد من المظاىر نذكر منيا:

 انخفاض جودة التعميم في الجامعات العربية: -
تبعا لمتقرير الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي حول جودة التعميم العالي في دول 
 العالم تبين تراجع ترتيب معظم الدول العربية باستثناء عدد قميل جدا كما يتضح من الشكل التالي.   
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 ( ترتيب الدول العربية في جودة التعميم العالي عمى مستوى العالم4شكل )

 
 

: إن مما يؤكد تراجع جودة التعميم العالي جات التعميم في الجامعات العربيةمخر ضعف  -
ىو ضعف مخرجات التعميم؛ حيث يشيد واقع التعميم في الجامعات العربية تحول العمل الجامعي 
في معظمو إلى مجرد عمل روتيني، فيتم تدريس المقررات ويتخرج الطالب دون النظر إلى ما 

والدليل عمى ذلك زيادة نسبة البطالة في  يكتسبونو من ميارات أو قدرات أو ما يحتاجو سوق العمل،
المتعممين وخاصة في المؤىالت العميا في الدول العربية مقارنة بدول العالم، كما يوضحو الشكل 

 التالي. 
 ( نسبة البطالة بين الخريجين لممؤىالت العميا8شكل )

 

 

World Bank, (2013). “Jobs for Shared Prosperity: Time for Action in the Middle East and North Africa 
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 العربيةموازنة التعليم العالي وانتاجية اجلامعات   د/ ايهاب حممد يونس 

ما يدل داللة واضحة عن  النسبة في الدول العربية بأكثر من الضعف عن النسبة العالمية؛ وىو
تراجع ميارات وقدرات ىؤالء الخريجين ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم تمبية التعميم احتياجات 
سوق العمل الذي يتصف بالطبيعة المتغيرة بسبب التطورات التكنولوجية كما أشارت دراسة البنك 

 World Economic Forum,2019( )World(،)8046الدولي.)مجموعة البنك الدولى،

Economic Forum,2020 ،8046(، )تقرير اليونسكو لمعموم.) 
 ضعف انتاجية البحث العممي في الجامعات العربية:       -

إن األبحاث العممية يغمب عمييا الطابع التقميدي أي االىتمام بالكم ال بالكيف؛ وذلك من 
خطة مسبقة توضح أىداف البحث  أجل الحصول عمى درجة عممية أعمى دون أن يكون ىناك

العممي وتوجو الباحثين لتحقيق أىداف قومية أو المشاركة في عالج مشكالت تواجو المجتمع بصفة 
عامة او قطاع األعمال بصفة خاصة. وىذا ال يعني أنو ال يوجد أبحاث جديدة أو أبحاث تقدم حموال 

الخ، لكنيا بنسبة قميمة، ورغم ذلك ال تستفيد لمشكالت واقعية أو أن يكون ىناك ابتكارا أو اختراعا...
 بيا الجيات المختصة نظرا لعدم التنسيق أو التعاون أو لعدم وجود استراتيجية موحدة.

مثال آخر المؤتمرات العممية التي تعقد سنويا لكل الكميات تقريبا أو مراكز البحوث عمى  
تنفيذه، دون النظر لمعائد أو القيمية المضافة أنو بند من بنود موازنة الجية أو نشاطا اعتياديا يجب 

ليذه المؤتمرات؛ ألن المؤتمر الواحد يتضمن بذل المزيد من الجيد والوقت والنفقات سواء لمباحثين أو 
الجية المنفذة، ثم ال يكون ىناك استجابة أو تنفيذ لتوصيات المؤتمر؛ وذلك لعدم وجود رؤية أو 

جية تعمل وفق رؤيتيا وليس وفقا لرؤية أو استراتيجية قومية  تعاون بين الجيات المختمفة، فكل
بحيث أن أداء كل جية يساىم في النياية في تحقيق األىداف الكمية. وما يؤكد ذلك تراجع الدول 
العربية في البحث العممي بينما تأتي الصين في المقدمة عمى العالم تمييا الواليات المتحدة وذلك من 

 الوطنية لمعموم كما يتضح من الشكل التالي. خالل تقرير الجمعية
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 ( ترتيب دول العالم في البحث العممي3شكل )

 
 تراجع االبتكارات واالختراعات لمجامعات العربية: -

من المؤشرات األخرى التي تؤكد تراجع انتاجية الجامعات العربية ىو تراجعيا في مؤشر االبتكار 
 العالم كما يتضح من الشكل التالي.العالمي ايضا مقارنة بدول 
 ( ترتيب الدول العربية في مؤشر االبتكار العالمي4شكل )

 

 

 تراجع التصنيفات الدولية لمجامعات العربية:-
ظيرت تصنيفات دولية لمجامعات لتعبر عن مدى جودة أدائيا وانتاجية أعضاء ىيئة 
التدريس...الخ، وطبقت في سبيل ذلك مجموعة من المعايير المختمفة؛ والذي أدى إلى استبعاد 
الجامعات العربية من بعض التصنيفات أو حصوليا عمى مراكز متأخرة لمغاية في البعض اآلخر؛ 

ر من الجامعات العربية نحو السعي لتحسين الترتيب في ىذه التصنيفات من خالل وىذا ما دفع كثي

20.67 
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 العربيةموازنة التعليم العالي وانتاجية اجلامعات   د/ ايهاب حممد يونس 

نحو حصر وتجميع اإلنتاج الفكري المنسوب إلييا بيدف التعرف إلى إسيامات ىؤالء   االتجاه
األعضاء وخصائص إنتاجيم الفكري، حيث أصبح في مقدمة اىتمام أعضاء ىيئة التدريس وصول 

اعد المعمومات الدولية. ويرجع السبب في ذلك إلى أن معايير كثير من إنتاجيم الفكري إلى قو 
التصنيفات الدولية لتقييم الجامعات وتحديد ترتيبيا تأخذ حجم وجود اإلنتاج الفكري العالمي ليذه 

لجامعة جياو جونغ الصادر منذ (ARWU)الجامعات؛ فعمى سبيل المثال يعتمد تصنيف شنجياي 
%( 40يير، أىميا جودة األداء البحثي لمجامعات، الذي استحوذ عمى )عمى أربعة معا2003عام 

  THE World University)من األوزان النسبية لممعايير، كما خصص تصنيف التايمز)
Rankings الصادر عن مجمةTimes Higher Education ( من 30، نسبة )2004منذ عام%

معياًرا خاًصا   QSوَوَضع تصنيف الـ تقييمو لمجامعات لمعدل النشر لكل عضو ىيئة تدريس،
%(، كما وضع أيضا تصنيف الويب لمجامعات 20بـاالستشيادات، وخصص لو وزًنا نسبًيا بمقدار )

( معياًرا خاًصا بالتميز، الذي يشتمل عمى عدد Ranking Web World Universitiesالعالمية )
أثير، وخصص ليذا المعيار وزًنا نسبيا مقداره األوراق العممية المنشورة في المجالت الدولية عالية الت

%(. وقد ترتب عمى ذلك كمو أن اتجيت الجامعات العربية لالىتمام بيذه التصنيفات الدولية 15)
والعمل عمى تحسين الترتيب في مقابل الجامعات األخرى، خاصة في ظل محدودية الموازنة 

 الخاصة بالجامعات الحكومية.
 لمجتمع لمجامعات العربية:تراجع انتاجية خدمة ا -

بالرغم من محاولة تفعيل خدمة المجتمع والقيام بالعديد من األنشطة إال أن ىذه األنشطة  
يغمب عمييا الطابع التقميدي أو الروتيني، وتكاد تنعدم القيمة المضافة ليذه األنشطة، كما تنخفض 

جيات حكومية أو قطاع أعمال أو عدد الشراكات بين الجامعة واألطراف األخرى في المجتمع سواء 
. ويطمق البعض عمييا الوظيفة الثالثة لمجامعة والتي تشمل التعميم المستمر، نقل المجتمع المدني

  (8041مؤشرا )وزارة التعميم العالي السعودية، 11التقنية واالبتكار والمشاركة المجتمعية والتي تشمل 
(European commission,2012) ( ،Göransson& Maharajh and Schmoch,2009) 

 ثالثا: تحديات وأسباب تراجع انتاجية الجامعات العربية:
يواجو التعميم بصفة عامة والتعميم الجامعي بصفة خاصة العديد من التحديات والتي تعد 

 تراجع انتاجية الجامعات من أىمياأسبابا أساسية ل
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 تمويل التعميم وموازنة التعميم الجامعي: -
بالرغم من تزايد اىتمام الدول العربية في الفترة األخيرة بزيادة االنفاق عمى التعميم بصفة 
عامة والجامعي بصفة خاصة إال أنو يعد متواضعا مقارنة بالدول األخرى، كما أن معظم النفقات 

نتاجية يذىب لمنفقات الجارية والقميل لمنفقات االستثمارية؛ وىو ما يساىم في النياية في ضعف اإل
تتأثر موازنة التعميم بصفة عامة والتعميم الجامعي بصفة خاصة بالموازنة لمجامعات العربية؛ حيث 

وخاصة ما يوجو  ،العامة لمدولة، ويشيد واقع معظم الدول العربية بانخفاض موازنة التعميم الجامعي
 -الجامعات العربيةوىي تمثل معظم  –لمبحث العممي، لكن ورغم ذلك تتمتع الجامعات الحكومية 

بموارد ىامة سواء كانت بشرية أو مادية، لكنيا غير مستغمة استغالال أمثل؛ والسبب في ذلك أن 
موازنة الجامعات تعد جزءا من الموازنة العامة لمدولة، وأن معظم الموازنات في الدول العربية موازنة 

بالتالي فمعظم النفقات إن لم يكن كميا تنفق تقميدية أي موازنة البنود وليست موازنة البرامج واألداء؛ و 
عمى البنود المحددة سمفا، والتي في أغمبيا نفقات جارية متعمقة باألجور والمرتبات وىو ما يؤدي إلى 
ن كانت ىذه النفقات من النفقات الجارية  عدم االىتمام بإنتاجية ىذه النفقة أو قياس أدائيا. حتى وا 

 ا يمنع االىتمام بإنتاجيتيا بل وقياس أدائيا أيضاوليست استثمارية فميس ىناك م
وىنا يظير بوضوح تحدى التمويل حيث إن االعتمادات المالية الحكومية المتاحة تتجو 
نحو النقص وذلك بالمقارنة بحجم الطمب عميو. ويعزى ذلك إلى النمو السكاني السريع حيث تتزايد 

تفع عدد الراغبين في االلتحاق بمؤسسات التعميم أعداد الطالب في سن التعميم العام، ومن ثم ير 
 العالي. ىذا فضاًل عن ارتفاع تكمفة الطالب في المرحمة الجامعية مقارنة بتكمفة أي مرحمة أخرى.

ويتضح من تقرير الدراسة التي اعددتيا اليونسكو عن تمويل التعميم في الدول العربية 
ج المحمى وانخفاض تمك النسبة كثيرا بالنسبة لمتعميم انخفاض نسبة االنفاق عمى التعميم نسبة لمنات

العالي والبحث العممي؛ وىو ما يساىم ربما في ضعف إنتاجية الجامعات العربية، كذلك أوضح 
التقرير ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي التعميم العالي وىو ما يؤكد ضعف إنتاجية تمك الجامعات، 

 لية عن تمويل التعميم في الدول العربية.وىو ما تظيره بيانات الجداول التا
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 العربيةموازنة التعليم العالي وانتاجية اجلامعات   د/ ايهاب حممد يونس 

 بياوات انتعهيم انعاني في دول انخهيج انعربي وانيمه( 1)جذول 

               

 8102انعربية،  انذول انعاني في انتعهيم انيووسكو نتمويم دراسة انمرجع: تقرير
 

 ( بياوات انتعهيم انعاني في انمغرب انعربي وانسودان8جذول )
  الجزائر ليبيا موريتانيا المغرب  السودان تونس

 عدد السكان )مميون نسمة( 41.6 6.4 4.3 35.6 41.0 00.5

 ب$ GDPحصة الفرد من  05111 04811 4.411 8.411 4.511 00.711

0.7 - 0.0 - - 0.8 
من  % االنفاق الحكومي عمى التعميم العالي 

GDP 

6.86 8.88 5.86 8.93 - 4.4 
من الناتج  % االنفاق الحكومي عمى التعميم

 المحمى

1.68 1.83 1.73 - - 1.17 
من  %االنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير 

GDP 

جامعة  03
مؤسسة  095

 تعميم عالي

- 

جامعة  04
043 

مؤسسة 
 تعميم عالي

 جامعة 0
مؤسسات  4 

 تعميم عالي

 06جامعة  08
مؤسسة تعميم 

 عالي

جامعة  51
مؤسسة  68

 تعميم عالي

 العالي العامعدد مؤسسات التعميم 

 القيد في الجامعات مميون 0.5 378.101 81.898 751.111 571.111 341.111

 معدل القيد االجمالي في التعميم العالي  36.98%  5.34% 88.04% 06.38% 34.60%
 معدل قيد النساء % 61 50.38  33 48.5 58.8 60.5
 العالي% معدل البطالة لدى خريجي التعميم 84.8 51  33 79.5 89.8

موجود رسميا 
 مطبق

- 
 موجود 

 رسميا مطبق

موجود رسميا 
 مطبق

موجود رسميا 
 مطبق

موجود رسميا 
 مطبق

 نظام ضمان الجودة

 8102انعربية،  انذول انعاني في انتعهيم انيووسكو نتمويم دراسة انمرجع: تقرير

  االمارات قطر الكويت عمان  السعودية البحرين اليمن

 )م. نسمة( عدد السكان  9.4 8.6 4.0 4.6 33.1 0.5 88.5

 ب$ GDPحصة الفرد   78.409 087.661 70.887 46.698 815555058 51.764 8.375

-  8.6 6.8 4.9 3.8 3.6 0.00 
من  %االنفاق الحكومي عمى التعميم 

GDP 

- 1.010 1.808 1.846 1.318 1.479 1.49 
االنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير 

 GDPمن  %

 عدد مؤسسات التعميم العالي العام 08 7 08 33 56 45 85

 القيد في الجامعات 043111 051111   مميون 3.6 55111 -

 معدل القيد االجمالي في التعميم العالي   04.508 87.187 - - - -
 معدل قيد النساء % 05<  61  71 - 54 - -

اجمالي 
بطالة 

النساء 
78% 

85% 
 تقريبا

31-34% 08% 

معدل 
البطالة 
07.5 %

لكن نساء 
كثر خارج 

 االقتصاد

ال يذكر لكن 
% من 61

النساء خارج 
 االقتصاد

ال يذكر لكن 
نساء كثر خارج 

 االقتصاد

 معدل البطالة لدى خريجي التعميم العالي
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 ( بياوات انتعهيم انعاني في دول انمشرق انعربي3جذول )

  لبنان األردن العراق فمسطين  مصر سوريا

 عدد السكان )مميون نسمة( 4.5 9.45 39 4.67 90.5 08.798

 ب$ GDPحصة الفرد من  7.904 4.187 4.619 0.745 3.604 8111-3111

4.97 - - 0.00 1.46 1.74 
االنفاق الحكومي عمى التعميم 

 GDPمن  %العالي 

% من االنفاق 08
 العام

6 0.38 4.87 08.37 8.46 
 االنفاق الحكومي عمى التعميم

 % من الناتج المحمى

1.68 1.783 1.498 1.137 1.05 - 
االنفاق الحكومي عمى البحث 

 GDPمن  %والتطوير 

87 43 58 034 78 46 
عدد مؤسسات التعميم العالي 

 العام

 القيد في الجامعات 096.009 337.511 - 881.111 مميون 8.87 486.584

44.15 36.83 85.8 06 44.87 38.48 
معدل القيد االجمالي في 

 التعميم العالي %
 معدل قيد النساء % 57.7 - - 61 - -

89.8 34 - - 34 36.0 
معدل البطالة لدى خريجي 

 التعميم العالي%

 نظامي نظامي نظامي نظامي بدأ كنظامي
غير 

 نظامي
 نظام ضمان الجودة

 

 .8102انعربية،  انذول انعاني في انتعهيم انيووسكو نتمويم دراسة انمرجع: تقرير
 

تحدي الثورة الصناعية الرابعة وأدواتيا المختمفة التي أصبحت تدخل في كثير من المجاالت وفي  -
مقدماتيا التعميم؛ وبالتالي ما مدى استعداد الجامعات العربية الستخدام مثل ىذه التطبيقات بل 

 أبحاث تطبيقية لالستفادة بتمك التطبيقات لخدمة المجتمع.وتدريسيا وتدريب الطالب عمييا والقيام ب
تحدى الواقع االفتراضي كأداة داعمة لمتعميم العالي والفرص المتزايدة لمتعميم عبر االنترنت وطرق  -

 التقييم الحديثة؛ ومن ثم كيف يمكن لمؤسسات التعميم العالي إعادة تشكيل المناىج والمقررات.  
والمنافسة العالمية، حيث أدت العولمة إلى تغيير مسار حركة التعميم الجامعي تحدي العولمة  -

نتيجة لمشروط الجديدة التي فرضتيا عمى كل الدول ومنيا أىمية إبراز منتج يستطيع المنافسة في 
 (Nancy W. Gleason,2018السوق العالمي. )

 تحدي النيوض بالتعميم لتحقيق حاجات ومتطمبات المجتمع.  -
تحدي الثورة المعموماتية وبما قدمتو من منجزات عممية وتكنولوجية كان ليا أثر كبير في تزايد  -

 الفجوة بين دول الشمال والجنوب.
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 العربيةموازنة التعليم العالي وانتاجية اجلامعات   د/ ايهاب حممد يونس 

تحدى ظاىرة ىجرة العقول: من أىم عوامل ضعف انتاجية الجامعات العربية ما يسمى بظاىرة "  -
ل العربية بسبب عدم وجود بيئة مناسبة ىجرة العقول" فاإلحصائيات تدل ىجرة كثير من عمماء الدو 

 لمبحث العممي وتدعيم العمماء، فكثيرا من الجامعات في العالم بو عدد غير قميل من العمماء العرب.
قضية الجامعات األجنبية: ما مدى تأثير تمك الجامعات عمى مستوى التعميم في العالم العربي،  -

تكمفة مالية متمثمة في العممة الصعبة سواء كانت في والتكمفة التي يتحمميا المجتمع سواء كانت 
صورة مصروفات أو أجور أعضاء ىيئة التدريس األجانب، وكذلك التكمفة االجتماعية المتمثمة في 
منظومة القيم واألخالق والثقافة في المجتمع واالنتماء لموطن، وىل تساىم حقا في زيادة إنتاجية 

 فق رؤيتيا الخاصة دون النظر إلى تحقيق رؤية الدولة المضيفة. الجامعات العربية أم أنيا تعمل و 
تحدي البيئة الخارجية: كما يواجو التعميم العالي بعض التحديات التي تتعمق بالبيئة الخارجية،  -

حيث تتصف بيئة التعميم العالي الخارجية بكونيا تتغير، إضافة إلى كونيا خارجة عن سيطرة وتأثير 
ويمكن إجمال خصائص ذا فيي تؤثر فييا في المدى البعيد وليس القريب، ىذه المؤسسات، لي

 البيئة التي تتفاعل معيا مؤسسات التعميم العالي فيما يمي:
وتشير إلى القوى والعوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتربوية  التعقيد: -

 ينيا.والتكنولوجية التي تترابط مًعا بحيث يصعب الفصل ب
 أي أن بيئتيا تتغير بشكل متسارع عمى نحو غير مسبوق مما يعرقل عمميا. التغير السريع: -
: ويقصد بذلك أن التغيرات تحمل معيا تيديًدا لوجود ىذه المؤسسات لمقصور العداء والغموض -

 في فيم تمك التغيرات والتعامل معيا.
العولمة، وتأثيرىا عمى البرامج والتخصصات التي تقدميا ىذه المؤسسات لتكون قادرة عمى  -

 المنافسة في إعداد خريجييا كي يصبحوا قادرين عمى المنافسة العالمية في سوق العمل.
 رابعا: االستراتيجية المقترحة لزيادة إنتاجية الجامعات:

الجامعات العربية بضرورة تطبيق الموازنة  تنطمق االستراتيجية المقترحة لزيادة انتاجية
العامة لمدولة لموازنة البرامج بحيث تكون البرامج الجامعية المختمفة )وظائف الجامعة( وسيمة لتحقيق 
األىداف القومية أو االستراتيجية الموضوعة، وبحيث يكون ىناك برامج فرعية لمبرامج الرئيسة ثم في 

ليذه البرامج، وىل ساىمت فعال في تحقيق األىداف المحددة؟ وما  النياية يوجد معايير قياس أداء
 مدى االنحراف عنيا؟
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 )أ(األسس التي تنطمق منيا االستراتيجية المقترحة: 
انطالقا من ميام التعميم العالي، والتي تتمثل في التعميم والبحث العممي وخدمة المجتمع 

 :فإن أسس االستراتيجية المقترحة تتمثل فيما يمي
لتكون تحقيقا ألىداف التنمية  8000تطبيق االستراتيجية الوطنية الخاصة باألىداف القومية  -

المستدامة وفقا لؤلمم المتحدة، مع ضرورة وضع وتطبيق معايير لقياس األداء، لمعرفة ما تم تنفيذه 
دائل خالل الفترة الماضية، وما مدى االنحراف عن األىداف المحددة، وما خطط العالج والب

 المتاحة؟ 
 األولويات بحسب تخصيص موازناتيا من مؤسساتو لتتمكن العالي لمتعميم وطنية استراتيجيات اعداد -

العمل واحتياجاتو بحيث تساىم كل مؤسسة في تحقيق جزء من األىداف  سوق لتطورّ  الوطنية وتبعا
القومية، وال تعمل في معزل عن اآلخرين بل تكون األدوار متكاممة؛ والتي قد تتطمب تغييرا في 

 أنواع وفي إطار ذلك قد تستفيد من المقررات أو إضافة مقررات جديدة أو إنشاء معامل...الخ. 

 اإلضافي التعميم فييا بما حالياً  القائمة تعميم عن بعد...الخ باإلضافة إلى النظمالجديدة مثل ال التعميم

  .مدى الحياة التعمم مبدأ تحقيق من األشخاص والمستمر؛ وىو ما يؤدي إلى تمكن
الحاجات  بموجب تمويميا فيتم لمبحث العممي، وطنية استراتيجية إلى الحاجة تبرز ذلك، بموازاة -

 االستدامة الكمية .، كذلك.إلخ. والبيئة والصحة الطاقة غرار عمى قطاعات في األمد الطويمة الوطنية

 التي يجب الرئيسة البحوث مجاالت تحدد قد البحث العممي استراتيجية إن حتى واقتصاده. لممجتمع

 عمى المنطقة وحتى من وجامعات دول عدة عبر ولكن واحدة دولة صعيد عمى فقط ليس معالجتيا

 الدولة في تبدأ الجامعات أن في تكمن االتجاه ىذا في األولى الخطوة ولكن األوسع. الدولي الصعيد

 .المشترك التمويل وفي والتدريس( (البحوث مجال في معاً  بالتعاون نفسيا

 إنشاء روابط فيتم خاصة بصورة البحوث تمويل في الخاص والقطاع المعني القطاع مساىمة تشجيع -

 الجديدة بالتقاطع األعمال ريادة مبادرات ودعم تشجيع األعمال، كذلك ومجتمع الجامعات بين جديدة

 .الخاص القطاع واقتصاد العالي التعميم مع

شبكات  سيوّلد مما كافة العربية الدول في طاقاتيا كامل إلى لتصل الجودة ضمان نظم بناء يجب -
 .المنطقة في العالي التعميم مؤسسات بين جديدة تواصل

 ىذا األمر وسيتعمق باألخص. العالي والتعميم بأكممو التعميم نظام تغطي الئقة بيانات قواعد إنشاء -

 ضمان نظم الكمية؛ ولتطوير والحوكمة اإلدارة لعممية مستمزمة فيي مؤسسية بيانات قواعد ببناء بالتأكيد
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 الوطني العمل لسوق مالئمةبتحاليل  الخطوات ىذ تترافق أن ويجب الجامعات. في الداخمية الجودة

 .ككل والمجتمع لمطالب التوجيو ولتوفير فيو؛ العامة واالتجاىات
 التنسيق مع التعميم قبل الجامعي ألن مخرجات ذلك التعميم تمثل مدخالت لمجامعات. -
 جديد الستثمار كفرصة إيجابي بمنظور ليا ينظر ولكن سمبي بمنظور الضعف لنقاط ينظر ال -
 تحفيز مع في السياسات( االنصاف مبدأ (بما يناسبو ويحتاجو مجال كل في الضعيف األداءدعم  -

 .لآلخرين نموذجا حتى يصبح التحسين من مزيد الجيد عمى األداء

 أحجام أو ال يعني تجاىل بعض القطاعات قطاع أو حجم أو إقميم لدعم سياسات عمى التركيز -

 المنشآت أو األقاليم.

طويمة األجل  والسياسات سريعة مكاسب األجل التي تحقق قصيرة السياسات عمى زيالعمل بالتوا -
 عمى أال تكون األولى في اتجاه مختمف يسبب ضرر عمى المدى الطويل.

والنظر لمدول  العجمة اختراع إلعادة الحاجة وعدم األخرى الدول تجارب من مكثف بشكل االستفادة -
 فالتنافسية تقوم عمى معايير تنطبق عمى الجميع.العربية عمى أنيا حالة خاصة 

 فصمو يمكن ال العمالة لمشاكل تناول أي وبالتالي السمع عمى الطمب من ينبثق العمالة عمى الطمب -

 وتطوير معامل، المتخصصة من التحتية البنية (عام بشكل الداعم األعمال ومناخ االستثمار عن

  الفكرية(. الممكية وحماية االبتكار منظومة وتطوير والنقل، الموجستيات منظومة
 )ب(مراجعة معايير تصنيف الجامعات وىل يمكن توظيفيا لزيادة انتاجية الجامعات العربية:
إن تحقيق الجامعات العربية لمريادة العالمية لن يكون من خالل الريادة الشكمية أي من 

فقط، بل يجب أن يكون من خالل ريادة خالل تقدم ترتيب ىذه الجامعات في التصنيفات الدولية و 
حقيقية؛ وذلك من خالل المساىمة الفعمية في تنمية المجتمع وتحقيق أىدافو، وىذا لن يتحقق إال من 
خالل موازنة البرامج واألداء التي تتضمن استراتيجية قومية تحدد أىدافا تسعى الوصول إلييا من 

ى أن تكون الجامعات أحد أىم األدوات التي تساىم خالل مجموعة من البرامج واألىداف الفرعية عم
 في ذلك، ونستند في ذلك إلى مجموعة من النقاط:

 وما بعدىا. 8000أن التصنيفات الدولية لمجامعات حديثة العيد بدءا من  -
وبالتالي فيذه  -وخاصة المتقدمة في التصنيف -أن ىذه التصنيفات قامت عمى واقع الجامعات -

 تحقق المعايير قبل وضع تمك التصنيفات.الجامعات كانت 
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ساىمت فعميا في تقدم مجتمعاتيا سواء من  -وخاصة المتقدمة في التصنيف -أن ىذه الجامعات  -
 خالل التعميم أو البحث العممي أو خدمة المجتمع.

ومن ثم إذا أرادت الجامعات العربية تحقيق الريادة فعمييا أن تستفيد من التجارب الدولية 
جحة ودور الجامعات الحقيقي، وليس مجرد االنشغال بالتصنيفات الدولية رغم أىميتو؛ فاالىتمام النا

بالشطر األول سيؤدي حتما إلى تحقق الشطر الثاني، وليس العكس. فعمى سبيل المثال اإلنتاج 
الريادة  العممي ألعضاء ىيئة التدريس وزيادة نسبتو في قاعدة البيانات الدولية ىل يكفي وحده لتحقيق

أم يجب أن يوظف البحث العممي لمواجية مشكالت المجتمع فضال عن االبتكارات 
واالختراعات...الخ، أي يجب االىتمام بالكيف ال بالكم. مثال آخر المؤتمرات العممية التي تعقد 
 سنويا في كل الجامعات بل ربما جميع الكميات والمراكز البحثية ما القيمة المضافة التي تقدميا
لممجتمع؛ وبالتالي يجب أن يكون تنفيذ تمك المؤتمرات تبعا لموازنة البرامج واستراتيجية قومية وتكون 
جزءا من كل؛ وبالتالي يكون مخطط لكل وحدة ما الدور المنوط بيا، وما األىداف المرجو تحقيقيا؛ 

مل من وجية حتى تساىم في تحقيق األىداف الكمية، وليس العمل في جزر منعزلة، كل وحدة تع
نظرىا، أو أن ىذا العمل يعد عمال روتينيا وبندا ضمن موازنة البنود؛ أي أنو يجب حساب التكمفة 

       (UNESCO Institute for Statistics,2016 )المادية واالجتماعية لمتعميم ومقارناتيا بالعائد.
 عام حيث تأسست الحرة تبمييس وىناك مثال عممي لزيادة انتاجية الجامعات وىو جامعة

 في ارتيادا وأكثرىا أداء أفضل الجامعات بالفعل أصبحت وقد .ربحية غير منظمة يد عمى 2007

 الوطنية(، التنافسية القبول بالشفافية )اختبارات تتسم التي القبول عممية من النجاح ىذا وينبع .جورجيا

 نصيب ويزيد األكاديمي. األداء أساس طالب عمى لكل تنافسي حكومي تمويل برنامج إلى باإلضافة

 التدريجي بالخفض لمحكومة يسمح الجامعات، مما تمويل وشفافية كفاءة من التمويل من الفرد

 التدريس، ىيئة أعضاء أفضل من بالجامعة نخبة ويعمل لمجامعات. المباشرة اإلجمالية لممدفوعات

 تجتذب عام وكل .المناقشة عمى قائمةتربوية  مناىج عمى وتعتمد بالمرونة، الدراسية دوراتيا وتتسم

 أو وظائف يجدون خريجييا من 7 96 وأكثرمن الممتازين، الثانوية المدارس خريجي من مئات الجامعة

  .الجامعي بعد ما بالتعميم يمتحقون

 طرق: بثالث الجامعي التعميم جاذبية من لمعمل المتغيرة الطبيعة وتزيد
 مثل -المستوى رفيعة العامة المعرفية الميارات عمى الطمب حجم من التكنولوجيا والتكامل زادت :األول

  الوظائف عبر نقميا يمكن والتي المتقدمة، التواصل وميارات النقدي والتفكير المشاكل المعقدة، حل
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 الميارات ىذه عمى المتزايد الطمب عزز وقد .وحده المدرسي التعميم خالل من ال يمكن اكتسابيا ولكن

 تعميما. االقل العمال عمى الطمب خفض حين في الجامعات، أجور خريجي
 لدييم يكون أن العمال من الحياة؛ ألنو ُيتوقع مدى التعمم عمى الجامعي الطمب التعميم يحفز الثاني:

  .الطمب المتزايد الجامعي يمبي ىذا حياتيم. والتعميم خالل متعددة فقط وظائف وليس متعددة، مين
 دوره خالل المتغير من العمل في عالم جاذبية أكثر -الجامعات وخاصة -العالي التعميم أصبح الثالث:

 في ىذه نجاحيا مدى عمى العمل لمستقبل الجامعي التعميم أنظمة مالءمة وتعتمد .لالبتكار كمنصة

 قابمة وغير ليا نياية ال متواصمة عممية متزايد بشكل الميارات اكتساب الجبيات الثالث. وأصبح

 األبواب تغمق ال واحد، لمسار الباب الطالب يفتح عندما أنو من التأكد خالل من المرونة وتزيدلمتغيير 

 (8046فيو. )مجموعة البنك الدولي، رجعة ال بشكل أخرى إلى مسارات
(R. Frondizi, et all,2019) ( (GUNi, 2017)) 

 )ج( محاور استراتيجية تحسين إنتاجية الجامعات العربية:
 يمكن االستفادة بما يطمق عميو نموذج الدوائر األربع لوضع محاور االستراتيجية المقترحة  

 ( نموذج الدوائر االربعة 2شكل )                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .8003ي.غروشيا/جوديث ي. ميممر،  سالمصدر: جمي
 

 ما نريده 

 ما نؤمن به  نفعلهما

 ما نعرفه
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 نعرض لتفاصيل ىذا النموذج من خالل الشكل التاليسوف و 
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( عناصر ما نفعمو )السياسات والبرامج(4شكل )
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( ىيكل االستراتيجية المقترحة لزيادة انتاجية الجامعات العربية5شكل )
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 مقترح معايير قياس أداء الجامعات العربية في الوظائف المختمفة( 4جدول )
 القياسمعايير  األىداف الوظيفة

 التعميم

 زيادة أعداد المقبولين بالجامعة. -
 زيادة األعداد في التخصصات المطموبة. -
 زيادة نسبة تحصيل الطالب. -
 
 
 تحسين الميارات والقدرات المكتسبة لمطالب. -
 
 
 
 
 حسن استخدام الموارد المتاحة -
 
 
 
 تحسين مؤشر التعميم -

 المختمفةأعداد المسجمين بجميع الفرق واألقسام  -
 أعداد المسجمين في كل قسم عمى حده. -
 قياس تقدم الطالب من خالل: نسبة الناجحين،  -

توزيع التقديرات عمى الطالب، نسبة من دخل االمتحان الي المقيدين، 
 نسبة الناجحين. 

 الميارات المكتسبة من خالل:-
 اعداد الدورات المنفذة واعداد الطالب المسجمين 

 ت المنفذة واعداد الطالب اعداد المسابقا

 استخدام الموارد البشرية والمادية:-
 توزيع ىيئة التدريس

 نسبة اعضاء ىيئة التدريس لمطالب
 نسبة التشغيل لمقاعات والمعامل

 نسبة توزيع الجدول بين التعميم واألنشطة المختمفة 
 

 تحقيق تقدم في مؤشر التعميم-

 البحث العممي

 التدريس تنمية قدرات اعضاء ىيئة -
 زيادة االنفاق عمى البحث العممي -
 دعم البحث العممي واالبتكارات  -
 تحسين مؤشر االبتكار -
 تحسين مؤشر البحث العممي -

 عدد دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس -
 نسبة ميزانية االبحاث عمي عدد ىيئة التدريس -

 عدد األبحاث العممية المنشورة  -
 االبتكارات واالختراعات المسجمةعدد  -
 تحقيق تقدم في مؤشر البحث العممي -

 خدمة المجتمع

 المساىمة في عالج مشكالت المجتمع -
 تدعيم المشاركة مع القطاع الخاص -

 تدعيم ريادة األعمال-
 تدعيم زيادة التشغيل-

 عدد المشكالت التي تم عالجيا- 
 عدد اتفاقيات المشاركة مع القطاع الخاص  -
 حاضنة األعمال وعدد المشروعات المدعمة -
 عدد الوظائف الجديدة من خالل: -
 عدد الدورات التأىيمية لاللتحاق بفرص عمل -
 اعداد الخريجين المشغمين -
 فرص العمل المتوفرة من خالل المشاركة  -

 انمصذر: إعذاد انباحث

 توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج نذكر منيا: النتائج:
أن واقع معظم الجامعات العربية يشيد بتدني انتاجياتيا في جميع وظائفيا سواء كان التعميم أو  -

البحث العممي أو خدمة المجتمع وذلك طبقا لمدراسات واالحصائيات سواء الدولية أو المحمية، وىناك 
د ذلك ومنيا ارتفاع معدل البطالة بين الخريجين في الدول العربية العديد من المؤشرات التي تؤك

 وتراجع ترتيب الجامعات العربية، وتراجعيا في مؤشر االبتكار والبحث العممي ...الخ .
أن التمويل يعد من األسباب اليامة لتراجع إنتاجية الجامعات العربية كما أثبت ذلك تقرير دراسة  -

ميم في الجامعات العربية. ورغم ضعف التمويل إال أن الجامعات العربية اليونسكو عن تمويل التع
 تمتمك موارد ىامة سواء مادية أو بشرية إال أنو ال يحسن استخداميا وتنخفض انتاجياتيا.
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أن السبب في سوء استخدام معظم الجامعات العربية لمواردىا سواء المادية أو البشرية أو  -
يقيا لمموازنة العادية أو ما يطمق عمييا موازنة البنود وليست موازنة انخفاض انتاجياتيا ىو تطب

البرامج األداء، والتي تتضمن أىدافا محددة ومعايير لمقياس لتقييم األداء ومدى انحرافو عن تحقيق 
 المستيدف. 
 تبعا لمنتائج السابقة فإن ىناك العديد من التوصيات نذكر منيا:  التوصيات:

 يجية المقترحة لتحسين إنتاجية الجامعات العربية.تطبيق االسترات -
 لتحقيق التنمية المستدامة.  8000أن تكون الموازنة العامة لمدولة تطبيقا لتحقيق استراتيجية الدولة  -
 ضرورة تطبيق موازنة البرامج واألداء تطبيقا فعميا أن تتخذ اجراءات عممية في تطبيق ذلك. -
باعتبارىا جزءا من الموازنة العامة يجب أن تمتزم بتطبيق موازنة البرامج  أن موازنة التعميم العالي -

 واألداء، بحيث تكون ىناك أىدافا محددة تسعى الوزارة إلى تحقيقييا بما يتناسب مع الموازنة العامة.
أن تمتزم كل جامعة وبالتالي كل كمية وكل قسم بل وكل مقرر وكل إدارة بإعداد االستراتيجية  -

 ة والتي تساىم في النياية بتحقيق استراتيجية الوزارة ومن ثم تحقيق استراتيجية الدولة ككل.الخاص
 وضع معايير لقياس األداء ومدى االنحراف عن تحقيق األىداف المحددة مسبقا. -
 يجب االىتمام بالمعايير والمؤشرات الدولية بالتوازي مع تحقيق أىداف االستراتيجية القومية.  -
إدراك طبيعة سياسات تطوير التعميم الجامعي عمى المستوى العالمي ومنيا: سياسات  ضرورة -

التوسع في التعميم، سياسات تحديث نظم الدراسة وأساليبيا، سياسات االتجاه إلى جودة التعميم 
تبذل الجامعات محاوالت ؛ ولذلك يجب أن العالي، سياسات توجيو البحث العممي لخدمة المجتمع

ط البحث العممي بقضايا المجتمع باعتبارىا مؤسسات تساعد في عممية صنع القرارات، عديدة لرب
وتحميل السياسات، وتكوين اتجاىات لدى الطالب والباحثين نحو البحث والقدرة عمى حل المشكالت 

 باستخدام المعرفة المتاحة والقدرة عمى التعمم الذاتي وغيرىا.
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