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Abstract: The study aimed at being familiar with the reality of the higher education system in Germany and the Kingdom of 

Saudi Arabia in the vocational and technical education, scientific research, funding of higher education) and having a 

thorough knowledge of the powers and factors which affect the higher education system in Germany and Saudi and 

revealing the aspects of similarity and difference between the German and Saudi higher education system, and then 

developing proposed mechanisms to take advantage of the German higher education in the Kingdom of Saudi Arabia.  

To meet the goals of study: The two researchers used the comparative descriptive methodology using the introduction of 

George Bereday in comparative studies.  

The study concluded several conclusions, notably: There is total reliance in funding the Saudi higher education, and there is 

also deficiency in linking the technical and vocational education to the needs of labor market and this is as a result of not 

linking it to higher education and scientific research. Also, there is a deficiency in the programs of linking between scientific 

research and needs of labor market. This is as a result of the lack of cooperation of university with the gigantic industrial 

institutions and the lack of partnerships among them in employing scientific research for the service of community and 

needs of labor market, leading to the increase of gap among the deliverables of university and needs of Saudi labor market, 

on the contrary of comparison country (Germany) which is concerned with all sides of the programs which serve scientific 

research and community service, and meet the needs of labor market.  

The two researchers provided proposed mechanisms used in the comparison country: adopting the concept of productive 

university which is based on the basis of production and production through providing the educational and consulting 

services and community partnerships with the governmental and national institutions through:  

Adopting the applied researches in developing and augmenting the quality of companies' products, and holding partnership 

with companies or institutions to provide programs serving these institutions to take part in its goals, pay its costs, employ 

its deliverables, and activate the cooperative education in universities to take advantage of companies and institutions in 

training students and qualifying them for the labor market, and establish consulting centers that render services and its 

revenues will be for the university and scientific research, and establish business centers in universities, and annex the 

vocational and technical education to universities to realize the vision of 2030 and to keep pace with the requirements of 

labor market.  
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 )دراسة مقارنة( في أملانيا واململكة العربية السعودية واملنهي وتمويله التعليم العالي

 عليا بنت علي العقيلي
 هللا القحطاني منيرة بنت عبد

 اململكة العربية السعودية||  الرياض ||جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  || كلية التربية
البحث ، هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع نظام التعليم العالي في أملانيا واململكة العربية السعودية في )التعليم التقني واملنهي :خصلامل

والكشف عن أوجه ، القوى والعوامل املؤثرة في نظام التعليم العالي في أملانيا والسعوديةوالتعرف على ، تمويل التعليم العالي(، العلمي

ثم وضع أليات مقترحة لالستفادة من نظام التعليم العالي األملاني في ، الشبه واالختالف بين نظام التعليم العالي األملاني والسعودي

استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي املقارن باستخدام مدخل جورج بيريداي في ولتحقيق أهداف الدراسة:  اململكة العربية السعودية.

 .الدراسات املقارنة

كما يوجد قصور في ربط ، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن هناك شبه اعتماد كلي في تمويل التعليم العالي السعودي 

 يوجد قصور في برامج الربط ، عدم ربطه بالتعليم العالي والبحث العلمينتيجة ل، التعليم الفني والتقني باحتياجات سوق العمل
ً
وأيضا

وعدم وجود شراكات ، وذلك نتيجة لعدم اشتراك الجامعة مع املؤسسات الصناعية الكبرى ، بين البحث العلمي وحاجات سوق العمل

إلى زيادة الفجوة بين مخرجات الجامعة وحاجات مما أدى ، بينهم من أجل توظيف البحث العلمي لخدمة املجتمع وحاجات سوق العمل

على عكس دولة املقارنة )أملانيا( فهي تهتم بجميع البرامج التي تخدم البحث العلمي وخدمة املجتمع وتلبي حاجات ، سوق العمل السعودية

 سوق العمل.

من ، جامعة املنتجة التي تقوم على أساس التطبيق واإلنتاجتبني مفهوم ال وقدمت الباحثتان آليات مقترحة مستفادة من دولة املقارنة:

 عن طريق:، خالل تقديم الخدمات التعليمية واالستشارية والشراكات املجتمعية مع املؤسسات الحكومية واألهلية

ج تخدم هذه وعقد شراكة مع شركات أو مؤسسات لتقديم برام، تبني األبحاث التطبيقية في تطوير وزيادة جودة منتجات الشركات

وتفعيل التعليم التعاوني في الجامعات بحيث االستفادة من ، املؤسسات بحيث تشارك في أهدافه وتدفع كلفته وتوظف مخرجاته

، وإنشاء مراكز استشارية تقدم الخدمات وريعها للجامعة والبحث العلمي، الشركات واملؤسسات في تدريب الطالب وتهيئتهم لسوق العمل

 وملواكبة متطلبات سوق العمل. 2030ضم التعليم املنهي والتقني إلى الجامعات لتحقيق أهداف رؤية ، عمال في الجامعاتوإنشاء مراكز أ

 .البحث العلمي، تمويل التعليم، التعليم الفني واملنهي، التعليم العالي الكلمات املفتاحية:

 املقدمة:

حيث انقسم العالم في عصر ما بعد ، نفوذهاأصبح التعليم في هذا العصر قوة تحدد مواقع املجتمعات و 

ويمثل التعليم بوجه عام ، وإلى متخلف يستورد العلم ويستهلك املعرفة، الحداثة إلى متقدم يملك العلم وينتج املعرفة

وبات من ، والتعليم العالي بوجه خاص البنية األساسية لتكوين وتطوير مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية

بقدر ما يعتمد على ما ، ن مقياس التقدم في هذه اآلونة ال يعتمد على ما تملكه الدول من ثروات طبيعيةالواضح أ

تملكه من ثروة بشرية متسلحة بالعلم وقادرة على إنتاج املعرفة؛ لذا يعد التعليم العالي املحرك الرئيس إلعداد القوى 

مخرجات من القوى العاملة ذات املعارف واملهارات املبدعة في  ويظهر أثر مردوده في شكل، البشرية املنتجة في املجتمع

كما أن مقياس التقدم والتخلف يقدر بمدى كل من اإلمساك بناصية العلم والقدرة على ، جميع قطاعات الحياة

ملوارده ويمكن أن يكون مضمون النتائج إذا ما تم التخطيط الجيد ، فالعائد من التعليم العالي عائد مرتفع، تسخيره

لذلك كان ، وإذا ما تمت متابعة مستوى أدائه وجودة مخرجاته بشكل مستمر، البشرية واملادية الالزمة إلدارته

والتي ، االستثمار في التعليم هو أفضل أنواع االستثمار إذا ما توافرت له األموال الكافية لتحقيق األهداف املرجوة منه

 (. 139 :2003 ،تساير املستجدات العاملية )عبدالودود
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إال أنه يواجه العديد من املتغيرات العاملية؛ وذلك ، على الرغم من االعتراف الواسع بأهمية التعليم العاليو 

ضعف ي وأصبح يواجه أيضا تحديا كبيرا يتمثل ف، بسبب الطفرة الهائلة في مجاالت البحث العلمي وموضوعاته

خاصة في بعض البالد النامية ، تي تحد من تحقيق األهداف التنمويةمشاركة الكلفة في التعليم والتمويل ومصادره ال

وذلك لتأمين التعليم ، وتسعى في الوقت ذاته إلى توفير تعليم متميز وبجودة عالية، والتي تعاني نقص في مواردها

م موارد مالية كما تتطلب مؤسسات التعليم العالي في أي مكان من العال، املناسب للطالب بالكم والنوعية املناسبة

وهذه املتطلبات املالية تتزايد سنة بعد أخرى حتى تتمكن املؤسسة ، عالية حتى تحقق أهدافها بكفاءة واقتدار

وتواجه كثير من الدول النامية واملتقدمة صعوبات عديدة في توفير ، التعليمية من تطوير برامجها وخططها وأبحاثها

وتظهر املشكلة بشكل أكثر ، امة االستثمارات املالية التي يتطلبها التعليم العالياملوارد املالية الالزمة؛ وذلك بسبب ضخ

ومن ضمنه التعليم العالي في اململكة العربية ، وضوحا في الدول النامية التي اتبعت سياسة التمويل الكامل للتعليم

 حله.دولة بكل سخاء التعليم بجميع مراحيث دعمت ال، السعودية

راس   ِّ
 :ة وأسئلتهامشكلة الد 

ومع زيادة اإلقبال على التعليم ، يعتمد التعليم العالي في اململكة العربية السعودية في تمويله على الدولة

تظهر أهمية ، والتوجه العالمي لالرتقاء بمعدالت األداء الجامعي، العالي ومع ظهور مؤسسات التعليم العالي األهلية

ومحاولة ، لك بالتفكير الجاد في إيجاد بدائل لتمويل التعليم العالي السعوديوذ، تنوع مصادر تمويل التعليم العالي

والذي يؤكدها هذا النمو ، االنتقال من االعتماد على القطاع العام الحكومي إلى املساعدات األهلية والتطوعية

وى خدماتها ومخرجاتها وفي نفس الوقت النهوض بالعملية التعليمية وتحسين مست، املتسارع للمنظمات غير الحكومية

 ( 265 : 2012، )الطويرقي

وتؤكد الكثير من الدراسات واملؤتمرات العاملية على صعوبة استمرار التوسع في التمويل الحكومي غير 

وهذا ، أو افتتاح مؤسسات جديدة، أو املزمع تطويرها، سواء للمؤسسات القائمة، املحدود ملؤسسات التعليم العالي

 وسائل جديدة ملشاركة الكلفة في التعليم العالي في اململكة  يستدعي البحث عن

أن اململكة العربية السعودية وبرغم اإلنفاق السخي والجهد  (2005، فقد أشارت دراسة )الجابري 

إال أن مؤشرات كثيرة ظهرت لتنبه إلى أن االلتزام بالسياسات التمويلية ، االستثماري الكبير الذي تبذله الحكومة

 سواء ما تعلق منها بالتعليم العام أو العالي. ، وأن ثمة حاجة ملحة إلى مراجعتها، الحالية بات صعبا

كما أكد ، واملنهي وأنفقت عليه الكثير من املال أن اململكة اهتمت بالتعليم الفني (2012، وقد أشار )امليمان

، %22تدريب التقني واملنهي في اململكة تصل إلىم أن نسبة امللتحقين بال2010ذلك تقديرات منظمة اليونسكو لعام 

وبالرغم من كل هذا االهتمام والدعم غير املحدود الذي تقدمة الدولة لهذا القطاع ، وهي أكبر نسبة في الدول العربية

 حيث تعد أحد التحديات الهامة التي تواجهها اململكة نظرا النعكاساتها، إال أن اململكة تعاني من مشكلة البطالة

وأكد أن ذلك بسبب: ضعف املوائمة والتوافق بين مخرجات ، السلبية على األوضاع السياسية واألمنية للوطن

 املؤسسات التعليمية والتدريبية وبين الحاجات التنموية ومتطلبات سوق العمل.

اململكة العربية والتي كانت ، لتمويل التعليم العالي في الدول العربية (2018كما أشار تقرير دراسة اليونسكو)

بفعل ، السعودية من ضمنها: أن الضغط املمارس على قطاع التعليم العالي سيزداد ال محال في املستقبل القريب

وبالتالي تبرز الحاجة إلى مزيد من االستثمار وهذا بدوره يزيد من ، معدل النمو السكاني املرتفع كأحد األسباب

يجب أن يترافق التمويل الجديد مع إجراءات ومصادر مبتكرة ، نفسهوفي الوقت ، الضغوط على موازنات الدولة

إلى ذلك تتزايد متطلبات ، جديدة من قبل القطاعين العام والخاص مع إشراك املواطنين أنفسهم في هذه العملية
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ل الحالية وقد ال تختفي املشاك، تحسين اإلنصاف والكفاءة في الخدمات التي تقدمها نظم التعليم العالي أكثر فأكثر

بفعل ضخ املزيد من األموال وحسب ولكن نظام التعليم العالي في الدول العربية بأكمله يستلزم إجراءات تطوير 

 داخلية جديدة.

وإلى سد الفجوة بين مخرجات ، تستهدف أن يسهم التعليم في دفع عجلة االقتصاد 2030كما أن رؤية 

 200دف الرؤية إلى أن تصبح خمس جامعات سعودية ضمن أفضل كما تسته، التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل

كما يتطلب مزيد من العناية واالهتمام بالبحث العلمي؛ مما يزيد ، وهذا يحتاج إلى زيادة التمويل للجامعات، جامعة

.
ً
 األعباء على الدولة في تمويل هذه الجامعات مستقبال

رغم مساعيها من أجل تحقيق آمال املجتمع وطموحات وبالرغم من الدور املهم الذي تقوم به الجامعات و 

، الراغبين في إكمال تعليمهم الجامعي؛ إال أنها تواجه بعض املشكالت التي تحول دون تحقيق هذه اآلمال والطموحات

 على الرغم من الجهود املبذولة من قبل الحكومة الرشيدة.

وال تعتمد ، ومشاركة الكلفة في العملية التعليمية ففي الدول املتقدمة تتعدد أساليب تمويل التعليم العالي

تسهم بفاعلية في تطوير ، وتخطط الجامعات الستحداث أساليب تمويل جديدة ومتنوع، على مصدر وحيد للتمويل

، مما ساهم في إعطاء استقالل أكثر للجامعات وتخليصها من التحكم املركزي ، التعليم الجامعي وتحقيق أهدافه

 (.7: 2017، صلخالبحث في برامج وأساليب حديثة تفيد املجتمع )موتشجيعها على 

 (2012، تونيا بايبر وآخرون)دراسة ولعل املانيا لها السبق في ذلك وهذا ما أكدته بعض الدراسات مثل: 

وتوصلت إلى ، هدفت إلى التعرف على اتجاهات كل من أملانيا والواليات املتحدة بالنسبة لسياسات التعليم العاليوالتي 

في حين ، أن تطبيق اتفاق بولونيا بين مجموعة من الدول منها أملانيا أدى إلى جعل التعليم العالي على مستوى عالمي

أن الواليات املتحدة لم تشارك في اتفاقية بولونيا بسبب بعدها الجغرافي مما أدى إلى اختالف كبير في مستوى الخريج 

 .األمريكي عن الخريج األملاني

هدفت إلى استشراف مستقبل التعليم األملاني في سياق التي  (2014، كريستيان جاست وآخرون)دراسة في و

حيث تم استعراض خبرات بعض الدول الرائدة في مجال الصناعة مثل اليابان والهند والواليات ، املنافسة العاملية

وتوصلت إلى أن أملانيا تستطيع ، الوضع الراهناملتحدة والصين حتى يمكن وضع تصور مقترح ملستقبل أملانيا في ظل 

باإلضافة إلى أن تظل موقع ، أن تحتل الصدارة في مجاالت اإلنتاج املختلفة من خالل التركيز على االبتكار واإلبداع

ويكون ذلك مهمة ، وأن يتم تدويل البحث العلمي األملاني، مع توافر املؤسسات البحثية البارزة، جذب للمتفوقين

 .ة وليس مجاال لالختياروطني

راَسة عرض خبر  ِّ
، وتمويله، في التعليم العالي والرائدة إحدى الدول املتقدمة ة أملانيا والتي تعتبر وستتناول الد 

راَسة لالستفادة منها في اململكة العربية  ِّ
وربطه بالتعليم الفني واملنهي؛ لذا سيتم تسليط الضوء عليها في هذه الد 

 السعودية. 

في أملانيا وإمكانية اإلفادة منه في اململكة العربية  واملنهي وتمويله الرئيس: ما واقع التعليم العاليالسؤال 

 ؟السعودية

 ويتفرع منه األسئلة التالية:

 ؟في أملانيا وتمويله(، املنهي، العالي): ما واقع التعليم 1س

 ية السعودية؟اململكة العربفي  وتمويله(، املنهي، العالي): ما واقع التعليم 2س

 ؟في أملانيا واململكة العربية السعودية وتمويله(، املنهي، العالي): ما أوجه الشبه واالختالف بين التعليم 3س

 : ما األليات املقترحة لالستفادة من نظام التعليم العالي األملاني في اململكة العربية السعودية؟4س
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ة راس  ِّ
 :أهداف الد 

 .في أملانيا وتمويله(، املنهي، العالي)واقع التعليم  على التعرف -1

 .اململكة العربية السعوديةفي  وتمويله(، املنهي، العالي)واقع التعليم  علىالتعرف  -2

 في أملانيا واململكة العربية السعودية. وتمويله(، املنهي، العالي)الكشف عن أوجه الشبه واالختالف بين التعليم  -3

 التعليم العالي األملاني في اململكة العربية السعودية. ليات مقترحة لالستفادة من نظامآوضع  -4

ة: راس  ِّ
 أهمية الد 

تعتبر مؤسسات التعليم العالي أهم أدوات املجتمع لتحقيق أقص ى قدر من التنمية الشاملة في شتى املجاالت 

 الثقافية واالقتصادية واالجتماعية.

ات نوعية وكمية استرعت انتباه املهتمين بشؤون وفي اململكة العربية السعودية تحققت للتعليم العالي قفز 

وقد أدخلت وزارة التعليم تغييرات جذرية للوصول إلى هيكلة جديدة ، التعليم العالي لكنها ال زالت في بداياتها

فمرحلة التعليم العالي هي املرحلة التي تزود ، للجامعات بحيث تتناسب مع توجهات سوق العمل السعودي والعالمي

 سوق الع
ً
 عاليا

ً
االستثمار في التعليم هو أفضل أنواع االستثمار إذا ما توفرت له األموال وألن مل بالقوى املؤهلة تأهيال

 ( 327: 2010ة )العوهلي وعبدالقادر، الكافية لتحقيق األهداف املرجوة منه والتي تساير املستجدات العاملي

ي تأتي أهمية الدراسة لبحث هذه النواحي واالستفادة ن أملانيا من الدول املتقدمة في التعليم العالإوحيث 

 منها في اململكة العربية السعودية.

ة:  راس  ِّ
 حدود الد 

  راَسة على تناول نظام التعليم الجامعي وما فوق في تمويل التعليم العالي ِّ
الحدود املوضوعية: سوف تقتصر الد 

 من أملانيا واململكة العربية السعودية.والبحث العلمي والتعليم والتدريب التقني واملنهي في كل 

ة:  راس  ِّ
  مصطلحات الد 

( بأنه: "مجموع املوارد املالية املخصصة للتعليم 69: 2004، يقصد به كما أشار )بحيري  تمويل التعليم العالي: -1

الهبات أو التبرعات أو الرسوم الطالبية أو ، العالي من املوازنة العامة للدولة أو بعض املصادر األخرى مثل

 املعونات املحلية والخارجية وإدارتها بفاعلية بهدف تحقيق أهداف التعليم العالي خالل فترة زمنية". 

حاول العديد من املتخصصين والدارسين لهذا املوضوع تقديم التعريفات التي مفهوم التعليم التعاوني:  -2

( منها تعريف الرابطة الكندية 2: 2018، مدلوله األساس ي كما يذكرها )الداوي تساعد على فهم هذا املصطلح و 

للتعليم التعاوني بأنه "برنامج يدمج رسميا في الدراسات األكاديمية للطلبة لكسب الخبرة العملية مع أصحاب 

وني بأنه "برنامج لبرنامج التعليم التعا (The Douglas College) أما مفهوم كلية دوغالس، 2العمل املشاركين" 

 ."يتيح للطالب دمج الدراسات األكاديمية مع تجربة العمل

( بأنه: "استقصاء دقيق يهدف إلى اكتشاف الحقائق 52: 2004، وآخرون، )عدس عرفه البحث العلمي: -3

العلمية بغرض التأكد من صحتها وتعديلها أو إضافة الجديد لها وهو استقصاء منظم يهدف الكتشاف معارف 

 كد من صحتها عن طريق االختبار العلمي". والتأ

 التعليم املنهي والتقني: -4

( بأنه: "جميع العمليات واملمارسات 199: 1986، يقصد بمصطلح التعليم املنهي والتقني كما عرفه )الجرارة

مل( في جميع التربوية والتعليمية وجميع أوجه النشاطات التعليمية والتدريبية التي تعد الفرد للعمل املنهي)سوق الع
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املستويات" وعرفته الجمعية األمريكية على أنه "التعليم الذي صمم لتطوير املهارات والقدرات واملعارف واالتجاهات 

 وعادات العمل وتقبله لدى العمال حتى يدخلوا باب العمل والنجاح فيه على أساس انتاجي مستمر". 

ة وخطواتها -2 راس  ِّ
 :منهج الد 

 ِّ
 ألن طبيعة الد 

ً
راَسة ضمن نطاق الدراسات املقارنة التي تتناول نظام التعليم في عدد من الدول نظرا

( 98 -95: 2009، والذي أشار إليه )خليل، استخدمت الباحثتان مدخل جورج بيريداي في الدراسات التربوية املقارنة

ثم تصنيف ، كل دوله من دول املقارنة بأنه يركز على الجمع الدقيق واملنظم للمعلومات والبيانات التربوية املتشابهة في

وفي الخطوة ، والتوصل إلى فروض من هذه املناظرة، تلك املعلومات والبيانات وتبويبها من خالل مناظرتها بعناية

األخيرة تجرى عملية املقارنة لتأكد من صحة الفروض. ومن ثم يمكن توضيح خطوات مدخل بيريداي في دراسة 

 نحو التالي: التربية املقارنة على ال

الوصف وتتضمن تجميع البيانات واملعلومات التربوية الوصفية اإلحصائية من الكتاب والنشرات  -1

والتشريعات واللوائح والكتب اإلحصائية وغيرها من املطبوعات التي يمكن من خاللها الحصول على بينات 

 كاملة عن النظام التعليم في كل بلد.

راَسة من خالل القوى التفسير ويقصد بهذه الخطوة تحل -2 ِّ
يل وتقييم املعلومات التربوية للبالد موضوع الد 

 الفلسفية.. وغيرها.، االقتصادية، االجتماعية، السياسية، التاريخية، والعوامل الثقافية املؤثرة: الجغرافية

الثقافية املقابلة أو املناظرة: وتتضمن هذه الخطوة مقابلة عناصر النظام أو املشكلة والقوى والعوامل  -3

 ، املؤثرة فيها عن طريق وضع بعضها بجوار بعض
ً
وذلك بقصد تحديد نقاط التشابه واالختالف فيها استنادا

 إلى معايير ومؤشرات معينة للمقارنة.

ثم ترتيب كل هذا بحيث تتقابل ، املقارنة: في ضوء الحقائق التي تم الحصول عليها وتفسيرات هذه الحقائق -4

 اختيار ، يقوم الباحث بإجراء عملية املقارنة، لحقائق في نظام أخرالحقائق في نظام ما با
ً
وهذه تتطلب أوال

ثم التنبؤ ، املشكالت ثم دراسة الفرضيات الخاصة باإلصالح وهي مجموعة السياسات والبرامج اإلصالحية

 بنتائج هذه السياسات والبرامج.

راَسة الحالية فيما يلي ِّ
 :وبناًء على ذلك تتمثل خطوات الد 

دراسة وصفية تحليله لواقع النظام التعليم العالي في أملانيا واململكة العربية السعودية من حيث تمويل  -1

 التعليم والبحث العلمي والتعليم التقني واملنهي.

 دراسة وصفية تحليله للقوى والعوامل املؤثرة في التعليم العالي في أملانيا واململكة العربية السعودية. -2

اظرة للتعليم العالي في أملانيا والتعليم العالي في اململكة العربية السعودية في ضوء القوى مقابلة أو من -3

 والعوامل املؤثرة في كال منهما لتحديد أوجه الشبه واالختالف.

 مقارنة النظامين في ضوء الحقائق التي تم التوصل إليها وتفسيرها. -4

البحث ، لي في اململكة العربية السعودية من حيث التمويلصياغة األليات املقترحة لتطوير نظام التعليم العا -5

 في ضوء خبرات أملانيا في هذه املجاالت.، التعليم املنهي والتقني، العملي

 :واقع نظام التعليم العالي في أملانيا

حيث  عيفيه أيضا أصالة التعليم الجام، إن التعليم العالي في أملانيا يعتبر من نظام التعليم الحكومي املجاني

وما زالت الجامعات األملانية على هذه اللحظة منذ ، العديد من الجامعات يرجع تاريخ تأسيسها إلى مئات السنينإن 
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مما يعني أن الجامعة تضع عينها على تطوير التعليم وعينها ، مائتي عام تطرح شعار وحدة العلم والبحث العلمي

 .(339 :2011، )عياصرةاألخرى على نمو الصناعة وتطور البحث العلمي. 

 :التعليم والتدريب التقني واملنهي في التعليم العالي

( بأن قطاع 653: 2013، ةيتألف قطاع التعليم العالي في األساس من أنواع مختلفة كما توضحها )مياس

املنهي وذلك وتتعدد مؤسسات التعليم العالي ، التعليم العالي املنهي يمثل جزءا كبيرا من مؤسسات التعليم العالي

التعليم  ويمكن تصنيف مؤسسات، ملواجهة احتياجات سوق العمل املتنوعة التي تعتمد على التكنولوجيا املتطورة

 العالي املهنية كما يلي:

 جامعات العلوم التطبيقية: -أ 

كنوع  ألول مرة في أملانيا Fachhochschulenقد أدخلت كليات العلوم التطبيقية والتي يطلق عليها باألملانية 

راَسة في، م1970جديد من مؤسسات التعليم العالي سنة  ِّ
، هذه الكليات موجهة للمتطلبات واالحتياجات املهنية والد 

راَسة تتميز بشكل خاص بالتركيز على الجانب التطبيقي وزيادة التركيز  ِّ
كما أن هيكل الدورات وطريقة التدريس والد 

راَس ، على متطلبات املمارسة املهنية ِّ
وهذه الكليات تضم املجاالت الدراسية اآلتية ، فصول دراسية 8ة تمتد والد 

تكنولوجيا املعلومات وعلوم  -العمل االجتماعي اإلدارة والقانون  -االقتصاد و القانون االقتصادي -)العلوم الهندسية

 .(مإدارة التمريض في النظام الصحي العا -علوم االتصال -الرياضيات -التصميم -الحاسب

 :عات التعليم التعاوني/األكاديميات املهنيةجام -ب 

إن األكاديميات املهنية تعتبر جزءا ال يتجزأ من قطاع التعليم العالي وهي تجمع بين التعليم األكاديمي في 

املؤسسات التعليمية باإلضافة إلى تدريب منهي عملي في مؤسسات التدريب والشركات وبالتالي يتكون النظام املزدوج أو 

والشركات تتحمل تكاليف التدريب أثناء العمل وتدفع األجر للطالب وهذا األجر أيضا يتقاضاه ، في التعليم يالثنائ

راَسة ِّ
كجزء من مشروع  وقد تم إنشاء األكاديمية املهنية، الطالب أيضا أثناء التدريب النظري في مؤسسات الد 

والصفة األساسية للتدريب في ، وتعترف بها الوالية تديرهاأما اآلن فهي تتواجد في بعض الواليات كمؤسسات ، تجريبي

والجزء النظري من املقررات في مؤسسات  األكاديميات املهنية هو تقسيم كل فصل دراس ي إلى تدريب في العمل

راَسة ِّ
تعلم كما أن التدريس في هذه األكاديميات يعتمد على ال، باإلضافة إلى املحاضرات واملناقشات والسيمنارات، الد 

 النشط مثل لعب األدوار وكذلك دراسات الحالة أيضا. 

 للتوظيف وإبرام عقود مع الجهة املستفيدة التي بينها )الداوي 
ً
، كما يتيح التعليم التعاوني للخريجين فرصا

( أن في معظم األحيان بخالف ما هو معمول به حيث تقوم الجهات املعنية بإبرام عقود التشغيل وذلك بعد 5: 2018

 .نهاء الخريج ملرحلة اإلعداد في املؤسسات التعليميةإ

 في تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي 
ً
كما تشير الكثير من الدراسات أن للتعليم التعاوني دورا

ومتطلبات سوق العمل ويتجلى ذلك في الفوائد التي تعود على جميع الشركاء في ضمان نجاح كل منهم في تحقيق 

 .أهدافه

( أنه كان 7: 2018، تشير الكثير من الدراسات على نتائج التعليم التعاوني في أملانيا كما ذكرها )الداوي  كما

 للغاية بحيث أن أكثر من 
ً
% من خريجي التعليم التعاوني تم  توظيفهم في مؤسسات التدريب بحلول وقت  80ناجحا

وخريجي التعليم التعاوني لديهم فرصة التقدم  (International Business)ة وفي دراسة حديثة أجرتها شرك، التخرج

 .ومناصب أعلى من الزمالء املماثلين في الجامعات التقليدية، الوظيفي السريع بعد التخرج مباشرة
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 خر إحصائيات بخصوص التعليم التعاوني فيشير تقرير املعهد االتحادي للتدريب املنهي بأملانيا سنةآأما عن 

  إلى ما يلي: م2017

( سنة100739ناك زيادة مستمرة في تعداد طالب التعليم التعاوني حيث وصل إلى )ه
ً
في حين  م2016 طالبا

( 41000) م2004كان عددهم سنة 
ً
 .طالبا

شركة وهذا  47458 قد وصل إلى حوالي م2016كما أن الشركات املتعاونة مع الجامعات الحكومية سنة 

الجدول التالي يظهر اإلحصائيات بشكل و ، م2015رسة باملقارنة مع سنة شركاء املما 5000 يمثل زيادة قدرها حوالي

 مفصل. 

 م2016إلى  م2004تعداد املؤسسات املتعاونة وأعداد الطالب في برامج التعليم التعاوني من 

 السنة برامج التعلیم التعاوني املؤسسات املتعاونة تعداد الطلبة

40982 18168 512 2004 

42467 18911 545 2005 

43536 22003 608 2006 

43220 24246 666 2007 

43991 24572 687 2008 

48796 26121 712 2009 

50764 27900 776 2010 

59628 40555 879 2011 

64093 45630 910 2012 

64358 39622 1014 2013 

94723 41466 1505 2014 

95240 42951 1553 2015 

100739 47458 1592 2016 

 ، Federal Institute for Vocational T raining ،Bonn Op. cit ،p 09 .:املصدر
  

 :البحث العلمي في التعليم العالي في أملانيا وتمويله

 : 2010، ال يخفى اهتمام التعليم العالي في أملانيا وعنايته بالبحث العلمي كما ذكرت )وزارة التعليم العالي

 ( قطاعات أساسية تقوم بالبحث والتطوير في أملانيا: 3( بأن هناك ثالثة )51

 معاهد التعليم العالي.  -1

 .والحكومية(، )الخاصة غير الربحية مؤسسات البحث غير الجامعية. -2

 قطاع الصناعة. -3

بينما تضطلع الجامعات ، ويتولى القطاع الصناعي الجزء األساس من جميع مهام البحث والتطوير في أملانيا

 %( من مجموع مهام البحث والتطوير. 14أما املعاهد العامة غير الجامعية فتتعهد )، ن هذه املهام( م%16بنسبة )

ن( للحصول على تمويل إضافي ين )األكاديميييتنافس التعليم إلى( 62: 2010، كما تشير )وزارة التعليم العالي

وعلى من ، إجمالي املبلغ املتاح محدودن أإال ، ( من تمويل الجامعات%19يمثل في املتوسط نحو ) -للبحث العلمي
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عادة بفحص الطلبات قبل أن تقوم املؤسسة  ويقوم النظراء، يرغب االستفادة من هذه األموال التقدم بطلبات

إال أن ذلك ال يشكل منافسة بين املؤسسات ، ( بتمويل املشروعاتDFGاملعنية أو مؤسسة البحث العلمي األملانية )

ومن أهم املؤسسات املعنية ، ية ( وإنما بين الباحثين سواء أكانوا أفرادا أو مجموعات بحثيةالتعليمية ) األكاديم

ويليها قطاع ، مؤسسة البحث العلمي األملانية -وال سيما األبحاث األساس -العلمي في التعليم العالي بدعم البحث

 .والحكومة الفيدرالية، الصناعة

 ات الحكومية:واملؤسس، املؤسسات الخاصة غير الربحية

توجد في أملانيا العديد من املؤسسات الخاصة التي ال تهدف للربح وكذلك بعض املؤسسات الحكومية 

ومن ثم فهي تخصص ، عناية فائقة بالبحث العلمي والباحثين واألنشطة التطويرية واالبتكارية ياألخرى والتي تول

 ات:أمواال كبيرة التمويل تلك األنشطة. ومن أهم تلك املؤسس

 ( مؤسسة ماكس بالنكMPG )Max Plank Gesellschaft  : 

معهدا(. وتركز تلك املعاهد الثمانين 80تقدم مؤسسة ماكس بالنك التمويل لعدد من املعاهد التابعة لها )

بصورة رئيسة على العلوم األساسية السيما في املجاالت الحديثة الواعدة. وعادة ما تتمركز تلك املعاهد حول 

بصورة رئيسة  -وتتولى الحكومة الفيدرالية، والذي يتولى إدارته بمفرده وباستقاللية كبيرة، الم من العلماءشخصية ع

 ((Manfred , 2003: 28مسئولية تمويل هذه املعاهد باالشتراك مع الواليات بحيث تقسم كالتالي:  –

 تمويل الواليات.% 50، تمويل فيدرالي %50التمويل الحكومي: -

، وهبات من أفراد غير األعضاء، والشركات، واملنظمات، للتمويل: بعض األعضاء من األفرادمصادر أخرى  -

 أو أطراف أخرى. ، BMBFوأموال املشروعات التي تقدمها الوزارة الفيدرالية التعليم والبحث العلمي 

  ( مؤسسة فرانهوفرFHG ):Fraunhofer Gesellschaft  

توفر مؤسسة فرانهوفر تمويال لعدد من املعاهد ، MPGبصورة شبيهة بما تقوم به مؤسسة ماكس بالنك 

على االبتكار التكنولوجي والجوانب التطبيقية للبحث العلمي  -في األساس -معهدا(. وتركز تلك املعاهد 65الخاصة بها )

اهد مع احتياجات قطاع الصناعة. وتتلقى معاهد وبالتالي يجب أن تتوافق أدوات الخبرة ومجاالتها لدى هذه املع

في حين تشترك تلك املصادر الحكومية والخاصة معافي تمويل بعض ، فرانهوفر التمويل األساس ي من مصادر حكومية

% 10و ،%90 أما الدعم الحكومي فتقدمه الحكومة الفيدرالية والواليات على حد سواء بنسب، املشروعات بعينها

 Brigitte)، (2003:89. على الترتيب

 ( مراکز هلمهولتزHGF )Helmholtz Zentren : 

وقد تأسست بهدف دعم البحث العلمي في املجاالت التي تتطلب ، مركزا(15يصل عدد تلك املراكز إلى )

وتقوم تلك ، التعاون بين التخصصات املختلفة وأعداد كبيرة من املوظفين واملعدات ومبالغ ضخمة من التمويل

والتي أنشئت في األصل ألغراض البحث العلمي في العلوم ، بتنفيذ كل من األبحاث األساسية والتطبيقيةاملراكز 

وتمتلك مراكز ، ولكن تحول العديد منها إلى مجاالت أخرى )مثل مجاالت البيئة وتكنولوجيا املعلومات(، النووية

لبحث العلمي تعد "املنسق األساس ي" للعمل داخل هلمهولتز مؤسسة مركزية خاصة ولكن الوزارة الفيدرالية للتعليم وا

وذلك بتطبيق ، فالوزارة تمتلك نفوذا قويا داخل تلك املراكز فيما يتعلق بتحديد مسار أولويات كل مركز، هذه املراكز

 . برنامج األولويات الخاص بها

(Federal Ministry of Education and Research ,2010: 21- 23) 
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 )دراسة مقارنة( السعودية
 , القحطانيالعقيلي (39)

 

أن الالمركزية من أهم ما يميز النظام الخاص بالبحث العلمي في أملانيا كما تسهم أيضا  وتالحظ الباحثتان

في تمويله عدة مؤسسات وشركات وتقع مسئولية تحديد املبادئ العامة التي تحكم مجاالت البحث والتطوير التي 

 تمولها الحكومة على عاتق الوزارة الفيدرالية للتعليم.

 :أملانيا تمويل التعليم العالي في

( تعد مسئولية مشتركة بين 316 -315: 2015، )النعمي إدارة وتمويل التعليم العالي األملاني كما يذكرها

الدولة )الحكومة االتحادية( والواليات األملانية. وقد حدد الدستور األملاني مسئولية الحكومة االتحادية في وضع إطار 

وتلك ، مة للتعليم العالي( ويترك الكل والية مسئولية تنفيذ هذه السياسةعام لسياسة التعليم العالي )املبادئ العا

وفقا لظروفها اإلقليمية وتمشيا مع املطالب والحاجات املحلية. ، املبادئ وتقديم الخدمات التعليمية داخل حدودها

وتساهم الحكومة الفيدرالية ، وإن الواليات األملانية تعتبر املصدر الرئيس ي لتمويل مؤسسات التعليم العالي األملاني

كما تشارك الحكومة الفيدرالية ، بنسبة كبيرة في تمويل إنشاء وتشييد املباني الجديدة املؤسسات العليم العالي

%( لكل منها على التوالي. 65%: 35الواليات بشأن املساعدات املالية التي تقدم للطالب بالتعليم العالي وذلك بنسبة )

هناك مصدر ثالث للتمويل يتمثل فيما يمكن أن تقدمه ، فإن مصدري تمويل التعليم العالي األملانيوباإلضافة إلى 

ومن أبرز املؤسسات املعنية بتشجيع البحوث ، الهيئات املعنية بتشجيع البحوث من تمويل املؤسسات التعليم العالي

تجري تعاقدات بين مؤسسات التعليم العالي أما بالنسبة للبحوث التطبيقية ف، األساسية جمعية البحوث األملانية

والشركات )الصناعة( والتي تعنى بتمويل املشروعات البحثية التي يضطلع بها األساتذة بهذه املؤسسات وهذا ما يميز 

 .التعليم العالي األملاني بكونه تعليم مجاني

 ألملانية فيما يلي:( في إيجاز املصادر تمويل الجامعات ا151 -150: 2015، وكما يشير )الحربي

  .االعتماد على السلطات املحلية وحكومات الواليات في توفير ميزانية التعليم والصرف عليه 

 .الضرائب العامة التي تحصلها الواليات واملدن األملانية 

  .اإلعانات واملنح التي تحصل عليها بعض الجامعات من الحكومة لتعويض العجز في ميزانيتها 

 لخاص في الدعم املالي والتدريب لجعل مخرجات الجامعات متوائمة مع ما يطلبه سوق إسهام القطاع ا

وهو ما أدى إلى زيادة كفاءة النظام التعليمي والحصول على مخرجات ذات جودة تنافسية ، العمل األملاني

ية. % من ميزانية الحكومة الفيدرال17وتحصل الجامعات األملانية على حوالي ، على مستوى العاملية

ويستخدم الباقي في املصاريف التشغيلية ، ويخصص الدعم األساس ي في املقام األول لتكاليف هيئة التدريس

وتمويلها ، واالستثمارية. كما تقوم الدولة بدعم االستثمارات الرأسمالية إلنشاء الجامعات الحكومية

 .مشاركة بين املقاطعات ووزارة التربية والتعليم الفيدرالية

 :ام التعليم العالي في اململكة العربية السعوديةواقع نظ

لتتولى مسؤولية اإلشراف والتخطيط  (1975هـ )1395في عام العالي التعليم  -تم إنشاء وزارة التعليم

 لتوفير الكوادر الوطنية املتخصصة في املجاالت اإلدارية ، والتنسيق الحتياجات اململكة في مجال التعليم الجامعي
ً
سعيا

، ية بما يخدم األهداف التنموية الوطنية. وقد سار التعليم الجامعي بخطى حثيثة في غالب املجاالت العمليةوالعلم

جامعة حكومية وعدد من الجامعات والكليات األهلية ذات طاقة استيعابية  25حيث وصل عدد الجامعات إلى 

 بين مناطق اململكة. وترتبط كافة هذه الجام، عالية
ً
التعليم الجامعي مع تمتعها  -عات بوزارة التعليموموزعة جغرافيا

 (2019، بقدر كبير من االستقاللية في املجالين اإلداري واألكاديمي )موقع وزارة التعليم
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 )دراسة مقارنة( السعودية
 , القحطانيالعقيلي (40)

 

( أن الجامعات السعودية تعتبر جامعات شاملة )برامج أكاديمية متنوعة وبرامج 305: 2012، يذكر )الصالحو 

ماعدا جامعتين فقط ، عتبر جامعات مختلطة )تجمع بين التعليم والبحث العلمي(دراسات عليا وبكالوريوس( وكذلك ت

وجامعة ، إذ تعتبر جامعة امللك فهد للبترول واملعادن جامعة متخصصة في علوم البترول واملعادن، تعتبر متخصصة

 امللك سعود للعلوم الصحية جامعة متخصصة في العلوم الصحية فقط. 

 .ي واملنهي في اململكة العربية السعوديةالتعليم والتدريب التقن

وتعمل ، هـ بإنشاء املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي10/8/1400صدر األمر امللكي الكريم في 

وتطوير هذه الخطط والبرامج بما ينسجم ، املؤسسة على تنفيذ الخطط والبرامج إلعداد وتدريب القوى الفنية واملهنية

 ، البالد لتلبية احتياجات سوق العملمه حاجة 
ً
ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة امللحة لتأهيل الكوادر الوطنية تأهيال

 فتوجت هذه الحاجة بصدور األمر السامي رقم )
ً
ه املؤيد لقـرار اللجنـة العليـا 1403/ 7/3( وتاريخ 5267/ه/ 7عاليا

املتضمن ضـرورة االهتمام بالتعليـم التقنـي علـى مسـتوى  هـ29/10/1402(/خ م وتاريــخ 209لسياسـة التعليـم رقـم )

وتضمن األمر السـامي التأكيـد علـى أن تكـون مسـؤولية ، الكليـات التقنـية؛ لتفتـح مسـارات أخـرى للتعليـم العالـي

(/م والتاريــخ 1194م )وافقـة لبــرنامج البكالوريـوس ذات الرقـملكمـا جـاءت ا، التوسع في هذا النمط مسـؤولية املؤسسة

راَسة فــيها إلـى أربـع 10/6/1409 ِّ
هـ التــي نصـت علـى أن تقـوم املؤسسـة بتطويـر الكليـة التقنـية بالريـاض ومـد فتـرة الد 

مسـارات  وبإنشـاء الكليـات التقنــية وضعـت املؤسسـة، سـنوات لكـي تمنـح درجـة البكالوريـوس فــي الهندسـة التقنــية

 بمسـتويات مختلفـة تلبـي 
ً
 فنــيا

ً
التدريـب التقنــي واملهنــي فــي منظومـة متدرجـة؛ إلعـداد القـوى البشـرية املؤهلـة تأهيـال

وألهميـة التكامـل بيــن التعليـم ، حاجـة السـوق املحليـة مـن األيـدي التقنـية واملهنـية العاملـة املاهـرة بمسـتوياتها املختلفـة

ه( ـ بـأن يـرأس مجلـس إدارة 20/7/1438( وتاريـخ ) 469ـف مسـتوياته والتدريـب؛ فقـد صـدر قـرار مجلـس الـوزراء )بمختل

 .(7: 2107، التقرير السنوي ليـم. )املؤسسـة معالـي وزيـر التع

 : البحث العلمي في التعليم العالي في اململكة العربية السعودية

حيث يعد من أهم ، وي في حياة الجامعة كمؤسسة علمية وفكريةإن البحث العلمي عنصر مهم وحي

االهتمام بالبحث العلمي  ويعد، املقاييس واملعايير املتداولة لدى قيام الجامعات وتميزها في أدوارها العلمية واملعرفية

در من املؤسسات من الضروريات للتقدم العلمي ألي مجتمع كان ومن هنا يأتي سياق الدول العظمى في امتالك أكبر ق

 من قبل هذه الدول في عدد ، البحثية وتخصيص أكبر ميزانية لإلنفاق على البحث العلمي
ً
 متزايدا

ً
لذلك يشهد استثمارا

 من 
ً
 ملواجهة عددا

ً
 استراتيجيا

ً
من املجاالت وامليادين وتخصص له إمكانيات مالية وتقنية وبشرية هائلة باعتباره خيارا

 .(2019، م َو موقع وزارة التعليم2012، ا املحلي والدولي )الصقرالتحديات الكبرى في بعده

 له في الجامعات بصفته ركيزة التطوير والتقدم في و 
ً
 مهما

ً
 للنشاط التعليمي ورافدا

ً
يعد البحث العلمي مكمال

الجامعات في فقد سعت الوزارة لتعزيز دور ، ولكونه وسيلة ترسيخ مفاهيم اقتصاد املعرفة املثلى، كل مجاالت العلوم

خدمة البحث العلمي من خالل تطوير مراكز البحث العلمي فيها باعتبار مؤسسات التعليم العالي قائدة للمعرفة ومنتج 

 (453: 2012، لها )الداوود

 ألهمية البحث العلمي بادرت الجامعات السعودية بإنشاء مراكز بحثية لتشرف على البحث العلمي ثم و 
ً
نظرا

" 3إنشاء عمادات للبحث العلمي بموجب القرار الصادر عن املجلس األعلى للتعليم العالي رقم "  تحولت بعد ذلك إلى

بن سعود اإلسالمية قصب السبعة بوصفها أول جامعة سعودية تنش ئ  ه وكان لجامعة اإلمام محمد 1405لعام 

دية الصادرة بقرار مجلس ثم جاءت الالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات السعو ، عمادة للبحث العلمي

ه في جلسته العاشرة واملتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس املجلس  1419/  10/ 2التعليم العالي بتاريخ 
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األعلى للتعليم العالي بتعميم إنشاء عمادة للبحث العلمي في كل جامعة تتبع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 

السعودية تتضمن عمادات البحث العلمي وال تكاد تخلو كلية من كليات الجامعات  العلمي فأصبحت الجامعات

السعودية من مركز للبحث العلمي تتفق جميعها على تشجيع العمل البحثي املتميز وتأمل خلق بيئة جاذبة ومحفزة 

رغم من أن البحث العلمي يعتبر وبال، تدعم التميز واإلبداع للباحثين في جميع مجاالت املعرفة لتحقيق الريادة العاملية

أحد أهم ركائز الجامعات وتوليه الجامعات أهمية كبرى ذلك من خالل إنشاء مراكز البحوث املتنوعة وربط الترقيات 

الوظيفية ألساتذة الجامعات بالبحث العلمي واعتباره أهم شروط الترقية إال أن املهتمين بالبحث العلمي في الجامعات 

إلى تطلعات املستفيدين وتظهر الفجوة بين  تقيأن كمية وطبيعة البحث العلمي في الجامعات ال تر  يكاد يجمعون على

، 2014، رة التعليم العالياز ، و 2012، )الصقر في الجامعات وبين احتياجات التنمية ومتطلباتها. ى األبحاث التي تجر 

 .(2018، الغامدي

 :السعوديةتمويل البحث العلمي في اململكة العربية 

وللبحث عن مصادر تمويل أخرى فقد أطلقت بعض ، تتحمل الدولة العبء األكبر في تمويل األبحاث العلمية

الجامعات منها جامعة امللك سعود برنامجا عرف باسم "كراس ي البحث" يهدف إلى تحقيق التميز في مجال البحث 

ويقصد بكرس ي البحث بأنه مرتبة علمية ، شراكة املجتمعيةالعلمي والتطوير واقتصاديات املعرفة بما يساهم في تنبؤ ال

تسند لباحث متميز في مجال تخصصه على الصعيدين الوطني والدولي ويزخر رصيده البحثي ملساهمات نوعية وكمية 

ومن أبرز أهداف كراس ي البحث دعم الصناعات الوطنية وتنمية الشراكة املجتمعية مع ، عالية في مجال االختصاص

 (327 : 2012، عة. )الصقرالجام

وتتصدر جامعة امللك عبد هللا للعلوم والتقنية قائمة الجامعات الخاصة من ناحية اإلنفاق على البحث 

 (52: 2014، وتعد كامل ميزانية الجامعة موجهة لهذا الهدف. )وزارة التعليم العالي، العلمي

 شطة االبتكارية:وهناك مبادرات إبداعية لوزارة التعليم لدعم البحوث واألن

  بتوقيع وزارة التعليم العالي مع بعض الجامعات  ـه1428مبادرة مراكز التميز البحثي: بدأت هذه املبادرة عام

السعودية عقود إلنشاء ثمانية مراكز للتميز البحثي في املرحلة األولى ثم إنشاء ستة مراكز في املحلة الثانية 

 (29: 2016، األمانة العامة لدول مجلس التعاون ؛ 291 :2013، )القرش ي لتحقيق متطلبات التنمية

  ه بتوقيع وزارة التعليم العالي مع بعض الجامعات 1431مبادرة مراكز األبحاث الواعدة: بدأت هذه املبادرة عام

 (30: 2016، الناشئة السعودية إلنشاء ثمانية مراكز أبحاث واعدة. )األمانة العامة لدول مجلس التعاون 

 :تعليم العالي في اململكة العربية السعوديةتمويل ال

 :التمويل الحكومي 

 م:يعلتجاء في وثيقة سياسة التعليم في تمويل ال

وأن العناية بهذه الطاقة عن طريق ، تعتبر الدولة أن الطاقة البشرية هي املنطلق في استثمار سائر طاقاتها

 التربية والتعليم والتثقيف هي أساس التنمية العامة.

وتنمو هذه النسبة مع نمو ، تراعي الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجه حاجة البالد التعليمية املتزايدةو 

  لإلنفاق على مجاالت التعليمِّ وتطويره وإصالحاته. %23وقد تم تخصيص ، امليزانية العامة
)اللجنة  من الدخل القوميِّ

 (1970، العليا لسياسة التعليم
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تدار ، تشرف عليها بشكل مركزي وزارة التعليم، ل الجامعات السعودية بالكامل من الحكومةوحاليا يتم تموي

( Kaustللعلوم والتقنية )هللا إال أن جامعة امللك عبد ، هذه الجامعات من قبل مجلس الجامعة ويرأسه وزير التعليم

 (Kaust ،2019موقع ؛ 305 : 2012، إذ ال تشرف عليها وزارة التعليم. )الصالح، تخرج عن ذلك

 :التمويل من األفراد 

يتحمل الطالب أو أسرته نفقات التعليم عن طريق دفع رسوم مقابل الخدمات التعليمية التي يتلقاها في 

 وتعد هذه الرسوم التي تمثل موارد مالية عنصرا حاسما في تمويل املؤسسات التعليمية.، املؤسسات التعليمية األهلية

نب إيجابية من أبرزها أنه يوفر الدوافع والحوافز االقتصادية في التعليم وما ينتج وللتمويل من األفراد جوا

كما أن تحمل الطالب نفقات ، عن ذلك من تقليل حجم اإلهدار املتمثل في الرسوب والتسرب من املراحل التعليمية

جعل الفرد أكثر حرصا على وي، التعليم تجعله أكثر حرصا على حسن استخدام املستلزمات التعليمية بفاعلية أكثر

اختيار أفضل نوع من التعليم ليتوافق مع طموحاته وإمكاناته من أجل تالفي أي خسائر مادية ناتجة عن سوء االختيار 

باإلضافة إلى أنه عامل من عوامل رفع كفاءة الطالب التعليمية حتى تتحقق اإلفادة القصوى من ، ومن ثم الرسوب

 (131 -130: 2013، لواقع العملي. )املالكياملعارف التي يكتسبها في ا

 :التمويل الذاتي 

البحث عن مصادر تمويلية أخرى لتخفيف ، فإن نظرا إلى تزايد النفقات التعليمية ومحدودية اإلمكانات

 العبء عن امليزانية القومية أصبح أمرا ضروريا.

( وال تشرف عليها Kaustلوم والتقنية )للعهللا ويعد التمويل الذاتي تجربة فريدة تميزت بها جامعة امللك عبد 

واملعروف  -وإنما تدار من قبل مجلس أمناء مستقل وتدعم عبر صندوق دعم االبتكار التابع للجامعة، وزارة التعليم

 باسم صندوق تمويل الرئيس ي 
ً
والذي يقدم الدعم للمشاريع والشركات الناشئة القائمة على التقنية والتي  –سابقا

 في املؤسسات األكاديميةتتبناها الجام
ً
 تماما

ً
وهو األول من نوعه في اململكة العربية ، عة. "هذا النهج يعد  جديدا

 (Kaust ،2019السعودية ". )موقع 

وقد تحصل الجامعات على موارد ذاتية مصدرها الغرامات والجزاءات واملبيعات الحكومية لبعض ما لديها 

 تحصل ، من أثاث وسيارات وأجهزة
ً
وكذلك من ، على موارد مالية من مطبوعاتها وإيجار بعض مبانيها ومرافقهاوأيضا

 تقديم بعض األبحاث والخدمات االستشارية التي تقدمها مراكز األبحاث وغيرها.

 :الوقف 

 
ً
لتعزيز ، قامت الجامعات املحلية بتأسيس أوقاف من أصول قليلة املخاطر ذات إيرادات مستقرة نسبيا

وذلك ألنه يسهم في زيادة املبالغ ، قف من املصادر البديلة لتمويل التعليم العالي الحكومييعد الو ، ميزانياتها

وتعد تجربة جامعة امللك ، ويستقطب كثيرا من أبناء الوطن الخيرين، املخصصة لإلنفاق في املؤسسات التعليمية

رة من رجال األعمال إلنجاز أعمال سعود في الرياض من التجارب الرائدة في هذا املجال؛ حيث حصلت على مبالغ كبي

وزارة  ؛137: 2013، وقفيه )أبراج الجامعة( من شأنها أن تسهم في تعبئة املوارد املالية للجامعة مستقبال. )املالكي

 (53: 2014، التعليم العالي
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 )دراسة مقارنة( السعودية
 , القحطانيالعقيلي (43)

 

 :العوامل والقوى املؤثرة على النظام التعليم العالي في أملانيا

وجمهورية أملانيا ، أو فشله يأتي بتأثير عدة عوامل وقوى لهذا النظامالشك أن تميز أي نظام تعليمي 

( هي ثالث أكبر دوله في أوروبا بعد فرنسا وإسبانيا ويمثل تعدادها السكاني 497: 2010، االتحادية كما أوردها )فرج

لشخصية األملانية بحبها وتتسم ا، ثلث تعداد الواليات املتحدة بالكامل بالرغم من أن مساحتها تساوي والية مونتانا

وحرصها على النظام واملرونة في العمل والتدقيق في األمور اليسيرة والصغيرة واملحافظة على العمل والطاعة وحب 

التعلم والسعي نحو الخلق واالبتكار هذا في الجوانب اإليجابية من هذه الشخصية ولكنها كانت تتميز في فترات تاريخية 

 للتنافس املثمر بين محدودة بالنزوع الى ا
ً
 مهما

ً
لعنصرية وامليل إلى الحرب والصراع الذي يرى فيه البعض أنه سلوكا

 وفيما يلي عرض ألهم القوى والعوامل املؤثرة في نظام التعليم في أملانيا:، األمم وكذا في صياغة التقدم وبناء الحضارة

 العوامل التاريخية والسياسية: 

تقف بالدرجة األولى وراء التقدم والتخلف في عالم اليوم ووراء درجة هذا التقدم العوامل التاريخية هي التي 

 أن تنتقل بعد عصر اإلصالح في، فإن أو ذلك التخلف
ً
من عصر إلى عصر في أوروبا  البالد املتقدمة قد اتيح لها غالبا

تغير وجه ، تشفات تكنولوجيةلى مخترعات ومكإطريق القوة معتمدة على العلم وعلى استغالل هذا العلم بترجمته 

 لى تلك القمة التي تتربع عليها من قمم التقدم.إحتى وصلت اليوم ، وتجلب الخير والرفاهية ألبنائها، رضهاأالحياة على 

( أملانيا من البالد املتقدمة التي أتيح لها أن تبدأ تقدمها منذ ثالثة 284 : 2009، ويضيف )بحري وقطيشات

ب واالنتكاسات التي مرت بها خالل هذه الفترة إال أنها استطاعت بجديتها في نشر التعليم قرون بالرغم من الحرو 

فكانت جديتها في نشر التعليم في حد ذاته ظاهرة تاريخية غيرت بها وجه الحياة ، وتعويض بعض املاض ي الذي فاتها

.بثورتها التعليمية ، رضها باختصارها الزمن والوقت ومسافة التخلفأعلى 
ً
 وثورتها على التخلف عموما

ً
  خصوصا

( أن األمة األملانية ذات تاريخ عتيد في قلب قارة أوروبا وقد أدى غزو نابليون إلى 497: 2010، ويذكر )فرج

نهضة 1988 -1939تفجير مشاعر الروح القومية والتعاضد القومي واالنطالق نحو وحدة أملانيا وقد شهدت الفترة من 

اب األملان كما شهدت أملانيا ثورة في مجال الصناعة واهتمامات عديدة في مجال التعليم اقتصادية اثارت اعج

 والشباب األملاني. 

( إلى أن التجربة األملانية في انتقالها السلمي ومن االنقسام الى التوحيد الكامل وفي 21: ه1435، وتشير )عون 

إلى مرحلة ، م1945ل بعد الحرب العاملية الثانية سنة انتقالها من الدمار الشامل والخراب االقتصادي شبه الكام

هذه التجربة تعطي مؤشرات مهمة عن نمط الشخصية األملانية املحركة للتغير ، النمو ثم النهضة خالل عقود معدودة

 وقيادته وتوجيهه في ظل ظروف بالغة الصعوبة وهذا يعطي مؤشر على االهتمام الكبير بالتعليم والتربية. 

( وبانضمام الجمهورية الديموقراطية األملانية إلى جمهورية أملانيا الفيدرالية في 133: 2006، عليوة)وتضيف 

م انتهت بذلك فترة االنقسام بين الدولتين األملانيتين والتي استمرت إلى ما يزيد عن أربعين 1990الثالث من أكتوبر 

وانتعاش دول غرب ووسط أوروبا ، يار االتحاد السوفيتيليتم اإلعالن عن دولة أملانية موحدة. وقد ساعد انه، عاما

 على إنشاء مناخ سياس ي للوحدة األملانية. 

م جرت محاوالت عدة لتأسيس 1990( وبمجرد إتمام الوحدة األملانية في عام 210 :2013، ويشير )خالف

في الواليات الغربية لجمهورية نظام سياس ي واقتصادي واجتماعي في واليات أملانيا الشرقية شبيه بالنظام املوجود 

ومن أخطر املهام السياسية الرئيسة التي تواجه أملانيا املتحدة إيجاد حل للمشاكل االقتصادية ، أملانيا الفيدرالية

بين جمهورية ، وقد تضمنت معاهدة الوحد، واالجتماعية التي ورثتها أملانيا الشرقية من النظام االقتصادي االشتراكي
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 )دراسة مقارنة( السعودية
 , القحطانيالعقيلي (44)

 

 جوهرية هدفت إلى إنشاء هيكل أساس ي عام ومتشابه في ، دراليةأملانيا الفي
ً
والجمهورية الديمقراطية األملانية نصوصا

 وميادين البحوث في جمهورية أملانيـا الفيدرالية.، وكذلك في التعليم العالي، خاصة في النظام املدرس ي، التعليم

 رالية من اتحاد عدة واليات يبلغ عددها( كما تتكون جمهورية أملانيا الفيد211: 2013، ويضيف )خالف

 ملعطيات النظام االتحادي )الفيدرالي( ، وألهداف إدارية وتمويلية، والية16
ً
تم تقسيم الواليات الستة عشر ووفقا

بل تعد بمثابة دول تتمتع بسلطات مستقلة فلكل ، الواليات األملانية الستة عشر ال تتمتع بصفة اإلقليمفإن  األملاني

دستورها الخاص الذي يجب أن يتطابق مع األساس الجمهورية والديمقراطية واالجتماعية لدولة القانون والية 

حسبما يعرفها الدستور األملاني ويتمثل الهدف األسمى الذي يهدف الدستور األملاني إلى تحقيقه في العمل على تحقيق 

وفيما عدا ذلك فللواليات األملانية مطلق الحرية في ، اناملساواة في الحقوق والواجبات والظروف املعيشية لجميع األمل

 .
ً
 صياغة دستورها بالشكل الذي تراه مناسبا

 العوامل االقتصادية: 

م وجامعة برلين 1837م وجامعة جوتنجن 1694( إلى أنه كان إنشاء جامعة هالي 495: 2010، يشير )فرج

راَسة الجامعية مجرد دراسة ميتافيزيقية بعيدة عن م وتحطيمها للمفاهيم القديمة للجامعة حيث لم تعد 1809 ِّ
الد 

 معزوال عنها ولقد كانت القوى العاملة 
ً
 عاجيا

ً
الحياة بل سارت دراسة حية تجعل من الجامعة جزء من الحياة ال برجا

من الخراب املدربة التي أخرجها النظام التعليمي األملاني قبل الحرب إلى عالم العمل كان لها دور كبير في التخلص 

واعتبرت أملانيا إحدى الدول الصناعية الرائدة في العالم وكانت أهم ، االقتصادي وتحقيق النمو خالل عدة عقود

العوامل التي ساعدت في هذا اإلنجاز االقتصادي املهارة التكنولوجية واإلدارية في الصناعة وقيام الجامعات ومعاهد 

وأملانيا دوله ذات اقتصاد مختلط وتغرس املدرسة في ، ب املناسبين لهذا اإلنجازالتعليم العالي بتوفير التعليم والتدري

نفوس األطفال منذ نعومة أظافرهم عادات حب العمل وأخالقياته بقوة وتتعاون الحكومة األملانية مع املؤسسات 

)سن 
ً
الحاجات واملهارات  سنة( حتى يتصرف الطالب على16 -15الصناعية وغيرها من برامج املشورة املهنية مبكرا

 واملستوى املعرفي الذي يرجى إحرازه من أجل الوصول إلى هدف وظيفي أو منهي معين. 

 217 -215: 2013، ويشير )خالف
ً
وتشكل بعد الواليات ، ( أن أملانيا تتمي ألكثر بلدان العالم الصناعي تطورا

م 2004ففي عام ، أهم سوق في دول االتحاد األوروبياملتحدة واليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتعد أيضا أكبر و 

وبهذا الرقم احتلت أملانيا ، بنسبة تعادل ثلث الناتج القومي اإلجمالي، مليار يورو 734بلغ حجم الصادرات األملانية 

الذي  ،مركز الدولة املصدرة رقم واحد في العالم. أما العصاب األساس ي في الصادرات األملانية فهو القطاع الصناعي

االقتصاد األملاني ذو توجهات عاملية بشكل ليس له فإن  وبهذا، م2004% حسب أرقام 84تبلغ إسهاماته في الصادرات 

 للمستثمرين األجانب، نظير
ً
 تقليديا

ً
 ، وال يعود ذلك إلى التطور التقني الرفيع فحسب، كما تعد أملانيا مركزا

ً
ولكن أيضا

إضافة إلى األمان وسيادة القانون وتوفر األيدي العاملة املاهرة ، ية التحتية املتطورةإلى املركز الجغرافي املتميز والبن

 األمر الذي وضع أملانيا في مركز تنافس ي أفضل على الصعيد العالمي. ، والعالية التأهيل

إذ يعمل  ،للصناعة األملانية قاعدة أوسع، فإن وباملقارنة مع دول صناعية أخرى كبريطانيا والواليات املتحدة

وقد أدى ، مليون فرد في قطاع الخدمات سريع التطور  28كما يعمل حوالي ، ماليين عامل 8في قطاع الصناعة األملاني 

النمو االقتصادي الكبير وزيادة امليزانية السنوية للدولة إلى اضطالع الحكومة بالنسبة األكبر في تمويل مؤسسات 

زانية الدولة ومؤسسات التعليم العالي إلى تخصيص كل من الحكومة كما أدت الزيادة في مي، التعليم العالي

 لطالب مؤسسات التعليم العالي يمكنهم من ، وحكومات الواليات، الفيدرالية
ً
وكذلك مؤسسات التعليم العالي دعما

انون الفيدرالي االستمرار في تحمل التكاليف الدراسية واملواظبة على البرنامج الدراس ي في أشكال عدة أهمها: منح الق
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منح ، منحة القرض التعليمي، مساعدات جمعيات طالب التعليم العالي األملانية، ملساعدات التدريب والتعليم

املساعدات املقدمة ، الدعم غير املباشر للطالب، اإلعانات الضريبية ألولياء األمور ، املؤسسات الخاصة بالنابغين

باإلضافة إلى ذلك يتولى القطاع الصناعي األملاني الجزء األساس ي من ، بالقروض االئتمانية للطال ، للطالب األجانب

واملؤسسات ، كما تتحمل العديد من املؤسسات الخاصة غير الربحية، تمويل جميع مهام البحث والتطوير في أملانيا

ؤسسة ماكس الحكومية مسئولية تمويل مشروعات البحوث والتطوير بمؤسسات التعليم العالي األملانية مثل: م

 وبعض املعاهد األخرى. ، وجمعية جوتفريد فيلهلم اليبينتس للعلوم، ومراكز هلمهولتز، ومؤسسة فرانهوفر، بالنك

 العوامل الثقافية واالجتماعية: 

 من التصورات حول املجتمع األملاني وأفراده من خالل 499: 2010، يورد )فرج
ً
( بلورت اللغة واألفكار كثيرا

 من اللغات املختلفة وفي خضم الجانب الفكري واالجتماعي ، واألدباء األملانآراء املفكرين 
ً
واللغة األملانية تعد مزيجا

)مقومات الشخصية  نجد تداخل عوامل التاريخ واللغة والجغرافيا والسياسة لتوضح وتكشف لنا عن عناصر ثابتة

وهذا على خالف ما آتى به التاريخ ، مهذبون ، الءنب، شجعان، األملانية القومية( األملان مضيافون فخورون بأنفسهم

ولقد كان لعالم املفكرين في القرن الثامن عشر وبداية ، في عصر الهجرات السكانية من صفات الشراسة والقسوة

 في الفكر األملاني 
ً
 مهما

ً
القرن التاسع عشر والسنوات التي تلت ذلك أهمية كبيرة في أملانيا فقد لعبت الجامعات دورا

 الحياة السياسية حين كان معظم املفكرين من خريجي الجامعة.و 

 :العوامل والقوى املؤثرة على النظام التعليم العالي في اململكة العربية السعودية

 العامل التاريخي والسياس ي:

، اململكة العربية السعودية ذات تاريخ عميق لكونها موطن للعديد من الحضارات ومهد للرساالت السماوية

 سياسيا في غالب املناطق مما انعكس ايجابيا على التعليم العالي باستثناء منطقة نجران والتي تشهد ت
ً
عيش استقرارا

 لحركة البحث العلمي.
ً
 توقفا نسبيا

وتنبثق السياسة التعليمية في اململكة كما نصت عليها وثقة سياسة التعليم من اإلسالم الذي تدين به األمة 

 
ً
 للحياة عقيدة وعبادة وخلقا

ً
 متكامال

ً
 ونظاما

ً
وإن غاية ، وهي جزء أساس ي من السياسة العامة للدولة، وشريعة وحكما

 
ً
وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم ، وغرس العقيدة اإلسالمية ونشرها، التعليم فهم اإلسالم فهما صحيحا متكامال

وتطوير املجتمع ، تنمية االتجاهات السلوكية البناءةو ، وإكسابه املعارف واملهارات املختلفة، اإلسالمية وباملثل العليا

ا وثقافيا  نافعا في بناء مجتمعه وإعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علميا ، اقتصاديا واجتماعيًّ
ً
وتهيئة الفرد ليكون عضوا

 
ً
 عاليا

ً
ا تأهيال ادئ اإلسالم ومب، في ضوء العقيدة السليمة، والنهوض بأمتهم، ألداء واجبهم في خدمة بالدهم، وفكريًّ

السديدة. واتاحة الفرصة للدراسات العليا في التخصصات العلمية املختلفة والقيام بدور إيجابي في ميدان البحث 

واملخترعات وإيجاد الحلول السليمة املالئمة ، والعلوم، في اآلداب، العلمي الذي يسهم في مجال التقدم العالمي

تقنية )التكنولوجية(. كذلك النهوض بحركة التأليف واإلنتاج العلمي بما يطوع ملتطلبات الحياة املتطورة واتجاهاتها ال

ويمكن البالد من دورها القيادي لبناء الحضارة اإلنسانية على مبادئها األصيلة. ، العلوم لخدمة الفكرة اإلسالمية

 .(1970، )اللجنة العليا لسياسة التعليم
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 العامل االقتصادي:

االقتصادية املحورية في العالم ملا تملكه من احتياط مؤكد من البترول والذي يصل تعد اململكة من الدول 

% من االحتياط العالمي حيث يعتبر البترول السعودي واحدة من أهم دعائم االقتصاد العالمي وحكومة 25إلى 

وأ مكانته كأحد ليتب، ول وحتى يومنا هذا على تطوير وتنمية االقتصاد السعودياململكة منذ عهد املؤسس األ 

 على اإلنفاق على التعليم العالي
ً
، االقتصاديات املتطورة ذات الثقل على مستوى العالم والذي انعكس ايجابيا

والكراس ي البحثية والتوسع الرأس ي واألفقي في الكليات التقنية للبنين والبنات ولكن التحدي الحقيقي اليوم ملؤسسات 

تطوير اقتصاديات املعرفة والتي تمثل االقتصاد املبني بشكل مباشر على إنتاج ونشر التعليم العالي الجامعي يتجسد في 

واستخدام املعرفة واملعلومات في األنشطة اإلنتاجية والخدمية املختلفة "فإن تحقيق التقدم والرخاء االقتصادي في 

ما يمكن وذلك من خالل االعتماد  أي مجتمع يتطلب االستفادة القصوى من املوارد البشرية واملادية املتاحة بأفضل

على األبحاث العلمية التي تقدم للمجتمع الحلول املمكنة ملشاكله االقتصادية والصحية والتعليمية والسياسية 

ن ألذا فإنه يحتم على املجتمعات التي تطل بالتقدم أن تولي البحث العلمي جل اهتمامها و ، والصناعية والزراعية

. )الداوود تهاعمل على استشار لألبحاث واتوظف ما تنتجه مراكز ا
ً
، موقع وزارة التعليم، 2017، واستثمارها جيدا

2019). 

 أوجه الشبة واالختالف في نظام التعليم العالي في أملانيا واململكة العربية السعودية وتفسيرها

 :أوجه التشابه وتفسيرها

 بين امل
ً
 محدودا

ً
ملكة العربية السعودية وأملانيا في بعض بعد استعرض ما سبق يتضح أن هناك تشابها

 الجوانب وهي كالتالي:

 .أن األصل في التعليم العالي في كل من الدولتين حكومي ومجاني 

 .تمويل التعليم في األصل يعتد على التمويل الحكومي بشكل كبير 

 ويمكن تفسيرها في ضوء العامل االقتصادي والسياس ي:

الدولتين مرتفع كما أن االستقرار السياس ي أسهم في تقدم التعليم العالي أن املستوى االقتصادي في كال 

 بشكل ملحوظ مع االختالف في مستوى التقدم.

 :أوجه االختالف وتفسيرها

 التعليم والتدريب الفني والتقني في أملانيا واململكة العربية السعودية:

ومواكب ملتطلبات سوق ، متعدد في التخصصاتنالحظ التعليم والتدريب الفني والتقني في أملانيا متنوع و 

باإلضافة إلى ، العمل وكما أنه مرتبط بالجامعات والتعليم العالي وحيث أنه يمنح في الحد األدنى درجة البكالوريوس

تفعيل التعليم التعاوني في الجامعات الذي يتيح املشاركة بين الشركات واملؤسسات مع الجامعات من أجل التدريب 

في حين أنه في اململكة العربية السعودية محدود التخصصات ومنفصل عن الجامعات والتعليم العالي ، ظيفثم التو 

 وكما أنه يمنح درجة الدبلوم باإلضافة إلى البكالوريوس فقط.
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 ويمكن تفسير أوجه االختالف في ضوء العامل االقتصادي بما يلي:

التالي هناك اهتمام كبير بالتعليم التقني واملنهي ورفع جودته بما أن االقتصاد في أملانيا قائم على الصناعة فب

 الرتباطه بسوق العمل.

أما في اململكة العربية السعودية نجد االقتصاد لديها يعتمد بشكل كبير على املوارد الطبيعية )النفط( لذلك 

في حين توفر ، جات العلميةنالحظ ضعف االهتمام بالتعليم التقني واملنهي من حيث تعدد وتنوع التخصصات والدر 

 االيدي العاملة األجنبية بأجور أقل.

 ويمكن تفسير أوجه االختالف في ضوء العامل السياس ي التاريخي بما يلي:

قبل الحرب في أملانيا كان لهم دور في تأسيس الجامعات  يأن القوى العاملة التي أخرجها النظام التعليم

 ذلك الوقت وحتى اآلن.التطبيقية واملهنية لحاجتهم لها في 

أما في اململكة العربية السعودية نرى أن االستقرار السياس ي والتاريخي لم يجعل هناك حاجة للتعليم التقني 

 واملنهي فكان هذا األثر في عدم إنشاء جامعات تقنية ومهنيه قديمة.

 ويمكن تفسير أوجه االختالف في ضوء العامل االجتماعي بما يلي:

ي أملانيا منذ القدم اهتمامهم باملهن والعمل اليدوي والصناعة فاملجتمع يرغب في التخصص نجد املجتمع ف

كما أن مساهمة الشركات واملؤسسات ساعدت في تطوير املجتمع حيث أخرج التعليم ، بهذا املجال لحاجته لذلك

 التعاوني الذي يدرب أفراد املجتمع لهذا املجال ويتيح لهم فرص توظيفية.

ململكة العربية السعودية نرى املجتمع مازال يعتمد على العمالة األجنبية في حين أن مخرجات أما في ا

وألن بعضهم اعتاد على الوظائف املكتبية التي ، التعليم املنهي والتقني ينظر لهم نظرة دونية من قبل بعض املجتمع

 يبذل فيها جهد قليل وتمنح أجور عالية.

 واململكة العربية السعودية:البحث العلمي في أملانيا 

مؤسسات غير ، معاهد التعليم العالي)الجامعات(، البحث العلمي في أملانيا يقوم به ثالث قطاعات متنوعة

حيث يتولى القطاعي الصناعي النصيب األكبر في دعم البحث العلمي باإلضافة إلى توفر ، قطاع صناعي، جامعية

أما البحث العلمي ، تقوم بدعم البحث والتطوير والعناية بالباحثين مؤسسات خاصة غير ربحية ومؤسسات حكومية

 بالجامعات من حيث االشراف عليه وتمويله باإلضافة إلى وجود تمويالت 
ً
 مرتبطا

ً
في اململكة العربية السعودية غالبا

 أخرى غير مستمرة مثل كراس ي بحثية.

 يلي: ويمكن تفسير أوجه االختالف في ضوء العامل االقتصادي بما

في أملانيا نجد النصيب األكبر في دعم البحث العلمي وتبني األبحاث العلمية والتطويرية من خالل الشركات 

 واملؤسسات من أجل تطوير املنتجات الصناعية لهدف ربحي وملواكبة التطورات العاملية وتحقيق الجودة وكفاءة.

املواد الطبيعية )النفط( نلحظ ضعف الدعم من  بما أن االقتصاد في اململكة العربية السعودية قائم على

املؤسسات والشركات للبحوث العلمية والتطبيقية وذلك أدى إلى ظهور فجوة بين األبحاث التي تجرى وبين احتياجات 

 100التنمية ومتطلباتها وهذا ما أكده وزير التعليم الحالي أن ما تم إنفاقه على البحث العلمي في الجامعات ال يتعدى 

 .2030مليار خصصت لإلنفاق عليه وهذا يشير إلى ضعف املواءمة والتنسيق مع مستهدفات رؤية  6مليون مقابل 
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 تمويل التعليم العالي في أملانيا واململكة العربية السعودية:

د أما في اململكة العربية السعودية نج، غير مركزي ، نالحظ أن تمويل التعليم العالي في أملانيا متنوع الجهات

 مركزي 
ً
( والتي Kaustللعلوم والتقنية )هللا  عدا جامعة امللك عبد، معتمد على الدولة، تمويل التعليم العالي غالبا

 تنفرد بالتمويل الذاتي في اململكة.

 ويمكن تفسير أوجه االختالف في ضوء العامل االقتصادي والسياس ي بما يلي:

وأدى ، نسبة تمويل الجامعة مرتبط بمستوى األداءأملانيا اتاحت الفرص لعدة جهات لتمويل الجامعات و 

أما في اململكة العربية السعودية نجد تمويل التعليم العالي معتمد على ، ذلك إلى تنافس الجامعات في الجودة واإلنتاج

سوى ، الحكومة ونسبة التمويل ثابتة غير مرتبطة باألداء وذلك لعدم وجود شركات ومؤسسات تبحث عن الربح

 ألنها ربطت بين النظرية والتطبيق ولوجود جامعة 
ً
امللك فهد للبترول واملعادن التي تعتبر من أفضل الجامعات عامليا

 شركة أرامكو الداعمة لها.

 األليات املقترحة لالستفادة من نظام التعليم العالي األملاني في اململكة العربية السعودية:

من خالل تقديم الخدمات التعليمية ، أساس التطبيق واإلنتاجتبني مفهوم الجامعة املنتجة التي تقوم على 

 من خالل:، واالستشارية والشراكات املجتمعية مع املؤسسات الحكومية واألهلية

تبني األبحاث التطبيقية في تطوير وزيادة جودة منتجات الشركات كشركة سابك تتبنى البحوث الخاصة في  -1

 مجال الكيمياء.

مؤسسات لتقديم برامج تخدم هذه املؤسسات بحيث تشارك في أهدافه وتدفع  عقد شراكة مع شركات أو  -2

 كلفته وتوظف مخرجاته.

تفعيل التعليم التعاوني في الجامعات بحيث االستفادة من الشركات واملؤسسات في تدريب الطالب وتهيئتهم  -3

 لسوق العمل.

، ي كمركز لالستشارات الهندسيةإنشاء مراكز استشارية تقدم الخدمات وريعها للجامعة والبحث العلم -4

 استشارات بحثية.، استشارات أسرية

إنشاء مراكز أعمال في الجامعات كالتخصصات الطبية يخصص لها يوم لتقديم الخدمات الطبية بمشاركة  -5

 استشاريين بأسعار مناسبة وريعها للجامعة.

 وملواكبة متطلبات سوق العمل. 2030ضم التعليم املنهي والتقني إلى الجامعات لتحقيق أهداف رؤية  -6
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 التجارب الجديدة واملميزة في التعليم العالي والبحث العلمي. (2016) .األمانة العامة لدول مجلس التعاون  -

 لنشر والتوزيع.. في التربية املقارنة دراسات نوعية. عمان: دار صفاء ل(2009) .نازك، منى وقطيشات، بحري  -

. تمويل التعليم الجامعي في مصر في ضوء املتغيرات واالتجاهات التقرير (2004) السيد السيد محمود.، البحيري  -

 م2017، السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي

مقدمة  قة عملور ، مشاركة الكلفة في التعليم واإلفادة منها في تمويل التعليم السعودي (2005نياف )، الجابري  -

 األردن.، جامعة اليرموك، مجلة اتحاد الجامعات العربية، إلى مؤتمر التعليم العالي
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والتدريب املنهي في االردن: واقعه وتطلعاته املستقبلية. رسالة الخليج  التعليم .(1986). حسن ىعيس ، الجراجرة -

  .248 -197ص ، 17ع ، 6العربي: مكتب التربية العربي لدول الخليج س 

 :. بدائل مقترحة لتمويل التعليم في الجامعات الحكومية باململكة العربية السعودية(2015) محمد أحمد.، الحربي -

. مجلة كلية التربية
ً
 .172 -141ص، (103) ع، (26) مج، جامعة بنها، جامعة امللك سعود أنموذجا

في كل من أملانيا و نيجيريا و إمكانية اإلفادة . دراسة مقارنة لتمويل التعليم العالي (2013أحمد عبدالنبي.)، خالف -

 .304 -163ص ، (44) ع، (16) مج، الجمعية املصرية للتربية املقارنة واالدارة التعليمية، منها في مصر. التربية

. التربية املقارنة: األصول املنهجية ونظم التعليم اإللزامي. القاهرة: دار الفجر للنشر (2009) نبيل سعد.، خليل -

 التوزيع.و 

. أبحاث مؤتمر: 2030. مسؤولية الجامعات السعودية في تحقيق رؤية اململكة (2017عبداملحسن سعد. )، الداود -

 . 442 -419، م: جامعة القصيم2030دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 

لتوافق بين مخرجات . التعليم التعاوني كخيار إستراتيجي لتحقيق ا(2018خامرة.)، الشيخ و أبوعمامة، الداوي  -

 املفهوم واألنوار واألدوار في إطار املؤشرات 
ً
التعليم العالي ومتطلبات سوق الشغل: التجربة األملانية أنموذجا

 .57 -23ص، (49) ع، االجتماعية. مجلة كلية التربية بالزقازيق

خريجي على ضوء خبرة أملانيا. . تطوير التعليم العالي في مصر ملواجهة بطالة (2013مياسة خيري محمود. )، الديب -

 .696 -617ص، (14) ع، (3) مج، جامعة عين شمس، مجلة البحث العملي في التربية

واقع البحث العلمي في الجامعات السعودية ومقترحات للتطوير: دراسة . (2012عبدهللا محمد. )، الصقر -

. 336 -317: 26كلية التربية ع -تحليلية. مجلة كلية التربية: جامعة أسوان
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مجلة الدراسات ، . مصادر تمويل التعليم العالي باململكة العربية السعودية(2012نوال بنت سعد. )، الطويرقي -

 .287 -263ص، (1ج )، (24ع )، رابطة التربويين العرب، العربية وعلم النفس

. تصور مقترح لتطوير التعليم التقني واملنهي في ليبيا. مجلة كلية التربية (2017)ر. لقاد نجاة عبدا، هللا عبد -

 .58 -35ص، (4) ع، كلية التربية، جامعة بنغازي ، العلمية

 والنشر.املنصورة: الشافعي للطباعة ، مصر، 1. قراءات في التربية. ط (2003مكروم )، عبد الودود -

الرياض: ، البحث العلمي مفهومه/أدواته/ أساليبه (2004كايد )، ذوقان َوعبدالحق، عبدالرحمن َوعبيدات، عدس -

 دار أسامة للنشر والتوزيع.

كراس ي البحث: التجربة السعودية في ضوء املمارسات . (2012وستيفن همفريز. )، ناصر بن محمد، العقيلي -

 . 23 -11: 8وزارة التعليم العالي ع ، املجلة السعودية للتعليم العالي .العاملية

 .1ط، التربية ونظمها التعليمية املعاصرة. عمان: دار االعصار العلمي .(2016) عيس ى إبراهيم.، علي -

 ه(. سياسة التعليم في أملانيا. الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية.1435) وفاء محمد.، عون  -

. مدى توافر معايير الجودة في التعليم العالي باململكة العربية السعودية مقارنة ببعض (2015) مد.وفاء مح، عون  -

  39 -37: 102ع ، 26مج ، جامعة بنها، دول العالم. مجلة كلية التربية

 . التعليم العالي والجامعات السعودية: التحديات(2010عبدهللا )، وعبدالقادر، محمد بن عبدالعزيز، العوهلي -

، الجامعات العربية: التحديات واآلفاق: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، وبرامج التطوير. املؤتمر العربي الثالث

 . 338 -323، شرم الشيخ: املنظمة العربية للتنمية االدارية
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، والتوزيع. نظم وسياسات التعليم نماذج عربية وأجنبية. عمان: دار وائل للنشر (2011) معن محمود.، عياصرة -

 .1ط

درجة أهمية الشراكة بين جامعة جدة والقطاع الخاص في ضوء رؤية . (2018عبدالعزيز بن محمد)، الغامدي -

 . 443 -413: 53كلية التربية ج  -." املجلة التربوية: جامعة سوهاج2030اململكة العربية السعودية 

خاص في تمويل البحث العلمي باململكة العربية "دور القطاع ال (2013رانية بنت محمد بن ضيف هللا. )، القرش ي -

 . 333 -279: 44ع، 14السعودية." عالم التربية: املؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية املوارد البشرية س

"بدائل تمويل التعليم العالي الحكومي في اململكة العربية  (2013عبدهللا بن محمد بن صالح. )، املالكي -

 . 147 -113: 10جلة السعودية للتعليم العالي: وزارة التعليم العالى ع السعودية." امل

. نظام التعليم في أملانيا: دراسة حالة. مجلة البحوث النفسية (2003) أميمة حلمي عبدالحميد.، مصطفى -

 .173 -110ص، (1) ع، (18) مج، جامعة املنوفية، كلية التربية، والتربوية

تصور مقترح لتطوير مشاركة كلفة التعليم العالي في اململكة العربية السعودية . (2017) محمد محمدي.، ملخص -

، جامعة العلوم والتكنولوجيا، املجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، في ضوء بعض التجارب العاملية

 32 -2ص ، (27) ع، (10) مج

 _/https://www.tvtc.gov.sa (2019موقع املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي ) -

مارس(. تطوير البرامج التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل ومعالجة  -م2012منصور بن عبد هللا. )، امليمان -

مع سوق  مشكلة البطالة في اململكة العربية السعودية. ورقة مقدمه للمؤتمر الدولي تكامل مخرجات التعليم

 م.٢٠١٢/ 3/ 28 -25، األردن، جامعة البلقاء التطبيقية، العمل في القطاع العام والخاص

جامعة ، . االتجاهات املعاصرة في تمويل التعليم. مجلة جامعة الزيتونة(2015عبدالرزاق محمد. )، النعمي -

 .322 -312ص ، (13) ع، الزيتونة

وكالة الوزارة ، اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء، لثة للجامعات. الوظيفة الثا(2013وزارة التعليم العالي ) -

 .للتخطيط واملعلومات: اململكة العربية السعودية

وكالة الوزارة ، اإلدارة العامة للتخطيط، . واقع اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير( 2014وزارة التعليم العالي ) -

 .ديةللتخطيط واملعلومات: اململكة العربية السعو 

 . التعليم العالي في أملانيا. الرياض: مركز البحوث والدراسات بوزارة التعليم.(2010) وزارة التعليم العالي. -

. تقرير دراسة اليونسكو لتمويل التعليم العالي في الدول العربية. مكتب اليونسكو اإلقليمي (2018اليونسكو. ) -

 للتربية في الدول العربية: بيروت.
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