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الواليات المتحدة في  العالي الشعبية في تمويل التعليمالمشاركة 
 وإمكانية اإلفادة منها في مصراألمريكية والمملكة المتحدة 

 
 إعداد                                          

 (1)د. محمد جاد حسين أحمد                                
 ملخص الدراسة

عرف على األسس النظرية للمشاركة الشعبية في هدفت الدراسة إلى الت
تمويل التعليم العالي، ورصد مالمح خبرة كل من الواليات المتحدة األمريكية 
والمملكة المتحدة في تفعيل المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي )مع 
عرض خبرة جامعتي: هارفارد في الواليات المتحدة، وجامعة أكسفورد في 

المتحدة(، ومحاولة االستفادة من خبرة دولتي المقارنة في وضع بعض المملكة 
التوصيات والمقترحات اإلجرائية لتفعيل المشاركة الشعبية في تمويل التعليم 
العالي في مصر، واستخدمت الدراسة المنهج المقارن، وتوصلت لمجموعة من 

 النتائج، منها:
لمملكة المتحدة في االهتمام تتشابه كل من الواليات المتحدة األمريكية وا –

بالمشاركة الشعبية وتفعيلها؛ على اعتبار أنها أحد االتجاهات العالمية 
 المعاصرة في تمويل التعليم العالي.

تتشابه دولتا المقارنة بشكل عام في أهداف المشاركة الشعبية في تمويل  –
 التعليم العالي.

تحفيز المشاركة الشعبية تتشابه دولتا المقارنة في وجود بعض التشريعات؛ ل –
 في تمويل التعليم العالي.

 

جامعةة  –بالغردقةة  أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية المساعد بكلية التربيةة ((1
   جنوب الوادي
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تتشابه دولتا المقارنة في صور المشاركة الشعبية في التمويل والتي تتمثل  –
في: المنح، والتبرعات، والوقف، ودعم الخريجين، وتتشابه في أن حجم 
المشاركة الشعبية في تزايد مستمر، وإن كانت تختلف في حجم أموال 

ة، فهي في الواليات المتحدة أكبر بكثير من حجم األموال المشاركة الشعبي
 في المملكة المتحدة.

تتشابه دولتا المقارنة في إنشاء إدارة متخصصة إلدارة أموال المشاركة  –
 الشعبية.

تختلف دولتا المقارنة في نشأة وتطور المشاركة الشعبية في تمويل التعليم  –
طوياًل من المشاركة تمتد لقرن من  العالي، فتمتلك الواليات المتحدة تاريًخا

الزمان، في حين يرجع األخذ بهذا المفهوم في المملكة المتحدة إلى نحو 
 ربع قرن.

تتشابه دولتا المقارنة في وضع آليات لزيادة المشاركة الشعبية في تمويل  –
 التعليم العالي.

فورد تعد خبرة كل من جامعتي هارفارد في الواليات المتحدة األمريكية وأكس –
في المملكة المتحدة من الخبرات المتميزة والرائدة وذات التاريخ في تفعيل 
المشاركة الشعبية، وتسعى كل منهما إلى زيادة نسبة المشاركة، وتحقيق 
مستويات مرتفعة من الموارد المادية وغير المادية باستخدام أساليب مختلفة 

 ومتطورة. 
ات والمقترحات اإلجرائية؛ وقد أسفرت الدراسة عن وضع بعض التوصي 

لتفعيل المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي في مصر على ضوء 
 االستفادة من خبرة الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة.
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in United States of America and United Kingdum and the 

Possibility of  
Benefiting from them in Egypt 

 
Dr. Mohamed Gad Hussein Ahmed 

Assistant Professor of comparative education and educational 
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Hurghada Faculty of Education – South Valley University 

 

Abstract 
 

The Study aimed to Identify the Theoretical basics of 

public participation in the financing Higher Education, and 

monitoring of the aspects of experience both in the United 

States and United Kingdom in activating public participation 

in the financing of Higher education; (With Display Harvard 

university experience in the United States and the University 

of Oxford, in United Kingdom)Attempting to benefit from 

the experience of the two countries on setting some 

recommendations and practical procedures to activate public 

participation in financing higher education in Egypt. The 

Study utilized the comparative method, and came up with 

some results, including: 
-Similar to both the United States and United Kingdom are 

similar in public participation Interest and activation, as a 

contemporary global trend in financing higher education. 

-The two countries generally are similar in the aims of public 

participation in financing Higher education.  

-The two countries are Similar in legislations to support 

public participation.  

--The two countries are similar in the aspects of participation 

in financing in the forms of philanthropy and grants and 

endowment, and alumni support; They are both similar in the 
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growing size of participation even they are different in 

philanthropy and grants and endowment, and alumni 

support; as it is Greater in USA.  

--The two countries are similar in establishing a special 

administrtion for managing public participation money  

- The two compared countries are different in the origin and 

development of public participation in financing higher 

education; USA has alonger history of participation that 

extends to a century while in UK it dates back to 1/4 century. 

--The two countries are similar in setting procedures for 

public participation in financing higher education. 

 

Both Experience of Harvard in The USA and The 

Experience of Oxford in the United Kingdom are Considered 

some of The Leading and Special Eperience in activating 

Popular Participation. In Addition , Both of them also Seek 

to Increase The Participation rate and Achieve high levels of 

material and non- material resources using different and 

developmental methods.  

The study concluded with some recommendations and 

procedural suggestions to activate public participation in 

financing higher education in Egypt in light of USA and UK 

experiences. 
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يات المتحدة الوالفي  المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي
 وإمكانية اإلفادة منها في مصرالمتحدة األمريكية والمملكة 

 د. محمد جاد حسين أحمد                                                       
 

 مقدمة 

واألداة  مجتماع،ساائل تحقياق التنمياة فاي أ  أهام و العاالي  يعد التعليم
ومواجهة المتغيرات العصرية؛ ألنه المساوول عان  :ة إلحداث التطوريالرئيس

ة التااي يأحاد الادعائم الرئيسا  وهاو المجتماع،المنتجاة فاي  البشااريةإعاداد القاو  
كمااا أنااه منطلااق لسااعيها  والتقاادم،جتمعااات فااي تحقيااق الرخاااء تعتمااد عليهااا الم

 المستقبل.تحديات الحاضر ومتطلبات نحو مواجهة 

ذا أولويااة للمجتمعااات التااي تصاابو إلااى  العااالي كمااا يعااد االهتمااام بااالتعليم 
وخاصااة فااي ااال مااا أكدتااه المتغياارات  ،ماان التنافسااية والتميااز تحقيق مسااتو  عااال  

ماان أن العنصاار البشاار  هااو رأ   ،المعاصرة من عولمة وثورة علميااة وتكنولوجيااة
ير كماااا أناااه السااابيل الوحياااد لتحقياااق أهاااداف التنمياااة والتطاااو  ،ولالماااال الحقيقاااي للاااد

فااي معظاام الاادول تحااديات  العااالي واجااه التعلاايم يو  .الااذ  تتطلااع إليهمااا المجتمعااات
 ؛اا وكيفااً ومن أبرزها توفير مصادر تمويل مناساابة لتحقيااق جااودة التعلاايم كماا   ،كبيرة 

حتااى  ،لجامعااات الماديااةماان أجاال تلبيااة احتياجااات ا ضاارور    فتااوفير التموياال أماار  
 .وتحقيق أهدافها وأهداف المجتمع ،القيام بواائفها تتمكن من

مااااان أكبااااار التحاااااديات التاااااي تواجاااااه العاااااالي  تعلااااايم وتعاااااد قماااااية تمويااااال ال
في ذلك الاادول المتقدمااة والاادول الناميااة  وتتساو   ،المسوولين في جميع دول العالم 

وزياااادة تكلفاااة  ،اد الطاااال وخاصاااة ماااع الزياااادة الملحوااااة فاااي أعاااد ،علاااى الساااواء
فتااا ثر كفاياااة  ؛فاااي الوقااات الاااذ  يقااال فياااه معااادل اإلنفاااا  علاااى الطاااال  ،الطالاااب

 & Lungا )ا كبيرً تأثيرً  ومخرجاتهالتمويل المتدنية في مدخالت التعليم وعملياته 
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Moldovan & Alexandra, 2012, P.940)،  وهي قمية متجددة باسااتمرار
 وارتفااااال تكلفااااة نظااااام التعلاااايم  ،تصاااااد  العااااالميبساااابب التغياااارات فااااي النظااااام االق

مااان الموازناااة  العاااالي مماااا يااا ثر فاااي نسااابة المخصصاااات المالياااة للتعلااايم  ؛العاااالي
العااالي  في الوقت الذ  تزداد فيه الرغبة نحااو تحسااين نوعيااة التعلاايم  ،العامة للدول

 .(Katsarova, 2015,P.22) وإصالحه لمواكبة التغيرات المستقبلية

لمااوارد الحكوميااة باادأت الجامعااات فااي دول العااالم المختلفااة تتجااه ومع قلااة ا
إلااااى التوساااااع فاااااي آفااااا  المشااااااركة مااااان األفااااراد والم سساااااات اإلنتاجياااااة والقطاااااال 

تحقياااق عاااد يحيااا   ،للحصاااول علاااى التمويااال الاااالزم ألنشاااطتها المختلفاااةالخاااا ؛ 
تسااهم  هاااألنمن أهم عناصر التنمية وخاصة في الاادول الناميااة؛  المشاركة الشعبية

دفع عجلااة لاا ماان المسااوولية  اوتحماال جاازءً  ،فااي تخفيااف العاابء عاان كاهاال الدولااة
حكوماااااات وأفاااااراد المجتماااااع التنمياااااة الشااااااملة مساااااوولية مشاااااتركة باااااين الف .التنمياااااة

إن  :( بقولااااهCharbel,2011,P.70شاااااربل )ولقااااد أكااااد علااااى ذلااااك  ،وم سساااااته
صااعوبات متزاياادة فاااي تموياال التعلاايم العااالي فااي منطقااة الشاار  األوساا  ساايواجه 

 .توزياااع هاااذا الماااواردماااع  ،وتزاياااد نااادرة الماااوارد الحكومياااة ،اااال السياساااات الحالياااة
لتعلاايم العااالي سااوف تكااون لماليااة المصااادر الالتاادابير التقليديااة لتااوفير ولااذلك فاا ن 
لااذا يصاابح البحاا   ،ر كافيااة لسااد العجااز فااي المااوارد الماليااةياا وتبقااى غ ،غير فاعلة

يتحااتم علااى التعلاايم العااالي  ملحااةً  وحاجااةً  ،اا ضااروري  ديااة أماارً عن مصااادر غياار تقلي
 .اعتمادها

االجتماعية العالميااة إلااى أن العااالم يعااي  أزمااة  اااااوتشير البيوة االقتصادية 
كماااا  ،ساااوف تخلاااف ممااااعفات يعااااني منهاااا المجتماااع عاماااة ،اقتصاااادية شاااديدة 

وسوف تعاااني بعااض  ،ست ثر في التعليم العالي بطر  لم يتعرف عليها حتى اآلن
 ،الااادول والجامعاااات مااان مشااااكل مالياااة ذات عواقاااب خطيااارة علاااى الماااد  القرياااب

وذلااك بااالرغم ماان تباااين اآلثااار التااي ستشااهدها الاادول  ،وربما على المد  المتوساا 



 املشاركة الشعبية يف متويل التعليم                                 حممد جاد حسي أ.د/  

271 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

ا هااي ل األقاال تقاادمً وتشااير التقااديرات الحاليااة إلااى أن الاادو  ،فااي جميااع أنحاااء العااالم 
   :(45   ،2010 ،ألتباخفيليب )ا األكثر تأثرً 

العديد من الدراسات أهمية تعدد مصادر تموياال التعلاايم العااالي؛  تولقد أكد
ج يوتخااار  ،وتحقياااق الرياااادة  ،لتمكاااين الم سساااات مااان تلبياااة احتياجاااات المجتمعاااات

كمااا أنااه مااع االعتماااد علااى التموياال الحكااومي ال يمكاان ضاامان جااودة  ،فاءك  أفراد أ  
وأن التمويااال الشاااعبي شااار   ،الماااد  الطويااال وفعالياااة نظاااام التعلااايم العاااالي علاااى

 (Birute & Aurelija, 2010,P.7)لبقاااء الم سسااة علااى قيااد الحياااة  أسااا 
 & Faniranوفااانيران ودجاكنتاااتو )( El-Araby,2011,P.8) العربااي اتفااقو 

Jakintato, 2012, P,11 )( وفازياال وتالياااVasile & Talea, 2014, 

P.2232الي بااين تقساايم تكاااليف التعلاايم العاا يجي نحااو التحول التاادر ضرورة  ( على
 وتاااوفير بااادائل مختلفاااة لتمويااال التعلااايم العاااالي تساااهم ماااع ،ماااعالدولاااة وأفاااراد المجت

العديااد ماان الدراسااات لالتجاااا نحااو  تولااذا أشااار  ،الحكومة فااي تحماال تكلفااة التعلاايم 
 .وضرورة تفعيلها؛ لتوفير بدائل لتمويل التعليم العالي ،المشاركة الشعبية

 ,Yvonne, 2012يفااون )و  (Matthew,2015,P.3)ماااثيو فقااد اتفااق 

P.2 )( وكريساااااااتوفرChristopher,2014,P.28 و ) توماااااااا  وتيااااااار  وجااااااايمس
(Thomas & Terry & James, 2012, P.103)  أن المشاااركة علااى

أنهااا تساااعد علااى تعزيااز بناااء و  ،ساسااية لتحقيااق التنميااة المسااتدامةأالشااعبية عمليااة 
 ،وأنهاااا تعااازز العدالاااة االجتماعياااة ،اساااتخدام الماااوارد وتعظااايم  ،ياااةالقااادرات المجتمع

آليااة مهمااة ماان  كمااا أنهااا ،مركزيااة الحكومااة ملي لااالوتعماال علااى تحقيااق نهااج تكااا
وتحقيااق التنميااة  ،ابيوقااوة لاادعم السياسااات وتشااكيل التفاعاال اإليجاا  ،آليااات التموياال

أ ماان عمليااة صااانع ا ال يتجااز المشاااركة الشااعبية جاازءً تكااون ن ويجااب أ ،المسااتدامة
أن  ا( فأكاادMark & Philip, 2010, P.321)مااارو وفيليااب أمااا  .القاارار

 ،المشاااركة الشااعبية تسااهم فااي تخفيااف المخاااطر التااي قااد تتعاارض لهااا المنظمااات
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اهتماااام وتعكاااس  ،ا لخطااا  التنمياااة المحلياااةكماااا أنهاااا ت كاااد أن المنظماااة تساااير وفقاااً 
 .أفراد المجتمع

التمويااال مااان شاااأنها أن تحقاااق العدياااد مااان  كماااا أن المشااااركة الشاااعبية فاااي
تمكاان و  ،الم سسااات التعليميااةو التفاعاال بااين أفااراد المجتمااع  تحقيااق :منهااا ،الفوائااد

الم سسااات التعليميااة فااي القاارار أصحا  المصلحة من المشاركة في عملية صنع 
(Jorge,2005,P.6) وتعزيااز  ،لتمكااين المااواطنين فااي صااناعة التنميااة أداة   وهااي

 ,Sanyal & Johnstone, 2011ين األفااراد والم سسااات التعليميااة )التااراب  باا 

P.2 ) وإيجااااد روابااا  باااين  ،تمااامن إلاااى حاااد كبيااار اساااتقرار إمااادادات الماااواردكماااا
 ,Ahmad & Farley & Naidoo)التعلاايم العااالي والقبااول فااي  اإلعانااات

2015, P.569) 
صاااول مااان خاااالل الحا لاااى المجتماااع متناغماااً علمشااااركة الشاااعبية وتحااااف  ا

والتااي تنطلااق ماان  ،يسااهم الجميااع فااي صاانع السياساااتكمااا  ،على توافق في اآلراء
كمااااا تعطااااي الفرصااااة  ،االحتياجااااات الفعليااااة والفهاااام الشااااامل لمتطلبااااات المجتمااااع

للجميااع لتقااديم المقترحااات اإليجابيااة فااي تخطااي  وتنفيااذ ومتابعااة أنشااطة المجتمااع 
(Thomas & Terry & James, 2012, P.101). صاابحت المشاااركة كمااا أ

مباااالة نحااو قمااايا التعلاايم  ضرورة ملحة لتغيياار رةيااة األفااراد والجماعااات ماان الااال
وآثارهااااا المجتمعيااااة إلااااى المبااااادأة واإليجابيااااة فااااي التعبياااار عاااان اهتمامااااات األفااااراد 

ساااوزان ا لترسااايخ الشاااعور باالنتمااااء والاااوالء )تحقيقاااً  ؛والجماعاااات ب صاااالل التعلااايم 
كمااا تمكاان المشاااركة أفااراد المجتمااع  ،(71  ،2002 ،عياادرممااان و  ،المهااد 

ا وضاااامان سااااير الم سسااااات وفقااااً  ،ماااان تحماااال مسااااوولية األداء داخاااال الجامعااااات
ال يمكاااان ضاااامان جااااودة األداء مااااع االعتماااااد علااااى مااااوارد و  ،الحتياجااااات السااااو  

 .الدولة

وتبرز أهميااة االتجاااا نحااو المشاااركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم العااالي مااع 
حي  نمااا عاادد المسااجلين فااي التعلاايم  ،عدد المسجلين في التعليم العاليزيادة نمو 
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فقاااد زادت نسااابة  ،% خاااالل أرباااع سااانوات فقااا 21 العاااالي فاااي العاااالم كلاااه بنسااابة
% فااي عااام 25.6التعليم العالي من جملة السااكان فااي ساان التعلاايم ماان االلتحا  ب

 .(193  ،2014 ،م )األمم المتحدة 2014% في عام 31م لتصبح 2010

وتعااااد مصاااار األكباااار فااااي المنطقااااة العربيااااة فااااي معاااادل االلتحااااا  بااااالتعليم 
وهااو  ،اطالبااً  2.200.963م حااوالي 2013/2014 حي  التحااق فااي عااام  ؛العالي

 ،مااان إجماااال الساااكان فاااي الفواااة العمرياااة فاااي سااان التعلااايم % 30ماااا يمثااال حاااوالي 
 طالااب 422.201حوالي  م 2013/2014وكان عدد خريجي الجامعات في عام 

 وعلااى الاارغم ماان التوسااع الهائاال( 31  ،2014 ،لمجلااس األعلااى للجامعااات)ا
 ،أن الزيااادة ليساات كبياارة فااي شااتى أنحاااء العااالم  إال ؛فااي االلتحااا  بااالتعليم العااالي

 .ن الدول في حاجة إلى استيعا  أعداد أكثر من ذلك خالل السنوات القادمةأو 

ا فااي ا نساابي  خفاضااً إحااد  الدراسااات أن الساانوات القادمااة ستشااهد انأباارزت و 
فااا ن تلااك الم سساااات عليهااا أن تساااعى نحااو جماااع  ،وعليااه .العاااالي تموياال التعلاايم 

 & Ahmad & Farleyالمزيااد ماان األمااوال عاان طريااق المشاااركة الشااعبية )

Naidoo, 2015, P.564)وخاصااة  عني أن معدل االنخفاض في ازديادوهذا ي ؛
 وارد العامة للاادول علااى الوفاااءوضعف قدرة الم ،في ال ارتباو االقتصاد العالمي
 .باحتياجات الجامعات من التمويل

وهااي الخيااار  ،عبااارة عاان عالقااة تتااداخل فيهااا مصااالح الطاارفين والمشاااركة
وهااي  ،(Daran, 2013, P.15)الوحيااد لتفاااد  الجاادل حااول مشااكالت التموياال 

لااى بناااء ع ،ستراتيجية لممان التواصل الفعال للجمهور مع المشروعات المختلفةإ
كمااااا أنهااااا تمكاااان  ،(Matthew, 2015, P.20القباااول العااااام فااااي المجتماااع )

 ،وتسااهم فااي تقويااة بنيااة المجتمااع ،المااواطنين ماان القيااام باادور نشاا  تجاااا المجتمااع
وتزيااد ماان  ،وزيااادة فهاام أفاارادا ألدوارهاام ومااا يمكاان أن ياا دوا لتحسااين الوضااع العااام 

وتعااااد  .(Bizjak,2012, P.114وتأكيااااد مباااادأ االنفتااااال ) ،شاااافافية الم سسااااات
؛ حتاااى يمكااان المسااااهمة فاااي العاااالي المشااااركة الشاااعبية مهماااة فاااي مجاااال التعلااايم 
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 ميناااردز ورابوسااو وألفااس وأشااار .وتحسااين تقااديم الخاادمات للمجتمااع ،م تجويد التعلي
(Mainardes & Raposo & Alves,2012, P.4 ) إلااى أن المشاااركة ت كااد

وأنهاااااا تساااااتجيب لمصاااااالح األفاااااراد  ،أهمياااااة الجامعاااااة بالنسااااابة للمجتماااااع المحاااااي 
 .ولذا يرغبون في توفير الموارد التي تحتاجها ،والم سسات

ويااار  بعاااض علمااااء االجتماااال أن مكاناااة الفااارد فاااي المجتمعاااات المتخلفاااة 
وفااي المجتمعااات الناميااة تكااون  ،انتمائه لعصبية أو قبيلة معينااةتكون على أسا  

ا فااااي المجتمعااااات أماااا   ،شااااغلهمكانتااااه علااااى أسااااا  الوايفااااة أو المنصااااب الااااذ  ي
 ،المتقدمة ف ن مكانة الفرد تحاادد علااى أسااا  الاادور الااذ  ي ديااه لخدمااة المااواطنين

فالمشاركة الشعبية بهااذا المعنااى  ؛ومد  مشاركته في أعمال مجتمعه والنهوض به
محماااد وتكساااب الفااارد مكاناااة فاااي المجتماااع ) ،ا مااان عناصااار التقااادم تكاااون عنصااارً 

   .(8  ،2005 ،الحلبي

أولاااى الااادول التااي اتجهااات نحاااو المشاااركة الشاااعبية الوالياااات المتحااادة  وماان
للحصااااول علااااى الاااادعم غياااار  ؛فباااادأت باالتجاااااا إلااااى القطااااال الخااااا  ،األمريكيااااة

ثاام باادأت العديااد ماان  ،المباشاار للم سسااات التعليميااة عاان طريااق تموياال األبحاااث
وخاصااة فااي  ،الاادول تنااتهج نهااج الواليااات المتحاادة األمريكيااة فااي تفعياال المشاااركة

هااذا  National Academicsوتتصاادر األكاديميااات الوطنيااة  .مجااال األبحاااث
المجااال لالسااتفادة ماان تلااك  الساابل التااي تتبااع فااي هااذا حالجهااود باإلرشاااد إلااى أنجاا 

فااي تحقيااق التقاادم العلمااي والمعرفااي إلااى جانااب التوسااع فااي االبتكااارات  مشاااركةال
المجتمااااع بالرخاااااء االقتصاااااد   واإلنجااااازات فااااي تطااااوير التقنيااااة بمااااا يعااااود علااااى

)جامعااة ا ماان تغياارات هاا والحفاظ على مرتبااة متقدمااة فااي السااو  العالميااة بمااا يعتري
كماااا تصااال نسااابة المشااااركة الشاااعبية فاااي  ،(11،  2006 ،الملاااك عباااد العزياااز

 & Biruteمااان إجماااالي التمويااال ) %25إلاااى بعاااض دول االتحااااد األورباااي 

Aurelija, 2010, P.11).  ركة الشااعبية فااي تموياال قطااال البحااوث تباارز المشاااو
 ،والتااي تعتمااد بشااكل كبياار علااى التبرعااات والماانح والهبااات ،فااي المملكااة المتحاادة 
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مجمااول  وبلاا  ،(Peter, 2015, p.1)والتااي تعااد الممااول األساسااي لهااذا القطااال 
 ،م 2009ملياااار دوالر فاااي عاااام  225التبرعاااات فاااي المجتماااع األمريكاااي حاااوالي 

 Credit Suisse)مليااار دوالر  358.38حااوالي إلااى م 2014فااي  توصاالو 

Groub, 2015, P.6  ) 
تنويااع مصااادر دخاال واتجهت العديد من دول العااالم فااي الفتاارة األخياارة إلااى 

ا فاااااي ا مهماااااً تااااا د  المشااااااركة الشاااااعبية دورً  الواليةةةةات المتحةةةةدةففاااااي  ،الجامعاااااات
 % مااان الشاااعب90ا إلحاااد  الدراساااات فااا نناااه وفقاااً إحيااا   ،االقتصااااد األمريكاااي

ماان % 72وتمثاال الهاادايا التااي يقاادمها األفااراد حااوالي  ،بااالتبرل ون األمريكااي يقوماا 
ن الجامعاااات األمريكياااة : إويكفاااي القاااول( Rob,2013,P.518جملاااة التبرعاااات )

 ,Kaplanمليااار دوالر ) 33.80م حااوالي 2013جمعت من التبرعااات فااي عااام 

2014, P.1).  حيااا   ،لاااى ذلاااكتعاااد جامعاااة هارفاااارد األمريكياااة أحاااد األمثلاااة عو
م 2014عااام والتااي قاادرت فااي  ،تحظى بحصة كبيرة من أمااوال التبرعااات والهبااات

م بحااوالي 2013كمااا قاادرت أوقافهااا فااي عااام  ،دوالر أمريكاايمليااار  1.16 حااوالي
وذلك لتوفير الدعم المستمر لمجموعااة متنوعااة وواسااعة النطااا   ،مليار دوالر 1.5

مليااااون  930فورد علااااى حااااوالي وحصاااالت جامعااااة سااااتان ،ماااان األنشااااطة الجامعيااااة
مليااااون دوالر  730كمااااا حصاااالت جامعااااة جنااااو  كاليفورنيااااا علااااى حااااوالي  ،دوالر

(Dennis & Ruth, 2012, P.18). 
 ،تسهم التبرعات بنصيب كبير في تموياال الجامعااات المتحدة المملكةوفي 

لتها الهااااادايا النقدياااااة والعينياااااة التاااااي حصااااا  التبرعاااااات و وقاااااد كانااااات حصااااايلة قيماااااة 
مليااااون جنيااااه  681م حااااوالي 2012عااااام  عااااات فااااي المملكااااة المتحاااادة فاااايالجام

 Nottinghamلجامعاااة نوتنجهاااام اإلساااتراتيجية كماااا تمااامنت الخطاااة  ،إساااترليني
 ؛( علاااى ضااارورة زياااادة المشااااركة الشاااعبية )التبرعاااات(2020-2015فاااي الفتااارة )
وتحقياااق نمااااو تااادريجي ثاباااات  ،ضاااطرا  المااااالي فاااي الساااانوات القادماااةلتجناااب اال

(Christopher,2014,P.13)،  تتلقى جااامعتي أكساافورد وكامبرياادي حااوالي كما
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 ،أولياااء األمااور :يشاااروكمااا  ،% من مصادرهما المالية من المصادر الخيريااة50
، والم سسااات االجتماعيااة فااي سااداد رسااوم الخاادمات التعليميااة ،والشركات الخاصة

 & Breeze)رهاااا وغي ، ...والتجهيااازات ،والمبااااني ،والمراجاااع ،الكتاااب مثااال:

Wilkinson & Gouwenberg, 2011, P.28).  باادأت المشاااركة  أيرلنداوفي
ولكاان تاام وضااع المااواب  القانونيااة لهااا ماان خااالل القااانون  ،الشعبية منذ زماان بعيااد

م واللاااذان تمااامنا تنظااايم أسااااليب المشااااركة 2009لعاااام  1973والقاااانون  1961
وذلاااك فاااي  ،اءات الماااريبية الالزماااةوتقاااديم الحاااوافز واإلعفاا  ،الشااعبية فاااي التمويااال

 .(Irish, 2009, P.3) الوقت الذ  تعاني منه البالد من بيوة اقتصادية صعبة
وعلاااى الااارغم مااان أن المشااااركة الشاااعبية لااام تنتشااار كماااا فاااي  سةةترالياأوفاااي 

ا م قااااد شااااهد نمااااوً 1990إال أن عااااام  ؛الواليااااات المتحاااادة ومختلااااف أنحاااااء أوروبااااا
 .ا فااي دعاام أنشااطة الدولااةا مهمااً دورً وأصاابحت تاا د   لمشاااركة الشااعبيةل املحواااً 

نااب اجتماعيااة جوا إضااافة إلااى وجااود ،إليهااا علااى أنهااا نشااا  مااالي وأصاابح ينظاار
ولقااد وضااعت جامعااة كااانبيرا  .تشااجيع المشاااركة الشااعبيةبدأ  ،وعليه .أيًماوثقافية 

Canberra  باااارامج تساااااعد الخااااريجين علااااى كيفيااااة المساااااهمة فااااي تقااااديم الاااادعم
م حيويااة وتنااامي ثقافااة العطاااء لاادع اضااريبي   اإطااارً كمااا وضااعت و  ،ي للجامعااةالمااال
مليارات دوالر تبرعات فااي  5تحصيل ما يقر  من وكان من نتائجه  ،سترالياأفي 
تعااد الهبااات  هةةونك كةةونكوفااي  .(Chris, 2015, P.2) م 2012/2013عااام 

رهااااا الماااااد  بناااااء المنظمااااات القويااااة ماااان خااااالل تأثيوالتبرعااااات أحااااد أهاااام وسااااائل 
م مرتبااة ماان العشاارة األوائاال 2014هونج كونج في عااام احتلت ولقد  ،واالجتماعي

في الم شر العالمي لالستثمار االجتماااعي والااذ  يقاايس الساالوكيات فااي أكثاار ماان 
: النساابة منهااا ،ويسااتخدم ثالثااة مقاااييس فااي تقييمهااا إلعطاااء الساالوو ،دولااة 160

% ماان السااكان 68كااانوا فااي هااونج كااونج و  ،الموويااة لخشااخا  المتباارعين بالمااال
 .(Asian Venture…, 2015, p.1) م 2014في عام 
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ة الكونفوشيوسااية ا ماان الفلساافتمار  المشاركة الشااعبية انطالقااً  الصينوفي 
 ن.احتاارام الوالاادي ،االسااتقامة ،اإلنسااانية ، وهااي:التااي تاادعو إليهااا والفمااائل الااثالث

كمااا أن ماان أفكااار كونفوشاايو   ،لعطاااءففماايلة اإلنسااانية تاادفع المااواطنين إلااى ا
التناااغم شاايء لنحاااف  عليااه" وهااو مااا ياادعو األفااراد والم سسااات إلااى بااذل المااال "

كماااا أن السااالوو الخيااار  أساااا  تطاااوير  ،لتحقياااق ذلاااك التنااااغم  ؛والوقااات والجهاااد
 & Zinette & Manfred & Baocheng)وتعزيااز العالقااات االجتماعيااة 

Jiaqi,2015,P.6))، م مااان تحمااال الدولاااة تكااااليف التعلااايم العاااالي إال وعلاااى الااارغ
 ،يأنه بدأت خالل العشاارين ساانة األخياارة االتجاااا نحااو تقاساام تكاااليف التعلاايم العااال

% مااان إجماااالي دخااال التعلااايم العاااالي فاااي عاااام 1.1وقاااد مثلااات التبرعاااات حاااوالي 
أو فااي  ،وكانت تلك التبرعات في شكل إنشاء مباني تحمل اساام المتباارل ،م 2004
ماااانح دراسااااية للطااااال  أو ألعماااااء هيوااااة التاااادريس للدراسااااة والبحاااا  فااااي شااااكل 
والتااي  ،وأكثاار الجامعااات اسااتفادة ماان هااذا التبرعااات هااي جامعااات القمااة ،الخاااري

يكااااون لااااديها شاااابكة عالقااااات قويااااة مااااع خريجيهااااا الااااذين يصاااابحون متباااارعين فااااي 
ماااان % 1.6كمااااا وصاااالت نساااابة التبرعااااات إلااااى  ،(Li,2012,P.197المسااااتقبل )

 ,Xinم )1978فااي عااام % بعد أن كانت صاافر م 2010الي الدخل في عام إجم

2010, P.215). 

وتمثاال التبرعااات  ،تنتشر ثقافة المشاركة الشااعبية بدرجااة عاليااة اليابانوفي 
وقااد وصاال حجاام التبرعااات فااي عااام  ،ا لااد  األفااراد والم سساااتا مهمااً المالية محورً 

 The Japanملياااااااااون يااااااااان يابااااااااااني ) 335.9م حاااااااااوالي 2013

Foundation,2015,P.1).  عاااااام قااااادرت حجااااام التبرعاااااات فاااااي  هولنةةةةةداوفاااااي
وأشاااارت الدراساااة إلاااى أن حاااوالي ، إساااترليني ملياااون جنياااه 256م بحاااوالي 2011

 ،% ماان السااكان الهولنااديين يتبرعااون لم سسااات المجتمااع بمااا فيهااا الجامعااات85
 كمااااا قااادر حجاااام  .مااان الشااااركات الهولندياااة جهااااات مانحاااة% 71كماااا أن حااااوالي 
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 اإساااااترلينيا ملياااااون جنيهاااااً  32فاااااي نفاااااس العاااااام بحاااااوالي  سويسةةةةةراالتبرعاااااات فاااااي 
(Cerphi, 2015, P.7). 

ت األفااااراد أو تسااااهم المشاااااركة الشااااعبية المتمثلااااة فااااي تبرعااااا تايالنةةةةدوفااااي 
األماااااوال أو التبرعاااااات العينياااااة كااااااألجهزة واألدوات الهيواااااات المباشااااارة فاااااي تقاااااديم 

وفااي  .المااالي الحكااومي للتعلاايم العااالي عم خاصااة فااي فتاارات قصااور الااد ،التعليميااة
تقبااال الحكوماااة التبرعاااات والمااانح والهااادايا مااان خريجاااي الجامعاااات ورجاااال  الهنةةةد

وتكون هذا التبرعات في صورة أمااوال  ،األعمال والم سسات الصناعية والشركات
وتقاادم  ،أو تقااديم بعااض الماانح التعليميااة للطااال  المتفااوقين ،نقدية أو أجهزة علميااة

مااة بعااض اإلعفاااءات المااريبية لهااذا الهيوااات واألفااراد نظياار هااذا التبرعااات الحكو 
 .(Audrey, 2015, P.15) لتمويل الجامعات

وعلى الرغم من التمويل الحكومي للتعليم العااالي إال أن الدولااة  ألمانياوفي 
فاتجهاااات إلااااى جمااااع  ،اتجهاااات فااااي اآلونااااة األخياااارة إلااااى تنويااااع مصااااادر التموياااال

كمااا  ،قطااال الخااا  علااى تااوفير أمااوال إضااافية للتعلاايم العاااليوحفااز ال ،التبرعااات
ا عامااً  60ماان األلمااان مماان تزيااد أعمااارهم عاان  %10أشارت إحد  الدراسااات أن 

يوصون بترو جزء من ثرواتهم للعمل الخير  بمااا فيهااا تموياال بعااض المشااروعات 
وفااي  .(Sandor & Gergerly & Andras, 2014, P.183)فااي الجامعااات 

وقااد قاادرت التبرعااات فااي  ،ا من ثقافة الجمهااورمثل المشاركة الشعبية جزءً ت بلجيكا
وفااي  .(Cerphi,2015, P.7) إسااترليني نيااهمليااون ج 72م بحااوالي 2014عااام 
باادأت الجامعااات الكنديااة حمااالت لجمااع التبرعااات واألوقاااف ابتااداء ماان عااام  كنةةدا

فاااي ذلاااك وللتوساااع  ،ملياااون دوالر 125م وجمعااات فاااي ذات العاااام حاااوالي 1991
 ,Paulineعهاادت إلااى إنشاااء وحاادات لجمااع التبرعااات داخاال الكليااات واألقسااام )

2011, P.3). 

حيااا  تصااال نسااابة  ،ا أساساااي  تمثااال المشااااركة الشاااعبية عمااااًل  بولنةةةداوفاااي 
وتزدهااار  ،مااان الساااكان% 70الساااكان البولناااديين الاااذين يقااادمون التبرعاااات حاااوالي 
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إلااى تخفيااف التشااريعات علااى جمااع  كمااا تتجااه الدولااة ،ثقافااة العطاااء بااين الشاابا 
هنااااو  المملكةةةة العربيةةةة السةةةعوديةوفاااي  ،(Cerphi,2015, P.18التبرعاااات )

وتااام تفعيااال هاااذا التوجاااه  ،توجاااه نحاااو تفعيااال المشااااركة الشاااعبية فاااي تمويااال التعلااايم 
م وهااو هيوااة وقفيااة 2003ب نشاااء مركااز الملااك عبااد العزيااز للحااوار الااوطني عااام 

عيم التوجاااه الخيااار  فاااي ميااادان التربياااة مااان خاااالل تطوعياااة خيرياااة تهااادف إلاااى تاااد
وحاا  األغنياااء ورجااال األعمااال  ،تموياال األبحاااث التربويااة الجااادة الداعمااة للتعلاايم 

محماااد جاااوهر  علاااي علاااى تخصاااي  هباااات وعطاياااا تنفاااق فاااي ميااادان التعلااايم )
   .(122  ،2011 ،جمعة

كماااااا اتجهااااات بعاااااض الااااادول األفريقياااااة فاااااي اآلوناااااة األخيااااارة نحاااااو التوجاااااه 
فمااع تزايااد المااغو   ؛جنةوب أفريقيةاكمااا فااي للمشاركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم 

بسااااابب تراجاااااع  ،وزياااااادة المصاااااروفات ،وقلاااااة اإليااااارادات ،المالياااااة علاااااى الحكوماااااة
اضااااطرت  ،واهااااور التقشااااف المااااالي ،اوقلااااة التبااااادل التجااااار  عالمياااا   ،االقتصاااااد

، واتخااذت التاادابير العااالي م الحكومة إلى توسيع المشاركة الشعبية في تمويل التعلي
كمااا حملاات الطااال   ،الالزمااة للتخفيااف ماان الحااواجز التااي تعااو  هااذا المشاااركة

( كمااا اتجهاات 286،  2011 ،حسااينخالااد ) ا ماان تكاااليف تموياال تعلاايمهم جاازءً 
 ،وكينياااا ،وزيمباااابو   ،ثيوبيااااإ :مثااال ،بعاااض الااادول إلاااى تفعيااال المشااااركة الشاااعبية

جاااال مساااااندة الحكومااااة فااااي تحماااال المسااااووليات وذلااااك ماااان أ ؛والساااانغال ،وأوغناااادا
 ،وتااوفير بعااض المعاادات والوسااائل التعليميااة ،تحماال بعااض مصااروفات الطااال ك

 .(121  ،2011 ،عةجممحمد جوهر  علي   )وتدريب الطال

 ،أن المشااااركة الشاااعبية أصااابحت محااا  اهتماااام العاااالم  ،ويتماااح مماااا سااابق
فااي الوفاااء باابعض بية ودورهااا وممااا ياادل علااى اهتمااام دول العااالم بالمشاااركة الشااع

والقيااام باادور  باال ،وسد ما قااد تعجااز عنااه الحكومااات ،متطلبات م سسات المجتمع
 ,Arthur & Anne-Claire, 2015) ة آرثاار وآن ماريااادراساا مااا ذكرتااه  ؛رقااابي   

P.354) علااااى الاااادور  أكاااادت والتاااايسااااتراتيجي" حااااول مفهااااوم "العماااال الخياااار  اإل



 املشاركة الشعبية يف متويل التعليم                                 حممد جاد حسي أ.د/  

280 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

بااد ماان وضااع  وأنااه ال ،طارئااة ةوأنهااا ليساات عملياا  ،شاااركة الشااعبيةالمسااتقبلي للم
للتعاااون بااين مشاااركة أفااراد المجتمااع وم سساااته ماان  ؛أرضية مشتركة بعيدة المد 

هاااا اإليجابياااة علاااى وباااين الحكوماااات مااان جهاااة أخااار ؛ لالساااتفادة مااان آثار  ،هاااةج
 ،ا فااي دعاام عماال الجامعاااتا حيوياا  تلااك المشاااركة دورً  حياا  تاا د  ،المد  الطوياال

 ا في الجامعة شكالت األكثر إلحاحً إليجاد الحلول الكثيرة للم السعيو 

ا ا مهمااً دورً تاا د  المشاااركة الشااعبية ن : إيمكاان القااول ،وفااي ضااوء مااا ساابق
ا لزيادة حجاام نفقااات الجامعااات في العديد من الدول؛ نظرً  العالي تمويل التعليم في 

كمااا أن  ،حكوميااةبصورة تفو  إمكانية تغطية تلك النفقااات ماان مصااادر التموياال ال
توجاااد مناااافع مشاااتركة للجامعاااة  العاااالي تلاااك المشااااركة الشاااعبية فاااي تمويااال التعلااايم 

فمن ناحية تمكن الجامعة من تأدية أدوارها فااي خدمااة المجتمااع وتنميااة  ،والمجتمع
وتتمثاال  ،وماان ناحيااة أخاار  تااوفر مااوارد إضااافية لتموياال أنشااطة الجامعااة ،البيوااة

وجميااع الجهااود التااي يبااذلها  ،والهبااات ،التبرعاااتو  ،الوقااف :المشاااركة الشااعبية فااي
   .األفراد والم سسات وتقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للجامعات

ا وفي مصر تعااد نشااأة الجامعااة األهليااة االمصاارية ثاام  ااااا خياار مثااال  القاااهرة ااااا
حياااا  تاااام ماااانح األراضااااي  ،العااااالي علااااى المشاااااركة الشااااعبية فااااي تموياااال التعلاااايم 

لاام تعرفهااا  ،ا للمشاركة الشااعبية رائعً وهي تعد مثاالً  ،وأوقفت األوقاف ،والمجوهرات
 ،(145-143     ،2007 ،جماااال الاااديننادياااة جامعاااة أخااار  فاااي العاااالم )

ولكاان لاام يكاان لااه التااأثير  ،بعااد ذلااككمااا شااال اسااتخدام هااذا المصااطلح فااي مصاار 
   وخاصة في المجاالت التنموية. ،الكبير

ركة فاااي اشااا ملاااى ضااارورة تطبياااق مفهاااوم الولقاااد أكااادت منظماااة اليونساااكو ع
وأساار  ،سااات المجتمااع الماادنيوم س ،والقطااال الخااا  ،الاادول :تمويل التعلاايم بااين

 :وأن هذا يقوم على افتراضين ،طال ال
أن الزيادة السكانية التي ستشهدها كل دول العالم خالل القرن  :األول –

 .لتعليم على اوالعشرين ست د  إلى طلب متزايد الحاد  
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وذلك نتيجة لتراجع القوة  ؛اأن الموارد المتاحة للدول ستشهد تناقًص  :انيالث –
االقتصادية للدول في ال النمو الهائل للقطال الخا  الذ  سيحوز على 

وفي ال تلك الظروف ف نه ليس  ،نصيب كبير من الموارد والقدرات المالية
الماضي باستطاعة أ  دولة أن تتولى تمويل التعليم كما كان الحال في 

 ( 277 ،  2011 الذبياني،محمد )

 ,Ahmed & Farley & Naidoo, 2015أحمااد وفااارلي وناياادو ) وأكااد

P.562)  ماان وأن  ،اا عالمياا  تنويااع مصااادر تموياال التعلاايم العااالي أصاابح اتجاهااً أن
تلااك فااي التموياال  األسااا المعااين بين المصااادر الماليااة التااي يحساان تنميتهااا وتعااد 

ومساااااااهمات  ،والهباااااات ،التبرعااااااتركة الشاااااعبية، مثااااال: تاااااأتي مااااان المشااااااالتاااااي 
شاارف نشااأت أبااو النصاار و مماادول ولقااد أكااد  .ورجااال األعمااال ،الجمعيااات الخيريااة

( أن هناااو العديااد ماان العواماال التااي 183  ،2002)أبااو عاارايس نجااال الاادين و 
ضااارورة قومياااة  العاااالي تجعااال مااان المشااااركة الشاااعبية فاااي مجاااال تمويااال التعلااايم 

 :ومنها ،ف المرحلة الحاليةتفرضها ارو 
ومن ثم ازدياد حجم  ؛العالي ارتفال الوعي لد  أولياء األمور بأهمية التعليم –

 .الطلب االجتماعي عليه
وقلة  ،الظروف االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها المجتمع المصر   –

وذلك  ؛مقدرته على توفير التعليم الرسمي المجاني لجميع أبناء المجتمع
 .اإلمكانات الماديةلقصور 

ولمواجهة هذين  ،اتجاا الدولة إلى التوسع في التعليم من حي  الكم والكيف –
ا اهرت الحاجة إلى االعتمادات المالية التي تغطي البعدين البعدين معً 

وال تستطيع الدولة بمفردها أن تفي بجميع حاجات التعليم على هذا  ،امعً 
 .النحو

لااى ( إFahim & Sami, 2011, P.60فهاايم وسااامي )وأشااارت دراسااة 
ضااارورة أن تحااااول الحكوماااة البحااا  عااان مصاااادر تمويااال جديااادة للحصاااول علاااى 
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ن الدولااة ال تسااتطيع وحاادها مواجهااة العاابء إحياا   ،مااوارد ماليااة إضااافية للتعلاايم 
وأن تكااون الجهااود الحكوميااة  ،التموياالبد ماان المشاااركة الشااعبية فااي  وال ،التعليمي

كمااا  ،ا لمواجهة قومية شاملة لجميع مشاكل التمويلمعً  والشعبية متسقة ومتجانسة
( إلااى ضااارورة التحااول التااادريجي 450  ،2007) يوساااف سااعيدأشااارت دراسااة 

ا علااى للجامعات من االعتماد علااى موازنااة الدولااة فااي تمويلهااا إلااى االعتماااد جزئياا  
  الخااا والساامال للقطااال ،مساهمات الطلبااة :مثل ،المشاركة الشعبية في التمويل

لم الثالااا  كماااا طااارل المشااارول الاااذ  تبنااااا منتاااد  العاااا .وغيرهاااا ،ب نشااااء الكلياااات
م" الكثياااار ماااان األفكااااار المهمااااة المتعلقااااة 2020مصاااار بالقاااااهرة حااااول مسااااتقبل "
منها ضرورة البحاا  عاان مصااادر بديلااة لتموياال التعلاايم  ،بتطوير التعليم في مصر

 ،العرباايأشاارف )لتموياال حفااز المشاااركة الشااعبية فااي عمليااة او  ،العااالي فااي مصاار
قااد  ،كمااا أن غيااا  الجامعااات المصاارية عاان الترتيااب العااالمي .(15  ،2009

مما ي د  إلااى ضااعف تااوافر  ؛يكون مرجعه ضعف الميزانية المرصودة للجامعات
والااذ  ي كااد ضاارورة السااعي  ،اإلمكانات المادية والتقنيااة الالزمااة للمنافسااة العالميااة

 .الجامعاتفي التمويل لدعم العملية التعليمية لتفعيل المشاركة الشعبية في 
 :وأسئلتهامشكلة الدراسة 

علاااى ضااارورة مشااااركة  العاااالي العاااالمي فاااي تطاااوير التعلااايم  ي كاااد التوجاااه
الوضااع أن وعلى الرغم من هااذا إال  ،تلبية متطلبات العملية التعليميةالمجتمع في 

 ؛للتمويااال األولعاااد التمويااال الحكاااومي المصااادر حيااا  ي ،افاااي مصااار يبااادو مختلفاااً 
وتمثاال مساااهمة  ،نااه خدمااة تقاادمها الدولااة ألبنائهاااكمااا أ ،باعتبااار التعلاايم مجاااني

مااااان الصاااااناديق % 10وتاااااأتي نسااااابة  ،%80الدولاااااة فاااااي تمويااااال التعلااااايم حاااااوالي 
 ،الباساالميااادة جااوهر و علااي )% 8بينما ال تتعد  نسبة باااقي المصااادر  ،الخاصة
وال  ،من التمويل تتحملهااا الحكومااة وهذا يعني أن النسبة الكبر   (37  ،2015

   .وتقديم الخدمات إال بقدر ضويل تمويلالتسهم المشاركة الشعبية في 
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بعاادما باارزت علااى الساااحة  ،ا متعااددة قمية تمويل التعليم اآلن أبعادً وتأخذ 
والتاااي أجمعااات كلهاااا  ،والعالمياااة ،واإلقليمياااة ،المحلياااة :مجموعاااة مااان المساااتجدات
بوضاااااعه الحاااااالي ال يناساااااب متطلباااااات القااااارن الحااااااد  علاااااى أن تمويااااال التعلااااايم 

ولقاااااد أكااااادت الدراساااااات أن  ،تجدات اإلصاااااالل الترباااااو  المأمولاااااةوالعشااااارين ومسااااا 
والتااي  ،فااي مصاار نااتج عنااه العديااد ماان المشااكالت العااالي ضااعف تموياال التعلاايم 

 :ومنها ،يمكن أن تتزايد في المستقبل
 ,Fahim & Sami, 2011لي )نق  معدل اإلنفا  على التعليم العا –

P.49 نق  المستلزمات المرورية للنهوض بالبح  ( والذ  ي د  إلى
توفير المراجع و  ،واألجهزة والمعدات ،المعامل والمختبرات، مثل: العلمي

 .ونظم المعلومات المتطورة  ،والدوريات الحديثة المحلية واألجنبية
 .العالي التعليم ستيعا  في انخفاض نسبة اال –
علي ، وبالتالي تدهور اإلنتاجية التعليمية )العالي ليم انخفاض جودة التع –

فمعف التمويل يجعل الم سسة  ،(26  ،2015 ،الباسلميادة جوهر و 
ا كما أنه يسبب هدرً  ،وإهمال الجوانب العملية ،تركز على الجوانب النظرية

 .وفي تحدي  المعامل واألجهزة وغيرها ،ا في كفاءة التطبيق العمليكبيرً 
( والذ  يتسبب Fahim & Sami, 2011, P.50)األداء ضعف كفاءة  –

 .ا على سو  العملوانعكا  ذلك سلبي   ،في ضعف نوعية الخريجين
عزوف كثير من الباحثين عن المشاركة في الم تمرات والندوات المحلية  –

 .واألجنبية
 .غيا  الجامعات المصرية عن التصنيف العالمي للجامعات –

و العديااد ماان المعوقااات التااي تمااعف ماان أن هنااامتعااددة دراسااات  أكاادتو 
عااازام عباااد النباااي وماااروة ، فقاااد أشاااارت دراساااة فاااي دعااام التعلااايم  الشاااعبية المشااااركة
أفااااراد  ي تشااااجعقصااااور القااااوانين والتشااااريعات التاااا  ( إلااااى172  ،2012)عااازت 

محمااد جااوهر  علااي  وأكدت دراسة ، سساته على المشاركة في التعليم المجتمع وم
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ا  المشاااااركة الشااااعبية قااااد يرجااااع إلااااى قلااااة تااااوافر لااااى أن غياااا ع( 2011جمعااااة )
الخباارات والكااوادر اإلدارياااة المدربااة والقااادرة علاااى إدارة وتوايااف أمااوال المشااااركة 

( 144 ،2015الباساال )ميااادة جااوهر و علي وأشارت دراسة  ،في الميدان التعليمي
 وجود أهااداف واضااحةندرة و  ،إلى ضعف قناعة الكثيرين بأهمية المشاركة الشعبية

 .للجهات المانحة

يعناااي عزلاااة  العاااالي كماااا أن غياااا  المشااااركة الشاااعبية فاااي تمويااال التعلااايم 
أن غياااا  و  ،وضاااعف دورهاااا فاااي تحرياااك عجلاااة التنمياااة ،الجامعاااة عااان المجتماااع

واالتجاهااات الساالبية واألنمااا  الثقافيااة  القاايم المشاااركة قااد يرجااع إلااى وجااود بعااض 
 ،تااوفر الثقااة فااي م سسااات المجتمااعإلااى قلااة كمااا قااد يرجااع  ،التااي تعااو  المشاااركة

   .واالتكالية ،والنزعة الفردية ،السلبية :مثل ،ووجود بعض األمراض االجتماعية

لااان يكتاااب لاااه النجاااال بالشاااكل المطلاااو  إال مااان العاااالي  إن تمويااال التعلااايم 
التي تتمافر فيها جهود األفراد مااع الجماعااات  ،خالل المشاركة الشعبية الصادقة

وفاااق رةياااة  ،بماااا يحقاااق تكامااال الجهاااود ،ياااة والتطوعياااة وغيرهااااوالمنظماااات األهل
؛ لتحقيااق العااالي لتلبيااة متطلبااات التعلاايم  ؛تااوفر التموياال الااالزم  ،مسااتقبلية واضااحة
ضااعف تموياال التعلاايم الدراسة فااي وبناء على ذلك تبرز مشكلة  .األهداف المرجوة 

لوفاااء بمتطلبااات نتيجة عجز مصادر التمويل عاان ا ،الوفاء باحتياجاتهالعالي عن 
ومحدوديااة مصااادر التموياال فااي مصاار مقارنااة بالطلااب االجتماااعي  ،تحقيق أهدافه
 ؛، وحاجة م سسات التعلاايم العااالي إلااى تنويااع مصااادر التموياالالعالي على التعليم 

ن خااالل ماا  العااالي ة جدياادة لاادعم التعلاايم تبنااي سياساا ممااا يحااتم البحاا  فااي ضاارورة 
 .هدافاألحقيق ؛ لتلمشاركة الشعبية في التمويلا

 :مشكلة الدراسة في األسولة اآلتيةعلى ضوء ما سبق يمكن تحديد و 
 لمشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي؟ل ةالنظري سما األس -1
 ؟في مصرالعالي  تمويل التعليم المشاركة الشعبية في ما واقع  -2
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 فية كل من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة خبر مالمح ما  -3
ضوء السيا  الثقافي  على العالي تمويل التعليم  تفعيل المشاركة الشعبية في

 ؟الم ثر
 في تفعيل المشاركة الشعبية في تمويل التعليم  ما أوجه التشابه واالختالف -4

ضوء  دة األمريكية والمملكة المتحدة علىكل من الواليات المتحفي العالي 
 ؟السيا  الثقافي الم ثر

لتفعيل المشاركة الشعبية في تمويل ترحات اإلجرائية والمق وصياتالتما  -5
ضوء خبرة كل من الواليات المتحدة  على مصرفي  العالي التعليم

 ؟األمريكية والمملكة المتحدة
  :أهداف الدراسة

  :تتحدد أهداف الدراسة الحالية في
 لمشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي.ل ةالنظري سالتعرف على األس –
 .في مصرالعالي  تمويل التعليم المشاركة الشعبية في اقع رصد و  –
ة كل من الواليات المتحدة األمريكية خبر المالمح المميزة لعلى لوقوف ا –

 على العالي في تفعيل المشاركة الشعبية في تمويل التعليم والمملكة المتحدة 
 .ضوء السيا  الثقافي الم ثر

 شاركة الشعبية في تمويل التعليم في تفعيل الم التشابه واالختالفرصد أوجه  –
كل من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة في ضوء في العالي 

 .السيا  الثقافي الم ثر
لتفعيل المشاركة والمقترحات اإلجرائية وضع مجموعة من التوصيات  –

ضوء خبرة كل من الواليات على مصر في  العالي ي تمويل التعليمالشعبية ف
 .األمريكية والمملكة المتحدة المتحدة 
  :أهمية الدراسة

 :تتمثل أهمية الدراسة في 
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 .العالي ا بقمية تمويل التعليم ا وعالمي  ا محلي  أن هناو اهتمامً  –
يخفف العبء عن  العالي يل المشاركة الشعبية في تمويل التعليمإن تفع –

ع وضمان رقابة المجتم ،كما ي د  إلى تجويد التعليم  ،كاهل الحكومة
 الجامعات.في وم سساته على العملية التعليمية 

 ،في مصر العالي قد تفيد في عرض مصادر تمويل جديدة لتمويل التعليم  –
ومواجهة  ،بما يزيد من الموارد المالية للجامعة؛ لتستطيع حل مشكالتها

 ة األداء والمخرجات ومواكبة التطورات العالمية في جود ،التحديات
 ،ة خبرتين أجنبيتين رائدتين في تفعيل المشاركة الشعبيةتقدم الدراسة الحالي –

، ورب  الجامعة العالي ا في توفير بدائل لتمويل التعليما ملحواً وحققتا نجاحً 
 .وتفعيل االقتصاد الثال  ،بالمجتمع

وكذلك  ،والمسوولين عنه العالي الدراسة المهتمين بالتعليم ساعدقد ت –
الشعبية واالهتمام بها  لمشاركةتأمل أهمية ا فيالمخططين والساسة 

 .، والوصول به إلى المستو  العالميالعالي ؛ لتحقيق تطوير التعليموتفعيلها
المقترحات التي يجب مراعاتها و التوصيات تعد الدراسة محاولة لتقديم بعض  –

؛ حتى تثمر تلك العالي لتحقيق المشاركة الشعبية اإليجابية في تمويل التعليم 
دة موارد الجامعات ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في زيا

 .المشاركة لتلبية متطلبات المجتمع
 إن التوجهات العالمية تستدعي البح  عن بدائل لمصادر تمويل التعليم  –

 .ومن أهمها تفعيل المشاركة الشعبية العالي
فتح آفا  لدراسات وأبحاث مستقبلية حول المشاركة الشعبية في تمويل  –

 . العالي لتعليما
شعبية في تمويل طرل بعض الرة  والبدائل المستقبلية لتعزيز المشاركة ال –

على  العالي ؛ وذلك ألهميتها في زيادة كفاءة وقدرة التعليم العالي التعليم
 .وقيامه بأدوارا المأمولة ،الوفاء بمتطلباته
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تمويل في قد تفيد نتائج الدراسة مخططي وصانعي القرار التربو  ومسوولي ال –
 .العالي مصر عند اتخاذ قراراتهم بشأن تمويل التعليم 

  :دراسةحدود ال

الواليااااات علااااى دراسااااة ومقارنااااة خباااارة كاااال ماااان )الدراسااااة الحاليااااة قتصاااار ت
أهااداف  ،تطااور المشاااركة الشااعبية( من حي  المملكة المتحدة  اااااالمتحدة األمريكية 
إدارة أمااوال  ،وياال التعلاايم العاااليفي تم صور المشاركة الشعبية ،المشاركة الشعبية
 ،فاااي تمويااال التعلااايم العاااالي آلياااات زياااادة المشااااركة الشاااعبية ،المشااااركة الشاااعبية

خبااارة جاااامعتي هارفاااارد وأكسااافورد فاااي  ،التشاااريعات المرتبطاااة بالمشااااركة الشاااعبية
ا هااااتين الااادولتينوتااام اختياااار  ،تفعيااال المشااااركة الشاااعبية فاااي التمويااال وجاااامعتي  ااااااا

اوأكسفورد  هارفارد تفعياال المشاااركة الريااادة والساابق فااي  اا حققتاا ماا أنهعلااى اعتبااار  اااااا
التكاماال بااين الاادعم فااي ذلااك علااى  اواعتماادت ،قفزات في التنمية اكما حققت ،الشعبية

ألنهااا  ؛الواليةةات المتحةةدةوتاام اختيااار  ،الحكااومي والمشاااركة الشااعبية فااي التموياال
العالم في االحتذاء به بما فيهااا مصاار؛ فمااا ترغب جميع دول  ،اا عالمي  تعد نموذجً 

يعااد العااالي  حققته الواليات المتحدة من تفعيل للمشاركة الشعبية في تموياال التعلاايم 
فلقااد حققاات الجامعااات األمريكيااة  ؛وقاادوة لجميااع دول العااالم  به،  يحتذ بحق مثاالً 

والوقااف بمااا  ا فااي زيااادة مواردهااا الماليااة ماان الهبااات والتبرعااات والماانحا كبياارً نجاحااً 
ألنهااا  ؛المملكةة المتحةدةكما تم اختيار  ،وخاصة جامعة هارفارد ،اا قياسي  يعد رقمً 

 ماان الاادول التااي لهااا تجربااة رائاادة فااي تفعياال المشاااركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم 
مكاتاااب الجامعاااات للتنمياااة  :، وتحقياااق ماااوارد إضاااافية للتعلااايم العاااالي مثااالالعاااالي

ت جامعاااة أكسااافورد والتاااي تعاااد مااان أكبااار الحماااالت وحماااال ،وعالقاااات الخاااريجين
وصااااااندو  أكساااااافورد  ،المملكااااااة المتحاااااادة لجامعيااااااة لزيااااااادة المااااااوارد الماليااااااة فااااااي ا

وإلى جانب ذلااك تقااوم المملكااة المتحاادة ب رسااال بعثااات تحاار  حقااائق  .لالختراعات
ا ، كماا العااالي للواليات المتحدة لالستفادة من خبرتهااا فااي مجااال زيااادة مااوارد التعلاايم 
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 ،أن المملكاااة المتحااادة مااان أولاااى الااادول األوربياااة التاااي اهتمااات بالمشااااركة الشاااعبية
 .ومنها انتقلت الخبرة إلى أوروبا

  :دراسةمنهك ال

فاا ن الدراسااة الراهنااة سااوف  ،حاادودهاو  ،أهاادافهاو  ،في ضوء طبيعااة المشااكلة
حلياال التو  ،الوصااف :والااذ  تتمثاال أبعااادا المنهجيااة فااي ،ا للمنهج المقارن تسير وفقً 

وفااي ضااوء ذلااك تتحاادد الخطااوات اإلجرائيااة للدراسااة الراهنااة  ،المقارنااةو  ،التفساايرو 
 :(90-89     ،2003 ،نبيل خليل) فيما يلي

التربوية وتتممن جمع البيانات والمعلومات  :Description الوصف –
يم العالي في مصر والواليات الخاصة بالمشاركة الشعبية في تمويل التعل

 .كية والمملكة المتحدة المتحدة األمري
تحليل المشاركة الشعبية في وتتممن  :Interpretation التفسيرو  التحليل –

الواليات المتحدة األمريكية والمملكة تمويل التعليم العالي في كل من مصر و 
 .يا  الثقافي الم ثر في كل منهماضوء الس على المتحدة 

الختالف فيما يتعلق بيان أوجه الشبه واوتتممن  :Comparison المقارنة –
وتفسير أوجه  ،بالمشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي في دول المقارنة
بما يمكن من  ؛التشابه واالختالف في ضوء مفاهيم العلوم االجتماعية

 مشاركة الشعبية في تمويل التعليم الوصول لوضع إجراءات مقترحة لتفعيل ال
 .في مصر العالي

 مصطلحات الدراسة 

 :مل الدراسة الحالية على المصطلحات اآلتيةتشت
 :Participation المشاركة :Public Participationالمشاركة الشعبية  -أ

ويعرفها ( 917  ،2002 ،مركز أطلس العالمي) قاسمةاشتراو أو م :وتعني
التعاون في إنجاز األشياء  :بأنها oxford dictionaryقامو  أكسفورد 

(oxford dictionary online, 2016, P.1)،  بأنها المشاركةتعرف كما: 
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الجهود التي تبذل من قبل األفراد والم سسات للمساهمة في األنشطة؛ من أجل 
هي أ  عملية ف( Karan, 2010, P.1)حماية صحة وسالمة ورفاهية المجتمع 

أو اتخاذ القرارات من أجل  ،تنطو  على مساهمة الجمهور في حل المشكالت
ا من قبل أفراد المجتمع؛ للمساهمة في وهي مبادرة عفوية تمامً  .صالح الم سسة

يسهم بها المواطنون في صنع القرارات الخاصة  ،صنع سياسات مبتكرة 
وهي شكل من أشكال التعاون بين القطال العام  (Ni, 2011, P.9)بالم سسة 
في  والتي يقوم فيها األفراد أو الجماعات بتقديم مبادرات والمشاركة ،والخا 
( Bizjak, 2012, P.113وتقديم الرة ؛ لتحسين أحوال الم سسات ) ،األنشطة

حل ل ؛مجموعة األنشطة أو العمليات التي تبذلها األطراف المعنية وهي
أو أداء دور إيجابي في الحياة  ،المشكالت أو المشاركة في صناعة القرارات

 ,Chutarat & Suphattarachai, 2012)جتماعية بأبعادها المختلفة اال

P.866)  ا في الحياة ا إيجابي  الفرد من خاللها دورً ي د  العملية التي وهي
ويسعى إلى تقديم خدمات ذات قيمة ممافة؛  ،االجتماعية بأبعادها المختلفة

األمر الذ  يتطلب توفر حد أدنى من  ،وتوفير دعم محدود لم سسات المجتمع
تحقيقها ألهداف المجتمع و حتى يمكن ضمان إيجابية المشاركة  ؛الوعي

(Leonora & Michael, 2013, P.3)  :ما يقدمه كما تعرف المشاركة بأنها
المجتمع بجميع م سساته االقتصادية واالجتماعية من مساهمات عينية ومادية 

ومن أشكال المساهمات المجتمعية في  ،ومن جهود في دعم العملية التعليمية
 :تمويل التعليم العالي

الناتج عن فرض المرائب الموجهة للتعليم سواء  :المالي المباشرالتمويل -
 .على الشركات أو المواطنين

للمستلزمات التعليمية والمباني واألراضي  التبرعات النقدية أو العينية -
 .المستخدمة لخغراض التعليمية

أو في تقديم  ،التطوع في تقديم الخدمات اإلنشائية أو أعمال الصيانة -
 .التعليمية مثل برامج محو األمية الخدمات
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 ،الحميد منال المشاركة في اإلدارة وتطوير المباني والوسائل التعليمية ) -
2011،  932). 

مجموعة من النا  مشتركة  ،تعني المجتمع أو الشعب كله :Public والشعبية
 ،كما تعني عام ،(1023  ،2002 ،مركز أطلس العالميفي منفعة معينة )

 ،د.ت ،الشعب )منير البعلبكي ،الجمهور ،مشال ،اجتماعي ،بيشع ،عمومي
عملية تفاعل أفراد المجتمع  :ا بأنهاوتعرف المشاركة الشعبية إجرائي   ،(737 

 ،وتعبوة مواردها البشرية والمادية ،وانخراطهم في تمويل الجامعة ،وم سساته
عة عمليات الجاممدخالت و بدافع إراد ؛ من أجل المساهمة في جودة 

 .ومخرجاتها
إدارة الموارد المالية أو  ،يعني تدبير الموارد المالية Finance التمويل-ب

وهو علم  ،(481  ،2002 ،يزود بالمال )مركز أطلس العالمي ،هااستخدام
التمويل و  .(223   ،د.ت ،أو دراسة تدبير الموارد المالية )منير البعلبكي

نقد  للحاجة إليه في تنفيذ  اإلمداد برأ  المال أو بقرض بشكل عام هو
اإلمداد باألموال في أوقات  كما أنه .(10  ،2001 ،الحجاز  عبيد األعمال )

وتعرفه الموسوعة البريطانية  ،(21  ،2002 ،الحايطار  الحاجة إليه )
Britannica Online مجموعة من األنشطة التي تستهدف جمع األموال  :بأنه

وهو مجموعة  ،(Encyclopedia,2016,P.1للم سسات غير الهادفة للربح )
 ،متنوعة من مصادر اإليرادات المتاحة للم سسات بما في ذلك اعتمادات الدولة

والمنح والتبرعات الواردة من األفراد  ،والرسوم التي يدفعها الطال  ،رسوم التعليم 
 ،(Lori, 2011, P.9والشركات أو الم سسات األخر  العامة والخاصة )

مجموعة الموارد المالية المرصودة للم سسات  :بأنهالتعليم يعرف تمويل و 
 ،المالكيعبد هللا )وإدارتها بكفاءة عالية  ،لتحقيق أهداف محددة ،التعليمية
كيفية قيام الدولة ب يجاد مصادر مالية قادرة على وهو  .(116  ،2014

تنفيذ و  ،تغطية احتياجات الم سسات التعليمية بصفة تسمح لها بتحقيق أهدافها
 أيًماويتممن المفهوم  .واالجتماعية ،واالقتصادية ،والبحثية ،التربوية :رسالتها
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مجموعة المصادر وأشكال الدعم المالي للتعليم مثل التبرعات والهبات واألوقاف 
وكيفية إدارتها بفاعلية وكفاءة؛ لتحقيق أهداف  ،والمعونات المادية المختلفة

   .(11  ،2015 ،الباسلميادة جوهر و علي الم سسات التعليمية المختلفة )

 ،هو مجمول الموارد المرصودة للم سسات التعليميااة :تمويل التعليمأي أن 
وإدارة هاااااذا األماااااوال  ،لتحقياااااق األهاااااداف التاااااي يتعاااااين تحقيقهاااااا باااااالموارد المتاحاااااة

 Financing Higherالعةةةالي تمويةةةل التعلةةةيمويعااارف  ،واساااتخدامها بكفااااءة 

Education ماان الموازنااة  العالي مول الموارد المالية المخصصة للتعليم مج :بأنه
أو الرسااوم  ،والتبرعااات ،الهبااات :مثاال ،العامااة للدولااة أو بعااض المصااادر األخاار  

لتحقيااااق أهااااداف  ؛وإدارتهااااا بفاعليااااة ،أو المعونااااات المحليااااة والخارجيااااة ،الطالبيااااة
 .(116  ،2014 ،المالكيعبد هللا خالل فترة زمنية محددة ) العالي التعليم 

 Public Participation inالعالي أما المشاركة الشعبية في تمويل التعليم-ج

financing Higher Education، ممارسة التبرل بالوقت أو  :فتعرف بأنها
أو المبادرات الخاصة  .المال أو السلع لدعم قمية من قمايا التعليم الجامعي

 & Oehri & Dreher) حياةمن الجمهور للصالح العام وتحسين نوعية ال

Jochum,2014 P.3).  وهي جميع األموال واألصول الرأسمالية والهدايا العينية
 ،الهدايا :وهذا يشمل اااااباستثناء الحكومات  اااااالواردة من األفراد والمنظمات 

 & Breeze)وليس المدفوعات مقابل الخدمات  ،والجوائز من الخدمات

Wilkinson & Gouwenberg, 2011, P.30).   ا بأنهاوتعرف إجرائي: 
مساهمة أفراد وم سسات المجتمع في تقديم الدعم المالي وتقديم الخدمات 

وتحقيق  ،؛ بما يمكنه من القيام بواائفه على أكمل وجهالعالي الالزمة للتعليم
 . أهدافه وأهداف المجتمع
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  :الدراسات السابقة

دراسااااااات تتعلااااااق  :أوالً  ،محااااااورينا لتاااااام تصاااااانيف الدراسااااااات السااااااابقة وفقااااااً 
، وفيمااااا يلااااي العااااالي راسااااات تتعلااااق بتموياااال التعلاااايم د :اثانيةةةً  ،بالمشاااااركة الشااااعبية

 :من األقدم إلى األحدث كما يلي عرض لتلك الدراسات
  :دراسات تتعلق بالمشاركة الشعبية ةةة أواًل 

( استكشاااااف مسااااتو  المشاااااركة Karan, 2010هاااادفت دراسااااة كاااااران )
رنااة بااين اثنااين وتحديااد فعاليتااه ماان خااالل المقا ،التخطااي  المجتمعااي الشااعبية فااي

التشااابه فااي وأشااارت الدراسااة إلااى  ،واليتااي تينيسااي وأالبامااامن دراسات الحالااة فااي 
أن مااان أسااابا  ضاااعف المشااااركة هاااو و  ،أسااااليب المشااااركة الشاااعبية فاااي الاااواليتين

الجهااات الراعيااة  وضااعف الثقااة بشااأن ،نظاار الكثياارين إليهااا علااى أنهااا غياار فعالااة
وزياااادة  ،نمياااة الاااوعي العاااام بقماااايا المجتماااعوأشاااارت إلاااى ضااارورة ت ،والمساااوولين
واالعتماااااد علاااى األساااااليب التشاااااركية فاااي التعاماااال ماااع المجتمااااع مثاااال  ،الشااافافية

 .التعاون والحوار؛ لزيادة درجة المشاركة الشعبية

 & Thomas & Terryوانطلقاات دراسااة تومااا  وتياار  وجاايمس )

James, 2011ة لتحسين رفاهيااة المجتمااعي( من أن المشاركة الشعبية أداة رئيس، 
فاااي  الشاااعبية فاااي مشاااروعات البنياااة التحتياااةمراجعاااة ممارساااات المشااااركة وهااادفت 

وأشاااااارت الدراساااااة إلاااااى القلاااااق مااااان ضاااااعف فعالياااااة  ،ضاااااوء الممارساااااات العالمياااااة
طبيعااة عمليااة  ا في وجهات نظر العينااة حااولوأن هناو اختالفً  ،المشاركة الشعبية
؛ لماامان تحقيااق علااى ضاارورة نشاار الااوعي بالمشاااركة وأكاادت ،المشاااركة وأهاادافها

دون التماااااحية بحقاااااو   ،العدياااااد مااااان الفوائاااااد االقتصاااااادية واالجتماعياااااة للمجتماااااع
   .الفوات الفقيرة 

( فهاادفت التعاارف علااى كيفيااة تحسااين Bizjak, 2012أمااا دراسااة بزجاااو )
وتوصاالت الدراسااة إلااى أن  ،2ام أدوات الويااب أساااليب المشاااركة الشااعبية باسااتخد

توايااف األساااليب التكنولوجيااة فااي عمليااة المشاااركة يحقااق مااا يساامى بالمشااااركة 
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منهااااا سااااهولة  ،والتااااي تتاااايح للمشاااااركين العديااااد ماااان الفوائااااد ،الشااااعبية اإللكترونيااااة
وإمكانياااة الوصاااول  ،والتواصااال الساااريع ماااع الم سساااات ،الحصاااول علاااى البياناااات

ضااااعف إجااااادة  :مثاااال ،مااااع أنهااااا تواجههااااا بعااااض المعوقااااات ،سساااااتلمعظاااام الم  
وضااااعف الثقااااة لااااد  الاااابعض فااااي تلااااك  ،الاااابعض للتعاماااال مااااع األساااااليب التقنيااااة

 .األساليب

إلااى ( Faniran & Akintato, 2012) وهدفت دراسة فانيران وأكينتةاتو
والتعاااارف علااااى مسااااتو   ،مناقشااااة مشااااكالت تموياااال التعلاااايم العااااالي فااااي نيجيريااااا

وتوصااالت الدراساااة إلاااى أن التعلااايم  .القطاااال العاااام والخاااا  فاااي التمويااال مشااااركة
أن هناااو و  ،العااالي النيجياار  يواجااه العديااد ماان المشااكالت؛ نتيجااة ضااعف التموياال

التجاا نحااو تفعياال المشاااركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم العااالي فااي وقاات لضرورة 
وأكاادت علااى  ،تكاااليف التعلاايم  وارتفال ،تتزايد فيه المنافسة على الميزانية الحكومية

   .ضرورة التوسع في خصخصة التعليم العالي؛ لتحمل جزء من التكاليف

( تحديد العواماال التااي تسااهم فااي Daran, 2013) هدفت دراسة دارانكما 
وانطلقااااات الدراساااااة مااااان أن  ،تحقياااااق نجاااااال المشااااااركة الشاااااعبية فاااااي الم سساااااات

 ،التنمياااة المساااتدامة للمجتمعاااات ا فاااي تحقياااقا مهماااً المشااااركة الشاااعبية تااا د  دورً 
إلاااى أن المشااااركة الشاااعبية تمكااان المجتماااع مااان االساااتفادة الكاملاااة مااان  توصااالتو 

وتدعم تراب  المجتمع وتجعله أبعد مااا يكااون عاان  ،مواردا سواء البشرية أو المادية
وأشااارت الدراسااة إلااى بعااض  ،لديمقراطيااةكمااا أنهااا تاا د  إلااى مزيااد ماان ا ،التفكااك

اقتنااال الجمهااور  :ومنهااا ،تسااهم فااي تحقيااق نجااال المشاااركة الشااعبيةالعواماال التااي 
واقتنااااعهم بمااارورة التكامااال  ،ودوافعهااام تجااااا العمااال التطاااوعي ،بجااادو  المشااااركة

 .بين م سسات المجتمع

( بهااادف التعااارف علاااى Chutarat, 2013) وجةةةادت دراسةةةة كوتةةةارات
وعرضاااات  .والقانونيااااةاألطاااار الدسااااتورية و  ،المشاااااركة الشااااعبية فااااي اإلدارة البيويااااة

وتوصاااالت  ،الدراسااااة للقااااوانين واللااااوائح المتعلقااااة بالمشاااااركة الشااااعبية فااااي تايالنااااد
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الدراسااة ماان خااالل تحلياال بعااض القااوانين إلااى أن التشااريعات المرتبطااة بالمشاااركة 
كمااا أنهااا ال تتاايح  ،ومحدودة التأثير في زيااادة درجااة المشاااركة ،الشعبية غير فعالة

كمااا أن تلااك القااوانين تمثاال عقبااة فااي  ،هور في صاانع القاارارالفرصة لمشاركة الجم
وقد ت د  إلى المزيد ماان المشااكالت والنزاعااات  ،طريق تحقيق عملية تنمية شاملة

   .البيوية

( ماان أن Jennifer & Shona, 2014) وانطلقت دراسةة جينيفةر وشةونا
 ،ساااتهم سللمساااعدة فااي تحسااين ثقااة المجتمااع فااي  المشاركة الشااعبية أحااد الحلااول

وهااادفت التعااارف علاااى بعاااض وجهاااات النظااار تجااااا المشااااركة الشاااعبية فاااي اتخااااذ 
وأشااارت الدراسااة إلااى أن تحسااين العالقااة مااع  ،القرارات المتعلقة بااالبحوث الصااحية

زيااادة مشاااركة لضاارورة أن هناااو و  ،الجمهااور الساابيل لزيااادة انخااراطهم فااي التموياال
مخاااوفهم تجاااا المشاااركة عاان طريااق من خااالل إزالااة  ،الجمهور في اتخاذ القرارات

 .التشاور معهم في القمايا المختلفة

 ,Nan & Xiangze & Feng) نةةان ونانجةةن وفةةنك وهةةدفت دراسةةة

كة ( التعاااارف علااااى العواماااال الداخليااااة والخارجيااااة التااااي تاااا ثر علااااى المشااااار 2014
وانطلقاات الدراسااة ماان أن توساايع نطااا   .الصااينفااي الشعبية في العملية السياسااية 

وتوصاالت الدراسااة إلااى أن  .ركة المااواطنين يسااهم فااي بناااء مجتمااع ماادني قااو  مشااا
، تاااوفر الماااوارد :العوامااال الداخلياااة التاااي تااا ثر علاااى المشااااركة الشاااعبية تتمثااال فاااي

أمااااا العواماااال  ،بقيمااااة وفاعليااااة المشاااااركة االعتقااااادو  ،(المعلومااااات ،المااااال) :مثاااال
ين الماااواطنين والجهاااات التفاعااال بااا و  ،وجاااود بيواااة مشاااجعة :فتتمثااال فاااي ،الخارجياااة

بناااء شاابكة و  ،وجود قاعدة شعبية ماان المنظمااات غياار الحكوميااةو  ،الفاعلة األخر  
 .من العالقات بين الحكومة والمواطنين

 & Neamtu & Dragos) وجادت دراسة نيمتو ودراجوس وكةابرارو 

Capraru, 2014 بهاادف التعاارف علااى المشاااركة الشااعبية فااي صاانع القاارارات )
وأشااارت إلااى أن  ،وتناولاات الدراسااة شاارو  المشاااركة الفعالااة ،ي رومانياااالبيويااة فاا 
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كماااا ت كاااد علااى رقاباااة أفاااراد المجتماااع  ،المشاااركة الشاااعبية دليااال علااى الديمقراطياااة
بعااض أن هناااو و  ،كمااا أنهااا دلياال االنفتااال والشاافافية واالسااتقرار ،علااى م سساااته

وأن  ،راد والم سسااااتالتشاااريعات التاااي تعاااو  المشااااركة الشاااعبية مااان جاناااب األفااا 
 .مشاركة الجمهور في صنع القرار دون المستو  المطلو 

التعاارف علااى إلااى ( فقااد هاادفت Matthew, 2015) أمةةا دراسةةة مةةاثيو 
 ،فااي الساايا  المحلاايمسااتو  المشاااركة الشااعبية فااي مشااروعات التنميااة الحماارية 

مياااااة وأكااااادت الدراساااااة علاااااى أن المشااااااركة الشاااااعبية عملياااااة أساساااااية لتحقياااااق التن
 ؛وتوصااالت إلاااى أن المشااااركة قاااد ال تتطاااابق ماااع سااايا  المجتمعاااات ،المساااتدامة

كما قااد يفماال الاابعض المصااالح  ،حي  قد يفقد المشارو الثقة في أصحا  القرار
 ،المشاااركة الشااعبية الااذ  يواجااهوأشااارت إلااى أن هناااو بعااض القصااور  ،الخاصااة

قلاااااة الاااااوعي و  ،ركةضاااااعف ثقافاااااة المشااااااو  ،ضاااااعف الظاااااروف االقتصاااااادية :منهاااااا
 .، وقلة وجود آليات محددة لعملية المشاركةبمشكالت المجتمع

 :العالي دراسات تتعلق بتمويل التعليم ةةة اثانيً 

بحااا  اآلثاااار المترتباااة علاااى إلاااى ( John, 2010هااادفت دراساااة جاااون )
وأشااارت الدراسااة إلااى أن تلااك  ،تمويل التعليم العااالي عاان طريااق القااروض والرسااوم 

 ،ية تتممن العديد من المشكالت؛ ألنها تزيد ماان األعباااء األسااريةالسياسة التمويل
 ،كمااا أن سياسااة القااروض تحتااو  علااى بعااض التااأثيرات االجتماعيااة واالقتصااادية

وأكاادت علااى أن هناااو  ،طال  لمسااتقبلهم عاان طريااق القااروضحي  تعني شراء ال
األساارية لااد  : ضااعف المااوارد أولهةا ،لهااذا السياسااة التمويليااة ثالثة تااأثيرات ساالبية

 ،وما يمكاان أن تخلفااه تلااك القااروض والرسااوم ماان انعكاسااات علااى األساارة  ،البعض
لحااااا  إالمااااعيفة عاااان  االقتصاااااديةإحجااااام بعااااض األساااار ذات الخلفيااااة  :وثانيهةةةا

أن تلااااك القااااروض التااااي  :وثالثهةةةا ،ا ماااان القااااروضخوفااااً  ؛أبنائهااااا بااااالتعليم العااااالي
فااي العائلااة وهااو مااا ت كاادا التشااريعات تتحملهااا األساارة تنتقاال بااين األفااواي العمريااة 

 .االجتماعية والتربوية
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( بهاادف تحلياال سياسااة تموياال التعلاايم Xin, 2010) وجةةادت دراسةةة نيةةن
وتناولاات الدراسااة محاااوالت إصااالل التعلاايم العااالي فااي الصااين  ،العالي في الصين
 وأشااارت إلااى أنااه مااع زيااادة الطلااب االجتماااعي علااى التعلاايم  ،وعالقتهااا بالتموياال

وازدياااد الحاجااة إلااى تحقيااق جااودة  ،، وتراجع التمويل من الحكومااة المركزيااةالعالي
كااان البااد ماان البحاا  عاان آليااة جدياادة لتموياال  ،وصااعود توجهااات السااو   ،التعلاايم 

تمويااال  :أولهةةةا ،وأشاااارت الدراساااة إلاااى باااروز عااادة اتجاهاااات ،الجامعاااات الصاااينية
عااام اتجااااا عقاااد الشاااراكات ماااع د :وثانيهةةةا ،لتعلااايم العاااالي مااان السااالطات المحلياااةا

 ،والتبرعااات والهبااات ،والحصااول علااى مااوارد ماان البحااوث واالستشااارات ،الشااركات
والقطاعاااات االجتماعياااة  ،وأوليااااء األماااور ،تقاسااام التكلفاااة ماااع الطاااال  :وثالثهةةةا
 ،إجااااراء عمليااااات اناااادماي للجامعااااات مااااع الجامعااااات العالميااااة :والرابةةةة  ،األخاااار  

وتساااعى لتلبياااة  ،لتوجهاااات تواكاااب االتجاهاااات العالمياااةوأاهااارت الدراساااة أن تلاااك ا
 .  المطالب التي تفرضها البيوة السياسية واالجتماعية المتغيرة 

مصااادر التعاارف علااى إلااى هاادفت ( ف2011) الحميةةديمنةةال أمةةا دراسةةة 
والتعاارف علااى تجااار  بعااض  ،العربيااة السااعودية تمويل التعليم العالي في المملكااة

وتقااديم تصاااور مقتااارل  ،يااة فاااي مجااال تمويااال التعلاايم العااااليالاادول العربياااة واألجنب
وتوصاالت  ،لتموياال التعلاايم العااالي فااي المملكااة فااي ااال زيااادة الطلااب االجتماااعي

مشاااكل التعلاايم العااالي فااي المملكااة تعااود فااي كثياار ماان الحاااالت أن الدراسااة إلااى 
دة المثلااى وضااعف االسااتفا ،لالستخدام غير العقالني وغير الرشيد للموارد المتااوفرة 

كمااا أكاادت  ،ولاايس فقاا  لتناااق  الاادعم الحكااومي ،ماان الطاقااات البشاارية المتاحااة
إمكانية االسااتمرار فااي نماا  التموياال الحكااومي للتعلاايم العااالي خاصااة  ضعفعلى 

فااي ااال زيااادة الطلااب االجتماااعي عليااه فااي المملكااة والزيااادة المسااتمرة فااي عاادد 
   .السكان

والكفاااءة التااي يااتم بهااا  ،التعلاايم العااالي وماان أجاال تقياايم كفايااة اإلنفااا  علااى
( بغرض تقياايم مقااارن El-Araby,2011) العربي جادت دراسة ،استخدام الموارد
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 ،لبنااااانو  ،األردنو  ،مصاااار :هااااي ،لتموياااال التعلاااايم العااااالي فااااي ساااات دول عربيااااة
وأشااارت الدراسااة أن هناااو قواساام مشااتركة بااين الاادول  ،وتااونس ،سااورياو  ،المغاار و 

وتواجااه  ،التعلاايم العااالي يتمثاال فااي االعتماااد علااى مااوارد الدولااةالساات فااي تموياال 
 ،الزياااادة الساااكانية :تلاااك الااادول تحاااديات كبيااارة فاااي تمويااال التعلااايم العاااالي أبرزهاااا

والتحول من القطال العام إلى القطال الخااا  فااي تااوفير التعلاايم  ،ضمان الجودة و 
موياال التعلاايم العااالي وأكاادت الدراسااة علااى ضاارورة تااوفير باادائل مختلفااة لت .العااالي
   .ا عن موارد الدولةبعيدً 

رصااد إلااى ( Bikas & Bruce, 2011) وهةدفت دراسةة بيكةاس وبةروس
وتناولااات  ،بعاااض االتجاهاااات الدولياااة فاااي تمويااال التعلااايم العاااالي العاااام والخاااا 

، وعاادم قاادرة الاادول علااى العااالي الدراسة آثار األزمات المالية العالمية على التعلاايم 
ات وأشاااارت الدراساااة إلاااى أن هنااااو عااادة اتجاهااا  ،التكااااليف المالياااة تحمااال ارتفاااال

تقاساام التكاااليف مااع و  ،االتجاااا نحااو التموياال الااذاتي :منهااا ،عالميااة فااي هااذا الشااأن
االتجاااا و  ،أولياااء األمااور والطااال  ماان خااالل الرسااوم الدراسااية والقااروض الطالبيااة

فعياال المشاااركة الشااعبية وت ،تاادويل التعلاايم العاااليو  ،نحو خصخصة التعلاايم العااالي
   .من خالل تلقي التبرعات والمنح والهدايا وغيرها

 جةةةادت دراسةةة  ةةةاهر ،علاااى تحاااديات تمويااال التعلااايم فاااي تاااونسوللتعااارف 
(Tahar, 2011 وانطلقاات الدراسااة ماان التأكيااد علااى الاادور الكبياار الااذ  ي ديااه )

تاااونس فاااي  وكاااذلك جهاااود ،التعلااايم العاااالي فاااي تعزياااز النماااو االقتصااااد  والتنمياااة
ماااان الناااااتج اإلجمااااالي % 5.8اإلنفااااا  علااااى التعلاااايم العااااالي والتااااي وصاااالت إلااااى 

ماان الحاجااة إلااى تحسااين جااودة وعرضت الدراسة لتحديات التعلاايم العااالي  ،المحلي
وأكاادت علااى ضاارورة مساااهمة القطاااال  ،وتحقيااق الكفاااءة واإلنصاااف ،المخرجااات

وأشااارت الدراسااة إلااى  ،طال واتبال سياسة تقديم القروض لل ،الخا  في التمويل
ودفااااع القطااااال الخااااا   ،ف مااااع الطااااال  وأولياااااء األمااااوريضاااارورة تقاساااام التكااااال
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ياال التعلاايم و تمشااعبية إلااى ودفااع المشاااركة ال ،للمساااهمة فااي التموياال بشااكل أكباار
 .العالي

طااارل بااادائل لتمويااال  إلاااى هااادفت( فقاااد 2011) خالةةةد حسةةةينأمةةةا دراسةةةة 
وتوصااالت  ،فاااي ضاااوء خباارات بعاااض الااادول الحكاااومي المصاار  جاااامعي ال التعلاايم 

الحكااومي يواجااه سياسااة تقلااي  جااامعي ال أن التعلاايم  :منهااا ،إلااى مجموعااة نتااائج
فااي لبيااة االحتياجااات الخاصااة ا وال يكفااي لتحياا  أصاابح التموياال محاادودً  ؛اإلنفااا 
مماااا يااا ثر علاااى  ؛ماااا يحصااال علاااى المباااال  التاااي يحتاجهاااا اناااادرً و ، العاااالي التعلااايم 

ا ا كبياارً كما أن الجامعات التي اعتمدت علااى التبرعااات حققاات تقاادمً  ،عمله بالكامل
وعلااى  ،وأن اسااتدرار الجهااود الذاتيااة أماار مطلااو  للجامعااات ،فااي تحقيااق أهاادافها

 ،لمواجهااة الاانق  فيااه ؛السياسااة التعليميااة أن تحاااول إيجاااد باادائل جدياادة للتموياال
الحكااومي  العااالي يم لااذا عرضاات هااذا الدراسااة مجموعااة ماان الباادائل لتموياال التعلاا و 

 .المصر  في ضوء خبرات بعض الدول وآليات تحقيقها

 بهاادف( 2011) مطةاوعسامة حسن و نينب حسين و خالد  دراسةوجادت 
 ،الحكااااومي فااااي مصاااار العااااالي تحديااااد متطلبااااات وآليااااات التموياااال الااااذاتي للتعلاااايم 

الحكااومي فااي مصاار  العااالي أن التعلاايم  :منهااا ،وأساافرت الدراسااة عاان عاادة نتااائج
ممااا نااتج عنااه  ؛ألمااوال التااي تنفااق عليااه غياار كافيااةاو  ،ا ماان التحاادياتواجااه عااددً ي

ويعاااد التمويااال  ،العديااد مااان المشااكالت التاااي تسااتلزم إيجااااد مصااادر تمويااال جدياادة 
حياا  يمكاان  ،الحكااومي العااالي الااذاتي ماان أفماال المصااادر لاادعم تموياال التعلاايم 

ساااتثمار وتواياااف الجامعاااات مااان الحصاااول علاااى ماااوارد إضاااافية لهاااا مااان خاااالل ا
مماااا يساااهم بااادورا فاااي تطاااوير وتحساااين  ؛مواردهاااا الذاتياااة أفمااال اساااتثمار ممكااان

 .وضعها الحالي

التعاارف إلااى ( Fahim & Sami, 2011) وهةدفت دراسةة فهةيم وسةامي
وأكدت الدراسة علااى أن نظااام  ،على كفاءة وعدالة تمويل التعليم العالي في مصر

، ويساااعد علااى فعااال وغياار منصاافمصاار غياار كاااف وغياار التموياال الحااالي فااي 
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وأن هنااااو تحاااد مااازدوي يواجاااه مصااار فمااان ناحياااة  ،إيجااااد حلقاااة مفرغاااة مااان الفقااار
وماان ناحيااة  ،اتشير الدالئل إلااى أن عائاادات االسااتثمار فااي التعلاايم منخفمااة نساابي  

ا للطلاااب المتزاياااد علاااى التعلااايم نظااارً  ؛أخااار  تواجاااه ميزانياااة الحكوماااة زياااادة ضاااغ 
راسااة إلااى أن هناااو العديااد ماان التحااديات التااي تواجااه التعلاايم وأشااارت الد .العااالي

 ؛والحاجااة إلااى تحسااين التعلاايم  ،زيااادة الطلااب االجتماااعي :منهااا ،العالي في مصاار
والتركيبة السكانية ومااا تمثلااه ماان زيااادة نساابة  ،لتلبية مطالب سو  العمل المتطورة 

 .وأكدت الدراسة ضرورة البح  عن مصادر تمويل بديلة .الشبا 

ف استكشااافهاادفت ( Kofi & Philip, 2011أمااا دراسااة كااوفي وفيليااب )
وأشااااارت إلاااى أن األزمااااات الماليااااة  ،خياااارات تموياااال التعلااايم العااااالي فااااي جامايكاااا

 ،تموياال الدولااة :ا لتوساايع خيااارات تموياال التعلاايم العااالي لتشااملالعالمية كانت دافعً 
لاااك الخياااارات مرتبطاااة وأشاااارت إلاااى أن ت ،والتمويااال المشاااترو ،والتمويااال الخاااا 

حااددت الدراسااة بعااض و  ،الدولااةاالقتصاااد  والسياسااي واالجتماااعي فااي  بالمسااتو  
فاارض  :ماان بينهااا ،األساااليب التااي يمكاان اتباعهااا لتحقيااق سياسااة تقاساام التكاااليف

وعقاااد اتفاقياااات  ،ودفاااع الخاااريجين للتباارل ،الماارائب لحساااا  الم سساااات التعليميااة
 .  ية؛ لدعم التعليم شراكة مع بعض الم سسات اإلنتاج

 ,Lorraine & Emla & Gill) وهةةدفت دراسةةة لةةوران وإمةةال وجةةل

( التعااارف علاااى اآلثاااار السااالبية لسياساااة تمويااال التعلااايم العاااالي عااان طرياااق 2011
وتوصاالت الدراسااة إلااى تأكيااد عينااة الدراسااة علااى اآلثااار الساالبية  ،الرسااوم الدراسااية

يخفااااض  إسااااترلينيجنيااااه  1000 وأن زيااااادة الرسااااوم  ،يةالمتعااااددة للرسااااوم الدراساااا 
وأن تقااااديم بعااااض الماااانح لهااااا تااااأثير  ،%3.9بقاااادر العااااالي  اإلقبااااال علااااى التعلاااايم 

 .%2.6إيجابي على المشاركة بنسبة 

واقااع مصااادر تموياال التعلاايم العااالي فااي كاال ماان السااعودية وللتعاارف علااى 
 لتعاارف علااى الباادائل الممكنااة( ل2012) الطةويرقينةوال جادت دراسةة  ،وبريطانيااا

وأكاادت الدراسااة  ،لمصااادر تموياال التعلاايم العااالي فااي كاال ماان السااعودية وبريطانيااا
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علااى ضاارورة إعااادة النظاار فااي مصااادر تموياال التعلاايم العااالي فااي المملكااة العربيااة 
وضاااارورة االسااااتفادة ماااان تجربااااة  ،الساااعودية بمااااا يتناسااااب مااااع التطااااورات العالمياااة
ا يزيد من إيرادات الجامعااات مم ؛المملكة المتحدة في بعض مصادر التمويل فيها

كمااا أكاادت ضاارورة إنشاااء هيوااة عامااة لتموياال التعلاايم العااالي كمجلااس  ،السااعودية
 .اا ونوعً من أجل تحقيق المنافسة في تطوير التعليم العالي كم   ؛التعليم العالي

التعرف علااى العواماال  إلى (Garrison,2012) وهدفت دراسة جاريسون 
، وأشاااارت الدراساااة إلاااى أن تمااااةل دعااام يم العااااليل التعلااا التاااي تااا ثر علاااى تمويااا 

وأن الااادول تختلاااف بشاااكل  ،الااادول للتعلااايم العاااالي يهااادد تنمياااة رأ  الماااال البشااار  
كبير في القدرة على توليد اإليرادات الالزمة لاادعم الخاادمات العامااة وضاامان تلبيااة 

لاااى مااان العوامااال التاااي تااا ثر ععااادد وأشاااارت الدراساااة إلاااى  ،االحتياجاااات التمويلياااة
نصاايب الفاارد و  ،والهيكاال المااريبي ،معاادل الماارائب :منهااا ،تموياال التعلاايم العااالي

 .الوقفو  ،الرسوم الدراسيةو  ،من الدخل

 (Faniran & Jakintato, 2012) وهةدفت دراسةة فةانيران وجاكنتةاتو
والتعاارف علااى أساااليب  ،إلااى مناقشااة مشااكالت تموياال التعلاايم العااالي فااي نيجيريااا

وتوصاالت الدراسااة إلااى  ،علاايم العاااليتم والخااا  فااي تموياال المشاااركة القطااال العااا
 .أن قطاااال التعلااايم العاااالي فاااي نيجيرياااا يعااااني مااان مشاااكالت كبيااارة فاااي التمويااال

وأن  ،وأكااادت ضااارورة تقاسااام تكااااليف التعلااايم العاااالي باااين القطاااال العاااام والخاااا 
تها تكااون هناااو سياسااة طويلااة األمااد لاادفع المشاااركة الشااعبية نحااو تحماال مسااووليا

 .في التمويل

 ,Vlado & Alen & Danijel) وهةدفت دراسةة فةالدو وألةن ودانييةل

التعاارف علااى طاار  تموياال التعلاايم العااالي فااي بعااض الاادول األوربيااة إلااى ( 2012
وأشاااارت الدراساااة إلاااى أناااه ال تااازال  ،ومقارنتهاااا ماااع النمااااذي الموجاااودة فاااي كرواتياااا
ولكن أهميتهااا تتناااق   ،عظم البلدانميزانية الدولة أهم مصدر للتعليم العالي في م

وأشااارت إلااى أن جاااودة التعلاايم العااالي فاااي  ،مااع زيااادة االهتمااام بالتمويااال الشااعبي
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وأن أفمااال طااار   ،علاااى نوعياااة وكفااااءة نمااااذي التمويااالالبلااادان المختاااارة تعتماااد 
 .وتقاسم التكاليف ،التمويل هي الحصول على التبرعات من الجمهور

 & Lung & Moldovan) ان وألكسةاندراأمةا دراسةة لةونك وموالدوفة 

Alexandra,2012 التعااارف علاااى بعاااض القماااايا والتحاااديات إلاااى ( فقاااد هااادفت
وأشااارت الدراسااة إلااى أن هناااو فجااوة  ،باااو التي تواجه تمويل التعليم العااالي فااي أور 

نتيجاااااة الزياااااادة الكبيااااارة فاااااي أعاااااداد الطاااااال  مقارناااااة  ؛كبيااااارة فاااااي صاااااي  التمويااااال
خاصااة فااي  ،والذ  دفع الاادول إلااى تنويااع مصااادر التموياال ،ة بالميزانيات المرصود
 ،بااا لتصاابح رائاادة علااى مسااتو  العااالم فااي المعرفااة واالقتصااادو ااال طموحااات أور 

لتحقيااق  ؛م لتحاادي  التعلاايم العااالي األوربااي2020بااا و سااتراتيجية أور ا ماان إانطالقااً 
 .واالبتكار" ،والبح  ،مثل  المعرفة في تفاعل "التعليم 

( بهاادف التعاارف علااى تموياال التعلاايم فااي Li,2012) ة لةةيوجةةادت دراسةة 
فاااي عاااام وأشاااارت الدراساااة إلاااى أناااه تااام إدخاااال نماااوذي تقاسااام التكااااليف  ،الصاااين
وكاناات هناااو مقاومااة كبياارة  ،م 1989وبدأ تطبيقه بشكل كامل فااي عااام  ،م 1980

وأكااادت الدراساااة أن  ،ثااام بااادأ فااارض الرساااوم الدراساااية علاااى الطاااال  ،لهاااذا النظاااام 
أكاادت ضاارورة التوسااع كمااا  ،تقاساام التكاااليف قااد حقااق مكاسااب إيجابيااة كبياارة نظااام 

ضاااارورة التنويااااع فااااي تحماااال تكلفااااة التعلاااايم العااااالي و  ،فااااي نظااااام الرسااااوم الدراسااااية
باإلضااافة  ،وغيرهااا ، ...والتبرعااات ،والطااال  ،واآلباااء ،الماارائب : دافعاايليشاامل

صاات الدراسااة باادخول كمااا أو  ،إلااى البحاا  عاان مصااادر للتموياال الااذاتي للجامعااات
م سسات التعليم األجنبية في سو  التعليم العااالي؛ لتحماال بعااض نفقااات التكاااليف 

   .وتوفير موارد مالية إضافية ،مع الدولة

التعاارف علااى مصااادر  إلى فقد هدفت (Iqbal, 2013)أما دراسة إقبال  
تقبلية وتحديااد إيجابيااات وساالبيات المصااادر المساا  ،تموياال التعلاايم العااالي فااي الهنااد

وأكدت الدراسة أن تكلفااة التعلاايم العااالي فااي الهنااد تااأتي ماان  ،لتمويل التعليم العالي
يماااف إلااى  ،والقطااال غياار الحكااومي ،قباال الحكومااة المركزيااة وحكومااة الواليااات
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ذلك جزء من التمويل الخارجي وخاصة أثناء األزمااات االقتصااادية كمااا حاادث فااي 
مستقبلية تتمثاال فااي البرز أساليب التمويل وأشارت الدراسة إلى أن أ ،م 1980عام 

والتموياال ماان  ،التموياال ماان خااالل االكتتابااات األوليااة )فااي سااو  األورا  الماليااة(
خااالل االسااتثمار األجنبااي المباشاار )الساامال للجامعااات األجنبيااة ب نشاااء فاارول لهااا 

 .م(2010مار   16وهو قانون أقر في  ،في الهند

أساااليب تموياال التعرف علااى إلى ( Ayalew, 2013)هدفت دراسة أيالو و 
بعاااض التحاااديات التاااي تواجاااه  وتركياااز الماااوء علاااى ،ثيوبيااااإالتعلااايم العاااالي فاااي 

وأكاااادت الدراسااااة أن تموياااال التعلاااايم  ،الحكومااااة فااااي تحقيااااق أهااااداف تقاساااام التكلفااااة
وبااارزت فكااارة  ،م 1950ا مساااوولية الحكوماااة المركزياااة مناااذ عاااام العاااالي كاااان دائماااً 
م بساابب الحاار  بااين 2003ذ حتااى عااام م والتااي لاام تنفاا 1994 تقاساام التكلفااة عااام 

وأبرزت الدراسة تحااديات تقاساام التكاااليف فااي قلااة الااوعي لااد  أفااراد  ،رترياإثيوبيا و إ
 ،قلاااة رغباااة خريجاااي التعلااايم العاااالي فاااي التبااارل للم سساااات التعليمياااةو  ،المجتماااع

 .تشار الفقرانو  ،األفراد للمساهمة في التمويلضعف قدرة الدولة على إقنال و 

التعاارف علااى المفاااهيم إلااى ( Bruce, 2013)كمةةا هةةدفت دراسةةة بةةروس 
بعااض المفاااهيم عاادة وحددت الدراسة  ،الخاطوة الشائعة حول تمويل التعليم العالي

ساااوء الفهااام  :منهاااا ،حاااول تمويااال التعلااايم العاااالي فاااي جمياااع أنحااااء العاااالم الخاطواااة 
 ،جنااب مااع الخصخصااة المتزاياادة ا إلااى المشااترو حااول فاارض الرسااوم الدراسااية جنبااً 

تعزيااااز التعلاااايم و  ،رباااا  الرسااااوم الدراسااااية العاليااااة باأليااااديولوجيا السياسااااية السااااائدة و 
تشااكل و  ،ا ماان المجتمااعالعالي بين ذو  الدخل المنخفض والعناصر المهمشة مالي  

 ،الرسوم الدراسااية المحااور األهاام فااي التموياال والوصااول إلااى مسااتو  تعليمااي أعلااى
وم الدراسية أداة الجامعااات الحكوميااة لعاادم زيااادة الماارائب ماان قباال الرسأصبحت و 

صاانع السياسااة العامااة و  ،تزيااد األربااال مااع زيااادة المسااتو  التعليماايو  ،الحكومااات
اتباااال نظاااام و ، الي يتطلاااب مروناااة الرساااوم الدراسااايةالجيااادة فاااي تمويااال التعلااايم العااا 
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اسااااة للحفاااااظ علااااى الرسااااوم الدراسااااية الم جلااااة لماااان ال يسااااتطيع تحماااال رسااااوم الدر 
 .مجانية التعليم 

إلقاااء المااوء علااى إلااى  هاادفت( فقااد 2014) المالكيعبد هللا أما دراسة  
وذلااك ماان أجاال اإلفااادة  ؛المصااادر أو الباادائل المختلفااة المطروحااة لتموياال التعلاايم 

ساااايما التعلاااايم  وال ،منهااااا قاااادر اإلمكااااان لتعبوااااة المااااوارد الماليااااة للقطااااال التعليمااااي
مااان المااارور  األخاااذ ببااادائل مختلفاااة لتمويااال  هالدراساااة إلاااى أنااا وخلصااات  .العاااالي

مثااال:  ،وهاااو الحكوماااة ياإلنفاااا  التعليماااي فاااي المملكاااة بجاناااب المصااادر الرئيسااا 
مشاااركة األفااراد فااي تموياال تعلاايمهم بالقاادر الااذ  ال ياا ثر علااى معاادالت االلتحااا  

مختلفااة  فااي شااركاته وم سساااته الومشاركة القطال الخااا  ممااثاًل  ،وتكاف  الفر 
ماان خااالل أو  ،والتباارل ،أو الاادعم  ،أو القااروض ،الماارائب التشااجيعية :ماان خااالل

؛ كافااةللم سسااات التعليميااة  لمااوارد الطبيعيااة والبشاارية المتاحااةلاالسااتثمار األمثاال 
أو اإلفااااادة القصاااو  ماااان المرافااااق  ،والبحاااوث المختلفااااة ،تقااااديم االستشاااااراتمثااال: 

 .ائية واإلجازات والمواسم وغير ذلكواألجهزة التعليمية في الفترات المس

التعاارف إلااى ( فهاادفت Vasile & Tilea, 2014) أما دراسة تاليا وفانيل
وانطلقااات الدراساااة مااان أن  .علاااى االتجاهاااات الحديثاااة فاااي تمويااال التعلااايم العاااالي

 ؛التغيااارات المتعاااددة التاااي يعيشاااها العاااالم تتطلاااب إيجااااد مصاااادر جديااادة للتمويااال
 .ماااع مصاااادر التمويااال التقليدياااة لتطاااوير وتحااادي  التعلااايم ا إلاااى جناااب لتعمااال جنباااً 

 ،التموياال ماان المشاااركة الشااعبية :منهااا ،وأشارت الدراسة إلى عدة اتجاهات حديثااة
االسااتعانة و  ،نظااام القسااائم أو الكوبوناااتو  ،عقااد الشااراكات مااع م سسااات المجتمااع

 .ثم قروض الطال  ،التمويل الذاتيو  ،بالموارد الخارجية في التمويل

اقتاارال إلااى فهاادفت ( Suat & Dilek, 2014) أمةا دراسةة سةوات وديلية 
وأشااارت الدراسااة إلااى أن نمااوذي التموياال  ،نمااوذي لتموياال التعلاايم العااالي فااي تركيااا
الفااااوز" وهااااو إنشاااااء نظااااام الفااااوز لجميااااع  –المقتاااارل يسااااتند علااااى فلساااافة " الفااااوز 

لمجتماااااع وم سساااااات ا ،والحكوماااااة ،واألسااااار ،الطاااااال  :مااااان أصاااااحا  المصااااالحة
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 ،يقتاارل إنشاااء صااندو  تسااهم فيااه جميااع الم سسااات واألفاارادو  .الخدميااة واإلنتاجيااة
كمااا  ،يااتم توليااد األمااوال الالزمااة لتموياال التعلاايم العاااليو  ،وياادار بشااكل اسااتثمار  

 .يوفر وسيلة ناجحة لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة

إلااى ( Sergll & Mykola, 2014) سةةيرجل وميكةةوال وهةةدفت دراسةةة
الدراسااة  وانطلقاات ،التعرف على مشكالت تمويل تطوير التعليم العالي في أوكرانيا

مااان أن األوضاااال االقتصاااادية واالجتماعياااة تااا ثر بشاااكل مباشااار علاااى األوضاااال 
، وأكدت الدراسة أن هناااو العديااد ماان معوقااات تموياال التعلاايم العالي المالية للتعليم 

 ،ن الم سسااات التعليميااة وأصااحا  العماالضااعف آليااات التفاعاال بااي :منهااا ،العالي
 .واألزمات االقتصادية التي تواجه البالد

 & Ahmad & Farley)وهةةدفت دراسةةةة أحمةةد وفةةةارلي ونايةةدو 

Naidoo, 2015)  التعااارف علاااى األساااا  المنطقاااي ألزماااة التمويااال فاااي إلاااى
وأشاااااارت الدراساااااة إلاااااى أن البيواااااة التنافساااااية العالمياااااة  .م سساااااات التعلااااايم العاااااالي

التغياااارات االقتصااااادية واالجتماعيااااة أثاااارت بشااااكل كبياااار علااااى تموياااال م سسااااات و 
لتنويااااع مصااااادر تموياااال وأكاااادت الدراسااااة أن هناااااو حاجااااة ملحااااة  ،التعلاااايم العااااالي

 ،وزيااادة رسااوم الطاااال  ،االتجاااا نحاااو التموياال الااذاتي :التعلاايم العااالي ماان خااالل
مصاادر كات والقااروض واالهتمااام بااالمنح والهباا  ،وزيااادة تسااويق الخاادمات الجامعيااة

 .أساسي من مصادر التمويل

تموياال نظااام التعاارف علااى إلااى  (Bruce, 2015) وهةدفت دراسةة بةةروس
وأشااارت الدراسااة إلااى أن نظااام تموياال التعلاايم  .التعليم العااالي فااي الواليااات المتحاادة 

حياا  يقااوم القطااال غياار الربحااي باادور  ،العااالي فااي الواليااات المتحاادة نظااام  معقااد  
ا فاااي ا مهماااً كماااا يشاااكل القطاااال الخاااا  محاااورً  ،مويااال التعلااايم العااااليواساااع فاااي ت

ا ماان التموياال أكثاار ماان الاادول كمااا يتحماال أولياااء األمااور والطااال  جاازءً  ،التموياال
ا من الماانح والقااروض والتااي تنشااأ ا كبيرً كما تمتلك الواليات المتحدة نظامً  ،األخر  
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الم سسااااات والمصااااادر وكااااذلك ماااان  ،ماااان الحكومااااة الفيدراليااااة وحكومااااة الواليااااات
 .الخيرية

 :تعليق على الدراسات السابقة
   :يتمح من خالل استقراء الدراسات السابقة ما يلي

 .مشكلة ضعف تمويل التعليم مشكلة عالمية وإقليمية ومحليةأصبحت  –
 .وال يكفي لتلبية احتياجات الجامعات، امحدودً  العالي تمويل التعليمكان  –
 .اا كبيرً على توفير بدائل مختلفة للتمويل تقدمً  الجامعات التي اعتمدتحققت  –
 .اا ضروري  االتجاا إلى المشاركة الشعبية في التمويل متطلبً يعد  –
 .ا في الدعم الحكومي للجامعاتتراجعً  هناوأاهرت الدراسات أن  –
 ا يميل نحو توسيع المشاركة الشعبية في تمويل التعليم ا عالمي  أن هناو اتجاهً  –

 .العالي
عض الدراسات أن هناو بعض المعوقات التي تحد من فعالية أشارت ب –

ضعف ثقافة المشاركة  :، منهاالعالي المشاركة الشعبية في تمويل التعليم 
وضعف  ،وضعف الثقة في خريجي بعض الجامعات ،الشعبية في التمويل

 .العالي توافر الخبرة بأساليب تنمية المشاركة الشعبية في تمويل التعليم 
  :راسةخطوات الد

 :ةالتاليوفق الخطوات تسير الدراسة 
مشكلة و  ،مقدمة الدراسة :ةةة اإل ار العام للدراسة، ويتضمن ىاألول الخطوة
 ،منهج الدراسةو  ،حدود الدراسةو  ،أهمية الدراسةو  ،أهداف الدراسةو  ،الدراسة

 . ثم خطوات الدراسة ،الدراسات السابقةو  ،مصطلحات الدراسةو 
األسس النظرية للمشاركة الشعبية في تمويل  عرض :تضمنوت ،الخطوة الثانية
  .التعليم العالي
لمشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي في اعرض  :وتتضمن ،الخطوة الثالثة

  .مصر
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والمملكة األمريكية عرض لخبرة الواليات المتحدة  :تتضمنو ، الخطوة الرابعة
  .ل التعليم العاليالمتحدة في تفعيل المشاركة الشعبية في تموي

مقارنة تفسيرية ألوجه التشابه واالختالف بين خبرة  :وتتضمن ،الخطوة الخامسة
في تفعيل المشاركة الشعبية في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة 

 . تمويل التعليم العالي على ضوء مفاهيم العلوم االجتماعية
ت اإلجرائية لتفعيل المشاركة عرض المقترحا :وتتضمن ،الخطوة السادسة

مصر على ضوء االستفادة من خبرتي لشعبية في تمويل التعليم العالي في ا
 .الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة

 :أقسام على النحو التالي ستةويتم تناول الخطوات السابقة في 

  عليم العاليلمشاركة الشعبية في تمويل التل ةالنظري ساألس ةةة القسم األول

 :المشاركة الشعبية كما يلياألسس النظرية يتم تناول 
 :المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي مفهوم (1

حي  تسااهم  ،تعد المشاركة الشعبية من أهم عناصر التنمية في دول العالم 
في تخفيف العبء عن كاهاال الدولااة؛ ألن التنميااة مسااوولية مشااتركة بااين الحكومااة 

كماااااا أن المشااااااركة الشاااااعبية دليااااال علاااااى الشاااااعور بالمساااااوولية  ،المجتماااااع وأفاااااراد
 .والعالقة الوثيقة بين أفراد المجتمع وم سساته ،الجماعية

ا بقمااية ا واضااحً ويعد مفهوم المشاركة الشعبية ماان المفاااهيم المقترنااة اقترانااً 
ت اشاااتراو المجموعاااا :فالمشااااركة الشاااعبية باااالمفهوم التنماااو  يقصاااد بهاااا ؛التنمياااة

 ،السكانية المسااتهدفة فااي تحديااد أهااداف خطااة التنميااة الموجهااة لتحسااين أوضاااعهم 
وعليه ف ن المشاااركة بهااذا المفهااوم تعنااي انطااال   ،المساهمة في تنفيذها وتقويمهاو 

 ،2013 ،التنميااااة ماااان القاعاااادة باتجاااااا رأ  الهاااارم )سااااائد ربايعااااة وجمااااال حااااب 
 18). 
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ماااااع عالقاااااة دائماااااة ومساااااتمرة العالقاااااة باااااين الجامعاااااات والمجتولماااااا كانااااات 
لااذا كاناات المشاااركة الشااعبية فااي تموياال  ه؛تهدف تنميااة المجتمااع وتحقيااق تقدماا تساا 

العمليااة التااي يااتم ماان  :تعاارف المشاااركة بأنهاااحياا   ،ضاارورة ملحااة التعلاايم العااالي
والتااي تبنااى علااى  ،خاللهااا تحقيااق التواصاال الفعااال بااين أفااراد المجتمااع وم سساااته

ياجااااات العامااااة؛ ماااان أجاااال الوصااااول إلااااى قاااارارات أفماااال التقاااادير الصااااحيح لالحت
 ،الوقااتو  ،تقااديم المااوارد ي:وهاا  ،(Daran,2013,P.8)معتمدة من قباال الجمهااور 

 & Sterling)لتحقيااق الصااالح العااام دون انتظااار المقاباال  ؛المعرفااة أو الخباارة و 

Alandra, 2011,P.7).   

ولاااذا تعااارف  ،مسااااندة حقيقياااة لانفاااا  الحكاااوميالشاااعبية وتعاااد المشااااركة 
 ،وهاااادايا ،وماااانح ،تبرعااااات :المساااااهمات التااااي يقاااادمها أفااااراد المجتمااااع ماااان :بأنهااااا

قاااف كنااول ماان رد الجمياال للمجتمااع؛ للوصااول إلااى حياااة مالئمااة لجميااع األفااراد و وأ
(Sterling & Alandra, 2011,P.7). تمااع أو أ  فالتنميااة الحقيقيااة أل  مج

يااتعلم األفااراد ماان خااالل المشاااركة كمااا  ،دون المشاااركةم سسااة ال يمكاان أن تااتم 
التفاعااال النشااا  والواضاااح مااان جاناااب وهاااي دليااال علاااى  ؛كياااف يحلاااون مشاااكالتهم 

وهااي السااعي ماان  ،وتعبوااة المااوارد لتحقيقهااا ،الجماااهير فااي عمليااة صاانع القاارارات
قبااااال أصاااااحا  المشااااااريع علاااااى أساااااا  غيااااار هاااااادف للاااااربح لتحقياااااق األهاااااداف 

 ،والثقافيااة ،االقتصااادية :ر الفعااال للمااوارداالجتماعيااة الكباار  ماان خااالل االسااتثما
وهااي عمليااة إسااهام المااواطنين  ،(Stuart, 2012,P.89)واالجتماعيااة الخاصااة 

وهااي  ،ا فااي أعمااال التنميااة سااواء بااالرأ  أو بالعماال أو بالتموياال وغياار ذلااكتطوعااً 
تعباار عااان درجاااة إحساااا  الناااا  بمشااكالتهم المحلياااة وناااول اساااتجابتهم لحااال هاااذا 

اا ا تكميلياا  كمااا تاا د  المشاااركة دورً  (Matthew, 2015, P.9)المشااكالت   داعمااً
وعلاااى ذلاااك تعااارف  ،توجاااه أنظاااار الحكوماااات إلاااى مياااادين جديااادة و  ،لااادور الدولاااة

 ،عملياااة نشاااطة يساااهم مااان خاللهاااا األفاااراد فاااي تنمياااة مجتمعااااتهم  :المشااااركة بأنهاااا
مااة فااي وهااي شااكل ماان أشااكال التعبياار عاان وجااود اإلنسااان وشااعورا بأنااه يمثاال قي
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 .(236  ،2013 ،رضاااوانساااامي ويااادين باااالوالء واالنتمااااء لوطناااه ) ،مجتمعاااه
المشاااركة الشااعبية فااي كاال مااا  (279   ،2012الطااويرقي )نااوال  تكمااا حاادد

يقدمااه المجتمااع بجميااع م سساااته االقتصااادية واالجتماعيااة ماان مساااهمات عينيااة 
مشاركة الشااعبية فااي ومن أشكال ال ،جهود في دعم العملية التعليمية ومن ،ومادية

   :تمويل التعليم العالي
الناتج عن فرض المرائب الموجهة للتعليم سواء  :التمويل المالي المباشر –

 .على الشركات أو المواطنين
والمباني واألراضي  ،التبرعات النقدية أو العينية للمستلزمات التعليمية –

 .المستخدمة لخغراض التعليمية
أو في تقديم  ،إلنشائية أو أعمال الصيانةالتطول في تقديم الخدمات ا –

 .الخدمات التعليمية
 .المشاركة في تطوير المباني والوسائل التعليمية –

مساااهمة أفااراد المجتمااع  :وتعرف المشاركة الشعبية في تموياال التعلاايم بأنهااا
 بغيااة زيااادة التااأثير االجتماااعي ؛ومنظماتااه فااي تقااديم الاادعم الماااد  وغياار الماااد 

 ,Simonالوضااع فااي االعتبااار القواعااد القانونيااة والثقافيااة للمجتمااع ) مااع ،للتعلاايم 

2014, P.17 ) ًعلى ما سبق تعرف المشاركة الشعبية فةي تمويةل التعلةيم  وبناد
مساااهمة أفااراد وم سسااات المجتمااع فااي تقااديم الاادعم المااالي وتقااديم  :بأنهةةا العةةالي

 ،بواائفااه علااى أكماال وجااهالخاادمات الالزمااة للتعلاايم العااالي؛ بمااا يمكنااه ماان القيااام 
 .  وتحقيق أهدافه وأهداف المجتمع

 :أهداف المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي(2

 ،ا ماان مكونااات بناااء م سسااات الدولااةا مهمااً تمثاال المشاااركة الشااعبية مكونااً 
حي  إنه في ال غيا  الهاادف الربحااي تكااون المشاااركة الشااعبية ماان أجاال خدمااة 

 ،عاماااة الااادافع األساااا  لالنخااارا  فاااي تلاااك المشااااركةوتحقياااق أهاااداف  ،المجتماااع
 :في وتتمثل أهداف المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي
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 .تحسين نوعية القرارات الموضوعة -أ
 .التعليمية زيادة الثقة في قادة الم سسات - 
 .التعليميةالحد من النزاعات داخل الم سسات  -ي
 .التكلفة تحقيق فعالية الم سسات من حي  -د
والتوصل إلى اتفا  بشأن  ،إيجاد لغة مشتركة لمناقشة القمايا واألفكار -ه

 .(Karan, 2010, P.12)نتائج القرارات في المجاالت المختلفة 
وإفسال المجال لموارد إضافية  ،تعزيز التحالفات بين الحكومة والمجتمع -و
(Yvonne, 2012, P.26). 
وتحقيق تفهم المجتمع للمشكالت  ،متنافسةحل الصراعات بين المصالح ال -ز

 والمعوقات التي يعاني منها التعليم العالي.
بناء الشبكات االجتماعية والتفاهم المتبادل بين المشاركين والم سسات  -ل

 .التعليمية
ومن ثم  ،الخبراء لتقديم الدعم في الجوانب المختلفة للم سسةاالستعانة ب - 

 .النهوض بها
 ,Daranالم سسية وإصالل وتطوير وتحسين نتائج التعليم ) ة ر القد تحقيق - 

2013, P.77). 
وزيادة الوعي والفهم من  ،ا من مسوولية التعليم تحمل أفراد المجتمع جزءً  -و

  .(Pauline,2011, P.59ونتائج أعمالها ) ،جانب الجمهور بأدوار الجامعات
تحمااال  :علاااى لعمااا وت كاااد األهاااداف الساااابقة علاااى أن المشااااركة الشاااعبية ت

وتاااوفير الااادعم  ،ومسااااعدة الم سساااات علاااى تحساااين جاااودة مخرجاتهاااا ،المساااوولية
كمااا  ،واسااتثمار إمكانااات المجتمااع المختلفااة ،الماااد  للجامعااات فااي صااور مختلفااة

وهاااو  ،أفاااراد المجتماااع عااان األداء اة معااادل المشااااركة الشاااعبية يعناااي رضااا أن زيااااد
وماان ثاام فهاام  ،تهاورسااالالم سسااة م شاار علااى درجااة وعااي أفااراد المجتمااع بأهااداف 

 .يقدمون الدعم الماد  والبشر  المطلو 
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 :تعليم العاليمشاركة الشعبية في تمويل المبررات األخذ بال (3

هناو العديد ماان المتغياارات التااي تاادعو إلااى البحاا  عاان المشاااركة الشااعبية 
 :ومنها ،لتمويل التعليم العالي

في مقابل تراجع  ،رتفال تكلفتهزيادة الطلب على التعليم العالي وا -أ
 ،المخصصات المالية في ميزانيات الدول للتعليم بسبب الركود االقتصاد 

الصحة كوالطلب الكبير على المخصصات الحكومية من قطاعات أخر  
 .والممان االجتماعي

فلم تعد الجامعة منعزلة عن  ،التطور المطرد لواائف التعليم العالي - 
وبالتالي أصبحت مطالبة بتقديم خدمات وأنشطة مختلفة  ؛محيطها االجتماعي

 .للمجتمع
فمن الظواهر الجديدة في التاريخ  :التغيرات والتحوالت االقتصادية العالمية -ي

االقتصاد  التوجه نحو العولمة ومن أهم مالمح هذا التحول االقتصاد  اعتمادا 
السو  وعوامل والقطال الخا  الذ  تحكمه توجهات  ،على الملكية الخاصة

 .العرض والطلب
 رور   ض شر    ين االستقالل المالإإذ  ؛زيادة االستقالل المالي للجامعات -د

ويعد من أقو  الممانات لحرية م سسات التعليم  ،لالستقالل األكاديمي واإلدار  
 .(270 ،2012 ،الطويرقينوال العالي )

تحتم ضرورة إدخال تعديالت  الثورة التكنولوجية وتأثيرها على التعليم العالي -ه
من  تتطلب غالبيتها ميزانيات إضافية؛ حتى يتمكن التعليم العالي ،كثيرة عليه
  .وتحقيق األهداف المرجوة منه ،النهوض

ضرورة إدخال التكنولوجيا االقتصادية ضمن برامج التعليم العالي؛ بهدف  -و
 ،نافسة في السو  العالميةإعداد نول جديد من القو  البشرية التي تقود البالد للم

عبد ) ومن ثم يتطلب ذلك زيادة في المخصصات المالية لبرامج التعليم العالي
 .(195   ،2006 ،الشالمحمود عبد هللا و المنعم 
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( مباااااااااررات 122 - 121     ،2014الماااااااااالكي )عباااااااااد هللا وحااااااااادد 
 :فيما يلي المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي

 ،ا أن تتحمل الحكومة بمفردها تمويل التعليمول اقتصادي  من غير المعق -أ
من الطبيعي أن يتحمل المستفيدون  هوفي المقابل ف ن ،سيما التعليم العالي وال

 .منه كل أو بعض نفقاته
وبالتالي  ،عندما يدفع الفرد الرسوم ف ن له حق المشاركة في صنع القرار - 

مما يحسن الكفاءة الداخلية  ؛ الطال تحاجات وميول ورغباالم سسة تراعي 
 .ا وعقالنيةً كما أن استهالكه يصبح أكثر انمباطً  ،بها
ا ألمور إن دفع الطالب تكاليف التعليم يجعله يختار تخصصه وفقً  -ي

كما أنه يتجه إلى أنوال التعليم ذات العائد االقتصاد  العالي وإلى  ،اقتصادية
 .لعملالواائف التي يرتفع الطلب عليها في سو  ا

 ،تزيد المشاركة الشعبية في التمويل من كفاءة التعليم الداخلية والخارجية -د
 .وتقلل من الهدر والميال )الرسو  والتسر (

 .تفاد  العيو  الناتجة من انفراد قطال واحد بتمويل التعليم -ه

( إلااى أن هناااو العديااد ماان 4  ،د.ت)كمااا أشااار ماركوتشااي وجونسااتون 
 :منها ،للتحول نحو المشاركة الشعبية في التمويل المبررات المنطقية

إن العوائد التي يجنيها الفرد من التعليم العالي كبيرة )دخول أعلى مد   -أ
 .وغيرها( وقد تمتد هذا المنافع لتشمل األبوين ،ومكانة اجتماعية أفمل ،الحياة

ليا بشكل ال ال يزال التعليم العالي المجاني يفيد أبناء الطبقات الوسطى والع - 
بينما يتحمل تكاليف التعليم دافعو المرائب بشكل متساو في  ،يحقق المساواة 
 .معظم البلدان

ا دراسية بمحاسبة سوف تطالب األسر والطال  الذين يدفعون رسومً  -ي
ا على وهو ما يجعل الجامعات أكثر كفاءة وأكثر حرًص  ،م سسات التعليم العالي
 .تلبية حاجات المستهلك
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والتي تتزايد فيها التكلفة بالنسبة للطالب عن  اااااتكاليف التعليم العالي  إن -د
تتطلب زيادات مرتفعة  ااااامعدالت التمخم نتيجة اإلقبال المتزايد على القيد 

خاصة في  ،غير أن تزايد صعوبة فرض المرائب ،للغاية في اإليراد السنو  
إلى المنافسة المتصاعدة من  إضافة ،البلدان المتحولة وذات الدخول المنخفمة

تجعل زيادة  ،والتعليم األساسي ،الصحة :مثل ،جانب االحتياجات العامة األخر  
 .ا فيه في أفمل األحوالا مشكوكً المرائب ألجل التعليم العالي أمرً 

كماااا أن المشااااركة الشاااعبية ت كاااد علاااى التواصااال والتاااراب  باااين الماااواطنين 
وتقااديم  ،ءة أداء الجامعااات فااي تقااديم خاادماتهابمااا يسااهم فااي رفااع كفااا ،والجامعااات

 .مخرجات عالية الجودة 

 :المبررات التالية (1471  ،2010)العجمي حجاي وأضاف 
ما األموال المتاحة التدهور االقتصاد  والمعدالت العالية من البطالة خف   -أ

 .مما أد  إلى وجود عجز في التمويل الحكومي ؛للتعليم العالي
يرفض ف ؛ات سلبية نحو اإلنفا  العام والحكومي بكل صوراهناو اتجاه - 

مما أد  إلى  ؛معظم النا  في كل مناطق العالم أن يدفعوا المزيد من المرائب
 .خفض التمويل الحكومي للتعليم العالي

إن المشروعات التعليمية بما تتطلبه من مبان ومعدات ومعامل وغيرها  -ي
 .ل ضخمةوتحتاي إلى أموا ،باهظة التكاليف

، 2010العاااااازمي )عباااااد هللا و  ،الرشااااايد حساااااين و  ،العجمااااايحجااااااي وأكاااااد 
( أن أهم المبررات هو تزايااد القناعااة بااأن تموياال التعلاايم العااالي ينبغااي أن 233 

بقطاعيااه العااام والخااا  ولاايس مسااوولية الحكومااة و  ،يكااون مسااوولية المجتمااع كلااه
 .وحدها

ة الشاااعبية أساساااه المشاااارك يتماااح أن الساااعي نحاااو ،وفاااي ضاااوء ماااا سااابق
فتحساااين الكفااااءة الداخلياااة يتطلاااب ماااوارد  ،تحساااين الكفااااءة الداخلياااةإلاااى الحاجاااة 

واالسااتفادة ماان الفاار   ،مادية لتدعيم نواحي القوة والقماء علااى مااواطن المااعف
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او  ،إلااى أكباار حااد ممكاانالتهدياادات المتوقعااة وتجنااب  ،المتاحااة التوجااه نحااو  أيمااً
وتحقيااق  ،والرغبااة فااي تجويااد التعلاايم  ،حكوميااةلامااوارد غياار الالسااو  والبحاا  عاان 

 والحاجااة إلااى تطااوير صااور التعاااون بااين أفااراد المجتمااع وم سساااته وبااين ،التميااز
 .الجامعة

 :فوائد المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي( 4

كلمااااا تطااااور  تظهاااار فوائااااد المشاااااركة الشااااعبية فااااي تموياااال التعلاااايم العااااالي
فتشااكل  ،وساااءت الظااروف االقتصااادية ،االجتماعيااة وتعقاادت الظااروف ،المجتمااع

فااي  المشاااركةمسااوولية تحماال ت كااد و  ،عمليااة المشاااركة قااوة اقتصااادية واجتماعيااة
 .عملية التنمية

منااذ مطلااع  ،عااززت بااه تواجاادها ،اا دولياا  ولقد كساابت المشاااركة الشااعبية بعاادً 
ك بعاااد أن وذلااا  ،والاااذ  سااامي بعقاااد المشااااركة ،العشااارينالعقاااد الساااابع مااان القااارن 

ساااتراتيجية دولياااة تبنتهاااا هيواااة األمااام إا مااان أصااابحت مشااااركة أفاااراد المجتماااع جااازءً 
 ؛وطرحتها كتوجه جديد في العديد من الماا تمرات المنعقاادة تحاات رعايتهااا ،المتحدة 

سااااعية لتفعيااال وتمكاااين الجهاااود الذاتياااة والمحلياااة فاااي الكثيااار مااان منااااطق العاااالم 
ماااان المساااااعدات الماليااااة والفنيااااة لتطااااوير والتااااي اسااااتفادت  ،خاصااااة الفقياااارة منهااااا

كمااااااا أن المشاااااااركة اإليجابيااااااة  ،(315  ،د.ت ،قرانوتيااااااهبرنااااااارد المجتمعااااااات )
والمنظماااااة تهااااايء أجاااااواًء مالئماااااة الطاااااالل صااااانال القااااارار علاااااى هماااااوم الناااااا  

ولهااذا  ،ممااا يمكاانهم ماان تحسااس احتياجااات المااواطنين بشااكل واقعااي ؛وتطلعاااتهم 
وهااذا باادورا يااوفر  ،ر المتبااادل بااين الدولااة وأفااراد المجتمااعللتااأثي يتعد السبيل الرئيس

كمااا  ،الفر  لتبااادل اآلراء واألفكااار وتوايفهااا فااي ساابل التنميااة المناساابة للمجتمااع
حيااا   ،ا فاااي إنجاااال المشااااريع التنموياااة بشاااكل مميااازا مهمااا  ا إدراكيااا  أنهاااا تااا د  دورً 

لااى بعاا  القاايم ممااا يحفاازهم ع ؛يتمكن المشاااركون ماان فهاام خصوصاايات مجااتمعهم 
وهااذا ياا د  إلااى  ،المحليااة واسااتخدامها ماان خااالل فهاام اجتماااعي ألهميااة المشاااركة

 .(19  ،2013 ،حالة من التوازن داخل المجتمع )سائد ربايعة وجمال حب 
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اعتماد الجامعات في تمويلهااا علااى مااا تخصصااه الدولااة ماان ميزانيااة ويظل 
ب قلة المخصصااات الماليااة ؛ بسبضعف تمكن الجامعات من أداء دورهاا في سببً 

لذا فمن المرور  االتجاا نحو تنمية وتاادعيم المشاااركة الشااعبية فااي  ،من الموازنة
   :منها ،ألنها تحقق العديد من الفوائد ؛التمويل

أن تحقق  مشاركةحي  يمكن للجامعات مع وجود ال :في التكاليف توفير -أ
وتشغيل  ،اليةإنشاء المشروعات الرأسم :في التكلفة في مجالي توفيًرا

 .الخدمات وصيانتها
يمكن للجامعات اقتسام المخاطر مع  ،مع وجود المشاركة :اقتسام المخا ر - 

أو في عدم  ،تجاوزات في التكاليف :فالمخاطر قد تتمثل في ،المشاركين
 .القدرة على الوفاء بجداول أو مواعيد تسليم الخدمات

 :الحالية للخدمةتحسين مستويات الخدمة أو الحفاظ على المستويات  -ي
 ،فالمشاركة يمكن أن تأتي باالختراعات واإلبدال في تنظيم تأدية الخدمات

خفض يا ما غالبً  ذ الكبير ال توفيرويمكن إدخال تقنيات جديدة وإحداث ال
 ،حسن من جودة الخدمة ومستواها )المملكة العربية السعوديةيالتكاليف أو 

2010،  24). 
ن زيادة عدد المساندين والم يدين ألنشطة إحي   :قاعدة شعبية مساندة  -د

ا كما أنها تعد م شرً  ،الجامعات يعني زيادة فر  الحصول على التمويل
محرو  ا على مد  قدرة الجامعة على جذ  متبرعين ومساندين جدد )جيدً 

 .(25  ،2013 ،أبو شمالةمحمد الشوبكي  
تطلبات واالستجابة لم ،تشجيع الجامعات على خفض الرسوم الجامعية -ه

 .السو  بمرونة وفي الوقت المناسب
المشاركة م سسات التعليم العالي بتوفير معلومات كافية حول  تلزم  -و

 & Biruteوتفترض المساءلة القصو  المالية والنوعية ) ،اأنشطته

Aurelija, 2010,P.9). 
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وتوفير أشكال متنوعة من الدعم  ،تخفيف المغ  على موارد الدولة -ز
 & Sanyalفي تحمل تكاليف التعليم العالي )الماد ؛ بما يسهم 

Johnstone, 2011, P.17). 
 ،تمثل المشاركة وجهات نظر داعمة ت كد الثقة بين المجتمع وم سساته -ل

وبين الجمهور وصنال القرار، وإعطاء الفرصة للجمهور للمشاركة في 
 .عملية التخطي 

وإيجاد نول  ،وت سس لنشر ثقافة الدعم  ،في حل المشكالتالمشاركة تسهم  - 
 ,Matthew)جتماعي بين أفراد المجتمع وم سساته من التشابك اال

2015, P.21). 
وتعزيز عملية صنع القرار  ،زيادة الوعي العام بالقمايا وسياسة الم سسات - 

 .(Karan, 2010, P.8الديمقراطي )
وتعزيز معرفة  ،وتبادل المعلومات ،مركزية في اتخاذ القرارات تدعيم الال -و

وتأكيد ثقته في الم سسات، وتحقيق الفهم الكامل للقمايا  ،رالجمهو 
 .(Yvonne, 2012, P.11)المجتمعية 

فأكااد أن المشاااركة الشااعبية يمكاان أن  (Daran, 2013, P.16أما داران )
 ،تقليل التكاااليف والتااأخيرو  ،تحسين نوعية القرارات :منها ،تحقق العديد من الفوائد

 ،تقلااال مااان حااادة المواجهاااات ماااع المجتماااعو  ،اتتحقياااق إجماااال عاااام علاااى القااارار و 
 ،تسااهم فااي تطااوير المجتمااع الماادنيو  ،تحاااف  علااى مصااداقية وشاارعية القااراراتو 
تجاااا  النااا  بعااضقباال  ناازل فتياال المشاااعر الساالبية أو التصااورات الخاطوااة ماانوت

كماااااا  ،تاااااوفر للماااااواطنين فرصاااااة لمراقباااااة أداء الم سسااااااتو  ،م سساااااات المجتماااااع
وتااوفر الاادعم العااام  ،مسااوولية تجاااا مااا تقااوم بااه تلااك الم سساااتتشعرهم بنول من ال

 ,Daran)فقد قاادم داران  ،وحتى تكون المشاركة الشعبية فعالة .للقرارات المتخذة 

2013, P.38مجموعة من اإلرشادات تتمثل فيما يلي ): 
 .تقديم اإلرشادات ألعماء المجتمع-أ
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 .مناقشة إجراءات التعامل مع أفراد المجتمع- 
 .المحافظة على التركيز على األهداف المهمة -ي
 .تشجيع المشاركة الواسعة -د
 .االستمال الفعال لجميع األصوات -ها
 .تطبيق معايير واضحة للمشاركة -و
 .استخدام معلومات واقعية عند طرل المشكالت واألفكار -ز
 .إدارة الصرال بشكل بناء -ل

وتزياااد مااان تحفياااز  ،المبدعاااةلمشااااركة الشاااعبية فاااي باااروز األفكاااار وتساااهم ا
ويجعلهاام قاعاادة استشااارية حااول مسااتقبل  ،األفااراد علااى إيجاااد الحلااول لمشااكالتهم 

زيااد يو  ،كما أن مشاركة أفراد المجتمااع فااي صااناعة القاارارات يثاار  العماال ،الجامعة
أن تقااديم الاادعم المااالي الااالزم يسااهم فااي ضاامان االسااتمرار فااي و  ،من سرعة تنفيذا 
ساااااتكمال المشاااااروعات مااااان خاااااالل مباااااادرات وجهاااااود فردياااااة وا ،تقاااااديم الخااااادمات

 .وغيرها( ... ،خيريةالجمعيات وال ،عمالاألوم سسية تطوعية )أصحا  

كمااا تسااهم المشاااركة الشااعبية فااي تحديااد المشااكالت التااي تواجااه المجتمااع 
والااذ   ،فرة لحلهااااواإلمكانااات المتااو  ،وتعزز وعي األفراد بتلااك المشااكالت ،المحلي

كمااا تعاازز المشاااركة  ،يسااهم فااي التخطااي  لتطااوير وتنميااة المجتمااع أن ماان شااأنه
وتوجااد الشخصااية المسااوولة والمتعاونااة بااين أفااراد  ،مفهااوم الديمقراطيااة فااي المجتمااع

وتسااهم فااي  ،تعمل على تقليل الفوار  بين طبقااات ومسااتويات المجتمااعو  ،المجتمع
 .ضمان التأييد الشعبي لخط  التطوير واإلصالل

 

 
  :المشاركة الشعبيةخصائص ( 5
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إن الدول من أجاال كفاحهااا لتحقيااق رفاهيااة الشااعو  تجااد نفسااها فااي معظاام 
وهااي اسااتغالل إمكاناتهااا المحاادودة فااي ساابيل إشاابال  ،األحيان أمااام معادلااة صااعبة

وماان هنااا كااان ماان الماارور  لهااذا  ،أفمل لتطلعات األفراد التي ال تقف عند حااد
بااد  التااي ال ،تلااك المااوارد الثااروة البشاارية وفااي مقدمااة ،مواردهاااتغالل الاادول ماان اساا 

 .أن ترتفااع إلااى مسااتو  المسااوولية فااي مساااندة الدولااة عاان طريااق المشاااركة الفعالااة
 :ويمكن تحديد خصائ  المشاركة الشعبية فيما يلي

وأن يكون ألفراد  ،ترتب  المشاركة الشعبية بخطة التغيير الشامل أو المحدود -أ
 .همة في القرارات التي ت ثر عليهم المجتمع وم سساته رأ  ومسا

وشفافية بين الم سسات والمجتمع  داد المشاركة كلما كان هناو حوار فعالتز - 
 .المحي  بها

وحلقات نقاشية  ،وندوات ،تكون المشاركة فعالة إذا ما عززت بورش عمل -ي
وتدعيم  ،والحلول الممكنة ،حول المشكالت الحقيقية التي تعاني منها الم سسات

 ( Matthew, 2015, P.63لك بالمعلومات الدقيقة )ذ
تزداد فعالية المشاركة الشعبية بتمافر التوجيه والتدعيم الحكومي مع الجهود  -د

 .األهلية
تنمي المشاركة إحسا  األفراد باالنتماء إلى المجتمع المحلي نتيجة التفاعل  -ه

 .(Daran,2013, P.21)المتبادل بين األفراد والظروف المجتمعية ومشكالتها 
وفهم حاجات الواقع سواء  ،تعتمد المشاركة على المعلومات الواقعية والدقيقة -و

 .من جانب المشاركين أنفسهم أو من جانب واضعي الخطة
وكلما كان  ،كلما كان االعتماد على القيادات المحلية أيًماتزداد الفاعلية  -ز

 & Nan & Xiangze)تغييرا  ا للواقع وإمكاناته الء القادة أكثر استيعابً 

Feng, 2014, P.99.) 

إشبال احتياجاتهم يزيد من إمكانية تعاون األفراد مع بعمهم بشكل تطوعي  -ل
  Sterling & Alandra, 2011,P.8))حسب األولويات وترتيبها  ،المشتركة
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أن المشاااركة الشااعبية تسااهم فااي إيجاااد حلااول مناساابة  ،ويتمااح ممااا ساابق
وتنمااي لااد  األفااراد  ،وأنها أسا  لتمويل الجامعااات ،المجتمع للعديد من مشكالت

كمااا تخفااف العاابء عاان  ،مسااوولية المساااهمة فااي إدارة شااوون م سسااات المجتمااع
 لكنهااا تحتاااي خطااة لاعااالم ونشاار الااوعي لااد  فوااات المجتمااع ؛ل الحكوماااتهاا كا

فاااي تخطاااي  وتنفياااذ ليكوناااوا أعمااااء فااااعلين  ؛وإتاحاااة الفااار  للمشااااركين ،كافاااة
 .ستراتيجية الم سسةإمراقبة سياسة و و 
 :المشاركة الشعبيةمبادئ ( 6

دورا   ل الفترة الحالية كفاعل باادأ ياا دإذا كان بروز المشاركة الشعبية خال
فاا ن األماار الم كااد  ،وياازداد باسااتمرار فااي مساااحة فاعليتااه ،علااى الصااعيد العااالمي

 ،تأكيااد تلااك الفاعليااةا فااي ا أساسااي  أن هناااو مجموعااة ماان المبااادؤ التااي تاا د  دورً 
بحياا  ت كااد أن ثمااة حاجااة علااى الصااعيد المحلااي والقااومي والعااالمي تتطلااب ماان 

ة يوتقاااوم المشااااركة الشاااعبية علاااى عااادة مباااادؤ رئيسااا  ،المشااااركة الشاااعبية إشاااباعها
 :اآلتي وتتمثل تلك المبادؤ في ،لممان نجاحها

عي أو ال تقتصر المشاركة الشعبية على فوة معينة أو مستو  اجتما -أ
والهيوات والم سسات والمنظمات في  فرادوإنما تشمل جميع األ ،اقتصاد  معين

 .(Simon, 2014, P.23المستويات المختلفة )
وارتفال  ،زيادة المشاركة الشعبية ي د  إلى زيادة إحسا  األفراد بمجتمعهم  - 

 .درجة ثقتهم في م سساته
في عملية المشاركة الشعبية يجب اتخاذ القرارات وتحديد األولويات التنموية  -ي
بد من اشتراو الهيوات والم سسات  ولكن ال ،تزاوله فق  صفوة بمفردها ال  أ

الشعبية المختلفة في ذلك حتى ال يتم توجيه التنمية في طريق يخدم مصالح هذا 
 .الفوات دون غيرها
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اهير يعتمد نجال الدولة في تعزيز وتنمية المشاركة الشعبية على فهم الجم -د
ستراتيجيات التواصل معهم عبر إوقدرتها على تطوير  ،ونوعياتهم المختلفة

 .(Stuart, 2012, P.81المستقبل )
المشاركة الشعبية حاجات ورغبات أصحا   يجب أن تعكس عملية -ه

بد أن يتم  وإذا ارتبطت المشاركة بجهات خارجية فال ،المصلحة الحقيقيين
قتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية السائدة تطويعها بما يالئم األوضال اال

(Roodin & Macpherson, 2010, P.24).  
 .كل النا  لديهم الحق في المشاركة في القرارات التي تتخذ بشأنهم  -و
مشاركة الجمهور تعزز القرارات المستدامة من خالل االعتراف والتواصل  -ز

 ,Daranفي ذلك صنال القرار ) بما ،مع احتياجات ومصالح جميع المستفيدين

2013, P.15). 
، تعتمد زيادة المشاركة الشعبية في تمويل التعليم على ثالثة أمور أساسية -ل

ستراتيجية محددة لالستثمار إ ،رةية واضحة لما تنو  تحقيقه برأ  المال :وهي
 .والمصداقية والقدرة على تحقيق الرةية ،األمثل ألموال التبرعات والمنح

وأن  ،جات الفعلية ألفراد المجتمعاجب أن تعكس عملية المشاركة االحتيي - 
يتم استثمار األموال الناتجة عن المشاركة في تلبية المتطلبات االجتماعية 

 .(Simon, 2014, P.39واالقتصادية والثقافية السائدة )
وتسعى  ،أن المشاركة الشعبية متاحة لجميع أفراد المجتمع ،وي كد ما سبق

كما أنها ت كد  ،وأنها تعتمد على فلسفة الجهود الذاتية ،إحداث تغيير إيجابي إلى
وذلك من أجل تلبية  ،على التحول من الذات السلبية إلى الذات اإليجابية

مع  ،والمساهمة في تحقيق تطلعاتها ،االحتياجات المادية والبشرية للم سسات
وتنفيذ  ،ة اتخاذ القرارالوضع في االعتبار ضرورة إشراو المانحين في عملي

 .وتقييم األداء ،برامج اإلصالل
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  :صور المشاركة الشعبية في التمويل( 7

والعمااال  ،ا مااان األعماااال الخيرياااةتعاااد المشااااركة الشاااعبية فاااي التمويااال جااازءً 
أو المحبااااااة  Phileoالحااااااب للبشاااااارية" خياااااار  كلمااااااة يونانيااااااة األصاااااال وتعنااااااي "ال

ونتيجاااة لاااذلك فاااا ن  ،رجاااال اإلنساااانية تعناااي Anthroposو  ،والصاااداقة والرعاياااة
Philanthropist ويااااار  الفيلساااااوف  ،الشاااااخ  الفعاااااال فاااااي مسااااااعدة اآلخااااارين
 كاال النااا لاايس  قباال الماايالد( أن   426 – 355) Xenophonاليوناااني زينوفااون 

فهااو يتطلااب بصاايرة وقاادرة علااى  ،والعماال الخياار  لاايس بااديال عاان الكاارم  ،خياارين
تخلاااي عااان الماااال لااايس عملياااة " أن ال Aristotleوأكاااد أرساااطو  ،اتخااااذ القااارارات

 ؟ العطاء وأل  غاارض وكيااف على قوة أ  رجل تكمن في قدرتهسهلة" وقوله بأن "
أناات مخطااا إذا كناات تعتقااد أن العطاااء " De Vita Beata" وقااال د  فيتااا بيتااا 

 ,Oliver & Christoph & Christoph, 2014" )ا سااهاًل ساايكون أماارً 
PP.10-11مااان العمااال الخيااار   أن المشااااركة الشاااعبية جااازء   ،( وي كاااد ماااا سااابق، 

والااذ  يسااعى إلااى مساااعدة اآلخاارين ماان خااالل جمااع التبرعااات أو المشاااركة فااي 
 ،وتعزيااز القاايم النبيلااة ،األعمااال المختلفااة؛ بقصااد دفااع عجلااة التغيياار فااي المجتمااع

وهااو عماال  ،يهدف إلى تحقيق رفاهيااة البشاار ،ا أخالقي  نه في األسا  عماًل إحي  
 .ال يتم من خالل المغ  أو اإلجبار وعيط

ا ماان مصااادر تموياال التعلاايم ا مهماا  ولقااد أصاابحت المشاااركة الشااعبية مصاادرً 
وتساااهم فاااي  ،؛ ألنهاااا تاااوفر بعاااض الااادعم المااااد ، والتاااي ال يجاااب إهمالهااااالعاااالي

 ،كماااا أنهاااا تعماااق التعااااون باااين الجامعاااة والمجتماااع ،تحساااين جاااودة التعلااايم العاااالي
حااددتها جامعااة  ،لمشاااركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم العاااليوهناااو عاادة صااور ل

 - 14     ،2005 ،)جامعة الملك عبااد العزيااز اآلتي في الملك عبد العزيز
15):   
 ،وجوائز ،تقوم بعض الشركات بتقديم منح دراسية :دعم الطلبة  -أ

 Deferred Studentsوقروض مرجأة لما بعد التخري  ،ومساعدات مالية
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Loans،  وذلك لدعم الطلبة  ؛تقاضى عليها فائدة حتى موعد تسديدهاال تو
المتخصصين في اختصاصات تهمها أو تفيد بعض الجوانب التي تركز 

 .عليها الشركة في نشاطها
عمل ل ،تقوم الشركات بتقديم فر  لطلبة الدراسات العليا :الباحث الخارجي - 

إشراف  لفترات محدودة تحت Intemأبحاثهم في الشركة كباح  خارجي 
 .أساتذة جامعيين في أبحاث تهم الشركة

بمبال   Grant – in – aid ا مفتوحةتقدم الشركات منحً  :المنح المفتوحة -ي
أو إلى أقسام  ،بسيطة لخساتذة المتخصصين في تخصصات حيوية بعينها

وتستخدم المنح المفتوحة في أ  غرض  ،علمية تهتم بتنميتها في الجامعات
أو عقد  ،أو حمور م تمرات علمية ،ات المعاملشراء معد :مثل ،علمي

 .أو ندوات تتناول بعض القمايا العلمية ،ورش عمل
تقدم الشركات معدات وأجهزة كهدايا للجامعات دون  :منح عينية للجامعات -د

 .عائد على الشركات أو تكلفة للجامعات
تحر  بعض الجامعات على تسويق خبرات األساتذة  :تسويق األساتذة -ه

لتعويمهم عن فار  الرواتب المتواضعة التي يتقاضونها من كوسيلة 
وكحافز لهم  ،الجامعة مقارنة بما يعود على زمالئهم في القطال الخا 

 .على التفو  في البحوث المدعومة
تنشا بعض الشركات الكبر  مراكز أبحاث أو معامل في   :مراكن األبحاث -و

قد تشارو الشركات مع و  ،وتخمع إلدارة الجامعة ،سمهااتحمل  ،الجامعات
 .  في مجاالت تهم الصناعة الوطنيةجهة حكومية إلنشاء مراكز تبح

يقدم القطال الخا  الدعم للبحوث الجامعية التي تستفيد  :دعم األبحاث -ز
 .منها الشركات بشرو  مختلفة

تبرم بعض م سسات القطال الخا  اتفاقيات واسعة  :اتفاقيات شاملة -ل
للشراكة في عديد من األبحاث التي  ،لجامعاتالنطا  بينها وبين إحد  ا

 .تهم تلك الم سسات وفق احتياجاتها
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بعض م سسات القطال الخا   تقوم :تحالف مؤسسات القطاع الخاص - 
 .لدعم أبحاث خاصة بالتحالف ؛بتكوين تحالف فيما بينها

أو أعمااااال  ،التطااااول فااااي تقااااديم الخاااادمات اإلنشااااائية ،مااااا ساااابقليماااااف و 
وتطاااااوير  ،المشااااااركة فاااااي اإلدارة و  ،قاااااديم الخااااادمات التعليمياااااةأو فاااااي ت ،الصااااايانة
وكااااذلك الماااانح المقدمااااة ماااان م سسااااات صااااناعية  ،والوسااااائل التعليميااااة ،المباااااني

واقتصاااادية إلاااى الجامعاااات ألغاااراض البحااا  العلماااي )الجامعاااة والصاااناعة( عااان 
 .ين الجامعة والم سسات الصناعيةطريق مشاريع بحثية ب

( عدة صور 50  ،2010الطويل )إنعام محمد و عبد الرحمن وحدد 
 :تتمثل في ،للمشاركة

حي  تتكون مجموعات عمل من أفراد المجتمع كل  :المشاركة بالعمل -أ
يسهمون في األعمال المختلفة للم سسة سواء عمل يدو  أو  ،حسب خبرته

 .فني أو غير ذلك
ن ماديا في تقديم مساعدة و من خالل إسهام المقتدر  :المشاركة المالية - 

 .الية لتنفيذ مشروعات معينةم
مع توضيح  ،وتكون في صورة تنظيم مجموعات للعمل :اإلدارية المشاركة -ي

 .وتوزيع المجموعات على األعمال المطلوبة ،األعمال المطلوبة منهم
وتعني سمال أصحا  القرار لمطالب وشكاو  أصحا   :بالرأي المشاركة -د

العمل؛ للتعرف على  ا ما تكون في مرحلة إقرار خط وغالبً  ،المشكلة
 .احتياجات المجتمع وطموحاته المستقبلية

ويظهر ذلك من خالل ممثلي اللجان  :المشاركة بالتأثير السياسي -ه
والذين يسهمون في المغ  السياسي على  ،المجتم المجتمعية من أفراد 

متخذ  القرار؛ لتسهيل وإزالة العقبات التي تعترض مشرول ما، وكذلك 
 .لمجتمع أنفسهم في دعم القرارات المجتمعيةاستخدام أفراد ا
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( أن ماان صااور المشاااركة الشااعبية .Simon, 2014, Pأضاااف ساايمون )و 
 وهو يعني تحسين النواحي التنظيميااة فااي الم سسااة بشااكل :بناء القدرات التنظيمية

 ، ماان تموياال الباارامج الفرديااةباادالً  ،قدرتها على البقاء على المد  الطويااليزيد من 
 .ساهمات مالية ال تردمن خالل م

 وسااواء كاناات فرديااة أ  متعددةً أن المشاركة تأخذ أشكاالً  ،ويتمح مما سبق
وماااان  ،ومنهااااا مااااا ياااارتب  بتعبوااااة مااااوارد ماديااااة أو بشاااارية ،م سسااااية وجماعيااااة أ

أن تكااااون متسااااقة ومتواصاااالة  ؛الماااارور  لكااااي تحقااااق المشاااااركة نتااااائج ملموسااااة
؛ ماان خااالل إصاادار التشااريعات اكمااا ينبغااي أن تكااون مدعومااة سياسااي   ،وممنهجااة

 وضاامان الفعاليااة والتنظاايم والتوجيااه لهااذا الحااراو االجتماااعي وأال   ،الالزمة للتحفيز
   .تكون المشاركة مجرد استكمال صورة الديمقراطية

   :في اآلتي ويمكن تحديد صور المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي
 :Philanthropyالهبات والتبرعات -أ

 ،ا ماان المشاااركة الشااعبيةعااد التبرعااات واحاادة ماان األشااكال األكثاار شاايوعً ت
وقااد  ،وهي تعطى إما بشكل عفو  تلقائي أو ماان خااالل مخططااات لجمااع األمااوال

 .تعطى في شكل منح ألفراد أو م سسات في حاجة إليها

والهبات شكل متشعب من أشكال التبرل ومن أشكالها المتعارف عليها فااي 
هباااااات األبحااااااث العلمياااااة والتاااااي يساااااعى وراءهاااااا أعمااااااء هيواااااة  ؛التعلااااايم العاااااالي

وهااذا  ،والم سسااات ،والقطااال الصااناعي ،والتي ترعاها وتمولها الحكومااة ،التدريس
تااا د  إلاااى االعتاااراف القاااومي والعاااالمي  :فهاااي ،الهباااات تحقاااق العدياااد مااان الفوائاااد

نااااهج وتتااايح للجامعاااة فرصاااة التقااادم وفاااتح مجااااالت جديااادة وتطبياااق م ،بالم سساااة
حيااا  ياااتم تواياااف جهاااود األثريااااء  ،(81  ،2004 ،جديااادة )يوساااف مصاااطفى

وإيقااااه عنااد األفااراد  ،وأصحا  األوقاف والهبات من خالل نشر الوعي التطااوعي
حيااا  يمكااان أن  ؛وخريجاااي الجامعاااات الاااذين يحتلاااون مواقاااع قيادياااة فاااي المجتماااع
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و المنظمااات أو فيد الجامعااة ماان الهبااات والتبرعااات التااي يقاادمها األشااخا  أتساات
   .والتي تكون على هيوة تبرعات عينية أو مالية ،الشركات داخل المجتمع

ا ماان الحاادي  ا كبياارً ولقااد شااهدت الساانوات األخياارة ماان القاارن العشاارين قاادرً 
وهو يشير إلااى  New Philanthropyعن ااهرة تسمى "العمل الخير  الجديد" 

وصااعود آليااات  ،م 1990ة فااي نمو التبرعات الفردياا  :مثل ،مجموعة من التطورات
 ،وكاااان هاااذا نتيجاااة للتاااأثيرات االجتماعياااة ،جديااادة للتمويااال كاااأموال الهااادايا والمااانح

 .مع خفض النفقات الحكومية ،وامتالو جزء من السكان للثروات الكبيرة 

ا نظاارً  ؛فااي النمااو واالزدياااد اا أخااذً ا دولياا  ويعااد تلقااي الهبااات والتبرعااات اتجاهااً 
ا يااادل علاااى اهتماااام وممااا   ،دعااام م سساااات التعلااايم العاااالي لتراجاااع دور الااادول فاااي

مااااا أكدتااااه إحااااد  الدراسااااات ماااان تلقااااي الجامعااااات  ،الجامعااااات بتلقااااي التبرعااااات
 Warrenم فقاا  )2013فااي عااام  إسااترلينيمليون جنيه  660لبريطانية حوالي ا

& Bell, 2014, P.2)،   وكااان أحااد الباااحثين وياادعى شاايرلي بياارShirley 
Pearce مراجعة بياار " د عملية مراجعة عرفت باسم "قد أعPearce Review 

ا عاان تااأثير العماال الخياار  ا شاااماًل شااملت تحقيقااً  اممااثال فااي الهبااات والتبرعااات  اااااا  ااااا
ركز فيها على ضرورة اسااتفادة و  ،في م سسات التعليم العالي في المملكة المتحدة 

لمتحااااادة فاااااي جماااااع الجامعااااات البريطانياااااة مااااان تجربااااة الجامعاااااات فاااااي الواليااااات ا
وأشاااار إلاااى أن الجامعاااات تحتااااي إلاااى  ،وتنمياااة ثقافاااة العمااال الخيااار   ،التبرعاااات

وضاامان شااعور جميااع األطااراف  ،تسلي  الموء على التراث الخياار  فااي خريجيهااا
وأن  ،مااان مساااوولية مساااتقبل الجامعاااة اقااادرً  ون ويتحملااا  ،باااأنهم جااازء مهااام ومساااتمر

 وتساامية المرافااق ،ر لوحااات وصااورتسااعى الجامعااات إلااى االحتفااال بالمااانحين عباا 
وإقامااااة  ،وإنشاااااء قواعااااد البيانااااات الخاصااااة بهاااام  ،وتقااااديم الحااااوافز لهاااام  ،بأساااامائهم 

كماااا أكااادت ذات الدراساااة علاااى  ،العالقاااات مااان خاااالل شااابكات روابااا  الخاااريجين
ماان أجاال  ؛وتوساايع خبراتهااا ،ضاارورة سااعي الجامعااات إلصااالل أنظمتهااا الداخليااة

باال وحااثهم علااى التباارل  ،وماانح امتيااازات للمااانحين ،بيةالمشاركة الشااعترسيخ ثقافة 



 املشاركة الشعبية يف متويل التعليم                                 حممد جاد حسي أ.د/  

325 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

ويأتي ذلك من خالل إعااداد حمااالت واسااعة داخاال  ،بانتظام بمبل  معين من المال
 ،وغاااار  تلااااك الثقافااااة فااااي الطااااال  ،الم سسااااة وخارجهااااا للتعريااااب بثقافااااة التباااارل

وهااذا مااا  ،وتساالي  المااوء علااى قصاا  المااانحين الكبااار أو ماان يقاادمون بسااخاء
ه جامعااااة مانشسااااتر فااااي االحتفااااال بالااااذكر  الموويااااة الثانيااااة لماااايالد تشااااارلز اتبعتاااا 

وهاااو أكبااار متبااارل علاااى مااار  ،Charles Frederick Beyer فردرياااك بااااير
كمااا  ،وقدم العديد من الماانح الدراسااية ،وساهم في بناء الجامعة ،العصور للجامعة

ماان الخااريجين  ا عاان أسااماء المااانحينا ساانوي  تقرياارً  Exeter تنشاار جامعااة اكسااتر
   .(Warren & Bell, 2014, P.7) عبر تاريخها

التبرعاااات ومااان أجااال تسااالي  الماااوء علاااى الماااانحين ومااان يقوماااون بجماااع 
م بتنظااايم حفااال وتكاااريم 2009جامعاااة تاااايوان الوطنياااة فاااي عاااام  قامااات ،لتحفيااازهم 

مااان  إساااترلينيمالياااين جنياااه  9تلقااات ماااا يقااار  مااان  لجناااة جماااع التبرعاااات؛ ألنهاااا
مليااون جنيااه  7.65بما في ذلك منحة من شااخ  واحااد بلغاات  ،لتبرعاتالهدايا وا
م واسااااتخدمت تلااااك 1992وهااااي أكباااار هديااااة تقاااادم للجامعااااة بعااااد عااااام  ،إسااااترليني

 John van Geestالتبرعات لتطوير مركز أبحاااث الساارطان جااون فااان جيساات 

Cancer Research Centre  فااي كليفتااون حاارم الجامعااةUniversity’s 
Clifton campus (Warren & Bell, 2014, P.18). 

الوقف هو إرث ترو من قبل شخ  بكامل إرادته  :Endowment قفالو  - 
 ,Oliver & Christoph & Christoph, 2014سواء متوفي أو في حياته )

PP.17)  دعم  :هدف الوقف إلىيو  ،يعد من أهم مصادر التمويل الشعبيوهو 
وتحمل جزء  ،القة بين المجتمع والجامعاتوتعزيز الع ،الموارد المالية للجامعات

من خالل المساهمة في دعم أنشطة الجامعات  ؛من مسوولية تطوير التعليم 
ا ا وإقليمي  وتحسين األداء ليصل إلى المستو  المقبول محلي   ،رتقاء بالخدماتلال

( إلى أن هناو عدة 126 ،2011 محمد جمعة ) ،وأشار علي جوهر .اودولي  
  :منها ،في مجال التعليم أهداف للوقف
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 ،وإنقاذها من عثراتها ،دعم التوجه الخير  في ميدان التعليم للنهوض باألمة -
 .ومساندة الطال  لمواجهة المطالب المتنوعة في ميدان التعليم

دعم المبادرات الفردية والجماعية التي يقوم بها األفراد أو الم سسات الخيرية  -
للمساهمة في تجويد وتحسين األداء التعليمي  ؛أو م سسات المجتمع المدني

 .داخل الم سسات
إحياء التوجه اإلنساني نحو تحقيق العدالة التعليمية والقماء على التفاوت  -

 .وسد الهوة بين الفقراء واألغنياء ،الطبقي في ميدان التعليم

ففااااااي جامعااااااة  ؛وتزخاااااار الجامعااااااات فااااااي دول العااااااالم المختلفااااااة باألوقاااااااف
رجاال األعمااال كاليااب ريتشااارد علااى ساابيل المثااال قاادم  Manchesterمانشسااتر 

Clive Richards  ًا علياااه ب عطااااء مائاااة منحاااة سااانوي   تقاااوم الجامعاااة بنااااءً ا وقفااا
 يااادعي جاااوردون ليااا  كماااا قااادم رجااااًل  ،جامعاااةالللطاااال  المساااتجدين الملتحقاااين ب

Gordon Lyth  ًم )2009ا لاانفس الجامعااة فااي عااام إرثااWarren & Bell, 

2014, P.21)،  وأشاااارت إحاااد  الدراساااات إلاااى أن سااات م سساااات وهاااي كلياااة
 ،Boston University جامعااااة بوسااااطنو  ،Boston College بوسااااطن

 جامعااااة هافاااااردو  ،Dartmouth كليااااة دارتمااااوثو  ،Brandeis جامعاااة برانااااديزو 
Havard، للتكنولوجيااا تشوستسومعهد ماسا MIT  40تااتحكم فااي مااا يقاار  ماان 

قااااف فاااي عاااام و فعلاااى سااابيل المثاااال بلغااات األ ،صاااول الوقفياااةملياااار دوالر مااان األ
وجامعااة بوسااطن  ،مليااار دوالر 1.340أكثاار ماان  كليااة بوسااطن :م كاااآلتي2009

وكليااة  ،مليون دوالر 558وجامعة برانديز أكثر من  ،مليون دوالر 892أكثر من 
 25.662وجامعااة هارفاااارد أكثااار مااان  ،ملياااار دوالر 2.824دارتمااوث أكثااار مااان 

ملياااار دوالر  7.982للتكنولوجياااا أكثااار مااان تشوساااتس ماساهاااد عوم ،دوالر ملياااار
(Joshua , 2010,p.14)،  جامعات الكنديااة فااي الوبل  حجم األوقاف في بعض

 وجامعااة ألبرتااا ،مليااار دوالرMcGill 1.4 جامعة ماكجياال :م كالتالي2014عام 
Alberta وجامعااااة تورنتااااو ،واحااااد مليااااار دوالر Toronto 2.14 دوالر مليااااار، 
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 University of Southجامعااة جنااو  أفريقيااا بلاا  حجاام األوقاااف فااي كمااا 
Africa  وبلااا  حجااام األوقااااف فاااي  ،ملياااون راناااد 925م حاااوالي 2011ام فاااي عااا

 King Abdullah University ofجامعااة الملااك عبااد هللا للعلااوم والتكنولوجيااا 

Science and Technology  15.34ي المملكااة العربيااة السااعودية حااوالفااي 
اهتمااام  ،وي كااد مااا ساابق .(Mervis, 2014, P.1م )2013فااي عااام مليار يااورو 

لمساااعدتها فااي  ؛الجامعااات فااي العااالم بااالوقف؛ لاادورا فااي تاادفق المااوارد للجامعااة
   .تحقيق األهداف

 ،2011 ،)علااي جااوهر  محمااد جمعااة تتمثل فااي ،وهناو عدة أنوال للوقف
 24): 
تداء على جهة من جهات البر ولو لمدة وهو ما جعل اب :الوقف الخيري  -

فمن وقف دارا أو أرضه  ،معينة يكون بعدها على شخ  أو أشخا  معينين
وكذلك  ،اا كان خيري  ا م بدً لينفق من غلتها على المحتاجين أو على مستشفى وقفً 

ثم بعدها على  ،ا على جهة البر مدة معينة كعشر سنوات مثاًل إذا جعلها وقفً 
 .كأوالدا مثاًل أشخا  معينين 

 .ا أو أكثركان واحدً سواء  ،هو ما جعل ابتداء على معين :الوقف األهلي -
ا بعمه أهلي وبعمه يكون منوعً  ،اا فق  أو أهلي  وكما يكون الوقف كله خيري  

 .خير  
وصيرورة  ،وذها  معالمه ،يقصد بانتهاء الوقف زواله :انتهاد الوقف -

 ألن يتصرف ومحاًل  ،فيها مملوكة ملكية تامةاألعيان الموقوفة بانتهاء الوقف 
 .فيها مالكها بجميع أنوال التصرفات

ا ف نه ينتهي إذا انتهت المدة المحددة في الوقااف لااد  والوقف إذا كان خيري  
كاااذلك ينتهاااي الوقاااف الخيااار  إذا انقرضااات  ،مااان يااارون جاااواز تأقيااات هاااذا الوقاااف

الوقااف فااي ذاتااه دون الحاجااة  وفااي هاااتين الحااالتين ينتهااي ،الجهة الموقااوف عليهااا
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ويعااود الوقااف ملكااا للواقااف إذا كااان حيااا أو لورثتااه ياااوم  ،إلااى قاارار ماان المحكمااة
 .للدولةوإن لم يكن له ورثة عند موته كان  ،وفاته

الجامعات أحد المصادر  ويعد خريج :Alumni Support الخريجين دعم -ي
حي  تعمل  ؛يم العاليالمهمة التي يمكن أن تقوم بدور فاعل في تمويل التعل

وتقوم  ،ال تنقطع صلتهم بجامعاتهمأ وتحر  ،الجامعات على متابعة الخريجين
والتي تعمل على  ،بعض الجامعات بتشكيل جمعيات تسمى جمعيات الخريجين

ويتم التواصل معهم عن  ،تحديد وتحدي  عناوين الطال  الدائمة بعد تخرجهم
ركة في حمور بعض المناسبات حي  يتم دعوتهم للمشا ،طريق المراسلة

وفي هذا تسعى الجامعات إلى تكوين  ،ودعوتهم للتبرل لجامعاتهم  ،والم تمرات
والحصول على ميزة تنافسية على  ،شبكات من الخريجين؛ لتدعيم موقفها المالي

وخاصة مع النخبة؛ للحصول على أكبر  ،المستو  المحلي واإلقليمي والدولي
 .قدر من التبرعات

 ،تبهت بعض الجامعات فااي اآلونااة األخياارة ألهميااة رواباا  الخااريجينان وقد
 ,Warren & Bell)كنااول ماان المشاااركة الشااعبية ودورهااا فااي تموياال الجامعااات 

2014, P.5 عاااان التموياااال ( فاسااااتخدام المشاااااركة الشااااعبية فااااي التموياااال باااادياًل 
 .الحكومي أصبح عملية طبيعية

م العااااالي إلاااى التفاعااال بااااين وتساااتند مشااااركة الخاااريجين فااااي تمويااال التعلاااي
فاادعم الخااريجين أكباار  ،والمشاعر الملهمة من الاادفء والكاارم  ،الخريجين والمجتمع

وإنمااا يسااتلزم بناااء العالقااات واالتصاااالت والشااراكات التااي  ،بكثياار ماان جمااع المااال
 .تمتد بشكل مستمر في المستقبل

ت وأكاادت إحااد  الدراسااات أن هناااو عاادة عواماال تسااهم فااي تفسااير معاادال
التواصااال  ،التنمياااة الفكرياااة ،القااادرة الفكرياااة :تتمثااال فاااي ،المشااااركة مااان الخاااريجين

 & Dennis)تطااوير الصااداقات العميقااة خااالل الساانوات الجامعيااة و  ،المسااتمر

Ruth, 2012, P.18)، أن زيااادة مشاااركة الخااريجين فااي تموياال  ،ويعني ما ساابق
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الل تنميااااة والء وانتماااااء ماااان خاااا  ،التعلاااايم الجااااامعى تباااادأ أثناااااء الدراسااااة الجامعيااااة
وزراعاااة ثقافاااة التبااارل لاااديهم، وتشاااجيعهم علاااى رد الجميااال بعاااد  ،الطاااال  للجامعاااة

 .التخري

ا ا متزايااااادً وباااااالنظر إلاااااى الجامعاااااات فاااااي العاااااالم يتماااااح أن هنااااااو اهتماماااااً 
وهاااو ماااا اهااار فاااي االهتماااام بتشاااكيل روابااا  الخاااريجين أو  ،بمشااااركة الخاااريجين
 .جمعيات الخريجين

 -علااى ساابيل المثاااال –الدراسااات أن الجامعاااات البريطانيااة  وأكاادت إحااد 
وخاصااااة مااااع انخفاااااض التموياااال  ،الخااااريجينتتلقااااى مبااااال  قياسااااية ماااان تبرعااااات 

وماان أباارز األمثلااة  ،الجامعااات إلااى إيجاااد باادائل لنظااام التموياال توسااع ،الحكااومي
على ذلك حصول الجامعات في المملكة المتحدة على تبرعات كبيرة ماان مصااادر 

 The School of Orientalفقد أعلنت كلية الدراسات الشرقية واألفريقية ،يرالخ

and African Studies (SOAS)   ماان  إسااترلينيمليااون جنيااه  20اسااتالم مبلاا
 15وكاااان قاااد قااادم لجامعاااة برمنجهاااام هدياااة قااادرها  ،م سسااة يرأساااها طالاااب ساااابق

ر ماان مليااون كمااا تبرعاات إحااد  جمعيااات الخااريجين بااأكث ،إسااترلينيمليااون جنيااه 
كمااااا  ،م 2010فااااي عااااام  Northampton لجامعااااة نورثااااامبتون  إسااااترلينيجنيااااه 

م 2005وهااي م سسااة صااغيرة وأنشااوت عااام  Worcester تمكنت جامعة ووسااتر
 ،واحاادماان التبرعااات فااي عااام  إسااترلينيألااف جنيااه  200ماان جمااع مااا يزيااد علااى 

م 2013فااااي مااااار   قااااد اتخااااذت قااااراراً  Cambridge وكاناااات جامعااااة كامبرياااادي
 Warren)م 2011 بزيادة االهتمام باالستثمار في تنمية العالقات مع الخريجين

& Bell, 2014, P.12). 
سااااعت بعاااااض  ،وماااان أجاااال التوسااااع فااااي إقامااااة العالقااااات مااااع الخااااريجين

والحفاااظ علااى الاارواب  مااع  ،م سسااات التعلاايم العااالي إلااى تجاااوز الحاادود القوميااة
 Oxfordجامعااااة أكساااافورد  تفتخاااارال وعلااااى ساااابيل المثاااا  ،الخااااريجين فااااي الخاااااري

خااار جامعاااة كامبريااادي بوجاااود توتف ،دولاااة 80رابطاااة لخريجيهاااا فاااي  171بوجاااود 
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فااي جميااع  Exeterرابطة لجامعااة إكسااتر  85وتوجد  ،مجموعة في الخاري 314
وقااد نظماات جامعااة إكسااتر حفااالت تخااري خاااري مقرهااا مثاال مااا عقااد  ،أنحاء العااالم 

واإلماااااارات العربياااااة  ،الصاااااينو  ،هاااااونج كاااااونجو  ،انتاااااايو و  ،نااااادتايالو  ،ماليزياااااا :فاااااي
لحفاااظ علااى العالقااات مااع إلااى ا Brighton كمااا تسااعى جامعااة برايتااون  .المتحاادة 

وأثمااارت تلاااك  ،(Warren & Bell, 2014, P.15خريجيهاااا فاااي الخااااري )
بمبلاا   Ka-shing Li كا شااينج لااي ىتبرل رجل أعمال صيني يدععن العالقات 

 ,Warren & Bell) م 2013لجامعة أكسفورد في عام  إسترلينيمليون جنيه  5

2014, P.20)،  وتلقاات جامعااة سااتانفوردStanford  مليااون دوالر  151حااوالي
حااوالي  Colombiaكمااا تلقاات جامعااة كولومبيااا  ،م 2013من الخريجين في عااام 

 South ofوحصااااالت جامعاااااة جناااااو  كاليورنياااااا  ،ملياااااون دوالر 227.51

California  ون دوالر ملي 141.955على(Kaplan, 2014, P.4). 
المنح والتبرعات )العالي إدارة أموال المشاركة الشعبية في تمويل التعليم ( 8

  :والوقف(

إن أحاااد محكاااات أو معاااايير زياااادة المشااااركة الشاااعبية فاااي تمويااال التعلااايم 
ساااتراتيجية وإ ،سياساااة محاااددة  :مااان خاااالل وضاااع ،هاااو المهنياااة فاااي إدارتهاااا العااالي
كمااا أن اعتماااد مباادأ الشاافافية والمحاساابية ضاارور  لنجااال  ،ت دقيقااةوآليا ،واضحة
وماااان أساساااايات نجااااال إدارة أمااااوال المشاااااركة الشااااعبية ساااايادة الثقااااة بااااين  .العماااال

ة لنمااو المشاااركة الشااعبية واا د بيوااة مهين هااذا الثقااة توجاا  إالمانحين والجامعااة؛ حياا  
ة تساااعد علااى ساايادة كمااا أن تلااك الثقاا  ،وتفاعلهااا مااع متخااذ  القاارارات ،وتطورهااا

   .رول التعاون والتفاعل اإليجابي والتنسيق بين المانحين وإدارة الجامعات

تااادعيم قااادرة الجامعاااات علاااى طلاااب الحصاااول علاااى أماااوال المااانح ويتطلاااب 
تتمتااع جميعهااا ب مكانيااة  ،ةيوالتبرعااات الخيريااة ضاارورة تااوافر ثالثااة عناصاار رئيساا 

 ،)عصااام غااانم وخالااد مسااعود وهااي ،الااتحكم فيهااا ماان جانااب الم سسااة الجامعيااة
2013،  899): 
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فمن الواجب على قادة الم سسات الجامعية  :القيادة التنظيمية )المؤسسية( -أ
 ،ستراتيجيات طلب وإدارة أموال الوقفي  الوقت والموارد الالزمة لدعم إتخص
في كما أن عليهم المساهمة  ،، واالستفادة منهاوالتبرعات الخيرية المقدمة ،والمنح

إرساء دعائم بيوة قادرة على إشعار المانحين المحتملين في المستقبل بأن لديهم 
والقدرة على المشاركة في صنع مستقبل تلك الم سسات  ،من المعرفة امناسبً  اقدرً 

 .االجامعية التي يساهمون في دعمها مالي  
كافة تمع فمن خالل التواصل والتفاعل مع أفراد المج :قيادة العالقات العامة -ب
في  ي   يصبح بمقدور الم سسات الجامعية إحداث فر  رئيس ؛على نحو فعالو 

المالي من خالل تلقي وتنويع مصادر دخلها  ،فاعلية عالقاتها مع خريجيها
 .والتبرعات الخيرية منهم أموال المنح، 

فمن األهمية بمكان إنشاء إدارات  :إدارة عمليات وأنشطة التنمية المهنية -ج
إدارات المنح والتبرعات مجال التنمية المهنية للعاملين في  في متخصصة

يعمل بها مهنيون متخصصون على درجة  ،م سسات التعليم العاليالخيرية في 
ستراتيجيات العملية ويطبقون أفمل الممارسات واإل ،جيدة من الكفاءة والتدريب

متميز من في الوقت نفسه الذ  يسهمون في الحصول على عائد و  ،في المجال
عمليات استثمار ألموال المنح  الذ  يتم تخصيصه للمشاركة في أ  وراء الوقت

 .والتبرعات الخيرية

 :تسعى إلى تحقيق ما يليأموال المشاركة الشعبية  إن إدارة  :ويمكن القول
 .لدفعهم نحو المشاركة في عملية التمويل ؛التأثير في سلوكيات أفراد المجتمع -أ

  .ئمة إلدارة تلك األموال بطر  إبداعيةوضع رةية مال - 
 .واستخدامها االستخدام األمثل ،الحفاظ على أموال التبرعات -ي
 .ومساهمتها في تحقيق األهداف ،وضع معايير لتقييم عملية المشاركة -د
وضع نظام لتحفيز أفراد المجتمع من خالل االحتفاالت واإلعالن عن  -ه

 .بأسمائهم؛ لزيادة درجة المشاركةوتسمية بعض األماكن  ،مساهماتهم 
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 .وضع برامج للمشاركة الشعبية والترويج لها في المجتمع -و
ن مستو  المشاركة الشعبية ودرجة أتقديم تقارير إلى إدارة الم سسة بش -ز

 .فعالتها
  :معوقات المشاركة الشعبية في التمويل (9

ن متطلبااات تحقيااق ا ماا جاازءً  تعد المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العااالي
وهااي عاماال مهاام ماان عواماال تحقيااق  ،جااودة األداء العااالي، وتحقيااق مياازة تنافسااية

 ،وتحقياااق أهاااداف المجتماااع ،ساااتراتيجية الم سساااةإفاااي سياساااة و  التاااأثير اإليجاااابي
ياادفعها إلااى و  ،ا للجامعااةعوائق تحد من تلااك المشاااركة تشااكل تحااديً  ةولذلك ف ن أي

وتتمثاااال  ،ماااان التغلااااب علااااى تلااااك المعوقاااااتالبحاااا  عاااان الوسااااائل التااااي تمكنهااااا 
 :فيما يلي معوقات المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي

بما  شاملةفي أن تسهم الجامعة في التنمية ال هم توقعاتطمول المسوولين و تزايد  -أ
 .يفو  طاقتها

 .وتعقيدات التعامل معها ،بيروقراطية الجامعات - 
 & Biruteعلى اتخاذ القرار داخل الجامعة )هيمنة بعض أفراد المجتمع  -ي

Aurelija, 2010, P.10) 
 .التهيب من عزوف الجامعات عن القيام بتلبية حاجات المجتمع -د
قنوات اتصال ثابتة ومعروفة يمكن من خاللها التنسيق والتعاون  ال توجد -ه

 .بين أفراد المجتمع وم سساته والجامعات
بمشكالت المجتمع اهتمامها  التعليمية أكثر مناهتمام الجامعات بالجوانب  -و

 .المحي 
اهتمامها برصد  ضعفو  ،انعزالية الجامعات في تطوير كلياتها وبرامجها -ز

التغيرات والمستجدات التفاعلية مع القطال الخا  )الغرفة التجارية الصناعية 
 .(262  ،2006 ،بالرياض
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المشاركة الشعبية في تمويل قلة توفر المعلومات المتاحة والمنتظمة حول  -ل
  .(El-Araby,2011, P.3التعليم العالي )

وانعدام الثقة في  ،مباالة  الالو  ،ضعف ثقافة المشاركة بين أفراد المجتمع - 
 .(Bogdana & Dacian & Laura, 2014, P.69السلطات )

 .افتقار الجمهور إلى المعرفة األساسية حول العديد من القمايا - 
 ،قدرة متخذ  القرار على تصحيح األخطاء بطر  مبتكرة  محدودية -و
 .(Karan, 2010, P.13االستفادة من رة  وأفكار أفراد المجتمع )و 
وقلة ثقتهم في قيادات الم سسات  ،ضعف رغبة األفراد في المشاركة -ل

 ,Matthew, 2015وقدرتهم على تفعيل المشاركة لخدمة الم سسة والمجتمع )

P.22). 
ر المشاركة على النخب فتنقلب إلى منافسة بين جماعات المصالح قد تقتص -م 

 (. Yvonne, 2012, P.29لتحقيق أهداف خاصة أو أجندات معينة )
 ,Audrey)ضعف القدرة على رصد نتائج المشاركة الشعبية في التمويل  -ن

2015, P.15) 
 & Thomasغيا  مبدأ توجيهي شامل لح  الجمهور على المشاركة ) - 

Terry & James, 2011, P.102). 
قلة إمداد أفراد المجتمع بالمعلومات الالزمة حول وضع الم سسات  -ل

أو التعبير عن آرائهم وأفكارهم فيما يتعلق بمستقبل تلك الم سسات  ،ومشكالتها
(Chutarat & Suphatthatharachai, 2012, P.872). 

 ,Rob, 2013معقدة )التدخالت غير المجدية لحل القمايا االجتماعية ال -ف

P.29). 

أن هناااو بعااض المعوقااات التااي  (Yvonne, 2012, P.2)يفااون وأضاااف 
تقااف فااي طريااق تحقيااق المشاااركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم العااالي، تتمثاال فيمااا 

انهياااار قااايم و  ،ة الرضاااا العاااام عااان تقاااديم الخااادماتقلااا و  ،الظلااام االجتمااااعي :يلاااي
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 ،مااااا يمكاااان أن يقدمااااه أفااااراد المجتمااااعنة باالسااااتهاو  ،ة والمصاااالحة العامااااةالمواطناااا 
ضااااعف قاااادرة الم سسااااات علااااى االسااااتفادة الكاملااااة ماااان أفااااراد المجتمااااع كمااااوارد و 

 ،والمساااعدة فااي عمليااة التنفيااذ ،لتحديد االحتياجات واألولويااات ؛لمساعدة الحكومة
 ،الجامعااات يمكاان الرجااول إليهااا وجااود قنااوات فعالااة للتنساايق واالتصااال فاايناادرة و 
 .اية والتأطير لحمل أفراد المجتمع ودفعهم إلى المشاركةنق  الدعو 

( إلاااى أناااه مااان 894  ،2013كماااا أشاااار عصاااام غاااانم وخالاااد مساااعود )
اااا ة التااااي تحااااول دون تحقيااااق المشاااااركة الشااااعبية ياألساااابا  الرئيساااا   :متمثلااااة فااااياااا

ا والهباااات ،والتبرعاااات ،والمااانح ،األوقااااف لمساااتو  األداء والفاعلياااة المنشاااودة ماااا  ااااااا
 :يلي
وأعماء  ،غيا  تقديم أية محفزات ومكافآت مالية من جانب الجامعات -أ

 .مجالس إدارتها
مما ي د  إلى ضعف قدرتها على  ؛ها الحسنةفقدان الجامعة لبعض سمعت - 

وهو ما يمثل  ،تنويع مصادر تمويلها باستخدام المنح والهبات واألوقاف الخيرية
 .مخاطر مستقبلية للجامعة

وخريجيها؛ األمر الذ  يمكن  ،والعاملين بالجامعة ،واصل مع الطال قلة الت -ي
أن يقلل من قدرتها للحصول على المزيد من األوقاف والهبات الخيرية في 

زيادة مخاطر ضعف قدرتها على تحقيق أربال مالية أكبر  إضافة إلى ،المستقبل
 .على المد  الطويل

 .دون مراعاة للواقع القائم ،سنو   تطبيق قواعد إنفا  مالي غير فعالة بشكل -د

أو  ،اقتصااادية :أن معوقااات المشاااركة الشااعبية قااد تكااون  ،وي كااد مااا ساابق
يمكااااان إضاااااافة  ،وباإلضاااااافة إلاااااى ماااااا سااااابق .أو ثقافياااااة ،أو سياساااااية ،اجتماعياااااة

 :المعوقات التالية
واالعتماد على جهود  ،القصور في تعبوة األفراد وتحفيزهم على المشاركة -أ

فتقدم على أنها مجرد إسهام في  ،أو عفوية وغير ممنهجة ومخططةعشوائية 
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ويقترن ذلك في أذهان األفراد بأنه استنزاف  ،تحمل نصيب من األعباء المالية
 .لمواردهم المالية

 ،ضعف ارتبا  بعض المشروعات باالحتياجات الحقيقية ألفراد المجتمع - 
 .تقديم أ  نول من الدعم أو رفض ،وهو ما ي د  إلى انسحابهم من المشاركة

المستو  التعليمي والثقافي ألفراد المجتمع فيما يتعلق بأهمية  يتدن -ي
 .ودورها في تنمية الجامعة والمجتمع ،المشاركة

ا بين المجتمع والجامعة فيما يتعلق بتلبية احتياجاته ضعف الثقة أحيانً  -د
 .إلى قلة المشاركة مما يدفع أفراد المجتمع وم سساته ؛ومتطلباته األساسية

وقلة االهتمام بالدور  ،ضعف االهتمام بالحوار مع أفراد المجتمع وم سساته -ه
  .الذ  يمكن أن ت ديه المشاركة الفعالة في دعم قدرات الجامعة وتنميتها

وقلة  ،الفجوة الواسعة بين أصحا  القرار في الم سسات وأفراد المجتمع -و
  .ركتهم معرفة أفراد المجتمع لحدود مشا

يتيح لهم فرصة  المما  ؛ضعف مستويات الدخل االقتصاد  ألفراد المجتمع -ز
 .المشاركة بشكل كاف  

في  العالي تمويل التعليمالمشاركة الشعبية في  ةةة ثانيالقسم ال
 :مصر

 ،باادأ العااالم بشااكل عااام يعاااني ماان ضااغو  شااديدة بشااأن الموازنااات العامااة
 ،ات مااان القااارن العشااارينيااا ات والثمانينيعينوميااازان المااادفوعات مناااذ منتصاااف الساااب

واإلنفااا   ،ا آخر فيما يتعلااق باإلنفااا  الحكااومي بشااكل عااام لذلك اتخذت الدول بعدً 
 ،يتمثاااال فااااي تخفاااايض حجاااام ذلااااك اإلنفااااا  أو ترشاااايدا و  ،التعليمااااي بشااااكل خااااا 

وباادأت فااي البحاا   ،ومحاولة إدارة النظام التعليمي بطر  أكثاار فاعليااة وأقاال تكلفااة
 ،2014 ،الماااالكيعباااد هللا إضاااافية )تمويلياااة جديااادة وتعبواااة ماااوارد  عااان مصاااادر

أحااد القمااايا المهمااة التااي تهااتم بهااا جميااع  العااالي يعااد تموياال التعلاايم و  ،(119 
 ذلااك انعكااس ،فر التموياال الكااافيافكلما تااو  ،ألنها من محددات فعاليته ؛دول العالم 
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وبالتاااااالي  ،ومخرجاتاااااهوعملياتاااااه  العاااااالي ا علاااااى جاااااودة مااااادخالت التعلااااايم إيجابيااااا  
 .المساهمة في تحقيق تقدم ورقي المجتمع

 ،فااااي مصاااارالعااااالي  التعلاااايم يااااتم فيمااااا يلااااي تناااااول  ،ا علااااى ذلااااكوتأسيسااااً 
 :وواقعه ،مصادرا و 

   :وواقعه ،مصادرهو  ،في مصرالعالي  التعليم ةةةأوالً 
اشاارة توفير الموارد واالحتياجات الماليااة المبفي  العالي تمويل التعليم يتمثل 

ويااااتم تناااااول  ،لتحقيااااق أهدافااااه بالشااااكل المطلااااو ؛ وغياااار المباشاااارة التااااي يحتاجهااااا
   :كما يليالعالي  مصادر تمويل التعليم 

  :في مصر العالي ر تمويل التعليممصاد -1

ل فاااي ضاااوء السياساااات التمويلياااة واألوضاااا العاااالي تتناااول مصاااادر التمويااال
ا للنظااارة المجتمعياااة ، كماااا تتناااول مصاااادرا طبقاااً االقتصاااادية الساااائدة فاااي المجتماااع

 واجااات األفااراد أحا لموجهااً أو  ،اا أو انتقائياا  كونااه مفتوحااً  بخصااو  العااالي للتعلاايم 
اهمة القطااااال الخااااا  ا لمساااا متاحااااً أو  ،متطلبااااات المجتمااااع واحتياجاتااااه التنمويااااة

 .(14  ،2006 ،عااااامرطااااار  قطااااال العاااام )ا علاااى المقتصاااارً  وأ ،واساااتثماراته
المباشرة من أهم مصادر التمويل التااي تعتمااد عليهااا تعد المرائب المباشرة وغير و 

إضااافة إلااى ذلااك هناااو بعااض  ،ومنهااا تتكااون موازناتهااا ،حكومااات الاادول المختلفااة
 ،اتوالتبرعاااااا  ،والهبااااااات ،الرسااااااوم الدراسااااااية :مثاااااال ،المصااااااادر األخاااااار  للتموياااااال
لتموياال  يل التمويل الحكومي المصدر األساسويمث .والمساعدات المحلية والدولية

وإن كانااات بعاااض الااادول العربياااة اتجهااات فاااي  ،فاااي الااادول العربياااة العاااالي لتعلااايم ا
ويمكاان عاارض  ،اآلونااة األخياارة إلااى االتجاااا نحااو المشاااركة الشااعبية فااي التموياال

عبااد العاااطي خااالف و أحمااد ) كمااا يلاايفااي مصاار  العااالي مصااادر تموياال التعلاايم 
 :(168   ،2013 ،عبد العزيز

ها تلك المصادر التي تعتمد عليها م سسات ويقصد ب :المصادر األساسية-أ
 ،وتغطية نفقاتها الرأسمالية والجارية ،ة في تمويلهايالتعليم العالي بصورة رئيس
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وتشمل التمويل الحكومي الذ  يعتمد على المرائب العامة والمصروفات 
 .الدراسية

في  تسهم المصادر الثانوية بنسبة قليلة ومحدودة للغاية :المصادر الثانوية- 
وتتنول تلك المصادر ما بين مصادر داخلية  ،تمويل التعليم العالي في مصر

والجهود  ،حي  تشمل المصادر الداخلية التبرعات األهلية ،وأخر  خارجية
والمنح من  ،أما المصادر الخارجية فتشمل المنح الدراسية .الذاتية من قبل األفراد

ات والقروض التي تقدمها بعض عانباإلضافة إلى اإل ،يوات الخارجيةبعض اله
  .الدول والهيوات أو األفراد لم سسات التعليم العالي في مصر

لااام تنااال االهتماااام الكاااافي كأحاااد  المشااااركة الشاااعبيةأن  ،ويبااادو مماااا سااابق
كمااا  ،المباشرة  شكالبعض األ تظهر فيوإن كانت  ،العالي لتعليم مصادر تمويل ا

أو غياار المباشاارة  ، سسااات اإلنتاجيااةالمفرض ضرائب مالية على المااواطنين و في 
 ،أو صاايانة المباااني الجامعيااة ،في صورة تقديم بعض التجهيزات واللوازم التعليميااة

 .أو التبرل باألراضي لبناء الكليات عليها
 :في مصرالعالي واق  تمويل التعليم  -2

فااي مصاار تحااديات كثياارة فااي الوقاات الااراهن العالي  تواجه م سسات التعليم 
فااااي مفتاااار  طاااار  االنصاااايال لمواجهااااة التحااااديات المعاصاااارة التااااي  تجعلهااااا تقااااف

والتي تتعثر في كثير من األوقااات بساابب إمكانياتهااا  ،تواجهها في الوقت الحاضر
والتاااااي تتعثااااار بموجبهاااااا عملياااااات  ،واألزماااااات المالياااااة التاااااي تواجههاااااا ،المحااااادودة 
ياارة ماان وبااين الوقااوف والتأماال فيمااا يجاار  حولهااا فااي جامعااات كث ،كافااة اإلصااالل

والتاااي أصااابحت مكتظاااة بالتكنولوجياااا المتطاااورة ساااواء فاااي الااادول  ،جامعاااات العاااالم 
الااااادول القاااااادرة علاااااى شاااااراء التكنولوجياااااا  لمتقدماااااة صااااااحبة هاااااذا التكنولوجياااااا، أوا

عبااد العاااطي خااالف و أحمااد العربااي علااى ساابيل المثااال ) جكاادول الخلاايوامتالكهااا 
االهتماااام خاااالل  بعاااض علاااى الااارغم مااان وجاااود( و 168  ،2013 ،عباااد العزياااز
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إال  ،وزيااادة تمويلااه لمواكبااة المتغياارات العالميااة العااالي التعلاايم فااي السنوات األخياارة 
   :وهذا ما يوضحه الجدول التالي ،أن التمويل ليس بالقدر الكافي

 (1جدول )
 تطور موازنات الجامعات المصرية الحكومية خالل الفترة من 

 (3  ،2015 ،امعات)المجلس األعلى للج م(3201 – 2004)

 نسبة الزيادة الزيادةمقدار  الميزانية بالمليون جنيه العام
 - - 6318 م2005/  2004
 %8 509 6827 م2006/  2005
 %9,5 646 7473 م2007/  2006
 %7 533 8006 م2008/  2007
 %16 1255 9261 م2009/  2008
 %15 1429 10690 م2010/  2009
 %11 1192 11882 م2011/  2010
 %3,6 430 12312 م2012/  2011
 %35 4327 16639 م2013/  2012

 فااي مخصصااات التعلاايم  مطردةً  أن هناو زيادةً  ،ويتبين من الجدول السابق
حيااا  تزايااادت هاااذا المخصصاااات بشاااكل ملماااو  فاااي  ؛ميزانياااة الدولاااةفاااي العاااالي 

ماان أن  وعلااى الاارغم ، (%16)بلغت نساابة الزيااادة و  ،م 2008/2009 المالي العام 
إال أن نساابة الزيااادة تناقصاات  ؛فااي الساانوات التاليااةاالعتمااادات فااي تزايااد مسااتمر 

لتصاال نساابة الزيااادة  ،وملحااوظ ثم تزيد الميزانية بشكل كبياار ،(%3.6) لتصل إلى
 ،غياار كافيااة مقارنااة بتزايااد أعااداد الطااال الميزانيااة ومااع ذلااك تعااد  ،%(35إلااى )

ومااا يتطلبااه ذلااك ماان زيااادة فااي  ،ار السااو  وزيااادة أسااع ،وزيااادة مرتبااات العاااملين
 .والتجهيزات والمعدات وخالفه ،والفصول ،النفقات على المباني
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إال أن تلاااك  ؛العاااالي وباارغم المحااااوالت الجاااادة لزيااادة اإلنفاااا  علاااى التعلاايم 
أو عاان طريااق المشاااركة  ،الزيادات في حاجة إلى مزيد من الاادعم سااواء الحكااومي

والوفاااء  ،احتياجااات الزيااادات المسااتمرة فااي أعااداد الطااال للوفاااء بتلبيااة  ؛الشااعبية
 .بخط  التنمية في ضوء متطلبات العصر وتحدياته

زال يعتمااد  مااافااي مصاار العااالي  أن تموياال التعلاايم  ،كمااا يتبااين ممااا ساابق
وأن المشاااركة الشااعبية فااي التموياال تكاااد تكااون  ،علااى ميزانيااة الدولااة بشكل أسااا 
بعاااض جواناااب التمويااال التاااي تاااأتي مااان جهاااات  وإن كانااات هنااااو ،غيااار موجاااودة 

هاااااا ال تفاااااي كماااااا أن ،أجنبياااااة )فاااااي إطاااااار التعااااااون الااااادولي( لكنهاااااا غيااااار أساساااااية
 الجدول التالي:ويوضح ذلك  ،باالحتياجات المطلوبة

وحتى  2005/ 2004في الفترة من تطور أعداد الطال   (2جدول )
 م2014/  2013

 دةنسبة الزيا أعداد الطال  العام الجامعي
2004/2005 1223620 - 
2005 /2006 1378744 155124 
2006 /2007 1442268 634824 
2007 /2008 1443666 1398 
2008 /2009 1438873 -4793 
2009 /2010 1399372 -39501 
2010 /2011 1123913 -275459 
2011 /2012 1076186 -47727 
 26633 1102819 2013م 2012
2013 /2014 1121176 18357 

ويتبااين ماان الجاادول السااابق أن أعااداد الطااال  فااي تزايااد مسااتمر فااي الفتاارة 
ا م ثاام باادأت األعااداد تتناااق  تاادريجي  2007/2008م وحتااى 2005/  2004من 
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م لتتناااق  2012/2013ثاام زادت األعااداد فااي عااام  ،م 2011/2012عااام حتااى 
بااين الزيااادة  ويبدو أن أعااداد الطااال  تتااأرجح ،م 2013/2014عام مرة أخر  في 

وقااد يرجااع ذلااك إلااى  ،والنقصان علااى الاارغم ماان الزيااادة المسااتمرة فااي عاادد السااكان
   .وتأرجح األعداد الملتحقة به من عام آلخر ،التوسع في التعليم الخا 

   :في مصر يتمح ما يليالعالي  وبتحليل واقع تمويل التعليم 
 ،التمويلا مشكلة من بينه ،تحديات كثيرةفي مصر العالي  يواجه التعليم  -

مقدم من أفراد لدعم الفي ا والعجز الكبير ،في ميزانية التعليم فهناو عجز
المصر  على العالي  بما ي ثر في ضعف قدرة التعليم  ؛المجتمع وم سساته

 .مواكبة التطورات العالمية
زيادة مع ال تواكب وهي  ،الجامعاتهناو ضعف في كفاية الموارد المالية في  -

 .؛ مما ي د  إلى ضعف مخرجاتهالعالي جتماعي على التعليمالطلب اال
هناو ف ،مع التغيرات االقتصاديةالعالي  ال تتناسب نسبة اإلنفا  على التعليم  -

 .العالي األسعار ال تواكبها زيادة في موازنة التعليم زيادة مستمرة في 
حين تسهم  في ،يبشكل أساسعلى موازنة الدولة العالي  يعتمد تمويل التعليم -

 .المشاركة الشعبية بنسبة يسيرة في التمويل
ينبغي أن يكون مسوولية جميع أفراد العالي  تتزايد القناعة بأن تمويل التعليم  -

باإلضافة إلى وجود بعض  ،حي  يتزايد االتجاا نحو خصخصة التعليم ،المجتمع
 .حاالت تقديم المنح والتبرعات للجامعة

عن ا في إحجام البعض سببً العالي  خرجات التعليمقد يكون ضعف الثقة في م -
، في الوقت الذ  يزداد فيه الطلب االجتماعي على ية في التمويلالمشاركة الشعب

 .العالي التعليم
في مصر مع نسب اإلنفا  العالمية العالي  ال تتفق نسبة اإلنفا  على التعليم -

 .على التعليم
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  :في مصرالعالي يل التعليم واق  المشاركة الشعبية في تمو ا ثانيً 

 ،يعد العمل الخير  )المشاااركة الشااعبية( لااه جااذور فااي المجتمعااات العربيااة
ماان فااائض الثااروة للفقااراء % 2.5فأحااد أركااان اإلسااالم هااي الزكاااة، وهااي إعطاااء 

كمااااا تشااااجع الديانااااة  ،وهااااو مااااا يعماااال علااااى تنقيااااة الثااااروة وتطهيرهااااا ،والمحتاااااجين
ااا المسااايحية العشاااور وهاااو التبااارل  مااان دخااال الفااارد اإلجماااالي لااادعم الفقاااراء % 10با

 .والكيانات الدينية

ا مااان أبعااااد التنمياااة وتمثااال المشااااركة الشاااعبية فاااي المجتماااع المصااار  بعااادً 
 ،وذلااك بهاادف تأكيااد ذاتيااة الفاارد فااي إدارة شااوون حياتااه ،االجتماعيااة واالقتصااادية

عيااة ماان خااالل وتحقيااق التنميااة االجتما ،وتعميااق انتمائااه الااوطني ،وحاال مشااكالته
المشااااركة بفكااارا ومجهاااودا وعملاااه فاااي إدارة المنظماااات العاماااة والخاصاااة )ساااوزان 

بااادأت جهاااود المشااااركة الشاااعبية فاااي ( و 71  ،2002 ،المهاااد  ورمماااان عياااد
سبقت معرفتهااا للتعلاايم الحاادي  فااي عهااد  ،تمويل التعليم في مصر منذ فترة طويلة

ومكاتاااب تحفاااي   ،ب األهلياااةوتمثلااات تلاااك الجهاااود فاااي فاااتح الكتاتيااا  ،محماااد علاااي
 .القرآن الكريم التابعة لخزهر الذ  ال لقرون عديدة يحمل منارة العلم والتعليم 

( بدايااااة المشاااااركة 1923 – 1882وشااااهدت فتاااارة االحااااتالل البريطاااااني )
فقااد قاماات جمعيااة التعلاايم المصاارية التااي أنشااوت عااام  ،الشااعبية فااي تموياال التعلاايم 

ليااة تيساار للطااال  والمعلمااين الااذين ال تساامح لهاام م ب نشاااء أول مدرسااة لي1885
 ،والتي كان مقرها في قبة الغااور  بشااارل الغااور   ،أوقاتهم النهارية بالحمور إليها

كماااا أن التفرقاااة التاااي فرضاااها االحاااتالل علاااى فااار   ،اوكاااان التعلااايم بهاااا مجانيااا  
اء التعلاايم وخاصااة فااي حالااة األطفااال الفقااراء دفااع إلااى اهااور حركااة وطنيااة إلنشاا 

قاادمت التااي وتساااندها الجمعيااات الخيريااة  ،ماادار  أهليااة تاادعمها التبرعااات العامااة
وخااالل العقااد األول ماان القاارن  .مصااروفات ضااويلةب أو ،التعلاايم للشااعب بالمجااان

 ،العشاارين افتتحاات موااات الماادار  عاان طريااق بعااض األثرياااء والتبرعااات العامااة
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رشاااد ية للجمعيات الخيرية )كما اهرت معالم نهمة كبيرة بفمل المشاركة الشعب
 .(144   ،2011 ،حسن

ا من جانب المشاركة ا متزايدً م اهتمامً 1952-1923وشهدت الفترة من 
م لحق 1923ويرجع ذلك إلى إقرار دستور  ،الشعبية نحو قمايا التعليم 

المصريين في تشكيل الجمعيات األهلية وزيادة اهتمام الحكومة بدعم الجمعيات 
 .ها للكثير من األفراد والجماعات على إنشاء المدار وتشجيع ،األهلية

ا فااااي المشاااااركة ا ملحواااااً م شااااهدت تراجعااااً 1976-1952أمااااا الفتاااارة ماااان 
وفااارض الرقاباااة  ،كافاااةا لسااايطرة الحكوماااة علاااى الجمعياااات األهلياااة نظااارً  ؛الشاااعبية
ا النتهاااااااي الدولااااااة لسياسااااااة االنفتااااااال م ونظاااااارً 1977ا ماااااان عااااااام واعتبااااااارً  ،عليهااااااا

فقد كان لها أكبر األثر في زيادة المشاااركة  ؛والخصخصة االقتصاديةاالقتصاد  
 . (  146   ،2011 ،حسنرشاد الشعبية في تمويل التعليم )

 ن واقع المشاركة الشعبية في تمويل التعليم فااي مصاار ياادلإ :ويمكن القول
 ،فالمشاااركة تااتم بطريقااة عشااوائية غياار مخططااة ؛ بهاااا قلااياًل أن هناو اهتمامااً  على
مثاال  ،ى الرغم من ذلك أكدت المشاركة الشعبية قوتهااا فااي بعااض المشااروعاتوعل

ولقااد زاد االتجاااا فااي الفتاارة األخياارة إلااى االهتمااام  .م 1908الجامعااة األهليااة عااام 
فااي الوقاات الااذ  زادت فيااه متطلبااات  ،بالمشاااركة نتيجااة ضااعف الجهااود الحكوميااة
جلااااب  وسااااام خالااااد و وحااااددت زينااااب  .المجتمااااع وحاجتااااه إلااااى المزيااااد ماااان الجهااااود

 :كما يلي( أسبا  اهور المشاركة الشعبية في مصر 652،   2011)
وما يترتب على ذلك من زيادة  ،نمو الحركة االجتماعية في البلدان العربية -أ

 .المجتمع ودورا في خدمة ،الوعي بأهمية التعليم العالي
مما  ؛ليميةقدرة الحكومة على التمويل الكافي لحاجة الم سسات التع ضعف - 

 .يتطلب دعم المجتمع
والحاجة لتأصيل مفهوم القومية  ،ضعف االنتماء االجتماعي ألفراد المجتمع -ي

 .وتحطيم القيم السلبية واالنعزالية عن المجتمع ،لديهم 



 املشاركة الشعبية يف متويل التعليم                                 حممد جاد حسي أ.د/  

343 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

فتتمثاال  ،وتختلف جهود المشاركة الشعبية في مصاار ماان مدينااة إلااى أخاار  
فااي مساااهمات قليلااة فااي بناااء أو تتمثاال  ،المشاااركة فااي الريااب فااي جهااود متناااثرة 

بينمااا تتسااع  ،أو تقديم بعض األجهزة التعليميااة ،إعادة بناء أو ترميم بعض المباني
والااذ  قااد يصاال  ،حياا  المسااتو  االقتصاااد  المرتفااع ،جهااود المشاااركة فااي الماادن

أو المساااهمة  ،أو تجهيااز وتأهياال بعااض المعاماال ،إلى تقديم األجهزة عالية التقنيااة
 .كبيرة مشروعات الفي بناء ال

 :وقاااد ترجاااع زياااادة نسااابة المشااااركة الشاااعبية فاااي المنااااطق الحمااارية إلاااى
أو انتشااار الجمعيااات  ،أو زيااادة الااوعي بأهميااة المشاااركة ،ارتفااال مسااتو  التعلاايم 

أو زيااادة الحمااالت اإلعالميااة وباارامج التوعيااة لنشاار الااوعي والتأكيااد علااى  ،األهليااة
وأنهااا تعباار عاان  ،ت األساسية لتنميااة المجتمعاااتأن المشاركة الشعبية من المكونا

 ،وحماية مصااالح األفااراد والم سسااات ،عية في التطوير واإلصاللاالمسوولية الجم
 .والمساهمة في اتخاذ القرارات

ولقاااااااد تاااااااأثرت المشااااااااركة الشاااااااعبية باااااااالظروف االجتماعياااااااة واالقتصاااااااادية 
العدياااد مااان  إن هنااااو :والسياساااية والثقافياااة للمجتماااع عبااار التااااريخ، ويمكااان القاااول
  :منها ،العوامل التي ت ثر على حجم المشاركة الشعبية في مصر

جتماعي المنبثقة من األديان تزداد في المجتمع المصر  قيم التكافل اال -
السماوية كنظام الزكاة في اإلسالم ومفهوم الصدقة الجارية والتي تتمثل في 

 .يحيةنظام العشور في الديانة المس أيًماو  ،الوقف
 من الدولة تقديم بعض الجماهير خدمات في العديد من المناطق الفقيرة بدالً  -

 .سواء على المستو  االجتماعي أو االقتصاد  أو الثقافي
أو في أثناء  ،ال ضد االستعمارمالتكاتف الشعبي الذ  صاحب فترات الن -

 .م 1973الحرو  كحر  أكتوبر 
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وما يصاحبها  ،نظمات المجتمع المدنيوم ،تصاعد إنشاء الجمعيات الخيرية -
 :لمواكبة التطورات ؛وثقافية ،وسياسية ،واقتصادية ،اجتماعية :من أنشطة
 .والعالمية ،قليميةواإل ،المحلية ،والسياسية ،واالجتماعية ،االقتصادية

 ،فااي مصاار صور المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العاليوفيما يتعلق ب
   :يتم تناولها فيما يلي

 :Philanthropyالهبات والتبرعات -أ

إلااااى أن الجامعااااات تسااااتخدم التبرعااااات الخيريااااة الواقااااع فااااي مصاااار يشااااير 
وهناااو اتجاااا نحااو تشااجيع التبرعااات  ،والبقاااء فااي حيااز المنافسااة ،إلثبااات وجودهااا

فقاااااد تلقاااات بعااااض الجامعاااااات العديااااد ماااان التبرعاااااات  ؛لتأكيااااد المشاااااركة الشااااعبية
ساااابيل المثااااال تلقاااات جامعااااة القاااااهرة العديااااد ماااان علااااى  ،للمساااااهمة فااااي التموياااال

 ،ألااف جنيااه 500م بمبلاا  2014فااي عااام مثاال تباارل أحااد المسااتثمرين  :التبرعااات
 ،فاااي صاااورة مساااتلزمات طبياااة ألاااف جنياااه مااان متباارل آخااار 130مبلااا  كمااا تلقااات 

 ،ا مااااان جامعاااااة المساااااتقبل )جامعاااااة القااااااهرة تبرعاااااً  ألاااااف جنياااااه 150وتلقااااات مبلااااا  
المسااتثمرين ا ماان أحااد م تبرعااً 2015ين شمس فااي عااام وتلقت جامعة ع .(2015
 10كمااااا تلقاااات مبلاااا   ،لمستشاااافى جامعااااة عااااين شاااامس ماليااااين جنيااااه 10بمبلاااا  

مستشااافيات جامعاااة عاااين مالياااين جنياااه مااان بناااك مصااار لتمويااال مشاااروعات فاااي 
م بتباارل ماان عبااد الاارحيم 1928وكانت جامعة عين شمس قد أنشااوت عااام  ،شمس

وتلقااات جامعاااة اإلساااكندرية عاااام  .(2015 ،سالااادوراش باشاااا )جامعاااة عاااين شااام
جامعااة لمااخ واألعصااا  فااي مليااون جنيااه ماان متباارل لقساام جراحااة ا 3.5م 2013

مليااون  21جامعااة أسااوان مبلاا   وتلقاات ،(2015 ،اإلسكندرية )جامعااة اإلسااكندرية
وتلقااات  ،(2015 ،أساااوان )جامعاااة أساااوانجنياااه لتطاااوير المستشااافى الجاااامعي فاااي 

 ،م )جامعااة أساايو 2015ماان متباارل عااام  مليااون جنيااهجامعااة أساايو  مبلاا  ربااع 
2015). 
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  :Endowment قفالو  - 

تهاادف السياسااة المصاارية فااي مياادان األوقاااف المخصصااة لتموياال التعلاايم 
   :إلى تحقيق الغايات التالية

 ،دعم التوجه الخير  في ميدان التعليم للنهوض باألمة وإنقاذها من عثراتها –
 .لمطالب المتنوعة في ميدان التعليمومساندة الطال  لمواجهة ا

دعم المبادرات الفردية والجماعية التي يقوم بها األفراد أو تقوم بها  –
للمساهمة في تجويد  ؛الم سسات الخيرية أو م سسات المجتمع المدني

 .وتحسين األداء التعليمي داخل الم سسات
عادة وتوايف العوائد االقتصادية لخوقاف في إ  ،إحياء شعيرة الوقف –

  .صياغة مستقبل األمة التعليمي
والقماء على التفاوت  ،إثراء التوجه اإلنساني نحو تحقيق العدالة التعليمية –

 .ة بين الفقراء واألغنياءو  وسد اله   ،الطبقي في ميدان التعليم
ومعاونة  ،جتماعي داخل األنظمة التعليميةدعم التوجه اإلنساني للتكافل اال –

 .غير القادرين
لتوجه اإلنساني لتخصي  األموال الوقفية ألهداف إنسانية تسعى دعم ا –

 .للقماء على آفات المجتمع المصر  
دعم مبادرات الوقف التي تقوم بها الهيوات ويقوم بها األفراد في ميادين  –

ومنح  ،وذلك إلثراء البح  العلمي ؛شتى في المجتمع التعليمي المصر  
جوهر علي داخل المجتمع ) الفر  للجميع للتواصل والتفاعل بجدية

 .(127 -126    ،2011 ،جمعةمحمد  

ا فااااي مصاااار سااااواء فااااي مجااااال وعلااااى الاااارغم ماااان انتشااااار الوقااااف عمومااااً 
أو تنمياااة  ،أو محااو األميااة وتعلاايم الكباااار، أو رعايااة الطفولااة واألمومااة ،الكتاتيااب

ع ذلااك ا، وقااد يرجاا يعااد ضااعيفً  إال أن الوقف لتموياال التعلاايم العااالي ؛المناطق الفقيرة 
قلااة و  ،ضعف ثقافة االهتمام بالوقف لااد  أفااراد المجتمااع :منها ،إلى أسبا  عديدة 
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وجاااااود رةياااااة صاااااحيحة لاااااد  أفاااااراد المجتماااااع عااااان مساااااوولياتهم تجااااااا الجامعاااااات 
اتجاااا الدولااة فااي بعااض األحيااان إلااى تحوياال أمااوال الوقااف إلااى خزينااة و  ،وتمويلهااا
 ،أمااوال الوقااف واسااتثمارها وتنميتهااا قلااة وجااود األفااراد القااادرين علااى إدارة و  ،الدولااة

 .وكثرة اإلجراءات الروتينية المرتبطة بالوقف
  :Alumni Support الخريجين دعم -ي

لاادورها  ؛لقااد زاد االهتمااام فااي مصاار فااي اآلونااة األخياارة باارواب  الخااريجين
عااة تباارل أحااد خريجااي جام ،وماان أباارز تبرعااات الخااريجين ،فااي تموياال الجامعااات

 ،(2015 ،لبناااااء أحاااد المبااااني )جامعاااة القاااااهرة  مالياااين جنياااه 10القااااهرة بمبلااا  
تعزياااز الماااوارد  :منهاااا ،وتهااادف روابااا  الخاااريجين فاااي مصااار إلاااى أهاااداف عديااادة 

لتحقيااق رةيااة ورسااالة  ؛تحقيااق مشاااركة فعالااة ماان الخااريجينو  ،الماليااة للجامعااات
عالمياااة وتنمياااة مهاااارات الخاااريجين بماااا يتفاااق ماااع المتغيااارات ال ،الجامعاااة وأهااادافها

 .المعاصرة 
 :في مصرالتشريعات القانونية المرتبطة بالمشاركة الشعبية  ةةة اثالثً 

ومااان ثااام فااا ن  ،إن المشااااركة الشاااعبية اااااهرة ثقافياااة اجتماعياااة سياساااية 
ولكاان يتطلااب ذلااك  ،مجرد توفر المال لد  األفراد قد ال يحقق اإلصالل المطلو 

والتااي منهااا القواعااد القانونيااة أو  ،مختلفااةومقوماتهااا ال ،فر قيم المشاااركة الشااعبيةاتو 
 .التشريعات الميسرة 

ي ثر البناء التشااريعي الخااا  بالمشاااركة الشااعبية علااى درجااة فعاليااة تلااك و 
فقد تحا  تلك المشاركة بترسانة قانونيااة وتشااريعية تجعاال حركتهااا غياار  ،المشاركة

الحكوميااة  وقااد تعااو  تحقيااق بعااض إنجازاتهااا باابعض عواماال البيروقراطيااة ،مرنااة
أو قلااة إعطاااء األفااراد الحريااة  ،األمر الذ  ي د  إلى خنق رول المبااادرة  ؛والروتين

ال توجااد ويشااير الواقااع إلااى أنااه  .وغيرها ،والهبات ،والتبرعات ،الكافية لتقديم المنح
تشااريعات فاااي مصاار تااارتب  بتقااديم التبرعاااات والماانح والهباااات الفرديااة والم سساااية 

وإنماااا التشاااريعات الموجاااودة تااارتب  بالتبرعاااات  ،مختلفاااةإلاااى م سساااات المجتماااع ال
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لساااانة  84وهااااو مااااا ناااا  عليااااه القااااانون  ،للجمعيااااات األهليااااة والعماااال التطااااوعي
 .م والخا  بالجمعيات والم سسات األهلية والعمل التطوعي2002

وجاااء فااي تقرياار للبنااك الاادولي بعنااوان "مراجعااات لسياسااات التعلاايم العااالي 
علااااايم العاااااالي تحتااااااي إلاااااى تحدياااااد إطاااااار قاااااانوني واضاااااح فاااااي مصااااار" أن وزارة الت

وإلااى إصاادار اللااوائح المناساابة إلصااالل الجوانااب  ،للمشاااركة الشااعبية فااي النفقااات
 .(297،  2010 ،المعقدة في تلك القمية )البنك الدولي

( مااا يااأتي 34ورد فااي المااادة ) ،وبالرجول إلى قانون الماارائب علااى الاادخل
( ماان هااذا القااانون 32المنصو  عليها في المااادة )"يخصم من صافي اإليرادات 
واألشااخا  االعتباريااة أو  ،ووحاادات اإلدارة المحليااة ،التبرعات المدفوعة للحكومااة

وكااذلك التبرعااات واإلعانااات  ،التي ت ول إليها بما ال يجاوز صافي اإليراد الساانو  
م القااوانين ا ألحكاااالمدفوعااة للجمعيااات والم سسااات األهليااة المصاارية المشااهرة طبقااً 

والمستشاافيات الخاضااعة إلشااراف الحكومااة ولم سسااات  ،ولدور العلم  ،المنظمة لها
 ،% ماان صااافي اإليااراد الساانو  10وذلااك بمااا ال يجاااوز  ،البحاا  العلمااي المصاارية

وال يجااااوز خصاااام ذات التبرعااااات ماااان أ  إيااااراد آخاااار ماااان اإلياااارادات المنصااااو  
   .(18  ،2005 ،من هذا القانون )مجلس الشعب 6عليها في المادة 

ا ماان الدولااة للتباارل ماان خااالل خصاام أن هناااو تشااجيعً  ،وممااا ساابق يتمااح
فالمشااااااركة الشاااااعبية تزدهااااار فاااااي جاااااو مااااان  وهاااااذا أمااااار مهااااام؛ ،بعاااااض المااااارائب

كمااا أن  ،كما ي ثر النظام المااريبي علااى كميااة وتوقياات ووسااائل التباارل ،اإليجابية
 ،رل ماان ليساات لااديهم الرغبااةوقااد يتباا  ،الحااوافز المااريبية تسااهم فااي زيااادة التبرعااات

كمااا أن تلااك الحااوافز ترساال إشااارات حااول  ،ستخصاام ماان الماارائب باعتبااار أنهااا
اهتماااام الحكوماااة وتشاااجيعها للمشااااركة الشاااعبية فاااي تمويااال التعلااايم العاااالي، وكلماااا 

   .ارتفع سقف اإلعفاء المريبي دل على رغبة الدولة في رفع نسبة المانحين
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لواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة في  خبرة ا ةةة القسم الثالث
  :العالي شعبية في تمويل التعليملمشاركة الا تفعيل

 ،ا فااي خططهااا التربويااةا كبياارً يشكل نم  التمويل الذ  تلجأ إليه الدول شااأنً 
وإنماااا  ؛ تعتماااد الجامعاااات علاااى التمويااال الحكاااومي فقااا ولاااذلك مااان المااارور  أال  

 ،والتبرعااات ،الهبااات :سااواء ،تلفااة لتموياال خططهاااعليهااا البحاا  عاان مصااادر مخ
بماااا يعناااي التأكياااد علاااى المشااااركة الشاااعبية فاااي  ،وغيرهاااا...  ،واألوقااااف ،المااانحو 

من الدور المهم الذ  تمثله فوااات المجتمااع المختلفااة  وهذا انطال  ،عملية التمويل
 .قبة التعليم وتحسين جودتهفي مرا

والتااي رغباات  ،عديااد ماان دول العااالم ولقااد سااادت فكاارة المشاااركة الشااعبية ال
ومااان أبااارز  ،مااان مصاااادر مختلفاااة العاااالي فاااي البحااا  عااان بااادائل لتمويااال التعلااايم 

 :التجار  ما يلي
في الواليات المتحدة  العالي المشاركة الشعبية في تمويل التعليم ةةة أوالً 

 :U.S.A األمريكية

ودرجااة وعااي  ،هاااا لفلسفة الدولااة التااي تاا من بتعد المشاركة الشعبية انعكاسً 
 ،وضااامان مشااااركة الجمياااع فاااي بااارامج التنمياااة ،ساااتفادة مااان التعددياااةالمجتماااع باال

فاااي الوالياااات المتحااادة  العاااالي الشاااعبية فاااي تمويااال التعلااايم وياااتم تنااااول المشااااركة 
 :األمريكية كما يلي

 في الواليات المتحدة العالي تطور المشاركة الشعبية في تمويل التعليم( 1
  :األمريكية

فلقاااد بااادأ  ؛ مااان المشااااركة الشاااعبيةا طاااوياًل تمتلاااك الوالياااات المتحااادة تاريخاااً 
ا أثناااء الثااورة األمريكيااة واهاار ذلااك جلياا   ،التعليم العالي من خالل الجهااود الشااعبية

 Theوكانت أولى المحاوالت هي إنشاء كليااة وليااام ومااار   ،(1769 – 1636)

College of William and Mary مااان أحاااد األماااراء  والتاااي تااام تمويلهااا
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(Monte, 2011, P.13)،  م الحااا  األرساااتقراطي الفرنساااي 1830فاااي عاااام و
رول األمااريكيين فااي العطاااء  Alexis de Tocquevilleألكساايس د  توكفياال 

" خااااالل الثااااورة مااااة المجتمااااع فااااي كتابااااه الكالساااايكي "الديمقراطيااااة فااااي أمريكاااااوخد
 جاااون روكفلااار :مثااال ،اعةا فاااي الصااانا بااااهرً قاااد حققااات نجاحاااً و  ،الصاااناعية األولاااى

John D. Rockefeller،  هناار  فااورد وHenry Ford،  وأناادرو كااارنيجي
Andrew Carnegie، ومكنااات  ،وسااااهمت بساااخاء فاااي القماااايا االجتماعياااة

بااال حققااات تبرعاااات  ،العمااال الخيااار  فاااي الوالياااات المتحااادة مااان البقااااء حتاااى اآلن
ياسااااات الحكوميااااة لسالمجتمعااااات وافااااي هااا الء وساااايلة إلحااااداث تغيياااارات مرغوبااااة 

م برز جياال ماان المتباارعين 1990إلى  1980وفي الفترة من  ،م 1950من  ابتداءً 
وفااي العقااد األول ماان القاارن  ،مع ازدهار الصناعات المالية وتكنولوجيا المعلومات

الحااااد  والعشااارين أد  النماااو االقتصااااد  إلاااى اهاااور ماااانحين جااادد فاااي جمياااع 
 .(Newland & Terrazas & Munster,2010, P.6االقتصادات 

وت كااااد المراجااااع التاريخيااااة أن العماااال الخياااار  هااااو الساااامة الممياااازة للثقافااااة 
امسااااعدة بعمااانا األياااام األولاااى وهاااي تعتماااد مبااادأ " فمااان ،األمريكياااة " وماااع بعماااً

اتطااور المجتمااع األمريكااي أصاابحت المسااوولية االجتماعيااة ساامة ممياازة  فااي  أيمااً
غبااة وقاادرة ومااا ي كااد ذلااك ر  ،قراطيااة األمريكيااةة للديميوأحااد الجوانااب الرئيساا  ،الاابالد

م 2009، فقد بل  مجمول مااا تباارل بااه األمريكيااون فااي عااام األمريكيين على التبرل
بليااون دوالر  227.41بليااون دوالر منهااا  228علااى ساابيل المثااال مااا يقاار  ماان 

 ،بليااون  23.80 ،%13بنساابة  رأساا و  ،ليااون ب 38.44 ،%75تبرعات أفراد بنسبة 
% 4تبرعااااااات ماااااان شااااااركات بنساااااابة و  ،بليااااااون  14.10و ،%8ساااااابة وصااااااايا بنو 
(Penney, 2010, P.2).   

أحد العالمات البارزة في تقااديم الماانح والهبااات  Carnegieويعد كارنيجي 
م عشاارة ماليااين 1901فقد قدم فااي عااام  ،والتبرعات للجامعات على مستو  العالم 

ووهبااااات م سساااااة  ،دوالر إلنشااااااء صاااااندو  للتعلااااايم فاااااي الجامعاااااات اإلساااااكتلندية
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م لتأسااايس جامعاااة برمنجهااااام 1913مالياااين دوالر فاااي عاااام  10كاااارنيجي مبلااا  
م وهااب أكثاار ماان 1919وبحلااول وقاات وفاتااه فااي عااام  ،الصااناعية فااي ميدالناادرز

م 2010ملياااار دوالر فاااي عاااام  4.4ملياااون دوالر أ  ماااا يعاااادل أكثااار مااان  350
 & Newland & Terrazas)العااالي  ا لمجاااالت عاادة منهااا التعلاايم دعمااً 

Munster,2010, P.7). فالمشاااركة الشااعبية فااي التموياال جاازء ماان  ،وعلااى ذلااك
، تقودهااااا الااااديناميات االجتماعيااااة والسياسااااة النساااايج الثقااااافي للمجتمااااع األمريكااااي

ماان جمااع التبرعااات فااي الواليااات  قاارن ماان الزمااان فبعااد حااوالي <العامة في الدولااة
ومعااادل مشااااركة  ،ايكااااد يكاااون ثابتاااً  معااادلإن ال :يمكااان القاااول ،المتحااادة األمريكياااة

وذلاااااك حتاااااى فاااااي فتااااارة الماااااغو   ،%10خريجاااااي الجامعاااااات الحكومياااااة حاااااوالي 
 .االقتصادية والتقلبات

م انخفماات أمااوال التبرعااات فااي الواليااات المتحاادة للماارة 2008وفااي عااام 
وهااو  ،وذلااك بساابب الركااود االقتصاااد  الااذ  أصااا  الاابالد ،اعامااً  12األولى منذ 

 ,Honeyا األخياارة )ود يصاايب الواليااات المتحاادة خااالل الخمسااين عامااً أكباار ركاا 

2011, P.4)   

% ماان الاادخل الشخصااي 2ي م ساااهم األمريكيااون بحااوال2010فااي عااام و 
وهااو الاارقم الااذ  اسااتمر بشااكل ملحااوظ علااى مااد   ،المتااال إلااى األعمااال الخيريااة

يااات كمااا تبرعاات الجمع ،بغااض النظاار عاان الظااروف االقتصااادية ،ساانوات عدياادة 
وت كااد األرقااام أن العطاااء  ،مليااار دوالر فااي نفااس العااام  290.89الخيريااة بحااوالي 

مليااار دوالر  290فلقااد تجاااوزت التبرعااات  ؛فااي المجتمااع األمريكااي أساسااي   أماار  
 ,Edith & Thomas & Patrickخاااالل السااابع سااانوات الماضاااية )

2011,P.7)، يجاااابي لاااد  وهاااذا ي كاااد االتجااااا اإل ،ثااام أخاااذ العطااااء فاااي االزديااااد
فأكاااادت إحااااد  الدراسااااات ارتفااااال  ،األمريكااااي تجاااااا المشاااااركة الشااااعبيةالمجتمااااع 

 ،م 2009م عااان عاااام 2010فاااي عاااام % 3.8مجماااول التبرعاااات الخيرياااة بمعااادل 
 ،م 2009م عااااان عاااااام 2010فاااااي عااااام % 2.7ارتفعاااات تبرعاااااات األفااااراد بقااااادر و 
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 ،م 2009م عااااان عاااااام 2010فاااااي عاااااام % 18.8 رارتفعااااات أماااااوال الوقاااااف بقااااادو 
 وكااان نصاايب التعلاايم  ،عن نفااس الفتاارة % 10.6وارتفعت تبرعات الشركات بنسبة 

 Edith & Thomas & Patrickماان تلااك التبرعااات )% 5.2بنساابة  العااالي

,2011, P.9). 

ملياااار دوالر لالقتصااااد  887.3ولقاااد سااااهم القطاااال غيااار الربحاااي بحاااوالي 
ي اإلجمااااالي ماااان الناااااتج المحلاااا % 5.4م بمااااا يااااواز  2012األمريكااااي فااااي عااااام 

وبل  مجمول التبرعات الخاصة من األفراد والم سسات والشااركات فااي عااام  .للبالد
حجاام التبرعااات للتعلاايم العااالي فااي كااان و  ،مليااار دوالر 335.17م حااوالي 2013
 184.4م حااوالي 2007وبلغت فااي عااام  ،مليار دوالر 127م حوالي 2002عام 

 ,Lelandمليااار دوالر ) 186.5م حااوالي 2012وبلغاات فااي عااام  ،مليااار دوالر

2014, P.8) مااا يعنااي االهتمااام  ؛والمالحاا  أن حجاام التبرعااات فااي تزايااد مسااتمر
كما ي كد ذلك أن هناااو زيااادة  ،الكبير بالمشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي

م وضاار  2012م و2007على الرغم من تباط  االقتصاد األمريكي بااين عااامي 
 .حيالركود القطال غير الرب

وماان األمااور التااي تحسااب للجامعااات األمريكيااة قاادرتها علااى تعزيااز ثقافااة 
 ؛لااااى رصااااد األثاااار التنمااااو  لتبرعاااااتهم ومساااااعدة المااااانحين ع ،المشاااااركة والتباااارل

فالمشااااركة فاااي المجتماااع األمريكاااي ال تهااادف إلاااى تولياااد مكاساااب تجارياااة مباشااارة 
وهااي  ،السياسااية وليساات فااي المقااام األول لغاارض الوصااول إلااى الساالطة ،للمتباارل
وتحماااال العديااااد ماااان الجوانااااب النفسااااية والروحيااااة  ،ماااان الكاااارم أو اإليثااااار عنصاااار

(Newland & Terrazas & Munster,2010, P.3).  وقااد أشااار أحااد
ألنهاااا تبناااى  ؛البااااحثين إلاااى أن المشااااركة الشاااعبية تمثااال لبناااة الحماااارة األمريكياااة

 ،ض احتياجااات المجتمااعالااذ  يسااعى لتلبيااة بعاا  ،علااى أسااا  المااواطن المسااتنير
 & Gautier)وفااي نفااس الوقاات تحقيااق سااعادة ذاتيااة  ،وإنتاااي مجتمااع أفماال

Pache ,2015,P.344). 



 املشاركة الشعبية يف متويل التعليم                                 حممد جاد حسي أ.د/  

352 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

تسعى األسر والم سسااات إلااى  ؛ولنشر ثقافة التبرل لد  المجتمع األمريكي
وفااي اسااتطالل للاارأ  أجرتااه إحااد  الدراسااات  .تعلاايم األطفااال قاايم العطاااء والماانح

ماااان اآلباااااء ي كاااادون علااااى أهميااااة تعلاااايم أطفااااالهم % 90ي أشااااارت إلااااى أن حااااوال
ماان % 94وأشااارت الدراسااة إلااى أن  ،والهاادايا( ،والماانح ،العطاااء )تقااديم التبرعااات

 .(Penney, 2010, P.2)ا ي  ا رئيساألمريكيين يشعرون أن اآلباء ي دون دورً 
ة ماان دخاال م سسااات التعلاايم العااالي تسااهم المشاااركة الشااعبية بنساابة كبياار و 

 ،وتتمثاااال تلااااك المشاااااركة فااااي تبرعااااات األفااااراد ،الواليااااات المتحاااادة األمريكيااااةفااااي 
حياا   ،وتختلااف تلااك اإلسااهامات ماان واليااة ألخاار   ،والم سسااات الخيريااة وغيرهااا

ياارتب  الاادعم المااالي المقاادم ماان األفااراد والهيوااات بالواليااة علااى الحالااة االقتصااادية 
وقاادرة  ،الح التعلاايم العاااليومد  قدرة حكومة الوالية علااى فاارض ضاارائب لصاا  ،بها

 الجامعات في جذ  األفراد للتبرل  وكفاءة 

وتشااير إحااد  الدراسااات إلااى أن التخفيمااات فااي الاادعم الحكااومي المباشاار 
تجعاال  ،وارتفااال معاادالت البطالااة ،وانخفاااض اإلياارادات المااريبية ،للتعلاايم العااالي

 ,Jeremy & Leamon, 2012 )العودة إلى نماذي التمويل القديمة أقل احتماالً 

P.8). 

الواليااات المتحاادة فااي  العااالي وتنطلااق المشاااركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم 
 مبادؤ: عدة األمريكية من 

 ،وأصحا  المصلحة ،الجامعة :بناء عالقات دائمة وذات معنى بين -أ
 .قادرة على تحقيق التقدم في الجامعات ؛والشركاء

وتعزيز  ،لجامعة بين نظيراتهالرفع سمعة ا ؛تعزيز مشاركة الخريجين - 
 .الشعور باالرتبا  بين الخريجين في جميع أنحاء العالم 

وتوليد مصادر جديدة  ،االستجابة للواقع الجديد وهو تراجع دعم الدولة -ي
 .للدخل هو الحقيقة العملية التي توجه مستقبلنا
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إن ثقافة متماسكة من العمل الخير  هي أهم عنصر للنجال المستمر  -د
 .(Jeremy & Leamon, 2012, PP.8-9) والمستقبل

ما يدل على تصاعد االهتمام بأموال التبرعات كعامل مهم فااي مساااعدة مو 
وأداء دور إيجاااابي فااي تحقياااق التنمياااة  ،الدولااة علاااى تجااااوز األزمااات والمشاااكالت

مااا أشااارت إليااه إحااد  الدراسااات ماان توقااع أن تتجاااوز أمااوال التبرعااات  ؛الشاااملة
 ,Honey, 2011م )2020مليااار دوالر بحلااول عااام  300حااوالي لعالي للتعليم ا

P.4)  ماان الناااتج المحلااي اإلجمااالي فااي % 2.2كما تسااهم أمااوال التبرعااات بنساابة
ماااان الناااااتج % 1.1فااااي حااااين تسااااهم أمااااوال التبرعااااات بنساااابة  ،الواليااااات المتحاااادة 

   .المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة 
في الواليات المتحدة  العالي في تمويل التعليمأهداف المشاركة الشعبية ( 2

  :األمريكية

فاااي الوالياااات  العاااالي تمويااال التعلااايم تتمثااال أهاااداف المشااااركة الشاااعبية فاااي 
 :المتحدة األمريكية في

 .وتحقيق مشاركته في التنمية ،تمكين الجمهور -أ
 .كانات المجتمع المادية والبشريةمإاستثمار  - 
لتجنب  ؛دائم للم سسات التعليمية الجامعية الحصول على تدفق مالي -ي

 & Roger)ول تحت تأثير المغو  االقتصادية والوق ،العثرات المالية

Donald, 2011, P.16). 
وداعمة لفرصها في الحصول  ،بناء قاعدة شعبية مساندة لجهود الجامعات -د

 .على التمويل الالزم 
إيجاد و  ،ل تلبية االحتياجاتمن خال ؛دعم عملية االستقرار المالي للجامعات -ه
 ,University of Kentucky, 2015رد مالية لها صفة االستمرارية )موا

P.3). 
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في العالي  السياق الثقافي المؤثر على المشاركة الشعبية في تمويل التعليم( 3
  :الواليات المتحدة األمريكية

احة قاادرها علااى مساا  ،فااي أمريكااا الشااماليةالواليااات المتحاادة األمريكيااة تقااع 
وتمثاااال ثالاااا  أكباااار دول العااااالم بعااااد روساااايا وكناااادا ماااان حياااا  ، 2ملياااون كاااام  8.9

بثالثااة وقااد تااأثر المجتمااع األمريكااي  .وفااي السااكان بعااد الصااين والهنااد ،المساااحة
مثاليةةةات  :وهاااي ،معتقااادات فلسااافية سااااهمت فاااي تشاااكيل الحيااااة العاماااة األمريكياااة

 ،وتحةةةةرر الواليةةةةات ،عبيةةةةروحريةةةةة الت ،جيفرسةةةةون الخاصةةةةة بالحكومةةةةة المقيةةةةدة
ممااا ساااهم فااي إيجاااد م سسااات للتعلاايم العااالي لااديها  ؛والمجتمعات الدينية واألفراد

 :تمثااال فاااي أمةةةا التةةةأثير الثةةةاني ،ا عااان سااايطرة الحكوماااةحماياااة تتمتاااع بهاااا بعيااادً 
وتناااول  ،ومااان ثااام كاااان التناااول واالهتماااام باااالجودة  ،الرأسااامالية واالهتماااام باألساااوا 

أمةةا التةةأثير  ،خااالل المنافسااة أكثاار ماان التخطااي  المركااز   مصااادر التموياال ماان
)أحمااد االلتاازام الموسااع بتكاااف  الفاار  والحااراو االجتماااعي  :هااو الفلسفي األخيةر

 .(594   ،2011 ،حجي ولبنى شها 

 ،والتاريخيااااااة ،الجغرافيااااااة :ا مااااان العواماااااالن هناااااااو عااااااددً ول: إيمكااااان القاااااا و 
ا إليجاااااد هااااذا القااااوة تمااااافرت معااااً  واالجتماعيااااة التااااي ،واالقتصااااادية ،والسياسااااية

وماااان الصااااعب التحاااادث عاااان بدايااااة المشاااااركة الشااااعبية فااااي  ،األمريكيااااة العظمااااى
ألنااااه علااااى الاااارغم ماااان أن هناااااو  ؛الواليااااات المتحاااادة األمريكيااااة بااااالمعنى الحرفااااي

واسااااتوطنوا الواليااااات  ،اختالفااااات كبياااارة بااااين المهاااااجرين الااااذين فااااروا ماااان بالدهاااام 
 ؛واالقتصااادية ،األصااول السياساايةو  ،الاادينو  ،الثقافااةو  ،ةاللغاا  :األمريكيااة سااواء فااي
وفااي اقتطااال جاازء ماان أوقاااتهم وأمااوالهم  ،ا في خدمة هااذا البلاادإال أنهم التقوا جميعً 

ا يشاااهد لاااه العاااالم أجماااع، وعلاااى الااارغم مااان مااارور الوالياااات المتحااادة ليحققاااوا تقااادمً 
هااااا بااااين دول باااابعض الظااااروف االقتصااااادية والسياسااااية التااااي كااااادت تفقاااادها مكانت

 متصاادرة إال أنها استطاعت بفماال المشاااركة الشااعبية أن تصاامد وأن تظاال  ،العالم 
 .قمة دول العالم في معظم المجاالت
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وتااااااا ثر الظاااااااروف الجغرافياااااااة فاااااااي جمياااااااع جواناااااااب الحيااااااااة االقتصاااااااادية 
   ،2010 ،خلياالنبياال وتقالياادهم ) ،وعاداتهم  ،وفي توزيع السكان ،واالجتماعية

ا فااي المشاااركة ا كبياارً فااي الواليااات المتحاادة تااأثيرً مةةل الجغرافةةي فيةةؤثر العا ،(432
وتباعاااد المساااافات  ،تعااادد الوالياااات بخصاااو العاااالي  الشاااعبية فاااي تمويااال التعلااايم 

وتاريخهاااا التعليماااي  ،ولكااال والياااة اروفهاااا وإمكاناتهاااا وشخصااايتها المساااتقلة ،بينهاااا
جماااع  :ين بعاااض الوالياااات قاااد سااابقت الااابعض اآلخااار فااا ولاااذلك فااا  ،الخاااا  بهاااا

مركزيااااة سااااااعدت  ومااااان ثاااام فاااا ن الاااااال ،واألوقاااااف ،والمااااانح ،والتبرعااااات ،الهبااااات
ومااان ثاام فالبعاااد الجغرافااي أتاااال  ؛الجامعااات علااى التحااارو دون توجيااه مااان الدولااة

 وة المتاحة واإلمكانات الموجودة  ا للبيللجامعات التحرو وفقً 

 ،األمريكاايالعااالي  وكمااا كااان للظااروف الجغرافيااة انعكاساااتها علااى التعلاايم 
فالجامعااااات  ؛فقااااد انعكساااات الظااااروف التاريخيااااة علااااى عالقااااة الدولااااة بجامعاتهااااا

األماار الااذ  أتااال للجامعااة  ؛ال تتاادخل الدولااة فااي شااوونها ،اوالكليااات مسااتقلة تمامااً 
والساالطات  ،الواليااات :ويتم اإلشراف على الجامعات ماان قباال ،استقالليتها وتفردها

والااذ   ،ا مااع مباادأ الحكاام الااذاتيتمشاايً  ؛والدينيااة والهيوااات الحاارة المدنيااة ،المحليااة
 ،حنفااايمحماااد يكاااون فياااه التااادخل الحكاااومي فاااي الجامعاااات فاااي أضااايق الحااادود )

ا باااين ا قويااا  ن هنااااو ارتباطاااً إ :وفاااي ضاااوء ذلاااك يمكااان القاااول ،(187  ،2009
 ،التطاااااور التااااااريخي للتعلااااايم األمريكاااااي وتفعيااااال المشااااااركة الشاااااعبية فاااااي التمويااااال

والتفاعاااال اإليجااااابي ماااان المااااواطنين، وشااااعورهم بقيمااااة الجامعااااات  ،مركزيااااة فااااالال
العااالي  مما يدل علااى أن تموياال التعلاايم  ؛ا على التبرلودورها في التنمية كان حافزً 

 .مسوولية شعبية

لوالياااااات المتحااااادة األمريكياااااة جمهورياااااة فيدرالياااااة ترتكاااااز إلاااااى ا ،اسياسةةةةةي  و 
واليااة ومقاطعااة  50ساايم اإلدار  فااي ويتمثاال التق ،ولديها ديمقراطيااة قويااة ،الدستور

وتعتمااد  ،كولومبيا؛ ومن ثم ف ن النظام الفياادرالي جعاال لكاال واليااة نظااام خااا  بهااا
المساااواة بااين األفااراد فااي التعبياار  :هااي ،الديمقراطية األمريكية على مبادؤ أساسااية
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ن واالشااتراو فااي القااوة بااي ،وعاادم التمييااز بااين األفااراد ،والحريااة الفرديااة ،عاان آرائهاام 
الواليااات المتحاادة عكااس هااذا النظااام علااى نظاام التعلاايم فااي وان .الحكومااة والواليااات

وتنمياااة القااادرات واالساااتغالل  ،األمريكياااة التاااي تهااادف لتحقياااق مبااادأ تكااااف  الفااار 
 ،2011 ،)أحمااد حجااي ولبنااى شااها مااع األخااذ بمبااادؤ الديمقراطيااة  ،األمثاال لهااا

ياااال باااااالظروف والمتغيااااارات وقااااد تاااااأثرت المشاااااركة الشاااااعبية فاااااي التمو  ،(595 
وكااذلك  ،فسياسة الدولة تجاا خصاام قيمااة تبرعااات األفااراد أو الم سسااات ،السياسية

ساااعد علااى انتشااار  ،عاادم الحصااول علااى ضااريبة التركااات علااى األمااوال الموقوفااة
ا غياار مباشاار ماان الدولااة وهو مااا يعااد دعمااً  ،وزيادة المشاركة الشعبية ،ثقافة التبرل

ا فااااااي صااااااياغة ا مهمااااااً لقااااااد شااااااكلت العوامااااال السياسااااااية دورً و  ،للمشااااااركة الشااااااعبية
 ،التشاااريعات والقاااوانين المرتبطاااة بالمشااااركة الشاااعبية )المااانح والتبرعاااات والهباااات(

وفي وضع اإلعفاءات المريبية على الوقف والتبرعااات والتااي تاانعكس علااى زيااادة 
 ( أن هنااااو عالقاااة إيجابياااة باااين الااادولDavid,2014أكااادت دراساااة )و  ،التبرعاااات

 .الديمقراطية وزيادة الجهد في تمويل التعليم العالي

 ،لدسااتور األمريكااي يالحاا  اسااتقالل الجامعااات فااي إدارتهاااوالمطلااع علااى ا
واالتجاااا نحااو المشاااركة  ،وماان مظاااهر هااذا االسااتقالل هااو تعاادد مصااادر التموياال

والتاااي تماامن إلاااى حااد كبيااار تااأمين الجامعاااات ماان الماااغو  السياساااية  ؛الشااعبية
ا كماااا أن هاااذا االساااتقالل يكاااون مبنيااا   ،صاااادية التاااي يمكااان أن تماااار  عليهااااواالقت

فالجامعااااات مسااااوولة أمااااام دافعااااي الماااارائب الااااذين  ؛علااااى المحاساااابة والمسااااوولية
ن ك الشاااعب لاااه الحاااق فاااي أن يتأكاااد مااان أوكاااذل ،يسااااعدونها فاااي تحقياااق مهامهاااا

 .الجامعات تحقق ما تقوله

تااااارتب  بالعدالاااااة االجتماعياااااة عاااااالي ال ا كانااااات قماااااايا تمويااااال التعلااااايم ولمااااا  
أد  ذلاااااك إلااااى ضاااااغو  اقتصاااااادية لتااااوفير الماااااوارد المالياااااة  ،وديمقراطيااااة التعلااااايم 

ا حاادا مماا   ؛الالزمااة لمواكبااة األعااداد المتزاياادة ماان الطااال  ومواجهااة زيااادة النفقااات
، العاااالي بالوالياااات المتحااادة إلاااى االتجااااا نحاااو المشااااركة الشاااعبية لتمويااال التعلااايم 
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م واتجااااا جهاااود األمااام 2001اإلعاااالن العاااالمي للتطاااول عاااام اهاااور ماااع  خاصاااةو 
 العاااااالي دراو أهمياااااة المشااااااركة الشاااااعبية فاااااي تمويااااال التعلااااايم إل( UNVالمتحااااادة )

فاااي هاااذا الجهاااود العالمياااة المشااارول الااادولي المقاااارن  وقاااد أساااهم  ،وتحقياااق التنمياااة
فياااه أن  كشاااف ذ ركاااز دراساااات المجتماااع المااادني( والااا لجامعاااة جاااونز هاااوبكنز )م

البالد التااي تحتاال المقدمااة فااي تقااارير التنميااة البشاارية هااي التااي يتحقااق فيهااا أعلااى 
 الواليات المتحدة األمريكيةمثل  ،معدالت المشاركة الشعبية

             (Center for civil society studies, 2015, P.1). 
يتمياااز و  ،فالوالياااات المتحااادة دولاااة غنياااة ،علةةةى المسةةةتوص االقتصةةةاديأمةةةا 

كماااا أنهااا تمتلاااك ثااروة بشاارية هائلاااة لااديها مااان الااوعي والثقافاااة  ،اقتصااادها بااالتنول
مااااا ي هلهااااا لجعاااال المشاااااركة الشااااعبية ماااان خصااااائ  المجتمااااع  الكبياااارة والثاااروات 
كمااا أن  ،وأن يستخدم كل ذلااك فااي تحقيااق نااول ماان العدالااة االجتماعيااة ،األمريكي

فعلااى الاارغم  ،يعة للمتغياارات االقتصاااديةاألفااراد لااديهم القاادرة علااى االسااتجابة الساار 
فااي بعااض المراحاال ماان التاااريخ األمريكااي ومااا أعقبااه  االقتصاااد ماان فتاارة الكساااد 

ويالحاااا  اخااااتالف التبرعااااات  ،ماااان انتعاااااش بطاااايء إال أن التبرعااااات لاااام تتوقااااف
والهبااااات ماااان واليااااة إلااااى اخاااار  نظاااارا الخااااتالف المسااااتو  االقتصاااااد  بااااين تلااااك 

 .الواليات

ن األزمااااااة االقتصااااااادية التااااااي حاااااادثت فااااااي العااااااالم فااااااي ل: إويمكاااااان القااااااو 
قااااد نبهاااات الواليااااات المتحاااادة إلااااى الاااادور المهاااام  ،التسااااعينيات وتااااأثر التعلاااايم بهااااا

الواليااات المتحاادة علااى الاارغم ماان أن " ،الشااعبية فااي دعاام التعلاايم العااالي للمشاااركة
والبحااا   ،والصاااناعية ،الزراعياااة ،الماااوارد الطبيعياااة :األمريكياااة تتسااام باااالغنى فاااي

ووفاااارة  ،وقااااد أتااااال هااااذا الغنااااى ارتفااااال مسااااتويات المعيشااااة ،العلمااااي والتكنولوجيااااا
وجعلاات الاادوالر  ،اا عالمي  ا وقائدً جعلت االقتصاد األمريكي مهيمنً  ،اقتصادية كبر  

 .(286  ،2011 ،" )أحمد حجي ولبنى شها يعد عملة عالمية ،كعملة
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ي يمتلااااك ثقافاااااة داعماااااة ن المجتمااااع األمريكااااا فااااا  ،علااااى المساااااتو  الثقااااافيو 
وهااو يحماال فااي بنيتااه الثقافيااة العديااد ماان القاايم مثاال الجماعيااة  ،للمشاااركة الشااعبية
وتسااااعد كثيااارا فاااي إنجاااال  ،والتاااي تصاااب فاااي مصااالحة المجتماااع ،والتنااول والتبااااين
ا فالعوامااال الثقافياااة تااا د  دورً  ،وماااع تاااوافر الحرياااة بدرجاااة عالياااة ،جماااع التبرعاااات

، خاصاااة وقاااد أثبتااات العاااالي ات جماااع التبرعاااات للتعلااايم ا فاااي نجاااال عمليااا جوهريااا  
( وجاااااود عالقاااااة إيجابياااااة باااااين الااااادول التاااااي لاااااديها David,2014) ديفياااااد دراساااااة

 .وزيادة المشاركة في تمويل التعليم  ،أيديولوجية سياسية أكثر ليبرالية

ثالاا  دول تمثاال الواليااات المتحاادة األمريكيااة  ،وعلااى المسااتو  االجتماااعي
حياا  يبلاا  عاادد سااكان الواليااات  ،  عاادد السااكان بعااد الصااين والهناادالعالم من حي

وأكثاار  65وترتفااع نسااب المعماارين فااي ساان  ،مليون نساامة 307المتحدة أكثر من 
 ،هاااا المجموعاااات العرقياااةكماااا تتناااول في ،الساااكان عااادد مااان إجماااالي% 12.8إلاااى 

مكانااة وهي في ذلك تحتل ال ،مليون نسمة 145.3وتتمثل نسبة القو  العاملة في 
ويبلاا  الاادين القااومي  .72وترتيبهااا  ،%5.8ومعاادل البطالااة  ،الرابعااة علااى العااالم 

 ،2011 ،علاااااااى العاااااااالم )أحماااااااد حجاااااااي ولبناااااااى شاااااااها  61وترتيبهاااااااا % 37,5
تفعياااال فااااي ( ويشااااير ذلااااك إلااااى تزايااااد الرغبااااة لااااد  المجتمااااع األمريكااااي 596 

يمكاان  ،ئل للتموياالالمشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي؛ من أجاال تااوفير باادا
وتجويااد  ،وتااوفير الواااائف ،القماااء علااى بعااض مشااكالت المجتمااع :ماان خاللهااا

العاااااالي؛ لتحقياااااق مزاياااااا تنافساااااية ترتفاااااع بم سساااااات التعلااااايم العاااااالي فاااااي التعلااااايم 
 .  التصنيفات العالمية

التشريعات القانونية المرتبطة بالمشاركة الشعبية في الواليات المتحدة  (4
   :األمريكية

قااد نماات المشاااركة الشااعبية فااي الفتاارة األخياارة بدرجااة كبياارة فااي ااال قلااة ل
لمواجهااة التحااديات  ؛المااوارد والحاجااة إلااى مااوارد جدياادة وباادائل للتموياال الحكااومي

وعلااى الاارغم ماان أن دسااتور الواليااات المتحاادة  ،التااي تواجااه الم سسااات الجامعيااة
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أنهااا تمتااد جااذورها فااي  إال ،م( لاام يتناااول بشااكل صااريح المشاااركة الشااعبية1790)
ولقااد  ،(Borgman, 2015, P.1القاايم الخيريااة ومعتقاادات الشااعب األمريكااي )

 ،التموياااللمناقشاااة تحاااديات  ؛القاااانونيين نعقااادت نااادوة جمعااات العدياااد مااان البااااحثي
وتقااديم اقتراحااات ملموسااة وقاارارات  ،وتبديد مخاوف المشاااركة الشااعبية فااي التموياال

 -Marion Fremontون فريموناات ساامي  وكااان قااد حااددها ماااري ،موضااوعية

Smith  وناقشاات الناادوة كيفيااة زيااادة ثقااة الجمهااور فااي الم سسااات ،م 1960فااي، 
وزيااادة الاادعوة  ،ودعاام الثقااة فااي المشاااركة الشااعبية ماان أفااراد المجتمااع وم سساااته

 .وغيرهااا ، ...والهبااات ،والماانح ،والتبرعااات ،الوقااف :إلااى الرقابااة التنظيميااة علااى
فااي إلى ضرورة هيكلة القانون الخااا   Melanie Lesli’sي ليزلي وأشار ميالن

وأن  ،العمااال التطاااوعي والمشااااركة الشاااعبية علاااى أساااا  معاااايير قاااانون الشاااركات
 ،يشااااتمل القااااانون علااااى موافقااااة صااااريحة لتقااااديم مياااازات للمنظمااااات غياااار الربحيااااة

 علااااى أن يماااامن القااااانون تحقيااااق المشاااااركة الشااااعبية ،وكااااذلك األفااااراد المااااانحين
 John وجااون تااايلر Evelen Brodyوأشااار إيفيلااين باارود   ،للصااالح العااام 

Tyler’s  إلااى أن إشااراو الجمهااور فااي إدارة أمااوال التبرعااات يمكاان أن يكااون لااه
وأشااار إلااى ضاارورة اإلعفاااء المااريبي  ،اعلااى األعمااال الخيريااة عمومااً  سلبيتأثير 

أن اتفقاات كاال الواليااات  وكان من نتيجة ذلك ،الشامل للتبرعات الفردية والم سسية
ا علااى أن تحاااف  علااى اإلعفاااء المااريبي لخمااوال الممنوحااة ماان األمريكيااة تقريبااً 

إلااااى تخفاااايض  Ray Madoff’s را  مااااادوف اكمااااا دعاااا  .المشاااااركة الشااااعبية
وعاادم فااارض رساااوم علاااى صاااناديق  ،الماارائب العقارياااة علاااى الم سساااات الخيرياااة

 .(Rhodes, 2010, PP.471-472األوقاف الخيرية )

دوالر إلاااااى جامعاااااة  1500وعلاااااى خلفياااااة تبااااارل إحاااااد  الشاااااركات بمبلااااا  
وأنهاام ال يحااق  ،قااام المساااهمون برفااع قمااية علااى مجلااس إدارة الشااركة ،برينسااتون 
وأياادت الحكاام  ،وقمت المحكمة العليا في نيوجيرسااي ضااد المساااهمين ،لهم التبرل

م مساااهمات نااه يجااب علااى الشااركات تقااديإباال وأكاادت فااي حكمهااا " ،بصااحة التباارل
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بغاااض النظااار عااان عااادم وجاااود حكااام  ،خيرياااة معقولاااة فاااي اااال الظاااروف الحديثاااة
وتعااد حيوياااة  ،وأكاادت أن الم سساااات غياار الحكومياااة حاارة وقوياااة ،قااانوني صاااريح

ا وعليها أن تقدم المساهمات في الحدود المعقولااة بمااا ال يشااكل تهدياادً  ،للديمقراطية
القاااوانين علاااى فت كاااد  ،تحاديةةةةوعلةةةى مسةةةتوص الضةةةرائب اال ."ا الساااتمرارهاخطيااارً 

م رفااض الكااونجر  1918وفااي عااام  ،تااوفير الحااوافز المااريبية لخعمااال الخيريااة
ولكنااااه فاااارض بعااااض  ،صااااراحة زيااااادة الماااارائب علااااى المساااااهمين أو الشااااركات

وتاام كساار  ،المرائب على الشركات إذا عادت عليها بعض األربااال ماان التبرعااات
م 1934مااة العليااا فااي الواليااات المتحاادة فااي هااذا القاارار الحكاام نتيجااة لقاارار المحك

والتي حرمت فيه إحد  الشركات من تخفيض ضريبة الدخل االتحاديااة للمساااهمة 
فاااارض خصاااام يوأشااااارت المحكمااااة إلااااى أن الكااااونجر  لاااام  ،دوالر 1000بمبلاااا  

وفي ضوء ذلك واستجابة آلراء األصوات العاليااة فااي  ،المساهمة الخيرية للشركات
يل قوانين ضريبة الاادخل االتحاديااة لتشاامل للماارة األولااى خصاام جر  تعد ،المجتمع

 .(Jon,2013,P.562المساهمات الخيرية للشركات من المرائب )

 ،مااانح ،م تااام إقاارار مبااادأ خصاام المسااااهمات الخيريااة )تبرعاااات1917وفااي 
 ,Robوصااايا( ماان الماارائب وذلااك بعااد إقاارارا ماان قباال الكااونجر  األمريكااي )

2013, P.525)، العديد من األصااوات المناديااة بماارورة مراجعااة قااانون  وارتفعت
ساابتمبر  11خاصااة بعااد هجمااات  ،العماال الخياار  للشااركات فااي الواليااات المتحاادة 

لتطباااااق علاااااى العمااااال الخيااااار  قاااااانون  ،وارتفاااااال معااااادل العمااااال الخيااااار   ،م 2001
 الشركات وقانون ضريبة الدخل االتحادية  

ممااا حاادا باألساار إلااى تقااديم  ؛م 2010وتم إلغاء المريبة العقاريااة فااي عااام 
حياا  افترضااوا أن المااريبة موجااودة وقاااموا بااالتبرل بااذات القاادر الملغااي  ،التبرعات

 ,Edith & Thomas & Patrick) علااى افتااراض أن المااريبة لاام يااتم إلغاةهااا

2011, P.12)،  وبل  ما تم خصمه من عائدات ضاارائب الاادخل الفاارد  فااي عااام
وهااااو مااااا ي كااااد أن  ،(Jon, 2013,P.558مليااااار دوالر ) 38م حااااوالي 2012
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 وأكااادت ذلاااك دراساااة أدرياااان وجااااين ،الحاااوافز الماااريبية تااادفع األفاااراد إلاااى التبااارل
(Adrian & Jen,2011,, P.20)  حياا  أشااارت إلااى أن هناااو عالقااة إيجابيااة

كمااا أشااارت إلااى أن انخفاااض  ،بااين التخفيمااات المااريبية والمساااهمات الخيريااة
 .ا استجابة لزيادة مستو  التبرعاتيانً التمويل الحكومي يكون أح

ا" فيماااا ا ساااخي  ضاااريبي   انظاماااً م الماااريبي فاااي الوالياااات المتحااادة "ويعاااد النظاااا
مااان الساااكان % 10  يمتلاااك فياااه ذوذلاااك فاااي الوقااات الااا  ،يتعلاااق باااأموال التبرعاااات

وتلاااك الثاااروات تعطاااي ماااا يقااار  مااان نصاااف  ،مااان إجماااالي الثاااروات% 70علاااى 
ويااان  قاااانون المااارائب  (Honey, 2011, P.5) إجماااالي التبرعاااات الفردياااة

 ااألمريكي على أن كل دوالر يتم التبرل به يقلاال ماان مسااوولية ضااريبة الاادخل دوالرً 
م أضاااااف أن خصااااومات 2013وفااااي تعااااديل لمااااريبة الاااادخل فااااي عااااام  ،اواحاااادً 

وفيمااا يتعلااق بااالحوافز  ،%39.6ضريبة الدخل نتيجة للتباارل يمكاان أن تصاال إلااى 
وبعاااض المنظماااات  ،لوالياااات المتحااادة تعفاااي المسااااهمات الفردياااةالماااريبية فااا ن ا

والمنظمااااات غياااار الربحيااااة ماااان ضاااارائب الاااادخل، وذلااااك منااااذ أن نفااااذت  ،الخيريااااة
كمااا أصاابحت المساااهمات الخيريااة  ،م 1917ضرائب الدخل للمرة األولى فااي عااام 

كمااا تتميااز التبرعااات للتعلاايم  ،م 1935للشركات معفاة من المرائب بدءا من عااام 
، وقاادرت لجنااة بااالكونجر  األمريكااي عااة ماان الحااوافز المااريبية اإلضااافيةبمجمو 

 36م حاااوالي 2009أن أماااوال التبرعاااات المعفياااة مااان المااارائب بلغااات فاااي عاااام 
( Newland & Terrazas & Munster,2010, P.19مليااار دوالر )

وينطبااق علااى المااواطن األجنبااي مااا ينطبااق علااى المااواطن األمريكااي فيمااا يتعلااق 
 .من قانون المرائب 170ا للمادة ألنشطة الممولة من الخاري وفقً با

التطااول آلياتهااا لحفااز المشاااركة الشااعبية )كمااا تسااتخدم السياسااة المااريبية و 
علااى ساابيل المثااال فاا ن  ،ا تكااون ضاامن آليااات الجاازاءات أو العقااا وأحيانااً  ،عامة(

حااد  المنظمااات تخطي قواعد القانون في الواليااات المتحاادة األمريكيااة ماان جانااب إ
وهناااو  ،ياا د  إلااى حرمانهااا ماان جاازء )أو كاال( ماان المنااافع المااريبية ،التطوعيااة
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مزاياااا أخااار  مثااال اإلعفااااءات الجمركياااة كماااا فاااي حالاااة اساااتيراد أجهااازة أو معااادات 
 .للجامعات مثاًل 

ي  501ولقد تم تلخي  السياسات المريبية للماانح والتبرعااات وفقااا للمااادة 
 :(Thomas, 2004, P.5كي فيما يلي )من قانون المرائب األمري

 .ا من المرائبتعفى المساهمات الفردية عمومً  -
تعفى المنح والتبرعات من المرائب إذا لم يكن لها هدف سياسي أو تجلب  -

  .منفعة شخصية
 ،والمرائب االتحادية ،تعفى الجمعيات الخيرية بشكل عام من ضرائب الدخل -

 .اتكما أنها تعفى من ضريبة المبيع

الشااعبية ساامة دائمااة ماان  إن المشاااركة :يمكاان القااول ،وفااي ضااوء مااا ساابق
علاااى الااارغم مااان أن و  ،سااامات المشاااهد القاااانوني فاااي الوالياااات المتحااادة األمريكياااة

نااه إإال  ؛قااانون الماارائب االتحاااد  يفاارض القيااود علااى جميااع م سسااات المجتمااع
إن  :قااااولومجماااال ال ،ساااامح بخصاااام الماااارائب ماااان مساااااهمات األفااااراد والشااااركات

المااااريبية للتبرعااااات الخيريااااة فااااي الواليااااات المتحاااادة نجحاااات فااااي زيااااادة  الحااااوافز
   .التبرعات

   : الواليات المتحدة األمريكيةب العالي صور المشاركة الشعبية في تمويل التعليم( 5

أن اسااتثمارات الواليااات إلااى ( David, 2014,P.6دراسااة ديفيااد )أشااارت 
د انخفمت بصورة ملحواااة بالمقارنااة مااع التغياارات في التعليم قالحكومية المتحدة 

أحااد  تنباا وهااذا االتجاااا التنااازلي فااي دعاام الدولااة أد  إلااى  ،فااي معاادالت االلتحااا 
التعلاايم العااالي بأنااه إذا اسااتمرت االتجاهااات الحاليااة محللااي السياسااة التعليميااة فااي 

كاماال قباال علااى مااد  العقااود القليلااة القادمااة سااوف يختفااي دعاام الدولااة للتعلاايم بال
ولااااذا كااااان االتجاااااا نحااااو المشاااااركة  .م وقباااال ذلااااك فااااي بعااااض الااادول2059عاااام 

فااااي  العااااالي تااااأتي المشاااااركة الشااااعبية فااااي تموياااال التعلاااايم و  .اا حتمياااا  الشااااعبية أماااارً 
 :تتمثل فيما يلي ،الواليات المتحدة األمريكية في عدة صور
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  Philanthropy الهبات والتبرعات -أ

هتمام بالمنح والتبرعااات واألعمااال الخيريااة فااي ت كد إحد  الدراسات أن اال
ولكنه اكتسااب شااعبية وانتشاار بصااورة كبياارة  ،م 1960الواليات المتحدة بدأ في عام 

( Letts & Ryan & Grossmanبعااد دراسااة أعاادها ليااتس وريااان وجروساامان )
حاااااول آلياااااات توايااااااف رأ  الماااااال فاااااي األغااااااراض االجتماعياااااة نشااااارت بمجلااااااة 

Harvard Business Review  ممااا حاادا باابعض م سسااات  ،م 1997عااام فااي
م مساااااااعدة أفمااااال للقطااااااال القطاااااال الخااااااا  لتغييااااار سياسااااااتها مااااان أجاااااال تقااااادي

( حياا  أكاادت الدراسااة أن األعمااال الخيريااة Simon,2014, p.19االجتماااعي )
 سااهامها فااي ب فيمااا يتعلااقتلااك )الماانح والهبااات والتبرعااات( لهااا تااأثير بعيااد المااد  

 .وتحمل جزء من مسوولية التنمية في المجتمع ،فة المشاركةوتغيير ثقا ،التغيير

 ،رةيااة واضااحة :ألنااه يتطلااب ي ا؛رئيساا  ايعااد جمااع التبرعااات والماانح تحااديً و 
ألن اسااتمرار المشاااركة فااي ذلااك يحتاااي إلااى شاابكة ماان  ؛وتفاةل ،وحما  ،ومثابرة 

 ،هاوقاادرة علااى اإلقنااال برةيااة الم سسااة وسياساات ،وثقااة فااي الم سسااات ،العالقااات
ومواجهااااة خطاااار  ،وهااااو طريقااااة لتوليااااد أمااااوال إضااااافية وجلااااب الخباااارات المتنوعااااة

   .انخفاض ميزانية التمويل

م أحد الااذين 1969في عام  John D. Rockefellerويعد جون روكفلر 
، وأطلاااق العاااالي اهتماااوا بدرجاااة عالياااة بااادعم المشااااركة الشاااعبية فاااي تمويااال التعلااايم 

 ،(Rob & Paulina & Ken, 2013, P.39عليااه لفاا  " االقتصاااد الجديااد" )
مااا  اوتقااديرها لمقاادميه مشاااركة الشااعبيةم الواليااات المتحاادة بالما ياادل علااى اهتمااامو 

ساار األمريكااي العظاايم" فااي عااام الفااي كتابااه " Joel Fleishmanكتبااه فليشاامان 
والااذ  يعاارض فيااه الوجااه التنااوير  للعماال الخياار  فااي الواليااات المتحاادة  ،م 2007

ه للم سسااااات الخيريااااة والوقااااف والتبرعااااات الساااانوية فااااي القاااارن ماااان خااااالل عرضاااا 
   .(Rob & Paulina & Ken, 2013, P.74) العشرين



 املشاركة الشعبية يف متويل التعليم                                 حممد جاد حسي أ.د/  

364 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

ولقد زاد في اآلونة األخيرة االهتمام بالعمل الخياار  )الماانح والتبرعااات( فااي 
واليااة شاامال كنتاااكي إلااى أن تجعلااه ممااا جعاال جامعااة  ؛التعلاايم العااالي فااي أمريكااا

 .(David, 2012, P.217) اهجهاستراتيجية عبر منإ

جاااايمس و  ،Leland Stanford ولقااااد ساااااهم كاااال ماااان ليالنااااد سااااتانفورد
 .John Dجااون روكفلااار و ، Dukeودوو ، James Buchananبوكانااان 

Rocckefllerوجااوري إيسااتمان ، Goerg Eastman  بشااكل فعااال فااي تطااوير
ت التعلاايم ولقااد تلقاات م سسااا ،للتكنولوجياااماساتشوسااتس جامعااة شاايكاغو ومعهااد 

 – 1995ر هااااادايا فاااااي الفتااااارة مااااان تريلياااااون دوالً  10العاااااالي األمريكياااااة حاااااوالي 
   (Shelley, 2007, P. 107م )2000

 291م تاام جمااع تبرعااات ماان م سسااات مختلفااة تجاااوزت 2010فااي عااام و 
كماااا  ،ملياااار دوالر علاااى الااارغم مااان تبااااط  االنتعااااش االقتصااااد  فاااي تلاااك الفتااارة 

مليااار  212 ىلتصاال إلاا % 0.7بنساابة انحااة الفرديااة زادت مساااهمات الجهااات الم
 .(Adrian & Jen, 2011, P.4دوالر في ذات العام )

مليااااون دوالر كهاااادايا ماااان  Stanford 150 كمااااا تلقاااات جامعااااة سااااتانفورد
 Walton كمااا قاادمت عائلااة والتااون  ،Jim Clark رجاال األعمااال جاايم كااالرو

Family 300  مليااااون دوالر تبرعااااات لجامعااااة أركنسااااا Arkansas  فااااي عااااام
 Cincinnatiوتلقاات جامعااة سينساايناتي  ،(Shelly, 2007, P.109م )2002

 ,Jeremy & Leamon, 2012) م 2012مااا يقاار  ماان مليااار دوالر فااي عااام 

P.7)،  حصاااال معهااااد بيركلاااايو Berkeley  علااااى أكثاااار ماااان للدراسااااات القانونيااااة
ماليااين  3 م وأوقاااف بااأكثر ماان2014/ 2013مليون دوالر هدايا فااي عااام  320

كمااا اسااتقبل معهااد  ،ادوالرً  8.439.199دوالر، وبلغاات تبرعااات الخااريجين حااوالي 
 2.85بيركلاااي للدراساااات القانونياااة منحاااة مااان شاااخ  يااادعى جااايم يوساااف بلغااات 

وحصلت جامعااة أركنسااا   ،(Masters & Osborn,2014,P.6)مليون دوالر 
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 University ofا )دوالرً ملياااااون  33أكثااااار مااااان م علاااااى 2011فاااااي عاااااام 

Arkansas,2011,P.4) 

م نجحاات الجامعااات األمريكيااة فااي اسااتقطا  العديااد ماان 2013وفااي عااام 
جمعت جامعة سااتانفورد حااوالي فقد  ؛والتي دعمت بها ميزانياتها ،المنح والتبرعات

وهي بذلك تكون في طليعة الجامعات األمريكية فااي هااذا  ،مليون دوالر 931.57
وحصااااالت  ،ملياااااون دوالر 792.26والي واساااااتقطبت جامعاااااة هارفاااااارد حااااا  ،العاااااام 

وجمعااات جامعاااة  ،ملياااون دوالر 674.51حاااوالي علاااى ليفورنياااا اجامعاااة جناااو  ك
 518.57ثاااام جامعااااة جااااونز هااااوبكنز  ،مليااااون دوالر 646.66كولومبيااااا حااااوالي 

وجامعااااااااة كورنياااااااال  ،مليااااااااون دوالر 506.61وجامعااااااااة بنساااااااالفانيا ، مليااااااااون دوالر
وجامعااة ييااال  ،ملياااون دوالر 449.34 وجامعاااة نيويااورو ،مليااون دوالر 474.96
 ,Kaplanملياااون دوالر ) 423.66ثاام جامعاااة ديااوو  ،مليااون دوالر 444.17

2014, P.1 مليااون دوالر  139( واستقطبت كلية هارفارد لخعمااال هاادايا بحااوالي
م والااذ  بلغاات 2012مليااون دوالر عاان عااام  11م بزيااادة قاادرها 2013فااي عااام 

 ,Harvard Business School) مليااون دوالر 128فيااه جملااة الهاادايا حااوالي 

2013, P.23)   
أن إلااى ( (Adrian & Jen,2011, P.25 أدريااان وجاايندراسااة أشااارت و 
مااان % 5ياااأتي مااان حاااوالي والهااادايا للتعلااايم العاااالي مااان التبرعاااات % 95حاااوالي 

ماان إجمااالي عاادد كمااا أكاادت الدراسااة علااى نساابة الخااريجين المتباارعين  ،المتباارعين
فقاااد اهااارت النسااابة فاااي الجامعاااات  ،ي الجامعاااات األمريكياااةفاوتاااة فااا الخاااريجين مت

حااوالي  North Texasجامعااة شاامال تكسااا   :التي طبقت فيها الدراسااة كالتااالي
حااااوالي  Texas at Arlingtonجامعااااة تكسااااا  فااااي أرلينغتااااون  ،33.3%
 .%5.2حوالي  Texas at Dallasجامعة تكسا  في داال   ،13.5%

رعااااات والهبااااات فااااي المجتمااااع األمريكااااي تاااادعمها بيوااااة إن ثقافاااة تقااااديم التب
سااائدة ت كااد علااى صااحة المقولااة التااي تشااير إلااى أنااه ماان غياار المناسااب أن تقااوم 
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كماااا أن تقااديم التبرعاااات  ،لكاال الخااادمات للمااواطنين يالدولااة بااادور المااوفر الرئيسااا 
ساساااية التاااي ا مااان باااين أبااارز الساامات والمعاااالم األالخيريااة يمثااال فاااي جاااوهرا واحاادً 

، 2011 ،حساااااينخالاااااد ) تمياااااز ثقافاااااة النخباااااة فاااااي الوالياااااات المتحااااادة األمريكياااااة
 مااا ماان وبالرغم من أن كل الكليات والجامعات األمريكية تعتمااد شااكاًل  ،(282 

فاا ن القاادر األعلااى ماان الماانح والتبرعااات )أ  مااا  ،جمااع التبرعااات بصاافة منظمااة
جامعاااات التاااي تتمتاااع ا للم سساااة( للكلياااات والملياااون دوالر سااانوي   100يزياااد عااان 

 :(879  ،2013 ،مسعودخالد غانم و عصام بالسمات التالية )
 الغالبوالذ  يترجم في شكل أعداد كبيرة من الخريجين  :القبول االنتقائي-

 .عليهم الثراء والوالء لكلياتهم وجامعاتهم 
أو التاريخ الطويل للجامعة في إلحا  الطال  القادمين من عائالت  :النخبوية -
ا لتقاليد الطبقات وفقً  ،ا للجامعةوهم يستمرون في التبرل سنوي   ،صفوة الثريةال

 .العليا في الواليات المتحدة
قيام طاقم عمل ضخم بتجميع الخريجين في ال سجالت لهم يتم تحديثها  -

كما أن هناو طاقم عمل مسوول عن البح  عن أ  خريجين ليس  ،بصفة دورية
كما يقوم عدد كبير من  ،ثرائهم وعطائهم المحتمللهم سجل موجود وتقييم مد  

المتطوعين )من الطال  الحاليين أو زمالء الخريجين( بالمساعدة في جمع 
والمواد  ،والملصقات ،لتغطية نفقات الطباعة ؛وتوفير الموارد الالزمة ،التبرعات
 .جذ  الخريجين، وتنظيم أحداث وفعاليات الترفيهية

شكل خاصة في الكليات والجامعات الخاصة من وهي تت :مجالس األمناد -
يتوقع منهم التبرل بمبال   ممن الخريجين ذو  الحيثية ورجال األعمال البارزين

 .وكذلك المساعدة في تأمين الهبات القادمة من اآلخرين ،اكبيرة سنوي  
والتي تتمتع بسمعة عالية وبالتالي تتسم  :الكليات ذات الحيثية االجتماعية -

وهذا الكليات تكون قادرة على تأمين دعم م سس  ،تقائية الم سساتيةباالن
  .لبحوثهم أفمل من الذ  تقدمه الجامعة
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أن مااا يقاار  ماان ثالثااة أربااال تلااك التبرعااات تااأتي ماان مصااادر غياار كمااا 
 ،%( ماان الخااريجين25.4و) ،%( ماان الم سسااات30) :وهااي كالتااالي ،الخااريجين

%( ماان 9و) ،%( ماان الشااركات16.9و) ،%( أفااراد ماان غياار الخااريجين17.6و)
 .%( من منظمات دينية1.1و) ،منظمات غير دينية

  Endowment الوقف-ب

والتااي تقااوم  ،التااي تااأتي ماان المااانحين ()الماانح والهااداياالوقااف هااو األمااوال 
لااادعم رساااالة الجامعاااة فاااي  ؛وتنميتهاااا باضاااطراد ،الجامعاااة باساااتثمارها بشاااكل دائااام 

الوقااف أحااد و  ،(University of Kentucky, 2015, P.3) الحاضاار والمسااتقبل
عباااارة والوقاااف  .ساااتراتيجيات تطاااوير الجامعاااات األمريكياااةإالركاااائز األساساااية فاااي 

لوالء لكليااة معينااة أو جامعااة ياادينون بااا ماانبعااض عاان بعااض الممتلكااات يقاادمها 
وتحتاال جامعااة هارفااارد  ،وينتشاار نظااام الوقااف بقااوة فااي الواليااات المتحاادة  ،.معااين

 ؛والتي تعد أكبر األوقاف في العااالم األولى في حجم ما تمتلكه من أوقاف المرتبة 
وتعتمااااد الجامعااااة علااااى  ،م 2015مليااااار دوالر فااااي عااااام  36بلغاااات حااااوالي  فقااااد

تكسااا  تليهااا جامعااة  ،عائدات الوقف ألكثر من ثلاا  الميزانيااة التشااغيلية للجامعااة
ثاام جامعااة  ،ر دوالرمليا 25.4م حوالي 2014والتي بلغت قيمة وقفياتها في عام 

جامعاااة ساااتانفورد بلغااات قيماااة وقفياتهاااا و  ،ملياااار دوالر 23.9ييااال بلغااات وقفياتهاااا 
 ،ملياااار دوالر 20.9جامعاااة برنساااتون بلغااات قيماااة وقفياتهاااا و  ،ملياااار دوالر 21.4

جامعااة و  ،مليااار دوالر 12.4معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بلغت قيمة وقفياتااه و 
 9.8 ،جامعاااة ناااورث وساااترن و  ،ملياااار دوالر 11.1تكساااا  بلغااات قيماااة وقفياتهاااا 

جامعااة و  ،مليااار دوالر 9.7جامعااة ميتشااجان بلغاات قيمااة وقفياتهااا و  ،مليااار دوالر
جامعاااة كولومبياااا بلغااات قيماااة و  ،ملياااار دوالر 9.6بنسااالفانيا بلغااات جملاااة وقفياتهاااا 

 7جامعات تجاوزت قيمة وقفياتهااا  5 كما توجد حوالي ،مليار دوالر 9.2وقفياتها 
وثااالث جامعااات  ،جامعات تجاوزت وقفياتها خمسة مليااار دوالر 5و ،مليار دوالر

 3جامعاااات تجااااوزت قيماااة وقفياتهاااا  7و ،ملياااار دوالر 4ة وقفياتهاااا تجااااوزت قيمااا 
جامعاااات  7و ،مليااار دوالر 2جامعااة تجاااوزت قيمااة وقفياتهااا  13و ،مليااار دوالر
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جااام الوقاااف فاااي م سساااات وقاااد بلااا  ح ،ملياااار دوالر 1.8تجااااوزت قيماااة وقفياتهاااا 
مليااااار  118.6م حااااوالي 2014التعلاااايم العااااالي فااااي الواليااااات المتحاااادة فااااي عااااام 

   .(Boston College,2015,P.1)دوالر
وهناااو عاماال ال يقاال أهميااة  ،ماان نمااو الوقااف امهماا   االتبرعااات جاازءً وتعااد 

 ،اساانوي  % 5.8والذ  يسهم في نمو الوقف بنساابة  ،وهو االستثمار الجيد لخوقاف
المساااااهمة فااااي تاااادفق اإلياااارادات  :ويهاااادف الوقااااف فااااي الجامعااااات األمريكيااااة إلااااى

ماان خااالل المحافظااة علااى  ،وتوفير االستقرار المالي للجامعة على المد  الطوياال
على تحقيق أهاادافها فااي تخااريج طااال   لمساعدة الجامعة ؛الدخل السنو  للجامعة

 University)ودة عاليااة ذات جاا وبحثيااة م خاادمات تعليميااة وتقاادي ،فاء متميزينأك  

of Kentucky, 2015, P.3) 
)فااي عااام ا فقد صدر ماا خرً  ؛ولما كانت بعض األوقاف مقيدة من المانحين

 تتمثاال فااي ،ت علااى الوقااف المقياادتشااريع يوصااي ب مكانيااة إجااراء تعااديالم( 2010
(University of Kentucky, 2015, P.18):   
تعديل القيد الوارد في الهدية أو  ،على طلب من الم سسة يجوز للمحكمة بناءً  -

أو كان  ،إذا كان التقييد غير عملي أو تم اإلسراف فيه ،المنحة أو الوقف
أو إذا كان القيد قد جاء  ،يمعف من قدرة إدارة أموال الوقف على االستثمار فيه
  .بسبب اروف لم تكن متوقعة من قبل الجهة المانحة

من المانحين بخصو  الهدية أو الوقف  إذا رأت الم سسة أن القيد الوارد -
تقوم الم سسة ب خطار  ،أو من المستحيل تحقيقه ،غير عملي ،غير قانوني

والتصرف فيه بعد  ،اا أو جزئي  النائب العام بغرض إفراي القيد أو تعديله كلي  
أو  ،ألف دوالر 50بل  الوقف أقل من  :ا من قبول الوقف وذلك إذا( يومً 60)

 .ا على تأسيس الوقفعامً  20ن انقمت أكثر م

اهتمااام الواليااات المتحاادة األمريكيااة بااالوقف كأحااد وسااائل  ،وي كااد مااا ساابق
ومساااعدتها  ،لدعم موارد الجامعااات ؛المشاركة الشعبية في تمويل التعليم الجامعى
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وماااان العواماااال المساااااهمة فااااي اسااااتقطا   ،سااااتراتيجياتها المسااااتقبليةعلااااى تحقيااااق إ
وحجااام الخااادمات التاااي  ،ا لخبرتهاااجامعااة الاااذ  يعاااد م شااارً أمااوال األوقااااف عمااار ال

 .وغير ذلك ،قدمتها للمجتمع من خريجين وأبحاث علمية
  Alumni Supportن يالخريجدعم -ج

الماااااوارد المالياااااة المهماااااة  أحااااادتعاااااد الثاااااروة الشخصاااااية للمالاااااك / الماااااالكين 
ا ظااارً ن ا السااايا فاااي هاااذا  مميااازً تعاااد مثااااالً  فهاااي ؛للجامعاااات فاااي الوالياااات المتحااادة 

يعااد الخريجااون أحااد العناصاار المهمااة فااي تموياال و  .لمساااهمات خريجيهااا المتزاياادة 
فهناااو العديااد ماان الخااريجين الااذين يقاادرون الخاادمات التااي قاادمت  ؛التعلاايم العااالي

فيقومااون بتقااديم الهبااات والتبرعااات واألوقاااف سااواء النقديااة  ،إليهم من قبل الجامعة
 .أو تأسيس برامج متطورة تخدم المجتمع ،ةلدعم برامج الجامع ؛أو العينية

ن وأصاااادقاء الطااااال  الجااااامعيين ماااان بااااين المااااانحين الرئيساااايين فااااالخريجو 
التاااي تعمااال جاهااادة مااان أجااال بنااااء وترسااايخ تلاااك العالقاااات  ،للجامعاااات األمريكياااة

كمااا تعماال معظاام الجامعااات األمريكيااة علااى مواصاالة التفاعاال  ،علااى نحااو وثيااق
ي الوقاات الااذ  تحاااول فيااه جاهاادة تيسااير االتصااال بااين فاا  ،والتواصل مااع خريجيهااا

الخااااريجين أنفسااااهم ماااان خااااالل الاااارواب  واالتحااااادات الطالبيااااة الخاصااااة بخريجااااي 
 .الجامعات

تشااكلت أول جمعيااة لخريجااي كليااة وتعااود نشااأة جمعيااات الخااريجين عناادما 
كمااا تشااكلت  ،Brown Universityم فااي جامعااة بااراون 1823كاناات فااي عااام 
 Michiganر  العامااااة األولااااى ماااان قباااال جامعااااة ميتشااااجان جمعيااااة الماااادا
University  وكااان لجامعااة هارفااارد الساابق فااي جمااع األمااوال فااي  ،م 1897فااي

 William Lawrenceم عناادما طلااب وليااام لااورانس 1900وقاات مبكاار عااام 
رئااايس جمعياااة خريجاااي هارفاااارد فاااي خطاباااه االفتتااااحي مااان الخاااريجين المسااااهمة 

دعااوة خريجيهااا ا للجامعااات فااي وكااان هااذا تقلياادً  ،ر للكليااةمليااون دوال 2.5بمبلاا  
لعماال الخياار  للتعلاايم العااالي فااي الواليااات اوكاناات نقطااة تحااول  ،السااتمرار الاادعم 
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م عناااادما قاااااد اثنااااين ماااان المااااديرين التنفيااااذيين للجمعيااااة 1905المتحاااادة فااااي عااااام 
حملااة  Young Men’s Christian Association (YMCA)حية يالمساا 

ومناااذ ذلاااك الوقااات بااادأ رةسااااء  ،وال إلحاااد  م سساااات التعلااايم العااااليلجماااع األمااا 
 Adrian) الجامعات تنظيم حمااالت بانتظااام لجمااع األمااوال لاام تنقطااع حتااى اآلن

& Jen,2011,P.20).   

يتمااح أنهااا تسااهم بقاادر كبياار فااي تموياال  ،وبااالنظر إلااى تبرعااات الخااريجين
ا ات التااي تتلقااى دعمااً ماان الجامعاا  Princetonوتعااد جامعااة برينسااتون  .الجامعااة

 9.85م حااوالي 2014فقااد بلغاات تبرعااات الخااريجين فااي عااام  ،ا من خريجيهاكبيرً 
وتسااعى الجامعااات  .(US News Education, 2014, P.1مليااار دوالر )

لتعااويض أ  نقاا  قااد  ؛األمريكية إلى تحقيق زيادة مستمرة في تبرعات الخااريجين
 .يأتي من تبرعات الجهات المانحة األخر  

 اأنهاا  ،تهااا فااي أ  مكااان فااي العااالم اما يميز الجامعات األمريكية عن نظير و 
تبرعااات عاليااة  أيًماأنها تتلقى  فماًل عن ،المستويات المرتفعة من الهبات تتلقى
م علااى أكباار 2015ولقااد حصاالت جامعااة هارفااارد فااي عااام  ،ا ماان قباال طالبهاااجد  

 Johnلساااااون تبااااارل لهاااااا فاااااي التااااااريخ مااااان أحاااااد الخاااااريجين ويااااادعى جاااااون بو 

A.Paulson،   كليااااااة الهندسااااااة والعلااااااوم مليااااااون دوالر ل 400حيااااا  تباااااارل بمبلاااااا
 .(Harvard University, 2015, P.1الجامعة )التطبيقية في 

وتساااعى الجامعاااات األمريكياااة بشاااكل دائااام ومساااتمر للحصاااول علاااى دعااام 
ا اسااتنادً  ،وخاصة الذين يسااتطيعون المساااهمة فااي دعاام تموياال الجامعااة ،الخريجين

 ؛ولذلك تسعى الجامعااات إلااى وضااع الخطاا  ،إلى حبهم ووالئهم المستمر للجامعة
ماان المشاااركة فااي تموياال  ، وتمكياانهم هم جااذبباال و  ،لالسااتفادة ماان جهااود الخااريجين

 ،تكااااريم خااااا  خااااالل الملتقااااى الساااانو  للجامعااااةوذلااااك ماااان خااااالل  ،الجامعااااات
 ،اإلعاااالم وساااائل فاااي تكاااريم المسااااهمين و  ،ةسااانويال اتجتماعااا بعاااض االوحماااور 
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والناااادوات التااااي تنظمهااااا  تقااااديم دعااااوات خاصااااة لحمااااور الماااا تمرات واألنشااااطةو 
 .الجامعة

 ،ا للعديااد ماان األنشااطة داخاال الجامعااة أساسي  الً وتعد تبرعات الخريجين ممو  
   :مثل
 ،لرفع مستو  طال  الجامعة ؛تقديم بعض المنح لعقد الدورات التدريبية –

 34دورة تدريبية في  144لمنح حوالي وكان إجمالي ما تم توفيرا من تلك ا
 .م2013كلية وجامعة في الواليات المتحدة في عام 

وأشارت  ،تمويل مشروعات تعزيز مشاركة الطال  في األنشطة المدنية –
الدراسة إلى النمو الملحوظ في عدد البرامج والدورات التدريبية فيما بين 

  .%206م بنسبة 2006م و1996عامي 
تمويل بعض البحوث التجريبية والتي توفر للطال  فرصة دراسة  –

 ,Davidالمشكالت االجتماعية واالستثمار من خالل العمل الحر )

2012, P.220). 

فرصااة ألداء دور أساسااي فااي تقاادم  ال تعاادإن المساااهمة الماديااة للجامعااة 
ت ولقااد وضااع .ولكاان فرصااة لجنااي ثمااار متساااوية ماان تلااك الجهااود فقاا ؛ الجامعااة

ا ال جعاال العماال الخياار  جاازءً عبااارة "اإلسااتراتيجية فااي الخطااة جامعااة سينساايناتي 
 ,Jeremy & Leamon, 2012" )سااتراتيجيتهاوإ الجامعااةسياسااة يتجاازأ ماان 

P.11 وهااذا ي كااد علااى الطريقااة التااي تساااعى بهااا الجامعااة للعماال علااى تأصااايل )
مارها فاااي ثساااتمااان أجااال ا ؛وزراعاااة ثقافاااة العمااال الخيااار  لاااد  طالبهاااا وخريجيهاااا

وعلااى المجتمااع بالتقاادم  ،بمااا يعااود علااى الجامعااة بااالنفع ؛المسااتقبل القريااب والبعيااد
   .والرخاء

ولقاااد نشااارت جامعاااة شااامال والياااة كنتااااكي دراساااة حاااول تقيااايم تقاااديم المااانح 
 ،اخريجاااً  986والتبرعاااات مااان الخاااريجين مااان خاااالل تطبياااق دراساااة ميدانياااة علاااى 

الخااريجين  رغبااةوأشااارت نتااائج الدراسااة إلااى  ،شاااركوا فااي العماال الخياار  بالجامعااة
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ماانهم يقاادمون أعماااال خيريااة بشااكل إيجااابي % 80وأن  ،فااي تحقيااق رةيااة الجامعااة
أو المساااهمة  ،أو تموياال باارامج تدريبيااة ،سااواء بتقااديم ماانح للطااال  غياار القااادرين

وأكاادت  ،فااي تموياال بعااض البحااوث التجريبيااة لحاال بعااض المشااكالت االجتماعيااة
؛ حتاااى مشااااركة الشاااعبية لاااد  طاااال  الجامعاااةرورة زراعاااة مباااادؤ الالدراساااة ضااا 

وإنشاااء إدارة متخصصااة إلدارة الماانح  ،يسهموا بفاعلية فااي تموياال أنشااطة الجامعااة
 .(David, 2012, P.221والتبرعات وتنشيطها )

وفااي دراسااة أخاار  نشاارتها الجامعااة حااول تقياايم خصااائ  الخااريجين الااذين 
ماان العماال الخياار  أعلااى  سااجاًل  راسااة إلااى أن لااديهم أشااارت الد ،يقاادمون التبرعااات

ماااان العطاااااء الخياااار  والعماااال  كمااااا أنهاااام يتمياااازون بمسااااتو  عااااال   ،ماااان اآلخاااارين
 ،ا بالمشاااكالت االجتماعياااةكماااا أن لاااديهم وعياااً  ،التطاااوعي والقااادرة علاااى المشااااركة

ومااا  ،(Olberding, 2012ويميلااون إلااى العماال مااع المنظمااات غياار الربحيااة )
م لجامعاااة بنسااالفانيا 2000طالاااب قااادموا تبرعااااتهم فاااي عاااام  71.400يقااار  مااان 

Pennsylvania  وهو أعلى معدل لهبات الخريجين للم سسة للسنة الرابعااة علااى
فقااد وصاال  Harvardأمااا عاادد الخااريجين الااذين تبرعااوا لجامعااة هارفااارد  .التااوالي
ا2000ألااااف خااااريج عااااام  66إلااااى  ألااااف خااااريج تبرعااااوا لجامعااااة  65م مقارنااااة باااااا

للتكنولوجيااااااااااا ماساتشوسااااااااااتس فااااااااااي حااااااااااين أن معهااااااااااد  Michiganميتشااااااااااجان 
Massachusetts Institut  تحاارو نحااو رأ  قائمااة الهبااات الكباار  فااي عااام

مليااون دوالر لبناااء معهااد  350ا يعااادل عناادما قاادم أحااد الخااريجين تبرعااً  ،م 2000
و أكبااار مبلااا  تلقتاااه كلياااة أ يوعلاااى الااارغم مااان أن هاااذا المبلااا  يعاااد ثاااان ،لخبحااااث
مليااون  360إال أنااه ساارعان مااا تالشااى أمااام تباارل آخاار ألحااد األفااراد بلاا   ؛جامعااة

وتاارو هااذا المتباارل حريااة  البااولتيكنيكي Rensselaerدوالر مقدمة لمعهد رينساالير 
كماااااا أن المكاساااااب الماااااخمة التاااااي حققتهاااااا جامعاااااة  ،التصااااارف كاملاااااة للم سساااااة

ن النجال فااي جمااع مبااال  التقليد  بشأغير ترجع إلى فكرها  Stanfordستانفورد 
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كبياارة ماان خااالل إدارة حملااة شاااملة وتركيااز جهودهااا علااى مااا يطلااق عليااه الهبااات 
   .(80  ،2004 ،مصطفىيوسف المخمة )

الااذين  ،للخااريجينجمعيااات وتتمتااع العديااد ماان الجامعااات األمريكيااة بوجااود 
ر  جاهاادة تااوفير فاا  وتحاااول تلااك الجمعيااات ،كافااة نحاااء العااالم تخرجوا منهااا فااي أ

ا مااان مناسااابة لهااا الء الخاااريجين فاااي دول العاااالم المختلفاااة مااان أجااال التواصااال معاااً 
 .التواصل مع جامعاتهم في الواليات المتحدة من ناحية أخر  و  ،ناحية

ا يباادو واضااحً  ؛وبالنظر إلى رواب  الخريجين وقاادرتها علااى دعاام الجامعااات
ركة تهم فااي المشااااهتمااام خريجااي الجامعااات األمريكيااة بتشااكيل تلااك الاارواب ؛ لاارغب

فعلااى  ،ورسااالة تلااك الاارواب  وأهاادافها رةيااةفااي  وهااو مااا يظهاار ،فااي دعاام الجامعااة
اتسااعى جمعيااة خريجااي جامعااة هارفااارد  ،ساابيل المثااال والتااي تشااكلت فااي يوليااو  ااااا

وإقامة عالقة  ،كما جاء في دستورها إلى تعزيز رفاهية جامعة هارفارد ااااا م 1965
تاااوفير الفااار  للخاااريجين للبقااااء و  ،هارفاااارد وخريجيهااامنفعااة متبادلاااة باااين جامعاااة 

ومسااااعدة الخاااريجين وأوليااااء أماااور الطاااال  واألصااادقاء  ،متصااالين ماااع الجامعاااة
 Harvard)للعماااال كاااادعاة لتوضاااايح دور الجامعاااااة ومكانتهااااا فااااي المجتمااااع 

University, 2015,P.1  ) 
أن جمعيااااات الخااااريجين تسااااعى إلااااى تعزيااااز العالقااااة  ،ويتمااااح ممااااا ساااابق

أرضاااية مشاااتركة  إيجاااادو  ،بدياااة باااين أعمااااء المجتماااع مااان الخاااريجين وغيااارهم األ
وذلاااك بهااادف دفاااع عجلاااة ؛ للعمااال والتطاااوير الاااوايفي وفااار  الاااتعلم ماااد  الحيااااة 

ا لمجموعااااة ماااان المبااااادؤ وفقااااً  ،التنميااااة الشخصااااية والمهنيااااة للطااااال  والخااااريجين
 .والقيم 

  :لوقف()المنح والتبرعات وا المشاركة الشعبيةإدارة أموال ( 6

تقااااوم معظاااام الجامعااااات األمريكيااااة ب نشاااااء إدارة متخصصااااة إلدارة أمااااوال 
بهاادف التواصاال مااع المااانحين ؛ والوقااف( ،والتبرعااات ،)الهبااات :المشاااركة الشااعبية
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ووضاااع الخطااا  الالزماااة الساااتثمار  ،وإقاماااة وتطاااوير العالقاااات معهاام  ،والخااريجين
 .تلك األموال

مشااااااركة متحااااادة باااا دارة أماااااوال الات التقااااوم بعاااااض الجامعاااااات فااااي الواليااااا و 
والتي كانت من أولااى  ،من خالل إحد  الشركات كما في جامعة هارفارد الشعبية

قاااارارات حااااول  التخاااااذ ؛الجامعااااات التااااي أنشااااأت إدارة متخصصااااة إلدارة األوقاااااف
 Harvard Management)وهي شركة هارفارد  ،طريقة استثمار تلك األوقاف

Companyاموافاااً  180ويعمااال بهاااا حاااوالي  ،م 1974ا فاااي عاااام ةه( تااام إنشاااا، 
بعااض منهااا  ،ا في األسوا  األمريكيااةقطاعً  12االستثمارية على  أنشطتهاوتتوزل 

 ،الساالع، مثاال: وأخاار  متغياارة  .واألورا  المالية ،السندات ، مثل:يتمتع بعوائد ثابتة
 11.600واألصااول التااي تااديرها الشااركة حااوالي  ،والمنشااآت الزراعيااة ،والعقااارات

معظمهااا مقيااد ألغااراض محااددة يقااوم بتغذيااة العديااد ماان مرافااق و  ،ندو  مختلاافص
 Jushuaراسااي األسااتاذية فااي مجاااالت محااددة )الجامعااة األكاديميااة والبحثيااة ولك

2010, P.45). 
م حاااول إضااافاء 1985وقاااد أجريااات دراساااة فاااي جامعاااة هارفاااارد فاااي عاااام 

لااى ضاارورة احتااراف إاسااة الدر  أشااارتو  ،الطااابع المهنااي علااى إدارة أمااوال التبرعااات
وكفااااءة  ،ومعاااايير التقاااويم  ،تحدياااد األهاااداف والمباااادؤ التوجيهياااة :تلاااك اإلدارة فاااي

الجامعااات ويعمل اإلداريااون فااي  ،العاملين؛ حتى يمكنها إدارة تلك األموال باقتدار
المختلفاااااة علاااااى تزوياااااد تلاااااك اإلدارة )إدارة أماااااوال المشااااااركة الشاااااعبية( بمساااااتويات 

تاااوفير قاعااادة  :ويتمثااال ذلاااك فاااي ،م وااللتااازام المهناااي فاااي العمااالمرتفعاااة مااان الااادع
 ،إقاماااة بنياااة تنظيمياااة مركزياااةو  ،سااابة لانفاااا  علاااى أنشاااطة الجامعااااتتمويلياااة منا

بماااااا فااااي ذلاااااك االساااااتفادة مااااان خبااااارات  ،االسااااتعانة بعااااااملين موهاااااوبين ونشاااااطينو 
 ،توالتبرعاااااا ،المااااانح :ا فاااااي مجاااااال االساااااتفادة مااااانالمتخصصاااااين المااااادربين مهنيااااا  

ين متطااااااوعفااااااي تموياااااال م سساااااات التعلاااااايم العااااااالي، إضااااااافة لل والهباااااات الخيريااااااة
(Gautier & Pache, 2015, P.356).   
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ودائما ما ينا  برئيس الجامعة أداء دور على درجة كبيرة من األهميااة فااي 
ومااع ذلااك فاا ن الجامعااات  ،زيادة تمويلها المالي ماان خااالل الماانح والهبااات الخيريااة

فااي تااوفير  تتمثاالة الملقاااة علااى عاااتق رةسااائها يمسااوولية الرئيساا الحديثااة تعتباار ال
وقااادة  ،أصاادقاء وخريجااي الجامعااة :التموياال المااالي الااالزم ماان خااالل التفاعاال مااع

والهيوااات  ،وأعماااء المجااالس التشااريعية والمسااوولين الحكااوميين ،المجتمااع المحلااي
اصاااة فاااي م أشاااار رةسااااء الجامعاااات الخ1989وفاااي عاااام  ،والم سساااات الخيرياااة

%( مااان 30-25يتاااراول باااين ) تحااادة األمريكياااة إلاااى أنهااام يقماااون مااااالوالياااات الم
فااة وقتهم لاشااراف علااى نحااو مباشاار علااى زيااادة التموياال المااالي لجامعاااتهم المختل

وحسب تقرياار جامعااة كامبرياادي  ،(885  ،2013 ،مسعودخالد غانم و عصام )
ن مليااار دوالر فااي االحتفااال فقد استطاعت إدارة أموال التبرعات جمااع مااا يقاار  ماا 

األمااوال لاادعم أربعااة مجاااالت وهااي تقااوم بجمااع  ،للجامعة 800بالذكر  السنوية الاا
الحرياااة و  ،األوقااااف لتحقياااق التمياااز اساااتثمارو  ،الطاااال  والماااوافين :، هااايةيرئيسااا 

وتتمثااال  ،(Rojar, 2015, P.1والقااادرة علاااى المنافساااة العالمياااة ) ،األكاديمياااة
 :ال المشاركة الشعبية في اآلتيمسووليات إدارة أمو 

وجميع  ،والطال  ،أعماء هيوة التدريس :إقامة عالقات قوية مع -أ
 .المتطوعين

مع  ،والحفاظ عليها ،المسوولية عن إدارة جميع أموال الجهات المانحة - 
 .ضمان اإلشراف الدقيق وفي الوقت المناسب من الجهات المانحة

دايا الكبر  واالستفادة منها بفعالية في تلبية اإلبدال في تحديد والتما  اله -ي
 .احتياجات الجامعة

تطوير المعرفة الوافية للجامعة وكلياتها من خالل االتصال المنتظم مع  -د
 .جميع المعنيين وبشكل دور  

لتحقيق الرغبة القوية لد  أفراد المجتمع في  ؛تطوير أساليب جمع التبرعات -ه
 .ارسات لتلقي الهدايا والتبرعاتوتعزيز أفمل المم ،المشاركة
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جهات المانحة الستعراض الجتماعات ال ااااعلى األقل اااا وضع جدول شهر   -و
 .نجازاتاإل
وإقامة االتصاالت البناءة مع جميع عناصر  ،الحفاظ على موقف إيجابي -ز

 .تحقيق األهداف على نحو فعال، و للمحافظة على ديناميكية العمل ؛الجامعة
ووضع  ،وحمور احتفاالتهم في أ  بلدة ،عالقات مع الخريجيندعم ال -ل

 .والمحافظة على والئهم للجامعة ،برامج الستبقائهم 
وتقديم الخط   ،الحفاظ على نظم قواعد البيانات الخاصة بجمع التبرعات - 

 .وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية ،والتقارير في الوقت المناسب

ون العمااال فاااي إدارة أماااوال المشااااركة الشاااعبية تتمثااال مااا هالت مااان يمارسااا و 
 :في
مع خبرة ال تقل عن خمس سنوات في إدارة  ،يتميز بالحيوية المطلقة -أ

 .العالقات وجذ  األموال بنجال
 .سجل حافل من تحديد والتما  الهدايا الكبيرة من الجهات المانحة الفردية - 
 .مية القويةييمتلك المهارات التنظ -ي
 .ي مهارات االتصال الكتابية وغيرهامتميز ف -د
القدرة على تمثيل الجامعة على أعلى المستويات سواء مع الخريجين أو  -ه

 .غيرهم من الجهات المانحة
 .يفمل الحاصلون على درجات وم هالت أعلى -و
 .(Rojer,2015, P.2المعرفة ببرامج إدارة األموال ) -ز

بعاااض الجامعاااات األمريكياااة  وتتمااامن إدارة أماااوال المشااااركة الشاااعبية فاااي
وتتشااكل ماان مجموعااة  ،وهي لجنااة مسااتقلة وتتبااع مجلااس األمناااء ،لجنة لالستثمار

كماااااا فاااااي جامعاااااة كنتااااااكي  ،مااااان قبااااال مجلاااااس األمنااااااء ن مااااان األعمااااااء يعيناااااو 
Kentucky، وتتحدد مسوولية هذا اللجنة في: 

 .وأهداف أصول الوقف ،تأسيس فهم واضح ألهداف االستثمار -أ



 املشاركة الشعبية يف متويل التعليم                                 حممد جاد حسي أ.د/  

377 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

 .اإلرشاد فيما يتعلق باستثمار أموال الوقفتقديم  - 
 .وضع أسا  لتقييم نتائج االستثمار -ي
 .ا ألفمل الممارسات والقوانين المعمول بهاإدارة األصول الوقفية وفقً  -د
ألوقاف الجامعة والشركات التابعة مراجعة واإلشراف على برامج االستثمار ال -ه
 .لها
ومراجعة خط  اإلدارة العامة ألموال  ،ارينتقييم مدير  االستثمار والمستش -و

 .األوقاف
الحفاظ على القدرة الشرائية للجامعة على المد  الطويل باالستفادة من  -ز

 .األصول الوقفية وإيراداتها

لتقاااديم  ؛كماااا يحاااق لهاااذا اللجناااة االساااتعانة بمستشاااارين مااان خااااري الجامعاااة
تشااارين بناااء علااى خبااراتهم ويااتم اختيااار هاا الء المس ،المشااورة المتخصصااة والاادعم 

االستشاااريين األعمااااء  ويااتم تعيااين ،االسااتثمار والتمويااال فااي مجاااالت مثاال إدارة 
علااى  ؛ويجااوز إعااادة تعيياانهم ماارات أخاار   ،في لجنة االستثمار لمدة ثااالث ساانوات

وتقاادم تقااارير  ،الجامعااةعااددهم فااي أ  وقاات عاان ثالثااة أعماااء فااي أال يتجاااوز 
 University of)ألمناااااء مااااع كاااال اجتمااااال لجنااااة االسااااتثمار فااااي مجلااااس ا

Kentucky, 2015, P.4) 
الواليات في العالي  المشاركة الشعبية في تمويل التعليمتفعيل آليات  (7

  :المتحدة األمريكية

 تماااااعإن معظااااام حماااااالت زياااااادة مصاااااادر تمويااااال الجامعاااااات األمريكياااااة 
قاات نفسااه تسااهم فااي الو  ،مجموعة من اآلليات القادرة على تحقيااق أهااداف الجامعااة

تناااااول الخياااااارات المتاحاااااة أماااااام و  ،فاااااي الوفااااااء باحتياجاااااات ومتطلباااااات الماااااانحين
المااانحين فااي هااذا الصاادد يزيااد إلااى حااد بعيااد ماان احتماااالت العثااور علااى وسااائل 

علاااى نحاااو يساااهم فاااي و  ،وأدوات مناسااابة لتقاااديم المااانح والهباااات الخيرياااة المطلوباااة
ومااان باااين اآللياااات واألدوات التاااي مااان  ،الوفااااء باحتياجاااات الماااانحين المساااتقبليين
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زيااادة الشااائع تطبيقهااا ماان جانااب الجامعااات األمريكيااة فااي إطااار جهودهااا الهادفااة ل
 ,Jeff) مااا يلااي ،سااتعانة بااالمنح والهبااات الخيريااةتمويلهااا المااالي ماان خااالل اال

2011, PP.47-48و )(Zachary,2013,P.30) و(Harvard Business 

School, 2015,P.2(و )Matthew, 2015, P.47 )و(Philip, 2015, 

P.29): 
؛ للحصول على موارد مالية الخيريةالمنح والهبات تنظيم الحمالت لجمع   -أ

من أجل استخدامها في تلبية احتياجات الجامعة  سنو  بشكل إضافية 
  .الرئيسة هاتطوير عملياتو 

 تنظيم الحفالت العامة أو الخاصة لزيادة المنح والهبات الخيرية ذات  - 
مع توجيه االهتمام  ،مع االهتمام بتنول المانحين ،المبال  المالية الكبيرة 
حي  يطلق يد الجامعة في تقديم المبادرات وتوسيع  ،للتمويل غير المقيد

 .أوجه االستثمار دون االعتماد على القيود
وجود خطة واضحة ومحددة لمعرفة ما إعداد دليل لجمع التبرعات يشمل  -ي

و زيادة رأ  مال الجامعة من الهبات والتبرعات يجب القيام به نح
ى كل منها بأحد عن  ت   ،بأهداف إجرائية فرعيةً  اتتممن خططً  ،واألوقاف

أو تطوير بعض  ،أو أحد المشروعات ،تمويل أحد المنشآتالجوانب، مثل: 
لعدم قدرتها على تحديد  ؛مع اقترال مبال  محددة للجهات المانحة ،البرامج

 .عةاحتياجات الجام
وضع تعليمات واضحة حول كيفية المساهمة سواء بشكل مباشر أو من  -د

لتسهيل طر  التبرل  ؛خالل الوسائل التكنولوجية كالتبرل من خالل اإلنترنت
 .أمام المواطنين

االستفادة من الفعاليات المجتمعية برعاية نواد  الخدمات أو الفر   -ه
 ا لى أن تستخدم طرقً ع ،في الحصول على الدعم  ،أو الموسيقيةالرياضية 

للحصول على األفكار  ؛وطرل الحمالت ،في التسويق والدعاية إبداعيةً 
 .والتقنيات المبدعة لجمع التبرعات
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ب ضافة قدر ااااا كشركات المنتجات الغذائية ااااا محاولة إقنال بعض الشركات  -و
 .بسي  من المال على المنتجات وتخصيصه لتمويل الجامعات

ات على بعض األشياء النادرة أو التذكارات أو األعمال إجراء بعض المزاد -ز
مع التغطية  ،وتخصي  العائد للجامعات ،الفنية الخاصة ببعض المشاهير

اإلعالمية الكبيرة سواء من خالل القنوات التليفزيونية أو المنشورات 
 .لجذ  أكبر عدد من الجمهور ؛والملصقات وغيرها

مع إعالمهم بالتشريعات القانونية  ،معنشر ثقافة التبرل لد  أفراد المجت -ل
 .ة بالتبرعات كاإلعفاء من المرائبالمرتبط

تستطيع إقنال الجهات وجود هيوة مدربة وم هلة إلدارة أموال التبرعات  - 
ودعم توجهاتهم نحو وقف بعض أموالهم أو  ،المختلفة بأهمية التبرل

 .الوفاة  وعدم االنتظار لما بعد ،ممتلكاتهم للجامعات أثناء حياتهم 
 ، لتحقيق االستثمار الدائم للموارد ؛إنشاء لجنة الستثمار أموال التبرعات - 

 .وتوفير مصدر دائم ومستمر لزيادة تمويل م سسات التعليم العالي
في تمويل  المشاركة الشعبيةتفعيل في  Harvard تجربة جامعة هارفارد( 8

 :التعليم العالي

ي جامعااة خاصااة غياار هادفااة وهاا  ،م 1636أنشوت جامعة هارفارد في عام 
ومااان  ،أقااادم م سساااة للتعلااايم العاااالي فاااي الوالياااات المتحااادة األمريكياااةوتعاااد  ،للاااربح

معااة إلاااى اساام أول متباارل للجامعاااة ويرجااع اساام الجا ،أعاار  الجامعااات فااي العاااالم 
مكانااة  19واحتلت الجامعة ابتداء من القرن  ." John Harvardجون هارفارد "

ا م سسااا لرابطااة الجامعااات األمريكيااة فااي لجامعااة عمااوً وتعااد ا ،وطنيااة ثاام دوليااة
ومنااذ إنشااائها  ،ا فااي النشااا  البحثااي""عاليااة جااد   وهي جامعااة بحثيااة ،م 1900عام 

ولقااد تااولى ثمانيااة ماان خريجااي الجامعااة  ،وتنويريااة وتعمل الجامعة كم سسة ثقافية
 إليهااا المنتساابينماان  150كمااا حصاال حااوالي  ،رئاسااة الواليااات المتحاادة األمريكيااة

وتصاادرت جامعااة هارفااارد  ،امليااارديرً  62ماان خريجيهااا حااوالي و  ،على جااائزة نوباال
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كمااااا  ،م 2015قائمااااة جامعااااات العااااالم حسااااب الترتيااااب العااااالمي للجامعااااات لعااااام 
ا للترتياااااب األكااااااديمي للجامعاااااات العالمياااااة م وفقاااااً 2015تصااااادرت القائماااااة لعاااااام 

Academic Ranking،  نيف وجاااااااءت فااااااي المركااااااز الثاااااااني حسااااااب تصاااااا
Quacquarelli Symonds (QS)  م 2015م و2014م و 2013فااي أعااوام 
عمااااو هيوااااة  ألاااف 16شااامل الجامعااااة وت ،بعاااد معهااااد ماساتشوساااتس للتكنولوجيااااا

 (  Harvard University,2013b,P.1) التدريس ومواف

فاااي التعلااايم والبحااا  أن تكاااون جامعاااة رائااادة  :أهاااداف الجامعاااة فااايوتتمثااال 
تااوفير أعلااى مسااتو  ماان التعلاايم للمنتساابين و  ،ية العالميااةبما يحقق التنافس ؛العلمي

تقااديم الدراسااات و  ،واالحتفاااظ بااالمتميزين ماانهم  ،بمااا يتناسااب مااع المعااايير العالميااة
تعزياااز االكتشاااافات الجديااادة بماااا يااا د  إلاااى تحقياااق النماااو االقتصااااد  و  ،المتميااازة 

تعزيااااز الهويااااة و  ،اا وعالمياااا  والوفاااااء بمتطلبااااات سااااو  العماااال محلياااا   ،واالجتماااااعي
 Harvardوتااأهيلهم ألن يكونااوا قااادة لهاام إسااهامات متمياازة ) ،الوطنيااة للطااال 

University, 2014, P.3).  وتمتلااك جامعااة هارفااارد أكباار األوقاااف الجامعيااة
وصااالت فاااي عاااام  قااادوكانااات األوقااااف  ،م 2011ا مااان سااابتمبر فاااي العاااالم اعتباااارً 

 ،م 2010فااااااي عااااااام  دوالر مليااااااار 28وصاااااالت  ،مليااااااار دوالر 26م إلااااااى 2009
 دوالر مليااار 30.435وبلغاات  ،م 2011فااي عااام  دوالر مليااار 31.728 وصاالت
 35.883وبلغاات  ،م 2013في عااام  دوالر مليار 32.334ثم  ،م 2012في عام 

ملياااار  36.449م إلاااى 2015م وصااالت فاااي عاااا ،م 2014فاااي عاااام  دوالر ملياااار
وهااي تأسساات  ،تقلمساا  صااندو   12.700الجامعة ماان ويتكون الوقف في  ،دوالر

وهااي تتنااول مااا  ،على مد  سنوات طويلة لمجموعة واسعة ومتنوعة من األغراض
وفيمااا يتعلااق بالهاادايا فقااد  .بين المقيدة )بشكل دائم أو بشكل م قاات( وغياار المقياادة 

 ،ملياااااون دوالر 419لتصااااال إلاااااى % 24م بنسااااابة 2014زادت الهاااادايا فاااااي عاااااام 
 878لغااات تبرعاااات الطاااال  حاااوالي وب ،ملياااار دوالر 1.5ووصااالت الهباااات إلاااى 

مااان  (3-ي  501)والجامعاااة معفااااة مااان المااارائب بموجاااب الماااادة  ،ون دوالرمليااا 
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وتتمثةل  ،(Harvard University, 2014, P.22) قااانون اإلياارادات الداخليااة
   :فيما يليلضمان المشاركة الشعبية هارفارد جامعة سياسة 

 ،قبول الطال نسبة دة سعت الجامعة إلى زيا :اقبول  الب أكثر تنوعً  -1
وزيادة  ،وخاصة مع التوسع في نطا  الجامعة ،وخاصة الطال  الدوليين

ة من برامج وإنشاء مجموع ،وإضافة المدار  العليا الجديدة ،أعداد الطال 
والذين يمكن أن  ،وذلك لجذ  أكبر عدد من الطال  ؛البكالوريو  الجديدة

الوقت الذ  تقدم فيه الجامعة  وذلك في ،يسهموا في تقديم الدعم للجامعة
بعض المنح الدراسية للطال  )على أسا  الجدارة( كما تقدم بعض المنح 

ويتم اإلنفا  على  ،لبعض الطال  الذين يمرون بمائقة مالية أثناء الدراسة
ومن الجدير بالذكر أن عدد طال  جامعة  ،تلك المنح من صندو  الوقف

% منهم في مرحلة 68 طالب 21.708م بل  2015هارفارد في عام 
ويبل  عدد  ،منهم في المرحلة الجامعية األولى% 32الدراسات العليا و
 ،% منهم في مرحلة الدراسات العليا85 ،اطالبً  4.940الطال  الدوليين 

ويبل  عدد أعماء هيوة التدريس  ،في المرحلة الجامعية األولى% 15و
 .ا من دول أخر  عموً  2.179ا منهم عموً  4.184

إلى م 1850ا من اتجهت الجامعة اعتبارً  :الشراكة م  القطاع الخاص -2
كما  ،وتأمين الدعم المالي ،لتمويل بعض أنشطتها ؛القطال الخا 

وتقدم الجامعة  ،ازدهرت المنح المقدمة للجامعة مع بداية القرن العشرين
 ؛كلية إدارة األعمال بالتعاون مع أصحا  المشروعاتا في ا بحثي  برنامجً 

 ,Harvard University, 2014a) لحفاظ على دعم ماد  مستمرل

P.4) . 
ا ال يتجزأ من تعتبر الجامعة الهبات والتبرعات جزءً  :نشر ثقافة التبرع -3

وتسعى بشكل مستمر إلى التواصل مع الخريجين  ،الصحة المالية للجامعة
المشاركة النشطة من الخريجين واألصدقاء في واألصدقاء؛ لممان 

وتقوم بالعديد من الحمالت للتوعية بأهمية  ،للتبرعات والهبات تقديمهم 
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مع المواءمة بين مصالح المانحين  ،التطول وتقديم الدعم للجامعة
 .واالحتياجات األساسية للجامعة

شركة يوجد بالجامعة  :والهبات والتبرعات الوقفشركة إلدارة أموال إنشاد  -4
 ،ممان توفير الدخل لمدة طويلةل ؛والهبات والتبرعاتالوقف إلدارة أموال 

ويشرف عليه  ،وبناء نموذي مالي مستدام يلبي تطلعات الجامعة المستقبلية
وتقوم إدارة الصندو  باستثمار جميع التبرعات الواردة  ،مجلس األمناء

للجامعة )تتمثل االستثمارات في العقارات والمشاركة بأسهم مع القطال 
  .والمتاجرة بالبورصة( ،الخا 

الجامعة مجموعة من الكراسي البحثية يوجد في  :لكراسي البحثية الممولةا -5
وهذا الكراسي مخصصة  ،التي تمول بشكل دائم من صندو  الوقف

كما تستخدم تلك الكراسي كمكافأة ألفمل  ،لخساتذة البارزين )األفذاذ(
أو الستقدام كبار األساتذة من الم سسات األخر   ،أعماء هيوة التدريس

(Lynne, 2008,  P.11).  
ت من جامعة هارفارد بأن حجم  :المحافظة على السمعة العالمية للجامعة -6

ومستو  دعم المجتمع  ،حجم الم سسة :المشاركة الشعبية يتوقف على
ولذا تسير الجامعة  ،والذ  يكون نتيجة السمعة العالمية للجامعة ،المحلي

حفاظ على سمعة متميزة بين لل ،ا للمعايير العالميةوفقً  كافةً  في أنشطتها
 .جامعات العالم 

تسعى الجامعة إليجاد فر  استثمارية فريدة من  :بناد فرق لالستثمار -7
ا في ا كبيرً نجاحً اإلستراتيجية وقد حققت هذا  ،خالل االستثمار المباشر

وهي  اااااوتعمل تلك الفر   ،وزيادة المحاف  العقارية ،تنمية موارد الجامعة
 على  اااااوتمم ذو  الخبرة والموهبة  ،ل المشاركة الشعبيةتحت إدارة أموا

وتوفير  ،وتقليل التكاليف ،دراسة أفمل الفر  للسيطرة على المخاطر
ودراسة األسوا  وتوقيت الدخول  ،لزيادة استثماراتهم  ؛الفر  للمستثمرين
إقامة عالقات التعاون كما تسعى تلك الفر  إلى  ،فيها والخروي منها
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تقدم تلك الفر  دورات و  ،ا( مع أفمل المستثمرين في العالموخارجي   ا)داخلي  
 Harvard)في دراسة السو  وأساليب االستثمار للطال  تدريبية للطال   

University, 2014, P.15).  
تقدم الجامعة العديد من  :بناد القدرات وتقديم المشورة للجهات المانحة -8

ها مساعدتها في بناء قدرات من ،معةالحوافز للجهات التي تقدم الدعم للجا
وكذلك تقديم المشورة  ،من خالل التدريبات وورش العمل الموارد البشرية بها

ومساعدتها على تحسين  ،ودراسة التحديات التي تواجهها ،والدعم الفني
في وتوفير التقنيات  ،وعلى تنافسية بيوة األعمال في مواقعها ،األداء

 Kathleen & Aaron) فق مع سياسة الجامعةالتي تتالمجاالت الحيوية 

& Roberto, 2010, P.25). 

ومااان مباااررات الجامعاااة لالتجااااا نحاااو المشااااركة الشاااعبية للحصاااول علاااى  
 :(Goldie, 2010, P.7) ما يلياألوقاف والمنح والتبرعات 

وخاصة  ،أن نمو المشاركة الشعبية يعد الدرل للجامعة من القو  التنافسية –
 ،جينريموال المقدمة للجامعة يقلل من الحاجة للطال  والخأن استثمار األ

حوافز لتشغيل الجامعة بكفاءة قد كما أن قو  السو  التقليدية التي توفر ال
ولذا تسعى الجامعة للبعد عن المخاوف المالية بهذا  ،تقل  إلى حد كبيرت

 . االستثمار
في % 5والي المغ  المستمر على الموازنة االتحادية والذ  وصل إلى ح –

 ، والذ  يصعب معه ضمان جودة التدريس والبح  العلمي ،م2014عام 
 .لذا كان السعي إليجاد الموارد اإلضافية

للحفاظ على مكانتها الرائدة  ؛حاجة الجامعة إلى االستثمارات المالية الكبيرة –
  .وضمان المستقبل األفمل لخجيال المختلفة من الطال  ،وتعزيزها

علاااى لحصااول ا إلااى اتسااعى دائماااً  أن جامعاااة هارفااارد ،وممااا ساابق يتمااح
توثيااق عالقتهااا مااع إلااى ولااذلك تسااعى  ؛ومشاركة شعبية واسعة ،استثمارات مباشرة 
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وأولياااء األمااور( وكااذلك مااع م سسااات  ،والخااريجين ،)الطااال  ماان: أفااراد المجتمااع
 ،لااادعم أهااادافها ؛طويلاااة الماااد ساااتراتيجية إوانتهااااي  ،المجتماااع الخاصاااة واألهلياااة
واالساااااتعانة باااااالخبرات  ،ماااااع تعزياااااز الشااااافافية ،للتحااااادي ووضاااااع خطااااا  متطاااااورة 

 .في إدارة األموال واستثمارهاالمتخصصة 

إن تبااوأ جامعااة هارفااارد مكانتهااا العالميااة واعااتالء قمااة التصاانيف العااالمي 
: وإنمااا ماان خااالل ،فااي الحصااول علااى أمااوال المشاااركة الشااعبية لاام يااأت ماان فاارا 

وقاااادرتها علااااى جااااذ   ،وتحقيااااق المعااااايير العالميااااة ،تمياااازلسااااعي الجامعااااة نحااااو ا
ومساااهمتها الفعالااة  ،الموهوبين فاءوأعماء هيوة التدريس األك   ،الطال  المتميزين

والتاااي اساااتطاعت مااان  ،التقااادم مااان خاااالل بحوثهاااا المتميااازة والمبدعاااةفاااي تحقياااق 
   .اخاللها أن تكون من أفمل جامعات العالم وأكثرها تميزً 

 :في المملكة المتحدة العالي المشاركة الشعبية في تمويل التعليم ةةة اثانيً 
United Kingdum 
بالمشاااركة الشااعبية فااي تموياال إلااى االهتمااام  ملكااة المتحاادة ملقااد اتجهاات ال

ويااتم  ،العااالم ماار بهااا يوخاصة مع تغير الظااروف االقتصااادية التااي  ،العالي التعليم 
 :دة كما يليتناول المشاركة الشعبية في المملكة المتح

 :المملكة المتحدةفي  العالي تطور المشاركة الشعبية في تمويل التعليم (1

تعااد واحاادة ماان التقاليااد العظيمااة فااي المملكااة المتحاادة أن تتباارل بقاادر ماان 
فقاااد مكااان العمااال الخيااار  المملكاااة المتحااادة مااان أن تصااابح  ،الماااال ألسااابا  جيااادة 

دية واالجتماعيااة والثقافيااة علااى ناجحة من خالل المشاركة في النجاحااات االقتصااا
المشاااركة وباادأت  ،(Lewis & MacMillan,2012 ,P.2)مد  ساانوات عدياادة 

م 1990فااااي الظهااااور بااااب ء مااااع نهايااااة عااااام فااااي أوروبااااا الشااااعبية فااااي التموياااال 
(Oliver & Christoph & Christoph, 2014, PP.24 و ) 10قباال 

المملكااة المتحاادة هااي التااي لقليل من الم سسااات فااي من ذلك التاريخ كان اسنوات 
في الوقت الااذ  كاناات فيااه  ،تستطيع جذ  المنح والهبات والتبرعات من المانحين
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م سسااات التعلاايم العااالي فااي الواليااات المتحاادة األمريكيااة تحظااى باادعم قااو  ماان 
وذلااك علااى الاارغم ماان أن ( Ian & Fiona, 2012, P.2) األعمااال الخيريااة

فهناااااو ماااادار  أنشااااوت  ،ي المملكااااة المتحاااادة فاااا  طااااوياًل  اللعماااال التطااااوعي تاريخااااً 
وكاناات هناااو حاااالت فرديااة للمشاااركة الشااعبية  ،م 1284بتبرعااات تعااود إلااى عااام 

م مااان 1823فاااي عاااام  London لنااادنجامعاااة منهاااا تأسااايس  ،لتمويااال الجامعاااات
والاااذ  أطلااق حملاااة لجماااع األماااوال  George Birkbeckقباال جاااوري بيركبياااك 

ماان العماال  Sheffeld شاايفيلدجامعااة كمااا أنشااوت  ،ةزمة إلنشاء وتشااغيل الكلياا الال
ماان  ألااف جنيااه إسااترليني 50عاان طريااق جمااع حااوالي  م 1905الخياار  فااي عااام 

 م لاام تكاان هناااو مشاااركة شااعبية بااالمعنى الحقيقااي2002وحتااى عااام  ،المااواطنين
(Lewis & MacMillan, 2012, P.15). 

عات( في المملكة وتم التوسع في االهتمام بالعمل الخير  )المنح والتبر 
ومع إنشاء منظمة  ،م ومنها انتقلت إلى أوروبا2002المتحدة بداية من عام 
ة لدعم وتسريع عملية يم أصبحت األداة الرئيس2004العمل الخير  في عام 

كما  (Simon, 2014, P.19) وآسيا تطوير المنح والتبرعات والهبات في أوروبا
بخصو  المشاركة الشعبية في  م 2004في عام  Thomasكان لتقرير توما  

تمويل الجامعات في المملكة المتحدة أثر كبير في االهتمام بهذا القطال حي  
وأنه إذا  ،أوصى باالهتمام بالقطال الثال  )العمل الخير ( في تمويل الجامعات

ف نه من المتوقع أن تحصل الجامعات  ؛تم وضع الخط  الالزمة لجمع التبرعات
 & Lewis) م 2022بحلول عام  إسترلينيمليار جنيه  2على ما يقار  من 

MacMillan,2012 ,P.2). 

وكااااان ماااان توابااااع التقرياااار أن وصاااالت التبرعااااات فااااي نهايااااة الساااانة الماليااااة 
ألااف ماان  132تاام جمعهااا ماان  إسااترلينيمليااون جنيااه  513م إلااى 2006/2007

بعاااد خمااااس ساااانوات  جنيااااهملياااون  693وزادت التبرعااااات لتصااال إلااااى  ،الماااانحين
عاان  هم بعماا وقااد أعاار   ،ألااف ماان المااانحين 204من حوالي % 16بزيادة قدرها 
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القلااق ماان صااعوبة تزايااد التبرعااات وخاصااة ماان الخااريجين فااي الوقاات الااذ  زادت 
ا فااي المسااتقبل وأن تلااك الرسااوم ستساابب رادعااً  ،فيااه الرسااوم التااي ياادفعها الطااال 

فااااي المملكااااة  ولكاااان أكااااد آخاااارون علااااى عمااااق ثقافااااة المجتمااااع ،لتقلياااال التبرعااااات
األماار الااذ   ؛وأنااه يفماال أن تكااون العمليااة التعليميااة ذات جااودة عاليااة ،المتحاادة 

تقاااديم الاااادعم و  ،ا فاااي إقناااال الخااااريجين والماااانحين بمااارورة التبااارلسااايكون حاسااامً 
أن أكثاااار ماااان نصاااف سااااكان المملكااااة المتحاااادة خاصاااة و  ،للجامعاااة فااااي المسااااتقبل

خريجااي المملكااة المتحاادة هاام  %( فقاا  ماان1.2ولكاان حااوالي ) ،يتبرعااون كاال عااام 
وهااذا مااا أشااار إليااه أحااد الباااحثين بأنااه بمثابااة جاار   ،امن يعطااون جامعاااتهم حاليااً 

 .(Lewis & MacMillan,2012,P.26إنذار )
( عااادة مباااادؤ يمكااان Mackenzie, 2008, P.10ووضاااع مااااكينز  )

  :منها ،في المملكة المتحدة  االسترشاد بها لتفعيل المشاركة الشعبية
نى أن يكون المانحون على دراية برةية عبم ،شاركة بشكل مسوولالم -أ

االنخرا  في  اوأن يحاولو  ،ورسالة الم سسة التي تتلقى أموالهم أو خدماتهم
 .أثر تبرعاتهم على الم سسة اويتابعو  ،بعض أنشطتها

وذلك بأن تكون على ثقة بأن الم سسة تحقق  ،فهم تأثير عطاء المشاركة - 
 .ويكون لها تأثير على المستفيدين ،لى تحقيقهاأهدافها أو تسعى إ

يتم من خاللها اختيار الم سسة  ،ستراتيجية شخصية للمشاركةإوضع  -ي
 ، ومعرفة الدوافع والظروف واألهداف التي تجعلك تتبرل ،الممنوحة بدقة
 .هبات( ،)منح الذ  تقدمه ونول التمويل

خاللها عملية  فهناو أوجه مختلفة تتم من ،طلب المشورة من المتخصصين -د
ولذا ينبغي طلب النصح؛ لمعرفة احتياجات البرامج أو  ،المشاركة

 .الم سسات المختلفة؛ حتى تتسم التبرعات الفردية بالفعالية
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بحي  تكون هناو كفاءة وفعالية  ،القدرة على تقييم آليات المشاركة المناسبة -ه
ة على العطاء والقدر  ،لعملية المشاركة يتم من خاللها تقييم الوضع المالي

 .باستمرار
 ،متابعة تحسين أموال المشاركة من خالل فهم نتائج استثمار تلك األموال -و

  .وتقييم الخطوات المتبعة في هذا اإلطار

را مااااان  كبياااااً وقااااد شاااااهدت المشاااااركة الشاااااعبية فاااااي المملكااااة المتحااااادة تحااااوالً 
وال وتاارو األماا  ،فبعااد أن كاناات معظاام األمااوال تااأتي عاان طريااق الوقااف ،المااانحين

زادت التبرعات بدرجة كبيرة من الشبا ؛ نتيجااة لزيااادة الااوعي  ،من خالل الوصايا
 ،ورغبااتهم فااي تحماال بعااض المسااوولية مااع الدولااة ،االجتماااعي لااد  أفااراد المجتمااع
كما قد يأتي ذلك نتيجااة  ،(Honey, 2011, P.4والمساهمة في حل المشكالت )

   .نحو تحقيق المساءلة والشفافيةوالسعي  ،رغبتهم في متابعة نتائج أعمالهم في 

 هم بعماا فااي التموياال قااد تاا د  إلااى محاولااة ولمااا كاناات المشاااركة الشااعبية 
فقااد تاام  ،أو محاولااة التااأثير علااى القاارارات ،اسااتغاللها للمااغ  علااى إدارة الجامعااة
لتلقااي الهبااات والتبرعااات  ؛بااد ماان االلتاازام بهااا وضع مجموعة من المبادؤ التااي ال

 :(Christopher,2014,P.29 - 30) يتتمثل ف ،والمنح
وأهدافها  ،قيمها :يجب على الجامعات التما  الدعم الخير  الذ  يتفق مع -أ

 .وفي اإلطار الشرعي ،واحتياجاتها المالية ،اإلستراتيجية
ينبغي على الجامعات أال تقبل الهدايا الخيرية إذا لم يتوفر فهم واضح  - 

 .ألسبا  تقديمها
ة من المبادؤ األخالقية التوجيهية لقبول الهدايا أن تمع الجامعات مجموع -ي

 .المخصصة للمجال العام
مراقبة قانون الجامعات والهيوات الخيرية وغيرها من التشريعات ذات الصلة  -د

ووضع المسوولية الخاصة بقبول ورفض  ،باستالم وصرف األموال
 .التبرعات على عاتق الهيوة اإلدارية لكل جامعة
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وأن  ،تبرعات إلى مدير الجامعة وكبار األكاديميينتفويض سلطة قبول ال -ه
 .يتممن القبول اإلجراءات الواضحة لالستفادة منها

لممان أنهم على  ؛يجب على الجامعات اتخاذ جميع الخطوات المعقولة -و
 ،وأنها ال تأتي من نشا  غير قانوني ،بينة من مصدر التمويل لكل هدية

 .أو يتعارض مع القيم األساسية
ناقشات مع الجهات المانحة أو المحتملة لتزويدها بمعلومات وافية عقد الم -ز

 .وإمكانية مساهمتهم في صنع القرارات ،للغرض من التبرل
أن تتمتع الجهات المانحة المحتملة بالحقو  القانونية والسمعة لقبول  -ل

وأن تميز الجامعات بين الشائعات والتكهنات والمسائل الحقيقية  ،التبرل
حتى ال تخاطر الجامعة بسمعتها عند تعاملها  ؛دعمة بالحقائقالم كدة الم

 .مع بعض الجهات
يجب على الجهات المانحة والمقدمة للهدايا الكبيرة توقيع اتفاقيات منح  - 

ويمكن أن تعفى من ذلك الهدايا والمنح التي تقدم  ،الهدية مع إدارة الجامعة
ايا والتبرعات المقدمة كما قد تعفى الهد ،لتمويل األنشطة التي قد مولتها
 .لبعض المنح البسيطة للطال 

مع  ،يجب على الجامعات نشر اإلجراءات المعمول بها لقبول التبرعات - 
القرارات السابقة المتعلقة بقبول بعض الهدايا  إمكانية إعادة النظر في

أو توافرت  ،بحسن نية خاصة إذا كانت األحداث لم تتح الفرصة للتحقق
على أن تكون تلك اإلجراءات شفافة  ،تطلب ذلكمعلومات الحقة ت

  .ومتناسبة مع الظروف
 
 
 :المتحدةالمملكة في  العالي أهداف المشاركة الشعبية في تمويل التعليم( 2
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وضاامان  ،تعااد المشاااركة الشااعبية وساايلة فاعلااة لتحقيااق أهااداف الجامعااات
ياتها تجااااا والوفااااء بمساااوولحصاااولها علاااى ماااوارد مالياااة تساااهم فاااي تحقياااق رساااالتها 

 ،كمااا أن زيااادة درجااة المشاااركة ي كااد علااى ثقااة المجتمااع فااي الجامعااات ،المجتمااع
وتتمثاال  ،ألن ذلااك ساايعود بااالنفع علااى المجتمااع وأفاارادا  ؛ورغبته في حل مشااكالتها

 :فيما يليفي المملكة المتحدة العالي  أهداف المشاركة الشعبية في تمويل التعليم 
لتلبية  ؛تقديم أفمل الممارساتتمكنها من  ،توفير دخول إضافية للجامعات -أ

 .تنظيميةالمالية و التحتية البنية التطوير و  ،االحتياجات الوطنية
تسهيل ، و العالي تحقيق جماعية المسوولية المجتمعية تجاا تمويل التعليم  - 

 .والقطال الثال  )التطوعي( ،القطاعين العام والخا  :الحوار بين
 ،من بنية تحتية ،زمة لتلبية متطلبات الجامعةتوفير الموارد المالية الال -ي

 وغير ذلك ،وتوفير بعض المنح الدراسية ،ودعم برامج التطوير
(Katsarova, 2015, P.27). 

وتعويض القصور  ،المساهمة في حل بعض مشكالت الجامعات المالية -د
 & Breeze & Wilkinson) ودعم استقاللية الجامعات ،في التكاليف

Gouwenberg, 2011, P.61). 
تحسين تقديم الخدمات من خالل زيادة التنسيق والتكامل مع م سسات  -ه

 .لتحقيق االستثمار األمثل لمواردها المادية والبشرية ؛الدولة
 ستراتيجي للمجتمع المحلياألفراد للمشاركة في التخطي  اإل زيادة فر  -و

(Irich, 2009, P.33) 
وبما  ،مالية وغير مالية دعم أنشطة الجامعة بما يمكنها من جني موارد -ز

ودعم  ،المشاركة في قيادة الجامعة وتعزيز التدريس :يمكن المانحين من
 .(Christopher, 2014, P.7) مواطن المعف ةومعالج ،نقا  القوة

فااي التموياال ت كااد علااى المشاركة الشااعبية وت كد األهداف السابقة على أن 
تطااوير برامجهااا بمااا يمكنهااا ماان و  ،بقاااء واسااتمرار قاادرة الجامعااات علااى المنافسااة
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البحاااااوث مااااان وإجاااااراء مزياااااد  ،وتحساااااين الخااااادمات ،مواجهاااااة تحاااااديات المساااااتقبل
   .وتحقيق األهداف ،والدراسات لخدمة المجتمع

في  العالي السياق الثقافي المؤثر في المشاركة الشعبية في تمويل التعليم( 3
  :المملكة المتحدة

وإسااكتلندا(  ،وويلااز ،)إنجلتاارا :العظمااىتتكون المملكة المتحدة من بريطانيااا 
ومااع ذلااك تنتقاال الساالطة  ،وال تزال المملكة المتحدة دولة وحدويااة ،يرلندا الشماليةأو 

، إذ تحفاال كاال منطقااة وخاصااة فااي مجااال التعلاايم العااالي ،بااين الاادول التااي تكونهااا
ي وبهيوات تشريعية تتمتع بشيء من االسااتقاللية فاا  ،بمجالس تمويل للتعليم العالي

 .مجال التعليم العالي

وتمتااد  ،تقااع المملكااة المتحاادة فااي أوروبااا الغربيااة ،وعلى المسااتو  الجغرافااي
وماان  ،ويحاادها ماان الشاار  بحاار الشاامال ،بطااول المحااي  األطلنطااي وبحاار الشاامال

وتبلاااا  . وماااان الجناااو  فرنساااا ،يرلناااداوماااان الغااار  أ ،الشااامال المحاااي  األطلنطاااي
ا مليااون نساامة طبقااً  8.64السااكان حااوالي ، وعدد 2كم  244,880مساحتها حوالي 
إال  ؛علااى الاارغم ماان أن المملكااة المتحاادة دولااة وحدويااةو  ،م 2015إلحصااائية عااام 

األماار الااذ  أد  باادورا إلااى  ،أنهااا ماارت فااي األعااوام المنصاارمة باابعض التغياارات
وأيرلنااادا  ،وويلاااز ،ساااكتلنداإو  ،إنجلتااارا :ات التعلااايم العاااالي بااايناختالفاااات فاااي سياسااا 

 وماااان األهميااااة بمكااااان عنااااد النظاااار فااااي هااااذا االختالفااااات العلاااام بااااأن .ةالشاااامالي
 United)نجلتااارا إفاااي  ون %( مااان مجماااول ساااكان المملكاااة المتحااادة يعيشااا 80)

Kingdom, 2015,P.1)، ولكنها اتفقت جميعها على أهمية المشاااركة الشااعبية، 
السااتخدام ودورها كبدائل لتمويل التعليم العااالي، وأن المشاااركة الشااعبية تسااهم فااي ا

وتمكااين أصااحا  األمااوال ماان تحقيااق  ،المسااوول للثااروة والتمااامن عباار المجتمااع
وتقلياال الفجااوة بااين األغنياااء  ،لاادورهم فااي معالجااة القمااايا الكباار   ؛غايااات كبياارة 

وتعزياااااز انخااااارا   ،كماااااا أصااااابحت القااااادرة علاااااى جماااااع األماااااوال الخيرياااااة ،والفقاااااراء
 .المتميزة  ا من صفات الجامعةجزءً  ،الخريجين والم يدين
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وتحتل إنجلترا المركز األول بين أقاليم المملكة المتحدة من حياا  المساااحة 
وهااااذا الموقااااع المتميااااز والمساااااحة الواسااااعة جعاااال أهلهااااا يتساااامون  ،وعاااادد السااااكان

ويتساامون باالحتفاااظ باالسااتقاللية والحريااة  ،باااالعتزاز بقااوميتهم وتااراثهم الحمااار  
   .(184  ،2005 ،الشخصية )نبيل خليل وأحمد عبد العال

تعااد إنجلتاارا أولااى الاادول التااي اتخااذت النظااام  ،وعلةةى المسةةتوص السياسةةي
باال تعااد  ،ا لنظام الحكاام بهاااوالديمقراطية أساسً  ،الدستور  قاعدة للحياة العامة فيها

وعلااى الاارغم ماان وجااود عاادد ماان الااوزارات المركزيااة  ،مااوطن الديمقراطيااة النيابيااة
 كافاااة؛ ة المنتخباااة تعاااد مساااوولة عااان إدارة الخااادماتإال أن السااالطات المحليااا  ،فيهاااا

 فااي مجااالس التعلاايم ممااثاًل  ،ومن بينها الخدمات التعليميااة علااى المسااتو  اإلقليمااي
المااادن  فاااي مجاااالس التعلااايم فاااي وعلاااى المساااتو  المحلاااي مماااثاًل  ،المقاطعااااتفاااي 

التااي لااذلك يسااير نظااام التعلاايم فااي إنجلتاارا فااي ضااوء الفلساافة الرأساامالية  ،واألحياااء
ويسااتند إلااى وجااود شااراكة  ،تسعى إلى تحقيق الديمقراطية وتكاف  الفاار  التعليميااة

     ،2005 ،بااين األطااراف المعنيااة بااالتعليم )نبياال خلياال وأحمااد عبااد العااال
أصاابح التفكااك االجتماااعي واالقتصاااد  فااي الساانوات األخياارة ولقااد ( 187-188
 ،مااا فااي ذلااك المملكااة المتحاادة ب ،علااى نحااو متزايااد فااي المجتمعااات الغربيااةا حاااد  

ممااا  ،المساااواة  قلااةبجانااب  ،حي  الفااوار  فااي األجااور بااين األغنياااء والفقااراء عاليااة
وإمكانيااة  ،يتطلااب ماان الساالطة المزيااد ماان التبرياار فااي أوقااات األزمااات االقتصااادية

وهااذا شااجع األفااراد والم سسااات إلااى االنخاارا  فااي العماال  ،حدوث صرال اجتماعي
كن للجهات الغنيااة الفاعلااة ماان أداء دور فااي الحفاااظ علااى الوئااام حتى يم ؛الخير  

ومااا حاادث ماان آثااار  ،واستخدام مواردها إلحداث التماسك االجتماعي ،االجتماعي
م 2011ماادمرة فااي أعمااال الشااغب التااي اناادلعت فااي الماادن اإلنجليزيااة فااي صاايف 

 (.  (Stuart, 2012,P.27دليل على ذلك 

م بعااد شااهرين ماان توليااه 2010تمااوز عااام وفااي كلمااة ألقاهااا فااي ليفربااول 
رئاسة الوزراء ذكر ديفيد كاميرون أن نجال المجتمااع الكبياار ساايعتمد علااى قاارارات 
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وتعهااد بااأن  ،وعليهم إعطاء الوقت والجهد والمااال لماان حااولهم  ،الماليين من النا 
 .((Stuart, 2012,P.31يقدم حااوافز ضااريبية جدياادة لتحفيااز النااا  علااى التباارل 

جهاات المملكااة المتحاادة فااي اآلونااة األخياارة إلااى تموياال التعلاايم العااالي ماان لقااد اتو 
وتهاادف الجامعااات  .مااع نقاا  الاادعم الحكااومي ،خااالل الماانح والهبااات والتبرعااات

ا ماان التبرعااات يصاال في المملكة المتحدة إلى الحصول على دعم يكاد يكااون ثابتااً 
وهااذا ماان شااأنه أن  ،من تمويل الجامعات خااالل الساانوات العشاار المقبلااة% 5إلى 

 ,Ian & Fiona مع الواليات المتحدة )يمع المملكة المتحدة على المسار قلياًل 

2012, P.7)، وي كد ما ساابق أهميااة الاادعم السياسااي لتشااجيع المشاااركة الشااعبية، 
 .ودفع الجمهور إلى التبرل وتقديم المنح والهدايا وغيرها

ماان أكباار االقتصااادات  تعااد المملكااة المتحاادة  ،وعلااى المسااتو  االقتصاااد 
 ،ولهااا قاعاادة صااناعية قويااة ،ر الدول الصناعية فااي العااالم أكبمن  فهي ؛في العالم 

وبالرغم من أنها تنااتج مااا يقاار  ماان  ،كما أنها من القو  التجارية الرائدة في العالم 
 ،ماان قطااال القااو  العاملااة% 2تمثاال الزراعااة أقاال ماان  ،ثلثااي احتياجاتهااا الغذائيااة

ولذلك تسعى المملكااة المتحاادة  ،%25.3% والصناعة 73خدمات ويمثل قطال ال
مااان خاااالل زياااادة  ،فاااي االرتقااااء بجاااودة التعلااايم إلاااى اساااتغالل قوتهاااا االقتصاااادية 

واجتاااااذا  الموهاااااوبين  ،وفير القاااااو  البشااااارية العالياااااة والمدرباااااةوتااااا  ،اإلنفاااااا  علياااااه
 ولمااا كاناات ،وبااالرغم ماان ذلااك( United Kingdom, 2015,P.1والمباادعين )

ال تتوافااق مااع تكاااليف التعلاايم العااالي المتزاياادة قااد  ،العوائد ماان الماارائب الحكوميااة
فقااد اتجهاات المملكااة المتحاادة إلااى تفعياال المشاااركة الشااعبية وإلقاااء جاازء ماان  ،بحاادة 

لتلبيااة  ؛وم سسااات المجتمااع ،طااال  والخااريجين وأولياااء األمااورالالمسااوولية علااى 
، وضاااامان العااااالي حقيااااق تميااااز التعلاااايم وت ،التوسااااع فااااي أعااااداد الطااااال متطلبااااات 

 .جودته

هنااااو العدياااد مااان الظاااروف التاااي مااارت بهاااا  ،المسةةةتوص التةةةاريخيوعلةةةى 
بمااا  كافااة، وأثاارت علااى تطورهااا فااي مناااحي الحياااة  ،والتااي صاانعت تاريخهااا ،األماام 
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ا وهااذا الظااروف التاريخيااة التااي ماارت بهااا الاادول أياا   ،في ذلااك نظاام التعلاايم وأهاادافها
مها السياسية تقف بدرجة كبيرة وراء مااا وصاالت إليااه اجغرافي أو نظكان موقعها ال

ولاااذا تااا ثر الااارواب   ،(286  ،2010 ،خليااالنبيااال الياااوم مااان تقااادم أو تخلاااف )
التاريخيااة فااي المملكااة المتحاادة بااين الجامعااات والمااانحين فااي تحقيااق مياازة تراكميااة 

الجامعااات التااي  وهااذا يعنااي أن ،تحقق نجال عملية المشاركة الشعبية في التموياال
 ،ا فااي قيمااة التبرعاااتتفتقاار إلااى الاارواب  التاريخيااة مااع المااانحين ياا ثر ذلااك ساالبي  

وعليااه فقااد  ،فحيثمااا وجاادت تلااك الاارواب  زادت المااوارد الماليااة ماان أفااراد المجتمااع
 .%(38ا بنسبة )ا تاريخي  قدرت نسبة الجامعات البريطانية التي تمتلك وقفً 

جاااا العماال الخياار  أحااد العواماال التااي تاا ثر بشااكل وتعااد المواقااف الثقافيااة ت
ا حقااق توجهااً ت اوتحقيااق نتااائج ملموسااة؛ ألنهاا  ،كبياار فااي تفعياال المشاااركة الشااعبية

ولكاااان تاااارتب  بدرجااااة الااااوالء  ،ال تاااارتب  بااااالثراءفاااا  ،ا نحااااو جمااااع التبرعاااااتإيجابياااا  
 .واالعتراف بفملها ودورها ،واالنتماء للجامعة

 ،فاااااي نجاااااال جهاااااود المشااااااركة الشاااااعبيةكماااااا يااااا ثر العامااااال االقتصااااااد  
فااااالظروف االقتصااااادية تجباااار الحكومااااة علااااى وضااااع الخطاااا  لتشااااجيع المشاااااركة 

كمااااا تشااااجع الظااااروف االقتصااااادية القطااااال  ،الشااااعبية فااااي تموياااال التعلاااايم العااااالي
كماااا يااا ثر اإلطاااار الماااالي والقاااانوني  ،الخااا  علاااى التبااارل وتقاااديم المااانح والهااادايا

لااة فااي تهيوااة الظااروف المالئمااة لنمااو المشاااركة الشااعبية والتنظيمااي العااام فااي الدو 
 .وانتشارها بين أفراد المجتمع وم سساته

وينطلاااق اهتمااااام المملكااااة المتحاااادة بالمشاااااركة الشااااعبية فااااي تموياااال التعلاااايم 
فاااي العاااالي  الجاااامعى مااان الناحياااة االقتصاااادية مااان إيماااان الدولاااة بأهمياااة التعلااايم 

الجامعااات علااى االقتصاااد البريطاااني" أشااارت ففااي دراسااة بعنااوان "أثاار  ؛االقتصاااد
لمااامان االساااتدامة  ؛الدراساااة إلاااى ضااارورة تنوياااع دخااال م سساااات التعلااايم العاااالي

ا ا كبياارً وأكاادت علااى أن العماال الخياار  يسااهم إسااهامً  ،الماليااة علااى المااد  الطوياال
 ،وتمكاااين الجامعاااات مااان تااادعيم ماااواطن القاااوة لاااديها ،فاااي تاااوفير التمويااال الاااالزم 
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كماااا أن المشااااركة الشاااعبية تبناااي  ،واااة التعلااايم والاااتعلم بماااا يحقاااق التميااازوتعزياااز بي
الااذين يسااهمون علااى المااد  الطوياال فااي تحقيااق  ،شبكات من األصدقاء واألنصار

 ,Christopher, 2014رفاهياااة الجامعاااة بطااار  خااااري ميزانيتهاااا الحكومياااة )

P.6).  وأوصااااات إحاااااد  الدراساااااات بمااااارورة قياااااام الجامعاااااات بتطاااااوير خططهاااااا
وبناااء العالقااات مااع  ،لتتممن نشر ثقافة التبرل ؛الم سسية المتعلقة بجمع األموال

ودعاام المبااادرات الراميااة  ،الخااريجين ماان خااالل أهااداف واضااحة وممارسااات واقعيااة
وترساايخ  ،وتخفاايض ضااريبة رأ  المااال ،إلى إدارة أموال الماانح والتبرعااات بشاافافية

 & Ianامعاااات البريطانياااة )ثقافاااة جماااع التبرعاااات فاااي مواقاااف وسااالوكيات الج

Fiona, 2012, P.12).  وهذا ي كااد السااعي نحااو غاار  ثقافااة المشاااركة الشااعبية
 .المملكة المتحدة د  جميع أفراد المجتمع وم سساته في ل

ضاااوء الفكااار الرأسااامالي  ويسااير النظاااام التعليماااي فاااي المملكاااة المتحااادة فاااي
قاااوم الحكوماااة بوضاااع تف ؛وتكااااف  الفااار  ،تحقياااق الديمقراطياااةالاااذ  يساااعى إلاااى 

بماااا يتفاااق ماااع  ،سياساااة تهتاااد  بهاااا السااالطات التعليمياااة فاااي إشااارافها علاااى التعلااايم 
ومن هذا المنطلق يتم رساام السياسااات التعليميااة بالطريقااة التااي  ،اروفها وحاجاتها

كمااااا أن مشاااااركة  ،وحاجااااات المااااواطنين ،تجعلهااااا مناساااابة للحاجااااات االجتماعيااااة
عليميااة ترفااع ماان معاادل المسااوولية الشااعبية التااي المواطنين في وضع السياسااات الت

تقف وراء التقدم العلمااي الكبياار الااذ  حققتااه ومااا زالاات تحققااه هااذا الاانظم التعليميااة 
ولاااذلك تعاااد المشااااركة الشاااعبية فاااي المملكاااة  ،(302  ،2006،)ساااالمة حساااين
 ،ا للنظااام االجتماااعي الااذ  يقااوم علااى فلساافة الديمقراطيااةا واضااحً المتحاادة انعكاسااً 
  .اا مهمً والذ  تمثل فيه المشاركة عنصرً  ،واالرتقاء بجودة التعليم  ،والكفاءة والقدرة 

 
في العالي  التشريعات المرتبطة بالمشاركة الشعبية في تمويل التعليم( 4

  :المملكة المتحدة
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فااي كاال دولااة مجموعااة ماان القااوانين التااي تاادعم أو تعرقاال الجهااود الراميااة 
وتعكااااس القااااوانين أو التشااااريعات وباااادرجات  ،لخياااار  إلااااى تعزيااااز ثقافااااة العطاااااء ا

يمكااان مااان  ،متفاوتاااة مباااادؤ وقيماااا تشاااكل ماااا يتعاااارف علياااه بأناااه ميثاااا  أخالقاااي
والماانح( عماال تطااوعي  ،والهبااات ،رعاااتب)الت :خالله التأكيااد أن المشاااركة الشااعبية

   .ويهدف إلى النفع العام فق  ،ال يهدف إلى الربح

 ،اركة الشااعبية متأصاالة فااي المملكااة المتحاادة المشاا  إن ثقافااة :ويمكاان القااول
ااإلجمااال  يكاان إن لم  اااااواسع النطا   اأن هناو تأييدً و  للمشاااركة الشااعبية وبشااكل  اااااا

 .ألداء دور أكبر في المجتمع ؛متزايد

برفاااع ساااقف اإلعفااااء مااان المااارائب علاااى  م قااادم اقتااارال2012فاااي عاااام و 
أو رباااع الااادخل أيهماااا  لينيإساااتر ألاااف جنياااه  50الم سساااات الخيرياااة ليصااال إلاااى 

ا مااان خوفااً  ؛ووضااع الاابعض الشااكوو حااول إمكانيااة تنفيااذا  ،ونوقشاات آثااارا  ،أعلااى
 ,Stuartا للتقرياار )ولكنااه لاام يطبااق فااي ذلااك العااام وفقااً  ،التهاار  ماان الماارائب

2012,P.11).   
تعماال أن وقااد ذكاارت إحااد  الدراسااات أن اإلعفاااءات المااريبية ماان شااأنها 

يعطي للمانحين بعض الفوائد وهااو مااا قااد  ،ة لهذا النشا إعطاء إشارة رسمي :على
كمااا أنااه تحفيااز لخثرياااء لالسااتثمار فااي المجاااالت  ،ا لهاام لزيااادة التباارليكااون محفاازً 

وماان أباارز المفاااهيم القانونيااة التااي  ،االقتصااادية واالجتماعيااة فااي المناااطق الفقياارة 
 Nonprofitتحكاااااااااام المشاااااااااااركة الشااااااااااعبية هااااااااااو عاااااااااادم السااااااااااعي إلااااااااااى الااااااااااربح 

(Mark,2013,P.17)  أ  ضااامان توجاااه األماااوال إلاااى المصااالحة العاماااة ولااايس
 .المصلحة الخاصة

ماان  ؛إلااى تقااديم بعااض الحااوافز المااريبيةالبريطانيااة عماادت الحكومااة  ولقااد
وتعزياااااز التوقعاااااات  ،وزياااااادة الهباااااات والتبرعاااااات ،أجااااال تشاااااجيع العمااااال الخيااااار  

فااي الوقاات  ،ا بالقاادر المناساابولكنااه لاايس كافيااً  ،وزيادة عدد المااانحين ،االجتماعية
الااذ  يطبااق فيااه نظااام فاارض الماارائب علااى الهاادايا كمااا هااو مطبااق فااي الواليااات 
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تخفاايض المااارائب علاااى الهااادايا الخيرياااة  هم بعمااا ولاااذا اقتااارل  ،المتحاادة األمريكياااة
تطبااق المملكااة المتحاادة مااا  كمااا ،(Ian & Fiona, 2012, P.6)% 25بنساابة 

 ،ضريبي يعطى للمتبرعين من األفااراد والم سسااات " وهو حافزيسمى "هدية التبرل
وذلااك فااي الوقاات الااذ  يااتم التأكيااد فيااه علااى  ،وتزيد قيمة الهدية بزيادة قيمة التباارل

وهااي  ،لماامان قانونيااة الهبااات والتبرعااات ؛ضاارورة مراعاااة العديااد ماان التشااريعات
 مبااااادؤو  ،(2000قاااانون حرياااة المعلوماااات )و  ،(1998قاااانون حماياااة البياناااات )

قااانون و  ،(2007قانون المحاسبية في التعليم العالي )و  ،(2003حماية البيانات )
 ,Christopher, 2014)( 2011وقانون الجمعيات الخيرية ) ،(2010الرشوة )

P.31). 
أصاادرت محكمااة  ،وفااي ساابيل تشااجيع دول أوروبااا علااى المشاااركة الشااعبية

الماديااة محميااة بموجااب حريااة أن التبرعااات العينيااة و ا مفااادا "العاادل األوربيااة حكمااً 
حركة رأ  المال" وهو ما يدعو صراحة إلى المشاركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم 

( وتماانح جميااع الاادول فااي Thomas,2014, P.16ماارائب )ماان الوعاادم الخااوف 
وإن كاناات بعااض الاادول تمااع  ،حااوافز ضااريبية للتبرعاااتا تقريبااً االتحاااد األوربااي 

 .من المرائب ا لتلك التبرعات المعفيةسقفً 

ا أمااام أولوااك الااذين يرغبااون فااي عاادم وجااود الحااوافز المااريبية عائقااً يشااكل و 
همااة للمااانحين لزيااادة مف دخااال إعفاااءات ضااريبية إشااارة  ،تقااديم الهبااات والتبرعااات

 ,Lewis & MacMillanلااويس وماااكميالن )وهااذا مااا أكدتااه دراسااة  ،تبرعاااتهم 

2012, P.35) بااااين انخفاااااض  إيجابيااااةً  قااااةً والتااااي أشااااارت إلااااى أن هناااااو عال
أ  أن انخفاااض الماارائب بصاافة عامااة ماان شااأنه أن  ؛الماارائب وزيااادة التبرعااات
وليس فق  اإلعفاء المريبي على قيمة األموال المتباارل  ،يرفع من درجة التبرعات

 .بها

وهناااو مفهااوم أو قاعاادة قانونيااة متداولااة فااي كاال تشااريعات العااالم الخاصااة 
وهي تركز علااى عاادم اسااتغالل  ،على المشاركة الشعبية بالمجتمع المدني وتنطبق
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كما تن  كاال التشااريعات  ،األموال الممنوحة في حمالت معينة سياسية أو غيرها
أو  اوهااو مااا يعنااي عاادم اسااتفادة المتباارل سااواء كااان فااردً  ،علااى تحقيااق النفااع العااام 

 ،سااةأربااال أو أنشااطة تحققهااا األمااوال الممنوحااة للم س جماعااة أو م سسااة ماان أ 
   .وإنما تستغل تلك األموال في تطوير أداء الم سسة ذاتها وتحسين أنشطتها

  :المملكة المتحدةفي  العالي مويل التعليمصور المشاركة الشعبية في ت( 5

هم يساا العااالي  إن االتجاااا نحااو تفعياال المشاااركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم 
 .على تلبية متطلبات المجتمع، ويجعله أكثر قدرة في رفع كفاءة التعليم الجامعي

 ،والماااااانح ،والهبااااااات ،)التبرعااااااات :ن المشاااااااركة الشااااااعبية: إويمكاااااان القااااااول
والهاادايا( لاام تأخااذ االهتمااام الكااافي المطلااو  فااي بعااض م سسااات قطااال التعلاايم 

ومحاولااااة تلااااك  ،العااااالي األوربيااااة إال بعااااد اتجاااااا االقتصاااااد العااااالمي إلااااى الركااااود
  علااى الاارغم أن مااا يقاار  ،فااي االقتصاااد العااالمي الم سسات التكيف مع التحااوالت

ا مااع الجهااات بعااض الاارواب  الموجااودة مساابقً  ماان نصااف الجامعااات األوربيااة لااديها
بيااة أشااارت ففااي دراسااة أجرتهااا رابطااة الجامعااات األور  .الخيريااة والجهااات المانحااة

الجامعااااات األوربيااااة تساااعى إلااااى بااااذل الجهااااود لجمااااع  ماااان% 83إلاااى أن حااااوالي 
منهااا لديااه الوقااف التاااريخي الااذ  % 38وحااوالي  ،ن األعمااال الخيريااةاألمااوال ماا 
 .(Breeze & Wilkinson & Gouwenberg,2011, P.7ا ) ثابتً يولد دخاًل 

، جامعااة 167وأكدت دراسة رابطة الجامعااات األوربيااة والتااي أجرياات علااى 
وال المشاااركة تتلقى أماا  اااااومنها جامعات المملكة المتحدة  ااااا أن الجامعات األوربية

فتتلقاااى الجامعاااات بمقااادار الثلااا   ،الشاااعبية بشاااكل يخاااتل  باااين المساااتمر والمتقطاااع
%( 30وبنساابة ) ،ماان األفااراد والشااركات %( في شكل تبرعات منتظمة34ا )تقريبً 

%( ماان العينااة أنهااا لاام 66فااي حااين أشااارت نساابة ) ،فااي صااورة تبرعااات ألول ماارة 
 ,Breeze & Wilkinson & Gouwenberg,2011 اتتلااق هاادايا مطلقااً 

P.49). 
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بيااة و الاادول األور  الجامعااات فااي وتعااد جامعااات المملكااة المتحاادة ماان أولااى
تااأتي المشاااركة و  ،وتعزيااز دور العماال الخياار   ،التااي اتجهاات نحااو جمااع التبرعااات

تتمثاال فيمااا  ،المملكة المتحدة فااي عاادة صااورفي  العالي مويل التعليم الشعبية في ت
 :يلي
  Philanthropyوالهبات  التبرعاتالمنح و  -أ

لقد نمت المشاركة الشعبية في المملكة المتحدة ونمااجت بشااكل أكباار ممااا 
وقااد زادت األمااوال التااي تاام جمعهااا ماان التبرعااات فااي  ،كانت عليه في بقيااة أوروبااا

مليااون  693مليااون إلااى  513المملكااة المتحاادة فااي الساانوات الخمااس األخياارة ماان 
ن اآلن لاااادينا ممارسااااات جياااادة فااااي جمااااع "إ :ممااااا حاااادا بااااالقول ؛إسااااترلينيجنيااااه 

المتحااادة  ولااام نعاااد بحاجاااة للنظااار إلاااى الوالياااات ،التبرعاااات فاااي المملكاااة المتحااادة 
مليااون  513م تم جمااع حااوالي 2006/2007ففي نهاية السنة المالية  ،"األمريكية

مااس ساانوات قاادمت وبعد خ ،م سسة 131ألف مساهم و 132من  إسترلينيجنيه 
وهااذا  إسااترلينيمليااون جنيااه  693ف من المانحين حوالي لأ 204م سسة و 152
وارتفااااال فااااي  ،أكثاااار ماااان المااااانحين% 54و ،أكثاااار ماااان الم سسااااات% 16يعنااااي 

أشااارت إحااد  قااد و  ،(Ian & Fiona, 2012, P.5)% 35األمااوال بنساابة 
كمجموعاااة أقااال ساااخاء مااان ذو   م الدراساااات أن األثريااااء فاااي المملكاااة المتحااادة هااا 

علااى الاارغم ماان أن أغنااى  (Ian & Fiona, 2012, P.6)الاادخل الماانخفض 
 ،مااان إجماااالي ثاااروات الااابالد% 56مااان الساااكان يسااايطرون علاااى حاااوالي % 10

 ،(Honey, 2011, P.5ماان التبرعااات الفرديااة )% 20ويقاادمون هاا الء حااوالي 
ألااف  26حااوالي المملكااة المتحاادة بلاا  عاادد الجمعيااات والم سسااات الخيريااة فااي و 

م حااوالي 2010، وقاادمت فااي عااام لم سسااات المجتمااعم الاادعم جمعيااة خيريااة تقااد
 .(Speller, 2011,P.26) إسترلينيمليون جنيه  70



 املشاركة الشعبية يف متويل التعليم                                 حممد جاد حسي أ.د/  

399 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

وبالنساابة لتموياال الجامعااات ماان التبرعااات فقااد زادت بشااكل مسااتمر خااالل 
إصاادار تقرياار م وذلااك بعااد عااام ماان 2011ماان عااام  الفتاارة األخياارة وخاصااة بدايااة

 :أمرين مهمين يرر التق وأوضح ،إنجلترافي مجلس تمويل التعليم العالي ل
مما يدل  ؛م2012/  2011هناو زيادة مستمرة في جمع التبرعات في عام -1

 Higher Educationعلى نشا  مجلس تمويل التعليم العالي إلنجلترا 

Funding Council for England (HEFCE)  كما سجل التقرير استعداد
 .التعليم العالي الخريجين لزيادة االستثمارات الخيرية في مجال

مع  إسترلينيجنيه  بليون  1.18استطاعت جامعة كامبريدي جمع حوالي -2
وأعلنت جامعة أكسفورد أن تبرعاتها تجاوزت ما هو  ،م2011نهاية نوفمبر 

 .م2012في مار  عام  إسترلينيجنيه  بليون  1.25مخط  له وتجاوزت 

لزيااادة تموياال  م 2008وكانت الحكومة البريطانية قد أطلقت خطة في عام 
الل مجلااس تموياال التعلاايم العااالي وذلااك ماان خاا  ،التعلاايم العااالي ماان العماال الخياار  

م ويولياااااو 2008لمااااادة ثاااااالث سااااانوات باااااين أغساااااطس  HEFCE))نجلتااااارا فاااااي إ
تشااغيل مشاارول مماثاال فااي ويلااز ماان قباال مجلااس تموياال التعلاايم تاام كمااا  ،م 2011

 Higher Education Funding Council (HEFCWويلااز )العااالي فااي 

for Wales. 
أعااد  ،ا على االهتمام الشديد في المملكة المتحاادة بالمشاااركة الشااعبيةوتأكيدً 

ا عاان م تقرياارً 2012( في عااام HEFCEإنجلترا )مجلس تمويل التعليم العالي في 
واقترل فيه اسااتغالل الاازخم الكبياار حااول  ،دعم العمل الخير  لتمويل التعليم العالي

وأكاااد ضااارورة ترسااايخ قااايم  ،عبية فاااي تمويااال التعلااايم العاااالياساااتخدام المشااااركة الشااا 
ووضااع أهااداف  ،التبرل في المواقف والسلوكيات لااد  طااال  الجامعااات البريطانيااة

بما يبني ثقة المانحين فااي م سسااات  ،وتكتيكات مناسبة الستثمار أموال التبرعات
 .(Lewis & MacMillan,2012, P.12)العالي التعليم 
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اقشااات الحكوماااة البريطانياااة كيفياااة تحساااين التبااارل مااان م ن2013وفاااي عاااام 
 ،أصااحا  المصاالحة :موافقااةبعااد وهااي مااذكرة تفاااهم تاام التوقيااع عليهااا  ،المرتبااات

لتبااادل المعلومااات حااول كيفيااة  ؛إنشاااء نظااام أكثاار شاافافيةتاام و  ،وأربااا  األعمااال
وفاااي دراساااة أجرتهاااا رابطاااة الجامعاااات  .(Steven, 2013, P.1)تحقياااق ذلاااك 

( ماان %80أشااارت إلااى أن حااوالي ) ،جامعااة 164م شااملت 2011يااة عااام األورب
مااانهم شاااهدت جهاااودهم % 83وأن  ،الجامعاااات تساااعى للحصاااول علاااى التبرعاااات

، وكاناات مساااهمات العااالي بعااض النجااال فااي جمااع األمااوال لانفااا  علااى التعلاايم 
وأشااااارت عينااااة  ،%54حصاااالت علااااى نساااابة  فقااااد ؛االخااااريجين هااااي األقاااال شاااايوعً 

ا ماان التبرعااات فااي ممااا يعنااي مزياادً  ؛ى ثقة الجهات المانحة في الجامعةالدراسة إل
فااي الحصااول علااى تموياال ماان  ( ماان العينااة إلااى رغبااتهم %94) وأشااار ،المسااتقبل

، وأكدت الدراسة علااى أن هناااو العديااد ماان العواماال األعمال الخيرية في المستقبل
منهااااا  ،التموياااالا علااااى نجااااال أنشااااطة المشاااااركة الشااااعبية فااااي التااااي تاااا ثر إيجابااااً 

(Breeze & Wilkinson & Gouwenberg, 2011, PP.7-11):   
 .ستراتيجية مع الجهات المانحةإإقامة عالقات  -
 .التزام القيادات األكاديمية بأنشطة جمع األموال من المشاركة الشعبية -
 .م سسات(أو  ،خريجينأو  ،)أثرياء :نول المانحين -
 .ن قبل الم سسةتكرار محاوالت جمع األموال م -
 .درجة االستثمار في جمع التبرعات -
 .وجود رواب  وجمعيات تحقق ميزة تراكمية في جمع األموال والدعوة إليها -
والمواقف الثقافية تجاا  ،اقتصاد المنطقة :مثل ،العوامل الخارجية المحيطة -

 .العمل الخير  

عاااالي فاااي مااان مجلاااس تمويااال التعلااايم ال بتكلياااف اوفاااي تقريااار صااادر مااا خرً 
أن التبرعاااااات الخيرياااااة فاااااي الجامعاااااات فاااااي المملكاااااة  ( وجااااادHEFCEنجلتااااارا )إ

م بحلاااول عاااا إساااترلينيجنياااه ( ملياااار 2.5دة يمكااان أن تصااال إلاااى حاااوالي )المتحااا 
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 مليااون جنيااه 693ليميااة تلقاات حااوالي ا للتقرياار فاا ن الم سسااات التعم ووفقااً 2020
عاااااااااام  عااااااااان% 35م بزياااااااااادة قااااااااادرها 2012/ 2011خاااااااااالل عاااااااااام  إساااااااااترليني

 .(Dennis & Ruth, 2012, P.9)م 2006/2007
ا فااي تااوفير المناااخ المناسااب لجمااع ا مهمااً وي د  أعماء هيوة التاادريس دورً 

ا ماان ضاارورة المشاااركة النشااطة ماان انطالقااً  ؛وتطوير المشاركة الشااعبية ،التبرعات
 ،ماان خااالل تشااجيع مشاااركة الخااريجينو  ،جانااب أعماااء هيوااة التاادريس والقيااادات

وقياااادة  ،وتقاااديم الحاااوافز لجماااع التبرعاااات ،وتعزياااز فهمهااام  ،عااادد الماااانحينوزياااادة 
مشاااركة الشااعبية بساايا  ال درايااتهم  بذلك كما أنهم ي كدون  ،ثقافة التبرل عملية نشر

 في نطا  م سستهم  

لماااامان المصااااداقية مااااع المجتمااااع  ؛اا حاساااامً كمااااا أن مشاااااركة القيااااادة أماااارً 
 ،حااةحقيااق مزيااد ماان الااتفهم للجهااات المانوت ،وضمان تدفق المعلومات ،األكاديمي

 .ستراتيجية الجامعةال يتجزأ من إ وتأكيد أن جمع التبرعات جزء
  Endowment الوقف-ب

وكاناات األوقاااف ببساااطة  ،األوقاااف لهااا تاااريخ طوياال فااي المملكااة المتحاادة 
ا مصااادر والتااي شااكلت أحيانااً  ،تتمثل في البداية في بعض الهدايا الملكية البساايطة

كماااا تااام إنشااااء بعاااض الصاااناديق الوقفياااة  ،بعاااض م سساااات التعلااايم العاااالي لنماااو
 .(Jushua 2010, P.18م )1830والتي تستخدم الرهون العقارية منذ عام 

تتفاااااوت وقفيااااات الجامعااااات  ،وكمااااا هااااو الحااااال فااااي الجامعااااات األمريكيااااة
 وتحتااااال جامعاااااة كامبريااااادي ،البريطانياااااة بصاااااورة كبيااااارة مااااان جامعاااااة إلاااااى أخااااار  

Cambridge ( 5.890المرتباااة األولاااى مااان حيااا  حجااام وقفياتهاااا والتاااي بلغااات )
م 2006فااي عااام وقفياتهااا حجاام وكاناات  ،م 2014فااي عااام  إسااترليني جنيااهمليااار 

ي ساااانوات حااااوالي أ  زادت فااااي ثمااااان ،إسااااترلينيمليااااار جنيااااه ( 4.100حااااوالي )
حياا  بلغاات حجاام  ،Oxford ثاام جامعااة أكساافورد ،إسااترليني( مليار جنيااه 1.79)

بلغاات  ،Edinburghأدنباارا ثاام جامعااة  ،إسااترلينيجنيااه مليار ( 4.355ياتها )وقف



 املشاركة الشعبية يف متويل التعليم                                 حممد جاد حسي أ.د/  

402 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

بلغاات  ،Manchesterمانشسااتر فجامعة  ،إسترليني جنيهمليون ( 298ياتها )فوق
أوقااااف الجامعاااات فاااي  يوبلااا  إجماااال ،إساااترليني جنياااه( ملياااون 174.3وقفياتهاااا )
 .إسترليني( مليار جنيه 26.477متحدة حوالي )المملكة ال

إلاااى زيااادة التااادفقات  (Steven, 2013, P.13)دراسااة ساااتيفن أشااارت و 
ملياااون جنياااه  62م حاااوالي 2011/2012وبلغااات فاااي عاااام  ،النقدياااة مااان الوقاااف

باإلضاااافة إلاااى أن هنااااو  ،مااان مجماااول النقدياااة المساااتلمة% 11وبنسااابة  إساااترليني
اسااة إلااى أن أحااد الم سسااات العديااد ماان األوقاااف غياار مسااتغلة وأشااارت نفااس الدر 

 ،على ساابيل الوقااف إسترلينين جنيه مليو  137إحد  الجامعات تلقت في الطبية 
مليااون جنيااه  676كمااا ارتفعاات حصاايلة صااناديق الماانح ماان قباال الم سسااات ماان 

فااااااااااي  إسااااااااااترلينيمليااااااااااون جنيااااااااااه  774م إلااااااااااى 2010/2011فااااااااااي  إسااااااااااترليني
 .يم باإلضافة إلى الهدايا العينية المقدمة لم سسات التعليم العال2011/2012

 األنااوال اآلتيااة إلااىفااي المملكااة المتحاادة )الوقااف( وتنقساام التبرعااات الخيريااة 
(The University of Manchester, 2014,P.21): 

حي  تتمتع الجامعة بالحرية الكاملة في  :لتبرعات غير المقيدةا ةةة األولى
 .اإلنفا 
بل الجهات حي  يتم تحديد أوجه اإلنفا  من ق :الصناديق الوقفية ةةة الثانية
 :ومنها ثالثة أنوال ،المانحة

وهي األموال الموقوفة من المانحين مع  :األوقاف الدائمة غير المقيدة –
 ،وتوليد األموال ،إعطاء الحرية إلدارة أموال الصندو  للتصرف

 .واستثمارها بشكل دائم 
لمبادؤ االتبرعات التي تتممن بعض وهي  :األوقاف المقيدة المستهلكة –

 :مثل ،معينةتخصيصها لشراء مستلزمات ك ،في اإلنفا التوجيهية 
 .وغيرها ،جهزة األ وأ ،معداتال
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حي  تقوم الجهات المانحة بتحديد طر   :األوقاف المقيدة الدائمة –
أو تحديد  ،معينةاستثمارها بشكل دائم من خالل االعتماد على أنشطة 

ت المانحة أن فمثال يمكن للجها ؛الكيفية التي يمكن أن تنفق فيها األموال
أو جذ  أساتذة  ،تقرر استخدام جزء من دخل الوقف على منح دراسية

 .من الطراز العالمي
وهي عبارة عن تبرعات مثل المباني  :تبرعات األصول الثابتة ةةة الثالثة

وتستغلها الجامعة مع  ،واألراضي وغيرها من األصول التي ال يتم استهالكها
 .روفاتتقديم حسابات لايرادات والمص

باستثناء  ااااوالهدايا  ،بما في ذلك األصول العينية :الهدايا العينية ةةة الرابعة
كهبات يتم  إيراداتها إن وجدتيمها والمحاسبة عليها واعتبار يويتم تق اااااألراضي 

وقد بلغت قيمة األصول الوقفية في جامعة مانشستر  .إنفاقها على الجامعة
 .إسترليني مليون جنيه 20.6م حوالي 2014عام في  كمثال

وتشااهد الساانوات األخياارة زيااادة كبياارة فااي قيمااة المشاااركة الشااعبية فقااد زادت 
وارتفاااع دخااال  ،م 2013م عااان عاااام 2014فاااي عاااام % 3األصاااول الوقفياااة بنسااابة 

 886م إلااى 2013مليااون فااي عااام  827ماان مانشستر على سبيل المثال جامعة 
ا جعااال الجامعاااة تحقاااق التمياااز فاااي ممااا  ،م 2014فاااي عاااام  إساااترلينيملياااون جنياااه 
نتيجااة تااوفير المااوارد الالزمااة لتمكااين الجامعااة ماان االسااتمرار فااي  ؛مجااال البحااوث

خاصااة  ،بما ي هلها أن تنافس أفمل الجامعات في العااالم  ،خطة التنمية الطموحة
وفااي المرتبااة  ،وأن الجامعة احتلت المرتبة الخامسة بين جامعات المملكااة المتحاادة 

ا لتصااانيف جامعاااة شااانغها  الصاااينية بعاااد أن م وفقاااً 2014ا فاااي عاااام عالميااا   38
 The University of) م 2013فاااااي عاااااام  41كانااااات فاااااي المرتباااااة 

Manchester, 2014,P.10-11).   
  فقد أشااارت إحااد ،وتعد سمعة الجامعة أحد العوامل المهمة لجذ  الوقف

تحاادة ذهااب ماان دخاال خياار  فااي المملكااة الم الدراسات إلى أن نصف ما تم جمعااه
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 وأكساافورد ،كامبرياادي :وهمااا ،منااه إلااى الجااامعتين القااديمتين% 50مااا يقاار  ماان 
(Lewis & MacMillan, 2012, P.54). 

  Alumni Support نيالخريجدعم ج( 

تشاااير التقاااارير إلاااى أن تبرعاااات الخاااريجين المصااادر األقااال فاااي المشااااركة 
الكثياارة التااي بااذلت لتطااوير ، علااى الاارغم ماان الجهااود العالي الشعبية لتمويل التعليم 

ريجين لجماااع التبرعااات فاااي أوروباااا مقارنااة بالوالياااات المتحااادة األمريكياااة ثقافااة الخااا 
(Breeze & Wilkinson & Gouwenberg, 2011, P.19). 

م إلاااى مساااتو  2012/2013ن فاااي عاااام ين المتبااارعيارتفاااع عااادد الخاااريجو 
دة علاااى عاااام زياااا% 5بنسااابة زياااادة  ،خاااريج ألاااف 170جياااد فبلااا  ماااا يقااار  مااان 

مليااااااااااون فااااااااااي  8.2عاااااااااادد الخااااااااااريجين ماااااااااان وذلااااااااااك الزدياااااااااااد  ؛م 2011/2012
 .م 2011/2012مليون في  8.8م إلى 2010/2011

ا بمسااااهمات الخاااريجين فاااي تمويااال ا كبيااارً وتاااولي المملكاااة المتحااادة اهتماماااً 
%( 1.2، وخاصة أن نسبة مشاركة الخريجين فااي التبرعااات بلغاات )العالي التعليم 

ولقااااد وضااااعت  ،م 2012التااااي تلقتهااااا الجامعااااات فااااي عااااام  ماااان جملااااة التبرعااااات
وكااان  ،م 2016%( بحلااول عااام 5ا لتصاال تلااك النساابة إلااى )المملكة المتحاادة هاادفً 

 ,Dennis & Ruth, 2012)م 2009( في عام %1معدل المشاركة قد سجل )

P.7)، وتقوم العديد من الجامعات ب نشاء مكاتب لتنمية العالقااات مااع الخااريجين، 
والااذ  يهاادف إلااى بناااء  ،ب جامعااة بريسااتول للتنميااة وعالقااات الخااريجينمثاال مكتاا 

واسااتخدام  ،والمساهمة في حل مشااكالت الجامعااة ،وتفعيل العالقات مع الخريجين
فااااي عااااام  والتااااي جمعاااات ،خباااارات وثااااروات الخااااريجين فااااي رفااااع مكانااااة الجامعااااة

معااة اء الجاماان الخااريجين وأصاادق إسااترليني مليااون جنيااه 7.5أكثاار ماان  م 2015
 ,University of Bristol) ماان الجمعيااات الخيريااة ألااف 500باإلضااافة إلااى 

2015,P.1)،  تقرياار ا وهااذا مااا أكااد ،تباااين فااي األداءوعلااى الاارغم ماان ذلااك هناااو 
 :  ذلك إلى سببين مراجعة بير " وأرجع"
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ستراتيجية واضحة المعالم تجاا إم االستقرار على سياسة محددة أو عد :األول
 .ت من الخريجينجمع التبرعا

ا هناو تباين في أساليب التعامل مع الخريجين بين م سسة وأخر  وفقً  :الثاني
 .(Steven, 2013, P.3)للعوامل االجتماعية والثقافية المحيطة 

وأكااد التقرياار أن أفماال الجامعااات والتااي اسااتطاعت جمااع قاادر كبياار ماان 
واللتاااان  ،مبرياااديالماااال وساااميت "المجتماااع األفمااال" كانااات جاااامعتي أكسااافورد وكا

ا وهااااذا النساااابة تقريبااااً  ،ماااان مجمااااول األمااااوال المحصاااالة% 45ا حااااوالي حققتااااا معااااً 
ضااعف كمااا أنهمااا يملكااان أكثاار ماان  ،تتقاسم الجامعات النسبة األخر   ثم  ،مستقرة 

 ,Ian & Fionaأعاار  كاال ماان إيااان وفيونااا )ولكاان  .المااانحين عاادد الخااريجين

2012, P.6)  ه ساايكون هناااو صااعوبة كبياارة فااي فااي دراسااتهما عاان القلااق ماان أناا
تشاااجيع الخاااريجين لااادعم الجامعاااات فاااي الوقااات الاااذ  زادت الرساااوم التاااي يااادفعها 

ا الساالبي فااي المسااتقبل هاا بل أشااارا إلااى أن زيااادة الرسااوم ساايكون لهااا تأثير  ،الطال 
 .على المد  القريب والبعيد

علااى العديااد ماان    والااذ  أجاار  NatCenوفااي تقرياار البحااوث االجتماعيااة 
إجااراء مسااح ساانو  ألداء المشاااركة الشااعبية تاام  ،لجامعااات فااي المملكااة المتحاادة ا

 143وشااارو فااي المسااح حااوالي  ،لم سسااات التعلاايم العااالي فااي المملكااة المتحاادة 
وانخفض معدل االستجابة للمسح بااين الم سسااات اإلنجليزيااة ليصاال إلااى  ،م سسة

كمااا  ،م 2011/ 2010فااي عااام % 97م مقارنااة مااع 2012/  2011فااي % 87
افماااااات نساااااابة االسااااااتجابة فااااااي ويلااااااز خان فااااااي عااااااام % 70لتصاااااال إلااااااى  أيمااااااً

وخلااااا  هاااااذا  ،م 2010/2011فاااااي عاااااام % 100م مقارناااااة ماااااع 2011/2012
   :(Steven, 2013, PP.4-35) المسح إلى ما يلي

الهدف من المسح قيا  أداء المشاركين في حمالت جمع التبرعات في العام -1
 .م 2013/  2012
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إلى المزيد من نشر الوعي لد  الخريجين بأهمية المشاركة  أن هناو حاجة-2
وأن تلك الم سسات في حاجة إلى المزيد  ،في تمويل م سسات التعليم العالي

من فهم دوافع الخريجين وكيف يمكن تحقيق استدامة تبرعاتهم على المد  
 .الطويل

قد تفعلى الرغم من الزيادة في عدد الخريجين إال أن بعض الجامعات -3
 .مع الجامعة تواصلخريجيها من خالل قلة ال

في  إسترلينيمليون جنيه  79استثمرت الجامعات في المملكة المتحدة حوالي -4
مليون جنيه(  55% منها )70م وشكلت 2011/2012جمع التبرعات في عام 

 .تكاليف الموافين والباقي تكاليف أخر  
في العالقات مع  إسترلينيمليون جنيه  26استثمرت الجامعات البريطانية -5

مليون جنيه  9نفق عليها ما يزيد عن أمجلة الخريجين التي  باستثناءالخريجين )
 .(إسترليني

ارتفع إجمالي االستثمارات في جمع التبرعات التي تكبدتها الجامعات في -6
 .م2011/2012م و2009/2010بين عامي % 8المملكة المتحدة بنسبة 

المملكة المتحدة في المتوس  خمسة موافين لجمع استخدمت الجامعات في -7
 .ة إلقامة العالقات مع الخريجينوثالث ،التبرعات

والتي لم تحقق األهداف  ،هناو العديد من البرامج الهشة لجمع التبرعات-8
 .الموضوعة

%( في 83نجليزية )إالمشاركة في المسح كانت جامعات  معظم الجامعات-9
وحوالي ثلثي تلك  ،وويلز ،واسكتلندا ،ا الشماليةيرلندأ :حين كان البعض من

 ،م 2001ومعظمها أنشا قبل عام  ،الجامعات لديها برامج لجمع التبرعات
وأربعة منها أنشأت  ،م 2007و م 2001منها برامجها بين عامي % 29وأنشأت 

 .م 2008برامجها في عام 
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 ،ومن أجل حر  الجامعات في المملكة المتحدة علااى مشاااركة الخااريجين
 ؛كمااا حاادث فااي جامعااة مانشسااتر ،فهااي ترصااد ميزانيااات ساانوية لتوعيااة الخااريجين

السااتثمارها فااي  إسااترلينيألااف جنيااه  400م حااوالي 2012فااي عااام فقااد رصاادت 
الااااذين كمااااا تقاااادم الجامعااااة بعااااض الحااااوافز للخااااريجين  ،أنشااااطة توعيااااة الخااااريجين

 ،ة لااازمالئهم مثااال مشااااركتهم فاااي مباااادرات التوعيااا  ،يظهااارون التعااااون ماااع الجامعاااة
ومشاااركتهم فااي معظاام  ،وحمورهم اجتماعااات الجمعيااة العامااة والتااي تقااام بانتظااام 

 ،(The University of Manchester, 2014,P.21)أنشااطة الجامعاااة 
وقدمت إحد  الدراسات عدة سمات أساسية لتحقيااق مشاااركة فعالااة ماان الخااريجين 

 :اآلتي ، تتمثل فيالعالي في تمويل التعليم 
ية جمع التبرعات أكثر فعالية عندما تعبر عن مهمة الجامعة  تكون عمل -1

 .وأن تنبع من رغبة حقيقية في تلبية األولويات ،ستراتيجيتهاوإ ،وهويتها
ألنها توحي بأن القيادة  ؛اا حتمي  التزام إدارة الجامعة ومشاركتهم الفعالة أمرً  -2

للجامعة وأن الهيكل اإلدار   ،ترغب في حل المشكالت وليس البح  عنها
 .فعال ويسير مع السياسة األخالقية للجامعة

لجذبهم  الرئيسيين الذين يقدمون أكبر الهدايا؛إقامة حوار مع المانحين  -3
 .للسعي نحو استمرارية تبرعاتهم وديمومتها ؛واستبقائهم 

وتعريب المانحين بآثار تبرعاتهم  ،إن وضع آليات محددة لتلقي الهدايا -4
وربما يمهد  ،على المانحين اإيجابي   احقق تأثيرً ي ،على الجامعة والمجتمع

 & Lewisالطريق لزيادة المانحين وزيادة التبرعات في المستقبل )

MacMillan,2012,P.27). 
كاان ول ،إن دعاام الخااريجين للجامعااة عمليااة ال تنتهااي بمجاارد إنفااا  األمااوال

ا عامااً  42 ، وماان أبلاا  األمثلااة علااى ذلااك أنااه قبااليظاال تأثيرهااا علااى المااد  البعيااد
لجامعااة مانشسااتر بمبلاا   Langworthyتباارل أحااد الخااريجين وياادعى النجااورثي 

وفااي عااام  ،بغرض تشجيع االكتشاف في علوم الفيزياء ؛إسترلينيآالف جنيه  10
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ويدعى البروفيسور أندريااه جياايم  Langworthyم حصل أستاذ النجورثي 2010
Andre Geim  اا علااى جااائزة نوباال فااي الفيزياااء مشاااركة مااع بعااض علماااء بالااااا

ا Blackett وبالكياات ،Bragg بااراي ،Rutherfordروثاار فااورد  :الفيزياااء وهاام   اااااا
أن السااابب فاااي الفاااوز بالجاااائزة هاااو  Andre Geimوحينهاااا قاااال أندرياااه جيااايم 

 ,Langworthy (Lewis & MacMillanالسااخاء والكاارم ماان النجااورثي 

2012 ,P.49)، جياال نتقاال ماان جياال إلااىأن العماال الخياار  ي ،وي كااد مااا ساابق، 
 ,Russell International…, 2010) مجموعااة روشاايل وقااد أفااادت دراسااة

P.12)  المباشاااارة وغياااار إلااااى أن تبرعااااات الخااااريجين تتماااامن العديااااد ماااان المزايااااا
 ،التأكيد علااى االسااتثمارات طويلااة األجاال بااين المجتمااع واالقتصاااد :منها ،المباشرة 

بتكااارات كمااا أن ذلااك ياادعم البحااوث واال ،ون والتي يمولهااا الجمهااور وماانهم الخريجاا 
كماااا أن هنااااو مناااافع اجتماعياااة ت كاااد علاااى والء الخاااريجين  ،وتحساااين اإلنتاجياااة

 .وانتمائهم 

كمااا ت كااد الجامعااات البريطانيااة علااى أهميااة االسااتثمار فااي العالقااات مااع 
 ،لتقااديم الاادعم المااالي ؛واتبااال الطاار  المالئمااة التااي تجااذ  الخااريجين ،الخااريجين

وأن تكااون هناااو خطااة  ،تكااوين الاارواب  سااواء داخاال المملكااة المتحاادة أو خارجهاااو 
 .ستراتيجية لمشاركة الطال  والخريجين في التمويلإ
  :والوقف( ،والتبرعات ،)المنح :المشاركة الشعبيةإدارة أموال ( 6

لقد سعت المملكة المتحاادة إلااى االسااتفادة ماان أمااوال المشاااركة الشااعبية فااي 
وتحسااااااين األحااااااوال االجتماعيااااااة واالقتصااااااادية  اإلسااااااتراتيجية،داف تحقيااااااق األهاااااا 

تعااد اإلدارة الجياادة و  ،ات الناجمااة عاان حالااة خفااض النفقاااتوملء الثغاار  ،والسياسية
ألن الماااانحين يريااادون  ؛ألماااوال المشااااركة الشاااعبية مااان أسااابا  زيادتهاااا وفاعليتهاااا

ون   ومجاالتها تكاا كما أن أوجه اإلنفا ،التأكد من سالمة اإلنفا  وحسن التصرف
 محل اهتمام ومتابعة األفراد  
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 ،وتعظاايم إيراداتهاااتحتاي أمااوال التبرعااات والوقااف إلااى تنميتهااا واسااتثمارها و 
ولقد عمدت بعض الجامعات في المملكة المتحدة إلى وضع خطة لاشراف علااى 

ماان خااالل توضاايح الاادور الااذ  تقااوم بهااا تلااك  ،وتنظيمهاااأموال المشاااركة الشااعبية 
والمسااتفيدين ماان  ،تواضااطالل أفااراد المجتمااع باإلنجااازا ،وة اإلشرافية للمجتمعالهي

كماااا ت كااد بعاااض الجامعاااات علااى وضاااع الماااواب  القانونياااة إلدارة ، تلااك األماااوال
 .لتحقيق الشفافية والنزاهة ؛أموال التبرعات والوقف

ء ا إلنشاااا متزاياادً شهدت المملكة المتحدة خالل العقدين األخياارين اهتمامااً و  
وربااا  قطاعاااات المجتماااع المختلفاااة  الجامعااااتفاااي  إلدارة العمااال الخيااار   ةم سسااا 

والتركيااز علااى االحتياجااات المحليااة  ،لقماء على التحديات المختلفةابعمها في ب
ماان خااالل تعزيااز مصااادر التموياال ماان خااالل المشاااركة الشااعبية ماان  ،واإلقليميااة

ل الوقف لتلبيااة احتياجااات كما عمدت إلى جع ،األفراد والشركات والقطال الخا 
ا لكااااون المشااااااركة ووفقااااً  ،المجتمااااع المحلااااي أو المنطقاااااة الجغرافيااااة الموجااااود بهاااااا

فااتم اإليعاااز إليهااا باالسااتجابة للسياسااات  ؛الشعبية أحد ممولي مشروعات المجتمااع
ورغبااة  ،مع اإلبقاء على استقاللية التصاارف فااي مصااالح منطقااتهم  ،العامة السائدة 

 ،وتفعيلهااا أضااافت المملكااة إمكانيااة التبرعااات عباار اإلنترناات فااي زيااادة المشاااركة
ماان % 7 – 4م حياا  ارتفعاات ماان 2010م و2008والتااي تماااعفت بااين عااامي 

 (Stuart, 2012,P.80العطاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة )

 ،وال األوقاااافوقااد أنشاااأت معظاام الجامعاااات البريطانيااة صاااناديق إلدارة أماا 
 ،ويحاادد أهااداف االسااتثمار وكيفيتااه ،علااى أمااوال الصااندو   لتكااون رسااالته القوامااة

علااى الحفاااظ علااى  وتركااز إدارة أمااوال المشاااركة الشااعبية ،وزيااع األمااوالوسياسااة ت
وتقااوم سياسااة  ،وتوليااد عوائااد حقيقيااة تتناسااب مااع السااو   ،للتبرعاتالقيمة الحقيقية 

 ,Oxford University,2014) تتمثاال فااي ،دارة علااى أربعااة مبااادؤتلااك اإل

P.29): 
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من خالل جعل االستثمارات ت تي ثمارها على  ؛تعظيم المزايا التنافسية :األول
 .المد  البعيد

من خالل استخدام نهج يعتمد على المشاركة  ؛االستخدام األمثل للموارد :الثاني
 .والتعاون لدعم االستثمار

ا يعتمد وهذ ؛لجذ  المانحيناالجتهاد في العثور على أفكار مبدعة  :الثالث
والقدرة على تقييم سمعة الجامعة والمخاطر االجتماعية  ،على خبرة فريق العمل

 .من خالل االستفادة من آراء المتخصصين ،واالقتصادية والبيوية والسياسية
 ،من خالل اإلنفا  في مشروعات رائدة  ؛التحسين المستمر لالستثمارات :الراب 

أموال المشاركة الشعبية إدارة  كما تشتمل .مع االلتزام بتقديم تقارير عن األداء
وهي تتألف من ذو  الخبرة من مختلف الخدمات المالية  ،على لجنة االستثمار

 .واإلدارية

فر سااااتة اوقااااد أشااااارت دراسااااة رابطااااة الجامعااااات األوربيااااة إلااااى ضاااارورة تااااو 
تمكنهااا ماان إدارة أمااوال المشاااركة الشااعبية  ،جوانااب فااي البيوااة الداخليااة للم سسااة

 :(Breeze & Wilkinson & Gouwenberg, 2011, P.12) وهي ،اءة بكف
 .التزام اإلدارة والحكم  -
 .التزام أعماء هيوة التدريس -
 .درجة االستثمار المالي والبشر  في أنشطة جمع التبرعات -
 .مكافأة العاملين على نجاحهم في جمع التبرعات -
موقع على شبكة  :مثل ،إنتاي واستخدام المواد ألغراض جمع التبرعات -

 .والكتيبات ،والمنشورات الكتابية ،االنترنت
 .استخدام قاعدة بيانات لصيانة وتحدي  السجالت على التفاعل مع المانحين -

ن المشاااركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم : إيمكن القااول ،وفي ضوء ما سبق
تالكهاااا ميااازة العاااالي ينبغاااي أن ينظااار إليهاااا باعتبارهاااا نتيجاااة لسااامعة الم سساااة )ام

نتيجاااة لماااا تفعلاااه الم سساااة )جهودهاااا فيماااا يتعلاااق بأنشاااطة جماااع  يوهااا  ،تراكمياااة(
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وتتفاعاال  ،كمااا أنهااا نتيجااة لموقااع الم سسااة )الساايا  الثقااافي والبيوااي( ،التبرعااات(
العوامااال الثالثاااة الساااابقة فاااي تحقياااق نجاااال جهاااود المشااااركة الشاااعبية فاااي تمويااال 

العواماال السااابقة أن  ي تنقصااها كاال أو بعااضى الم سسااات التاا ، وعلاا العااالي التعليم 
وإيجااااد السااابل  ،إقناااال الماااانحين تنافساااية تساااتطيع مااان خاللهاااا تجاااد لنفساااها مزاياااا

 .المبدعة لجمع التبرعات والمنح

وال يمكن توقع نجال جميع الجامعات في جمع أموال طائلة ماان المشاااركة 
أو الحصاااول  ،ائجالجهاااود والنتااا نفاااس المساااتو  مااان أو أن يكوناااوا علاااى  ،الشاااعبية

ا وإنمااا علاايهم جميعااً  ،على عصا سحرية لجذ  المانحين وإقناعهم ب غدا  األموال
واتبااااال أفماااال الممارسااااات فااااي جمااااع  ،تحقيااااق تنااااول فااااي تااااوفير المااااوارد الماليااااة

وتوايااف المتغياارات المحيطااة بشااكل يمكنهااا  ،واستغالل الموارد المتاحة ،التبرعات
 .حصول على موارد مستمرة ودائمةوال ،من تحقيق االستقرار الماد 

المملكة في العالي  المشاركة الشعبية في تمويل التعليمتفعيل آليات ( 7
 :المتحدة

ن الماضااية تحااوالت كبياارة فااي الثقافااة وتنظاايم لقااد شااهدت الساانوات الثالثااو 
يرجااع الساابب األكباار فااي ذلااك إلااى زيااادة الطلااب االجتماااعي و  ،الجامعات األوربيااة

طالااب فااي التعلاايم م كان هناو حوالي مليون 1960، ففي عام عاليال على التعليم 
 20.246 ارتفااع هااذا العاادد ليصاال إلااى حااوالي ،العالي عباار دول االتحاااد األوربااي

وقااد رافااق  ،(European Union, 2015, P.1م )2014فااي عااام  مليون طالب
كفايااة  ا ماان النقاااش حااول درجااةا كبياارً تلااك الزيااادة الهائلااة فااي أعااداد الطااال  قاادرً 

ممااا أثااار المخاااوف ماان ضااعف كفايااة التموياال لتلبيااة  ؛واسااتدامة تموياال الجامعااة
أنااااه ماااان المتوقااااع أن تحماااال الجامعااااات المزيااااد ماااان و ، يمالعااااال متطلبااااات النظااااام 

كمااااا أن الحكومااااات  ،المساااوولية لتحقيااااق االسااااتدامة المالياااة علااااى المااااد  الطويااال
وعلااى  ،عجااز فااي الميزانيااةتتحاارو نحااو تخفاايض اإلنفااا  العااام كوساايلة لخفااض ال
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وقااو   ،مطالااب اجتماعيااة جدياادة الجامعااات أن تتحاارو للتكيااف بشااكل أفماال مااع 
 .السو  

باهتمااام معظاام العااالي  قد حظيت المشاااركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم لذا ف
ودورها في التقلياال ماان حاادة المشااكالت التااي  ،ا ألهميتها التنمويةتقديرً  ؛دول العالم 

فااااي ولهااااذا تعتمااااد المشاااااركة الشااااعبية فااااي التموياااال  ،جامعاااااتيمكاااان أن تواجااااه ال
   :والتي تتمثل في ،على مجموعة من اآللياتالمملكة المتحدة 

لتكون ضمن سياسة  ؛إضفاء الطابع الرسمي على أنشطة جمع التبرعات -
واستخدام  ،ووضع نظام لقيا  قدرة الجامعة وجهدها لجمع التبرعات ،الجامعة

  .جيل وإدارة تفاعالتها مع الجهات المانحةقواعد البيانات لتس
 ،والمطبوعات ،التقارير :تحقيق التواصل الفعال مع المانحين من خالل -

 .قناعهم برسالة الجامعة وكفاءتهاوإ ،والمحاضرات ،والندوات
 ،أن تكون عملية جمع األموال مسوولية جماعية من خالل إدارة متخصصة -

د أشارت دراسة رابطة الجامعات األوربية في هذا وق ،وال تعتمد على جهود فردية
الشأن إلى أن مسوولية جمع التبرعات اعتمدت في بعض الجامعات على 

واعتمدت بعض الجامعات بنسبة  ،%59وجاء ذلك بنسبة  ،الحاالت الفردية
وحصل مكتب الخريجين على نسبة  ،على مكتب تنمية موارد الجامعة% 57
 .في جمع األموال% 39
إلقنال  ؛د الم تمرات والندوات لمناقشة مشكالت الجامعة والمجتمععق -

 ، ومشكالت الجامعة ،الجمهور بالتبرل للمساهمة في حل المشكالت المجتمعية
  .لمعالجة إحجام البعض عن التبرل ؛ووضع الحلول المناسبة

هم لحمور من خالل دعوت ،وأولياء أمورهم ،تحقيق التواصل مع الخريجين -
لتنمية والئهم  ؛وتقديم الحوافز الالزمة ،الجامعةالت والمناسبات في االحتفا
  .ورغبتهم في تحمل المسوولية تجاهها ،للجامعة

 .بيو تعزيز ثقافة العطاء في مختلف أنحاء االتحاد األور  -
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ستراتيجية شاملة ا من إكون جمع التبرعات من األعمال الخيرية جزءً يأن  -
 .للجامعة

 .لجمع التبرعات داخل الجامعاتبناء الكفاءات  -
وجعل جمع  ،الجامعةت المطلوبة لقيادة جمع التبرعات في مراجعة الم هال -

 .التبرعات واحدة من مسوولياتهم األساسية
بحي  تكون أفمل دافع لجذ   ،مراجعة الممارسات اإلدارية والمحاسبية -

  .الممولين المانحين
 .الت للتبرعاتاستغالل بعض المناسبات في تنظيم حم -
 ،االستفادة من الشخصيات ذات السمعة العالية في الترويج للجامعة وأنشطتها -

كون هذا الشخصيات تحظى بثقة أفراد  ؛ومشاركتهم في حمالت التبرعات
 .المجتمع

بناء عالقات دائمة مع المانحين من خالل دعوتهم لحمور حفالت التخري  -
 Breeze & Wilkinson)ء البارزين منهم  ض األبنية بأسماوتسمية بع  ،السنوية

& Gouwenberg, 2011, PP.9-14). 
 Russellوتقديم التسهيالت الالزمة ) ،توفير حوافز أكبر للمانحين -

Internationa., 2010, P.16 ) 
وقدرتها على إدارة األموال  ،إصدار التقارير عن السياسة المالية للجامعة -

 ،يزيد من ثقة المانحينأن نه ألن هذا من شأ ؛وإنفاقها في المصارف المطلوبة
 .بات وغيرهاهوزيادة رغبتهم في التبرل وتقديم المنح وال

 ،ستراتيجية للتعامل مع أموال المنح والتبرعاتوضع سياسة واضحة وخطة إ -
وتستخدم كموجه  ،حتى يتم جمع األموال في ضوئها ؛المجتمعونشرها على 

لتبرعات في ل  الستغالل بعض المانحينمجاالً بما ال يدل  ؛ألموال التبرعات
 .(Christopher,2014,P.7تحقيق مصالح شخصية )

االهتمام بتطوير أداء الموارد البشرية المسوولة عن جمع الهبات والتبرعات  -
وتدريبهم على استخدام  ،جذ  واستبقاء المانحينفي وتنمية مهاراتهم  ،والوقف
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ووضع الخط  قصيرة  ،تطوير آليات العملو  ،األساليب الحديثة في اإلدارة 
 ,The Sutton Trust, 2003)ل على التبرعات المد  وطويلة المد  للحصو 

P.9 ) 
وتحفيزهم على التبرل  ،السعي الستقطا  أكبر عدد من الخريجين والمانحين -

 .لممان الحصول على أموال بشكل دائم إلى حد كبير ؛بشكل دور  ومستمر
من  م والذ  يحقق إعفاءً 1993نون الجمعيات الخيرية لعام االستفادة من قا -

وتقليل الحواجز التي يمكن أن تعو  تحقيق  ،المرائب على أنشطة التبرعات
  .(The University of Manchester, 2014,P.12مشاركة شعبية فاعلة )

لشعبية في تمويل في تفعيل المشاركة ا Oxfordأكسفورد تجربة جامعة ( 8
 :المملكة المتحدةالعالي في التعليم 

مااان أقااادم الجامعاااات والمراكاااز األكاديمياااة  Oxfordأكسااافورد تعاااد جامعاااة 
كمااااا تتميااااز  ،وصاااااحبة الساااامعة المتمياااازة علااااى نطااااا  العااااالم  ،الرائاااادة فااااي العااااالم 

وقد حصلت علااى المركااز الثاااني ألفماال الجامعااات  ،بمستو  عالمي في البحوث
ا لتصااانيف صاااحيفة التاااايمز م وفقاااً 2015/2016فاااي المملكاااة المتحااادة فاااي عاااام 

اوحصاااااالت علااااااى المركااااااز الثاااااااني  ،البريطانيااااااة وفقااااااا لصااااااحيفة الجارديااااااان  أيمااااااً
كمااا حصاالت علااى المركااز  QS وعلااى المركااز الساااد  فااي تصاانيف ،البريطانيااة

ف فااي تصااني 23 م وعلااى المركااز2015فااي عااام  ARWUالعاشاار فااي تصاانيف 
CWTS  تقاااع فاااي  ،يااار قابلاااة للاااربحخاصاااة غجامعاااة بحثياااة وهاااي  ،لااانفس العاااام

إلااى الشاامال الغربااي ماان  2كاام 100وهااي منطقااة تبعااد حااوالي  ،نجلتااراأكساافورد فااي إ
ممااا يجعلهااا أقاادم جامعااة فااي العااالم الناااطق  ؛م 1096ويعااود تاريخهااا إلااى  ،لناادن

وهي عمااو رابطااة وثاني أقدم جامعة على قيد الحياة في العالم  ،باللغة اإلنجليزية
وعماااااااااااااو التحاااااااااااااالف الااااااااااااادولي لجامعاااااااااااااات  ،وربياااااااااااااةالجامعاااااااااااااات البحثياااااااااااااة األ

 .(University of Oxford, 2015a,P.1).األبحاث
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 ,University of Oxford, 2015d)وتتمثاال أهااداف الجامعااة فااي 

P.10):   
النهوض بالتعليم وخدمة المجتمع والبح  العلمي بما يمكنها من قيادة العالم  -

بادل المعرفة في المملكة  تطوير قدرتها على توليد وتو  ،في مجال البحوث
وضمان مساهمة الجامعة في السياسة  ،وعلى الصعيد العالمي ،المتحدة وأوروبا

 .العامة والنمو االقتصاد 
وعقد الشراكات بما ي د   ،العمل بفعالية مع م سسات ومنظمات المجتمع -

 .لتطوير البح  والتدريس
والقماء على  ،نيةتحقيق تطلعات الطال  في حياتهم المستقبلية والمه -

 .كافة الصعوبات التي تواجههم 
المساهمة بشكل فعال في الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع  -

 .المحلي والعالمي

 38متنوعااة ماان الم سسااات بمااا فااي ذلااك ماان مجموعااة وتتكااون الجامعااة 
وعلااى هااي و  ،ومجموعة من األقسام األكاديميااة التااي تنااتظم فااي أربعااة أقسااام  ،كلية

ا إال أنهااا تاارتب  فااي نظااام اتحاااد  يعماال جنبااً  ،مجتمااع ذاتااي الحكاام الاارغم ماان أنهااا 
وتنتشااار حسااااباتها  ،إلاااى جناااب ماااع اإلدارة المركزياااة برئاساااة نائاااب رئااايس الجامعاااة

وفقا لمبدأ المحاسبة التي وضعتها اللجان الخيرية الستخدامها ماان قباال الجمعيااات 
ا لقااانون الجمعيااات نهااا معفاااة ماان الماارائب وفقااً إ إذ ،الخيريااة فااي المملكااة المتحاادة 

بااادوام  طالاااب 25.905ويبلااا  عااادد طااال  الكلياااة حاااوالي  ،م 2011الخيريااة لعاااام 
وهاام ماان مجموعااة متنوعااة ماان الخلفيااات  ،م 2013/2014كاماال للعااام الجااامعي 

ونساابة طااال  الدراسااات  ،%64وتبلاا  نساابة طااال  المرحلااة األولااى  ،والجنساايات
 ،%27ونسااابة الااادوام الجزئاااي  ،%73بة مااان هااام بااادوام كامااال ونسااا  ،%36العلياااا 

 ،%9ومااان االتحااااد األورباااي  ،%72وتبلااا  نسااابة الطاااال  مااان المملكاااة المتحااادة 
وقااد خرجاات جامعااة أكساافورد العديااد ماان الخااريجين  ،%19وماان باااقي دول العااالم 



 املشاركة الشعبية يف متويل التعليم                                 حممد جاد حسي أ.د/  

416 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

مااان الزعمااااء  30وال يقااال عااان  ،خاااريج تولاااوا رئاساااة الاااوزراء 26مااانهم  ،الباااارزين
 58ن قااول: إويكفااي ال ،ماان الفااائزين بالميااداليات األوليمبيااة 120ونحااو  ،ليينالاادو 

 .من الحاصلين على جائزة نوبل من خريجيها أو المنتمين إليها

 :ويأتي تمويل جامعة أكسفورد من خمسة مصادر
من المشاركة  ،% من إجمالي الدخل43أكبر مصدر وهو ما يمثل حوالي  -1

باإلضافة  ،الموقوفة عيات الخيرية والصناديقالشعبية والتي تتمثل في الجم
حي  تمتلك جامعة  ،إلى تمويل األبحاث الخارجية من المجالس البحثية

أكسفورد أعلى دخل مستمر للبحوث الخارجية من أ  جامعة في المملكة 
 .المتحدة 

خالل مجلس تمويل التعليم العالي في من المنح الحكومية من % 15تأتي  -2
 .إنجلترا

% من اإليرادات األخر  سواء من مطبعة جامعة أكسفورد أو 19وتأتي  -3
 .وبعض األعمال الخيرية األخر   ،الدخل من تسويق البحوث

من الرسوم األكاديمية سواء من طال  المرحلة الجامعية % 21تأتي  -4
 .األولى أو طال  الدراسات العليا

حي  تمتلك جامعة أكسفورد بعض  ؛من دخل االستثمار %25تأتي  -5
التجارة ومشروعات  ،المشروعات السياحية :مثل ،شروعات االستثماريةالم
  .المحروقاتفي 

ر فاااي وقاااد سااااهم ساااخاء المحسااانين علاااى إنشااااء العدياااد مااان أوجاااه التطاااوي
كما مكن الجامعة من اجتذا  واستبقاء أفماال الباااحثين والمااوافين ماان  ،الجامعة

وتعااد األصااول الوقفيااة فااي  ،والمحافظااة علااى مكانتهااا العالميااة ،جميع أنحاء العالم 
تتطااور بساارعة فقااد من أكبر األصااول الوقفيااة كمااا أنهااا  Oxfordجامعة أكسفورد 

ارتفعااات فاااي عاااام  إساااترليني ملياااون جنياااه 636م حاااوالي 2008عاااام  كانااات فاااي
 1.290م حاااوالي 2010وبلغااات فاااي عاااام  ،ملياااارا 1.054م لتصااال إلاااى 2009
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فاااااي عاااااام  ر جنياااااه إساااااترلينيملياااااا 1.982لتصااااال إلاااااى  ،ملياااااار جنياااااه إساااااترليني
جنيااااااه إسااااااترليني مليااااااار ( 4.355) م إلااااااى2015ووصاااااالت فااااااي عااااااام  ،م 2014

(Oxford University,2014, P.4)،  مسااتمرة فااي زيااادة هناااو والمالحاا  أن
وهاااذا ماااا يااادل علاااى اعتمااااد جامعاااة أكسااافورد بشاااكل كبيااار علاااى  ،أوقااااف الجامعاااة
وتنوعاات تلااك  ،الحريااة األكاديميااة والحفاظ علااى ،لتعزيز رسالتها ؛التبرعات الوقفية
وكاال  ،.وغيرهااا ،والماانح الدراسااية ،والهاادايا ،والمباااني ،األراضااي :التبرعااات مااا بااين

 ا حاادا باابعض المااانحين أن يوقفااوا دخاااًل مماا   ؛ذلااك ي كااد ثقااة المجتمااع فااي الجامعااة
 .ا من استثماراتهم للجامعةثابتً 

وتحتاال  ،ر الاادخلي كااد مااا ساابق سااعي جامعااة أكساافورد إلااى تنويااع مصااادو 
وهااو مااا يعنااي  ،األوقاااف والهبااات والتبرعااات دورا مهمااا فااي تااوفير مااوارد الجامعااة

لضةمان المشةاركة  أكسةفوردوتتمثةل سياسةة جامعةة  ،التأكيد على المشاااركة الشااعبية
  :الشعبية فيما يلي

في كد الميثا  األخالقي  :الجامعة لقيم التبرعتضمين الميثاق األخالقي في  -1
بل واالستمرار في  ،جامعة على ضرورة تقديم التبرعات والهبات للجامعةالفي 
اركة الشعبية في تشجيع ا من الدور الحيو  الذ  تقدمه المشانطالقً  ؛ذلك

تمكن أعماء هيوة التدريس والطال  من إجراء البحوث و  ،الجامعةاالبتكار في 
التكنولوجيات  وتطبيق ،واستكشاف المجاالت األكاديمية الجديدة ،المبتكرة
 . وتطوير أساليب التدريس ،الجديدة

تقوم الجامعة ف :المشاركة في المناسبات واالحتفاالت الو نيةالتوس  في  -2
أنشطة  :األنشطة داخل وخاري الجامعة سواءاالحتفاالت و بتنظيم العديد من 

م بعض المزادات على المقتنيات الموقوفة وتنظ ،أو ثقافية ،أو فنية ،رياضية
والهدف من كل ذلك جمع التبرعات لدعم ميزانية  ،لجامعة من بعض المشاهيرل

كما تنظم الجامعة بعض الندوات لتبادل واستكشاف األفكار مع  ،الجامعة
وأفراد وم سسات المجتمع؛ لوضع تصورات على  ،أعماء المجتمع األكاديمي

  .نطا  واسع للجوانب المختلفة المرتبطة بكليات الجامعة
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تقوم ف :في مجلس الشيوخبالجامعة همة المتعلقة مقشة بعض األمور المنا -3
مجلس إدارتها بعرض بعض أنشطة الجامعة أعماء الجامعة بمشاركة جميع 

ا وتنتهي تلك المناقشة غالبً  ،وعاتها ومشكالتها في مجلس الشيوخالمهمة ومشر 
ة في دعم للمساهم ؛بالحصول على بعض التبرعات والهدايا التي تقدم للجامعة

  .والقماء على بعض المشكالت ،األنشطة
تسعى الجامعة إلى توايف كافة  :توثيق العالقة م  مؤسسات المجتم  -4

من  ،إمكاناتها لتوثيق العالقة مع المجتمع والحر  على استدامة تلك العالقة
وإقامة شراكات مبتكرة مع قطال األعمال  ،نشر وتطبيق المعرفة :خالل

الدعم الماد  والمعنو   وذلك من أجل الحصول على ؛يريةوالم سسات الخ
كما تعمل الجامعة على تحقيق التعاون الوثيق والعالقات اإلنسانية  ،للجامعة

وهو ما ينمي لد  الطال  الوالء  ،المتميزة بين أعماء هيوة التدريس والطال 
  بعد ا على تبرعات ه الء الطالوالذ  ينعكس إيجابي   ،واالنتماء للجامعة

كما تقدم الخدمات االستشارية ألفراد المجتمع وم سساته العامة  ،تخرجهم
والخاصة وذلك من أجل تعزيز الرواب  مع المجتمع وتحفيزا لدعم بعض المنح 

مليون  9.1م حوالي 2014وقد بلغت إيرادات تلك األنشطة في عام  ،الدراسية
  .(University of Oxford, 2015c,P.10) إسترلينيجنيه 

تعمل الجامعة بشكل مستمر على إطال  حمالت  :إ الق حمالت التبرع -5
دعم و  ،الواائف والبرامج األكاديمية :، وهيثالثة مجاالتالتبرل للجامعة لدعم 

إذ  ،وتحقق تلك الحمالت أهدافها بشكل متميز .والمباني والبنية التحتية ،الطال 
وتكون النتيجة الحصول  ،وضع سقف لحجم التبرعات التي سيتم جمعها يتم 

جمع حوالي  2012فقد تم وضع الهدف في عام  ،على أموال أعلى من المتوقع
مليار جنيه  1.25حوالي وكانت النتيجة الحصول على  ،إسترلينيمليار جنيه 

 إسترلينيمليار جنيه  3ولذلك تم رفع سقف الهدف المطلو  ليكون  ،إسترليني
 University) إسترلينيمليار جنيه  2ى منها علم تم الحصول 2015في عام 

of Oxford, 2015b, P.1). 
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تسعى جامعة أكسفورد إلى تعريب المجتمع بالبحوث التي  :تسويق البحوث -6
تقوم بها ونتائجها المهمة بالنسبة للمجتمع؛ من أجل تحفيز بعض رجال األعمال 

تقنيات الالزمة المعدات والوتوفير  ،وم سسات المجتمع لدعم تطبيق تلك البحوث
وحمور الم تمرات على المستو   ،الرحالت البحثيةتنفيذ و  ،لبحوثلتطبيق ا

األكاديميين المتميزين وغيرهم ممن يرغبون في إجراء واستقدام  ،الوطني والدولي
  .البحوث المشتركة مع الجامعة

تمع الجامعة ضمن خططها باستمرار أهمية  :دعم أبحاث العلماد الشباب -7
وتقوم في ذلك بنشر أخبار عن ه الء الشبا  في  ،الدعم لشبا  العلماء تقديم 

بالكتابة عن يقوم بعض الكتا  الكبار و  ااااا ووسائل اإلعالم  ،مجالت الجامعة
لتعريب المجتمع بهم وبأفكارهم وذلك على  اااااه الء الباحثين في الصحف 

 ،لباحثين وتطوير أفكارهملجذ  الموارد لتدريب ه الء االمستو  المحلي والدولي؛ 
ومساعدتهم على  ،ومن ناحية أخر  تحفيز شبا  الباحثين ،وتسويق أبحاثهم

كة مع م سسات المجتمع تطبيق أفكارهم سواء بشكل فرد  أو جماعي أو بالشرا
 .(University of Oxford, 2015c,P.10) اإلنتاجية

 ،للواائف اتعقد الجامعة بشكل سنو  معرًض  :معرض الوظائف تنظيم -8
يجتمع فيه اآلالف من أربا  األعمال؛ للتعرف على مواصفات الموارد البشرية 

لتزويد  ؛اكما تعرض الجامعة للبرامج المهنية األكثر ابتكارً  ،المطلوبة لديهم 
 ،مع التركيز على التعلم والتنمية ،وأكثر استنارة ،الخريجين بخيارات متعددة 

أحد عمال بالتعاقد على المساهمة في تمويل وتنتج تلك المعارض قيام أربا  األ
  .أو الدورات التدريبية المتميزة  ،بعض البرامجأو 
إلى توفير الفر  صندو  يهدف هذا الو  :الختراعاتأكسفورد لصندوق  -9

نية والمساهمة في تأمين الب ،للمانحين لدعم وتطوير التكنولوجيا في أكسفورد
في التميز  لهاحفاظ على المركز الرياد  ؛ للالجامعةالتحتية لالبتكارات في 

نقل دعم المفكرين والمبدعين من خالل كما يهدف إلى  ،األكاديمي والعلمي
ويتم جمع أموال الصندو   ،األفكار الذكية والمبدعة من النظرية إلى التطبيق
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وهناو أساليب مختلفة لتلقي  ،تلقي التبرعاتو  ،دعم المستثمرينمن خالل 
أو عن طريق شركات  ،نترنتسواء عن طريق: البريد، أو اإلو  التبرعات للصند
كما تقوم  ،خصم جزء من قيمة المكالمات لصالح الصندو (و االتصاالت )

بعض شركات المنتجات الغذائية بالتبرل بجزء بسي  من األربال لصالح 
 ؛الجامعةالصندو  من خالل لجنة االستثمار في ويتم استثمار أموال  ،الصندو  

كما يقيم الصندو  عالقات دائمة مع الشركات  ،ن استدامة الموارد الماليةلمما
 في دعم  الراغبينوالخريجين والباحثين المخلصين للجامعة  اإلنتاجية الرائدة

وي كد  ،الهدايا والمنح من الم سسات الخيرية أيًماويتلقى الصندو   ،ابتكاراتها
شخصي عليهم من خالل  ئدالصندو  للمانحين أن تبرعاتهم ليس لها أ  عا

وإنما  ،تبرعك لن تتلقى عليه أ  عوائد ،تبرعك ليس فرصة استثماريةنشر عبارة "
ا يرسل ا سنوي  إدارة الصندو  تقريرً  وتقدم "هو لدعم االختراعات في الجامعة

لجميع المتبرعين مبينا به تفاصيل االستثمارات التي يقوم بها الصندو  
(Bernard, 2014, P.P.3).  

ا بين التقدم التكنولوجي وارتفااال الطلااب أن هناو اشتباكً  ،ويتمح مما سبق
ممااا دفااع جامعااة أكساافورد إلااى تفعياال المشاااركة  ؛والقيااود الماليااة ،علااى المهااارات

والمحافظااة علااى تميزهااا  ،للمساهمة في دعم أنشطة الجامعة ؛الشعبية في التمويل
وماان أجاال ذلااك انتهجاات سياسااات  ،والمركز الرياد  بين جامعااات العااالم  ،العالمي

توثيااااق العالقااااات مااااع الخااااريجين وأفااااراد  :مثاااال ،متعااااددة لاااادفع وتحفيااااز المااااانحين
وإنشاااااء الصااااناديق المخصصااااة ألغااااراض دعاااام  ،المجتمااااع وم سساااااته اإلنتاجيااااة

 ؛والمشاااركة فااي المناساابات المختلفااة ،وإطااال  حمااالت التباارل ،اإلباادال واالبتكااار
وابتكاااار أسااااليب مختلفاااة لتلقاااي  ،معاااة ومشاااكالتهابغااارض التعرياااب بأنشاااطة الجا

وكل ما سبق ي كد الدور المهم والبااارز للمشاااركة الشااعبية  ،المجتمع التبرعات من
وأن التوسع في تلااك المشاااركة يمثاال مرحلااة جدياادة ماان مراحاال  ،لتطوير الجامعات

حياا  أصاابحت المشاااركة الشااعبية حتميااة يفرضااها الواقااع  ،تطااوير الفكاار العااالمي
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وبالتااالي اسااتمرارية التطااور والتجديااد فااي  ،لعااالمي بهاادف اسااتمرار الاادعم الشااعبيا
   .الحياة اإلنسانية
قارنة تفسيرية ألوجه التشابه واالختالف بين دولتي  م ةةة القسم الراب 

  :المقارنة في تفعيل المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي
والمشااااركة الشاااعبية التاااي  ،القوياااةالمشااااركة الشاااعبية القوياااة بالدولاااة تااارتب  

ومواجهااة  ،قااادرة علااى اإلسااهام فااي تحقيااق العدالااة االجتماعيااة ؛تتااوافر لهااا الرةيااة
والمتأمااال للنظاااام العاااالمي المعاصااار يكشاااف انساااحا   .إشاااكاليات التنمياااة البشااارية

لتتااارو السااااحة لفااااعلين جااادد  ،دور الحكوماااات فاااي كثيااار مااان األحياااان وتراجعهاااا
ولكاان تلااك المشااااركة  ،ا فاااي تحقيااق مصاالحة المجتماااعا قوياا  دورً  ومشاااركين ياا دون 

بااد أن تكااون ماان خااالل توجهااات تاا من بالقاادرات الشااعبية التااي يمكاان أن تقااود  ال
بمااا  ،وتسهم في االستغالل األمثل للمااوارد البشاارية والماديااة ،تجار  تنموية عديدة 

انطالقااة قويااة  يساااعد علااى اإلسااهام فااي دفااع عجلااة التنميااة فااي المجتمااع وتحقيااق
   .ومستمرة 

السااااااتمرار المشاااااااركة  ؛مهمااااااةعمليااااااة كافااااااة إن الحاجااااااة لشااااااحذ الجهااااااود 
إلااى جانااب وضااع  ،وتحديااد المتطلبااات ،ترتيااب األولويااات :ماان خااالل ،وديمومتهااا

 ؛وإعاااالء شاااأنها فاااي المجتماااع ،البااارامج الالزماااة لنشااار الاااوعي بالمشااااركة الشاااعبية
ارتبااا  المشاااركة الشااعبية بااأداء دور  وخاصااة بعااد ،بهاادف تحقيااق مزيااد ماان التقاادم 

الواليااات المتحاادة  :مثاال ،وذلااك كمااا فااي بعااض الاادول الكباار   ،قااو  فااي المجتمااع
 .ودول االتحاد األوربي ،األمريكية

 .وتفسيرهاالمقارنة  تيدولأوجه التشابه واالختالف بين ويتم فيما يلي بيان 
  :دولتي المقارنةفي العالي  في تمويل التعليم تطور المشاركة الشعبية ةةة أوالً 

يتماااح مااان خاااالل دراساااة دولتاااي المقارناااة أنهماااا قاااد أعطتاااا التعلااايم العاااالي 
وأداة  ،ومحاااارو النمااااو االقتصاااااد  ،أولويااااة االهتمااااام؛ ألنااااه أحااااد عواماااال التغيياااار
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الااادولتين تساااعيان إلاااى توسااايع وتنوياااع كماااا أن كاااال  ،التطلعاااات الجماعياااة لتحقياااق
غو  الماليااة وصااعود ن حلول التموياال فااي مواجهااة الماا وتبحثان ع ،التعليم العالي

كما توجهاات الجامعااات فااي دولتااي المقارنااة إلااى تفعياال المشاااركة  ،توجهات السو  
والحصاااول  ،وتهيوااة المناااخ المناسااب لجااذ  أكباار عاادد ماان المساااهمين ،الشااعبية

لتوايفااه فااي تحقيااق تميااز الجامعااة وتحقيااق مركااز  ؛علااى أكباار قاادر ماان التموياال
 .في التصنيف العالميمناسب 

فاااي المشااااركة الشاااعبية باااين الوالياااات المتحااادة  اواضاااحً  اولكااان هنااااو تفاوتاااً 
أكساافورد وكامبرياادي  إن جااامعتي :حياا  يمكاان القااول ،األمريكية والمملكة المتحاادة 

ن ، حياا  إالمقارنااة مااع الجامعااات األمريكيااة ا عندفق  يمكن أن يكونا أفمل حظ  
ملياااون  100المتحاادة لااديها أوقاااف تزيااد علااى خمااس جامعااات فقاا  فااي المملكااة 

مااان الجامعاااات األمريكياااة تمتلاااك نحاااو خمساااة  207مقارناااة ماااع  ،إساااترلينيجنياااه 
كمااا ال توجااد  ،جامعااة فااي المملكااة المتحاادة  100ا من متوساا  أفماال عشر ضعفً 

جامعة في المملكة المتحدة تجار  جامعة هارفارد في الوقف والذ  بل  أكثاار ماان 
   .رمليار دوال 36

لواليااات المتحاادة ويمكن تفسير هذا التفاوت في المشاااركة الشااعبية إلااى أن ل
ت كااد المراجااع التاريخيااة أن العماال الخياار  ف ؛ ماان المشاااركة الشااعبيةا طااوياًل تاريخااً 

ة للديمقراطيااااااة يوأحااااااد الجوانااااااب الرئيساااااا  ،هااااااو الساااااامة الممياااااازة للثقافااااااة األمريكيااااااة
ل جااازء مااان النسااايج الثقاااافي للمجتماااع فالمشااااركة الشاااعبية فاااي التمويااا  ،األمريكياااة
مساايرة بعااد . و تقودها الديناميات االجتماعية والسياسة العامة في الدولااة ،األمريكي

 إن المعاادل :يمكاان القااول ،من جمع التبرعات في الواليات المتحدة األمريكيةكبيرة 
 ،%10ومعااادل مشااااركة خريجاااي الجامعاااات الحكومياااة حاااوالي  ،ايكااااد يكاااون ثابتاااً 

وعلااى الاارغم ماان أن للعماال  .تااى فااي فتاارة المااغو  االقتصااادية والتقلباااتوذلااك ح
التوسااع فااي االهتمااام بالعماال  إال أن ،فااي المملكااة المتحاادة  طااوياًل  االتطوعي تاريخااً 

وخاصااة مااع م 2002عااام  ذمناا  أالخير  )المنح والتبرعات( في المملكة المتحدة بد
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ة يبحت األداة الرئيسااا أصااا والتاااي م 2004إنشااااء منظماااة العمااال الخيااار  فاااي عاااام 
 .لدعم وتسريع عملية تطوير المنح والتبرعات والهبات في أوروبا وآسيا

تعاااد خبااارة الوالياااات المتحااادة األمريكياااة أسااابق فاااي الظهاااور مااان خبااارة كماااا 
 ،احي  تمتد خبرة األولى إلى نحااو قاارن ممااى ماان الزمااان تقريبااً  ،المملكة المتحدة 

مملكة المتحدة إلى نحااو ربااع قاارن ممااى ماان بينما يرجع األخذ بهذا المفهوم في ال
عبية فاااي وماااع ذلاااك فااا ن الااادولتين تتشاااابهان فاااي أن بداياااة المشااااركة الشااا  ،الزماااان

التعلاايم العااالي فااي الواليااات  إن تموياال :كما يمكن القااول ،هما يعود إلى الوقفكلتي
 .المتحدة مسوولية تمامنية ال تقع على عاتق الحكومة وحدها

فقاااد بلااا   ؛ا فاااي متوسااا  تبرعاااات الطاااال  والخاااريجينكماااا أن هنااااو تفاوتاااً 
ألااف جنيااه  16متوساا  تبرعااات الطااال  والخااريجين فااي الواليااات المتحاادة حااوالي 

كمااا  ،إسااترلينيآالف جنيااه  5ي في حين بل  في المملكة المتحاادة حااوال ،إسترليني
ألااف فااي  130ألف في الواليات المتحدة يتبرل بااه  100تبرل به يأن ما يمكن أن 

 .(Cerphi, 2015,P.2لمملكة المتحدة )ا

ماان الناااتج المحلااي % 2تبل  قيمااة التبرعااات فااي الواليااات المتحاادة حااوالي و 
حااوالي خمااس و  ،%0.06فااي حااين تبلاا  فااي المملكااة المتحاادة حااوالي  ،اإلجمااالي

ملياااون جنياااه  100جامعاااات فقااا  فاااي المملكاااة المتحااادة لاااديها أوقااااف تزياااد عااان 
وكمثااااااال حااااااي علااااااى  ،الجامعااااااات األمريكيااااااة ماااااان 207مقارنااااااة مااااااع  إسااااااترليني

جامعاااة  500ألوقااااف أفمااال  االختالفاااات باااين البلااادين هاااو أن القيماااة اإلجمالياااة
 ،إسااترلينيمليااار جنيااه  5.8م بحااوالي 2001/2002أمريكيااة انخفماات فااي عااام 

وهااااذا  ،وهاااذا االنخفااااض أكبااار مااان مجمااااول أوقااااف جمياااع الجامعاااات البريطانياااة
 .بيرة بين البلديناألرقام توضح الفجوة الك

ويالح  أن هذا النمو المااخم فااي األوقاااف فااي جامعااات الواليااات المتحاادة 
وقااد شااهدت الثماااني ساانوات األخياارة زيااادة حااادة فااي  ،ساانة 20قااد نمااا فااي آخاار 

وقاااد نمااات مساااتويات الوقاااف فاااي الجامعاااات األمريكياااة مناااذ عاااام  ،المااانح والهباااات
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برينساااااتون  ،%93ساااااا  تك ،%200ييااااال  ،%174هارفاااااارد  :م كااااااآلتي1994
أماااا فاااي جامعاااات المملكاااة المتحااادة فقاااد نماااا الوقاااف  .%182ساااتانفورد  ،136%

 ،%69غالساااااكو  ،%74أدنبااااارة  ،%104أكسااااافورد  ،%83كامبريااااادي  :كااااااآلتي
الثاااااة أرباااااال الجامعاااااات البريطانياااااة ث إن حاااااوالي :ويمكااااان القاااااول ،%525ملكاااااي 
 .من دخلها من األوقاف% 2ن على أقل من تحصل

مااا يعنااي  ؛فااي تزايااد مسااتمر التبرعاااتأن حجاام المقارنااة فااي  دولتااا وتتشااابه
كماااااا يحساااااب  ،االهتمااااام الكبيااااار بالمشااااااركة الشاااااعبية فاااااي تمويااااال التعلااااايم العاااااالي

 ،قااااادرتها علاااااى تعزياااااز ثقافاااااة المشااااااركة والتبااااارلللجامعاااااات فاااااي دولتاااااي المقارناااااة 
   .ومساعدة المانحين على رصد األثر التنمو  لتبرعاتهم 

ة ماان دخاال م سسااات التعلاايم العااالي اركة الشااعبية بنساابة كبياار تسااهم المشاا و 
إذ  ،وتختلااف تلااك اإلسااهامات ماان واليااة ألخاار  ، الواليااات المتحاادة األمريكيااةفااي 

ياارتب  الاادعم المااالي المقاادم ماان األفااراد والهيوااات بالواليااة علااى الحالااة االقتصااادية 
وقاادرة  ،يم العاااليومد  قدرة حكومة الوالية علااى فاارض ضاارائب لصااالح التعلاا  ،بها

 .وكفاءة الجامعات في جذ  األفراد للتبرل

مليااار  300أن تتجاااوز أمااوال التبرعااات حااوالي وتوقعاات إحااد  الدراسااات 
ماان الناااتج % 2.2تسااهم أمااوال التبرعااات بنساابة  وأن ،م 2020دوالر بحلااول عااام 

توقعاات دراسااة أخاار  أن تحصاال في حين  ،المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة 
بحلااول  إسااترلينير جنيه مليا 2لجامعات في المملكة المتحدة على ما يقار  من ا

مااااان النااااااتج المحلاااااي % 1.1تساااااهم أماااااوال التبرعاااااات بنسااااابة ، وأن م 2022عاااااام 
   .اإلجمالي في المملكة المتحدة 

لمشاااركة الشااعبية إلااى طبيعااة لالتزايااد المسااتمر التشااابه فااي ويمكاان تفسااير 
ا عااد مقياسااً تتعتباار أن زيااادة نساابة المشاااركة وفعاليتهااا المجتمع فااي الاادولتين والتااي 

 مااان عواماااال تنمياااة اإلحسااااا  بالمساااوولية لااااد  وعاااااماًل  ،ا لمسااااتو  األمااام وتقويماااً 
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ا ماااان أناااااوال التكافاااال االجتماااااعي المااااانظم الااااذ  ينمااااي الاااااوالء ونوعااااً  ،المشاااااركين
 .  اا واستقرارً ويسهم في تحقيق حياة أكثر أمنً  ،واالنتماء

 العالي في تمويل التعليم المشاركة الشعبية هدافأ :ثانيا

تتشابه كل من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة بوجااه عااام فااي 
مااا ويرجااع ذلااك إلااى ، العااالي تحديااد أهااداف المشاااركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم 

تااوافر و  ،وتوجااه نحااو اسااتقالل الجامعااات ،ن ماان ديمقراطيااةيتمتع به كال المجتمعي
ا بااادورها فاااي تحقياااق منااااخ السياساااي المالئااام والمشاااجع للمشااااركة الشاااعبية؛ إيماناااً ال

كمااا  ،ومااا يترتااب عليهااا ماان تقاادم ورقااي للمجتمااع ،التنمية االقتصادية واالجتماعية
إيماااان المجتمعاااين بأهمياااة تااادعيم تمويااال م سساااات التعلااايم ينباااع هاااذا التشاااابه مااان 

لمجتمااع فااي تخفيااف العاابء عاان وتحقيااق تكاااتف جميااع أفااراد وم سسااات ا ،العااالي
، وتاااوفير بااادائل العاااالي وتاااوفير الماااوارد الالزماااة للتوساااع فاااي التعلااايم  ،كاهاال الااادول

 ،وتحقياااق جااودة التعلااايم  ،تمكنااه مااان تلبيااة احتياجاااات الجامعااة والمجتمااع ؛لتمويلااه
 .وتميز المخرجات

ولهاااذا تتماااح درجاااة تشاااابه أهاااداف المشااااركة الشاااعبية فاااي دولتاااي المقارناااة 
   :تتلخ  مجملها في األهداف اآلتيةوالتي 

 .مكانات المجتمع المادية والبشريةإاستثمار  -أ
لتجنب  ؛الحصول على تدفق مالي دائم للم سسات التعليمية الجامعية - 

 .والوقول تحت تأثير المغو  االقتصادية ،العثرات المالية
وداعمة لفرصها في الحصول  ،بناء قاعدة شعبية مساندة لجهود الجامعات -ي

 .ى التمويل الالزم عل
إيجاد و  ،من خالل تلبية االحتياجات ؛دعم عملية االستقرار المالي للجامعات -د

 .موارد مالية لها صفة االستمرارية
لتلبية  ؛تقديم أفمل الممارساتتمكنها من  ،توفير دخول إضافية للجامعات -ه

 .تنظيميةالمالية و التحتية البنية التطوير و  ،االحتياجات الوطنية
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تسهيل ، و العالي جماعية المسوولية المجتمعية تجاا تمويل التعليم تحقيق  -و
 .والقطال الثال  )التطوعي( ،الحوار بين القطاعين العام والخا 

ودعم  ،من بنية تحتية ،توفير الموارد المالية الالزمة لتلبية متطلبات الجامعة -ز
 .وغير ذلك ،وتوفير بعض المنح الدراسية ،برامج التطوير

وتعويض القصور في  ،في حل بعض مشكالت الجامعات الماليةالمساهمة  -ل
 .ودعم استقاللية الجامعات ،التكاليف

تحسين تقديم الخدمات من خالل زيادة التنسيق والتكامل مع م سسات  - 
 .لتحقيق االستثمار األمثل لمواردها المادية والبشرية ؛الدولة

رنااة فيمااا يتعلااق تباارز أوجااه التشااابه بااين دولتااي المقا ،فااي ضااوء مااا ساابقو 
تمكااين ، والتااي أجمعاات علااى العااالي بأهااداف المشاااركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم 

مكانااات إاسااتثمار توفير بدائل لتموياال الجامعااات، و الجمهور وتحقيق مشاركته في 
ماان أجاال دعاام أنشااطة الجامعااة بمااا يمكنهااا ماان جنااي  ؛المجتمااع الماديااة والبشاارية
يمكاان المااانحين ماان المشاااركة فااي قيااادة الجامعااة وبمااا  ،مااوارد ماليااة وغياار ماليااة

مااواطن  ةودعم نقااا  القااوة ومعالجاا  ،وتحقيق الشفافية والمحاسبية ،وتعزيز التدريس
 .المعف

 التشريعات القانونية المرتبطة بالمشاركة الشعبية في تمويل التعليم ةةة اثالثً 
  :العالي

ا ماان نجااال ا كبياارً بااً توضااح التشااريعات المعتماادة فااي دولتااي المقارنااة أن جان
النمااوذي األمريكااي للوقااف يقااوم علااى أسااا  المعاملااة المااريبية المفماالة للعطاااء 

ياا د  العطاااء والتباارل المقاانن إلااى تقلااي  الماارائب المفروضااة علااى  إذ ؛الخياار  
ا علااى أن تحاااف  علااى اإلعفاااء اتفقاات كاال الواليااات األمريكيااة تقريبااً  حياا  ،الفاارد

م تاام إقاارار مباادأ 1917وفااي  ،ن المشاااركة الشااعبيةالمااريبي لخمااوال الممنوحااة ماا 
وصااايا( ماان الماارائب وذلااك بعااد و  ،ماانحو  ،)تبرعااات :خصاام المساااهمات الخيريااة

   .إقرارا من قبل الكونجر  األمريكي
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م جاار  التصااديق علااى زيااادة الماارائب علااى ذو  الاادخل 1970وفااي عااام 
يبة العقاريااة فااي وتاام إلغاااء الماار  ،مااع تخفيمااات لااذو  الاادخل الماانخفض ،المرتفع
، ويعاااد النظااااام للجامعاااات ا حااادا باألسااار إلاااى تقاااديم التبرعااااتمماااً  ؛م 2010عاااام 

ا" فيماااااا يتعلاااااق باااااأموال ا ساااااخي  ضاااااريبي   االماااااريبي فاااااي الوالياااااات المتحااااادة " نظاماااااً 
وفيما يتعلق بالحوافز المريبية ف ن الواليات المتحدة تعفااي المساااهمات  ،التبرعات

 ،خيريااة والمنظمااات غياار الربحيااة ماان ضاارائب الاادخلالفرديااة وبعااض المنظمااات ال
ا ماااان عااااام أصاااابحت المساااااهمات الخيريااااة للشااااركات معفاااااة ماااان الماااارائب باااادءً و 

لقااااانون ا ولقااااد تاااام تلخااااي  السياسااااات المااااريبية للماااانح والتبرعااااات وفقااااً  ،م 1935
إعفاااء و  ،ا ماان الماارائبالمساااهمات الفرديااة عمومااً إعفاااء  :فاايالماارائب األمريكااي 

برعاااات مااان المااارائب إذا لااام يكااان لهاااا هااادف سياساااي أو تجلاااب منفعاااة المااانح والت
 .شخصية

قف اإلعفاااااء ماااان الماااارائب علااااى أمااااا فااااي المملكااااة المتحاااادة فااااتم رفااااع ساااا 
أو ربع الدخل أيهمااا أعلااى  إسترلينيألف جنيه  50الم سسات الخيرية ليصل إلى 

 إلاااى تقاااديم بعاااض الحاااوافزالبريطانياااة عمااادت الحكوماااة  ولقاااد ،م 2012فاااي عاااام 
وتعزياااز  ،وزياااادة الهباااات والتبرعاااات ،الماااريبية مااان أجااال تشاااجيع العمااال الخيااار  

 ،ا بالقاادر المناساابولكنااه لاايس كافيااً  ،وزيااادة عاادد المااانحين ،التوقعااات االجتماعيااة
في الوقت الذ  يطبق فيه نظام فرض الماارائب علااى الهاادايا كمااا هااو مطبااق فااي 

تخفاايض الماارائب علااى الهاادايا ولااذا اقتاارل الاابعض  ،الواليااات المتحاادة األمريكيااة
 .%25الخيرية بنسبة 

أناااه علاااى الااارغم مااان تشاااابه دولتاااي المقارناااة فاااي مبااادأ  ،ويتماااح مماااا سااابق
وخصاام مبلااا  التباارل ماان الااادخل  ،وجااود بعااض التشااريعات واإلعفااااءات المااريبية
إال أن الواليااات المتحاادة قااد ساابقت  ،الخاضع للمريبة؛ لتشااجيع المشاااركة الشااعبية

كمااا أن اإلعفاااءات وتقااديم الحااوافز المااريبية فااي  ،تحدة في هااذا األماارالمملكة الم
الوالياااات المتحااادة أوساااع وأكبااار مااان اإلعفااااءات والحاااوافز الماااريبية فاااي المملكاااة 
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 :ويمكاان القااول ،ا لتلااك التبرعااات المعفيااة ماان الماارائبسااقفً  والتااي تمااع ،المتحاادة 
فاااي التعامااال ماااع  المااارائب فاااي الوالياااات المتحااادة ساااخي إلاااى حاااد كبيااار إن نظاااام 
 .التبرعات

وقااد يفساار الساابق للواليااات المتحاادة فااي ساان التشااريعات واقتاارال اإلعفاااءات 
وإنمااا  ،ن تحسااين األداء لاايس مسااألة حاا أالمااريبية لاادعم المشاااركة إلااى إدراكهااا 

تااادعمها إرادة سياساااية  ،هاااو نتيجاااة طبيعياااة لسياساااة إصاااالل علاااى الماااد  الطويااال
اماات بساان التشااريعات المناساابة للتغياارات السياسااية هااذا اإلرادة هااي التااي ق ،قويااة

وتساامح للحكومااات  ،والتااي تاادعم جهااود الدولااة ،واالقتصادية واالجتماعيااة والثقافيااة
 ؛وتكثيااف جهودهااا ،المااوارد؛ لتسااريع األداء المزيااد ماان الحصول علااىبوالجامعات 

تحقيااق و  ،لممان موارد ماليااة مسااتقرة إلااى حااد كبياار؛ لتشااجيع أفماال أنااوال التعلاايم 
 .وتكاف  الفر  التعليمية ،العدالة االجتماعية

 
 :العالي في تمويل التعليمصور المشاركة الشعبية  ةةة ارابعً 

 ،تتفاااق الااادولتان فاااي االعتمااااد علاااى مصاااادر متعاااددة فاااي جماااع التبرعاااات
 :ويتمثل ذلك في

  Philanthropy والهبات المنح والتبرعات-1

المشاااااركة الشااااعبية أحااااد المقومااااات تتشااااابه دولتااااا المقارنااااة فااااي اعتبااااار  
وتشاااير الم شااارات إلاااى أن  ،ة للمجتماااع المااادني فاااي دول العاااالم المختلفاااةيالرئيسااا 

عد نشر ثقافة العطاء فااي جامعااات يو  ،الدولتينالمشاركة الشعبية تنمو بسرعة في 
لقااد ساااهمت أمااوال و  ،فااي مقارنتهااا بالواليااات المتحاادة  المملكااة المتحاادة أقاال وطااأة 

ا إلى جنااب مااع الحكومااات والشااركات والمجتمااع الماادني فااي لشعبية جنبً المشاركة ا
 .الدولتين تافي كلتحقيق العديد من األهداف اإلنمائية لخلفية 

ماان المالحاا  أن الجامعااات األمريكيااة تتلقااى تبرعااات بشااكل ساانو  ماان و  
 ،أمااا فااي المملكااة المتحاادة فالعائاادات الناتجااة ليساات ساانوية ،قباال الجهااات المانحااة
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أشاااكال متعاااددة فاااي وتتشاااابه الااادولتان فاااي اساااتخدام  ،إنماااا معظمهاااا غيااار متكاااررو 
أو صاااايانة  ،ميااااةتقااااديم بعااااض التجهياااازات واللااااوازم التعليمثاااال  ،الماااانح والتبرعااااات
 .، أو التبرل باألراضي لبناء الكليات عليهاالمباني الجامعية

 لتيهمااااالمااانح والتبرعاااات فاااي ك ثقافاااة تقاااديم وتتشاااابه دولتاااا المقارناااة فاااي أن 
كمااا سااعت  ،مركزيااة الااال علااى مالئمااة ومنفتحااة وديمقراطيااة واعتمااادتاادعمها بيوااة 

 ،تنميااة الااوعي بالمشاااركة الشااعبية لااد  جميااع أفااراد المجتمااعالاادولتين إلااى كل من 
ي كاااد علاااى مماااا  ،ووضااع آلياااات لمااامان مشااااركتهم فاااي صاانع القااارارات واتخاذهاااا

   .المشاركة وفاعليتها

ام حجااام المااانح والتبرعاااات التاااي تااام جمعهاااا ففاااي عااا وتختلاااف الااادولتان فاااي 
تجااااوزت فاااي الواليااات المتحااادة  م تاام جماااع تبرعااات مااان م سساااات مختلفااة2010
 ،مليااار دوالر علااى الاارغم ماان تباااط  االنتعاااش االقتصاااد  فااي تلااك الفتاارة  291

 212ى لتصااال إلااا % 0.7كماااا زادت مسااااهمات الجهاااات المانحاااة الفردياااة بنسااابة 
ر ماان مجلااس تموياال التعلاايم العااالي ا لتقرياار صااادووفقً  ،ت العام مليار دوالر في ذا

 693( وجاادت أن جامعااات المملكااة المتحاادة تلقاات حااوالي HEFCEانجلتاارا )فااي 
 .م 2012/ 2011خالل عام  إسترليني ن جنيهمليو 

ماااانح الالحصااااول علااااى وتتشااااابه الاااادولتان فااااي التأكيااااد علااااى السااااعي نحااااو 
ولاااذا  ،وتسااجيل نساابة تمويااال خياار  عااالي ،تمكنهااا مااان المنافسااةالتااي تبرعااات الو 

السااتقطا   ؛وتقااديم المبااادرات ،إجااراء الحااوار والمناقشاااتسعت كلتااا الاادولتين إلااى 
   :وذلك من خالل ،التبرعات واستثمارها

 ، أن الطال  يشعرون باالرتبا  مع الم سسة في الجامعةعلى د يالتأك  -أ
 .سستهفمن الصعب أن يتبرل شخ  ال يشعر باالمتنان إلى م  

وبالتالي فعليهم  ،إقنال الطال  بأنهم المستفيدون من سخاء من قبلهم - 
وأن يفعلوا ما في وسعهم لجعل الم سسة في شكل  ،مسوولية في المقابل

 .وإيجاد فر  أفمل ألولوك الذين سيأتون من بعدهم  ،أفمل
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واتصال متعمد وفعال مع  ،بناء اتصال فعال بين الطال  ومجتمع الجامعة -ي
لم الشمل  أساسهان إدراو أن العالقة مع الخريجي ةمع ضرور  ،ينالخريج

 .خطوة هادفة على طريق تنمية المشاركة الشعبيةوتحقيق 
بناء شبكة من العالقات مع الجمهور واألصدقاء المحتملين على نطا   -د

للحصول على دعم  ؛أوسع من الخريجين للمشاركة في مجتمع الجامعة
 .ن أو السابقينأولياء أمور الطال  الحاليي

ليشعروا  ؛اجعل األفراد يرون كيف أن كرمهم وتبرعاتهم يمكن أن تحدث فرقً  -ه
  .أنهم أسا  لنجال الم سسة وبناء مستقبلها

ألن ذلك يدفعهم إلى زيادة  ؛عتراف بالجميل لكل المانحينتقديم الشكر واال -و
 مع نشر ،مع تشجيع المشاركات مهما كانت صغيرة ،التبرل وتقديم المنح

وعرض نماذي م ثرة من  ،أسماء المانحين على المساحات والمباني
 . لتقديرهم واالقتداء بهم ؛المانحين على الجمهور

لحصااول علااى الماانح فسااير أوجااه التشااابه فااي سااعي كلتااا الاادولتين اويمكاان ت
دورها والتبرعااات إلااى إدراكهمااا أن تلااك التبرعااات أصاابحت محاا  اهتمااام العااالم؛ لاا 

وساااااد ماااااا قاااااد تعجاااااز عناااااه  ،تطلباااااات م سساااااات المجتماااااعفاااااي الوفااااااء بااااابعض م
رتفاااال الاااوعي لاااد  فيرجاااع إلاااى اأماااا االخاااتالف فاااي حجااام التبرعاااات  ،الحكوماااات

وإيمانااه  ،التعلاايم العاااليالمشاااركة الشااعبية فااي تموياال بأهميااة المجتمااع األمريكااي 
وضاامان  م سساااته فااي تحسااين التعلاايم العاااليالمطلق بدور جميع أفااراد المجتمااع و 

 .ه وتميزا جودت
  :Endowment الوقف-2

ة فاااي الوقاااف أحاااد الركاااائز األساسااايتتشاااابه الااادولتان فاااي االتفاااا  علاااى أن 
 ؛وتختلفااان فااي درجااة انتشااار الوقااف فااي كلتيهمااا ،سااتراتيجيات تطااوير الجامعاااتإ

بقااوة فااي فلقااد حققاات الجامعااات األمريكيااة خطااوات مهمااة فااي نشاار نظااام الوقااف 
معااة هارفااارد المرتبااة األولااى فااي حجاام مااا تمتلكااه ماان وتحتاال جا ،الواليات المتحدة 
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مليااار دوالر  36حياا  بلغاات حااوالي  ،أوقاااف والتااي تعااد أكباار األوقاااف فااي العااالم 
تليهاااا جامعاااة تكساااا  والتاااي بلغااات قيماااة وقفياتهاااا فاااي عاااام  ،،م 2015فاااي عاااام 
ا وتنفااارد الوالياااات المتحااادة بأنهاااا تعاااد نموذجاااً  ،ملياااار دوالر 25.4م حاااوالي 2014

ن حاااوالي ويمكااان القاااول: إ ،ا يساااتوجب التوقاااف عنااادا ورصاااد أهااام مالمحاااهفاااردً مت
 .من جامعات الواليات المتحدة تدعم بأموال الوقف% 90

والااذ  يتمثاال فااي المساااهمة فااي  ،الوقاافوتتشااابه الاادولتان فااي الهاادف ماان 
مااان  ،وتاااوفير االساااتقرار الماااالي للجامعاااة علاااى الماااد  الطويااال ،تااادفق اإليااارادات

تحقياااق  فااايلمسااااعدة الجامعاااة  ؛فظاااة علاااى الااادخل السااانو  للجامعاااةخاااالل المحا
وتقااديم خاادمات تعليميااة وبحثيااة ذات  ،أهاادافها فااي تخااريج طااال  أكفاااء متمياازين

 .جودة عالية

تتفاااااوت وقفيااااات الجامعااااات  ،وكمااااا هااااو الحااااال فااااي الجامعااااات األمريكيااااة
 ديوتحتااااال جامعاااااة كامبريااااا  ،البريطانياااااة بصاااااورة كبيااااارة مااااان جامعاااااة إلاااااى أخااااار  

Cambridge ( 5.890المرتباااة األولاااى مااان حيااا  حجااام وقفياتهاااا والتاااي بلغااات )
حيااا   ،Oxford ثااام جامعاااة أكسااافورد ،م 2014فاااي عاااام  إساااترلينيملياااار جنياااه 

اف أوقاااا  يوبلاااا  إجمااااال ،إسااااترليني مليااااار جنيااااه( 4.355بلغاااات حجاااام وقفياتهااااا )
     يإسترلين( مليار جنيه 26.477ي )الجامعات في المملكة المتحدة حوال

 ،وتتشابه الدولتان في توزيع العائد من األوقاف سواء في مساااعدة الطااال 
   .وغير ذلك ،أو استحداث بعض البرامج الجديدة  ،أو صيانة البرامج

أن باا االهتمااام بااالوقف إلااى رةيتهمااا ن فااي يالاادولتبااين  التشابهيمكن تفسير و 
وأن  ،ياااة والتقااادم دعم التوجاااه المساااتقبلي للجامعاااات نحاااو التنملااا الوقاااف هاااو السااابيل 

ويوافااه بالشااكل  ،يحتاارم الوقااف ،اا عاماا  سياسااات اإلصااالل عليهااا أن تمااع إطااارً 
ن نظااااام الوقااااف ماااان أفماااال األنظمااااة لتااااوفير بااااديل مالئاااام لتموياااال أو  ،الصااااحيح

ويرجااع االخااتالف فااي قيمااة الوقفيااات بااين الجامعااات  .الجامعة وأنشااطتها المختلفااة
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 ،ا الاادولتينتاا دة إلااى تاااريخ الجامعااات فااي كلفااي الواليااات المتحاادة والمملكااة المتحاا 
 .ما بالوقفواهتمام كل منه

  Alumni Support دعم الخريجين-3

واعتبااار تلااك  ،تتشااابه الاادولتان فااي االهتمااام بتقويااة العالقااة مااع الخااريجين
ولكاان تمياال الواليااات المتحاادة أكثاار ماان المملكااة المتحاادة  ،اسااتراتيجي  ا إأماارً لعالقااة ا

وهااو مااا توضااحه نساابة  ،للمجتمااع بااين الخااريجين باالنتماااءحسااا  اإل زراعااةإلااى 
 ،%8والتااي وصاالت فااي المملكااة المتحاادة حااوالي  ،مشاااركة الخااريجين فااي التموياال

 .%47هارفارد إلى حوالي مريكية مثل في حين وصلت في بعض الجامعات األ

وتاااا ثر زيااااادة الرسااااوم التااااي ياااادفعها الطااااال  فااااي المملكااااة المتحاااادة علااااى 
وعلى الرغم من أن الجامعااات األمريكيااة تطبااق مباادأ  ،الطال  والخريجينتبرعات 

   .إال أنها أقل مقارنة بالمملكة المتحدة  ،الرسوم على الطال 

والمالحاا  أن نساابة كبياارة ماان التبرعااات تااأتي ماان الخااريجين فااي الواليااات 
تباارل وقد يرجااع ذلااك إلااى انتشااار ثقافااة ال ،المتحدة بشكل أكبر من المملكة المتحدة 

أو أن نساابة ماان الخااريجين فااي المملكااة المتحاادة لااديها  ،داخاال المجتمااع األمريكااي
كماااااا يمثااااال الخريجاااااون فاااااي  ،أو تنقصاااااهم الااااادوافع ،مفااااااهيم خاطواااااة تجااااااا التبااااارل

وهااااذا يرجااااع إلااااى الفعاليااااة  ،الجامعااااات األمريكيااااة دعاااااة لجامعاااااتهم فااااي المجتمااااع
 .وقوة التواصل مع الخريجين ،التنظيمية

المقارناااة فاااي األسااااليب المتبعاااة لجاااذ  الخاااريجين وضااامان  دولتااااتتشاااابه و 
 :ويتمثل ذلك في ،دعمهم لجامعاتهم 

 .لتنمية الوالء واالنتماء للجامعة ؛دعم إنشاء رواب  الخريجين -أ
وحمور اجتمال سنو  مع  ،تكريم خا  خالل الملتقى السنو  للجامعة - 

خط  الجامعة على  لالطاللرئيس الجامعة واإلدارة العليا للجامعة؛ 
 .وبرامجها المستقبلية
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وذكر أسماء  ،سمائهم من خالل وسائل اإلعالمأتكريم المساهمين وعرض  -ي
 .المانحين في التقرير السنو  للجامعة

تقديم دعوات خاصة لحمور الم تمرات واألنشطة والندوات التي تنظمها  -د
 .والرب  اإللكتروني بين موقع الجامعة ومواقع المانحين ،الجامعة

تطوير وتعزيز ثقافة األجيال المختلفة في الدعوة للمشاركة مع الجامعة بما  -ه
 .يتماشى ويتكامل مع أهداف الجامعة على المستو  المحلي والدولي

ويرجااع تشااابه دولتااا المقارنااة إلااى وجااود خلفيااات فكريااة ت كااد علااى ضاارورة 
وخاصااااة  ،االسااااتفادة ماااان جميااااع قااااو  المجتمااااع بمختلااااف ثقافاااااتهم وأيااااديولوجياتهم 

 .ن الذين يتميزون بالعمل التطوعي والمشاركة اإليجابيةيالخريج
  :والوقف(والمنح )التبرعات  :إدارة أموال المشاركة الشعبية ةةة اخامسً 

تتشاااابه دولتاااا المقارناااة فاااي إنشااااء إدارة متخصصاااة إلدارة أماااوال المشااااركة 
المااااانحين  والوقااااف( وذلااااك بهاااادف التواصاااال مااااع ،والتبرعااااات ،)الهبااااات :الشااااعبية

باال ووضااع الخطاا  الالزمااة السااتثمار  ،والخريجين وإقامة وتطوير العالقااات معهاام 
 .تلك األموال

بعااض الجامعااات فااي الواليااات المتحاادة باا دارة أمااوال التبرعااات وقااد انفااردت 
ماااان خااااالل إحااااد  الشااااركات كمااااا فااااي جامعااااة هارفااااارد والتااااي كاناااات ماااان أولااااى 

قاااارارات حااااول  التخاااااذ ؛ارة األوقااااافالجامعااااات التااااي أنشااااأت إدارة متخصصااااة إلد
 Harvard Management)وهي شركة هارفارد  ،طريقة استثمار تلك األوقاف

Company)  م 1974ها في عام ة إنشاالتي تم. 

والتااي  ،وتتشابه دولتا المقارنة في مسااووليات إدارة أمااوال المشاااركة الشااعبية
   :يمكن إجمالها في

واالستفادة منها بفعالية في تلبية  ،الكبر  اإلبدال في تحديد والتما  الهدايا  -أ
 .احتياجات الجامعة
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لتحقيق الرغبة القوية لد  أفراد المجتمع في  ؛تطوير أساليب جمع التبرعات - 
 .وتعزيز أفمل الممارسات لتلقي الهدايا والتبرعات ،المشاركة

وإقامة االتصاالت البناءة مع جميع عناصر  ،الحفاظ على موقف إيجابي -ي
لتحقيق األهداف على نحو  ؛للمحافظة على ديناميكية العمل ؛الجامعة

 .فعال
ووضع  ،وحمور احتفاالتهم في أ  بلدة ،دعم العالقات مع الخريجين -د

 .برامج الستبقائهم والمحافظة على والئهم للجامعة
من خالل استخدام نهج يعتمد على المشاركة  ؛االستخدام األمثل للموارد -ه

 .والتعاون لدعم االستثمار
مع  ،من خالل اإلنفا  في مشروعات رائدة ؛التحسين المستمر لالستثمارات -و

  .تزام بتقديم تقارير عن األداءاالل

أن أمااوال المشاااركة ويرجااع التشااابه بااين دولتااي المقارنااة إلااى التأكيااد علااى 
؛ لتعظاايم تها واستثمارها وتعظاايم إيراداتهاااتنميإدارة متخصصة لتحتاي إلى الشعبية 

 الساااتثمارات والتحساااين المساااتمر ،وإيجااااد المزاياااا التنافساااية ،ن الماااوارداالساااتفادة مااا 
 .جات الحالية والمستقبليةلتلبية الحا ؛الجامعة

 ،ا فااي جمااع التبرعاااتا مطلقااً نجاحااً  إن هناااو :وبصفة عامة ال يمكن القااول
نجااال الجامعااات األمريكيااة والتااي لهااا تاااريخ  مساااواة ال يمكاان  إذ ؛فالنجااال نساابي
فعياال المشاااركة الشااعبية بنجااال الجامعااات فااي المملكااة المتحاادة والتااي طوياال فااي ت

ا فااي جمااع التبرعااات أو قااد تكااون باادأت حااديثً  ،ليس لها ماض بعيد في هذا الشااأن
بالجامعااات ولكاان عنااد مقارنتهااا  ،فهم يرون أنهم ناجحون بما يحصلونه من أمااوال

   .كون تلك األموال بسيطةالعريقة في هذا الشأن ت
 :العالي المشاركة الشعبية في تمويل التعليم تفعيلآليات  ةةة اسادسً 

تتشااابه دولتااا المقارنااة فااي االهتمااام بوضااع آليااات لزيااادة المشاااركة الشااعبية 
، العاااالي وذلاااك لزياااادة الطلاااب االجتمااااعي علاااى التعلااايم العاااالي  فاااي تمويااال التعلااايم 
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وفاااء باحتياجااات وال ،والتقليل من حاادة المشااكالت التااي يمكاان أن تواجااه الجامعااات
اعتماااااد مجموعااااة مااااان  دولتااااا المقارنااااة فاااااي تتشاااااابهولهااااذا  ،ومتطلبااااات المااااانحين

   :والتي تتمثل في ،المشاركة الشعبية في التمويل لتفعيل ؛اآلليات
مع إعالمهم بالتشريعات القانونية  ،نشر ثقافة التبرل لد  أفراد المجتمع -أ

 .المرتبطة بالتبرعات كاإلعفاء من المرائب
على موارد مالية للحصول  ؛م الحمالت لجمع المنح والهبات الخيريةتنظي - 

 ، من أجل استخدامها في تلبية احتياجات الجامعة إضافية بشكل سنو  
  .وتطوير عملياتها الرئيسية

تنظيم الحفالت العامة أو الخاصة لزيادة المنح والهبات الخيرية ذات  -ي
  .المانحينمع االهتمام بتنول  ،المبال  المالية الكبيرة

االستفادة من الفعاليات المجتمعية برعاية نواد  الخدمات أو الفر   -د
على أن تستخدم طر   ،في الحصول على الدعم ،الرياضية أو الموسيقية

وطرل الحمالت للحصول على األفكار  ،إبداعية في التسويق والدعاية
 .والتقنيات المبدعة لجمع التبرعات

لتحقيق االستثمار الدائم للموارد  ؛التبرعاتإنشاء لجنة الستثمار أموال  -ه
 .لزيادة تمويل م سسات التعليم العالي ؛وتوفير مصدر دائم ومستمر

إقنال ، و لمناقشة مشكالت الجامعة والمجتمع ؛عقد الم تمرات والندوات -و
ومشكالت  ،الجمهور بالتبرل للمساهمة في حل المشكالت المجتمعية

  .لمعالجة إحجام البعض عن التبرلووضع الحلول المناسبة  ،الجامعة
هم لحمور من خالل دعوت ،تحقيق التواصل مع الخريجين وأولياء أمورهم -ز

وتقديم الحوافز الالزمة لتنمية والئهم  ،الجامعةاالحتفاالت والمناسبات في 
  .للجامعة ورغبتهم في تحمل المسوولية تجاهها

رويج للجامعة االستفادة من الشخصيات ذات السمعة العالية في الت -ل
كون هذا الشخصيات تحظى  ؛ومشاركتهم في حمالت التبرعات ،وأنشطتها

 .بثقة أفراد المجتمع
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بناء عالقات دائمة مع المانحين من خالل دعوتهم لحمور حفالت التخري  - 
 .وتسمية بعض األبنية بأسماء البارزين منهم  ،السنوية

  .زمةوتقديم التسهيالت الال ،توفير حوافز أكبر للمانحين - 
ستراتيجية للتعامل مع أموال المنح وضع سياسة واضحة وخطة إ -و

 .ونشرها بالمجتمع ،والتبرعات

كما تتشابه دولتا المقارنااة فااي إصاادار تقرياار ساانو  يااتم ماان خاللااه التعاارف 
وأفمااال اآللياااات الالزماااة لزياااادة  ،ونتاااائج المشااااركة الشاااعبية ،علاااى حجااام التمويااال

إحااراز  ن في أن ثقافااة العماال الخياار  تواصاالولتاكما تتشابه الد .مستو  المشاركة
 .التقدم نتيجة للتغيرات في األطر القانونية والمالية

ويرجع هذا التشابه إلى أن دولتي المقارنة أجمعتااا علااى أن الحصااول علااى 
الاادعم الواسااع للمشاااركة الشااعبية يااأتي ماان خااالل حمااالت منظمااة وآليااات متعااددة 

اد المجتمااع وم سساااته ماان ناحيااة وتلبيااة احتياجااات قادرة علااى تلبيااة احتياجااات أفاار 
وزيااادة نساابة  ،وهااو مااا يعنااي تقااار  الاارة   ،الم سسات التعليمية ماان ناحيااة أخاار  

 ،والاااذ  يااانعكس علاااى ضااامان االساااتخدام األمثااال للماااوارد ،التوافاااق باااين الجاااانبين
 .وزيادة درجة المساءلة ،وتحمل المسوولية

 

 
هارفارد وأكسفورد في تفعيل المشاركة الشعبية  مقارنة تجربة جامعتي ةةة اسابعً 

  :في تمويل التعليم العالي

تتفااق الجامعتااان فااي أن الطريااق إلااى األمااام لاان يتحقااق إال ماان خااالل دعاام 
ا وتجعلهاااا أقااال اعتماااادً  ،والتاااي تاااوفر للجامعاااة الماااوارد الالزماااة ،المشااااركة الشاااعبية

تهااااي أسااااليب متعاااددة كماااا تتفاااق الجامعتاااان فاااي ان ،علاااى مصااادر واحاااد للتمويااال
 ،نشاار الاااوعي بأهمياااة المشااااركة الشاااعبية :منهاااا ،لجااذ  أماااوال المشااااركة الشاااعبية
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الشااراكة و  ،المحافظااة علااى الساامعة العالميااة للجامعااةو  ،اجتااذا  الطااال  الاادوليينو 
توثيق العالقة مااع المجتمااع ماان خااالل تقااديم المشااورة ألفااراد و  ،مع القطال الخا 

 .القيم المرتبطة بالعمل التطوعيونشر  ،ةالمجتمع والجهات المانح

ويرجع هذا التشااابه إلااى أن فلساافة المشاااركة الشااعبية قااد اشااتقت ماان فلساافة 
 :لمشاااركة الشااعبيةبااأن اوالتااي تاا من المجتمع األمريكااي ومجتمااع المملكااة المتحاادة 

تساااااعد علااااى تعزيااااز بناااااء القاااادرات و  ،ساسااااية لتحقيااااق التنميااااة المسااااتدامةأعمليااااة 
قااااوة لاااادعم هااااي و  ،تعاااازز العدالااااة االجتماعيااااةو  ،وتحقيااااق الديمقراطيااااة ،المجتمعيااااة
جاازء ال يتجاازأ ماان عمليااة صاانع كمااا أنهااا  ،وتشااكيل التفاعاال اإليجااابي ،السياسااات

كمااا أنهااا  ،جامعاااتمخاااطر التااي قااد تتعاارض لهااا التسااهم فااي تخفيااف الو  ،القاارار
تماااااام أفاااااراد وتعكاااااس اه ،ا لخطااااا  التنمياااااة المحلياااااةتساااااير وفقاااااً  جامعاااااةت كاااااد أن ال

 .المجتمع

فكااااارة الكراسااااي البحثياااااة لجامعاااااة هارفااااارد وتختلااااف الجامعتااااان فاااااي تبنااااي 
بمناقشااة كمااا تختلااف جامعااة أكساافورد فااي قيامهااا  ،وبناااء فاار  لالسااتثمار ،الممولااة

فكاارة دعاام وتبنيهااا ل ،بعااض األمااور المهمااة المتعلقااة بالجامعااة فااي مجلااس الشاايوخ
ن فااي الجامعتاااكما تختلااف  .لالختراعات وجود صندو  أكسفوردو  ،أبحاث الشبا 

تختلااف القيمااة اإلجماليااة ألمااوال المشاااركة فتتميااز  إذ ؛مسااتو  المشاااركة الشااعبية
جامعااااة هارفااااارد بالقيمااااة الكبياااارة لخوقاااااف والتبرعااااات والهبااااات والتااااي تبلاااا  عاااادة 

علااى الاارغم ماان أن جامعااة أكساافورد أقاادم  ،أضااعاف مااا تحصااله جامعااة أكساافورد
ويرجااع هااذا االخااتالف إلااى رةيااة كاال جامعااة وقااوة السياسااات  .رفاااردمن جامعة ها

   .ودرجة استجابة أفراد المجتمع لتلك السياسات ،التي تتبعها

ن علااااى إيمانهمااااا بأهميااااة المشاااااركة خباااارة الجااااامعتيت كااااد وبصاااافة عامااااة 
لتعااويض االنسااحا  التاادريجي للحكومااات ماان  ،الشااعبية فااي تموياال التعلاايم العااالي

أداة وأن المشااااااركة  ،تحقياااااق التنمياااااة الشااااااملة المطلوباااااةو  ،يم العااااااليتموياااال التعلااااا 
لتمكاااين الماااواطنين فاااي صاااناعة التنمياااة وتعزياااز التاااراب  باااين األفاااراد والم سساااات 
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مباااالة نحااو  ضرورة ملحة لتغيير رةية األفراد والجماعات من الالوأنها  ،التعليمية
اإليجابية في التعبياار عاان اهتمامااات قمايا التعليم وآثارها المجتمعية إلى المبادأة و 

 .ا لترسيخ الشعور باالنتماء والوالءتحقيقً  ؛األفراد والجماعات ب صالل التعليم 
  :الدراسةنتائك  ةةة القسم الخامس

فاااااي ضاااااوء التأصااااايل النظااااار  والتحليااااال المقاااااارن للمشااااااركة الشاااااعبية فاااااي 
 ،للعديااد ماان النتااائج توصاال الباحاا  ،الواليات المتحدة األمريكيااة والمملكااة المتحاادة 

 :أهمها ما يلي
هناو اهتمام كبير بتفعيل المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي في  -1

كل من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة ينطلق من دعم أفراد 
 .كافة الرسمية وغير الرسمية وم سسات المجتمع

العالي من شأنه أن يسهم في  إن توافر المشاركة الشعبية في تمويل التعليم  -2
بل ودفعها نحو التميز  ،وتطويرها ،حل مشكالت منظومة التعليم العالي

 .والعالمية
نجال تفعيل المشاركة الشعبية في كل من الواليات المتحدة األمريكية يرجع  -3

والتعاون الفعال بين  ،إلى توافر السيا  الثقافي الم ثروالمملكة المتحدة 
القطال و  ،المجتمع المدنيو  ،)الحكومة :المختلفةم سسات المجتمع 

 .وإيمان أفراد المجتمع بأهمية المشاركة وجدواها ،الخا (
يتطلب تفعيل المشاركة الشعبية وجود إدارة ألموال المشاركة تمتلك خبرات  -4

ومهارات متعددة وقدرة على اإلبدال في التوصل ألساليب متطورة لجذ  
 .مارهااألموال وحسن إدارتها واستث

لد  جميع أفراد يتطلب تفعيل المشاركة الشعبية توافر ثقافة المشاركة  -5
 ، إقنال المجتمع باألهداف الحقيقية للمشاركةويتم ذلك من خالل  ،المجتمع
ب تاحة فر  والمجتمع والتي تتم  الثقة بين م سسات التعليم العاليوتوفير 

حول قمايا التعليم م سسات والمجتمع المحلي تلك الالحوار الفعال بين 
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واضطالل  ،تحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبيةو  ،العالي وضرورة المشاركة
جميع المعنيين على أوجه صرف أموال المشاركة الشعبية وكيفية 

 .استثمارها
وجود بعض التشريعات القانونية التي تدعم التبرل تتطلب المشاركة الشعبية  -6

فراد والم سسات من المرائب وتتيح خصم تبرعات األ ،والعمل التطوعي
 .المطلوبة منهم

 التبرعات والمنح والهدايا لم سسات التعليم العالي إن دفع الخريجين لتقديم  -7
نتماء وتنمية الوالء واال ،الصغريتطلب زراعة ثقافة المشاركة لديهم منذ 

 .لديهم 
 ، الهباتو  ،)الوقف متعددة لجذ  أموال المشاركة الشعبية هناو آليات -8

وأنشطتها  الدعاية المناسبة لم سسات التعليم العالي :عات( منهاالتبر و 
واستخدام أساليب  ،وتحقيق التنمية الشاملة ،ودورها في تطوير المجتمع

وتوافر  ،التحفيز كتسمية بعض المباني والقاعات بأسماء أبرز المتبرعين
لرسوم اوتحصيل  ،وكيفية حلها ت الم سساتالبيانات الحقيقية عن مشكال

وتنويع الخدمات التي تقدمها م سسات  ،مع بعض المنتجاتلبسيطة ا
 .وغير ذلك ،التعليم العالي للمجتمع وتجويدها

وقدرتها  ،واندماجها في المجتمع ،يسهم استقالل م سسات التعليم العالي -9
 ، على حل مشكالته في دفع أفراد المجتمع للتبرل وتقديم المنح والهدايا

 .وغير ذلك
وم الدراسية على الطال  يقلل من فر  قيامهم بتقديم إن زيادة الرس -10

 .التبرعات لم سسات التعليم العالي
وتسويق  ،صندو  دعم االختراعات :مثل ،إن تبني بعض األفكار المبدعة -11

يحفز رجال األعمال أن من شأنه  ،ودعم أبحاث العلماء الشبا  ،البحوث
اهمة في توفير الموارد في المجتمع للمسومحبي العلم والم سسات اإلنتاجية 

 .لتطبيق تلك األفكارالمالية واألجهزة والمعدات الالزمة 
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أكسفورد في الواليات المتحدة األمريكية و جامعتي هارفارد في أدركت  -12
المملكة المتحدة أهمية المشاركة الشعبية في التمويل ودورها في دعم تميز 

 ،المي للجامعاتوحصولها على مرتبة متقدمة في التصنيف الع ،الجامعة
وانتهجت كل منهما أساليب متعددة لجذ  أموال المشاركة الشعبية 

 واستثمارها.
يات المتحدة األمريكية وأكسفورد في الوالتهتم كل من جامعتي هارفارد في  -13

واالهتمام بجذ  الطال  الدوليين؛ لدعم  ،المملكة المتحدة بتنول طالبها
لطال  من األثرياء يقدمون المنح كما أن بعض ه الء ا ،الموارد المالية

  .والهدايا والتبرعات للجامعة
لتفعيل المشاركة الشعبية المقترحات اإلجرائية و توصيات ال ةةة السادسالقسم 

االستفادة من خبرتي الواليات ضود على صر في مالعالي  في تمويل التعليم
  :المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة

باااااد أن ترتكاااااز علاااااى  ، الالعاااااالي صاااااالل التعلااااايم مباااااادرة حقيقياااااة إل إن أ 
فيهاااااا جهاااااود جمياااااع أفاااااراد المجتماااااع  رتتمااااااف ،مشااااااركة شاااااعبية واساااااعة وحقيقياااااة

العااالي  علااى أن تسااتند تلااك المشاااركة علااى قناعااة مهمااة بااأن التعلاايم  ،وم سساااته
وإن تعزيااز ثقافااة المشاااركة الشااعبية فااي التموياال هااو  ،أسا  تقدم المجتمع وتطورا 

من خالل تساالي  المااوء علااى التااراث  ؛يمكن للجامعات أن تعمل عليه ،ال  التزام و 
وغااار  تلاااك الثقافاااة فاااي نفاااو  الطاااال  مناااذ الياااوم األول  ،الخيااار  الخاااا  بهاااا

   .قيم الوالء واالنتماء للجامعة كما تبرز تلك الثقافة ،اللتحاقهم بها

والمملكااة وفااي ضااوء التحلياال المقااارن لتجربتااي الواليااات المتحاادة األمريكيااة 
يسااااعى  ،وفااااي ضااااوء االسااااتفادة ماااان خباااارة جااااامعتي هارفااااارد وأكساااافورد ،المتحاااادة 

التااي يمكاان أن اإلجرائيااة المقترحااات التوصاايات و الباحاا  إلااى وضااع مجموعااة ماان 
ويتطلااب ذلااك اتبااال مااا  ،تساااعد الجامعااات المصاارية فااي تفعياال المشاااركة الشااعبية

 :يلي
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  :توصيات عامة ةةة أوالً 
 ،لتفعيل المشاركة الشعبية في تمويل التعليم العالي وجود رةية قومية -1

 ،وم سساته العامة والخاصة لدعم تلك الرةية ،ويسعى جميع أفراد المجتمع
، وذلك العالي ة الشعبية في تمويل التعليمالعمل على تعظيم دور المشاركو 

بتحمل أفراد المجتمع بجميع فواته وقطاعاته المساهمة في تمويل م سسات 
 العالي يمالتعل

نشر الوعي بأهمية المشاركة الشعبية في التمويل لد  أفراد المجتمع من  -2
لتبادل  ؛خالل عقد اللقاءات الدورية مع أفراد المجتمع وم سساته المختلفة

وتحويلها إلى خط  قابلة  ،وطرل اآلراء والرة  حول الخدمات المطلوبة
تفاعل بين م سسات حي  تعمل تلك اللقاءات على استمرارية ال ،للتنفيذ
وأفراد وم سسات المجتمع؛ بما يحفز الجميع على المساهمة  العالي التعليم

  .في التمويل
بين الجامعات وم سسات  ةالمتبادلالثقة العمل على توفير مناخ من  -3

جامعات وأفراد المجتمع إيجاد حوار فعال بين الو  ،المجتمع المختلفة
لتحقيق فعالية  كافة لرسميةير اوتسخير الجهود الرسمية وغ ،وم سساته
 .، وتحقيق الثقةذلك الحوار

إشراو القطال الخا  واألفراد ذو  الخبرة والتخص  في تطوير الجامعة  -4
 ،وتطوير العملية التعليمية ،تدريبوال ،التخطي  :عن طريق المشاركة في

 .نشر ثقافة التعاون والتكامل بين م سسات المجتمع المدني والجامعاتو 
سواء على  العالي دوة أو م تمر سنو  يعنى باقتصاديات التعليم عقد ن -5

واالستفادة من نتائجه وتوصياته  ،مستو  الدولة أو على مستو  الجامعة
 .قدر اإلمكان

فتح المجال ألفراد المجتمع وم سساته لالستفادة من موارد الجامعة  -6
 .مقابل رسوم معينةالمادية والتقنية وغيرها المختلفة 
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لمساعدة الطلبة على تحمل نفقات  ،ندو  القروض للطلبةإنشاء ص -7
 ،على أن يوفر القطال الخا  الموارد الالزمة لهذا الصندو   ،تعليمهم

 .وتقوم الحكومة بكفالة القروض
إنشاء صندو  لالختراعات على غرار صندو  أكسفورد لالختراعات لتوفير  -8

ورعاية مواهب  الجامعة وتحفيزلموارد الالزمة لدعم االختراعات في ا
 .المبدعين

بحي  يدفع  ،إعادة النظر في مساهمة الطلبة في تمويل كلفة تعليمهم  -9
يمكن كما  ،تنطبق عليه شرو  القبول بحي  ،ا كلفتهلب المقتدر مادي  الطا

الذ  تنطبق عليه شرو   اااا أن يدفع الطالب ىتشجيع التعليم المواز  بمعن
 .ته في اختيار التخص كلفة تعليمه مقابل حري اااا القبول

للمساهمة المادية  ؛االستفادة من الطال  القدامى ومحبي العلم وغيرهم -10
من خالل إنشاء إدارة متخصصة  ،ية في دعم تمويل التعليم الجامعيوالعين

  .م للتواصل وتقديم الدعم للجامعةودعوته ،لمتابعة شوون الخريجين
بأهمية المشاركة  ،افةكتعزيز الوعي االجتماعي لد  قطاعات المجتمع  -11

التوعية  :من خالل لك، وذالعالي الشعبية وجدواها في تمويل التعليم 
والقيام بحمالت إعالمية إلقنال المجتمع  ،اإلعالمية المرئية والمسموعة

 ؛توسع في عقد الندوات والمحاضراتوال ،وإصدار النشرات التعريفية ،وأفرادا
ن مشاركته في معالجة قمايا تصبح لد  المواطنين قناعة وإيمان بأل

يحسن من جودة العملية التعليمية في و  ،مجتمعه أمر يعود عليه بالفائدة
 .الجامعات

 ،دور الجامعة في إقنال القاعدة الشعبية بالمشاركة في التمويلعلى لتأكيد ا -12
ونشر ثقافة التبرل  ،ق تطوير الجامعة وتنمية المجتمعومد  فاعليتها لتحقي
 .لمستو  االقتصاد  لخفراد والم سساتبغض النظر عن ا

حتى  ؛ا من العناية واالهتمام للمشاركة الشعبيةضرورة إعطاء اإلعالم مزيدً  -13
مطالبة مع  ،ا بهذا المساعيفيتأثروا إيجابً  ،يستشعر العامة بهذا العناية
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وسائل اإلعالم المختلفة بنشر الوعي بأهمية المشاركة الشعبية في تمويل 
الخطورة البالغة لالستمرار في التمويل الحكومي ، والتعريب بالعالي التعليم

 .على المد  البعيد
تراعي البعد االجتماعي  ،ستراتيجية تمويلية واضحة األبعادإضرورة وضع  -14

 ،سساتالم  و  ،األفراد) :جميع األطراف المعنية فيه مشاركةو  ،واالقتصاد 
اسة العامة وإشراكهم في رسم السي (،وغيرها...  ،القطال الخا و 

وحثهم على أخذ دورهم الجاد في مشروعات الجامعة  ،للجامعات
 .ألن ذلك يعزز من نجاحها ؛وتخطيطها وتنفيذها ومراقبتها

تقديم الدعم الماد  والمعنو  ألعماء هيوة التدريس والقيادات الذين ي دون  -15
 .توجلب المنح والهبات والتبرعا ،ا في تقديم األنشطة الخيرية للجامعةدورً 

ح  الجامعات على إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمشاركة الشعبية  -16
االستفادة من الخبرات و  ،وايفها لصالح العملية التعليميةوكيفية إدارتها وت

سيما  ، والالعالي العالمية في مجال المشاركة الشعبية في تمويل التعليم
  .وأكسفورد هارفارد تيخبرة جامع

 ،مع على العمل التطوعي وتقديم التبرعات والمنح والهباتتنشوة أفراد المجت -17
على أن تتحمل كل م سسات المجتمع مسووليتها في هذا األمر سواء 

 ،األحزا  ،األندية ،دور العبادة  ،وسائل اإلعالم ،الجامعة ،المدرسة ،األسرة 
 .وغيرها من الم سسات ،النقابات

من بأهمية المشاركة الشعبية االهتمام باختيار القيادات الجامعية التي ت   -18
مع  ،، واالعتماد على معايير الكفاءة في االختيارالعالي في تمويل التعليم

 ،الوضع في االعتبار الخلفية اإلدارية للقيادات في جذ  األموال للجامعة
 .ووضع الخط  المستقبلية الستثمار أموال المشاركة الشعبية

  :حاور الدراسةمرتبطة بممقترحات إجرائية  ةةة اثانيً 
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المرتبطاااة بمحااااور والمقترحاااات اإلجرائياااة يمكااان تحدياااد بعاااض التوصااايات 
فااي والتااي تسااهم فااي تفعياال المشاااركة الشااعبية فااي تموياال التعلاايم العااالي  ،الدراسااة
 :كما يليمصر 

أن تتممن أهداف : العالي أهداف المشاركة الشعبية في تمويل التعليم -1
وتبصير  ،لمشاركة الشعبية في التمويليز االجامعات ما يتعلق بدعم وتحف

ل الجامعات ومستقبل األجيال المختلفة بالمشاركة ودورها في صناعة مستقب
والتواصل الفعال بين م سسات المجتمع الرسمية وغير  ،المجتمعات

ريجين في تحقيق أهداف الجامعات والتأكيد على دور الخ ،الرسمية
 .ستراتيجياتهاوإ

  :المرتبطة بالمشاركة الشعبيةالتشريعات القانونية  -2

وضاااع بعاااض التشاااريعات المحفااازة لتشاااجيع المشااااركة الشاااعبية فاااي تمويااال 
   :وذلك من خالل ما يلي ،العالي التعليم 

 ،ا أمام تقديم المنح والتبرعاتأن تدرو الدولة أن عبء المرائب يمثل عائقً  -أ
رل وأن يتم خصم المبال  المتب ،ولذا عليها أن تخفف من عبء المرائب

 .بها من الدخل الخاضع للمريبة
بأن يتم خصم أموال  ؛يبية على أموال التبرعات والوقفتقديم إعفاءات ضر  - 

 .التبرل من الدخل الخاضع للمريبة
تعديل القوانين والقرارات التي تعو  تفعيل المشاركة الشعبية في تمويل  -ي

ن الجمعيات وقانو  ،قانون االستثمارو  ،قانون المرائب :، مثلالعالي التعليم 
 .األهلية

 :العالي صور المشاركة الشعبية في تمويل التعليم -3

يمكاااان أن تسااااهم الصااااور المختلفااااة للمشاااااركة الشااااعبية فااااي تموياااال التعلاااايم 
 :يليمن خالل ما في دعم وتطوير م سسات التعليم العالي في مصر العالي 
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 لتعليملدعم تمويل ا ؛تشجيع أفراد المجتمع على التبرل :الهبات والتبرعات -أ
 :، وذلك من خالل ما يليالعالي

تكثيف الجهود للحصول على المنح و  ،ثقافة التبرل لد  أفراد المجتمعنشر  •
وذلك من  ،والجمعيات الخيرية واألهلية ،تمعأفراد المج :والتبرعات من قبل

 :خالل
وعرض لمشروعات أقيمت من  ،وورش العمل ،المحاضراتو  ،عقد الندوات -

 .أموال التبرعات
والجمعيات األهلية  ،ورجال األعمال ،ظيم زيارات ميدانية ألفراد المجتمعتن -

 .لبعض مشروعات الجامعة وأنشطتها
لنشر ثقافة  ؛توايف بعض أنشطة الجامعة الرياضية والثقافية واالجتماعية -

  .التبرل
 ،أنشطة الجامعة ومشروعاتها :إصدار نشرات تتممن معلومات شاملة حول -

 .رض بعض النماذي الرائدة من المتبرعينوع ،وأساليب التبرل
 ،إلثارة أفراد المجتمع وم سساته ؛عمل شعارات وعبارات تح  على التبرل -

ونشر تلك الشعارات والعبارات في األماكن العامة  ،وتحفيزهم على المشاركة
  .وفي وسائل اإلعالم المختلفة

ة المختلفة المراحل التعليميبعض الموضوعات عن ثقافة التبرل في  تدريس -
لترسيخ تلك الثقافة لد  أبناء  ؛)من االبتدائية وحتى التعليم الجامعي(

 .المجتمع
يسهل  ،ستراتيجي م ثرعال بين الخريجين والجامعة بشكل إالتواصل الف -

 .وصول كل منهما لآلخر
إعداد دليل الممارسات المتميزة في تقديم و  ،إنشاء صندو  لجمع التبرعات •

  .برعاتالهبات والتالمنح و 
 .ستراتيجية لجمع التبرعات تتماشى مع واقع المشاركة الشعبيةوضع إ •
  :الوقف -ب
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 :، وذلك من خالل ما يليالعالي تفعيل دور الوقف لدعم تمويل التعليم 
بعض أموالهم للجامعات  ح  رجال األعمال واألثرياء والخيرين على وقف •

  :وذلك من خالل ،الحكومية
وائز المادية والمعنوية لخفراد الذين يبذلون وتقديم الج ،تنظيم مسابقات -

  .الجهود في جذ  المتبرعين
لدفع رجال األعمال على وقف بعض  ؛تقديم بعض الحوافز المريبية -

  .األموال للجامعات
 .تقديم الدرول والشهادات للمتطوعين البارزين من أفراد المجتمع -
إلقنال رجال  ؛مجتمععقد الم تمرات والندوات لمناقشة مشكالت الجامعة وال -

بالتبرل وتقديم الوقف للمساهمة في حل المشكالت  األعمال واألثرياء
  .ومشكالت الجامعة ،المجتمعية

االستفادة من الشخصيات ذات السمعة العالية في الترويج للجامعة  -
كون هذا الشخصيات تحظى  ؛ومشاركتهم في حمالت التبرعات ،وأنشطتها

 .بثقة أفراد المجتمع
عالقات دائمة مع المانحين من خالل دعوتهم لحمور حفالت التخري  بناء -

وتسمية بعض المباني والمعامل والمدرجات بأسماء المتبرعين  ،السنوية
 .منهمالبارزين 

وبالدور الذ  يمكن أن ي ديه في  ،توعية أفراد المجتمع بأهمية الوقف •
 :وذلك من خالل ،العالي تطوير التعليم 

وأوجه إنفاقه  ،مع بنتائج الوقف الذ  يقدمه األفرادتعريب أفراد المجت -
 .واستثمارا

 .لوقفالتوعية باآلثار اإليجابية لاستغالل وسائل اإلعالم المختلفة في  -
في إقامة الندوات والمحاضرات مشاركة المتخصصين وأصحا  الخبرة  -

 .في الجامعات وورش العمل التي تناق  كيفية تقديم الوقف ومتابعته
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ونشرها  ،ستراتيجية للتعامل مع أموال الوقفة واضحة وخطة إوضع سياس -
وتستخدم كموجه ألموال  ،حتى يتم جمع األموال في ضوئها ؛المجتمعفي 

 .الوقف
 إصدار التشريعات المالئمة لتنظيم الوقف واستثمار أمواله لخدمة التعليم  •

 .العالي
 ؛ركة الشعبيةإنشاء هيوة أو لجنة خاصة إلدارة األموال الناتجة عن المشا •

 . من أجل تنظيم العمل وتقديم الدعم الفني والتدريب لبعض العناصر
 : دعم الخريجين -ي

، وذلااك ماان خااالل العااالي الخريجين على التبرل لدعم تمويل التعلاايم  تشجيع
   :ما يلي

 ؛وتفعيل أنشطة الجمعيات القائمة ،إنشاء رواب  الخريجين وتفعيل أنشطتها •
كل شخ  يمكن أن  ،ثرياء ورجال األعمالعلى أن تمم في عمويتها األ

يكون من مهامه تعميق العالقات  ،يقدم المساهمة المادية أو العينية للجامعة
 .مع الخريجين

وتفعيل أنشطة اإلدارات ، إنشاء إدارة خاصة لمتابعة شوون الخريجين •
 ،ودعوتهم المستمرة للمشاركة في أنشطة الجامعة ،والتواصل معهم  ،القائمة
 .وإنشاء قاعدة بيانات للخريجين ،شكالتهاوحل م

تعزيز التفاعل مع جمعيات و  ،مع الخريجيناستمافة وترتيب لقاءات دورية  •
 .وبناء تحالفات مع رواب  الخريجين في الخاري ،الخريجين

وتجاربهم  ،إصدار الكتب والمجالت والنشرات التعريفية ب سهامات الخريجين •
ء الخريجين بعض الهدايا التذكارية من وإعطا ،الرائدة في خدمة الجامعة

 .وحثهم على التبرل ،لتنمية والئهم لها ؛الجامعة
وأولياء  ،والخريجين ،الجامعة :وضع خطة مشتركة طويلة األجل بين •

 .لتشجيع مساهماتهم في تقديم الدعم الماد  والعيني للجامعة ؛أمورهم 
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التبرل بشكل وتحفيزهم على  ،السعي الستقطا  أكبر عدد من الخريجين •
 .لممان الحصول على أموال بشكل دائم إلى حد كبير ؛دور  ومستمر

 : العالي إدارة أموال المشاركة الشعبية في تمويل التعليم -4

 فااي تموياال التعلاايم أموال المشاركة الشااعبية إدارة إنشاء ويتم ذلك من خالل 
   :، تقوم بالمهام التاليةالعالي

للمساهمة في إدارة أموال  ؛اتاختيار المتخصصين وأصحا  المهار  -أ
والتأكد من امتالكهم للرةية الواضحة والمتميزة لمستقبل  ،المشاركة الشعبية

 .ودور المشاركة الشعبية فيها ،الجامعة
 ،األمثلاالستثمار  هاواستثمار  ،الجامعةالمشاركة الشعبية بتنمية موارد  - 

 .وترشيد اإلنفا  التعليمي ورفع كفاءة النظام التعليمي
وتقييم أداء  ،إصدار التقارير الدورية الخاصة برصد نتائج المشاركة الشعبية -ي

 .في جذ  الموارد وتحفيز المانحيناإلدارة 
ساهمة في وقدرتها على الم ،بناء الوعي بالدور الفاعل للمشاركة الشعبية -د

 :وذلك من خالل ،مواجهة تحديات التنمية
وإشراو  ،الشعبية وأهميتهاريب بالمشاركة والمحاضرات للتععقد الندوات  -

أعماء من لجنة إدارة أموال المشاركة الشعبية بالجامعات في تلك الندوات 
  .إليجاد الثقة لد  أفراد المجتمع ؛والمحاضرات

حتى يمكن تبني ثقافة المشاركة  ؛غر  ثقافة التطول لد  طال  الجامعة -
 .السعي لنشرهاالشعبية و 

على اعتبار أنها  ؛عي بالمشاركة الشعبيةالتركيز على األسرة في تنمية الو  -
 .أحد م سسات غر  القيم والمبادؤ لد  األفراد

من خالل  ،تقديم الطال  دورات تدريبية عن المشاركة الشعبية لزمالئهم  -
 .حمالت توعية
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وخاصة في  ،إقامة حفالت توعية بالمشاركة الشعبية داخل وخاري الجامعة -
ثقافة المشاركة  أسبول لنشرتخصي   ويمكن ،المناسبات العامة والقومية

 .الشعبية
وابتكار أساليب  ،لتحسين أداء اإلدارة  ؛االستعانة بالخبراء والمتخصصين -ه

 .جديدة لجذ  المانحين
 ،ستراتيجية لجمع التبرعات من خالل إنشاء لجنة لجمع التبرعاتإوضع  -و

وتحفيزهم من خالل نشر  ،تسعى إلى زراعة ثقافة التبرل لد  الطال 
 .ة المرافق بأسمائهم يوتسم ،مائهم وصورهمأس

هبات من بذل الجهود الالزمة والكافية للحصول على المنح والتبرعات وال -ز
مع وضع المواب  الالزمة للرقابة على أوجه  ،أفراد المجتمع وم سساته

 .صرف تلك الموارد
وتتمثل تلك : العالي المشاركة الشعبية في تمويل التعليمآليات نيادة  -5

 :ات فياآللي
تحقيق التفاعل ؛ لرجال األعمال في مجالس إدارات الجامعاتشاركة م -أ

لتأكيد المشاركة؛ لحل  ،المتبادل في مجال االستشارات والدراسات والبحوث
 .تطوير كفاءتها اإلنتاجية والخدميةالجامعات و لمشكالت التي تواجهها ا

نال القرار في توفير فر  الحوار والمناقشة بين أفراد المجتمع المحلي وص - 
حول المشاركة الشعبية في التمويل؛ بما يحدد القمايا ذات  ،الجامعات

 .األولوية في التمويل
طرل فكرة الصكوو أو الكوبونات والتي يمكن تمويلها من خالل أموال  -ي

ويتطلب ذلك تنظيم حمالت  ،الزكاة واستخدامها في تمويل التعليم العالي
يجاد رةية مجتمعية بأهمية المشاركة في بما يساعد في إ ،إعالمية مكثفة

  .تحمل نفقات التعليم العالي
أو يقوم باالتصال بأفراد  ،ا للجامعةا متميزً منح أوسمة فخرية لمن يقدم دعمً  -د

وتقديم الدعم  ،المجتمع وم سساته وإقناعهم برةية ورسالة الجامعة وأهدافها
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دعوة بعض من خالل  ويمكن تحفيز بعض المانحين ،جامعةالالزم لل
 .إللقاء خطا  في حفل طالبي مثاًل منهم البارزين 

وتفعيل أساليب  ،بين المجتمع والجامعةلتنسيق إنشاء مكتب أو وحدة ل -ه
 .التعاون بينهما

المجتمع وم سساته تعريب أفراد ل ؛وندوات وم تمراتنظيم ورش عمل ت -و
عرفة تعميق الم، و العالي ب نجازات المشاركة الشعبية في تمويل التعليم 

يتم دفع الجمهور حتى  ؛خاصة العالي بقمايا المجتمع عامة والتعليم 
لمشاركة الشعبية بناء على دراية باالحتياجات الحقيقية التي تتطلب الدعم ل

 .الماد  والبشر  
تتممن  ،نترنتاجات الجامعات تكون متاحة على اإلإعداد قائمة باحتي  -ز

 ،والمعامل واآلالت والتجهيزاتواالحتياجات من المباني  ،الجوانب المالية
 ؛اوإمكانية تقديم الموارد المالية إلكتروني   ،وأساليب التواصل مع الجمهور

  . بأولمع نشر نتائج المشاركة الشعبية أوالً  ،للتيسير على المانحين
ز يتحفتطلق حمالت ل ،مواقع إلكترونية على شبكة اإلنترنتإطال   -ل

واالستعانة  ،التبرلتشرل أساليب و  ،اتعلى التبرل لصالح الجامعالجمهور 
 .ببعض الشخصيات المشهورة لدعم تلك الحمالت

 الدراسةمراج  
 المراج  العربية  :أوال

التعليم العالي  :(2011لبنى محمود شها  ) ،أحمد إسماعيل حجي (1
جامعات المستقبل  ،والجامعي المقارن حول العالم

عالم  ،القاهرة ،ستراتيجيات التطوير نحو مجتم  المعرفةوإ
 .الكتب

عبد العاطي حلقان أحمد عبد  ،أحمد عبد النبي عبد العال خالف (2
دراسة مقارنة لتمويل التعليم العالي في كل  :(2013العزيز )

مجلة  ،من ألمانيا ونيجيريا وإمكانية اإلفادة منها في مصر
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تصدرها الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة  ،التربية
 – 167     ،أكتوبر ،44ل  ،16السنة  ،التعليمية

304.  
 ،تمويل التعليم العالي في مصر "رصد الواقع :(2009أشرف العربي ) (3

مجلس الوزراء  ،"ومصادر التمويل المقترحة ،دراسة التجار 
برنامج  ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،المصر  

 .القمايا االجتماعية
تقرير التنمية  :(2014متحدة اإلنمائي )برنامج األمم ال ،األمم المتحدة (4

 :متال على ،2014البشرية 
www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr14.pdf،  تم

 م2014/ 2/11 :الرجول في
التعليم  ،مراجعات لسياسات التعليم العالي :(2010البنك الدولي ) (5

منظمة التعاون والتنمية في الميدان  ،رالعالي في مص
 .االقتصاد  والبنك الدولي

سبل وآليات تحقيق  :(2006الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ) (6
الشراكة بين القطال الخا  والجامعات في أنشطة البح  

  .حوث والدراساتمركز الب ،الرياض ،والتطوير
 بحوث التعليم مركز  ،إدارة اإلحصاء ،المجلس األعلى للجامعات (7

في العالي  إحصائية عن التعليم بيانات  :(2015)جامعي ال
 .أبريل ،مصر

دليل الشراكة بين القطال العام  :(2010المملكة العربية السعودية ) (8
متال  ،برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية ،والخا 

 :على
https://www.yesser.gov.sa/ar/.../Regulation 

s/PPP_Manual-AR.pdf 8/10/2014 :تم الرجول في 

http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr14.pdf
https://www.yesser.gov.sa/ar/.../Regulation%20s/PPP_Manual-AR.pdf
https://www.yesser.gov.sa/ar/.../Regulation%20s/PPP_Manual-AR.pdf
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سياسات رسوم الدراسة من  :برو  جونستون )د.ت( ،باميال ماركوتشي (9
منار  :ترجمة ،المنطق النظر  والسياسي ،منظور مقارن 

  :متال على ،صبر  
www.gse.buffalo.edu//TuitionFeePoliciesComparativePersp

ectiveArabic.pdf 

 .م 2015/  3/  16 :تم الرجول في
دراسات  ،السكن الحضري في العالم الثالث :برنارد قرانوتيه )د.ت( (10

منشأة  ،اإلسكندرية ،ل محمد بهجتفاض :ترجمة ،إقليمية
 .المعارف

 ،التربية المقارنة ونظم التعليم :(2008بيومي محمد ضحاو  ) (11
 .دار الفكر العربي ،القاهرة

  :متال على ،أخبار الجامعة :(2015جامعة أسوان ) (12
  

http://www.aswu.edu.eg/Arabic/Pages/default.asp

x م 2015/  6/ 4 :تم الرجول في 
 

  :متال على ،أخبار الجامعة :(2015جامعة أسيو  ) (13
http://www.aun.edu.eg/news/dis_int_news_ar.php

?id=501540159  
 م 2015/  6 /4:تم الرجول في

موقع جامعة  ،تبرعات جامعة اإلسكندرية :(2015جامعة اإلسكندرية ) (14
 :متال على ،اإلسكندرية

http://www.au.alexu.edu.eg/Arabic/pages/default.

aspx م2015/  6/ 4 :تم الرجول في. 
 ،موقع جامعة القاهرة  ،تبرعات جامعة القاهرة  :(2015رة )جامعة القاه (15

-http://www.cu.edu.eg/ar/cairo   :متال على

university-News218.htm.  م 2015 /4/6:الرجول في تم. 

http://www.gse.buffalo.edu/TuitionFeePoliciesComparativePerspectiveArabic.pdf
http://www.gse.buffalo.edu/TuitionFeePoliciesComparativePerspectiveArabic.pdf
http://www.aswu.edu.eg/Arabic/Pages/default.aspx
http://www.aswu.edu.eg/Arabic/Pages/default.aspx
http://www.aun.edu.eg/news/dis_int_news_ar.php?id=501540159
http://www.aun.edu.eg/news/dis_int_news_ar.php?id=501540159
http://www.au.alexu.edu.eg/Arabic/pages/default.aspx
http://www.au.alexu.edu.eg/Arabic/pages/default.aspx
http://www.cu.edu.eg/ar/cairo-university-News218.htm
http://www.cu.edu.eg/ar/cairo-university-News218.htm
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سات العليا والبح  وكالة الجامعة للدرا ،جامعة الملك عبد العزيز (16
الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات في  :(2006العلمي )
سلسلة دراسات يصدرها معهد البحوث واالستشارات  ،األبحاث

 .مكتبة الملك فهد الوطنية ،بجامعة الملك عبد العزيز
 :(2005معهد البحوث واالستشارات ) ،جامعة الملك عبد العزيز (17

مجلس  ،الجامعات في األبحاثالشراكة بين القطال الخا  و 
 .البح  العلمي

موقع جامعة  ،تبرعات جامعة عين شمس :(2015جامعة عين شمس ) (18
 :متال على ،عين شمس

www.asu.edu.eg//arabic/article.php?action=show

&id#jE4vG6-wZ9 م 2015/  6/ 4 :تم الرجول في. 

 :(2010عبد هللا سالم العازمي ) ،حسين الرشيد  ،حجاي العجمي (19
بدولة الكويت في ضوء جامعي ال بدائل مقترحة لتمويل التعليم

ل  ،جامعة عين شمس ،مجلة كلية التربية ،تجار  بعض الدول
 .267 – 211     ،3ي ،34

مع المدني وبدائل تمويل المجت :(2010حجاي مبارو حجاي العجمي ) (20
 ،مؤتمر إصالح التعليم العربي لمجتم  المعرفة، العالي التعليم

،   جامعة يوليو ،التربية األساسية كلية ،تجارب ومعايير ورؤص 
  1447-1475. 

جامعي ال بدائل لتمويل التعليم :(2011خالد منصور غريب حسين ) (21
 ،لتربيةمجلة ا ،الحكومي المصر  في ضوء خبرات بعض الدول

ل  ،تصدرها الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية
 .310 – 245     ،مايو ،22

وسامة مصطفى مطاول  ،زينب حسن حسن ،________________ (22
جامعي  ال لدعم تمويل التعليم التمويل الذاتي مدخل :(2011)

http://www.asu.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id#jE4vG6-wZ9
http://www.asu.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id#jE4vG6-wZ9
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 ،12ل  ،مجلة البحث العلمي في التربية ،الحكومي في مصر
 .726 – 705     ،جامعة عين شمس ،البنات كلية

تفعيل دور المشاركة المجتمعية في حل  :(2011رشاد محمد حسن ) (23
مجلة  ،دراسة ميدانية ،بعض المشكالت المدرسية بمحافظة حلوان

 .238 – 113     ،18مج  ،مستقبل التربية العربية
 :(2011وسام على أحمد جلب  ) ،زينب عاطف مصطفى خالد (24

ا لمتطلبات الجودة الشاملة في كلية المجتمعية وفقً  المشاركة
المؤتمر  ،االقتصاد المنزلي جامعة األزهر بين الواقع والمأمول

الدولي الثالث "تطوير برامك التعليم  ،السنوي العربي السادس
العالي النوعي في مصر والو ن العربي في ضود متطلبات 

 13في الفترة من  ،رة " كلية التربية النوعية بالمنصو عصر المعرفة
 .674 – 648     ،أبريل 14 –

دور المشاركة الشعبية في  :(2013جمال حب  ) ،سائد ربايعة (25
 ،المشاريع التي نفذتها المجالس البلدية المنتخبة في محافظة جنين

 ،2ي  ،31ل  ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات
    1-30  

تطوير األداء البحثي للجامعات  :(2013سامي عبد السميع رضوان ) (26
مجلة  ،الناشوة في ضوء الشراكة المجتمعية والتشبيك الم سسي

  322 – 218     ،24ل  ،جامعيال دراسات في التعليم
االتجاهات المعاصرة في نظم  :(2006سالمة عبد العظيم حسين ) (27

 .دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة ،اإلسكندرية ،التعليم

 :متال على ،ما هي المملكة المتحدة  :(2015او  )سلمان البد (28
http://mawdoo3.com م 2015/  2/ 17 :تم الرجول في. 

التنظيمات الشعبية  :(2002رممان أحمد عيد ) ،سوزان محمد المهد  (29
وتحقيق الشراكة المجتمعية في التعليم دراسة مقارنة في الواليات 

http://mawdoo3.com/
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األمريكية وإنجلترا وبلجيكا وإمكانية اإلفادة منها في  المتحدة 
   ،نوفمبر ،26ل  ،10السنة  ،مجلة التربية والتنمية ،مصر
  68 – 114. 

 .دار صفاء ،عمان ،مبادئ التمويل :(2002طار  الحاي ) (30

تصور مقترل لتمويل التعليم  :(2006محمد عامر ) الرةوفطار  عبد  (31
 ،اهات المعاصرة )الدول المتقدمة(بالدول العربية في ضوء االتج
سياسات التمويل وأثرها حول " يبحث مقدم إلى الملتقى الدول

دراسة حالة الجزائر والدول  ،على االقتصاديات والمؤسسات
، جامعة محمد خيمر كلية العلوم االقتصادية والتسيير ،النامية"
 .19-1    ، نوفمبر 22-21يومي  ،بسكرة 

دور المشاركة  :(2010م جمعة الطويل )عبد الرحمن محمد وإنعا (32
ورقة عمل مقدمة في ، شعبية في مشاريع الحفاظ العمرانيال

معة الجا ،غزة ،المؤتمر الدولي الثاني حول الحفاظ العمراني
 .32-1     ،أبريل 20 – 19اإلسالمية من 

بدائل تمويل التعليم  :(2014عبد هللا بن محمد بن صالح المالكي ) (33
المجلة السعودية  ،ي في المملكة العربية السعوديةالعالي الحكوم
 .147 – 112     ،10ل  ،للتعليم العالي

محمود الشال  ىمحمود مصطف ،عبد المنعم محمد محمد عبد هللا (34
، واقعه وسبل تطويرا في ضوء العالي تمويل التعليم :(2006)

مجلة دراسات تربوية  ،بعض الخبرات العالمية الحديثة
 ،أبريل ،جامعة حلوان ،كلية التربية ،2ل  ،13 مج ،واجتماعية
    191 – 282. 

 .دار المعارف ،القاهرة ،مصادر التمويل :(2001عبيد الحجاز  ) (35
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االتجاهات التربوية المعاصرة  :(2000عرفات عبد العزيز سليمان ) (36
مكتبة األنجلو  ،القاهرة ،رؤية في شئون التربية وأوضاع التعليم

 .المصرية

ستراتيجية "إ :(2013خالد عاشور مسعود ) ،سليم غانمعصام جمال  (37
ارة وتنمية الوقف مقترحة لتفعيل دور الجامعات العربية في إد

المؤتمر العلمي  ،نموذجا" ةاألمريكي" الجامعات لزيادة مواردها
رؤية استشرافية لمستقبل التعليم في مصر والعالم الدولي األول "

" المنعقد بكلية المعاصرة العربي في ضود التغيرات المجتمعية
مع مركز الدراسات المعرفية  باالشتراو ،جامعة المنصورة ،التربية
 .904 – 863     ،فبراير 21 – 20في الفترة من  ،بالقاهرة 

تمويل التعليم  :(2011محمد حسن جمعة ) ،علي صالح جوهر (38
 ،رؤية اقتصادية تربوية ،والوقف في المجتمعات اإلسالمية

 .مكتبة العصرية للنشر والتوزيعال ،المنصورة 
االستثمار األمثل في  :(2015ميادة الباسل ) ،___________ (39

 .المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،المنصورة  ،تمويل التعليم
توجهات في التعليم العالي العالمي )رصد  :(2010فيليب ي. ألتباخ ) (40

دول سلسلة تقارير التعليم العالي في ال ،الثورة األكاديمية(
لتعليم وزارة ا ،الرياض ،مركز البحوث والدراسات :ترجمة ،المتقدمة

 .العالي السعودية
قانون المريبة على الدخل الصادر  :(2005مجلس الشعب المصر  ) (41

اإلدارة  ،مصلحة المرائب العامة ،م2005( لسنة 91بالقانون )
  :متال على ،المركزية للحاسب اآللي

 www.fedamisr.net/kyanen/dareba.pdf تم الرجول في: 
 .م2015/  10/ 19

http://www.fedamisr.net/kyanen/dareba.pdf
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 :(2013محمد عبد الحي أو شمالة ) ،محرو  عبد الشافي الشوبكي (42
مد  فعالية سياسة تدبير التمويل في منظمات المجتمع المدني 

 ،عليم المستمرعمادة خدمة المجتمع والت ،العاملة في مدينة غزة 
 .غزة ،الجامعة اإلسالمية

دور القطال األهلي في اقتصاد السو   :(2005محمد سعيد الحلبي ) (43
     ،جمعية العلوم االقتصادية السورية ،سورية ،االجتماعي

1- 25. 
دراسة  ،استقالل الجامعات وفعالية إدارتها :(2009محمد طه حنفي ) (44

مجلة كلية  ،ة ومصرمقارنة بين الواليات المتحدة األمريكي
 151     ،أبريل ،2ل  ،15مج  ،جامعة عين شمس ،التربية

-227.  
(: مستقبل التعليم المدرسي في البلدان 2011محمد عودة الذبياني ) (45

 ،تصور مقترل ،العربية في ضوء معطيات القرن الواحد والعشرين
  .289 – 233     ،مار  ،1 ي ،98ل  ،المجلة التربوية

قاموس أ لس  :(2002عالمي للدراسات واألبحاث )مركز أطلس ال (46
 .دار أطلس للنشر ،مصر ،المهندسين ،الموسوعي

 ،نشأت فمل محمود شرف الدين ،ممدول الصدفي محمد أبو النصر (47
في  العالي تمويل التعليم  :(2002نجال حسنين أبو عرايس )

بدائل مقترحة في ضوء االتجاهات  ،جمهورية مصر العربية
 .جامعة األزهر ،كلية التربية ،عاصرة العالمية الم

تطوير التعليم في ضود تجارب بعض  :(2012منار محمد إسماعيل ) (48
 .المجموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة  ،2  ،الدول

تصور مقترل لتمويل التعليم  :(2011منال حسين حسن الحميد  ) (49
العالي بالمملكة العربية السعودية في ال زيادة الطلب 
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مج  ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،تماعياالج
 .941 – 903     ،أكتوبر ،4ل  ،5

 .دار العلم للماليين ،بيروت ،الوسيط المورد :منير البعلبكي )د. ت( (50

 ،31  ،قاموس إنجليني عربي ،المورد :____________ )د.ت( (51
  .دار العلم للماليين ،بيروت

ة عصرية للنشأة األهلية لجامعة قراء :(2007نادية جمال الدين ) (52
في مجتمع جامعي ال التعليمالم تمر الدولي الخامس " ،القاهرة
معهد  ،2007يوليو  12-11" الفر  والتحديات ،المعرفة

 .39-1     ،جامعة القاهرة ،راسات التربويةالد
صن  القرار التعليمي في جمهورية مصر  :(2010نبيل سعد خليل ) (53

دار الفجر للنشر  ،القاهرة  ،المتقدمةالعربية وبعض الدول 
 .والتوزيع

ادارة التعليمية في كل من دراسة مقارنة ل :(2003__________ ) (54
 ،فرنسا والواليات المتحدة األمريكية وإمكان اإلفادة منها في مصر

تصدرها الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة  ،مجلة التربية
 .146-77     ،يونية ،9ل  ،التعليمية

دراسة مقارنة  :(2005أحمد عبد النبي عبد العال ) ،__________ (55
لادارة التعليمية في كل من إنجلترا واليابان وإمكان اإلفادة منها 

تصدرها الجمعية المصرية للتربية  ،مجلة التربية ،في مصر
 .257-135     ،ديسمبر ،17ل  ،المقارنة واإلدارة التعليمية

مصادر تمويل التعليم العالي في  :(2012يرقي )نوال بنت سعد الطو  (56
دراسات عربية  ،دراسة مقارنة ،المملكة العربية السعودية وبريطانيا

 – 263     ،أبريل ،1ي ،24ل  ،في التربية وعلم النفس
287. 
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التعليم العالي في المملكة  :(2010وزارة التعليم العالي السعودية ) (57
ترجمة  ،لعالي في الدول المتقدمةسلسلة تقارير التعليم ا ،المتحدة

  .لتعليم العالي السعوديةوزارة ا ،الرياض ،مركز البحوث والدراسات
تمويل التعليم العالي ومواجهة تحديات  :(2007يوسف سعيد أحمد ) (58

ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العربي األول بعنوان "  ،العولمة
والذ  انعقد  ،التحديات واآلفاق المستقبلية" :الجامعات العربية

 13 – 9خالل الفترة من  ،في مدينة الربا  بالمملكة المغربية
 .457 – 442     ،ديسمبر

تصور مقترل لزيادة الموارد  :(2004يوسف عبد المعطي مصطفى ) (59
المالية للجامعات المصرية في ضوء خبرات بعض الجامعات 

المقارنة تصدرها الجمعية المصرية للتربية  ،مجلة التربية ،األجنبية
-57     ،مار  ،11ل  ،السنة السابعة ،واإلدارة التعليمية

107. 
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