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لمعػػكالت

:الممخص

هػػدال الد ارسػػة ال اليػػة إلػػل الكعػػؼ عػػف لااػػل تمليػػؿ التعمػػيـ الجػػامع ال مس ػػطي

اام ػػل بتلزي ػػل اس ػػتبا ة عم ػػل جمي ػػل

يػ ػ

الت ميمػ ػ

للت قي ػػؽ ذل ػػؾ اتبع ػػل البا ػػة المػ ػ يل الليػ ػ

) عضػ ػلام م ػػلزعيف عم ػػل ػػال52 لالب ػػال ع ػػددهـ

أعض ػػاج مج ػػالس التعم ػػيـ الج ػػامع ال مس ػػطي

جامعػػال األزهر األايػػل اإلسػػالمية) لذلػػؾ بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػل المعػػاكؿ الت ػ ألجػػدتيا األزمػػة
الماليػة اػ الجامعػػال ال مسػطي ية لأسػػبابيا لالسياسػػة التمليميػة التػ تعتمػػدها الجامعػػال ال مسػػطي ية

لاد كع ل الدراسة أف الجامعال ال مسطي ية تعتمد ا تمليميا اعتمادام كبي امر عمل رسلـ الطمبة لأ يػا
ل اإلداريػػة األكاديميػػة الب ػ،سػػبي ليػػا الك يػػر مػػف المعػػاكؿ ا ػ المجػػا

ل ت ػ امر،العمم ػ مػػف أك ػػر المجػػا

مػػف عجػػز مػػال

األجي ػزة لالمعػػدال لدمػػة المجتمػػل) لكػػاف مجػػاؿ الب ػ

تعػػا

العمم ػ

باألزمة المالية لاتضح مف لالؿ الدراسة أيضام أف أك ر األسباي مساهمة ا إيجػاد األزمػة الماليػة

ا الجامعال ال مسطي ية غياي استراتيجية تمليميػة لاضػ ة تعتمػدها الجامعػال لامػة دعػـ ال كلمػة

.لمجامعال ال مسطي ية لاعتماد الجامعال ال مسطي ية عمل ميادر تمليمية غير ابتة
Abstract
This study aimed at exploring the reality of financing Palestinian
academic instruction and these problems. To fulfill the aims of the study,
the descriptive analytical. It was distributed for the society of the study,
which consists of Palestinian universities council members in the Gaza Strip
(52) members, they are spreading on three universities (Al-Azhar, Al-Aqsa,
and Islamic university) that aimed to know the problems which finding the
financial crisis in the Palestinian academic, it's caused, and the financial
policy that depend on its academic, The study appeared that academic
depend widely in tuition and it's suffer in financial pinch that caused the
most problems in fields (management, academic, scientific study,
equipments and society service) but the scientific study is the most fields
that affect in the financial crisis, also the most caused that finding the
financial crisis in the Palestinian academic is absence of financing strategic
in clearly that depend on the academic, the lack of sharing from
government, and depending Palestinian academic on change financing
source
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المقدمة:

يم ػػؿ التعمػػيـ بلج ػ عػػاـ لالتعمػػيـ الجػػامع بلج ػ لػػاص الب يػػة األساسػػية لتكػػليف لتطػػلير

ملتمػػؼ األ عػػطة ا،اتيػػادية لا،جتماعيػػة ايػػل الم ػػؾ الرليس ػ إلعػػداد القػػلف البع ػرية الم تجػػة ا ػ

المجتمل ليظير أ ر مرلده اػ عػكؿ ملرجاتػ مػف القػلف العاممػة ذال المعػارؼ لالميػارال المبدعػة
ا كؿ اطاع مف اطاعال ال ياة لليذا اإف العالد مف التعميـ الجامع إ مػا هػل عالػد مرت ػل ليمكػف
أف يكلف مضملف ال تالل إذا مػا تػـ التلطػيط الجيػد لمػلارده الماليػة لالبعػرية الالزمػة إلدارتػ

تمل متابعة مستلف أدال لجلدة ملرجات بعكؿ مستمر.

لاذا مػا

ليلاج التعميـ الجامع ا القرف ال ال العديد مف المتغيػرال العالميػة ذلػؾ بسػبي الط ػرة
اليالم ػػة اػ ػ مج ػػا،ل الب ػ ػ

العممػ ػ ل ملض ػػلعات

لالتق ػػدـ التك لل ػػلج اليال ػػؿ لا ،تع ػػار السػ ػريل

لتك لللجيا ا،تيا،ل أبل ال ير لآلرلف .)2002لذلؾ أيب ل األ ظمػة التعميميػة اػ جميػل دلؿ

العالـ تلاج ت ديال كبيرة تت اسي دتيا مل درجة تقدميا لمف بيف أهػـ هػذه الت ػديال إف لػـ يكػف
أهميا عمل اإلطالؽ ذلؾ الت دي المتم ػؿ اػ تػلاير ميػادر تمليميػة كاايػة لتػ ميف التعمػيـ الم اسػي
لطالبيػ بػػالكـ لال لعيػػة الم اسػػبيف بدر  )1999ذلػػؾ ألف المػػاؿ عيػػي كػػؿ معػػرلع لتػػلاير المػلارد
المالي ػػة الالزم ػػة مسػ ػ لة  ،غ ػػل ع ي ػػا لمجامع ػػال ليج ػػي أف تك ػػلف األمػ ػلاؿ كااي ػػة لملا ػػاج بالت ازم ػػال
الجامعة

ل لظال يا الملتم ة لتت اسي مل جـ العمؿ الم ػلط بيػا .ل قػص األمػلاؿ اػ الجامعػال

ألجد العديد مف المعاكؿ ا عتل المجػا،ل اإلداريػة األكاديميػة الب ػ

المعدال لاألجيزة) لهذا بالطبل يؤ ر سمبام عمػل جػلدة التعمػيـ الجػامع

العممػ

لدمػة المجتمػل

ذلػؾ ألف الجامعػال اػ ظػؿ

هذه المعاكؿ تكلف عاجزة عف تطلير لت سيف مستلاها لرال ك ايتيا التعميمية.
مف اللاضح أف مف أهـ المعكالل الت يلاجييا التعميـ الجامع ه معكمة تمليػؿ التعمػيـ

بسػػبي ارت ػػاع معػػد،ل التكم ػػة بيػػلرة مسػػتمرة لت ازيػػد أعػػداد الطمبػػة لمطالػػي الب ػػل لالت ضػػيرال
لالمعامػػؿ امػػـ تعػػد رسػػلـ الطمبػػة أل اليبػػال ل التبرعػػال أل األلاػػاؼ الليريػػة كاايػػة كميػػادر لتمليػػؿ
التعمػػيـ الجػػامع  .لاػػد ػػاؿ هػػذا الملضػػلع اهتمػػاـ ك يػػر مػػف البػػا يف اي ػػاؾ مػػف ػػالؿ ا،سػػت ادة مػػف
تجػػاري الػػدلؿ المتقدمػػة اػ تمليػػؿ التعمػػيـ كد ارسػػة ازهػػر  .)1998لاػػد عقػػد ػػدلال دلليػػة لااميميػػة
لم ميػػة لب ػ

اضػػية تمليػػؿ التعمػػيـ لمػػف األم مػػة عمػػل ذلػػؾ مػػؤتمر اليل سػػكل الػػذي عقػػد ا ػ عػػاـ

 )1998ػػلؿ التعمػػيـ العػػال ا ػ القػػرف ال ػػادي لالعع ػريف لمػػؤتمر اليل سػػكل اللػػاص بػػالتعميـ ا ػ
الدلؿ العربية الذي عقػد اػ بيػرلل عػاـ  )1998لمػؤتمر ات ػاد الجامعػال العربيػة اللػاص بػإدارة
لتمليؿ التعميـ الذي عقد ا بيرلل عاـ .)2000
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للما كاف المجتمل ال مسطي
اإلس ػراليم

يعا

مف ألضاع سياسية لااتيادية متدهلرة بسبي ا ،تالؿ

الػػذي يمػػارس أبعػػل يػػلر القمػػل لاإلرهػػاي لي ػػالؿ جاهػػدا تضػػيؽ الل ػػاؽ عمػػل أب ػػاج
لذلؾ بالت كـ ب قاط العبلر لاليادرال لاللاردال

ععب ا عف طريؽ ارض يار ااتيادي عمي

لالتػدمير الم يجػ لمميػا ل لالمػزارع اػ الضػ ة الغربيػػة لاطػاع غػزة كػؿ ذلػػؾ يػؤ ر بعػكؿ مباعػػر

عم ػ العمالػػة ال مسػػطي ية لألجػػد سػػبة بطالػػة عاليػػة ليػػمل ا ػ الض ػ ة الغربيػػة مػػا يقػػاري )%48

لا اطاع غزة ما يقاري  ..)%65لهذا بدلره يػؤ ر بعػكؿ مباعػر لغيػر مباعػر عمػل تمليػؿ التعمػيـ
الجامع ال مسطي

ذلؾ ألف معظـ الجامعال ال مسطي ية يعتمد تمليميا الجاري عمػل رسػلـ الطمبػة

اقد ليمل سبة اعتمادها عمل رسلـ الطمبة ما يعادؿ )%56
السياسػ ػػال ا،اتيػ ػػادية ال مسػ ػػطي

سػي د ارسػة اػاـ بيػا معيػد أب ػا

مػ ػػاس) لالت ػ ػ أكػ ػػدل أف  )%70مػ ػػف الطمبػ ػػة يعتمػ ػػدلف عمػ ػػل

أهػػالييـ لأاػػاربيـ اػ تمػػليميـ لمتعميـ مػػاس  )2001لهػػذا مؤعػػر يعػػير إل ػ لطػػلرة اللضػػل المػػال
لمجامعال ال مسطي ية مف ه ا تبملرل معكمة الدراسة له :
مشكمة الدراسة :ا ضلج ما سبؽ ت دد معكمة الدراسة ا السؤاؿ الرليس التال :

 ما لاال تمليؿ التعميـ الجامع ال مسطي

لمعكالت ؟

ليت رع عف هذا السؤاؿ الرليس األسلمة ال رعية التالية:
 -0ما لاال تمليؿ التعميـ الجامع ال مسطي
 -5مػا أسػباي األزمػة الماليػة التػ تعػا

ا اطاع غزة؟

م يػا الجامعػال ال مسػطي ية اػ اطػاع غػزة مػف لجيػة

ظر القالميف عمييا؟

 -3ما السياسة التمليمية الت تعتمدها الجامعال ال مسطي ية ا اطاع غزة؟

 -2ما أهـ المعكالل الت ألجدتيا األزمة المالية ا الجامعال ال مسطي ية اػ اطػاع غػزة مػف
لجية ظر القالميف عمييا؟

 -2ما ال ملؿ المقتر ة لم د مف األزمة التمليمية لمجامعال ال مسطي ية ا اطاع غزة؟
أهداف الدراسة :تيدؼ الدراسة إلل ما يم :

 -1اللالؼ عمل لاال تمليؿ التعميـ الجامع ال مسطي
 -2التعرؼ عمل أسباي األزمة المالية الت تعا

ا اطاع غزة.

م يا الجامعال ال مسطي ية ا اطاع غزة.

 -3م اللة ت ديد السياسة التمليمية الت تعتمدها الجامعال ال مسطي ية ا اطاع غزة.
 -4الكعؼ عف أهـ المعكالل الت ألجدتيا األزمة المالية ا الجامعال ال مسطي ية.
 -5تقديـ بعض ال ملؿ لم د مف األزمة التمليمية لمجامعال ال مسطي ية.
أهمية الدراسة :تكتسي الدراسة أهميتيا مف لالؿ ما يم :
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 -0كل ي ػػا م الل ػػة لمكع ػػؼ ع ػػف لاا ػػل تملي ػػؿ التعم ػػيـ الج ػػامع ال مس ػػطي
المعػػكالل الت ػ ألجػػدتيا األزمػػة الماليػػة الت ػ تعػػا

اػ ػ اط ػػاع غػ ػزة لأه ػػـ

م يػػا الجامعػػال ال مسػػطي ية لأسػػباي هػػذه

األزمة.
 -5يمكف أف يست يد مف تالل الدراسة القالملف عمل الجامعال ال مسطي ية لالتعميـ العال .

 -3ت ػػتح الد ارس ػػة الطري ػػؽ أم ػػاـ الب ػػا يف الترب ػػلييف لالتج ػػارييف إلجػ ػراج المزي ػػد م ػػف الد ارس ػػة ػػلؿ
ااتياديال التعميـ.

حدود الدراسة:


الحد البشري :القالملف عم التعميـ الجامع ا اطػاع غػزة لهػـ يم مػلف جميػل أعضػاج مجػالس



الحدددد المؤسسدددي :جامع ػػال اطػػاع غػ ػزة لتع ػػمؿ الجامع ػػة اإلس ػػالمية جامع ػػة األزه ػػر جامع ػػة



الحد الزماني :تـ اإلطالع عمل مي از ية الجامعال ال ال ة سابقة الذكر لمعاـ 2002/2001ـ.

الجامعال ال مسطي ية األزهر األايل اإلسالمية) لالبال عددهـ  )52عضلام.
األايل).

لتـ تطبيؽ ا،ستبا ة عم أاراد عي ة الدراسة ا العاـ 2004/2003ـ

مصطمحات الدراسة:

ه اؾ بعض الميطم ال اامل البا ة بتب ييػا لالػبعض ارلػر بتعري يػا إجراليػا امػف هػذه

الميطم ال اللاية بملضلع الدراسة ما يم :
أ -التمويل:

تب ل البا ة تعريؼ يال

 2000ص )631لمتمليؿ" :تعبلة الملارد ال قديػة لغيػر ال قديػة

الالزمػ ػ ػػة لالتلطػ ػ ػػيط لاإلع ػ ػ ػراؼ عمػ ػ ػػل إدارتيػ ػ ػػا بيػ ػ ػػدؼ القيػ ػ ػػاـ بمعػ ػ ػػرلع معػ ػ ػػيف لالم ااظػ ػ ػػة عمػ ػ ػػل
استم ارريت

ل تطليره لت قيؽ أهداا ال الية لالمستقبمية بعكؿ أك ر ك اجة ل اعالية".

ب -تمويل التعميم:

تب ػػل البا ػػة تعري ػػؼ أب ػػل اللا ػػا لزميميػ ػ

 2000ص )68لتملي ػػؿ التعم ػػيـ" مجم ػػلع المػ ػلارد

المريلدة ا إطػار التعمػيـ إلػ المؤسسػال التعميميػة لت قيػؽ األهػداؼ التػ يتعػيف ت قيقيػا بػالملارد

المتا ة لادارة هذه األملاؿ لاستلداميا بك اجة".

ت -التعميم الجامعي:
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ه المر مة الت تم ال ا لية العامة التعميـ ال ػا لي ل تتم ػؿ اػ الجامعػال بكمياتيػا الملتم ػة
لتقبػؿ ال ايػػميف عمػ عػػيادة إتمػاـ ال ا ليػػة العامػػة لمػدة الد ارسػػة اييػا تتػرال مػا بػػيف  6-4سػ لال
لتم ح لريجييا درجة البكاللريلس أل الميسا س الدبملـ لالماجستير.
ث -المشكمة:

ه ملاؼ أل ظاهرة تتكلف مف عدة ع اير متعابية لمتدالمة يكت يا الغمػلض ليلاجيػا

ال رد أل الجماعة ل ميا يتطمي ت ميميػا لالتعػرؼ عمػل ع ايػرها لأسػبابيا لالظػرلؼ الم يطػة بيػا
ابؿ الليلؿ إلل الق اررال الم اسبة بع يا العاجز .)214 :2001

الدراسات السابقة:

تعددل الدراسال الت ت اللل ملضلع تمليؿ التعميـ الجامع

عمػل المسػتليال الم ميػة لاإلاميميػة ل

العالمية ليمكف ذكر بعضيا عمل ال ل التال :
-0

أجرف زاهر  )1998دراسة بع لاف " تطػلير إدارة لتمليػؿ التعمػيـ الجػامع الميػري اػ ضػلج
بع ػػض ا،تجاه ػػال المعايػ ػرة" ه ػػدال الد ارس ػػة إلػ ػ التع ػػرؼ إل ػػل لاا ػػل إدارة لتملي ػػؿ التعم ػػيـ
الجػػامع الميػػري لاسػػتعراض أهػػـ ا،تجاهػػال العالميػػة المعاي ػرة ا ػ إدارة لتمليػػؿ التعمػػيـ

الجامع

لكاف مف أهـ ال تالل الت تليمل إلييا الدراسة أف أهـ ا،تجاهال العالمية لتمليؿ

التعمػ ػػيـ هػ ػػل إعطػ ػػاج الجامعػ ػػال أايػ ػػل درجػ ػػال ا،سػ ػػتقالؿ لال ريػ ػػة لمتيػ ػػرؼ ا ػ ػ التمليػ ػػؿ
المليص ليا مػف الدللػة لاقػام لمتطمبػال التعمػيـ الجػامع أل معػايير الك ػاجة لتمليػؿ التعمػيـ

مػػف ميػػادر غيػػر تقميديػػة لاػػدمل الد ارسػػة تيػػل امر مقتر ػام لتطػػلير تمليػػؿ التعمػػيـ الج ػػامع

الميػ ػػري امػ ػػف هػ ػػذه المقتر ػ ػػال :العمػ ػػؿ عمػ ػػل تعػ ػػجيل المعػ ػػاركة العػ ػػعبية ل د ارسػ ػػة ت عيػ ػػؿ
الل ػػدال ذال الط ػػابل الل ػػاص إل ازل ػػة المعلا ػػال التػ ػ ت ػػلؿ دلف ت قي ػػؽ أهدااػ ػ لتطليره ػػا

لت قيؽ م يلـ الجامعة الم تجة .إ عاج مراكز ب ية كبيرة تتبل الجامعال.
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اػػاـ بػػدر  )1999بد ارسػػة ػػلؿ "أزمػػة تمليػػؿ التعمػػيـ العػػال اػ الجامعػػال اػ األردف اللااػػل

لال ملؿ" تـ لالليػا التعػرؼ إلػل لااػل تمليػؿ التعمػيـ الجػامع اػ األردف مػف يػ

الميػادر

الملتم ة لمدف إسياـ كؿ م يا اػ التمليػؿ .لابػراز معػكمة التمليػؿ المتعمقػة بت ػااـ العجػز اػ
ملاز ػػال الجامعػػال ال كلميػػة لالتعػػرؼ عم ػ األسػػباي الت ػ تكمػػف لراج هػػذا العجػػز .للضػػل
عػػدد مػػف ا،ات ار ػػال لال مػػلؿ الممك ػػة لممعػػكمة .لذلػػؾ مػػف لػػالؿ المػ يل الل ػػالق  .لتليػػمل
الد ارسػػة إلػ أف سػػبي عجػػز التمليػػؿ ا ػ الجامعػػال األرد يػػة زيػػادة أعػػداد الطمبػػة لاات ػراض
الجامع ػػال لأف أك ػػر المي ػػادر التػ ػ تعتم ػػد عميي ػػا الجامع ػػال األرد ي ػػة هػ ػ رس ػػلـ الطمب ػػة

لالميػػادر الذاتي ػػة لالتبرع ػػال لاليبػػال لالمػ ػ ح اللارجي ػػة .لا ػػد ا ػػدمل الد ارس ػػة مجملع ػػة م ػػف
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ا،ات ار ػػال لال مػػلؿ الممك ػػة عمػ ػ هيل ػػة تليػػيال م ي ػػا :ض ػػرلرة تل ػػيض س ػػي ا،لت ػػاؽ
لاإلاادة مف تك لللجيا التربية لاستلداـ ظاـ القرلض .لتعجيل التمليؿ الذات .
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أعد كالم مف ماد لالبعير )2000دراسة بع لاف ":تمليؿ التعميـ ا الدلؿ العربية طرؽ غيػر

تقميدية"ااما لالليا ب ص تمليؿ التعميـ العال ا الدلؿ العربية مقار ة مػل الػدلؿ اليػ اعية
لالمتقدمػػة كمػػا ت الل ػل د ارسػػتيما اإل ػػاؽ عمػػل الب ػ

العممػػ لالتط ػػلير ا ػ ال ػػدلؿ العربيػػة

لمقار تيػا بالػػدلؿ اليػ اعية الرليسػػة .لاػد تليػػمل الد ارسػػة إلػػل أف سػبة اإل ػػاؽ عمػػل التعمػػيـ
ا الدلؿ المتقدمة أعمل م يا ا الدلؿ العربية لهذا يدؿ عمػل مػدف اهتمػاـ الػدلؿ اليػ اعية
بػػالتعميـ العػػال

لأظيػػرل الد ارسػػة أف إ ػػاؽ الػػدلؿ الي ػ اعية عمػػل الب ػ

العمم ػ اػػد تجػػالز

المالييف إل المميارال مف ل دال ال قد اللط ية لأف أعمػل سػبة لف ػاؽ عمػل الب ػ

لالتطلير كا ل ا الدلؿ ال ال
عمل الب

العممػ

الياباف الل،يػال المت ػدة لألما يػا الغربيػة ) ل سػبة اإل ػاؽ

لالتطلير كا ل ا الػدلؿ اليػ اعية اػلؽ مسػتلف  )%1اػ

ػيف أف هػذه ال سػبة

لػػـ تتجػػالز  )%.2مػػف ال ػػاتل الم مػ اإلجمػػال اػ مجمػػلع الػػدلؿ العربيػػة عػػاـ 1996ـ) ل
اػػدـ البا ػػاف عػػدة تليػػيال م يػػا :ترعػػيد اإل ػػاؽ لدعػػـ لسػػالم

لالتجديػػد اػ لظػػالؼ التعمػػيـ

الجػػامع األرد ػ ػ  :عػػف طري ػػؽ جعػػؿ الجامع ػػال م اركػػز إ ت ػػاش لتق ػػديـ الل ػػدمال ا،ستع ػػارية

لتلظيػؼ لاسػت مار جيػػلد الييلػال العػعبية لاألهميػػة اػ تمليػؿ التعمػػيـ لالعمػؿ عمػل اسػػتغالؿ
أملاؿ اللاؼ لمتعميـ.
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اػ ػ ػ ػػدـ يػ ػ ػ ػػال

 )2000د ارسػ ػ ػ ػػة بع لاف":تمليػ ػ ػ ػػؿ التعمػ ػ ػ ػػيـ الجػ ػ ػ ػػامع ا ػ ػ ػ ػ المممكػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػػة

السػػعلدية".هدال الد ارسػػة إلػػل التعػػرؼ إلػػل لااػػل تمليػػؿ التعمػػيـ الجػػامع ا ػ المممكػػة العربيػػة
السعلدية لالبدالؿ الممك ة لتمليؿ التعميـ الجامع  .كاف مف أهـ تػالل الد ارسػة أف الجامعػال

السعلدية تعتمػد اعتمػادام كبيػ امر اػ تمليميػا عمػل التمليػؿ ال كػلم
التبرعػػال لاليبػػال لالليػػايا لاأللاػػاؼ لاػػد اػػدـ البا ػ

لتعتمػد بعػكؿ جزلػ عمػل

مجملعػػة مػػف البػػدالؿ الممك ػػة لت ليػػل

ميػػادر التمليػػؿ م يػػا :تعػػجيل التبرعػػال لا عػػاج معاهػػد الب ػػل لا،ستعػػارال لتكػػلف لاجيػػة

إداري ػػة معرلا ػػة أم ػػاـ مؤسس ػػال المجتم ػػل ال كلمي ػػة لاللاي ػػة لتعم ػػؿ عم ػػل تس ػػليؽ الل ػػدمال
العممي ػػة لمجامع ػػة لاس ػػت مار ال ع ػػاطال اإل تاجي ػػة اػ ػ بع ػػض الكمي ػػال لاق ػػا لم ي ػػلـ الجامع ػػة
الم تجة .لأليل البا
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بضرلرة ا،ست ادة مف الت ار

التربلي اإلسالم ا مجػاؿ التبرعػال

للاية ا مجاؿ األلااؼ

أعدل ر مة  )2000دراسة لؿ" ك اية تمليؿ التعميـ العػال اػ الػدلؿ العربيػة ألضػاعيا ل
سػػبؿ ت سػػي يا" لاػػد تليػػمل الد ارسػػة إلػػل أف مػػل اإل ػػاؽ أاػػؿ مػػف المعػػدؿ المطمػػلي لتػػلاير
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ا ،تياجال التعميمية لأف ك اية التمليؿ اد تراجعل لأيب ل دلف ال دلد اللسػطل اػ عػدة
دلؿ لدلف المس ػػتلف المطم ػػلي اػ ػ بقي ػػة ال ػػدلؿ .لاتض ػػح م ػػف ل ػػالؿ الد ارس ػػة أيضػ ػام أف أهػ ػـ

أسػػباي ت ارجػػل ك ايػػة التمليػػؿ :ا،عتمػػاد عمػػل التمليػػؿ ال كػػلم لالظػػرلؼ السياسػػة لالدااعيػػة
لا،اتيػػادية لالماليػػة التػ مػػرل بيػػا الػػدلؿ العربيػػة .لاػػد تبػػيف أيضػػا أف عػػح التمليػػؿ اػػد تػػرؾ

آ ػػا امر سػػمبية عمػػل مػػدلالل التعمػػيـ العػػال لعممياتػ لميماتػ لملرجاتػ  .لاػػدمل الد ارسػػة ا ػ

ععر بديال يمكف اإلاادة م يا اػ ت سػيف التمليػؿ لأضػاال عػدة سػي اريلهال لم ػلار لالتيػار

مػػا ي اسػػي كػػؿ دللة.لأليػػل الد ارسػػة ب ػ ف تقػػلـ الجامعػػال بد ارسػػة ألضػػاع تمليميػػا لك ايت ػ
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لدراسة البدالؿ لالسي اريلهال المقتر ة لالتيار ما ي اسبيا.

أجػػرف ك ػالم مػػف اللعػػاي لالع ػػاد  )2001د ارسػػة بع ػلاف ":التمليػػؿ الػػذات لمتعمػػيـ العػػال ا ػ

الدلؿ ال اميػة لتلجياتػ " .هػدال الد ارسػة إلػل تلضػيح لااػل التعمػيـ العػال اػ البمػداف ال اميػة
لتعػػليص المع ػػكالل المالي ػػة التػ ػ تلاجيػ ػ  .لت ديػػد الس ػػبؿ الم اس ػػبة لالهتم ػػاـ بزي ػػادة مػ ػلارد
التملي ػػؿ .لد ارس ػػة ت ػػالل تطبي ػػؽ التجرب ػػة اػ ػ جامع ػػة بغ ػػداد لالس ػػبؿ التػ ػ اعتم ػػدتيا اػ ػ ه ػػذا

المجاؿ .لكاف مف أهـ ما تليػمل إليػ الد ارسػة أف أهػـ المعػكالل التػ تلاجػ التعمػيـ العػال

ا ػ الػػدلؿ ال اميػػة هػ ػ معػػكمة تمليػػؿ التعمػػيـ لأف جامع ػػال ال ػػدلؿ المتقدمػػة لال ػػدلؿ ال امي ػػة

ت ػالؿ معالجػػة ا ،ل ػػاض اػ المػلارد الملييػػة ليػا مػػف الملاز ػػة العامػػة لمدللػػة عػػف طريػػؽ
اعتمػػاد أسػػملي التمليػػؿ الػػذات لك يػػر مػػف عػػاطاتيا لاػػد أظيػػرل الد ارسػػة أف ه ػػاؾ أسػػاليي
متعػػددة لمتمليػػؿ الػػذات كال عػػاطال التعميميػػة المسػػالية الملازيػػة لالتعمػػيـ ب ت ػرال"أي التعمػػيـ
ب ترال زم يػة متقطعػة دلف لضػل سػقؼ زم ػ لمد ارسػة لقػاج أجػلر يػداعيا الطمبػة المسػجملف )

لا،ستعػػارية لاللدميػػة لألضػ ل الد ارسػػة أف تجربػػة جامعػػة بغػػداد تميػػزل باعتمادهػػا أسػػاليي
متعػ ػ ػػددة لمتمليػ ػ ػػؿ الػ ػ ػػذات

ل ققػ ػ ػػل مػ ػ ػػف لالليػ ػ ػػا م ػ ػ ػلارد ماليػ ػ ػػة كل ػ ػ ػػل سػ ػ ػػبة  )%41ا ػ ػ ػ

عام  )%37 1998 -1997لا عاـ 1999ـ) مػف ملاز تيػا المقػررة مػف الدللػة .لاػد اػدـ
البا اف مجملعة مف التلييال م يا :ضرلرة تب

تلج الجامعة الم تجة لضػرلرة ا،هتمػاـ

بالتعميـ العال ا الػدلؿ ال اميػة لتليػيص يػة م اسػبة مػف الػدلؿ القػلم لف ػاؽ عمػل
التعميـ العال

لعمل الدلؿ ال امية لضل سياسال م اسبة لت قيؽ إيرادال مالية م اسبة لػارش

مي از ية الدللة مف لالؿ التمليؿ الذات .
يتضح مف لالؿ استعراض الدراسال السابقة ما يم :

 .0أعارل الدراسال السابقة أف معكمة تمليؿ التعميـ معكمة عالمية لااميمية لم مية.

 .5اعتماد ك ير مف الجامعال عمل ال كلمة ا تمليؿ التعميـ ليليا الدلؿ العربية.
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 .3أظيرل الدراسال أف ه اؾ تراجعا ا الدعـ ال كلم لمجامعال.
 .2أعػارل الد ارسػال السػابقة إلػل ضػرلرة الب ػ

عػف يػي لتمليػؿ التعمػيـ مػل اسػتمرار الػدعـ

ال كلم ا المر مة األلل .

 .2ألض ػ ل الد ارسػػال السػػابقة أف األزمػػة الماليػػة الت ػ تعػػا

أ رل سمبام عمل المدلالل لالعمميال لالملرجال التعميمية.

م يػػا الجامعػػال بيػػلرة عامػػة

اإلطار النظري:

 مفهوم التمويل لغة واصطالحا:

مال

التمليػػؿ لغػػة :جػػاج ا ػ المعجػػـ اللسػػيط  7422ش/2صَ ) 342مػػا َؿ-مػػلم -،لمػػؤ،م :ك ػػر

لماؿ اال ا:أعطاه الماؿ.
لتع ػ

َمللَػ ) :اػػدـ ل ػ مػػا ي تػػاش مػػف مػػاؿ .ل المػػاؿ) :كػػؿ مػػا يممك ػ ال ػػرد أل الجماعػػة مػػف

تبػػاع أل عػػرلض تجػػارة أل عقػػار أل قػػلد أل ي ػلاف .لاػػد أطمػػؽ ا ػ الجاهميػػة عمػػل اإلبػػؿ ليقػػاؿ:
رجؿ ماؿ:أي ذل ماؿ.

لجاج ا المعجـ اللسيط  7422ش/2ص ) 892أف الممػلؿ) :مػف ي ػؽ عمػل عمػؿ مػا:

أي داال الضرالي م د ة.
التمليؿ ايطال ا :تعددل التعري ال اللاية بالتمليؿ
 اقػػد عػػرؼ ه ػػدي  7431ص ) 732التمليػػؿ عم ػػل أ ػ  " :ت ػػدبير ا ،تياج ػػال الماليػػة الالزمػػةلم عاط ا،اتيادي".

 -لعرال دالرة المعارؼ البريطا ية التمليؿ ب  " :مجملعة األعماؿ لالتيػراال التػ تمػد ا بلسػالؿ

الدال"

ميد  :2222ص.)71

 ليعرؼ ب  " :مجملعة اللظالؼ اإلداريػة اػ العػركة التػ تتعمػؽ بػإدارة ركػة ال قػلد تػل تتػلارلمعركة لسالؿ ت قيؽ أهداايا بلج مقبلؿ ادر اإلمكاف لتستطيل ا اللاػل سػ ملاجيػة التزاماتيػا

المالية ع دما ت يف ملاعيدها " عبد اهلل  :1980ص.)18
 -لي ػػرف ي ػػال

 2000ص )631أف التملي ػػؿ ه ػػل " تعبل ػػة المػ ػلارد ال قدي ػػة لغي ػػر ال قدي ػػة الالزم ػػة

لالتلطػػيط لاإلع ػراؼ عمػػل إدارتيػػا بيػػدؼ القيػػاـ بمعػػرلع معػػيف لالم ااظػػة عمػػل اسػػتم ارريت لتطػػليره
لت قيؽ أهداا ال الية لالمستقبمية بعكؿ أك ر ك اجة لاعالية".
يتضػػح مػػف لػػالؿ اسػػتعراض بعػػض تعري ػػال التمليػػؿ أف تعريػػؼ كػػؿ مػػف ه ػػدي )1987

لدال ػرة المعػػارؼ البريطا يػػة  )2000يركػػز عمػػل الجا ػػي ا،اتيػػادي لمتمليػػؿ ليعبػػر ع ػ كلظي ػػة
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ااتيادية أما تعريؼ عبد اهلل  )1980اإ يعبر عف التمليؿ كلظي ة إداريػة لذلػؾ أل ػ يركػز عمػل
كي ية إدارة هذه ال قلد لاألملاؿ ب ي

ت قؽ األهداؼ الم علدة.

لترف البا ة أف تعريؼ يال

 )2000هل األعمؿ مف بيف هذه التعري ػال ذلػؾ أل ػ جمػل

بيف اللظي ة اإلدارية لا،اتيادية لمتمليؿ لاد اعتمدل البا ة هػذا التعريػؼ لكل ػ األعػمؿ لاأللسػل

لم يلـ التمليؿ.


مفهوم تمويل التعميم:

لػػـ يت ػػؽ البػػا لف عمػػل تعريػػؼ مل ػػد لتمليػػؿ التعمػػيـ للقػػد كا ػػل ه ػػاؾ اجتيػػادال عليػػية لتعريػػؼ
تمليؿ التعميـ مف ابؿ بعض البا يف ا مجاؿ ااتياديال التربية مف هذه ا،جتيادال ما يم :
 -عرؼ ال بيي  1981ص )170تمليؿ التعميـ ب

"كؿ ما يستطيل البمد تعبلت مف ملارد للدمػة

أغراض لمؤسسال لأجيزة التربية لالتعميـ".

 -كمػػا يقيػػد بتمليػػؿ التعمػػيـ ع ػػد غػػا ـ  2000ص )259أ ػ " إيجػػاد ميػػادر ماليػػة اػػادرة عمػػل

تغطي ػػة ا تياج ػػال المؤسس ػػة التعميمي ػػة كامم ػػة

ت ػػل ت ػػتمكف م ػػف ت قي ػػؽ أه ػػداايا لرس ػػالتيا التربلي ػػة

لالب ية لا،اتيادية ".
 أمػػا أبػػل اللاػػا لزمػػياله  2000ص )68ايػػرلف أف المقيػػلد بتمليػػؿ التعمػػيـ هػػل " مجمػػلع المػلاردالمريػػلدة اػ إطػػار التعمػػيـ إلػػل المؤسسػػال التعميميػػة لت قيػػؽ األهػػداؼ التػ يتعػػيف ت قيقيػػا بػػالملارد

المتا ة لادارة هذه األملاؿ لاستلداميا بك اجة".

مف اللاضح أف تعريؼ أبل اللاا لزميميػ كػاف األعػمؿ مػف بػيف التعري ػال السػابقة ليػذا تميػؿ
البا ػػة إلػػل تب ػ هػػذا التعريػػؼ ذلػػؾ ألف تعريػػؼ أبػػل اللاػػا لزمػػياله  )2000يركػػز عمػػل الجا ػػي
ا،اتيػػادي لاإلداري لمتملي ػػؿ بي مػػا تعري ػػؼ كػػؿ م ػػف ال بيػػي  )1981لغ ػػا ـ  )2000يؤك ػػد عم ػػل
الجا ي ا،اتيػادي لمتمليػؿ لهػل ريػد لجمػل المػلارد الماديػة لالعي يػة مػف أجػؿ المؤسسػال التربليػة

دلف التركيز عمل الجا ي اإلداري اييا.


مصادر تمويل التعميم:

مػف لػػالؿ التعري ػال السػػابقة لجػد أف كميػػا تؤكػد عمػػل أف المقيػلد بتمليػػؿ التعمػيـ هػػل تػػلاير

الملارد ال قدية لغير ال قدية لممؤسسال التربلية مف ميادر ملتم ة.
لتع ػ ميػػادر التمليػػؿ " تعػػكيمة الميػػادر الت ػ

يػػمل م يػػا الم ع ػ ة عمػػل أم ػلاؿ بيػػدؼ

تمليؿ است ماراتيا " ه دي  :1998ص.) 5

أمػػا ميػػادر تمليػػؿ التعمػػيـ ايقيػػد بيػػا " الجيػػال التػ يمكػػف ال يػػلؿ م يػػا عمػػل التكػػاليؼ الالزمػػة

لب ػرامل التعمػػيـ" الترك ػ لآلػػرلف  :1962ص .)225لالتعمػػيـ الجػػامع
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يسػػتمد م ػلارده الماليػػة مػػف

ميػ ػػادر ل جيػ ػػال عديػ ػػدة م يػ ػػا :الميػ ػػادر ال كلميػ ػػة الميػ ػػادر اللايػ ػػة الميػ ػػادر اللارجيػ ػػة
الميادر الذاتية األلااؼ لايما ت ييؿ ملجز عف كؿ ميدر مف هذه الميادر:


المصادر الحكومية:

ليتلذ التمليؿ ال كلم عدة أعكاؿ إما أف يتـ بيلرة مباعرة أل عف بيلرة غير مباعرة:
أ -التمويل الحكومي المباشر:

تمج ال كلمال بتمليؿ الجامعال بيلرة مباعرة عػف طريػؽ الػلاردال ال ابتػة الم تظمػة لمدللػة

إيرادال الدللة) لذلػؾ مػف لػالؿ مي از يػة تليػص مػف الػدلؿ القػلم لمتعمػيـ ليػتـ تليػيص سػبة
م يا لمتعميـ العال .

لتتكلف المي از ية مف ب لد متعددة ت قسـ إلل اسميف:

 .0نفقات ثابتة :تعمؿ مف المبا

المعدال التجييزال لاأل ا " ج

 :2000ص)65

 .5نفقات دورية :تعمؿ المرتبػال لاألجػلر ل قػال اليػيا ة لاإليػال لغيرهػا"

جػ

 :1998ص.)88

ب -التمويل الحكومي غير المباشر :يتلذ هذا ال مط مف التمليؿ عدة أعكاؿ م يا:
 .0فددرض ا درارب ورسددوم خاصددة لمتعمدديم الجددامعي :ت ػػرض بعػػض ال كلمػػال ض ػرالي عمػػل
الػػال لاطاعػػال اجتماعيػػة معي ػػة ل سػػاي الجامعػػال لمؤسسػػال التعمػػيـ العػػال الملتم ػػة

" ا ػ ػ بريطا ي ػػا مػ ػ الم ت ػػرض رس ػػلـ عم ػػل الس ػػجالر لالمع ػػرلبال الك للي ػػة لتملي ػػؿ التعم ػػيـ
العال " سمماف  :2000ص)28

 .5القدددروض :لج ػ ل بعػػض ال كلمػػال إلػػل ا،ات ػراض لتمليػػؿ التعمػػيـ الجػػامع

القرلض المقدمة مف الب ؾ الدلل لالؿ ال تػرة  1977 – 1962ـ) مػا سػبت

)مف ملاز ال التعميـ ا أمريكا الالتي ية ععل  :1997ص.)12

"اقػػد عػػكمل
%18

 .3تسددهيالت اددريبية لددبعض المؤسسددات :اامػػل بعػػض ال كلمػػال بعمػػؿ تسػػييالل ض ػريبية
عمل مؤسسال ،سيما المؤسسال اإل تاجية الكبرف لداعيا لتقديـ م ح مالية إلػل الجامعػال
ا ػ ػ ػ مجػ ػ ػػا،ل الب ػ ػ ػ

العمم ػ ػ ػ الملتم ػ ػ ػػة أل تبرعيػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ جيزة لمعػ ػ ػػدال لأيػ ػ ػػة تسػ ػ ػػييالل

ألرف" جريلع  :2000ص.)419
 المصادر الخاصة:

أيػػبح تمليػػؿ التعمػػيـ الجػػامع يعػػكؿ عبلػام كبيػ امر عمػػل كاهػػؿ ال كلمػػة ليػػذا اامػػل الك يػػر مػػف

الدلؿ بتل يض الملييػال ال كلميػة لمجامعػال لسػم ل لمجامعػال ب ػرض رسػلـ عمػل الطمبػة

لابلؿ اليبال لالتبرعال لارض ضريبة عمل اللريجيف لايما يم ت ييؿ لذلؾ:
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ا -الرسوم الدراسية:

لج ل بعض الجامعال إلػل اػرض رسػلـ د ارسػية عمػل الطمبػة مقابػؿ د ارسػتيـ اػ الجامعػة

لاد دعـ هذا التلج لمجامعال الب ؾ الدلل
أجػػؿ التعم ػيـ ا ػ ي ػػاير عػػاـ 1995ـ)

ي مػا أيػدر تقريػ ار بع ػلاف " أللليػال لاسػتراتيجيال مػف

يػ

طػػر اي ػ ضػػرلرة أف يت مػػؿ الطالػػي الرسػػلـ الد ارسػػية

بالكامػؿ اػ مر مػة التعمػيـ العػال مػل إمكا يػة ا،سػت ادة مػف ظػـ اإلاػراض الطالبػ لالسػما بػػبعض
المػ ح الد ارسػػية لمطػػالي ال قػراج لالمت ػػلايف " لاػػؿ :1995ص )9لتقػػلـ اكػرة اػػرض رسػػلـ د ارسػػية

عمػل الطمبػػة عمػػل أسػػاس اسػػترجاع الجامعػة لجػػزج مػػف تكػػاليؼ د ارسػػة الطالػي لهػػذا مػػا يعػػرؼ ب ظػػاـ
استرداد الكم ة ليكلف ذلؾ إما مباعرة أل ا لال  ،ؽ.
ب -التبرعات والهبات المحمية:

ه ػ عبػػارة عػػف ":المجيػػلدال الت ػ تبػػذليا المؤسسػػال لالجمعيػػال الليريػػة لا،جتماعيػػة اػػ

ميػػداف التعميـ" سػػا يف  :1989ص .)45لهػػذه المجيػػلدال إمػػا أف تقػػدـ لمطالػػي مباع ػرة ":كمػػا هػػل
ال اؿ ا الياباف لا دل يسيا لالييف " سمماف  :2000ص)12

أل تقدـ لمجامعػة مباعػرة :عػف طريػؽ مسػاعدال ماليػة لمجامعػة اقػد ليػمل التبرعػال الماليػة

الت ػ اسػػتممتيا جامعػػة بكػػيف مػػف أ ريػػاج هػػل ل كػػل ل ػػلال عع ػرة ماليػػيف دل،ر أمريك ػ

اللعػػاي

لالع اد  :2001ص )37ريؽ تعييد األب ية الالزمة لمجامعػة " لاػد أدل مجيػلدال الجمعيػة الليريػة
اإلسالمية إلل إ عاج جامعة بيرلل العربية ا لب اف " سا يف  :1989ص.)245
ت -اريبة الخريج:

له ضريبة يرف  " ) Wood hallأف ارضيا عمل دلؿ اللريل يعلد عمل الجامعة بعلالد هامة
إ ،أ ترااؽ هػذه التجربػة يػعلبال اا ل يػة لدسػتلرية لاداريػة كعػدـ إمكا يػة ت قيقيػا عمػل العػلص
الملظؼ ذاتيا لمف بيف الدلؿ الت اعتمدتيا أستراليا" ععل  :1997ص.)27

ث -اريبة أرباب العمل:

"لهػ ضػريبة ت ػرض عمػل المؤسسػػال المسػت يدة مػف ملرجػال التعمػػيـ لتػداعيا العػركال سػي عػػدد
اللػ ػريجيف الع ػػامميف ايي ػػا لم ػػف ال ػػدلؿ التػ ػ لجػ ػ ل إل ػػل ه ػػذه الطريق ػػة غا ػػا لالي ػػيف يػ ػ

اام ػػل

العركال بااتطاع جزج مف رلاتي العامميف اييا لسداد ارلضيـ" ععل  :1997ص.)27
 المصادر الخارجية:

ه ػػاؾ مي ػػادر تمليمي ػػة أل ػػرف تعتم ػػد عميي ػػا العدي ػػد م ػػف جامع ػػال الع ػػالـ بجا ػػي المي ػػادر

ال كلمية لاللاية له الميادر اللارجية

ي

تتمقل ك ير مف البمداف ال امية إعا ال مف بمػداف

أل م ظمػػال عالميػػة ليػػتـ ذلػػؾ بعػػكؿ ػػال بػػيف كػػلمتيف أل مؤسسػػتيف تعميميتػػيف أل عػػف طريػػؽ
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مؤسسال لم ظمال متعددة .لتعمؿ هذه المسػاعدال مسػاعدال ا يػة أل مسػاعدال ماليػة لتتضػمف
المساعدال ال يػة تقػديـ بعػض المعممػيف لاألسػاتذة مػف ابػؿ الدللػة المتبرعػة أل تقػديـ بعػض المػ ح
الد ارسػية لمد ارسػة اػ بمػد أج بػ

أمػا المسػاعدال الماليػة اتعػمؿ المػ ح الماليػة التػ اػد تقػدميا بعػػض

الدلؿ عبد الدايـ  :1977ص.)364

مف أهـ الم ظمال الدللية ا مجاؿ المساعدال لمتعميـ الم ظمال المتعػددة األج ػاس م ػؿ:

الب ؾ الدلل لارلع

الب ؾ األمريك لمت مية الب ؾ األاريق لمت مية الب ؾ ارسػيلي لمت ميػة م ظمػة

اليل سكل م ظمة الي ة العالمية لم ظمال هيلة األمـ المت دة.
 المصادر الذاتية:

لج ػ ل ك يػػر مػػف جامعػػال الػػدلؿ األلربيػػة إلػػل أسػػملي التمليػػؿ الػػذات لذلػػؾ ضػػمف إطػػار

أسملي الجامعة الم تجػة لالتػ تع ":ايػاـ الجامعػة بممارسػة بعػض ال عػاطال المضػااة إلػل ميماتيػا
األساسية لقاج ت قيؽ بعض الملارد المالية الت تعزز مف ملاز ة الجامعة سيا لت سف مف مستلف

التدريسييف العامميف اييا" غا ـ  :2000ص )289جامعال األلربية الت لج ل إلػل هػذا األسػملي
جامعة لرؾ البريطا ية  )Warwick Universityالت استطاعل زيادة ملاردها ذاتيػام مػف )%31

عاـ 1970ـ) إلل  )%62مف مجملع ملاردها المالية عاـ 1995ـ) أي بزيادة مقدارها .)%100

لالتملي ػػؿ ال ػػذات ضػ ػمف إط ػػار الجامع ػػة الم تج ػػة لػ ػ ع ػػدة أس ػػاليي ك س ػػملي التعم ػػيـ المم ػػلؿ
ذاتيا الد ارس ػػال المس ػػالية لالتعم ػػيـ المػ ػلازي) للدم ػػة المجتم ػػل لق ػػاج م ػػردلد م ػػال

التعم ػػيـ المس ػػتمر

لالتػػدريي لا،ستعػػارال العمميػػة) لال عػػاطال اإل تاجيػػة لايمػػا يم ػ ت يػػيؿ مػػلجز لكػػؿ أسػػملي مػػف
هذه األساليي:
التعميم الممول ذاتياً:

أ .الدراسات المسارية (التعميم الموازي):

تعتمد اكرة الكميال المسالية عمػل " تػلاير اػرص جديػدة لمطمبػة الػذيف اػاتتيـ تمػؾ ال ػرص مػف

أعمػار مبكػرة لتعػذر عمػييـ ال يػلؿ عمييػػا اػ الد ارسػػة اليػبا ية مقابػػؿ أجػلر " الػػدليم

ص.)128

:2000

ليتميػػز هػػذا األسػػملي " با ل ػػاض معػػد،ل القبػػلؿ مقار ػػة بالد ارسػػال اليػػبا ية لعػػدـ التقييػد
بػػالعمر لاتا ػػة ال ريػػة لغيػػر القػػادريف عمػػل الت ػػرغ لمد ارسػػة اليػػبا ية " اللعػػاي لالع ػػاد :2001
ص .)39لمف الدلؿ العربية الت لج ل جامعاتيا الرسمية إلل هذا األسملي العراؽ لاألردف.
ب -خدمة المجتمع:
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تعتبػ ػػر لدمػ ػػة المجتمػ ػػل مػ ػػف لظػ ػػالؼ الجامعػ ػػة لاػ ػػد لج ػ ػ ل ك يػ ػػر مػ ػػف الجامعػ ػػال العالميػ ػػة
امػػف اللسػػالؿ لاألس ػاليي الت ػ اسػػتلدمتيا

لالعربيػػة إلػػل تقػػديـ لػػدمال لممجتمػػل مقابػػؿ مػػردلد مػػال
الجامعال للدمة المجتمل ما يم :
 .0التعميم المسدتمر والتددريب:

يػ

تقػلـ الجامعػال ب ػتح دلرال بمػدة م اسػبة لزيػادة لبػرة الكػلادر

العاممػة اػ مؤسسػال قػػؿ العمػؿ مػػف لػػالؿ تلضػيح أ ػػد

لسبؿ تطبيقيػا اػ

مػا تليػػمل إليػ العمػػلـ الملتم ػػة

قػؿ العمػؿ عمػل أف يػدال المعػاركلف بتمػؾ الػدلرال أجػل امر م اسػبة لمجامعػة "

اللعػػاي لالع ػػاد  :2001ص .)41لت ػ ظـ الػػدلرال لاأل عػػطة عػػف طريػػؽ ل ػػدة ا ػ الجامعػػة

تسػػم بل ػػدة التعمػػيـ المسػػتمر تقػػلـ بت سػػيؽ لمتابعػػة ت يػػذ ال عػػاط لمكميػػال الملتم ػػة ا ػ هػػذا
المجاؿ اللعاي لالع اد :1996ص.)111
 .5االستشارات العممية (المكاتدب االستشدارية) :عػرعل ك يػر مػف الػدلؿ عػددا مػف القػلا يف أتا ػل
اييا الكميال إمكا ية اسػت دا

مكاتػي استعػارية سػي التلييػال التػ تتعامػؿ بيػا تمػؾ الكميػال.

لتقلـ هذه المكاتي عمل أساس " تقديـ اللبرة لالمعلرة لمدلالر لاألاراد لالعركال ا ملتمؼ القضايا
الت ػ تيػػـ تمػػؾ الجيػػال ل ػػؿ معػػاكميا ذال الي ػػمة بالتيايػػال كميػػة معي ػػة مقابػػؿ أجػػلر لاػػؽ

ييغة مت ؽ عمييا لعقلد أعدل ليذا الغرض" الدليم

 :2000ص.)30

ت -النشاطات اإلنتاجية:

ك ير مف الجامعال تقلـ بعض كمياتيا ب عاطال إ تاجيػة ملتم ػة لتقػلـ ببيػل تمػؾ ال تاجػال لاإلاػادة

مف ملاردها المالية ا تعزيز ملاز ة الجامعة اي اؾ عمػل سػبيؿ الم ػاؿ كميػال م ػؿ الطػي البيطػري
لالزراعة لالي دسة لغيرها يمكف أف تستغؿ مزارعيا أل لرعيا كمراكز إ تاش متطلرة.


األوقاف:

اتجيل ك ير مف جامعال العالـ ا اللال ال ال إل التبرعال لاأللااؼ ،عتمادهػا ميػد امر

مػػف ميػػادر التمليػػؿ ا ػ ظػػؿ الت ارجػػل ا ػ التمليػػؿ ال كػػلم لا تعػػار البطالػػة اقػػد اعتمػػدل سياسػػة

بعض الجامعال ا س غاالرة م ذ بداية التسعي ال عمل ت مية ملاردها اللاية لتقميؿ ا،عتماد عمل
ال كلمة "لا ظؿ هذه السياسة استطاعل جامعتاف ه اؾ ا عاـ 1991ـ) ال يلؿ عمل ألااؼ
لتمليػػؿ التعمػػيـ بيػػا تيػػؿ ايمتيػػا إل ػ بميػػلف دل،ر أمريك ػ

لمػػف ػػـ ألزمػػل ال كلمػػة سػػيا بتقػػديـ

 )250ممي ػػلف دل،ر لمجامع ػػال اػ ػ ع ػػكؿ ألا ػػاؼ ل ػػالؿ السػ ػ لال اللم ػػس التالي ػػة لاس ػػتطاعل أف

ت يؿ عمل م ؿ هذا المبم مف ميادر غير كلمية"
 مشاكل التمويل:
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اليالل  :2003ص.)151

لقػػد لاجيػػل ك يػػر مػػف الجامعػػال معػػاكؿ ك يػرة الػػل دلف ت قيقيػػا ألهػػداايا كػػاف مػػف أهميػػا
معكمة تلاير الملارد المالية لاد جـ ع يا ك ير مف المعاكؿ الت أ رل عمل لظي ػة الجامعػة م يػا
ما يتعمؽ بالمجاؿ األكاديم

العمم

لالب

للدمة المجتمل لاألجيزة لالمبا

أ -المشاكل المتعمقة بالمجال األكاديمي:

إف ق ػػص تملي ػػؿ التعم ػػيـ الج ػػامع أ ػػر س ػػمبام عم ػػل األداج الج ػػامع

لالتجييزال.

مم ػػا أدف إل ػػل "ت ارج ػػل

الي ػ ال لالك ػػاجال األكاديميػػة لالتربليػػة لسػػبي هج ػرة الك ػػاجال العاليػػة إلػػل الم اركػػز أل الجامعػػال
ر مػة

األغمل لالت تعط رلاتي أاضػؿ ايػذا سػبي قيػام اػ أعػداد الييلػة التدريسػية"

 :2000ص.)9

ب -المشاكل المتعمقة بالبحث العممي:
يعتبر الب ػ

العممػ لظي ػة مػف لظػالؼ الجامعػة للم يػلض بالعمميػة التدريسػية ألي جامعػة

 ،بػػد مػػف تعػػجيل الب ػ

العمم ػ

ذلػػؾ أل ػ " ،يلجػػد تعمػػيـ جيػػد مػػا لػػـ يلجػػد ب ػ

عمم ػ متطػػلر

له ػػادؼ يعم ػػؿ عم ػػل ػػؿ مع ػػاكؿ المجتم ػػل ب س ػػملي عممػ ػ لتك لللجي ػػا متط ػػلرة" غ يم ػػة :2002

ص.)39

لػػذا ه ػػاؾ الك يػػر مػػف الػػدلؿ المتقدمػػة التػ تػػدعـ الب ػ
سبة ما ت ق الل،يال المت دة األمريكية عمل الب
ال ػػاتل القػػلم الم مػ

لاػ اليابػػاف ػلال

العمم

العمم ػ بمبػػال ضػػلمة اقػػد ليػػمل
لالتطلير لال

 )%2.9مػف إجمػال

 )%3مػػف إجمػػال ال ػػاتل القػػلم الم مػ

اػ

ػػيف لػػـ

تيؿ هذه ال سبة إلل أك ر مػف  )%0.2مػف إجمػال ال ػاتل القػلم الم مػ اػ أي دللػة مػف الػدلؿ
العربية ماد لالبعير  :2000ص )98لتعتبر أ عطة الب

العمم الت تجري ا إطار الجامعػال

العربيػػة مػػف أضػػعؼ األ عػػطة الجامعيػػة لالت ػ  ،تم ػػؿ أك ػػر مػػف  )%5مػػف أعبػػاج هيلػػة التػػدريس
الج ػ ػ ػػامع

ايم ػ ػ ػػا يي ػ ػ ػػؿ ه ػ ػ ػػذا المؤع ػ ػ ػػر إل ػ ػ ػػل  )%33م ػ ػ ػػف تم ػ ػ ػػؾ األعب ػ ػ ػػاج اػ ػ ػ ػ جامع ػ ػ ػػال ال ػ ػ ػػدلؿ

المتقدمػة" بليطا ػة  :1987ص .)5لاػػد ليػؿ عػدد البػػا يف العػري اػ الجامعػػال العربيػة اػ عػػاـ
1998ـ) إل ػػل )19101با ػ ػ

با

اػ ػ

ػػيف ك ػػاف المرك ػػز الق ػػلم ال ر سػ ػ ل ػػده يض ػػـ  )31أل ػػؼ

.

ت -المشاكل المتعمقة باألجهزة والمباني والمعدات:

ق ػػص تملي ػػؿ التعم ػػيـ يم ػػس ع ػػددا م ػػف الم ػػدلالل التعميمي ػػة م ػػف ض ػػم يا المب ػػا

لت ي ي ػػا

لتجييزهػػا بالملػػابر لاألجي ػزة لمػلاد التعمػػيـ لالتػػدريي ال دي ػػة .هػػذا يػػؤ ر سػػمبا عمػػل العمميػػة التعميميػػة
ايسػ ػػبي"هد ار اػ ػ ػ ك ػ ػػاجة التطبي ػ ػػؽ العممػ ػ ػ لالػ ػ ػربط بػ ػػيف ال ظري ػ ػػة لالتطبي ػ ػػؽ اػ ػ ػ التعم ػ ػػيـ الج ػ ػػامع
لالعال " غ يمة :2002ص.)134
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ذلػػؾ ألف امػػة المبػػا
الجدلؿ الدراس

تسػػبي ك ااػػة ا ػ العػػعي لتسػػاهالم ا ػ ضػػبط الطمبػػة لازد ام ػام ا ػ

لجدالؿ ا،مت ا ال لامة األجيزة تؤدي إلل ت ليؿ بعض الدرلس إلل م اضرال

جماهيرية لا،كت اج بالسبلرة السلداج لالطباعير بد ،مف التجييزال ذال األ ظمة الضللية لاليلتية
لالكمبيلترال لالع اايال غ يمة  :2002ص.)34
ث -المشاكل المتعمقة بخدمة المجتمع:

تعتبػػر الجامعػػة إ ػػدف المؤسسػػال التربليػػة ا،جتماعي ػػة التػ ػ أ عػ ػ ها المجتم ػػل ليػػالح أب ػػاج

المجتمل لذا مف البػديي أف تػرتبط الجامعػة بػالمجتمل ارتباطػام ل يقػام لأف تكػلف العالاػة بي يمػا عالاػة
ت ر لت ير لأف تقلـ الجامعػة بتقػديـ لػدمال لممجتمػل لملاكبػة التطػلر التك للػلج

ذلػؾ مػف لػالؿ

ا،ستعػارال العمميػػة التػ تقػػدميا لممؤسسػال لالميػػا ل لالتعمػػيـ المسػتمر للكػػف األزمػة الماليػػة التػ
تعػػا

م يػػا بعػػض الجامعػػال الػػل دلف ت قيػػؽ ذلػػؾ لأيػػب ل "أعمػػاؿ لدمػػة المجتمػػل اسػػت مارال

مرغلبام اييا لت سيف دلػؿ هيلػة التػدريس مػف جيػة لمػلارد المؤسسػة مػف جيػة ألرف" ر مػة :2000

ص.)41


أسباب األزمة المالية:

إف ػػدرة المػ ػلارد المالي ػػة لمتعم ػػيـ تق ػػؼ ػػالالم دلف ت قي ػػؽ ال ػػدلؿ طمل ي ػػا التعميم "ل ػػذلؾ ا ػػد

تضػػطر الػػدلؿ إلػػل التلم ػ عػػف بعػػض معػػاريعيا التربليػػة أل ت جيميػػا لممسػػتقبؿ اػػإ جمت ار عمػػل سػػبيؿ
الم ػػاؿ ل ػػـ تس ػػتطل أف ت ق ػػؽ أممي ػػا اػ ػ م ػػد س ػػف اإللػ ػزاـ ت ػػل السادس ػػة ععػ ػرة اػ ػ ع ػػاـ 1970ـ)
لالل،يػػال المت ػػدة مػػل غ اهػػا تطمػػح ا ػ زيػػادة أعػػداد طػػالي الكميػػة الملتم ػػة لراػػل مسػػتلف مػػدارس

الز ػػلش لالػػبالد العربيػػة تسػػعل جاهػػدة لتعمػػيـ التعمػػيـ األساسػ ل ػػددل أك ػػر مػػف م ػرة أهػػدااام لمقضػػاج
عمل األمية لما زالل تسعل لمقضاج عمييا" مرس

 :1998ص.)121

ليعلد سػبي المعػاكؿ الماليػة التػ تلاجييػا الػ ظـ التعميميػة إلػل زيػادة ال قػال اػ مقابػؿ ػدرة
الملارد المالية ليرجل سبي زيادة ال قال إلل:

أ-

" ا تعار مبػاديج الديمقراطيػة لالعدالػة ا،جتماعيػة لتكػااؤ ال ػرص التعميميػة"

جػل

 :1998ص.)48

ب" -التقدـ التك للػلج السػريل اػ العمػـ لزيػادة تكػاليؼ التك لللجيػا التعميميػة"

السػيدي

لباطليح  :2001ص.)451

ت -ارت ػػاع تكم ػػة الطالػػي الجػػامع لذلػػؾ تيجػػة لمتغي ػرال مػػف لػػارش التعمػػيـ لمػػف دالمػ أهميػػا كمػػا
ذكرها إبراهيـ لآلرلف  1991ص:)221

16

 -0التغي ػرال ا،اتيػػادية العالميػػة لالم ميػػة م ػػؿ ارت ػػاع األسػػعار لالتضػػلـ المػػال لا ل ػػاض
ايمة بعض العمالل.

 -5ت ازيػ ػػد الميػ ػػاريؼ الجاريػ ػػة مػ ػػف إدارة لمرتبػ ػػال لم ػ ػلاد تعمػ ػػيـ لكتػ ػػي ليػ ػػيا ة لكيربػ ػػاج
لرعاية ل قؿ ل عاط لترليل لم ح لمكااآل.

 -3تزايد المياريؼ الرأسمالية مف أراض لمباف لا عاجال لسمل معمرة.

ث -التضػػلـ لارت ػػاع األسػػعار لا ل ػػاض القػػلة الع ػرالية لمعظػػـ العمػػالل العربيػػة األمػػر الػػذي جعػػؿ
مؤسسال التعميـ العال ت تػاش إلػل مبػال ماليػة إضػااية لم يػلؿ عمػل ا ،تياجػال التػ كا ػل

ت يؿ عمييا بمبال أاؿ ر مة  :2000ص.)38

ج -ارت ػػاع كم ػػة المع ػػرلعال التربليػ ػػة لااتق ػػار سياس ػػال ترع ػػيد اإل ػ ػػاؽ لغيػػػاي التلط ػػيط بعيػ ػػد
المدف السػ بؿ :2002ص)7هػػذه األسػػباي لمػػا سػػبقتيا سػػاهمل كميػػا مجتمعػػة اػ إيجػػاد األزمػػة
المالية ا ك ير مف الجامعال العالمية لاإلاميمية لالم مية.
الدراسة الميدانية:

تيػ ػػدؼ الد ارسػ ػػة الميدا يػ ػػة إلػ ػػل ت ديػ ػػد مسػ ػػتلف لدرج ػػة ت ػ ػ ير األزمػ ػػة الماليػ ػػة عمػ ػػل بعػ ػػض

المجػػا،ل الجامعيػػة لت ديػػد مسػػتلف لدرجػػة مسػػاهمة بعػػض األسػػباي ا ػ إيجػػاد األزمػػة الماليػػة ا ػ
الجامعػػال ال مسػػطي ية لمعراػػة رأي المب ػػل يف اػ السياسػػة التمليميػػة لمجامعػػال ال مسػػطي ية لت ديػػد

مستلف لدرجة مساهمة بعض ال ملؿ ا ال د مف األزمة المالية لمجامعال ال مسطي ية.
إجراجال الدراسة الميدا ية
أ -مدنهج الدراسددة :اتبعػل البا ػة المػ يل الليػ
الجػامع ال مسػػطي

لمعػكالت

الت ميمػ

ذلػػؾ لمتعػرؼ عمػل لااػػل تمليػؿ التعمػػيـ

ليقيػػد بػالم يل الليػ " :هػلالم يل الػػذي يػدرس ظػػاهرة أل ػػد ا

أل اضػػية ملجػػلدة الي ػام يمكػػف ال يػػلؿ م يػػا عمػػل معملمػػال تجيػػي عػػف أسػػلمة الب ػ
البا ػ

كؿ مف:

دلف تػػدلؿ

اييػػا" األغػػا لاألسػػتاذ  :2000ص .)83لاػػد تػػـ التركيػػز اػ د ارسػػة اللااػػل لمعػػكالت عمػػل

 اللضل المال لكؿ جامعة مف الجامعال ال مسطي ية ال ال

األزهر األايل اإلسػالمية)

ذلؾ مف لالؿ اإلطالع عمل الل الؽ اللاية بمي از ية كؿ جامعة مف هذه الجامعال.
 المعاكؿ المالية الت ألجدتيا األزمة التمليمية.
 أسباي األزمة التمليمية.

 السياسة التمليمية الت تعتمد عمييا الجامعال ال مسطي ية.
ب -مجتمع وعينة الدراسة:
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ل

يتكػػلف مجتمػػل الد ارسػػة مػػف جميػػل أعضػػاج مجػػالس الجامعػػال ال مسػػطي ية ال ال ػػة ا ػ اطػػاع
غػزة لهػػـ جامعػػة األزهػػر األايػػل اإلسػػالمية) لالبػػال عػػددهـ )52عميػػدام بلااػػل  )18عميػػدام مػػف

جامعة األزهر  )14عميدام مف جامعة األايل )20عميدام مف الجامعة اإلسالمية.

تكل ػػل عي ػػة الد ارس ػػة م ػػف جمي ػػل أاػ ػراد المجتم ػػل األي ػػم لالب ػػال ع ػػددهـ  )52عمي ػػدام م ػػف

أعضػػاج مجػػالس الجامعػػال ال مسػػطي ية ال ال ػػة ا ػ اطػػاع غ ػزة لاػػد تػػـ تلزيػػل  )52اسػػتبا ة بم ػ
مجملع ا،ستبيا ال الت تمقتيا البا ة بال عؿ  )33استبا ة اقط ب سبة .%63.46
ت -أداة الدراسة:

ا ضلج األهداؼ الت تسعل الدراسة الميدا ية إلل ت قيقيا استلدمل األداة التالية:

اسػ ػػتبيا ام ملجي ػ ػام إلػ ػػل جميػ ػػل أعضػ ػػاج مجػ ػػالس التعمػ ػػيـ الجػ ػػامع ا ػ ػ جامعػ ػػال األزهػ ػػر األايػ ػػل
اإلسالمية).

لاد تتضم ل ا،ستبا ة أربعة م الر رليسة تم مل ا :
 المحور األول:أسباي األزمة المالية لمجامعال ال مسطي ية لي درش ت ل هذا الم لر 28سبي. -المحور الثاني :سؤاؿ م تل

لؿ السياسة التمليمية لمجامعال ال مسطي ية.

 المحور الثالث :المعاكؿ الت ألجػدتيا األزمػة الماليػة اػ الجامعػال ال مسػطي ية لي ػدرش ت ػل هػذاالم لر  )5مجا،ل جامعية مل ذكر ليذه المعاكؿ

 المحددور الرابددع :مػػلؿ مقتر ػػة لم ػػد مػػف األزمػػة الماليػػة لمجامعػػال ال مسػػطي ية لي ػػدرش ت ػػل هػػذاالم لر )26اات ار .

ث -صدق االستبانة:

تـ الت قػؽ مػف يػدؽ ،سػتبا ة مػف لػالؿ عرضػيا عمػل مجملعػة مػف الم كمػيف المتلييػيف

ا الميداف التربلي لاية مف أساتذة التربية لالتجارة ذلؾ لم كـ عمل مدف عملليت ليال يت ا
ايػػاس مػػا لضػػل لقياسػ

لاػػد ات قػػل أراج الم كمػػيف اػ معظػػـ اقػرال ا،سػػتبا ة لالتمػػؼ اػ بعضػػيا

لم يـ مف أضػاؼ إلػ اقراتيػا لاػد اامػل البا ػة بػإجراج التعػديالل التػ أليػل الم كمػلف بإجراليػا
مػػف ػػذؼ بعػػض ال قػرال لاعػػادة يػػياغة بعػػض األسػػلمة لاػػد اعتبػػرل ملااقػػة الم كمػػيف عمػػل اقػرال
ا،ستبا ة لأسلمتيا بعد تعديميا بم ابة يدؽ ا،ستبياف.
ح -ثبات االستبانة:

تـ ساي بال أداة الدراسة باستلداـ طريقة أل ا كرل باخ

ايمت

لال

ي

لجد أف معامؿ ال بال ليػمل

 )0.90له درجال بال م اسبة يمكف أف تطملف إلييا البا ة.

أوالً :واقع تمويل التعميم الجامعي الفمسطيني في قطاع غزة.
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سيتـ عرض إيرادال ل قال لالعجز المػال لكػؿ جامعػة مػف الجامعػال ال مسػطي ية اػ اطػاع
غزة كؿ لا دة عمل دة لذلؾ مف لالؿ اإلطالع عمل الل الؽ لالبيا ال المتعمقة بكؿ مف جامعػال
األزهر األايل اإلسالمية):
 -0جامعة األزهر

أ علل جامعة األزهر ا عاـ 1991ـ) بقرار مػف رلػيس م ظمػة الت ريػر ال مسػطي ية الػرليس

أبل عمار لاد بدأل جامعة األزهر بكميت العريعة لالقا لف كميػة ال قػلؽ ارف) لالتربيػة ل ازرة التعمػيـ
:1998ص .)19لاػ ػ ع ػػاـ 1992ـ) ت ػػـ إ ع ػػاج أربع ػػة كمي ػػال أل ػػري :الي ػػيدلة الز ارع ػػة

الع ػػال

ارداي لالعم ػػلـ اإل س ػػا ية ػػـ أض ػػي ل لي ػػا اػ ػ ع ػػاـ 1993ـ) كمي ػػة س ػػابعة هػ ػ ا،اتي ػػاد لالعم ػػلـ
اإلدارية لا عاـ 1997ـ) تػـ إ عػاج كميػة العمػلـ التطبيقيػة..له تعػكؿ تمييػدا إلاامػة كميػة الطػي
ال مسػػطي ية لا ػ عػػاـ 2001ـ) تػػـ ااتتػػا كميػػة عاع ػرة بالجامعػػة له ػ كميػػة ال اسػػلي لتك لللجيػػا
المعملمال جامعة األزهر  :2004ص.)13

لتعتمد جامعة األزهر ا تمليميا عمل عدة ميادر تمليمية كالتال :
المصادر الحكومية:



عمدل السمطة اللط ية ال مسطي ية عمل دعـ جامعة األزهر بطريقػة مباعػرة لغيػر مباعػرة

يػ

اامػػل ا ػ عػػاـ 2002ـ) بم يػػا م ػػة تمليػػؿ المعػػاريل) لالت ػ بمغػػل ػلال

دي ػػا امر أرد يػ ػام أي م ػػا س ػػبت

 )5.382233دي ػػا امر أرد يػام

)296.436

 )%5.66م ػػف إجم ػػال اإليػ ػرادال الكمي ػػة لالتػ ػ لي ػػمل ايمتي ػػا ػ ػلال
ل عتبػػر أغمػػي المبػػا

لاإل عػػاجال المقامػػة عمػػل أرض جامعػػة األزهػػر

مم ل ة مػف السػمطة اللط يػة ال مسػطي ية لتعمػؿ إدارة الجامعػة م ػذ سػ لال عمػل تل يػؽ ممكيتيػا ليػذه
األراض


جامعة األزهر  :2002ص.)12

المصادر الخارجية:

ت لعػػل الميػػادر اللارجيػػة بػػيف العي يػػة لال قديػػة اعمػػل سػػبيؿ الم ػػاؿ تبرعػػل ال كلمػػة اليابا يػػة بب ػػاج
مب ػػل الملتب ػرال العمميػػة لتجيي ػزه بالمعػػدال لاألجي ػزة العمميػػة لتػػـ ب ػػاج مب ػػل المكتبػػة باسػػـ ج ػلاهر
 ،يرل) بتمليؿ مف ال كلمة الي دية لاد كتي عمل البالطة ا،اتتا ية الملجلدة عمل مدلؿ المب ل"

مب ل مكتبة جلاهر  ،يرل تـ تمليؿ هذه المكتبػة بم ػة مقدمػة مػف ال كلمػة الي ديػة لتػـ ا،اتتػا

م ػػف اب ػػؿ /لزي ػػر الع ػػللف اللارجي ػػة الي ػػدي الس ػػيد جلسػ ػلا ل سػ ػ ل إعػ ػراؼ المجم ػػس ا،اتي ػػادي
ال مسطي

لمت مية لاإلعمار غزة  1421هػ  2000 /ـ).
لقػػد بمػ إجمػػال إيػرادال جامعػػة األزهػػر لعػػاـ 2001ـ) ػلال

لا عاـ 2002ـ) زادل لليمل إل

لال

 )500020504د ػػا ير أرد يػػة

 )503820233دي ا امر أرد يام جامعػة األزهػر :2002
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ص.)4لاد تػـ ع ػد سػاي ال سػي الملليػة إليػرادال جامعػة األزهػر اسػتبعاد اإليػرادال السػابقة لالتػ
ليػػمل ايمتيػػا إلػػل ػلال

 )1440905دي ػػار أرد ػ أي مػػا سػػبت

ػلال

 )%2.69لبػػذلؾ تكػػلف

اإليػ ػرادال الكمي ػػة المت ي ػػمة م ػػف ال كلم ػػة لرس ػػلـ الطمب ػػة التبرع ػػال لاليبػ ػال لاإليػ ػرادال الذاتي ػػة
لال


 )5237328دي ار أرد .
المصادر الخاصة:

تعتمػػد جامعػػة األزهػػر عمػػل ميػػادر تمليميػػة لايػػة كرسػػلـ الطمبة الرسػػلـ الد ارسػػية لالرسػػلـ

األلرف) لالتبرعال لاليبال لايما يم ت ييؿ لذلؾ:

أ -رسوم الطمبة :وهي تشمل الرسوم الدراسية والرسوم األخرى التي يدفعها الطالب.
 .0رسوم دراسية:

لقد ليؿ إيراد جامعة األزهر مف رسػلـ الطمبػة لػالؿ عػاـ 2002ـ) ػلال

دي ا امر أرد يام أي ما يعادؿ لال

)306640361

 )%69.96مف مجملع إيرادال الجامعة ليػذا العاـ جامعػة األزهػر

 :2002ص.)4

 .5رسوم أخرى:

لجػ ػ ل جامع ػػة األزه ػػر إلػػػل ا ػػرض رس ػػلـ مقاب ػػؿ ل ػػدمال تق ػػدميا لمطمب ػػة تتعم ػػؽ بالتس ػػجيؿ

لعػػيادال القيػػد لرسػػلـ مراجعػػة لت ليػػؿ لتيػػديؽ ذلػػؾ لزيػػادة ملاردهػػا لاػػد ليػػمل إي ػرادال هػػذا
ال لع مف الرسلـ ا عاـ 2002ـ) إلل ػلال

 )1230762دي ػا امر أرد يػام أي مػا سػبت  )%2.4مػف

إجمػػال إي ػرادال الجامعػػة .لالجػػدلؿ التػػال يلض ػح إي ػرادال كػػؿ مػػف رسػػلـ التسػػجيؿ عػػيادال القيػػد

رسلـ مراجعة لت ليؿ تيديؽ لمعاـ 2002ـ) جامعة األزهر  :2002ص.)4

جدول رقم ()0

نسبة اإليرادات التي حققتها الرسوم األخرى لجامعة األزهر إلى مجموع اإليرادات الكمية
لمعام 5115م

الرسوم األخرى

المبمغ بالدينار
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نسبته من مجموع إيرادات نسبته من مجموع

األردني

الرسوم األخرى

اإليرادات الكمية

رسلـ تسجيؿ

660102

%53.41

%1.26

رسلـ عيادال ايد

670095

%46.13

%1.28

565

0.456

%0.01

رسلـ مراجعة لت ليؿ لتيديؽ

 053,315دينا ارً أردنياً

المجموع الكمي
الجدلؿ مف إعداد البا ة
ب -تبرعات وهبات و منح:

ليػػمل ايمػػة التبرعػػال لاليبػػال اػ جامعػػة األزهػػر إلػػل ػلال

أي ما يعادؿ لال

 )102360540دي ػػا امر أرد يػام

 )%14.71مف إجمال مجملع إيرادال الجامعة لعاـ 2001ـ) لاد ا ل ضل

ايمتيا اػ عػاـ 2002ـ) يػ

ليػمل إلػل  )3670677دي ػا امر أرد يػام أي مػا سػبت

 )%7.02مػف

إجمال مجملع إيرادال الجامعة لمعاـ س جامعة األزهر  :2002ص.)4
المصادر الذاتية :اإليرادات المتفرقة :

لتع ػػمؿ :إيػ ػرادال األب ػػا

لال ع ػػاطال العممي ػػة لالال ػػد ب كي ػػة لرس ػػلـ عط ػػاجال لايػ ػرادال مع ػػاريل

أل ػػرف لايػ ػرادال مت لع ػػة لايػ ػرادال إيج ػػار الكااتيري ػػا .لا ػػد لي ػػؿ مجم ػػلع اإليػ ػرادال المت را ػػة لع ػػاـ
2002ـ) ػلال

 )7820565دي ػػا امر أرد ي ػام أي مػػا يعػػادؿ ػلال

 )%14.9مػػف مجمػػلع اإلي ػرادال

الكميػػة لمعػػاـ سػ جامعة األزهػػر  :2002ص )4لالجػػدلؿ راػػـ  )2يلضػػح سػػبة إيػراد كػػؿ مػػف هػػذه
اإليرادال إلل إجمال اإليرادال الكمية لمجامعة لاإليرادال الذاتية:

جدول رقم ()5

نسب إيراد كل مورد ذاتي لجامعة األزهر لمعام 5115م إلى إجمالي اإليرادات الكمية لمجامعة
واإليرادات الذاتية
نوع المورد الذاتي

المبمغ
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نسبته من إجمالي

نسبته من اإليرادات

بالدي ار

اإليرادات الكمية

المتفرقة(الذاتية)

641,692

%4.63

%19.69

720,292

%2.94

%70.43

رسلـ عطاجال

1,121

%2.79

%2.36

إيرادال معاريل ألرف

26,226

%7.6

%4.61

إيرادال مت لعة

22,623

%7.93

%4.21

إيرادال إيجار كااتيريا

2,442

% 2.70

%7.22

لمعام( )5115
إيرادال األب ا

لال عاطال العممية

الالد ب كية

المجموع الكمي

2875,5,

الجدلؿ مف إعداد البا ة
تمليص كم لفيرادال الكمية لجامعة األزهر لمعاـ 2002ـ:
الحكومة

رسوم دراسية

رسوم أخرى

التبرعات والهبات

إيرادات متفرقة

%2.11

%19.91

%5.2

%3.15

% 02.9

شكل()0

تمثيل بياني لإليرادات الكمية لجامعة األزهر لمعام (5115م)

الحكومة

إيرادات المتفرقة

التبرعات
والهبات

رسوم أخرى

رسوم دراسية
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لليؿ إجمال

قال جامعة األزهػر إلػل ػلال  )509860466دي ػا امر أرد يػام لمعػاـ 2002ـ)

سي إ يالية المي از ية التعغيمية لمجامعة لكا ل هذه ال قال ملزعة كالتال :
جدول رقم ()3

إجمالي نفقات جامعة األزهر لمعام (5115م) ونسبتها من إجمالي اإلنفاق الكمي لمعام نفسه
المبمغ بالدينار

نسبته من إجمالي النفقات

النفقات
مجملع الرلاتي لاألجلر لمم قاتيا.

405900883

%76.68

مجملع ال قال الرأسمالية

4220568

%7.05

مليص مكاا ة ياية لدمة لأجازال

6270340

%10.47

مجملع ال قال اإلدارية لالعملمية.

3450677

%5.77

لليػ ػػؿ جػ ػػـ العجػ ػػز المػ ػػال الػ ػػذي تعػ ػػا

م ػ ػ جامعػ ػػة األزهػ ػػر ا ػ ػ عػ ػػاـ 2002ـ) إلػ ػػل ػ ػلال

 )6040235دي ا امر أرد يام جامعة األزهر  :2002ص.)4
 -5جامعة األقصى

أ عػػلل جامعػػة األايػػل ا ػ عػػاـ 1990ـ) بغ ػزة لذلػػؾ ت ػػل اسػػـ كميػػة التربيػػة ال كلميػػة

لجاجل "كتطلير لمعيد المعمميف الذي أ علج عػاـ 1955ـ) لم ػذ ذلػؾ ال ػيف ألػذل الكميػة تت ػامل
ع ػػيلام اع ػػيلام

ب ػػدأل كمي ػػة التربي ػػة ب ربع ػػة تليي ػػال لهػ ػ المغ ػػة العربي ػػة المغ ػػة اإل جميزي ػػة

يػ ػ

الرياضيال الكيمياج لال يزياج لا عاـ 1998/1997ـ) أيبح بيا  )19تلييام تـ اسػت دا يا

 :1998ص .)29لبعػد ا ت اضػة األايػل 2000ـ)

اج عمل اجػة المجتمػل" ل ازرة التعمػيـ العػال
ب م
لبقرار مف الرليس أبل عمار أيب ل كمية التربية ت مؿ اسـ "جامعة األايل".
لتعتمد جامعة األايل ا تمليميا عمل عدة ميادر مف أهميا:
المصادر الحكومية:

تعتبػر جامعػة األايػل مػف الجامعػال ال مسػطي ية ال كلميػة أل يػا تابعػة لمػل ازرة ل ازرة التربيػػة

لالتعميـ العال

اليام) مجمس التعميـ العال سابقام ) مباعرة إداريام لماليام لاا ل يام له تعتمد اعتمادام

كبي امر عم ال كلمة ا تمليميا ي

يقلـ ديلاف الملظ يف بيرؼ مرتبال العامميف اييا عمل السلاج

أكاديمييف إدارييف لعماؿ آلػريف) .لاػد بمػ رلاتػي العػامميف ػلال  )8400000دي ػار أرد ػ لعػاـ

2002/2001ـ) جامعة األايل  :2002ص.)2
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لاد بم إجمال اإليرادال التطليرية لجامعة األايل لمعاـ الد ارسػ
 )104520500دي ػػار أرد

2002/2001ـ) ػلال

جامع ػػة األاي ػػل  :2002ص )3لكا ػػل ميػػادر ه ػػذه اإليػ ػرادال مػ ػا

يم :
المصادر الخاصة

أ -رسوم الطمبة:

20002/2001ـ)  )103880500دي ػار أرد

لقد بمػ إجمػال رسػلـ الطمبػة لمعػاـ الد ارسػ

األايل  :2002ص )32أي ما يقاري لال

جامعػة

 )%95.59مف إجمال اإليرادال العامة.

ب -المصادر الذاتية(الموارد األخرى)

لقػػد لجػ ل جامعػػة األايػػل إلػػل تػػلاير بعػػض المػلارد التمليميػػة ذلػػؾ مػػف لػػالؿ رسػػلـ الم قايػػال
إيجار الكااتريا طمبال ا،لت اؽ التعمػيـ المسػتمر بمػا اييػا الرلضػة إيػرادال المكتبػة) لاػد ليػمل

هػػذه اإلي ػرادال إلػػل ػلال
لال

جامعػػة األايػػل  ، )3 :2002تتجػػالز سػػبتيا

 )640000دي ػػار أرد

 )%4.46مف إجمال اإليرادال .لجدلؿ راـ  )4يلضح سبة كؿ مػلرد مػف هػذه اإليػرادال

مف إجمال اإليرادال الذاتية.
جدول رقم()2

نسبة إيراد كل مورد ذاتي لجامعة األقصى لمعام الدراسي ()5115/5110
إلي إجمالي اإليرادات الذاتية
المبمغ

نوع

المورد الذاتي

نسبتها من إجمالي

بالدينار

اإليرادات الذاتية

رسلـ الم قايال

1000

%0.01

إيجار الكااتريا

2000

%3

طمبال ا،لت اؽ

200000

%31.25

التعميـ المستمر ايما اي الرلضة

400000

%62.5

1000

%1.5

إيراد مكتبة
المجموع الكمي

12,111
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تمخيص كمي لإليرادات التطويرية لمعام الدراسي ( )5115/5110لجامعة األقصى
رسوم الطمبة

إيرادات متفرقة

%92.29

%2.20
شكل()5

تمثيل بياني لإليرادات الكمية لجامعة األقصى لعام (5115م)

ايرادات متفرقة
رسوم الطلبة
ايرادات متفرقة
رسوم الطلبة

ليػؿ جػػـ العجػػز المػال

الػػذي تعػػا

م ػ جامعػػة األايػػل إلػل ػلال

 )2120500دي ػػار أرد ػ

ا العاـ 2002ـ) سي إ يالية المي از ية التطليرية لمجامعة.
 .3الجامعة اإلسالمية:
ال ػػدي

عػ ػ ػ ل الجامع ػ ػػة اإلس ػ ػػالمية بغػ ػ ػزة سػ ػ ػ ة 1398ه ػ ػ ػ1978 -ـ) ا ب ااػ ػ ػام ع ػ ػػف معي ػ ػػد امس ػ ػػطيف

األزهر) ال ػػذي أ ع ػػلج ع ػػاـ 1954ـ) .ب ػػدأل الجامع ػػة اإلس ػػالمية بػ ػ ال

كمي ػػال هػ ػ  :كمي ػػة

العريعة لكمية أيلؿ الديف لكمية المغة العربية الجامعػة اإلسػالمية  :1995ص ) 1ل ظػ امر ل اجػة

المجتمػ ػ ػػل الماسػ ػ ػػة إلػ ػ ػػل التلييػ ػ ػػال الملتم ػ ػ ػػة األلػ ػ ػػرف اقػ ػ ػػد أيػ ػ ػػبح ا ػ ػ ػ الجامعػ ػ ػػة ا ػ ػ ػ عػ ػ ػػاـ
1998/1997ـ)  )8كميػػال ملتم ػػة لتلييػػال ملتم ػػة لهػ  :أيػػلؿ الػػديف العػريعة ارداي

التربيػػة التجػػارة العمػػلـ التم ػريض لالي دسػػة الجامعػػة اإلسػػالمية  :2004ص )8كمػػا يلجػػد ا ػ
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الجا معة بر امل لمدراسال العميا تمػ ح الجامعػة مػف لاللػ درجػة الماجسػتير اػ التلييػال التاليػة:
العريعة اإلسالمية أيلؿ الديف أيػلؿ ال ػدي

العػريؼ .التربيػة الم اهل لطػرؽ التػدريس أيػلؿ

التربية لعمـ ال س) لالرياضيال لالتجارة لالي دسة لالمغة العربية لالتاريخ.
لتعتمػ د الجامعػػة اإلسػػالمية اػ تمليميػػا عمػػل عػػدة ميػػادر تمليمية ميػػادر لايػػة لارجيػػة ذاتيػػة

للاؼ).

المصادر الخاصة:

لهػ تعمؿ رسػػلـ الطمبػة لالرسػػلـ األلػرف) لاػػد بمػ

لال

 )705270985دي ا امر أرد يام أي ما سبت

إيػرادال الرسػػلـ اللايػػة إلػػل ػلال

إيػراد رسػلـ الطمبػػة لمعػاـ  )2002إلػػل

 )%81.46مف إجمال اإليرادال الكمية لليمل

 )7680899د ػػا ير أرد يػػة أي ػلال

 )%8.32مػػف إجمػػال

اإليرادال الكميػة لمجامعػة لالتػ ليػمل إلػل ػلال  )902400862دي ػا امر أرد يػام الجامعػة اإلسػالمية

 :2002ص.)11
المصادر الذاتية:

لقػػد لج ػ ل الجامعػػة اإلسػػالمية إلػػل تػػلاير بعػػض الم ػلارد التمليميػػة ذلػػؾ مػػف لالؿ إي ػرادال

مراكز لمرااؽ الجامعة أربا لدالل ارلاال عممة مت راال رسلـ م اايال لمزايدال لللازـ ا
الملػػازف آلػػر المػػدة) لاػػد بمػ إجمػػال إي ػرادال الميػػادر الذاتيػػة إل ػ
دي ا امر أرد يام الجامعة اإلسالمية :2002ص )10أي ػلال

ػلال

 )%7.1مػف إجمػال اإليػرادال الكميػة

لمعاـ 2002ـ) لاد كا ل اإليرادال الذاتية ملزعة كما ا جدلؿ راـ :)5
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)6580502

جدول رقم ()2
نسبة إيراد كل مورد من الموارد الذاتية لمجامعة اإلسالمية لمعام (5115م) إلى إجمالي اإليرادات
الكمية واإليرادات الذاتية
المبمغ بالدينار

نسبته من إجمالي

نسبته من إجمالي

نوع

إيرادال مراكز لمرااؽ الجامعة

4980673

%5.3

%75.7

أربا لدالل ب كية

270254

%0.29

%4.13

ارلاال عممة

160308

%0.176

%2.47

مت راال

340382

%0.372

%5.22

رسلـ م اايال لمزايدال

70866

%0.08

%1.19

للازـ ا الملازف آلر المدة

740015

%0.8

%11.2

المورد الذاتي

المجموع الكمي
الجدلؿ مف إعداد البا ة

األردني

اإليرادات الكمية

اإليرادات الذاتية

 128,215دينا ارً أردنياً

المصادر الخارجية:

ت لعل الميادر اللارجية بيف العي ية لال قدية اقػد تبػرع أمػراج مػف دلؿ اللمػيل العربػ بب ػاج

مبػاف عمػل أرض الجامعػػة اإلسػالمية اقػد اػػاـ سػمل األميػر تركػ بػف عبػد العزيػػز بػالتبرع لب ػاج مب ػػل
الي دسػػة لالتك لللجيػػا لتػػـ ااتتػػا هػػذا المب ػػل ا ػ جمػػادف ارل ػرة 1422ه ػػ)/سبتمبر  )2001لا ػ

عاـ 2002ـ) تـ ااتتا مب ل المدي ة الم لرة لاد كتي عمل أ د جد ار ػ "تػـ ااتتػا هػذا المب ػل يػلـ
ال ال ػاج مػػف عػػعباف 1423هػػ) الملااػػؽ  8أكتػػلبر2002ـ) .لاػد ليػػمل ايمػػة الم ػة التػ م تيػػا
كػػؿ مػػف هيلػػة اإلغا ػػة القطريػػة لهيلػػة المع ػرايف) إلػػل ػلال

 )1570000دي ػػار أرد ػ أي ػلال

 )%1.7مف إجمال إيرادال الجامعػة لمعػاـ 2002ـ) الجامعػة اإلسػالمية  :2002ص )11ملزعػة

كما ا جدلؿ راـ :)6
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جدول رقم ()1
نسبة إيراد كل نوع من المنح المقدمة لمجامعة اإلسالمية عام (5115م) إلى إجمالي اإليرادات
الكمية وايرادات المنح الكمية
المبمغ بالدينار

نسبته من إجمالي

نسبته من إجمالي

م ة هيلة اإلغا ة القطرية

762,222

%7.9

%42.66

م ة هيلة المعرايف

70,222

%2.71

%4.00

نوع المنحة

المجموع الكمي

األردني

اإليرادات الكمية

اإليرادات الخارجية

002,111

الجدلؿ مف إعداد البا ة
الوقف:

لقػػد ألا ػػل عػػدة مبػػاف بالجامعػػة اإلسػػالمية مػػف ابػػؿ المتبػػرعيف اللميجيػػيف لمػػف أهػػـ المبػػا

الملالاة ا الجامعة اإلسػالمية :مب ػل الم يػداف) لاػد كتػي عمػل بابػ "مجملعػة مبػا

لاػؼ العػيخ

م مد العبد الكريـ الم يداف مب ل راـ  )1القاعال الدراسية لمطالبال تـ ااتتا المب ل ب مد اهلل ا
يلـ السبل  )6جمادف ارلرة 1419هػ /الملااؽ  26سبتمبر .)1998
تمخيص كمي إليرادات الجامعة اإلسالمية لمعام (5115م)
المصادر الخاصة
رسوم دراسية

رسوم أخرى

تبرعات متفرقة

%81.46

%8.3

%1.3

المصادر الخارجية

المصادر الذاتية

%1.7

%7.1

شكل()3

تمثيل بياني لإليرادات الكمية لمجامعة اإلسالمية لعام (5115م)
مصادر ذاتية
تبرعات متفرقة
مصادر خارجية

رسوم دراسية
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لليػػؿ إجمػػال

 )903720191دي ػػا امر أرد ي ػام لكا ػػل هػػذه

قػػال الجامعػػة اإلسػػالمية ػلال

ال قال ملزعة كما ا الجدلؿ التال :
جدول رقم ()3

نفقات الجامعة اإلسالمية لمعام (5115م) ونسبتها من إجمالي اإلنفاق لمعام نفسه
المبمغ

نسبته من إجمالي

بالدينار

النفقات

أل :،مجملع الرلاتي لالعاللال

605760577.454

%70.17

ا يام :مساهمال لملييال.

8750644.319

%9.3

2500370.209

%2.67

5480381.338

%5.85

800787.174

%0.8

8,330,311.292

%88.89

مجملع ال قال العامة المعتركة

3130639.755

%3.34

مجملع قال الب ل العممية لالمؤتمرال.

160273.785

%0.173

301,203.821

%3.28

النفقات

ال ام :لملازـ لالميمال.

رابعام :م ح رسلـ طالبية للدمال.

لامسام:ألرف للازـ ا الملازف ألؿ المدة)
مجموع النفقات المتكررة

مجموع النفقات الرأسمالية الكمية
للي ػػؿ ج ػػـ العج ػػز ال ػػذي تع ػػا

م ػ ػ الجامع ػػة اإلس ػػالمية اػ ػ ع ػػاـ 2002ـ) إل ػػل ػ ػلال

 )1310329دي ا امر أرد يام سي إ يالية المي از ية التعغيمية لمجامعة.

ثانياً :أسباب األزمة المالية التي تعاني منها الجامعات الفمسطينية
تـ ريد التك اررال لال سػي الملليػة لالمتلسػط ال سػب

لكػؿ م ػردة مػف م ػردال الم ػلر ال ػا

ا،ستبا ة ل ترتيي الم ردال ترتيبام ت ازليام سي درجة المساهمة لالجدلؿ راـ  )8يلضح ذلؾ:

جدول رقم()8
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مػف

التك اررات والنسب المروية لدرجة مساهمة بعض األسباب في إيجاد األزمة المالية حسب استجابة
أفراد عينة الدراسة
التك ار ارت

مجموع

النسبي

المتوسط

المساهمة

م

درجة

السبب

0

غياي إستراتيجية لط ية لاض ة لمجامعال ال مسطي ية تلص الملارد المالية

93

2.8

كبيرة

5

امة ملاز ة التعميـ العال بل ازرة التربية لالتعميـ العال .

89

2.7

كبيرة

3

ا ،ت اضة لا عكاساتيا ا،اتيادية لالبطالة.

86

2.7

كبيرة

2

ضعؼ لغياي الدعـ العرب .

86

2.7

كبيرة

2

عدـ لجلد است مارال ل علالد ذاتية تلص الجامعة.

85

2.6

كبيرة

1

تراكـ العجز المال لس لال متتالية .

84

2.5

كبيرة

3

ضعؼ الدعـ المال الععب لمجامعال.

81

2.4

كبيرة

8

غياي لطط طليمة األمد لمجامعال ال مسطي ية تتعمؽ بالب

80

2.4

كبيرة

9

عدـ مساهمة القطاع اللاص تجار عركال لميا ل).

79

2.3

كبيرة

 01زيادة عدد الطمبة المست قيف لمم ح.

78

2.3

كبيرة

 00ارت اع أسعار التضلـ المال .

78

2.3

كبيرة

77

2.3

كبيرة

75

2.2

كبيرة

74

2.2

كبيرة

 02ا ل اض رسلـ الطمبة.

73

2.2

كبيرة

 01ضعؼ البرامل اإل تاجية لمراكز لل دال الجامعة.

71

2.1

كبيرة

 03اعتماد الجامعال ال مسطي ية عمل ميادر تمليمية غير ابتة .

71

2.1

كبيرة

 08ارت اع تكم ة التعميـ الجامع .

70

2.1

كبيرة

 09رغبة الجامعال ا التقدـ العمم ل التك لللج .

65

1.9

متلسطة

 51غياي دراسال الجدلف ا،اتيادية ع د اتح البرامل أل التلسل اييا.

63

1.8

متلسطة

 50زيادة أعداد الطمبة.

60

1.8

متلسطة

05

عف ميادر التمليؿ

الضغلط الدللية عمل المؤسسال اإلسالمية الليرية الت تجد يعلبة ا إرسػاؿ األمػلاؿ
لمجامعال ال مسطي ية.

 03ت لر الطالي ا دال الرسلـ الجامعية.
02

تلاؼ دعـ السلؽ األلربية المعتركة.
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55

ا ل اض سبة الطالي إل المدرسيف ا بعض كميال لأاساـ الجامعة.

58

1.7

متلسطة

53

امة لجلد ملاز ال تقديرية دايقة.

55

1.6

متلسطة

 52ضعؼ ترعيد اإل اؽ المتعمؽ بالجامعة.

54

1.6

متلسطة

 52امة القياـ بدراسال جدلف لمعرلعال الجامعة الدالمية.

53

1.6

متلسطة

 51ا،رت اع ا رلاتي العامميف لاية األكاديمييف.

53

1.6

متلسطة

 53امة الراابة اإلدارية ل المالية ا الجامعة.

50

1.5

متلسطة

 58ضعؼ اإلدارة الجامعية ا الجا ي المال .

50

1.5

متلسطة

اتضح مف لالؿ جدلؿ راـ  )13ما يم :
 أف ه ػاؾ أسػػباي تسػػاهـ بدرجػة كبيػرة اػ إيجػػاد األزمػة الماليػػة :كقمػػة ملاز ػة التعمػػيـ العػػال بػػل ازرةالتربية لالتعميـ العال

غياي إستراتيجية لط ية لاض ة لمجامعال ال مسطي ية تلػص المػلارد الماليػة

تراكـ العجز المػال لسػ لال متتاليػة عػدـ لجػلد اسػت مارال لعلالػد ذاتيػة تلػص الجامعػة ا ،ت اضػة
لا عكاس ػػاتيا ا،اتي ػػادية لالبطال ػػة ض ػػعؼ ال ػػدعـ الم ػػال الع ػػعب

ع ػػدـ مس ػػاهمة القط ػػاع الل ػػاص

لضعؼ الدعـ العرب .

 -أف ه اؾ أسبابام ألرف تساهـ ا إيجاد األزمة المالية للكف بدرجة متلسطة كمػا تػري أاػراد عي ػة

الدراسة :كا ل اض سبة عدد الطالي إلل المدرسييف ا بعػض كميػال لأاسػاـ الجامعػة تلاػؼ دعػـ
السػػلؽ األلربيػػة الضػػغلط الدلليػػة عمػػل المؤسسػػال اإلسػػالمية الليريػػة التػ تجػػد يػػعلبة اػ إرسػػاؿ
األملاؿ لمجامعال ال مسطي ية لارت اع تكم ة التعميـ العال .
ثالثاً :السياسة التمويمية التي تعتمدها الجامعات الفمسطينية

اتضح مف لالؿ الل الؽ الت تـ ال يلؿ عمييا لاستجابة أاراد عي ة الد ارسػة أف سياسػة تمليػؿ

التعميـ الجامع ا اطاع غزة تعتمد عمل عدة أبعاد أهميا:
البعد األول :البعد القانوني

لض ػػعل ل ازرة التربيػ ػػة لالتعمػ ػػيـ العػ ػػال عػ ػػدة اػ ػلا يف لمجامعػ ػػال ال مسػ ػػطي ية م يػ ػػا مػ ػػا يلػ ػػص

التمليػػؿ لمػػف هػػذه الق ػلا يف اػػا لف  )11لعػػاـ 1998ـ) ليتضػػمف ػػال
التمليؿ لهذه الملاد ت ص عمل ل ازرة التربية لالتعميـ العال

م ػلاد  )15 14 5تلػػص

 :1998ص:)10-6

المادة  ) 5يل عمػل أف :عمػل الػل ازرة تػلاير األمػلاؿ اإلضػااية الالزمػة ،سػتكماؿ لتغطيػة ال قػال
اللاية بمؤسسال التعميـ العال لالب

العمم لت ديد أسس لآلية تلزيعيا.
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لالمػػادة  )14ت ػ ص عمػػل أف مؤسسػػال التعمػػيـ العػػال ال كلميػػة تتبػػل الػػل ازرة ل ازرة التربيػػة لالتعمػػيـ
العال ) مباعرة إداريا لماليام لاا ل يام.

أمػا المػػادة )15مػف هػػذا القػػا لف اتػ ص عمػػل :أف مؤسسػػال التعمػيـ العػػال يجػػي أف تتمقػل جػػزجام مػػف

الدعـ المليص لمتعمػيـ العػال لاقػام لأل ظمػة لالمعػايير المعتمػدة مػف ابػؿ الػل ازرة ليػذا العػرض عمػل
أف تقدـ هذه المؤسسال ملاز اتيا ل ساباتيا اللاية لمل ازرة.

البعد الثاني :البعد االجتماعي

يقلـ هذا البعد عمل أساس مراعاة الطبقال ا،جتماعيػة ذلال الػدلؿ الم ػدلد لكػذلؾ الطمبػة

المت لايف ا امت اف ال ا لية العامة لا دراستيـ الجامعية.
لاد كع ل استجابة أعضاج مجالس التعميـ الجامع عم أف:
 )% 66.6 -مف أاراد عي ة الدراسة أجمعل عمل أف الجامعال ال مسػطي ية ت ارعػ البعػد ا،جتمػاع

للكف لاؽ اإلمكا يال لبعكؿ م دلد.

 بي مػػا  )%8.3مػػف أاػ ػراد عي ػػة الد ارس ػػة تػػرف أف الجامعػ ػال ال مس ػػطي ية ت ارعػ ػ البع ػػد ا،جتم ػػاعلبعكؿ كبير.
  )%25م ػ ػػف أاػ ػ ػراد عي ػ ػػة الد ارس ػ ػػة تجم ػ ػػل عم ػ ػػل أف الجامع ػ ػػال ال مس ػ ػػطي ية  ،ت ارعػ ػ ػ الجا ػ ػػيا،جتماع .

لأظيرل الل الؽ لالبيا ال الت تـ ال يلؿ عمييا أف السياسة التمليمية لمجامعػال ال مسػطي ية ت ارعػ

البعد ا،جتماع

سلاج عمل يعيد الل ازرة أل عمل يعيد الجامعال ال مسطي ية.

اقد اامل ل ازرة التربية لالتعميـ العال بإ عػاج مػا يسػم بيػ دلؽ اإلاػراض لالتكااػؿ ا،جتمػاع
أ ع ج ا عاـ 2001ـ) لذلؾ بعد ا ت اضػة األايػل

يػ

لاػد

تقػلـ الػل ازرة بإعطػاج مبمػ لكػؿ جامعػة

مػػف الجامعػػال ال مسػػطي ية بيػػدؼ إا ػراض الطمبػػة الم تػػاجيف عمػػل أف يسػػددلا المبم ػ المقتػػرض بعػػد
التلرش لا ،لراط ا سلؽ العمؿ لبدلف الالد.
لاػػد زاد عػػدد الطمبػػة المسػػت يديف مػػف ظػػاـ القػػرلض ا ػ الس ػ لال األلي ػرة لالجػػدلؿ راػػـ  )9يلضػػح
ذلؾ:

جدول رقم ()9
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توزيع عدد المستفيدين من نظام القروض في كل من جامعات(األزهر ،األقصى ،واإلسالمية)
والمبالغ التي تم دفعها.
جامعة األزهر
الفصل الدراسي

عدد

المبمغ بالدينار
األردني

عدد

المبمغ بالدينار

عدد

المبمغ بالدينار

المستفيدين
221

األردني
91094

ؼ)2222/2227 7

612

ػ

237

93122.0

ؼ)2222/2227 2

7262

ػ

7206

722932

ػ
2761

ؼ)2229/2222 7

7112

ػ

ؼ)2229/2222 2

7433

ػ

ػ
2692

لـ ت يؿ عمل مبال

7471

932106.40

907392

2922

930234.22

ؼ)2227/2222 2

المستفيدين
792

جامعة األقصى

الجامعة اإلسالمية

ػ

المستفيدين

األردني

ػ

ػ
ػ
219371.92

الجدلؿ مف إعداد البا ة :الميدر مقابمة مل مدير عللف الطالي ا كؿ مف جامعال األزهر األايل لاإلسالمية)
أمػػا عمػػل يػػعيد الجامعػػة اػػإف الجامعػػال ال مسػػطي ية سػػيا ت ارعػػل البعػػد ا،جتمػػاع لاػػؽ إمكا اتيػػا
المادية لذلؾ مف لالؿ إع اج الطمبة المت لايف مف الرسلـ الدراسية.
لتعير البيا ال لاإل يػاليال إلػل مػدف ا،لػتالؼ بػيف الجامعػال ال مسػطي ية اػ اطػاع غػزة اػ هػذا
البعد ي

جد أف الجامعة اإلسالمية م ذ الم ظة األللل الت أ علل اييػا لهػ ت لػذ بعػيف ا،عتبػار

الجا ي ا،جتماع

ي

"تقدـ الجامعػة عػددام كبيػ امر مػف المػ ح التعػجيعية لالمسػاعدال لعػرالح ملتم ػة

مػػف الطمبػػة لمػػف أهػػـ هػػذه الع ػرالح الطمبػػة المت لاػػلف ا ػ الد ارسػػة الجامعيػػة لالطمبػػة المت لاػػلف ا ػ

ال ا ليػػة العامػػة إذا الت قػلا بالجامعػػة لالطمبػػة المت لاػػلف إذا الت قػلا بالكميػػال العػػرعية ل ظػػة الق ػرآف
الك ػريـ لاأللػػلة ال ال ػػة ا ػ ك ر إذا اجتمعػػلا معػ ػام ا ػ الد ارسػػة الجامعي ػػة لالطمبػػة المعػػاالف لاألس ػػرف

الم ػػررلف" الجامعػػة اإلسػػالمية :2004ص .)10لجػػدلؿ راػػـ  )10يلضػػح عػػدد الطمبػػة المسػػت يديف
مف المساعدال ا،جتماعية لالمبال المقدمة.

جدول رقم()01
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(قروض،

توزيع عدد الطمبة المستفيدين من المساعدات االجتماعية والمبالغ المقدمة لهم من:
منح داخمية ،منح خارجية ،هبات وأموال زكاة) في كل من عام ()5113،5115
ف)5115/5110(5
نوع المنحة

ف)5113/5115(0

ف)5113/5115(5

عدد

المبمغ بالدينار

عدد

المبمغ بالدينار

عدد

المبمغ بالدينار

المستفيدين

األردني

المستفيدين

األردني

المستفيدين

األردني

ارض جامع

22

791.30

022

02076.040

721

72110.30

م ة دالمية

7032

229602.96

7434

902223.67

7290

243246.6

م ة لارجية

214

792000.20

7222

292132.30

9622

322361.96

هبة/أملاؿ زكاة ليداال

492

12937.23

422

11769.7

062

96662.6

المجموع الكمي

2161981980

220070107

0000229160

الجدلؿ مف إعداد البا ة الميدر عمادة عللف الطمبة ا الجامعة اإلسالمية
لجامعة األايل تراع البعد ا،جتماع

ي

إ يا تع

عدة الال مػف طمبتيػا ذلي ػا،ل العػللف

ا،جتماعية أب اج العيداج لاألسرف ألالؿ األاساـ لال ا

لألالػؿ ال ا ليػة العامػة ت هيػؿ األسػرف ل

الم رريف إع اج األللة لبعض ال ا،ل اللاية لال ا،ل ا،جتماعية) لليؿ عدد الطمبة الذيف
عمميـ اإلع اج مف الرسلـ ا العاـ 2002/2001ـ) إلل لال أك ر مف )420طالبام لكػاف المبمػ
ػلال

 )111500دي ػػار أرد ػ مػػل العمػػـ أف اإللػػلة يع ػلف مػػف يػػؼ الرسػػلـ لأيضػام ال ػػا

عمػػل

اج كامالم عمادة عللف الطمبة بجامعة األايل) .جامعة األزهر أيضػام ت ارعػ
القسـ لالباا يع ل إع م
البعػد ا،جتمػاع يػ ليػمل ايمػة المػ ح الد ارسػية المقدمػة لمطمبػة اػ الجامعػة اػ عػاـ 2002ـ)

إلل لال

 )45.296دي ا امر أرد يام جامعة األزهر  :2002ص.)11

البعد الثالث :البعد االقتصادي.

كع ل استجابة أعضاج مجالس التعميـ الجامع أف:

-

 )%76.19م ػػف أاػ ػراد عي ػػة الد ارس ػػة أجمع ػػل عم ػػل أف الجامع ػػال ال مس ػػطي ية  ،ت ارعػ ػ البعػ ػد

ا،اتيادي ا تمليميا.
-

 )%14.7مػػف أا ػراد عي ػػة الد ارسػػة تػػرف أف الجامعػػال ال مسػػطي ية ت ارع ػ البع ػد ا،اتيػػادي ا ػ

تمليميا للكف بعكؿ م دلد.

34

 )%9.5مف أاراد عي ة الدراسة تعتقد أف عمل الجامعال ال مسطي ية أف تراع البعد ا،اتيػادي اػ
تمليميا.
رابعاً :آثار األزمة المالية في الجامعات الفمسطينية

المعاكؿ الت ألجدتيا األزمة المالية اػ الجامعػال ال مسػطي ية مػف لجيػة ظػر القػالميف عمػ التعمػيـ

الجامع ا اطاع غزة:
أ) -تـ ريد التك اررال ل ساي ال سي المللية لالمتلسط ال سب لكؿ م ردة مف م ردال الم لر

األلؿ مػػف ا،سػػتبا ة عمػػل ػػدة لتػػـ ترتيػػي الم ػػردال ترتيب ػام ت ازليػام سػػي درجػػة المعػػكمة مػػف لجيػػة
ظر المب ل يف كما هل ملضح ا الجدلؿ راـ :)11

جدول رقم()00

التك اررات والنسب المروية لدرجة تأثير األزمة المالية عمى بعض مجاالت الجامعة
حسب استجابة عينة الدراسة.

المشاكل

م

كبيرة

قميمة

متوسطة

مجموع

المتوسط

ت

%

ت

%

ت

%

التك اررات

النسبي

26

81.8

2

6.06

5

12.12

87

2.6

-2

األجيزة ل األدلال

22

66.6

2

6.06

9

27.3

79

2.4

-3

لدمة المجتمل

12

36.3

7

21.12

14

42.42

64

1.9

-4

اإلدارية

11

33.3

6

18.18

16

48.48

63

1.8

-5

األكاديمية

11

33.3

8

24.24

14

42.42

61

1.8

-1

الب

العمم

مف لالؿ الجدلؿ راـ  )8اتضح ارت :
 -أف األزمػػة الماليػػة أ ػػرل بدرجػػة كبي ػرة عمػػل كػػؿ مػػف الب ػ

العمم ػ

متلسطة عمل كؿ مف لدمة المجتمل لالمجاؿ األكاديم لاإلداري.
ي) -أمػػا بال سػػبة لماهيػػة المعػػاكؿ المتعمقػػة بالمجػػا،ل الب ػ

العمم ػ

لاألجي ػزة لاألدلال لبدرج ػة
األجي ػزة لالمعػػدال لدمػػة

المجتمل اإلداري األكاديم ) ال اجمة عف األزمة المالية اقد كا ل آراج أاراد العي ة كما يم :

 -0المشاكل المتعمقة بالبحث العممي:

35

العمم

لقد ألض ل عي ة الدراسة أف ه اؾ معاكؿ متعمقة بالب

اجمة عف األزمة الماليػة الجػدلؿ

راـ  )12يلضح ذلؾ:
جدول رقم ()05

مشاكل البحث العممي الناجمة عن األزمة المالية كما أواحها أفراد عينة الدراسة
م

مشاكل البحث العممي الناجمة عن األ زمة المالية

8

5

امة المراجل لالمجالل لالكتي لاألجيزة العممية ال دي ة.

6

%18.18

3

عدـ المعاركة ا المؤتمرال ذال الكم ة العالية لاية الدللية لاإلاميمية.

6

%18.18

5

%15.15

العمم لدي البا يف.

4

%12.12

العمم لالبا يف.

1

%3.03

1

%3.03

1

%3.03

2

امة األب ا

لالستجابة
%24.24

0

التركيز عم األب ا

ال ظرية ل درة األب ا

2

ا عداـ ااز الب

1

عدـ تقديـ م ح لمب

3
8

العممية.

التكرار

النسبة المروية

عدـ ت عيؿ األب ا

التطبيقية.

العممية.

ضعؼ أداج مؤسسال التعميـ العال .
 -5المشاكل المتعمقة باألجهزة والمعدات:

لقد كعؼ أاراد عي ة الدراسة عف لجلد معاكؿ متعمقػة بػاألجيزة لالمعػدال اجمػة عػف األزمػة

المالية لالجدلؿ راـ  )13يلضح هذه المعاكؿ:
جدول رقم ()03

المشاكل المتعمقة باألجهزة والمعدات الناجمة عن األزمة المالية كما أواحها أفراد عينة الدراسة.
م

مشاكل األجهزة والمعدات الناجمة عن األزمة المالية

التك اررات

النسبة المروية

-0

قص ا األجيزة العممية المتطلرة لال دي ة الملاكبة لمستجدال التك لللجيا)

24

%72.7

3

%9.1

-3

ا،عتماد عمل التعميـ ال ظري ا الكميال العممية.

2

%6.1

-2

عدـ التلايؿ بيف الطالي لالتك لللجيا ال دي ة لكذلؾ أ يا ام المدرس.

2

%6.1

2

%6.1

-5

-2

قص ا المبا

لالقاعال

عدـ القدرة عمل ييا ة بعض األجيزة ال دي ة

 -3المشاكل المتعمقة بخدمة المجتمع:

36

لقػػد كعػػؼ أا ػراد عي ػػة الد ارسػػة عػػف لجػػلد معػػاكؿ متعمقػػة بلدمػػة المجتمػػل اجمػػة عػػف األزمػػة الماليػػة
لالجدلؿ راـ  )14يلضح هذه المعاكؿ:
جدول رقم ()02

المشاكل المتعمقة بمجال خدمة المجتمع الناجمة عن األزمة المالية
كما أواحها أفراد عينة الدراسة

م

مشاكل خدمة المجتمع الناجمة عن األزمة المالية

التكرار

النسبة المروية

0

امة لضعؼ البرامل لاأل عطة المقدمة للدمة المجتمل.

14

%42.42

5

عدـ القدرة عمل التلسل لطر برامل جديدة للدمة المجتمل.

7

%21.2

4

12.12

2

غياي التدريي لالت مية المجتمعية

2

%6.1

2

ال د مف ا تعار الجامعة المي ية لالي اعية.

2

%6.1

2

%6.1

2

%6.1

3

1

ارت اع تكاليؼ الم اال الت ي يؿ عمييا المجتمل مف مؤسسال التعميـ
الجامع اللدمال المقدمة لممجتمل لدمال رب ية).

ضعؼ العالاة بيف المؤسسال الم تجة مؤسسال المجتمل) لالجامعة الب

العمم ).

عدـ القدرة عمل لدمة القطاع ال قير مف أب اج المجتمل.

3

-2المشاكل اإلدارية:

لقد أظيرل عي ة الدراسة أف ه اؾ معاكؿ إدارية تعا

م يا الجامعال ال مسطي ية اجمة عف األزمة

المالية لالجدلؿ راـ  )15يلضح ذلؾ:
جدول رقم()02
المشاكل اإلدارية الناجمة عن األزمة المالية كما أواحها أفراد عينة الدراسة
التكرار

النسبة المروية

م

المشاكل اإلدارية الناجمة عن األزمة المالية

0

امة الكادر اإلداري المتليص ذي الك اجال العالية

12

%36.4

5

عدـ القدرة عمل تطلير الكادر اإلداري لالييكمية اإلدارية

8

%24.2

3

ال قص ا المكاتي اإلدارية..

5

%15.1

2

عدـ ا تظاـ األج دة التعميمية

4

%12.1

2

الرلتيف لالتعقيدال اإلدارية.

2

%6.1

1

الضغط ال س لالللؼ مف عدـ األماف المال

2

%6.1

 -2المشاكل األكاديمية:

37

لقػػد كع ػ ل عي ػػة الد ارسػػة أف ه ػػاؾ معػػاكؿ أكاديميػػة تعػػا

م يػػا الجامعػػال ال مسػػطي ية اجمػػة عػػف

األزمة المالية لالجدلؿ راـ  )16يلضح ذلؾ:
جدول رقم()01

المشاكل األكاديمية الناجمة عن األزمة المالية كما أواحها أفراد عينة الدراسة
م

المشاكل األكاديمية الناجمة عن األزمة المالية

التكرار النسبة المروية

 0عدـ القدرة عمل استلداـ ك اجال أكاديمية متميزة برلاتي مغرية.

11

33.33

 5عدـ تلاير اإلمكا يال العممية لاألدلال األكاديمية المساعدة لمعممية األكاديمية لمطمبة لاألكاديمييف.

8

%24.24

 3ازدياد عدد الطالي ا الععي سبي قيام ا عممية الت ييؿ ل امؿ الجلدة ا العممية التعميمية.

7

%21.12

 2عدـ القدرة عمل ااتتا أاساـ لبرامل أكاديمية ذال تلييال جديدة.

4

12.12

 2اضط ار بال األكاديمييف لعدـ الععلر باألماف اللظي

1

%3.03

 1التعليش عمل ا تظاـ لتسجيؿ الملاد الدراسية عدـ ا ،تظاـ)
 7عدـ القدرة عمل التطلير األكاديم .

1

%3.03

1

%3.03

خامساً :الحمول والمقترحات لمحد من األزمة المالية لمجامعات الفمسطينية:

تـ ريد التك اررال لال سي المللية لكؿ اقرة مف اقرال الم لر الرابل مف ا،ستبا ة لتـ ترتيػي اقػرال

ترتيبام ت ازليام سي درجة المساهمة لالجدلؿ راـ  )17يلضح ذلؾ:

جدول رقم ()03

38

التك اررات والنسب المروية لدرجة مساهمة بعض الموارد التمويمية في الحد من األزمة المالية التي
تعاني منها الجامعات الفمسطينية حسب استجابة أفراد عينة الدراسة
م

مجموع

المورد

التك اررات

المتوسط
النسبي

أوالً :الموارد المتعمقة بالحكومة

درجة

المساهمة

1

تلييص سبة مف مي از ية السمطة اللط ية ال مسطي ية لمتعميـ العال ال مسطي .

94

2.8

كبيرة

2

تقلـ ال كلمة السمطة اللط ية ال مسطي ية) بتغطية العجز المال لمجامعال.

87

2.6

كبيرة

3

إع اج العركال المتبرعة لمجامعال مف الضرالي.

84

2.5

كبيرة

4

تلييص سبة مف ضريبة الدلؿ ل القيمة المضااة لمتعميـ.

83

2.5

كبيرة

5

تلييص سبة مف الرسلـ الجمركية لمتعميـ العال ال مسطي .

83

2.5

كبيرة

6

تسليؽ معاريل تلص الجامعال ا اللارش لت ميف دعـ ليا.

79

2.4

كبيرة

7

تلييص طابل لاص ليالح التعميـ الجامع يلضل عمل كؿ لراة رسمية.

76

2.3

كبيرة

8

تزليد الجامعال بالكيرباج ل المياه مجا ا.

73

2.2

كبيرة

9

لضل لطط ل برامل تيدؼ بيلرة مباعرة لدعـ الجامعال تلاير ملتبرال كلمية لتدريي

73

22

كبيرة

10

تلييص سبة مف إيراد البمديال لمجامعال.

70

2..

كبيرة

11

تعجيل التعالف الدلل بيف الجامعال عف طريؽ التلأمة ل تبادؿ اللبرال ل الم اال.

69

2.0

كبيرة

12

تمج ال كلمة السمطة اللط ية ال مسطي ية) إلل ا،اتراض اللارج أل الدالم ) لتمليؿ

58

1.7

متلسطة

الطالي).

الجامعال.

ثانياً :الموارد المتعمقة بالجامعة

13

إد ارش معاريل الجامعال ضمف أللليال المعاريل المقدمة لممملليف لالما يف.

87

2.6

كبيرة

14

تعجيل اللاؼ ليالح التعميـ.

77

2.3

كبيرة

15

تعجيل مساهمة األ رياج ال مسطي ييف.

77

2.3

كبيرة

71

2.1

كبيرة

69

2.1

كبيرة

67

2

كبيرة

16

تلجي سياسال الب

العمم لالتق

ل ا تياجال اطاعال ا،اتياد.

17

التلايؿ مل بعض العركال ل المؤسسال لتقديـ اللبرال البعرية لتسليؽ بعض الم جزال

18

ترعيد اإل اؽ

التق ية لالعممية ليالح تمؾ العركال مقابؿ م اال مادية

39

19

زيادة رسلـ الطمبة.

67

2

كبيرة

20

تقديـ لدمال لممجتمل مقابؿ مردلد مال .

67

2

كبيرة

21

التلسل ا التعميـ المستمر لالتدريي.

66

1.9

متلسطة

22

است مار مرااؽ الجامعة لممتمكاتيا.

61

1.8

متلسطة

23

اتح مدارس لاية ذال مردلد مال .

59

1.7

متلسطة

24

التلسل ا الدراسال العميا عمل مستلف الماجستير ل الدكتلراة.

58

1.7

متلسطة

25

اتح الدراسال المسالية لقاج أجلر دراسية يداعيا الطمبة.

47

1.4

متلسطة

ثالثاً :الموارد المتعمقة بالمجتمع

26

مساهمة القطاع اللاص ا دعـ الجامعال.

72

2.1

كبيرة

27

زيادة الدعـ الععب لمجامعال ب عكال الملتم ة.

69

2.1

كبيرة

28

إ عاج مؤسسال لرعاية الطالي لمساعدت ماليام لك الت .

63

1.8

متلسطة

29

ت عيؿ ظاـ الك ا،ل الدالمية لمطمبة مف ابؿ التجار لالملسريف ا الدالؿ.

60

1.8

متلسطة

يتاح من خالل الجدول السابق ما يمي:

 يػػرف أاػػ ارد عي ػػة الد ارسػػة أف تليػػيص س ػػبة مػػف مي از يػػة الس ػػمطة اللط يػػة ال مس ػػطي ية لمتعم ػػيـالعػال ال مسػػطي

لايػاـ ال كلمػػة بتغطيػة العجػػز المػال لمجامعػػال لاع ػاج العػػركال المتبرعػػة

لمجامعال مف الضرالي لتلييص سبة مف ضريبة الدلؿ لالقيمػة المضػااة لمتعمػيـ مػف أك ػر
الم ػلارد ال كلميػػة الت ػ تسػػاهـ بدرجػػة كبي ػرة ا ػ ال ػػد مػػف األزمػػة الماليػػة أمػػا لجػػلج ال كلمػػة
لالاتػػراض لي ػػالح التعم ػػيـ العػػال اإ ػ ػ يس ػػاهـ ا ػ ال ػػد م ػػف األزمػػة المالي ػػة لمجامع ػػال بدرج ػػة
متلسطة.

 يرف أاراد عي ة الدراسة أف إدراش معػاريل الجامعػال ضػمف أللليػال المعػاريل المقدمػة لمممػلليفلالمػػا يف ل تعػػجيل اللاػػؼ ليػػالح التعمػػيـ ل تعػػجيل مسػػاهمة األ ريػػاج ال مسػػطي ييف لتلجي ػ
سياس ػػال الب ػ ػ

العممػ ػ لالتق ػ ػ

ػػل ا تياجػ ػػال اطاع ػػال ا،اتي ػػاد م ػػف المػ ػلارد المتعمقػ ػػة

بالجامعػػة لالت ػ تسػػاهـ ا ػ ال ػػد مػػف األزمػػة الماليػػة لمجامعػػال ال مسػػطي ية بدرجػػة كبي ػرة  .أمػػا
زيػػادة رسػػلـ الطمبػػة لاسػػت مار م اراػػؽ الجامعػػة لممتمكاتيػػا اي ػ مػػف الم ػلارد المتعمقػػة بالجامعػػة

لالت تساهـ ا ال د مف األزمة المالية بدرجة متلسطة.
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 يػرف أاػراد عي ػة الد ارسػػة أف مػف أك ػػر المػلارد المتعمقػة بػػالمجتمل مسػاهمة بدرجػػة كبيػرة اػ ال ػػدمف األزمة المالية لمجامعال ه مساهمة القطاع اللاص ا دعـ الجامعال.
سادساً :أهم نتارج الدراسة:

.0

أظيػػرل تػػالل الد ارسػػة أف الجامعػػال ال مسػػطي ية تعتمػػد بيػػلرة كبي ػرة ا ػ تمليميػػا عمػػل رسػػلـ
ليمل سبة رسػلـ الطمبػة اػ الجامعػة اإلسػالمية ػلال  )%89.7مػف إجمػال

الطمبة ي

اإلي ػ ػ ػرادال الكميػ ػ ػػة لمجامعػ ػ ػػة ا ػ ػ ػ

ػ ػ ػػيف كا ػ ػ ػػل سػ ػ ػػبة رسػ ػ ػػلـ الطمبػ ػ ػػة ا ػ ػ ػ جامعػ ػ ػػة األزهػ ػ ػػر

لال  )%72.3مف مجملع اإليرادال الكمية لمجامعة.

.5

أظيػ ػػرل تػ ػػالل الد ارسػ ػػة أف الجامعػ ػػال ال مسػ ػػطي ية  ،تعتمػ ػػد بع ػ ػػكؿ أساس ػ ػ عمػ ػػل التمليػ ػػؿ
ال كلم



.3

ليرجل السبي ا تد

لا ل اض التمليؿ ال كلم لمجامعال ال مسطي ية إل :

امة الملييال الت تليييا ل ازرة المالية ال مسطي ية لمتعميـ العال ..

الظرلؼ ا،اتيادية الت تمر بيا السمطة اللط ية ال مسطي ية لالضغلطال العالمية عمييا.

كع ل تالل الدراسة أف الجامعال ال مسػطي ية تعتمػد بعػكؿ اميػؿ جػدام عمػل التبرعػال لاليبػال
الدالمية

تل تكاد أف تكلف معدلمة ليرجل ذلؾ لعدة أسباي مف أهميا:

لا تعار البطالة.



اللضل ا،اتيادي المتردي الذي يعيع الععي ال مسطي



إ ساس األهػال لأاػراد المجتمػل بػ يـ يسػاهملف اػ تمليػؿ التعمػيـ لذلػؾ مػف لػالؿ داػل

أب اليـ لمرسلـ الدراسية مقابؿ تمقييـ العمـ.
.2

أ بتػػل الد ارسػػة أف الجامعػػال ال مسػػطي ية تعتمػػد بعػػكؿ اميػػؿ عم ػ اإلي ػرادال المت راػػة التمليػػؿ
الذات )

ليػمل سػبة اإليػرادال الذاتيػة لجامعػة األايػل ػلال  )%4.41مػف إجمػال

ي

اإليػرادال التطليريػػة الكميػػة للمجامعػػة اإلسػػالمية إلػػل ػلال
الكميػػة ا ػ

 )%7.1مػػف إجمػػال اإلي ػرادال

ػػيف ليػػمل سػػبة اإلي ػرادال الذاتيػػة لجامعػػة األزهػػر إلػػل ػلال

 )%14.9مػػف

إجمػػال اإلي ػرادال الكميػػة له ػػذه ال سػػبة كبيػػرة لعػ ػام مػػا لاييػػا إعػػارة لاضػ ػ ة إلػػل ا ػػ يمك ػػف

لمجامعػػال ال مسػػطي ية اسػػتغالؿ مرااقيػػا لا،عتمػػاد عمػػل التمليػػؿ الػػذات ضػػمف إطػػار الجامعػػة
الم تجة لبالتال ا،تجػاه
.2
.1

ػل المجتمػل لالعمػؿ عمػل ػؿ معػاكم لتقػديـ مػلؿ لػ لاستعػارال

مقابؿ مردلد مال بسيط لهذا بالطبل يعلد ب لالد كبيرة عمل المجتمل لالجامعة.

لقد أظيرل الدراسة أف الجامعال ال مسطي ية تعتمد لبعكؿ متلسط عمل التبرعال اللارجية.
كع ػ ل الد ارسػػة أف الجامعػػال ال مسػػطي ية تعػػا
األكاديم

الب

العمم

مػػف معػػاكؿ ا ػ مجػػا،ل متعػػددة اإلداري

لدمة المجتمل لاألجيزة لالمعدال كاف مف أك ر المجػا،ل تػ امر

باألزمػػة الماليػػة كمػػا أظيرتػ عي ػػة الد ارسػػة لالل ػػالؽ المتعمقػػة بمي از يػػة الجامعػػال مجػػاؿ الب ػ
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يػ

العممػ

ليػػمل سػبة اإل ػػاؽ عميػ اػ الجامعػػة اإلسػالمية إلػػل ػلال

 )%0.17مػػف

إجم ػػال ال ق ػػال الكمي ػػة لمجامع ػػة لمع ػػاـ 2002ـ) له ػػذه ال سػػػبة ضػػػليمة جػػػدام إذا م ػػا الر ػػل

بال قػال األلػرف لمجامعػػة لتعتبػر متد يػة جػػدام مقار ػة ب جػػـ اإل ػاؽ عمػل الب ػ

العممػ اػ

الػػدلؿ الي ػ اعية الل،يػػال المت ػػدة األمريكيػػة اليابػػاف لألما يػػا) لالت ػ تجػػالز اييػػا اإل ػػاؽ
عمػػل الب ػ

.3

العمم ػ الماليػػيف إلػػل المميػػارال مػػف ل ػػدال ال قػػد اللط يػػة لسػػبي ت ػ ر الب ػ

العمم ت امر كبي امر باألزمة المالية هل متطمبال الب

العمم الت ت تاش إلل أملاؿ ضلمة.

أظيرل عي ة الدراسة أف مف أك ر األسباي الت ساهمل ا إيجاد األزمة المالية:
له ػػذه ال تيج ػػة تت ػػؽ م ػػل م ػػا ذك ػػر س ػػابقام م ػػف أف الجامع ػػال



ام ػػة ملاز ػػة التعم ػػيـ الع ػػال



غياي إستراتيجية لط يػة لاضػ ة لمجامعػال ال مسػطي ية تلػص المػلارد الماليػة

ال مسطي ية تعتمد بعكؿ اميؿ عمل ملييال ل ازرة التربية لالتعميـ.
يلجد بعد اا ل

يػ

،

لاضح تتبع الجامعال ال مسطي ية.



زيػػادة عػػدد الطمبػػة المسػػت قيف لمم ػ ح يعتبػػر سػػببام مػػف أسػػباي األزمػػة الماليػػة لمجامعػػال



ت ػراكـ العجػػز المػػال لس ػ لال متتاليػػة لاػػد أظيػػرل البيا ػػال المتعمقػػة بمي از يػػة الجامعػػال

ال مسطي ية.

ال مسػػطي ية ا ػ اطػػاع غ ػزة األزهػػر األايػػل لاإلسػػالمية)أف هػػذه الجامعػػال تعػػا

مػػف عجػػز

مال ليمل ايمت ا جامعػة األزهػر اػ العػاـ  )2002إلػل ػلال  )6040235دي ػا امر أرد يػام

لا جامعة األايل إل

لال  )2120500دي ار أرد

لا الجامعػة اإلسػالمية كا ػل ايمتػ

 )1310329دي ػػا امر أرد ي ػام هػػذا بػػالطبل ألجػػد الػػتال،م اػػ الييكميػػة اإلداريػػة الماليػػة لمجامعػػال

ال مسطي ية.


عػػدـ لجػػلد اسػػت مارال لعلالػػد ماليػػة ذاتيػػة تلػػص الجامعػػة لهػػذا يؤكػػد مػػا أعػػارل إلي ػ

أا ػراد عي ػػة الد ارسػػة ب ػ ف السياسػػة التمليميػػة التػ تعتمػدها الجامعػػال ال مسػػطي ية  ،ت ارع ػ البعػػد

ا،اتيادي.


لمػػف ضػػمف األسػػباي التػ تسػػاهـ بإيجػػاد األزمػػة الماليػػة للكػػف بعػػكؿ متلسػط زيػػادة عػػدد

الطمبة لزيادة أعداد الطمبة سال ذل ديف ل إيجابيات لسمبيات :

 فالجانب االيجابي منه هو:
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 إتا ػػة ال ريػػة لمجميػػل اػ التعمػػيـ الجػػامع دلف اسػػت اج لت قيػػؽ مبػػدأ تكػػااؤ ال ػػرص التعميميػػةلديمقراطية التعميـ لهذا يت ؽ مل ما ادف ب اإلسالـ مف ضػرلرة التػزلد بػالعمـ لقللػ تعػال " :لاػؿ
ربػ ػ زد ػ ػ عممػ ػام" طػ ػ  )114:له ػػاؾ ك ي ػػر م ػػف اري ػػال التػ ػ بي ػػل اض ػػؿ العم ػػـ لمكا ػػة الع ػػالـ

لالمتعمـ.

 زيادة جـ الرسلـ الدراسية. -تقميؿ س ر الطمبة لملارش لمدراسة.

 أما الجا ي السمب مف زيادة أعداد الطمبة ا الجامعال ال مسطي ية هل:
 -أي زيادة يجي أف يقابميا زيادة ا األدلال لاألجيزة لالمعدال المتطلرة لالطااـ األكاديم

بالطبل ي تاش إلل أملاؿ

لهػذا

 لأف أعػػداد الطمبػػة يجػػي أف تت اسػػي مػػل متطمبػػال سػػلؽ العمػػؿ ال مسػػطي ية تػػل  ،تت عػػل ا ػألساط المجتمل ال مسطي

ظاهرة البطالة لالت بدأل ا ا ،تعار بيلرة كبيرة لما زالل تت امل اػ

ظؿ غياي القدرة ا،ستيعابية لسلؽ العمؿ ال مسطي ية لملريجيف.
.8

أظهرت الدراسة أن سياسة تمويل الجامعات الفمسطينية:


ذلػؾ مػف لػالؿ المػ ح الد ارسػية لأللالػؿ لالمت ػلايف

تراع لبعكؿ كبير البعد ا،جتمػاع

لالق ػػرلض لتت ػػالل س ػػبة الم ارع ػػاة م ػػف جامع ػػة ألل ػػرف س ػػي إمكا ي ػػال الجامع ػػة لزادل ه ػػذه

المراعاة بعػد ا ت اضػة األايػل لزاد اإلابػاؿ مػف ابػؿ الطمبػة عمػ القػرلض بعػد عػاـ 2001ـ)
لاد ليؿ عدد الطمبة المست يديف مػف ظػاـ القػرلض اػ العػاـ الد ارسػ
 )1988طالبام ا جامعة األزهر لالجامعة اإلسالمية إل


 )2327طالبام .

ت ارع ػ البعػػد ا،اتيػػادي بعػػكؿ ضػػليؿ جػػدام هػػذا مػػا ألض ػ ت البيا ػػال المتعمقػػة بمي از يػػة

الجامع ػػال ال مس ػػطي ية اػ ػ اط ػػاع غػ ػزة
الجامعية لتسليؽ بعض األب ا
.9

2003-2002ـ) إلػل

يػ ػ

تعم ػػؿ بع ػػض الجامع ػػال عمػ ػل اس ػػتغالؿ مرااقي ػػا

العممية للكف ما زاؿ هذا البعد ا ت اـ لببطج.

أظيػػرل الد ارسػػة أف أغمػػي قػػال جػػامعت األزهر لاإلسػػالمية) ييػػي عمػ اإل ػػاؽ الجػػاري
ليليػ ػ ػام رلات ػ ػػي الع ػ ػػامميف يػ ػ ػ
لال .)%76.7

 .01أظيرل الدراسة أ يجي الب

لي ػ ػػمل س ػ ػػبة الرلات ػ ػػي اػ ػ ػ الجامع ػ ػػة اإلس ػ ػػالمية إلػ ػ ػ

عػف مػلارد تمليميػة إضػااية لتعزيػز بعػض المػلارد الملجػلدة

امػػف أك ػػر المػلارد الت ػ ت ارهػػا عي ػػة الد ارسػػة تسػػاهـ اػ ال ػػد مػػف األزمػػة الماليػػة ه ػ المػلارد

ال كلمية ليليام تلييص سػبة مػف مي از يػة السػمطة اللط يػة لمتعمػيـ العػال

لتليػيص

سػػبة مػػف ض ػريبة الػػدلؿ لالقيمػػة المضػػااة لمتعمػػيـ لاع ػػاج العػػركال المتبرعػػة لمجامعػػال مػػف
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الضػػريبة لا ػػد أ بت ػػل التج ػػاري العالميػػة ج ػػا هػػذا األس ػػملي م ػػف أسػػاليي تمليػػؿ الجامع ػػال
ليلي ػام التجربػػة األمريكيػػة لاألرد يػػة لاػػد ققػػل الم ػلارد ال كلميػػة الت ػ يجػػي أف يعتمػػد
عمييػا اػ التمليػؿ الجػامع ال مسػطي

ملارد ابتة لدلرية .ا

أكبػر سػػبة ملااقػة مػف أاػراد عي ػة الد ارسػة ذلػؾ أل يػػا

يف االملارد الت يجي أف يساهـ اييا المجتمل ا تمليػؿ التعمػيـ اػد

ققػػل أاػػؿ سػػبة ملااقػػة مػػف ابػػؿ أا ػراد عي ػػة الد ارسػػة ذلػػؾ أل يػػـ عمػػل لع ػ تػػاـ بػػالظرلؼ

ا،اتيادية اليعبة الت يعا

م يا الععي ال مسطي

ي

البطالة لال قر.

التوصيات:

م ػػف ل ػػالؿ ت مي ػػؿ ك ػػؿ م ػػف ت ػػالل الد ارس ػػة ال ظري ػػة لالميدا ي ػػة .أمك ػػف التلي ػػؿ إل ػػل بع ػػض

التلييال الت يمكف أف تسيـ ا ال د مف األزمة التمليمية لمجامعال ال مسطي ية:
 .1ضرلرة ت عيؿ دلر ل ازرة التربية لالتعميـ ا تمليؿ التعميـ الجامع ال مسطي .

 .2ضػػرلرة لض ػػل إسػػتراتيجية تمليمي ػػة لاض ػ ة األبع ػػاد مػػف اب ػػؿ ال ػػل ازرة ت ارعػ ػ البع ػػد ا،جتم ػػاع
لا،اتي ػػادي لال ػػدي

لاعػ ػراؾ جمي ػػل األطػ ػراؼ المع ي ػػة ايػ ػ المجتمل بكاا ػػة أاػ ػراده لمؤسس ػػات

لالجامعة لال كلمة) .
 .3مراجع ػػة ال كلم ػػة لسياس ػػتيا الضػ ػريبية ب يػ ػ

تعم ػػؿ عم ػػل إع ػػاج أيػ ػ اي التبرع ػػال اللاي ػػة

لمجامعال مف الضريبة.

 .4تعػػجيل الب ػػلؾ اللط يػػة لاللايػػة عمػػل إدلػػاؿ ظػػاـ القػػرلض اػػرلض الطػػالي) ب ي ػ

يػػتـ

إاراض الطالي الماؿ لملايمة تعميم الجامع دلف علالد مالية عمل أف يسدد الطالي القرض
بعد تلرج

لا لراط ا سلؽ العمؿ.

 .5العمؿ عمل إ عػاج يػ دلؽ لػاص اػ ل ازرة التربيػة لالتعمػيـ العػال
ا الجامعال ال مسطي ية.

لػدعـ م اركػز الب ػ

العممػ

 .6زيػػادة المبػػال الملييػػة م ػف ابػػؿ ل ازرة التربيػػة لالتعمػػيـ العػػال لقػػرلض الطمبػػة لتلزيعيػػا لاػػؽ
معايير لاض ة لملضلعية لم ددة تضمف ؽ التعميـ لمجميل.
 .7ضػػرلرة إتبػػاع األسػػملي اإل تاج مبػػدأ الجامعػػة الم تجػػة) لت ليػػؿ بعػػض الل ػػدال األكاديميػػة
لمجامعػػة إلػػل ل ػػدال إ تاجيػػة لب يػػة ل ػػؿ بعػػض القضػػايا الزراعيػػة لالي ػ اعية لاللدماتيػػة

لا عػػاج مكاتػػي استعػػارال عمميػػة لتقػػديـ الب ػػل لا،ستعػػارال العمميػػة لالتطبيقيػػة الت ػ تطمبيػػا
الل ازرة لالمؤسسال مقابؿ عالد مال .
 .8ضرلرة إعادة ال ظر ا الييكمية اإلدارية المالية لمجامعال ال مسطي ية.
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 .9ضرلرة زيادة ا،هتماـ بالب
الجامعة لمب

العمم

العمم

للدمة المجتمل لذلؾ بتلييص سي أكبر مػف مي از يػة

لالعمؿ عمل ا،سػت ادة مػف األب ػا

لتسػليقيا لعمػؿ م اركػز ب يػة اػ

كؿ جامعة تسيـ ا لدمة المجتمل.
 .10ضػػرلرة إتبػػاع طػػرؽ دي ػػة ا ػ ت قيػػؽ لدمػػة التسػػليؽ ل ت ػػالل األب ػػا

لالمبتكػ ػرال لاألب ػػا

العمميػػة مػػف لػػالؿ التلطػػيط السػػميـ لمعراػػة ا تياجػػال األس ػلاؽ العالميػػة لم ػػؿ هػػذه المبتك ػرال

لاألب ا .
 .11ت عيؿ دلر الجامعال ا المجتمل مف لالؿ التلسل ا التعميـ المستمر للدمة المجتمل.
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