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المستخلص

مؤسساتوكفاءةالجامعاتعلىالحكومياالنفاقبینالعالقةطبیعةعلىالتعرفالىالدراسةھذهتسعى
المملكةفيالجامعيالتعلیمعلىالحكومياالنفاقأثرتقییموالىالسعودیة،العربیةبالمملكةالجامعيالتعلیم

العربیة السعودیة من خالل الكفاءة.

واختبارالمتعددالخطياالنحدارنموذجوالتحلیلي،الوصفيالمنھجتطبیقتمفقدالدراسة،اھدافولتحقیق
التعلیممؤسساتجمیعفيالدراسةمجتمعتمثلوقدالعملیات،بحوثتطبیقاتكأحدلجرانجرالسببیة

وجودالدراسةالیھاتوصلتالتيالنتائجاھممنكانوقد،السعودیةالعربیةالمملكةفيالحكومیةالجامعي
%،5منأقلمعنویةمستوىعندالجامعيالتعلیمعلىاالنفاقوحجمالتعلیمجودةبینتبادلیةسببیةعالقة
وعددالتدریس،ھیئةأعضاءعددمنكلوبینجھة،منالتعلیمجودةبینواحداتجاهفيعالقةتوجدكذلك

الطالب المقیدین، عدد الطالب الخریجین، ونسبة الخریجین من اجمالي البطالة.

الجامعيالتعلیمعلىالحكومياإلنفاقإدارةضرورةأھمھاالتوصیاتمنبمجموعةالدراسةخرجتوقد
علىبقدرتھاالدولةالتزاماستمراریعنيالذياألمرالتعلیم،لجودةفعلیةإضافةتحققالتيالمناسبةبالطریقة

الجودةمراعاةمعالطالبمنالمتزایدةاألعدادواستیعابالجامعيالتعلیمعلىاالجتماعيالطلبتلبیة
الدعموتقدیمالجامعيالتعلیممجالفيالمساھمةعلىالخاصالقطاعتحفیزأیضاالمخرجات،فيالنوعیة

الجامعيالتعلیممؤسساتوتشجیعالتعلیممجالفياالستثماریةالمشاریعفيبالتوسعالكفیلالحكومي
باالستثمار بمشاركة القطاع الخاص األمر الذي یقلص من اإلنفاق الحكومي مستقبالً.

الكلمات المفتاحیة:
الكفاءة التعلیمیة، تحلیل االنحدار الخطي المتعدد، نموذج السببیة لجرانجر
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Abstract

This study aims to identify the nature of the relationship between government
spending on universities and the efficiency of higher education institutions in the
Kingdom of Saudi Arabia, and to assess the impact of government spending on
higher education in the Kingdom of Saudi Arabia through efficiency.

In order to achieve the objectives of the study, the descriptive and analytical
approach was applied, through the multiple linear regression model as one of the
applications of operations research. The study population was represented in all
higher education institutions in Saudi Arabia, including public and private
universities. Among the most important findings of the study: a correlation
between the dependent variable (the quality of higher education) and the
independent variables, the existence of an interactive causal relationship between
the quality of education and the volume of spending on higher education at a
significance level less than 5%, as well as a one-way relationship between the
quality of education. Education on the one hand, and between the number of
faculty members, the number of enrolled students, the number of graduate
students, and the percentage of graduates out of the total unemployment.

The study came out with a set of recommendations, the most important of which
are: the need to manage government spending on higher education in an
appropriate manner that achieves an actual addition to the quality of education,
which means the state’s continued commitment to its ability to meet the social
demand for higher education and absorb the increasing number of students, but
taking into account the quality. In the output. Also stimulating the private sector to
contribute in the field of higher education and providing government support to
ensure the expansion of investment projects in the field of education and
encouraging higher education institutions to invest with the participation of the
private sector, which reduces government spending in the future. Finally, the
implementation of campaigns to change the societal view of education as
consumption, but rather the full awareness that education is an investment that has
returns in the future.

Key words:

Educational Efficiency, Multiple Linear Regression Analysis, Granger Causality
Model
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مقدمة:
واالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةتحقیقفيومحوريھامدورالمختلفةبمؤسساتھالجامعيللتعلیمأضحى

وثورةالمعرفياالنفجارتعكسالتيالمتالحقةوالتغیراتالمتسارعةالتطوراتظلفيخاصةالمستدامة،
نحوالمؤسساتتلكانطالقتعوقعدیدةتحدیاتأحدثمماالراھنالوقتفيالعالمیشھدھاالتيالمعلومات

تحقیق أھدافھا المختلفة.

ھومامنھاومتشابكة،متداخلةوتحدیاتصعوباتتواجھأصبحتالجامعيالتعلیممؤسساتفانوعلیھ
الجامعيالتعلیموعملیاتبمدخالتیتصلومنھااألھداف،تحقیقفيللموارداألمثلباالستغاللمتعلق

جھة،منالمتاحةالمالیةوالمواردالمتزایدةالتكالیفبینبالمفارقةعالقةلھاوأخرىمخرجاتھ،الىباإلضافة
الماديباإلھدارعنـھیعـبرماوھذاأخرىناحیةمنالمحدودةوالمخرجاتالكبیرةالمـدخالتوبین

أوجبممااألمثل،بالشكللـدیھاالمتاحـةالمـواردواستثمارالھدرھذامنالحدذلكاستدعىوقدوالبشري،
فقدوبالتاليالمؤسسات،تلككفاءةوقیاستقییمفيوحدیثمتطورھوماكلمواكبةالقرارصانعيعلى

للموارداستخدامھاتحكمالتـيالكفـاءةقیاسعلىالتركیزإلىبحاجةنفسھاالجامعيالتعلیممؤسساتوجدت
والعوائد التي تحصل علیھا نتیجة تلك االستخدامات.

قفزحیثالماضي،العقدخاللأضعافثالثةمنأكثرالسعودیةالحكومیةالجامعاتعددتضاعفومع
متمیزاًحضاریاًإنجازاًیعدماوھوخاصةأھلیةجامعة12وحكومیة،جامعة30إلىجامعات8منعددھا
عمقاًأكثرھامنلعلمستمرةتحدیاتیواجھالمملكةفيالجامعيالتعلیمأناالالقیاسي،إنشائھابوقتقیاساً

نفسھالوقتفيولكنھاالعلمیة،كفاءتھازیادةفيترغبفالجامعاتالنوعي)،(القبولموضوعوحساسیة
).2020الجامعي(الداود،التعلیمعلىالطلبالرتفاعباالستجابةمطالبة

دراسةھدفتحیثالجامعات،علىالحكومياالنفاقموضوعالدراساتمنالكثیرتناولتوقد
النموتعزیزفيوجدواهالجامعيالتعلیمعلىالحكومياإلنفاقمساھمةمدىمعرفةإلى)2020(كمال،

االختباراتالدراسةواستخدمتم،2017-1997الفترةخاللالسعودیةالعربیةالمملكةفياالقتصادي
وجودعدمإلىوتوصلتلجرانجر)السببیةالعالقةاختبارلجوھانسن،المشتركالتكامل(اختبارالقیاسیة

إلىھدفتالتي)2020(الشیتي،دراسةكذلكاالقتصادي.والنموالجامعيالتعلیمعلىاإلنفاقبینعالقة
وفقالمستدامةالتنمیةمتطلباتوتحقیقالعاليالتعلیممخرجاتمواءمةفيالسعودیةالجامعاتدورمعرفة
جودةأھمھامننتائجعدةإلىالدراسةوتوصلتالتحلیليالوصفيالمنھجالباحثةواستخدمت،2030رؤیة

تحلیلإلىھدفتالتي)2019(قندیل،ودراسةالمقدمة.التدریبیةالبرامجوجودةللخریجینالنوعيالمستوى
المنھجلذلكواستخدمالعاليالتعلیمونوعیةجودةانخفاضفيالعاليالتعلیمعلىالعاماإلنفاقسیاساتوتقییم

لالرتقاءكافیایكنلممصرفيالعاليالتعلیمعلىالعاماإلنفاقأنالنتائجاھممنوكانالتحلیليالوصفي
اإلنفاقومستقبلواقععلىالتعرفإلىھدفتالتي)2018(شامي،دراسةایضاًالعالي.التعلیمبجودة

الوصفي،المنھجالباحثةواستخدمتبالكفاءة.الكلفةعالقةوبیانالسعودیةالعربیةالمملكةفيالتعلیموتمویل
إلىسنةمنملحوظبشكلخاصةوالمملكةتقریباًالعالمدولجمیعفيالتعلیمتكلفةزیادةالدراسةنتائجومن

إلى)2016(بخاري،دراسةھدفتكماطردیاً.والعكسیاًلیسوالكلفةالكفاءةبیناالرتباطوأنأخرى،
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العربیةالمملكةفياالقتصاديالنمووبینالعاليالتعلیمعلىاالنفاقبینالسببیةالعالقةطبیعةعنالكشف
جذر(اختبارالقیاسیةاالقتصادیةالمنھجیاتالدراساتواستخدمتم.،2014-1980الفترةخاللالسعودیة

أنالدراسةنتائجومن،الخطأ)تصحیحنموذجولجرانجرالسببیةواختبارالمشتركوالتكاملالوحدة
أنعلىیدلوذلكالمحليالناتجمناجمالينموعلىاحصائیةمعنویةلھیكنلمالعاليالتعلیمعلىاإلنفاق
ً.النمولتحقیقكافيغیرلكنھوضروریاًالمملكةفيالعاليالتعلیمعلىاإلنفاق (فضیل،دراسةایضا
ومتطلباتالعاليالتعلیممخرجاتبینالمواءمةفيالتعلیمجودةدورإلىالتعرفإلىھدفتالتي)2015
كفاءاتأنالنتائجاھممنوكانذلك،فيالتحلیليالوصفيالمنھجواستخدمالعربیةالدولفيالعملسوق

والمناھجالمتبعةالسیاساتبینانفصامووجودالعمل،سوقمعاألحیانأغلبفيتتالءمالالخریجین
Boccanfusoم،2015(دراسةوالعربیة.الجامعاتفيالدراسیة and et al(االثارلتحلیلھدفتالتي

العالیةالمھاراتذويللعمالالعملسوقفيفرصتوفیرعلىوأثرهالعاليالتعلیمإلصالحالمدىقصیرة
علىفقطلیسكبیرةزیاداتالىأدتالمقترحةاإلصالحمبادراتأنالىالدراسةوتوصلتالسنغال،في

دراسةكذلك.بالجامعةوااللتحاقالتسربمعدلعلىبلالجامعةفيالمدربینلألفرادالعملسوقنتائج
)Calery and Noy, متطلباتمعالعاليالتعلیممخرجاتلمواءمةمقترحعملإلىھدفتالتي)2014

یوجدأنھأھمھامنالنتائجمنمجموعةالىالدراسةوتوصلتاالمریكیة،المتحدةالوالیاتفيالعملسوق
تلكوتعدالشواغرلھذهالخرییجینمھاراتمواءمةومدىالوظیفیةالشواغرلتحدیدالمقاییسمنالعدید

وتحلیلوصفإلىھدفتالتي)2010(العتیبي،دراسةوالعمل.سوقمواءمةلتقییمضروریةالمقاییس
استخدموقدالعمل،سوقواحتیاجاتبالمملكةالعاليالتعلیممخرجاتبینالمواءمةعدممشكلةوتشخیص

منالعاليالتعلیممخرجاتفينسبیاًضعفاًھنالكأنالدراسةنتائجمنوكانالتحلیليالوصفيالمنھج
)2010وآخرون،(الشراريدراسةوالنظریة.التخصصاتمعبالمقارنةالتطبیقیةالعلمیةالتخصصات

واستخدمالسعودیةفيالعاليالتعلیممؤسساتفيالنوعیةالداخلیةالكفاءةواقععنالكشفإلىتھدفالتي
كذلكمتوسطة.العاليالتعلیممؤسساتفيالداخلیةالكفاءةأنالنتائجاھممنوكانالتحلیليالوصفيالمنھج
وقدالسعودیة،الحكومیةللجامعاتالنسبیةالداخلیةالكفاءةقیاسإلىتھدفوالتي)2009(فھمي،دراسة
ذاتالسعودیةالحكومیةالجامعاتعددأنإلىالباحثوتوصلالبیاناتمغلفتحلیلاسلوبلذلكاستخدم
فيالكفاءةعدمنسبةتحدیدوقدالتقییممحلجامعة)11(أصلمنجامعات)5(التامةالداخلیةالنسبیةالكفاءة

غیرالجامعاتمدخالتمنتخفیضھایمكنالتيالكمیاتتحدیدوكذلكالكفءغیرالجامعاتمنجامعةكل
الكفء.

المنھجیاتأكثرعنالبحثفيالتعلیمواقتصادیاتالعملیاتكبحوثالتربویةاإلدارةتخصصاتاھتمتوقد
ومنالتعلیمیة،للعملیةوالتكنولوجیةوالبشریةالمالیةللموارداالمثلاالستخدامفيوفاعلیةًكفاءةوالمداخل

بالمملكةكفاءتھفيالجامعيالتعلیممؤسساتعلىالحكومياالنفاقأثرفيللبحثالدراسةھذهجاءتھنا
العربیة السعودیة.

مشكلة الدراسة:
صرفویتم،مجانيبشكلالبكالوریوسمرحلةفيالتعلیمیةالخدماتالحكومیةالسعودیةالجامعاتتقدم

الوطنیة(المنصةبھاالدراسةمدة خاللالخارجیةالمنحطالبوالمنتظمینالطالبلجمیعشھریةمكافأة
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مؤسساتفيالمقیدینالطالبعددفيالملحوظاالرتفاعمنالرغمعلىھذاویأتي)،2021الموحدة،
المقیدینالطالبعددزادفقدللتعلیم،ونظرتھالسعوديالمجتمعلتطورنتیجةوذلكالحكومیةالجامعيالتعلیم

الجامعي،التعلیم(احصائیات2019عامفي1641692الى2010عاموطالبةطالب903567من
2021،(

سیماوالالتعلیمعلىالحكومياالنفاقفينمٌوبالجامعاتالمقیدیناعدادفيالمتزایدالتطورھذارافقوقد
فقد،)(التعلیمعلىاإلنفاقفيعالمیاًاألولىالدولةھيالسعودیةأندوليتقریریشیرحیثالجامعي،التعلیم 1

حجماجماليمن%)19(بنسبةأيلایرملیار)193(التعلیمعلىالحكومياالنفاقحجم2019عامفيبلغ
%)،49(بنسبةأيلایرملیار)95(الجامعيالتعلیمعلىالحكومياالنفاقحجمبلغكذلكالحكومي،االنفاق

ملیار186بنحو،2021میزانیةمصروفاتمنالمائةفي18.8نسبتھماعلى"التعلیم"قطاعحازكما
حسبوذلكالمقبلالعاممیزانیةفينفقاتھاالدولةلھاتوزعالتيالرئیسةالتسعةالقطاعاتأكثرلیكونلایر،

منعددظلفيھذاویأتي،)2020السنوي،االحصائي(الكتابالسعودیةفياالحصائیاتاخربھتشیرما
واالداریةالتعلیمیةالجودةتحقیقأھمھامنوالتيالجامعيالتعلیممجالفي2030المملكةرؤیةأھداف
الجامعاتوإقامةالحالیة،الجامعاتمستويورفعالجامعات،فيالمتعلمینعددزیادةوالجامعات،داخل

.الجدیدة األكثر تطویًرا ومواكبة للعصر

كفاءةرفعفيتساھمالتيالھامةالمؤشراتضمنمنیعتبروالذيالضخم،التعلیمياإلنفاقھذامنوبالرغم
(فضیلدراسةمثلالخصوصبھذاالبـاحثینبعـضأعـدھاالتـيالمیدانیـةالدراساتبعضفانالتعلیم،

لنظامالداخلیةالكفاءةلرفعالحاجةالىاشارتقد)2010(الشراري،و)2010(العتیبي،و)،2015،
المـستجدینإلىالخریجیننسبةرفعإلىوصوالًالحكـومياإلنفـاقترشـیدضرورةوالىالجامعيالتعلیم
الجھـازفاعلیـةزیادةالىباإلضافةالدراسیة،البرامجومستوىالتدریسھیئةأعـضاءكفـاءةرفـعوالى

اإلداري للجامعـات.

وبناء علیھ، فانھ یمكن صیاغة مشكلة البحث من خالل التساؤل الرئیسي التالي:

ما  أثر االنفاق الحكومي على كفاءة مؤسسات التعلیم الجامعي في المملكة العربیة السعودیة؟

وتنبثق عنھ األسئلة الفرعیة التالیة:

العربیةالمملكةفيوجودتھالجامعيالتعلیمعلىاالنفاقحجمبینارتباطیةعالقةتوجدھل.1
السعودیة؟

العربیةالمملكةفيالجامعيالتعلیمعلىاالنفاقوحجمالتعلیمجودةبینتبادلیةسببیةعالقةتوجدھل.2
السعودیة؟

أھمیة الدراسة:

1
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وتطورهنموهفيویتبعیتأثرھاماجزءاباعتبارهالجامعيالتعلیمأھمیةمنأھمیتھاالدراسةھذهتستمد
الـشاملةالتنمیـةتحقیـقفيالداعمةالرئیـسةالعناصرأحدوباعتبارهللمجتمع،الكليالنظاملمكونات

المجاالتشتىفيوالمؤھلةالمتخصصةالبشریةالكـوادرإعـدادفيالحرجدورهمنكذلكفیھ،والمستدامة
منلھمیقدمھماخاللمنالمجتمعألبناءواالبتكاراالبداعتطویروفيواالجتماعیة،والفنیةاالقتصادیة

المعارف والعلوم والفنون.

التعلیمبمجالالخاصة2030المملكةرؤیةأھدافمعوتنسجمتتوافقكونھامنالدراسةھذهأھمیةتنبثقكما
كفاءتھمستوىورفـعاإلھـدار،معدالتتقلیـلبھدفالعاليالتعلیممدخالتترشیدعلىتركزوالتيالجامعي

الداخلیة والخارجیة وصوالً الى مخرجات عالیة الجودة وبأقل كلفة.

إلىتؤديالتيالعملیاتخاللمنوتوصیاتھانتائجـھامـنالفائدةمدىفيالدراسةھذهأھمیةتبرزكذلك
تحسینوبالتاليالجامعي،التعلممؤسساتلدىالمتاحةالمادیـةوالمصادرالبشریةللموارداألمثلاالستغالل

كمیة ونوعیة مخرجاتھا بالتزامن مع تخفیض التكالیف.
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أھداف الدراسة:

تسعى ھذه الدراسة الى تحقیق األھداف التالیة:

العربیةالمملكةفيالجامعيالتعلیممؤسساتكفاءةعلىالحكومياالنفاقأثرعلىالتعرف.1
السعودیة.

العربیةالمملكةفيوجودتھالجامعيالتعلیمعلىاالنفاقحجمبینارتباطیةعالقةوجودتحدید.2
السعودیة.

فيالجامعيالتعلیمعلىاالنفاقوحجمالتعلیمجودةبینتبادلیةسببیةعالقةوجودعلىالتعرف.3
المملكة العربیة السعودیة

حدود الدراسة:
المملكة العربیة السعودیة.كفاءة مؤسسات التعلیم الجامعي فيالحدود الموضوعیة:−

السعودیة كالتالي:الجامعات الحكومیة في المملكة العربیةالحدود المكانیة:−

الجامعات الحكومیة
جامعة أم القرى.1
الجامعة اإلسالمیة.2
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة.3
جامعة الملك سعود.4
جامعة الملك عبد العزیز.5
جامعة الملك فھد للبترول والمعادن.6
جامعة الملك فیصل.7
جامعة الملك خالد.8
جامعة القصیم.9

جامعة طیبھ.10
جامعة الطائف.11
جامعة الملك سعود بن عبد العزیز للعلوم.12
جامعة جازان.13
جامعة حائل.14

الجامعات الحكومیة
جامعة الجوف.15
جامعة تبوك.16
جامعة الباحة.17
جامعة نجران.18
جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن.19
جامعة الحدود الشمالیة.20
جامعة شقراء.21
جامعة األمیر سطام بن عبد العزیز.22
جامعة اإلمام عبد الرحمن الفیصل.23
جامعة المجمعة.24
الجامعة السعودیة اإللكترونیة.25
جامعة جدة.26
جامعة بیشة.27
جامعة حفر الباطن.28
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الرابعالفصلالسنوي.االحصائيالكتاب).2019(لإلحصاء.العامةالھیئةالمصدر:

م.2019-م2010عامالفترةخاللالزمانیة:الحدود

مصطلحات الدراسة:
الجامعيالتعلیمعلىالرأسماليواإلنفاقالجارياإلنفاق"ھوالجامعي:التعلیمعلىاإلنفاق−

ھذامنیستثنىالبلدیات،فیھابماالمركزیةالوطنیةواإلقلیمیةالمحلیةاإلداراتقبلمن
).2014،العاليالتعلیم(وزارة"األسربھأسھمتبمااإلنفاق

یحققنحوعلىالتعلیميالنظاممدخالتفيتغییرإحداثعلىالقدرةالتعلیمیة:الكفاءة−
)1982،(الغنام"الكلفةفيزیادةأوتغییردونأفضلمخرجات

اإلطار النظري:

أوال: االنفاق الحكومي

البشريالمالرأسفياالستثمارمكوناتأھرممرنالجامعيالتعلیمخاصةالتعلیمعلىاإلنفاقیعتبر
البشريالعنصركفاءةمنترفعاستثمارفھوالقومیة،أوالفردیةالنظروجھةمنسواء)،2010(العربي،

والعوائدنفسھ،الفردعوائدمنترفعالتيإنتاجیتھوبالتاليوالتقنیات،المعارفاستیعابعلىقدرتھومن
تحقیقویعتمدكماالبشري،المالرأسفياالستثمارأدبیاتالیھأشارتماوھذاالمجتمع.علىمنھالناجمة

جیدبشكلالمواردالستغاللومحددةواضحةاستراتیجیةوجودعلىالجامعيالتعلیمعلىالعاماإلنفاقكفایة
).Galal,2003(اھدارھاوعدملھاالتوظیفلضمانمحدودیتھامنالرغمعلى

الخدماتإتاحةإلىتھدفالتيالخططوتنفیذاألھدافلتحقیقالكافيالتمویلتوفیرمنالتعلیمإصالحیبدأ
باالحتیاجاتیفيحتىوالنموباالستمراریةالتمویلھذایتمتعأنشرطالمطلوبة،وبالجودةللجمیعالتعلیمیة
للتعلیمالحكوميالتمویلمشكلةوتتمثلللتعلیم،المستحقینأعدادتزایدظللفيالتعلیمیةللخدماتالمتزایدة

كفایةأيالتعلیمیة؛الفرصوتكافؤالعدالةوتحقیقالتمویلكفایةوھمارئیسیتینقضیتینبینالجمعفي
الشرائحمختلفبینالتعلیمیةالفرصفيالتكافؤعدمعلىوالقضاءالتعلیمیةاألھدافتحقیقلضمانالتمویل
والحضریةالریفیةالمناطقوبینوالفقراءاألغنیاءوبینواإلناثالذكوربینأياالجتماعیةوالفئات

).2017وعزب،وغیرھا.(عمرو

الجامعيالتعلیمفرصأتاحومحافظاتھاالمملكةمناطقمختلففيالجامعيالتعلیمانتشارفيالكميالتوسع
ضخمتمویلبمواكبةإاللیتمكانماالتوسعھذاالتنمویة،الخططمعتمشیاوذلكمناطقھمفيالطالبلجمیع

المملكةفيالجامعاتعلىالمشرفةالجھاتأدركتوقدالمتزایدة،السعودیةالجامعاتبمصروفاتیفي
(وزارةسنویاًتتزایدللجامعاتمیزانیاتتخصیصعلىفعملتمادیاًالجامعاتدعمأھمیةالسعودیةالعربیة
).2021والتعلیم،التربیة
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العربیةالمملكةفيالجامعاتوتعتمدوأھمھا،السعودیةالعربیةالمملكةفيالتعلیمأشكالأحدالجامعاتوتعد
الذيوالمحوريالكبیربالدورإلدراكھاالسخيبالدعمالدولةشملتھافقدالحكومي،التمویلعلىالسعودیة

الدولةتحتاجھاالتيالتخصصاتمختلففيالبشریةالكفاءاتمناحتیاجاتھبكافةالمجتمعتزویدفيبھتقوم
كفاءةولرفعاحتیاجاتھاوتأمینبرامجھالتمویلضخمةبمیزانیاتالجامعاتواستأثرتالتنمویةخططھافي

خاللمیزانیاتمنالسعودیةللجامعاتالدولةخصصتھمامقداربلغحیثالمختلفةالمھنمنمخرجاتھ
).2020السعودیة،المالیة(وزارةسعوديلایرملیار70نحو2019لغایة2010منأعوامعشرة

الجامعيالتعلیممخرجاتعلىوانعكاسھبأھمیتھإلدراكھاللجامعاتالدولةمنجاءالسخيالتمویلھذا
یتمالتيالمالیةالمواردحجمفيتحكمھحیثمنالتعلیمیةبالنفقاتوعالقتھالتعلیمتمویلموضوع"یحظى
التعلیمیةالمخرجاتعلىالتمویلیتركھالذيللتأثیرالتربیةرجالباھتمامبالنفقاتوعالقتھللتعلیمتوفیرھا

).1429(السبیعي،

غیرالحكوميالتمویلفيالتوسعاستمرارصعوبةعلىالعالمیةوالمؤتمراتالدراساتمنالعدیدوتؤكد
جدیدةمؤسساتافتتاحأوتطویرھا،المزمعأوالقائمةللمؤسساتسواءالعاليالتعلیملمؤسساتالمحدود

منیتوافرلماباإلضافةالمملكةفيالعاليالتعلیمفيالكلفةلمشاركةجدیدةوسائلعنالبحثیستدعيوھذا
فيمجانيالتعلیم"انمنالتعلیمسیاسةوثیقةعلیةنصتلماوفقابھالتزمتتمویلمنالحكومیةالموارد

السنواتشھدتوقدتعلیمھممقابلالدارسینعلىدراسیةرسوماالدولةتفرضفالومراحلھ،أنواعھكافة
خطةدعتالمثالسبیلفعلىالعاليالتعلیملمؤسساتالخارجيالتمویلأبوابلفتحواضحةجھودااألخیرة
العلميالبحثمراكزتمویلإلياالعمالورجالواالفرادوالخاصةالحكومیةللمؤسساتالسادسةالتنمیة
والبحثیةاالستشاریةالخدماتتبنيالىالجامعاتدعتكماالمختلفةالتجھیزاتودعمالدراسیةالمنحوتقدیم
)2017مخلص،(محمدالجامعاتتمویلمقابلالخاصللقطاع

ثانیا: كفاءة النظم التعلیمیة
اومعینمعنىتحدیددونالتعلیممجالفيبكثرةاستخدامھاتمالتياالقتصادیةالمفاھیممنالكفاءةتعتبر

المفـاھیممـنالكثیرمـعوتداخلھالمفھـوم،ذلكیتضمنھاالتيالمتعددةاألبعادبسببوذلكتطبیق،اعتماد
ویتحددالتعلیمي،النظامكفاءةإلىلإلشارةأحیاناًتـستخدموالتـيواإلنتاجیة،والفاعلیـةالكفایـةمثلاألخرى
اعظمتحققالتيھيكفاءةالتعلیمیةالـنظمفـأكثروالمخرجـات،المـدخالتبـینبالعالقـةالكفـاءةمفھـوم

م).2000واالرتیـاح(الشرم،الرضامنمستوىوبأكبروقتأقصرفيالمدخالتأقلباستخدامالمخرجات

للنظاموالخارجیةالداخلیةالكفـاءةقیـاسأنالىالتعلـیمباقتـصادیاتالمھتمـینالبـاحثینمنعددأشار
(البدري،والكیـفالكـمحیـثمـنمخرجاتھـابینالتداخالتعنالناتجةبالصعوباتتواجھعملیةالتعلیمي
منویكونالكمیـة،المخرجاتعلىالتعلیمقطاعفيالكفاءةمؤشراتمـنالكثیروتتوقفكذلك)،1997

والتغـیراتالتفكـیروطریقـةوالمھـاراتبالمعرفةتتعلقالتيالكیفیةللمخرجاتمؤشراتتحدیدالصعب
الماليمردودھاتحدیدویصعبالتعلیميالنظاممنالطالبیكتسبھاالتيالقدراتمنوغیرھاالسلوكیة
).1993(جالل،
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التيالكمیةوالـنماذجالتطبیقاتبعضإلىالتوصلالتعلیمیةالنظمكفاءةفيالبحثعننتجفقدذلكورغم
الظاھري،الفـوجطریقـةالحقیقـي،الفـوجطریقـةمثلوذلكللتعلیم،الكمیةالداخلیةالكفاءةقیاسفيتستخدم
قیاسإلىالتعلیماقتصادیاتباحثيمنعددتوصلفقدكذلكللفوج،الدراسیةالحیاةتركیبإعادةوطریقة
التعلیميالنظامناتجتقویمطریقةالمثال:سبیلعلىمنھاطرقعدةخاللمنللتعلیمالنوعیةالداخلیةالكفاءة

منعددواقترحـواالتعلیمـي،للنظامالمختلفةالعناصرتقویموطریقةالخریج،نوعیةتقدیرخاللمن
والمقرراتاألھدافمثلالتعلیمـي،للنظامالنوعیةالداخلیةالكفاءةمعدالتلحسابوالمعاییرالمؤشرات

عنالجامعاتأداءكفاءةقیـاسإلىللتوصلحاولواكماالكلیات،وتقویموالمكتبةالتدریسوطرقالدراسیة
إلى(المدخالت)التعلیمیةالمواردتحویلكیفیـةتصفوالتيالعاليالتعلیمفيالتعلیمیةاإلنتاجدالةطریق

اإلنتـاجدوالمـنمختلفـةإشـكالاسـتخدمتدراسـاتعـدةھنـاكوكانـت،(نـواتج)تعلیمیةمخرجات
(الرشدان،المعروفةالدوالمنوغیرھادوجالسكوبدالةمثلاللوغاریتمیة)مثـلالخطیـةوغـیر(الخطیـة

2001.(

وتقدیرالكفاءةعدمأسبابومعرفةالكفاءةقیاسفيمحدودةذكرھاسبقالتيالتقلیدیةاألسالیبوتعتبرھذا
األفضلاالختیارالبیاناتمغلفتحلیلأسلوبیكونیكادوھناوالمخرجات،المدخالتمنالمثلىالكمیات

عنتمیزهمزایامنالكمـياألسـلوبھذابھیتمتعلماالبین،بینھافیماالتعلیمیةللنظمالنسبیةالكفاءةلقیاس
).1999(ھالل،السابقةالتقلیدیةاألسالیبمنغیره

منھج الدراسة:

لتحقیق أھداف الدراسة فقد اعتمدت الدراسة على األسلوب الكمي من خالل تطبیق المناھج التالیة:

مشكلةصیاغةفيبالدراسةالمتعلقةالسابقةوالدراساتباألدبیاتاالستعانةالتحلیلي:الوصفيالمنھج.1
البیاناتتحلیلوالدراسة،ھذهفيالمطبقالقیاسيللنموذجالتحلیلأدواتانسبواختیارالدراسة

الخاصة باإلنفاق على التعلیم الجامعي وأثره في كفاءة التعلیم الجامعي في المملكة العربیة السعودیة

تطبیقھا في الدراسة، وھي:من خالل النماذج اإلحصائیة التي تمالمنھج القیاسي:.2

االنحدار الخطي المتعدد.●

Granger–لجرانجرالسببیةاختبار● Causality Test

متغیرات الدراسة:

أوالً: المتغیرات المستقلة:

الفترةخاللالسعودیةالعربیةالمملكةفيالجامعيالتعلیممؤسساتعلىالحكومياالنفاق−
).IV1(الدراسةھذهخالللھویرمز،2019–م2010

خاللالسعودیةالعربیةالمملكةفيالجامعيالتعلیممؤسساتفيالتدریسھیئةأعضاءعدد−
).IV2(الدراسةھذهخالللھویرمز،2019–م2010الفترة

4



الفترةخاللالسعودیةالعربیةالمملكةفيالجامعيالتعلیممؤسساتفيالمقیدینالطلبةعدد−
).IV3(الدراسةھذهخالللھویرمز،2019–م2010

ثانیا: المتغیر التابع
المتغیراتخاللمنقیاسھاوسیتم)،DV(السعودیةالعربیةالمملكةفيالجامعيالتعلیممؤسساتكفاءةوھو

التالیة:

م2010الفترةخاللالسعودیةالعربیةالمملكةفيالجامعيالتعلیممؤسساتمنالخریجینالطلبةعدد.1
).DV1(الدراسةھذهخالللھویرمز،2019–

خاللالبطالةاجماليمنالسعودیةالعربیةالمملكةفيالجامعيالتعلیممؤسساتمنالخریجیننسبة.2
).DV2(الدراسةھذهخالللھویرمز،2019–م2010الفترة

ھذاادخالتموقد)،DV3(الدراسةھذهخالللھویرمزودولیاًمحلیاًالسعودیةالجامعاتتصنیف.3
):1ملحق(انظرالتالیةالمؤشراتحسبالمتغیر

مؤشر نیتشر: وتم التعبیر عنھ رقمیا في نموذج الدراسة بمتوسطات المقیاس الكسري للمؤشر.●

.100منالدرجاتبمتوسطاترقمیاعنھالتعبیروتمشنغھاي:مؤشر●

م.2019–2010الفترةخاللالترتیببمتوسطعنھالتعبیروتمالتایمز:مؤشر●

التصنیف المحلي للجامعات السعودیة.4

اإلطار التطبیقي للدراسة

الدراسةتطبیقخطوات)1(توضیحيرسم

أوالً: تحلیل متغیرات الدراسة
م،2019–م2010الفترةخاللالسعودیةالعربیةالمملكةفيالجامعيالتعلیممتغیرات)1(الجدولیوضح
أعدادالتدریس،ھیئةأعضاءأعدادالعالي،التعلیممؤسساتعلىالحكومياإلنفاقحجمتشمل:والتي
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منالعملعنالعاطلونالخریجونیشكلھاالتيالنسبةالىباإلضافةالخریجین،اعدادالمقیدین،الطالب
اجمالي البطالة في المملكة.

م2019–م2010الفترةخاللالسعودیةالعربیةالمملكةفيالجامعيالتعلیممتغیرات)1(جدول

السنة
حجم االنفاق

الحكومي
(ملیار لایر)

عدد أعضاء ھیئة
التدریس

عدد الطلبة
المقیدین

عدد الطلبة
الخریجین

نسبة الخریجین
العاطلین من

اجمالي البطالة
201041.0049528903567115,79036.6
201148.456541671021288120,78049.4
201257.655594421206007137,11948.2
201374.226646891358312141,19631.9
201491.206653631359774148,84156
201594.317769851527769185,12256.8
201697.119797841622441203,70455.3
201791.061868841680913219,10150.8
201893.03185409162049125636356.4
201995.00083934164169228269353.5

السنویة – الھیئة العامة لإلحصاء.تم جمعھا بواسطة الباحثة من الكتب اإلحصائیةالمصدر:

م.2019–م2010الفترةخاللالسعودیةالجامعيالتعلیممؤسساتعلىالحكومياإلنفاقحجمتغیر)1(شكل

2019عامفياإلنفاقشھدكذلكسعودي،لایر78.31الفترةتلكخاللالحكومياإلنفاقمتوسطبلغفقد
فيللتوسعوتلقائیةحتمیةنتیجةوھذا%،132بنسبةأي2010عامفيعنھلایرملیار54بقیمةزیادة
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وذلكلایرملیار97.119لإلنفاققیمةأعلىوبلغتطالبھا،وأعدادوتخصصاتھاالجامعيالتعلیممؤسسات
التعلیمعلىأنفقماإجماليإلىوبالنظر،2010عامفيلایرملیار41قیمةاقلوكانت،2016عامفي

الجامعي خالل العقد األخیر یتضح انھ قد فاق النصف تریلیون لایر سعودي مما یوضح ضخامة ھذا المبلغ.

الفترةخاللالسعودیةالجامعيالتعلیممؤسساتفيالتدریسھیئةأعضاءعددتغیر)2(شكلیوضحكذلك
م.2019–م2010

م.2019–م2010الفترةخاللالسعودیةالجامعيالتعلیممؤسساتفيالتدریسھیئةأعضاءعددتغیر)2(شكل

34406بقیمةزیادة2019عامفيالعددشھدكذلكمدرس،70619الفترةتلكخاللالعددمتوسطبلغفقد
2017عامفيوذلكمدرس86884للعددقیمةأعلىوبلغت%،69بنسبةأي2010عامفيعنھمدرس
.2010عامفيمدرس49528قیمةاقلوكانت

2010الفترةخاللالسعودیةالجامعيالتعلیممؤسساتفيالمقیدینالطلبةعددتغیر)3(شكلیوضحأیضا
زیادة2019عامفيالعددشھدكذلكطالباً،1394225الفترةتلكخاللالعددمتوسطبلغفقدم.2019–م

وذلكطالب1680913للعددقیمةأعلىوبلغت%،82بنسبةأي2010عامفيعنھطالبا738125ًبقیمة
.2010عامفيطالب903567قیمةأقلوكانت2017عامفي
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م2019–م2010الفترةخاللالسعودیةالجامعيالتعلیممؤسساتفيالمقیدینالطلبةعددتغیر)3(شكل

م2010الفترةخاللالسعودیةالجامعيالتعلیممؤسساتالخریجینالطلبةعددتغیر)4(شكلیوضحكذلك
م.2019–

م.2019–م2010الفترةخاللالسعودیةالجامعيالتعلیممؤسساتالخریجینالطلبةعددتغیر)4(شكل

بقیمةزیادة2019عامفيالعددشھدكذلكطالباً،181071الفترةتلكخاللالعددمتوسطبلغفقد
فيوذلكطالب282693للعددقیمةأعلىوبلغت%،144بنسبةأي2010عامفيعنھطالبا166903ً

.2010عامفيطالب115790قیمةأقلوكانت2019عام
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م2010الفترةخاللالسعودیةفيالبطالةإجماليمنالعاطلینالخریجیننسبةتغیر)5(شكلیوضحأخیرا
م.2019–

م.2019–م2010الفترةخاللالسعودیةفيالبطالةإجماليمنالعاطلینالخریجیننسبةتغیر)5(شكل

%16.9بقیمةزیادة2019عامفيالنسبةشھدتكذلك%45.5الفترةتلكخاللالنسبةمتوسطبلغفقد
وكانت2015عامفيوذلك%56.8للنسبةقیمةأعلىوبلغت%،46.17بنسبةأي2010عامفيعنھ
.2013عامفي%31.9نسبةأقل

ثانیاً: اإلجابة على سؤال الدراسة (تطبیق النموذج):
Multipleالمتعددالخطياالنحدارنموذجتطبیقخاللمنالدراسةسؤالعلىاإلجابةسیتم Regression

Modelالجامعي،التعلیمعلىالحكومياإلنفاقحجموھي:للدراسةالمستقلةالمتغیراتتأثیرتوضیحبھدف
فيالمقیدینالطلبةعددإلىباإلضافةالسعودیة،الجامعيالتعلیممؤسساتفيالتدریسھیئةأعضاءعدد

خاللمنالدراسةھذهفيقیاسھتموالذيالجامعيالتعلیمجودةوھوالتابعالمتغیراتعلىالجامعي،التعلیم
وتصنیفالسعودیة،فيالبطالةإجماليمنالخریجونیشكلھاالتيالنسبةالخریجین،عددمتغیرات:

الجامعات السعودیة محلیاً ودولیاً.

وعددجھةمنالجامعيالتعلیمعلىاإلنفاقحجمبینالمتبادل)التأثیرالسببیة)العالقةتوضیحبھدفكذلك
السعودیةالجامعاتوتصنیفالسعودیة،فيالبطالةإجماليمنالخریجونیشكلھاالتيالنسبةالخریجین،
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ً وذلكالجامعي،التعلیممؤسساتفيالجودةمؤشراتأبرزمنباعتبارھمأخرىجھةمنودولیاًمحلیا
Grangerجرانجرسببیةاختبارباستخدام Causality Test

تكوین مصفوفة االرتباط:
Multi(الدراسةمتغیراتبینالخطياالزدواجلتجنباالختبارھذایھدف Collinearity،(منوذلك

ذلك.یوضح)2(الجدولالمتغیرات.بینبیرسونارتباطمعاملحسابخالل

المتغیر
حجم
اإلنفا
ق

عدد
أعضاء
ھیئة

التدریس

عدد
الطلبة

المقیدین

عدد الطلبة
الخریجین

نسبة الخریجین
العاطلین من

إجمالي البطالة

10.8770.8670.8490.897.910حجم اإلنفاق

0.87عدد أعضاء ھیئة التدریس
710.8190.9100.8790.89

0

0.86عدد الطلبة المقیدین
70.81910.8590.9420.79

9

0.84عدد الطلبة الخریجین
90.9100.85910.91010.88

9
منالعاطلینالخریجیننسبة

إجمالي البطالة
0.89

70.8790.9420.910110.91
6

السعودیةالجامعاتتصنیف
حسب المؤشرات

0.91
20.8990.9010.9210.8881

المتغیراتبیناالرتباطمصفوفة)2(جدول

بینارتباطمعاملقیمةتراوحتحیثالمستقلةالمتغیراتبینارتباطیةعالقةوجود)2(الجدولمنیتضح
المستقلةالمتغیراتبین%)5من(أقلداللةذاتاالرتباطیةالعالقةیتضحكذلك،0.942و0.819

والمتغیرات التابعة كما یلي:

0.849االرتباطمعاملحیثقویةطردیةبعالقةالخریجینالطلبةمعاإلنفاقحجمیرتبط−

حیثقویةطردیةبعالقةالبطالةإجماليمنالعاطلینالخریجیننسبةمعاإلنفاقحجمیرتبط−
0.897االرتباطمعامل

معاملحیثقویةطردیةبعالقةالخریجینالطلبةمعالتدریسھیئةأعضاءعددیرتبط−
0.910االرتباط
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بعالقةالبطالةإجماليمنالعاطلینالخریجیننسبةمعالتدریسھیئةأعضاءعددیرتبط−
0.879االرتباطمعاملحیثقویةطردیة

االرتباطمعاملحیثقویةطردیةبعالقةالخریجینالطلبةمعالمقیدینالطلبةعددیرتبط−
0.859

قویةطردیةبعالقةالبطالةإجماليمنالعاطلینالخریجیننسبةمعالمقیدینالطلبةعددیرتبط−
0.942االرتباطمعاملحیث

نموذج االنحدار المتعدد:

للحصولالتابع،للمتغیرالطبیعةاختبارعلىالمتعدداالنحدارنموذجتقدیرمنھجیةاعتمدت●
)،OLS(الصغرىالمربعاتطریقةباستخداموذلكالمقدر،للنموذجاالنحدارمعامالتعلى
Durbin-Watson((اختبارباستخدامبعضھا،عنالمتغیراتاستقاللیةشرطمنالتحققبعد

لمعرفة درجة االرتباط بین المتغیرات المستقلة بعضھا البعض، كما ھو في النموذج التالي:

Q (L/P, Go) =F (Ge, Ei, Gr, Get-1(

وتم صیاغة النموذج في الشكل الھیكلي التالي:

DV (DV1,DV2, DV3) = β0+ β1 IV1 + β2 IV2 + β3IV3 + β5 IVt-1

حیث

DV:تعبر عن جودة التعلیم العالي
IV1:تعبر عن حجم اإلنفاق على التعلیم العالي
IV2:تعبر عن أعداد ھیئة التدریس في التعلیم العالي

:IV3تعبر عن عدد الطلبة المقیدین في التعلیم العالي
:DV1تعبر عن عدد الطلبة الخریجین

DV2:نسبة الخریجین العاطلین من إجمالي البطالة
DV3تصنیف الجامعات

β:ثابت النموذج

والمتغیراتالتابع،المتغیربینطردیةكليارتباطعالقةھناكأن)3(رقمالجدولمنلنایتضحكما
تعودالتعلیمجودةفيتحدثالتيالتغیراتأنیوضح)R2(التحدیدومعامل%،99.5قدرھابقوةالمستقلة

علىیدلمما،1.94نحوDurbin-Watson((اختبارقیمةوبلغتالمستقلة،المتغیراتإلى%،98.8بنسبة
عدم وجود ارتباط سلسلى بین األخطاء العشوائیة،

ModelRR SquareAdjusted R SquareDurbin Watson
10.9950.9900.9891.94
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النموذجملخص)3(جدول

التابع.والمتغیرالمستقلةالمتغیربیناالرتباطیةالعالقة)6(شكل

F(اختبارأن)4(رقمالجدولمنویتضحكما -Test(بینالمتعددالخطياالنحدارنموذجمعنویةعلىیدل
F(قیمةالننظراًالتابعوالمتغیرالمستقلةالمتغیرات -Test،(حریةوبدرجات561.419قدرھا)22-2(
%.5مناقلالمعنویةومستوي

ModelSum of SquaresDfMean SquareFSig.
Regressio

n402365122959.4226113091280739.85
6

561.41
9.000b

Residual3860763084.90922179034685.678
Total4.06226E+1128

Fاختبار)4(جدول -Test((

نشتقانخاللھامنیمكنوالتي)5(الجدولفيموضحةھيكماتكونالمحسوبةالثوابتفانوعلیھ
النموذج الخطي المقدر كما یلي:

LnDV= β0+ β1 LnIIV1+ β2 LnIV2 + β3LnIV3+ β5LnIV t-1+ ɛ

f→ 5.130 12.975 3.170 6.801 0.110 1.531 -)1.701(
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t→ 32.397 2.835 0.708 1.520 0.024 0.341 0.413

Sig→. 0.001 0.005 0.001 0.028 0.00 0.013 0.413

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

tSig.

Collinearity
Statistics

BStd.
ErrorFToleranceVIF

1)Constant(5.1301.05132.39
7

0.00
1

التعلیمعلىاإلنفاق2
12.9752.4120.3512.8350.00العالي

50.0254.39

فيالتدریسھیئةعداد3
3.1700.5890.0840.7080.00التعلیم العالي

10.0348.99

فيالمقیدینالطلبةعدد4
6.8011.2780.3191.5200.02التعلیم العالي

80.5154.35

0.1100.0190.0210.0240.000.0373.57عدد الطلبة الخریجین5

6
الخریجیننسبة

إجماليمنالعاطلین
البطالة

1.5310.2710.3040.3410.01
30.0313.801

7
التعلیمعلىاإلنفاق
عامابطاءبفترةالعالي
واحد

-1.7010.301-0.3270.3790.41
30.5990.265

النموذجثوابتحساب)5(جدول

561.419نحوFاختبارقیمةبلغتحیثمرتفعة،للمتغیراتالتفسیریةالقدرةانالنموذجارقاممنیتضح
معنویةیتضحكما0.05منأقلمعنویةمستوىعندإحصائیةداللةذاتوھي)4(رقمجدولفيیظھركما

معامالتقیمةوتبدو)،5(رقمجدولفيھوكما)t(قیمخاللمنالثابتالحدفیھابمااالنحدارمعامل
ازدواجمشكلةوجودعدمعلىیدلمما10القیمةمنأقلالمستقلةالمتغیراتمنلكلVIFالتباینتضخم
المستقلة.للمتغیراتاالنحدارمعامالت)5(رقمجدولفيویظھرالمستقلة،المتغیراتبینخطى

اختبار فرضیة الدراسة (نموذج سببیة جرانجر)

Grangerنموذجباستخدامالجامعيالتعلیمعلىاإلنفاقوحجمللجودةالسببیةالعالقةبدراسة Causality
Testعلىاإلنفاقوحجمالجودةبینسببیةعالقةوجودالى)،6(رقمجدولفيالموضحةالنتائجتشیر
المحسوبة)للقیمةf(اختبارفياالحتمالیةمستويأنحیث%،5منأقلمعنویةمستوىعندالعاليالتعلیم

وعددالجودةبینواحداتجاهفيالعالقةظھرتحینفيالدراسة،فرضیةیثبتماوھو5%مستوي،مناقل
أعضاء ھیئة التدریس العالي ونسبة البطالة، وعدد الطالب المقیدین، ونسبة الخریجین من البطالة.
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Grangerنموذجباستخدامالجامعيالتعلیمعلىاإلنفاقوحجمللجودةالسببیةالعالقةبدراسة)6(جدول Causality
Test

Prob.F-StatisticObsNull Hypothesis
0.009746.247724Ge-1 does not Granger Cause Q_1
0.019735.0924Q_1 does not Granger Cause Ge_1
0.61380.429924Gr does not Granger Cause Q_1
0.03993.7372Q_1 does not Granger Cause Gr
0.62840.397924Ei does not Granger Cause Q_1
0.28951.35901Q_1 does not Granger Cause Ei
0.187691.9186724LP does not Granger Cause Q_1
0.012966.0497Q_1 does not Granger Cause LP
0.47980.759924Gr does not Granger Cause Gr_1
0.0006912.2299Ge_1 does not Granger Cause Gr
0.0004812.854624Ei does not Granger Cause Ge_1
0.35981.0598Ge_1 does not Granger Cause Ei

النتائج:
وجود عالقة ارتباطیة بین المتغیر التابع (جودة التعلیم الجامعي) والمتغیرات المستقلة.−

وجود عالقة ارتباطیة بین المتغیرات المستقلة على النحو التالي:−

0.849االرتباطمعاملحیثقویةطردیةبعالقةالخریجینالطلبةمعاإلنفاقحجمیرتبط−

حیثقویةطردیةبعالقةالبطالةإجماليمنالعاطلینالخریجیننسبةمعاإلنفاقحجمیرتبط−
0.897االرتباطمعامل

معاملحیثقویةطردیةبعالقةالخریجینالطلبةمعالتدریسھیئةأعضاءعددیرتبط−
0.910االرتباط

بعالقةالبطالةإجماليمنالعاطلینالخریجیننسبةمعالتدریسھیئةأعضاءعددیرتبط−
0.879االرتباطمعاملحیثقویةطردیة

االرتباطمعاملحیثقویةطردیةبعالقةالخریجینالطلبةمعالمقیدینالطلبةعددیرتبط−
0.859

قویةطردیةبعالقةالبطالةإجماليمنالعاطلینالخریجیننسبةمعالمقیدینالطلبةعددیرتبط−
0.942االرتباطمعاملحیث

سلبيتأثیرلھاالبطالةاجماليمنالخریجیننسبةأنالخطىاالنحدارنموذجنتائجأظھرت−
عالیةأخرىمتغیراتمعلوجودهنسبیاًضعیفاًكانوأنالجامعيالتعلیمجودةزیادةفي

التأثیر.
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مستوىعندالجامعيالتعلیمعلىاالنفاقوحجمالتعلیمجودةبینتبادلیةسببیةعالقةوجود−
%.5منأقلمعنویة

ھیئةأعضاءعددمنكلوبینجھة،منالتعلیمجودةبینواحداتجاهفيعالقةتوجد−
اجماليمنالخریجینونسبةالخریجین،الطالبعددالمقیدین،الطالبوعددالتدریس،

البطالة.

التوصیات:
إضافةتحققالتيالمناسبةبالطریقةالجامعيالتعلیمعلىالحكومياإلنفاقإدارةضرورة−

الطلبتلبیةعلىبقدرتھاالدولةالتزاماستمراریعنيالذياألمرالتعلیم،لجودةفعلیة
مراعاةمعولكنالطالب،منالمتزایدةاألعدادواستیعابالجامعيالتعلیمعلىاالجتماعي

الجودة النوعیة في المخرجات.

البحوثتقدیمخاللمنالمادیةمواردھازیادةنحوالسعيالعلیاوالمعاھدالجامعاتعلى−
واالستشارات، كذلك لتحسین ترتیب وتصنیف الجامعة.

الكفیلالحكوميالدعموتقدیمالجامعيالتعلیممجالفيالمساھمةعلىالخاصالقطاعتحفیز−
الجامعيالتعلیممؤسساتوتشجیعالتعلیممجالفياالستثماریةالمشاریعفيبالتوسع

باالستثمار بمشاركة القطاع الخاص، األمر الذي یقلص من اإلنفاق الحكومي مستقبالً.

ھوالتعلیمبأنالكاملالوعيالىكاستھالكللتعلیمالمجتمعیةالنظرةمنلتغیرحمالتتنفیذ−
استثمار لھ عوائده في المستقبل.

الجامعةأوقافطریقعناألبحاثتمویلنسبةرفععلىوالعملالعلميالبحثمیزانیةزیادة−
أو استقطاب رؤوس األموال في القطاع الخاص

ضرورة االھتمام بالتخطیط واعتماده كمنھج شامل لتطویر التعلیم بمختلف مراحلھ.−

ومھاراتتخصصاتمنالسوقومتطلباتالجامعيالتعلیممخرجاتبینالفجوةتقلیص−
مھنیة وتقنیة وغیرھا.

السعودیةوالجامعاتالكلیاتمستوىعلىالمتواجدةالبیاناتبقاعدةأكثراالھتمامضرورة−
فمصداقیة المعلومة یحقق نتائج أكثر دقة.

تطبیقالـسعودیةالعربیـةبالمملكـةالتعلیموزارةفيالقرارومتخذيالمسؤولینقیامضرورة−
وأنھـالمواردھاالجیداالستغاللمنللتأكدسـنتین،كلأوسنویةدوریة)(بصفةالقیاسھذا

تتمتـع بكفـاءة عالیة.
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