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الكوبونات التعليمية كبديل متويلي مبؤسسات التعليم 
 دراسة مقارنة يف تطبيقاته علي املستوى الدويل العايل

إلى دراسة صيغة تمويل التعميم العالي بـ  ييدف ىذا البحث_الممخص
"الكوبونات التعميمية"، من خالل تتبع منطمقاتيا ومحدداتيا النظرية في 
إطار صيغ التمويل المعتمدة عمى الطمب، واستعراض وتحميل التجارب 
والممارسات الدولية في تطبيقيا، وتطوير صيغة مقترحة إلمكانية اإلفادة 

تعميم العالي في المممكة العربية السعودية وزيادة منيا في تطوير نظام ال
طاقتو االستيعابية. فقد اعتمد البحث في تناولو لموضوعو بالدراسة 
المقارنة المعتمدة عمى المنيج الوصفي الوثائقي. واستعرض الخمفية 
النظرية لصيغة الكوبونات التعميمية كأحد أىم األدوات التطبيقية لمنيجية 

واستعرض  ،(demand-side financing) عمى الطمبالتمويل المبنى 
البحث تجارب عدد من الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية 

 عوبات التي واجيت ىذه التطبيقات،وىولندا وأستراليا وفنمندا، وأىم الص
التعميمية في  لينتيي البحث بتقديم رؤية مقترحة لتطبيق صيغة الكوبونات

المممكة العربية السعودية، من خالل بيان أىمية ىذه الصيغة لتطوير 
نظام التعميم العالي السعودي، واألىداف المرحمية لمتطبيق، والخطوات 

  .التنفيذية لتطبيق ىذه الصيغة التمويمية
وقد خمصت الدراسة إلى أن التطبيق الصحيح لصيغة الكوبونات      

عمى أىمية استمرار اىتمام الدولة والقطاع العام لدعم  التعميمية يؤكد
في عصر اقتصاد  -التعميم العالي ومؤسساتو، كما أن ذلك يستدعي 

توفر المعمومات الالزمة سواء لممستفيد من الخدمة من حيث  -المعرفة
وتصنيف الجامعات  طبيعة البرامج األكاديمية ومناسبتيا لسوق العمل،

ة التعميم. كذلك فإنو من الضروري أن تتوفر وترتيبيا من حيث جود
لممؤسسات التعميمية معمومات محدثة باستمرار عن اتجاىات الطمب عمى 
التعميم العالي ومتطمبات سوق العمل. كما يتطمب التطبيق الصحيح ليذه 
الصيغة إعادة النظر في ىيكمة كثير من مؤسسات التعميم العالي 

ي في تصميم البرامج ؤسسات النمط التقميدالتقميدية بحيث تتجاوز ىذه الم
تسعى لتوفير مزيد من المرونة في برامجيا ووحداتيا والتخصصات، و 

الدراسية، وىذا يتطمب من ناحية أخرى تمتع ىذه المؤسسات بقدر أكبر 
من االستقاللية في صياغة قراراتيا وتحديد استراتيجياتيا، وىذا سيؤدي 

كس تنوعًا أكبر في خدمات التعميمية إلى تمايز ىذه المؤسسات، ما يع
 .وأدوارىا التنموية

: الكوبونات التعميمية، التعميم العالي، تمويل التعميم الكممات المفتاحية
 .حسب الطمب

 . المقدمة1
من منطمق التقويم المستمر ألوجو الصرف العام من قبل      

الحكومات خصوصًا عمى قطاع الخدمات العامة )والتي تشمل 
التربية والتعميم(، وفي ظل الضغوط االجتماعية التي تواجييا ىذه 
الحكومات لتوفير ىذه الخدمات ألكبر عدد ممكن من المستفيدين، 
وفي الوقت نفسو بأقل تكمفة ممكنة، تطورت اقتصاديًا وسياسيًا عدد 
من اآلليات الجديدة لتمويل قطاع الخدمات، والتي تعتمد منيجية 

( بداًل من demand-side fundingب )التمويل حسب الطم
 المعتمدة عمى التمويل حسب العرضالمنيجية التقميدية في التمويل 

supply-side) funding .) 
ومن أىم ىذه اآلليات التي شاع استخداميا مؤخرًا في كثير      

من الدول المتقدمة والنامية عمى السواء، ما يعرف باسم "الكوبون 
(voucher وفي ،") حال قطاع الخدمات التعميمية، فقد تعارف

 Educationalعميو الباحثون باسم "الكوبون التعميمي" )

Voucherمن بين ترجمات أخرى مختمفة ليذا   [1]( غبان
“ كوبونات”وتعتمد ىذه الصيغة عمى آلية توزيع  .المصطمح

حكومية  عمى الطمبة )أو أولياء أمورىم( الراغبين في االلتحاق 
تعميمية معينة، والذين بدورىم ينفقونيا عمى التعميم في بمرحمة 

 .[2]مؤسسة تعميمية من اختيارىم 
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 ىذه الصيغة [1]وقد تناول عدد من الباحثين آخرىم غبان      
وآليات تطبيقيا في التعميم العام من خالل دراسة نماذج ىذه 
التطبيقات في نظم تعميمية مختمفة، كما ساىمت ىذه الدراسات في 
تطوير صيغ مقترحة لتطبيق ىذه الصيغة عمى نظام التعميم العام 

كدول مجمس التعاون الخميجي، )في دول الرفاه االجتماعي 
كما عرض  عربية السعودية عمى وجو الخصوص(.والمممكة ال

غبان في دراستو المشار إلييا لممحاجات السياسية واالجتماعية 
غة وتبنييا كوسيمة لـ )أو واالقتصادية التي تدفع لتطبيق ىذه الصي

 بديل عن( الخصخصة المباشرة لقطاع الخدمات التعميمية. 
ولكن بالنسبة لمتعميم العالي فإن الوضع يبدو أكثر تعقيدًا،      

، ا مقارنة بأنواع أخرى من التعميمفعمى الرغم من تكمفتو العالية نسبي
مختمفة من إال أن ىذه التكمفة في ازدياد مستمر نتيجة ألسباب 

كفاءتو في مؤسسات أىميا االتجاه العام لتحسين جودة التعميم و 
، ومشاريع إعادة الييكمة لربط مخرجاتو بمتطمبات التعميم العالي

سوق العمل، إضافة إلى االتجاه الدولي العام إلخضاع ىذه 
 المؤسسات من حيث منيجية إدارتيا واستراتيجياتيا آلليات السوق

الطمب عمى  لك كمو الزيادة الكبيرة والمستمرة فيواألىم من ذ .[3]
. فعمى الصعيد العالمي وصمت ىذه الزيادة ىذا النوع من التعميم

وقد واكب ىذه  .[4]م 3111% مقارنة بعام 33نسبة  3112عام 
الزيادة في الطمب، التوسع الكبير في قطاع التعميم العالي الخاص 

جزئية )فيما يسمى في عالميًا، وبرامج الخصخصة الكمية أو ال
مؤسسات التعميم المممكة العربية السعودية برامج التعميم الموازي( ل

 . [5]العالي الحكومية
في المممكة العربية السعودية،  وبالنظر لحال التعميم العالي     

قد شيد تطورات كمية ونوعية خالل العشر سنوات  نجد أنو
الماضية في ظل ظروف مواتية من حيث وفرة الموارد، وقوة اإلرادة 
السياسية في تطوير وتوسيع ىذا القطاع التنموي اليام، وىو ما 
انعكس في تضاعف عدد الجامعات الحكومية، وزيادة طاقتيا 

في قطاع التعميم  االستيعابية بصورة ممحوظة، إضافة إلى التوسع
العالي الخاص، وبرامج االبتعاث الخارجي التي جاءت كرافد 
لعمميات توسيع قاعدة الحاصمين عمى تعميم عال متميز، وتوفير 
البنية التحتية الالزمة )من الكوادر البشرية المؤىمة( الستمرار 

. ولكن مع تذكر ما [6]التوسع في التعميم العالي ومؤسساتو القائمة 
بو المشاريع التنموية في الدول المنتجة لمنفط )والمممكة من مرت 

ضمنيا( لبعض الوقت في تسعينات القرن الماضي من تذبذب 
اقتصادي؛ واستيعابًا لمعطيات تمك المرحمة، تبرز الحاجة قوية إلى 
صالحات عميقة في مختمف جوانب نظام التعميم  القيام بتغييرات وا 

لسعودية، وعمى األخص الجانب في المممكة العربية ا العالي
الصيغ  ، تغييرات تعتمد عمى البحث العممي في تحديدالتمويمي

 المناسبة ليذه اإلصالحات، ومن ثم تجسيدىا عمى أرض الواقع. 
، يأتي البحث الراىن كمحاولة عممية لدراسة وفي ضوء ذلك

صيغة تمويل التعميم العالي بالصكوك المالية أو ما سنعتمد تسميتو 
سم "الكوبونات التعميمية"، من خالل تتبع منطمقاتو ومحدداتو با

النظرية في إطار صيغ التمويل المعتمدة عمى الطمب، والتجارب 
والممارسات الدولية في تطبيقو، وانتياء بتطوير صيغة مقترحة 
إلمكانية اإلفادة منو في تطوير نظام التعميم العالي في المممكة 

 طاقتو االستيعابية.العربية السعودية وزيادة 
 . مشكمة الدراسة2

 بحث تتمحور حول دراسة ىذه الصيغةومن ىنا، فإن مشكمة ال
، وتطبيقاتيا المختمفة عمى المستوى الدولي، فكر وممارسةك

يجابيات ىذه التطبيقات، انتياء إلى تقديم صورة مقترحة  وسمبيات وا 
المممكة لإلفادة منيا في تطوير نظام التعميم العالي عموما في 

 وزيادة الطاقة االستيعابية لمؤسساتو عمى وجو الخصوص،
ولتسييل عممية تناول ومناقشة مختمف جوانب ىذه المشكمة، تمت 

 :صياغتيا باألسئمة التالية
 أ. اسئمة الدراسة
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 ما مفيوم الكوبونات التعميمية وجذوره النظرية كإحدى صيغ. 0
 التمويل عمى الطمب؟

ا ىي أىم التجارب الدولية في تطبيق صيغة الكوبونات . م3
 التعميمية لتمويل التعميم العالي؟

ماىي اآللية المقترحة لتطوير نظام التعميم العالي في المممكة . 3
لصيغة لزيادة الطاقة العربية السعودية باستخدام ىذه ا

 وتحسينيا؟ االستيعابية
 أهمية الدراسة. ب

بحث في تناولو بالدراسة المقارنة المعتمدة تكمن أىمية ىذا ال     
لصيغة تمويل  [7] العسافعمى المنيج الوصفي الوثائقي 
التعميمية، والتي تعتبر من  مؤسسات التعميم العالي بالكوبونات

الصيغ التي تم تطبيقيا بطرق متنوعة في عدد من نظم التعميم 
العالي حول العالم )كما سيتضح الحقًا(، وأثار تطبيقيا ونتائج ىذا 
التطبيق اىتمام الباحثين في التربية المقارنة واقتصاديات التعميم 

ات العربية المتعمقة إال أنا ال نجد لذلك أثرًا في األدبي ،[8] عابدين
بالتعميم العالي وتمويمو. كما تأمل ىذه الدراسة في المساىمة في 

(، أو marketizationرة )ادعم البحث العممي في مجال آثار التج
تطبيق سياسات وآليات السوق عمى قطاع التعميم العالي، حيث 
تعتبر صيغة الكوبونات التعميمية في بعض جوانبيا انعكاسًا ليذا 

توجو، الذي ساىم في دعمو عدد من المنظمات الدولية ومن ال
. كما تكتسب الدراسة أىمية خاصة من [9]أىميا البنك الدولي 

خالل تناوليا ليذه الصيغة كآلية لمراقبة جودة مؤسسات التعميم 
العالي، ومكافأة التحسين المستمر لجودة العمميات التعميمية داخل 

التعميمي والخدمي لممجتمع، في ىذه المؤسسات، وحماية دورىا 
ظل التركيز المتزايد عمى دورىا البحثي، الذي تعتبر مخرجاتو أحد 

ىذه أىم الروافد لمتميز في التصنيفات العالمية لمجامعات، 
فات التي أخذت تكتسب شعبية داخل البيئة األكاديمية ينالتص

وخارجيا بصفة متزايدة. كما تعتبر ىذه الصيغة في بعض 

تيا كما سيتضح الحقًا أداة لترشيد اإلنفاق الحكومي، ومتابعة تطبيقا
صرفو، وىو ما يأتي متماشيًا مع التوجيات المحمية والعالمية في 
الحد من اليدر االقتصادي، ومكافحة الفساد في أشكالو المقصودة 

 وغير المقصودة. 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

في بحثو عن تمويل التعميم العام بصيغة الكوبونات التعميمية،      
 ية المصطمح العربي المقارب لصيغةقض [1]تناول غبان 

educational voucher ،وناقش بكثير من التفصيل المفيد ،
الترجمات المستخدمة ليذا المصطمح في األدبيات العربية، كما 
استعرض عددًا من التعريفات الخاصة بالمصطمح في األدبيات 
العربية واالنجميزية، وانتيى من مناقشتيا إلى اعتبار الكوبون 

حكومة من التعميمية كـ: "شكل من أشكال تمويل التعميم تتكفل بو ال
خالل دفعيا لمصروفاتو لممستيمك مباشرة لخدمتو بشكل كوبونات 
)أو صكوك( تمنح لموالدين أو لمطمبة أنفسيم، وتكون قابمة لمصرف 

غّبان،  ."التي يختارونيا ىم بأنفسيم من قبل المؤسسات التعميمية
، ونرى أن تناولو النظري الموسع لتعريف ىذه الصيغة [1] محروس

ًا، وتأصيمو ليا في أدبيات صيغ التمويل التحررية لغة واصطالح
(neo-lebiral theory وأىميا: الصيغة التعميمي )
(Educational Choise( والخصخصة ،)Privaitization ،)

مايغنينا عن إعادة العرض ىنا، ولكن نرى أنو من المفيد تناول 
ىذه الصيغة وتوضيحيا دورىا وأىميتيا في ضوء نظريات التمويل 

 الرئيسة. 
ففي دراستو المفصمة حول التمويل المبنى عمى الطمب      

(demand-side financing يشير باترينوس ،)[2]  إلى أن
التمويل لمخدمات العامة يتم بإحدى منيجيتين: التمويل المركزي 
من خالل توفير الموارد البشرية والمادية التي يحتاجيا القطاع 

خطيطو الذاتي، أو ما يسمى اختصارًا المقدم لمخدمات بناء عمى ت
(، وىي supply-side financing) التمويل المبني عمى العرض
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المنيجية األكثر تطبيقًا وتداواًل  في كثير من الدول والقطاعات. 
أما المنيجية الثانية والتي تعتبر األكثر جدة وتجاوبًا مع احتياجات 

المستفيدين مباشرة  المستفيدين فيي منيجية التمويل من خالل دعم
وتمويل المؤسسات المقدمة لمخدمة من خالليم. ففي ىذه المنيجية، 
يحصل المستفيدون عمى الدعم المادي مباشرة سواء في صيغ 
مبالغ نقدية أو كوبونات يدفعونيا بناء عمى اختيارىم إلحدى 
الجيات المقدمة لمخدمة بعد التأكد من استفادتيم من ىذه 

 الخدمات. 
وواضح من الفرق بين المنيجيتين وتعريفيما، ما يمكن توقعو       

من تجاوب من مختمف ذوي العالقة )مقدمي الخدمة، والمستفيدين 
منيا( نحوىما. ففي الوقت الذي يتمتع فيو مقدم الخدمة في 
المنيجية األولى بدرجة عالية من االستقاللية في تحديد كم ونوع 

ن المستفيدين بحسب ما بحوزتو الخدمة التي سيقدميا وألي نوع م
من نفوذ ومميزات، نراه في المنيجية الثانية منافسًا من ضمن 
منافسين آخرين، يسعى لتقديم خدمة متميزة تضمن لو اجتذاب 
أكبر عدد من المستفيدين، ما يؤدي إلى تمويل لقطاعو من 
خالليم. أما المستفيد فمديو في المنيجية الثانية دعم مباشر من 

ة يخولو اختيار الجية التي يحتاج إلى خدماتيا، بينما ىو الدول
المنيجية األولى المبنية عمى العرض منتظر لدوره في الخدمة 
بحسب إمكانيات وموارد مقدم الخدمة الذي ليس من الضروري أن 

أما بالنسبة  توفيرىا )وبنفس الجودة لمجميع(. يكون قادرًا عمى
ضمنان ليا دورًا مركزيًا في تقديم لمدولة، فمع أن كال المنيجيتين ت

الخدمات لمواطنييا، إال أن طبيعة ىذا الدور مختمفة في كل 
منيجية. ففي المنيجية األولى ىي ممتزمة إلى درجة كبيرة بمعب 
دورين: تمويل الخدمة، وتقديميا مباشرة لممستفيدين من خالل 
 مؤسساتيا العامة، كما تقوم أيضًا بتحفيز المؤسسات الخاصة
بتقديم خدمات مشابية مدفوعة القيمة مباشرة من المستفيدين 
لتخفيف الضغط عمى مؤسساتيا العامة. أما في المنيجية الثانية، 

فيي ممتزمة بدعم المستفيدين مباشرة وتمويميم بغض النظر عن 
الجية التي ستقدم ليم الخدمة. ونظرًا ألنيا ليست مسؤولة في 

عمى عاتقيا في المقابل ميمة  األساس عن تقديم الخدمة، فيقع
الرقابة عمى الجيات المقدمة لمخدمة سواء كانت ممموكة ليا أو 

وفي إطار ىذا الفيم لمفرق بين المنيجيتين، أشار  لمقطاع الخاص.
إلى تعدد الصيغ التنفيذية لممنيجية الثانية لمتمويل  [2]باترينوس 

ونات المبني عمى الطمب، مثل المكافآت التشجيعية، الكوب
كما فصل باألمثمة  نح الدراسية المفتوحة والمشروطة.التعميمية، والم

من قطاع التعميم العام فوائد ىذه المنيجية عمومًا من حيث زيادة 
فرص القبول واالستيعاب، وتحسين جودة الخدمات التعميمية، وربط 
المخرجات باحتياجات سوق العمل، وتوسعة دائرة الفرص التعميمية 

 . [2]أولياء أمورىم لمطمبة و 
 Toutkoushian & Shafiq [10]وفي دراسة مشابية 

تقارن بين المنيجيتين في تمويل التعميم العالي عمى وجو 
ف صيغيما في متالخصوص، وتستعرض نتائج تطبيقيما بمخ

الواليات المتحدة األمريكية، أشار المؤلفان إلى أن الصيغة األولى 
من قبل حكومات الواليات لمكميات المبنية عمى التمويل المباشر 

والجامعات الحكومية ىي األكثر تداواًل وقبواًل لدى مؤسسات التعميم 
العالي، حيث ييدف صانعو السياسات من خالليا إلى أن تقوم 
ىذه الكميات والجامعات بتخفيض رسوميا مقابل ىذا الدعم، ما 

من فرص  ييسر فرص القبول واالستيعاب بيا لمفئات األقل استفادة
في حين  خمفيتيا االقتصادية واالجتماعية.التعميم العالي بسبب 

تطبق بعض الواليات وبتفاوت كبير بينيا صيغة الدعم المبني عمى 
الطمب من خالل زيادة برامج المنح الدراسية لمطمبة المحتاجين 
اقتصاديًا، لزيادة فرص التحاقيم بمؤسسات التعميم العالي، حيث 

رسوم دراستيم )كميًا أو جزئيًا( من خالل ىذه المنح، يقومون بسداد 
في حين يقوم باقي الطمبة غير المحتاجين بدفع الرسوم كاممة.  
وخمص المؤلفان من خالل التحميل االقتصادي لحساب العائد 
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الفردي واالجتماعي من الدعم الحكومي لمتعميم العالي، إلى أن 
م المباشر من قبل التمويل المبنى عمى العرض من خالل الدع

حكومات الواليات لمكميات والجامعات )الحكومية في األغمب( لم 
يكن فعااًل في زيادة فرص االستيعاب لمفئات األقل استفادة )بسبب 
خمفيتيا االجتماعية واالقتصادية( من فرص االلتحاق بمؤسسات 
التعميم العالي، عمى الرغم تفضيل مؤسسات التعميم العالي ليذا 

من التمويل، نظرًا لطبيعتو المستديمة ما يضمن درجة أعمى  النوع
من االستقرار ليذه المؤسسات. في حين أن العائد االقتصادي العام 
والخاص لمتمويل المبني عمى الطمب من خالل صيغ الكوبون 
التعميمي المطبق في والية كولورادو )والذي سيتم استعراضو الحقًا( 

ل قياسو بالمقاييس االقتصادية، كان أكثر وأوضح أثر من خال
وكان مردوده بالذات من حيث زيادة الطاقة االستيعابية، وزيادة 
فرص الفئات األقل استفادة من الدعم المباشر لمكميات أكثر بكثير 

. ومع ذلك أكد المؤلفان في ختام الدراسة، من خالل [10]
ة في استعراض أبرز التحديات التي تواجو تطبيق المنيجية الثاني

إلى أىمية  التمويل خصوصًا عبر صيغة الكوبونات التعميمية،
التحضير الجيد ليذا النوع من التغيير في سياسات التمويل قبل 
تنفيذه عمى أرض الواقع خصوصًا في باب تطمين مؤسسات 
التعميم العالي إلى استمرار الدعم المباشر ليا فيما تحتاجو 

رافقيا الرئيسة، وأن التخفيض الستكمال وصيانة بناىا التحتية وم
في الدعم سيتناول المصاريف التشغيمية المتعمقة بالعممية التعميمية. 
كما أكدا عمى أىمية الحمالت التعريفية عمى مستوى واسع في 
صفوف المستفيدين من الطمبة وأولياء أمورىم لبيان كيفية االستفادة 

سات األنسب القصوى من الكوبونات التعميمية في اختيار المؤس
لطبيعة تأىيميم العممي، حتى ال تتركز االستفادة من عائدات ىذه 
الكوبونات في مؤسسات معينة ذات سمعة مرموقة بسبب التصنيف 
أو غيره، لكنيا ال تخدم في طبيعة برامجيا إال نوعية معينة من 

 الطمبة. 

 في دراستو لصيغة الكوبونات، بعد [11]ويشير دومين      
لعدد كبير من الدراسات في العقدين المنصرمين حول استعراضو 

إيجابيات وسمبيات استخدام نموذج التمويل المبني عمى الطمب 
مقابل نموذج التمويل المبني عمى العرض، وباألخص ما يتعمق 
بصيغة الكوبون التعميمي وتطبيقاتيا المقترحة والفعمية في أربعة 

ة األمريكية، وىولندا، نظم تعميمية مختمفة في الواليات المتحد
واستراليا، وفندلندا )والتي سيتم استعراضيا بمزيد من التفصيل 
الحقًا(، خمص دومين إلى أن تطبيق ىذه الصيغة ىو أكثر نجاحًا 
وأعظم فائدة في الدول التي تنظم أمور التعميم العالي بطريقة أكثر 

ية من مركزية، وذلك لما يتمتع بو الكوبون التعميمي كصيغة تمويم
مرونة في التطبيق تتناسب مع تنوع نظام التعميم العالي من حيث 
طبيعة المؤسسات، إضافة إلى مناسبتو لمختمف احتياجات 
المستفيدين، كما أنو من ناحية أخرى أسيل إدارة من صيغ التمويل 
األخرى المبنية عمى الطمب، كما أنو أكثر تجاوبًا مع حاجة بعض 

 ة إلى أخرى.  الطمبة لمتحويل من مؤسس
في دراستو االستعراضية لتطبيقات  [12]كما يشير وست 

صيغة الكوبونات التعميمية إلى ما تتميز بو ىذه الصيغة من مرونة 
عالية، بحيث من الممكن تطبيقيا وفق نماذج متعددة تالئم ظروفا 

فمن ناحية الفئة المشمولة: فإنو يمكن منحيا ألبناء جميع  .مختمفة
مييز، أو جعميا مقصورة عمى أبناء األسر ذات الدخل األسر دون ت

المنخفض. كما يمكن حصرىا من ناحية  الجنس عمى البنات دون 
البنين، أو تعميميا عمى الجنسين. كما أنو من حيث طبيعة 
المؤسسات المشمولة بالصيغة، فإنو من الممكن حصر صرف 

صة فقط، الكوبونات لاللتحاق بالمؤسسات الحكومية فقط، أو الخا
أو شاممة لالثنين معًا. كما يمكن التحكم في قيمتيا وتنويعيا من 
حيث التغطية بين أن تكون قيمة الكوبون معادلة لتكمفة الطالب، 
أو أقل من ذلك. كما يمكن أن تشمل التغطية كمفة الخدمات 
التعميمية كميا أو جزئيا، كما يضاف إلى التغطية قيمة تكاليف 
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الطالب أو جميعيم. ومن حيث كيفية  المعيشة أيضا لبعض
أنو من الممكن أن تسمم الكوبونات  [12]الصرف، يؤكد وست 

مباشرة لممستفيدين، أو أن تدفع إلى المؤسسات التعميمية المختارة 
من قبميم. كما أنو من حيث مداىا الزمني فإنو من الممكن 
ن تحديدىا لمدة فصل أو عام دراسي أو أكثر من ذلك، كما أنو م

 .[12] الممكن تحديدىا بإطار الوحدات الدراسية بدال من ذلك
 نتائج. ال4

 :أواًل: التجارب الدولية حول الكوبونات التعميمية كبديل تمويمي
 عميمية كثيرا من الجدل حول آلياتلقي صيغة الكوبونات الت     

يجابياتيا أو سمبياتيا المتوقعة والموجودة فعميا، كما أنو قد  تنفيذه وا 
طبق تطبيقا ثابتا ومستقرا في عدد من الدول عمى مستوى التعميم 
العام مقارنة بمستوى التعميم العالي، ومن خالل استعراضو المفصل 

 [1]لنتائج ىذه التطبيقات عمى مستوى التعميم العام، خمص غبان 
يل التعميم ة المتحققة من تطبيق تمو اإليجابي لنتائجإلى أن أىم ا

"زيادة أو توسيع فرصة االختيار أمام  بالكوبونات تتمثل في:
الوالدين أو الطمبة، وتمكين أبناء أسر الدخل المنخفض من دخول 
المدارس الخاصة، وتشجيع التنافس  المدرسي وما ينجم عنو من 
تحسين نوعية التعميم وخفض تكاليفو المادية؛ إضافة إلى أنو يعتبر 

 من قبل الدول". وسيمة جيدة لمقضاء عمى احتكار التعميم العام 
أما عمى مستوى التعميم العالي، فمم يحظ نظام الكوبونات      

التعميمية بفرص تطبيق عمى مستوى التعميم العالي إال في إطارات 
ضيقة ونطاق تجريبي، عمى الرغم من كثرة النقاشات حولو في عدد 
من الدول مثل أستراليا، وىولندا، وىونج كونج، وألمانيا. وفيما يمي 

 عرض ألىم ىذه التجارب والمناقشات.
 التجربة األمريكية: 

قامت الحكومة األمريكية بعد  (GI-Bill)من خالل مشروع      
( بتقديم كوبونات تعميمية 0293الحرب العالمية الثانية )عام 

تعميميم  إلكماللمجنود العائدين من الحرب لالستفادة منيا 

، ثم طور ىذا [11]سي دوالر لكل عام درا 311الجامعي بواقع 
شيرا في أي مؤسسة تعميمية  93المشروع  ليتضمن كمفة دراسة 

وقد ساىم ىذا المشروع   [13]ومددت صالحيتو إلى عشر سنوات 
 كما ذكرت الدراسات المشار إلييا في:

 زيادة الطمب عمى التعميم العالي، والخاص منو بالذات. -
لسوق العمل وفتح مزيد من  المتقاعدينإعادة تأىيل الجنود  -

 الفرص التعميمية والحياتية ليم. 
إدخال مفاىيم وآليات جديدة  لمتدريس والعمل في كثير من  -

تعميمية لذوي  مؤسسات التعميم العالي التي طورت برامج
 االحتياجات الخاصة

بيدف جذب عدد أكبر من ىؤالء الجنود الذين أصيب بعضيم  -
 رب.بإصابات مزمنة في أثناء الح

وقد تجدد االىتمام بالكوبون التعميمي كبديل تمويمي في      
 3119الواليات المتحدة مع بدايات القرن الحالي، ففي عام 

 أصدرت الحكومة المحمية بوالية كولورادو األمريكية، قانونًا جديداً 
 College opportunity fundباسم "دعم فرص التعميم الجامعي

Act إعادة ىيكمة صرف الدعم الحكومي "، والذي ينظم عممية
الخاص لمجامعات الحكومية، وتحويمو من برامج دعم مباشر 
لمجامعات والكميات، إلى دعم مالي يصرف مباشرة لصندوق 
القروض الدراسية الطالبية، تصرف لمطمبة الحقًا في شكل 
كوبونات تعميمية من خالل الصندوق، يستطيعون بيا دفع الرسوم 

جامعة حكومية في الوالية عمى حسب قبوليم بيا  الدراسية في أي
، وىدف القانون الجديد الذي تم إدخالو حيز التنفيذ في عام [14]

، إلى تشجيع الجامعات عمى [15]، كما يشير برسكوت 3113
زيادة طاقتيا االستيعابية من خالل منافستيا عمى الحصول عمى 

ات الطمبة من غصيأكبر عدد من الطمبة، إضافة إلى توسيع دائرة 
 المؤسسات التعميمية التي يمكنيم االلتحاق بيا.

 وتحددت شروط برنامج الكوبون التعميمي في والية كولورادو     
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، في: تخصيصو لمطمبة المقيمين  [14]كما يوضحيا ستارير 
 093ريوس فقط، ولـ و أساسًا في والية كولورادو، ولمرحمة البكال

ساعة كحد أقصى لعدد الوحدات الدراسية المعتمدة التي من 
 الممكن الحصول عمييا مقابل الكوبون التعميمي. 

 التجربة اليولندية:
بعد كثير من النقاشات والمحاوالت لتقديم صيغة الكوبونات      

التعميمية كبديل تمويمي لمؤسسات التعميم العالي في ثمانينيات 
عينيات القرن الماضي، بدأ التطبيق الفعمي  لمتجربة عمى وتس

بمشاركة عشر مؤسسات  3110ر مستوى التعميم العالي في  يناي
تربوية متخصصة في التعميم الميني العالي إضافة إلى ستة 
مؤسسات تجارية متوسطة وصغيرة الحجم. ومن ناحية الطمبة فقد 

لمرحمة حوالي األلف بمغ عدد المستفيدين من البرنامج في ىذه ا
طالب من الذين بقي ليم ما يقارب السنتين عمى التخرج. وصيغت 
األىداف الرئيسة ليذه الخطة في ىدفين: تطوير خطط دراسية 
شخصية تناسب كل طالب، وربط ىذه الخطط باحتياجات سوق 

 .  [16]العمل
ففيما يتعمق باليدف األول، فقد كانت ىذه الميمة مسؤولية      
كة بين الطالب والمؤسسة التعميمية إضافة إلى رب العمل، مشتر 

حيث يقومون جميعا بتطوير خطة دراسية تفي بمتطمبات التخرج، 
وحدة  49وبناء عمى ذلك يعطى الطالب كوبونا تعميميا يحوي 

دراسية يستطيع االستفادة منيا في أي من المؤسسات التعميمية 
ذه المرونة من أىمية العشر المشاركة في المشروع. ومع ما لي

بالنسبة لمطالب، إال أنيا كانت ميمة أيضا لتشجيع المنافسة بين 
ىذه المؤسسات لجذب الطمبة إلييا، مما يوفر ليا مصدر تمويل 
إضافي عالوة عمى التمويل الذي يصميا من خالل المصادر 

 التقميدية.
وفيما يتعمق باليدف الثاني، فعالوة عمى ما وفره لمطالب من 

صة الدراسة والتدريب في نفس الوقت، فإنو لعب دور الوسيط فر 

ما يوفره مؤسسات التعميم العالي من خالل: بين سوق العمل و 
القطاع الخاص من كوبونات لدعم توفير وحدات دراسية معينة 

واالستفادة من قدرات الطالب اإلبداعية في  يتطمبيا سوق العمل،
 تطوير قطاع األعمال.

 الية: التجربة األستر 
ميمتيا إعادة تقويم  لجنة حكومية 0221ي أستراليا عام أنشئت ف

 اتصيغمؤسسات التعميم العالي )التي في غالبيا حكومية( ودراسة 
بديمة لموضع الحالي من حيث تعميم فرصة التعميم العالي 
والمستمر لمجميع، والرفع من جودة وكفاءة التعميم، وفي العام 
التالي قامت المجنة بتقديم مقترحيا بتطبيق الكوبونات التعميمية 

% من الكمفة الحالية لدراسة الطالب، عمى أن 41بحيث تغطي 
 يطبق النظام عمى أربع مراحل: 

التعميمية في الجامعات  ي المرحمة األولى حصر الكوبوناتف -
 لتوجيو الطالب في اختياراتيم، معووضع آلية  الحكومية

وجوب توفير كافة المعمومات الالزمة عن المواد والوحدات 
 الدراسية المقدمة.

في المرحمة الثانية إتاحة فرصة صرف الكوبونات في  -
 الجامعات الخاصة. 

ثة يتوقف الدعم الحكومي المباشر لمجامعات في المرحمة الثال -
مع حجز مقاعد خاصة  تم االعتماد كميا عمى الكوبونات،وي

لألقميات، وتوفير دعم حكومي محدود لمبرامج األكاديمية التي 
 يقل الطمب عمييا ألجل ضمان استمراريتيا. 

وفي المرحمة الرابعة تتحول الكوبونات التعميمية الجامعية إلى  -
تعميمية مدى الحياة بحيث يمكن لممستفيد صرفيا كوبونات 

 . [11]في أي وقت وفي أي مؤسسة يريد 
ومع قوة ومنطقية ىذه الخطة المقدمة إال أنيا قوبمت برفض      

شديد من قبل بعض مديري الجامعات وأعضاء ىيئة التدريس بيا 
باعتبارىا ستحول المؤسسات التربوية العريقة إلى مؤسسات تابعة 
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آلليات الطمب الذي يبدو أن ىناك تخوفا واضحا من ضعف 
مصداقيتيا، كما أن بعض اتحادات الطالب تحفظت عمى تطبيقيا 

. [17] بحجة أن التخطيط لمدراسة الجامعية سيصبح أكثر تعقيداً 
ونتيجة لمثل ىذه الردود فقد رأت الحكومة األسترالية تأجيل تطبيق 

 ىذه المقترحات. 
مة االسترالية القانون المقترح إلى حيز وقد أعادت الحكو 

، من خالل برنامج [18]في صيغة معدلة  3114التطبيق عام 
خاص يتم بموجبو صرف كوبونات تعميمية لمطمبة الممتحقين 
بالجامعات الحكومية، يدفعون بموجبيا الرسوم الدراسية لمجامعات 
الحكومية الممتحقين بيا، وتصرف ىذه الكوبونات لمطمبة 

ستراليين فقط أو المقيمين فييا بصفة دائمة، وىي كوبونات األ
مجانية يمكن تحوليا إلى صيغة قروض بعد تخرج الطمبة 
وحصوليم عمى وظائف ذات أجور عالية، فيتم خصم قيمة تمك 
الكوبونات في صورة ضريبية من ىذه الفئة فقط. ولدعم المشروع، 

دارتو إضافة إلى وزارة التربية مصمحة  فقد شاركت في تمويمو وا 
 . [19] الضرائب العامة

 التجربة الفنمندية: 
 0221بطريقة مشابية ألستراليا، أنشأت وزارة التربية في فنمندا عام 

لجنة خاصة لمنظر في إمكانية تطبيق نظام الكوبونات التعميمية، 
 : [11]وقد قدمت المجنة أربعة نماذج مقترحة لتطبيق ىذه الصيغة 

النموذج الكامل أو الكمي بحيث تنشأ مؤسسة ميمتيا إصدار 
الكوبونات بحيث يفتح لكل طالب حساب يودع فيو اعتماد لوحدات 
دراسية محددة بحيث يستطيع االستفادة منيا في أي وقت وفي أي 
مؤسسة، وتقوم الجامعة أو المؤسسة التعميمية المسجل بيا بصرف 

 ية. قيمة ىذه الوحدات من وزارة المال
النموذج الجزئي بحيث تمول مؤسسات التعميم العالي عن 

% فقط، بينما يكون الباقي 31طريق الكوبونات التعميمية بنسبة 
 عن طريق الرسوم الدراسية والدعم المباشر. 

 ويتمحور النموذج الثالث في حصر تطبيق الكوبونات التعميمية
 لمدراسة بالجامعة.لمطمبة  القادمين من األماكن النائية إلى المدن 

المقترح الرابع يتضمن إصدار كوبونات التعميم مدى الحياة      
التي يستطيع الطالب االستفادة منيا عمى مستوى التعميم الجامعي 

 أو التدريب والتعميم المستمر. 
ثانيًا: رؤية مقترحة  لتطبيق صيغة الكوبونات التعميمية لمتعميم 

 لسعوديةالجامعي في المممكة العربية ا
في ضوء دراسة التجارب الدولية السابقة، نناقش في ىذا      

الجزء من الدراسة، رؤية مقترحة لتطبيق صيغة الكوبونات التعميمية 
في نظام التعميم العالي في المممكة العربية السعودية، من حيث 
استعراض أىميتو في تطوير النظام، وتقديم أىداف مرحمية 

ترحة بخطوات محددة من الممكن االستفادة لمتطبيق، مع آلية مق
 منيا في بناء السياسات الخاصة بالتطبيق.

 أىمية التطبيق
صيغة الكوبونات التعميمية كصيغة تمويمية لمتعميم العالي في 

 المممكة العربية السعودية في الجوانب التالية: 
يتماشى مع التطمع العام لممجتمع باستمرار الدعم الحكومي  -

ستفادة التعميم العالي، ولكن بطريقة أكثر فعالية، وبالمؤسسات 
 .قصوى من الموارد المتوفرة

تحفيز المنافسة بين المؤسسات التعميمية الحكومية، حيث أن  -
التعميمية سيكون إضافة نوعية ميمة  قبول طالب بكوبوناتيم

لميزانيات ىذه المؤسسات ستؤثر إيجابًا عمى برامج التطوير 
الداخمي مما يعني مزيدا من الكفاءة والجودة، وىذه المنافسة 

 ستؤدي إلى:
االىتمام بالبرامج التعميمية التي تمبي متطمبات سوق العمل  .0

الحالية والمستقبمية، حيث ستحرص ىذه المؤسسات عمى 
تحديث برامجيا بصفة مستمرة لجذب أكبر عدد ممكن من 

 الطمبة.   
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 زيادة معدالت استغالل الطاقة االستيعابية لمؤسسات التعميم .3
 ىذه المؤسساتالمممكة، حيث ستعمل العالي الحكومي في 

 بطاقتيا القصوى ألن ذلك سيعني ليا مزيدًا من الدخل. 
تحفيز وتنشيط مؤسسات التعميم العالي الخاص عمى التوسع  .3

الستقطاب مزيد من الطمبة الحاممين لمكوبونات التعميمية التي 
ستعتبر مصدر تمويل أساسي ليا، فالمالحظ أن عدد 

ممكة العربية المقيدين بمؤسسات التعميم الخاص في الم
السعودية ال يتناسب أبدا مع توسعيا العددي. حيث بمغ 
مجموع الطالب والطالبات المسجمين في ىذه المؤسسات أقل 

، ما يعني أن معدل المسجمين [6]طالب وطالبة  3111من 
 311عمى مستوى المؤسسة الواحدة ىو ما يزيد قميال عمى 
ة ىذا طالب، رغم مضي أكثر من خمس سنوات عمى تجرب

النمط من التعميم، وعمى الزيادة الظاىرية لعدد مؤسساتو حيث 
إلى جامعتين وست  0930كميات عام  9ارتفع العدد من 

 . 0931كميات 
يتوقع أن ىذا الدعم والتحفيز لمؤسسات التعميم العالي األىمية  -

عن طريق الكوبونات التعميمية سيساىم في تعزيز بنيتيا 
كفاءة اإلدارية والجودة التعميمية بحيث التحتية، ورفع مستوى ال

تصبح عمى مستوى المنافسة لممؤسسات الحكومية 
 والمؤسسات التعميمية الخاصة في دول الجوار. 

مرونة ىذه الصيغة كأداة تمويل قد تساعد مستقبال عمى  -
إحالليا محل نظام المكافآت الحالي بحيث تصرف كوبونات 

أوضاعيم  معيشة لبعض الطمبة أو جميعيم بحسب
االجتماعية واالقتصادية، كما أنو من الممكن صرف كوبونات 

 سكن لمطمبة المغتربين.
 األىداف المرحمية لتطبيق صيغة الكوبونات التعميمية 

من خالل االستعراض السابق يتبدى جميًا أن تنفيذ صيغة      
الكوبونات التعميمية أو أي صيغة من نفس النوع من حيث الجدة 

عمى النظام في حاجة إلى أن يكون بصفة مرحمية، ووفق آلية 
محددة لتقييم كل مرحمة وفق األىداف المحددة ليا مسبقًا. وفي ىذا 
اإلطار وبمالحظة الوضع الحالي لمطاقة االستيعابية لمجامعات 
الحكومية واألىمية، فإننا نقترح األىداف المرحمية التالية لتطبيق 

 يمية: نظام الكوبونات التعم
زيادة عدد الطالب الممتحقين بالجامعات األىمية من خالل  -

صرف كوبونات تعميمية لمطمبة الراغبين االلتحاق بيا ممن لم 
 يتسن ليم القبول في الجامعات الحكومية. 

زيادة عدد الطالب الممتحقين بالجامعات الحكومية من خالل  -
ة لمطمبة توسيع برامج التعميم الموازي وصرف كوبونات تعميمي

 الراغبين االلتحاق بيا ممن لم يقبموا في الجامعات مباشرة.
زيادة عدد الطالب الممتحقين بالجامعات الحكومية من خالل  -

صرف كوبونات تعميمية لمطمبة الممتحقين بالبرامج التأىيمية 
 والسنة التحضيرية.

مؤسسات التعميم العالي الحكومية والخاصة توسع الجامعات و  -
التدريب لمن ىم عمى رأس العمل والتعميم مدى في برامج 

الحياة من خالل صرف كوبونات أكثر مرونة تكون صالحة 
 لصرفيا عمى برامج تدريب من غير تحديدىا بفترة معينة.

 اآلليات المقترحة لتطبيق صيغة الكوبونات التعميمية 
من خالل استعراض األىداف السابقة فإننا نقترح اآلليات التالية 

 يق صيغة الكوبون التعميمي لمتعميم الجامعي في المممكة: لتطب
إنشاء مؤسسة حكومية تحت إشراف وزارة التعميم العالي ووزارة  .0

المالية واالقتصاد الوطني بحيث تكون معنية بإصدار 
تحديد سياساتيا، إضافة إلى ومتابعة صرفيا و  الكوبونات

متابعة متغيرات سوق العمل واحتياجاتو، وتوفير المعمومات 
الالزمة لمؤسسات التعميم العالي الحكومية والخاصة حول 
اتجاىات الطمب عمى التعميم، والمعمومات الالزمة لمطمبة 

 لتحديد اختياراتيم. 
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اص إصدار كوبونات تعميمية لصرفيا في التعميم الجامعي الخ .3
لمطمبة الذين لم يتيسر ليم القبول في الجامعات الحكومية 

 ويراعى في ذلك:
أن يتم صرف الكوبونات بأعداد تحقق قدر من المساواة  .3

 والعدالة بين الذكور واإلناث.
 04تصدر كوبونات في المرحمة األولى تشمل تغطية تكاليف  .9

 ساعة دراسية عمى األكثر وصالحة لمدة فصل واحد.
ديد التخصصات التي يسمح بصرف الكوبونات في أن يتم تح .3

وحداتيا الدراسية بحيث تكون من التخصصات الموافقة لسوق 
 العمل. 

إصدار كوبونات تعميمية مشابية لمسابقة لمطمبة الممتحقين  .1
ببرامج التعميم الموازي وبرامج السنة التأىيمية في الجامعات 

 العمل.  الحكومية في التخصصات الموافقة لمتطمبات سوق
التوسع في إصدار الكوبونات بحيث تصدر لنسبة معينة من  .1

المقبولين تقميديا في الجامعات، عمى أن تزيد ىذه النسبة 
بصفة دورية. وبحجم ىذه النسبة يتم تخفيض الدعم الحكومي 

 المباشر لمجامعات، مع مالحظة التالي: 
صالحة لالستخدام في أي من الجامعات  أن تكون الكوبونات .4

 الحكومية أو الخاصة. 
يراعي في توزيع الكوبونات أن تشمل جميع مناطق المممكة،  .2

وقد يكون من المفيد في وقت من األوقات تخصيص نسبة 
معينة لكل منطقة أو جامعة حكومية خصوصا في المناطق 

 . التي تقل فييا نسبة اإلقبال لتنشيط عمل تمك المؤسسات
أن تحوي الكوبونات عدد وحدات دراسية يساوي معدل  .01

متطمبات الحصول عمى درجة البكالوريوس لمدة خمس سنوات 
)مع استثناء بعض التخصصات(، مع اشتراط تحديث 

 المعمومات الدراسية كل عام. 

إصدار كوبونات لإلعاشة وكوبونات لمطمبة المغتربين  .00
 يشمميم نظام الممتحقين بالجامعات الخاصة أو الذين ال

 المكافآت بحيث تراعي ظروفيم االجتماعية واالقتصادية. 
تشجيع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة عمى  .03

إصدار كوبونات تدريب وكوبونات تعميم مدى الحياة 
 لمنسوبييا. 

ومن المتوقع أن يستصحب تطبيق صيغة الكوبونات في بادئ     
سبب جدة ىذه الصيغة وانعدام األمر كمفة إدارية ومالية كبيرة ب

، لجميور والمؤسسات التعميمية كذلكخبرة التعامل معيا من قبل ا
لكن من المتوقع أيضا أن تنخفض ىذه الكمفة تدريجيا مع التوسع 

 في تطبيق الصيغة.
 مناقشة النتائج

باستعراض التجارب والمحاوالت والخطط التي قدمت في عدد من 
ات التعميمية والتي يمخصيا الجدول رقم الدول لتطبيق نظام الكوبون

 ، يمكن الخروج بالمالحظات التالية: 0
نظام الكوبونات التعميمية ليس معنيا بإيقاف دعم القطاع العام 
لمتعميم العالي، أو لرفع يد الحكومات عن الجامعات بدليل أن عددًا 
من الدول التي ناقشت أو طبقت ىذا المشروع ىي من الدول التي 

بل عمى العكس، فإن  ذا من النوع من التعميم بالمجان.ى توفر
التطبيق الصحيح ليذا النظام كما يراه عدد من المنظرين 

ليذه البرامج يؤكد عمى أىمية استمرار تدخل  [13]والمصممين 
 الدولة والقطاع العام لحماية: 

بعض التخصصات واألقسام العممية التي قد يقل الطمب  -
 الالزم ليا. عمييا بتوفير الدعم

حماية بعض المؤسسات التعميمية التي قد ينحسر الطمب  -
عمييا بسبب موقعيا الجغرافي وذلك بربط الكوبونات التعميمية 

 الصادرة أو بعضيا بصرفيا في تمك المؤسسات. 
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حماية الجودة ومراقبة كفاءة المؤسسات التعميمية الحكومية  -
 والخاصة منيا.  

ولذلك، وكما تمت اإلشارة إليو في استعراض الدراسات السابقة، 
فإن تطبيق ىذه الصيغة يكون أكثر نجاحًا وأعظم فائدة في الدول 

  [11].التي تنظم أمور التعميم العالي بطريقة أكثر مركزية 
  1جدول 
 ق صيغة الكوبونات التعميميةممخص التجارب الدولية في تطبي

 مستوى النجاح تاريخ التطبيق نطاق التطبيق التجربة م
الواليات المتحدة  0

 األمريكية
كانت ليدف إعادة تأىيل العائدين الحرب العالمية الثانية،  0293 عمى المستوى الوطني

 وانتيى البرنامج بتحقيق أىدافو
 مستمرةتجربة  3113 عمى مستوى والية كولورادو

 ناجحة في إطارىا التجريبي 3110 مؤسسة تعميمية 01 ىولندا 3
عمى المستوى الوطني، مع التركيز عمى  أستراليا 3

 الجامعات الحكومية
 غير ناجحة بسبب رفض الجامعات 0221

عمى المستوى الوطني، وخاص بالجامعات 
 الحكومية

 تجربة مستمرة 3114

 سياسات مقترحة لم يتم تقييم تطبيقيا 0221 عمى المستوى الوطني فنمندا 9
وباعتبار أن صيغة الكوبونات تعتمد في تطبيقيا عمى آليات      

ه اآلليات في عصر اقتصاد السوق، فإن التطبيق الصحيح ليذ
يستدعي توفر المعمومات الالزمة سواء لممستفيد من  المعرفة

الخدمة من حيث طبيعة البرامج األكاديمية والوحدات الدراسية 
ومناسبتيا لسوق العمل،  وتصنيف الجامعات وترتيبيا من حيث 
جودة التعميم. كذلك فإنو من الضروري أن تتوفر لممؤسسات 

الطمب عمى  التعميمية معمومات محدثة باستمرار عن اتجاىات
  .التعميم العالي ومتطمبات سوق العمل

كما يؤكد استعراض التجارب الدولية، والرؤية المقترحة       
لتطبيق ىذه الصيغة في المممكة العربية السعودية، إلى أن تطبيق 
نظام الكوبونات التعميمية بما يقدمو لممستفيد من حرية تصميم 

تدعي إعادة النظر في ىيكمة برنامجو التعميمي المناسب لظروفو يس
  :كثير من مؤسسات التعميم العالي التقميدية بحيث

ي في تصميم البرامج تتجاوز ىذه المؤسسات النمط التقميد -
مزيدا من المرونة في برامجيا ووحداتيا  توفروالتخصصات، و 

  :الدراسية. وىذا يستدعي

تمتع ىذه المؤسسات بقدر أكبر من االستقاللية في صياغة  -
ا سيؤدي إلى تمايز ىذه راراتيا وتحديد استراتيجياتيا، وىذق

مما يعكس تنوعًا أكبر لمخدمات التعميمية المقدمة  المؤسسات،
  .لممستفيد

 التوصيات. 5
التعميمية  يتطمب نجاح اآللية المقترحة لتطبيق صيغة الكوبونات

لنظام التعميم العالي في المممكة العربية السعودية، توفر أربعة 
 :شروط عمى األقل

التوظيف عالي الكفاءة لمتقنية والتكنولوجيا الحديثة في إصدار  -
كمفة اإلدارية ومتابعة صرف الكوبونات بيدف تقميص الت

، باعتماد نظام الحسابات والبطاقات والمالية لممشروع
عمى سبيل المثال، بدال من صرف الكوبونات الممغنطة 

  .بطريقة ورقية
توفير المعمومات الضرورية والمحدثة لكل الجيات المستفيدة  -

  .من ىذا النظام بصفة مستمرة
 مراقبة جودة وكفاءة التعميم في المؤسسات الحكومية والخاصة -
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لمنع استغالل ىذا النظام لخمق تكدس في بعض المؤسسات 
  .بجودة التعميم فييامما قد يخل 

استفادة المؤسسات التعميمية المشاركة مباشرة من عوائد  -
الكوبونات بحيث يكون ذلك محفزا ليا عمى زيادة طاقتيا 
االستيعابية ورفع مستوى الجودة، وذلك بأن يتم صرف كل أو 
أكثر عوائد الكوبونات مباشرة لألقسام العممية والكميات التي 

ات من قبل الطمبة المستفيدين من قدمت ليا ىذه الكوبون
 خدماتيا التعميمية.
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EDUCATIONAL VOUCHER AS A FINANCIAL 

ALTERNATIVE FOR HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS: A COMPARATIVE STUDY OF ITS 

IMPLEMENTATION IN INTERNATIONAL CONTEXT 

Husam A. Zaman  

Assistant Professor of Comparative Education 

Department of Foundations of Education- College of Education 

Taibah University 

Abstract_ This study aims to investigate the issue of educational vouchers as a method of financing higher 

education and its implementation in international context. The issue of educational voucher is analyzed as 

a tool of demand-side financing schema vs. commonly-over-utilized supply-side financing. The study 

compares the implementation of this educational voucher policy in four countries: Unites States, 

Netherland, Australia and Finland. Through reviewing the pros and cons of these experiences, the study 

proposes a model for implementing this schema in Saudi higher education by carefully analyzing the need 

for this change, stating the goals of different stages of implantation and specifying the gradual 

implementation steps.  

The study concludes that appropriate implementation of educational vouchers schema does indicate 

halting the public finance of higher education. Instead, it requires more public and governmental interest 

in the sector that should be reflected in collecting and offering all the needed information for the higher 

education institutions and its clients in terms of educational programs, and labor market trends. Also, it 

requires both flexibility and autonomy for higher education institutions that make them more diverse in 

their developmental roles and fast responsive for changing and increasing demand for their services.  

Keywords: Voucher, Higher Education, Demand-side Finance. 

 

 


