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 مقدمة 1/1

البشري استثمار الدول يف يعد التعليم أحد أهم مكونات رأس املال البشري، حيث يتضمن رأس املال 
، ومن مث 4691عام  Schultzالتعليم والتدريب لتنمية املهارات املكتسبة لألفراد، وقد قدم هذا املفهوم 

يسهم التعليم يف تنمية املهارات الذهنية كما أن رأس املال البشري قد وجد أمهيته يف بعض النظريات 
 .(1)املفسرة للتجارة اخلارجية

باالهتمام الدويل خبدمات التعليم، فقد جاء التعليم ضمن أهداف التنمية لأللفية الثالثة  أما فيما يتعلق
بتحقيق مثانية أهداف من بني  0222( يف عام U.Nدولة عضو باألمم املتحدة ) 486حيث تعهدت 

رحلة التعليم هذه األهداف كان حتقيق مشولية التعليم االبتدائي )مبعىن إهناء مجيع األطفال ذكورًا وإناثًا مل
االبتدائي(، باإلضافة إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني، وذلك من خالل إزالة التفاوت بني اجلنسني يف 

 .(2)0242(، ويف مجيع مراحل التعليم حبلول عام 0222التعليم االبتدائي والثانوي حبلول عام 

 مشكلة البحث 1/2

ة من العناصر احملددة للتنافسية تتمثل يف عنصر على جمموع Porterيعتمد مفهوم التنافسية لبورتر 
الطلب على املنتجات وعناصر مرتبطة بعرض عناصر اإلنتاج وعناصر مرتبطة بالصناعات املكملة واملغذية،  

ال البشري كههم ورأس امل R&Dتكز على البحوث والتطوير كما قدمت النماذج التكنولوجية حتلياًل ار 
نتاج السلع اجلديدة يف جمال تنافسية السلع، يضاف إىل ذلك وجود عدد احملددات يف ختصص الدول يف إ

 .العوامل املؤسسيةمن احملددات املؤثرة على التنافسية يف قطاع اخلدمات أمهها 

إىل أى مدى تؤثر "وبالتايل وفًقا ملا تقدم ميكن صياغة املشكلة البحثية يف شكل التساؤل التايل: 
 ."خدمات التعليم العايل العوامل املؤسسية يف تنافسية

 فرضية البحث 1/3

 ميكن صياغة فرضية الدراسة كما يلي:

                                                 
(

1
) E. Wayne, Nafziger (2006), Economic development. 4

th
 edition. Cambridge university 

press, UK. P. 335.  
 .06. (، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ص0222تقرير التنمية البشرية ) (0)
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 ."تؤثر العوامل املؤسسية تهثري طردي ومعنوي على تنافسية خدمات التعليم العايل"

 الدراسات السابقة 1/4

 ( دراسةDaghbashyan, 2011) 

عايل يف السويد ودورها يف تنافسية تلك تناولت الدراسة تهثري الكفاءة االقتصادية ملؤسسات التعليم ال
(، وقد 0222-0224مؤسسة للتعليم العايل بالسويد خالل الفرتة ) 22املؤسسات، ومت التطبيق على 

مؤسسات للتعليم العايل قد حققت مستوى الكفاءة، وهي تلك املؤسسات  9توصلت الدراسة إىل أن 
نافسية، وقد أرجعت الدراسة العوامل املؤثرة يف مستوى اليت تتسم بالشهرة العاملية واملستوى املتميز للت

 :(3)الكفاءة للمؤسسات التعليمية بالسويد إىل ثالثة عناصر أساسية تتمثل فيما يلي

وتتضمن نسبة الطالب/ األستاذ، وحجم املؤسسة، ومدى االعتماد على الدعم  عوامل مؤسسية، .4
سية بني هذه العوامل من جانب وبني مستوى عالقة عكاحلكومي، وقد توصلت الدراسة إىل وجود 

 .الكفاءة من جانب آخر

وقد توصلت الدراسة إىل نتيجة مفادها كلما اخنفض سن القائمني  سمات القائمين على التدريس، .0
 .على التدريس كلما ارتفع مستوى الكفاءة للمؤسسة ككل

نصر السن للدارسني على الكفاءة وقد توصلت الدراسة إىل عدم معنوية تهثري ع سمات الدارسين، .2
 .املؤسسية، بينما يؤثر املستوى الثقايف للدارسني طرديًا على مستوى الكفاءة املؤسسية

 ( دراسةSoo & Elliott, 2010) 

الدراسة حمددات تنافسية اخلدمات التعليمية يف املرحلة اجلامعية األوىل يف اململكة املتحدة، تناولت 
افسية اخلدمات التعليمية مبؤشر طلب الدارسون األجانب على تلك اخلدمات، وقد مت وقد مت التعبري عن تن

جامعة باململكة املتحدة، وقد توصلت الدراسة  62يف حوايل  0222-0222التطبيق خالل الفرتة من 
يف  إىل أن أكثر العوامل املؤثرة يف اختيار الدارسون األجانب هي العوامل املؤسسية، وتتمثل تلك العوامل

الشهرة العاملية للجامعة وتصنيفها والذي يعكس كفاءة املؤسسة التعليمية، كما أن عنصر الرسوم الدراسية 
                                                 

(
3
) Zara Daghbashyan (2011), "The Economic Efficiency of Swedish Higher Education 

Institutions", Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS), Sweden.  
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 .(4)ال يهيت يف مقدمة أولوية االختيار للدارسني األجانب

 ( دراسةKempkes & Pohl, 2008) 

ومستوى كفاءهتا،  تناولت الدراسة مدى تهثري العوامل املؤسسية على تنافسية املؤسسات التعليمية
(، وقد توصلت الدراسة إىل نتيجة 0222-4668جامعة حكومية بهملانيا خالل الفرتة ) 92وذلك حلوايل 

مفادها، تعتمد درجة تنافسية املؤسسة التعليمية على اهليكل املؤسسي واإلداري، فكلما كان هناك حرية يف 
 .(5)د مستوى تنافسية املؤسسة وزادت درجة كفاءهتااختاذ القرار من قبل إدارة املؤسسة التعليمية، كلما زا

 حدود البحث 1/5

 تتعلق خبدمات التعليم العايل ضمن جاتس حدود موضوعية :GATS. 
 دولة مقسمة وفًقا ملراحل  80: وتتعلق بالدول، حيث أنه يتم التطبيق على حدود جغرافية

 .WEF التنافسية، واخلاص بتصنيف املنتدى االقتصادي العاملي

 ماهية وقياس تنافسية اخلدمات التعليمية 1/6

يقصد بتنافسية اخلدمات التعليمية وفًقا لتقرير التنافسية العاملي، والصادر عن منتدى االقتصاد العاملي 
 :(6)ما يلي

 ة لتنافسية التعليم االبتدائي، فهي مدى توافر كمية ونوعية اخلدمات التعليمية املقدمة بالنسب
ة، وتقاس الكمية مبعدالت اإللتحاق بينما تقاس النوعية بعدد من املعايري منها لألفراد داخل الدول

 .نسبة الطالب/األستاذ

 ة لتنافسية التعليم العايل، فيقصد هبا مدى توافر كمية ونوعية اخلدمات التعليمية املقدمة بالنسب
ت اإللتحاق لألفراد، باإلضافة إىل الرتابط مع سوق العمل، ويتم قياس ذلك عن طريق معدال

)يعكس اجلانب الكمي(، تقييم جمتمع األعمال ملخرجات التعليم العايل، باإلضافة إىل جودة 
                                                 

(
4
) Kwok Tong Soo and Caroline Elliott (2010), "Does price matter? Overseas students in UK 

higher, education", Economics of Education Review. UK.  
(

5
) Gerhard Kempkes and Carsten Pohl (2008), "Do institutions matter for university cost 

efficiency? Evidence from Germany" Oxford University Press. UK.  
(

6
) World Economic Forum (2012), "World competitiveness report". World Economic Forum. 

Geneva, PP. 414-425.  
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اإلدارة املؤسسية ومدى توافر اخلدمات املتخصصة بداخل املؤسسة )خدمات البحث العاملي 
 .والتدريب(

مات التعليمية يف تنمية مدى دور اخلد ،وميكن تعريف تنافسية اخلدمات التعليمية بصفة عامة على أهنا
املستوى التنافسي لالقتصاد ككل، وبالتايل كلما زاد مستوى تنافسية اخلدمات التعليمية، كلما كان ذلك 
حمفزًا لزيادة تنافسية االقتصاد القومي للدولة، وميكن يف هذه احلالة االعتماد على الطلب األجنيب على 

ما زاد الطلب األجنيب على اخلدمات التعليمية، فيعد ذلك اخلدمات التعليمية كمؤشر للتنافسية، حيث كل
 .(7)مؤشر لزيادة تنافسية اخلدمات التعليمية

وجتد تنافسية اخلدمات التعليمية موقعها من خالل تقرير التنافسية العاملي الصادر عن منتدى االقتصاد 
عات أساسية وذلك كما جممو  2حمور رئيسي من خالل  40العاملي، حيث يعتمد مؤشر التنافسية على 

 :(8)يلي

 :مرحلة قيادة عناصر اإلنتاج )المتطلبات األساسية( وتضم المتغيرات الفرعية التالية 

 البيئة االقتصادية الكلية -2    املؤسسات -4

 الصحة وخدمات التعليم االبتدائي -1   البنية األساسية -0

 الفرعية التالية: مرحلة قيادة الكفاءة )محفزات الكفاءة( وتضم المتغيرات 

 التكنولوجيا -8   التعليم العايل والتدريب -2

 حجم السوق -6   كفاءة أسواق السلع  -9

 كفاءة أسواق العمل  -42   تطور األسواق املالية -2

 

                                                 
(

7
) Bistra Boeva (2007), "Competitiveness of Education in International Economy and Business 

in UNWE in the conditions of Integration into the European Higher Education Space", 

Economic Alternatives, issue 1, PP. 148-151.  
(

8
) http://www.weforum.org.  
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 :مرحلة قيادة عناصر االبتكار وتضم المتغيرات الفرعية التالية 

 االبتكار -40   تطور األعمال -44

الرتجيحية لكل املتغريات السابقة بناء على املرحلة اليت توجد فيها الدولة، ويتم تطبيق األوزان 
املتطلبات األساسية وزن نسيب أعلى للدول اليت ال زالت يف مرحلة قيادة تهخذ حيث على سبيل املثال 

%(، بينما تهخذ نفس املتطلبات األساسية وزن نسيب أقل للدول يف مرحلة االبتكار 92عناصر اإلنتاج )
(02)%(9). 

يتضح مما سبق أن اخلدمات التعليمية قد جاءت بصورة مباشرة يف اثنني من مراحل التنافسية، 
حيث جاءت خدمات التعليم االبتدائي كهحد املتطلبات األساسية للتنافسية )مرحلة قيادة عناصر 

الكفاءة )مرحلة قيادة اإلنتاج(، باإلضافة إىل خدمات التعليم العايل والتدريب واليت جاءت كهحد حمفزات 
الكفاءة(، حيث تعكس تنافسية خدمات التعليم االبتدائي دور تلك اخلدمات يف زيادة إنتاجية العمالة من 
غري احلاصلني على مؤهالت دراسية عليا، ومن مث فإن أي قصور يف تلك اخلدمات التعليمية األساسية يعد 

خدمات التعليم العايل  ةة، كما تعكس تنافسيأي دولمن القيود اليت تواجهها منشآت األعمال يف 
 .(10)والتدريب درجة كثافة العمالة املاهرة وتفهمها لنظم اإلنتاج احلديثة املعقدة

وبصفة عامة جاءت بلجيكا كهفضل الدول من حيث تنافسية خدمات التعليم االبتدائي يليها كل 
دولة يف التصنيف، أما فيما يتعلق  426من بني  64من فنلندا وسنغافورة وأيسلندا، وجاءت مصر رقم 

بتنافسية خدمات التعليم العايل والتدريب فقد جاءت يف املقدمة فنلندا يليها السويد مث الدامنارك، وجاءت 
دولة يف التصنيف، أما عن قائمة أسوأ دول العامل يف تنافسية التعليم فقد  426من بني  62مصر رقم 

 .(11) التعليم االبتدائي أو العايلاحتكرهتا الدول األفريقية سواء يف

 

 

                                                 
(

9
) World Economic Forum (2012), "World competitiveness …", Opcit, P. 10.  

(
10

)World Economic Forum (2011), "World competitiveness report", World Economic Forum, 

Geneva, P. 5.  
(

11
) Ibid.  
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 العوامل املؤسسية كمحدد لتنافسية التعليم العايل 1/7

يقصد بالعوامل املؤسسية تلك العوامل اليت تؤثر يف املؤسسات التعليمية خاصة يف ظل التطورات 
ى تنافسية احلديثة منذ أواخر القرن العشرين، وبالتايل سوف يتضمن ذلك اجلزء أهم العوامل املؤثرة عل

اخلدمات التعليمية من الناحية املؤسسية، واليت تتمثل يف احلوكمة واجلودة التعليمية والسمعة العاملية 
 .للمؤسسات التعليمية

فتتكون من جمموعة من املؤسسات والقواعد واملعايري اليت يتم من  Governance فبالنسبة للحوكمة
املساءلة، كما تتضمن احلوكمة أيًضا تغيري العمليات  خالهلا رسم السياسات وتنفيذها وتفعيل عملية

القرارات وتنفيذها وكذلك العالقة مع اجملتمع احمليط، وعلى الرغم من تطبيق العديد  اإلجرائية املتبعة يف اختاذ
ذلك لعدة أسباب أمهها من الدول النامية لنماذج احلوكمة إال أهنا مل حتقق النجاح املرغوب، وقد يرجع 

ناسب مع ظروف الدول تتالدول النامية لنماذج جاهزة للحوكمة مرتبطة بالدول املتقدمة )ال تطبيق 
النامية(، باإلضافة إىل إغفال العديد من الدول النامية ملسهلىت احلد من الفقر وحتقيق العدالة عند تطبيق 

 :(12)يما يلياحلوكمة، وبصفة عامة تتضمن عملية حوكمة التعليم أربعة جماالت أساسية تتمثل ف

  متويل اسرتاتيجيات حتقيق العدالة يف التعليم، من خالل التوازي بني الالمركزية احلكومية ودور الدولة يف
 .توفري اخلدمات التعليمية األساسية

  االختيار واملنافسة ومراعاة احتياجات أصحاب املصاحل، من خالل التوازي بني دور الدولة ودور القطاع
 .دمات التعليمية خاصة يف مراحل التعليم األساسي واليت يزداد فيها دور الدولةاخلاص يف توفري اخل

  العنصر البشري يف تقدمي اخلدمة التعليمية، من خالل حتسني املستوى املعيشي للمدرسني يف مجيع
 .املؤسسات التعليمية، كذلك زيادة فرص التههيل حىت يتم ضمان تطبيق نظم لتقييم األداء

  جتاه التعليم واحلد من الفقر، من خالل دمج التعليم ضمن االسرتاتيجيات املرتبطة باحلد منهج متكامل
 .من الفقر وحتقيق العدالة على مستوى الدولة

تعريف اجلودة يف  0222وفيما يتعلق باجلودة يف اخلدمات التعليمية فقد حدد مؤمتر داكار عام 
ئص منشودة يف كل من الدارس )طلبة أصحاء خصا»اخلدمات التعليمية، حيث أن اجلودة عبارة عن 

متحمسون( ويف األنشطة )أساتذة أكفاء يستخدمون أساليب تربوية فعالة( ويف املضامني )مناهج دراسية 
                                                 

ية احلوكمة يف حتقيق املساواة يف التعليم، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم (، أمه0226اليونسكو ) (40)
 .424-422 .والثقافة )اليونسكو(، باريس، ص ص



 2102العدد                                              ارية             المجلة العلمية للبحوث والدراسات التج
 

 - 661 - 

ويوضح الشكل رقم  ،«مالئمة( ويف النظم )اإلدارة اجليدة والتخصيص الكفء والعادل للموارد املتاحة(
 .(13)مية وفًقا ملفهوم مؤمتر داكار( أبعاد اجلودة يف اخلدمات التعلي4)

 (0شكل رقم )

 أبعاد الجودة في الخدمات التعليمية

 المدخالت الداعمة
 

 

 

 خصائص الدارس

 االستعدادات

 املواظبة

 االستعداد للتعليم الدراسي

 املعارف السابقة

 معوقات التعليم

 التعليم والتعلم

 مدة التعليم

 أساليب التعليم

 دود الفعل، احلوافزالتقييم، استقصاءات، ر 

 حجم قاعة الدرس

 مواد التعليم والتعلم

 البنية األساسية واملرافق املادية

املوارد البشرية، املعلمون ومديرو املدارس واملفتشون 
 واملوجهون واملسؤولون واإلداريون

 إدارة املدرسة

 

 

 

 النتائج

القراءة والكتابة واحلساب 
 واملهارات احلياتية

 يةاملهارات اإلبداع

 القيم

 املزايا االجتماعية

 
 السباق

الظروف االقتصادية 
وظروف العمل يف اجملتمع 

 احمللي

العوامل االجتماعية 

املعارف الرتبوية والبين 
 األساسية للدعم

املوارد احلكومية املتاحة 
 للتعليم

املوقف الفلسفي 
 للمعلم والدارس

 تهثري النظراء

 املعايري الوظيفية

 التوقعات العامة

 متطلبات سوق العمل

                                                 

مم املتحدة للرتبيةة والعلةم ، منظمة األالتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع(، التعليم للجميع ضرورة ضمان اجلودة، 0222اليونسكو ) (42)
 .06 .والثقافة )اليونسكو(، باريس، ص
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 والثقافية والدفعية

 اسرتاتيجيات املساعدة

القدرة التنافسية ملهنة 
 لعملالتعليم يف سوق ا

االسرتاتيجيات الوطنية 
املتعلقة بهساليب احلكم 

 واإلدارة

 الدعم األبوي

الوقت املتاحة للتعلم 
يف املدرسة وألداء 
 الواجبات املنزلية

 املعونة

التقرير العالمي لرصد التعليم (، التعليم للجميع ضرورة ضمان اجلودة، 0222اليونسكو )املصدر: 
 .29 .، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، باريس، صللجميع

يضاف ملا سبق أمهية السمعة العاملية أو الشهرة للمؤسسات التعليمية، لذلك ظهرت العديد من 
واملعاهد واملراكز البحثية على مستوى العامل، ولكن يظل تصنيف معهد التصنيفات اخلاصة باجلامعات 

التعليم العايل التابع جلامعة شنغهاي بالصني هو األشهر واألكثر متابعة يف العامل من جانب املهتمني، وقد 
يف عام لتقييم الفجوة بني اجلامعات الصينية واجلامعات العاملية، وقد ظهر للمرة األوىل  التصنيف نشه ذلك

جامعة على مستوى العامل، وتتم عملية االختيار بناء على أربعة  222حيث يتم اختيار أفضل  0222
معايري أساسية هي جودة التعليم وجودة املؤسسة وخمرجات البحث العلمي وحجم املؤسسة، ولكل من 

 .(14)تلك العناصر وزن ترجيحي خمتلف

ق، وذلك فيما يتعلق بتهثري العوامل املؤسسية على وقد عرضت عدد من الدراسات جمموعة من احلقائ
 تنافسية اخلدمات التعليمية، وذلك كما يلي:

  وجود عالقة عكسية بني كل من املتغريات التالية )حجم املؤسسة التعليمية، االعتماد على الدعم
ها احلكومي، نسبة الطالب/ األستاذ( من جانب، وبني تنافسية اخلدمات التعليمية اليت تقدم

 .(15)املؤسسات التعليمية

  تعد العوامل املؤسسية )خاصة الشهرة العاملية والتصنيف العاملي للمؤسسة(، من أكثر العوامل
 .(16)املؤثرة إجيابًيا على تنافسية اخلدمات التعليمية

  كلما زادت درجة الالمركزية يف اختاذ القرارات باملؤسسة التعليمية، كلما ساهم ذلك يف حتسني

                                                 
(

14
) Nian Cai Liu and Ying Cheng (2005). "The Academic Ranking of World University", 

Higher Education in Europe, Vol. 30, no. 2., P. 128.  
(

15
) Zara Daghbashyan (2011), "The Economic Efficiency…", Opcit, PP. 2-8.  

(
16

) Kwok Tong Soo and Caroline Elliott (2010), "Does price matter …", Opcit, P. 10.  
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 .(17)ة اخلدمات التعليمية للمؤسسةتنافسي

 هي تنافسية واالنطالق حنو العاملية، نقطة البداية ألي مؤسسة تعليمية لتحسني مستوى ال
 .(18)احلصول على شهادات دولية يف جمال اجلودة

وفيما يتعلق بدرجة ارتباط الكفاءة املؤسسية من جانب وبني تنافسية خدمات التعليم العايل من 
مما يدل على وجود عالقة طردية قوية بني  2.228جاءت قيمة معامل ارتباط بريسون  جانب آخر، فقد

تنافسية اخلدمات التعليمية، وبني كفاءة مؤسسات التعليم بالنسبة للتعليم العايل والتدريب، حيث كانت 
، مبعىن أن العالقة طردية متوسطة فيما يتعلق بتنافسية اخلدمات التعليمية، 2.222قيمة معامل بريسون 

 (0تشار البيانات رقم )وهو ما يتضح من خالل شكل ان

 

 (2شكل رقم )

 العالقة بين تنافسية التعليم العالي وكفاءة المؤسسات التعليمية

 

 املصدر: تصميم الدارس

 

                                                 
(

17
) Gerhard Kempkes and Carsten Pohl (2008), "Do institutions matter …", Opcit, PP., 1-14.  

المجلةة العربيةة لضةمان جةودة التعلةيم ، «الشةاملة وشةهادات اجلةودةاجلامعات العربيةة بةني اجلةودة »(، 0240وائل شحاتة عبد احلميد ) (48)
 .021 .، ص2، جملد 42، العدد العالي
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 نتائج التقدير 1/7

أثبتت االختبارات اإلحصائية عدم معنوية النموذج يف حالة استخدام الصيغة اللوغاريتيمية ونصف 
اخلطي كان معنويًا، إال أن العديد من املتغريات املستقلة جاءت غري معنوية اللوغاريتمية، بينما النموذج 

( كمتغري تابع باعتباره النموذج Y2إحصائًيا، وقد مت اختيار منوذج يستخدم فيه عدد الطالب األجانب )
 .األنسب لالستخدام للتعبري عن الظاهرة

 Stepwiseتطبيق أسلوب )( بامللحق اإلحصائي، أنه ب0( ورقم )4وتوضح النتيجة رقم )

Regression على املتغريات السابقة سالفة الذكر فإن املتغريين اللذان سيتم إدخاهلم للنموذج مها عدد )
(، بينما مت استبعاد باقي املتغريات املستقلة من النموذج X6( وجودة املؤسسات )X3البحوث العلمية )

 ومن مث يصبح النموذج املقدر األنسب هو

Y2 =  + B3 x3 + B6 X6 

بامللحق اإلحصائي(، فقد أظهرت معنوية النموذج ككل حيث  2أما نتائج حتليل التباين )نتيجة رقم 
% تقريًبا، والنموذج السابق رغم أنه تضمن 4مستوى معنوية أقل من  عند F=170.245 بلغت قيمة

رة التفسريية للنموذج مرتفعة فقط متغريين مستقلني، ومت استبعاد تسعة متغريات مستقلة، إال أن املقد
R 81.2)حيث بلغت قيمة معامل التحديد  

R% وقيمة معامل التحديد 2
2 %80.7 adjusted  ،)

، وهو ما يدل على أنه ميكن االعتماد 4.822قد بلغت  Durbin-Watsonكذلك فإن قيمة معامل 
 .ارتباط ذايت بني األخطاء على النموذج، وقيم املعلمات املوجودة ذلك أن تلك القيمة تعين عدم وجود

( بامللحق اإلحصائي، ميكن القول بهن النموذج ككل معنوي إحصائيا، 9، 2، 1ومن النتائج أرقام )
(، أي أقل من sig = 0.000وذلك عند مستوى معنوية ) F = 170.245حيث بلغت قيمة معامل  

كل على حدى مرتفعة أيًضا،   % وهو مستوى مرتفع جًدا، كذلك فإن معنوية املتغريات املستقلة 0.1
( ملتغري sig = 0.039( ملتغري البحوث العلمية و )sig = 0.000حيث بلغت قيمة معامل املعنوية )

(، واليت بلغت t. calculatedجودة املؤسسات، وهو ما يتضح أيًضا من قيمة معلمة ت احملسوبة )
سسات التعليمية، كذلك فقد سبق القول ملتغري جودة املؤ ( 2.095( ملتغري البحوث العلمية و)15.957)

Rأن النموذج ذو مقدرة تفسريية مرتفعة حيث بلغت قيمة معامل التحديد 
2
 = 81.2%. 

ومن مث ميكن القول بهن النتائج السابقة ميكن التعويل عليها من الناحية اإلحصائية وعلى ذلك يكون 
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 التفسري االقتصادي هلا على النحو التايل:

السابق فإنه توجد عالقة طردية بني عدد الطالب األجانب كمتغري تابع وكال من عدد  وفًقا للنموذج"
املنشورة وجودة املؤسسات، وأن كل زيادة يف عدد البحوث العلمية مبقدار وحدة واحدة  العلمية البحوث

سات تؤدي إىل زيادة عدد الدارسني األجانب مبقدار ثالثة، كذلك فإن ارتفاع قيمة مؤشر جودة املؤس
دارس، وبالطبع  6212( تؤدي إىل زيادة عدد الدارسني األجانب مبقدار 2و 4بني ) الذي ترتاوح قيمته

فإن النتائج السابقة هي نتائج منطقية تتفق مع النظرية االقتصادية من حيث االجتاه والعدد، ولكن جيب 
ألحباث وأمهيتها من الناحية النظرية األحباث العلمية لن يكون فعاال إال جبودة تلك ا عدد مراعاة أن ارتفاع

والتطبيقية، كذلك فإن ارتفاع قيمة مؤشر جودة املؤسسات بنقطة واحدة هو أمر ليس باليسري، وحيتاج إىل 
وجود أطر مؤسسية وتشريعية ومنظومة متكاملة للدولة يف كافة األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

املؤسسات هنا ليس مقصورًا فقط على املؤسسات التعليمية وإمنا هي والقانونية، ذلك أن مؤشر جودة 
 .«جودة كافة مؤسسات الدولة

 الملحق اإلحصائي

 توصيف المتغيرات المستقلة

 المتغير
الرمز في 
النموذج 
 القياسي

 المصدر توصيفه

 تكنولوجيا املعلومات

Technology 

Readiness 

X1 

اوح قيمته مؤشر جاهزية الشبكات يف الدولة وترت 
ارتفعت قيمة املؤشر  درجات وكلما 2، 4بني 

يعين هذا ارتفاع كفاءة تكنولوجيا االتصاالت 
 واملعلومات داخل الدولة

املنتدي االقتصادي 
 العاملي

 

حترير خدمات التعليم 
 العايل

Liberalization 

of educational 

services in 

GATS 

X2 

 Dummyوهو متغري صوري )

Variableذ القيمة صفر يف حالة ( يهخ
يف  4عدم قيام الدولة بالتحرير، ويهخذ القيمة 

 حالة قيام الدولة بالتحرير

 منظمة التجارة العاملية

 األحباث العلمية املنشورة
X3  البنك الدويلوهو متغري عددي، لعدد األحباث العلمية 
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 توصيف المتغيرات المستقلة
Articles  املنشورة يف جماالت اهلندسة والفيزياء والكيمياء

الطب، الصيدلة، الكيمياء واألحياء الرياضيات، 
 احليوية، اجليولوجيا، تكنولوجيا املعلومات

متوسط نصيب الفرد من 
 الدخل القومي

GNI percapita 

X4 

وهو متغري كمي مقاس بالدوالر األمريكي 
 0242باألسعار اجلارية وفًقا لعام 

 البنك الدويل

معدل االلتحاق يف التعليم 
 Grossالعايل 

higher 

education 

enrollment 

rate 

X5 

تقيس  422وهو نسبة مئوية ترتاوح بني صفر و
معدل االلتحاق اإلمجايل يف التعليم العايل داخل 

 0242الدولة وفًقا لعام 

 البنك الدويل

 جودة املؤسسات

Quality of 

institutions 

X6  مؤشر جودة املؤسسات يف الدولة وترتاوح قيمته
لما ارتفعت قيمة املؤشر درجات، وك 2، 4بني 

 يعين هذا ارتفاع كفاءة املؤسسات داخل الدولة

املنتدي االقتصادي 
 العاملي

مؤشر احلرية االقتصادية يف الدولة وترتاوح قيمته  X7 احلرية االقتصادية
درجات، وكلما ارتفعت قيمة املؤشر  9، 4بني 

 يعين هذا ارتفاع احلرية االقتصادية داخل الدولة

 يةبيت احلر 

Freedom 

House 

نسبة اإلنفاق على التعليم 
 العايل

X8  وهو نسبة مئوية ترتاوح قيمته بني الصفر
% تعرب عن نسبة اإلنفاق على التعليم 422و

 العايل لكل فرد من الناتج احمللي اإلمجايل

 البنك الدويل

اإلنفاق على التعليم كنسبة 
 من الناتج احمللي اإلمجايل

X9 رتاوح قيمته بني الصفر وهو نسبة مئوية ت
% تعرب عن نسبة اإلنفاق على التعليم 422و

 العايل من الناتج احمللي اإلمجايل

 البنك الدويل

 العقولهجرة 

Brain drain 

X10  درجات  2و 4وهو مؤشر قيمته ترتاوح بني
النادرة من الدولة إىل  الكفاءات يعرب عن هجرة

اخلارج أو قدرهتا على جذب الكفاءات من 
ارج، وكلما ارتفعت قيمة املؤشر يدل ذلك اخل

على استقطاب املزيد من الكفاءات من اخلارج، 

املنتدى االقتصادي 
 العاملي
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 توصيف المتغيرات المستقلة
وطاملا اخنفضت قيمة املؤشر فإن ذلك يعين أن 

 الدولة طاردة للكفاءات
نصيب الطالب من اإلنفاق 

 على التعليم العايل
X11  وهو متغري كمي مقاس بالدوالر األمريكي

 0242األسعار اجلارية لعام ب
 البنك الدويل

 

 للدراسة العينة اإلجمالية
Romania Lebanon Estonia Algeria 

Russian Federation Lesotho Finland Armenia 

Saudi Arabia Lithuania France Australia 

Serbia Luxembourg Georgia Austria 

Slovak Republic Macdonia Gerece Azerbaijan 

Slovenia Madagascar Germany Bahrain 

South Africa Malaysia Guyana Bangladesh 

Spain Mauritius Hong Kong Belgium 

Swaziland Moldova Hungary Bulgaria 

Sweden Mongolia Leland Burnei 

Switzerland Morocco India Cambodia 

Thailand Namibia Indonesia Canada 

Tunisia Netherlands Iran Chad 

Turkey New Zealand Ireland Chile 

Ukraine Norway Italy China 

United Kingdom Oman Japan Costa Rica 

United States Philippiness Jordan Croatia 

Venezuela Poland Kazakhstan Czech Republic 

Vietnam Portugal Kuwait Denmark 

Qatar Kyrgyz 

Republic 

Egypt 

Republic of Korea Latvia El Salvador 
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 (0نتيجة رقم )

Variables Entered/Removed
a 

Method Variables 

Removed 

Variables 

Entered 

Model 

S   wise 

Criteria 

Probability-of-F- 

to-enter <= 050. 

Probability-of-F- 

to-remove>= 

 100). 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F- 

to-remove >= 

100) 

 Scientific 

Research 

 

 

 

 

Quality 

1 

 

 

 

 

 

2 

a. Dependent Variable: international Students 

 (2نتيجة رقم )

Excluded Variables
c

 

Collinearity 

Statistics 

Partial 

Correlation 

Sig. T 
Beta 

In Model 

Tolerance 

.904 

.931 

.953 

.193 

.205 

.135 

.085 

.066 

.231 

1.744 

1.862 

1.207 

.090
a
 

.095
 a
 

.061
 a
 

Higher 

education 

Tech 

1 
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Collinearity 

Statistics 

Partial 

Correlation 

Sig. T 
Beta 

In Model 

Tolerance 

.933 

.937 

.839 

.967 

.997 

.999 

 

.882 

.995 

.154 

.132 

.229 

.201 

-.058 

.118 

 

.083 

.038 

.169 

.242 

.039 

.072 

.605 

.296 

 

.464 

.737 

1.387 

1.180 

2.095 

1.826 

-.519- 

1.052 

 

.736 

.338 

.071
 a
 

.061
 a
 

.112
 a
 

.091
 a
 

-.026-
 a
 

.052
 a
 

 

.039
 a
 

.017
 a
 

Liberalization 

GNI per capita 

Enrolment 

Quality 

Economic 

freedom 

Student 

expenditure 

Education public 

Spending 

Brain drain 

Education 

spending 

Per student 

 

 

 

.353 

.315 

.868 

.517 

.762 

.752 

.963 

.942 

.022 

.032 

.071 

.001 

.037 

.108 

-.017- 

.066 

.845 

.776 

.531 

.991 

.745 

.339 

.883 

.560 

.196 

.286 

.629 

.012 

.327 

.963 

-.148- 

.585 

.016
 b
 

.025
 b
 

.033
 b
 

.001
 b
 

.018
 b
 

.054
 b
 

-.007
- b

 

.030
 b
 

Higher 

education 

Tech 

Liberalization 

GNI per capita 

Enrolment 

Economic 

freedom 

Student 

2 
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Collinearity 

Statistics 

Partial 

Correlation 

Sig. T 
Beta 

In Model 

Tolerance 

 

.443 

.806 

 

-.115- 

-.071- 

 

.310 

.532 

 

 -

1.021- 

-.628- 

 

-.075-
 b
 

-.034-
 b
 

expenditure 

Education public 

Spending 

Brain drain 

Education 

spending 

Per student  
a. Predictors in the Model: (Constant), Scientific research 

b. Predictors in the Model: (Constant), Scientific research, Quality 

c. Dependent Variable: international students 

 (3نتيجة رقم )

ANOVA
c

 

Sig F 
Mean 

Square 
Df 

Sun of 

Squares 
Model 

.000
a
 322.434 4.887E11 

1.516E9 

1 

80 

81 

4.887E11 

1.213E11 

6.100E11 

Regression 

Residual 

Total 

1 

 

 

.000
a
 170.245 2.476E11 

1.45E9 

2 

79 

81 

4.951E11 

1.149E11 

6.100E11 

Regression 

Residual 

Total 

2 

a. Predictors: (Constant), Scientific research 

b. Predictors: (Constant), Scientific research, Quality 
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c. Dependent Variable: international students 

 (4نتيجة رقم )

Model Summary
c 

Durbin- 

Watson 

Std. Error 

of 

The 

Estimate 

Adjusted 

R 

Square 

R. 

Square 
R Model 

1.877 38932.34119 

38132.66509 

.799 

.807 

.801 

.812 

.895
a
 

.901
b
 

1 

2 

 

 

 

Dimension0 

 

 

 

 

 

 

a. Predictors: (Constant), Scientific research 

b. Predictors: (Constant), Scientific research, Quality 

c. Dependent Variable: international students 
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 (2نتيجة رقم )

Residuals Statistics
a 

N 

Std 

Deviation 

Mean Maximum Minimum  

82 

82 

82 

 

82 

72181.92997 

37658.94900 

1.000 

 

.988 

34818.0244 

.0000 

.000 

 

.000 

633191.8125 

1.78248E5 

7.654 

 

4.674 

-

6905.8633- 

-1.25107E5 

-.534- 

 

-3.281 - 

Predicted 

Value 

Residual 

Std. 

Predicted 

Value 

Std. 

Residual 

a. Dependent Variable: international students 

 (6نتيجة رقم )

Coefficients
a 

Sig. T 

Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients Model 

  Beta Std. 

Error 

B 

.066 

.000 

1.863 

17.956 

.895 4542.971 

.169 

8463.556 

3.041 

(Constant) 

Scientific 

Research 

 

1 

.127 

 

-1.450- 

15.957 

2.095 

 

.850 

17431.130 

.180 

-

26850.832- 

2.889 

(Constant) 

Scientific 

2 
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Sig. T 

Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients 
Model 

.000 

.039 

 

.112 

 

4316.630 

 

9044.885 

Research 

Quality 

a. Dependent Variable: international students 
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