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 :الممخص

يذغل التعميؼ العالي مكانة اقترادية ميسة في سشغافؾرة لجوره الفاعل في  
ترحيح السدار االقترادي وتحقيق التشسية االقترادية عبخ االندجام الكبيخ بيؽ 
مخخجات التعميؼ العالي بكافة اشكالو وحاجات الشذاط االقترادي. فقج شيجت 
سشغافؾرة مدارا اصالحيا لالقتراد كان لتعميؼ العالي دور ميؼ فيو وعيخ اثخ ذلػ 

السعخفة في الشذاط االقترادي عبخ بؾضؾح في مؤشخات االقتراد حيث تشامى دور 
الدمؽ مؽ خالل حجؼ االرقام الكبيخة في صادراتيا لمعالؼ الخارجي التي عكدت ليكل 
مؽ الدمع وخجمات ذات محتؾى تكشؾلؾجي عالي السدتؾى مسا يجل ان السعخفة والتي 
 يعج التعميؼ العالي السرجر االساس ليا ذات دور ميؼ في التشسية االقترادية التي

  .)*(شيجتيا سشغافؾرة
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Abstract: 

 Higher education occupies an important economic position in 

Singapore for its active role in correcting the economic path and 

achieving economic development through the great harmony between 

the outputs of higher education in all its forms and the needs of 

economic activity. Singapore witnessed an economic reform path in 

which higher education played an important role, and the effect of this 

was evident in the indicators of the economy, as the role of knowledge 

in economic activity grew over time through the large volume of 

figures in its exports to the outside world that reflect a structure of 

goods and services with a high technological content, This indicates 

that knowledge, whose main source is higher education, has an 

important role in the economic development that Singapore has 

witnessed. 
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 :المقدمة

تعج سشغاورة واحجة مؽ الشسؾر االسيؾية التي حققت نجاحات تشسؾية عمى  
الرعيج االقترادي حيث تسكشت مؽ ان تتشقل مؽ التخمف الى مراف الجول 

عمى راسيا التظؾر السعخفي الحي يكسؽ خمفو  عجيجة الستظؾر . وليحا الشجاح عؾامل
مؤسدات التعميؼ العالي والبحث العمسي، لحلػ جاء ىحا البحث لتدميط الزؾء عمى 
العالقة بيؽ مخخجات التعميؼ العالي والشذاط االقترادي التشسؾي عبخ ثالث محاور 

ي تزسؽ بيان لبعض االول يتزسؽ تحميل لؾاقع التعميؼ العالي في سشغافؾرة اما الثان
السؤشخات التشسؾية ليختؼ بالسحؾر الثالث الحي تزسؽ تحميل لمعالقة الخابظة بيؽ 

 التعميؼ العالي والتشسية االقترادية في سشغافؾرة.

: لؼ تؾلي اغمب دول العالؼ الستعثخة تشسؾيا لمسعخفة اىسية في  مذكمة البحث
افل عؽ دور مؤسدات التعميؼ الشذاط االقترادي االمخ الحي جعل تمػ الجول تتغ

 العالي التشسؾي.

: كان لمتعميؼ العالي اثخ يجابيا عمى الشذاط االقترادي في  الفرضية
 سشغافؾرة ساعج عمى تخسيخ السكاسب التشسؾية ؟

: تكسؽ االىسية في بيان دور السعخفة في تحقيق الشذاط اهمية البحث
 االقترادي.

تعميؼ العالي في تحقيق التشسية : بيان اىسية ودور الالهدف من البحث
 االقترادية لدشغافؾرة.
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 المحهر االول : التعميم العالي في سنغافهرة

كانت سشغافؾرة مرجاقا واضحا لمجولة الستخمفة عبخ تجمي مغاىخ التخمف  
وىي اليؾم وبعج  خالل الحكبة الدمشية التي سبقت الدبعيشيات مؽ القخن السشرخم

تسكشت مؽ ان تشتقل مؽ التخمف الى الؾسظية كسا ىؾ حال بمجان الشجاحات التشسؾية 
عجيجة مثل ماليديا وكؾريا الجشؾبية وغيخىا. ان سشغافؾرة جسيؾرية تقع عمى جديخة في 
جشؾب شخق اسيا، تفرميا عؽ ماليديا مزيق جؾىخ، كانت محتمة مؽ قبل االنكميد 

، يبمغ عجد 5691ي عام وحازت عمى استقالليا التام عؽ االحتالل البخيظاني ف
 :(5)ندسة( وىؾ بمج متشؾع عخقيا وكاالتي 1613196) 9156سكانيا في عام 

 %.69الريشيؾن ويذكمؾن ندبة  (5

 %.51الساليديؾن ويذكمؾن  (9

 %.6اليشؾد ويذكمؾن  (3

  %.5أقميات بشدبة  (1

لؼ يكؽ ىحا التشؾع السجتسعي مذكمة بؾجو تحقيق التشسية االقترادية في 
بسجخد ما حرمت الجولة عمى استقالليا مؽ بخيظانيا انظمقت الحكؾمة سشغافؾرة، اذ 

بقؾة وعدم نحؾ انتذال السجتسع الدشغافؾري مؽ التخمف الى التشسية االقترادية، كان 
) لي كؾان يؾ( ذو االصؾل الريشية رجل التشسية االقترادية في سشغافؾرة لتبجأ عشج 

مية لالصالح االقترادي وفقًا لسخاحل تدشسو الدمظة بعج االستقالل الخظؾات العس
ذات السشغؾر االستخاتيجي واالجخاءات  تسيدت بعزيا عؽ البعض االخخ وفقًا لمخظط

  االقترادية العسمية كسا سيتزح لشا في القادم مؽ البحث.
  



 حامد رحيم جناني/ الباحث            والتنمية االقترادية في سنغافهرة بين سياسات التعميم العالي تحميل العالقة 

Forty - eighth year - Vol. 76 June 2022 666 

 اوال : ستراتيجيات التعميم العالي في سنغافهرة
افؾرة ىي التشديق العالي واحجة مؽ اىؼ مسيدات الدياسات التعميسية في سشغ 

بيؽ تمػ الدياسات الستبعة في اطار التعميؼ العالي وواقع الشذاط االقترادي، بسعشى 
كانت ىشاك تقاربات بيؽ مخخجات التعميؼ العالي مؽ راس مال بذخي وبحؾث عمسية 
وحاجة الشذاط االقترادي عمى ضؾء متظمبات تحقيق السشغؾر االستخاتيجي التشسؾي، 

م كان التعميؼ العالي يعسل عمى تحقيق ىجف تعديد الذعؾر باليؾية الؾطشية وبذكل عا
لمذعب الدشغافؾري وىؾ ىجف غيخ اقترادي وان كان لو اثخ غيخ مباشخ ببشاء دولة 
قؾمية وىحه االخيخة ال تقؾم بذكل قؾي وسميؼ اال عمى اقتراد متظؾر، اما اليجف 

ج الى فكخة استجامة التحجيث السعخفي االقترادي فيتسثل باقامة اقتراد حجيث يدتش
  .(9)وىحا يتؼ عبخ السخاحل االتية لؾسائل االنتاج العاممة في الشذاط االقترادي،

التعميؼ العالي مؽ اجل خمق صشاعات ثقيمة كثيفة العسل )الدتيشيات مؽ القخن  (5
 السشرخم(.

 السياراتالتعميؼ العالي مؽ اجل رفع االنتاج وتحديؽ االنتاجية عبخ تظؾيخ  (9
 )الدبعيشيات والثسانيشيات مؽ القخن السشرخم(.

التعميؼ العالي مؽ اجل خمق اقتراد السعخفة ودعؼ السبتكخيؽ وتعديد التشافدية  (3
 الخارجية ) مؽ التدعيشيات صعؾدا(. 

ان اىؼ مؤشخ في بمجان التخمف ىؾ حجؼ البظالة الستفاقؼ والحي يعج مخض  
ياز االنتاج مؽ ناحية الكؼ والشؾع وغيخىا االمخ اقترادي مدمؽ يعؾد الى ضعف الج

العسالة الستدايجة في تمػ البمجان، وسشغافؾرة  الحي يرعب في عمو استيعاب اعجاد
شأنيا شأن الجول االخخى، عشجما كانت في عرخ التخمف مؽ الزخوري ان تعالج 

ظابع تمػ السعزمة عبخ سياسات تذغيل واسعة لحلػ اختارت دعؼ الرشاعات ذات ال
الكثيف لمعسالة وتؾجيو التعميؼ العالي لمسداىسة في ىحه الخظة وىشا يغيخ جميا 
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التؾافق بيؽ مخخجات التعميؼ وحاجات الشذاط االقترادي عمى ضؾء متظمبات تحقيق 
 (.5التشسية االقترادية وىحا جؾىخ الشقظة رقؼ )

شخط ميؼ  ان االستخجام الكفء لمسؾارد االقترادية الستاحة، باعتبار ذلػ 
واساس في الدياسات التشسؾية الشاجحة، ىؾ تحقيق اعمى مدتؾى مؽ السخخجات باقل 
قجر مسكؽ مؽ السجخالت لتحقيق مبجأ الكفاءة في االستخجام، كسا بيشا في سالف 
البحث، وتخشيج استيالك السؾارد وىحا ال يتحقق اال بإتباع سياسات مؽ شأنيا رفع 

ة عشاصخ االنتاج السدتخجمة في العسمية االنتاجية وىحا حجؼ االنتاج مع تحديؽ انتاجي
يتظمب رفع امكانات العشرخ البذخي عبخ تظؾيخ راس السال البذخي باالضافة الى 
التظؾيخ التكشؾلؾجي لخاس السال السادي وىحا يتظمب ايزًا مدتؾى تعميؼ عالي مع 

الي في ذلػ عبخ إناطة بحؾث تظؾيخية وابتكارات تكشؾلؾجية وىشا يأتي دور التعميؼ الع
االدوار لمسؤسدات التعميسية مؽ جامعات ومعاىج وقج استجابة تمػ السؤسدات في 

% مؽ بخامج 11سشغافؾرة لحلػ السحؾر ضسؽ ىحه السجة اذ اصبح ما يقارب مؽ 
وىحا ما تزسشتو  (3)التعميؼ العالي والبحث العمسي فييا تتزسؽ بخامج تظؾيخ تكشؾلؾجي

 (.9الشقظة رقؼ )

ان التظؾر السدتسخ بالخظؾات االصالحية التشسؾية والشجاحات الستؾالية  
تدتمدم االنتقال نحؾ خظؾات اكثخ طسؾحًا لجعل االقتراد السحمي قادر عمى ان يحقق 
االستجامة بالشسؾ االقترادي مع تعديد مكتدبات التشسية االقترادية، وخيخ سبيل الى 

القترادي مع باقي اقترادات العالؼ عبخ ذلػ ىؾ ايجاد مشافح خارجية لمتعاون ا
الدياسة التجارية وغيخىا وىحا يدتمدم بالزخورة ايجاد عؾامل تسكؽ االقتراد السحمي 
مؽ مؾاكبة التظؾر الكبيخ الحي حرل في االداء االقترادي العالسي لحلػ البج مؽ 

ى صعيج تقؾية القجرة التشافدية لغخض الشجاح مع ضخورة مؾاكبة التظؾر الحاصل عم
التحؾالت السعخفية بعج ان اصبح اقتراد السعخفة احج اىؼ الشذاطات االقترادية 
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الدائجة في االلفية لججيجة وكل ذلػ مخىؾن الى حجا ما بتظؾر مشغؾمة التعميؼ العالي 
والبحث العمسي وىحا ما أقجمت عميو سشغافؾرة في اطار التشديق بيؽ مخخجات التعميؼ 

ق ذلػ التظؾر االقترادي واستيعاب متظمبات مدايخة التظؾر العالي والحاجة لتحقي
 (. 3وىحا جؾىخ الشقظة رقؼ ) (1)الحاصل في اقترادات العالؼ الستحزخ

 ثانيا: االهتمام الحكهمي بالتعميم العالي

يبيؽ ىحا الجانب طبيعة تفكيخ الحكؾمة تجاه اىسية التعميؼ العالي ودوره في الشذاط  
 السؤثخ في السديخ التشسؾي لمبمج وتؾضح السؤشخات القادمة تمػ الحكيقة.االقتراد ودوره 

 االنفاق الحكهمي عمى التعميم العالي  -6

يغيخ لشا الججول القادم حجؼ التخريرات الحكؾمية لمتعميؼ العالي ندبة الى 
 االنفاق العام عمى القظاعات االخخى في سشغافؾرة.

 ى التعميؼ العالي مؽ االنفاق العام في سشغافؾرة( ندبة االنفاق الحكؾمي عم5الججول)
 االنفاق عمى التعميم% الدنة االنفاق عمى التعميم% الدنة
6756 63.56 6761 12.26 
6752 64.52 2226 12.37 
6751 65.24 2227 12.22 
6752 66.26 2262 13.41 
6753 66.75 2266 13.41 
6754 26.46 2262 16.22 
6755 62.72 2261 13.26 
6756 63.22 2262 14.23 
6757 63.22 2263 15.34 
6762 63.65 2264 13.67 
6766 63.72 2265 14.62 
6762 22.17 2266 14.67 

 ar.actualitix.comالسرجر / البشػ الجولي والسؾقع االلكتخوني الحرائيات سشغافؾرة 
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سشغافؾرة عكدتو الكيؼ يغيخ لشا الججول ان ىشاك اىتسام بالتعميؼ العالي في 
الخقسية والتظؾر حيث فاقت الشدب في اغمب الدشؾات عؽ ما مؾجؾد في ماليديا اذا ما 
قارنا في ذلػ وىحا مؽ شأنو ان يظؾر واقع التعميؼ العالي لسؾاكبة متظمبات تحقيق 

 .االستخاتيجيات التشسؾية التي تؼ االشارة ليا في ما سبق مؽ البحث

 اإلنفاق ندبة الى نريب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالينريب الظالب من  -2

يغيخ ىحا السؤشخ حجؼ ما يتؼ انفاقو عمى الظالب ضسؽ مخاحل الجراسة في 
 .مؤسدات التعميؼ العالي قياسا بشريب الفخد مؽ الشاتج السحمي االجسالي 

 حمي االجسالينريب الظالب مؽ االنفاق قياسا الى نريب الفخد مؽ الشاتج الس( 2)الججول 
 نريب الظالب% الدشة
9112 99.15 
9116 91.91 
9151 91.91 
9155 93.51 
9159 91.29 
9153 91.61 
9151 99.19 
9151 91.31 
9159 91.62 
9156 93.11 
9152 91.96 

 ar.actualitix.comالسرجر / البشػ الجولي والسؾقع االلكتخوني الحرائيات سشغافؾرة  

يغيخ لشا الججول ان الكيؼ الخقسية تقل بكثيخ في اغمب الدشؾات عؽ ما 
مؾجؾد في ماليديا وليحا فأن اتزح ان ىشاك فاعمية لمتعميؼ العالي في سشغافؾرة معشاىا 
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ان ىشاك كفاءة في استخجام السؾارد في السجخالت الن مع التخشيج باالنفاق في ىحا 
 .الجانب ىشاك مخخجات فاعمة

  Productivity Nation Boardس الهطني لإلنتاجية المجم -3

 ان فالغاىخ التشسؾي، السؤسداتي العسل اطار في االجخاءات ىحه تأتي 
 لمبمجان التشسؾي  الحخاك في ميسة سسة التشسؾي  بالؾاقع تعشى التي السؤسدات استحجاث
 ما في الحغشا فقج االقترادية، التشسية نحؾ التخمف مؽ لالنتقال اقتراديا الشاجحة

 استحجاث عبخ سشغافؾرة في مؾجؾد لسا مساثل تؾجو لساليديا ان البحث مؽ سبق
 التجخبة وىحه التشسؾي، االقترادي والشذاط العالي التعميؼ بيؽ لمتشديق رسسية مؤسدة

 تؼ فقج الدمشية مخاحميا ضسؽ االستخاتيجيات بتشفيح يتعمق ما ففي كحلػ، الدشغافؾرية
 عام وىؾ 1891 عام لالنتاجة الؾطشي السجمذ عشؾان تحت مؤسدة استحجاث
 االنتاج عمى ركدت والتي التشسؾي  االستخاتيجي السشغؾر مؽ الثانية السخحمة انظالق

 االقتراد في العاممة لمقؾة السيارات تظؾيخ عبخ الساليدي  االقتراد في واالنتاجية
 ميارية مدتؾيات ىشاك تكؾن  ان بذخط تتحدؽ االنتاج لعشاصخ االنتاجية ان بسعشى
 التعميؼ بيؽ التشديق نقظة ىشا متظؾر، تكشؾلؾجي مدتؾى  مع البذخي  السال لخاس عالية
 في واالنتاجية االنتاج تحديؽ استخاتيجية تحقيق ومتظمبات العمسي والبحث العالي

 لتحقيق السؤسدة ىحه استحجاث بفكخة الدشغافؾري  االقترادي السخظط فجاء االقتراد
 :االتية لمسبادىء وفقاً  التشديق ذلػ

  دعؼ مفيؾم االبتكار ضسؽ مخخجات التعميؼ العالي البحثية لغخض التججيج
السدتجام في مختمف السشتجات في الشذاط االقترادي مسا يجعؼ فكخة زيادة 

 .االنتاج 

 ( %2) بسقجار حجدت الؾطشية لالنتاجية سشؾية نسؾ ندبة وضع عمى العسل
  .التكشؾلؾجي والتظؾيخ العاممة القؾى  ميارات في التظؾر استجامة عبخ
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 العالي التعميؼ جيؾد مؽ االنتفاع عمى حخيص كان االقترادي السخظط ان
 حاجات مع السخحمة لستظمبات وفقاً  العالي التعميؼ مخخجات ربط عبخ العمسي والبحث
 التشسؾي  االيجيمؾجي التؾجو طبيعة لتعكذ السؤسدة ىحه جاءت اذن.االقترادية التشسية

 مؽ العمسي والبحث العالي التعميؼ مؤسدات تدخيخ عبخ الدشغافؾرية لمحكؾمة
 لكل االستخاتيجي لمسشغؾر وفقا التشسؾية االىجاف لخجمة وغيخىا ومعاىج جامعات

 السشاىج ادبيات في االقترادي التخظيط اىسية عؽ ترؾرا يعظيشا مسا مخحمة
 عمى جاىدة ارضية يالقيو السخخجات وزخؼ العالي بالتعميؼ فالرتقاء لجييؼ الحكؾمية

 نذاط الن السؾارد ىجر ثؼ ومؽ العبثية تجشب اجل مؽ االقترادي الشذاط مدتؾى 
 االنفاق ليحا ججوى  ىشاك تكؾن  ان يدتمدم الحي االمخ بظبيعتو مكمف العالي التعميؼ

 وذلػ البحث، سالف في بيانيا تؼ والتي العامة والسشافع االجتساعية العؾائج لسبجأ وفقا
 عؾائج ىشاك تكؾن  ان بالزخورة يدتمدم وىحا االقترادية والفاعمية الكفاءة لتحقيق
 تعتسج السيسة السمفات بادارة الحجيث التؾجو ان وبسا العالي، التعميؼ لسخخجات تشسؾية

 لغخض مؤسدة ايجاد عمى سشغافؾرة حكؾمة اقجمت لحلػ السؤسداتي الدمؾك الى
 ضؾء عمى االقترادي الشذاط وحاجة العالي التعميؼ مخخجات بيؽ التشديق قتحقي

 .(1)ةالتشسي تحقيق متظمبات

 سنغافهرة في العالي لمتعميم اإلستراتيجية( TSLN) رؤية -4

 االستخاتيجي السشغؾر عؽ غائبة سشغافؾرة في العالي التعميؼ مشغؾمة تكؽ لؼ 
 السؤسدات تديخ التي الحاتية بالعؾامل الشيؾض فكخة ضسؽ ادائيا تحديؽ لغخض

 التعميسية الخجمات في لمجؾدة مدتؾى  اعمى تحقيق ضسان لغخض وذلػ التعميسية
 وزيخ اسؼ عمى سسيت استخاتيجية رؤية انظمقت ىشا ومؽ مشيا، لمسدتفيجيؽ السقجمة
 التعميؼ مؤسدات اداء تدتيجف محاور جسمة تتزسؽ 1881 عام في لجييؼ التعميؼ
  لجييؼ العالي
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 :(9)اآلتي وتزسشت

 قخارتيا ضسؽ الحكؾمية الجامعات استقاللية مؽ مسكؽ مدتؾى  اعمى تحقيق -5
 . لجييا بالسؾعفيؽ والترخف السالية شؤونيا وادارة االدارية

 ميداتيا تظؾيخ لغخض الجامعات بيؽ السشافدة مبجأ تعديد عمى العسل -2
 .الخاصة

 دورات عبخ( تخخجيؼ بعج)  وطالبيا الجامعات بيؽ تؾاصل ايجاد عمى العسل -3
 .الظالب قبل مؽ السكتدبة السيارات تججيج لزسان مدتجامة تجريبية

العسل عمى تذخيع قانؾن تحت عشؾان ) الذخكات الجامعية( تدتشج الى  -1
عامميؽ ميسيؽ االول الدساح بكيام جامعات تعسل بريغة شخكات والثاني 

عمييا بالذكل الحي يزسؽ تحقيق الدياسة الؾطشية تقؾية الخقابة الحكؾمية 
 .9111لمتعميؼ العالي في سشغافؾرة وقج شخع القانؾن فعميا عام 

العسل عمى جحب والتشديق مع جامعات عالسية رصيشة لتأسيذ مخاكد في  -1
سشغافؾرة لتقؾية جؾانب البحث والتظؾيخ ونقل السعخفة الى الجاخل الدشغافؾري 

 .(6)الشذاط االقترادي وانعكاس ذلػ عمى

جعل سشغافؾرة مخكدًا إقميسيا فاعاًل لمتعميؼ العالي عبخ تعديد القجرة التشافدية  -9
 لسؤسدات التعميؼ العالي والبحث العمسي.

وفقا لسا تقجم ان تجخبة سشغافؾرة في اطار ادارة التعميؼ العالي ميسة ججًا  
( حيث التؾاصل بيؽ الجامعة وطالبيا بعج تخخجيؼ لزسان 3بالخرؾص الشقظة رقؼ )

ديسؾمة زخؼ السعمؾمات واكتداب ميارات قج تكؾن مكسمة لسا اخحوه ضسؽ مجة 
( ججيخة 1، كحلػ الشقظة رقؼ )دراستيؼ وىحا ضسان ميؼ لجؾدة راس السال البذخي 

باالىتسام الن التعاون مع الجامعات الخصيشة يعج مكدب ميؼ لغخض تظؾيخ واقع 
البحث العمسي وتشسية ميارة راس السال البذخي وتظؾيخ العامل التكشؾلؾجي في 
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االقتراد ناليػ عؽ محاكاة االساليب التي مكشت تمػ الجامعات العالسية مؽ تحقيق 
كحلػ الحال لباقي الشقاط كميا ذات اثخ ميؼ مع العمؼ ان اسمؾب مشح نجاحاتيا. و 

الجامعات حيدًا مؽ االستقاللية في اتخاذ القخارات كان مشيجا متبعا في تجخبة ماليديا 
 ايزًا. 

 التظهر في مؤسدات التعميم وترنفيها الدولي والتظهر في دفعات الخريجين ثالثا:

ظؾر عمى مدتؾى السؤسدات التعميسية سؾاء تبيؽ لشا ىحه السؤشخات حجؼ الت 
كانت معاىج او كجامعات بفخعييا السحمي واالجشبي لتعكذ تشامي القجرة االستيعابية 

 لمخاغبيؽ بالحرؾل عمى خجمة التعميؼ العالي والبحث العمسي.

 التغيرات الحاصمة في المؤسدات التعميمية -6

الجامعات السحمية واالجشبية يؾضح الججول القادم الشسؾ الحاصل في اعجاد 
 مع اعجاد السعاىج في سشغافؾرة خالل مجة الجراسة.

 9191-5661لمسجة  ( اعجاد الجامعات والسعاىج في سشغافؾرة3الججول )
فروع الجامعات  الجامعات الهطنية الدنة

 االجنبية
 المعاهد

5661 1 5 9 
9191 6 55 51 

 Pak tee ng,2013, the globlal war for talent respon sesand challengesالسرجر/ 

in the Singapore higher education system p282   والسؾقع االلكتخوني الحرائيات
 ar.actualitix.comسشغافؾرة 

يغيخ الججول الدابق مدتؾى التظؾر في مؤسدات التعميؼ العالي ولعل اعجاد 
سة سشغافؾرة في تؾطيج العالقة مع فخوع الجامعات االجشبية مؤشخ ميؼ عمى نجاح سيا

 الجامعات االجشبية وفقا لسا تؼ طخحو في ما تقجم مؽ البحث.



 حامد رحيم جناني/ الباحث            والتنمية االقترادية في سنغافهرة بين سياسات التعميم العالي تحميل العالقة 

Forty - eighth year - Vol. 76 June 2022 667 

 QSمهقع الجامعات الدنغافهرية ضمن ترنيف  -2

تغيخ الشتائج ضسؽ ىحا الترشيف مدتؾى الجؾدة لمخجمات التعميسية السقجمة مؽ  
تشافديتيا مع الجامعات األخخى. قبل الجامعات الدشغافؾرية وىي داللة أيزا لسدتؾى 

 ويؾضح الججول القادمة مؾقع الجامعات الدشغافؾرية ضسؽ الترشيف العالسي .
 عالميا QSموقع جامعات سنغافورة ضمن تصنيف ( 4)الجدول

 2222 2267 2266 2265 2264 الجامعة
 55 55 51 51 51 الؾطشية
 55 59 55 53 59 نانيانغ

-111 سشغافؾرة لالدارة
135 

115-131 113-131 113-136 115-139 

 com.topuniversityiesالسرجر / السؾقع االلكتخوني 

يغيخ الججول مؾاقع الجامعات الستقجم ضسؽ افزل جامعات العالؼ، 
فالتدمدالت الستقجمة تعظيشا ترؾر عؽ مشافدة تمػ الجامعات ألىؼ الجامعات 

الغخبية وغيخىا وىحه ميدة ميسة تحدب العالسية في الؾاليات الستحجة االمخيكية واوربا 
 الدارة التعميؼ العالي الشاجحة في سشغافؾرة.

 اسيؾيا QS( مؾقع جامعات سشغافؾرة ضسؽ ترشيف 1الججول)

 2222 2267 2266 2265 الجامعة
 5 5 9 5 الؾطشية
 9 3 5 3 نانيانغ

 69 62 65 91 سشغافؾرة لالدارة

 topuniversityies.comالسرجر / السؾقع االلكتخوني 

يبجو ان الجامعات الدشغافؾرية ىي االفزل اسيؾيا متفؾقة عمى جامعات 
ميسة مثل الجامعات اليابانية والساليدية والريشية وغيخىا وىحه ميدة ميسة ججًا تغيخ 
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نجاح الدياسات التي كانت تيجف الى جعل جامعات سشغافؾرة مخكدًا تعميسيا عمى 
 مدتؾى االقميؼ.

 أعداد دفعات الظالب الخريجين من الجامعات الدنغافهرية -1

يؾضح لشا الججول القادم مدتؾى االقبال عمى الجراسة في الجامعات والسعاىج 
 في سشغافؾرة .

 ( اعجاد الجفعات مؽ الخخيجيؽ في الجامعات والسعاىج الدشغافؾرية9الججول)
 التظهر% عدد الظالب الدنة
 ــــــ 91912 2222
2226 95296 9 
2222 93219 6 
2221 99161 55 
2222 96921 59 
2223 39191 51 
2224 39351 59 
2225 15691 51 
2226 12591 51 
2227 11611 59 
2262 93656 51 
2266 65115 59 
2262 66932 59 
2261 26936 53 
2262 515969 53 
2263 553911 59 
2264 592191 53 
2265 519912 51 
2266 592955 51 

 ar.actualitix.comالسرجر/ السؾقع االلكتخوني الحرائيات سشغافؾرة 
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يغيخ الججول الشسؾ الؾاضح باعجاد خخيجي الجامعات والسعاىج االمخ الحي 
 يؾضح نجاح السؤسدات التعميسية باستقظاب الظالب مؽ داخل سشغافؾرة وخارجيا.

العالي في سشغافؾرة، سيتؼ عبخ بعج ان تؼ بيان وتحميل واقع مشغؾمة التعميؼ 
السظمب القادم انعكاس تمػ السؤشخات عمى واقع الشذاط االقترادي لبيان العالقة بيؽ 

 مؤشخات التعميؼ العالي ومؤشخات التشسية االقترادية.

 المحهر الثاني : بعض مؤشرات التنمية االقترادية في سنغافهرة.

السية الثانية حيث احتمت مؽ كانت سشغافؾرة ساحة صخاع اثشاء الحخب الع 
قبل اليابان بعج ان عجدت بخيظانيا مؽ الجفاع عشيا وعادت مخة اخخى الى الديظخة 
البخيظانية بعج خدارة اليابان لمحخب، ومؽ ثؼ فيي شانيا شأن الجول الستخمفة كانت 
تعاني مؽ مذاكل عجيجة وصمت الى حج االمؽ واالستقخار الدياسي الحي فقجتو بعج 

، ناليػ عؽ الفقخ والبظالة والفداد السدتذخي 5691نعدلت عؽ ماليديا عام ان ا
وغيخىا، لكؽ بعج عام االستقالل وتؾلي ) لي كؾان يؾ ( لدمان الدمظة انظمقت الخظط 

 :(2)واالستخاتيجيات التشسؾية وكاالتي

 ( وامتازت ىحه االستخايجية باالتي:5621ــ  5691اوال: السخحمة االولى ) 

 التحؾل نحؾ الخاسسالية مع االىتسام بقزايا الجعؼ االجتساعي.تذجيع  .5

تقجيؼ طمب رسسي لألمؼ الستحجة لغخض تقجيؼ السداعجة في ما يتعمق  .9
 باالصالح االقترادي وتحقيق التشسية.

 اتياع سياسة احالل الؾاردات لغخض دعؼ البيئة االستثسارية الجاخمية. .3

 وارتكد االستخاتيجية عمى محؾريؽ ىسا:( 5661ــ5625السخحمة الثانية ) ثانيا:
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استيخاد احجث التظؾرات التكشؾلؾجية العالسية مؽ اجل زيادة انتاجية رأس  .5
السال والعسالة مؽ خالل تذجيع االستثسارات االجشبية السباشخة وتؾعيف 

 داخل االقتراد. السؾاىب بسعشى تظؾيخ السعارف والعمؾم

حؾكسة الخشيجة ورعاية السؾاىب العمسية مؽ تؾفيخ البيئة القانؾنية والفكخية وال .9
 اجل خمق مجاالت لالبتكار والتقجم التكشؾلؾجي.

 (استشجت االستخاتيجية عمى محؾريؽ ىسا:9191ــ 5665السخحمة الثالثة ) ثالثا:

 االنجماج باالقتراد العالسي وتعديد التشافدية لالنتفاع مؽ ميدات العؾلسة. .5

 االنتقال نحؾ اقتراد السعخفة. .9

وعمى اثخ تمػ التحؾالت بالسشغؾر االستخاتجي التشسؾي اصبحت سشغافؾرة مؽ الجول 
الشامية وتخمرت تساما مؽ مغاىخ التخمف التي رافقتيا خالل فتخة االحتالل، 

 وسيتزح ذلػ عبخ السؤشخات االقترادية في القادم مؽ البحث.
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 اوال: الناتج المحمي االجمالي ونريب الفرد منه
 السؤشخ مدتؾى الشسؾ في سشغافؾرة وداللة ذلػ عبخ السجة الدمشية لمبحث .يخصج ىحا 

( يبيؽ مدتؾى الشسؾ في الشاتج السحمي االجسالي ونريب الفخد مشو لمسجة 6الججول)
 لدشغافؾرة5691-9516$

 التظهر% نريب الفرد التظهر% الناتج المحمي الدنة 
 ــــــــ 361 ـــــــــــــ 611619311 5691
5695 691931621 2 191 52 
5693 656951112 91 131 51 
5691 261516513 -3 151 -1 
5691 661911191 6 111 9 
5621 55.61 5595 1631 669 
5661 39.51 911 55111 519 
9111 69.16 599 93921 516 
9113 66.19 5 93111 -5 
9159 961.16 9 15611 6 
9153 312.12 1 11121 1 
9151 351.21 9 19321 3 
9151 312.11 -9 13591 -9 
9152 363.99 6 16611 6 
9156 369.19 -1.3 16161 3 

  السرجر / البشػ الجولي   أصبحت الكيسة )مميار( 5621مشح عام  

تغيخ االرقام مع الذكل تظؾرات كبيخة في الشسؾ االقترادي في سشغافؾرة  
السحمي االجسالي، كسا يغيخ اثخ االزمات وانعكذ ذلػ عمى نريب الفخد مؽ الشاتج 

العالسية عمى الشسؾ عبخ الكيؼ الدالبة لمشسؾ وان كان التأثيخ طفيف ندبيًا، كسا نالحظ 
وىحا مؤشخ عمى فاعمية الخظة  5621وعام  5691مدتؾى الفخق الكبيخ بيؽ عامي 

السؤشخات  التشسؾية لتمػ السخحمة التي أحجثت ذلػ الفخق بالشسؾ االقترادي وستغيخ
 القادمة اىسية معجالت الشسؾ في تمػ عبخ بيان الشذاطات االقترادية السختمفة لدشغافؾرة.
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 ثانيا:مؤشر الرادرات في سنغافهرة

يعج مؤشخ الرادرات مؽ السؤشخات السيسة التي تعكذ طبيعة االقتراد  
او السرجر لتمػ الدمع والخجمات فالتشؾع في الرادرات ونؾعيا يعكذ مجى تظؾر 

 تخمف ذلػ االقتراد، وسيتزح ذلػ بالشدبة لدشغافؾرة عبخ السؤشخات القادمة.
 التظهر الحاصل في حجم الرادرات في سنغافهرة-6

 يغيخ الججول القادم مدتؾى الشسؾ في حجؼ الرادرات لدشغافؾرة .

 )مميار$(9152 -5661( حجؼ الرادرات في سشغافؾرة لمسجة 2الججول)
 التظؾر % حجؼ الرادرات الدشة
 ــــــ 33.96 5661
9111 511.11 915 
9111 591.16 99 
9119 523.66 55 
9116 566.25 2 
9112 913.26 3 
9116 521.55 -51 
9151 991.36 91 
9155 931.23 1 
9159 935.52 1.5 
9153 915.51 1 
9151 919.11 9 
9151 915.69 9 
9159 919.11 1.9 
9156 996.59 9 
9152 962.12 1 
 السرجر / البشػ الجولي

تغيخ لشا االرقام والذكل نسؾًا في حجؼ الرادرات لمسجة الدمشية السحكؾرة االمخ 
الحي يذيخ الى امكانيات سشغافؾرة في فتح اسؾاق خارجية لدمعيا وخجماتيا مسا يذيخ 
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الى مدتؾى جؾدة تشافدي نابع عؽ عسمية انتاجية متظؾرة ندبيا، ومؽ الزخوري 
 معخفة ليكل تمػ الرادرات لتعديد ىحه الفكخة.

 صادرات التكنهلهجيا المتقدمة في سنغافهرة -2

يبيؽ لشا الججول القادم حجؼ مداىسة الدمع ذات التكشؾلؾجيا الستقجمة في 
 اجسالي الرادرات الدشغافؾرية لالسؾاق الخارجية.

ي الستقجم مؽ اجسالي ( صادرات سشغافؾرة مؽ الدمع ذات السحتؾى التكشؾلؾج6الججول)
 الرادرات

 الشدبة% الدشة الشدبة% الدشة
9116 12.11 9153 11.15 
9112 19.69 9151 11.66 
9116 11.65 9151 19.19 
9151 19.31 9159 19.11 
9155 16.63 9156 13.51 
9159 12.11 9152 15.69 

 السرجر / البشػ الجولي

اعيخ الججول الدابق ندب عالية ندبيًا لسداىسة ىحا الشؾع مؽ الدمع في 
اجسالي الرادرات االمخ الحي يعظيشا ترؾرًا عؽ مدتؾى التظؾر الحاصل في 
الرشاعات السحمية في سشغافؾرة بالذكل الحي جعل ىحا الشؾع مؽ الرشاعات يحقق 

 حيد كبيخ خارجيًا. 
 واالتراالت في سنغافهرةصادرات تكنهلهجيا المعمهمات -1

يعبخ ىحا الشؾع مؽ الرادرات عؽ الخجمات التكشؾلؾجيا الخاصة بجانب 
 السعمؾمات واالتراالت وىي احج مكؾنات اقتراد السعخفة .
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( صادرات تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت مؽ اجسالي الرادرات في 51الججول)
 سشغافؾرة

 الندبة% الدمة الندبة % الدنة
2222 11.66 2227 33.99 
2226 19.99 2262 31.33 
2222 15.11 2266 92.65 
2221 16.61 2262 92.11 
2222 16.26 2261 96.61 
2223 51.22 2262 96.61 
2224 51.19 2263 33.19 
2225 31.51 2264 39.21 
2226 31.91 2265 39.19 

 السرجر / البشػ الجولي

حيدا ميسا في الشذاط االقترادي يبجو ان اقتراد السعخفة قج اخح  
الدشغافؾري والجليل ىحا السدتؾى مؽ الشجاح في جعل الشذاط السعمؾماتي جدء مؽ ما 

 يرجر لالسؾاق الخارجية بالشدبة لمشذاط التجاري في سشغافؾرة.

يتزح عبخ كل تمػ السؤشخات ان االقتراد الدشغافؾري اقتراد متظؾر 
ج بذكل كبيخ عمى الرشاعة التحؾيمية واقتراديات تكشؾلؾجيا ذو صادرات متشؾعة تعتس

 السعخفة.

 ثالثًا: الفقر والبظالة في سنغافهرة

مؽ السؤشخات السيسة التي تعكذ الظبيعة التذغيمية لالقتراد ىسا الفقخ 
والبظالة كسا يقجم مؤشخ الفقخ صؾرة ولؾ جدئية عؽ طبيعة التؾزيع لشسؾ الجخل 

مؤشخ البظالة صؾرة وان كانت جدئية عؽ فاعمية الحاصل في االقتراد، كسا يقجم 
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الدياسات االقترادية الستبعة بالخرؾص السالية مشيا باعتبارىا تعكذ الشذاط 
 الحكؾمي الحي يعج ركشًا اساسيًا في الشذاط التشسؾي .

 مؤشر البظالة في اقتراد سنغافهرة-6

عمى حجؼ  يؾضح لشا ىحا السؤشخ معجالت البظالة في سشغافؾرة وداللة ذلػ
 التذغيل في االقتراد.

 9156 – 5629( يؾضح معجل البظالة في سشغافؾرة لمسجة55الججول)
 الندبة% الدنة الندبة% الدنة
6764 9 2262 2 
6772 9 2261 6.7 
6776 5.1 2262 2 
2222 3.1 2263 6.7 
2226 919 2264 2.6 
2227 3 2265 2.2 
2262 919 2266 2.6 
2266 9 2267 2.1 

 ar.actualitix.comالسرجر/ السؾقع االلكتخوني الحرائيات سشغافؾرة 

معجالت البظالة كسا تبجو في الججول تستاز باالستقخار الشدبي مع انخفاضيا 
 االمخ الحي يعكذ لشا قابمية االقتراد عمى تؾفيخ فخص العسل بذكل مدتجام.

 مؤشر الفقر في سنغافهرة -2

الدياسات التشسؾية، ويغيخ لشا الججول القادم يعج الفقخ تحجي كبيخ امام 
معجالت الفقخ في سشغافؾرة لتعكذ مجى فاعمية الدياسات التشسؾية بتحقيق ىجف 

 القزاء عمى الفقخ.
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 9156-5691( معجالت الفقخ في سشغافؾرة 59الججول)
 2267 2266 2223 6757 6752 6742 الدنة
 1 1.5 9.6 99 99 39 الفقر%

 ar.actualitix.comالسرجر/ السؾقع االلكتخوني الحرائيات سشغافؾرة 

ان الشدب التي عكدت معجالت الفقخ تغيخ ان ىشاك اداء تشسؾي ناجح جعل 
معجالت الفقخ تشخفض بيحا الذكل، وبحلػ فان تمػ الشتائج تحتدب لمسخظط 

 االقترادي.

العالي والتنمية االقترادية في المحهر الثالث: تحميل االرتباط بين مخرجات التعميم 
 سنغافهرة

مشظكيًا ان) لكل اثخ مؤثخ( ومؽ ثؼ اذا ما حممشا تمػ التظؾرات التشسؾية التي  
بانت عبخ السؤشخات الؾارد في ما تقجم والتي اعيخت اثخ لجور معخفي ليذ خاف في 

عالي  الشذاط االقترادي لدشغافؾرة فالرادرات اغمبيا ىي سمع ذات محتؾى تكشؾلؾجي
اضافة لخجمات معخفية واتراالت وىحا ال يسكؽ ان يكؾن في اقتراد متخمف معخفيا، 
فالكالم عؽ صادرات اي اسؾاق خارجية فييا مشافدة ليدت بالديمة تتظمب شخوط 
عالية السدتؾى لمتشافدية وبسا ان مؤسدات التعميؼ العالي ىي االىؼ عمى االطالق في 

قتراد بالسعخفة فشتمسذ ىشا اىسية التعميؼ العالي في ذلػ ما يتعمق بتدويج السجتسع واال
بسعشى ان عيخ لشا مؽ سياسات تعميسية تيجف لمتاثيخ عمى مجخى الشذاط االقترادي 
يبجو انيا كانت مؤثخة وفقا لمسؤشخات سالفة الحكخ،اذن مشغؾمة التعميؼ العالي عبخ 

االنتاج كسا ونؾعا وىحا ما سياساتيا ومؤسداتيا التشديكية كانت ذات اثخ في تظؾيخ 
 اعيختو معجالت الشسؾ في الشاتج السحمي االجسالي وليكل الرادرات.

بالسقابل ان الدياسات التشسؾية الستتالية يبجو انيا كانت مؤثخة ايجابيا عمى  
تحؾيل سشغافؾرة مؽ بمج متخمف الى بمج نامي وقج جعل ذلػ مؽ الشذاط االقترادي 
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انعكذ عمى ايجاد العؾامل التي مشذأنيا ان تجخل مشغؾمة التعميؼ  القائؼ نذاطًا متشاميا
العالي والبحث العمسي في اختبار حكيقي اي بسعشى ان راس السال البذخي لسخخجات 
التعميؼ والبحؾث العمسية الخاصة بالتظؾيخ التكشؾلؾجي اصبحت عمى السحػ في 

خ ندبيا والستجني بشفذ اختبار حكيقي والجالئل عمى ذلػ ىؾ حجؼ البظالة السدتق
الؾقت ومعيا مؤشخ الفقخ الحي تجنى بذكل كبيخ خالل سشؾات تظبيق الدياسات 
االقترادية التشسؾية وىحا يعشي ان اقتراد سشغافؾرة اقتراد تذغيل ومخخجات التعميؼ 
العالي مؽ راس مال بذخي بالتأكيج ضسؽ ىحه السؾجة التذغيمية كحلػ تظؾر وسائل 

سكشت مؽ اخح حيد جيج في االسؾاق الخارجية بقجرتيا التشافدية وعيخ االنتاج التي ت
ذلػ عبخ كسية ونؾعية الرادرات وكل ذلػ يعؾد لمتظؾر التكشؾلؾجي عبخ السخاحل 
التشسؾية وىحا بسجسمو ادوار مشاطة بالتعميؼ العالي عمى االقل اغمبيا ، وكل ذلػ يؤشخ 

 ذلػ باالتي:نجاح لمتعميؼ العالي تشسؾيا، ويسكؽ تمخيص 

ان في سغافؾرة تعميؼ عالي فاعل ذاتيا عبخ مدتؾى الجؾدة السختفع لالداء  (5
السؤسداتي لمتعميؼ العالي وقج عيخ بالترشيفات العالسية الستقجمة ) العؾامل 

 الحاتية الفاعمة(.

ان في سشغافؾرة تأثيخ ميؼ لمتعميؼ العالي عمى تحقيق التشسية االقترادية عبخ  (9
ة التشديكية وغيخىا التي اوججىا العقل السخظط اقتراديا الخظط والسؤسد

 لجييؼ)العؾامل السؾضؾعية السدانجة(.
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 االستنتاجات

ىشاك عالقة ارتباط بيؽ مخخجات التعميؼ العالي والشذاط االقترادي في  .5
 سشغافؾرة.

ىشاك اىتسام كبيخ عكدتو السؤشخات في ما يتعمق باالىتسام الحكؾمي بالتعميؼ  .9
 في سشغافؾرة.العالي 

ان اقتراد سشغافؾرة اقتراد مشافدة عالسية لسا شكمتو صادراتيا مؽ اىسية  .3
 عمى الرعيج الكسي والشؾعي.

 

 التهصيات

ان نسؾذج سشغافؾرة في ما يتعمق بادائيا االقترادي ججيخ بالسحاكاة بالشدبة  .5
 لمجول الستعثخة تشسؾيا.

مدتؾى االنفاق التظؾيخ  ضخورة االىتسام بسؤسدات التعميؼ العالي عبخ رفع .9
ليا مع تحديؽ جؾدة التعميؼ فييا لغخض ضسان تاثيخىا االيجابي عمى 

 مجخيات الشذاط االقترادي بالشدبة لمجول الستعثخة تشسؾيًا.

ضخورة وضع الخظط الكفيمة بايجاد اعمى مدتؾيات التشديق بيؽ مخخجات  .3
 ول الستعثخة تشسؾيًا.التعميؼ العالي وحاجات التشسية االقترادية بالشدبة لمج
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البحث مدتل عؽ االطخوحة السؾسؾمة ) فاعمية التعميؼ العالي وانعكاساتو عمى التشسية  )*(

االقترادية في العخاق دراسة تحميمية مقارنة عمى ضؾء تجارب دولية( لمباحث حامج رحيؼ 
 جشاني واشخاف أ.د لؾرنذ يحيى صالح.

،التجخبة التشسؾية في سشغافؾرة، مجمة بحؾث الذخق االوسط، 9152ابتدام دمحم العامخي،  (5)
 961،ص11

( 2)kings ley Bolton, Werner Botha , John Bacon, 2017 , English –medium 

instruction insingapore higher education : policy realiries and 

challerges.p3-5 
(3)Pak Tee Ng , 2013 , the globlal war for talent responses and challenyes in 

the the Singapore higher education system.p281 

Kingsley:previous source,3(4 ) 
(5) G. Shantakumar , 1992 , student loans for higher education in Singapore 

some observations.p406 
(6)David Chan and pak Tee Ng , 2008, similar Agendas, Diverse strategies: 

the quest for a regional hub of higher education in Homg Kong and 

Singapore.p495 

ضسؽ ىحه الخظؾة نجحت سشغافؾرة في تحقيق اتفاقات مع جامعات ميسة مثل جامعة بشدمفانيا  (6)
 وجامعة شيكاغؾ لمجراسات العميا وجامعة ىؾبكشد وغيخىا.

 929 -966( العامخي:السرجر الدابق ذكخه ،6)
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