
 منوذج مقرتح لتطبيق احملاسبية التعليمية                               وفاء زكي بدروسد/ 

 

687 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                             العدد الرابع – يناير 2016م

التعليم العالي  فى تطبيق المحاسبية التعليميةل مقترحنموذج 
 ة الواليات المتحدة االمريكيةالمصري في ضوء خبر 

 *د. وفاء زكى بدروس

 الملخص:

بسبب الشكوى  قد تزايد االهتمام في اآلونة األخيرة بجودة التعليم العالي
المتدنية ألداء ودة في التعليم العالي والمستويات جمن انخفاض ال

باإلضافة إلى وجود بعض المشكالت والمتمثلة في عدم وجود فلسفة ،خريجين
تعليمية واضحة المعالم وارتفاع النمو الكمي وتدني المستوى الكيفي في التعليم 

 العالي.

في إصالح التعليمية تناولها لمشكلة المحاسبية لذا تأتى أهمية الدراسة من        
مصر من خالل الدور التي تقوم به المحاسبية والتي يتوقف عليه إلى بالعالى  التعليم

فعالية التعليم وتحسينه وإصالحه وجودة مخرجاته، وحسن اإلفادة من  –حد كبير 
 .اإلمكانيات المادية والبشرية من خالل الجهات المسئولة عن المحاسبية

 تهدف الدراسة الى :

وانماطها وخصائصها المحاسبية التعليمية  التعرف على مفهوم (1)
 .والمبادئ التي تستند عليها

 فى العالى التعليم في التعليمية المحاسبية نماذج أبرزالتعرف على  (2)
 . االمريكية المتحدة الواليات خبرة ضوء

                                                 
 جامعة االسكندرية. –كلية التربية  –مدرس التربية المقارنة *
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التعليم  الوقوف على أهم مبررات األخذ بالمحاسبية التعليمية فى (3)
 .العالي في مصر

حة لتطبيق المحاسبية الوقوف على مجموعة من البدائل المقتر  (4)
التعليمية فى التعليم العالى المصرى فى ضوء خبرة الواليات 

 المتحدة االمريكية.

تطبيق المحاسبية التعليمية في التعليم العالي وضع نموذج مقترح ل (5)
 خبرة الواليات المتحدة االمريكية.المصري في ضوء 

الدراسات المقارنة وقد وقد استخدم البحث مدخل تحليل النظم كأحد مداخل 
 واختيار الثالثة البدائل بين الموازنة على بناءتوصل البحث الى ثالثة بدائل و 

وهو النموذج المقترح  األمثل البديل أختيار مبرراتتم التوصل الى  منها األنسب
لتطبيق المحاسبية التعليمية فى التعليم العالى المصرى فى ضوء خبرة الواليات 

من مدخالت وعمليات  النموذج مكوناتيكية ، وقد تم تحديد المتحدة االمر 
، ومعوقات تطبيقه وسبل التغلب  النموذج تطبيق متطلبات، الى جانب ومخرجات

 عليها.
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Proposed educational model accounting for the 

application in the Egyptian higher education in 

light of the experience of the United States of 

America 

                Dr..WafaaZakiBadrose 

It has been increasing attention lately higher quality of 

education because of the complaint of quality decline in higher 

education and low levels of the performance of graduates, in 

addition to having some of the problems and of the lack of a 

clearly defined educational philosophy and high quantitative 

growth and low qualitative level in higher education. 

       So the importance of the study addressed the accounting of 

the problem of education in higher education reform in Egypt 

through the role played by accounting and that it depends to a 

large extent - the effectiveness of education and improved and 

repaired, and the quality of its output, and good use of their 

material and human resources by those responsible for the 

accounting. 

The study aims to: 

1. identify the educational concept of accounting and 

patterns, characteristics and principles that are based on 

them. 

2. to identify the most prominent educational accounting 

models in higher education in light of the experience of 

the United States of America. 

3. stand on the most important justifications for taking 

teaching in higher education in Egypt. 
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4. stand on a set of proposed alternatives to the application 

of accounting education in higher education in light of 

the Egyptian experience of the United States of America. 

5. a proposed educational model accounting for the 

application in the Egyptian higher education in light of 

the experience of the US position. 

 

Supports research on the use of the style of systems analysis as 

one of the entrances of Comparative Education, which can be 

defined as a continuum of setting goals and then design systems 

alternative to achieve them and then assess these alternatives in 

light of their effectiveness, and that educational accounting as a 

system consists of inputs, processes and outputs of the feedback 

and knowledge deficiencies and imbalances in applying the 

accounting educational system and the development of 

alternatives to improve its work and achieve the quality of 

higher education in Egypt. 

The research has come to the three alternatives and based on the 

balance between the three alternatives and choose the most 

suitable of which was reached rationale for the selection of 

optimal variant of a proposed model of educational accounting 

for the application in the High Egyptian education in the light of 

the experience of the United States of America, and you have 

led determine the components of the model inputs, processes 

and outputs, along with application of the model requirements, 

in addition to put the theory to evaluate the proposed model 

standards, and to identify obstacles to the expected 

implementation of the proposed model and the development of 

ways to overcome these obstacles. 

 

 



 منوذج مقرتح لتطبيق احملاسبية التعليمية                               وفاء زكي بدروسد/ 

 

691 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                             العدد الرابع – يناير 2016م

ٌ ٌٌنموذج  ٌالتعليمٌالعاليٌفيلتطبيقٌاملحاسبيةٌالتعليميةٌٌمقترح 

ٌاألمريكيةةٌالوالياتٌاملتحدةٌاملصريٌفيٌضوءٌخبٌر

  *د. وفاء زكى بدروس                                                  
 مقدمة:

، العقود األخيرةالية خالل بمكانة ع يظقد ح ـــــبوجه عام ـــــ كان التعليم  إذا
قد ـــــ  جه خاصبو  ـــــفإن التعليم العالي  ؛البشريةنتيجة الرتباطه بتنمية الموارد 

يات داخل لتميزه بعدد من الخصائص والمسئول ؛همية أكثرأ استحق مكانة أعلى، و 
يمثل  العاليالتعليم  إلى أن كثير من الدالئلتشير و  .المنظومة التعليمية ككل

لمتنامي في اقدم لتي تتميز بالتاالمدخل الرئيسي لحضارة القرن الحادي والعشرين، 
 ،طالب :فيها عقول الصفوة من تنصهر التيوالبوتقة  ،مختلف مجاالت الحياة

يم وإذا كانت هذه المكانة السامية للتعل .هوأهداف مجتمع ،لتحقيق أهدافه ؛أساتذةو 
فإنه يعيش اآلن حقبة يمكن أن تكون األصعب  ،العالي قد استمرت سنوات طويلة

وربما يرجع ذلك إلى مشكالت وصعوبات كثيرة تعرقل ؛ منذ بداية االهتمام به
ولكي يسترجع هذه  .سريعة ومعقدة يصعب عليه مواكبتهامسيرته، وتغيرات وتحديات 

عليه إعادة بناء نسيجه: البشري،  ،المكانة، ويستعيد دوره القيادي للمجتمع والفرد
والمادي، والمعرفي، واألخذ بالجديد من المبادئ والسياسات واألفكار اإلبداعية التي 

بينه وبين ما يدور حوله من تحوالت  اتساعده في تضيق الفجوة التي تتسع تدريجي  
 ت.وتحديا

، وأسرعت جاهدة دمة أيقنت هذه الحقيقة منذ سنواتكثير من الدول المتقو 
فقد أصبح من الحتمية على  ؛وما يدور حوله ،ق هذه الفجوة بين التعليم العالييلتض

ن تستيقظ من غفوتها قبل فوات األوان، وتنتهز الفرصة لتجدد من أامية الدول الن
 ات أو نواتج.جومخر  ،وعمليات ،مدخالت :ا العالي مننسيج تعليمه

التعليم العالي بها  يواجه ـــــ باعتبارها دولة ناميةـــــ صر العربية جمهورية مو 
، ويحتاج إلى مزيد من الجهد، والفكر، واإلمكانات: والتحدياتمشكالت العديد من ال

                                                 
 .جامعة اإلسكندرية ــمدرس التربية المقارنة، كلية التربية *
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ه، ويجدد نشاطه، ويسترد مكانته نوالمالية؛ حتى يستعيد تواز  ،والبشرية ،المادية
 (1:28) العربي.القيادية لمجتمعنا 

 ألوجه اطبيعي   اإن األخذ بمنهجية كاملة للمحاسبية التعليمية يعد نتاج  لذلك ف
نية من ويؤكدها المستويات المتد ،التي تشهدها العملية التعليميةالمتعددة القصور 

، واستجابة للرؤى العلمية التي تطالب أن تكون كل األداء التعليمي من ناحية
وتصر على  ،تقانذات مستويات عالية من الجودة واإلعناصر المنظومة التعليمية 

أن تخضع بكل مكوناتها لعمليات محاسبية شاملة من ناحية ثانية، وأنه فيما يتعلق 
ؤشرات القصور التي تستوجب المحاسبية فيمكن الحكم عليها من خالل م بأوجه

تصال الجيد بين ح في مستويات المنتج التعليمي وفي تحقيق االضاالنخفاض الوا
في الوقت الذي صاحبه فيه األداء المنخفض تزايد في معدل تكلفته، و ، التعليم والبيئة

 (2:73) .ع محاسبية أمام المجتمعبالشكل الذي يجعله في موض
في  رئيسية   التعليمية أداة   ن المحاسبيةأالدراسات على  كثير منال كما أجمعت

تجري لتحسين العمل التعليمي، إذا أرادت المجتمعات أن  التي صالحاإلعمليات 
بضرورة وضع آليات فاعلة  ، وذلكتقانالتعليمية ليتجه نحو الجودة واإل تطور نظمها

 (3:260) للمراقبة.
 ،المحاسبية في التربية هو حديث الساعةبأن االهتمام  ،مما سبق نستنتجو 

أن  (Robin Martin)روبين مارتن  فتشير، األمريكيةوخاصة في الواليات المتحدة 
أربعة موضوعات من سبعة رئيسية مدرجة على موقع اتحاد التربية الوطني األمريكي 

مما يدل على  ؛على الشبكة العالمية للمعلومات تتحدث عن المحاسبة في التربية
 (4:43) ا.وتربوي   ،اووطني   ،اسياسي   :لهما المعطاةواألولوية  ،أهميتها
مرتبط  اجديد   ا، أو نموذج  ، أو سياسة  انظام  باعتبارها المحاسبية التعليمية ف
من ا ملحوظ   اقد وجدت اهتمام  و بتطبيق نظم الجودة الشاملة واالعتماد،  اشديد   اارتباط  

 ا، ولعب تطبيقها دور  لتعليم العالي في الدول المتقدمة، ومؤسسات االحكوماتب جان
المؤسسي، أو الفردي، أو ، القومي سواء على المستوى  ،األداءفي تحسين  احيوي  

ر من نصف الواليات إلى أن أكثـــــ  ادرأحد المص وكما يشير ـــــوالدليل على ذلك 
ليمية في التعليم العالي، أو آخر من نماذج المحاسبية التع انموذج   قتطب األمريكية
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تطبق نظم  أمريكية   والية   46أن هذا العدد ارتفع خالل عامين إلى  في حين
 (5:20).المحاسبية في التعليم العالي

 ريكاة الذي تشهده الدول المتقدمة كأميالمحاسبب على الرغم من االهتمام الزائدو 
 التعليمية ، فال يزال مفهوم المحاسبيةالمصري نظام التعليم يوازيه في  ال نجد له ما

ال يتعدى المفهوم الضيق لدور اإلدارة واإلشراف في التحقيق من قيام  وبسيط   اسطحي  
باألنظمة والتعليمات دون الدخول في المحاسبية عن  موالتزامه ،مجباتهابو  العاملين

 .ومالءمتها لمتطلبات العصرومستوياتها  التعليميمخرجات النظام 
توجهات الفي أدائه و  اشهد قصور  من واقع تعليمي ي ،لى ما سبق عرضهعبناء و 

 ،راصدة لما يتخذ من إجراءات إصالحيةالعملية المحاوالت الو  ،داعمةالتربوية ال
من أن مواجهة التحديات المعاصرة والتفاعل مع محدثاتها أمر تفرضه  اوانطالق  

بأن األخذ  اإجراءات تعليمية فاعلة وقادرة، وتسليم   ويستلزم ،المصلحة الوطنية
 ة التعليمية قد يكون أحد اآلليات الفاعلة في هذه المواجهة، وباعتبارها أداة  يبالمحاسب

ءة اإلنتاجية التربوي والتعليمي وفي دعم الكفاتسهم في ترشيد القرار  وتقنية   فكرية  
حاول إلقاء الضوء على المحاسبية التعليمية ي ،البحث فإن هذا؛ للمؤسسات التعليمية

 .المصري  العالي التعليم فيذ بها كفكرة متميزة يمكن األخ
 :البحثمشكلة 

ا نحو االرتقاء سعي   العاليالرغم من الجهود المبذولة لتطوير التعليم على 
 باإلضافة ،العاليى من انخفاض جودة التعليم ن هناك شكو ؛ إال أبجودته وكفاءته

ن تسهم من الممكن أ والتي ،ن هناك العديد من المشكالت المرتبطة بهلى أإ
 (:6:4)يليمعالجتها، ويمكن تحديد هذه المشكالت فيما  في المحاسبية التعليمية

 :مدخالتالمشكالت مرتبطة ب -1
  .عدم وجود فلسفة تعليمية واضحة المعالم •
 العالي.مؤسسات التعليم أعداد الطالب المقبولين في  زيادة •

 بالعمليات:مشكالت مرتبطة  -2
الــنظم التعليميــة قلبــات السياســة التعليميــة بالشــكل الــذي أثــر علــى اســتقرار ت •

 القائمة.
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ـــنظم نقـــص ا • ـــر فـــي اســـتقرار ال ـــيم بالشـــكل الـــذي أث لمـــوارد المخصصـــة للتعل
 التعليمية القائمة.

 مشكالت مرتبطة بالمخرجات: -3
مســتوى مــا يقدمــه التعلــيم العــالي مــن خــريجين ذوي عائــد قليــل فــي  ضــعف •

 تحقيق أهداف المجتمع.

 ،مصر في تعاظمت حركة االرتقاء بجودة وإصالح التعليم العالي ،هنامن و 
أتاح فرصة  فقد األكمل؛وذلك راجع إلى أن نظام التعليم لم يقم بواجبه على الوجه 

ومن ثم أوجب األمر إدخال سياسة  ،انتشار المستوى التعليمي المتوسط للطالب
وتحسين األداء  ،عملية التعليميةلالرتقاء بمستوى أداء ال ؛المحاسبية في التعليم العالي

 (7:67)مؤسساته. في 
ة يحاول إلقاء الضوء على المحاسبي الحالي البحثفإن  ،على ذلك وبناء  

خاصة  ؛مصر في العاليالتعليم تطبقها مؤسسات يمكن أن  ،التعليمية كفكرة متميزة
 ونظم االعتماد. ،أنها تمثل أحد العناصر األساسية إلدارة الجودة الشاملة

 :التالي يالتساؤل الرئيس في البحثمشكلة  تبلورتوقد 
المصري  العاليالتعليم  فيالمحاسبية التعليمية  تطبيقل النموذج المقترحما 

 ؟األمريكيةضوء خبرة الواليات المتحدة  في
 الفرعية التالية: يستلزم اإلجابة عن األسئلة يعلى التساؤل الرئيس ولإلجابة

المبادئ التي ما و  ؟خصائصهاما و  ؟نماطهاما أو  ؟المحاسبية التعليمية مفهومما  -1
 تستند عليها؟

الواليات  ضوء خبرة في العاليالتعليم  المحاسبية التعليمية في نماذجما أبرز  -2
 ؟األمريكيةالمتحدة 

 في مصر؟ عليمية في التعليم العاليالت األخذ بالمحاسبية مبرراتما  -3
 في المصري  العاليالتعليم  فيما البدائل المقترحة لتطبيق المحاسبية التعليمية  -4

 ؟األمريكيةضوء خبرة الواليات المتحدة 
المصري في  العاليليمية في التعليم تطبيق المحاسبية التعلالنموذج المقترح ما  -5

 ؟األمريكيةخبرة الواليات المتحدة ضوء 



 منوذج مقرتح لتطبيق احملاسبية التعليمية                               وفاء زكي بدروسد/ 

 

695 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                             العدد الرابع – يناير 2016م

 :البحثأهداف 
 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:

والمبادئ التي  ،ائصهاوخص ،نماطهاأو  ،المحاسبية التعليمية التعرف على مفهوم -1
 .تستند عليها

 ضوء خبرةفي  العاليالتعليم  المحاسبية التعليمية في نماذجأبرز  التعرف على -2
 .األمريكيةالواليات المتحدة 

المحاسبية التعليمية في التعليم العالي في ب األخذ مبررات الوقوف على أهم -3
 .مصر

 في المصري  العاليالتعليم  فيلى بدائل لتطبيق المحاسبية التعليمية التوصل إ -4
 .المتحدة األمريكيةيات ضوء خبرة الوال

 ليمية في التعليم العاليتطبيق المحاسبية التعل لى نموذج مقترحالتوصل إ -5
 .األمريكيةخبرة الواليات المتحدة المصري في ضوء 

 :البحثأهمية 
 :من البحثتأتي أهمية 

مصر العالي في  إصالح التعليم التعليمية، ودورها فيالمحاسبية  نظامل هتناول -1
فعالية كل من:  يتوقف عليه إلى حد كبيرإذ  ؛تقوم به الذيمن خالل الدور 

وجودة مخرجاته، وحسن اإلفادة من اإلمكانيات  ،وإصالحه ،وتحسينه ،التعليم
 .المادية والبشرية من خالل الجهات المسئولة عن المحاسبية

 ودور ل مهاميتناو ف ؛من الجهات المسئولة عن المحاسبية اكبير   اقطاع   هتناول -2
 في مصر.العالي  كل منها في تحسين أداء التعليم

االتجاهات العالمية المعاصرة في مختلف دول العالم والتي تتمثل يساير البحث  -3
لكي تتم  ؛التعليم العالي في مؤسسات التعليمية محاسبيةتفعيل الفي ضرورة 

سياسة وهو ما يمثل أحد العناصر الرئيسية في ال ،عملية تحسين األداء
في التعليمية المستمدة من المعايير القومية لتحسين وإصالح التعليم العالي 

 مصر.
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والتي يمكن من  ،في توفير المعلومات الالزمة لصانعي القرار يساهم البحث -4
لكي تتم عملية  ؛ملهاعخاللها إعادة النظر في مهام هذه الجهات وطرق 

 اإلصالح التعليمي.
 :وخطواته، البحثمنهج 

 ،كأحد مداخل التربية المقارنة ،سلوب تحليل النظمعلى استخدام أ يعتمد البحث
ثم تصميم للنظم  ،سلسلة متصلة من تحديد األهداف" :نهيمكن تعريفه على أ والذي

، وذلك باعتبار (8:130)"ضوء فعاليتها فيثم تقييم هذه البدائل  ،البديلة لتحقيقها
وتغذية  ،ومخرجات ،وعمليات ،مدخالت :ا يتكون منالتعليمية نظام  المحاسبية 

ووضع  ،التعليمية المحاسبية نظام تطبيق فيل والخلومعرفة جوانب القصور  ،راجعة
 مصر.في  العالي جودة التعليمتحقيق و  ،بدائل لتحسين العمل به

 :التالين تسير الدراسة على النحو أ المنهجيتطلب استخدام هذا األسلوب و 
وجمع البيانات  ،: مرحلة وصف نظام المحاسبية التعليميةالمستوى األول •

 والمعلومات المتعلقة بمكونات النظام.
والكشف عن أوجه القصور  ،للنظام الحاليتشخيص الوضع  :الثانيالمستوى  •

 .كافة مكونات النظام في
، ووضع اإلجراءات البديلة لتحسين البدائل المقترحة: تحديد المستوى الثالث •

 النظام.العمل في 
واختيار البديل األفضل واألكثر مالئمة  ،المقارنة بين البدائل المستوى الرابع: •

يعمل  التيوتحليل البيئة  ،من خالل تصميم البديل ،المصري لواقع المجتمع 
 .البديلجراءات المطلوبة لتنفيذ وتحديد اإل ،فيها

 الصورة المناسبة. فيووضعه  ،تقويم البديل المستوى الخامس: •
 :البحثمصطلحات 

 :Accountabilityالمحاسبية  -أ
 ،ناقشه الحال :أييشير المعنى اللغوي للمحاسبية التي هي من الفعل: حاسب، لغة: 

التي  Accountabilityأو بمعناها الخاص  ،Accountوذلك في معناها العام 
ا يجعله مم   ؛نتيجة مسئولية الفرد عن أدائها ،معينةتعني المحاسبة عن أعمال 
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عرضة للمحاسبة لتفسيره أو تعليله لما يحاسب عنه، وهي تختلف عن 
Accounting من قبل شخص  ،التي تعني علم فن تدوين الحسابات وتفسيرها

دفتر الحساب أو يعتمد في عمله على ما يتم تسجيله في و  ،يطلق عليه محاسب
 (9:97) المحاسبة.

أل عنه س :لى معني التفتيش من الفعل فتش بمعنىإوقد تخرج المحاسبية 
نجازها من دقة واهتمام، ومعنى هذا إيعرف ما اتبع في لواستقصاه، وبمعنى: فحصها 

أن خروج المحاسبية لمعنى التفتيش يعني عمليات المراقبة التي تتم على المؤسسات 
لفحص، والمعاينة، ا :المختلفة، والتي يقوم من خاللها المفتش بثالثة أمور هي

 (10:7)معنية. قضايا والتفتيش حول 
ما أمام  شيءعن  أن يكون الفرد مسئوال   :وقد تعني بمعناها اللغوي العام

أو  ،األمر وجود محاسب له الصالحية في صرف مكافأة يستلزماآلخرين، ولذا 
 عنه. ينلمستوى األداء واإلنجاز في العمل المسئول افرض عقوبات على األفراد تبع  

ون من أعمال، فتر قا يي تعبر عن مسئولية األفراد عم  بمعنى العملية التواصطالًحا: 
األداء الوظيفي من وبالقياس على ذلك يتحمل الجهاز اإلداري ما يترتب على 

 .(11:24) سلوكيات وتصرفات
التزام العاملين  :التالي اإلجرائيالمفهوم يتبنى البحث  ،على ما سبق بناءً و 
 .اإلداري مام الجهاز المطلوب منهم أفي الوظي باألداء

 :Educational Accountabilityالمحاسبية التعليمية  -ب

ويتصف بالغموض، لذلك فهو ليس من المصطلحات المثيرة للجدل، يعد وهو 
 ،االقتصاد :تمت استعارته من مجاالت فقد ؛ويةمن المصطلحات ذات األصول الترب

طريقة منظمة يستخدمها كل " :"يسيلدايك" وزمالئه بأنها اهعرفيو  .والتجارة ة،والصناع
المربين، وصانعي القرار، والعامة، للتأكد من أن المؤسسات التعليمية تقدم  :من

فيها، وتتضمن المحاسبية مجموعة من العناصر العامة،  امهارات ومعلومات مرغوب  
والتقدم نحو تحقيق األهداف، والمقاييس، وتحليل  ،مثل: األهداف والمؤشرات

 (12:39). "والجزاءاتآت، والمكاف ،وكتابة التقارير والنتائج ،اناتالبي
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 "للمحاسبية في التعليم العالي بأنها اتعريف   (Harvey, 2004)قدم "هارفي" و 
 اأو برهان   ذا جودة عالية، وأن تقدم دليال   امؤسسة ما بأن تقدم تعليم   أيجدية ضمان 

ليم العالي في معظم ألن التع اعلى قيمة واستخدام المصادر العامة، ومن ثم ونظر  
، وأن يحاسب على استخدامه كي يبرهن على قيمته ؛تطلبات عظيمةمالدول يواجه 

للمصادر العامة، ويكون الهدف من النظام المحاسبي في التعليم العالي مساعدة 
، وإداريين، ومجتمع وأعضاء هيئات تدريس ،طالب :فيه من جميع المشاركين

وحكومة في تحديد أوجه القوة وأوجه الضعف في العملية  ،محلي، ورأي عام
كي تتحسن الجودة التعليمية في كلياته  ؛التعليمية، وكيفية إنفاق الميزانية

 (13:40)."المختلفة

سلوب أو أ هي" :التالي اإلجرائي يتبنى البحث المفهوم ،سبق وفي ضوء ما
لتحقيق الجودة  ؛لهافي الوظي باألداءطريقة منظمة للتأكد من قيام المؤسسة التعليمية 

  ."المطلوبة
 الدراسات السابقة:

 عربية:الدراسات الأواًلـــ 
االستقاللية والمحاسبية " بعنوان:، (م2000دراسة عادل عبد الفتاح سالمة ) -1

ة اإلفادة وإمكاني   ،األمريكيةنجليزية و مقارنة في الجامعات الفرنسية واإل  دراسة
 .(14:6)"منها في الجامعات المصرية

 ،استهدفت الدراسة التعرف على مفهوم االستقاللية والمحاسبيةأهداف الدراسة:  -
، وكذلك التعرف على القوى المؤثرة في همية التوازن بينهما في الجامعاتوأ 

والتوصل إلى تصور مقترح لتحقيق االستقاللية والمحاسبية الجامعية، 
 االستقاللية والمحاسبية في الجامعات المصرية.

 تعتمد الدراسة على المنهج المقارن. المنهج المستخدم في الدراسة: -

 أهمها: ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجنتائج الدراسة:  -

لتدعيم مبدأ في محاوالتها  األمريكيةتتشابه الجامعات الفرنسية واإلنجليزية و  •
 االستقاللية.
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في تنفيذها لمبدأ  األمريكيةتتشابه الجامعات الفرنسية واإلنجليزية و  •
 وأجهزتها. ،وتختلف في نظم المحاسبية ،المحاسبية

 أهمية التوازن بين االستقاللية والمحاسبية في الجامعات المصرية. •

مقارنة لنظام  دراسة" ، بعنوان:(2003دراسة سيد سعد محمد عبد الحميد ) -2
عات بعض الدول عليمية في الجامعات المصرية وجامالمحاسبية الت

 .(15:5)"األجنبية

التعرف على األسس النظرية لنظام هدفت الدراسة إلى أهداف الدراسة:  -
المشكالت التي يعاني منها في و المحاسبية التعليمية في الجامعات المصرية، 

التعرف على نظام المحاسبية في بعض الجامعات و ظل أوضاعها الثقافية، 
، والبريطانية، واالستفادة من نظام األمريكية : الجامعاتمثل ،األجنبية

ل األجنبية في تطوير نظام المحاسبية التعليمية في المحاسبية في جامعات الدو 
 الجامعات المصرية.

 .لتحقيق أهدافه ؛ماتبع البحث منهج تحليل النظ المنهج المستخدم في الدراسة: -

 أهمها: ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجنتائج الدراسة:  -

جميعها تتفق في أنها تقدم المعلومات  ،أن هناك مداخل عديدة للمحاسبية •
 وتطوير األداء. ،التي تغير في اتخاذ القرارات

 تعليمية(.، والقانونية، والجتماعيةاالمن المحاسبية ) متعددةهناك أنواع  •

 ،هناك تأكيد قوي في أغلب الجامعات المعاصرة على المحاسبية التعليمية •
 في توكيد الجودة التعليمية.واالعتماد على تقارير المحاسبية التعليمية 

 ،للممارسين للمحاسبية التعليمية التاريخيةهناك صالت وتشابه في الجذور  •
والجامعات الممتازة في  ،والعوامل المسئولة عنها من الجامعات المصرية

 أمريكا وبريطانيا.

مدارس حق في المحاسبية " ، بعنوان:(م2004دراسة إبراهيم عباس الزهيري ) -3
في دارة التعليم إفي مركزية  مدخل لدعم مفهوم الال االختيار

 .(16:307)"مصر

 هدفت الدراسة إلى تحقيق اآلتي:: أهداف الدراسة -
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 والشفافية في التعليم. باالستقالليةوعالقتها  ،تعريف ماهية المحاسبية •
تعريف ماهية مدارس حق االختيار التي تقوم فلسفتها على إتاحة حق  •

مدارس و هي: المدارس المستقلة، والمدارس التعاقدية، و  ،واسع المدىاختيار 
ستراليا، وأالمملكة المتحدة، و ، األمريكيةالواليات المتحدة  :الغد في كل من

 .نيوزلنداو 

تصور مقترح لالستفادة من وضع إلى  توصلت الدراسةنتائج الدراسة:  -
مركزية في إدارة التعليم  الالالمحاسبية في مدارس حق االختيار في دعم مفهوم 

ومعايير المحاسبية الفعالة المستخدمة في  ،دراسة األسس :من خالل المصري 
بعض النظم التعليمية األجنبية التي يمكن االستفادة منها في دعم مفهوم 

 .مركزية في التعليم المصري وتطويره، والتغلب على بعض مشكالته الال

في المساءلة التعليمية " ، بعنوان:(م2004دراسة مجدي صالح طه المهدي ) -4
ضوء خبرات بعض في وممارسة التطبيق  ،شكاليات التنظيرمصر بين إ

 .(17:91)"الدول

 هدفت الدراسة إلى تحقيق اآلتي: :أهداف الدراسة -
 والمبادئ الحاكمة له. ،مفهوم المساءلة التعليمية •
 غايات المساءلة التعليمية. •

إنجلترا، ية كما تتضح من خبرات بعض الدول، وهي: المساءلة التعليم •
جنوب و نيوزلندا، و  ،تشيليو هونج كونج، و تراليا، وأسأمريكا، و فرنسا، و 

 أفريقيا(.

آلية التفتيش المصري: آليات تحقيق المساءلة التعليمية في التعليم  •
 االعتماد ،التربوي إلشراف آلية ا ،التربوي ، آلية التوجيه واإلرشاد التربوي 

 لى نشر نتائج اإلنجاز التعليمي.ع

الفنية المساءلة التعليمية المالية،  جوانب المساءلة في التعليم المصري: •
 .واإلدارية

ليجيب على  ؛استخدم الباحث المنهج الوصفيالمنهج المستخدم في الدراسة:  -
 سئلة الدراسة.أ
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بضرورة صياغة قرارات  الباحث إلى خاتمة توصيتوصل نتائج الدراسة:  -
في إدارات  احالي   ا هو متبع  عم   تكون بديال   ،منظمة لعمليات المساءلة التعليمية

المديريات واإلدارات التعليمية المختلفة بما يشوبها من الشئون القانونية في 
 قصور.

المساءلة التربوية كمدخل " ، بعنوان:(م2006دراسة نهى حامد عبد الكريم ) -5
 .(18:443) "الجامعةلتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في 

 :الدراسة أهداف -
 ،دراسة انعكاسات المساءلة التربوية على تقويم أداء عضو هيئة التدريس •

ءلة أو محاسبة والكشف عن الممارسات التي تستوجب مسا ،وتجويده
واألسباب التي أدت إلى ظهور هذه  ،الجامعةعضو هيئة التدريس في 

والعالقات بين مساءلة عضو  ،وخصائص المساءلة الفعالة ،الممارسات
 .هيئة التدريس وتقويم أدائه

ي تستوجب المساءلة لمساءلة التربوية، والممارسات التنماذج ل وضع •
 .لممارسات المخالفةلتي أدت إلى اسباب االتربوية، واأل

ية وتقويم أداء خصائص المساءلة الفعالة، والعالقة بين المساءلة التربو  •
 عضو هيئة التدريس.

كما تضمن استخدم الباحث المنهج الوصفي، المنهج المستخدم في الدراسة:  -
 ،على عينة من أعضاء هيئة التدريس ، طبق فيها استبانةالبحث دراسة ميدانية

الدراسة الميدانية إلى أنه  توصلتو  س كليات ومعاهد في جامعة القاهرة.في خم
جامعة القاهرة بين آراء أعضاء هيئة التدريس في  اال توجد فروق دالة إحصائي  

الجامعة ل نظام مساءلة عضو هيئة التدريس في أنثى( حو و  ،حسب النوع )ذكر
حسب خبرتهم في أستاذ( أو  ،أستاذ مساعد ،أو حسب الدرجة العلمية )مدرس

 الجامعة.ة التدريس في عضو هيئلالعمل الجامعي حول نظام المساءلة 
توصل البحث في النهاية إلى أن تطبيق نظام المساءلة يؤدي  نتائج الدراسة: -

عملية التعليمية في مجملها سواء من جانب أعضاء هيئة إلى زيادة جودة ال
 االتدريس أو اإلدارة الجامعية التي بمجرد تفعيلها لنظام المساءلة ينعكس إيجابي  
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مع األخذ في االعتبار استخدام األساليب  ،على األداء والسلوك داخل الجامعة
 الودية قبل تطبيق المساءلة الرسمية، ثم طرح مجموعة من التوصيات.

وعالقتها بتقويم  ةالمحاسبي" ، بعنوان:(م2006دراسة حنان إسماعيل أحمد ) -6
 (19:6) ."تخطيطيجودة األداء المدرسي من منظور 

داء األالتعرف على أهم المداخل المنهجية الحديثة لتقويم  أهداف الدراسة: -
 ،مداخل التقويم كأحدة يالمدرسي، واألسس العلمية التي تستند عليها المحاسب

يمكن االستعانة  ،باإلضافة إلى وضع إطار تخطيطي مقترح للمحاسبية الذاتية
 به من خالل تقويم أدائها بشكل متكامل ومستمر.

تستخدم الدراسة المنهج الفينومينولوجي  ي الدراسة:المنهج المستخدم ف -
Phenomenology لمالئمته لطبيعة  انظر   ؛ثبحمن أكثر المناهج مناسبة لل

 .فعال   ويعتمد على دراسة الواقع المعاش وأهدافه، ،البحث

 أهمها: ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجنتائج الدراسة:  -

ومدخل  ،مدخل التفتيش :مثل ،المؤسسة التعليميةتعدد مداخل تقويم أداء  •
إدارة الجودة الشاملة، ومدخل القيمة التربوية المضافة، ومدخل القياس 

 المقارن ألفضل أداء، ومدخل المحاسبية التربوية.
 ،والتي تستند على مرتكزات ،األسس العلمية لنظام المحاسبية التربوية •

 والمحاسبية. ،والمسئولية ،السلطة :أهمها

ومحاسبة  ،والمهنية ،البيروقراطية :مثل ،تعدد أنماط المحاسبية التربوية •
 والمحاسبة القانونية والسياسية. ،السوق 

المهنية مقابل الفاعلية " ، بعنوان:(م2007) مدبوليدراسة محمد عبد الخالق  -7
في  التعليميصالح اإل" مع التطبيق على حالة دراسة تحليليةوالمحاسبية "

 .(20:235)"مصر

 :أهداف الدراسة -
" المحاسبيةو "ة للصراع بين مفهومي: "الفاعلية" الخلفيات الفكرية والمجتمعي •

 صالحات المدرسية الغربية.وبين مفهوم المهنية في سباق اإل
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وما يطرحه مفهوم  ،االنتقادات الموجهة إلى مفهومي الفاعلية والمحاسبية •
 المهنية لعالجها.

اآلثار المتوقعة من تركيز اإلصالحات المدرسية المصرية على مفهومي  •
 .ا وممارسة  في ظل الوضع الراهن لمفهوم المهنية فكر   ،الفاعلية والمحاسبية

 الشروط الموضوعية لقيام إصالحات مدرسية مصرية على أسس مهنية.  •

مفاهيم: الفاعلية، في تحليل  انقدي   ااتبع الباحث في بحثه منهج   الدراسة: منهج -
والمحاسبية، والمهنية، وما بينهما من عالقات تعكس الصراع بين االتجاه 

 وممارسات اإلصالح المدرسي الغربيالمحافظ وبين االتجاه الليبرالي في فكر 
وبحث الظروف والمالمسات المجتمعية  ،خالل التسعينيات من القرن الماضي
وإلقاء الضوء على ما بين  ،ك الممارساتوالتاريخية التي أفرزت ذلك الفكر وتل

ة من تلك الظروف وبين الظروف المحيطة باإلصالحات المدرسية الراهن
 .وعند تداول تلك المفاهيم وتبنيهااختالفات البد من الوعي بها، 

المحاسبية التعليمية " ، بعنوان:(م2009دراسة ماهر أحمد حسن محمد ) -8
الجامعات ية العلمية ألعضاء هيئة التدريس في كمدخل لرفع اإلنتاج

 .(21:6). "المصرية

والنماذج المرتبطة  ،التعرف على مفهوم المحاسبية التعليمية أهداف الدراسة: -
وكذلك التعرف على مفهوم اإلنتاجية العلمية ألعضاء  ،بها، وأهم خصائصها

معرفة العالقة بين المحاسبية التعليمية و  ،والعوامل المؤثرة فيها ،هيئة التدريس
والوصول إلى مجموعة من  ،واإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس

ية العلمية لرفع اإلنتاج ؛المقترحات تسهم في تطبيق المحاسبية التعليمية
 الجامعات المصرية.عضاء هيئة التدريس في أل

 ؛تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المنهج المستخدم في الدراسة: -
 ،لتعرف على مفهوم المحاسبية التعليميةوا ؛لمناسبته لطبيعة الدراسة

 والعوامل المؤثرة فيها. ،وكذلك التعرف على اإلنتاجية العلمية ،وخصائصها

 أهمها: ،وصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجتنتائج الدراسة:  -
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لى زيادة جودة العملية التعليمية في أن تطبيق نظام المحاسبية يؤدي إ •
 أو اإلدارة الجامعية. ،سواء من جانب أعضاء هيئة التدريس ،مجملها

 .اضروري   ان اللجوء إلى المحاسبية يعد أمر  أ •

لى وامل األساسية التي تؤدي إأن المحاسبية التعليمية تمثل أحد الع •
 تحسين اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس.

جامعة للحكم على مدى فعالية ال اأساسي   ان تطبيق المحاسبية التربوية أمر  أ •
 هداف المرسومة لها.في أداء رسالتها وتحقيق األ

 المراقبة المستمرة لألداء يساعد على توفير االنضباط التربوي العام في •
 جميع مكونات المنظومة الجامعية.

المحاسبية التعليمية  قتطبي" ، بعنوان:(2011دراسة جورجيت دميان جورج ) -9
 (22:3) ."الجامعيالتعليم قبل في مدخل لتحقيق الجودة 

في لى تحديد كيفية تطبيق المحاسبية التعليمية تهدف الدراسة إ :أهداف الدراسة -
ساسية األ متطلباتالوكأحد  ،كمدخل لتحسين جودة التعليم الجامعيالتعليم قبل 

 .الالزمة لتحسين جودة التعليم على وجه الخصوص
في والطريقة المسحية في استخدمت الدراسة المنهج الوص :المنهج المستخدم -

 سلوب تحليل النظم.نب أجمع البيانات وتحليلها، إلى جا
وضع نموذج مقترح لتطبيق  لىتوصلت نتائج الدراسة إنتائج الدراسة:  -

التي توزيع مكافأة االمتحانات  :ولىاأل ؛ المحاسبية التعليمية على مرحلتين
: تطبيق المحاسبية التعليمية والثانية ،دراسيا مع نهاية كل عام تصرف سنوي  

 بصفة عامة. التعليميالنظام في 
صالح التعليمية وإ ةالمحاسبي" ، بعنوان:(2011دراسة وائل وفيق رضوان ) -10

 (23:5)دراسة تحليلية" في مصر،  الجامعيالتعليم قبل 
، هميتهاهدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم المحاسبية، وأ  :أهداف الدراسة -

إصالح في سهامات المحاسبية إ ، ورصد واقعالتعليميالحقل في نواعها أو 
تطبيق في لى التعرف على تجارب بعض الدول إ باإلضافة ،مصرالتعليم في 



 منوذج مقرتح لتطبيق احملاسبية التعليمية                               وفاء زكي بدروسد/ 

 

705 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                             العدد الرابع – يناير 2016م

لتفعيل دور المحاسبية  ؛النهاية وضع تصور مقترحفي و  ،التعليمفي المحاسبية 
 مصر.في  الجامعيصالح التعليم قبل إفي 

 ،جمع البياناتفي في استخدمت الدراسة المنهج الوص :المنهج المستخدم -
 وتحليلها.

عدة في لى وضع تصور مقترح يتمثل توصلت نتائج الدراسة إنتائج الدراسة:  -
 ،التعليميالنظام في ومبادئ المحاسبية  ،سسأمقترحات خاصة بو محاور 

ولة وتفعيل دور الجهات المسئ ،التعليميالنظام في ومتطلبات تطبيق المحاسبية 
ثم  ،مجاالت المحاسبيةو  ،المصري  التعليميصالح النظام إفي عن المحاسبية 

 فيذ التصور المقترح.ليات تنوضع آ

 جنبية:األدراسات ال ثانًياـــ

المحاسبية والحرية في ، بعنوان: "Steven Richardson (2001) دراسة -1
 (24:6)"المدارس

 ،عمليات المساءلة التعليميةالتعرف على إلى الدراسة هدفت  أهداف الدراسة: -
والدور الذي يؤديه المعلم في هذا المجال، ووضع تصور مقترح للوصول 

بالشكل الذي يجعل منه قدوة فكرية وتربوية  ،بالمعلم إلى زيادة ثقته بنفسه
 حتى يضمن قيامه بدوره. ؛تعليمية

 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. المنهج المستخدم في الدراسة: -

 أهمها: ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجالدراسة: نتائج  -

 يكون الغرض منها فإنه ينبغي أال   ؛مهما كانت درجة المساءلة ونوعها •
التعليمية التي  والفنية ،تقييد حرية المعلم في اختبار التوجه الذي يريده

 نه لم يخرج عن اإلطار المحدد.يستخدمها طالما أ
يستطيع من خاللها االكتشاف الحقيقي للمبدعين هذه الحرية للمعلم  •

 والموهوبين.
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 الذاتية"بعنوان:  J, and Supovitz, S, Watson (2001)) دراسة -2
 (25:5) ."والمحاسبية في إطار اإلصالح القائم على المعايير

معرفة المعايير التعليمية المستخدمة في  إلى الدراسة سعت أهداف الدراسة: -
 اإلصالح التعليمي من خالل المستويات التعليمية المختلفة.

 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. المنهج المستخدم في الدراسة: -

 أهمها: ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجنتائج الدراسة:  -

الرئيسية التي طورت ستراتيجيات اإلصالح حركة المعايير كانت إحدى إ •
 ب.؛ لرفع إنجاز الطالات من القرن العشرينيفي التسعين

 أهم العناصر التي يجب أن تحتوي عليها المعايير: •

بشـــكل واضـــح للمـــدارس للمكافحـــة مجموعـــة أداء الطالـــب المعروفـــة  ✓
 .نحو معايير قنوعة عادة

يشــمل مجموعــة مــن الحــوافز للمــدارس أو المنــاطق  نظــام محاســبي ✓
ـــات لإلخفاقـــ ،زت المعـــاييرالتـــي أنجـــ نحـــو  اتومجموعـــة مـــن العقوب

 تحقيق هذه المعايير.

في المساءلة  تغيرات" بعنوان:، Cleary –MC  ,(2002) Bill(26:6) دراسة -3
 ."التربوية في التعليم العالي

التعرف على أهم التغيرات الحادثة في إلى هدفت الدراسة  أهداف الدراسة: -
وعرض أهم مراحل عملية المساءلة في العمل  ،التعليميةعمليات المساءلة 

 التربوي.

 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. المنهج المستخدم في الدراسة: -

 أهمها: ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجنتائج الدراسة:  -

االهتمام بالنواحي المالية في عمليات المساءلة في العمل التربوي دون  •
 االهتمام بباقي جوانب العمل التعليمي.

 هداف الكثيرة التي تحتاج إلى تعديل.وجود األ •

 



 منوذج مقرتح لتطبيق احملاسبية التعليمية                               وفاء زكي بدروسد/ 

 

707 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                             العدد الرابع – يناير 2016م

وأسس  مبادئ" بعنوان:، Others(2003) Graig Wood(27:5) ,دراسة  -4
 ."المحاسبية المدرسية

التعرف على مبادئ وأسس المحاسبية إلى هدفت الدراسة  أهداف الدراسة: -
ووضع تصور مقترح أمام جميع أطراف العملية التعليمية في  ،المدرسية
 للمساهمة في إجراءات المحاسبية. ؛المجتمع

 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. المنهج المستخدم في الدراسة: -

 أهمها: ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجنتائج الدراسة:  -

عليمية لها تأثيرها الواضح العمليات التنظيمية الحادثة داخل المؤسسات الت •
 في تفعيل عمليات المحاسبية في الواقع التعليمي.

 قيام تنظيمات في بيئة غير سلطوية للقيام بعمليات المحاسبية. •

 المحاسبية" بعنوان:، Jacob Adams / Ball Hill(28:6) (2006)دراسة  -5
 ."التربوية في السوق المنتظم

استهدفت هذه الدراسة ربط نظام المحاسبية بفكرة السوق  أهداف الدراسة: -
 وتوضيح كيفية عمل نظام السوق المنتظم في التعليم. ،المنتظم

 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي.المنهج المستخدم في الدراسة:  -

 أهمها:ت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، توصلنتائج الدراسة:  -

وتكون هذه المنافسة قوية  ،المنافسة المفتوحةأن فكرة السوق تركز على  •
 .اجد  

التأكد على أن ممولي المدارس والقائمين  :للمحاسبية أدوار عديدة منها •
ومنع العنصرية تجاه األعضاء الجدد في  ،عليها يمكنهم دخول السوق 

 التمويل.

كل المطورين لديهم القدر الكافي من التسهيالت التي يمكن أن التأكد من  •
 وهذا يتطلب الملكية المستقلة. ،استخدامها في المدرسة
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المحاسبية  مضمون " بعنوان:، and Jason (2007) Helen(29:6)دراسة  -6
وتطبيقات التأثيرات الرئيسية على  ،على أساس اإلصالح التعليمي المؤسسي

 ."التعليم واإلشراف

وذلك  ،المختلفة للمحاسبيةمعرفة الطرق إلى الدراسة  هدفت أهداف الدراسة: -
 ،والمناطق التعليمية ،الجهات والهيئات الرقابية على النظام التعليمي :من خالل

وكذلك معرفة تأثيرات  .والمعلمين، ومجلس إدارة المدرسة، واإلدارات التابعة لها
فحص اختالف وتأثير و على مدارسهم،  للمديرينالقرارات التعليمية واإلشرافية 

المجاالت التعليمية واإلشرافية  وأجهزة الرقابة على القرارات في ،ارسالمد مديري 
 المدارس.في 

 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. المنهج المستخدم في الدراسة: -

 أهمها: ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجنتائج الدراسة:  -

الهيئة الرقابية، والمناطق التعليمية، ومجلس إدارة  :تفاوت تأثير كل من •
 والمعلمين على طرق المحاسبية. ،المدرسة

تأثير الرؤساء في المجاالت اإلشرافية، والتعليمية يرتبط بطريقة إيجابية  •
 بكفاءة المعلمين وقدراتهم.

تكنولوجيا  تطبيقبعنوان: "، Suspitsyna, Tatiana(29:5) (2010)دراسة  -7
 ."األمريكيالحكومة في المحاسبية في التعليم 

معرفة دور المحاسبية في السيادة على إلى هدفت الدراسة  أهداف الدراسة: -
وإبراز دور مدير المدرسة والسوق في محاسبة  ،والمناهج ،المؤسسات التعليمية

 المؤسسة التعليمية في الواليات المتحدة.

 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. ة:المنهج المستخدم في الدراس -

 أهمها: ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج: نتائج الدراسة -

 المحاسبية هي أكثر القضايا المثيرة للجدل في التعليم األمريكي. •
وهي  ،ي تعتمد عليها المحاسبية هي قوة المدير والسوق تأهم األشكال ال •

 .ةوالبيروقراطيأكثر من السلطة 
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 :المرجوة وذلك راجع إلى ي على تحقيق أهدافهعدم قدرة التعليم الفيدرال •
 وغياب تكافؤ الفرص. ،غياب دور المحاسبية

 تعقيب على الدراسات السابقة:
في تمثلت  ،الدراسات مجال المحاسبية التعليمية من نقاط مختلفة تناولت

دارة الذاتية والمحاسبية كمدخل ، واإلمصرفي مكانية تطبيقها ، وإليميةالمحاسبية التع
مدارس حق في والمساءلة التعليمية والمحاسبية  ،نتاجية المدرسة الثانويةإ لرفع

وانعكاسات المساءلة التربوية على  ،دارة التعليمإفي مركزية  االختيار لدعم مفهوم الال
التي والكشف عن الممارسات  ،يدهالجامعة وتجو عضو هيئة التدريس في  أداءتقويم 

 .تستوجب محاسبة عضو هيئة التدريس
براز أهمية تطبيق المحاسبية إفي وتشترك تلك الدراسات مع الدراسة الحالية 

وقد اختلفت الدراسة الحالية عن  ،جوانب عدةفي  المصري صالح التعليم إفي 
نها اهتمت بالتركيز على تطبيق المحاسبية التعليمية كمدخل في أالدراسات السابقة 

هذا في  المتحدةلواليات برزت خبرة افي مصر، كما أ العاليلتحقيق جودة التعليم 
 هذه الخبرة. ضوءفي المجال، ومن ثم وضعت رؤية مقترحة لتطبيق المحاسبية 

 :النظري  اإلطار
 :ما يلي استعراض الدراسات السابقة يتضحخالل من 

مداخل تقويم األداء التعليمي، وقياس نتائج العملية  أحدتعد المحاسبية  أن
يمكن من خاللها تحقيق مخرجات تربوية و إلى معايير موضوعية،  االتعليمية استناد  

: أنها تساعد الطالب في فترة زمنية معينة، وتختص بعدة وظائف منها ،مرغوب فيها
من أشكال االستثمار، حيث توجد مراقبة نوعية للخدمة المقدمة لهم،  شكال   باعتبارهم

وتقويم جودة المؤسسة والبرامج، وإجراء مقارنات عادلة بين المؤسسات التعليمية 
 .(30:4)المختلفة

المحاسبية التعليمية في الوقت الحالي إلى العديد من ويعود االهتمام المتزايد ب
ومنها: الوضع االقتصادي العام، وارتفاع تكاليف التعليم وما صاحبه من  ،األسباب

وزيادة  ،والتطورات الجديدة في تقنيات المعلومات ،التعليميةتراجع في أداء المؤسسة 
، للجودةأعداد المتعلمين، والوعي المتزايد بدور المحاسبية التعليمية كعامل ضبط 
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والكفاية، واألداء الجيد، وكذلك الوعي المتزايد بإمكانية تطبيق أساليب المحاسبية 
في مجال و التعليمية المستخدمة في مجاالت أخرى، مثل: الصناعة، وإدارة األعمال، 

 ،التجارب في بلدان طبقت نظام المحاسبية التعليمية لمدة طويلةالخبرات و و التربية، 
والتي تمكنت من التعرف إلى جوانب القوة والضعف في أنظمة المحاسبية التعليمية، 

 .ظمة توفرت لها احتماالت الفاعليةومحاولة اقتباس أن
نه يتكون ى نظام المحاسبية التعليمية نجد أوبتطبيق منهجية تحليل النظم عل

 :اآلتي من
 

 :المحاسبية التعليميةمدخالت نظام  ـــأوالً 
 المحاسبية التعليمية:مفهوم  -1

نظام لقياس وتحليل األداء التعليمي للمؤسسات " :تعرف المحاسبية بأنها
قبول، والخطط وسياسات ال ،سالمة األهداف :يمكن من خالله التأكد من ،التعليمية

جودة، وتحسين التسهم في توكيد  ؛تقارير محاسبية، وينتهي بتقديم والبرامج الدراسية
، ومعنى ذلك "زيادة الكفاءة والفعالية التعليمية للمؤسسات انتاجية التعليمية، وأيض  اإل

أن المحاسبية تقدم الدالئل المختلفة على قيام المؤسسة بأدوارها التعليمية في ضوء 
 .(31:67)أهدافها

تجعل النظم التعليمية مسئولة التي تلك الممارسات " :وتشير المحاسبية إلى
 ،ومهارات ،معارف :وما يمتلكونه من ،عن تحقيق جودة المخرجات والطالب

وتتضمن  :األهداف ،هي ةيوتتضمن المحاسبية ثالثة عناصر رئيس ".وسلوكيات
: والتقييم .للتوقعات المشتركة لدى الجميع ااألهداف المرتبطة بأداء الطالب وفق  

والنواتج  .، والنجاح التنظيمياويشمل تقييم مدى تحقق األهداف المحددة مسبق  
على تحقيق والطالب  ،تحفز األفراد العاملينالتي وتشمل المكافآت  والمخرجات:

 .(32:26)ز في األداءمزيد من التقدم والتمي
 اتحديد   هذا المفهوم يتطلب الفلسفي:مفهوم المحاسبية التعليمية من المنظور  -أ

ثم إعداد برنامج أو عدة برامج محددة بحيث يمكن من  ،لألهداف التعليمية ادقيق  
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وفي النهاية  ،خاللها تحقيق األهداف، وينعكس ذلك في صورة مخرجات ونتائج
 .(33:146)ازمن أجل تحديد مستوى اإلنج ؛تقيم هذه النتائج

هذا المنظور و  البيروقراطي:مفهوم المحاسبية التعليمية من المنظور  -ب
يعني  اوتنفيذ اإلجراءات أكثر مم ،الشكل يعني استيفاء التعليمية للمحاسبية

 بالنواتج المترتبة عليها.
 المفهوم اوهذ االقتصادي:مفهوم المحاسبية التعليمية من منظور السوق  -ج

 التعليمية باعتباره أفضل ما يمكن أن تصل إليه المحاسبية ؛يروج له الليبراليون 
مطالب وتوقعات اآلباء  المؤسسة التعليميةمن وجهة نظرهم، فإن لم تحقق 

 .(34:242)ا أخرى قادرة على الوفاء به مؤسسةفسوف يتركونها إلى  ،الطالبو 
المحاسبية التعليمية من  دتع اإلداري:مفهوم المحاسبية التعليمية من المنظور  -د

ينتج عنه تحسن في مستوى  ،ا من اإلصالح التعليميخالل هذا المنظور نوع  
وتحقيق  ،هدافويسعى إلى وضع خطة إستراتيجية لتحديد األ، المؤسسياألداء 

 .(35:15)جودة المؤسسة
هذا المنظور أن  ى ير  التربوي:مفهوم المحاسبية التعليمية من المنظور  -ه

وتحسين وتجويد نواتج  ،خبراتالوسيلة للتعلم واكتساب  التعليمية يةالمحاسب
 ،وتداركها ،بل تصحيحها ؛وليس المقصود منه تصيد أخطاء ،العملية التعليمية

من  ولذا يتبنى المنظور التربوي للمحاسبية مفهوم التقويم بدال   ،والوقاية منها
 .(36:66)مفهوم التقييم

 يجابي يمكنالتعليمية على أنها بمفهومها اإل ويمكن النظر إلى المحاسبية
هداف أ  تقتصر ال  أداء، و يجابي في السلوك، واألاعتبارها أداة إلحداث التغير اإل

ن تلجأ المؤسسة إلى أة والعقاب، ويمكن يالمحاسبالمحاسبية التعليمية على 
 :(37:67)المحاسبية التعليمية بأحد األساليب التالية

ومراعاة قواعده إلى  يستند هذا األسلوب في حفظ النظامو  األسلوب السلبي: •
من العقاب، وجعل الجزاء  اإجبار العاملين على االلتزام بقواعد النظام خوف  

مما يدفع العامل إلى التفكير بأن الجزاءات هي غاية  ؛في ذهن العامل احاضر  
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في حد ذاتها وليست وسيلة لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية، والحفاظ على 
 حقوق العاملين.

ويستند هذا األسلوب إلى تنمية القابلية والرغبة وبااللتزام  األسلوب اإليجابي: •
للعاملين، إذا كان سلوكهم بقواعد المؤسسة، إذا يوجه المدير الثناء والمكافآت 

 مع قواعد المؤسسة التعليمية. امتمشي  
وترتبط المحاسبية التعليمية بمؤشرات األداء والتي تعبر عن البيانات التي 

نجاز )على سبيل المثال يعتمد عليها كمقياس للجودة أو اإل، و ايمكن قياسها إيجابي  
شهادة الدكتوراه يمكن االستناد إليها نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون 

كمؤشر لجودة أعضاء الهيئة التدريسية، وكذلك نسبة الخريجين الذين يعملون في 
مجال تخصصهم يمكن االستناد إليها كمؤشر لعالقة البرامج بالعمل التخصصي(، 

مباشر على غير  وعادة ما تكون دليال   ،وتؤخذ المؤشرات عادة من البيانات المنشورة
ونتيجة لذلك فإن األمر يتطلب عادة وضع العديد  ،به ىودة الموضوع الذي تعنج

وقد تتطلب المعلومات الناتجة عنها بعض التفسيرات  ،من المؤشرات لتقييم اإلنجاز
في ظل الظروف السائدة، كما تتضمن مؤشرات جودة األداء في مؤسسات التعليم 

ة بها، وإخضاعها لضمان الجودة جميع المجاالت التي يمكن تحقيق الجود العالي
عضاء أ رسالة المؤسسة وأهدافها، وجودة  ومنها المؤشرات الخاصة بجودة ،واالعتماد

هيئة التدريس، وجودة التشريعات واللوائح اإلدارية، وجودة البحث العلمي، وخدمة 
 وجودة الموارد واإلمكانيات، وجودة الطالب، وجودة البرامج التعليمية. ،المجتمع

 :التعليمية أهداف المحاسبية -2
لى تصحيح األخطاء ومحاولة منع تكرارها، إسبية التعليمية تهدف المحا

وتخليص األداء  ،والكيفي من األداء في بعديه: الكمي والوصول إلى مستوى عال  
 ،الجدارة :من المحسوبية، ودفع اإلدارة نحو االستقامة في العمل وفق قواعد

ثم  ،وتكافؤ الفرص، والتركيز على أهمية المدخالت والممارسات ،واالستحقاق
 المخرجات المقاسة بدقة.

" أن المحاسبية التعليمية تحاول تحقيق Robbin & Hillويرى "روبين وهيل 
 :(38:42)ومنها ،هدافمجموعة من األ
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للحفاظ على  ؛تقديم المعلومات األساسية عن الدور التعليمي للمؤسسة التعليمية •
 وتحسين اإلنتاجية التعليمية لها. ،الجودة المطلوبة

 تقديم معلومات تسهم في تشخيص وتحليل األداء التعليمي للمؤسسة التعليمية. •
وتحسين أوضاع  ،ومكافأة المستويات المرتفعة ،تصنيف المؤسسات التعليمية •

 المؤسسات ذات المستويات المتدنية.
إعادة تشكيل المؤسسات التعليمية التي فشلت في تحقيق مستوى مقبول  •

 لطالبها.
 وليات على األقسام اإلدارية في المديريات.ئإعادة ترتيب وتوزيع المس •
لمؤسسة، ووضع الحلول تحديد أوجه القصور في مقومات األداء التعليمي ل •

 بما يحقق زيادة كفاءة وفاعلية التعليم. ؛والبدائل
كما تهدف المحاسبية التعليمية إلى تحسين عملية صنع القرارات التي تتسم 

وكفاية أداء نظامه،  ،بالمصداقية والعملية، ومتابعة فاعلية وكفاية النظام التربوي 
احترام إرادتها وشخصيتها داخل فالقيادة المتمكنة والواعية والمسئولة تفرض 

 .(39:669)النظام
من قوة القيادة  للنظام وتعززفالمحاسبية بمعنى آخر تزودنا بالصورة الحقيقية 

فيه، وتعمل على توفير ظروف أكثر مناسبة لتفعيل مسئولية األفراد العاملين في هذا 
 ،تهءادأو  ،كافةمع مكونات النظام  ـــــالمحاسبية  أي ـــــالنظام عبر تعاملها بشفافية 

تقارير تعلن عن سير العمل في  وتقديم، واالستبصاروجعلها عرضة للنقاش 
ستراتيجي لجودة التعليم، في التخطيط اإل والمساهمة ،المؤسسة والنتائج المتحققة

 وإعادة الثقة في التعليم.
 أهمية المحاسبية في التعليم: -3

 ـــــ وبصفة خاصة في الدول المتقدمةـــــ تعد المحاسبية في السنوات األخيرة  لم
ق من مدى يتمثل في كونها مجرد أداة للتحق قاصرة على أداء دورها المالي الذي

بل  ،سالمة التصرفات المالية التي تقدم بها الوحدات واألجهزة التعليمية المختلفة
فحص وتقويم عناصر الكفاءة والفاعلية لمختلف وامتد دور المحاسبية لتغطي جوانب 

والنظر إلى النتائج النهائية  ،األنشطة التي تمارسها هذه الوحدات واألجهزة التعليمية
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ي ينظر بها تالتي تحققت من وراء إنفاق االعتمادات المالية المختلفة بنفس الدرجة ال
 (40:41) اإلنفاق.لفحص مدى سالمة وقانونية عملية 

تبني هذا المدخل في السياق التربوي يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية  أنكما 
 :(41:65)منها ،كثيرة
 تحسين طرائقهم وأساليبهم.إلى دفع التربويين  •
 ،، والمعلمينوالطالبتحديد مهام وأدوار العاملين في الميدان التربوي  •

 والمديرين، والمشرفين، وغيرهم.
 ونتائجها. ،بويةالتركيز على مخرجات العملية التر  •
 تقويم األداء بصورة موضوعية ودقيقة. •
 ة )الثواب والعقاب( على العاملين في المؤسسة.يتطبيق مبدأ المحاسب •
 ،والمحسوبية، والشللية ،الواسطة، مثل: القضاء على اآلفات اإلدارية •

 والحزبية، وغيرها. ،واالعتمادية
 الجهاز اإلداري.في تعزيز الثقة  •

تضح أهمية المحاسبية التعليمية كآلية لضبط العمل ت ،سبقوبناء على ما 
اإلداري، كما تضمن المحاسبية التعليمية حسن التوجيه، وتحقيق الفاعلية، والكفاءة، 

كوسيلة لتحسين  لمحاسبيةباللوصول  ؛ليهاوزيادة اإلنتاجية، وفق معايير متفق ع
 .العاليمؤسسات التعليم إدارة نوعية التعليم و 

 :مبادئ المحاسبية التعليمية -4
تدقيق المعلومات وعالنية تداولها عبر مختلف وسائل  تعنيو  الشفافية: •

باعتبارها تسهم في تسهيل عملية التصدي لمختلف أشكال  ،المختلفةاإلعالن 
 (42:40) القرارات.وتوفير تواصل المواطنين بصانعي  ،الفساد

 ،والعمليات ،األنشطة :المحاسبية شاملة لكلبمعنى أن تكون  الشمولية: •
وأثناء  ،داءأن تكون المحاسبية قبل األ اأيض  و  .للمؤسسة المهمةوالنتائج 

ولكن ال نقصد بالشمولية المحاسبية أن تغطي األحداث  .وبعد إتمامه ،األداء
التي لها تأثير فعال  ولكن التركيز على الجوانب الهامة ؛كافة بالمؤسسة

 (43:74) الرئيسية.هداف المنظمة أ ومؤثر على 



 منوذج مقرتح لتطبيق احملاسبية التعليمية                               وفاء زكي بدروسد/ 

 

715 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                             العدد الرابع – يناير 2016م

يعكس مدى التزام المؤسسات وأعضائها بالتعهدات التي  الذي االلتزام: •
 ،من أجل تنفيذ ما جاء لها لتصل إلى ما هو مراد منها ،قطعتها على نفسها

 (42:42) للطالب.عن طريق مراقبة جودة جميع الخدمات التي تقدمها 
دون أن  ،يستجيب نظام المحاسبية للتغيرات المتوقعة الحدوث أي المرونة: •

دون اإلخالل بصفة  ،يكون هناك حاجة لتغيير جوهري في هذا النظام
 .(43:75)االستقرار

بناء  ،اتخذ شكل التقييم الذاتي الذي يتم بواسطة خبراء ميدانيين سواء التقييم: •
أو شكل التقييم المستقل الخارجي بواسطة مكاتب  ،على أوامر من اإلدارة

 .(44:21)تفتيشالتدقيق أو إدارات التوجيه وال
مور المعلومة وجود مقاومة للنظم المحاسبية من جانب من األ: الحافز الذاتي •

المؤسسة في لدى العاملين  ذاتيولتقليل ذلك البد من وجود حافز  ،العاملين
 :(45:21)التعليمية من خالل

هذا األسلوب يولد الحافز ، و في وضع المعايير المحاسبية العاملين إشراك •
 الذاتي لديهم على التنفيذ.

المنفذين  ، وعدم محاسبةالهامة ستراتيجيةاستخدام المحاسبية على النقاط اإل •
 مؤثرة على مستوى تحقيق األهداف الموضوعية.الغير على األخطاء العادية 

 .األخطاءفي لتال ؛داد العاملين بمعلومات فورية عن مستوى األداءمإ •
 بما يضمن لهم المرونة في األداء. ؛للعاملينحرية الترك  •
من  امما يخلق جو   ؛محاولة تصحيح االنحرافات من قبل مسئولي المحاسبة •

 .التفاهم والتفاعل والتعاون بينهم
ة على البساطة في تقديم المعلومات المحاسبية التعليمي تعتمد البساطة: •

وهذه البيانات ، التعليميةوالبيانات الخاصة بتقييم أداء العاملين في المؤسسات 
 .(46:349) تكون ذات قيمة عندما تكون مفهومة

ينبغي أال تتوقف عند مرحلة معينة نتيجة صعوبات  فالمحاسبية االستمرارية: •
مهمة أو  بداية التنفيذ أليمن محاسبية تبدأ فال ؛أو ضغوط داخلية أو خارجية

 .(47:5)وتستمر إلى أن يتم االنتهاء منه ،نشاط



 منوذج مقرتح لتطبيق احملاسبية التعليمية                               وفاء زكي بدروسد/ 

 

716 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                             العدد الرابع – يناير 2016م

المحاسبي الناجح هو الذي يركز على المستقبل أكثر  النظام المستقبلية:النظرة  •
االهتمام و ، وهو يعني االهتمام بالتنبؤ باالنحرافات قبل وقوعها ،من الماضي

باالتجاهات المستقبلية أكثر من الماضي  تصحيح االهتمامل ؛بالتشخيص
 .(48:4)االهتمام بتحقيق النتائج أكثر من مالحظة األفرادو ، والحاضر فقط

 ،بعنصر الوقت اي  رئيس االمحاسبية ترتبط ارتباط  ف االنحرافات:سرعة كشف  •
؛ كشف االنحراف وسرعة تحديد أسبابهفكلما كانت المحاسبية سريعة في 

وتوفير المعلومات  ،يحقق سرعة التغذية العكسية ،للمعلومات اتتطلب نظام  
 .(49:36) وتحليله أو تصحيحه ،لتحديد االنحراف ؛الرقابية

 :عمليات نظام المحاسبية التعليمية ـــاثانيً 
 :المحاسبية التعليمية مداخل -1

تركز على محاسبية المؤسسة التعليمية ككل،  ،توجد مداخل عديدة للمحاسبية
وهناك مداخل أخرى للمحاسبية تتم على برامج معينة داخل المؤسسة التعليمية، 

ات المحاسبية ممداخل المحاسبية إال أنها تتفق في أنها تقدم المعلو  اختلفتومهما 
 التي تسهم في اتخاذ القرارات القائمة على البيانات الواقعية.

 اخل المحاسبية التعليمية ما يلي:وتتضمن مد
ويعتمد على قياس وتقرير المعلومات التي تختص بتأثير  المدخل االجتماعي: •

جاحها في إنجاز العقد المؤسسة وأنشطتها على المجتمع، وتقويم مدى ن
على محاسبة  زركتأنها امتداد للمحاسبة المالية بحيث  أي، االجتماعي

دوارهم في المجتمع، وتقديم الدليل في ضوء ما المؤسسة أو العاملين فيها عن أ
 .(50:40)ل يتوقعه المجتمع من أفعا

المهنية  تم بمعرفة المؤسساتيويعتمد على األداء المهني، و  المدخل المهني: •
وإجادة  ،على من التدريب والتعليمأ  مستوى لى إالمختلفة، بهدف الوصول 

استخدام المهارات، وحسن استخدام الموارد المتاحة، كما يركز على المسئولية 
 .(51:22) سه الفرد، وتمسكه بمعايير المهنةالفردية للنشاط المهني الذي يمار 

عن  باإلفصاحويقضي هذا المدخل بقيام المؤسسة مدخل إدارة البرامج:  •
هداف الخاصة بكل نشاط اجتماعي مع إظهار المبالغ المنفقة على كل األ
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منها، وهو مدخل يهتم بوضع برامج مخططة مع وجود نظام لقياس الفعاليات، 
 لقياس مدى كفاية وفاعلية النظام. ؛ومقارنتها بالمخططات

هداف خل يتم قياس مدى تحقيق األوفي ضوء هذا المدمدخل التكلفة والعائد:  •
وإجراء مقارنات بين  ،وكذلك قياس نتائج التنفيذ الفعلي ،خالل المخرجاتمن 

من  المعدالت مخططة، وكذلك قياس انحرافتلك النتائج الفعلية، والنتائج ال
 .(52:313)مقارنة معدالت اإلنجاز الفعلي مع معدالت اإلنجاز المخططة خالل

ير عن كل أنشطتها وفي ضوئه تقوم المؤسسة بالقياس والتقر  المدخل الوصفي: •
غير رقمي أو مع  أيالمتعلقة بالمسئولية االجتماعية في شكل وصفي )

لما  ااستخدام بعض األرقام المالية وغير المالية( بحيث تتضمن تقاريرها وصف  
اللتزاماتها، وال تشتمل هذه التقارير على  من أنشطة وبرامج وفاء   تقوم به فعال  

 تحليل للتكاليف الخاصة.
 :نماذج المحاسبية التعليمية -2

 :The Self-Accounting Modelنموذج المحاسبية الذاتية  -أ

تحقيق ل ؛برامجهاو  افي أنشطته المؤسسة التعليميةلهذا النموذج تتحكم  اطبق  
مع تجنب البيروقراطية في التعليم، وهنا تكون المحاسبية من  ،المحاسبية التعاقدية

، ولذا فهذا النموذج يتخلص من النظام (53:20)وليس من قبل جهة خارجية ،قبل نفسها
يتاح لكل رئيس أن يراقب و يتميز بالحكم الذاتي الديمقراطي،  إذ ؛البيروقراطي

تكفل تفعيل العمل في ويتخذ كل ما يلزم من تدابير  ،ويحاسبهم بدقة ،مرؤوسيه
 إدارته.

 :The Chain Of Responsibilityنموذج سلسلة المسئوليات  -ب
يعتمد هذا النموذج على العالقة المعقدة بين الموظف الممارس والعميل في و 

كما يعتمد على االعتراف بأن القرارات التعليمية المختلفة هي القوى  ،مجال التعليم
 .(54:56)المحركة للعملية التعليمية والقائمين عليها

وزيادة  ،والنقد الموجه لهذا النموذج أنه قد يؤدي إلى المزيد من البيروقراطية
الجماعات باإلضافة إلى اختالف اهتمامات األفراد و  ،طراف المختلفةاألالصراع بين 

 عند صنع القرار التعليمي.
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 :The Partnership Modelنموذج المشاركة  -ج
أن مسئولية القرارات التعليمية  :أولهماين، ييتضمن هذا النموذج مبدأين رئيس

 .ال يجب أن تتحكم فيها مجموعة واحدة، ولكن بالمشاركة مع كل المتأثرين بالقرارات
ولكن البد أن يكون لهم  ؛فقط ا: أن دور جميع األعضاء ليس استشاري  والمبدأ الثاني

شرة سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مبا ،دور فعال في صنع القرارات التعليمية
، لهذا النموذج يكون هناك ثالث مراحل لصنع القرار امن خالل ممثليهم، وطبق  

 :(55:150)وهي
 ومناقشات اآلراء. ،طرح األفكار •
 ومحاولة الوصول إلى رأي يرضي معظم األفراد. ،التفاوض •
 الموافقة على ما تم االتفاق عليه بطريقة ديمقراطية. •

تسلسل المسئوليات في أن كل عضو مشارك ويختلف هذا النموذج عن نموذج 
دون أن يخضع  ،ووجهات نظرهم ،في اتخاذ القرار يأخذ في اعتباره آراء اآلخرين

في  ان كل عضو مشارك في اتخاذ القرار مشارك أيض  أألي ضغط خارجي، كما 
ومن أكثر المشاكل التي تواجه هذا النموذج هو صعوبة تجميع كل  ،المحاسبية

 زاب في لجنة واحدة التخاذ القرار.األعضاء واألح
 :The Consumerist Modelالمستفيد( )رضا  موذج المستهلكن -د

تقوم فكرة هذا النموذج على طريقة السوق الحرة الذي يدار في ضوء اختيارات  
، وقد سنت القوانين التي تؤكد على إمداد اآلباء بالمعلومات حول الطالباآلباء و 
من لتسهيل مهمة االختيار، وبصفة خاصة نشر نتائج اإلنجاز التعليمي  ؛المدارس

 :(56:65)اآلتي خالل
ومدى  ،مدى مناسبة العملية التعليمية للغرض الذي يحدده المستهلكمعرفة  •

 مناسبة الخدمة التعليمية أو المنتج التعليمي للغرض المحدد.
حسن من جودة المنتج االلتزام الدائم بالبحث عن طرق جديدة من شأنها أن ت •

 ، بالرجوع إلى المستهلك واالستفسار عن رغباته.اوالخدمة التعليمية مع  
إزالة التنوع واالختالف من خالل إدارة العمليات التعليمية بأسلوب يؤدي إلى  •

 الوقوف على مدى توافق النتائج التعليمية مع ما هو متفق عليه.
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 المستهلك عن النتائج التعليمية.  قياس مدى رضا •
لضمان أن كل  اال يوجد نموذج واحد للمحاسبية يمكن أن يكون كافي   ،اوأخير  

وذلك ألن لكل نموذج من نماذج المحاسبية أوجه قوة  ؛قد تمت خدمتهمالطالب 
المؤسسة لجعل  افإن المزج بين النماذج يكون مطلوب   م  وضعف خاصة به، ومن ث  

ئولة ومتجاوبة، كما أن لكل نموذج مناخ مناسب يمكن أن يطبق فيه مس التعليمية
 .للمؤسسة التعليميةولذا فاألمر يتطلب اختيار النموذج المالئم  ؛نجاحب
 

 :مخرجات نظام المحاسبية التعليمية اـــثالثً 
 المحاسبية التعليمية العامة: -1

تعني عرض النظام التعليمي بما يتضمنه من مدخالت ومخرجات على أفراد 
وأفراد  ،اآلباء :لكل من نشطتهاأتقارير عن  المؤسسات التعليميةالمجتمع، وترسل 

والمشاركة  ،وذلك للمحاسبية ؛وبعض الهيئات في الوزارات المختلفة ،المجتمع المحلي
 . (57:202)رات الخاصة بالتعليم وتطويرهوإبداء الرأي في العملية التعليمية والقرا

 المحاسبية التعليمية المهنية: -2
يطلق على المحاسبية التعليمية التخصصية في بعض األحيان المحاسبية 

من قبل المتخصصين سواء في الهيئة  المؤسسةالمهنية، ويقصد بها محاسبة 
أفضل في  اتؤدي دور  نها حيث إ ؛ارةأو على مستوى اإلدارات والوز  بهااإلدارية 

 أنكما  .ه من المحاسبية التعليمية العامةوتحسين كفاءته وفاعليت ،تطوير التعليم
تعليمية عن المحاسبية التعليمية عن طريق الوزارة أفضل بكثير من المحاسبية ال

ولياء األمور في زيادة كفاءة التعليم، وقد يرجع ذلك لكونها تجري من قبل أطريق 
أفراد لديهم الصالحية والقدرة في إجراء المحاسبية، ولذا فإنها تعد متخصصين، ومن 

، وتجنب هذه الصيغة من المحاسبية مشكلة أعضاء هيئة التدريسمقبولة من قبل 
االختالف في االهتمامات عن طريق ترك القرارات التعليمية لحكم التربويين 

 .المتخصصين
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 :الخارجية()التعاقدية المحاسبية التعليمية  -3
لربط المدخالت بالمخرجات  اتضمن جهود  تو  ،اكثر شيوع  األوتعد هذه الصيغة 

على  أعضاء هيئة التدريس ويتم خالل هذه الصيغة التعاقد مع ،في العملية التعليمية
 ،(58:317)في اختبارات التحصيل طالبهم على أداء اأن يكون مقدار مكافآتهم معتمد  

على في وظيفة بعقد يقوم بموجبه  عضو هيئة التدريسلهذه الصيغة يعمل  ابق  فط
تحقيق أدوار معينة مقابل أجر معين متفق عليه وتعتمد هذه الصيغة على مستوى 

 .ات التعليمية المنتجة التي تحدد في العقدجاألداء والمخر 
 التعليمية: ةالشاملة للمؤسس محاسبةال -4

ككل على أساس ما توفره من برامج تعليمية لمقابلة  المؤسسةيمكن أن تحاسب 
 أكثرمن خالل الدعم المتاح لها، ويعد توجيهات المجتمع من  الطالباحتياجات 
، ويراعى في (59:192)وبصفة خاصة في تحديد مسئوليتها ،المؤسسةعلى  االطرق تأثير  

من فرص تعليمية  المؤسسةن يركز على مدى ما توفره أ المؤسسةبرنامج محاسبية 
ولذا  ؛مع اآلباء وأفراد المجتمع ومؤسساته المؤسسة، كما يتطلب تفاعل للطالب

 تكون المحاسبية التعليمية هنا عامة من قبل المجتمع.
 المؤسسة:محاسبية إدارة  -5

للتمويل يكون التركيز في هذا النمط على مدى استخدام إدارة المدرسة 
، وكيفية توظيف هذا التمويل أفضل توظيف، والعمل على زيادة اجيد   ااستخدام  

 .(60:71)الفرص التعليمية 
 محاسبية الحكومة أو الوزارة: -6

في ة يمحاسبالقيام باللحكومة أو الوزارة أو السلطة واإلدارة العليا لويمكن 
على أساس ما توفره من التمويل الالزم والتسهيالت المطلوبة، وإعداد  ،التعليم

وعلى  ،للطالب السياسات والمناهج المالئمة التي تساعد على زيادة فرص التعليم
 .(61:8)تحقيق أهداف النظام التعليمي فيمدى ما توفره من اإلمكانات التي تساعد 
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 :األمريكيةالواليات المتحدة في التعليمية في التعليم العالي  ةنظام المحاسبي
بالمحاسبية في التعليم العالي على  اا متنامي  ت السنوات األخيرة اهتمام  دشه

، خاصة مع تبني األمريكيةمستوى دول العالم المتقدم، وعلى رأسها الواليات المتحدة 
بهدف تحسين مخرجات التعليم  ؛مؤسسات التعليم العالي بها سياسة الجودة الشاملة

والبحث العلمي، وخدمة  ،الخريجين :العالي، والمتمثلة في مستوى جودة كل من
لحدوث تغيرات مستمرة في عمليات اإلصالح التعليمي  نتيجةو والبيئة. المجتمع 

منذ ذلك خالل النصف الثاني من القرن العشرين، فقد تحول هدف هذا اإلصالح 
تي يجب أن بالمعايير األكاديمية ال االهتمامبداية القرن الحالي إلى الحين وحتى 

ن أ، و وهليمي، وماذا يجب أن يتعلمالتع مأساسها أداء الطالب وتقدمه ىيقاس عل
ستراتيجيات الخاصة بكيفية رفع مستوى أداء ، واستخدام اإلايستخدموا ما تعلموه جيد  

والنظام، وما يجب أن يقوم به أولياء األمور، والمربون، وقادة  ،الطالب، والمؤسسة
المجتمع المحلي، وصانعو القرار مع نتائج االختبارات التي تقيس أداء 

، ودورها في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، هذا باإلضافة إلى (62:701)الطالب
يق المحاسبية ضرورة تضمين التعليم العالي في منظومة التعليم العام عند تطب

 عنها طوال الفترة الماضية. التعليمية، حيث ظل منعزال  
 The Belland Melinda Gatesعلى ما سبق، وبدعم من  وبناء  

Foundations الواليات في كل من لجنة التربية  تشرعThe Education 

Commission of the States – ECS " ن" للتعليم بسآوبرنامج معهدAspen 

Institute Program on Education وذلك من  ،في التعامل مع هذه القضية
وشارك فيها  ،م2002خالل عقد ندوة قومية عن المحاسبية التعليمية في مايو عام 

عمال، وصانعي القرار، وكان والباحثين، وقادة رجال األمن المربين،  اعضو   23
سين المعتمد على نماذج لمحاسبية التعليمية تحت مسمى "التحاهدفها تعميم 

 . Improvement Based Accountability Modelsالمحاسبية 
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 :األمريكيةالواليات المتحدة في مدخالت نظام المحاسبية التعليمية  -1
تحسين الواليات المتحدة هو في التعليمية المحاسبية لنظام  األساسي هدفالأن 

الطالب إلى مستوى المعايير األكاديمية عمليتي التعليم والتعلم، وأن يصل جميع 
 المتفق عليها.

 تشمل:و  ،هداف فرعيةوينبثق منه عدة أ 
ام التعليمي، بما فيها ظأن يتسع نشاط المحاسبية ليشمل جميع مستويات الن -

 مستوى التعليم العالي.
أن تستخدم أدوات ومقاييس موضوعية ومتنوعة وحيدة لقياس أداء الطالب  -

 وتقدمهم.
 وللمجتمع على المدى البعيد. ،نتائج النظام التعليمي مفيدة للطالب ن تكون أ -
 ات دقيقة وحديثة.نأن تعتمد نماذج المحاسبية على بيا -
 .أن تتم عملية تقويم نظم المحاسبية ونماذجها بطريقة مستمرة -

 :األمريكيةالمتحدة  الوالياتفي عمليات نظام المحاسبية التعليمية  -2
 :الواليات المتحدةفي  العاليالتعليم في  لمحاسبية التعليميةانماذج 

 :األمريكيةالواليات المتحدة  لمحاسبية التعليمية فياوتتمثل نماذج 
 : P16نموذج  •

والتعليم  الجامعييم قبل لط بين التعبأنه ير إلى ترجع أهمية هذا النموذج 
العالي، وذلك من خالل الربط بين متطلبات التخرج من المرحلة الثانوية، ومتطلبات 

، الذي كان هدفه K12لنموذج  االلتحاق بالتعليم العالي، ويمثل هذا النموذج تعديال  
فقط دون التعليم العالي، الذي كان خارج  الجامعياألساسي التركيز على التعليم قبل 

كرد فعل لنشر  K12لنظم السابقة للمحاسبية، وقد بدأ تطبيق نموذج دائرة اهتمام ا
وقد تم  ،ات القرن الماضييتقرير "أمة في خطر" في النصف الثاني من ثمانين

 :(62:301)منها ،لتحقيق عدد من األهداف P16تصميم نموذج 
 التعلم.و عم عملية التعليم دتجديد و  -
 بمستوى التعليم العالي وحالته.تعريف صانعي القرار والرأي العام  -
 تحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحسين وتطوير. -
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 تحديد مستوى النجاح المطلوب. -
 دعم المستويات العليا للتحصيل الدراسي لجميع الطالب وإثباتها. -

معايير لربط متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية  P16ويستخدم نموذج 
يؤكد أن مؤشرات النظام في عالقتها الثنائية بكل من بمتطلبات االلتحاق بالكليات، و 

البواعث )المكافآت( والنتائج تبحث في المحافظة على ارتباط النظام، وتكوين طرق 
 وأساليب متعددة للتعليم العالي.

 :The Quality Improvement Modelنموذج تحسين الجودة  •
ج التعليمي، الذي يعتمد هذا النموذج على االعتقاد بأن تحسين جودة المنت

التعلم، و  بتحسين جودة عملية التعليم اا مباشر  يتمثل في تحصيل الطالب يرتبط ارتباط  
من  لمعايير التحدي، وأن كال   اة تعتمد على ما يحصله الطالب وفق  يوأن المحاسب

تصميم هذه المعايير، وتقويم أداء الطالب، وتأكيد المحاسبية للنتائج، تمثل المكونات 
 األساسية للجهد القومي لرفع مستوى أداء كل من الطالب والمؤسسات التعليمية.

 ،من المبادئ لهذا النموذج اعدد  " Massy William وقد حدد "وليم ماسي
 (63:5) :هيو 

وتحصيله الدراسي،  ،التعلم بلغة مستوى أداء الطالبتحديد نواتج  -
 واحتياجات المستفيد.

 التعلم، وتقويم أداء الطالب.و التركيز على عملية التعليم  -
 العمل في تعاون لتحسين العملية التعليمية. -
إغالق الفجوات في مستوى التحصيل الدراسي بين المجموعات المختلفة  -

 ومي.للطالب على المستوى المحلي والق
 تحسين المناهج والعملية التعليمية. -
 اعتماد إصدار القرارات المرتبطة بمستوى أداء الطالب والبيانات المتاحة. -
 صنع ثقافة موجهة من خالل الجودة. -

 : Regulated Market Modelنموذج السوق المنتظم  •
الجيدة  المؤسسات التعليميةوهو النموذج يعتمد على السوق، ويفترض أن 

 أعضاء هيئة التدريسو  ،بالجذبها لألسر، والط األداء تحقق نجاحها من خالل
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أفضل، وتستخدم ميزانيتها المالية  ابها، ويرجع ذلك إلى أنها تقدم تعليم   لاللتحاق
من الشروط  اد على السوق عدد  بكفاءة وفاعلية، ويقدم نموذج المحاسبية المعتم

 :(64:5)األساسية لتحقيق أهداف اإلصالح القائم على المعايير، منها
والكليات محددة وواضحة لجميع  معاهديجب أن تكون بواعث األداء لل -

 الراشدين.
حرية العمل في المؤسسة بحيث تسمح ألعضاء هيئة التدريس باستخدام  -

داء أعتقدون أنها ذات فائدة أكثر على بالطرق التي يالوقت، وأموال الميزانية 
 الطالب.

 وتحديث أدائهم. ،ضرورة االهتمام بتدريب أعضاء هيئات التدريس -
ضوء  فيالتي يلتحق بها أبناؤهم  المعاهد والكليات حرية الوالدين في اختيار -

 .احتياجاتهم ورغباتهم
 National Center ي:نموذج المركز القومي للسياسة العامة والتعليم العال •

for Public Policy and Higher Education: 
يركز هذا النموذج على العالقة المباشرة بين المحاسبية التعليمية وتقويم األداء 

تدور حول كيفية  ،الفردي في التعليم العالي، وقد ظهر نتيجة لطرح عدد من األسئلة
تقويم جودة التعليم الذي تقدمه الكلية أو الجامعة، وكيفية حدوث التعلم، وإمكانية 

حق بها، وكيفية تحقيق الحكومة تحصول الطالب على تعليم جيد في الكلية التي سيل
الكلية التي في هيئة التدريس للبرنامج التعليمي لجودة التعليم، وكيفية تقويم عضو 

 .(5:36)يعمل بها
بتكليف المركز القومي للسياسة العامة  األمريكيةواستجابة لذلك قامت الحكومة 

، Preparationهي: اإلعداد و والتعليم العالي بإعداد مقاييس تتضمن ست فئات، 
، واالستكمال Affordabilityنتاجية ، واإلParticipationوالمشاركة 

Completion والفوائد ،Benefits ،والتعلم Learning ن تقدم كل والية أ، على
هذه الفئات، وأن  حوليحتوي على بيانات منظمة ودقيقة عن التعليم العالي  اتقرير  

ستراتيجيات ن جانب المركز في كل فئة، ومن اإليحصل كل تقرير على تقدير م
 :(:466)التي تم على أساسها تصميم مقاييس األداء التي اعتمد عليها المركز ما يلي
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ويقصـد بهــا مــدى تحسـين قــدرات الطــالب  :Added Valueالقيمـة المضــافة  -أ
ـــاس  ،ومعلومـــاتهم ـــب ذلـــك قي ـــتعلمهم فـــي كليـــة أو جامعـــة معينـــة، ويتطل نتيجـــة ل

قدرات الطالب ومعلوماتهم قبل االلتحـاق بالكليـة وبعـد االنتهـاء منهـا، بمعنـى أن 
لومــاتي بعــد انتهــائهم مــن والمع ،القــيم المضــافة هــي الفــرق بــين مســتواهم: العقلــي

ة االســتفادة مــن غم مــن ســهولوعلــى الــر  الكليــة وقبــل االلتحــاق بهــا.فــي الدراســة 
ن أتوجد بعـض الصـعوبات التـي يمكـن إال أنه ستراتيجية القيم المضافة، إتطبيق 

 :(67:6)تعوق تطبيقها، ومن هذه الصعوبات
معة تنمية قدرة كلية أو جا ، ويصعب على أيةللقيمة المضافة أبعاد كثير  -

ت، من هذه القدرا اساس تنمي نظام  في األ ألنها انظر   ؛واحدة لدى طالبها
ن تهتم بقياس أبعاد متعددة لها، وتقوم أومن ثم فإن مقاييس القيم يجب 

تختار كل كلية أو جامعة منها ما يحقق  ،بتصميم عدد كبير من المقاييس
 أهدافها.

ن يؤدي إلى أوطموحاتها يمكن  ،هدافهاأ و  ،اختالف الكليات في رسالتها -
 لبعد محدد. اصعوبة تصنيفها وفق  

ن أ: حيث إن بعض الكليات يمكن Unfold Effectsار الظاهرة اآلث -
تظهر نتائجها وآثارها بعد التخرج مباشرة، في حين يحتاج البعض اآلخر 
إلى سنوات كي تعبر عن ذاتها، وبالتالي يصعب وضع مقياس يطبق بعد 

 ويؤتي ثماره الطيبة. ،التخرج مباشرة
 عالية.ال اتعقد وصعوبة قياس القيم المضافة وكلفته -

ســتراتيجيات اإليعتبــر ثــاني أفضــل  :Assessing Outcomesتقــويم النتــائج  -ب
 :قيــاس تعلــم الطــالب، ويشــير إلــى تقــويم أداء الطــالب عنــد التخــرج أو بعــده فــيل

المعرفــة التــي حصــلوا عليهــا و والمعلومــات التــي اكتســبوها،  ،والقــدرات ،المهــارات
ن أبـــارات التـــي يمكـــن الدراســـة، ومـــن االختعـــن طريـــق المنافســـة خـــالل ســـنوات 

ودرجـات الطـالب عليـه، وكـذلك نسـبة الطـالب  ،GREاختبـار  رتستخدم في ذك
الـــذين يســـتمرون فـــي دراســـتهم العليـــا، أو مراتـــب الشـــرف التـــي يحصـــلون عليهـــا، 

الــذي يشــير إلــى معــدالت الطــالب  Retention Rate(68:4)ومعــدل االحتفــاظ 
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ـــة  ـــال إلـــى كلي الـــذي تحـــتفظ بهـــم الكليـــة مـــن االلتحـــاق وحتـــى التخـــرج دون االنتق
 ى اقتناع الطالب بما تقدمه لهم كليتهم.أخرى، وهذا دليل عل

ستراتيجية تقويم إلجوانب التي يتم قياسها من خالل وعلى الرغم من تلك ا
ن تصمم أئج وذات فائدة كبيرة، والتي يجب النتائج توجد جوانب أخرى من هذه النتا

افة الخاصة، وثقافة مقاييس لها ومنها القدرات الكمية، وحل المشكالت، والثق
 حساس بالمسئولية وغيرها.ين، واإلاآلخر 

 أكثــــرتعتبــــر مــــن  :Input and Reputationالمــــدخالت والســــمعة  -ج
هــــــذه تعتمــــــد و ا لقيـــــاس الجــــــودة فـــــي التعلــــــيم العـــــالي، ســـــتراتيجيات اســــــتخدام  اإل
 ستراتيجية على بيانات عن:اإل

حيث تسـتخدم مؤشـرات عديـدة لقيـاس مـدخالت الكليـات، ومنهـا  المدخالت: -
نفــاق الــذي تمويــل للكليــة أو الجامعــة، وكــم اإلجمــع بيانــات عــن مصــادر ال

كل طالب وبيانات عن أعضاء هيئـات التـدريس لو الجامعة أتقوم به الكلية 
أعــدادهم، ودرجــاتهم العلميــة، ومرتبــاتهم، وعــدد العــاملين مــنهم  بخصــوص:

 ةت، ومعــــدل عــــدد الطــــالب ألعضــــاء هيئــــأو جــــزء مــــن الوقــــ كــــل الوقــــت،
ســـة، وعمليـــات اختيـــارهم، ودرجـــة التـــدريس، وعـــدد الطـــالب فـــي حجـــرة الدرا

 .(69:5)هم للكلية، ودرجاتهم في الثانويةبلتق
اقـــه حمنـــذ التالطالـــب تشـــمل معـــدالت التخـــرج، حيـــث تـــتم دراســـة  النـــواتج: -

 بالسنة األولى ثم كل عام حتى التخرج.
ويقصد بها مكانة الكلية، ويتحقق ذلك عن طريـق تصـميم مقيـاس  السمعة: -

رؤسـاء  فيـهمتواضـع يعبـر بتبدأ من متميـز وتنتهـي  ،يتكون من خمس نقاط
نظــــرهم نحــــو تصــــنيف  ةونــــوابهم، وعمــــداء الكليــــات عــــن وجهــــالجامعــــات 

ورغـم أهميــة هـذا المقيـاس ونتائجــه، فإنـه يصـعب علــى كـل رئــيس  ،الكليـات
ن يعــــرف كــــل مــــا يــــدور داخــــل جميــــع الكليــــات، ومــــن أميــــد جامعــــة أو ع

المؤشــرات التــي تســتخدم إلــى جانــب هــذا المقيــاس وتعبــر عــن ســمعة الكليــة 
حيــث  ؛تهم، ومجمــوع درجــاتهم فــي الثانويــةمعــدل قبــول الطــالب بهــا، ورغبــا

 الب وخاصة المتفوقين بها.طنة الكلية وسمعتها بزيادة عند الترتفع مكا
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حيــث يركــز علــى التقــويم بواســطة : Expert Assessmentتقــويم الخبــراء  -د
الخبـــراء، ويـــتم ذلـــك عـــن طريـــق تصـــنيف الكليـــة لبرامجهـــا التعليميـــة إلـــى عشـــر 

 لمعايير متفق عليها. اويتم تقويمها بواسطة عدد من الخبراء وفق   ،فئات
ــــة  - ــــارير الذاتي الطــــالب والخريجــــون تقــــارير  يكتــــب: Self-Reportsالتق

نفسهم عن مدى استفادتهم مـن البـرامج التعليميـة التـي قـدمتها لهـم الكليـة، بأ
يـــة مـــن تحســـين معلومـــاتهم ومهـــاراتهم لمـــا تعلمـــوه فـــي الكفيومـــدى إســـهام 

مـن السـيناريوهات  اوقدراتهم، هذا باإلضافة إلى تصميم مقاييس تشمل عدد  
و مشــكلة فــي العمــل أســيناريو عبــارة عــن موقــف أو مهمــة  للخـريجين، وكــل

، ويــتم ســؤال الخــريجين إذا (70:3)أو الحيــاة العاديــة تحتــاج إلــى حــل وبحــث 
كان قد تـم إعـدادهم فـي الكليـة لحـل هـذه المشـكالت، أو التصـرف فـي مثـل 

 هذه المواقف.
عالي توجد وباإلضافة إلى هذه النماذج والنظم الخاصة بالمحاسبية في التعليم ال

 بعض النماذج األخرى منها:
بنـاء نمـاذج لـربط تقـويم الـتعلم بهياكـل المحاسـبية  التقويم والمحاسبية اإلنتاجية: •

برنـامج المحاسـبية لنتـائج أفضـل: التـزام قـومي بـالتعليم بالعامة في التعليم العـالي 
 Accountability for better Results, A Nationalالعـــالي 

(Imperative for Higher (Education  الـــذي أعدتـــه اللجنـــة القوميـــة
 Accountability in Higher Educationللمحاسـبية فـي التعلـيم العـالي 

on National Commission  م، 2005عـام  األمريكيـةالواليـات المتحـدة فـي
والــذي يشــير إلــى أنــه مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين يجــب أن نعمــل أكثــر 

أبنـــــاء المجتمـــــع، مـــــع تزويـــــدهم بالمهـــــارات التـــــي لجميـــــع لتقـــــديم تعلـــــيم أفضـــــل 
يحتاجونها فـي تحقيـق النجـاح فـي االقتصـاد المـرتبط بالعولمـة، وتـؤدي إلـى حيـاة 

نتــائج أفضــل يجــب أن يســاعد منتجــة ومرضــية، وأن تطبيــق المحاســبية لتحقيــق 
نتـــاج فـــي واإل األمـــريكيين فـــي النجـــاح فـــي الدراســـة والبحـــث العلمـــي، والخـــدمات،

ــة  التعلــيم العــالي، ويركــز هــذا البرنــامج علــى التعامــل مــع أولويــات كــل مــن الدول
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ــــي  ؛مــــن صــــانعي السياســــة والمــــربين والمــــواطن، ويتحــــدى كــــال كــــي يشــــاركوا ف
 .(71:4)ليمسئولية االهتمام بالتعليم العا

الـــذي تبنتـــه واليـــة كاليفورنيـــا،  :Report Cardsنمـــوذج بطاقـــات التقـــارير  •
النموذج إلـى قـانون بطاقـات  اوترجع أصول هذ ،بتطبيقه وقامت بعض جامعاتها

ــــذي صــــدر عــــام  ــــيم العــــالي، ال ــــ1991تقــــارير التعل حــــد لهــــذا القــــانون ت ام، ووفق 
 مجـــاالت، هـــي:متطلباتـــه الحصـــول علـــى تقـــارير ســـنوية للبيانـــات عـــن خمســـة 

ن أونجــــاح الطــــالب، ونــــواتج الطــــالب، و  الســــكان، والتمويــــل، وإعــــداد الطــــالب،
ـــر مـــن  ـــر أكث ـــات عـــن المســـاعدات فصـــال  من امؤشـــر   75يتضـــمن كـــل تقري ، وبيان

 المؤسسة، والوالية، والحكومة الفيدرالية. :المالية للطالب على مستوى كل من
ــيم فــي كليــات المجتمــع • لــق عليــه والــذي أط :نمــوذج المحاســبية إلصــالح التعل

 Mandated Accountabilityو اإللزامـــي، أالنظـــام المحاســـبي الرســـمي 

System  إلــى مسـاعدة جميــع المشـاركين فــي نظـام كليــات  جالنمـوذويهـدف هــذا
التدريس، واإلداريون، والمجـالس المحليـة ئة لمجتمع، وهم: الطالب، وأعضاء هيا

القصـور فـي وأوجـه  ،وغيرهم من المهتمين، وذلك في تحديـد أوجـه القـوة ،والعامة
ويتطلــب تحقيــق  ،دائهــا التعليمــيأ بهــدف تحســين جــودة ؛النظــام المــالي للكليــات

ــــ ــــة تقــــارير وفق  منهــــا: لمؤشــــرات الكفــــاءة والفاعليــــة و  اأهــــداف هــــذا النمــــوذج كتاب
وتتضـــمن  ،والتخــرج ،المقـــررات الدراســية، وااللتحــاق التحويــل، واالســتمرار، ونقــد

والخـدمات  ،هذه المؤشرات مقـاييس عديـدة لنـواتج الكليـات ومخرجاتهـا، وعملياتهـا
 .(72:5)التي تقدمها للطالب

 الواليات المتحدة:في رجات نظام المحاسبية التعليمية مخ -3
، وقد تم التعليمية بدأت الواليات المتحدة تطبيق نظم مختلفة للمحاسبية

التي تم تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي في التعليمية تصنيف نظم المحاسبية 
 :(73:90) ، وهيفئاتهذه الواليات إلى ثالث 

شمل تقـارير أداء دوريـة كميـة وي :Performance Reportingتقرير األداء  -
ـــ لعـــدد مـــن  اعلـــى مســـتوى الواليـــة، باإلضـــافة إلـــى تقـــارير نتـــائج المؤسســـات وفق 

 المؤشرات.
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تشــمل بعـــض نمـــاذج األداء : Performance Budgetingميزانيــة األداء  -
ن يعتمــد عليهــا صــانعو السياســة أفــي التقــارير كخطــوة إضــافية، يمكــن المكتوبــة 

 كأحد العوامل في تحديد كمية التمويل للمؤسسات.
ويـــرتبط مباشـــرة بتمويـــل الواليـــة : Performance Fundingتمويـــل األداء  -

 مؤشر واحد أو أكثر. على اللمؤسسة معتمد  
لديهم  أعضاء هيئة التدريسمن المحاسبية التعليمية أن  النوعويفترض هذا 

من  الرغبة في أداء عملهم، ولكنهم في حاجة إلى المساعدة كي يؤدوا أفضل، وبدال  
 النوعمعاقبتهم بقرارات تعتمد على معلومات ضعيفة وسطحية أو محددة، فإن هذا 

المؤسسات  فيالعاملين يركز على اتخاذ قرارات تعتمد على معلومات كافية عن 
، هذا باإلضافة إلى حصول جميع الطالب على مستوى تعليمي ذي كافة التعليمية

وتشجيع أولياء األمور وأعضاء المجتمع جودة عالية، ويلبي احتياجاتهم التعليمية، 
والبعد عن  ،ومحاسبتها المؤسسات التعليميةعلى المشاركة في الحكم على أداء 

، وأن تركز هذه االختبارات على قدرات التفكير العليا مع االمتحيزة ثقافي   اتار باالخت
 Education)التعليميةؤسسات االهتمام بتقديم تمويل مناسب لجميع الم

 2003) ission of the States,Comm(74:45). 
 المحاسبية التعليمية في التعليم العاليتطبيق نظام  واقع ـــ الثانيالمستوى 

 :المصري 
 :مدخالتالفي جوانب القصور 

التي تجعلنا مصر و في  العاليالتعليم تواجه التي هناك العديد من المشكالت 
 .(75:271):مثل، ة التعليمية بهينتجه إلى المحاسب

هذا  ،يات السياسية في الفترة األخيرة من القرن العشرين وحتى اآلندأدت التح -1
باإلضافة إلى انتشار العولمة إلى تأييد السلطة السياسية للتعليم العالي بصفة 

مع إعطاء أهمية خاصة للتعليم العالي الخاص تحت دعوى مواكبة  ،عامة
وذلك  ؛التحوالت العالمية التي تتجه نحو التنوع في مؤسسات التعليم العالي

التكيف مع و  ،العالميةعلى مواجهة المنافسة مؤسساته بسبب عدم قدرة 
 متطلبات السوق.
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مالية جديدة من أصحاب أدت التحوالت االقتصادية الجديدة إلى إيجاد طبقة رأس -2
والتي اتجهت إلى االستثمار في المشروعات الخاصة ومن  ،الدخول المرتفعة
لتحقيق  ؛معاهد وكليات القطاع الخاصإلحاق أبنائهم بو  ،عليمبينها مجال الت

 رغباتهم التعليمية بصرف النظر على قدراتهم العلمية.
انعكس االهتمام بالتعليم العالي الخاص على التشريعات القانونية التي تحكم  -3

بشأن الجامعات  م1992لسنة  101حيث صدر القانون رقم  ؛المجتمع
بإصدار  م1996في واقع التعليم المصري في عام  توالتي ظهر  ،الخاصة
عدد  زادن أجامعات خاصة إلى  4قة على إنشاء الجمهوري بالموافالقرار 

 .(76:245) كبير.بشكل الجامعات الخاصة اآلن 
استحداث برامج  :مثل ،الحكومي العاليظهور صيغ جديدة داخل نظام التعليم  -4

برامج االنتساب الموجه، و جديدة تقوم على المصروفات منها التعليم المفتوح، 
الحكومية  المؤسساتمحاولة من ك ؛بعض الكلياتفي الدراسة باللغات األجنبية 

 واجتذاب عدد أكبر من الطالب. ،الخاصةالمؤسسات لمنافسة مع ا
مؤسسات يتضح من دراسة وتحليل محتوى السياسات واللوائح المعمول بها في  -5

سس تقوم على األ لهاوخاصة الحكومية منها أن الفلسفة الحالية  العاليالتعليم 
 :(77:129) التالية

 .العالي مجانية التعليم -
 حق لكل مواطن. العالي التعليم -
 األعلى للجامعات.يخضع للمجلس ، و نمطي ومركزي  العاليالتعليم  -
 في كثير من األحيان عن الواقع العملي والتطبيقي. العاليانفصال التعليم  -
على امتصاص أكبر عدد من خريجي المدارس الثانوية  العالييعتمد التعليم  -

 العامة والفنية.
 :عملياتالفي  جوانب القصور

 مطلوب.ا كما هو ا وفني  داري  أداء وواجبات الوظيفة إفي التقصير  -
عمال أمور غير مفيدة أو أ في ضاعة الوقت تلف أنواعه وإهمال بمخاإل -

 مكانات وموارد العمل للمنفعة الشخصية.، واستغالل إخاصة
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 وقبول الهدايا والرشاوى. ،والمحسوبية ،استغالل السلطة الوظيفية -
 عطائها لمن ال يستحق.، وإ ت تزيد عن الجهد المبذولصرف مكافآ -
 والتدريب. ،واالبتعاث ،التعيينشروط في التالعب  -
 عدم االلتزام بساعات العمل الرسمية. -
 دارة الجامعية.اإلفي  األكاديميالجانب  على السياسيغلبة الجانب  -
 غياب استقاللية الجامعات. -
الكثير من مؤسسات التعليم في  العلميتراجع جودة أنشطة التدريس والبحث  -

 .العالي
تطبيق القوانين والتعليمات ومن ثم ضعف الرقابة الداخلية في التقصير  -

 عن األخطاء. والتغاضيوالتساهل 
لى نمو شبكة ؛ مما يؤدى إالمؤسساتفي بقاء القيادات لمدة طويلة  -

 المصالح.
 ضعف المساءلة العامة. -
دارة مؤسسات التعليم إفي لى الخبرة ، واالفتقار إداريةسيادة البيروقراطية اإل -

 .العالي
 .العاليمؤسسات التعليم في عضاء هيئة التدريس الصراع بين اإلداريين وأ  -

 :مخرجاتالفي جوانب القصور 
ونتج عن  ،على مكتب التنسيق العاليمؤسسات التعليم في  يعتمد نظام القبول

عداد أ تزايد  هذا النظام الذي يعتمد على التوزيع المركزي للطالب المبني على
 :(78:240) إلىوأدت هذه الزيادة  ،المقبولين بشكل كبير

 .العاليلمؤسسات التعليم  زيادة الضغط على اإلمكانيات المحدودة -
ومدرجات على عدد توزيع الموارد المتاحة من هيئات تدريس ومكتبات ومعامل  -

 بشكل ملحوظ. العالي كبير من الطالب أدى إلى انخفاض جودة التعليم
مما أدى إلى وجود  ؛عدم التوازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل -

 وندرة في بعض التخصصات األخرى. ،فائض في تخصصات كثيرة
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هناك رغبة حقيقية التحاق كثير من الطالب بالكليات المختلفة دون أن يكون  -
 في الدراسة بها نتيجة العتماد مكتب التنسيق على المجموع فقط.

 العاليالتعليم في البدائل المقترحة لتطبيق المحاسبية التعليمية  ـــ المستوى الثالث
 :األمريكيةضوء خبرة الواليات المتحدة في  المصري 

لواليات وخبرة ا ،التعليمية للمحاسبية ي النظر  اإلطارفي ضوء ما تم عرضه في 
لى الوقوف على جوانب إ باإلضافة ،المحاسبية التعليميةمجال في  األمريكيةالمتحدة 

لى وتم التوصل إ ،المصري  العاليالتعليم في القصور وضعف المحاسبية التعليمية 
في  المصري  العاليالتعليم في مجموعة من البدائل المقترحة لتطبيق المحاسبية 

وهناك بعض المنطلقات العامة لهذه البدائل  ،األمريكيةضوء خبرة الواليات المتحدة 
 :وهي
 المنطلقات النظرية: -1

 ،نظام للمحاسـبية يجـب فـي البدايـة أن يعتمـد علـى منطلقـات أيعند تصميم  -أ
 وأهداف محددة وواضحة وإجرائيـة، بمعنـى أن يكـون النـاتج المـرتبط بهـا قـابال  

للمالحظـة والقيـاس بطريـق مباشــر أو غيـر مباشـر، وتتضــح آثـاره علـى مــدى 
 زمني قريب أو بعيد.

أساســها تقــويم  أن تكــون هــذه األهــداف بمثابــة معــايير أو محكــات، يــتم علــى -ب
 (؛الجامعــةو  ،يئــة التــدريس( أو المؤسســة )الكليــةعضــو هو  ،أداء الفـرد )طالــب

ـــة مـــا إذا كانـــت جهـــود الفـــرد أو المؤسســـة موجهـــة نحـــو  وذلـــك بغـــرض معرف
 االتجاه الصحيح.

فـي ، Time Managementأن يسـتفيد النظـام المحاسـبي مـن إدارة الوقـت  -ج
ـأحـددة، و تحقيق أهدافه ومراحله في فترات زمنية م مـن اإلدارة  ان يسـتفيد أيض 

بحيــث تكــون األهــداف  ،Objective Based Managementباألهــداف 
داءه في كـل مرحلـة مـن مراحلـه، أة عن مؤشرات وموجهات يقيس عليها عبار 

 من عالج المشكالت. والتي تهتم بالوقاية بدال  
بطريقــة  اويمكــن اســتخدامه ،ســهلة وبســيطة المحاســبيتكــون بنيــة النظــام ن أ -د

 متوفرة. بإمكانات ،ميسرة
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 المنطلقات المحلية: -2
نتيجـــة الرتبــــاط المحاســــبية التعليميـــة بــــنظم ومعــــايير الجـــودة الشــــاملة ونظــــم  -أ

ن تركــز أكثيــر مــن جامعاتنــا وكلياتنــا، يجــب االعتمــاد التــي بــدأت تأخــذ بهــا 
المخرجــات، علــى أن يتــرك مؤشــرات أداء الفــرد أو المؤسســة علــى النتــائج أو 

لكــل فــرد أو مؤسســة المرونــة والحريــة فــي التعامــل مــع مــدخالتها وعملياتهــا 
بالطرق التي تتفق مع إمكاناتها وظروفها الخاصة، ويرجع ذلك إلـى اخـتالف 

 الكليات والجامعات في عالمنا العربي في العناصر المختلفة.
مصـري مسـئولية جميـع ذوي ألن نظـام المحاسـبية فـي التعلـيم العـالي ال انظر   -ب

التـدريس، والحكومـة،  ئـةأوليـاء أمـور، وطـالب، وأعضـاء هي :العالقة به من
ودافعي الضرائب؛ يجـب أن يعتمـد علـى أسـلوب  ،العام والخاص والقطاعين

الدوريــة علــى جميــع  تقــاريرلل هافية والصــراحة، وذلــك مــن خــالل عرضــالشــف
النظـام التعليمـي العـالي  من يهمهم األمر، وحتى يعرف كل منهم مدى تقدم
 في تحقيق أهدافه، والصعوبات التي تعرقل حركاته.

ة المجتمعيــة والممثلــة فــي أن تســتفيد الكليــة أو الجامعــة مــن جهــود المشــارك -ج
ويعنــــي ذلـــك نقـــل خبــــرات المجتمـــع داخـــل الجامعــــات  ،و القـــوميأالمحلـــي 

وحاجاتهـــا إلـــى المجتمـــع لتحقيـــق  واالســـتفادة منهـــا، ونقـــل خبـــرات الجامعـــة
 فادة المتبادلة.اإل

أن يعتمـــد تطبيـــق نظـــام المحاســـبية فـــي التعلـــيم العـــالي علـــى قاعـــدة الثـــواب  -د
الفــردي أو ثابــة العمــل واالداء االحســن ســواء علــى المســتوى: إ أيوالعقــاب، 

للمؤسســـات واألفـــراد  المؤسســـي، وكـــذلك العقـــاب المـــادي والمـــالي والمعنـــوي 
علــــــى مخرجــــــات العمليــــــة  داء أعمــــــالهم، ويــــــنعكس ذلــــــكأالمقصــــــرين فــــــي 

 مكان.داء بقدر اإلتبتعد عن المحسوبية في تقويم األ نأونواتجها، و 
 للبدائل: تفصيليعرض  يليوفيما 
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 The Qualityتحسين الجودة  المحاسبية التعليمية القائم على نموذج البديل األول:

Improvement Model:  
لمعايير التحدي،  اأن المحاسبية تعتمد على ما يحصله الطالب وفق  ويقصد به 

من تصميم هذه المعايير، وتقويم أداء الطالب، وتأكيد المحاسبية للنتائج،  وأن كال
ومي لرفع مستوى أداء الطالب والمؤسسات تمثل المكونات األساسية للجهد الق

يعتمد هذا النموذج على االعتقاد بأن تحسين جودة المنتج التعليمي، ، و التعليمية
 بتحسين جودة عملية التعليم اا مباشر  الذي يتمثل في تحصيل الطالب يرتبط ارتباط  

 التعلم،و 
 مدخالت النموذج:

 التالية:يعتمد هذا النموذج على المبادئ 
تحديد نواتج التعلم بلغة مستوى أداء الطالب وتحصيله الدراسي، واحتياجات  -

 المستفيد.
 التعلم، وتقويم أداء الطالب.و التركيز على عملية التعليم  -

 عمليات النموذج:
 اعتماد إصدار القرارات المرتبطة بمستوى أداء الطالب والبيانات المتاحة. -
التحصيل الدراسي بين المجموعات المختلفة إغالق الفجوات في مستوى  -

 للطالب على المستوى المحلي والقومي.
 مخرجات النموذج:

 تحسين المناهج والعملية التعليمية. -
 لتحسين العملية التعليمية. ؛العمل في تعاون  -
 صنع ثقافة موجهة من خالل الجودة. -

 ول:متطلبات تطبيق البديل األ 
دارية تمكن من رصد وتقييم إكاديمية و أاصة بكل وظيفة دلة عمل خأتوفير  -

 األداء وفق معايير محددة.
للتعرف على مدى  ؛كاديميةدارية واألالميدانية المفاجئة للقيادات اإل الزيارات -

 داء.األفي الجودة واالنضباط 
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 معوقات تطبيق البديل األول:
 دارة العليا والعاملين.ضعف االتصال بين اإل -
 الرقابة والمتابعة من قبل المسئولين.نقص  -
 نقص توافر معايير قياس األداء. -
 مكانيات المادية والبشرية.ضعف اإل -

 السوق المنتظمالمحاسبية التعليمية القائم على  نموذج ـــ الثانيالبديل 
Regulated Market Model : 

المؤسسات وهو النموذج الذي يعتمد على السوق، ويفترض هذا النموذج أن 
وأعضاء هيئة  ،جيدة األداء تحقق نجاحها من خالل جذبها لألسر، والطالبيمية التعل

أفضل، وتستخدم ميزانيتها  االلتحاق بها، ويرجع ذلك إلى أنها تقدم تعليم  لالتدريس 
 .المالية بكفاءة وفاعلية

 مدخالت النموذج:
وواضحة لجميع يجب أن تكون بواعث األداء للمعاهد والكليات محددة  -

 الراشدين.
 عمليات النموذج:

 ضرورة االهتمام بتدريب أعضاء هيئات التدريس وتحديث أدائهم. -
 مخرجات النموذج:

حرية العمل في المؤسسة بحيث تسمح ألعضاء هيئة التدريس باستخدام  -
داء أعتقدون أنها ذات فائدة أكثر على الوقت، وأموال الميزانية بالطرق التي ي

 الطالب.
حرية الوالدين في اختيار المعاهد والكليات التي يلتحق بها أبناؤهم على ضوء  -

 احتياجاتهم ورغباتهم.
 :متطلبات تطبيق النموذج

 .واإلداري  المالي االستقاللتوافر قدر من  -
 المؤسسة.في توافر الشفافية والنزاهة بين العاملين  -

 معوقات تطبيق النموذج:
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 دارة العليا والعاملين.ضعف االتصال بين اإل -
 األداء.برامج التدريب لتحسين نقص  -
 مكانيات المادية والبشرية.ضعف اإل -

 قوميإنشاء مركز  المحاسبية التعليمية القائم على نموذج ـــ البديل الثالث
 :العاليالتعليم  يالتعليمية فللمحاسبية 

يركز هذا النموذج على العالقة المباشرة بين المحاسبية التعليمية وتقويم األداء 
بإعداد مقاييس تتضمن ست فئات، حيث يقوم المركز  .الفردي في التعليم العالي

نتاجية ، واإلParticipation، والمشاركة Preparationهي: اإلعداد 
Affordability واالستكمال ،Completion والفوائد ،Benefits  والتعلم

Learning يحتوي على بيانات منظمة ودقيقة عن  اتقرير   مؤسسةن تقدم كل أ، على
وأن يحصل كل تقرير على تقدير من جانب المركز التعليم العالي عن هذه الفئات، 

ستراتيجيات التي تم على أساسها تصميم مقاييس األداء التي ، ومن اإلفي كل فئة
 :يليما كاعتمد عليها المركز 

: ويقصد بها مدى تحسين قدرات الطالب Added Valueالقيمة المضافة  -أ
معينة، ويتطلب ذلك قياس قدرات ومعلوماتهم نتيجة لتعلمهم في كلية أو جامعة 

يم الطالب ومعلوماتهم قبل االلتحاق بالكلية وبعد االنتهاء منها، بمعنى أن الق
لوماتي بعد انتهائهم من الدراسة العقلي والمع المضافة هي الفرق بين مستواهم

 الكلية وقبل االلتحاق بها.في 
تراتيجيات قياس سإعتبر ثاني أفضل ت :Assessing Outcomesتقويم النتائج  -ب

تعلم الطالب، ويشير إلى تقويم أداء الطالب عند التخرج أو بعده في المهارات 
المعرفة التي حصلوا عليها عن طريق  أيوالقدرات والمعلومات التي اكتسبوها، 

ن تستخدم في أراسة، ومن االختبارات التي يمكن المنافسة خالل سنوات الد
ودرجات الطالب عليه، وكذلك نسبة الطالب الذين  GREذكر اختبار 

يستمرون في دراستهم العليا، أو مراتب الشرف التي يحصلون عليها، ومعدل 
تحتفظ  نالذي يشير إلى معدالت الطالب الذي Retention Rateاالحتفاظ 
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ية أخرى، وهذا دليل بهم الكلية من االلتحاق وحتى التخرج دون االنتقال إلى كل
 على اقتناع الطالب بما تقدمه لهم كليتهم.

ستراتيجيات اإل أكثر: تعتبر من Input and Reputationالمدخالت والسمعة  -ج
بيانات  تشملستراتيجية هذه اإلو لجودة في التعليم العالي، ا لقياس ااستخدام  

 عن:
 :الكليات، ومنها: حيث تستخدم مؤشرات عديدة لقياس مدخالت المدخالت -

نفاق الذي تقوم تمويل للكلية أو الجامعة، وكم اإلجمع بيانات عن مصادر ال
التدريس من  ةوبيانات عن أعضاء هيئ ،كل طالبلو الجامعة أبه الكلية 

أعدادهم، ودرجاتهم العلمية، ومرتباتهم، وعدد العاملين منهم كل  :حيث
التدريس،  ةعضاء هيئت، ومعدل عدد الطالب ألالوقت، أو جزء من الوق

للكلية، وعدد الطالب في حجرة الدراسة، وعمليات اختيارهم، ودرجة تقلبهم 
 .ودرجاتهم في الثانوية

تشمل معدالت التخرج، حيث تتم دراسة الطالب منذ التحاقه بالسنة و : النواتج -
 ثم كل عام حتى التخرج. ،األولى

عن طريق تصميم مقياس : ويقصد بها مكانة الكلية، ويتحقق ذلك السمعة -
تبدأ من متميز وتنتهي بمتواضع يعبر عليه رؤساء  ،يتكون من خمس نقاط

الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات عن وجهات نظرهم نحو تصنيف 
يصعب على كل رئيس ورغم أهمية هذا المقياس ونتائجه، فإنه  ،الكليات

ومن المؤشرات  .رف كل ما يدور داخل جميع الكلياتن يعأجامعة أو عميد 
معدل قبول  ؛وتعبر عن سمعة الكلية ،التي تستخدم إلى جانب هذا المقياس

نة الطالب بها، ورغباتهم، ومجموع درجاتهم في الثانوية، حيث ترتفع مكا
 وخاصة المتفوقين بها. ،البطالكلية وسمعتها بزيادة عند ال

بواسطة : حيث يركز على التقويم Expert Assessmentتقويم الخبراء  -د
الخبراء، ويتم ذلك عن طريق تصنيف الكلية لبرامجها التعليمية إلى عشر 

 معايير متفق عليها.لل اويتم تقويمها بواسطة عدد من الخبراء وفق   ،فئات
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لها أن يكتب الطالب والخريجون  ايتم وفق  و : Self-Reportsالتقارير الذاتية  -
 تقارير بأنفسهم عن مدى استفادتهم من البرامج التعليمية التي قدمتها الكلية

 ،ومهاراتهم ،، ومدى إسهام ما تعلموه في الكلية من تحسين معلوماتهملهم
من السيناريوهات  اوقدراتهم، هذا باإلضافة إلى تصميم مقاييس تشمل عدد  

و مشكلة في العمل أو أو عبارة عن موقف أو مهمة سيناري للخريجين، وكل
، ويتم سؤال الخريجين إذا كان قد تم لحياة العادية تحتاج إلى حل وبحثا

 إعدادهم في الكلية لحل هذه المشكالت، أو التصرف في مثل هذه المواقف.

 متطلبات تطبيق البديل:
دارية للمساءلة القانونية داريين والمجالس اإلوخضوع القادة اإل ،تفعيل المساءلة •

 .داريةواإل
مؤسسات التعليم في لقوانين واللوائح المنظمة للعمل تشكيل لجان لمراجعة ا •

 .العالي
الجامعات في تطبق التي اإلفادة من التجارب والصيغ التشريعية الجديدة  •

 المتقدمة.
للمحاسبات والرقابة  المركزي جهزة الرقابية كالجهاز تسهيل مهام دور األ •

 دارية.اإل
مع االلتزام  واألكاديمي اإلداري  لألداءصياغة معايير للشفافية والنزاهة  •

 بتطبيقها.
 معوقات تطبيق البديل:

كلية أو جامعة تنمية قدرة واحدة  مضافة أبعاد كثيرة، ويصعب على أيللقيمة ال •
ت، ومن ثم فإن من هذه القدرا اساس تنمي نظام  في األ ألنها الدى طالبها، نظر  

ن تهتم بقياس أبعاد متعددة لها، وتقوم بتصميم عدد كبير أمقاييس القيم يجب 
 من المقاييس تختار كل كلية أو جامعة منها ما يحقق أهدافها.

ن يؤدي إلى صعوبة أوطموحاتها يمكن  ،هدافهاأ و  ،اختالف الكليات في رسالتها •
 لبعد محدد. اتصنيفها وفق  
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ن تظهر نتائجها أبعض الكليات يمكن ف: Unfold Effectsاآلثار الظاهرة  •
وآثارها بعد التخرج مباشرة، في حين يحتاج البعض اآلخر إلى سنوات كي تعبر 

ويؤتي  ،عن ذاتها، وبالتالي يصعب وضع مقياس يطبق بعد التخرج مباشرة
 ثماره الطيبة.

 ية.تعقد وصعوبة قياس القيم المضافة وكلفته العال •
 واختيار البديل األمثل: ،بين البدائل ةالرابع: الموازنالمستوى 

التي ضوء عدد من المعايير و في تم تقييم البدائل المقترحة والموازنة بينها 
االستقالل و الوقت الالزم للتنفيذ، و  ،الفعاليةو د المتوقع، والعائ ،الكلفة :فيتتمثل 
 البيئة.مدى المواءمة مع و  ،والمالي اإلداري 

يتطلبها تطبيق التي ويقصد بها الكلفة المادية والبشرية والتكنولوجية  :الكلفة -1
البديل  ويأتي ،ن البديل األول أقل تكلفةوبمقارنة البدائل نجد أ ،البدائل المقترحة

يحتاج  ألنهوذلك  ؛والبديل الثالث يتطلب أعلى تكلفة ،الثانيالمركز في  الثاني
 نشاء مركز.إلى إ

لى المردود والناتج المتوقع من ويشير هذا المعيار إ العائد المتوقع من التنفيذ: -2
وبمقارنة البدائل  ،الحاليلتحسين الوضع  ؛او معنوي  ا أالتطبيق سواء الناتج مادي  

 قومينشاء مركز يعتمد على إ ألنه ا؛ن البديل الثالث هو أكثر عائد  نجد أ
 الترتيب.في  الثانيثم البديل  ،البديل األول يأتيثم  ،للمحاسبية

 ،لى مدى قدرة كل بديل على تحقيق أهدافه بكفاءةيشير هذا المعيار إ الفعالية: -3
 وبمقارنة البدائل المقترحة نجد البديل الثالث هو األكثر فعالية.

 ،يتطلبه تطبيق البديل الذيلى الوقت يشير هذا المعيار إ الوقت الالزم لتنفيذ: -4
 ن البديل الثالث يستغرق أكبر وقت للتنفيذ.نجد أوبمقارنة البدائل الثالثة 

 ،لى تهيئة المناخ المناسب للعمليشير هذا المعيار إ :والمالي اإلداري  االستقالل -5
ائل وجد أن وبمقارنة البد .نفاقهاتدبير أمورها وإفي وتمتع المؤسسة بالحرية 

 .لى أكبر قدر من االستقالليةالثالث يحتاج إالبديل 
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لى مدى مناسبة وتكيف البدائل مع ويشير هذا المعيار إ :المواءمة مع البيئة -6
وبمقارنة البدائل وجد أن  .مةالبدائل أكثر مواء وأيتطبق فيها، التي البيئة 

 .البديل الثالث يتناسب مع البيئة المصرية

وبأخذ مؤشرات ترتيب كل بديل من  ،على الموازنة السابقة بين البدائل وبناء  
الثالث هو البديل  إن البديل :يمكن القول ،ا لمعايير المقارنةوفق   .البدائل السابقة

 . المصري  العالياألنسب للتطبيق على مؤسسات التعليم 
 العاليالتعليم في نموذج مقترح لتطبيق المحاسبية التعليمية  :المستوى الخامس

 األمريكيةضوء خبرة الواليات المتحدة في  المصري 
مبررات  نفإ ؛واختيار األنسب منها ،على الموازنة بين البدائل الثالثة بناء  

 :هي البديل األمثل اختيار
 .للتطبيق مع البيئة المصرية األكثر مالئمة   -أ

 .املموس   ايحقق تطبيقه كفاءة وتطور   -ب
 مصر.في  العاليتطوير منظومة التعليم  يعتمد على -ج
 .العالييواكب المنطلقات والتوجهات الحالية نحو تحقيق جودة منظومة التعليم  -د

 .العاليمنظومة التعليم في القصور والضعف  نواحييعمل على معالجة  -ه
 مكونات النموذج:

 مدخالت النموذج: -أ
 :لىإهذا النموذج  يهدف

 نتيجة لتعلمهم في كلية أو جامعة معينة ؛ومعلوماتهم ،تحسين قدرات الطالب •
 وضع مؤشرات أداء للمؤسسة. •
 المؤسسة.تحسين نتائج العمل في  •

عديدة لقياس مدخالت الكليات، ومنها جمع بيانات عن  وتستخدم مؤشرات
كل لو الجامعة أنفاق الذي تقوم به الكلية تمويل للكلية أو الجامعة، وكم اإلمصادر ال

أعدادهم، ودرجاتهم العلمية،  :وبيانات عن أعضاء هيئات التدريس من حيث ،طالب
ت، ومعدل عدد الطالب من الوق اومرتباتهم، وعدد العاملين منهم كل الوقت، أو جزء  
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سة، وعمليات اختيارهم، ودرجة التدريس، وعدد الطالب في حجرة الدرا ةألعضاء هيئ
 هم للكلية، ودرجاتهم في الثانوية.بلتق

 :ليات النموذجعم -ب
يحتوي على بيانات منظمة ودقيقة عن التعليم العالي  اتقدم كل مؤسسة تقرير   •

عن هذه الفئات، وأن يحصل كل تقرير على تقدير من جانب المركز في كل 
 .فئة

قياس قدرات الطالب ومعلوماتهم قبل االلتحاق بالكلية وبعد االنتهاء منها،   •
د لوماتي بعبمعنى أن القيم المضافة هي الفرق بين مستواهم: العقلي والمع

 الكلية وقبل االلتحاق بها.في انتهائهم من الدراسة 
نسبة الطالب الذين يستمرون في دراستهم العليا، أو مراتب الشرف التي تقدير  •

يشير إلى معدالت  الذي Retention Rateيحصلون عليها، ومعدل االحتفاظ 
تحتفظ بهم الكلية من االلتحاق وحتى التخرج دون االنتقال إلى  نذيلالطالب ال

 كلية أخرى، وهذا دليل على اقتناع الطالب بما تقدمه لهم كليتهم.
 مخرجات النموذج: -ج
وتنتهي بمتواضع يعبر  ،تبدأ من متميز ،تصميم مقياس يتكون من خمس نقاط •

ظرهم نحو ونوابهم، وعمداء الكليات عن وجهات ن ،رؤساء الجامعات فيه
 .الكلياتتصنيف 

ويتم تقويمها بواسطة عدد  ،تصنيف الكلية لبرامجها التعليمية إلى عشر فئات •
 متفق عليها.المعايير لل امن الخبراء وفق  

لها أن يكتب الطالب  ايتم وفق  و : Self-Reportsالتقارير الذاتية توافر  •
والخريجون تقارير بأنفسهم عن مدى استفادتهم من البرامج التعليمية التي قدمتها 

، ومدى إسهام ما تعلموه في الكلية من تحسين معلوماتهم ومهاراتهم لهم الكلية
من السيناريوهات  اوقدراتهم، هذا باإلضافة إلى تصميم مقاييس تشمل عدد  

و مشكلة في العمل أو أعبارة عن موقف أو مهمة سيناريو  للخريجين، وكل
، ويتم سؤال الخريجين إذا كان قد تم حل وبحث الحياة العادية تحتاج إلى

 إعدادهم في الكلية لحل هذه المشكالت، أو التصرف في مثل هذه المواقف.
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 متطلبات تطبيق النموذج: -د
 .والرقابة الداخلية والخارجية ،تطوير وسائل الرقابة الذاتية -1
تمكن من رصد  ،داريةتوفير أدلة عمل خاصة بكل وظيفة أكاديمية وإ -2

 وفق معايير محددة. ،وتقييم األداء
يهتم بمراجعة أعمال  ،العاليقطاع التعليم في  للمحاسبةاستحداث مركز  -3

 للمجلس األعلى للجامعات. اويكون تابع   ،اللجان العليا
تتولى مهام  ،كل جامعةفي استحداث لجنة عليا للمحاسبة والشفافية  -4

 المحاسبية لمن ال يلتزم. ، وتطبيق اإلجراءاتالرقابة والمتابعة
 يتضمن معايير مهنية محددة وملزمة. أخالقياالتفاق على ميثاق  -5
للتعرف على  ؛ديميةكاالميدانية المفاجئة للقيادات اإلدارية واأل الزيارات -6

 داء.األفي مدى الجودة واالنضباط 
ليل تأثير العالقات الشخصية على لتق ؛لكترونيةالتحول إلى اإلدارة اإل -7

 داء والمتابعة والشفافية.وتحقيق جودة األ ،عمالإنجاز األ
 العاليبمؤازرة مؤسسات التعليم  المدنيتلتزم مؤسسات المجتمع  -8

 والشفافية.بالمحاسبية 
والوحدات ذات الطابع الخاص  ،واالستشارية ،فادة من المراكز البحثيةاإل -9

 مجال المحاسبية.في برامج تدريب  تبنيفي 
في لقيادة مسئولية العمل  ؛اختيار القيادات الجامعية ذات الكفاءة العالية -10

 اللجان المقترحة.
ا مالي   العاليلمؤسسات التعليم  الفعلينحو االستقالل  أسرعالتوجه بخطى  -11

دارة ، تعتمد على اإلمرونة أكثرخرى والتوجه نحو أنماط إدارية أ ،اداري  وإ
 والمساءلة االجتماعية. ،واالستقاللية ،الذاتية

لعاملين لوضاع المالية األ وتحسين ،تطوير السياسات المالية للجامعات -12
 .كافة العاليبمؤسسات التعليم 

مشهود لها  ،مجالس أمناء للجامعات من رموز علمية وطنيةن تشكل أ -13
 للرقابة على القرارات الجامعية. ؛بالعلم والجدارة
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 معايير نظرية لتقويم النموذج المقترح: -ه
المحاسبية التعليمية نموذج  باإلضافة إلى هذه المتطلبات الالزمة لنجاح

الذي  النموذجنطمح في  ،العالي التعليمالذي يمكن تطبيقه في مؤسسات المقترح 
 :يمكن تطبيقه أن يكون 

ويحدد  ،يركز على االهتمام بالتعامل مع األولوياتو لى نتائج أفضل، إيؤدي  •
 مسئوليات وأدوار كل المهتمين بمنظومة التعليم داخل المؤسسة.

 وأدوار الحكومة والكليات والجامعات.يحترم الحدود الشرعية بين مسئوليات  •
 ويحترمه. ،مركزية في مؤسسات التعليم العالي يطبق نظام الال •
ا • الكتشاف المواهب  ؛يوفر الظروف لكل كلية وجامعةوتنافسي ا و  متنوع 

 ن يكون لإلبداع األولوية في رسالتها.أوالمبدعين، و 
في  اومفيد   اجيد   امكان، وتعليمهم تعليم  يؤكد نجاح جميع الطالب بقدر اإل •

 حياتهم العلمية واألكاديمية، وكذلك البحث العلمي المتميز الذي يفيد المجتمع.
وصانعي القرار عن  ،والطالب، والمواطنين، والمهتمين ،يقدم إجابات للوالدين •

 وتخص التعليم العالي أو الكلية. ،األسئلة التي تدور في أذهانهم
والعلمي والمعنوي لمؤسسات التعليم العالي  يساعد في أن يكون العائد المادي •

 أعلى بكثير من كلفته.
 نه مجرد عمل إداري تقليدي.أظر إليه أعضاء هيئة التدريس على ال ين •
من ضياعه في مناقشة كيفية قياس  بدال  و لتحسين األداء،  ؛يستثمر في الوقت •

 األداء.
 خارجي وداخلي األهداف ذات األولوية بصورة مستمرة. يتذكر فيه كل مشارك •
 معوقات متوقعة لتنفيذ النظام المقترح: -و
 إذاعدم توافر الوقت الالزم لتدريب أعضاء المؤسسة على فهم النظام وخاصة  •

 .كان التدريب بعد أوقات عملهم
 المؤسسة عن حضور التدريب. عزوف أعضاء •
 مقاييس األداء.تخوف المعنين من االستجابة بصدق على  •
 عدم التزام المعنين بالحضور عند عمل لقاء معهم. •
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 أفضللى إعضاء ومن ثم العمل على الوصول وجود نوع من المنافسة بين األ •
 ألعضاء هيئة التدريس. الماديا الرتباط تقييم األداء بزيادة الدخل النتائج نظر  

 .داءاأل تقييمفي  المحسوبية انتشار •
تداخل السلطات والمسئوليات وضياع فكرة محاسبة المسئول المباشر عن  •

 حدوث المشكلة.
 ستمارات تقويم األداء.تخوف الطالب من االستجابة بصدق على ا •
 .تعظيم الموارد الذاتية للكلية لىالحاجة إ •
الدورات في داريين بالتواجد من جانب أعضاء هيئة التدريس واإل عدم االلتزام •

 وورش العمل.
 التوظيف.في انتشار المحسوبية والعوامل الذاتية  •
وحقوق  ،المحاسبية بأساليبداريين مور واإلولياء األألدى  الوعيغياب  •

 وواجبات كل طرف.
 تعرقل العمل.التي التعقيدات الروتينية  •
مصالحهم في ومن تتنا ،عضاء هيئة التدريس القدامىأ مقاومة هذا النظام من  •

 مع ذلك.
 .ا المركزعدم وجود تواصل بين الكليات وهذ •
ن أيمكن التي ندرة وجود قاعدة بيانات محدثة عن الخدمات البحثية والتعليمية  •

 تقدمها كليات الجامعة.
لية تهدد ن هذه اآلأا من الق  مور وبعض النقاد التربويين انطولياء األأاعتراض  •

 التعليمية. صتكافؤ الفر من 
 سبل التغلب على معوقات تنفيذ النموذج المقترح: -ز
 نترنت.لتدريب عبر اإلا •
 التدريب.في استخدام تقنية الفيديو كونفرانس  •
 .عمل التوعية الالزمة لألعضاء •
 تقديم حوافز لحضور التدريب •
 المؤسسة.في نشر ثقافة التطوير بين العاملين  •
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 .على االستمارة ألسمائهمعدم كتابة المعنين  •
الكلية من خالل صفحة في مة للقاء بين المعنين والقيادات عمل الدعاية الالز  •

 .الكلية
ال ينعكس على مخرجات العملية  الذيداء ألوجود آليات للمحاسبية على تقييم ا •

 التعليمية ونواتجها.
 داء.تقييم األفي و الكليات أقسام فراد من خارج األأتدخل  •
مع وجود الئحة  ،العاليمؤسسات التعليم في مركزية  تطبيق نظام الال •

دوار الخاصة بالكليات والمسئوليات واأل ،داخل كل مؤسسةفي بالتوصيف الوظي
 والجامعات والحكومة. 

 عدم كتابة الطالب اسمه على االستمارة. •
 م.ات التخصصية تحت مظلة الجامعة األوضع الجامع •
من خالل الصناديق  ،البحث عن مصادر لتعظيم الموارد الذاتية للكلية •

 والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص. ،الخاصة
 يخل بالتزاماته تجاه القيام بمهامه المحددة له. يقاف صرف حافز الجودة لمنإ •
ا من ا لمعايير وشروط محددة سلف  وفق   ،المكان المناسبفي وضع المتخصص  •

 قبل المؤسسة.
وكيفية  ،ومسئولياته ،المؤسسةفي تتحدد فيه وظيفة كل فرد  أخالقيعمل ميثاق  •

 كل بند من بنود المسئوليات والمهام. على محاسبته
 .كافة العمل على نشر هذا الميثاق بين االطراف المعنية •
 ن يكون القسم وحدة ذات طابع خاص لها استقالليتها.أ •
 لحاقها بقانون تنظيم الجامعات.إصدار تشريعات واجبة التنفيذ و إ •
 .تحديث قاعدة بيانات الكليات •
 وحدات التسويق والكليات.توفير وسائل اتصال بين  •
ـــــ  )كليةداء المؤسسة أقابلة للقياس والمالحظة لتقويم  وضع معايير ومحكات •

عضو هيئة تدريس( تركز على ـــــ إداري ـــــ  طالبفراد العاملين بها )ألوا جامعة(
 النتائج والمخرجات.
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 العالي.مؤسسات التعليم في عمل تقارير دورية عن العمل  •
 و المؤسسة.أحسن سواء على مستوى الفرد داء األالعمل واألتشجيع  •
 فراد المقصرين والمخطئين.للمؤسسات واأل والمعنوي  والمالي الماديالعقاب  •
قسام األداء أالكليات صالحيات لمتابعة في نح وحدات ضمان الجودة م •

 .كافة   الكليةفي دارية كاديمية واإلاأل
 .اءلألددوات تقويم شامل أساليب و أوضع  •
 داءات وتحليلها.لرصد البيانات الخاصة باأل يلكترونإوضع نظام  •
 فعالية العملية التعليميةفي تطبيق استمارات استطالع رأى الطالب  •
جامعة العلوم  ،مثل ،لى عدد من الجامعات التخصصيةإم الجامعة الواحدة تقسي •

 نسانية.وجامعة العلوم اإل ،وجامعة العلوم الهندسية ،الطبية
 عدم مد فترة التسجيل ألكثر من المدة المحددة. •
 :للقيام بتوعية كل من دراسيعقد دورات وورش عمل مع بداية كل فصل  •

 . ةوالمحاسبية التعليميداريين بنظم الجودة إلوا ،وأعضاء هيئة التدريس ،الطالب
 .عقد ندوات ومؤتمرات لنشر مفهوم المحاسبية •
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