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الممخص_ استيدفت الدراسة التعرؼ عمى أىمية تطبيؽ القيادات

كمفيكـ المحاسبية ليس مف المفاىيـ ذات األصؿ التربكم ،كلكف

اإلدارية لمبادئ المحاسبية اإلدارية بإدارات التعميـ في المممكة العربية

تـ استعارتو مف مجاالت الصناعة كاالقتصاد كالتجارة،

السعكدية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاجراءاتيا تـ استخداـ المنيج

كيستخدمو بعض الميتميف في التربية تحت اسـ المحاسبية.

الكصفي المسحي ،كتمثؿ أفراد الدراسة في جميع مساعدم كمساعدات

كاذا كانت المحاسبية قد أخذت مكانتيا الميمة خبلؿ

مديرم التعميـ لشؤكف تعميـ البنيف/البنات ،كعددىـ ( ،)90كجميع

الستينيات كالسبعينيات مف القرف العشريف ،فميس معنى ذلؾ أنيا

مساعدم مديرم التعميـ لمشؤكف المدرسية كعددىـ ( ،)45كبالتالي فإف

حركة جديدة عمى التعميـ ،كلكف ليا جذكرىا التاريخية الممتدة في

المجمكع الكمي لممساعديف ىك ( )135مساعدان .كما تمثؿ أفراد

كثير مف دكؿ العالـ ،كاف كانت تتمثؿ حداثتيا في أنيا بدأت

الدراسة في جميع مديرم كرؤساء اإلدارات كاألقساـ التابعيف لمديرم

تجد مكانتيا بصفة رسمية في نظاـ التعميـ العاـ الذم تشرؼ

التعميـ مباشرة في المناطؽ كالمحافظات كعددىـ ( ،)540كتـ تطبيؽ

عميو الحككمات [.[1

االستبانة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة .كاعتمد الباحث في جمع

كلممحاسبية أىمية كبيرة ،حيث أشار فريماف [ ،]2إلى أف

البيانات عمى االستبانة كالمقابمة كبمغ عدد االستبانات المستردة
كالصالحة لمتحميؿ ( )620استبانة ،ككانت أبرز النتائج اتفاؽ غالبية

ىناؾ أىمية لممحاسبية مف ناحية منع المسؤكليف مف محاكلة

أفراد الدراسة عمى أىمية تطبيؽ مديرم اإلدارات التعميمية في المناطؽ

تغطية أعماليـ غير السميمة أك غير المشركعة ،كتقميؿ فرص

كالمحافظات بالمممكة العربية السعكدية لمبادئ المحاسبية اإلدارية

االتفاقيات غير المشركعة بيف الجيات المسؤكلة كالجيات

كالتي تشمؿ :الشفافية ،كالمركنة ،كااللتزاـ ،الشمكلية ،كالتقكيـ كتكجيو

المكمفة بالرقابة ،باإلضافة إلى معاكنة جيات الرقابة في القياـ

األداء ،كالحافز الذاتي ،كالبساطة ،كاالستم اررية ،كسرعة كشؼ

بعمميا عمى الكجو الصحيح ،ككشؼ التبلعب كىذا ما يؤدم إلى

األخطاء ،النظرة المستقبمية.

حماية المصالح العامة بشكؿ أكثر فعالية ،كتكخي المسؤكليف

الكممات المفتاحية :المحاسبية اإلدارية ،الشفافية ،المركنة ،االلتزاـ،

لممزيد مف الحذر كالحيطة في أعماليـ .كمف ناحية أخرل فقد

الشمكلية ،التقكيـ كتكجيو األداء ،الحافز الذاتي ،البساطة ،االستم اررية،

أشار ليفؿ [ ]3إلى أف لممحاسبية مجمكعة مف المنافع كالفكائد،

سرعة كشؼ األخطاء ،النظرة المستقبمية.

يتمثؿ أىميا في العمؿ عمى تحسيف األداء ،كتشجيع المكظفيف

 .1المقدمة

عمى المشاركة أكثر في عممية صنع الق اررات اإلدارية ،مما

تعد المحاسبية أحد المفاىيـ التي لقيت اىتمامان بالغ األىمية

يحقؽ مستكل أفضؿ مف االلتزاـ في إنجاح العممية اإلدارية ،كما

مف جانب كثير مف التربكييف خبلؿ الستينيات كالسبعينيات مف

أنيا تساعد عمى اإلبداع كاالبتكار ،كترفع مف مستكل الرضا

القرف العشريف ،كقد بدأ استخداـ ىذا المفيكـ في الكاليات

لدل العامميف كتحقيؽ تحسيف الجانب المعنكم لدل األفراد ،مما

المتحدة األمريكية في أكاخر الستينيات ،ثـ ما لبث أف انتقؿ منيا

يعزز الكالء لمعمؿ.

إلى بريطانيا كغيرىا مف الدكؿ األكربية في بداية السبعينيات،
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لذا فإنو يمكف تطكير أداء القيادات في إدارات التعميـ في

التعميـ في المناطؽ كالمحافظات ،أف ىناؾ تحديات تكاجو

ضكء المحاسبية ،خاصة كأف إدارات التعميـ في المممكة العربية

اإلدارات في تطبيؽ المؤشرات منيا االستعداد لمتطبيؽ كالمتمثؿ

السعكدية تتجو لؤلخذ بالنمط البلمركزم تمشيان مع مسيرة المممكة

في عدـ انتشار ثقافة مؤشرات األداء كأىمية تطبيقيا في مكاتب

في تكفير التعميـ كالتكسع فيو ،حيث تقكـ باإلشراؼ عمى شؤكف

التعميـ بالصكرة المأمكلة كالتي تتيح سرعة تجاكب كاىتماـ جميع

المدارس كأمكر التعميـ في مناطقيا المحددة جغرافيان [.[4

المعنييف بذلؾ ،كقمة خبرة بعض مكاتب التعميـ في كيفية تعبئة

كيرل الباحث أف الدكر الذم تقكـ بو القيادات في إدارات

استمارة مؤشرات األداء ،كعدـ اكتماؿ ىيكمة مكاتب التعميـ في

التعميـ عمى قدر كبير مف األىمية ،حيث يتمثؿ ىذا الدكر في

المحافظات ،كانشغاؿ بعض اإلدارات كبطئيا في تزكيد المكاتب

تنفيذ الخطط كالبرامج كالمشركعات التربكية كالتعميمية كفؽ

بالبيانات الخاصة بمؤشرات األداء ألسباب منيا ضغط العمؿ

السياسات كاألنظمة ،كالمكائح كالتعميمات كاإلجراءات المعتمدة

كانشغاليـ بمياـ كأعباء كثيرة .ككاف مف أبرز المقترحات في

لتحقيؽ األىداؼ التربكية كالتعميمية كاإلدارية ،كالمشاركة في

التقرير اعتماد برامج تدريبية مف قبؿ الك ازرة (اإلدارة العامة

مسيرة التطكير لعممية التعميـ كالتعمـ ،كمف ىنا جاءت الدراسة

لمتدريب التربكم) تيدؼ إلى دعـ األداء كلضماف جكدة النتائج.
كما جاء في خطة التنمية التاسعة (1432/31ق -

الحالية حكؿ أىمية تطبيؽ القيادات التعميمية في إدارات التعميـ

1436/35ىػ) أىمية رفع قدرات الجياز التعميمي ،كتبني أسمكب

بالمممكة العربية السعكدية لمبادئ المحاسبية اإلدارية.

التأىيؿ كالتدريب المستمر ،كاعطاء المزيد مف الصبلحيات كالحد

 .2مشكمة الدراسة
تؤدم المحاسبية دك انر ىامان مف ناحية تكجيو القيادات

مف المركزية كتعزيز دكر القيادات التربكية [ .]5كقد أكصت

اإلدارية إلى التدخؿ السريع لحماية الصالح العاـ كاتخاذ ما يمزـ

الخطة العشرية لك ازرة التعميـ عمى أىمية إيجاد نظاـ محاسبي

مف ق اررات لتقكيـ األخطاء كالتكجيو نحك تحقيؽ األىداؼ

فعاؿ ،ليككف أحد أىـ أىدافيا االستراتيجية [ .]6نظ انر ألف

المحددة مسبقان ،كتنمية االستقبللية في التعميـ كالتأكد عمى أف

المحاسبية تساعد عمى اإلنجاز المنضبط كاتخاذ الق اررات التي

تككف المستكيات اإلدارية العالية في المؤسسات التعميمية عمى

تتسـ بالمصداقية كالعممية ،كتسيـ في متابعة فاعمية ككفاية

إلماـ تاـ بما يتـ مف أعماؿ في المستكيات التي تشرؼ عمييا

النظاـ التربكم [.[7

كأف المستكيات اإلدارية األخرل تحصؿ عمى المعمكمات

كمف ناحية أخرل ،فقد تكصمت دراسة الخريؼ [ ]7إلى أف

الضركرية بكضكح كسيكلة حتى تتـ عممية التنسيؽ كالتكجيو

مف أىـ أىداؼ المحاسبية في اإلدارة المدرسية متابعة ُحسف

كقد جاء في تقرير األمانة العامة إلدارات التعميـ [ ،]6أنو

الق اررات اإلدارية ،كالتطكير المستمر ،كتحسيف األداء لمقياـ

تـ التنسيؽ بيف األمانة كاإلدارة العامة لمتطكير اإلدارم كاإلدارة

بالمياـ كالمسؤكليات عمى أكمؿ كجو ،كما أشارت نتائجيا إلى

العامة لمتدريب التربكم ،كلجنة المشاركات الخارجية لبحث خطط

أف المحاسبية في اإلدارة المدرسية تمارس بدرجة متكسطة ،كأف

التطكير الميني لمديرم التعميـ كمساعدييـ ،كمنيا حضكر

ىناؾ معكقات تكاجو تطبيقيا ،كما تكصمت دراسة المعجؿ []8

الدكرات التدريبية كالزيارات خارج المممكة كداخميا كالزيارات

إلى أف أفراد الدراسة غير متأكديف مف تكافر عناصر المحاسبة

المتبادلة بيف اإلدارات ،كالمشاركة بالمؤتمرات ككرش العمؿ

التعميمية بشكؿ عاـ في نظاـ التعميـ السعكدم.

سير العممية التربكية كالتعميمية ،كتقميص نسبة الخطأ في

كاتخاذ الق اررات المستقمة.

كبناء عمى خبرة الباحث حيث عمؿ في أحد اإلدارات فقد
ن

المحمية كالدكلية .كما جاء في تقرير األمانة العامة إلدارات

الحظ ضعفان في االىتماـ بتطبيؽ اإلجراءات المتعمقة بمحاسبة

التعميـ (1434ىػ) حكؿ تطبيؽ مؤشرات األداء عمى مكاتب
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المتغيبيف كالمتأخريف عف العمؿ ،كالمقصريف فيو ،كىذا يؤكد

 .2تمقي الضكء عمى المحاسبية مف أجؿ لفت االىتماـ إلى

أىمية تطبيؽ محاسبية ذات درجة عالية مف الشفافية ،حيث تُعد

حاجة تطكير القيادات في المناطؽ التعميمية في ضكئيا لبلرتقاء

إحدل المككنات الرئيسة في النظاـ التربكم .لذا فإف االتجاه نحك

بالمستكل االدارم في الحقؿ التربكم.

تطبيؽ مبادئ المحاسبية أصبح ضركريان بحيث تككف مككنان

 .3تطرح مكضكع المحاسبية ،حيث أنيا قد تسيـ في تكريس

رئيسان في النظـ التربكية كعبر جميع كحداتيا ،بحيث تمارس كؿ

أىمية المحاسبية كالقياـ بدراسات ممتدة كمتصمة لمعرفة أبعادىا

كحدة ُبعد المحاسبية فييا لكي تككف الحصيمة النيائية محاسبية

المختمفة ،مما قػد يساىـ في تحسػيف مستكيات األداء ،األمر

ممثمة لمنظاـ بأكممو ،كالذم تمثؿ إدارات المناطؽ كالمحافظات

الذم قد يساىـ في تفجير الطاقات اإلبداعية الكامنة لدل إدارات

التعميمية جانبان ىامان فيو نظ انر لدكرىا الذم تقكـ بو ،لذا فإف

التعميـ في المممكة العربية السعكدية.

تطكير أداء القيادات في إدارات التعميـ يبرز أىمية تطبيؽ

 .4تثرم الجانب العممي الذم يمكف أف تضيفو ىذه الدراسة

المحاسبية ،كىك مكضكع الدراسة الحالية ،كيمكف تحديد مشكمة

لممكتبة؛ نظ انر لقمة الدراسات الميدانية العربية كاألجنبية التي

الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاؿ التالي :ما أىمية تطبيؽ
القيادات التعميمية في إدارات التعميـ بالمممكة العربية السعكدية

ممحة إللقاء الضكء
تناكلت ىذا المكضكع ،مما يجعؿ الحاجة ّ
عميو كتكضيحو كتقكيـ مستكاه في التعميـ ،كيأمؿ الباحث أف

لمبادئ المحاسبية اإلدارية؟

يككف ىذا العمؿ إضافة عممية في ىذا المجاؿ باإلضافة إلى

أ .أسئمة الدراسة

أىمية التأصيؿ النظرم كالمعرفي ليذا المكضكع.

تسعى الدراسة إلى اإلجابة عف التساؤؿ التالي :ما أىمية تطبيؽ

 -األىمية العممية :تكمف األىمية العممية لمدراسة في أنيا:

القيادات لمبادئ المحاسبية اإلدارية (الشفافية  -المركنة -

 .1تمفت انتباه اىتماـ المسؤكليف حكؿ أىمية المحاسبية اإلدارية

االلتزاـ  -الشمكلية  -التقكيـ كتكجيو األداء  -الحافز الذاتي -

لدل مديرم المناطؽ كالمساعديف.

البساطة  -االستم اررية  -سرعة كشؼ األخطاء  -النظرة

 .2تعمؿ عمى النيكض بمستكل العممية التعميمية كتحسينيا

المستقبمية) في إدارات التعميـ في المناطؽ كالمحافظات بالمممكة

كتطكيرىا في ضكء المحاسبية مف خبلؿ متابعة المسؤكليف عف

العربية السعكدية؟

العممية التعميمية كالكقكؼ عمى مستكل أدائيـ ،كمكافأة المتميز

ب .أىداف الدراسة

مف الطاقـ التعميمي كاإلدارم.
 .3تسيـ ىذه الدراسة في فتح آفاؽ جديدة لممزيد مف الدراسات

تسعى الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية تطبيؽ القيادات
اإلدارية لمبادئ المحاسبية اإلدارية في إدارات التعميـ مف كجية

في مجاؿ اإلدارة التربكية كالتي تستيدؼ تطكير األداء.

نظر أفراد الدراسة كالتي تضـ كبلن مف :الشفافية  -المركنة -

د .حدود الدراسة

االلتزاـ  -الشمكلية  -التقكيـ كتكجيو األداء  -الحافز الذاتي -

 -الحد المكضكعي :تقتصر الدراسة عمى تناكؿ أىمية تطبيؽ

البساطة  -االستم اررية  -سرعة كشؼ األخطاء  -النظرة

مبادئ المحاسبية لمقيادات اإلدارية في إدارات التعميـ ،كالمتمثمة

المستقبمية.

في :أىمية تحقيؽ الشفافية  -الشمكلية  -االلتزاـ  -المركنة -

ج .أىمية الدراسة

التقكيـ كتكجيو األداء  -الحافز الذاتي  -البساطة  -االستم اررية

 -األىمية النظرية :تكمف األىمية النظرية لمدراسة في أنيا:

 -سرعة كشؼ األخطاء  -كالنظرة المستقبمية.

 .1تكاكب الجيكد المبذكلة لتطكير التعميـ في المممكة العربية

 -الحد المكاني :تقتصر الدراسة الميدانية عمى مديرم إدارات

السعكدية بشكؿ عاـ.

التعميـ في جميع مناطؽ كمحافظ ػات المممكػ ػة العربي ػ ػة السعكديػ ػ ػة
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باإلضافة إلى األمانة العامة إلدارات التعميـ بك ازرة التعميـ.

لآلخريف ،كمف ذلؾ يتضح أف أم مسؤكلية ال بد ليا مف شقيف،

 -الحد الزماني :تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية خبلؿ العاـ

أكليما االلتزاـ أك التعيد فيك جكىرىا ،كثانييما المحاسبية كىك

1436ىػ.

نتيجتيا المنطقية ،كبقدر االلتزاـ تككف المحاسبية [ .]1كما

ه .مصطمحات الدراسة وتعريفاتيا اإلجرائية:

يقصد بالمحاسبية أنيا "عممية إدارية كمجتمعية ،فكؿ فرد داخؿ

مصطمحات الدراسة:

التنظيـ التعميمي محاسب أماـ رئيسو اإلدارم األعمى ،كالمؤسسة

 -القيادة التربكية:

التعميمية عمى اختبلؼ مستكياتيا أماـ المجتمع الذم أككؿ إلييا

القيادة التربكية بمختمؼ مستكياتيا (العميا ،كالكسطى،

ميمة التعميـ ألبنائو ،كمنحيا الصبلحيات كالسمطات البلزمة

كاإلشرافية) ىي الجية المخططة كالمشرفة كالمنفذة لجميع

ألداء ىذه الميمة ،كحيث إنيا قبمت ىذه المسؤكلية ،فيي

العمميات كاألنشطة التربكية ،كاليدؼ منيا ىك تنظيـ الجيكد

تحاسب كتسأؿ عف ذلؾ أماـ المجتمع كالسمطات الممثمة [.[11

كالفعاليات ،كصكالن إلى تحقيؽ األىداؼ التي قد تـ تحديدىا

كالمقصكد بالمحاسبية في ىذه الدراسة محاسبة مديرم إدارات

مسبقان في استراتيجيات العمؿ كخططو .كما تعرؼ بأنيا :دكر

التعميـ أماـ السمطات األعمى في الك ازرة ،مف خبلؿ إصدار

جماعي فعاؿ ييدؼ إلى تكجيو سمكؾ العامميف في المؤسسة

ٍ
أحكاـ كفقان لمبادئ محددة تركز عمى متابعة األفراد كاإلحاطة

التربكية لتحقيؽ أىداؼ مشتركة مف خبلؿ بناء الرؤية المستقبمية

بسمككيـ ،كبالصبلحيات المفكضة ليـ بيدؼ تطكير األداء.
 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

كالتكجيات االستراتيجية لممؤسسة ،كبناء العبلقات اإلنسانية بيف
جميع أفرادىا ،كالتأثير فييـ ،كممارسة التحفيز كالتشجيع ليـ،

أكالن :اإلطار النظرم:

كتدريب األفراد العامميف بما يناسبيـ مف ميارات مطمكبة ألداء

 -أىمية المحاسبية:

أعماليـ عمى أكمؿ كجو [ .]9كالمقصكد بالقيادة التربكية في ىذه

تبرز أىمية المحاسبية كآلية لضبط العمؿ اإلدارم كضماف

الدراسة ىـ مديرم إدارات التعميـ بالمحافظات كالمناطؽ في

حسف التكجيو كتحقيؽ الفعالية كالكفاءة لمنظمات اإلدارة العامة،

المممكة العربية السعكدية.

حيث إف الكفاءة تشير إلى عمؿ الشيء صحيحان ،أم القدرة عمى

 -إدارات التعميـ:

إنجاز المياـ المطمكبة كتحقيؽ األىداؼ المكضكعة ،كتعني
الفعالية عمؿ الشيء الصحيح ،أم اختيار أفضؿ الكسائؿ

ىي اإلدارة الكسطى مف مستكيات اإلدارة التربكية في

لتحقيؽ تمؾ األىداؼ [.[12

المممكة العربية السعكدية ،كىي حمقة االتصاؿ بيف جياز الك ازرة،
كمدارس المنطقة ،كىدفيا اإلشراؼ عمى تنفيذ الخطط ،كالبرامج

فالمحاسبية تمثؿ قيمة اجتماعية ترتبط بتحقيؽ قيـ الشفافية

التعميمية كالتربكية في المنطقة في إطار األىداؼ كالمكائح

كالتمكيف ،حيث يؤدم رسكخ الشفافية في أعماؿ اإلدارة العامة

التنظيمية [.[10

إلى تدعيـ المحاسبية ،كمف دكف المحاسبية فبل قيمة لمشفافية في

 -المحاسبية:

العمؿ ،كمف دكف الشفافية ال يمكف تفعيؿ المحاسبية ،كما يرتبط

تعرؼ المحاسبية عمى أنيا "المساءلة أماـ السمطات

مفيكـ المحاسبية بمفيكـ التمكيف ،حيث إف كمييما يسعى إليجاد

األعمى ،كككف الفرد محاسبان يعني أنو مسؤكؿ أماـ رئيسو الذم

مؤسسات إدارية قادرة عمى الحفاظ عمى تخصيص كتكظيؼ

فكضو في اختصاص معيف ،كلذا فالمحاسبية تتطمب أف يقدـ

المصادر كمكارد المجتمع [.[13

كؿ عضك في المنظمة تقري انر يبيف فيو لرئيسو األداء الكمي

كمف خبلؿ ما تقدـ ،تعد المحاسبية مدخبلن لتحقيؽ الثقة

لمعمؿ الذم يقكـ بو ،بغض النظر عما قاـ ىك نفسو بتفكيضو

داخؿ التنظيـ الكاحد ،فعندما ينظر إلييا عمى أنيا عممية تتضمف
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التكضيح كالتبرير بطبيعة األداء كالكيفية التي تـ بػيا ،بيف

 .2أف تطبيؽ المحاسبية تعد أم انر أساسيان لمحكـ عمى مدل

طرفيف ،فإف ىذه العممية تتضمف في ثناياىا كجكد االستعداد

فاعمية ك ازرة التعميـ (مناطؽ  -إدارات  -مدارس) في أداء

لمقبكؿ بالتبرير الذم يجب أف يتسـ بالكضكح كالمكضكعية ليككف

رسالتيا كتحقيؽ األىداؼ المرسكمة ليا ،ككذلؾ لمحكـ عمى أداء

مقنعان لمطرؼ اآلخر ،كىذا يتطمب أف يككف العمؿ كالتفسير

العامميف كافة بالعممية التعميمية ،كما يقكمكف بو مف أدكار

كاعيان كعقبلنيان ،كيقتضي االلتزاـ بتحقيؽ أىداؼ محددة،

كمسؤكليات مستندة إلى فمسفة مؤداىا أف المراقبة المستمرة

كاالنسجاـ مع سياسة عامة متفؽ عمييا ،كعند تعميـ ذلؾ عمى

لؤلداء تساعد عمى تكفير االنضباط التربكم العاـ في جميع

جميع فركع المنظمة كفي مختمؼ مستكياتػيا التنظيمية ،كتفعيؿ

مككنات المنظكمة التعميمية.

ىذه القيمة كالمبدأ في عمؿ المنظمات العامة لئلدارة ،مع البيئة

 .3أف تطبيؽ المحاسبية يؤدم إلى تحسيف جكدة العممية

الخارجية كالمتمثمة في المجتمع كمنظماتو؛ فإف ذلؾ يحقؽ الثقة

التعميمية في مجمميا ،كما يؤدم إلى تحسيف المخرجات التعميمية

المتبادلة التي تكجد مناخان تنظيميان كعامان أنسب لئلنجاز الجيد.

البلزمة لمعمؿ في المجتمع.

كأكضح المدني [ ]14أىمية المحاسبية في النقاط التالية:

 .4تساعد نظـ المحاسبية عمى إعادة تثقيؼ المدرسة كتحسيف

 .1اإلبقاء عمى اعتماد كثقة عالية في أعماؿ المؤسسات.

اإلنجاز.

 .2تقكية العبلقات مع األفراد المعنييف ،كالمشاركيف ،خصكصان

كلذلؾ فالمحاسبية ال تقتصر عمى ككنيا مجرد آليات

المتبرعيف (بالماؿ كالكقت) كاآلخريف الذيف يدعمكف رسالة

لتحقيؽ األىداؼ ،بؿ ترتبط بقيـ كممارسات تعزز كفاءة العمؿ

المؤسسة كميمتيا ككجكدىا.

كجكدتو ،كما أنيا تساعد عمى تدعيـ التكاصؿ بيف العامميف كافة

 .3تكليد فيـ أكبر لميمة المؤسسات كعمميا.

بالمؤسسة التعميمية إلعادة تنظيـ العمؿ ليككف أكثر كضكحان،

 .4قطع الطريؽ عمى المسؤكليف في محاكلة تغطية أعماليـ

كذلؾ عف طريؽ تكظيؼ المعمكمات بفاعمية كتكجيو العامميف

غير السممية أك غير المشركعة بسبب اتساع نطاؽ مصادر

كارشادىـ لمحد مف نكاحي القصكر.

المحاسبية كمحركييا.

مبادئ المحاسبية:

 .5تقميؿ فرص االتفاقات غير المشركعة بيف المجالس المسؤكلة

تستند المحاسبية في المؤسسات التعميمية عمى عدة مبادئ ،كىي

كالجيات المكمفة بالرقابة.

كما يمي:

 .6معاكنة جيات الرقابة في القياـ بعمميا عمى الكجو الصحيح.

 )1الشفافية:
تعتمد المحاسبية عمى الشفافية العامة كالتي تتطمب تكافر

 .7كشؼ التبلعب بمعدؿ أسرع مف المعتاد؛ كىذا ما يؤدم إلى
حماية المصالح العامة بشكؿ أكثر فاعمية.

المعمكمات بشكؿ فكرم عما تفعمو المؤسسات التعميمية ،كاتاحة

 .8تكخي المسؤكليف مزيدان مف الحذر كالحيطة في أعماليـ

الكثائؽ ذات الصمة بالقضايا التعميمية ألفراد المجتمع فيما يتعمؽ

طالما أف المحاسبية متسعة المصادر.

بطبيعة عمميا .كتعد الشفافية المسألة المحكرية في عممية

كأضاؼ شرؼ [ ]4بعض العناصر األخرل المرتبطة بأىمية

التنمية ،كىي ال تقتصر فقط عمى اإلشراؼ كالمحاسبة عمى

المحاسبية ،كىي:

النفقات العامة فقط ،كانما تفترض كذلؾ ضماف الحرص عمى

 .1أف المحاسبية تمثؿ أحد العكامؿ األساسية التي تؤدم إلى

عقبلنية ىذه النفقات بيدؼ الحد مف ىدر الماؿ العاـ كالثركات

تحسيف العممية التعميمية كتعد خطكة ميمة مف خطكات

الكطنية [ .]15كمف خبلؿ ما تقدـ ،تتطمب المحاسبية ضركرة

اإلصبلح التعميمي.

تكفر الشفافية كيرجع ذلؾ إلى ما يمي [.[16
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 -تساعد الشفافية عمى تصميـ اإلجراءات كالتعميمات بما يتفؽ

كأفضؿ صناعة قرار بالمؤسسة التعميمية [ .]15كما تساعد

مع القكاعد التعميمية المكتكبة كالمنشكرة.

شمكلية المحاسبية عمى المراجعة المشتركة بيف األطراؼ

 -تساعد الشفافية في كضع قكاعد كاضحة لمنشر كاإلفصاح

كمناقشة النتائج المتحققة كمقارنتيا مع المخطط ليا ،كالتعاكف

تحدد فييا المعمكمات التي يجب تكفيرىا.

عمى تحديد سبؿ العبلج ،كاجراءات التحسيف كالتطكير ،ككضع

 -تكفر الشفافية معمكمات كافية لفيـ عمؿ كمراقبة أداء

نظاـ لبلستفادة مف التغذية الراجعة بيف األطراؼ [.[17

المؤسسات.

 )3المركنة:

 -تكفر الشفافية البيانات التي تحتاجيا المؤسسات التعميمية

أم يستجيب نظاـ المحاسبية لمتغيرات المتكقعة الحدكث

لكضع الخطط ،كتقدير معدالت المخاطرة في المؤسسات

دكف أف يككف ىناؾ حاجة لتغيير جكىرم في ىذا النظاـ دكف

التعميمية.

اإلخبلؿ بصفة االستقرار .كيتكقؼ نجاح المحاسبية عمى مدل

 تكفر الشفافية البيانات األساسية عف األداء التعميمي في كقتسريع كمبلئـ.

اء
مركنتيا أم قابميتيا عمى التكاؤـ مع المتغيرات المختمفة سك ن
عند مكاجية الخطط المتغيرة ،أك الظركؼ غير المتكقعة التي

 -يتـ تكفير البيانات الرئيسية المتعمقة بالجكانب المالية بشكؿ

تط أر عمى نظاـ العمؿ ،دكف اإلخبلؿ بالقكاعد كالمكائح المنظمة

مفصؿ كدقيؽ كسريع.

لمعمؿ كبما يضمف سير العممية التعميمية عمى أكمؿ كجو ممكف

كلذلؾ يجب أف يككف الغرض مف المحاسبية كاضح كأف

[ .]4كيتضح مف خبلؿ ذلؾ أف نظـ المحاسبية الفعالة تنظر

تككف معايير قياس األداء سيمة التطبيؽ ،حتى يمكف تفسيرىا

لمعممية التعميمية في إطار مف الكؿ الذم تكجد فيو ،بحيث

مف قبؿ مف تطبؽ عمييـ بطريقة صحيحة ،كيتعيف كذلؾ أف

تتكامؿ فيو آليات المحاسبية الذاتية كالجماعية مع التخطيط

تككف الطرؽ كاألساليب المستخدمة في التنفيذ مقبكلة ككاضحة

كالسياسة التعميمية كاألنشطة العممية ،كيرتبط ذلؾ بمبدأ المركنة

مف قبؿ مف سيقكمكف بتطبيقيا لضماف تفاعؿ مف تطبؽ عمييـ

بشرط عدـ طغياف جانب عمى اآلخر ،أم يعطي كؿ جانب مف

بطريقة إيجابية كتنفيذ ما يطمب منيـ مف قناعة [.[4

جكانبيا نفس القدر المتساكم مف االىتماـ الذم يستحقو كفقان

 )2الشمكلية:

لؤلىمية التي يحققيا في تحقيؽ المحاسبية ألىدافيا [.[13
 )4االلتزاـ:

كيعني الشمكؿ متابعة كافة النكاحي بالمنظمة التعميمية

يعكس ىذا المبدأ مدل التزاـ المؤسسات كأعضائيا

اء كانت نكاحي إدارية أك فنية أك مالية قد تـ إنجازىا قبؿ
سك ن

عممية المحاسبية أك تـ كضع خطط لتنفيذىا عمى مدار العاـ

بالتعيدات التي قطعتيا عمى نفسيا مف أجؿ تغيير ما جاء ليا

[ ،]4كما أف المحاسبية شاممة لكؿ األنشطة كالعمميات كالنتائج

لتصؿ إلى ما ىك مراد منيا عف طريؽ مراقبة جكدة جميع

اء المممكسة أك غير المممكسة كالتي ليا أثر فعاؿ عمى
اليامة سك ن

الخدمات التي تقدميا لمعممية التعميمية ،ككذلؾ التزاـ اإلدارات
كالمناطؽ التعميمية كمراكز اإلشراؼ بتحسيف أدائيـ كزيادة

نتائج أعماؿ المنظمة ،كما يتضمف مبدأ الشمكلية أيضان أف تككف

المحاسبية قبؿ األداء كأثناء األداء كبعد تمامو ،كلذلؾ تشمؿ

إنتاجيتيـ ،كال يقتصر االلتزاـ عمى المؤسسة فقط ،بؿ تعكس

المحاسبية جميع جكانب العممية التعميمية القابمة لمقياس،

المحاسبية التزامان أخبلقيان نابعان مف االلتزاـ الذاتي الذم يقطعو

فالمحاسبية ال تشتمؿ فقط عمى درجات الطبلب ،بؿ ىي

الفرد عمى نفسو في أدائو كنتيجة تكلد قيمان تأخذ بالعمؿ التعميمي

مجمكعة مف الممارسات التعميمية في المؤسسة التعميمية ،فنتائج

نحك أىدافو كقيـ المشاركة كالتعاكف كتنمية ركح الشعكر

تطبيؽ المحاسبية يمكف أف تقكد مباشرة ألفضؿ ممارسات

بالمسؤكلية كالشفافية كالمبادأة ،مع الحرص عمى التقكيـ كالمراقبة
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تعتمد عمى التغذية الراجعة [.[19

المستمرة لمعمؿ كغيرىا [.[15

كلمتقكيـ بعداف أساسياف أحدىما بعد مؤسسي ييتـ بتقكيـ

كمف خبلؿ ما تقدـ ،يساعد االلتزاـ عمى ما يمي:
 -تكافر التدفؽ االنسيابي لممعمكمات التي تم ّكف المسؤكليف عف

أداء المؤسسات التعميمية بما فييا مف عناصر متفاعمة

المحاسبية مف اكتشاؼ األفكار البناءة كتشجيعيا.

(مدخبلت ،عمميات ،مخرجات) ،كبعد فردم ييتـ بتقكيـ األفراد

 -ضماف االتصاؿ المباشر بيف اإلدارات المعنية كتكفير

[.[18
كيركز التقكيـ عمى أداء المؤسسات ،كلكنو في الكقت ذاتو

العبلقات التي تؤمف المكارد كالمعمكمات كالدعـ.
 -تكفير المكظفيف القادريف عمى استثمار الظركؼ التي تسمح

يشتمؿ عمى أىداؼ التعميـ كمعايير المحتكل كالمنيج كالتدريس

بالتجديد كالتطكير.

كالعبلقات بيف الجيات القائمة عمى التعميـ (مثؿ المدارس،

 -ضماف كؿ ما مف شأنو تأميف خاصية االرتباط كالكالء

كمراكز اإلشراؼ ،كاإلدارات التعميمية بالمحافظات كالمناطؽ،

لممؤسسة التعميمية [.[12

كغيرىا) كأعضاء المجتمعات المحمية كممثمي الحككمة كرجاؿ

 )5التقكيـ كتكجيو األداء:

األعماؿ كغيرىـ [ ،]18كتتمثؿ المبادئ التي يستند عمييا تقكيـ
األداء التربكم في [:[20

مصطمح المحاسبية ليس مف المصطمحات التي تعمؿ في
فراغ ،كلكنو ذا صمة كارتباط كثيؽ بعدد مف المصطمحات خاصة

 -اليدؼ األساسي لمتقكيـ ىك تحسيف تعمـ الطبلب.

مع زيادة االىتماـ بتطبيؽ معايير الجكدة في التعميـ ،كيعتبر

 -التقكيـ ألىداؼ أخرل يؤكد تعمـ الطبلب.

تقكيـ األداء بأنكاعو كمستكياتو المختمفة أكثر المفاىيـ ارتباطان

 -أف تككف طرؽ التقكيـ كأدكاتو عادلة لمجميع.

بالمحاسبية ،حيث يرل البعض أنيما مترادفات إلى حد كبير أم

 -التنمية كالتعاكف الميني يؤكد التقكيـ.

كجياف لعممة كاحدة ،في حيف يرل البعض اآلخر أنو عمى الرغـ

 -يشارؾ المجتمع المحمي في تطكير التقكيـ.

مف أف التقكيـ ىك أحد العمميات التي تعتمد عمييا المحاسبية

 -االتصاؿ كاإلعبلـ حكؿ التقكيـ يككف منظمان ككاضحان.

اعتمادان كامبلن ،فإنو يمكف أف يستخدـ خارج نظـ أك سياسة

 -تتـ مراجعة نظـ التقكيـ كتحسينيا بطرؽ منظمة.

المحاسبية ،كما أف التقكيـ عممية منيجية تعتمد عمى أسس

 )6االستم اررية:

كقكاعد عممية تيدؼ إلى إصدار حكـ عممي مكضكعي دقيؽ

تتميز المحاسبية باالستم اررية بما يمكف مف سرعة اكتشاؼ

عمى ٍ
كبل مف مدخبلت كعمميات كمخرجات النظاـ التعميمي ،أم

األخطاء كمعرفة أسبابيا كاببلغ المسؤكليف عنيا لتصحيحيا

أنو العممية التي تحدد أكجو القكة كالقصكر في ىذه العناصر

كتعديميا أكالن بأكؿ ،فالمحاسبية ينبغي أال تتكقؼ عند مرحمة

تمييدان إلجراء إصبلحات لما قد يتـ الكشؼ عنو مف أكجو

معينة نتيجة صعكبات أك ضغكط داخمية أك خارجية،

القصكر كالضعؼ [.[18

فالمحاسبية تبدأ ببداية التنفيذ ألم ميمة أك نشاط كتستمر إلى

كلتقكيـ األداء ىدفاف ميماف األكؿ :أنو يمكف أف يككف

أف يتـ االنتياء منو .كيتضح مف خبلؿ ذلؾ ،أنو يجب أف تتـ

مرتبطان بأىداؼ المحاسبية لكي يبرىف عمى الجكدة كالثاني :أنو

عممية المحاسبية بصفة منتظمة كمستمرة بحيث يصؿ إلى

العممية التي يمكف تكظيفيا لمتطكير ،لكي نحسف الجكدة،

الجيات العميا ما تـ تحقيقو مف أىداؼ كذلؾ لمتأكد مف مدل

كلمتقكيـ ثبلث مراحؿ تبدأ بمرحمة التشخيص أم دراسة عممية

مبلئمة الخطط كالبرامج الشيرية كالسنكية ،باإلضافة إلى أنيا

مكضكعية لمكاقع كتحميمو لبياف أكجو القكة كالضعؼ ،ثـ مرحمة

تساعد عمى اكتشاؼ األخطاء بسرعة التخاذ اإلجراءات

العبلج ألكجو القصكر كالضعؼ ،كأخي انر مرحمة المتابعة التي

التصحيحية بدالن مف تراكميا كتفاقـ آثارىا السمبية [.[4
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ضمف ذلؾ نشر المعمكمات كالبيانات كتكفير األدلة اإلرشادية،

تعتمد نظـ المحاسبية عمى عممية التحفيز ،فالمكافآت

لتككف في متناكؿ المعنييف باألنشطة ،كاختصار اإلجراءات غير

كالجزاءات تعطي الدافع القكم نحك تحسيف األداء كزيادة

الضركرية ما أمكف [ .]13كلذلؾ يجب أف يتكافؽ نظاـ

االنتاجية ،كما تقكدىـ لتركيز طاقاتيـ عمى ذلؾ اليدؼ،

المحاسبية مع ىيكؿ الخطة المعدة لمتنفيذ ،فالخطة ىي التي تمد

فالحكافز تؤدم إلى رفع أداء أعضاء ىيئة التدريس ،مف خبلؿ

نظاـ المحاسبية بالمعايير التي تقارف بيا النتائج الفعمية كالتي

نمكذج تعاقد األداء كأحد نماذج المحاسبية ،كالذم يربط مقدار

يمزـ أف تككف محددة بدقة كمفيكمة لدل القائميف بعممية المتابعة

مكافآتيـ عمى أداء طبلبيـ في اختبارات التحصيؿ المكضكعية

[.[4

أثناء المدة المخصصة لمتدريس [ .]21كمف األساليب التي

 )9سرعة كشؼ األخطاء:
حيث إف المحاسبية ترتبط ارتباطان أساسيان بعنصر الكقت،

يمكف انتياجيا لتنمية الحكافز الذاتية لمعامميف ما يمي:
 -إشراؾ المرؤكسيف في كضع معايير المحاسبية ،كىذا األسمكب

فكمما كانت المحاسبية سريعة في كشؼ األخطاء كانت ىناؾ

يكلد الحافز الذاتي عمى التنفيذ لدييـ.

سرعة في تحديد أسبابيا ،مما يتطمب نظاـ متطكر لممعمكمات

 -إمداد المنفذيف بالكسائؿ الذاتية لممحاسبية كالتي تمكنيـ مف

يحقؽ سرعة التغذية العكسية كتكفير المعمكمات الرقابية كتحميميا

معرفة مستكل أدائيـ أكالن بأكؿ كالتصرؼ في حالة االنحراؼ عف

أك تصحيحيا .كلذلؾ فبل بد أف تتضمف عممية المحاسبية سرعة

المعايير المكضكعة.

استرجاع المعمكمات بدقة أك الحصكؿ عمييا بصكرة دقيقة حتى

 -ترؾ حرية لممنفذيف بما يضمف ليـ مركنة في األداء كأف

يتـ الكقكؼ عمى ما يحدث أكالن بأكؿ [ .]4كمف خبلؿ ذلؾ تعتمد

يركز النظاـ المحاسبي عمى األساسيات.

المحاسبية عمى سرعة كشؼ األخطاء كأحد المبادئ اليامة

 -محاكلة تصحيح االنحرافات مف قبؿ مسؤكلي المحاسبية

لممحاسبية ،كيرجع ذلؾ إلى ما يمي:

كتعاكف المنفذيف معيـ دكف حاجة لمعرفة المستكل األعمى مما

 -تؤدم سرعة كشؼ األخطاء إلى تطكير آليات العمؿ مف قبؿ

يخمؽ جكان مف التفاىـ كالتفاعؿ كالتعاكف بينيـ كيكلد الحافز

القادة عمى أداء مكظفييـ ،كمتابعتيـ بحيث يككنكف مسؤكليف

الذاتي عمى النجاح.

عف نتائج نشاطات مرؤكسييـ.

 -تحقيؽ التعاكف كالتنسيؽ بيف المنفذيف كمسؤكلي المحاسبية،

 -تؤدم سرعة كشؼ األخطاء إلى تكزيع األدكار بما يكفؿ سير

بحيث يككف اليدؼ مف المحاسبية التشخيص لتصحيح المسار

العمؿ بكضكح كسيكلة ،كدعكة الدكائر التعميمية لبلىتماـ

[.[91

بالتقارير الفعمية إلعبلف اإلنجازات ،كتعزيز عنصر مراجعة

 )8البساطة:

اإلنجازات لمعرفة الضعؼ كالقصكر.
 -تسيـ سرعة كشؼ األخطاء في تحسيف األداء.

يشير ىذا المبدأ إلى إيجاد ارتباط بيف المخالفة كبيف الجزاء

 -تؤدم سرعة كشؼ األخطاء إلى كجكد نظاـ لرفع التقارير

حتى يتجنبو العامؿ مستقببلن ،كليس معنى ذلؾ أف يتـ العقاب
ٍ
كاؼ
في الحاؿ دكف دراسة ،بؿ يجب أف يككف ىناؾ تحقيؽ

لمجيات ذات العبلقة عمى أف تككف معمكمات ىذه التقارير

لممخالفة كالتعرؼ عمى أسبابيا بطريقة مبسطة ،كالمقصكد ىنا

دقيقة ،مكثكقة ،صادقة ،تصؼ النتائج المتحققة [.[16

إخطار العامؿ بمجرد المخالفة ،ثـ البدء في اتخاذ اإلجراءات

 )10النظرة المستقبمية:

الخاصة كتطبيؽ الجزاء ،كيشير أيضان إلى ضركرة تبسيط

نظاـ المحاسبية الناجح ىك الذم يركز عمى المستقبؿ أكثر مف

إجراءات العمؿ بشكؿ يسمح بأداء األنشطة دكف تعقيد ،كيندرج

الماضي ،كىك يعني ما يمي [:[21
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 -االىتماـ بالتنبؤ باألخطاء قبؿ كقكعيا ،كاالىتماـ بالتشخيص

ما ىك مطبؽ منيا في كؿ كالية ،كمعرفة ما إذا كانت ىذه

لمتصحيح.

المككنات األربعة تظير في القكانيف في الكاليات ،كتـ جمع

 -االىتماـ باالتجاىات المستقبمية أكثر مف الماضي كالحاضر،

بيانات الدراسة عف طريؽ المكالمات الياتفية مع األقساـ التربكية

كتحقيؽ النتائج أكثر مف مبلحظة األفراد.

في كؿ كالية ،كعف طريؽ البحث في األدبيات ذات العبلقة.

 -تكفير المعمكمات المناسبة في الكقت المناسب ،كدعـ عمميات

كمف نتائج الدراسة أنو تـ تكصيؼ مككنات أنظمة المحاسبية

اتخاذ القرار ،كتنشيط عمميات االتصاؿ في المؤسسة التعميمية.

التربكية في كؿ كالية ،كما تـ تكضيح كيفية الت اربط بيف تمؾ

 -تحسيف استخداـ المكارد المتاحة لممؤسسة التعميمية ،كالحد مف

المككنات األربعة .كصممت ىذه الدراسة مف أجؿ مساعدة

التجاكزات اإلدارية مف خبلؿ استخداـ نظاـ المعمكمات.

صانعي السياسة لرؤية المقارنة بيف كاليتيـ كالكاليات األخرل في

 -تكثيؽ األنظمة كاإلجراءات كالق اررات المتخذة كالمحافظة عمييا

تطكير أنظمة المحاسبية المستندة عمى األداء ،كتفيـ أثر سمطة

لمرجكع ليا عند الحاجة [.[21

الحككمة في مراقبة المدارس مقابؿ البلمركزية في أنظمة
المحاسبية.

كمف خبلؿ العرض السابؽ ،يتضح أف بيئة المحاسبية
التربكية عبارة عف منظكمة متكاممة لدييا أىداؼ تسعى

كاستيدفت دراسة جكت كآخريف [ ،]24تقكيـ لنظاـ

لتحقيقيا ،كتشمؿ ثبلثة عناصر أساسية (مدخبلت  -عمميات -

المحاسبية المستند عمى المعايير في كاليفكرنيا .كقد ركز التقكيـ

مخرجات) ،كتتخذ أنماطان متعددة يختمؼ تطبيقيا مف دكلة

عمى دكر كتأثير نظاـ المحاسبية المحمي مف حيث محتكل

ألخرل ،كأنيا ذات ارتباط كثيؽ بالسياسة التعميمية تؤثر كتتأثر

المعايير ،كقياس التقكيـ ،كاستخداـ البيانات ،كاستخداـ الحكافز

بيا ،كما تعد المحاسبية مدخبلن لتحقيؽ الثقة داخؿ المؤسسة

المرتبطة بالنتائج أك تكجيو المساعدة اليادفة .كقد استخدمت

التعميمية ،فعندما ينظر إلييا عمى أنيا عممية تتضمف التكضيح

استبانة لجمع المعمكمات ،ككزعت عمى ( )200مديرية في

كالتبرير بطبيعة األداء كالكيفية التي تـ بػيا ،بيف طرفيف ،فإف

كاليفكرنيا ،كما تـ إجراء مقاببلت مع اإلدارييف كالمعمميف

ىذه العممية تتضمف في ثناياىا كجكد االستعداد لمقبكؿ بالتبرير

كصناع القرار لجمع المعمكمات .كتكصمت الدراسة إلى كجكد

الذم يجب أف يتسـ بالكضكح كالمكضكعية ليككف مقنعان لمطرؼ

اختبلؼ بيف المعممكف كالتربكيكف في فيميـ لممحاسبية ،ككثير

اآلخر ،كىذا يتطمب أف يككف العمؿ كالتفسير كاعيان كعقبلنيان،

منيـ عدىا رديفان لمتقكيـ .كلـ يتحمس أفراد العينة لعمميات تطبيؽ

كيقتضي االلتزاـ بتحقيؽ أىداؼ محددة ،كاالنسجاـ مع سياسة

نظاـ المحاسبية.
كما أعد ماؾ آدمز كآخركف [ ،]25دراسة بعنكاف :األنظمة

عامة متفؽ عمييا ،كذلؾ يحقؽ الثقة المتبادلة التي تكفر مناخان
تنظيميان أنسب لئلنجاز المطمكب [.[22

المحاسبية المدرسية في المناطؽ التعميمية .دراسة مسحية طبقت

ثانيان :الدراسات السابقة

عمى ( )120مقاطعة ،تتضمف ( )11مميكف طالب أم ما نسبتو

أعد مركز [23] Education commission of the

( )%23مف طمبة المجتمع األمريكي بيدؼ التعرؼ عمى تأثير

 statesدراسة بعنكاف :نظاـ المحاسبية التعميمية في خمسيف

األنظمة المحاسبية المعتمدة مف قبؿ عدد مف الكاليات عمى

كالية .كىدفت إلى الكشؼ عف أنظمة المحاسبية المستندة إلى

المناطؽ التعميمية التي تقع تحت إشرافيا ،كمعرفة االتجاىات

األداء في الكاليات المتحدة األمريكية ،كتكضح الدراسة أربعة

نحك المحاسبية التربكية مف كجية نظر التربكييف كالمشرفيف في

مككنات ألنظمة المحاسبية ،كىي( :المعايير كالتقكيـ -

جميع المناطؽ التعميمية ،كاعتمدت الدراسة في جمع البيانات

كالمؤشرات المتعددة – المكافآت – العقكبات) .كناقشت الدراسة

عمى االستبانة كالمقابمة ،كأظيرت النتائج أف نسبة ( )%60مف
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المناطؽ التعميمة تقدـ المساعدة لممدارس ذات األداء المتدني،

المحاسبي في اإلدارة المدرسية ،كمف ثـ إعداد التصكر المقترح

كتستخدـ المناطؽ التعميمية معايير أداء الطمبة كمؤشر لتصنيؼ

لتطبيؽ المحاسبية في اإلدارة المدرسية بالمممكة العربية

المدارس ،كتبيف أف معظـ المناطؽ تستخدـ الصحؼ المحمية

السعكدية .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج

كمكاقع الشبكة لئلعبلف عف تصنيفات المدارس ،كما كشفت

الكصفي معتمدان عمى االستبانة لجمع البيانات ،كتـ تطبيقيا عمى

الدراسة عف مكاقؼ سمبية تجاه متطمبات المحاسبية ،كاعتبار

جميع مشرفي اإلدارة المدرسية كادارة المتابعة كالمجاف التربكية

المحاسبية في بعض المناطؽ عبئان عمى المدارس.

باإلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة الرياض ،كما تـ تطبيقيا عمى

كقاـ المدني [ ]14بدراسة حكؿ المساءلة اإلدارية :تطبيقاتيا

عينة عشكائية مف مديرم المدارس ،ككشفت الدراسة عف عدة

كمعكقاتيا في إدارات التربية كالتعميـ .كتسعى ىذه الدراسة إلى

نتائج منيا أف أىـ أىداؼ المحاسبية في اإلدارة المدرسية:

معرفة درجة تطبيؽ المساءلة اإلدارية مف قبؿ قادة إدارات التربية
كالتعميـ في المممكة العربية السعكدية ،كمعرفة المعكقات التي

متابعة ُحسف سير العممية التربكية كالتعميمية ،كتقميص نسبة

الخطأ في الق اررات اإلدارية ،كالتطكير المستمر ،كتحسيف األداء

تكاجو قادة إدارات التربية كالتعميـ في المممكة العربية السعكدية

لمقياـ بالمياـ كالمسؤكليات عمى أكمؿ كجو ،كتبيف أف أىـ

كتحد مف درجة تطبيقيـ لممساءلة اإلدارية ،كالكشؼ عف كجكد

األنماط المحاسبية التي تساعد عمى تحقيؽ الفاعمية في أداء

عبلقات ارتباط بيف مجاالت المساءلة اإلدارية مف جية ،كبيف

مديرم المدارس ىي المحاسبية مف قبؿ مشرفي اإلدارة المدرسية،

المعكقات مف جية أخرل .كاعتمدت الدراسة عمى المنيج

كاتضح أف أىـ مجاالت المحاسبية التي يمكف تطبيقيا لمتأكد مف

الكصفي ،كتككنت عينتيا مف جميع مديرم إدارات التربية

مستكل أداء كانجاز مدير المدرسة مف خبلليا كىي :مجاؿ

كالتعميـ كمساعدييـ في المممكة العربية السعكدية ،مف خبلؿ

متابعة المعمميف ،كاإلشراؼ عمى الطبلب ،كاألعماؿ اإلدارية،

تطبيؽ استبانة ،كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أف

كالتقكيـ التربكم ،كالتخطيط ،كالتنظيـ ألكجو النشاط التعميمي،

استجابات أفراد مجتمع الدراسة جاءت بدرجة "غالبان" لمحكر

كعبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي كتنظيـ المجالس كالمجاف

تطبيؽ المساءلة اإلدارية ،كبدرجة "ناد انر" لمحكر المعكقات التي

المدرسية ،كاالىتماـ بالبيئة المدرسية كاإلشراؼ التربكم ،كما

تحكؿ دكف التطبيؽ ،كتبيف كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية بيف

أشارت النتائج إلى أىمية محاسبة مدير المدرسة عف مستكل

مجاالت تطبيؽ المساءلة اإلدارية (األداء االنضباط – الجكانب

أدائو كانجازه كأف المحاسبية في اإلدارة المدرسية تمارس بدرجة

الشخصية) منفردة مع بعضيا البعض كمجتمعة ككؿ ،كما تبيف

متكسطة في جميع المجاالت التي شممتيا الدراسة بدرجة عالية،

كجكد عبلقة ارتباط سالبة بيف مجاؿ األداء مع المعكقات التي

ما عدا مجاؿ عبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي فإنيـ يركف أف

تحكؿ دكف تطبيؽ المساءلة اإلدارية ،كما تبيف كجكد عبلقة

المحاسبية فيو متكسطة األىمية.
كاستيدفت دراسة الحارثي [ ،]26بناء أنمكذج لممساءلة

ارتباط سالبة بيف مجاؿ االنضباط كالمجاالت مجتمعة ككؿ مع

التربكية في ك ازرة التربية كالتعميـ في المممكة العربية السعكدية.

المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ المساءلة اإلدارية.
كاستيدفت دراسة الخريؼ ]7[ ،كضع تصكر مقترح لتطبيؽ

كقد تككنت العينة مف ( )397مدي انر كمديرة في اإلدارات الثبلث

المحاسبية في اإلدارة المدرسية بالمممكة العربية السعكدية،

تبكؾ ،كمكة المكرمة كالرياض .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ

كالتعرؼ عمى كاقع المحاسبية في اإلدارة المدرسية ،،ككذا تحديد

تصميـ استبانة لجمع البيانات ،كقد تـ تكزيع ( )397استبانة،

معكقات تطبيؽ المحاسبية في اإلدارة المدرسية بالمممكة العربية

أعيد منيا ( )300استبانة .كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج

السعكدية ،كمعرفة أىـ مقترحات أفراد الدراسة لتفعيؿ النظاـ

منيا كجكد درجة متكسطة لجميع أبعاد "كاقع المساءلة التربكية
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في ك ازرة التربية كالتعميـ في المممكة العربية السعكدية" ،ككجكد

تطبيؽ القيادات التعميمية لمبادئ المحاسبية اإلدارية ،كخاصة

درجة مرتفعة مف معكقات المساءلة التربكية في ك ازرة التربية

في المممكة العربية السعكدية ،كقد تركزت الدراسات التي أجريت

كالتعميـ في المممكة العربية السعكدية.

في ىذا المجاؿ عمى تطبيقات المحاسبية كمعكقاتيا ،ككضع

كمف ناحية أخرل فقد أعدت المعجؿ [ ]8دراسة ىدفت إلى

تصكر مقترح ،كتقكيـ نظاـ المحاسبية ،كتصميـ نظـ المحاسبية،

معرفة كاقع المحاسبية في المممكة العربية السعكدية ،كالتعرؼ

كقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تحديد مشكمة

عمى أبرز المعكقات التي تحد مف تطبيقيا ،كالتكصؿ إلى أىـ

الدراسة ككضع محاكر محددة حكؿ ىذا المكضكع ،كفي بمكرة

المقترحات التي يمكف أف تسيـ في تطبيؽ المحاسبية التعميمية،

أداة الدراسة كمحاكرىا ،كصياغة منيجية الدراسة كتحديد

كتقديـ تصكر مقترح لممحاسبية التعميمية في المممكة العربية

متغيرات الدراسة ،باإلضافة إلى تحديد األساليب اإلحصائية

السعكدية .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج

المناسبة كالتي تتبلءـ مع محاكر الدراسة ،كاإلسياـ في بناء

الكصفي ،كيتمثؿ مجتمع الدراسة في مديرم إدارات التربية

بعض جكانب اإلطار النظرم لمدراسة.

كالتعميـ بالمممكة العربية السعكدية ،كعينة مف معممي كمديرم

 .4الطريقة اإلجراءات

المدارس كالمشرفيف التربكييف بالمدف التالية (الرياض – الدماـ –

أ .منيج الدراسة

جدة) بمغت ( )656مفردة .كلجمع البيانات كالمعمكمات البلزمة

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاجراءاتيا تـ استخداـ المنيج الكصفي

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ استبانة ككاف مف أىـ نتائج

المسحي ،حيث تـ مسح آراء مجتمع الدراسة حكؿ ىذا

الدراسة أف أفراد الدراسة غير متأكديف مف تكافر عناصر

المكضكع.

المحاسبة التعميمية بشكؿ عاـ في نظاـ التعميـ السعكدم ،كما

ب .مجتمع الدراسة

أظيرت النتائج تكافر عنصرم (نظاـ اإلعبلـ عف النتائج

يتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع مساعدم مديرم التعميـ

المدرسية ،كأىداؼ التعميـ) في نظاـ التعميـ السعكدم .أما بقية

لشؤكف تعميـ البنيف كعددىـ ( )45مساعدان ،كجميع مساعدات

العناصر :المعايير كالتقكيـ التربكم كالحكافز (المكافآت –

مديرم التعميـ لشؤكف تعميـ البنات كالبالغ عددىف ()45

العقكبات) حيث تبيف عدـ تأكد أفراد الدراسة كعينتيا مف تكفرىا

مساعدة ،كجميع مساعدم مديرم التعميـ لمشؤكف المدرسية

في نظاـ التعميـ السعكدم ،كأف أفراد الدراسة مكافقكف عمى

كعددىـ ( )45مساعدان ،كبالتالي فإف المجمكع الكمي لممساعديف

محاسبة فئات النظاـ التعميمي بشكؿ عاـ ،كما اتضح مف النتائج

ىك ( )135مساعدان .كما تمثؿ أفراد الدراسة في جميع مديرم

أف فئة المعمـ كفئة مدير المدرسة كفئة الطالب قد حصمت عمى

كرؤساء اإلدارات كاألقساـ التابعيف لمديرم التعميـ مباشرة في

متكسطات تشير إلى خيار مناسب عمى أداة الدراسة مما يدؿ

المناطؽ كالمحافظات كعددىـ ( )540كبذلؾ فإف مجتمع الدراسة

عمى مكافقة أفراد الدراسة كعينتيا عمى محاسبة تمؾ الفئات عند

مجمكعو الكمي ىك ( .]6[ )675كما يتمثؿ مجتمع الدراسة في

تقصيرىا في القياـ بمياميا.

األميف العاـ لؤلمانة العامة إلدارات التعميـ ،كرؤساء الكحدات

 -التعقيب عمى الدراسات السابقة:

التابعة لو كىي :كحدة المؤشرات كالدراسات ،ككحدة تقكيـ األداء

في ضكء العرض السابؽ لمدراسات التي تناكلت مكضكع

كالمتابعة ،ككحدة شئكف القيادات التربكية ،كتـ تطبيؽ االستبانة

اء
المحاسبية في التعميـ ،يتضح أف المحاسبية ليا مزايا عديدة سك ن

عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة .كتـ تكزيع ( )675استبانة،

لمرئيس أك المرؤكس أك المنظمة ككؿ ،كقد لكحظ مف خبلؿ

كبمغ عدد االستبانات المستردة كالصالحة لمتحميؿ ()620

عرض الدراسات ،عدـ كجكد دراسة تيتـ ببحث مكضكع أىمية

استبانة ،كما ىك مكضح في جدكؿ (.)1
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جدول 1

أفراد الدراسة الميدانية
العدد

عدد المستجيبين

نسبة االستجابة

مجتمع الدراسة
مساعدم مديرم التعميـ لشؤكف تعميـ البنيف.

45

40

%88.8

مساعدم مديرم التعميـ لمشؤكف المدرسية.

45

30

%66.7

مساعدات مديرم التعميـ لشؤكف تعميـ البنات.

45

28

%62.2

مديرم كرؤساء اإلدارات كاألقساـ التابعيف لمديرم التعميـ مباشرة في المناطؽ كالمحافظات.

540

522

%96.7

675

620

%91.9

المجمكع

 خصائص أفراد الدراسة الميدانية:جدول 2

خصائص أفراد الدراسة الميدانية
المؤىل الدراسي

العدد

النسبة المئوية

دكتكراه

19

%3.1

ماجستير

108

%17.4

بكالكريكس

489

%78.9

بيانات مفقكدة

4

%0.6

مكاف العمؿ
إدارة التعميـ بالمنطقة التعميمية

150

%24.2

إدارة التعميـ بالمحافظة التعميمية

436

%70.3

بيانات مفقكدة

34

%5.5

المسمى الكظيفي
مساعد/ة مدير التعميـ

102

%16.5

مدير/ة إدارة

135

%21.8

رئيس/ة قسـ

383

%61.8

عدد سنكات الخدمة
أقؿ مف ( )5سنكات

187

%30.2

مف ( )5إلى أقؿ مف ( )10سنكات

116

%18.7

مف ( )10إلى أقؿ مف ( )15سنة

66

%10.6

( )15سنة فأكثر.

251

%40.5

يتضح مف الجدكؿ ( )2أف أكبر نسبة مف مجتمع الدراسة

أكبر نسبة مف مجتمع الدراسة ( )%61.8مسمى كظائفيـ رئيس

مف الحاصميف عمى البكالكريكس ،حيث بمغت نسبتيـ

قسـ ،كأف ( )%21.8منيـ مدير إدارة ،كما تبيف مف النتائج أف

( )%78.9كأف ( )%17.4منيـ حاصمكف عمى الماجستير ،كما

( )%16.5يعممكف بكظيفة مساعد مدير التعميـ .كما تبيف أف

تبيف أف ( )%3.1مف مجتمع الدراسة ىـ مف الحاصميف عمى

أكبر نسبة مف مجتمع الدراسة عدد سنكات خدمتيـ ( )15سنة

الدكتكراه .كما يتضح أف أكبر نسبة مف مجتمع الدراسة يعممكف

فأكثر حيث بمغت نسبة ىذه الفئة ( ،)%40.5كما تبيف أف

في إدارات التعميـ بالمحافظات التعميمية ،حيث بمغت نسبتيـ

( )%30.2مف مجتمع الدراسة عدد سنكات خبراتيـ أقؿ مف ()5

( )%70.3كأف ( )%24.2يعممكف في إدارات التعميـ بالمناطؽ

سنكات ،كأف ( )%18.7سنكات خبراتيـ مف ( )5إلى أقؿ مف

التعميمية ،كيعزل السبب في ذلؾ إلى زيادة عدد المحافظات عف

( )10سنكات ،كأف ( )%10.6سنكات خبراتيـ مف ( )10إلى

المناطؽ التعميمية في المممكة العربية السعكدية .كيتضح أف

أقؿ مف ( )15سنة .كىذه النتائج مؤشر عمى الخبرات الكبيرة
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 -صدؽ االستبانة كثباتيا:

ألفراد الدراسة ،كىك ما يفيد نتائج الدراسة الحالية ككف مجتمعيا

تـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة حيث تـ عرضيا عمى عدد

مف ذكم الخبرات المناسبة في العمؿ.
أدكات الدراسة الميدانية:

مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات كمف ذكم

اعتمد الباحث في جمع البيانات عمى أداتيف كىما:

الخبرة في الميداف التربكم .كما استخدـ الباحث معامؿ ارتباط

 -االستبانة :حيث تـ تصميـ استبانة كفقان لمحاكر الدراسة،

بيرسكف ) ،(Parson's Correlationكذلؾ لقياس العبلقة بيف

كاعتمد الباحث التدرج الرباعي الستجابات أفراد الدراسة كتـ

كؿ عبارة كالدرجة الكمية لكؿ العبارات.

إخضاع االستبانة لمقاييس الصدؽ كالثبات.
جدول 3

معامالت ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكمية لمحور أىمية تطبيق القيادات اإلدارية لمبادئ المحاسبية اإلدارية في إدارات التعميم من وجية نظر
أفراد الدراسة
م

معامل االرتباط

م

تحقيؽ الشفافية

م

معامل االرتباط
الشمكلية

معامل االرتباط

م

المركنة

معامل االرتباط
االلتزاـ

1

**0.672

7

**0.739

13

**0.697

19

**0.727

2

**0.602

8

**0.730

14

**0.759

20

**0.767

3

**0.669

9

**0.728

15

**0.747

21

**0.695

4

**0.729

10

**0.711

16

**0.658

22

**0.826

5

**0.718

11

**0.757

17

**0.696

23

**0.745

6

**0.669

12

**0.694

18

**0.656

24

**0.726

الحافز الذاتي

التقكيـ كتكجيو األداء

االستم اررية

البساطة

25

**0.743

31

**0.728

37

**0.722

43

**0.696

26

**0.721

32

**0.726

38

**0.743

44

**0.841

27

**0.701

33

**0.764

39

**0.813

45

**0.822

28

**0.708

34

**0.671

40

**0.708

46

**0.772

29

**0.651

35

**0.734

41

**0.714

47

**0.808

30

**0.685

36

**0.715

42

**0.660

48

**0.742

النظرة المستقبمية

سرعة كشؼ األخطاء
49

**0.721

55

**0.783

50

**0.797

56

**0.870

51

**0.837

57

**0.838

52

**0.832

58

**0.813

53

**0.810

59

**0.756

54

**0.810

60

*60.836

 -ثبات االستبانة:

** داؿ عند ()0.01

لمتحقؽ مف ثبات االستبانة ،استخدـ الباحث معادلة ألفا كركنباخ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت ارتباط درجة كؿ
عبارة ببعدىا الذل تنتمي لو قيـ مرتفعة ،مما يشير إلى ارتباط

) (Cronbach Alphaكيكضح الجدكؿ التالي معامبلت

كؿ عبارة مف عبارات المحكر بالبعد الذل تنتمي إليو ،مما يشير

الثبات.

إلى اتساؽ عبارات كؿ بعد مف أبعاد االستبانة.
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جدول 4

معامالت ثبات االستبانة طبقاً لمحاورىا
عدد العبارات

معامل الثبات

محاور االستبانة
تحقيؽ الشفافية

6

0.837

الشمكلية

6

0.868

المركنة

6

0.868

االلتزاـ

6

0.893

التقكيـ كتكجيو األداء

6

0.843

الحافز الذاتي

6

0.858

البساطة

6

0.873

االستم اررية

6

0.909

سرعة كشؼ األخطاء

6

0.926

النظرة المستقبمية

6

0.931

االستبانة

60

0.89

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامبلت الثبات جميعيا

الخمية ،كىكذا أصبح طكؿ الخبليا كما يمي :مف ( )1إلى

قيـ عالية ،ككاف معامؿ الثبات الكمي لبلستبانة ( ،)0.89كتشير

( )1.75يمثؿ (أبدان) ( -غير مكافؽ) .أكبر مف (- )1.75

القيـ العالية مف معامبلت الثبات في الجدكؿ إلى صبلحية

( )2.50يمثؿ (ناد انر) ( -مكافؽ بدرجة منخفضة) .أكبر مف

االستبانة لمتطبيؽ كامكانية االعتماد عمى نتائجيا كالكثكؽ بيا.

( )3.25( - )2.50يمثؿ (أحيانان) ( -مكافؽ بدرجة متكسطة).

 -المقابمة :تـ جمع بيانات مف خبلؿ تصميـ دليؿ مقابمة كفقان

أكبر مف ( )4( - )3.25درجات يمثؿ (دائمان) ( -مكافؽ بدرجة

ألىداؼ الدراسة كتساؤالتيا ،حيث تـ مقابمة األميف العاـ لؤلمانة

عالية).

العامة إلدارات التعميـ ،كرؤساء الكحدات التابعة لو ،كأيضان عينة

 .5النتائج ومناقشتيا

ممثمة لمممكة العربية السعكدية (شماؿ  -جنكب  -شرؽ  -غرب

أكالن :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيس:

 -كسط) مككنة مف ( )5مف مساعدم مدير التعميـ بالمحافظات

الذم ينص عمى :ما أىمية تطبيؽ القيادات لمبادئ المحاسبية

كالمناطؽ ،كعينة ممثمة لمممكة العربية السعكدية مككنة مف ()5

اإلدارية (الشفافية  -المركنة  -االلتزاـ  -الشمكلية  -التقكيـ

مف مديرم كرؤساء اإلدارات كاألقساـ التابعيف لمديرم التعميـ

كتكجيو األداء  -الحافز الذاتي  -البساطة  -االستم اررية -

مباشرة في المناطؽ كالمحافظات.

سرعة كشؼ األخطاء  -النظرة المستقبمية) في إدارات التعميـ

 -تصحيح االستبانة:

في المناطؽ كالمحافظات بالمممكة العربية السعكدية؟ كلئلجابة

لتحديد طكؿ خبليا المقياس الرباعي (الحدكد الدنيا

عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات

كالعميا) ،تـ حساب المدل ( ،)3=1-4ثـ تقسيمو عمى عدد

المعيارية كما يمي:

خبليا المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية الصحيح أم (=3/4

أكالن :الشفافية:

 ،)0.75بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات

المقياس (كىي الكاحد الصحيح) ،كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه

محكر الشفافية كما ىك مكضح في الجدكؿ (.)5
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جدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الشفافية
العبارات

م

دائماً

أحياناً

نادراً

أبداً

المتوسط

الحسابي

المعياري

ؾ

404

175

36

5

3.58

0.64

65.2

82.2

5.8

0.8

120

16

5

2.6

0.8
8

1

ُيمكف مدير التعميـ المعنييف مف االطبلع عمى البيانات
كالمعمكمات كالكثائؽ العامة.

%

2

يسمح مدير التعميـ لمجيات المعنية بمتابعة أداء العمؿ

ؾ

479

في اإلدارة.

%

77.3

19.4

ييتـ مدير التعميـ باإلعبلف عف األدلة اإلجرائية لمعمؿ

ؾ

405

160

45

إلزالة الغمكض عنيا.

%

65.5

25.9

7.3

1.3

يمتزـ مدير التعميـ باإلفصاح عف المعمكمات المالية بكؿ

ؾ

353

180

55

24

دقة ككضكح كفي الكقت المناسب.

%

57.7

29.4

9

3.9

يحرص مدير التعميـ عمى أف تككف مياـ الكظائؼ في

ؾ

376

194

42

7

اإلدارة محددة كمعمنة.

%

60.7

31.3

6.8

1.1

يعمف مدير التعميـ مستكل األداء المطمكب مف جميع

ؾ

316

218

56

15

الجيات التعميمية.

%

52.2

36

9.3

2.5

3
4
5
6

لمبعد
المعدؿ العاـ ُ

3.73
3.56
3.41
3.52
3.38

االنحراف

الترتيب
2
1

0.54

3

0.68

5

0.81

4

0.67
0.75

3.62

6
0.58

تشير البيانات في الجدكؿ السابؽ إلى أف المتكسط

األخير فكاف لمعبارة( :يعمف مدير التعميـ مستكل األداء المطمكب

الحسابي العاـ لممحكر بمغ ( ،)3.62كىك مؤشر عمى ميؿ

مف جميع الجيات التعميمية) ،كقد بمغ المتكسط الحسابي

استجابات أفراد الدراسة إلى (دائمان) عمى العبارات الكاردة في ُبعد

( .)3.38كجاء في نتيجة المقابمة أف مديرم التعميـ يعمنكف

الشفافية .كقد جاءت في الترتيب األكؿ العبارة( :يسمح مدير

مستكل األداء المطمكب مف جميع الجيات التعميمية ،كلكف

التعميـ لمجيات المعنية بمتابعة أداء العمؿ في اإلدارة) كقد بمغ

غالبان ما يتـ في صكرة أىداؼ عامة يصعب قياسيا.

المتكسط الحسابي ( .)3.73كجاء في نتيجة المقابمة أنو يتكفر

كمف ىنا يمكف القكؿ أف أىمية تطبيؽ الشفافية لدل

تسييبلت لمجيات الرقابية كييئة الرقابة كىيئة نزاىة كديكاف

مديرم اإلدارات التعميمية في المناطؽ كالمحافظات بالمممكة

المراقبة ،كغيرىا مف الجيات األخرل بمتابعة أداء العمؿ في

العربية السعكدية جاء في الفئة (دائمان) ،كىك مؤشر إيجابي،

(يمكف مدير التعميـ
اإلدارة .أما الترتيب الثاني فكاف لمعبارةُ :

خاصة كأف المحاسبية تعتمد عمى الشفافية العامة كالتي تتطمب

المعنييف مف االطبلع عمى البيانات كالمعمكمات كالكثائؽ العامة)

تكافر المعمكمات بشكؿ فكرم عما تفعمو المؤسسات التعميمية،

كقد بمغ المتكسط الحسابي ( .)3.58كقد أيدت نتيجة المقابمة

كاتاحة الكثائؽ ذات الصمة بالقضايا التعميمية ألفراد المجتمع

الشخصية ذلؾ ،كلكف تبيف أف الكثائؽ تحتاج إلى مراجعة

فيما يتعمؽ بطبيعة عمميا .كتعد الشفافية المسألة المحكرية في

كتنظيميا في دليؿ يفيرس حسب الحاالت ،ال أف يتـ البحث

عممية التنمية ،كىي ال تقتصر فقط عمى اإلشراؼ كالمحاسبية

عنيا في مكاقع مختمفة خارج ك ازرة التعميـ .أما الترتيب الثالث

حكؿ النفقات العامة فحسب ،كانما تفترض كذلؾ ضماف الحرص

فكاف لمعبارة( :ييتـ مدير التعميـ باإلعبلف عف األدلة اإلجرائية

عمى عقبلنية ىذه النفقات بيدؼ الحد مف ىدر الماؿ العاـ

لمعمؿ إلزالة الغمكض عنيا) ،كقد بمغ المتكسط الحسابي

كالثركات الكطنية [ .]15كما أشار  [16] Herbإلى أف

( .)3.56كتبيف مف نتيجة المقابمة أف ىناؾ اىتماـ كلكف ىناؾ

المحاسبية تتطمب ضركرة تكفر الشفافية كيرجع ذلؾ إلى ما يمي

مشكمة تتعمؽ بالتنفيذ كالمتابعة ،كىنا يجب تحديد اإلدارة

[:[16

المختصة بذلؾ ،حيث تفتقر إدارات التعميـ لذلؾ .أما الترتيب
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مع القكاعد التعميمية المكتكبة كالمنشكرة.

 -تكفر الشفافية البيانات األساسية عف األداء التعميمي في كقت

 -تساعد الشفافية في كضع قكاعد كاضحة لمنشر كاإلفصاح

سريع كمبلئـ.

تحدد فييا المعمكمات التي يجب تكفيرىا.

 -يتـ تكفير البيانات الرئيسية المتعمقة بالجكانب المالية بشكؿ

 -تكفر الشفافية معمكمات كافية لفيـ عمؿ كمراقبة أداء

مفصؿ كدقيؽ كسريع.

المؤسسات.

ثانيان :الشمكلية:

 -تكفر الشفافية في البيانات التي تحتاجيا المؤسسات التعميمية

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات

لكضع الخطط المستقبمية ،كتقدير معدالت المخاطرة في

محكر الشمكلية كما ىك مكضح في الجدكؿ (.)6

المؤسسات التعميمية.
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الشمولية
م
1
2
3
4

دائماً

أحياناً

نادراً

أبداً

العبارات
ييتـ مدير التعميـ بتييئة المكظؼ قبؿ أداء العمؿ

ؾ

211

268

97

42

المطمكب.

%

34.1

43.4

15.7

6.8

ييتـ مدير التعميـ بمتابعة كؿ مكظؼ أثناء أداء العمؿ

ؾ

210

246

142

22

المطمكب.

%

33.9

39.7

22.9

3.5

يؤكد مدير التعميـ عمى مساءلة المكظؼ في نتائج العمؿ

ؾ

320

226

65

7

الذم يقكـ بو.

%

51.6

36.5

10.5

1.1

يتابع مدير التعميـ كافة نكاحي العمؿ باإلدارة (الفنية أك

ؾ

377

190

45

6

%

61

30.7

7.3

1

يتسـ مدير التعميـ بنظرتو لمعمؿ بالشمكلية ،دكف أف

ؾ

400

165

44

5

تقتصر عمى جانب معيف.

%

65.1

26.9

7.2

0.8

يركز مدير التعميـ عمى الجكانب الميمة ذات التأثير

ؾ

410

174

34

2

الفعاؿ في أداء اإلدارة التعميمية.
ّ

%

66.1

28.1

5.5

0.3

اإلدارية أك المالية).
5
6

المعدؿ العاـ لمبُعد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.05

0.87

5

0.84

6

0.72

4

3.04
3.39
3.52
3.56
3.60
3.46

0.67

الترتيب

3
2

0.66

1

0.61
7.67

تشير البيانات في الجدكؿ السابؽ إلى أف المتكسط

(يتسـ مدير التعميـ بنظرتو لمعمؿ بالشمكلية ،دكف أف تقتصر

الحسابي العاـ لممحكر بمغ ( ،)3.46كىك مؤشر عمى ميؿ

عمى جانب معيف) كقد بمغ المتكسط الحسابي ( ،)3.56كجاء

استجابات أفراد الدراسة إلى (دائمان) عمى العبارات الكاردة في ُبعد

في نتيجة المقابمة أف الجكانب اإلدارية كالمالية تأخذ النصيب

الشمكلية .كقد جاءت في الترتيب األكؿ العبارة( :يركز مدير

األكبر فيما يتعمؽ بنظرة مديرم التعميـ بالشمكلية .أما الترتيب

الفعاؿ في أداء اإلدارة
التعميـ عمى الجكانب الميمة ذات التأثير ّ

الثالث فكاف لمعبارة( :يتابع مدير التعميـ كافة نكاحي العمؿ

التعميمية) كقد بمغ المتكسط الحسابي ( .)3.60كجاء في النتيجة

باإلدارة (الفنية أك اإلدارية أك المالية) ،كقد بمغ المتكسط

الخاصة بالمقابمة أنو يتـ التركيز عمى التحصيؿ العممي

الحسابي ( .)3.52كتبيف مف المقابمة أنو تتكفر متابعة مف قبؿ

كالسمككي كرعاية الطبلب كالبيئة المدرسية كالجكانب اإلدارية

مديرم التعميـ لكافة نكاحي العمؿ لكنيا تميؿ لمجكانب اإلدارية

كالمالية ،كلكف لكثرة التحديات في الجكانب اإلدارية كالمالية فإنيا

كالمالية لكثرة اإلشكاالت بيا .أما الترتيب األخير فكاف لمعبارة:

تأخذ الحظ األكفر مف التركيز .أما الترتيب الثاني فكاف لمعبارة:

(ييتـ مدير التعميـ بمتابعة كؿ مكظؼ أثناء أداء العمؿ
161

المطمكب) ،كبمغ المتكسط الحسابي ( .)3.04كفي نتيجة المقابمة

المتحققة كمقارنتيا مع المخطط ليا ،كالتعاكف عمى تحديد سبؿ

تبيف أف ىناؾ متابعة ،لكنيا غير منتظمة ،كغالبان تركز المتابعة

العبلج ،كاجراءات التحسيف كالتطكير ،ككضع نظاـ لبلستفادة

عمى الجكانب األكثر أىمية أك التي تتابعيا الك ازرة .كمف ىنا

مف التغذية الراجعة بيف األطراؼ [.[17

يمكف القكؿ أف أىمية تطبيؽ الشمكلية لدل مديرم اإلدارات

ثالثان :المركنة:

التعميمية في المناطؽ كالمحافظات بالمممكة العربية السعكدية

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات

جاء في الفئة (دائمان) ،حيث إف الشمكلية ليا أىمية كبيرة ككنيا

محكر المركنة كما ىك مكضح في الجدكؿ (.)7

تساعد عمى المراجعة المشتركة بيف األطراؼ كمناقشة النتائج
جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المرونة
دائماً

أحياناً

نادراً

أبداً

م

يترؾ مدير التعميـ الحرية لممكظؼ بما يضمف لو المركنة في

ؾ

312

257

33

17

األداء.

%

50.4

41.5

5.3

2.7

2

يتقبؿ مدير التعميـ الرأم اآلخر حكؿ القضايا المتعمقة بالعمؿ.

ؾ

400

171

36

13

%

64.5

27.6

5.8

2.1

3

يتبنى مدير التعميـ أفكار العامميف الجيدة التي تسيـ في تطكير

ؾ

406

182

28

4

العمؿ.

%

65.5

29.4

4.5

0.6

يفضؿ مدير التعميـ إجراء تعديبلت جديدة في أساليب العمؿ

ؾ

281

264

57

17

بيف فترة كأخرل.

%

54.4

42.6

9.2

2.7

5

ينظر مدير التعميـ لممكقؼ اإلدارم مف زكايا مختمفة.

ؾ

232

239

48

6

%

52.4

38.8

7.8

1

6

يتكيؼ مدير التعميـ بسيكلة مع التعميمات الجديدة التي تصدر

ؾ

465

130

16

2

مف الجيات العميا في التعميـ.

%

75.9

21.2

2.6

0.3

1

4

العبارات

لمبعد
المعدؿ العاـ ُ

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.40

0.72

3.55
3.60
3.31
3.43
3.73
3.62

الترتيب
5
3

0.7

2

0.61

6

0.75

4

0.68

1

0.52
0.56

تشير البيانات في الجدكؿ السابؽ إلى أف المتكسط

كيدعمكا تنفيذىا ،لكف يتأثر بعضيا بقناعاتيـ كأفكارىـ .أما

الحسابي العاـ لممحكر بمغ ( ،)3.62كىك مؤشر عمى ميؿ

الترتيب الثالث فكاف لمعبارة( :يتقبؿ مدير التعميـ الرأم اآلخر

استجابات أفراد الدراسة إلى (دائمان) عمى العبارات الكاردة في ُبعد

حكؿ القضايا المتعمقة بالعمؿ) ،كقد بمغ المتكسط الحسابي

المركنة .كقد جاءت في الترتيب األكؿ العبارة( :يتكيؼ مدير

( .)3.55كتنافت ىذه النتيجة مع المقابمة ،حيث تبيف مف

التعميـ بسيكلة مع التعميمات الجديدة التي تصدر مف الجيات

المقابمة أف مديرم التعميـ يتقبمكف الرأم اآلخر حكؿ بعض

العميا في التعميـ) كقد بمغ المتكسط الحسابي (،)3.73

القضايا المتعمقة بالعمؿ كفي بعضيا اآلخر يتمسككف برأييـ كفي

كاالنحراؼ المعيارم ( .)0.52كأيدت نتيجة المقابمة ذلؾ ،حيث

البعض اآلخر يأخذكف بالحياد .أما الترتيب األخير فكاف لمعبارة:

تبيف أف مديرم التعميـ يبادركف بالتنفيذ حسب التكجييات كيكائمكا

(يفضؿ مدير التعميـ إجراء تعديبلت جديدة في أساليب العمؿ

ظركؼ العمؿ لتتكافؽ مع التعميمات الجديدة .أما الترتيب الثاني

بيف فترة كأخرل) ،كقد بمغ المتكسط الحسابي ( .)3.21كتبيف

فكاف لمعبارة( :يتبنى مدير التعميـ أفكار العامميف الجيدة التي

مف المقابمة أف مديرم التعميـ يدعمكف كيشجعكف إجراء تعديبلت

تسيـ في تطكير العمؿ) كقد بمغ المتكسط الحسابي (،)3.60

جديدة في أساليب العمؿ بيف فترة كأخرل شريطة أال يككف ىناؾ

كتبيف مف المقابمة أف مديرم التعميـ يأخذكف بيا كيشجعكنيا

اجتياد مع النص ،بمعنى أال يتعارض مع أية تعميمات.
162

5

2016

3

كمف ىنا يمكف القكؿ أف أىمية تطبيؽ المركنة لدل مديرم

عدـ طغياف جانب عمى اآلخر ،أم يعطي كؿ جانب مف

اإلدارات التعميمية في المناطؽ كالمحافظات بالمممكة العربية

جكانبيا نفس القدر المتساكم مف االىتماـ الذم يستحقو كفقان

السعكدية جاء في الفئة (دائمان) ،كىك مؤشر إيجابي ،خاصة إذا

لؤلىمية التي يحققيا في تحقيؽ المحاسبية ألىدافيا [.[13

عممنا أف نظـ المحاسبية الفعالة تنظر لمعممية التعميمية في إطار

رابعان :االلتزاـ:

مف الكؿ الذم تكجد فيو ،بحيث تتكامؿ فيو آليات المحاسبية

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات

الذاتية كالجماعية مع التخطيط كالسياسة التعميمية كاألنشطة

محكر االلتزاـ كما ىك مكضح في الجدكؿ (.(8

العممية ،كيرتبط ذلؾ بمبدأ المركنة في جكانب المحاسبية بشرط
جدول 8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االلتزام
م

دائماً

أحياناً

نادراً

أبداً

المتوسط

الحسابي

المعياري

يتابع مدير التعميـ مستكل التزاـ المرؤكسيف بتحسيف

ؾ

315

239

52

12

3.39

0.72

مستكل أدائيـ بشكؿ مستمر.

%

51

38.7

8.4

1.9

يراقب مدير التعميـ العمؿ بيدؼ الكقكؼ عمى ما تحقؽ

ؾ

384

184

48

4

مف نتائج.

%

61.9

29.7

7.7

0.6

3

يكائـ مدير التعميـ بيف الق اررات كالمكائح التنفيذية.

ؾ

367

209

28

6

%

60.7

33.8

4.5

1

4

يتأكد مدير التعميـ مف أف العمؿ يسير كفؽ الخطط

ؾ

393

189

32

4

المحددة.

%

63.6

30.6

5.2

0.6

ييتـ مدير التعميـ بتحديد طرؽ العمؿ التي تؤدم إلى

ؾ

373

192

42

12

تحقيؽ اليدؼ المطمكب.

%

60.3

31

6.8

1.9

يبتكر مدير التعميـ آليات مناسبة لممساءلة كالتي تساعد

ؾ

227

264

92

35

في تحقيؽ التميز في األداء.

%

36.7

42.7

14.9

5.7

1
2

5
6

العبارات

لمبعد
المعدؿ العاـ ُ

3.53
3.54
3.57
3.5
3.11
3.54

االنحراف

الترتيب
5

0.67
0.63
0.62
0.71
0.85

3
2
1
4
6

0.623
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الق اررات كالمكائح التنفيذية .أما الترتيب الثالث فكاف لمعبارة:

الحسابي العاـ لممحكر بمغ ( ،)3.54كىك مؤشر عمى ميؿ

(يراقب مدير التعميـ العمؿ بيدؼ الكقكؼ عمى ما تحقؽ مف

استجابات أفراد الدراسة إلى (دائمان) عمى العبارات الكاردة في ُبعد

نتائج) ،كقد بمغ المتكسط الحسابي ( ،)3.53كأظيرت نتيجة

االلتزاـ .كقد جاءت في الترتيب األكؿ العبارة( :يتأكد مدير

المقابمة أف المتابعة تتـ ميدانيان كمف خبلؿ التقارير التي يتـ

التعميـ مف أف العمؿ يسير كفؽ الخطط المحددة) كقد بمغ

عرضيا مف قبؿ األقساـ .أما الترتيب األخير فكاف لمعبارة:

المتكسط الحسابي ( ،)3.57كتبيف مف المقابمة أف مديرم التعميـ

(يبتكر مدير التعميـ آليات مناسبة لممساءلة كالتي تساعد في

يؤكدكف عمى أف العمؿ يسير كفؽ الخطط المحددة ،مف خبلؿ

تحقيؽ التميز في األداء) ،كقد بمغ المتكسط الحسابي (،)3.11

المتابعة الفردية كبالخطاب كبطمب التقارير الدكرية كبعقد

كىذه النتيجة تتكافؽ مع المقابمة ،حيث تبيف أنو ليس ىناؾ

االجتماعات لممتابعة عما تـ تنفيذه في مكضكعات محددة .أما

ابتكارات كافيو مف قبؿ مديرم التعميـ لتكفير آليات مناسبة

الترتيب الثاني فكاف لمعبارة( :يكائـ مدير التعميـ بيف الق اررات

لممحاسبية كالتي تساعد في تحقيؽ التميز في األداء؛ لكنيـ

كالمكائح التنفيذية) كقد بمغ المتكسط الحسابي ( ،)3.54كتبيف مف

يستخدمكف أسمكب المكاجية العمنية في االجتماعات حكؿ ما تـ

المقابمة أف مديرم التعميـ يحرصكف عمى التطابؽ التاـ بيف

إنجازه.
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كمف ىنا يمكف القكؿ أف أىمية االلتزاـ لدل مديرم اإلدارات

تعكس المحاسبية التزامان أخبلقيان نابعان مف االلتزاـ الذاتي الذم

التعميمية في المناطؽ كالمحافظات بالمممكة العربية السعكدية

يقطعو الفرد عمى نفسو في أدائو كنتيجة تكلد قيمان تأخذ بالعمؿ

جاء في الفئة (دائمان) ،كمبدأ االلتزاـ يعكس مدل التزاـ

التعميمي نحك أىدافو كقيـ المشاركة كالتعاكف كتنمية ركح الشعكر

المؤسسات كأعضائيا بالتعيدات التي قطعتيا عمى نفسيا مف

بالمسؤكلية كالشفافية ،مع الحرص عمى التقكيـ كالمراقبة المستمرة

أجؿ التغيير لتصؿ إلى ما ىك مراد منيا عف طريؽ مراقبة جكدة

لمعمؿ كغيرىا [.[15

جميع الخدمات التي تقدميا لمعممية التعميمية ،ككذلؾ التزاـ

خامسان :التقكيـ كتكجيو األداء:

اإلدارات كالمناطؽ التعميمية كمراكز اإلشراؼ بتحسيف أدائيـ

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات

كزيادة إنتاجيتيـ ،كال يقتصر االلتزاـ عمى المؤسسة فقط ،بؿ

محكر التقكيـ كتكجيو األداء كما ىك مكضح في الجدكؿ (.(9

جدول 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التقويم وتوجيو األداء
دائماً

أحياناً

نادراً

أبداً

المتوسط

م

الحسابي

المعياري

يضع مدير التعميـ معايير محددة يتـ عمى أساسيا

ؾ

247

247

92

32

3.15

0.85

تقكيـ األداء.

%

40

40

14.9

5.2

يستعيف مدير التعميـ بييئات مستقمة لمتقكيـ لمساءلة

ؾ

97

166

166

184

إدارتيا.

%

15.8

27.1

27.1

30

يعتمد مدير التعميـ عمى خبراء خارجييف في اإلدارة

ؾ

55

147

161

248

لمراقبة األعماؿ.

%

9

24.1

26.4

40.6

ييتـ مدير التعميـ بالمراقبة مف أجؿ التحسيف المستمر

ؾ

275

226

90

27

لؤلداء.

%

44.5

36.6

14.6

4.4

5

يمتزـ مدير التعميـ بالحيادية كاألمانة في التقكيـ.

ؾ

448

124

20

16

%

73.7

20.4

3.3

2.6

6

يربط مدير التعميـ معايير التقكيـ بمدل إنجاز

ؾ

354

188

43

31

األعماؿ المطمكبة.

%

57.5

30.5

7.0

5.0

1
2
3
4

العبارات

لمبعد
المعدؿ العاـ ُ

2.29
2.01
3.21
3.65
3.40
3.04

االنحراف

الترتيب
4
5

1.01

6

1.0

3

0.85

1

0.67

2

0.83
0.74
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جكانب إنسانية أك شخصية .أما الترتيب الثالث فكاف لمعبارة:

العاـ لممحكر بمغ ( ،)3.04كىك مؤشر عمى ميؿ استجابات

(ييتـ مدير التعميـ بالمراقبة مف أجؿ التحسيف المستمر لؤلداء)،

أفراد الدراسة إلى (أحيانان) عمى العبارات الكاردة في ُبعد التقكيـ

كقد بمغ المتكسط الحسابي ( .)3.21كاختمفت ىذه النتيجة مع

كتكجيو األداء .كقد جاءت في الترتيب األكؿ العبارة( :يمتزـ مدير

نتيجة المقابمة ،حيث تبيف مف المقابمة أف اىتماـ مدير التعميـ

التعميـ بالحيادية كاألمانة في التقكيـ) كقد بمغ المتكسط الحسابي

بالمراقبة مف أجؿ التحسيف المستمر لؤلداء محدكدة .أما الترتيب

( ،)3.65كتبيف مف المقابمة أف مديرم التعميـ يمتزمكف بالحيادية

األخير فكاف لمعبارة( :يعتمد مدير التعميـ عمى خبراء خارجييف

في التقكيـ ،كيتحركف الدقة في ذلؾ مف خبلؿ جمع المزيد مف

في اإلدارة لمراقبة األعماؿ) ،كقد بمغ المتكسط الحسابي

المعمكمات .أما الترتيب الثاني فكاف لمعبارة( :يربط مدير التعميـ

( ،)2.01كاتفقت ىذه النتيجة مع المقابمة ،حيث تبيف مف

معايير التقكيـ بمدل إنجاز األعماؿ المطمكبة) كقد بمغ المتكسط

المقابمة أنو ال يكجد خبراء خارجييف في اإلدارة لمراقبة األعماؿ.

الحسابي ( ،)3.40كتبيف مف المقابمة أف مديرم التعميـ يربطكف

كمف ىنا يمكف القكؿ أف أىمية تطبيؽ التقكيـ كتكجيو األداء

بشدة بيف تنفيذ األعماؿ كالتقكيـ ،حيث ال يكجد اعتبار ألم

لدل مديرم اإلدارات التعميمية في المناطؽ كالمحافظات بالمممكة
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3

العربية السعكدية جاء في الفئة (أحيانان) ،كلمتقكيـ ىدفاف ميماف

كلمتقكيـ بعداف أساسياف أحدىما بعد مؤسسي ييتـ بتقكيـ أداء

األكؿ :أنو يمكف أف يككف مرتبطان بأىداؼ المحاسبية لكي يبرىف

المؤسسات التعميمية بما فييا مف عناصر متفاعمة (مدخبلت،

عمى الجكدة؛ كالثاني :أنو العممية التي يمكف تكظيفيا لتطكير

عمميات ،مخرجات) ،كبعد فردم ييتـ بتقكيـ األفراد [.[18

األىداؼ لتحسيف الجكدة ،كلمتقكيـ ثبلث مراحؿ تبدأ بمرحمة

سادسان :الحافز الذاتي:

التشخيص أم دراسة عممية مكضكعية لمكاقع كتحميمو لبياف أكجو

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات

القكة كالضعؼ ،ثـ مرحمة العبلج ألكجو القصكر كالضعؼ،

محكر الحافز الذاتي كما ىك مكضح في الجدكؿ (.(10

كأخي انر مرحمة المتابعة التي تعتمد عمى التغذية الراجعة [،]19
جدول 10
المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية لفقرات مجال الحافز الااتي
م
1
2
3
4
5
6

العبارات

دائماً

أحياناً

نادراً

أبداً

المتوسط

الحسابي

المعياري

يقكـ مدير التعميـ بمشاركة المرؤكسيف في كضع

ؾ

199

270

99

50

3.0

0.89

المعايير الخاصة بمحاسبتيـ عمى نتائج العمؿ.

%

32.2

43.7

16

8.1

يركز مدير التعميـ في المحاسبة عمى النقاط الميمة

ؾ

323

226

56

11

المؤثرة في تحقيؽ األىداؼ التعميمية.

%

52.4

36.7

9.1

1.8

يكفر مدير التعميـ لممرؤكسيف معايير لممساءلة الذاتية

ؾ

202

243

130

45

بما يمكنيـ مف معرفة مستكل أدائيـ أكالن بأكؿ.

%

32.6

39.2

21

7.3

يقدـ مدير التعميـ حكافز مادية مجزية لممكظؼ الذم

ؾ

104

200

143

171

يقكـ بالعمؿ المطمكب بكفاءة كفاعمية.

%

16.8

23.4

23.1

27.7

يشجع مدير التعميـ عمى منح حكافز معنكية لممكظؼ

ؾ

267

184

100

60

الذم يقكـ بالعمؿ المطمكب بكفاءة كفاعمية.

%

44.5

29.7

16.1

9.7

يحرص مدير التعميـ عمى إعبلف الجيكد كاإلنجازات

ؾ

349

175

63

28

التي يقكـ بيا الفرد أك اإلدارة.

%

56.7

28.5

10.2

4.6

المعدؿ العاـ لمبُعد

3.40
2.97
2.38
3.09
3.37

االنحراف

الترتيب
4
1

0.73

5

0.91

6

1.1

3

0.99
0.84

3.1

2
0.77
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مديرم التعميـ يحرصكف عمى إعبلف الجيكد كاإلنجازات التي

الحسابي العاـ لممحكر بمغ ( ،)3.1كىك مؤشر عمى ميؿ

يقكـ بيا الفرد أك اإلدارة مف خبلؿ اإلشادة بو في االجتماعات

استجابات أفراد الدراسة إلى (أحيانان) عمى العبارات الكاردة في

كبخطابات كشيادات الشكر كاإلطراء أماـ المسؤكليف.
أما الترتيب الثالث فكاف لمعبارة( :يشجع مدير التعميـ عمى

ُبعد الحافز الذاتي .كقد جاءت في الترتيب األكؿ العبارة( :يركز

مدير التعميـ في المحاسبة عمى النقاط الميمة المؤثرة في تحقيؽ

منح حكافز معنكية لممكظؼ الذم يقكـ بالعمؿ المطمكب بكفاءة

األىداؼ التعميمية) كقد بمغ المتكسط الحسابي ( ،)3.40كىذه

كفاعمية) ،كقد بمغ المتكسط الحسابي ( .)3.09كقد تبيف مف

النتيجة تتكافؽ مع نتيجة المقابمة حيث تبيف أف مديرم التعميـ

نتائج المقابمة أف مديرم التعميـ يشجعكا عمى منح حكافز معنكية

يركزكف عمى الجكانب الميمة كالمالية كالمشتريات كالتحصيؿ

لممكظؼ الذم يقكـ بالعمؿ المطمكب بكفاءة كفاعمية ،مف خبلؿ

العممي.

التكميؼ بأعماؿ أعمى مسؤكلية ،كخطابات الشكر.

أما الترتيب الثاني فكاف لمعبارة( :يحرص مدير التعميـ

أما الترتيب األخير فكاف لمعبارة( :يقدـ مدير التعميـ حكافز

عمى إعبلف الجيكد كاإلنجازات التي يقكـ بيا الفرد أك اإلدارة)

مادية مجزية لممكظؼ الذم يقكـ بالعمؿ المطمكب بكفاءة

كقد بمغ المتكسط الحسابي ( ،)3.37كتبيف مف المقابمة أف

كفاعمية) ،كقد بمغ المتكسط الحسابي ( .)2.38كفيما يتعمؽ
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بنتيجة المقابمة ،فقد تبيف أف تشجيع مديرم التعميـ عمى منح

تعطي الدافع القكم نحك تحسيف األداء كزيادة االنتاجية ،كما

حكافز مادية مجزية لممكظؼ الذم يقكـ بالعمؿ المطمكب بكفاءة

تقكدىـ لتركيز طاقاتيـ عمى ذلؾ اليدؼ ،فالحكافز تؤدم إلى

كفاعمية كفكرة مكجكدة لكف كتنفيذ غير ممكف لعدـ تكفر بنكد

رفع األداء ،مف خبلؿ نمكذج تعاقد األداء كأحد نماذج

ليذا الغرض.

المحاسبية ،كالذم يربط مقدار مكافآتيـ عمى األداء [.[21
سابعان :البساطة:

كمف ىنا يمكف القكؿ أف أىمية تطبيؽ الحافز الذاتي لدل
مديرم اإلدارات التعميمية في المناطؽ كالمحافظات بالمممكة

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات

العربية السعكدية جاء في الفئة (أحيانان) ،عمى الرغـ مف أف نظـ

محكر البساطة كما ىك مكضح في الجدكؿ (.(11

المحاسبية تعتمد عمى عممية التحفيز ،فالمكافآت كالجزاءات
جدول 11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال البساطة
دائماً

أحياناً

نادراً

أبداً

المتوسط

م

الحسابي

المعياري

يحرص مدير التعميـ عمى إيضاح ما تـ إنجازه بشكؿ

ؾ

390

167

51

12

3.51

0.73

كاضح.

%

62.9

26.9

8.2

1.9

2

يبسط مدير التعميـ اإلجراءات ألداء العمؿ دكف تعقيد.

ؾ

356

201

47

14

%

57.6

32.5

7.6

2.3

3

يحرص مدير التعميـ عمى أف تككف المعايير الخاصة

ؾ

327

217

55

18

بتقكيـ األداء مفيكمة كبسيطة.

%

53

35.2

8.9

2.9

يتعامؿ مدير التعميـ مع مخالفات العمؿ بطريقة

ؾ

248

225

78

37

مبسطة.

%

40.1

41.3

12.6

6

5

يحرص مدير التعميـ عمى تكفير أدلة إرشادية لمعمؿ.

ؾ

258

241

83

34

%

41.9

39.1

13.5

5.5

6

يحرص مدير التعميـ عمى الربط بيف مخالفة العمؿ

ؾ

232

261

100

20

كبيف الجزاء بشكؿ مباشر.

%

37.8

42.6

16.3

3.3

1

4

العبارات

لمبعد
المعدؿ العاـ ُ

3.45
3.38
3.16
3.17
3.15

االنحراف

الترتيب
1
2

0.73

3

0.77

5

0.86

4

0.86
0.81

3.41

6
0.68
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ذلؾ بشرط أال تخالؼ نظامان أك الئحة .أما الترتيب الثالث فكاف

العاـ لممحكر بمغ ( ،)3.41كىك مؤشر عمى ميؿ استجابات

لمعبارة( :يحرص مدير التعميـ عمى أف تككف المعايير الخاصة

أفراد الدراسة إلى (دائمان) عمى العبارات الكاردة في ُبعد البساطة.

بتقكيـ األداء مفيكمة كبسيطة) ،كقد بمغ المتكسط الحسابي
( .)3.38كتبيف مف نتيجة المقابمة أنو ال يكجد معايير مكتممة

كقد جاءت في الترتيب األكؿ العبارة( :يحرص مدير التعميـ عمى
إيضاح ما تـ إنجازه بشكؿ كاضح) كقد بمغ المتكسط الحسابي

خاصة بتقكيـ األداء ،كلذا فإف صفة (مفيكمة كبسيطة) قد ال

( ،)3.51كقد أيدت نتيجة المقابمة ذلؾ ،حيث تبيف حرص مدير

تككف بالمستكل المأمكؿ .أما الترتيب األخير فكاف لمعبارة:

التعميـ عمى إيضاح ما تـ إنجازه بشكؿ كاضح ،مف طمب تقارير

(يحرص مدير التعميـ عمى الربط بيف مخالفة العمؿ كبيف الجزاء

أك عركض مفصمة .أما الترتيب الثاني فكاف لمعبارة( :يبسط

بشكؿ مباشر) ،كقد بمغ المتكسط الحسابي (.)3.15

مدير التعميـ اإلجراءات ألداء العمؿ دكف تعقيد) كقد بمغ

كقد تبيف مف نتيجة المقابمة أف ىناؾ حرص مف قبؿ مديرم

المتكسط الحسابي ( .)3.45كجاء في نتيجة المقابمة أف مدير

التعميـ عمى الربط بيف مخالفة العمؿ كبيف الجزاء بشكؿ مباشر،

التعميـ يبسط اإلجراءات ألداء العمؿ دكف تعقيد ،كيحرص عمى

كفؽ النظاـ الذم يتحرل دقتو دائمان كلذلؾ فالجزاءات غالبان
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تعرض عمى الشؤكف القانكنية لمتأكد مف نظاميتيا كتناسبيا مع

المعمكمات كالبيانات كتكفير األدلة اإلرشادية ،لتككف في متناكؿ

المخالفة.

المعنييف باألنشطة ،كاختصار اإلجراءات غير الضركرية ما
أمكف ].[13

كمف ىنا يمكف القكؿ أف أىمية تطبيؽ البساطة لدل مديرم
اإلدارات التعميمية في المناطؽ كالمحافظات بالمممكة العربية

ثامنان :االستم اررية:

السعكدية جاء في الفئة (دائمان) ،كمبدأ البساطة عمى قدر كبير

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات

مف األىمية ،حيث يشير إلى ضركرة تبسيط إجراءات العمؿ

محكر االستم اررية كما ىك مكضح في الجدكؿ (.)12

بشكؿ يسمح بأداء األنشطة دكف تعقيد ،كيندرج ضمف ذلؾ نشر
جدول 12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االستمرارية
دائماً

أحياناً

نادراً

أبداً

المتوسط

م

الحسابي

المعياري

ييتـ مدير التعميـ بمحاسبة المكظؼ عف العمؿ بشكؿ

ؾ

222

282

94

22

3.14

0.76

مستمر.

%

35.8

45.5

15.5

3.5

يحرص مدير التعميـ عمى معرفة أسباب األخطاء

ؾ

326

198

82

12

بشكؿ مستمر.

%

52.8

32

13.3

1.9

ييتـ مدير التعميـ بإببلغ المسؤكليف عف األخطاء

ؾ

370

175

65

10

لتصحيحيا كتعديميا بشكؿ مستمر.

%

59.7

28.2

10.5

1.6

4

يُقيـ مدير التعميـ النتائج بعد تنفيذ العمؿ.

ؾ

338

205

58

19

%

54.5

33.1

9.4

3.1

5

يسارع مدير التعميـ في التعامؿ مع األخطاء لمنع

ؾ

377

182

49

12

تفاقميا.

%

60.8

29.4

7.9

1.9

يخاطب مدير التعميـ الجيات العميا بشكؿ مستمر

ؾ

380

180

48

10

لمتابعة األعماؿ أكالن بأكؿ

%

61.5

29.1

7.8

1.6

1
2
3

6

العبارات

المعدؿ العاـ لمبُعد

3.36
3.46
3.39
3.49
3.50
3.49

االنحراف

الترتيب
6
5

0.78

3

0.75

4

0.78

2

0.72

1

0.71
0.68

تشير البيانات في الجدكؿ السابؽ إلى أف المتكسط

أما الترتيب الثالث فكاف لمعبارة( :ييتـ مدير التعميـ بإببلغ

الحسابي العاـ لممحكر بمغ ( ،)3.49كىك مؤشر عمى ميؿ

المسؤكليف عف األخطاء لتصحيحيا كتعديميا بشكؿ مستمر)،

استجابات أفراد الدراسة إلى (دائمان) عمى العبارات الكاردة في ُبعد

كقد بمغ المتكسط الحسابي ( ،)3.46كاالنحراؼ المعيارم
( .)0.75كتبيف مف نتيجة المقابمة أف ىناؾ اىتماـ مف قبؿ

االستم اررية .كقد جاءت في الترتيب األكؿ العبارة( :يخاطب

مدير التعميـ الجيات العميا بشكؿ مستمر لمتابعة األعماؿ أكالن

مديرم التعميـ بإببلغ المسؤكليف عف األخطاء لتصحيحيا

بأكؿ) كقد بمغ المتكسط الحسابي ( ،)3.50كاالنحراؼ المعيارم

كتعديميا بشكؿ مستمر ،كلكف يحدث ىذا لمجكانب الميمة

( .)0.71كقد أيدت نتيجة المقابمة ذلؾ ،حيث تبيف أف مديرم

كالمؤثرة عمى العممية التعميمية أك التي تأتي مف مبلحظة مسؤكؿ

التعميـ يخاطبكف الجيات العميا بشكؿ مستمر لمتابعة األعماؿ

أك مستفيد أك مكاطف .أما الترتيب األخير فكاف لمعبارة( :ييتـ

أكالن بأكؿ .أما الترتيب الثاني فكاف لمعبارة( :يسارع مدير التعميـ

مدير التعميـ بمحاسبة المكظؼ عف العمؿ بشكؿ مستمر) ،كقد

في التعامؿ مع األخطاء لمنع تفاقميا) كقد بمغ المتكسط

بمغ المتكسط الحسابي ( ،)3.14كتبيف مف المقابمة أنو ليس

الحسابي ( ،)3.49كقد جاء في نتيجة المقابمة أف ذلؾ ليس

ىناؾ استم اررية دائمة كانما قد تككف ردكد أفعاؿ لممشاكؿ

بالمستكل المأمكؿ.

كالشكاكل .كمف ىنا يمكف القكؿ أف أىمية تطبيؽ االستم اررية
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لدل مديرم اإلدارات التعميمية في المناطؽ كالمحافظات بالمممكة

كمستمرة بحيث تصؿ إلى الجيات العميا ما تـ تحقيقو مف

العربية السعكدية جاء في الفئة (دائمان) ،حيث تتميز المحاسبية

أىداؼ كذلؾ لمتأكد مف مدل مبلئمة الخطط كالبرامج الشيرية

باالستم اررية بما يمكف مف سرعة اكتشاؼ األخطاء كمعرفة

كالسنكية ،باإلضافة إلى أنيا تساعد عمى اكتشاؼ األخطاء

أسبابيا كاببلغ المسؤكليف عنيا لتصحيحيا كتعديميا أكالن بأكؿ،

بسرعة التخاذ اإلجراءات التصحيحية بدالن مف تراكميا كتفاقـ

فالمحاسبية ينبغي أال تتكقؼ عند مرحمة معينة نتيجة صعكبات

آثارىا السمبية [.[4

أك ضغكط داخمية أك خارجية ،فالمحاسبية تبدأ ببداية التنفيذ ألم

تاسعان :سرعة كشؼ األخطاء:

ميمة أك نشاط كتستمر إلى أف يتـ االنتياء منيا .كيتضح مف

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات

خبلؿ ذلؾ ،أنو يجب أف تتـ عممية المحاسبية بصفة منتظمة

محكر سرعة كشؼ األخطاء كما ىك مكضح في الجدكؿ (.(13

جدول 13

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال سرعة كشف األخطاء
العبارات

م

دائماً

أحياناً

نادراً

أبداً

المتوسط

الحسابي

المعياري

ؾ

354

209

49

8

3.47

0.69

%

57.1

33.7

7.9

1.3

308

202

84

26

32.6

13.5

4.2

77

23
3.7

1

ييتـ مدير التعميـ بالحصكؿ عمى سبب الخطأ بشكؿ سريع.

2

يحرص مدير التعميـ عمى تكفير نظاـ متطكر لممعمكمات

ؾ

يحقؽ سرعة التغذية الراجعة.

%

49.7

يحرص مدير التعميـ عمى تكفير المعمكمات الرقابية لتحديد

ؾ

287

231

األخطاء كتصحيحيا بشكؿ سريع.

%

46.4

37.4

12.5

يحرص مدير التعميـ عمى سرعة استرجاع المعمكمات لكشؼ

ؾ

304

229

70

15

األخطاء.

%

49.2

37.1

11.3

2.4

يحدد مدير التعميـ المسؤكليات لممكظفيف بدقة ليككنكا

ؾ

312

209

74

21

مسؤكليف عف نتائج أدائيـ.

%

50.6

33.9

12

3.4

ييتـ مدير التعميـ بتعزيز مبدأ المراجعة لئلنجازات.

ؾ

328

204

70

12

%

53.4

33.2

11.4

2

3
4
5
6

لمبعد
المعدؿ العاـ ُ

3.28
3.27
3.33
3.32
3.38

االنحراف

الترتيب
1

0.85
0.81
0.77
0.81
0.76

3.43

5
6
3
4
2

0.721

تشير البيانات في الجدكؿ السابؽ إلى أف المتكسط

لئلنجازات .أما الترتيب الثالث فكاف لمعبارة( :يحرص مدير

الحسابي العاـ لممحكر بمغ ( ،)3.43كىك مؤشر عمى ميؿ

التعميـ عمى سرعة استرجاع المعمكمات لكشؼ األخطاء) ،كقد

استجابات أفراد الدراسة إلى (دائمان) عمى العبارات الكاردة في ُبعد

بمغ المتكسط الحسابي ( ،)3.33كتبيف مف نتيجة المقابمة أف
حرص مديرم التعميـ عمى سرعة استرجاع المعمكمات لكشؼ

سرعة كشؼ األخطاء .كقد جاءت في الترتيب األكؿ العبارة:

(ييتـ مدير التعميـ بالحصكؿ عمى سبب الخطأ بشكؿ سريع) كقد

األخطاء متعمؽ بعدـ القدرة عمى تكفير قاعدة معمكمات لعدـ

بمغ المتكسط الحسابي ( ،)3.47كتختمؼ ىذه النتيجة مع ما

تكفر االمكانات المادية كالتقنية .أما الترتيب األخير فكاف

أسفرت عنو المقابمة ،حيث تبيف أف ذلؾ ال يتـ بالمستكل

لمعبارة( :يحرص مدير التعميـ عمى تكفير المعمكمات الرقابية

المأمكؿ .أما الترتيب الثاني فكاف لمعبارة( :ييتـ مدير التعميـ

لتحديد األخطاء كتصحيحيا بشكؿ سريع) ،كقد بمغ المتكسط

بتعزيز مبدأ المراجعة لئلنجازات) كقد بمغ المتكسط الحسابي

الحسابي ( ،)3.27كتبيف مف نتيجة المقابمة أف مديرم التعميـ

( .)3.38كتختمؼ ىذه النتيجة مع ما أسفرت عنو المقابمة،

حريصكف عمى تكفير المعمكمات الرقابية لتحديد األخطاء

حيث تبيف أنو يكجد اىتماـ محدكد بتعزيز مبدأ المراجعة

كتصحيحيا بشكؿ سريع كفؽ االمكانات المتاحة.
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عف الكسائؿ لتحقيؽ ذلؾ ،كىك ما يمكف ربطو مع حب تحقيؽ

مديرم اإلدارات التعميمية في المناطؽ كالمحافظات بالمممكة

الذات [.[13

العربية السعكدية جاء في الفئة (دائمان) ،كالمحاسبية المبنية عمى

عاش انر :النظرة المستقبمية:

سرعة كشؼ األخطاء تساعد عمى اإلبداعية كاالبتكار ،حيث إف

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات

تفعيؿ مبدأ سرعة كشؼ األخطاء في حالة إظيار اإلنجاز

محكر النظرة المستقبمية كما ىك مكضح في الجدكؿ (.(14

الحسف تنمي لدل المرؤكسيف الرغبة بمحاكلة اإلبداع كالبحث
جدول 14

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال النظرة المستقبمية
م

دائماً

أحياناً

نادراً

أبداً

العبارات
ؾ

233

249

95

43

%

37.6

40.2

15.3

6.9

ؾ

316

207

73

21

51.2

33.5

11.8

3.4

215

89

24

14.4

3.9
15

1

ييتـ مدير التعميـ بمعرفة األخطاء قبؿ كقكعيا.

2

بناء عمى ما يتحقؽ
ييتـ مدير التعميـ باالتجاىات المستقبمية ن
في الحاضر.

%

3

يحرص مدير التعميـ عمى التشخيص الدقيؽ لقراءة المستقبؿ.

ؾ

290

%

46.9

34.8

4

يعمؿ مدير التعميـ عمى تنشيط عمميات االتصاؿ مع

ؾ

312

208

85

المؤسسات التعميمية كالتعامؿ المستقبمي معيا.

%

50.3

33.5

13.7

2.4

يكثؽ مدير التعميـ الق اررات المتخذة لمرجكع إلييا عند الحاجة

ؾ

389

157

66

6

مستقببلن.

%

62.9

25.4

10.7

1.0

يحرص مدير التعميـ عمى تحسيف استخداـ المكارد المتاحة

ؾ

376

160

81

3

الحتياجات المستقبؿ.

%

60.6

25.8

13.1

0.5

5
6

لمبعد
المعدؿ العاـ ُ

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.08

0.89

3.33
3.25
3.32
3.5
3.47
3.43

0.81
0.84
0.79
0.72
0.73

الترتيب
6
3
5
4
1
2

0.72

تشير البيانات في الجدكؿ السابؽ إلى أف المتكسط

لتكفيرىا .أما الترتيب الثالث فكاف لمعبارة( :ييتـ مدير التعميـ

الحسابي العاـ لممحكر بمغ ( ،)3.43كىك مؤشر عمى ميؿ

بناء عمى ما يتحقؽ في الحاضر) ،كقد
باالتجاىات المستقبمية ن

النظرة المستقبمية .كقد جاءت في الترتيب األكؿ العبارة( :يكثؽ

يكجد اىتماـ لكنو غير كاؼ .أما الترتيب األخير فكاف لمعبارة:

مدير التعميـ الق اررات المتخذة لمرجكع إلييا عند الحاجة مستقببلن)

(ييتـ مدير التعميـ بمعرفة األخطاء قبؿ كقكعيا) ،كقد بمغ

كقد بمغ المتكسط الحسابي ( .)3.5كتبيف مف نتيجة المقابمة أف

المتكسط الحسابي ( ،)3.08كتبيف مف نتيجة المقابمة أنو يكجد

مدير التعميـ يكثؽ الق اررات المتخذة لمرجكع إلييا عند الحاجة

اىتماـ لكنو غير كاؼ.

مستقببلن ،كلكف يتـ تكثيقيا بالطريقة التقميدية مف خبلؿ الممفات.

كمف ىنا يمكف القكؿ أف أىمية تطبيؽ النظرة المستقبمية لدل

أما الترتيب الثاني فكاف لمعبارة( :يحرص مدير التعميـ عمى

مديرم اإلدارات التعميمية في المناطؽ كالمحافظات بالمممكة

تحسيف استخداـ المكارد المتاحة الحتياجات المستقبؿ) كقد بمغ

العربية السعكدية جاء في الفئة (دائمان(.

المتكسط الحسابي ( .)3.47كاتضح مف خبلؿ المقابمة أف مدير

 .6التوصيات

بمغ المتكسط الحسابي ( .)3.33كتبيف مف نتيجة المقابمة أنو

استجابات أفراد الدراسة إلى (دائمان) عمى العبارات الكاردة في ُبعد

في ضكء ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج في ىذه الدراسة

التعميـ يحرص عمى تحسيف استخداـ المكارد المتاحة الحتياجات
المستقبؿ ،كيتحرل قراءة االحتياجات المستقبمية كيخطط

يكصي الباحث بما يمي:
169

 .1بما أف تطبيؽ المحاسبية يحتاج إلى الككادر البشرية المؤىمة

التعميمية لما في ذلؾ مف أىمية في تحقيؽ جكدة األداء تمييدان

فنيان ،لذا يكصي الباحث بتأىيؿ الككادر البشرية العاممة في

العتمادىا ،كأيضان تكفير قاعدة بيانات عف (المديريف –

إدارات المناطؽ كالمحافظات التعميمية في المممكة العربية

المكظفيف – اإلدارات – البرامج) يمكف تكظيفيا في عممية

السعكدية ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ إلحاقيـ بالبرامج التدريبية

تطبيؽ المحاسبية.

المناسبة.

 .8تفعيؿ دكر المشاركة المجتمعية في مجالس اإلدارات

 .2تبيف مف الدراسة ضعؼ تكافر مقاييس مناسبة لقياس األداء،

كالمناطؽ التعميمية بالمممكة العربية السعكدية.

لذا يكصي الباحث الجيات المختصة في ك ازرة التعميـ بتكفير

 .9منح صبلحيات لمديرم التعميـ تختص بالمحاسبية في

مقاييس محددة لقياس األداء ،في ضكء ما ىك متبع في الدكؿ

العمؿ.

المتقدمة في ىذا المجاؿ ،كيمكف أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ االعتماد

المراجع

عمى خبراء خارجييف في ىذا المجاؿ لنقؿ تجارب الدكؿ المتقدمة

أ .المراجع العربية

في مجاؿ قياس األداء.

] [1جكرج ،جكرجت دمياف2011( .ـ) .تطبيؽ المحاسبية

 .3تبيف مف النتائج تدني مستكل الدكر التكعكم لكسائؿ اإلعبلـ

التعميمية :مدخؿ لتحقيؽ الجكدة في التعميـ قبؿ الجامعي.

ألىمية المحاسبية ،لذا يكصي الباحث أف تيتـ كسائؿ اإلعبلـ

جامعة المنصكرة ،كمية التربية ،مجمة كمية التربية ،العدد

المختمفة بإيضاح أىمية المحاسبية لتطكير األداء في التعميـ

( ،)75الجزء الثالث.407-302 ،

بالمممكة العربية السعكدية ،كنشر ثقافة المحاسبية التعميمية،

] [4شرؼ ،عمية محمد2014( .ـ) .الرقابة كالمحاسبية التعميمية

كيمكف أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ الندكات كالمؤتمرات المختمفة التي

في ضكء بعض االتجاىات العالمية الحديثة ،الرياض :دار

تقكـ بيا ك ازرة التعميـ ،كأيضان عقد الدكرات التدريبية التي تدعـ

الزىراء.

ىذا المكضكع.
 .4عمى الجيات المختصة بك ازرة التعميـ أف تيتـ بمستكل كفاءة

] [5ك ازرة التخطيط ،المممكة العربية السعكدية :خطة التنمية

األجيزة الرقابية في التعميـ ،حيث إنيا تساىـ بشكؿ كبير في

التاسعة

عاـ

تحسيف مستكل األداء كفقان لمخطط المكضكعة ،كيمكف أف يتـ

(1431ىػ).

ذلؾ مف خبلؿ المتابعة الدكرية كفقان لخطط زمنية محددة،

بالمممكة

العربية

السعكدية

الصادرة

] [6ك ازرة التربية كالتعميـ ،ككالة الك ازرة لمتخطيط كالتطكير

لمتابعة سير العمؿ.

(1433ىػ) التقرير السنكم لئلدارة العامة لمتخطيط

 .5أف يككف ىناؾ اىتماـ بالتقارير المتعمقة باإلنجازات ،كجكانب

كالسياسات ،تقرير (1433ىػ) :الرياض.

القكة كالضعؼ في العمؿ ،حيث إنيا كسيمة ىامة مف كسائؿ

] [7خريؼ ،أحمد بف ناصر1429( .ىػ) .المحاسبية في اإلدارة

المحاسبية.

المدرسية ،تصكر مقترح لمتطبيؽ بالمممكة العربية

 .6العمؿ عمى تطبيؽ لكائح ممزمة تدعـ تطبيؽ المحاسبية في

السعكدية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة

إدارات التعميـ بالمناطؽ كالمحافظات التعميمية في المممكة

الممؾ سعكد :الرياض.

العربية السعكدية.
 .7استخداـ التقنيات الحديثة لتسجيؿ البيانات كتصنيفيا
كاستخراج النتائج ،كاالرتقاء باإلمكانات المادية بالمؤسسات
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] [8المعجؿ ،كداد بنت عبد العزيز2009( .ـ) .تصكر مقترح
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] [20عبلـ ،صبلح الديف محمكد .)2003( .التقكيـ التربكم

لتطبيؽ المحاسبية التعميمية في نظاـ التعميـ العاـ في

المؤسس  -أسسو كمنياجيتو كتطبيقاتو في تقكيـ المدارس.

المممكة العربية السعكدية ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،

القاىرة ،دار الفكر العربي ،الطبعة األكلى.

جامعة الممؾ سعكد.

[ ]26الحارثي ،عبد اهلل بف صالح (2008ـ) ،بناء أنمكذج

] [9عمي ،فكرم محمد السيد2013( .ـ) .درجة ممارسة القيادة

لممساءلة التربكية في ك ازرة التربية كالتعميـ في المممكة

التربكية لدل مديرم المدارس االبتدائية كاإلعدادية بمحافظة

العربية السعكدية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة
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THE IMPORTANCE OF ADMINISTRATIVE
LEADERS' APPLICATION OF
ACCOUNTABILITY PRINCIPLES IN THE
DIRECTORATES OF EDUCATION IN THE
KINGDOM OF SAUDI ARABIA (A FIELD
STUDY)
MOHAMMAD YOUSEF Y. KENTAB
Ph. D. Educational Administration
Ministry Of Education
ABSTRACT_ This study is aimed to identify the importance of administrative leaders' application
of accountability principles in the directorates of education in the Kingdom of Saudi Arabia. To
achieve the objectives and procedures of the study, a descriptive survey approach was used. The
study population consisted of (90) assistant education administrators of boys/girls education and
(45) assistant education administrators of school affairs, so the total number of assistants is (135).
The study individuals also included (540) administrators and heads of directorates and
departments belonging to education management in the regions and provinces. The questionnaire
was applied to all members of society study. Data were collected by questionnaire and interview.
After the (675) questionnaires were distributed, the number of recovered and valid questionnaires
was (620). The results showed that the majority of the studies agree on the importance of
administrative leaders' application of accountability principles in the directorates of education, in
the regions and provinces in the Kingdom of Saudi Arabia which include: transparency, flexibility,
commitment, totalitarianism, evaluation and performance Direction, self-motivation, Simplicity,
continuity, speed error directing and future vision.
KEYWORDS: Accountability, Importance of Accountability, Transparency, Totalitarianism,
Commitment, Flexibility, Evaluation and Performance Direction, Self-Motivation, Simplicity,
Continuity, Speed Error Directing, Future Vision.
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