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ُعد المحاسبیة المدرسیة حقا أساسیا للمواطنین في المجتمعات الدیمقراطیة؛ فال یوجد أحد  :ملخص ت
یستطیع أن یُنكر أن المدارس ینبغي أن تخضع للمحاسبیة من قبل أفراد المجتمع للتأكد من أن 

لحصول على التمویل الحكومي والدعم المدارس حققت أھدافھا بما یجعلھا جدیرة با
خاصة في ضوء ما تخصصھ الدول من میزانیات ضخمة لإلنفاق على التعلیم مما . المجتمعي

یجعل أفراد المجتمع في حاجة إلى معرفة كیف یتم إنفاق ھذه األموال؟ وھل قامت المدارس 
  بما یتعین علیھا أن تقوم بھ؟

بیة المدرسیة التحول من محاسبیة األفراد إلى ومن التوجھات الحدیثة في تطبیق المحاس
محاسبیة المدرسة ككل؛ فبدال من محاسبیة المدیرین والمعلمین والعاملین اآلخرین بالمدرسة 

كل فئة على حدة تتم محاسبة المدرسة ككل باعتبارھا مسئولة عن ضمان جودة التعلیم 
وقد أخذت . اتھا أمام المجتمعوالخدمة التي تقدمھا لطالبھا، كذلك مسئولة عن جودة مخرج

العدید من الدول المتقدمة بھذا التوجھ، وظھرت في ظل ھذا التوجھ عدة أنماط من المحاسبیة 
المحاسبیة التسویقیة، ومحاسبیة األداء، والمحاسبیة الذاتیة أو التقویم الذاتي : من بینھا
  .للمدرسة

  مشكلة الدراسة 
بھ المحاسبیة المدرسیة في تحقیق فعالیة التعلیم علي الرغم من أھمیة الدور الذي تقوم 



االبتدائي واالرتقاء بكفاءتھ، فتوجد العدید من أوجھ القصور في آلیات المحاسبیة المطبقة على 
مدارس التعلیم االبتدائي بمصر من أبرزھا؛ غلبة الذاتیة على عملیات المحاسبیة واالفتقاد إلى 

ة بین العاملین في المدرسة عند تطبیق المحاسبیة، الموضوعیة في األحكام، وقلة المساوا
وغیاب الحافز للتطویر والتحسین، والتمسك بحرفیة اللوائح والقوانین دون مراعاة الظروف 
. الخاصة لكل مدرسة، واللجوء إلى العقاب في كل صغیرة وكبیرة مما أفقد المحاسبیة معناھا

اإلفادة من خبرات بعض الدول التي نجحت في وقد كان ھذا دافعا ألن تحاول الدراسة الحالیة 
تطبیق أنماط متطورة من المحاسبیة المدرسیة؛ بما یساعد في التغلب على المشكالت التي 

  .تعاني منھا المحاسبیة المدرسیة بالتعلیم االبتدائي
  :ومن ثم فإن الدراسة الحالیة ھدفت إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة

  لتي تستند إلیھا المحاسبیة المدرسیة ؟ما األسس الفكریة ا -1
  ما خبرات بعض الدول المتقدمة في تطبیق المحاسبیة المدرسیة؟ -2
ما واقع المحاسبیة المدرسیة بالتعلیم االبتدائي المصري؟ وما العوامل التي أسھمت في  -3

  تشكیل ھذا الواقع؟
  المصري؟ما متطلبات تطویر المحاسبیة المدرسیة بالتعلیم االبتدائي  -4
ما التصور المقترح لتطویر المحاسبیة المدرسیة بالتعلیم االبتدائي المصري في ضوء  -5

  اإلفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة؟
  مصطلحات الدراسة 

  عرفتھا الدراسة الحالیة بأنھا: المحاسبیة المدرسیة -1
ُتخذ من قبل السلطات التعلیمیة بمستویاتھ ا المختلفة، ومن قبل مجموعة اإلجراءات التي ت

العاملین بالمدرسة االبتدائیة لضمان التطابق بین ما یحدث فیھا من ممارسات، وبین ما تسعى 
إلى تحقیقھ من أھداف بما یؤدي إلى تحسین جودة عملیاتھا ومخرجاتھا واالستجابة لتوقعات 

وحدة واحدة  مختلف المستفیدین من عملھا، وذلك من منطلق التعامل مع المدرسة باعتبارھا
ً من التركیز على المسئولیات الفردیة للعاملین بھا   .بدال

  عرفتھ الدراسة الحالیة بأنھ:التطویر-2
مجموعة من التغیرات المقصودة التي تحدث للمحاسبیة المدرسیة بالتعلیم االبتدائي المصري 

ضوء اإلفادة بھدف التغلب على ما یواجھ ھذا التعلیم من مشكالت، وتحسین جودتھ، وذلك في 
  .من المعطیات الفكریة والممارسات التطبیقیة في مجال المحاسبیة المدرسیة

  حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على تقدیم تصور مقترح لتطویر المحاسبیة المدرسیة بالتعلیم االبتدائي 



  .العام
  عینة الدراسة 

ارة التربویة من تضمنت عینة الدراسة مجموعة من المتخصصین في أصول التربیة واإلد
عضو ) 117(بلغ عددھم ) مدرس  –أستاذ مساعد  –أستاذ (السادة أعضاء ھیئة التدریس 

  . ھیئة تدریس
  منھج الدراسة وخطواتھا

  : اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي وذلك من خالل اإلجراءات التالیة
األدبیات التي تناولت ھذا تحدید األسس التي تستند إلیھا المحاسبیة المدرسیة كما تضمنتھا  -1

  . المفھوم
دراسة واقع خبرات بعض الدول المتقدمة في تطبیق المحاسبیة المدرسیة لمعرفة كیفیة  -2

  .اإلفادة منھا في تطویر المحاسبیة المدرسیة بالتعلیم االبتدائي المصري
أسھمت في  تحلیل واقع المحاسبیة المدرسیة بالتعلیم االبتدائي المصري، والعوامل التي -3

  .تشكیل ھذا الواقع
تصمیم استبانة لتحدید متطلبات تطویر المحاسبیة المدرسیة بالتعلیم االبتدائي المصري،  -4

  . وترتیب ھذه المتطلبات على ضوء أھمیتھا من وجھة نظر أفراد العینة
وضع تصور مقترح لتطویر المحاسبیة المدرسیة بالتعلیم االبتدائي المصري في ضوء  -5
فادة من خبرات بعض الدول المتقدمة في تطبیق المحاسبیة المدرسیة، وبما یتواءم مع اإل

  .السیاق المجتمعي لھذا التعلیم
  نتائج الدراسة

انتھت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتطویر المحاسبیة المدرسیة بالتعلیم االبتدائي 
یر المحاسبیة الخارجیة، وقد المصري یقوم على التزاوج بین تطویر المحاسبیة الداخلیة وتطو

  :تضمن ھذا التصور العناصر التالیة
  : منطلقات التصور المقترح: أوال

ال یعني التزاوج بین المحاسبیة الداخلیة والخارجیة مجرد الجمع بین شیئین منفصلین، كما أنھ 
لكنھ ال یعني فقط أن أحد الشكلین یعزز من دور اآلخر عندما یحدث بینھما دمج أو تكامل، و

یعني أیضا أنھ في حالة غیاب أحد الشكلین فإن اآلخر سیفقد الكثیر من قیمتھ أو لن یحقق 
  .كثیرا من أھدافھ

  : أھداف التصور المقترح: ثانیا
ھدف التصور إلى ضمان جودة مخرجات العملیة التعلیمیة بالمدارس االبتدائیة ومساعدتھا 



 

  . الستجابة لتوقعات المستفیدینعلى أن تقدم تعلیما عالي الجودة قادرا على ا
  متطلبات تطویر المحاسبیة المدرسیة وفقا التصور المقترح:ثالثا

  :تضمنت متطلبات تطویر المحاسبیة المدرسیة وفقا للتصور المقترح ثالثة أبعاد أساسیة ھي
وتضمنت متطلبات وجود قیادة تعلیمیة مؤثرة، : متطلبات تطویر المحاسبیة الداخلیة - 

التركیز على النواحي األكادیمیة، ومتطلبات المتابعة المستمرة لتقدم الطالب،  ومتطلبات
  .ومتطلبات تیسیر المدرسة لفرص التنمیة المھنیة بھا، ومتطلبات وجود مناخ مدرسي إیجابي

وتضمنت متطلبات تطویر المحاسبیة البیروقراطیة، : متطلبات تطویر المحاسبیة الخارجیة - 
  .اسبیة التسویقیة، ومتطلبات تطبیق محاسبیة األداءومتطلبات تطبیق المح

وتضمنت : متطلبات النجاح في إحداث التزاوج تطویر بین المحاسبیة الداخلیة والخارجیة - 
التدرج في تغییر العالقة بین التقویم الذاتي والمتابعة الخارجیة، والنظر إلى إجراء التقویم 

تیار مجاالت التقویم الذاتي للمدرسة بعنایة، الذاتي للمدرسة على أنھ فرصة للتعلم، واخ
والتعرف على القدرات المھنیة الموجودة لدى اآلخرین وتشجیعھا، وضمان جودة عملیة 
التقویم الذاتي للمدرسة، وإتاحة فرص تعلم متكافئة لكل الطالب، واستخدام أنظمة تقییم 

ت الطالب واآلباء وأفراد مناسبة لكل من الطالب والمعلمین، وسرعة االستجابة الحتیاجا
  .المجتمع، وتحسین القدرة التنظیمیة للمدرسة

  :الصعوبات التي یمكن أن تواجھ التصور وسبل التغلب علیھا: رابعا
تضمنت ھذه الصعوبات المحاسبیة التضامنیة في مقابل األعمال الفردیة، والجھات الداخلیة 

المعلومات، وقصور استراتیجیات التنمیة في مقابل الجھات الخارجیة للمحاسبیة، وعدم كفایة 
  .المھنیة، ونقص الموارد المالیة
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