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التكامل بين نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت وبطاقة القياس 

الخدمة التعليمية: دراسة ميدانية  المتوازن لألداء لقياس تكاليف وإدارة أداء

 بالجامعات السعودية
 Abstract مستخلص

اسذتخدام اسسذاليب الحدي ذة لقيذاس تكذاليف الخدمذة التعليميذة  أهميذةالباحث في هذذا البحذث  يتناول

نتيجة تزايد طلذب  ،بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية وكيفية إدارة اسداء بفعالية

مخرجات التعليم العالي وانتشار هيئات االعتماد اسكاديمي للجذودة  وجودة عمل علي نوعيةسوق ال

وضذ  إطذار مقتذرل للتكامذل بذين نظذام التكذاليف علذى أسذاس  وهدفت الدراسذة الذىوطنياً ودولية، 

لقيذذاس تكذذاليف  (BSC)وبطاقذذة القيذذاس المتذذوازن لذذألداء  (TDABC)النشذذاط الموجذذه بالوقذذت 

مية بالجامعات السعودية وقياس وإدارة اسداء بتلك الجامعات من أجل إدارة وتحسين الخدمة التعلي

وتطذذوير العمليذذة التعليميذذة وتحقيذذ  القذذدرة التنافسذذية واالعتمذذادات اسكاديميذذة للجذذودة بمؤسسذذات 

نوعيذذة المعلومذذات المسذذتمدة مذذن نظذذام التكذذاليف علذذي  إلذذي الدراسذذة توصذذلتوقذذد  ،التعلذذيم العذذالي

شذذاط الموجذذه بالوقذذت والتذذي تم ذذل مزايذذا عديذذدة ل ذذذا النظذذام عنذذد تطبيقذذه بالجامعذذات أسذذاس الن

داء والتي تم ل مزايا السعودية، وكذلك نوعية المعلومات المستمدة من بطاقة القياس المتوازن لأل

نظذام التكذاليف توصذلت الدراسذة إلذي أن كمذا ، واآل ار اإليجابية للتكامل بين ماالبطاقة  عديدة ل ذه

سيساعد المؤسسات التعليمية علي حساب تكلفة  (TDABC)على أساس النشاط الموجه بالوقت 

ستسذذاعد المؤسسذذات  (BSC)الخدمذذة التعليمذذة بدقذذة أعلذذى، وأن بطاقذذة القيذذاس المتذذوازن لذذألداء 

التعليميذذة علذذي قيذذاس وإدارة اسداء بشذذكل أفضذذل، وأن التكامذذل بذذين نظذذام التكذذاليف علذذى أسذذاس 

سيسذاعد فذي إدارة  (BSC)وبطاقة القياس المتوازن لذألداء  (TDABC)ه بالوقت النشاط الموج

القذذدرة التنافسذذية واالعتمذذادات اسكاديميذذة للجذذودة تحقيذذ  وتحسذذين وتطذذوير العمليذذة التعليميذذة و

  مؤسسات التعليم العالي. ب
 Key Words   المصطلحات المستخدمة
 Time- Driven Activity-Basedت ]نظذذام التكذذاليف علذذى أسذذاس النشذذاط الموجذذه بالوقذذ

Costing (TDABC) بطاقذة القيذاس المتذوازن لذألداء ،Balanced Scorecard (BSC) ،

 Educational، الخدمذذة التعليميذذة Performance Management (PM)إدارة اسداء 

Service (ES) ،الجودة في التعليم العالي Quality in Higher Education (QHE) ] 
 

 ة . مقدم1

ند حساب التكلفةة  سةءاك كةال  لة  فةي مراعاة الدقة عبتزايد االهتمام  في العصر الحالي     

  ءسةةءاك كةةال القطةةاا ي ةةد  لء ال القطةةاا الصةةناعي لء الت ةةارل لء الوةةدمي لء الحكةةءمي

بسةبب االهتمةام بدقةة حسةاب  يكةءلالمقام األءل إنمةا    للربح  فتقدم الدءل الصناعية فيي د

الطةاب  ك ل  لصبح لزاماً حتى على الدءل غيةر المتقدمةة صةناعياً بةل ءالةدءل  ا  التكلفة  ء

التكلفة يسةبب وسةا ر  التكلفة بدقة عالية  فاإلسرا  في االهتمام بدراسة ءحساب االست الكي

 ءضياا ألى قطاا. 
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حةةد   علةةى نطةةا  ءاسةة  ل بةةر  العديةةد مةةل المن ةة    سةةءاك  تةةيفةةالتريرا  البي يةةة ال     

اسةةتراتي يات ا الت ةةريلية  ة لء حكءميةةةا الةةى إعةةادة الن ةةر فةةية لء صةةناعية لء ودميةةت اريةة

مةةل ل ةةل تحقيةة  ميةةزة تنافسةةية فةةي  ءالتنافسةةية  واصةةة مةةل حيةةد ن ةةام إدارة التكلفةةة ءاألداك

كةالي  لةدي ا ءتحقية  كفةاكة تكةءل قةادرة علةى وفةت الت السء   فالمن    النا حة هي التةي

تقةةدم ا لعمال  ةةا  ءهةة ا  تحسةةيل  ةةءدة المنةةتل لء الودمةةة التةةييلية ءعمليات ةةا الت ةةر لعلةةى فةةي

يفسةةر لمةةا ا تصةةبح بعةةت المن ةة   نا حةةة ءبعضةة ا ا وةةر يكةةءل الف ةةل حليف ةةا  ءن ةةام 

 ً ل تكلفةة تةءفير معلءمةا  دقيقةة عة طبيعت ا يلعةب دءراً هامةاً فةي  كان التكالي  بالمؤسسة ليا

الءقةة     تةةءفير تلةة  المعلءمةةا  لةة دارة فةةيمةة تقةةدم للعمةةالك  المنت ةةا  لء الوةةدما  التةةي

المناسةةب التوةةا  القةةرارا   ءلةة ل  تحءلةة  العديةةد مةةل المن ةة   مةةل اسةةتودام ن ةةم التكةةالي  

 الةة ى تزايةةد تطبيقةة  فةةي (ABC)التقليديةةة الةةى اسةةتودام ن ةةام التكةةالي  علةةى لسةةا  الن ةةاط 

 .(Krishnan, 2006)قطاا الودما  ءمن ا قطاا ال امعا  

قيةا  تكةالي  ءإدارة األداك بال امعةا    لمحاسبة اإلدارية فيباة المتزايدة ن راً لألهميء     

ءاالعتةةرا  بالحا ةةة الةةى ن ةةام متقةةدم لقيةةا  التكةةالي  بال امعةةا  ءمقيةةا  مركةةب لقيةةا  

تحتةءى علةى مؤ ةرا  مركبةة  ءالمن ةءرا  التةيءإدارة األداك ي م  بيل العديد مل األبعةاد 

ي ةة ال امعةا  علةى المسةتءى ب التةي تحةدد فةيءن ةراً للتريةرا  الكبيةرة  للحكم علةى األداك 

  ءالحا ةةة الةةى واصةةة السةةعءديةءعلةةى مسةةتءى ال امعةةا   (Lima, 2011)كافةةة  العةةالمي

تطءير ءتنفي  العديد مةل البةرامل الدراسةية ءالبح يةة ءاالسةت مارية  فيصةبح دراسةة التكةالي  

 امعةةة ءإلدارة ءزارة  للمفيةةدة إلدارة  بفعاليةةة داكءحسةةاب ا بدقةةة كبيةةرة  ءقيةةا  ءإدارة األ

 العالم. ارة الميزانية العامة ألى دءلة فيالتعليم بل ءإلد
 

 . اإلطار العام للبحث 2

 . مشكلة البحث والباعث على الدراسة 2-1

تحديا  مل ل ل في  مي  لنحاك دءل العالم الك ير مل ال التعليم العالي مؤسسا تءا        

إعادة هيكلة ءإصالح التعليم العالي  ءدة العملية التعليمية التي تتطلب ضرءرة  تحسيل

 ل ل  النافعيل للم تم  الوري يل للءصءل الي ودمة تعليمية متميزة تءفر م مءعة مل 

الالزمة االعترا  بأبعاد التعليم ال يد ءتحديد االستراتي يا   تل  المؤسسا تحاءل 

مل قبل هي ا  االعتماد األكاديمي لل ءدة  الءطنية دا  المحددة للءصءل إلى المعايير ءاأله

 .ءالدءليةا
لء  عمليات ةةا  مةةل  ةةءدة المنةةتل الن ةةا يمؤسسةةة يتطلةةب تقيةةيم لموتلةة   قيةةا  ن ةةاح للء     

الودمةةة المقدمةةة  ءالكفةةاكة الت ةةريلية  ءلسةةلءب إدارة التكةةالي   سةةءاك كانةة  تلةة  المؤسسةةة 

معةا  لهليةة تعتمةد علةى مةل ميزانيةة الدءلةة  لء  ا يةل الحكةءميمعة حكءميةة تتلقةى التمء ا

 ةل لتمءيةل ال امعةة  ءهة ل ال امعةا  تم الرسةءم التةي تحصةل مةل الطةالب كمصةدر ر يسةي

اسةةتودام ن ةةام التكةةالي  علةةى لسةةا  الن ةةاط   Naido امعةةا  ت ةةد  للةةربح  حيةةد اقتةةرح

(ABC) إدارة ال امعا  الواصة  في (Naidoo, 2011)  . 
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ءاالهتمام بالتعليم ضرءرة لكل م تم  مل الم تمعا  سءاك المتقدمة لء الناميةة  ءبةدءل      

اً للمملكةةة العربيةةة يةةاهتمامةةاً  ليةةاً ء اهر الباحةةدلمةةة  ءقةةد الحةة   قةةدم للالتعلةةيم لةةم ءلةةل تت

مءازنةةة  دءلةةة مةةل دءل م لةة  التعةةاءل الولي ةةي بقطةةاا التعلةةيم  ففةةيالسةةعءدية كأحةةد ءلهةةم 

هــــ زاد  ميزانيةة قطةاا التعلةيم حتةى  1436-1435 للعام المالي ربية السعءديةالمملكة الع

ميزانيةة المملكةة  ءهة ا مةا يؤكةد علةى  مةل إ مةالي ٪24,6ا 855÷  210لصبح  تعةادل  

 تزايد االهتمام بالتعليم.

 1436-1435ميزانيةة  المل  سعءد كأكبر  امعة سعءدية فةيفقد زاد  ميزانية  امعة      

 مل إ مالي  ٪4,5ا = 210000000000÷  9545110000حتى لصبح  تعادل   هــــ

 مةةةل إ مةةةالي  ٪1ا = 855000000000÷  9545110000ميزانيةةةة التعلةةةيم  ءتعةةةادل  

كمةةا زاد  ميزانيةةة  امعةةة الملةة  والةةد كءاحةةدة مةةل كبريةةا  ال امعةةا    ميزانيةةة المملكةةة

÷  3726530000ادل  هـــةةةـ حتةةةى لصةةةبح  تعةةة 1436-1435ميزانيةةةة  فةةةي السةةةعءدية

÷  3726530000ميزانيةةة التعلةةيم  ءتعةةادل   مةةل إ مةةالي  ٪1,8ا = 210000000000

 ميزانية المملكة.  مل إ مالي  ٪0,4ا = 855000000000

قتصةةادية مةةل اال ةةدءى الم ت ةةير الةةى  2003ءعبيةةد عةةام  ءقةةد  ةةاك  دراسةةة المةةالكي     

حالةة  ربية السعءدية علةى المسةتءى الفةردل فةيالمملكة الع االست مار في التعليم ال امعي في

قتصةادية مةةل االءى  ةدالحةيل لةم ت  ةر نتةةا ل القيةا   ل يلتحة  الوةريل بالقطةاا العةام  فةةيل

ة السعءدية علةى المسةتءى اال تمةاعي ن ةراً المملكة العربي االست مار في التعليم ال امعي في

الودمة  ءاحتمةال ء ةءد هةدر اقتصةادل  سبيل تقديم للتكالي  الباه ة التي تتحمل ا الدءلة في

 .   (2003)المالكي وعبيد  في اإلنفا  على التعليم العالي

ءالوةء   لل ه ا االهتمام مل قبل المملكة العربية السعءدية بقطاا التعلةيم الباحدءيرى      

  بةةرز  م ةةكلة كيفيةةة حسةةاب مةةل حةةدءد هةةدر اقتصةةادل فةةي اإلنفةةا  علةةى التعلةةيم ال ةةامعي

لودمةةة التعليمةةة بدقةةة للترلةةب علةةى الم ةةاكل المرتبطةةة بالعمليةةة التعليمةةة ءالبح يةةة  تكلفةةة ا

مسةةاعدة المسةة ءليل بال امعةةا  ءءزارة التعلةةيم بةةأل  فادة مةةل معلءمةةا  التكةةالي  فةةيءاالسةةت

التحفيةةز نحةةء  لةةى البنةةد الموصةةو لةة   ءالمسةةاعدة فةةييتأكةةدءا مةةل لل كةةل مبلةةه تةةم صةةرف  ع

ء ةءد تبريةر لزيةادة االعتمةادا   الكاديمي لل ءدة  ءالمسةاعدة فةيتحقي  متطلبا  االعتماد ا

  ءن ةةراً ل  ةةءر م ةةاكل ءعيةةءب عنةةد اسةةتودام ن ةةم العلمةةيالموصصةةة للتعلةةيم ءالبحةةد 

لن ةةام التكةةالي  علةةى لسةةا   اً   ةةءر م ةةاكل عنةةد التطبيةة  العملةةيالتكةةالي  التقليديةةة ءلحيانةة

التكةةالي  علةةى لسةةا  الن ةةاط المء ةة   اسةةتودام ن ةةام الباحةةدفقةةد اقتةةرح   (ABC)الن ةةاط 

لقيةةا  تكةةالي   Time- Driven Activity-Based Costing (TDABC)بالءقةة  

 ليفيةة المسةتور ة مةل هة ا الن ةام فةيالودمة التعليمية بال امعا   ءاستودام المعلءمةا  التكا

بةيل ن ةام تطبي  ن ام  امل ءمتكامل لقيا  ءإدارة األداك بتل  ال امعا  مل والل التكامةل 

ءبطاقةة القيةا  المتةءازل لةألداك  (TDABC)التكالي  علةى لسةا  الن ةاط المء ة  بالءقة  

Balanced Scorecard (BSC)    . 
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 . هدف البحث 2-2

للتكامةةل بةةيل ن ةةام التكةةالي  علةةى لسةةا  مقتةةرح ي ةةد  البحةةد لساسةةاً الةةى ءضةة  إطةةار      

لقيةا  تكةالي   (BSC)تءازل لألداك ءبطاقة القيا  الم (TDABC)الن اط المء   بالءق  

إدارة ءقيةةا  ءإدارة األداك بتلةة  ال امعةةا  مةةل ل ةةل  بال امعةةا  السةةعءدية الودمةةة التعليميةةة

ءاالعتمةادا  األكاديميةة لل ةءدة  القةدرة التنافسةيةءتحقية  ءتحسيل ءتطءير العمليةة التعليميةة 

 لى اسسئلة البح ية اآلتية: ولتحقي  هدف البحث يجب اإلجابة ع مؤسسا  التعليم العالي.ب

 ةةةام التكةةةالي  علةةةى لسةةةا  الن ةةةاط المء ةةة  بالءقةةة  هنةةةا  لهميةةةة السةةةتودام ن هةةةل ا1 

(TDABC)  ؟ال امعا  السعءديةفي 

ن ةام التقدير الدقي  لطاقة ن اط التدري  ءطاقة البحد العلمةي فةي ضةءك اسةتودام هل  ا2 

تبسةةيط ن ةةام  يفةة سةةاعدسي (TDABC)التكةةالي  علةةى لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة  

   ؟تكلفة الودمة التعليميةفي دقة ال التكالي  ءتحقي 

 سةةينتل نءعيةةة (TDABC)هةةل ن ةةام التكةةالي  علةةى لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة   ا3 

 بطاقة القيا  المتءازل لألداك؟ ل المعلءما  المفيدة كمدوال  لك ر دقة

 ؟ السعءديةاألداك بال امعا  ءإدارة قيا  ل هنا  ضرءرةهل  ا4 

 يحسل مل إدارة األداك؟  (BSC)استودام بطاقة القيا  المتءازل لألداك هل  ا5 

 (TDABC)ن ام التكالي  على لسةا  الن ةاط المء ة  بالءقة  هل احداد تكامل بيل  ا6 

سةةةيكءل لةةة  ي ةةةار اي ابيةةةة فةةةي ال امعةةةا   (BSC)القيةةةا  المتةةةءازل لةةةألداك ءبطاقةةةة 

 السعءدية؟
 

 . فروض البحث 2-3

 الفرءت التالية:  الباحداألس لة البح ية يستولو م مءعة بحد ءالءهد  مل م كلة      

سيسةاعد  (TDABC)إل ن ام التكالي  على لسةا  الن ةاط المء ة  بالءقة   الفرض اسول:

  حساب تكلفة الودمة التعليمة بدقة لعلى. علي المؤسسا  التعليمية

 لمؤسسةةا  التعليميةةةاستسةةاعد  (BSC)إل بطاقةةة القيةةا  المتةةءازل لةةألداك  :ال ذذانيالفذذرض 

  .لك ر فعاليةقيا  ءإدارة األداك ب كل  علي

إل التكامةةةل بةةةيل  ن ةةةام التكةةةالي  علةةةى لسةةةا  الن ةةةاط المء ةةة  بالءقةةة   :ال الذذذثالفذذذرض 

(TDABC)  ءبطاقةةةةة القيةةةةا  المتةةةةءازل لةةةةألداك(BSC) إدارة  سيسةةةةاعد فةةةةي

مةةةادا  القةةةدرة التنافسةةةية ءاالعتتحقيةةة  العمليةةةة التعليميةةةة ء ءتحسةةةيل ءتطةةةءير

  األكاديمية لل ءدة لمؤسسا  التعليم العالي.
 

 . من ج البحث 2-4

ءضةةع ا  التةةيلتحقيةة  هةةد  البحةةد  ءمحاءلةةة اإل ابةةة علةةى م مءعةةة األسةة لة البح يةةة     

الوتبةار فةرءت البحةد اسةتودم  الباحةدتم ل  ءهر الم ةكلة  ءفةى محاءلةة  ءالتي  الباحد

ن ةةام  لهميةةة تطبيةة للتعةةر  علةةى   Inductive Approach المذذن ج االسذذتقرائي: الباحةةد

 لهميةةة  ءالتعةةر  علةةى لحسةةاب تكلفةةة الودمةةة التعليميةةة بال امعةةا  السةةعءدية متقةةدم تكةةاليفي
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نءعيةةة المعلءمةةا  التةةي لءقةةء  علةةى ءان ةةام لقيةةا  ءإدارة األداك بتلةة  ال امعةةا   ء ةةءد 

  Deductive Approach المذذن ج االسذذتنباطي الباحةةدكمةةا اسةةتودام  يفرزهةةا كةةل ن ةةام 

بال امعةةا  للءصةةءل الةةى مةةا ي ةةب لل يكةةءل عليةة  إطةةار ن ةةام تكةةالي  الودمةةة التعليميةةة 

ء لة      ءما ي ب لل يكءل علي  الن ام األم ل لقيا  ءإدارة األداك بتل  ال امعةا السعءدية

 . لل ءدة األكاديمي االعتماد تحسيل في العملية التعليمية ءالءصءل إلي معاييرلتحقي  

 الدراسةةا  لحةةدد لمعرفةةة المكتبيذذة الدراسذذة علةةي ءلتحقيةة  من  يةةة البحةةد تةةم االعتمةةاد     

ن ةةةام التكةةةالي  علةةى لسةةةا  الن ةةاط المء ةةة  بالءقةةة   م ةةلالمةةداول الحدي ةةةة  تناءلةةة  التةةي

(TDABC) قيةةا  المتةةءازل بطاقةةة ال  ءالتعةةر  علةةى المقةةايي  الموتلفةةة إلدارة األداك م ةةل

كما تةم   داول ال امعا لتكامل بيل الن اميل لا  ار اإلي ابية ة مل ءاالستفاد (BSC)لألداك 

باالعتمةاد علةي حزمةة الوتبةار فةرءت البحةد  السةعءدية امعا  اللبعت عمل مسح  امل 

 ءتحليل البيانا  الم معة.  SPSSالبرامل االحصا ية 
 

 . أهمية البحث 2-5

 للبحد لهمية علمية ءعملية:

قيةا   فةيتسةتودم  التةييقءم على التعر  على لحدد ن م التكالي  البحد العلمية:  اسهمية

ممةا ل امعةا   للءصةءل الةى تكلفةة لد  ال ت ةد  للةربح ءمن ةا ا التكالي  فةي المن ة   التةي

يةةةؤ ر علةةةى صةةةحة القةةةرارا  المترتبةةةة علي ةةةا  ءاسةةةتودام لحةةةدد ن ةةةم قيةةةا  ءإدارة األداك 

لةةةى لسةةةا  الن ةةةاط المء ةةة  بالءقةةة  ن ةةةام التكةةةالي  عبيةةةال دءر مةةةل وةةةالل بال امعةةةا   

(TDABC)  يفرز نءعيةةةة مةةةل ءالةةة ى سةةةفةةةي الءصةةةءل إلةةةي تكلفةةةة لد  للودمةةةة التعليميةةةة

الةن م قة  في ةا التةي تالحد مل لوطاك التءصي  ءالت مي  ءالقيا   تساعد فيالتي المعلءما  

لءمةةا  ءاسةةتودام تلةة  المع ممةةا يحسةةل مةةل  ةةءدة المعلءمةةا  التكاليفيةةة  التكاليفيةةة األوةةرى

ن ةام التكةالي  علةى قيةا  ءإدارة األداك  ءتقةديم إطةار مقتةرح للتكامةل بةيل ن ام ل كمدوال 

يكةءل  (BSC)ءبطاقةة القيةا  المتةءازل لةألداك  (TDABC)لسا  الن اط المء   بالءقة  

ءيساعد الباح يل علةي ا ةراك دراسةا  لوةرل فةي هة ا  ة للمكتبا  العربيةبم ابة إضافة علمي

 يعطى للبحد لهمية علمية. ما مالم ال  

مقتةرح للتكامةل بةيل إل دراسة ءتحليل ن م التكالي  ءمحاءلةة ءضة  إطةار العملية:  اسهمية

ءبطاقةةة القيةةا  المتةةءازل  (TDABC)ن ةةام التكةةالي  علةةى لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة  

  السةةعءديةءاوتبةةار تطبيةة  هةة ا اإلطةةار المقتةةرح داوةةل بعةةت ال امعةةا   (BSC)لةةألداك 

القيةا  األد  لتكةالي  التعلةيم بتلة  ال امعةا  ءالءصةءل  يعطى للبحد لهمية عمليةة نتي ةةس

المفيةةد لتةةدعيم القةةدرة الةةى ن ةةام لم ةةل لقيةةا  ءإدارة األداك داوةةل تلةة  ال امعةةا   حيةةد مةةل 

لل ةءدة لل تسةعى  االعتمةاد االكةاديمي علةي الحصةءل ءمساعدت ا في التنافسية بيل ال امعا 

توطةيط  فةيحسةيل  ةءدة المعلءمةا  التكاليفيةة لةدي ا لمةا ل ةا مةل ل ةر كبيةر الةى ت  امعةةكل 

المرتبطةة بسياسةة التعلةيم  ءاالسةتراتي يةءرقابة ءاتوا  القرارا  المتعلقة بأعمال ا الت ةريلية 

 بال امعا  ءتطبي  ن ام لفضل لقيا  ءإدارة األداك بتل  ال امعا . 
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  حدود البحث. 2-6

اءل الباحةد التكامةل بةيل ن ةام التكةالي  علةي لسةا  الن ةاط المء ة  في هة ا البحةد يتنة     

فةةةي ال امعةةةا  السةةةعءدية  (BSC) ءبطاقةةةة القيةةةا  المتةةةءازل لةةةألداك (TDABC)بالءقةةة  

األهليةةةة الحكءميةةةة كةةةءل لن ةةةا مؤسسةةةا  تعليميةةةة ال ت ةةةد  للةةةربح  ءلةةةم يتنةةةاءل ال امعةةةا  

 راسة الميدانية للبحد.تورج عل نطا  الدءن را لكءن ا ت د  للربح  ءالواصة
 

 . خطة البحث 2-7

ل  ابة عل م مءعة األس لة البح ية  ءلتحقية  هةد  البحةد   الباحدإطار محاءلة  في      

 بتن يم وطة البحد على النحء ا تي:  الباحدقام 

   .الدراسا  السابقة 

  في المؤسسا  التعليمية ءال امعا  ن ام التكالي  . 

 ال امعا .ي المؤسسا  التعليمية ءقيا  ءإدارة األداك ف 

 التكةةالي  علةةى لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة   مقتةةرح للتكامةةل بةةيل ن ةةامالطةةار اإل

(TDABC) ءبطاقة القيا  المتءازل لألداك (BSC). 

 الدراسة الميدانية  . 

  .نتا ل ءتءصيا  البحد 
 
 . الدراسات السابقة3

 :  ال ة لقسام على النحء التاليالى بتقسيم الدراسا  السابقة  الباحدقام      

 أوالً: دراسات تتعل  بنظم قياس ومعالجة التكاليف 

 Kaplan & Anderson,  2004 ( دراسة1)

 (TDABC)الدراسةةة ن ةةام التكةةالي  علةةى لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة   هةة ل قةةدم      

     (ABC) تءا   ن ةام التكةالي  علةى لسةا  الن ةاط لو مل الم اكل ءالصعءبا  التيللتو

ال  (ABC)تءصةةل  الةةى لل حةةل الم ةةاكل المرتبطةةة بن ةةام التكةةالي  علةةى لسةةا  الن ةةاط ء

  كمةةا تءصةةل  الةةى لل ن ةةام التكةةالي  علةةى لسةةا   لةة يعنةةى التولةةي عةةل المفةةاهيم األساسةةية 

 . ركة قام  بتنفي   ل  الن ام 100ن اح لك ر مل  ساعد فيالن اط المء   بالءق  

 Kaplan & Anderson,  2007 ( دراسة2)

لفةةة الطاقةةة  تناءلةة  الدراسةةة كيفيةةة تقةةدير الطلةةب علةةى المةةءارد  ءحسةةاب معةةدال  تك     

تسةةتودم إلن ةةاز ءبنةةاك ن ةةام التكةةالي  علةةى لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة   ءالوطةةءا  التةةي

(TDABC)  حةةةاال  االنةةةدما ا   فةةةي هةةة ا الن ةةةامتطبيةةة  ءMergers   ءاالسةةةتحءا ا

Acquisitions الوطةءا  الالزمةة لن ةاح تنفية  ءكامل  م  العديد مل النما ج المعاصرة  ءت

لن ةةام التكةةالي  علةةي لسةةا   الةةى عةةدة منةةاف  الدراسةةة   ءولصةة (TDABC) هةة ا الن ةةام

علةى م ةكلة فنيةة مرتبطةة ءالترلب من ا: تبسيط عملية تقدير التكالي   الن اط المء   بالءق 

   ءتء ية  ن ةرالةالزم لكةل ن ةاط عةل الةزمل التقةديرلليل عند سةؤال م باستطالا يراك العام

 .  ةغير المستودم الطاقةحساب إلي لهمية اإلدارة 
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 Everaert, et, al.,  2008 ( دراسة3)

االسةتمرار  هةل يةتمالبل يكيةة لدراسةة  Sanacه ل الدراسة علةى  ةركة سةان   تطبي تم      

التحةءل الةى تطبية  ن ةام التكةالي  لم  (ABC)تطبي  ن ام التكالي  على لسا  الن ةاط  في

 ءتءصل  إلي لل ال رء  التةي تمةر ب ةا   ؟(TDABC)على لسا  الن اط المء   بالءق  

طلبةا  العمةالك ءإنتةاج  لمنافسة الحادة ءالتنءا الكبير فةيتتسم با ءالتي ال ركة محل الدراسة

المبيعةا   فةي تزايةدال  ءتتميز باالوتال  ءالتعقيد ال ةديد العديد مل المنت ا  ءالودما  التي

التحةةءل الةةى ن ةةام كةةال السةةبب ءراك لية ءإداريةةة  يةةؤدى الةةى حةةدءد تعقيةةدا  ت ةةريالةة ل 

 التكالي  على لسا  الن اط المء   بالءق .   

 Demeere, et, al.,  2009 ( دراسة4)

  إ راك دراسة حالة تبيل كيفيةة تنفية  ن ةام التكةالي  علةى لسةاعلي ه ل الدراسة   قام     

بمؤسسةةةا  الرعايةةةة  الوار يةةةة لقسةةةام العيةةةادا  فةةةي (TDABC)الن ةةةاط المء ةةة  بالءقةةة  

ن ام التكالي  على لسةا  الن ةاط  لن  رغم االست مار في إلي الدراسة تءصل   ءقد الصحية

(ABC)  ال ى يعتبر بم ابة لسلءب مستحدد لتوصيو تكالي  المءارد على المنت ا  علةى

  علةى لسةا  الن ةاط المء ة  إال لل تبنةى ن ةام التكةاليارد  مةءلسا  القدر المسةت ل  مةل ال

 .  (ABC)الصحية لك ر مل ن ام  قد حق  فءا د لمؤسسا  الرعاية بالءق 

 Bruggeman, 2010 ( دراسة5)

الي  ءالمحاسةةبة معةةايير للحكةةم علةةى فعاليةةة ن ةةم التكةة 5قامةة  هةة ل الدراسةةة علةةى تقةةديم      

والقذذذذدرة علذذذذى   Fairness والعدالذذذذة  Transparency الشذذذذفافية: اإلداريةةةةة تتم ةةةةل فةةةةي

 التنبؤيذذذذةوالقذذذذدرة   Maintainability والقابليذذذذة للصذذذذيانة  Actionability التصذذذذرف

Predictability   تءا ة  تصةميم ن ةام التكةالي   ءتناءلة  ن ةام التكةالي   التحديا  التةيء

لةةى لسةةا  الن ةةاط ءمصةةادر الوطةةأ فيةة   ءن ةةام التكةةالي  ع (ABC)علةةى لسةةا  الن ةةاط 

ء ةاك  نتي ةة الدراسةة ت ةير الةى لل ن ةام كلية ما أحد لقسام ب (TDABC)المء   بالءق  

لة  مزايةا ءيقةدم معلءمةا  تكاليفيةة  (TDABC)التكالي  على لسا  الن اط المء   بالءق  

 .  (ABC)تفء  ن ام التكالي  على لسا الن اط 

 Naidoo,  2011 ( دراسة6)

ال تتلقى لل تمءيل التي ال امعا  الواصة في  نءب لفريقيا  علي دراسةا ري  ه ل ال     

على الرسءم التي يدفع ا الطالب كمصدر ر يسي  ءالتي تعتمدحكءمي م ل ن را  م العامة  

بك ير مل   حيد تبله تكلفة دراست م لك ر التناف  م  ال امعا  الحكءمية ءصعءبة  للتمءيل

 ال امعا  الواصة تحتاج إلى إدارة التكلفة   إلي للءتءصل  تل  ال امعا  الحكءمية

ومسة ءلربعيل  امعة واصة  فيمسح لدراسة ن م التكالي     الدراسةءل ر بفعالية لك ر 

عتمد على ن م ءك ف  الدراسة لل ه ل المؤسسا  ال تزال ت  مس لة في  نءب لفريقيا

ة التكالي  في ال امعا  الواصة ن ل  ديد إلدارءتءصل  إلي اقتراح م  التكالي  التقليدية

مل ل ل دمل العديد مل ال امعا  الواصة ءتأسي  ال راكا    ءى لسا  الن اطعل يقءم

  .مل منافسة ال امعا  الحكءميةالتمكل 
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 Lima,  2011 ( دراسة7)

ال ى يكءل  (ABC)التكالي  على لسا  الن اط  تقديم نمء جه ل الدراسة الى  د  ت     

على  يعتمد مؤسسا  التعليم العالي في  قيتطبلل تقييم التكالي   ء ر فيل  تأ ير كبي

 (ABC) ن ام تءصل  الدراسة الىء تابعة ل امعة برترالية الكلية التتبع ا  اإل راكا  التي

  Cost Objectsتوصيو تكالي  كل قسم على مءضءعا  القيا  التكاليفى  يساعد في

ة ءمء ء  في ا ما ا  ءال ى ينتل معلءما  تفصيلية كافي المقررا   الم اري  البح ية  الود

 .   (TDABC)إال لن ا لم ت ير الي ن ام  كافة مؤسسا  التعليم العاليب

 Everaert, et al.,  2012 ( دراسة8)

ن ةام التكةالي  علةةى لسةا  الن ةاط المء ة  بالءقةة  قامة  الدراسةة علةى كيفيةةة اسةتودام      

(TDABC)   ءحةةدة دراسةةة حالةةة علةةى  ءا ةةر للعمليةةا  الت ةةريلية  فةةي إحةةداد تحسةةينا

تتميةز بالتعقيةد ال ةديد فةي لن ةطة لسةببيل: األءل لل بي ةة العمةل  التر ية ب امعة  ن  ببل يكةا

العمليا  نتي ة الطلب المتزايد على مور ا  ءحدة التر ية ءالقيةءد الصةارمة التةي تفرضة ا 

لعمةةل فةةي الدراسةةة الموتةةارة تتميةةز بالديناميكيةةة قةةءانيل الن افةةة  لمةةا السةةبب ال ةةاني لل بي ةةة ا

نتي ةةة مءسةةمية الطلةةب علةةى مور ةةا  ءحةةدة التر يةةة فةةي ليةةام معينةةة مةةل  ءسةةرعة الترييةةر

األسبءا ءليام معينة مل السنة  ل ناك فترة االمتحانا  بال امعةةا  ءهة ل ال ةرء  يبةرز في ةا 

  ء اك  نتي ة الدراسةة (TDABC)دءر ن ام التكالي  على لسا  الن اط المء   بالءق  

 تؤكد على لل تطبي  ه ا الن ام يؤدى الى تحسيل في العمليا  الت ريلية. 
 

  انياً: دراسات تتعل  بنظم قياس وإدارة اسداء 

 Kaplan & Norton 1992( دراسة 1)

ل ةةا   ةةركة مةةل ال ةةركا  التةةي 12عةةام علةةى  اسةةتمر  حةةءالى الدراسةةة التةةيهةة ل  تمةة      

 Balancedالباح ةال بطاقةة القيةا  المتةءازل لةألداك  م ال قيا  األداك ءاقتةرح الريادة في

Scorecard (BSC)  لة دارة ء  ة  ن ةر تعطةى  ت مة  م مءعةة مةل المقةايي  التةيكةأداة

 معلءمةا ءتءصل  الدراسة الةى لل اليقا  لدا  ا    املة ءسريعة في م اال  األعمال التي

بطاقةة القيةا   مةل وةاللءرا  األربعةة لمؤ ةرا  األداك المن ة لة دارة مةل وةالل تقدم التي

تقةةءم بتقليةةل العةةبك الزا ةةد للمعلءمةةا  مةةل وةةالل الحةةد مةةل عةةدد  (BSC)المتةةءازل لةةألداك

لعمةل مؤ را   ديدة عندما تترير طبيعة ء ةرء  ا اضافة م  امكانيةالمقايي  المستودمة  

 الحسبال. ءت  ر اقتراحا  هامة تؤو  في

 Pineno 2013ودراسة   Figge, et al. 2002( دراسة 2)

بطاقة القيا   األءلى لهمية إدوال البعد البي ي ءاال تماعي في تناءل  الدراسة     

لبطاقة القيا   تحديد مدى مال مة المدول التقليدلالمتءازل لألداك  ءكال ال د  من ا 

مليا  الداولية  ءالتعلم   ءالعميل  ءالعاألربعة  المالي بمن ءرات  (BSC)المتءازل لألداك 

ءاقتراح مدول  ديد لطل   Sustainability Managementءالنمءا إلدارة االستدامة 



 

 

- 67 - 

 Sustainability Balanced Scorecardعلي  بطاقة القيا  المتءازل لألداك باستدامة 

(SBSC) تم تطبيق  على ءحدة لعمال معينة.  يراعى المن ءر البي ي ءاال تماعي 

بطريقة  (SBSC)  الدراسة على صياغة بطاقة القيا  المتءازل لألداك باستدامة ءقام     

تءضح كي  يمكل دمل القضايا البي ية ءاال تماعية م  السياسة العامة إلدارة ءحدة األعمال 

ستراتي ية استدامة ءصل  الدراسة الى لل المن    التي اعتمد  على امحل الدراسة  ءت

 ر لهمية لل ءانب البي ية ءاال تماعية عند تطبي  بطاقة القيا  ءاضحة سيكءل ل ا دءر لك

 . (SBSC)المتءازل لألداك باستدامة 

ءتأكيداً للدراسة األءلى تءفر الدراسة ال انية معلءما  عل مف ءم االستدامة است ابة      

قام  الدراسة بت مي  تقارير االستدامة ألرب   (BSC)ءفى ضءك   للمبادرا  العالمية

 بالتقارير في North Carolina امعا  م  دراسة مقارنة تقرير االستدامة ل امعة 

إضافة من ءر  North Carolinaال امعا  ال ال ة األورى  ء اك مل لهدا   امعة 

األداك المتءازل لألداك حتى تصبح بطاقة  المتءازلوام  على من ءرا  بطاقة القيا  

دراسة انتقادي  للتعر  على مزايا ءعيءب ه ا التكامل  تكامل  ءتم إ راك ب كل ا ال ديد في

إضافة  إليءمقارنة ه ا اإل راك م  اإل راكا  بال امعا  ال ال ة محل الدراسة ءتءصل  

 من ءر وام  يم ل العءامل البي ية ءاال تماعية لضمال االستدامة.  

  Farid et al., 2008 ( دراسة3)

 ءمؤسسا  مف ءم التعليم ال يد داول ال امعا  علي التعر  ت د  ه ل الدراسة الي     

ءتحديد نما ج ءمعايير ءمؤ را  األداك التي ي ب استودام ا لتحقي  التعليم العالي 

متميز  تعليم االستراتي ية التي تءصل المؤسسا  التعليمية الي  األهدا  م مءعة مل

بطاقة  إلي لل ءتءصل ا  النما ج األك ر عملية لتحسيل لداك ال امعءتتناءل الدراسة 

 Quality in تحسيل ال ءدة في التعليم العاليؤدل إلي سء  تالقيا  المتءازل لألداك 

Higher Education (QHE) األورىتحسيل ال ءدة  مداول ب انب. 

  Karpagam &  Sofian, 2012 ( دراسة4)

المؤسسات  ؤوليةمستعزيز وأهمية الضوء على ضرورة تقوم هذه الدراسة علي إلقاء      
المؤسسة  ستراتيجيةتنفيذ اواضح ومفهوم يستخدم في  األكاديمية عن طريق وضع إطار

والمقاييس مجموعة من األهداف  مع تحديد (BSC)يتمثل في بطاقة القياس المتوازن لألداء 
يجعل وتوصلت الدراسة إلي أن استخدام بطاقة القياس المتوازن لألداء  ،بالمؤسسة الخاصة

مجموعة من  اقترحتو  ،أهدافها االستراتيجية تحقق أن ألسهل على المؤسسة األكاديميةمن ا
تبادل االفكار حول مقاييس األداء  وأهميةالمقاييس التي يمكن استخدامها في كل منظور 

 . مقترحةومؤشرات قائمة أهداف  توصلت الدراسة اليو لتحديد المناسب منها وكيفية تنفيذها، 
  Al-Hosaini &  Sofian, 2015 ( دراسة5)

التي تناءل  بطاقة القيا  المتءازل الدراسا  الحدي ة  باستعرات قام  ه ل الدراسة     

ءهدف  إلي  العالمية  ءالدءريا  في لهم الم ال بمؤسسا  التعليم العالي  (BSC)لألداك 

 تستودمكل لل التي يمالتعر  علي من ءرا  األداك األك ر مال مة لمؤسسا  التعليم العالي 
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بطريقة تمكل  تءصل  الي ضرءرة تنفي ل بطاقة القيا  المتءازل لألداكءلتحليل األداك ب ا  

تنفي  االستراتي يا  مؤسسا  التعليم العالي مل التكي  م  التحديا  التي ت  ر للتمكل مل 

 .التي ستحق  رؤية المؤسسة التعليمية الر يسية
 

بذذين نظذذام التكذذاليف علذذى أسذذاس النشذذاط الموجذذه بالوقذذت  ال ذذاً: دراسذذات تتعلذذ  بالتكامذذل 

(TDABC)  وبطاقة القياس المتوازن لألداء(BSC) 

  Ayvaz  & Pehlivanl 2011 ( دراسة1)

تقةةءم هةة ل الدراسةةة علةةي بيةةال لل ن ةةام التكةةالي  علةةي لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة       

(TDABC) افيةة ءفةي الءقة  المناسةب بةل ي ةتم ال ي تم فقط بتءفير المعلءما  التكاليفيةة الك

ليضةةةاً بودمةةةة العمةةةالك ءتحقيةةة  لهةةةدا  التكةةةالي   ءلل عمليةةةة تحليةةةل التسلسةةةل الةةةدر ي 

Analytic Hierarchy Process (AHP)  ما هي إال طريقة التوا  القرارا  تعتمةد علةي

ن ةام مل احداد تكامةل بةيل  ءلءضح  لل ال د معايير متعددة للتقييم الوتيار لفضل بديل  

هةةء  (BSC)التكةالي  علةةي لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة  ءبطاقةةة القيةةا  المتةةءازل لةةألداك 

  ءتءصةةل  الدراسةةة إلةةي لل تكامةةل ن ةةام قةةرارا  االسةةتراتي يةفعاليةةة عمليةةة دعةةم التحقيةة  

مة   (AHP)التكالي  علةي لسةا  الن ةاط المء ة  بالءقة  ءعمليةة تحليةل التسلسةل الةدر ي 

 ازل لألداك سيساعد في دعم القرارا  االستراتي ية.بطاقة القيا  المتء

  Pineno 2012 ( دراسة2)

ءمف ءم االستدامة  (BSC)تقءم ه ل الدراسة على تطبي  بطاقة القيا  المتءازل لألداك      

Sustainability   والل دءرة حياة المنتل  مل والل تحليل ن ام التكالي  على لسا

تءصل  الدراسة الى لتءفير من ل متكامل ءاقعى  ء (TDABC)الن اط المء   بالءق  

 (BSC)ءض  لءزال تر يحية لكل من ءر مل من ءرا  بطاقة القيا  المتءازل لألداك 

ن ام التكالي  علي لهمية استودام   ءلكد ة مل مراحل دءرة حياة المنتل والل كل مرحل

حياة المنتل ءلل في كل مراحل دءرة  (TDABC)على لسا  الن اط المء   بالءق  

 المعلءما  المستمدة مل ه ا الن ام ستم ل مدوال  لك ر دقة لبطاقة القيا  المتءازل لألداك.

  Ahmed 2014 ( دراسة3)

  ةارغةم لن (BSC)افتةرات لل بطاقةة القيةا  المتةءازل لةألداك  علىقام  ه ل الدراسة      

العديةةد مةةل  إال للالماليةةة  الماليةةة ءغيةةر  بةةيل المن ةةءرا صةةمم  لتةةءفير صةةءرة متءازنةةة 

ل ةا  حيةد يتطلةب  لة  ضةرءرة تحديةد المعلءمةا  الفءا د المحتملة  مل لم تتحق  المؤسسا 

التكاليفيةةة بصةةءرة لك ةةر دقةةة مةةل وةةالل ن ةةام التكةةالي  علةةي لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة  

(TDABC)  عملية تحليل التسلسل الدر يم  استودامAnalytic Hierarchy Process 

(AHP)   لتحديد معايير الن ةاح الحاسةمة للمؤسسةة  حيةد هةدف  الدراسةة الةي ءضة  اطةار

ءن ةةام التكةةالي  علةةي لسةةا  الن ةةاط  (BSC)للتكامةةل بةةيل بطاقةةة القيةةا  المتةةءازل لةةألداك 

فةي تحديةد  (AHP)عمليةة تحليةل التسلسةل الةدر ي   ءاستودام (TDABC)المء   بالءق  

لمور ةا  المؤسسةة  key Performance Indicators (KPI)مؤ ةرا  األداك الر يسةية 
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يل بطاقةةةة القيةةةا  ءمسةةةببا  األداك المرتبطةةةة ب ةةةا  ءتءصةةةل  الةةةي لهميةةةة احةةةداد تكامةةةل بةةة

عمليةة تحليةل مةل وةالل    علي لسا  الن ةاط المء ة  بالءقة ءن ام التكالي المتءازل لألداك

تيةةةب نتةةةا ل األداك فةةةي البنةةةء  الت اريةةةة المصةةةرية لتحديةةةد ءتر (AHP)التسلسةةةل الةةةدر ي 

 ءمسببات ا ءالءصءل الي لفضل مزيل بين م يحق  لعلي فءا د للبنء  الت ارية المصرية. 

: يةرل الباحةد رغةم ك ةرة الدراسةا  التةي تناءلة  ن ةام التعلي  علي الدراسات السابقة     

الدراسةا  التةي تناءلة  بطاقةة ء  (TDABC)التكالي  علي لسةا  الن ةاط المء ة  بالءقة  

ءتطبيق ا في ال امعا  ءالمؤسسةا  التعليميةة  إال ال هنةا   (BSC)قيا  المتءازل لألداك ال

نةةدرة فةةي الدراسةةا  التةةي  معةة  بين مةةا فةةي مؤسسةةا  التعلةةيم العةةالي لةة ل  كةةال هنةةا  دافةة  

فةي مؤسسةا  التعلةيم  (BSC) ,(TDABC)للباحةد بةال يقةدم دراسةة ت مة  بةيل الن ةاميل 

 العالي.
 

 الجامعاتالمؤسسات التعليمية وف في . نظام التكالي4

ي  تعدد  ن م التكالي  التي تطب  بال امعا  كأحد المؤسسا  التعليمية مةل ن ةم التكةال     

ءلويةراً ن ةام التكةالي  علةي لسةا   (ABC)لي لسةا  الن ةاط التقليدية إلي ن ام التكالي  ع

ي جميههع أاحههاء العههال  تواجهها العديههد مههن الجامعههات فهه  ء(TDABC)الن ةةاط المء ةة  بالءقةة  
بمشههكلة التمويههل التههي قههد يفههيبها ضههعض كبيههر فههي بعهها الجامعههات، وأصههبح السههؤال الههذ  
يتداول طوال الوقت هو ما الذ  يمكن أن تفعلا الجامعات مع قلهة التمويهلو وقهد يهر  الهبعا 
أن االجابههههههة تكمههههههن فههههههي اسههههههتخدام اظههههههام التكههههههالي  علههههههي أسههههههاس النشهههههها  الموجهههههها بالوقههههههت 

(TDABC) لههذ  يسهههتخدم فهههي تمييههز وتحليهههل ومقاراهههة تكهههالي  الخدمههة مهههع الطلهههب عليهههها، ا
فالمدير المالي قد يعرف مقدار ما تنفقا كل إدارة بشكل فعلي إال أاا ال يسهتطيع التعهرف قدقهة 

 .(Stovall, 2012) علي الخدمات المشتركة قين اإلدارات مثل الخدمات والبرامج المكررة
 

فذي  (TDABC)علذي أسذاس النشذاط الموجذه بالوقذت  فنظذام التكذاليأهمية . 4-1

 الجامعات

سوف يساعد  (TDABC)اظام التكالي  علي أساس النشا  الموجا بالوقت ل تطبي  إ     
 (Stovall, 2012)الجامعات في اتخاذ االجراءات الرقاقية علي: 

ا حيث يمكن للجامعات استخدام التخطيط المالي لتخفي إعداد التقارير المالية: (1)
التكالي  مع رفع الكفاءة خالل فترة زمنية فعلية تعكس الرؤية المتوقعة إلعداد التقارير 

 المالية الموحدة والعمل علي تبسيط أاشطة التدفقات النقدية وتحسين العمليات المالية. 

شفافية التكلفة: حيث يجب علي جميع كليات الجامعة أن تكون قادرة علي تجميع  (2)
ل اإلدارات حتي يمكن الوصول الي تمثيل أدق وأكثر شمولية تكالي  كل اشا  داخ

فبداًل من تخفيا عدد  ،للتكالي  الكلية لإلدارات وطاقة ومستو  االستهالك بكل إدارة
أعضاء هيئة التدريس وتخفيا تكالي  التسهيالت يمكن البحث عن طرق أخر  لدع  

 ج والخدمات. عمليات خفا التكالي  دون التأثير سلبا علي جودة البرام
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حيث يمكن للجامعات الوصول الي تخفيص : تخفيص الموارد وتطوير الميزااية (3)
دقيق لتكالي  اإلدارات يساعد في فه  القدر المستهلك من الموارد وتحديد المسائلة عند 

 وضع الميزااية. 

إن تطبيق اظام التكالي  علي أساس النشا  الموجا بالوقت  :الخدمات المشركة (4)
(TDABC) إعداد الميزااية والتقارير سيجعل كل كلية قادرة ما يؤديا من تبسيط في ب

إدارة الخدمات والبرامج المشتركة بكفاءة عالية وتخفيص التكالي  والموارد علي  علي
 كل اإلدارات دون حدوث ازدواجية في التخفيص. 

 

فذذي  (TDABC)علذذي أسذذاس النشذذاط الموجذذه بالوقذذت  نظذذام التكذذاليفدور . 4-2

 في الجامعاتس تكلفة الخدمة التعليمية قيا

ل ميةة  المن ةة   سةةءاك الصةةناعية من ةةا لء الودميةةة   هةةامعتبةةر التحديةةد الةةدقي  للتكةةالي  ي     

ءال امعا  كمؤسسا  ودمية تتطلب ضرءرة الءصءل إلي تكلفة الودمة التعليمية بدقةة تامةة 

  اإلنفةةا  علةةي المؤسسةةة لمةةا سةةيؤ ر  لةة  فةةي اتوةةا  العديةةد مةةل القةةرارا  المرتبطةةة بح ةةم

مةل ءراك العمليةةة التعليميةة  ءهةةل هنةةا  ءالعا ةةد  ءالتكلفةةة   ءاالعتمةادا  الماليةةة الموصصةة

 دءل مةل اإلنفةا  علةي التعلةيم لم ال  ءالءقةء  علةي لداك المسةؤءليل عةل العمليةة التعليميةة 

 بالمؤسسة  ءغيرها مل القرارا  العديدة.

فة الودمة التعليمية باالعتماد علي ن م التكالي  التقليدية   م ء اك  البداية في قيا  تكل     

نتي ة االنتقادا  التي  (ABC)تطءر األمر إلي استودام ن ام التكالي  علي لسا  الن اط 

 ,.Mitchell,1996; Krishnan, 2006; Jarrar, et al) ء    لن م التكالي  التقليدية

2006; Jamalludin, 2015)  ل التحءل إلي ن ام التكالي  علي لسا  الن اط   ءلويراً بد

 ن راً لبساطت  ءس ءلة استودام  ءانوفات تكلفة تطبيق  (TDABC)المء   بالءق  

  ,.Kaplan & Anderson,  2004, 2007; Demeere, et, al)ءغيرها مل المزايا

2009; Namazi,  2009; Bruggeman, 2010; Everaert, et al.,  2012)  .  
 

 (ABC  ،TDABCمقارنة بين نظم تخصيص التكاليف )تقليدي، . 4-2-1
في اظ  تخفيص التكالي  التقليدية يت  تخفهيص تكهالي  المهوارد علهي المنتجهات قنهاء      

علهي  المعتمهدة حهين أن اظه  تخفهيص التكهالي ي علي أسس تخفيص تستند إلي الحج ، ف
علهههههي األاشههههطة ثههههه   تتطلههههب تخفهههههيص تكههههالي  المههههوارد (ABC, TDABC) األاشههههطة

تخفيص تكالي  األاشطة علهي موضهوعات القيهاس التكهاليفي، والفهرق قهين اظهامي التكهالي  
واظههههههام التكههههههالي  علههههههي أسههههههاس النشهههههها  الموجهههههها بالوقههههههت  (ABC)علههههههي أسههههههاس النشهههههها  

(TDABC)  هو في مرحلة تخفيص تكالي  الموارد علي األاشطة، فنظهام(ABC)  يعتمهد
اسههبة مهها يسههتخدما كههل اشهها  مههن تكههالي  المههوارد، فههي حههين أن علههي المقههاقالت التههي تحههدد 

يعتمههد علههي الوقههت كمسههبب تكلفههة وحيههد لتخفههيص تكههالي  المههوارد علههي  (TDABC)اظههام 
 (1رقه  ) ، والشهكل(2013)خطها   (Kaplan & Anderson, 2004, 2007) األاشهطة

 التالي يبن الفرق قين األاظمة الثالثة للتخفيص: 
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 (TDABC)مل ال كل الساب  يتضح لل ن ام التكالي  علي لسا  الن ةاط المء ة  بالءقة  

يلرةةي األن ةةطة ءبالتةةالي يصةةبح مةةل المناسةةب االعتمةةاد علةةي مةةدول التركيةةز علةةي المةةءارد 

Resource Focused Approach   الةة ل هةةء لحةةد اساسةةيا  مةةدول محاسةةبة اسةةت ال

  حيةد يتطلةب األمةر فةي Resource Consumption Accounting (RCA)المةءارد 

 Resource Poolsالمؤسسةا  التعليميةة ءال امعةا  التأكيةد علةي تحديةد م معةا  المةءارد 

التي تتضمل كل المةءارد ءالتكةالي  التةي توةدم تلة  المةءارد ءالةربط المبا ةر بةيل م معةا  

   Cost Objectsالمءارد التي ترتبط بءحدة ت ريلية معية م  مءضءعا  القيا  التكةاليفي 

 .ءلل بعت م معا  المءارد التي يتم تكءين ا قد يودم م معا  مءارد لورل

لل قةةدرا   Capabilityالمقةةدرة ا 1 ءيتضةةمل مف ةةءم المةةءارد  ال ةةة وصةةا و هةةي:      

ءهي كامنة في المةءارد  Capacityالطاقة ا 2 لء ودمة ما   المءارد الكامنة علي لداك عمل

ل طاقة إنتا ية م ل المءارد الموصصةة فةي التةدري  ءفةي البحةد ءقد تكءءلي  في الن اط 

العلمي  لء طاقة غير إنتا ية م ةل المةءارد الموصصةة لت  يةز ا ال  ءالمعةدا  ءاألن ةطة 

اإلدارية  ءقد تكءل طاقة عاطلة نتي ة نقو الطلةب علةي مور ةا  ال امعةة ءيصةبح هنةا  

لةم يسةترل نتي ةة نقةو اعةداد الطةالب فا ت في قةدرا  لعضةاك هي ةة التةدري  ءاإلداريةيل 

حيةد لكةل  Costا تكلفةة المةءرد 3   لء توفةيت لعةداد م ةاري  البحةءد المتقدميل لل امعةة

مءرد التكالي  الواصة ب   فالمءارد الب رية  لعضاك هي ة التدري  ءاإلداريةيلا يةرتبط ب ةا 

   لمةةا المةةءارد ا ليةةة تكةةالي  م ةةل معةةدال  األ ةةر ءالمزايةةا العينيةةة ءالنقديةةة ءل ةةر اإل ةةازا

ءهة ا هةء  ةءهر ن ةام لمساحا  المطلءبة  تتطلب تكالي  الصيانة ءتكالي  الت ريل ءتكلفة ا

 ا2013  ءالن ار ال لباءل  :والل مل   علي لسا  الن اط المء   بالءق التكالي
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المتةءافر  : حساب تكلفة ءحدة الطاقة للمءارد المتءافرة  بقسمة تكلفة طاقة المءارد بالقدرأوالً 

في ءحدة ت ريلية معية  قسم المحاسبة ب امعة ما لء ت مي  ن اط تدري  مقرر مةا ...ا 

  ءمل الم اكل التي ت  ر مةا مقاسة بالزملللمءارد بالقدر المتءافر علي الطاقة العملية 

 يلي:

  م ةةل تقةةدير األ ةةءر ءالحةةءافز  بتكلفةةة طاقةةة المةةءارد بالقةةدر المتةةءافرم ةةاكل مرتبطةةة

هي ة التدري  للتدري  ءالبحد العلمي ءاإلدارييل  تقدير تكالي  المسةاحا   ألعضاك

المتءافرة  تقدير تكالي  اهال  األ  زة ءالمعدا  بالءحةدة الت ةريلية  يال  التصةءير 

ءل  زة الكمبيءتر ءاالسكنر ءغيرهاا  تقدير تكالي  المناف  مل طاقةة ءميةال ءتكيية  

المرا عةةة الداوليةة ءالمحاسةبة ءال ة ءل القانءنيةةة ...ا  ...  تقةدير التكةالي  اإلداريةة  

 ءتكلفة األقسام المدعمة. 

 حيةةةد فةةةي المؤسسةةةا  م ةةةاكل مرتبطةةةة بالطاقةةةة العمليةةةة للمةةةءارد بالقةةةدر المتةةةءافر  

التعليميةةة ءال امعةةا  تكةةءل الءحةةدة الت ةةريلية ك يفةةة العمالةةة العتمةةاد الت ةةريل علةةي 

يتم قيا  الطاقةة العمليةة بالءقة  المتةاح إلن ةاز  لعضاك هي ة التدري  ءالعامليل ل ل 

 العمل.

 ً عةل طرية  تقةدير الطلةب علةي الطاقةة  : تقدير الطلب علي طاقة المءارد المقاسة بالءق  انيا

 مل  انب مءضءا القيا  التكاليفي.  Capacity Usageالمستودمة 

 ً ساسةةي المطلةةءب التةةي تم ةةل الءقةة  األ Time Equation: اسةةتودام معةةادال  الءقةة   ال ذذا

االضةةافية  ءهةةي التةةي تعةةالل التعقيةةدا  لت ةةريل طلةةب العميةةل باإلضةةافة إلةةي األءقةةا  

Complexity .في العالقا  بيل األن طة الموتلفة 

 نتعر  علي التالي: (TDABC)ا الساب  ءال زك الواو بن ام 1فمل ال كل رقم  

 تكلفة طاقة المءارد بالقدر المتءافر.  .1

 لمءارد بالقدر المتءافر. الطاقة العملية ل .2

 .  2÷  1تكلفة ءحدة الطاقة للمءارد المتءافرة بقسمة  .3

 الزمل مل معادلة الءق .  .4

 . 4×  3ضءا القيا  التكاليفي بضرب التكلفة الموصصة علي مء .5

 . 4 – 2 نتي ة طرح تحديد الطاقة غير المستودمة .6

 . 5 – 1طرح نتي ة تحديد تكلفة الطاقة غير المستودمة  .7

بصةءرت   (ABC)لن  إ ا كال ن ام التكالي  علي لسةا  الن ةاط ءيورءل   Blocherءيرل

فإل ن ةام التكةالي  علةي لسةا    إطار لفضل لتحديد فرو ءفءرا  التكالي بالتقليدية يمدنا 

إطةةار لفضةةل لتحديةةد الطاقةةة غيةةر المسةةتودمة بيمةةدنا  (TDABC)الن ةةاط المء ةة  بالءقةة  

Unused Capacity (Blocher, et al., 2010)    ءيةرل الباحةد لل المعلءمةا  التةي

عةل الطاقةة غيةر المسةتودمة سةتفيد إدارة المؤسسةة التعليميةة فةي  (TDABC)يءفرها ن ةام 

امكانية إعادة استودام ءتء ي  المءارد غيةر المسةتودمة فةي ءحةدا  ت ةريلية لك ةر احتيا ةاً 

  القيا  المتءازل لألداك.   لتل  المءارد العاطلة ءستم ل احد المدوال  ال امة لبطاقة
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التذدريس والبحذث ) وحذدة تشذليلية مذا . تقدير اسنواع المختلفة لطاقة نشذاط4-2-2

 (العلمي

 هنا  عدة لنءاا للطاقة الواصة بن اطي التدري  ءالبحد العلمي هي:      

   الطاقة الن رية: ءتم ل إ مالي الساعا  المستح  عن ا الدف   ءتقدر بفةرت لل سةاعا

 عدد لعضاك هي ة التدري . × لسبءا في السنة  52× ساعة  33عمل األسبءعية ال

 لقيةةام باألن ةةطة الطاقةةة العمليةةة: ءتم ةةل السةةاعا  المتاحةةة للتةةدري  ءالبحةةد العلمةةي ءا

مةةل وةةالل الطاقةةة الن ريةةة لء إ مةةالي السةةاعا  المسةةتح  عن ةةا الةةدف   اإلداريةةة  ءتقةةدر

لءقةةة  تأديةةةة لن ةةةطة  ٪20 رءح من ةةةامطةةةءقةةة  اال ةةةازا  الرسةةةمية  مطةةةرءح من ةةةا

 االست ارا  ءالودما  اال تماعية.

  الطاقة المتاحة للبحد العلمي: ءتقدر بالطاقة العملية مطرءحاً من ا ءق  القيةام باألن ةطة

 اإلدارية مطرءحاً من ا ءق  تدري  المقررا  المحسءب مل معادلة الءق .

 ر بالطاقةةةة المتاحةةةة للبحةةةد العلمةةةي الءقةةة  المتةةةاح للبحةةةءد غيةةةر المتعاقةةةد علي ةةةا: ءيقةةةد

 مطرءحا من ا ءق  الم اري  الممءلة مل وارج ال امعة. 

 ن ا يمكل حساب التكالي  التالية:مء

  تكلفةةة سةةاعة عضةةء هي ةةة التةةدري  = إ مةةالي تكةةالي  لعضةةاك هي ةةة التةةدري   م مةةءا

 الطاقة العملية. ÷ مرتبات ما 

 علمةي = الطاقةة المتاحةة للبحةد العلمةي تكلفة مرتبا  األعضةاك المنفقةة علةي البحةد ال  ×

 تكلفة ساعة عضء هي ة التدري . 

   تكلفةةة مرتبةةا  األعضةةاك المنفقةةة علةةي التةةدري  = ءقةة  التةةدري  مةةل معادلةةة الءقةة  ×

 تكلفة ساعة عضء هي ة التدري . 
 

 Time Equations. معادالت الوقت 4-2-3

ن اط تةدري  مقةررا    ت ريلية معينة ءحدة يمكل استودام معادال  الءق  لتقدير ءق      

 علي النحء التالي:  امرحلة البكالءريء  بأحد لقسام كلية ما

ءقةة  ن ةةاط تةةدري  المقةةرر= ءقةة  إعةةداد المةةادة العلميةةة ا ءقةة  المحاضةةرة ءالتحضةةير ا 

ءق  قراكة ءتصحيح الءا با  ا ءقة  إعةداد لءرا  االمتحانةا  ا ءقة  تصةحيح 

 ةةراك االمتحانةةا  ال ةةفءية ا ءقةة  الرعايةةة بةةالطالب لءرا  االمتحانةةا  ا ءقةة  إ

 األ انب

 ءمن ا يمكل الءصءل الي المعلءما  التالية:

  إ مالي تكلفة التدري  = م مءا تكالي  لعضاك هي ة التدري  في  مي  المقررا 

   ءقة  اال ةازا  الرسةمية  –الطاقةة العمليةة = إ مةالي السةاعا  المسةتح  عن ةا الةدف– 

 ة لن طة االست ارا  ءالودما  اال تماعيةلءق  تأدي 20٪

   الطاقةةة ÷ تكلفةةة سةةاعة عضةةء هي ةةة التةةدري  = إ مةةالي تكةةالي  لعضةةاك هي ةةة التةةدري

 العملية
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   تكلفة عضء هي ة التدري  لتدري  المقرر الءاحد= تكلفة سةاعة عضةء هي ةة التةدري ×

 عدد ساعا  تدري  المقرر كما حسب  مل معادلة الءق 

 : ال ت مع  البيانا  التاليةفعلي سبيل الم 

  ني  156288000 بمبله تكلفة طاقة المءارد بالقدر المتءافر قدر  . 

  ساعة ءعدد األسابي  في  33تقدر الطاقة العملية علي لسا  لل ساعا  العمل اليءمية

عضء ءءق   2000لسبءا ءعدد لعضاك هي ة التدري  ل مي  المقررا   52السنة 

ءنسبة الءق  الالزم لتأدية لن طة االست ارا   لسبءا  12اال ازا  الرسمية 

  ٪20ءالودما  اال تماعية 

  :ءقة  إعةداد مةادة األءقا  الالزمة لتدري  مقرر ما بقسم ما بإحةدى ال امعةا  كمةا يلةي

سةةاعا  ءسةةاعة ءاحةةدة للمةةدر   3ءقةة  المحاضةةرة الءاحةةدة   ءسةةاعا  10 مةةا علميةةة

ءقة  إعةداد   ءسةاعة 0,5صةحيح الءا ةب الءاحةد ءق  قراكة ءت  ءالمعيدء  لء  المساعد

 0,5الءاحةةدة  ا ابةةة الطالةةبءقةة  تصةةحيح ءرقةةة   ءسةةاعا  5 االمتحةةال ءرقةةة لسةة لة

ق  الرعاية الواصة لكةل طالةب ءساعة  ء 0,30  ءءق  االمتحال ال فءل الءاحد ساعة

 45المقةةرر الءاحةةد  التءاصةةل مةة  الطةةالب بالمحاضةةرا  فةةي سةةاعا   ءسةةاعتيل ل نبةةي

عةدد   ءعةدد االمتحانةا  ال ةفءية ال يء ةد  ءطالةب 150عةدد الطةالب بةالمقرر   ءعةسا

 مل ه ل المعلءما :  الطالب األ انب ال يء د

  ني  156288000تكلفة طاقة المءارد بالقدر المتءافر  

   ءقة  اال ةازا  الرسةمية  –الطاقةة العمليةة = إ مةالي السةاعا  المسةتح  عن ةا الةدف– 

لسةبءا  52× ساعة  33ن طة االست ارا  ءالودما  اال تماعية =  لءق  تأدية ل 20٪

سةةاعة  33  ٪20 -عضةةءا  2000× لسةةبءا   12× سةةاعة  33   –عضةةءا  2000× 

=  686400 – 792000 – 3432000=  عضةةةةةةةةةةةةةءا 2000× لسةةةةةةةةةةةةةبءا  52× 

  ساعة 1953600

 الطاقةةة ÷ ءافر تكلفةةة ءحةةدة الطاقةةة للمةةءارد المتةةءافرة = تكلفةةة طاقةةة المةةءارد بالقةةدر المتةة

   ساعة  ني  80ساعة =  1953600÷   ني  156288000العملية = 

   ءقةةة  ن ةةةاط تةةةدري  المقةةةرر= ءقةةة  إعةةةداد المةةةادة العلميةةةة ا ءقةةة  : معادلةةةة الءقةةة

المحاضةةةةرة ءالتحضةةةةير ا ءقةةةة  قةةةةراكة ءتصةةةةحيح الءا بةةةةا  ا ءقةةةة  إعةةةةداد لءرا  

االمتحانةةا  ال ةةفءية ا االمتحانةةا  ا ءقةة  تصةةحيح لءرا  االمتحانةةا  ا ءقةة  إ ةةراك 

 ءق  الرعاية بالطالب األ انب

 عةدد سةاعا  التءاصةل  3ساعا  إعةداد مةادة علميةة ا  10ءق  ن اط تدري  المقرر=     

 عةةدد سةةاعا  التءاصةةل مةة  الطةةالب بالمحاضةةرا  إ ا  1مةة  الطةةالب بالمحاضةةرا اا 

متحانةةا  ا سةةاعا  إعةداد لءرا  اال 4 عةةدد الطةالبا ا  0,5كةال المحاضةةر معيةدا ا 

 عةةدد الطةةالب األ انةةب  2 عةةدد االمتحانةةا  ال ةةفءيةا ا  0,30 عةةدد الطةةالبا ا  0,5

 0,30ا ا 150  0,5ا  5ا ا 150  0,5ا ا 0  1ا ا 45  3ا  10=  بةةةةةةةةالمقررا

 ساعة  300ا = 0  2ا ا 0 

  = ني  24000ساعة =     ني  80× ساعة  300تكلفة ن اط تدري  المقرر   

  = ني  160طالب =  150÷  لاير 24000تكلفة الطالب  
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عنذد  (TDABC)مزايا نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجه بالوقت . 4-2-4

 استخدامه في حساب تكلفة الخدمة التعليمية

عنةد اسةتودام   (TDABC)يتص  ن ام التكالي  علةي لسةا  الن ةاط المء ة  بالءقة       

 (Bruggeman, 2010)لتالية: في حساب تكلفة الودمة التعليمية بالمزايا ا

لي  هنا  ضةرءرة  (TDABC) ي  ل ه ا الن امفالبساطة ءالس ءلة في االستودام: ف .1

بةل يكفةي قيةام إدارة الكليةة   لقيام األكاديمييل بتحديد األن طة التفصيلية ءتسة يل الءقة 

اً بمةا لتل  األن طة ءت ديدها سةنءي ابتحديد األن طة ءنسبة الءق  المعيارل المتف  علي 

ءضة  لءزال تر يحيةة ألنةءاا لال نحتةاج ءيضا  مل لن طة ءلعضاك هي ة التةدري   

 Timeمةةل وةةالل معةةادال  الءقةة   ءنسةةتورجوصةةيو التكةةالي   تالطةةالب عنةةد 

Equations   كمسبب تكلفة ءحيد عند توصيو المءارد. ال ل يعتبر ءق  التدري 

ن ةام بإمكانيةة التحةديد هة ا اليةز الس ءلة في صيانة ءالمحاف ةة علةي الن ةام: حيةد يتم .2

السةةنءل ألعةةداد المةةنح الدراسةةية ءالمسةة ليل بكةةل مقةةرر دراسةةي  كمةةا يسةة ل مرا عةةة 

 . Time Equationsءالتحديد السنءل لمعادال  الءق  

تكاليفيةةة لد  عةةل مءضةةءعا  القيةةا  التكةةاليفي: حيةةد يسةةاهم فةةي  اإلمةةداد بمعلءمةةا  .3

 لدراسي  ءتكلفة البرنامل  ءتكلفة إعداد البحد.حساب تكلفة الطالب  ءتكلفة المقرر ا

: حيةةد فةةي  لةة  الن ةةام يمكةةل بسةة ءلة تفسةةير سةةبب Transparency ةةفافية الن ةةام  .4

 بدقة.  في حساب الءق  المتاح للبحد العلميارتفاا تكالي  التدري    كما يساهم 

علةي اسةا  عدالة الن ام: حيد يساعد الن ام في تقدير تكلفة التةدري  ءالبحةد العلمةي  .5

 افترات كفاكة العمليا . 

: فن ةةةةام التكةةةةالي  علةةةةي لسةةةةا  الن ةةةةاط المء ةةةة  بالءقةةةة  Consistencyالتناسةةةة   .6

TDABC) .ا يعك  ب كل كبير االست ال  المعيارل للمءارد 

لتريةةرا  فةةي البي ةةة لاالسةةت ابة التلقا يةةة  فةةيسةةرعة االسةةت ابة : حيةةد يسةةاعد الن ةةام  .7

ل ءاأل انبا ءسياسا  المؤسسة التعليمية  ان اك بةرامل التعليمية  عدد الطالب الءطنيي

ءقةة  للبحةةد ا علةةي تكةةالي  التةةدري  ء..يةةادة عةةدد المقةةررا  االوتياريةةة  ديةةدة ءز

 العلمي.

: حيةةد يسةةاعد Benchmarkingءالمر عيةةة  Comparabilityالقةةدرة علةةي المقارنةةة  .8

البحءد العلميةة مة  في مقارنة الطاقة المتاحة التي تسترل في إعداد  (TDABC)ن ام 

 Time Equationsالمعةةةايير الدءليةةةة  كمةةةا يسةةةاعد فةةةي اسةةةتودام معةةةادال  الءقةةة  

 بيل المقررا  الدراسية ءالكليا  ءال امعا .  Benchmarkingكمقايي  مر عية 

لل يحةةدد نسةةبة الءقةة  المحةةدد  (TDABC)قيةةا  الطاقةةة البح يةةة: حيةةد يمكةةل لن ةةام  .9

  كمةا يسةاهم فةي التدري  المتفةرغيل للبحةد العلمةي للبحد العلمي  ءعدد لعضاك هي ة

 تءفير معلءما  تتسم بالمءضءعية حءل البحءد التي تتسم باالستدامة.

قيةةا  اإلنتا يةةة: ففةةي ال امعةةا  يتطلةةب األمةةر حسةةاب االنتا يةةة التدريسةةية ءاالنتا يةةة   .10

نةب  ايركةز فقةط علةي  (ABC)البح ية  فإ ا كةال ن ةام التكةالي  علةي لسةا  الن ةاط 
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المةةدوال  لألن ةةطة األكاديميةةة  التكةةالي ا يمكةةل لن ةةام التكةةالي  علةةي لسةةا  الن ةةاط 

ءفر المعلءما  الدقيقة لحسةاب انتا يةة األن ةطة التعليميةة  المور ةا  تالمء   بالءق  

المةدوال ا  فاإلنتا يةةة فةةي التةةدري  يمكةةل حسةاب ا عةةل طريةة  قسةةمة عةةدد الطةةالب ÷ 

لمتفةرغيل للتةدري   كمةا يمكةل حسةاب متءسةط تكلفةة علي عدد لعضاك هي ة التدري  ا

التدري  لكةل طالةب مةل وةالل قسةمة إ مةالي تكلفةة التةدري  علةي عةدد الطةالب  كمةا 

 يمكل حساب انتا ية البحد بقسمة عدد األبحاد المن ءرة علي الطاقة المتاحة للبحد.

يمكن ةا االسةتفادة مةل  تحسيل العملية التعليمية: فالمؤسسا  التعليمية بعمليات ا الموتلفةة  .11

 Timeفرو التعلم ءالتحسيل المستمر في عمليات ا مل والل مقارنة معادال  الءقة  

Equations   .بيل بعض ا البعت ءتبادل لفضل الممارسا  فيما بين م 

 :للتعر  علي معلءما  فعالة ءقابلة للتنفي  (TDABC)يقدم ن ام   .12

 سي علي تكالي  التدري  ءالءقة  بيال ل ر عدد ساعا  التءاصل لكل مقرر درا

 المتاح للبحد العلمي. 

  .بيال ل ر عدد الطالب علي تكالي  التدري  ءالءق  المتاح للبحد العلمي 

  بيال ل ةر الءقة  المسةتودم فةي االعمةال اإلداريةة علةي تكلفةة سةاعة عضةء هي ةة

 التدري  المستودمة في التدري  ءالبحد العلمي. 

 مقرر الدراسي علي تكالي   ل  المقرر.بيال ل ر قرارا  تصميم ال 

   بيال ل ر اوضاا المقرر الدراسي لمعايير ال ءدة علي إ مالي تكةالي  التةدري

 ءالءق  المتاح للبحد العلمي.  
    

 الجامعاتو المؤسسات التعليمية . قياس وإدارة اسداء في5

 . الحاجة إلي قياس وإدارة اسداء في الجامعات5-1

بمن ءرات ةةةا األربعةةةة  المةةةالي  العميةةةل   (BSC)القيةةةا  المتةةةءازل لةةةألداك إل بطاقةةةة      

العمليا  الداولية  التعلم ءالنمءا تتيح ل دارة معرفة التحسةل الة ى يتحقة  فةي كةل من ةءر  

علةى لل المؤسسةة سةتكءل فةي ءضة  لفضةل مةل تحقية   Kaplan & Nortonحيد يؤكةد 

تعتبر بطاقةة القيةا  المتةءازل لةألداك ءعلي   لداك لم ل في كل عنصر مل العناصر الفرعية 

 Continuousت ميةة  لكافةةة العناصةةر ال امةةة االسةةتراتي ية مةةل ل ةةل التحسةةيل المسةةتمر 

Improvement  ءالعمل برءح الفرية  علةى المسةتءى الكلةى ءالتةي تتةيح للمؤسسةة إحةداد

   . (Kaplan & Norton, 1992) تفء  على منافسي ا

 ة ضرءرية لقيا  تكلفة الودمة التعليمية باستودام ن ام تكةاليفي لك ةر كما لل هنا  حاف     

  (BSC)  فةإل هنةا  حا ةة لقيةا  ءإدارة األداك فةي المؤسسةا  التعليميةة (TDABC)دقة 

لضمال قيام تل  المؤسسةا  بةأداك عمل ةا بةال ءدة المنةءط ب ةا  فك يةراً مةا تةم اسةتودام بطاقةة 

ي المن    التي ت د  للربح للتعر  علي عءامةل الن ةاح ف (BSC) القيا  المتءازل لألداك

التةي سةتكءل السةبب ءراك تعزيةز القةةدرة  Critical Success Factors (CSFs)ال امةة 

ليضةاً فةةي المن ة   ءالمؤسسةةا  التةي ال ت ةةد   تسةةتودم  لصةبحء  المن ةة  التنافسةية لتلة  

   ءال امعا .   التعليمية للربح ءمن ا المؤسسا 
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علةةي لل بطاقةةة القيةةا  المتةةءازل لةةألداك   Ayvaz & Pehlivanlلكةةد كةةل مةةل ءقةةد     

(BSC)  مةةا هةةي إال وطةةة عمةةل لتأسةةي  ءءضةة  اسةةتراتي ية المؤسسةةة ءالتةةي تعتمةةد علةةي

لتل  المؤسسة  حيد تصن  رؤية ءاسةتراتي ية المؤسسةة  (CSFs)عءامل الن اح الحاسمة 

ر المقايي  الماليةة ءغيةر الماليةة ءالتةي مل لربعة ء  ا  ن ر  من ءرا ا تأو  في االعتبا

 تم ةةل لداة قءيةةة لتوطةةيط ءتطةةءير ءتحءيةةل اسةةتراتي ية المؤسسةةة إلةةي لهةةدا  قابلةةة للتنفيةة 

(Ayvaz and Pehlivanl, 2011) ءهةة ا مةةا تسةةعي إليةة  المؤسسةةا  التعليميةةة ءمن ةةا  

ي ضةةءك ال امعةةا  ب ميةة  كليات ةةا ءمعاهةةدها لل تضةة  الوطةةط االسةةتراتي ية للمؤسسةةة فةة

ءتضةة  م مءعةةة لهةةدا  قابلةةة للتحقيةة   (BSC)من ةةءرا  بطاقةةة القيةةا  المتةةءازل لةةألداك 

تعكةةة  الوطةةةة االسةةةتراتي ية السةةةاب  ءضةةةع ا ءتضةةة  المؤسسةةةا  التعليميةةةة علةةةي طريةةة  

 . االعتمادا  االكاديمية لل ءدة  الءطنية ءالدءليةا
 

 الجامعاتبسداء قياس وإدارة ا المتوازن لألداء في. دور بطاقة القياس 5-2

 Quality in Higher Education (QHE)يعتبر مصطلح ال ءدة في التعليم العالي      

ل ل  ال يء د حتي ا ل تءاف  حءل  ل مف ءم معقد ءمتعدد األء   ءال يء د تعري  مءحد 

 حيد ي  ر لكل صاحب اClewes, 2003 لفضل طريقة لتحديد ءقيا   ءدة الودمة 

ا ء  ة ءسء  العمل  م ل الطالب ءالحكءما  ءال ي ا  الم نية Stakeholderمصلحة 

  كما يمكل تعري   ءدة على احتيا ات م الواصة تتءق  ءدة في مف ءم الن ر واصة 

ودمة العملية التعليمية في مؤسسا  التعليم ال امعي بأن ا الفر  بيل الودمة التي يتءق  لل 

 . اO’Neill & Palmer, 2004 فعالً؟  يحصل علي ا الطالب ءالودمة التي تسلم ا

  ءالودمة Desired Serviceلنءاا مل الودما  هي: الودمة المطلءبة  3ءهنا       

 Predicted Service  Zeithaml, et  ءالودمة المتءقعة Adequate Serviceالكافية 

al., 1993ا .  

 لي ا طالب الودمة ي بعلي لسا  ال هنا  مستءل مطلءب مل الودمة التي يتحاج إ     

م ل الحد األقصى المطلءب مل الودمة  ءفي المقابل يكءل ءي علي المؤسسة التعليمية تقديم 

هنا  الحد األدنى مل مستءل الودمة ال ل يقبل  طالب الودمة ءال ل يم ل الودمة الكافية  

لي استعداد مستءل الودمة المتءق  ال ل يكءل طالب الودمة عي  ر ءبيل ه يل المستءييل 

 :  التالي ا2رقم     كما في ال كللل يقبل
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قيةةا  األداك فةةةي المؤسسةةةا   علةةةي (BSC) بطاقةةةة القيةةا  المتةةةءازل لةةألداكتسةةاعد ء     

تقليةةل العةةبك الزا ةةد للمعلءمةةا  مةةل وةةالل الحةةد مةةل عةةدد المقةةايي  ءتعمةةل علةةي  التعليميةةة 

ءل بتة  الت ةارب  يعةة ء ةرء  العمةل ندما تترير طبمؤ را   ديدة ع ءاضافةالمستودمة 

لل اسةةتودام بطاقةةة القيةةا  المتةةءازل لةةألداك سيسةةاعد اإلدارة فةةي مءا ةة  احتيا ةةا  إداريةةة 

لل بطاقةة القيةا  المتةءازل لةألداك ت مة  فةي : (Kaplan & Norton, 1992)عديةدة م ةل 

زمةةل  تقريةةر إدارل ءاحةةد العديةةد مةةل العناصةةر م ةةل التركيةةز علةةى ودمةةة العمةةالك  ءقصةةر

ليةل زمةل   ةءر العمةل بةرءح الفرية  ال مةاعي  ءتقءاالست ابة للعمالك  ءتحسيل ال ةءدة  

تحمةةى مةةل التنةةاقت الةة ى ين ةةأ مةةل األم ليةةة الفرعيةةة  (BSC)   كمةةا لن ةةامنت ةةا   ديةةدة

Suboptimization  مل والل تء ي  ن ر اإلدارة ألل تأو  في االعتبةار  مية  المقةايي  

تعر  على ما إ ا كال هنا  تحسل في م ال لء لك ر ءهةل هة ا التحسةل الت ريلية ال امة ءال

فهي المؤسسهات التهي ال تههدف  (BSC)ءتقةءم   كال على حسةاب الضةرر بم ةال يوةر لم ال
 التالي:  (3رق  ) في الشكل كماللربح علي تحقيق رسالة المؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

مراقبةة مةل مكن ةا تعالي إلى إن اك ن م إداريةة يم التسعى العديد مل مؤسسا  التعلحيد      

حتةي تةتمكل   االتكيي  م  التحديا  ال ديدة التي ت  ر لمام ب كل  يد  ءتساعدها في لدا  ا

مؤسسةة بالنتةا ل المرغءبةة المل تنفي  الوطةط االسةتراتي ية المطلءبةة لتحقية  رؤيةة ءرسةالة 

(Al-Hosaini & Sofian, 2015)ل وةةةالل بنةةةاك الوةةةرا ط   ءيمكةةةل لل يةةةتم  لةةة  مةةة

 التالي:  ا4رقم   ال كلاالستراتي ية التي تتناسب م  طبيعة عمل المؤسسة التعليمية كما في 

 

 

 

 رسالة المؤسسة

ما الذي  رؤية المؤسسة:لتحقيق 

 ؟حيريده منا أصحاب المصال

ما الذي   في تحقيق درجة االشباع: إذا نجحنا

 ؟يرغبه المسؤولين عن الدعم المالي 

 عمالء المؤسسة  لتحقيق درجة اشباع

 المؤسسة: رسالةو والمسؤولين عن الدعم المالي

 ؟هايجب تحسينالتي ما هي العمليات الداخلية 

يمكن تعلم وتدريب القوي كيف  رؤية المؤسسة:لتحقيق 

 التواصل والعمل معا؟ علي تحقيقها من خاللالعاملة 

 (BSC)مدخل بطاقة القياس المتوازن لألداء 

 في المؤسسات التي ال تهدف للربح (BSC)بطاقة القياس المتوازن لألداء ( 3شكل رقم )

 (Kaplan and Norton, 2001a ) المصدر                                                                 
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 المؤسسات التي ال تهدف للربحببطاقة القياس المتوازن لألداء  ( الخريطة االستراتيجية ل4شكل رقم )

 (Kaplan and Norton, 2004 ) المصدر                                                                     
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. اإلطذذار المقتذذرل للتكامذذل بذذين نظذذام التكذذاليف علذذي أسذذاس النشذذاط الموجذذه 6

 (BSC)وبطاقة القياس المتوازن لألداء  (TDABC)بالوقت 

 . الحاجة إلي اإلطار المقترل6-1

إل عةةدم كفةةاكة ن ةةم التكةةالي  فةةي بعةةت المؤسسةةا  قةةد ال تمكن ةةا مةةل الحصةةءل علةةي      

المعلءما  التكاليفية ب ةكل دقية  ءتسةبب م ةاكل عديةدة فةي اتوةا  القةرارا  لة ل  دا مةا مةا 

ي  المعتمةدة علةي تحتاج إدارة المؤسسة إلي ن ام تكاليفي لك ر دقةة لة ا اصةبح  ن ةم التكةال

األن ةةطة األك ةةر مال مةةة عنةةد تحميةةل ءتوصةةيو التكةةالي   فةةاإلدارة علةةي لسةةا  الن ةةاط 

Activity Based Management (ABM)  لصبح  لحد الءسةا ل اإلداريةة ال امةة التةي

تسةةاعد فةةي: زيةةادة  ةةءدة السةةل  ءالوةةدما   ءتطةةءير لسةةاليب قيةةا  ءإدارة األداك  ءتحسةةيل 

تسةاعد  (ABM)زيادة مستءل رضا العمالك  ءتحسيل الربحية  كما لن ةا األداك الء يفي  ء

 تطءير البيانا  التي يمكل الحصءل علي ا عنةد التركيةز علةي لن ةطة علياإلدارة باستمرار 

  . (Gunasekaran, et al., 2000)المؤسسة

يةة تتسارا غالبية ال امعا  في كةل دءل العةالم سةءاك كانة   امعةا  واصةة لء حكءمء     

عتمةاد األكةاديمي لل ةءدة  ءطنةي  ء لء دءلةيا ءالة ل لصةبح علي محاءلة الحصءل علةي اال

مطلةب لساسةةي ال مفةةر منةة  حتةي ت ةةد ال امعةةة ببرام  ةةا الموتلفةة نفسةة ا فةةي ترتيةةب عةةالمي 

تضةةاع  بتكةةالي  التعلةةيم ءال مفةةر لتعةةرت بياً  كمةةا لل عةةبك مءازنةةة الدءلةةة يمقبةةءل نسةة

  ءهةة ا مةةا كةةال الباعةةد تكلفةةة ء ةةءدة العمليةةة التعليميةةةمةةل ناحيةةة ال امعةةا  لمنافسةةة  ةةديدة 

القءل لدل الباحد حءل البحد عل النما ج ءاألساليب ءالن م ءاألدءا  العلمية التةي تسةاعد 

  ءيرل الباحد لل تبني المؤسسا  التعليمةة لن ةام التكةالي  تدعيم القدرة التنافسيةفي تحقي  

 (BSC)ءبطاقةة القيةا  المتةءازل لةألداك  (TDABC)  علي لسةا  الن ةاط المء ة  بالءقة

السةةليم ممةةا  بال ةةكلسيسةةاعدها فةةي الءصةةءل الةةي تكلفةةة لد  للودمةةة التعليميةةة ءإدارة األداك 

يسةةاعدها فةةي الءصةةءل إلةةي ال ةةد  المن ةةءد ءالوةةاو ب ةةءدة المؤسسةةا  التعليميةةة لمءاكبةةة 

ل السةةبيل الةة ل يضةةمل سةةيكء (BSC)ء  (TDABC)التطةةءرا  العالميةةة  فالتكامةةل بةةيل 

ءغيرهةا  (TDABC)للمؤسسة التعليمية لل تصل إلي تكلفة لد  للعملية التعليمة عل طرية  

لن ةام قيةا  ءإدارة األداك  ءمء ءقيةة لك ةر دقةة لساسةية مةدوال التي ستعتبر  مل المعلءما 

(BSC)  بةةيل موتلةة زيةةادة تةةدعيم قةةدرت ا التنافسةةية فةةيممةةا سيسةةاعد المؤسسةةا  التعليميةةة  

 .  ءطنية  دءليةا ءتحقي  االعتمادا  المؤسسية ءالبرام يةالمؤسسا  التعليمية 
 

 اإلطار المقترلومتليرات  عناصر. 6-2

عمليةة القيةا  الةدقي  لتكلفةة  ا يقءم اإلطار المقترح علةي التكامةل الة ل يةتم بةيل ا ةراك     

 المعلءمةةا ءاسةةتوالو م مءعةةة متميةةزة مةةل  (TDABC) عةةل طريةة  الودمةةة التعليميةةة

  (BSC) عةل طرية  لمؤسسة التي تقةدم الودمةة التعليميةةاكمدوال  للقيام بعملية إدارة لداك 

التالي يبيل التكامل بيل ن ام التكةالي  علةي لسةا  الن ةاط المء ة  بالءقة  ا 5رقم   ءال كل

(TDABC)  ءبطاقة القيا  المتءازل لألداك(BSC). 
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   : اإلطار المقترل على النحو التالي سيم عناصريمكن تقو

  نظام قياس تكلفة الخدمة التعليمية )نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجه

 .(TDABC) بالوقت( 

  ة  ءطاقة المءارد بالزمل  المءارد بالطاقة المتءافرة لكل ءحدة ت ريليتكلفة تقدير

 . الطاقة غير المستودمة ءالطاقة غير المستودمة ءتكلفة الءق  ءمعادال 

 تكلفة لد  ألن طة العمليا  التعليمية. 

 تكلفة لد  لمور ا  العمليا  التعليمية.  

 قيا  لد  لتكلفة ودمة العمليا  التعليمية. 

 

كاليف علي أساس النشاط نظام الت

 (TDABC)الموجه بالوقت 

 بطاقة القياس المتوازن لألداء

(BSC) 

 يساعد في

نظام قياس تكلفة الخدمة 
 التعليمية

الخدمة  إدارة أداءنظام 
 التعليمية

 ساعد فيت

 باستخدام باستخدام 

تقدير تكلفة الموارد بالطاقة المتوافرة لكل 
ارد بالزمن، ة، وطاقة المووحدة تشغيلي

والطاقة غير المستخدمة  الوقت ومعادالت
 وتكلفة الطاقة غير المستخدمة

تحديد واضح ودقيق الستراتيجية 

 المؤسسة التعليمية 

 )الرؤية والرسالة واألهداف(

تكلفة أدق ألنشطة 

 العمليات التعليمية

 منظور التعلم والنمو 

 )أعضاء هيئة التدريس واإلداريين(

مخرجات تكلفة أدق ل

 العمليات التعليمية

مة قياس أدق لتكلفة خد

 العمليات التعليمية

 منظور العمليات الداخلية 

)جودة أعمال األنشطة اإلدارية 

 واألقسام العلمية(

 منظور أصحاب المصالح )العميل( 

 )رضا الطالب وسوق العمل والمجتمع(

 المنظور المالي

 ف()تعزيز القيمة والمنفعة وهيكل التكالي

 التأثير علي

 التأثير علي

 التأثير علي

 التأثير علي

إدارة األداء 
بشكل مالئم في 

المؤسسات 
 التعليمية

تحسين وتطوير 
العملية التعليمية 

بالمؤسسات 
 التعليمية

( يبين اإلطار المقترح للتكامل بين نظام التكاليف علي أساس النشاط 5شكل رقم )

 المتوازن لألداء الموجه بالوقت وبطاقة القياس

تدعيم القدرة 
التنافسية 

بين 
مؤسسات 

التعليم 
 العالي

المساعدة 
تحقيق  في

االعتمادات 
األكاديمية 
للجودة 

)الوطنية/ 
 الدولية(
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 بطاقة القياس المتوازن لألداء( ) نظام إدارة أداء الخدمة التعليمية(BSC). 

 ية  الرؤية ءالرسالة ءاألهدا اتحديد ءاضح ءدقي  الستراتي ية المؤسسة التعليم. 

  من ءر التعلم ءالنمء  لعضاك هي ة التدري  ءاإلدارييلا. 

 من ءر العمليا  الداولية   ءدة لعمال األن طة اإلدارية ءاألقسام العلميةا. 

  اءالم تم  سء  العملءمن ءر لصحاب المصالح  العميلا  رضا الطالب. 

   ال التكالي كتعزيز القيمة ءالمنفعة ءهيالمن ءر المالي. 

  نظام التكامل بينآ ار  (TDABC) ومدخل(BSC). 

 إدارة األداك ب كل مال م في المؤسسا  التعليمية. 

 تحسيل ءتطءير العملية التعليمية بالمؤسسا  التعليمية. 

  بيل مؤسسا  التعليم العاليتدعيم القدرة التنافسية.  

  ادا  األكاديمية لل ءدة  الءطنية  الدءليةاتحقي  االعتم فيالمساعدة. 
 

 . نوعية المعلومات المستمدة من اإلطار المقترل6-3

 (TDABC) ن ام التكالي  علي لسا  الن اط المء ة  بالءقة مل يرى الباحد لل كل      

سةةةء  تبةةةرز نءعيةةةة مةةةل اإلطةةةار المقتةةةرح  فةةةي (BSC) ءبطاقةةةة القيةةةا  المتةةةءازل لةةةألداك

المؤسسةةا  توةةدم إدارة  الم ةةاكل التةةيحةةل بعةةت  ستسةةاهم بدر ةةة مةةا فةةيالمعلءمةةا  التةةي 

 :   ءتساعد في ابراز معلءما  لك ر  فافية يتناءل ا الباحد على النحء التالي التعليمية

 الموجذه بالوقذت على أساس النشذاط التكاليفنظام  يبرزها نوعية المعلومات التي .6-3-1

(TDABC) لمتوازن لألداءوتأ يرها علي بطاقة القياس ا 

في تءليد نءعية مل  (TDABC)المء   بالءق   يساعد ن ام التكالي  علي لسا  الن اط

 المعلءما  التي تستودم كمدوال  اساسية لبطاقة القيا  المتءازل لألداك م ل: 

معلءما  للتنبؤ بالطلب علي المءارد تساعد في تقدير طاقة المءارد لكل م مءعة  .1

الطلب علي المءارد ءالتعر  علي االست ال  المعيارل  مءارد تمكل مل توفيت

للمءارد  ءمعلءما  عل الطاقة المتاحة إلعداد البحءد العلمية ءمقارنت ا م  المعايير 

  ءنسبة الءق  المحدد للبحد العلمي ءعدد لعضاك هي ة التدري  المتفرغيل الدءلية

لداة تحليلية قءية  (TDABC)  فن ام للبحد العلمي ءالبحءد التي تتص  باالستدامة

تقدم معلءما  تساعد في تر مة الوطط المتف  علي ا الي متطلبا  مءارد لك ر تفصيالً 

(Kaplan & Anderson, 2007)   مما ينعك  علي  كل استراتي ية المؤسسة

 التعليمية ءالتأ ير في العديد مل من ءرا  بطاقة القيا  المتءازل لألداك.

التعليمية م ل عدد الطالب البي ة بة التلقا ية للتريرا  في معلءما  تعك  االست ا .2

الءطنييل ءاال انب  ءسياسا  المؤسسة التعليمية كإن اك برامل  ديدة ءزيادة عدد 

 Informationمما يساعد في حل م كلة عدم تما ل المعلءما  المقررا  اإلضافية  

Asymmetry   ية سليمة للمؤسسة اتي استرمما ينتل معلءما   ا   فافية لءض

 بطاقة القيا  المتءازل لألداك. ل التعليمية ءالتي تم ل مطلب لساسي

معلءما  تستودم لتحليل ا  ار الموتلفة النات ة عل زيادة منفعة الطاقة ءالتريرا   .3

ال ءهرية في استراتي ية ءعمليا  الت ريل للءحدة الت ريلية ءالتي ينتل عن ا نءعيا  



 

 

- 83 - 

التي  المالية  االيرادا   التكالي ا ءالمقايي  غير المالية  الءق اعديدة مل المقايي  

تؤ ر في إدارة الطاقة غير المستودمة ءتساعد في تحديد فعالية ءتداول العمليا  

 ,.Giannetti et al)ءالتريرا  في األرباح بسبب التريرا  في التكالي  ءاإليرادا  

ر المستودمة ءتحديد فعالية الءحدة مما يؤ ر في قرارا  إدارة الطاقة غي (2011

مكل اإلدارة مل اتوا  الطاقة الزا دة في مءرد معيل ي  فالتعر  علي  الت ريلية 

فيت اإلنفا  علي ه ا المءرد ءاي اد بدا ل الستودام الطاقة والوطءا  الالزمة لت

ءه ل المعلءما  تدول في   (Blocher et al., 2010) في م اال  لورل المتاحة

 من ءرا  بطاقة القيا  المتءازل لألداك ءتؤ ر في ا. مع م

معلءما  عل الءق  المستودم لتأدية عمل الءحدة الت ريلية محسءب مل والل  .4

تساعد اإلدارة في محاكاة المستقبل في ول   Time Equationsمعادال  الءق  

ت كيلة كفاكة ءح م ءفي الطلب علي الطاقة ءالتي تتطلب ا راك العديد مل التريرا  

المنت ا  لء الودما  التعليمية المقدمة ءالتعر  علي طلبا  العمالك  الطالب 

ا ءاستودام تل  المعادال  كمقايي  مر عية ءغيرهم مل لصحاب المصالح

Benchmarking  لالستفادة  المقررا  الدراسية ءالكليا  ءال امعا للمقارنا  بيل

علءما  ستكءل مفيدة للتأ ير علي من ءر ءتل  الم  مل فرو التعلم ءالتحسيل المستمر

التعلم ءالنمء ءمن ءر العمليا  الداولية ءمن ءر العميل  لصحاب المصالحا ءالمن ءر 

 المالي. 

المدوال ا حيد تحسب انتا ية ÷ معلءما  عل انتا ية األن طة التعليمية  المور ا   .5

فرغيل للتدري   التدري  بقسمة عدد الطالب علي عدد لعضاك هي ة التدري  المت

ءإنتا ية البحد العلمي بقسمة عدد األبحاد المن ءرة علي الطاقة المتاحة للبحد 

 العلمي  ءه ل معلءما  هامة كمقايي  لداك في من ءر العمليا  الداولية. 

لتقليةل حالةة عةدم التأكةد م ةل  What- Ifإ ا  –تحليةل مةا ا فةي  اإلدارة معلءما  تسةاعد .6

لكل مقرر دراسي علهي تكهالي  التهدريس والوقهت عا  التءاصل ل ر عدد ساالتعر  علي 
ريس والوقههت المتههال للبحههث أثههر عههدد الطههال  علههي تكههالي  التههدو المتههال للبحههث العلمههي، 

أثهههر الوقهههت المسهههتخدم فهههي االعمهههال اإلداريهههة علهههي تكلفهههة سهههاعة عضهههو هيئهههة العلمهههي، و 
ر الدراسههي تفههمي  المقههر  أثههر قههراراتتخدمة فههي التههدريس والبحههث العلمههي، و التههدريس المسهه

أثههر اخضههام المقههرر الدراسههي لمعههايير الجههودة علههي إجمههالي علههي تكههالي  ذلههك المقههرر، و 
، وههههههذه (Bruggeman, 2010)دريس والوقهههههت المتهههههال للبحهههههث العلمهههههيتكهههههالي  التههههه

المعلومات قد تساعد في تفسير سبب ارتفام تكالي  التدريس مثل تكلفهة المقهرر الدراسهي 
  ،وتكلفة البحث العلمي وغيرهها مهن التكهالي  المرتبطهة بالمؤسسهة التعليميهةوتكلفة البرامج 

   وهذه المعلومات لها تأثير كبير في المنظور المالي لبطاقة القياس المتوازن لألداء. 

سء  تساعد في  (TDABC)ءيرل الباحد لل ه ل المعلءما  المستمدة مل ن ام      

يا  التعليمية ءمور ات ا ءقيا  لد  لتكلفة ودمة الءصءل إلي تكلفة لد  ألن طة العمل

مقايي  األداك بكل من ءر ء استراتي ية المؤسسة التعليمية العمليا  التعليمية مما يؤ ر في

 مل من ءرا  بطاقة القيا  المتءازل لألداك. 
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 بطاقة القياس المتوازن لألداء تبرزها نوعية المعلومات التي .6-3-2

اسةةتراتي ية فةةي تةةءفير معلءمةةا  عةةل:  (BSC) يةةا  المتةةءازل لةةألداكبطاقةةة الق تسةةاعد    

  ءمعلءمةةا  عةةل رل  المةةال المؤسسةةة التعليميةةة مءضةةحاً ب ةةا الرؤيةةة ءالرسةةالة ءاألهةةدا 

الب ةةةرل ءالمعلءمةةةاتي ءالتن يمةةةي كمقةةةايي  لداك لمن ةةةءر الةةةتعلم ءالنمةةةء  ءمعلءمةةةا  عةةةل 

تطءير المنةاهل ءتحسةيل سةمعة المؤسسةة التي تعزز مل طر  التدري  ء الت ريلية العمليا 

ء ميةة  العمليةةا  التةةي تزيةةد مةةل كفةةاكة ءفعاليةةة الودمةةة التعليميةةة كمقةةايي  لداك لمن ةةةءر 

لصةحاب المصةالح  الطةالب  ءسةء  العمةل     الداولية  ءمعلءما  عل در ة رضةاالعمليا

ءدءليةةة  ءالم تمةة ا عةةل الودمةةة المقدمةةة ء ءدت ةةا ءال ةةراكا  مةة  مؤسسةةا  لوةةرل إقليميةةة

تحقي  القيمةة كمقايي  لداك لمن ءر لصحاب المصالح  العميلا  ءمعلءما  عل ول  فرو 

ءزيةةادة يةةرادا  المتءقعةةة عةةل البةةرامل الممءلةةة مةةل طةةالبي الودمةةة ألصةةحاب المصةةالح ءاإل

  ءيةةةدعم هةةة ل منفعةةةة األصةةةءل ءتحسةةةيل هيكةةةل التكةةةالي  كمقةةةايي  لداك للمن ةةةءر المةةةالي

    .ما  التي افرزها ن ام التكالي  علي لسا  الن اط المء   بالءق المعلءما   مي  المعلء

ءتكامل ةةةا مةةة  المعلءمةةةا   (BSC)ءيةةةرل الباحةةةد لل هةةة ل المعلءمةةةا  المسةةةتمدة مةةةل      

سةةء  تسةةاهم ب ةةكل فعةةال فةةي إدارة األداك بالمؤسسةةا   (TDABC)ن ةةام المسةةتمدة مةةل 

ادة تةةدعيم القةةدرة التنافسةةية لمؤسسةةا  ءزيةة التعليميةةة مةة  تحسةةيل ءتطةةءير العمليةةة التعليميةةة

التعليم العالي ءمساعدت ا في الحصءل علةي االعتمةادا  األكاديميةة لل ةءدة مةل قبةل ال ي ةا  

 الءطنية ءالدءلية. 
 

  الدراسة الميدانية. 7
ل م  البيانا  الالزمة  االستبيالالدراسة الميدانية على استودام  ييعتمد الباحد ف    

ءبطاقة  ن ام التكالي  علي لسا  الن اط المء   بالءق بيل  التكاملية  لدراسة العالقا

  -:يءلتحقي  عدة لهدا  ه  في عدة  امعا  سعءدية القيا  المتءازل لألداك

دقة قيا  تكالي  لن طة ءمور ا  ءودمة العملية التعليميةة بمؤسسةا  التأكد مل  ا1 

 .ن ام تكاليفي متقدم بتبنيالتعليم العالي 

ءغيرهةا المدوال  المحءرية  معلءمة التكالي  في مؤسسةا  التعلةيم  لل ملالتأكد  ا2 

تةةم قةةد ا  لبطاقةةة القيةةا  المتةةءازل لةةألداك TDABCمةل المعلءمةةا  المسةةتمدة مةةل 

 .دقة عاليةبتقديرها 

 ب كل مال م.ضمال لل إدارة األداك بمؤسسا  التعليم العالي قد تم  ا3 

 التعليم العالي.تحسيل ءتطءير العملية التعليمية بمؤسسا   ا4 

 تدعيم القدرة التنافسية بيل مؤسسا  التعليم العالي. ا5 

مؤسسا  التعليم العالي في الحصةءل علةي االعتمةادا  األكاديميةة لل ةءدة مساعدة  ا6 

  الءطنية  الدءليةا.

علةي ضةرءرة االهتمةام  مؤسسا  التعليم العالي مل  امعا  ءكليا  ءمعاهةدحد  ا7 

كن ةام لد    لي  علي لسا  الن اط المء   بالءق ن ام التكابالربط ءالتكامل بيل 

لقيا    املكمدول ءبطاقة القيا  المتءازل لألداك لحساب تكلفة الودمة التعليمية 

 ءإدارة األداك  ءالتعر  علي ا  ار اإلي ابية المترتبة علي ه ا التكامل.



 

 

- 85 - 

 . التعريف بمتليرات الدراسة 7-1

ا  الدراسة مل يع  على عينة البحد يتم تحديد متريرتم تءز لمل والل االستبيال ال      

 ا:1   دءل رقم يوالل ال دءل التال

 يبين متليرات الدراسة والرمز المقابل لكل متلير( 1)جدول رقم 

 الرمز  متليرات الدراسة

 X1 اسم الجامعة.

 X2 .الوظيفي المسمى

 X3 . اإلداري العمل

 X4 . التخصص اسكاديمي

 X5 . بخالف التدريس تشارك في االم ام التي 

 X6 . علي االعتماد اسكاديمي الحصولأم عدم  الحصول

 X7 توجد أهمية لتقسيم المؤسسة التعليمية إلي أنشطة داخلية.  

 X8 يوجد عدد كافي من المتخصصين في تدريس المقررات. 

 X9 يمكن بس ولة تحديد موارد المؤسسة التعليمية.

 X10 الطاقة المتوافرة لكل وحدة تشليلية بالمؤسسة. هناك نظام لتحديد 

يجب تقسيم الوقت الالزم لنشاط التدريس ما بين وقت إعداد المادة العلمية ووقت تحضير 

وإلقاء المحاضرة ووقت تصحيح الواجبات ووقت تصحيح االمتحانات ووقت االمتحانات 

 انب.الشفوية ووقت االرشاد اسكاديمي والرعاية بالطالب اسج

X11 

 X12 يمكن تحديد الزمن الالزم لنشاط تدريس مقرر ما من خالل معادلة الوقت. 

 X13 توجد معلومات عن الطاقة الالزمة للبحث العلمي داخل المؤسسة الجامعية.

تتوافر معلومات عن أعضاء هيئات التدريس واإلداريين وتكلفة ساعة عضو هيئة 

 التدريس واإلداريين وحوافزهم.

X14 

يمكن تقدير مرتبات أعضاء هيئة التدريس المنفقة علي التدريس من ضرب وقت التدريس 

 في تكلفة ساعة عضو هيئة التدريس. 

X15 

يمكن تقدير مرتبات أعضاء هيئة التدريس المنفقة علي البحث العلمي من ضرب الطاقة 

 المتاحة للبحث العلمي في تكلفة ساعة عضو هيئة التدريس. 

X16 

ماد علي نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت يؤدي إلي تكلفة أدق سنشطة االعت

 العمليات التعليمية. 

X17 

االعتماد علي نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت يؤدي إلي تكلفة أدق لمخرجات 

 العمليات التعليمية.

X18 

إلي  قياس أدق لتكلفة خدمة  االعتماد علي نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت يؤدي

 العمليات التعليمية.

X19 

 X20 توجد خطة استراتيجية واضحة للمؤسسة التعليمية.

 X21 توجد رؤية ورسالة وأهداف واضحة للمؤسسة التعليمية.

هناك ضرورة لتدريب أعضاء المؤسسة واكساب م م ارات وزيادة معرفت م لتنمية رأس 

 المال البشري.

X22 

ورة لالهتمام بنظم المعلومات وقاعدة البيانات وشبكات اسعمال لتنمية رأس هناك ضر

 المال المعلوماتي.

X23 

 X24هناك ضرورة لالهتمام ب قافة أعضاء المؤسسة وخل  الكوادر اإلدارية والتخطيط والعمل 
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 كفري  لتنمية رأس المال التنظيمي.

 X25 لم.ال بد من وجود عمليات تعزز من طرق التدريس والتع

 X26 ال بد من وجود عمليات تؤدي إلي تطوير وتجديد المناهج.

 X27 ال بد من وجود عمليات تحسن جودة وسمعة المؤسسة.

 X28 ال بد من وجود عمليات تؤدي إلي كفاءة وفعالية الخدمة.

 X29 السعر الذي تقدم به الخدمة التعليمية )إن وجد( يرضي طالبي الخدمة التعليمية.

 X30 ة الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية ترضي طالبي الخدمة التعليمية.جود

الشراكة المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية م  جامعات أخري اقليمية ودولية ترضي 

 طالبي الخدمة التعليمية.

X31 

قليمية خدمة المجتم  المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية ترضي وتلبي احتياجات البيئة اإل

 ووطن المؤسسة التعليمية.

X32 

التطوير الذي يبذل من قبل المؤسسة التعليمية يلبي احتياجات الطالب وسوق العمل 

 والمجتم  بأكمله. 

X33 

 X34 توجد ضرورة لمراعاة موازنة المؤسسة التعليمية.

 X35 هناك أهمية لتعزيز فرص القيمية سصحاب المصالح.

 X36   فرص تحقي  ايرادات بإنشاء برامج مدفوعة من قبل الدارسين.البد من التوس  في خل

 X37 هناك ضرورة للعمل علي زيادة منفعة أصول المؤسسة.

 X38 من الم م جداً تحسين هيكل التكلفة بالمؤسسة التعليمية.

استخدام نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت يؤ ر ايجابي علي دقة مقاييس منظور 

 م والنمو.التعل

X39 

استخدام نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت يؤ ر ايجابي علي دقة مقاييس منظور 

 العمليات الداخلية.

X40 

استخدام نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت يؤ ر ايجابي علي دقة مقاييس منظور 

 أصحاب المصالح )العميل(.

X41 

اسنشطة والوقت يؤ ر ايجابي علي دقة مقاييس المنظور  استخدام نظام تكاليفي يعتمد علي

 المالي.

X42 

الجم  بين نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت وبطاقة القياس المتوازن لألداء يؤدي 

 إلي إدارة اسداء بشكل مالئم في المؤسسات التعليمية.

X43 

ة القياس المتوازن لألداء يؤدي الجم  بين نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت وبطاق

 إلي تحسين وتطوير العملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية.

X44 

الجم  بين نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت وبطاقة القياس المتوازن لألداء يؤدي 

 إلي تدعيم القدرة التنافسية بين مؤسسات التعليم العالي.

X45 

يعتمد علي اسنشطة والوقت وبطاقة القياس المتوازن لألداء يؤدي الجم  بين نظام تكاليفي 

إلي مساعدة المؤسسات التعليمية في الحصول علي االعتمادات اسكاديمية للجودة 

 )الوطنية/ الدولية(.

X46 

 . من جية الدراسة   7-2

عةةام لكءسةةيلة ل مةة  البيانةةا  الالزمةةة لتحقيةة  ال ةةد  ا االسةةتبيالاعتمةةد الباحةةد علةةى      

م تصةةميم اسةةتمارة االستقصةةاك علةةى لسةةا  مقيةةا  للبحةةد ءاوتبةةار فةةرءت البحةةد  ءتةة

مةل ل ةل تحديةد ءتحليةل إ ابةا  لفةراد  Five- Point Likert Scaleليكةر  الوماسةى 
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ا 3ا إلى لءافة   ءالدر ةة  4ا إلى لءاف  ب دة  ءالدر ة  5ت ير الدر ة  ء  عينة البحد

مةة  ا إلةةي ال لءافةة  ب ةةدة  1إلةةى ال لءافةة   ءالدر ةةة   ا2إلةةى الةةرلل المحايةةد  ءالدر ةةة  

فةي تحليةل البيانةا  الم معةة   SPSS Version (16)اإلحصةا يةحزمةة البةرامل  استودام

  -مل استمارا  االستقصاك مل والل استودام االوتبارا  ا تية:

ألغةرات تحليةل مةدى الت ةان  بةيل  Cronbach's Alphaكرءنبةا    -اوتبةار للفةا ا1 

 قيا  المتريرا .  د المستودمة فينءالب

 للحكم على مدى قبءل لء رفت فرءت البحد.  Tاوتبار  ا2 
 
 . عينة البحث 7-3

 ال امعا  السعءدية ب لعضاك هي ا  التدري  ءاإلدارييل تم ل م تم  الدراسة فيي     

لعضاك هي ا  م  التءاصل م  عدد مل   امن لعينةرءني لرسل تصميم استبيال إلكتتم ء

 .بعض م بقدر ما سمح الءق  ءال رء ءالمقابال  ال وصية ل العامليلدري  ءالت

ءلل  Unbiased متحيزة وتيار عينة البحد لل تكءل عينة غيرا يف يءلقد رءع     

 108بله عدد الردءد  حيد  سحب  من  لللم تم  ال  Representativeتكءل مم لة 

 يمل إ مال ٪12تم ل  عة المل  سعءدمفردة مل  ام 13الدراسة  مل  عينة ء  استبانة

مل  امعة المل   30 ؛مل الردءد ٪11,1 بنسبة مل  امعة المل  عبدالعزيز 12  الردءد

مل  ٪6,5 بنسبة مفردا  مل كل مل  امعة طيبة ء امعة تبء  7 ؛ ٪27,7 بنسبة والد

ل مفردا  مل كل مل  امعة القصيم ء امعة لم القر 6 ؛في كل من ما الردءد يإ مال

 .٪25 مل باقي ال امعا  السعءدية الحكءمية تم ل 27 ؛في كل من ما ٪5,6 بنسبة

 ءلل استا الردءدا  يمل إ مال ٪14,8 الم اركيل  مل 16ءت در اإل ارة إلى لل      

الردءدا مل  ٪44,4 مل الم اركيل  48 بينما ؛لستا  م ار الردءدا مل  20,4٪  22

 9بينما  ؛ا٪5,6  معيديل 6 الردءدا ؛ يمل إ مال ٪6,5  يلمحاضر 7ء  لستا  مساعد؛

 .ا2  دءل رقم  كإدارييل.يعملءل الردءدا كانءا مل  ٪8,3 مل الم اركيل 

 (مسمي وظيفي –: جامعة عينة البحثيبين  2)جدول رقم  

 الء يفي المسميحسب  الدراسةعينة   ال امعة حسب الدراسةعينة 

 النسبة  العدد   فيالمسمي الء ي النسبة العدد   ال امعة

 المل  سعءد

 المل  عبدالعزيز

 المل  والد

 طيبة

 القصيم

 لم القرل

 تبء 

   امعا  لورل

13 

12 

30 

7 

6 

6 

7 

27 

12 

11,1 

27,7 

6,5 

5,6 

5,6 

6,5 

25 

 لستا 

 لستا  م ار 

  لستا  مساعد

 محاضر

  معيد

  إدارل

  

16 

22 

48 

7 

6 

9 

 

14,8 

20,4 

44,4 

6,5 

5,6 

8,3 

 

 100,0 108  100,0 108 اإل مالي
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باست ناك  امعة المل  والد متقاربة  كما لل  حدءمل  م يمكل القءل بأل عين  الب     

 .لكءن م ال ريحة األكبر في ال امعا  يلمساعد ةال زك األكبر مل الردءد كال مل استا 

ادة عميد عم 5 ؛الردءد يمل إ مال ٪1,9تم ل  مل العمداك 2 علي العينة مل  كما      

 ؛ءم ل م ءكيل عمادة مساندة  ٪3,7تم ل  ءكيل كلية 4 ؛مل الردءد ٪4,6 بنسبة مساندة

 .٪80,5بنسبة  مل غير المكلفيل بعمل إدارل لورل 87 ؛٪5,6 بنسبةر ي  قسم  6

متوصصءل الردءدا  يمل إ مال ٪35,2ستقصاك  اال يالم اركيل ف مل 38لل  كما     

 ؛متوصصءل في محاسبة التكالي  ءاإلداريةا ٪26,9  29 ءلل ؛في المحاسبة المالية

صءل في ن م ا متوص٪5,6  6؛ ء متوصصءل في المرا عة ا٪11,1  12 بينما

 ء ؛متوصصءل في محاسبة الزكاة ءالضرا با ٪4,6  5بينما المعلءما  المحاسبية؛ 

 .ا3  دءل رقم  .في توصو غير محاسبيا ٪16,6 مل الم اركيل  18

 (التخصص األكاديمي –: المنصب اإلداري عينة البحثن يبي 3)جدول رقم  

 التوصو األكاديميحسب  العينة  المنصب اإلدارل حسب العينة

 النسبة  العدد   التوصو النسبة العدد   المنصب

 عميد كلية

 عميد مساندة

 ءكيل كلية

 ءكيل مساندة

 ر ي  قسم

 لورل

2 

5 

4 

4 

6 

87 

1,9 

4,6 

3,7 

3,7 

5,6 

80,5 

 ليةمحاسبة ما

 محاسبة تكالي 

 مرا عة

  ن م معلءما 

 زكاة ءضرا ب

  غير محاسبي 

38 

29 

12 

6 

5 

18 

35,2 

26,9 

11,1 

5,6 

4,6 

16,6 

 100,0 108  100,0 108 اإل مالي

يتضح لل غالبية الردءد  اك  مل األعضاك غير المكلفيل بعمل إدارل ءمل  م     

ا ٪83,4  بصفة عامة المحاسبةءلل غالبية العينة  اك  مل متوصصيل في   80,5٪

 ا.٪26,9المتوصصيل في محاسبة التكالي  ءاإلدارية  لل ء

مل  16كما  اك  الم ام التي ي ار  في ا العضء بوال  التدري  ت ير إلي لل      

ا ي اركءا في ءض  ءمرا عة الوطة االستراتي ية؛ ٪14,8الم اركيل في االستقصاك  

 44را عة رؤية ءرسالة ءلهدا  المؤسسة التعليمية؛ ء ا ي اركءا في م٪5,6من م   6ء 

ا ي اركءا في ٪9,3  10ا ي اركءا في تطءير المناهل ءالمقررا ؛ ء ٪40,7من م  

ا ي اركءا في ان اك برامل ٪5,6  6مرا عة تءصي  ءتقارير البرامل ءالمقررا ؛ ء 

ا ي اركءا ٪11,1  12ا ي اركءا في استقطاب المءارد الب رية؛ ء ٪6,5  7 ديدة؛ ء 

ا ي اركءا في لعمال لورل. ءمن ا يتضح لل الرالبية ٪6,5  7ء ؛ اإلر اد األكاديميفي 

 ي ار  في تطءير المناهل ءالمقررا  لما ل ا األ ر األكبر في المنافسة التعليمية. 

ً بأل نتا ل تحليل التكرارا  ت ير إلي لل      مفردة مل عينة الدراسة  بنسبة  55علما

مفردة مل عينة  53ءلل  تم ل  امعا  ب ا برامل حاصلة علي اعتماد لكاديميا 50,9٪

  ءيدل  ل  علي اعتماد لكاديميعلي تم ل  امعا  لم تحصل ا ٪49,1الدراسة  بنسبة 

لل بال امعا  السعءدية برامل عديدة حاصلة علي االعتماد األكاديمي مما يزيد مل حدة 
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لهمية المحاف ة علي االعتماد األكاديمي ضرءرة ءالمنافسة بيل ال امعا  ءي ير إلي 

ءالحا ة إلي تطبي  ن م تكاليفية ءإدارية حدي ة تساعد في  ل  ءتض  البرامل األورى 

 . تحقيق  ءالمحاف ة علي  عليالتي لم تحصل بعد علي االعتماد األكاديمي 
 

 . تحليل نتائج الدراسة الميدانية  7-4

  Reliability Analysisية . اختبار تحليل المصداق7-4-1

الة ل  Cronbach's Alphaكرءنبا    -يتم ه ا االوتبار عل طري  استودام اوتبار للفا    

ك هةة ا يبةيل مةدى ت ةان  بنةةءد المتريةرا  المسةتودمة فةةي قيةا   ةاهرة معينةةة  ءفةى ضةء

تسةا  ألدال  م  البيانا   ءيكءل هنةا  ت ةان  ءا Reliability االوتبار تتءافر المصداقية

مل الءاحد الصحيح  بينما يكءل هنا  عةدم  Alphaكبير بيل المتريرا  كلما اقترب  قيمة 

 مل الصفر. Alphaت ان  كلما اقترب  قيمة 

 مدى تجانس مجموعة المتليرات المستخدمة ككل 

 إلةى X7المتريةرا  مةل  متريرا  الدراسة المسةتودمة ككةل فةيحيد تتم ل م مءعة      

X46كرءنبا  للمتريرا  ككل:  -يبيل نتي ة اوتبار للفا ا التالي4م    ءال دءل رق 

 (Reliability Statistics  كرونباخ -نتائج اختبار ألفايبين  4)جدول رقم 

Cronbach's Alpha N of Items 

.988 40 

متريةر ءتةدل نتي ةة اوتبةارا   40ا ن د لل عةدد المتريةرا  ككةل 4مل ال دءل رقم       

را  الدراسةةة لل هنةةا  در ةةة عاليةةة مةةل الت ةةان  ءاالتسةةا  تعكسةة ا قيمةةة م مءعةةة متريةة

Alpha مما يدل على حسل اوتيار م مءعة متريرا  الدراسة ككل. ٪98,8تبله  ءالتي  
 

   . اختبار فروض البحث 7-4-2

 . اختبار الفرض اسول7-4-2-1

 (TDABC)إل ن ام التكالي  على لسا  الن اط المء   بالءق   الفرض اسول:

  حساب تكلفة الودمة التعليمة بدقة لعلى. علي المؤسسا  التعليميةسيساعد 

ل والل اوتبار ه ا الفرت م استمارة االستقصاك يمكل للباحد ءحسب تصميم     

  (TDABC)ن ام التكالي  على لسا  الن اط المء   بالءق  بالمتريرا  المرتبطة 

اإلحصا ية يتم صياغة ه ا االوتبارا  ءألغرات  X19إلى  X7مل  ا متريرال ءهي

 :  ديل كما يليءالفرت الب الفرت في  كل الفرت العدمي

 (TDABC)إل ن ام التكالي  على لسا  الن اط المء   بالءق  : 0H الفرض العدمي

 حساب تكلفة الودمة التعليمة بدقة لعلى. علي المؤسسا  التعليمية ال يساعد

 (TDABC)تكالي  على لسا  الن اط المء   بالءق  إل ن ام ال: aH  الفرض البديل

 حساب تكلفة الودمة التعليمة بدقة لعلى. علي المؤسسا  التعليميةسيساعد 

مترير  ءيتضح مل النتا ل  13 في ءيقي  ه ا الفرت عدد مل المتريرا  يتم ل     

ت ا بمالح  البحد لن  ي ب رفت فرت العدم ءقبءل الفر5الءاردة بال دءل رقم  
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ءب  ا فإل نتا ل  0,05البديل  حيد  اك  متريرا  الدراسة عند مستءى معنءية لقل مل 

إل    ا البحد  ءعلي  يستنتل الباحدؤدى إلى صحة الفرت األءل لتاالوتبار اإلحصا ي 

المؤسسا  سيساعد  (TDABC)ن ام التكالي  على لسا  الن اط المء   بالءق  

  ة التعليمة بدقة لعلى.حساب تكلفة الودم علي التعليمية

 ال اني. اختبار الفرض 7-4-2-2

 المؤسسةةا  التعليميةةةستسةةاعد  (BSC)إل بطاقةةة القيةةا  المتةةءازل لةةألداك  :ال ذذانيالفذذرض 

  .لك ر فعاليةقيا  ءإدارة األداك ب كل  علي

ل والل اوتبار ه ا الفرت م استمارة االستقصاك يمكل للباحد ءحسب تصميم     

متريرا  مل ال ءتتم ل في  (BSC)بطاقة القيا  المتءازل لألداك برتبطة المتريرا  الم

X20  إلىX38   اإلحصا ية يتم صياغة ه ا الفرت في  كل ءألغرات االوتبارا

 :  ديل كما يليءالفرت الب الفرت العدمي

المؤسسةةةا  تسةةةاعد ال  (BSC)إل بطاقةةةة القيةةةا  المتةةةءازل لةةةألداك : 0H الفذذذرض العذذذدمي

  .لك ر فعاليةب كل قيا  ءإدارة األداك  ليع التعليمية

المؤسسا  ستساعد  (BSC)إل بطاقة القيا  المتءازل لألداك : aH  الفرض البديل

  .لك ر فعاليةب كل قيا  ءإدارة األداك  علي التعليمية

  ءيتضح مل النتا ل مترير 19 الفرت عدد مل المتريرا  يتم ل في ءيقي  ه ا     

ا بمالح  البحد لن  ي ب رفت فرت العدم ءقبءل الفرت 6قم  الءاردة بال دءل ر

ءب  ا فإل نتا ل  0,05البديل  حيد  اك  متريرا  الدراسة عند مستءى معنءية لقل مل 

إل    ا البحد  ءعلي  يستنتل الباحدل لفرت ال انياالوتبار اإلحصا ي تؤدى إلى صحة ا

قيا  ءإدارة  علي ؤسسا  التعليميةالمستساعد  (BSC)بطاقة القيا  المتءازل لألداك 

السعر ال ل تقدم ب  ال ل يعبر عل  X29  باست ناك المترير لك ر فعاليةب كل األداك 

  ن ر ألل غالبية ال امعا  الودمة التعليمية  إل ء دا يرضي طالبي الودمة التعليمية

 .ناً بالكاملف ي م ا حصل مل الطالب سعر تقديم ودمة التعليمالسعءدية الحكءمية ال ت  

 ال الث. اختبار الفرض 7-4-2-3

ن ام التكالي  على لسا  الن اط المء   بالءق   امل بيلإل التك :ال الثالفرض 

(TDABC)  ءبطاقة القيا  المتءازل لألداك(BSC)  إدارة سيساعد في

القدرة التنافسية ءاالعتمادا  ءتحقي  العملية التعليمية  ءتحسيل ءتطءير

   ءدة لمؤسسا  التعليم العالي.األكاديمية لل

ءحسب تصميم استمارة االستقصاك يمكل للباحد اوتبار ه ا الفرت مل والل      

 (TDABC)ن ام التكالي  على لسا  الن اط المء   بالءق  بالمتريرا  المرتبطة 

  ءتتم ل في بة علي التكامل بين ماءا  ار المترت (BSC)ءبطاقة القيا  المتءازل لألداك 

ءألغرات االوتبارا  اإلحصا ية يتم صياغة ه ا الفرت   X46إلى  X7مل  ا متريرال

 في  كل الفرت العدمى ءالفرت البديل كما يلي:  
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إل التكامةل بةيل  ن ةام التكةالي  علةى لسةا  الن ةاط المء ة  بالءقة  : 0Hالفرض العدمى 

(TDABC)  ءبطاقةةةةة القيةةةةا  المتةةةةءازل لةةةةألداك(BSC)  ة إداريسةةةةاعد فةةةةي ال

ءاالعتمةةةةادا  ءتحقيةةةة  القةةةةدرة التنافسةةةةية العمليةةةةة التعليميةةةةة  ءتحسةةةيل ءتطةةةةءير

 األكاديمية لل ءدة لمؤسسا  التعليم العالي.

إل التكامةةل بةةيل  ن ةةام التكةةالي  علةةى لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة  : 0Hالفذذرض البذذديل 

(TDABC)  ءبطاقةةةةة القيةةةةا  المتةةةةءازل لةةةةألداك(BSC)  إدارة سيسةةةةاعد فةةةةي

ءاالعتمةةةةادا   ءتحقيةةةة  القةةةةدرة التنافسةةةةيةالعمليةةةةة التعليميةةةةة  ءتطةةةةءيرءتحسةةةيل 

  األكاديمية لل ءدة لمؤسسا  التعليم العالي.

  ءيتضح مل النتا ل مترير 40 الفرت عدد مل المتريرا  يتم ل في ءيقي  ه ا     

ا بمالح  البحد لن  ي ب رفت فرت العدم ءقبءل الفرت 7الءاردة بال دءل رقم  

ءب  ا فإل نتا ل  0,05حيد  اك  متريرا  الدراسة عند مستءى معنءية لقل مل  البديل 

إل    ا البحد  ءعلي  يستنتل الباحدل لفرت ال الداالوتبار اإلحصا ي تؤدى إلى صحة ا

ءبطاقة  (TDABC)ن ام التكالي  على لسا  الن اط المء   بالءق   التكامل بيل

العملية التعليمية  إدارة ءتحسيل ءتطءيرفي  سيساعد (BSC)القيا  المتءازل لألداك 

باست ناك لي  ءاالعتمادا  األكاديمية لل ءدة لمؤسسا  التعليم العاءتحقي  القدرة التنافسية 

السعر ال ل تقدم ب  الودمة التعليمية  إل ء دا يرضي ال ل يعبر عل  X29المترير 

ءدية الحكءمية ال ت حصل مل ن ر ألل غالبية ال امعا  السع  طالبي الودمة التعليمية

 .الطالب سعر تقديم ودمة التعليم ف ي م اناً بالكامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . نتائج وتوصيات البحث 8

 أوالً: نتائج البحث 
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لهميةةة اسةةتودام األسةةاليب الحدي ةةة لقيةةا  تكةةالي  الودمةةة التعليميةةة يولةةو الباحةةد إلةةي      

سةعءدية ءكيفيةة إدارة األداك بفعاليةة نتي ةة تزايةد بمؤسسا  التعليم العةالي بالمملكةة العربيةة ال

طلةةب سةةء  العمةةل علةةي نءعيةةة ء ةةءدة مور ةةا  التعلةةيم العةةالي ءانت ةةار هي ةةا  االعتمةةاد 

هةدف  الدراسةة الةى ءضة  إطةار مقتةرح للتكامةل بةيل ألكاديمي لل ءدة ءطنياً ءدءلية  حيد ا

طاقةةة القيةةا  المتةةءازل ءب (TDABC)ن ةةام التكةةالي  علةةى لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة  

لقيةةا  تكةةالي  الودمةةة التعليميةةة بال امعةةا  السةةعءدية ءقيةةا  ءإدارة األداك  (BSC)لةةألداك 

بتلة  ال امعةا  مةل ل ةةل إدارة ءتحسةيل ءتطةءير العمليةة التعليميةةة ءتحقية  القةدرة التنافسةةية 

ة إلةي نءعيةة ءاالعتمادا  األكاديمية لل ةءدة بمؤسسةا  التعلةيم العةالي  ءقةد تءصةل  الدراسة

 (TDABC) المعلءمةةا  المسةةتمدة مةةل ن ةةام التكةةالي  علةةي لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة 

 ءمل لهم ا: 

  معلءما  عل المءارد ءالطلب علي ا ءاست الك ا ءطاقة التدري  ءطاقة البحةد العلمةي

 ءعدد اعضاك هي ة التدري  ءالبحءد التي تتص  باالستدامة. 

 المعلءما   معلءما  لحل م كلة عدم تما لInformation Asymmetry . 

  .معلءما  عل الطاقة غير المستودمة ءتكلفة الطاقة غير المستودمة 

   معلءما  عل الءق  مل معادال  الءقTime Equations . 

  إ ا  –معلءما  تساعد اإلدارة في تحليل ما اWhat- If لتقليل حالة عدم التأكد. 

ءاعتبارهةا كمةدوال   م عنةد تطبيقة  بال امعةا  السةعءديةءالتي تم ل مزايا عديدة ل ة ا الن ةا

  ءكةة ل  نءعيةةة المعلءمةةا  المسةةتمدة مةةل بطاقةةة (BSC)لبطاقةةة القيةةا  المتةةءازل لةةألداك 

القيةةا  المتةةءازل لةةألداك ءالتةةي تم ةةل مزايةةا عديةةدة ل ةة ل البطاقةةة ءا  ةةار اإلي ابيةةة للتكامةةل 

 .بين ما

ال امعا  أل ب  ير إلي صحة فرءت البحدالدراسة الميدانية ت نتا ل اك  ء     

ن ام التكالي  على لسا  الن اط المء   بالءق  تعتر  بأل  محل الدراسة السعءدية

(TDABC)  حساب تكلفة الودمة التعليمة بدقة لعلى علي المؤسسا  التعليميةسيساعد  

علي  يميةالمؤسسا  التعلستساعد  (BSC)بطاقة القيا  المتءازل لألداك ل  اءلل تطبيق

السعر ال ل تقدم ب  الودمة التعليمية  متريرلك ر فعالية  باست ناك ب كل قيا  ءإدارة األداك 

  ن ر ألل غالبية ال امعا  السعءدية الحكءمية  إل ء دا يرضي طالبي الودمة التعليمية

 .ال ت حصل مل الطالب سعر تقديم ودمة التعليم ف ي م اناً بالكامل

ن ام التكالي  على لسا  الن اط  عا  السعءدية تعتر  بأل التكامل بيلكما لل ال ام     

إدارة سيساعد في  (BSC)ءبطاقة القيا  المتءازل لألداك  (TDABC)المء   بالءق  

ءاالعتمادا  األكاديمية لل ءدة  العملية التعليمية ءتحقي  القدرة التنافسية ءتحسيل ءتطءير

 . مؤسسا  التعليم العاليب
 

 ً  ومقترحات سبحاث قادمة : توصيات البحث انيا
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بةةن م التكةةالي  المسةةتحد ة ءلسةةاليب قيةةا  ءإدارة يءصةةى الباحةةد بضةةرءرة االهتمةةام  ا1 

 . المتطءرة في ال امعا  كمؤسسا  حكءمية ال ت د  للربح

ن ةام التكةالي  يءصي الباحد بضرءرة االهتمام بتطبية  اإلطةار المقتةرح للتكامةل بةيل  ا2 

ءبطاقةةة القيةةا  المتةةءازل لةةألداك  (TDABC)مء ةة  بالءقةة  علةةي لسةةا  الن ةةاط ال

(BSC) األهلية ءالواصة التي ت د  للربح ال امعا علي . 

يءصي الباحد بضرءرة االهتمام بتطبية  اإلطةار المقتةرح للتكامةل بةيل ن ةام التكةالي   ا3 

ءبطاقةةة القيةةا  المتةةءازل لةةألداك  (TDABC)علةةي لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة  

(BSC)ؤسسا  التعليم قبل ال امعي. علي م 

ن ةةام التكةةالي  علةةي لسةةا  الن ةةاط المء ةة  بالءقةة  اقتةةراح مةةدل إمكانيةةة الةةربط بةةيل  ا4 

(TDABC)  ءبطاقةةة القيةةا  المتةةءازل لةةألداك(BSC)  بي ةةة اإلنتةةاج الوةةالي مةةل فةةي

 الفاقد. 

ن ةةةام التكةةةالي  علةةةي لسةةةا  الن ةةةاط المء ةةة  بالءقةةة   تطبيةةة اقتةةةراح مةةةدل إمكانيةةةة  ا5 

(TDABC)  في  ل ن م ال راك  اإلنتاج ا ني(JIT) . 
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ساس النشاط الموجه بالوقت وبطاقة القياس التكامل بين نظام التكاليف على أ
المتوازن لألداء لقياس تكاليف وإدارة أداء الخدمة التعليمية: دراسة ميدانية 

 بالجامعات السعودية
التكامل بين نظام التكاليف على  حول السيد الفاضل المكرم/ نحيطكم علمًا بأننا نقوم بدراسة

يف وإدارة أداء الخدمة المتوازن لألداء لقياس تكال أساس النشاط الموجه بالوقت وبطاقة القياس
نوعية المعلومات المستمدة من نظام التكاليف علي  للتعرف على ،بالجامعات السعودية التعليمية

والتي بدورها تمثل مدخالت أكثر دقيقة لةطاقة  (TDABC)أساس النشاط الموجه بالوقت 
لتكامل الذي سيسبب مزايا عديدة تهم جميع من أجل احداث ا (BSC)القياس المتوازن لألداء 

المؤسسات التعليمية والجامعات في عصر تتزايد فيه حدة المنافسة بين الجامعات علي توفير 
الطالب ذو النوعية العالية المستوي والتي تخدم سوق العمل والمجتمع، وكذلك مساعدة الجامعات 

 ية/ دولية(.في الحصول علي االعتمادات األكاديمية للجودة )وطن
أمام هللا أن أجوبتكم علي  الةاحثبرجاء التكرم بادجابة على أسئلة االستبيان المرفق، وةتعهد 

أسئلة هذا االستبيان سوف تظل سرةة ولن تستخدم إال في أغراض الةحث العلمي. شاكرةن 
هللا على  دعم الةحث العلمي بما فيه من مصلحة البالد والعةاد. وجزاكم هوداتكم فيومثمنين مج

 خير الجزاء. حسن تعاونكم معنا
 ةاحثال                                                                   

 دكتور / محمد شحاته خطاب                                                          
 بقسم المحاسةة مشارك أستاذ                                                        

جامعة الملك خالد  -كلية العلوم اددارةة والمالية                                               
استاذ مساعد بقسم المحاسةة                                                           

  جامعة طنطا -كلية التجارة                                                           

    Email: mskhattab65@gmail.com 

 
 
 

 تختاره لكل سؤال على حدة " على المرب  الذيمن فضلك ض  عالمة " 
1-  ً  -: الجامعة التي تعمل في ا حاليا

  جامعة الملك عبد العزيز    جامعة الملك سعود 

mailto:yamohammed@kku.edu.sa
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    جامعة الملك خالد   جامعة طيبة   

أم القريجامعة         جامعة القصيم 

أخرى ......          تبوكجامعة 

 ؟بالجامعة ما هو المسمى الوظيفي لعملك الحالي -2

  أستاذ مشارك     أستاذ 

   أستاذ مساعد    محاضر  

إداري        معيد 

 ؟لهما هو العمل اإلداري الذي تشل -3

عميد كلية     عميد عمادة مساند    

  وكيل كلية     وكيل عمادة مساندة  

   ...... رئيس قسم   أخري  

 ؟ما هو التخصص اسكاديمي داخل الجامعة -4

محاسبة مالية     محاسبة تكاليف وإدارية    

  مراجعة     نظم معلومات محاسبية  

   زكاة وضرائب محاسبة   تخصص غير محاسبي  

 -الم ام التي تشارك في ا بخالف التدريس )اختر واحدة فقط اسك ر فعالية بالنسبة لك(: -5

مراجعة رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة      وض  ومراجعة الخطة االستراتيجية   

  تطوير المناهج والمقررات    مراجعة توصيف وتقارير البرامج والمقررات  

  انشاء برامج جديدة    موارد البشريةاستقطاب ال  

  ...... اإلرشاد اسكاديمي   أخري  

 ؟ هل في جامعتكم برامج حاصلة علي االعتماد اسكاديمي للجودة )وطني/ دولي(  -6

ال                                          نعم                           
                                                           

 .ي تختاره لكل سؤال" على المرب  المناسب الذمن فضلك ض  عالمة " 
أواف   

 بشدة
ال  محايد أواف 

 أواف 
ال أواف  
 بشدة 

      (TDABC) نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجه بالوقت

      .  توجد أهمية لتقسيم المؤسسة التعليمية إلي أنشطة داخلية .1

      يوجد عدد كافي من المتخصصين في تدريس المقررات.  .2

      .يمكن بس ولة تحديد موارد المؤسسة التعليمية .3

هناك نظام لتحديد الطاقة المتوافرة لكل وحدة تشليلية  .4

 . بالمؤسسة

     

يجب تقسيم الوقت الالزم لنشاط التدريس ما بين وقت إعداد  .5

قاء المحاضرة ووقت تصحيح المادة العلمية ووقت تحضير وإل

الواجبات ووقت تصحيح االمتحانات ووقت االمتحانات الشفوية 

 ووقت االرشاد اسكاديمي والرعاية بالطالب اسجانب.

     

يمكن تحديد الزمن الالزم لنشاط تدريس مقرر ما من خالل  .6

 . معادلة الوقت
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أواف   
 بشدة

ال  محايد أواف 
 أواف 

ال أواف  
 بشدة 

توجد معلومات عن الطاقة الالزمة للبحث العلمي داخل  .7

 .المؤسسة الجامعية

     

تتوافر معلومات عن أعضاء هيئات التدريس واإلداريين وتكلفة  .8

 ساعة عضو هيئة التدريس واإلداريين وحوافزهم.

     

يمكن تقدير مرتبات أعضاء هيئة التدريس المنفقة علي  .9

التدريس من ضرب وقت التدريس في تكلفة ساعة عضو هيئة 

 . التدريس

     

رتبات أعضاء هيئة التدريس المنفقة علي البحث يمكن تقدير م .10

العلمي من ضرب الطاقة المتاحة للبحث العلمي في تكلفة ساعة 

  .عضو هيئة التدريس

     

االعتماد علي نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت يؤدي  .11

 . إلي تكلفة أدق سنشطة العمليات التعليمية

     

تمد علي اسنشطة والوقت يؤدي االعتماد علي نظام تكاليفي يع .12

 .إلي  تكلفة أدق لمخرجات العمليات التعليمية

     

االعتماد علي نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت يؤدي  .13

 .إلي  قياس أدق لتكلفة خدمة العمليات التعليمية

     

       (BSC) بطاقة القياس المتوازن لألداء

      ؤسسة التعليمية.توجد خطة استراتيجية واضحة للم .14

      توجد رؤية ورسالة وأهداف واضحة للمؤسسة التعليمية. .15

هناك ضرورة لتدريب أعضاء المؤسسة واكساب م م ارات  .16

 وزيادة معرفت م لتنمية رأس المال البشري.

     

هناك ضرورة لالهتمام بنظم المعلومات وقاعدة البيانات  .17

 معلوماتي.وشبكات اسعمال لتنمية رأس المال ال

     

هناك ضرورة لالهتمام ب قافة أعضاء المؤسسة وخل  الكوادر  .18

 اإلدارية والتخطيط والعمل كفري  لتنمية رأس المال التنظيمي.

     

      ال بد من وجود عمليات تعزز من طرق التدريس والتعلم. .19

      ال بد من وجود عمليات تؤدي إلي تطوير وتجديد المناهج. .20

      وجود عمليات تحسن جودة وسمعة المؤسسة. ال بد من .21

      ال بد من وجود عمليات تؤدي إلي كفاءة وفعالية الخدمة. .22

السعر الذي تقدم به الخدمة التعليمية )إن وجد( يرضي طالبي  .23

 الخدمة التعليمية.

     

جودة الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية ترضي طالبي  .24

 الخدمة التعليمية.

     

الشراكة المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية م  جامعات أخري  .25

 اقليمية ودولية ترضي طالبي الخدمة التعليمية.

     

خدمة المجتم  المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية ترضي  .26

 وتلبي احتياجات البيئة اإلقليمية ووطن المؤسسة التعليمية.

     

ة التعليمية يلبي احتياجات التطوير الذي يبذل من قبل المؤسس .27

 الطالب وسوق العمل والمجتم  بأكمله. 

     

      توجد ضرورة لمراعاة موازنة المؤسسة التعليمية. .28
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أواف   
 بشدة

ال  محايد أواف 
 أواف 

ال أواف  
 بشدة 

      هناك أهمية لتعزيز فرص القيمية سصحاب المصالح. .29

البد من التوس  في خل  فرص تحقي  ايرادات بإنشاء برامج  .30

 مدفوعة من قبل الدارسين.

     

      اك ضرورة للعمل علي زيادة منفعة أصول المؤسسة.هن .31

      من الم م جداً تحسين هيكل التكلفة بالمؤسسة التعليمية. .32

      ( TDABC & BSC) أ ار التكامل بين

استخدام نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت يؤ ر ايجابي  .33

 علي دقة مقاييس منظور التعلم والنمو.

     

نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت يؤ ر ايجابي استخدام  .34

 علي دقة مقاييس منظور العمليات الداخلية.

     

استخدام نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت يؤ ر ايجابي  .35

 علي دقة مقاييس منظور أصحاب المصالح )العميل(.

     

ايجابي استخدام نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت يؤ ر  .36

 علي دقة مقاييس المنظور المالي.

     

الجم  بين نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت وبطاقة  .37

القياس المتوازن لألداء يؤدي إلي إدارة اسداء بشكل مالئم في 

 المؤسسات التعليمية.

     

الجم  بين نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت وبطاقة  .38

ألداء يؤدي إلي تحسين وتطوير العملية القياس المتوازن ل

 التعليمية بالمؤسسات التعليمية.

     

الجم  بين نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة والوقت وبطاقة  .39

القياس المتوازن لألداء يؤدي إلي تدعيم القدرة التنافسية بين 

 مؤسسات التعليم العالي.

     

والوقت وبطاقة  الجم  بين نظام تكاليفي يعتمد علي اسنشطة .40

القياس المتوازن لألداء يؤدي إلي مساعدة المؤسسات التعليمية 

في الحصول علي االعتمادات اسكاديمية للجودة )الوطنية/ 

 الدولية(.

     

 

 (نتائج اختبارات الفروض: 2)ملح  

 (يبين نتائج اختبار المتغيرات المرتبطة بالفرض األول 5)جدول رقم  
 قيمة  المتلير 

 ت
درجات 
 الحرية

متوسط  الجوهرية
 االنحرافات

 ٪95فترة ال قة عند 
 الحد اسدنى الحد اسعلى

X7 52,745 107 0,000 4,33333 4,4962 4,1705 

X8 48,309 107 0,000 4,01852 4,1834 3,8536 

X9 46,837 107 0,000 4,12037 4,2948 3,9460 

X10 49,384 107 0,000 4,21296 4,3821 4,0438 

X11 50,286 107 0,000 4,36111 4,5330 4,1892 

X12 52,142 107 0,000 4,37037 4,5365 4,2042 

X13 48,160 107 0,000 4,23148 4,4057 4,0573 

X14 53,621 107 0,000 4,40741 4,5704 4,2445 

X15 47,038 107 0,000 4,32407 4,5063 4,1418 

X16 48,016 107 0,000 4,29630 4,4737 4,1189 

X17 49,561 107 0,000 4,43519 4,6126 4,2578 

X18 52,298 107 0,000 4,40741 4,5745 4,2403 
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 قيمة  المتلير 
 ت

درجات 
 الحرية

متوسط  الجوهرية
 االنحرافات

 ٪95فترة ال قة عند 
 الحد اسدنى الحد اسعلى

X19 50,541 107 0,000 4,41667 4,5899 4,2434 
  

 (يبين نتائج اختبار المتغيرات المرتبطة بالفرض الثاني 6)جدول رقم  
 قيمة  المتلير 

 ت
درجات 
 الحرية

ط متوس الجوهرية
 االنحرافات

 ٪95فترة ال قة عند 
 الحد اسدنى الحد اسعلى

X20 50,821 107 0,000 4,32407 4,4927 4,1554 

X21 50,941 107 0,000 4,17593 4,3384 4,0134 

X22 52,142 107 0,000 4,37037 4,5365 4,2042 

X23 51,787 107 0,000 4,42593 4,5953 4,2565 

X24 52,625 107 0,000 4,45370 4,6215 4,2859 

X25 49,784 107 0,000 4,37963 4,5540 4,2052 

X26 54,317 107 0,000 4,49074 4,6546 4,3268 

X27 52,947 107 0,000 4,53704 4,7069 4,3672 

X28 54,426 107 0,000 4,50000 4,6639 4,3361 

X29 16,522 107 0,000 2,11111 2,3644 1,8578 

X30 53,452 107 0,000 4,52778 4,6957 4,3599 

X31 51,184 107 0,000 4,42593 4,5973 4,2545 

X32 49,433 107 0,000 4,41667 4,5938 4,2395 

X33 50,485 107 0,000 4,40741 4,5805 4,2343 

X34 53,535 107 0,000 4,38889 4,5514 4,2264 

X35 50,668 107 0,000 4,43519 4,6087 4,2617 

X36 52,947 107 0,000 4,53704 4,7069 4,3672 

X37 50,815 107 0,000 4,45370 4,6274 4,2800 

X38 53,368 107 0,000 4,56481 4,7344 4,3953 
 

 (يبين نتائج اختبار المتغيرات المرتبطة بالفرض الثالث 7)جدول رقم 
 قيمة  المتلير 

 ت
درجات 
 الحرية

متوسط  الجوهرية
 االنحرافات

 ٪95ال قة عند  فترة
 الحد اسدنى الحد اسعلى

X7 52,745 107 0,000 4,33333 4,4962 4,1705 

X8 48,309 107 0,000 4,01852 4,1834 3,8536 

X9 46,837 107 0,000 4,12037 4,2948 3,9460 

X10 49,384 107 0,000 4,21296 4,3821 4,0438 

X11 50,286 107 0,000 4,36111 4,5330 4,1892 

X12 52,142 107 0,000 4,37037 4,5365 4,2042 

X13 48,160 107 0,000 4,23148 4,4057 4,0573 

X14 53,621 107 0,000 4,40741 4,5704 4,2445 

X15 47,038 107 0,000 4,32407 4,5063 4,1418 

X16 48,016 107 0,000 4,29630 4,4737 4,1189 

X17 49,561 107 0,000 4,43519 4,6126 4,2578 

X18 52,298 107 0,000 4,40741 4,5745 4,2403 

X19 50,541 107 0,000 4,41667 4,5899 4,2434 

X20 50,821 107 0,000 4,32407 4,4927 4,1554 

X21 50,941 107 0,000 4,17593 4,3384 4,0134 

X22 52,142 107 0,000 4,37037 4,5365 4,2042 

X23 51,787 107 0,000 4,42593 4,5953 4,2565 
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 قيمة  المتلير 
 ت

درجات 
 الحرية

متوسط  الجوهرية
 االنحرافات

 ٪95ال قة عند  فترة
 الحد اسدنى الحد اسعلى

X24 52,625 107 0,000 4,45370 4,6215 4,2859 

X25 49,784 107 0,000 4,37963 4,5540 4,2052 

X26 54,317 107 0,000 4,49074 4,6546 4,3268 

X27 52,947 107 0,000 4,53704 4,7069 4,3672 

X28 54,426 107 0,000 4,50000 4,6639 4,3361 

X29 16,522 107 0,000 2,11111 2,3644 1,8578 

X30 53,452 107 0,000 4,52778 4,6957 4,3599 

X31 51,184 107 0,000 4,42593 4,5973 4,2545 

X32 49,433 107 0,000 4,41667 4,5938 4,2395 

X33 50,485 107 0,000 4,40741 4,5805 4,2343 

X34 53,535 107 0,000 4,38889 4,5514 4,2264 

X35 50,668 107 0,000 4,43519 4,6087 4,2617 

X36 52,947 107 0,000 4,53704 4,7069 4,3672 

X37 50,815 107 0,000 4,45370 4,6274 4,2800 

X38 53,368 107 0,000 4,56481 4,7344 4,3953 

X39 51,398 107 0,000 4,45370 4,6255 4,2819 

X40 50,274 107 0,000 4,27778 4,4465 4,1091 

X41 51,184 107 0,000 4,42593 4,5973 4,2545 

X42 49,561 107 0,000 4,43519 4,6126 4,2578 

X43 53,273 107 0,000 4,45370 4,6194 4,2880 

X44 50,315 107 0,000 4,37037 4,5426 4,1982 

X45 52,625 107 0,000 4,45370 4,6215 4,2859 

X46 50,739 107 0,000 4,44444 4,6181 4,2708 

 

 

 


