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 ممخص
إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط في قطاع التعميـ  ماىيةعمى التعرؼ  إلىحث الحالي الب يدؼي

إدارة التكاليؼ عمى أساس  في مجاؿ خبرة جامعتى والية واشنطف وسات إدواردالتعرؼ عمى و الجامعي، 
لى ، والتوصؿ إختالؼ بيف جامعتى والية واشنطف وسات إدواردتحديد أوجو التشابو وأوجو اإل، النشاط

ـ استخدولقد ، جامعة بنيا وعوامؿ نجاحوإدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط في  مدخؿ مراحؿ تطبيؽ
( فرًدا مف 03تـ إجراء عدة مقابالت مفتوحة مع عينة بمغ حجميا )و  ؛البحث الحالي المنيج المقارف

دارة الموازنة  أف مف  نتائجو إلى يفالبحث ىذا وتوصؿ  ؛وكمياتياجامعة بنيا برؤساء إدارة الحسابات وا 
معات لمنظومتيا بكفاءة كيفية إدارة الجا بصفة عامة تواجييا الجامعات يالداخمية الت أىـ التحديات

ظؿ التوجو إلى تقميص االعتمادات  يمواردىا المالية المتاحة لدييا فخاصة اإلدارة الفعالة لوفعالية، 
يف بمختمؼ امعية وتزايد أعداد الطالب الممتحقالنفقات الج يية الحكومية والزيادة المستمرة فالمال

ف مف أىـ مشكالت و  ،يحصؿ عمييا الطالب يعية التوتنوع الخدمات الجام يمؤسسات التعميـ الجامع ا 
ف مركزية إدارة الموازنات، فييا نظـ اإلدارة المالية التقميدية  ال تكشؼ عف األنشطة طريقة اإلدارة ىذه وا 

يمكف  يالمعمومات التمؤسسة الجامعية وتكاليفيا الفعمية، كما ال توفر تقـو بيا ال يالمؤسسية الت
ا واألخرى الموارد المالية المستخدمة فعمي   اتخاذ القرارات اإلستراتيجية المتعمقة بتحديد ياالستفادة منيا ف

الية وأييا اج أكثر لمموارد الممكونات المنظومة المؤسسية باحتي يالمطموبة لعدة سنوات مالية مقبمة، وأ
إف مدخؿ ، كما توصؿ البحث في نتائجو إلى موبة وتكاليفيااحتياج أقؿ، ونوعية برامج التطوير المط يف

خؿ اكأحد مد Activity-Based Cost Management  إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط
نات المواز ة إلدارة ـ التقميديتجعؿ منو أفضؿ مف النظ ييتميز بالعديد مف السمات التالمحاسبة اإلدارية 

البداية ثـ يخصص ليا  يتحديد مجموعة األنشطة المؤسسية ف، فيذا المدخؿ يقـو بالجامعات يف
أنو يوضح مسببات التكمفة  يالتكاليؼ الالزمة لتنفيذىا ثـ توفير الموارد المالية المطموبة لذلؾ، أ

ف، و يدية في إدارة الموارد الماليةوأغراضيا، بعكس النظـ التقم المؤسسة الجامعية مف  فُ ك  مَ مدخؿ يُ ىذا ال ا 
تعد الجزء األكبر مف المصروفات  يحديد التكاليؼ غير المباشرة والتمف تو ستراتيجية، إدارة التكمفة اإل

محاولة تقميصيا  يوبالتال ؛الجامعية مف خالؿ توضيح محركات ىذه التكاليؼ واألنشطة المستيمكمة ليا
ة أخرى مرتبطة بيا، ويسمح ىذا بإعادة ىيكمة األنشطة المؤسسية وبالتالي أو تحميؿ تكاليفيا عمى أنشط

توصؿ ىذا  باإلضافة إلى ذلؾ، المؤسسية لتحقيؽ ميزات تنافسية تقميؿ النفقات الجامعية، وتوفير الموارد
لى مجموعة مف جامعة بنيا يدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط فتطبيؽ مدخؿ إمراحؿ البحث إلى  ، وا 

 االعتبار عند تطبيؽ ىذا المدخؿ. ييجب أف تؤخذ ف يؿ النجاح التعوام

 .ABCنظام محاسبة التكاليف عمى أساس النشاط، ABCM إدارة التكاليف عمى أساس النشاطمدخل  الكممات المفتاحية:
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 مقدمة:
ية، وىذا كافة القطاعات المجتمع لدينامية السريعة فيتحياىا األمـ با تتسـ طبيعة العصر الحالي الذي

الدائـ إلى مالحقة  ا، وتطالبيا بالسعيتؤثر عمى أدائي لعديد مف التحديات والفرص التييفرض عمييا ا
فادة منيا؛ حتى تستطيع مواجية المنافسيف ليا، وىذا والتطورات العصرية ومحاولة اإل المستجدات

داخمية أو عمى مستوى بيئتيا متعددة سواء عمى مستوى بيئتيا ال ايفرض عمييا بالتأكيد تحديات وضغوطً 
 الخارجية.

 عمى مستوى العالـ تحديات غير مسبوقةواجو كأحد القطاعات المجتمعية يالجامعي التعميـ فقطاع وليذا 
ت، وبناء نظـ جيا المعمومات واالتصاالو االستثمار بمشاريع تكنولوضرورة الثورة الرقمية  ، مف حيثكمو

ليذه البيئة  ةستجاباك الجامعيتحتاج مؤسسات التعميـ وبالتالي  ؛ةـ الجامعيرُ حُ معمومات شاممة بال
يسيـ قد و  ؛الفرص التي تطرحيا ىذه التحديات لالستفادة مفتخاذ إجراءات ضرورية ا ىإل رسريعة التغي

حيث ب ؛ومف ثـ مف الضروري تطبيؽ نظاـ إدارة فعاؿ لمتكمفة ؛الجامعيفي زيادة تكاليؼ التعميـ  ذلؾ
يذه ل تنافسية الضرورية لبناء قيمة ةجامعات بالمعمومات الصحيحة والتغذية الراجعيزود إدارة ال

بناء  ىالتكاليؼ وفي نفس الوقت العمؿ عمضبط  ىالعمؿ عم مفقادة الجامعات وتمكيف  ،مؤسساتال
ستطيع الربط بيف معمومات ت منيجية ىوليذا الغرض تحتاج الجامعات إل ؛التعميـ عالي الجودة

 ىالتكاليؼ عم إدارة ومدخؿ ،مقاييس األداء ىلإ ةضاف، باإلةستراتيجية بالجامعبالخطة اإلالمحاسبية 
نو يحدد إحيث  ،التكاليؼمحاسبة إلدارة و الطرؽ البديمة ىذه المنيجيات أو  ىالنشاط ىو إحد أساس

  (Ismail, Noor Azizi, 2010, P.40).لتوفير المنتجات والخدمات ةبدقة التكمفة الفعمي
 إدارةنظـ  أف يحؿ محؿستراتيجية يمكف إالتكاليؼ عمى أساس النشاط أداة تكاليؼ  إدارة مدخؿبر ويعت

عمى  المدخؿأو تطويرىا، حيث يركز ىذا  مؤسسات التعميـ الجامعي المتبعة في التكاليؼ التقميدية
داة تساعد ما أنو أكتمارسيا الجامعة وبيف مخرجاتيا ونواتجيا النيائية،  نشطة التييجاد روابط بيف األإ

 المطموبة المواردو ر معمومات دقيقة عف التكاليؼ يالتكاليؼ العامة بدرجة كبيرة مف الدقة وتوف تحديد في
 ومساعدةالمحاسبية المطموب، بناء مستوى و  التخطيط السميـ ورقابة القرارات التي يمكف استخداميا في

 ,Amir, Amizawati Mohd, et-al) .جراءات المتخذةر وتحمؿ المسؤولية عف كؿ اإليتبر و شرح،  الجامعة في

2012, PP.35-36)
  

 فُ ك  مَ يُ ساس النشاط أدارة التكاليؼ عمى إ مدخؿ( عمى أف 0333وىذا ما أكدتو دراسة )صفاء محمد،
ف تحقؽ المؤسسة نفس القدر مف أمف الممكف أنو قؿ الموارد، بمعنى أالمؤسسات مف تحقيؽ مخرجاتيا ب

 ستراتيجياإل  ABCMظؿ مفيـو ارة المؤسسية فيدحيث تقـو اإل ؛قؿأجمالية إفة المخرجات بتكم
لى مجموعة كاممة مف إ المدخؿكثر ربحية، ويشير ىذا أنشطة نحو استخدامات بتحويؿ مجموعة األ

تزيد مف كفاءة  مف المعمومات والتي أقويساس أيمكف اتخاذىا بناء عمى  جراءات التيو اإلأالتصرفات 
قؿ وتعظيـ االنتفاع بالموارد المتاحة بالمؤسسة، كما أالمؤسسية وتساعد عمى تحقيؽ تكمفة  العمميات

ضوء مقاييس  في داء المؤسسينشطة وتقييـ األأليركز عمى ا ساس لنظاـ رقابيأيمكف استخدامو ك
فض تكاليؼ الخدمات والمنتجات لخالتحسينات جوىرية  مدىمعرفة  تفيد في والتي ،نشطةعديدة لأل

  (013ص ،0333)صفاء محمد،  نفس الوقت ذات قيمة. تقدميا المؤسسة لعمالئيا وتكوف في لتيا
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( حيث أشارت Katrin Toompuu and Tatana Polajeva, 2014دراسة ) -أيًضا–وىذا ما أكدتو 
قطاع التعميـ  لتكمفة واختيار مسببات التكمفة فيلى غياب ذلؾ الفيـ الواضح لمجاؿ محاسبة اإ

لى أف عممية اختيار الجاالجامعي تتضمف مسببات التكمفة  معة لطرؽ محاسبة تكاليفيا والتي، وا 
اسب ليس ىناؾ معيار أو نظاـ محاسبة تكمفة أو نموذج تكمفة لين ، وأنوواألنشطة ليست باألمر السيؿ

 ؛االعتبار خصوصية كؿ جامعة الختيار طرؽ محاسبة تكاليفيا كؿ مؤسسة عمى حده، وباألخذ في
ىمية، غاية األ دراؾ لمتكمفة ولمسببات التكمفة في التعميـ الجامعي أمر فيلتالي لبناء ذلؾ الفيـ واإلوبا

 قامت بتطبيؽ تمؾ الطرؽ لمحاسبة التكمفة. دراسة خبرات الجامعات األخرى التيويتطمب األمر 
(Toompuu, Katrin and Polajeva, Tatana, 2014, P.1021)  

 مدخؿ بمختمؼ الدوؿ العربية واألجنبية بتطبيؽ يد مف مؤسسات التعميـ الجامعيالعدبالفعؿ  قامتولقد 
ABCMبية و األور والجامعات سترالية واألفريقية والماليزية واإل ، فيناؾ الجامعات األردنية واإليرانية

ء لبنا ABCMمدخؿ  تبنت البريطانيةالجامعات  ففي ؛االستخداـوالبريطانية وتعددت أوجو  األمريكيةو 
الجامعات األمريكية اىتمت تطبيقات  ، وفيوتخصيص أفضؿ لمموارد المالية اإدارة مالية أكثر تشددً 

بدراسة مخصصات التكاليؼ العامة مثؿ المكتبات وتكاليؼ القبوؿ بمؤسسات التعميـ  ABCMمدخؿ 
 (Abu-Tapanjej, A. M., 2008, P.31).الجامعي

 مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى النشاطل والتي تعددت استخداماتياويخص البحث الحالي الجامعات األمريكية  
الوصوؿ إلى فعالية التكمفة التى تقـو عمى إضافة العديد مف البرامج األكاديمية دوف المساس  مف حيث

تاحة المعمومات الدقيقة عف التأثيرات المالية الخاصة بالتغيرات المؤسسية، و بجودة العممية التعميمية،  ا 
طوير نظـ محاسبة الماليات التقميدية التي تتبعيا الجامعات والكميات األمريكية في إدارة نظـ محاولة تو 

مالياتيا التي تيتـ فقط بتقدير التكاليؼ المباشرة الخاصة بالبرامج األكاديمية دوف تقدير التكاليؼ غير 
توفر  التيسبة التكاليؼ نظـ محااعتماد المرتبطة بصورة غير مباشرة باألنشطة األكاديمية و  المباشرة

وعميو فمقد تـ  ،(Alejandro, Juan N., 2000, PP.3-4)بيانات مالية دقيقة عف تكاليؼ األنشطة األكاديمية
ليذا الناجحة ا متطبيقاتي األمريكيتيف التي ليما سات إدواردجامعة و والية واشنطف جامعتي اختيار 
 .ومحاولة االستفادة منيما المدخؿ

كاف بتطوير منظومة إدارة الموارد المالية بيا، حيث  أيًضا امعات المصرية فمقد اىتمتلجوعمى صعيد ا
ـ ما يتصؿ 0310مف مبادئ وأسس التشريعات المقترحة لتطوير قطاع التعميـ الجامعي بمصر عاـ 

حديد بإرساء قواعد الحريات األكاديمية واإلدارية والمالية، ونخص بالذكر الحرية المالية مف حيث حرية ت
بنود وأسموب الصرؼ مف الموازنة الخاصة بالمؤسسة الجامعية وفي إطار السياسة العامة واألىداؼ 
الموضوعة، مع خضوعيا لممحاسبة المالية مف الجيات الرقابية، وضرورة إعادة النظر في قواعد النظاـ 

ىيئات  ومية باعتبارىاالمحاسبي لتتالءـ مع المرونة الواجب توافرىا لمؤسسات التعميـ الجامعي الحك
عطائيا الحرية في تفعيؿ اإلدارة االقتصادية لمؤسسات باإلضافة إلى إدارة مواردىا المالية،  مستقمة وا 

التعميـ الجامعي بحيث تضع المؤسسة الجامعية موازنة برامج وأداء مرتبطة بتحقيؽ األىداؼ تشمؿ كافة 
ميمية والبحثية والخدمية، باإلضافة إلى االستخداـ تتطمبيا عممياتيا التع ادات والمصروفات التياإلير 
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األمثؿ لمموارد وضماف تحقيؽ مردود عاؿ مف اإلنفاؽ عمى كافة األنشطة المؤسسية بناء عمى خطة 
  (0، ص 0310وزارة التعميـ العالي، .)معتمدة ومعدة سمًفا

ضمف مجموعة  لجامعياتضمنت وثائؽ ضماف جودة واعتماد مؤسسات التعميـ  أيًضاىذا اإلطار  وفي
مجاؿ الموارد  فيلتزاـ بيا ينبغي اإل التيالمعايير الخاصة باعتماد ىذه المؤسسات تمؾ الممارسات 

ممارساتو  ىحدإمنيا معيار "مستوى استخداـ الموارد المالية والمادية" وتمثمت  والتيالمالية والمادية، 
 استخداـ مواردىا لطرؽ وآليات والدورية تقمةلممراجعة والمراقبة المس نظاًما المؤسسة : أف تنشئفي

إجراءات  لممؤسسة والمستمر الشامؿ التقويـ نظاـ والمتجددة، وأف يتضمف المتاحة والمادية المالية
اهليئة القومية لضمان جودة التعليم ).المؤسسة موارد استخداـ كفاءة ومستوى مدى لمتطبيؽ لتحديد وقابمة محددة

  (82، ص8002واالعتماد، 

تخمص مؤسسات التعميـ الجامعي المصرية مف نظـ اإلدارة المالية التقميدية  أىميةويشير ذلؾ إلى 
تمارسيا المؤسسة  التكاليؼ الجامعية باألنشطة التي تدار بكيفية ال توضح عالقة والتي المتبعة حالًيا

 ؛ ومف ثـ تبنيبة ليذه األنشطةالجامعية وبأغراض التكمفة أو حتى بإتاحة الموارد المالية والمادية المطمو 
ومحاسبة التكاليؼ مختمؼ مؤسسات التعميـ الجامعي تمؾ النماذج أو المداخؿ اإلدارية الخاصة بإدارة 

تحقؽ فعالية اإلدارة المالية لموارد المؤسسة الجامعية، مف خالؿ التحديد الدقيؽ  المستحدثة والتي
قيؽ أىدافيا وغاياتيا بناًء عمى تحديدىا الدقيؽ لمتكاليؼ المطموبة إلنجاز المؤسسة مياميا وتح

ليذه األىداؼ، وبالتالي تحديد الموارد المالية  عة األنشطة المؤسسية التي تقـو بيا وصوالً لمجمو 
اتخاذ  توفير ىذه المداخؿ لممعمومات التي تساعد قادة الجامعات فيالمطموبة لتنفيذ ىذه األنشطة، مع 

مكنيا مف االستخداـ األمثؿ لمموارد اصة باإلدارة االقتصادية ليذه الجامعات وتٌ القرارات اإلستراتيجية الخ
 المالية المتاحة.

بتنمية منظومة الموارد المالية وبإدارتيا؛ فحددت مف الجامعات المصرية التي اىتمت جامعة بنيا  وكانت
ذا كاف غير موجود في وى (*)ـ0300-0312لمخطة االستراتيجية  السابعةالغاية الخامسة مف الغايات 
ـ، وكاف اليدؼ الثاني ليذه الغاية "االستخداـ األمثؿ لمموارد 0312-0313الخطة االستراتيجة السابقة 

المالية بالجامعة وتمثمت المبادرات أو المشروعات المستقبمية ليذا اليدؼ التي تسعي جامعة بنيا إلى 
اصة بإعداد تقارير مالية ورقابة دورية تحقؽ ـ تمؾ الخ0300-0312تحقيقيا في الخطة االستراتيجية 

المساءلة والشفافية ويتـ ذلؾ مف خالؿ وضع الئحة مالية مفصمة لألنشطة التدريبية والمجتمعية 
عداد موازنة وتقارير  والعممية ذات الموارد بالجامعة )ضبط الصرؼ والمحاسبة وتوظيؼ الفائض(، وا 

إستراتيجية جامعة بنيا  جامعة بنيا:)عالف ىذه الموازنة بكؿ شفافيةمالية عف األنشطة المختمفة عمى أف يتـ إ
، وىذا يؤكد حاجة جامعة بنيا إلى مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس (9-8ص ، ص 2031، 0312-0300

سات إدوارد لمدخؿ إدارة و وعميو جاء ىذا البحث لإلفادة مف تطبيقات جامعتي والية واشنطف  النشاط،
 س النشاط في جامعة بنيا.ؼ عمى أساالتكالي

 

                                                           
م 2022-2016الخطة اإلسراتيجية لجامعة بنها أن اعتماد بش 22/12/2015( بتاريخ 131امعة رقم )صدر قرار مجلس الج) *(

 واتخاذ إجراءات التنفيذ.
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 مشكـمـــــــــــة البحــــث: 
ي تواجو العديد مف التحديات مف أف الجامعات المصرية عمى الصعيد الداخم الحالي تنطمؽ مشكمة البحث

ىدافيا أ لتحقيؽيتـ تخصيصيا  رد المالية والمادية المتاحة التيالموا ىميا الندرة الشديدة فيأمف  والتي
لممجتمع بسبب الزيادة يا وكذلؾ الحجـ الضخـ المتزايد مف خدمات التعميـ المطموبة دائأوتطوير 

وغير الئؽ  التعميمية بمستوى متدنيالخدمة  تقديـنتج عنو  مر الذياأل ؛عدد السكاف المضطردة في
لؾ فاض مستوى الخريجيف وكذانخ ا فيوقد انعكس ىذا وظير جمي   ،لموارد المجتمع اىدارً إوىو ما يمثؿ 

ف إونتيجة ليذا ف ؛فرز مشكمة البطالةأمما  ؛مة مياراتيـ وتعميميـ الحتياجات سوؽ العمؿمالء ضعؼ
القيود ، فضاًل عف (219، ص0332، إبراهيم رسالن )تونفاؽ وزيادة فعاليمر يحتـ ترشيد وضبط عمميات اإلاأل

افتقار التمويؿ في و ، المفروضة عمى اإلنفاؽ، وعدـ استخداـ نظـ متطورة في وضع الميزانيات
 ىيذه الجامعات، وكذلؾ االفتقار إلالجامعات المصرية ألي خطط منيجية تفي بالمتطمبات الحقيقية ل

الحد مف مفيـو استقالؿ و ، نظـ المحاسبية السريعة وقمة البيانات والمعمومات حوؿ االعتمادات المالية
داريًا وماليًا نتيجة التوجيات السي زاء الجامعة أكاديميًا وا  اسية واالجتماعية والثقافية لمدولة بصفة عامة وا 

مشكمة نسخ النماذج  ىة واألداء المالي، والذي يرجع إلتدنى مستوى الكفاءو ، الجامعات بصفة خاصة
 عبدالمنعـ محمد)واستيرادىا مف دوؿ أخرى تختمؼ في سياقيا المجتمعي عف سياؽ المجتمع المصري.

 (038، ص 0332 ،محمود مصطفىو 
 يتزايد حجـ اإلنفاؽ الحكومحيث أشارت إلى أنو بالرغـ مف  (0310ا ما أكدتو دراسة )فاطمة أحمد،وىذ

، وتفاوت النسب بيف الزيادة والنقصاف مف حيث نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ يعمى التعميـ الجامع
جمالي اإلنفاؽ عمى التعميـ،  يالجامع مؤسسات التعميـ معظـ  يمازالت تعان إال أنومف اإلنفاؽ العاـ وا 
تمكنيا مف أداء أدوارىا عمى نحو  يد المادية والمخصصات المالية التالمصرية مف قمة الموار  يالجامع
مستوى أداء أعضاء  تدنياتضحت في  يميو وجود العديد مف المشكالت التوىذا ما ترتب ع ؛كؼء

عمى التطوير واالبتكار وتنمية تشجعيـ  يىيئة التدريس واإلدارييف لعدـ توافر الحوافز والمكافآت الت
فقر المعامؿ والمكتبات إلى بجانب تخدـ المجتمع،  يضعؼ مستوى البحوث والدراسات التو  أدائيـ،

 يتدنى مستوى التوسع فو يا الحديثة، التجييزات المطموبة مف األدوات والمعدات المتطورة والتكنولوج
عدـ القدرة عمى  مما يؤدي إلي ؛طالب المتزايدةتستوعب تطور أعداد ال يالجامعية الت ينإنشاء المبا

الوفاء بمعايير الجودة وتقديـ خدمات تعميمية ومجتمعية متميزة ذات جودة عالية، وتمبية احتياجات سوؽ 
ترتب  يذمختمؼ التخصصات، األمر ال ية المدربة ذات الكفاءة العالية فالعمؿ مف تمؾ الكوادر البشري

مادية إضافية ومصادر تمويمية ذاتية تساعد الجامعات عمى تطوير  عميو ضرورة البحث عف موارد
دارة مواردىا المالية بفاعمية يوتطبيؽ تمؾ المداخؿ اإلدارية التذاتيا  )فاطمة .تمكنيا مف ترشيد إنفاقيا وا 
 (080، ص0310أحمد، 

الموارد أف عممية تخصيص  عمى( 0339ف، وآخري نتائج دراسة )أشرؼ العربي وفي ىذا الصدد أكدت
مصر ال تتـ وفًقا لمعايير واضحة ومحددة، وىو ما ترتب  فيالعامة عمى الجامعات والمعاىد الحكومية 

ومف ثـ ضرورة التأكيد عمى كفاءة  ؛عميو ضعؼ كفاءة اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ العالي بشكؿ عاـ
  .(20، ص0339، وآخريف أشرؼ العربينفاؽ المختمفة)تخصيص الموارد المالية عمى الجيات وبنود اإل
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فيناؾ عدة أوجو قصور ( 0311الذي أوضحتو )دراسة سماح زكريا، في جامعة بنيا  وىكذا الوضع
مف حيث عجز الموازنة بالجامعة عف الوفاء بمتطمبات  بجامعة بنيااـ إدارة التكاليؼ واإلنفاؽ تنتاب نظ

ساعدة؛ ويرجع ذلؾ إلى تخصيص تطوير التعميـ الجامعي وضماف جودتو واعتماده بخدمات أخرى م
أكثر مف نصؼ نصيب الطالب مف الموازنة لتمويؿ األجور والمرتبات والمكافآت ألعضاء ىيئة 

، أما نسبة اإلنفاؽ عمى معظـ موازنة الجامعة وىو ما يمثؿ، التدريس ومعاونييـ واإلدارييف والعامميف
عوؽ ، وىذا ما ينسبة ضيمئة ييف تثماراتنسبة اإلنفاؽ عمى االسو المستمزمات السعمية أو الخدمية، 

كما  ،بالجامعة تسيير العممية التعميميةل وتوفير ما يمـز الجامعة عف التوسع في اإلنشاءات والتجديد
الجامعة بسبب تضحـ اإلدارة الجامعية في  موازنةأشارت الدراسة أف جامعة بنيا تعاني مف ىدًرا في 

، ويؤثر ىذا بالتالي بالسمب عمى نصيب الطالب مف ىذه جيازىا اإلداري عف جيازىا األكاديمي
وخدماتو المختمفة، األمر الذي يتطمب إعادة النظر في ىيكؿ العمالة بجامعة بنيا وكمياتيا  الموازنة

مف أجؿ تطوير التعميـ الجامعي بجامعة بنيا وضماف جودتيا  موازنتياوكذلؾ تطوير نظـ إدارة 
جامعة بنيا قسـ موازنة ويؤكد ذلؾ تحميؿ اعتمادات ، (122-122ص ص ، 0311 سماح زكريا،)واعتمادىا

مف الموازنة لمباب األوؿ  %(81نسبة )تخصيص حيث يتـ ، (*)ـ0312/0312تعميـ لمعاـ المالي 
الباب الثاني مف الموازنة )شراء السمع نسبة اإلنفاؽ عمى (، في حيف تصؿ األجور والمرتبات)

مف الموازنة(  السادسف أف نسبة اإلنفاؽ عمى االستثمارات)الباب ، في حي(%2.2)إلى  والخدمات(
، باإلضافة إلى أف نسبة اإلنفاؽ المخصصة مف الموازنة لمدعـ والمنح والمزايا %(%13.2تصؿ إلى )

%(، ونسبة اإلنفاؽ المحددة لممصرفات األخرى )الباب 302االجتماعية )الباب الرابع( تصؿ إلى )
 .%(1.1الخامس( تصؿ إلى )

ـ أف مف أىـ 0312-0313وما يدعـ المشكمة أيًضا توضيح جامعة بنيا في خطتيا االستراتيجية 
التيديدات التي تقابميا الجامعة تمؾ الخاصة بضعؼ الموازنة المخصصة لمجامعة وضعؼ مساىمة 

، خاصة (02ص ،0313، 0312-0313إستراتيجية جامعة بنيا  جامعة بنيا:)المجتمع في تمويؿ مؤسساتيا الجامعية
لحضور المؤتمرات  ألعضاء ىيئة التدريسقمة الدعـ المادي الذي تخصصو الجامعة فيما يتصؿ ب

 وفي ىذا الصدد أيًضا، (032، ص0339 إلياـ محمود،)والندوات العالمية أو القياـ بالزيارات العممية بالخارج
المخصصة مف الدولة  ازنةالمو أف جامعة بنيا تعاني مف ضعؼ  (0310شارت دراسة )ىناء ىيكؿ، أ

ضعؼ تمويؿ الجامعة لمراكزىا و %، 3.0عمى البحث العممي حيث إنيا لـ تتعد خاصة لإلنفاؽ 
سوء توزيع الموارد المالية لممراكز البحثية، حيث المرتبات والمكافآت تمتيـ النصيب األكبر و البحثية، 
، 0310 ىناء ىيكؿ،).متنمية المينية لمباحثيفلمتمويؿ تمكف مف عقد دورات تدريبية لآلية عدـ وجود و منيا، 

   (029ص 
قمة المبالغ المصروفة ألغراض التجييزات البرمجية واإللكترونية والحاسوبية بجامعة عمى ذلؾ  ولقد ترتب

الالزمة إلجراء  بنيا وكمياتيا، وجود نقص شديد في المستمزمات األساسية كاألجيزة والمعدات واألدوات
قمة الدعـ المناسب مف موازنة الجامعة السنوية لبعض التجييزات األساسية عالية  البحوث العممية،

التكاليؼ في بعض الكميات مثؿ )مطياؼ الكتمة، المجاىر اإللكترونية، مختبرات المغات والنطؽ، 
                                                           

 انظر محور: رابًعا: واقع إدارة التكاليف في جامعة بنها. ) *(
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مصنع النيتروجيف السائؿ(، قمة القاعات الدراسية واألخرى المخصصة لمندوات والحمقات العممية، قمة 
مبالغ المصروفة لشراء الكتب والدوريات والمراجع العربية واألجنبية سواء أكاف ذلؾ لممكتبة المركزية أـ ال

   (128-122ص ، ص 0311 سماح زكريا،)لمكتبات الكميات بجامعة بنيا.
ومف ثـ فجامعة بنيا بحاجة إلى تطوير نظـ إدارة مواردىا المالية عمى النحو الذي يمكنيا مف مواجية 

ضوء  يوفالتحديات؛ وليكف ذلؾ مف خالؿ تطبيؽ إحدى مداخؿ محاسبة التكاليؼ المستحدثة،  تمؾ
 :يسؤاؿ الرئيس التالال يذلؾ تحددت مشكمة البحث ف

اإلفادة من خبرة ضوء  في جامعة بنهاالتكاليف عمى أساس النشاط في  مدخل إدارة تطبيقكيف يمكن "
 ؟"جامعة والية واشنطن وجامعة سات إدوارد

 :يؿ عدة أسئمة فرعية تتمثؿ فيما يمويتفرع مف ىذا السؤا
 ؟التعميم الجامعي في النشاطأساس لتكاليف عمى  إدارةمدخل ل األسس النظريةما  -1

جـامعتي واليـة واشـنطن وسـات  فـي النشـاطأسـاس التكاليف عمـى  إدارة تطبيقات مدخلما  -2
 ؟إدوارد

 ؟واشنطن وسات إدوارد بين جامعتي والية أوجه التشابه وأوجه االختالفما  -3

 ما واقع إدارة التكاليف في جامعة بنها؟ -4

ــق مــدخل -5 ــا مراحــل تطبي ــاليف  إدارة م ــى التك ــي النشــاطأســاس عم ــة بنهــا ف وعوامــل  جامع
 ؟نجاحه

إدارة التكاليؼ عمى أساس  ىية ماالتعرؼ عمى  في اليأىداؼ البحث الح تتمثؿ أهداف البحــــث:
إدارة  لمدخؿ تطبيقات جامعة والية واشنطف وجامعة سات إدوارد النشاط في قطاع التعميـ الجامعي،

تحديد أوجو التشابو وأوجو اإلختالؼ بيف جامعتي والية واشنطف وسات ، التكاليؼ عمى أساس النشاط
إدوارد، والتوصؿ إلي مراحؿ وعوامؿ نجاح تطبيؽ مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط في جامعة 

 .بنيا
 :فيما يميالحالي ضح أىمية البحث تت ث:أهمية البحــــ

عمى  بمؤسسات التعميـ الجامعيتختص بإدارة الموارد المالية المتاحة  ميمةقضية ىذا البحث يعالج   -1
إدارة التكاليؼ عمى أساس  مدخؿوىو  ،الحديثة اإلداريةمحاسبة ال مداخؿنحو فعاؿ باستخداـ إحدى 

 والذي:  النشاط
نفاقيا في لدقيقة عف كيفية ييتـ بتوفير المعمومات ا - تخصيص التكاليؼ وفًقا ألغراض التكمفة وا 

 .أوجو الصرؼ المناسبة ليا
 قد يفيد في تقميؿ التكاليؼ الجامعية. -
فيما يتعمؽ بتخصيص التكاليؼ  رشيدةستراتيجية إيساعد القيادات الجامعية عمى اتخاذ قرارات قد  -

 المقدمة.بما ينعكس عمى مستوى جودة الخدمات التعميمية 
 .اىتمت بإدارة ومحاسبة التكاليؼ الجامعية البحوث القميمة التي مفىذا البحث يعد   -0
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  البحث الحالي عمى الحدود اآلتية: قتصري حدود البحث:

مدخؿ إدارة ل دراسة تطبيقات جامعتي والية واشنطف وسات إدواردتمثؿ في : الموضوعيالحد  -1
، ولقد اختص البحث جامعة بنيالتطبيؽ ىذا المدخؿ في  ياواإلفادة منالتكاليؼ عمى أساس النشاط 

التكاليؼ عمى  إدارةبداية ظيور وتطور مدخؿ ألف نظًرا  بخبرة ىاتيف الجامعتاف األمريكيتفالحالي 
الجامعات  وطبؽ فيثـ ذاع ىذا المدخؿ  ،مريكيةعماؿ والصناعة األبيئة األ فيكاف ساس النشاط أ

 .العديد مف الدوؿ األخرى في المؤسسات الخدمية والحكومية مختمؼ مريكية؛ ومف ثـ فياأل
دارة الحساباتوحدات  رؤساء اقتصر البحث الحالي عمى الحد البشري: -0 جامعة ب إدارة الموازنة وا 

 . وكمياتيا بنيا

، تعمؿ بيا الباحثة ؛ نظًرا ألنيا الجامعة التيجامعة بنيا اقتصر البحث الحالي عمىالحد الجغرافي:  -0
عف أف جامعة بنيا مف الجامعات التي اىتمت بتطوير أدائيا في األونة األخيرة بشكؿ فضاًل 

 .واإلقميمية مراكز ترتيب في العديد مف التصنيفات الدوليةحصوليا عمى ممحوظ ويظير ذلؾ مف 

مقابالت التـ إجراء و  ،(ـ0312-0310) الفترة مف فيزمف إجراء البحث  تمثؿالحد الزمني:  -0
دارة الحسابات ر مع مفتوحة ال الفترة مف  وكمياتيا في جامعة بنيابؤساء ومديرى إدارة الموازنة وا 

 .ـ0312أكتوبر  8سبتمبر حتى 10

نظًرا لطبيعة المشكمة الحالية، والتي تركز عمى دراسة  المقارف المنيج اتبع البحث الحالي منهج البحث:
واإلفادة منيا تكاليؼ عمى أساس النشاط المدخؿ إدارة ل تطبيقات جامعتي والية واشنطف وسات إدوارد

مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط في بيئة التعميـ وصؼ ودراسة  :مف خالؿ في جامعة بنيا
إدارة  مدخؿالمقارنة في  جامعتي جامعتي المقارنة، وتحميؿ خبرةفي  تطبيقاتو، والتعرؼ عمى الجامعي

جراء ، و منيا في ضوء العوامؿ الثقافية المؤثرة فييافادة محاولة اإلو  التكاليؼ عمى أساس النشاط ا 
لبياف أوجو التشابو ىاتاف الجامعتاف  إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط في تطبيقات مدخؿالمقارنة بيف 

إدارة التكاليؼ عمى  مراحؿ وعوامؿ نجاح تطبيؽ مدخؿواالختالؼ فيما بينيما وتفسيرىا لمتوصؿ إلى 
 .بنياأساس النشاط في جامعة 

إدارة وحدات رؤساء مف المقابمة المفتوحة والتي طبقت مع عينة  عمى الياعتمد البحث الح البحث:أداة 
دارة الحسابات  .مقصودةبطريقة عينة وتـ اختيار ىذه اليا، كمياتو  جامعة بنياب الموازنة وا 

ات إدارة الموازنة وحدرؤساء مف  فرًدا( 03) حجميابمغ عمى عينة  اليالبحث الحاشتمؿ  عينة البحث:
دارة الحسابات   الموازنةلدرايتيـ بأمور  نظًرا ؛ا وىي تقريًبا عدد المجتمع األصميوكمياتيجامعة بنيا بوا 

   .وكيفية إدارتيا
النشاط  أساس عمى التكاليؼ دارةإ مدخؿاستخداـ مصطمحي عمي الرغـ مف  مصطمحات البحث:

Activity-Based Cost Management ABCM أساس  عمى التكاليؼمحاسبة  ومدخؿ
ف أ، إال العديد مف الدراسات التربوية في نحو تبادلي عمى ABC  Activity-Based Costingالنشاط

دارة األنشطة والتكاليؼ النشاط ت أساس عمىالتكاليؼ دارة إ عتبر المفيـو األشمؿ الذي يتضمف تحميؿ وا 
يستخدميا  عف التكمفة التياط يوفر معمومات النش أساس عمى التكاليؼفمدخؿ محاسبة  ؛المرتبطة بيا
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 التكاليؼ دارةإوبالتالي فإف مصطمح  ؛داريةتخاذ القرارات اإلالالنشاط  أساس عمى التكاليؼ دارةإمدخؿ 
تخاذ داة إدارية الأ ا لتحديد تكاليؼ النشاط إلى كونودقيقً  االنشاط تطور مف كونو منيجً  أساس عمى

 :اآلتي فيتحددت مصطمحات البحث الحالي وعميو  ،(Smit, R., 2006, P.14) القرارات
 :Activity-Based Cost Management (ABCM)ساس النشاط أالتكاليف عمى  إدارة -1

ستخداـ المعمومات اداء المؤسسة عف طريؽ أ ورقابةدارة إ بأنيا النشاط أساس ىعمالتكاليؼ دارة إٌتعرؼ 
بغرض جمع  ABC مدخؿ تستخدـ وىي ،لدعـ القرار النشاط لكونيا الوسيمة األساسية ىالقائمة عم

عمميات  في ميـدور  ساس النشاطأمحاسبة التكاليؼ عمى إدارة و ولكؿ مف  ،بالتكمفة ةالبيانات الخاص
 Visse,r Arjan and) .المختمفةالمؤسسية نشطة تحميؿ وتصميـ العمميات واأل مف حيثإعادة التفكير، 

Sloooten, Kees Van, 2005, P.229)  
نشطة اإلدارة المستخدـ لضماف قدرة األ مدخؿ بأنياالنشاط أساس  ىعمالتكاليؼ دارة إكما تعرؼ 

تطبيؽ  ويجري تقويـ القيمة مف خالؿ ،بناء قيمة مضافة ىزمة لتوفير المنتجات والخدمات عمالال
 وقوى ،دةالنشاط مثؿ بيانات الدخؿ، فيـ العميؿ، معايير الجو أساس  ىتقنيات محاسبة التكمفة عم

  (Doostzadeh, Ebrahim,et-al, 2014, P.617) .السوؽ
 ةعتباره حقيقانظاـ لمحاسبة التكاليؼ يأخذ في  اا إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط بأنيأيضً وتعرؼ 

أف بعض التكاليؼ ال ترتبط بالحجـ، ولكف تعتمد عمي نوع وعدد األنشطة التي يجب تنفيذىا إلنتاج 
 ،نظاـ التكاليؼ إلي تكاليؼ مباشرة وتكاليؼ غير مباشرة، بحيث يقسـ ىذا التالخدمات والمنتجا

ليس و التكمفة،  أغراضما مف  لغرضالتكاليؼ المباشرة ىي التكاليؼ المتكبدة بشكؿ خاص و 
 ىيتـ تخصيصيا بشكؿ غير مباشر عموالتي مباشرة الالتكاليؼ غير ، و إنتاج الخدماتإلجمالي 
يحاوؿ  ABCMالنشاط  ىعم فمدخؿ إدارة التكاليؼ وبالتالي، طوات عديدةالتكمفة وفقًا لخ أغراض

ر المستمر يالوصوؿ إلي التطو و  ضبط التكمفةو مف أجؿ تقميؿ التكاليؼ  ABCنظاـ  ىالتأثير عم
  (Visser, Arjan and Slooten, Kees, 2005, PP.230-231 ).داءلأل

مجاؿ  المتطورة في المداخؿ أحد ا بأنوإجرائي  ؼ عمى أساس النشاط إدارة التكاليمدخؿ عرؼ بذلؾ وي
عمى المعمومات التي يوفرىا مدخؿ محاسبة  فكرة عممو يعتمد بشكؿ أساسي في ياإلدارية والذمحاسبة ال

اتخاذ القرارات اإلدارية اإلستراتيجية المتعمقة بفعالية التكمفة وتقميؿ  التكاليؼ عمى أساس النشاط في
 .ومخرجاتيا دة اإليرادات مع الحفاظ عمى مستوى جودة خدماتيا وعممياتياالمصروفات الجامعية وزيا

 : Activity-Based Costing(ABC) ساس النشاطأعلى  التكاليفمحاسبة  -6

التكمفة  غراضأداءات أو تكمفة البقياس  تقـو يةمنيج نياأبالنشاط  ساسأ ىعم اليؼمحاسبة التك تعرؼ
مفة ويتـ تخصيص تك ،ستيمؾ األنشطة، واألنشطة تستيمؾ المواردالتكمفة ت غراضأف ،؛واألنشطة والموارد

التكمفة  غراضأ ىارد، ويتـ تخصيص تكمفة النشاط إلستخداميا ليذه المو ال ااألنشطة وفقً  ىإلالموارد 
 ,Januszewsk,i Arkadiusz) لتمؾ األنشطة. ةاسبنالتكمفة الم غراضأستخداـ ا بناء عمى)المخرجات( 

2008, P.3)   
نشطة ؼ لألنيا طريقة تكمفة تخصص التكاليأساس النشاط بأتعرؼ محاسبة التكاليؼ عمى ما ك  

نشطة، بحيث تستيمؾ المنتجات األ ؛نشطةوالمنتجات بناء عمى استخداـ كؿ منتج مجموعة مف األ
مؾ الموارد نشطة تستياأل يأالمؤسسات  ؛ ويترتب عمى ذلؾ تحديد مديرينشطة تستيمؾ المواردواأل
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نشطة بيدؼ تقميؿ التكاليؼ وتحسيف الجودة ويعرؼ دارة الفعالة لتكاليؼ ىذه األتركيزىـ عمى اإل ويكوف
 ,Hermanson, Roger, Edwards, James and Iuanceuich, Susan, 2006) .ساس النشاطأدارة عمى ذلؾ باإل
P.110)   

 ىة المؤسسة والذي يساعد عمي إلدار منطق مدخؿمحاسبة التكاليؼ عمى أساس النشاط بأنو  ويعرؼ أيًضا
التكاليؼ والنفقات  فأ في لوالفكرة الضمنية وتتمثؿ  ،ة وتحديد تكاليفيايتوضيح وتقييـ العمميات المؤسس

يوجد فقط نما أو ال يوجد تكمفة داخؿ المؤسسة، و  ،تتراكـ كنتيجة ألنشطة اإلدارةبؿ ال تنشأ تمقائيًا، 
   (Kont, Kate-Riin, 2014, P.4) تكبد التكاليؼ ىإل تؤدىدورىا لخدمة العميؿ والتي ب تنفيذىاأنشطة يتـ 

يركز عمى إدارة  التكاليؼ عمى أساس النشاط إجرائي ا بأنو مدخؿ إداري  ويعرؼ بذلؾ مدخؿ محاسبة 
 ديد مجموعة األنشطة المؤسسية التيبفاعمية عف طريؽ تح بمؤسسات التعميـ الجامعيالموارد المالية 

ألداء ىذه األنشطة  ثـ تحديد تكاليؼ ىذه األنشطة ثـ توفير الموارد المطموبة ،امعاتتمارسيا ىذه الج
تقديـ  تتمثؿ في ستراتيجية لممؤسسة الجامعية والتيالنياية األىداؼ والغايات اإل بحيث يتحقؽ في

 خدمات متنوعة ومنتجات وفًقا لما ىو مخطط لو.
 :يفيما يم ية ذات الصمة بالبحث الحالالسابق يمكف توضيح الدراسات الدراسات السابقة:

  (63-32، ص ص8002)عفاف مبارك حممد، (2003ظل المنافسة") ستراتيجية في"دور نظام إدارة التكاليف اإل (1
ومدى اختالفو ستراتيجية إجراء دراسة تحميمية لمضموف أبعاد نظاـ إدارة التكاليؼ اإل إلى الدراسة ىدفت

وجو، معتمدة عمى دراسة حاالت عممية قامت بتطبيؽ نظاـ  يأ يفعف محاسبة التكاليؼ التقميدية و 
تجربة  يحداىا خدمية غير ىادفة لمربح وىإنوعيف مف المؤسسات  يستراتيجية فإدارة التكاليؼ اإل
تجربة لثالث شركات  يية ىادفة لمربح وىسترالية، واألخرى صناعاإل Monashجامعة مونايش 

ا قصورً  ستراتيجية ظير ليعالجلتكاليؼ اإلأف نظاـ إدارة ا ىنتائجيا إل لقد توصمت الدراسة فيو ، أمريكية
ستراتيجية المؤسسة إعداد معمومات تخدـ تحقيؽ إميدية خاصة فيما يتعمؽ ببمحاسبة التكاليؼ التق

المنتجات، و عة األنشطة، لمواجية ظروؼ المنافسة العالية، وذلؾ عف طريؽ تحميؿ تكاليؼ ومنف
 .والعمميات

ساس أدارة التكاليف عمى إب مقترح لقياس تكاليف الجودة باستخدام منهج "أسمو   (2
 (236-233ص ص ،8002)مساسم كامل موسى،  (2004)نشطة"األ 

ساس أدارة التكاليؼ عمى إاستخداـ منيج بطار مقترح لقياس تكاليؼ الجودة إوضع  إلى الدراسة تىدف  
قياس ف ألى إنتائجيا  د توصمت الدراسة في، ولقالدراسة عمى المنيج الوصفي واعتمدتنشطة، األ

القصور  ىـ نواحيأعالج  ساس النشاط يساعد فيأدارة التكاليؼ عمى إظؿ منيج  تكاليؼ الجودة في
ة نشطفير المعمومات الالزمة عف األمف حيث تو  ظؿ محاسبة التكاليؼ التقميدية فيتكاليؼ الجودة  في

ا مم ؛كثر دقةأنتاج وتكاليؼ جودة إلى تكاليؼ إء لموصوؿ دانشطة ومقاييس األوالعمميات ومحركات األ
ال تضيؼ قيمة لممنتج والمتسببة  نشطة التيتحديد األ فيساس النشاط أدارة التكاليؼ عمى إيفيد مدخؿ 

استبعادىا مف خالؿ البيانات  نشطة المرتبطة بالتقييـ والعمؿ عمىزيادة تكاليؼ الجودة خاصة األ في
 .منيجىذا ال يوفرىا التي
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: دراسة حالة محمية" العاليمؤسسة التعميم  اسبة التكاليف عمى أساس النشاط في"تطبيق مح (3
(2006) (Krishnan, Abbalagan, 2006, PP. 75-90) 
الجامعات وكيؼ  في ساس النشاط أتحميؿ كيفية تطبيؽ نظاـ محاسبة التكاليؼ عمى  إلى الدراسة تىدف

عماؿ مقارنة بنظاـ التكاليؼ ستراتتيجية التشغيمية والخاصة باألت اإلاتخاذ القرارا يسيـ ىذا النظاـ في
اليزية، ولقد مال جامعةمالمقارف، واعتمدت عمى دراسة حالة ل، واستخدمت الدراسة المنيج التقميدي

 ادقيقً  اساس النشاط قد وفر نظامً أأف نظاـ محاسبة التكاليؼ عمى  لىإنتائجيا  توصمت الدراسة في
مثؿ التكمفة لكؿ ة لمنتجاتيا وخدماتيا فة الصحيحالجامعة مف حساب التكم اليؼ ومكف مديريدارة التكإل

تقمؿ القيمة المضافة ليدؼ  ي التكاليؼ التيأيحركيا و  يف تذىب التكاليؼ وما الذيألى إوفيـ  ،طالب
لى اتخاذ إ كيداتأكما حوؿ عممية اتخاذ القرارات بناء عمى الحدس والت ،نشطةالتكمفة وكيؼ تعمؿ األ

عمى األنشطة غير القيمة  القضاءو التنبؤ والتخطيط، وتقدير التكاليؼ و  القرارات بناء عمى الحقائؽ
 .المضافة

)سامل عبد اهلل حلس،  (2007"نظام تكاليف األنشطة كأساس لقياس تكمفة الخدمات التعميمية بالجامعات") (4
   (822-833، ص ص8002

 قياس مجاؿ في (ABC) النشاط أساس عمى التكمفة عف لمحاسبةا مدخؿ استخداـ إلى الدراسة تىدف
 وتحديد اإلدارية، القرارات ترشيد مجاؿ في الالزمة المعمومات وتوفير التعميمية، الخدمات تكمفة وترشيد
 المنيج ، واعتمدت الدراسة عمىدقيقة موضوعية أسس عمى الجامعات في الخدمات تمؾ أسعار

 المشكالت عمى التغمب إمكانية إلى نتائجيا في الدراسة ، وتوصمتباطياالستن المنيجو  االستقرائي
 نظاـ باستخداـ وذلؾ المباشرة، غير التكاليؼ وتوزيع لتخصيص التقميدية الطرؽ باستخداـ المرتبطة
 لكؿ المناسبة التكمفة محركات حسب عمى نشاط لكؿ تكمفة معدالت استخراج في األنشطة تكاليؼ
مكانيةو ، منيا  عمى التسعير أفه الدراسة إلى ذكما توصمت ى، الرأسمالي التحميؿ مشكمة عمى غمبالت ا 

 .التكاليفي الوعي زيادة في يسيـو  معيا والمتعامميف الجامعة إدارة مف كال   يفيد التكاليؼ بيانات أساس
د تطوير األداء المالي: دراسة تطبيقية حول إعدا ليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في"دور أسا (5

   (8002درويش مصطفى اجلخلب، )ABC"(2007)موازنة الجامعة اإلسالمية وفًقا ألسموب 
 اإلسالمية الجامعة موازنة إعداد في ABC مدخؿ استخداـ إمكانية عمى التعرؼ إلى الدراسة تىدف 

 صمتتو و ، التحميمي المنيج الوصفي عمى الدراسة اعتمدت قدلو  استخدامو، عمى المترتبة والمزايا بغزة،
 األسموب إلى اإلسالمية تفتقر الجامعة موازنة إعداد في المتبعة الطريقة أف إلى نتائجيا في الدراسة
 األسموب استخداـ تحققيا نتيجة أف يمكف التي المزايا مف الكثير مف الجامعة تحـر وبالتالي العممي
 األنشطة عمى المبني ليؼأسموب التكا حسب اإلسالمية الجامعة موازنة إعداد أف تبيف كما العممي،

 تخفيضويفيد في القرارات  واتخاذ والرقابة لمتخطيطو  الجامعة موازنة إلعداد اسميمً  اأساسً  يوفر
 تضيؼ التي األنشطة عمى والوقوؼ التكاليؼ حجـ عف تفصيمية معمومات وتوفير السنوية المصاريؼ

 .قيمة تضيؼ ال التي وتمؾ قيمة
مؤسسات التعميم  فيالتكاليف مشاكل اس النشاط لمعالجة "مدخل محاسبة التكاليف عمى أس (6

  (Abu-Tapanjej, A. M., 2008, PP. 29-57) (2008كاديمية")من منظور كمية أالجامعي: 
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نشاط، محاسبة التكاليؼ عمى أساس ال مدخؿـ لقياس التكمفة وىو مالئ مدخؿتطوير  إلى الدراسة تىدف
تعميـ الجامعي، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي مؤسسات ال وفحص مدى إمكانية تطبيقو في

واعتمدت عمى دراسة حالة لكمية إدارة األعماؿ بجامعة مؤتة األردنية، ولقد توصمت الدراسة في نتائجيا 
لمحاسبة التكمفة داخؿ المؤسسة الجامعية، مف حيث بناء وتحديد  كمدخؿ ABC مدخؿإلى أىمية 

معرفة دقيقة عف التكاليؼ الخاصة بالبرامج التعميمية، وتحديد مخصصات األنشطة المؤسسية، وتوفير 
قمص طريقة لضبط ت التوصؿ إلىصورة مالئمة عف التكمفة الفعمية، و  نشطة المتضمنة بيا، وتوفيراأل

ـ األكاديمية، وكيفية رتفاع التكاليؼ، والتعرؼ عمى كيفية تخصيص الموارد المالية لألقسااإليرادات وا
 و مالئـ وفعاؿ.نح إنفاقيا عمى

ساس النشاط ومحاسبة استهالك الموارد لتعزيز أ"إطار مقترح لمتكامل بين نظام التكاليف عمى  (7
-328، ص ص8006حممد شحاته خطاب، )(2009ساس القيمة: دراسة نظرية وميدانية")أدارة عمى فمسفة اإل

323)    
ساس النشاط ومحاسبة استيالؾ أعمى طار مقترح لمتكامؿ بيف نظاـ التكاليؼ إوضع  إلى الدراسة تىدف 

ستخدمت الدراسة ، واالشركات المصرية ببعض عماؿ المؤسسيةتدعيـ القدرة التنافسية لبيئة األلالموارد 
مقترح لمتكامؿ الطار اإلف أ لىإنتائجيا  وتوصمت الدراسة في، والمنيج االستنباطي المنيج االستقرائي

حاسبة استيالؾ الموارد يقـو عمى االستفادة مف مزايا كؿ مف ساس النشاط ومأبيف نظاـ التكاليؼ عمى 
ع طراؼ القيمة لممتعامميف مأثر ذلؾ عمى أساس القيمة لبياف أدارة عمى النظاميف لتعزيز فمسفة اإل

كثر أدارية إقرارات  تخصيص التكاليؼ وبالتالي كبر فيأتحقيؽ دقة  المؤسسة، وتمثمت ىذه المزايا في
  مثؿ لموارد المؤسسة.الستغالؿ األوتحقيؽ اتخطيط الموارد  كبر فيأدقة وقدرة 

عمى أساس النشاط في مؤسسة التعميم الجامعي: الفوائد التكاليف إدارة تطبيق نظام "  (8
 (Ismail, Noor Azizi, 2010, PP. 40-52) (2010والتحديات")

 والتعرؼ عمى ،بماليزيا ةالحكومي ةجامعالفي  ABC مدخؿكيفية تطبيؽ التعرؼ عمى  إلى الدراسة تىدف
الجامعي، واستخدمت التعميـ  في بيئةيذا المدخؿ عوائؽ والتحديات التي تحوؿ دوف التطبيؽ الناجح لال

تقدير  أمكف استخدامو في ABC نموذج الدراسة المنيج الوصفي، وتوصمت الدراسة في نتائجيا إلى أف
ة لممعمومات الضرورية وذات امعية أكثر شموليجعؿ أنظمة المعمومات الجو تكاليؼ البرامج األكاديمية 

 دارة تكاليفيا بفعالية واستخداميا في اتخاذ القرارات اإلدارية الصحيحة. إ فيالجامعة ومساعدة  المعنى
جنوب  النشاط إلدارة الجامعات الخاصة في"استخدام محاسبة التكاليف عمى أساس   (9

  (Naidoo, Moonsamy, 2011, PP. 109-116) (2011فريقيا")أ
اقتراح مدخؿ جديد إلدارة التكاليؼ في الجامعات الخاصة باستخداـ محاسبة التكاليؼ  إلى الدراسة تىدف

مف  افي منافسة نظرائي رغبتيافي حاؿ  ىذه الجامعاتالفوائد التي تجنييا ، و عمى أساس النشاط
صفي واعتمدت عمى دراسة واستخدمت ىذه الدراسة المنيج الو  ،الحكومية بالسوؽ التنافسي الجامعات
عمي الرغـ مف  ونتائجيا إلى أن يفريقيا، وتوصمت ىذه الدراسة فأجامعة خاصة بجنوب " 02"حالة ؿ

تؤدي ىذه الوظيفة بإدارة  اإال أني ؛ؼأف غالبية الجامعات ال يوجد بيا قسـ منفصؿ إلدارة التكالي
 الجامعاتاألفريقي أجبر  الجامعيبقطاع التعميـ أف التغيرات الديناميكية و  ،المحاسبة المالية الممحقة بيا
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نظـ  إلى بيا ةالتقميدية الخاص نظـ محاسبة التكاليؼوتغيير  ىنظـ أخر  ىعمي التركيز عم ةالخاص
  .حاسبة التكاليؼ الحديثةم
ساس النشاط أمدخل محاسبة التكاليف عمى  -الحكوميةالجامعة  "تحديد التكمفة التعميمية في (13

 (Amir, Amizawati Mohd, et-al, 2012, PP. 34-48) (2012المعدل" )
الجامعات باستخداـ مدخؿ  دراسية فيداة لتقدير وتحديد تكاليؼ البرامج الأبناء  إلى الدراسة تىدف  

، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي واعتمدت عمى ساس النشاط المعدؿأمحاسبة التكاليؼ عمى 
ف مدخؿ محاسبة ألى إنتائجيا  ، وتوصمت ىذه الدراسة فييزيابمال الحكوميةدراسة حالة لمجامعة 

ستراتيجية والتشغيمية امعة ودعـ عممية صنع القرارات اإلالتكاليؼ قد حسف عممية تقدير تكاليؼ الج
تحفيزية  دةأمكف استخدامو كأ، و كثر دقة عف التكاليؼأتاحتو معمومات إمف خالؿ  فضؿأبشكؿ 
دراؾ إدارة الجامعة مف إتمكف  وكذلؾ حسف مف رؤية المعمومات التي، ةالجامع وتقويمية في يةواتصال

 ال تضيؼ خرى التيتضيؼ قيمة واأل نشطة التيوالتمييز بيف األ ،نشطةالروابط بيف التكاليؼ واأل
 .قيمة
لمجامعات  والعقبات مكاناتاإل-الكاممة لمتكاليف"محاسبة التكمفة عمى أساس النشاط كوسيمة  (11

 (Lutilsky, Ivana and Dragiji, Martina, 2012, PP. 33-57) (2012وروبية")األ 
البيئة  نشطة فيساس األأمكانية تطبيؽ طريقة محاسبة التكاليؼ عمى إتحميؿ  إلى الدراسة تىدف
، المنيج الوصفي، واستخدمت الدراسة األوروبية   University of Zagrebلجامعة زغرب كاديميةاأل

نشطة يوفر تخصيص ساس األأف نظاـ محاسبة التكاليؼ عمى ألى إتائجيا ن وتوصمت ىذه الدراسة في
ردىا انظمة التقميدية، ويؤكد عمى استيالؾ الكميات الجامعية لمو كثر عدالة لمتكاليؼ مف األأوتعييف 

نيا تمكف ىذه الكميات مف تخصيص تكاليفيا بشكؿ حقيقي، وأف مف أ، كما افعميً  اساسية استيالكً األ
ف جودة ومصداقية البيانات المالية، تحقؽ الرقابة الفعالة لمموارد، س  حَ أنو يٌ  ABCؽ نظاـ فوائد تطبي

التقويـ الفعاؿ لألداء و دارة المالية وعمميات اتخاذ القرارات، ف اإلالمعمومات الكمية والوصفية، تحس ورقابة
 والخارجي.االقتصادي لمجامعات ووحداتيا وبرامجيا ومشروعاتيا عمى المستوى الداخمي 

ساس النشاط بهدف تحسين أسموب التكمفة عمى أو  سموب القياس المرجعيأالتكامل بين " (12
  (3202-3223، ص ص8038خدجية حممد كوسه، ) (2012داء)دراسة نظرية(")األ
مف خالؿ  ساس النشاط والقياس المرجعيأالتكمفة عمى  سموبيأتحقيؽ التكامؿ بيف  إلى الدراسة تىدف

دت الدراسة عمى المنيج ، واعتمستراتيجية التحسيف المستمرإخداـ باست وذلؾ ،لية بينيماالعالقة التباد
 سموب القياس المرجعيأاستخداـ ف ألى إنتائجيا  ، وتوصمت الدراسة فياالستقرائي والمنيج االستنباطي

سموب أف أستراتيجية لممؤسسة، و ىداؼ اإلوضع مقاييس مرجعية مالية وغير مالية ترتبط باأل يـ فييس
فضؿ مف الدقة عند تحديد أيحقؽ مستوى  التحديد السميـ لمتكمفة الذي يحقؽساس النشاط ألتكمفة عمى ا

التكمفة عمى  سموبيأىمية الربط بيف أخفض التكاليؼ، و  مما يساعد في ؛تكمفة الخدمات والمنتجات
 ف البيانات التيإحيث خرى أمف ناحية والتحسيف المستمر مف ناحية  ساس النشاط والقياس المرجعيأ

برامج  ساسي فيداء المنافسيف تعتبر العنصر األأنشطة وتكاليفيا وعف األ سموبيف عف األيوفرىا كال  
 التحسيف المستمر.
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"مقترح لنموذج محاسبة التكاليف عمى أساس النشاط لتقدير التكمفة النهائية لخريجي الجامعة  (10
  (Moghadam, Ali, 2013, PP. 860-869) (2013")بطهران شاهد بهشتي ةجامعب اإليرانية

قتراح نموذج لتقدير واالنشاط بالجامعات،  عمى أساسبناء نظاـ محاسبة التكمفة  إلى الدراسة تىدف
الجامعي، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي واعتمدت عمى مؤسسات التعميـ  لطالبالتكمفة النيائية 

لمحاسبة التكاليؼ  نموذجتصميـ  لدراسة في نتائجيا إلىوتوصمت اشاىد بيشتي،  ةجامعل دراسة حالة
التكاليؼ واألنشطة  ةمعرفو تعميمية، الغير التكاليؼ واألنشطة  ة: معرفىما فقسميف رئيسي تكوف مف

كفاءة  ىمستو وتحديد مقارنة التكمفة النيائية لمتخصصات المختمفة،  وأمكف ة،التعميمية لممراكز التشغيمي
س والماجستير ر ريو و البكال ىمستو  ىوسط التخصصات بالجامعات عمالنيائية لمتالموظفيف والتكمفة 

  .والدكتوراه
مؤسسات التعميـ  معاناةمع البحث الحالي في  ياض السابؽ لمدراسات السابقة تشابٌ ويتضح مف العر 

ؼ توفير المعمومات الدقيقة عف مختم ارة ومحاسبة التكاليؼ الجامعية فيقصور نظـ إد مف الجامعي
عدـ اىتماـ ىذه  إلىضافة لناحية التعميمية أو اإلدارية، باإلأنشطتيا المؤسسية سواء ما ارتبط منيا با

 تعتبر الجزء األكبر مف نظاـ التكاليؼ بالجامعات توضيح التكاليؼ غير المباشرة التيالنظـ التقميدية ب
واب بأالدولة بناء عمى  ة العميا فيالمحددة مف قبؿ اإلدار ووجود ما يعرؼ بالموازنة الثابتة المركزية 

الدراسات السابقة مع البحث كما تتشابو ، تمارسيا كؿ مؤسسة جامعية محددة ال ترتبط باألنشطة التي
مساعدة الجامعات عمى  ساس النشاط فيأإدارة التكاليؼ عمى  مدخؿىمية أالتأكيد عمى  في الحالي

وتوفير المعمومات دارة الموارد المالية بالجامعات ومحاولة الخروج مف نمطية إ مواجية ىذه العيوب،
ة لموصوؿ لمخرجاتيا تمارسيا الجامع الفعمية التيطة نشالتكاليؼ الجامعية بناء عمى األالدقيقة عف 

نشطة يا واألئتضيؼ قيمة لعمال تحديد األنشطة المؤسسية التي ميويترتب ع الذي األمر ،وأىدافيا
يرادات اإلربحية وزيادة اليؿ التكاليؼ وتحسيف مستوى ملى تقإضافة ال تضيؼ قيمة باإل خرى التياأل

 .الجامعية
حيث استخدمت معظـ  ؛المستخدـالمنيج  فيفي حيف يختمؼ البحث الحالي عف الدراسات السابقة  

بعض  ا لتناولو خبرةحيف اتبع البحث الحالى المنيج المقارف نظرً في  ،الوصفي الدراسات السابقة المنيج
 عرضو فكرة عممو مف حيث في ادة منيا، كما اختمؼ البحث الحاليفمعات األمريكية ومحاولة اإلالجا

تطبيقات جامعتي والية واشنطف ضوء  في جامعة بنياالنشاط في  لكيفية إدارة التكاليؼ عمى أساس
 .وسات إدوارد األمريكتيف

التكاليؼ عمى  إدارة مدخؿاستخداـ تكويف رؤية عامة عف كيفية ويستفاد مف ىذه الدراسات السابقة في 
تحققت لكؿ مؤسسة جامعية قامت بتطبيؽ ىذا  ، والفوائد التيالعديد مف الجامعات أساس النشاط في

دارة التكاليؼ عمى ومف ثـ إمكانية التوصؿ إلى مجموعة مف اإلجراءات والخطوات المقترحة إل ؛المدخؿ
 .الجامعات المصرية أساس النشاط في

 البحث الحالي وفًقا لمخطوات التالية:وعميو يسير 
 .التعميـ الجامعي يإدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط فمدخؿ األسس النظرية ل أواًل:

 ثانًيا: تطبيقات جامعتي والية واشنطف وسات إدوارد لمدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط.
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 نطف وسات إدوارد.ثالثًا: أوجو التشابو وأوجو اإلختالؼ بيف جامعتي والية واش
 .واقع إدارة التكاليؼ في جامعة بنيا رابًعا:

 .في جامعة بنيا وعوامؿ نجاحو النشاطأساس التكاليؼ عمى  مراحؿ تطبيؽ مدخؿ إدارةخامًسا: 
 التعميم الجامعي: يالتكاليف عمى أساس النشاط ف إدارةمدخل ل أواًل: األسس النظرية

ف نسبة كبيرة مف تكاليؼ خدماتيا أحيث  ةت الشركات الصناعيتواجو الجامعات مشكمة مماثمة لمشكال
مراكز مسؤولية مثؿ  ىإل كياناتيا الداخميةتفصؿ الجامعات ما  اودائمً  ،عبارة عف تكاليؼ عامة

جؿ القياـ أمف الموازنة المركزية مف  مصروفاتياتقـو بتخصيص  التي قساـواأل ،الكمياتو رات، ااإلد
مة التي تواجييا الجامعات تتمثؿ في أنيا ال تزاؿ تستخدـ نظـ تقميدية لمحاسبة المشككما أف  ،بعممياتيا

ساسي لمنظاـ التقميدي الحؿ األ، و الحجـ ىمحرؾ تكمفة فردي قائـ عم ىا عممً التكاليؼ والتي تعتمد دائ
ع تجميييتـ ب والذي ،النشاطأساس  ىستخداـ نظاـ محاسبة التكاليؼ عمالمحاسبة التكاليؼ يتجسد في 

التكاليؼ العامة بمراكز مختمفة لمتكمفة، ويستخدـ معدؿ التكاليؼ العامة لتخصيص ىذه التكاليؼ، عف 
المرتبط  نتاجاإل ىت األنشطة ىذه قد ال تقـو عممحركاو  ،ستخداـ بعض محركات النشاطاطريؽ 
 ،النشاطساس أ ىلنظاـ محاسبة التكاليؼ عم أدـ العديد مف محركات التكمفة وفقً ولذلؾ تستخ ؛بالحجـ

نظاـ  ىبة التكاليؼ إلفوائد عدة عف طريؽ التحوؿ مف النظـ التقميدية لمحاس ىيمكف الحصوؿ عمو 
ABCM توزيع أفضؿ و  ،حتياجات المواردتعريؼ أدؽ ال ،: معمومات أفضؿ عف التكمفةمف حيث

ثـ يمكف توضيح  مفو  ؛(Naidoo, Moonsamy, 2011, P.110, P.113) أفضؿ لمتكمفة رقابةو  ،لمموارد النادرة
التكاليؼ عمى أساس  إدارة مدخؿ وتطورىية  ماو ، وتصنيفاتيا التعميـ الجامعي ىية التكاليؼ في ما

 و، وفوائده وخطوات تطبيقمؤسسات التعميـ الجامعي ومبررات تطبيقو في ووأىدافوفمسفة عممو النشاط، 
 وعوامؿ نجاح ىذا التطبيؽ فيما يمي:

 : وتصينفاتها ةهية التكاليف الجامعي ما -1
التعميـ  بقضايا التكمفة فياآلونة األخيرة خاصة خالؿ العقود الثالثة الماضية  لقد تزايد االىتماـ في  

قتصاديات الحجـ والنطاؽ، الموظيفة، ىياكؿ التكمفة،  اتكاليؼ الوحدة، النفقات وفقً  الجامعي مف حيث
؟ ىؿ ىناؾ تباينات طالب: ما تكمفة كؿ ثؿم التكاليؼ التعميمية الت حوؿوطرحت العديد مف التساؤ 

كؿ وظيفة )مثؿ التعميـ، ب الخاصةعبر المؤسسات أو داخميا؟، ما النفقات  الطالبكبيرة بتكمفة تعميـ 
ة التحتية(؟، ىؿ ىناؾ تغيرات شكاؿ المختمفة مف دعـ البنيواأل المجتمعية، الخدمات اإلدارةالبحث، 

 ؛الحجـ والنطاؽ؟ وما اقتصاديات ؟،أو النفقات لكؿ وظيفة طالبمع مرور الوقت بتكمفة كؿ  ىكبر 
مخرجات لملموصوؿ و  الجامعيستخداـ الموارد بالتعميـ فيـ أفضؿ ال ىوؿ إلمف أجؿ الوصوذلؾ 

بعدـ الكفاءة  بضعؼ ىواألخر  المخاوؼ المرتبطة بانخفاض الجودة،المطموبة، ولمتخمص مف تمؾ 
 ،تحمؿ التكاليؼ ىبزيادة التكاليؼ والقدرة عم ةالمتعمق األخرى نتاجية والمخاوؼنخفاض اإلاالمؤسسية و 
 تيانتاجيا  و  ومستوى أدائياستخداميا لمموارد او  الجامعية جودة المؤسساتحوؿ النقد الحكومي ولمواجية 

ستثمار الحكومي اال مف حيث رقابة لتحسيف المحاسبية الجامعيلتعميـ اداء أمؤشرات ل ياستخداموا
 يتـ ىذا اإلطار وفي ،(Lewis, Darrell R. and Dundar, Halil, 2001, PP.133-134) الداخمية وتحسيف الكفاءة

 -:إلى ما يمياإلشارة 
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فيـ  ىاألداة التي تستخدميا المؤسسات بغرض التوصؿ إل ىو :Model Costنموذج التكمفة   -
كمفة يتمثؿ في جمع وتحميؿ أىداؼ نموذج الت ىفإحد ؛باألعماؿ المطموبة منيامالئـ عف التكمفة لمقياـ 

ولذلؾ يمكف  ؛البيانات الناتجة بالمؤسسة مف أجؿ اكتساب معمومات مفيدة تستخدـ في اتخاذ القرارات
لقرارات اإلدارية إنتاج المعمومات الصحيحة التخاذ ا ة نموذج التكمفة وفقًا لقدرتو عمىتقويـ فائد

لتي يؤدييا نموذج التكمفة ىي: جرد المخزوف ليذا التعريؼ فالوظائؼ األساسية ا الصحيحة، ووفًقا
تقدير تكمفة األنشطة والمنتجات والخدمات و وقياس تكاليؼ الخدمات المباعة ألغراض مالية، 

 بفاعمية العمميات فيما يتعمؽبشكؿ عاـ  والعامميفوالعمالء، وتقديـ التغذية الراجعة االقتصادية لمقادة 
 (Griful-Miquelia, Carles, 2001, PP.133-134 )المؤسسية.

اؿ المتنازؿ عنيا نظير األوراؽ النقدية أو القيمة المساوية ليذه األمو  بيايقصد  :Costالتكمفة  -
و أبيف تكمفة المنتج  والفرؽ ،المؤسسة ىالبضائع التي تعود بفوائد جمة عمالخدمات و  ىالحصوؿ عم

 ,.Duron, Robert W ).كبدىا المؤسسةصافي أرباح أو خسارة تت ىخدمة واإليرادات الناتجة تؤدي إلال

2001, P.10)  
أو الكمية،  ةالتكاليؼ التي قد تكوف ضرورية لعمؿ الجامع ىي :Overheadsالتكاليف العامة   -

 ةصيان ىوىذه التكاليؼ قد تشتمؿ عم، إال أنيا ليست تكاليؼ مباشرة لعمميتي التدريس والبحث
التسويؽ و ؿ وشؤوف الطالب، واإلضاءة، يسجتالتمويؿ والقساـ اإلدارية مثؿ األو المنشآت والمالعب، 

، وكيفية عامةالتتبايف سبؿ محاسبة التكاليؼ و  ،والعالقات العامة، وعدد ضخـ آخر مف األنشطة
سبيؿ المثاؿ، برامج الدراسات العميا  ىعم ،، وحتي داخؿ نفس المؤسسةىمعالجتيا مف مؤسسة ألخر 

تعامؿ البنية التحتية  حيف يتـفي  ،أو تدفع أية تكاليؼ عامة كاديمية قد ال تتكبدقساـ األأو األ
لتكنولوجيا المعمومات، مثؿ الخدمات والشبكات والخدمات التكنولوجية والدعـ الفني كتكاليؼ عامة، 

عضاء ىيئة التدريس دفعيا مف خالؿ الموازنة المالية أل يتـتكاليؼ مباشرة تكوف حياف وفي بعض األ
 (Bates, A. W. and Albert Sangra, 2001, P. 161 ).ةأو اإلدار 

 لى قسميف ىما:إالتعميـ الجامعى  في التكاليؼتقسـ بالتالي و 
لمدخالت الالزمة يتـ صرفيا عمى توفير ا مواؿ التيجميع األ وىي مباشرة لمتعميم: تكاليف  -

مف  التكاليؼر ىذه وعادة ما يتـ توفي ،جيزة وتعييف العامميف ودوفع رواتبيـواأل لمتعميـ كالمباني
لمباشرة ىي إذف التكمفة ا ؛و مف خالؿ الضرائب والرسـو واليبات والمساعداتأخالؿ الحكومات 

عمى األنشطة  لإلنفاؽالمبالغ المالية المحددة  التكمفة المنظورة التي يمكف تحديدىا بسيولة وىي
 .التعميمية

وبالرغـ مف يصعب تحديد قيمتيا  التيمنظورة و التكمفة غير ال ىي مباشرة لمتعميم:غير  تكاليف -
لب، مثؿ قيمة وقت الطامتيا تكمفة االختيار، مثأومف  ،مجمؿ تكمفة التعميـ في مؤثرة  ذلؾ فيي

خرى مما أظروؼ  ي ةو ألأطوؿ نتيجة لمرسوب أ االتعميـ وقتً  فبعض الطالب يضطروف لمبقاء في
سف  صبحوا فيأدنى لترؾ التعميـ و لسف األا او نيـ قد تجاوز أقرانيـ و أكبر مف أيجعميـ مف ناحية 

وقاتيـ ىو ف تكمفة االختيار ألإىذه الحالة ف ؛ ففيا الدراسةو نيـ تخموا عف العمؿ واختار أال إالعمؿ 
 (886-882ص، ص 8002 طارق عبد الرؤوف عامر،و رفعت عزوز  ).ما تركوه مف مكاسب
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حاسبية المالية )التقارير(، محاسبية ثالث فئات: الم ىإل الجامعيكاليؼ بالتعميـ تتصنؼ الكما 
المحاسبية المالية معنية وتكوف  ،التكاليؼ )اإلدارية(، والمحاسبية االقتصادية )النظرية والتحميمية(

تفسير وكتابة تقارير عف تكمفة المكافآت و  ،تمخيص وتحميؿ البيانات الماليةو صنيؼ، وتبتسجيؿ، 
تكوف عممية محاسبة التكاليؼ وبالنسبة ل ،المبذولة ىر البضائع، الخدمات والنفقات األخالشخصية، 

قد تكوف  ةالتكاليؼ المستقاو  ،مخرجات محددة بفترة زمنية معمومة ىمصممة لتخصيص التكاليؼ إل
والتكاليؼ  ةستبداؿ، التكاليؼ المتوقعمثؿ تكاليؼ اال ىأو قد تكوف تكاليؼ أخر  ةتكاليؼ فعمي

 ى(، صغر ة)المجتمعي ىوجو كبر أمف  اقتصاد يمكف دراستيالتكمفة بمجاؿ اال حيف في ،المحتسبة
( عف التكاليؼ يتناوؿ المجتمع Macro)الماكرو التعريؼ األكبرو  )الطالب(،( أو فردية مثؿ )مؤسسية

وبشكؿ  ،والمخرجاتالنواتج كافة  -إلنتاج الجامعيالتعميـ  ىويشمؿ كافة التكاليؼ المبذولة عمككؿ 
ة، والتكاليؼ المؤسسية، التكاليؼ اإلضافية الفردية، تكاليؼ الفرص البديمالنفقات  ىنموذجي تشتمؿ عم
 ى( عف التكاليؼ يركز عمMicroكرويخر التعريؼ المصغر )الماآصعيد  ىوعم ،ىالمجتمعية األخر 
المؤسسة إلنتاج كافة  تنفقياكافة النفقات التي  ىتشتمؿ عم التيبالمؤسسة  ةاألنشطة الخاص

 ،الجامعيبالتعميـ  الطالبتكاليؼ الفرص البديمة ونفقات  ىية ال تشتمؿ عمىذه الرؤ و  ،المخرجات
 ىالخاصة بالعمالء نظير الحصوؿ عم كافة التكاليؼ الفردية والتكاليؼ ىتشتمؿ عم الطالبرؤية و 

كافة الرسـو الدراسية والنفقات نظير االلتحاؽ  ى، وىذا بدوره يشتمؿ عمالجامعيعميـ تخدمات ال
 ,Lewis, Darrell R. and Dundar, Halil, 2001) .(كتب، المواصالت وتكاليؼ الفرص البديمةبالكميات )ال

PP.134-135) 
لمكينونة التي تنتمي إلييا  اىدؼ التكمفة يمكف تعريفو وفقً و  ،لميدؼ ايمكف تعريؼ التكاليؼ وفقً  اأيضً و 

 :ما يمي نواع أىداؼ التكمفةأومف  ،التكمفة
الموظفيف  ىتشتمؿ عم الجامعيالمدخالت المستخدمة بالتعميـ ف فئات محددة من المدخالت: -

لتحاؽ الطالب بما او ، السفر، الوقود(، ةاألجور، المزايا اإلضافي)وأعضاء ىيئة التدريس، مثؿ 
نتاج المستخدمة إل ىمؿ، والموارد األخر ، المكتبة، المعالطالب(وقت )يعادؿ الدواـ الكامؿ، مثؿ 

 والخدمية. ،التدريسيةو بحثية، الو المخرجات التعميمية، 
ساعات العدد  ىقاييس المخرجات المحددة تشتمؿ عممف م بعض فئات محددة من المخرجات: -

، وعدد المنشورات البحثية ،عدد الخريجيفو الدواـ الكامؿ،  طالبعدد و ، لمطالب المعتمدة
موارد المبذولة ب تحديد كمية الومف الصع ،تستخدـ المخرجات بيذه الفئات عادة بشكؿ مشترؾو 
 نتاجيا.إل

لمنشاط أو  االتكاليؼ وفقً يمكف تصنيؼ  اأيضً و  النشاط:ساس أ ىفئات التكمفة القائمة عم -
 الطالبدارة )مثؿ التسجيؿ والقبوؿ(، خدمات البحث واإلو الوظيفة، مثؿ التدريس المباشر، 

 وصيانة المنشآت.
لموحدات المؤسسية، مثؿ  اوفقً  : يمكف تصنيؼ التكاليؼالوحدة ىفئات التكمفة القائمة عم -

 والمؤسسة بالكامؿ. ،، الكمياتالوحدات
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 لىإ سبيؿ المثاؿ ىالتكاليؼ مف حيث إحالتيا، عم تحديديمكف  اإلحالة: ىالتكاليف القائمة عم -
ة بأنيا التكمفة يمكف وصؼ التكاليؼ المباشر و  ،والكاممة ،مباشرةالغير و التكاليؼ المباشرة، 

حدة مف الوحدات مباشرة ىي تكمفة و الدة مؤسسية محددة، التكاليؼ غير وح ىالمحالة بيسر إل
التكاليؼ الكاممة ىي أما بسبب عالقة دعـ،  ىلوحدة مؤسسية أخر  ةالمؤسسية المخصص

التكمفة المخصصة لموحدة التي  ىإل ةإجمالي التكاليؼ المباشرة بالوحدة المؤسسية، باإلضاف
 تدعميا.

 ىا لمتغيرات عميمكف تعريؼ التكاليؼ وفقً  النشاط: ىيرات بمستو التغ ىالتكاليف القائمة عم -
 عف ةكاليؼ الثابتتالحيث تعبر  بكؿ مف التكاليؼ المتغيرة والتكاليؼ الثابتة، النشاط ىمستو 
جري تلفئة التكاليؼ التي  (حجـ المخرجات)النشاط  ىة الموارد التي ال تختمؼ مع مستو تكمف

تختمؼ مباشرة مع مستوى النشاط)عدد  تكمفة الموارد التي رة ىيالتكاليؼ المتغيأما ، دراستيا
يمكف وصؼ التكاليؼ  كما االعتبار، تؤخذ في حجـ المخرجات( لفئة التكاليؼ التيو أالطالب 

 ؛المتوسطة أو اليامشيةو جمالية، مثؿ اإل -نشاط ىدؼ التكمفة ىالتكمفة بمستو  قةمف خالؿ عال
متوسط التكمفة  مىنحصؿ عو  ،لتكاليؼ المرتبطة بيدؼ محددجمالية ىي إجمالي االتكمفة اإلف

عدد الوحدات المرتبطة بيدؼ  ىجمالية المطابقة ليدؼ التكمفة عمعف طريؽ قسمة التكمفة اال
 ( بيدؼ التكمفة.و نقصالتكمفة اليامشية ىي التكمفة المرتبطة بتغيرات محددة )زيادة أو  ،التكمفة

ألثرىا عمي  اوفقً دراسة التكاليؼ  -اأيضً –يمكف  ل فترة مالية:التأثير خال  ىالتكاليف القائمة عم -
ىي التكمفة التي ليا أثر داخؿ فترة مالية و التكاليؼ التشغيمية المرتدة مف حيث  ،الفترة المالية

 ,Lewis) ىي التكمفة ذات األثر عبر العديد مف الفترات المالية.و تكمفة رأس الماؿ و  ،حالية

Darrell R. and Dundar, Halil, 2001, P.136)  
يتعمؽ البعد الوظيفي بإدارة ، بحيث البعد المؤسسي والوظيفي ىإدارة التكمفة إل ـتقس ومف ثـ 

اإلدارة المسؤولة عف  ىإل يشيرالجانب المؤسسي و  ،األنشطة التي تستيدؼ تحسيف التكمفة
األدواتي عف طريؽ  تطبيؽ التصميـ ىيؤدي البعد الوظيفي إل، و القرارات المتعمقو بالتكمفة

، النشاط والتكاليؼ المستيدفةأساس   ىالتكمفة عمإدارة  مدخؿمثؿ التكمفة ستخداـ أدوات إدارة ا
الجانب المؤسسي يتطمب تصميـ مؤسسي مالئـ يمكف إدارة التكمفة مف خالؿ آليات التنسيؽ، و 

  (Goldbach, Maria, 2002, P.92)العالقات المدفوعة بالسمطة أو الثقة. ىلإ ةضافباإل
فيناؾ ما  ؛تصنيؼ التكاليؼ الجامعية ووجيات النظر في ح مف ذلؾ أف ىناؾ العديد مف الرؤىويتض

مثؿ أنشطة  يقسميا إلى تكاليؼ مباشرة سيمة التحديد وذات صمة باألنشطة األساسية لممؤسسة الجامعية
العديد مف األنشطة وخدمة المجتمع، وتكاليؼ غير مباشرة ذات صمة ب التدريس والبحث العممي

 ؛، وىناؾ مف يصنفيا وفًقا ليدؼ صرفيا أو الغرض مف التكمفةكاألنشطة اإلدارية والوحدات المؤسسية
ؤسسة، أو حسب فيكوف ىناؾ تكاليؼ لممدخالت أو لممخرجات أو حسب أنشطة معينة تقـو بيا الم

عمى مستوى الوحدات أو سواء عمى مستوى الجامعة كميا أو إحدى كمياتيا  مستوى العمؿ المؤسسي
االعتبار أف كؿ ىذه  في عمى أف يؤخذة وأخرى متغيرة، ، أو تصنيفيا إلى تكاليؼ ثابتبياالفرعية 

ييسر فيميا  ة وكيفية معالجتيا عمى النحو الذيالتصنيفات تدؿ عمى تعقد مجاؿ التكاليؼ الجامعي
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ات ومجموعة لتشريعات الخاصة بيا ذلؾ طريقة إعداد الموازن ناوليا ببساطة، وقد يكوف السبب فيوت
دارتيا باستخداـ الف ؛قطاع الشركات والمصانع يبعكس نظاـ التكاليؼ ف مجاؿ مفتوح لتناوؿ التكاليؼ وا 

 محاسبة التكاليؼ المؤسسية، والتي عمـ فدائًما ما تطبؽ كؿ ما يستجد في ؛العديد مف الطرؽ واألساليب
 ى أساس النشاط.   إدارة التكاليؼ عم مدخؿكاف منيا مؤخًرا 

 التعميم الجامعي: نشاط فيإدارة التكاليف عمى أساس المدخل هية  ما -2
ستخداميا لمموارد امف تحسيف مؤسسات التعميـ الجامعي داة ضرورية تمكف أ ABCM مدخؿيعتبر 

بعد تكمفة  يكوفمؤسسات ، وفي ىذه الاإلستراتيجية مف أجؿ تمبية توقعات أصحاب المصالح
العوامؿ التي تجعؿ مف أدائيا، وىناؾ مجموعة مف جمالية وفاعمية لمربحية اإلي الخدمات ضرور 

تكوف ما  -اغالبً –إنيا : مف حيث ABCM مدخؿستخداـ مرشحة بقوة ال التعميـ الجامعي مؤسسات
 ؛مناسبة لمخدمات ةال يوجد أساس منطقي لطرح تسعير و  الخدمات بيا غير معروفة،كاليؼ ت
باإلضافة  ،تشوش التكمفة الفعمية لمخدمات قد ثؿ الرسـو الدراسية، واإلعاناتالتسعيرة التنظيمية مف

ال يوجد و  غير محددة،الموارد  ةفاعميو  غير معروؼ،الخدمات والموارد  ترابطإلى ذلؾ قد يكوف 
  (Duron, Robert W., 2001, P.29 ).داءإطار مناسب لقياس األ

يا تتمكف المؤسسة مف توجيو وقياس ورقابة أىدفيا الطريقة التي مف خالل بأنو ABCM مدخؿ عرؼوي
أساس  ستخداـ إطار قياس األداء عمىبيا، ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ صياغة واداء الموجية لتعزيز األ

 ,Peter Armstrong)تخاذ القرارارة الموارد، والتحسيف المستمر واة إلدالنشاط لكونو الوسيمة الرئيس

2002, P.110)عتبارىا أساس النشاط با ستخداـ المعمومات عمىبا داء المؤسسةأرقابة دارة و إ ، كما أنيا
دراسة العمميات  إعادةABCM خؿ ساسية لمدىداؼ األساسية لدعـ القرار، ومف بيف األالوسيمة األ
داء، مثؿ التكاليؼ والجودة لتحقيؽ تطورات جذرية بالمقاييس النقدية المعاصرة لأل المؤسسية

دارة إومف ثـ ف ؛المؤسسية اتلتحميؿ وتصميـ نظاـ العممي ةالجوانب المختمف ي، وفةوالخدمات والسرع
النشاط بغرض جمع البيانات  أساس ط تستخدـ نظاـ محاسبة التكمفة عمىالنشاأساس  عمىالتكاليؼ 
نجاز ما يطمؽ بالتكاليؼ، وتستخدـ بشكؿ مبدئي لكشؼ أصوؿ تكاليؼ األ ةالخاص نشطة الداعمة وا 

تعديؿ وتطوير مف أجؿ تعزيز القيمة  نشطة التي بحاجة إلىيمة بغرض تحديد األعميو تحميؿ الق
التي تتمخض عنيا األنشطة المطبقة، وتحقيؽ مدخرات التكمفة عف طريؽ تحميؿ التكاليؼ وضبطيا 

 ,Visser, Arjan and Slooten, Kees, 2005, P.229 ).بنية مطورة ألنشطة المؤسسة ةمف خالؿ صياغ

P.231)  
ساس النشاط معمومات مالية وغير مالية تبيف مسببات أعمى  إدارة التكاليؼ سموبأ بذلؾ رويوف

مما  ؛مجاؿ اتخاذ العديد مف القرارات حيث تعد ىذه المعمومات مفيدة في ،نشطةداء األأوكيفية 
يـ لى دقة القياس والتقيإ داء وصوالً يساعد المؤسسة عمى زيادة فرص التحسيف والتطوير المستمر لأل

  (3223، ص8038خدجية حممد كوسه،  )داء.لأل الموضوعي
 ساس النشاط:أومن المصطمحات المرتبطة بإدارة التكاليف عمى 

العناصر االقتصادية التي تطبؽ أو تستخدـ بغرض  ىي :The Resourcesالموارد  - أ
ويؿ مؿ التي تستيمكيا األنشطة خالؿ تحالموارد إما أف تكوف العواو أداء األنشطة، 
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األفراد ) امؿ التي تؤدي النشاط، وتشتمؿ عمىالمخرجات، أو قد تكوف العو  إلىمدخالت ال
 العناصر و ىيأ، (Smit, R., 2006, PP.5-6) والعمميات األوتوماتيكية( ،اآلالتو ، العامميف

 ىالتكمفة، وتشتمؿ عم غراضألداء األنشطة أو الدعـ المباشر المطبقة أو المستخدمة أل
 ,Kumar, Nitin and Mahto, Dalgobind ).والمرافؽ ،التقنياتو ، واآلالترد، المواو األفراد، 

2013, P.12)  
جراءات التي تشكؿ فيما بينيا و اإلأمجموعة العمميات  ىي : The Activitiesألنشطةا - ب

، وتقسـ (28-23، ص ص8003أمحد صالح عطيه، ) ه داخؿ المؤسسةداؤ أيتـ  جوىر العمؿ الذي
فعاؿ ولية باألنشطة األنشطة ثانوية/داعمة، بحيث تتصؿ األأأولية و  نشطةألى إنشطة األ

و الخدمة مف أتضيؼ قيمة لممنتج  سة لتحقيؽ المطالب الخارجية والتيتمارسيا المؤس التي
نشطة الممارسة لخدمة لى تمؾ األإنشطة الثانوية تشير وجية نظر العمالء، بينما األ

نشطة داء الفعاؿ لألء( وتؤكد عمى األاالحتياجات الداخمية )احتياجات العمال
  (Popesko, Boris, 2010, P.9)ولية.األ

تضيؼ  نشطة التينشطة مف حيث األساس النشاط بيف نوعيف مف األأالتكاليؼ عمى  إدارة مدخؿيميز و 
-the non-value ال تضيؼ قيمة  نشطة التيوبيف األ the value-added activityقيمة 

added activityطراؼ المتأثرة، األ ةقيم ،قيمة العمالء: تتمثؿ في ولى ثالثة معافٍ ث تحمؿ األ، بحي
تكوف ا يضً أو ثرة أطراؼ المتتضيؼ قيمة لمعمالء واأل نشطة التيويقصد بيا األ ،عماؿقيمة األو 

 ؛(Haibo Hu, 2010, P.143)ذات قيمة ىي أيًضا ثرةأطراؼ المتتحقؽ القيمة لمعمالء واأل الشروط التي
ىي األشياء و  ،تغير مف شكؿ أو وظيفة المنتج أو الخدمة ىي التي أنشطة القيمة المضافةف بذلؾو 

يي التي ال تضيؼ قيمة ف ةاألنشطة غير ذات القيمة المضافما أ، التي يرغب العمالء في إبتياعيا
 ,Kumar, Nitin and Mahto, Dalgobind ).بتياعيااألشياء التي ال يرغب العمالء في وىي ا ،العمالء ىإل

2013, P.12) 
نشاط  ييقصد بيا السبب وراء ممارسة المؤسسة أل : Cost Objectsأغراض/أهداف التكمفة -ج

 Fichman, Robert والميتميف. ،المشاريعو العمالء، و الخدمات، و المنتجات،  :غراض التكمفةأوتتضمف 

G. and Kemerer, Chris F., 2002, P.142)) 
بب التغيير في تكمفة سي نو العامؿ الذيأيعرؼ ب :The Cost Driver مسبب/محرك التكمفة - د

 أيو ىو ذلؾ الحدث المرتبط بأو صغيرة مف الموارد، أستيمؾ كميات كبيرة ي النشاط والذي
يحدد عالقة السببية  ساس التخصيص الذيأو ىو أينتج عنو استيالؾ موارد المؤسسة، نشاط 
ىـ أمستوى التكمفة، ومف  مفة يترتب عميو تغيير فيمسبب التكتعديؿ لمستوى  يأف أا لمبدأ طبقً 

ف تكوف ذات أف تكوف ذات مراجعية وقابمة لمتطبيؽ ولممحاسبية، و أخصائص مسببات التكمفة 
 فسًرا ومتوقًعا الستخداـ الموارد التيلمقياس وم ف يكوف قاباًل أعالقة سببية بيف النشاط وتكمفتو و 

نوع مسببات التكمفة مف أتتعدد و لموارد لدعـ النشاط، ثناء النشاط بناء عمى قدرة اأتستيمؾ 
و موضوع التكمفة، كما أرد، مسبب تكمفة النشاط، مسبب غرض احيث: مسبب تكمفة المو 

ولى والتي ساسييف ىما: مسببات تكمفة المرحمة األألى نوعيف إنواع مسببات التكمفة أؼ تصن
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لى تجمعات تكمفة نشاط مستخدـ إخدمة نتاج تكاليؼ تجمعات تكمفة نشاط مورد الإ تستخدـ في
تستخدـ لتخصيص تكاليؼ تجمعات تكمفة نشاط  سببات تكمفة المرحمة الثانية التيالخدمة، وم

قساميا، ويتوقؼ عدد مسببات التكمفة عمى نوع وحجـ أكاديمية و لى الكميات األإمستخدـ الخدمة 
تنوع الحجـ و تنوع المنتج و الدقة فالدرجة الكبيرة مف  ؛المؤسسة أداءات نشطة وتنوعوعدد األ

 ,Toompuu )واستخداـ مسببات تكمفة مترابطة يعني استخداـ عدد كبير مف مسببات التكمفة.

Katrin and Polajeva, Tatana, 2014, PP.1015-1016) 
مصداقية القياس و : الحافز السموكي، محركات التكمفة مف حيث ختيارالثالثة معايير مترابطة  ىناؾو 

اإلدارية حيث  ستجاباتاال ىليا حافز إيجابي أو سمبي عم محركات التكمفة قد يكوفف ،ة القياسوتكمف
دؼ تكمفة القياس ىو جعؿ عممية ىو  ،ايتـ تخصيصيا الحقً  ةتكاليؼ إضافي ىيبدو أنيا تؤدي إل

ير تفس ىقدرة محرؾ التكمفة عم ىدتصؼ مفمصداقية القياس أما  ،ختيار في المتناوؿ بسعر معقوؿاال
 ىإل ةوباإلضاف ،أىمية الترابط -اأيضً –تصؼ مصداقية القياس و  ،ستيالؾ الموارد بواسطة منتج ماا

 ).اوأكثر شيوعً  اأكثر أمنً  كمدخؿستخداـ الموارد "ارتباطيا بال اركات التكمفة وفقً ختيار محا يتـذلؾ 
Celikkol, Selin, 2007, P.10)  

د األسباب التي آلت إلييا التكمفة الحالية بحيث يمكف أنيا تحد وتتضح أىمية محركات التكمفة في
تسمح بتجميع التكاليؼ مًعا بحيث يكوف ليا  ،تحدد المستويات التي تحدث عندىا التكمفةو رقابتيا، 

الخدمات أو المنتجات،  لتخصيص ىذه التكاليؼ وتحويميا إلىقاعدة نشاط مشتركة يمكف توظيفيا 
عمية وكفاءة إدارة التكاليؼ وتساعد في تحديد التكاليؼ المرتبطة طور محركات التكمفة مف فاتكما ت

 .Kimey, Michael R. and Raiborn, Cecily A., 2008, P ).بتعددية المنتجات وبتعقيد المنتجات والعمميات

124)  
ويقصد بو توجيو التكاليؼ المتراكمة المباشرة عمى  :Cost Assignmentتخصيص التكاليف  -هـ

مكرم عبد املسيح ).تحميؿ التكاليؼ المتراكمة غير المباشرة عمى محور التكمفةكذلؾ مفة، و محور التك
  (208، ص8032، إدارة التكلفة: باسيلي

تقسيـ الموارد أو عممية توزيع الحصص،  ىي :Allocating Resourcesتخصيص الموارد  -و
حقؽ مستويات تي تال المنيجية يأو ى الجامعي المختمفة،التعميـ  مؤسسات جمالية المتاحة بيفاإل

ستخداـ الموارد ا -في نفس الوقت -يقصرىداؼ، بينما مف الرضا العاـ في تحقيؽ األ ىقصو 
 (Prowle, Malcolm and Morgan, Eric, 2005, P. 49 ).المتاح منيا فقط ىعم

مرتبطة ة التكاليؼ عمى أساس النشاط لمعديد مف المصطمحات الشمولية مدخؿ إدار ويتضح مف ذلؾ 
االعتبار مف قبؿ  القات المتداخمة فيما بينيا والتي يجب أف تؤخذ فيبإدارة الموارد المالية وذات الع

ا لمقياـ يتـ توفيرى ات، مف حيث الموارد المتاحة والتيالمؤسسية بالجامع الموازنةالقائميف عمى إدارة 
تخصيص ىذه الموارد عمى األنشطة  تمكف الجامعة مف بموغ أىدافيا، ويتـ باألنشطة المؤسسية والتي

، ومحرؾ لمنشاط، ومحرؾ لغرض منيا محرؾ لمموارد والتيالتكمفة  بمحركاتمف خالؿ ما يعرؼ 
  مؤسسة. إدارة منظومة الموارد المالية بأية عمى جدوى مدخؿ إدارة التكاليؼ في ويدؿ ذلؾ؛ التكمفة
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 يم الجامعي:التعم دارة التكاليف عمى أساس النشاط فيإ مدخل تطور -3
قميؿ الب إال ترجعفإف نظـ المحاسبة اإلدارية في بداية حقبة الثمانينيات لـ  ؛نتيجة لتطور نماذج التكمفة

يدة، تخاذ القرارات الجامف  القادةمنيا  مف الفوائد عمي المؤسسات، وعادة ما تعوؽ المعمومات الواردة
أداة تيمؿ البيئة التنافسية ستخداـ ا يعزو إلى تخاذ القرارات السيئة، والسبب الرئيسا ىعم قد تشجعو 

ساسية التي تواجييا نماذج التكمفة التقميدية المشكمة األف أقدر كبير مف التعقيد، كما  والتي تكوف عمى
العمؿ ببيئة العمؿ،  اتأساس العمالة المباشرة أو ساع ؿ في تخصيص نفقات عامة إضافية عمىتتمث

التكاليؼ العامة، كما تتجاىؿ التكاليؼ فيو زادت الذي  ونفسالوقت  شكمة متنامية فيوكانت ىذه الم
سواؽ والخدمات والمنتجات والعمالء، التي تجمب تكاليؼ عامة بيف األ الميمةالتقميدية االختالفات 

 وجد ومؤخًراونقدىا، التقميدية لتكمفة انماذج ستياللية في التحميؿ الدقيؽ لىذه كانت النقطة اال مختمفة،
الطرؽ التقميدية لمحاسبة  الخدمات، وكاف مف جوانب الضعؼ في قطاع نفس القضايا تنطبؽ عمىأف 

مف تحديد منتجاتيا وخدماتيا التي تحقؽ الربحية  مكف المؤسساتال تُ  نياإبيذا القطاع التكاليؼ 
 ير بداًل ف ىذه الطرؽ التقميدية ركزت عمى المدى القصألى إضافة العمالء غير الربحييف، باإلوتحديد 

دعميا، التركيز األساسي  ABCالقضايا التي يحاوؿ نموذج  المدى الطويؿ؛ وبالتالي كانت إحدىمف 
ظائؼ داري وو لممؤسسة، وكـ المعمومات الالزمة لمتخطيط اإل الميمةالتساؤؿ عف القضايا  عمى

فقط مف النظاـ ية، دار غراض اإلستخالص المعمومات المفيدة لألاال يتـ  االضبط والرقابة، وأخيرً 
إلرضاء التقارير الخارجية ومتطمبات التدقيؽ وفحص المعمومات المالية، ومف  المصصـ مبدئي ا

-Griful )ستراتيجية منتجاتيا وبنيتيا المؤسسية.ا  ظـ متسقة مع تكنولوجيا المؤسسة و الضروري تصميـ ن

Miquelia, Carles, 2001, PP.134-135) 
 ىمف القرف العشريف كرد فعؿ عم الثمانينياتبحموؿ نياية حقبة  ABC مدخؿصياغة  بذلؾ تـولقد 

تخصيص التكمفة ألغراض التقارير  ىتركز عم ، والتيعيوب نظاـ محاسبة التكاليؼ التقميدية
 يجيب عف األسئمة التالية:ل ABC مدخؿ ، وجاءداراتتكمفة اإل ورقابةالخارجية 

 ما تكمفة األنشطة والعمميات؟ -
 سة بتفيذ العمميات واألنشطة؟تقـو المؤس ذالما -
 الخدمات وعمالء المؤسسة؟و أي قسـ باألنشطة يتناوؿ المنتجات،  -
 ,Klaus-Rosinska, Agata and Rynca )ما ىو ىدؼ األنشطة التي تستيمؾ موارد المؤسسة؟ -

Radoslaw, 2011, P.313)  
 يكار الجديدة التفد مف األيعدتوالت ال وبعد ظيور مدخؿ محاسبة التكاليؼ عمى أساس النشاط

 النشاط أساس عمىالتكاليؼ دارة إفكار ىـ ىذه األأ مف ، وكافةيدار محاسبة اإلالمجاؿ  يظيرت ف
Activity Based Cost Management (ABCM)التكمفة المعيارية ، Target Costing ،دارة إ

 Economic افة، والقيمة االقتصادية المضCosting Strategic Managementستراتيجيةالتكمفة اإل
Value Addedلى إتوجيت  يبفضؿ جيود الباحثيف الفعمية الت يلى الواقع العممإا قدمت تدريجيً  ي، والت
ىدافيا ومواضعيا النشطة، أدارية الجديدة وتركيزىـ عمى المحاسبية اإلفي بداعات دراسة مطالب اإل
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 ,Ax, Christain and Bjørnenak )ت.بداعاتوسع ىذه اإلب -ايضً أ– اىتمت ينشطة البحثية التوزيادة األ

Trond,2005, PP. 1-2) 
 يوضحا فأالمذاف   Johnson  and Kaplanوكاف مف ىؤالء الباحثيف العالماف جونسوف وكابالف

ا تكمفة استخدمو وصؼ التكمفة وحسابيا، تـ فيو  يوالذ  Relevance Lost"كتابيما "الفقد المرجعى
ف محاسبة التكمفة أ اببرامج محاسبية التكمفة التقميدية حيث وجدَ  شرح المشكالت المرتبطة يالمنتج ف

ومنتجات معقدة بسبب النفقات غير الدالة ليذه المنتجات، وبدأ  امنخفضً ا التقميدية تسبب لممديريف حجمً 
مجاؿ  يتحسيف الجودة، وبالعمؿ المستمر فف تشجع وتدعـ أالبحث عف طرؽ محاسبية مف الممكف 

 يساس النشاط الذأندرسوف وسيدتوؿ نموذج محاسبة التكمفة عمى أومع تقديـ كؿ مف  معايير التكمفة،
نتاج عمى فيـ تكاليؼ المؤسسة والمنتجات الفاشمة، بحيث استخدـ ىذا اإل يميف ومدير ميساعد المص

يمكف تحديدىا مف خالؿ خطوات التصميـ المنطقية، ومنذ ذلؾ  يوذج لتعريؼ الخطوات المتعمقة التالنم
 ياط مف قبؿ الشركات الصناعية والتساس النشألى نموذج محاسبة التكمفة عمى إفت االنتباه وقت لُ ال

 يوروبية بتبنكثر مف نصؼ الشركات الصناعية األأ قاـتبنتو كتقنية بديمة لتقنيات التكمفة التقميدية بحيث 
 يالتحسيف المستمر والت دواتأحد أمختمؼ الدوؿ ك يومف ىنا انتشر استخدامو ف ؛وتطبيؽ ىذا النموذج
دارة إ يىميتيا فويرجع ذلؾ أل ؛بخصوصيا رشادية لتطبيقيا وتصميـ دورات تدريبيةإصدر عنيا كتبيات 

تحدد  يفي ؛دارة عمى فيـ التكاليؼ المرتبطة بالقدرة المؤسسية وتسييالتيانشطة المؤسسية ومساعدة اإلاأل
خدمات العمالء، وىذا التحديد يكوف عمى مرحمتيف ىما: النفقات والتكاليؼ المباشرة الخاصة بالمنتجات و 

نشطة معينة، والمرحمة أداء ولى: تحديد تكاليؼ الموارد القائمة عمى كمية الموارد الالزمة ألالمرحمة األ
ات نشطة قائمة عمى االحتياجنشطة لممنتجات والخدمات، بحيث تكوف ىذه األالثانية تحديد تكاليؼ األ

عريؼ مواردىا وأنشطتيا مر مف المؤسسة تالمرحمتيف يتطمب األ اتيفولتطبيؽ ى الحقيقية لمعمالء،
   (Larson, Paul D. and Kerr, Stephen G., 2002, PP. 93-94) شكؿ خريطة. يووضعيما ف

قطاع كالعديد مف القطاعات  يشطة فوسرعاف ما انتشر تطبيؽ نموذج محاسبة التكمفة القائـ عمى األ
بادرت معظـ  ي، والتيع التعميـ وبخاصة التعميـ الجامعلصناعات، وكذلؾ قطاالصحة والبنوؾ وا

مريكية بتطبيقو واالستفادة مف تطبيقاتو مف حيث تحديد النفقات والتكاليؼ الخاصة بالصيانة الجامعات األ
وضح لتكاليؼ المنتجات أوالخدمات المكتبية وعمميات القبوؿ وكذلؾ تحديد الفاقد مف مواردىا وفيـ 

 .)وقات القائدة وتحسيف الجودة وتحقيؽ القيمة المضافة وكسب رضا ووالء العمالءجراءات وتقميؿ األواإل

Pinen, Charles J., 2008, P.1368)  
، طريقة إلىمصطمح  مف كونو ABC النشاط أساس بة التكمفة عمىمحاس توبعد ذلؾ، تطور 

أساس النشاط والتي ذكرت  ة التكمفة عمىالنظر عف نظاـ محاسبوجيات قترحت العديد مف اآلراء و وا
بحيث كاف  ABCتجاه ثنائي األبعاد لنظاـ واال، ABCتجاه المبدئي لنظاـ ف ىما: االتجاىيف رئيسيبا

تخاذ القرارات ت المالية بحيث يتمكف القادة مف ايتمثؿ في توفير المعموما ABCستخداـ اليدؼ الرئيس ال
ستخدـ او عف الفوائد الناتجة عف تطبيقو،  ؿ بذؿ الوقت والكشؼالمستويات اإلستراتيجية، ومف خال عمى

عداد ال سـ نظاـ كاف يعرؼ ىذا المدخؿ باو تقارير العممية، ىذا النظاـ لحساب التكمفة النيائية لممنتجات وا 
ABC لنجاح نظاـ  ئي لمحاسبة التكمفة، ووفًقاالمبدABC أيضاً –ستخدـ العديد مف القطاعات، اب- 
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دارة األنشطة، و تحسيف عمميات التشغيؿ الداخمية بالمؤسسات، و العمالء والمنتجات،  لتحميؿ ربحية ا 
قدـ المعمومات المالية الكمية وال ي ىيعتمد عم تقميؿ التكاليؼ، ولكف بما أف المدخؿ عتراؼ بأولويةواال

حافز التكمفة(  منيجياتو، والعوامؿ التي تؤثر عمىداء و ـ األمعمومات غير مالية عف األنشطة )مثؿ تقوي
قتراح نموذج ثنائي األبعاد المبدئي، تـ ا ABC القصور بمدخؿىذا  لترحيب بو، ولمقضاء عمىلـ يتـ ا

رؤية العممية، و تيف عف األنشطة ىما: رؤية تخصيص التكمفة ليذا النموذج رؤيتيف رئيسو ليذا النظاـ، 
وعرؼ  لياتيف الرؤيتيف اذ القرارات وفًقاتخمومات التشغيمية واإلستراتيجية الويقدـ ىذا النظاـ بعض المع

  (Moghadam, Ali Najafi, 2013, P.863 ).ي مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاطتحت مسم  
التكاليؼ عمى أساس النشاط قد تطور عبر عدة مراحؿ بدأت منذ أف  ويتضح مف ذلؾ أف مدخؿ إدارة

وضرورة تطبيؽ النظـ محاسبة التكاليؼ بيا، تعالت األصوات داخؿ مؤسسات األعماؿ مف قصور نظـ 
ماف تمكنيا مف مواجية النتائج السمبية المترتبة عمى استخداـ ىذه النظـ، وىذا ما حاوؿ العال اإلدارية التي

أدخؿ عميو  ة التكاليؼ عمى أساس النشاط والذي إلى ما يعرؼ بمحاسبكابالف وجونسوف دراستو وتوصال
ال  الذييالت إلى أف وصؿ إلى مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط العديد مف التطورات والتعد

 في الميمةتوفير المعمومات  -أيًضا–يقتصر فقط عمى مواجية عيوب نظـ اإلدارة المالية التقميدية وأنما 
 ستراتيجية.اتخاذ القرارات اإل

 التعميم الجامعي: دارة التكاليف عمى أساس النشاط فيفمسفة عمل مدخل إ -4
، التكمفة أغراضالموارد، األنشطة،  ىي:ABCM لمدخؿ ة المصطمحات األربعة الرئيسبما أف    

تستيمؾ األنشطة،  أغراض التكمفة أف المنطؽ الضمني البسيط ليذه الطريقة ىوفإف  ؛والمحركات
ترتبط  ومف ثـ ؛حساب تكاليؼ األنشطة يتـ أوالً بحيث  ،األنشطة تستيمؾ الموارد، وليذه الموارد تكمفةو 

مباشرة  سببيةعالقة  يمحرؾ التكمفة ىو أي عامؿ ذو  ،التكمفة وفقًا لممحرؾ بغرضىذه األنشطة 
حدد يربط التكاليؼ باألنشطة و يالنشاط  أساس ىعم التكاليؼ إدارة ولذلؾ فمدخؿ ؛بالموارد المستيمكة

المعمومات الضرورية وفر يكما  تتكبدىا، التي سمح بتحميؿ التكاليؼيالمحركات الفعمية لمتكمفة، و 
  (Swift, Lynette, 2012, PP.261-262.)لتحسيف فاعمية التكاليؼ

ىذا الصدد يظير الفرؽ بيف نظـ المحاسبة التقميدية ونظاـ محاسبة التكاليؼ عمى أساس النشاط،  وفي
 ىمباشرة إل -الموارد بخطوة واحدة نظاـ محاسبة التكاليؼ التقميدية يقـو بتخصيص تكاليؼإف  حيث

ستخداـ محركات تكمفة مبسطة، وىذه الخطوة عادًة تنتج االمنتجات والخدمات أو العمالء، عف طريؽ 
 أغراض ىبتخصيص تكمفة الموارد إل ABCMيقـو نظاـ  حيف ة، فيمعمومات غير دقيقة ومضمم

مرحمة وبال ،يتـ تحديد تكاليؼ األنشطة أو عمميات المؤسسة ىمة األولبالمرح، التكمفة خالؿ مرحمتيف
 Agata ).، وىذا ما يوضحو الشكؿ التاليالتكمفة أغراض ىمحؽ تكاليؼ األنشطة والعمميات إلالثانية ت

Klaus-Rosinska and Radoslaw Rynca, 2011, P.313)  
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 ABCM  نظامو ختالف بين نظام محاسبة التكاليف التقميدية اال( يوضح 1شكل رقم )

 
th

The 8Radoslaw: "Activity Based Costing in University Library",  ,and Rynca ,Rosinska Agata-Klaus Source:

12 July -Thassos Island, Greece, 11 International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics,

2011, P.313.  

ما يعرؼ بطبيعة  ABCMنظاـ رية بيف نظامي التكاليؼ التقميدية و ويكوف بالتالي مف االختالفات الجوى
فالتكاليؼ غير المباشرة أو تكاليؼ الدعـ، مثؿ شراء الموارد  ؛تخصيص التكاليؼ غير المباشرة

المنتجات الفردية، ويكمف الفرؽ وصيانة اآلالت، وىي التكاليؼ التي ال يسيؿ تحديدىا بسيولة مع 
تكاليؼ غير المباشرة بنظـ محاسبة التكاليؼ التقميدية يتـ تخصيصيا لمراكز أف تكاليؼ الدعـ وال في

المنتجات أو العمالء باستخداـ القميؿ  ىومف ثـ يتـ تخصيص التكاليؼ في مراكز التكمفة إل ؛التكمفة
الرغـ مف أف العديد مف الموارد غير  ىمف القواعد المتناسبة مع حجـ وحدات المنتج الناتجة، عم

رة وموارد الدعـ )مثؿ تكمفة اإلنشاء، وتكمفة ىيكمة العمميات( ال تستخدـ بالتناسب مع حجـ المباش
النقيض  ىومف ثـ فإف التكمفة بنظـ التكمفة التقميدية محرفة بقدر كبير، وعم ؛وحدات المنتج الناتجة

نشاط ا الستخداـ الاألنشطة وفقً  تخصص إلى ABCMالتكاليؼ غير المباشرة بنظـ فإف مف ذلؾ، 
مقاييس حجـ العمؿ المرتبطة  إلى المنتجات أو العمالء يقـو عمىلمموارد، وتخصيص تكمفة كؿ نشاط 

ف مف حيث عدد أسس حركات التكمفة، كما يختمؼ النظامابخطوط اإلنتاج التي يطمؽ عمييا م
أسس فنظاـ التكمفة التقميدية يستخدـ  ؛التخصيص المستخدمة لتخصيص التكمفة بالمرحمة الثانية

العديد مف  ABCMتخصيص شائعة، مثؿ ساعات العمؿ المباشرة، ساعات اآللة، بينما يستخدـ نظاـ 
 عديد مف المعامالت المالية األخرى؛قواعد التخصيص، مثؿ ساعات اإلنشاء، عدد الطمبيات وال

 ,Chongruksut .)أكثر دقة مف نظـ التكمفة التقميدية ABCMوبالتالي فإف تكاليؼ منتجات نظاـ 

Wiriya, 2002, PP.35-36) 
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 ،ورؤية العممية ،: رؤية التكمفةىما رؤيتيف أساسيتيففمسفة عممو عمى  في ABCMويعتمد بذلؾ مدخؿ 
نظاـ محاسبة )عبارة عف نظاـ لمحاسبة التكمفة يطمؽ عميو  ABCM مدخؿلرؤية التكمفة، يكوف  اوفقً و 

صيمي الدقيؽ لمتكاليؼ اإلجمالية فلمتحديد التالنظاـ المستخدـ  وىو (ABC النشاط أساس ىالتكمفة عم
تكاليؼ األنشطة و  ،وىذا النظاـ يسمح بتحميؿ تكاليؼ األنشطة الخدمية ،لمخدمات والمنتجات

 مدخؿلرؤية العممية يستخدـ  افقً و و ، ىالتكمفة األخر  وأغراضاألساسية، وتكاليؼ المنتجات والخدمات 
ABCM ىدؼ و  ،مالية لمخرجات كؿ مركز مف مراكز النشاطال داء المالية وغيرلصياغة مؤشرات األ

رؤية التكمفة يتمخص في تحديد تكمفة المنتج أو الخدمة، بينما ىدؼ رؤية العممية يتمثؿ في قياس 
ستخداـ ايمكف و  ،في أف نفس نظاـ المعمومات يحقؽ اليدفيف ABCM مميزات مدخؿ ، وتتمثؿداءاأل

يرتبط ، كما تخاذ قرارات تخصيص الموارداب الموازنة و داء وحسالتقويـ األ ABCM مدخؿ مباديء
 ،مف مياميا الوظيفية ، بداًل المؤسسةبالتخطيط وضبط األنشطة المختمفة أو عمميات  ABCM مدخؿ

 ىالموارد إليتـ تخصيص تكاليؼ  :أوالً  ىما مرحمتيف مف خالؿ ABCM ويعمؿ بذلؾ مدخؿ
يتـ  ىفي المرحمة األولإنو حيث  ،التكمفة أغراض ىف ثـ يتـ تخصيص تكاليؼ النشاط إلوم ؛األنشطة

ويتـ تجميع كافة المياـ  ،لتتبع تكاليؼ األنشطة أو العمميات )مثؿ مراكز النشاط( ABCتصميـ نظاـ 
 ABCMستخداـ اوب ،عماؿ المنجزة التي تمخض عنيا مخرجات ذات قيمة، بمركز واحد لمنشاطأو األ

وفي المرحمة الثانية يتـ تتبع  ،مراكز النشاط وكتابة تقرير عنويتـ تحديد تكاليؼ تشغيؿ كؿ مركز مف 
التكمفة )مثؿ المنتجات، اإلدارات، األقساـ، العمالء أو الخدمات  ألغراضتكاليؼ مراكز النشاط 

 قةولمحركات التكمفة عال ،وفي كمتا المرحمتيف تستخدـ محركات التكمفة لتخصيص التكاليؼ ،األخري(
  (Trussel, John M. and Bitner, Larry N., 1998, P.441 ).مفة والنشاطالتك غرضبيف  سببية

مفة( وىناؾ مجموعة مف األسئمة التي تجيب عنيا رؤية مياـ التكاليؼ العمودية )رؤية تخصيص التك
ؿ؟، لماذا نعمؿ ما نعممو؟، وما نفؽ ما ننفقو؟، ماذا نعمن: ماذا ننفؽ؟، لماذا وتتمثؿ ىذه األسئمة في

ة ذلؾ العمؿ؟، مف ىـ أصحاب المصمحة الذيف نعمؿ ىذا مف أجميـ؟، وىذه الرؤية تفسر كمي ىي
نشاط تفسر أساس ال لتي يطمؽ عمييا البعض اإلدارة عمىتكاليؼ األشياء، بينما رؤية العممية األفقية ا

 ,Gary Cokins, 2001 .)تكبد وتأرجح التكاليؼ، وىذا ما يوضحو الشكؿ التالي المعطيات التي تؤدي إلى

PP.15-16) 
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 ABCMمدخل إدارة التكمفة عمى أساس النشاط  ( يوضح طريقة عمل2شكل رقم ) 

, John Wiley&Sons, New Based Cost Management: an Executives Guide-ActivityGary:  ,Cokins Soucre:
York, 2001, P.15.  

فمسفة عممو مف  لتكاليؼ عمى أساس النشاط ينطمؽ فيإدارة ا ويتضح مف ىذا الشكؿ أف مدخؿ
لتكاليؼ منظوريف أساسييف يكمالف عمؿ بعضيـ البعض بحيث يمثؿ المنظور األوؿ مدخؿ محاسبة ا

شطة المؤسسية وتوفير فكرة عممو عمى تخصيص التكاليؼ عمى األن عمى أساس النشاط وييتـ في
فيدؼ ىذا  وبالتالي ؛حيث الوصوؿ إلى المخرجات المطموبةتحقؽ أغراض التكمفة مف  الموارد التي

 ة التكاليؼ عمى أساس النشاط والذي ييتـ فيالمدخؿ تحديد التكمفة، ويمثؿ المنظور الثاني مدخؿ إدار 
ة فكرة عممو عمى جمع العديد مف المعمومات والبيانات الدقيقة عف التكاليؼ وكيفية إنفاقيا واالستفاد

ضوء ىذه المعمومات يتخذ قادة المؤسسات العديد مف القرارات  المتاحة، وفي المثمى مف الموارد
ؼ ىذا المدخؿ قياس األداء وبالتالي فيد ؛ستراتيجية المتعمقة بتطوير األداء المالي بيذه المؤسساتاإل

 يكوف ىناؾ نظاـٌ إدارٌي شامؿٌ ABCM مدخؿ  في المنظوريف؛ ومف ثـ بترابط وتطويره المؤسسي
 نظومة الموارد المتاحة بالمؤسسة الجامعية.إلدارة م
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 التعميم الجامعي:  دارة التكاليف عمى أساس النشاط فيأهداف إ -5
المؤسسات الحكومية أو  ىمف تطبيقيا عم أكثرالجامعات  ىعم ABCM مدخؿتطبيؽ  تتضح أىمية

ف تكاليؼ البضائع ر مأكثر بكثي الجامعيلتزايد تكمفة التعميـ  انظرً ىما:  يادفة لمربح لسببيفالغير 
األمر الذي  ىذا التزايد،المخاوؼ الحكومية حياؿ  ترتب عمييا تصاعد والتي ،ىوالخدمات األخر 

واحتوئيا، ولمواجية ضبط التكمفة وكيفية  ،كيفية تسوية التكاليؼب لماـتطمب مف الجامعات اإلي
 ياالجامعات فإنة لطبيع افقً و  وضبطيا، حيثبناء نظـ مالئمة لقياس التكمفة كيفية  الجامعات تحدي

السمطة  ة، فمف طبيعة الجامعات افتقاد قادتياإدارة وضبط التكمفب الخاصة بالقيود ممزمةليست 
روابط بيف تكاليؼ وفوائد ، وغياب الالتكمفة ىالقرارات الرئيسة التي تؤثر عم التخاذالممنوحة 

متثاؿ وليس لتوفير المقاـ األوؿ لال مصممة في التكمفةالجامعات نظـ محاسبة واستخداـ  ،نشطتياأ
نظـ المحاسبة بالجامعات قد تنتج وفرة مف التقارير  ، كما أفالمعمومات الالزمة لإلدارة الفعالة

 ,Granof, Michael H., et-al .)بالنسبة لمستخدمييا المستيدفيف ير مفيومةالدورية معظميا تكوف غ

2000, P.8, PP.10-11)  
إلى تحميؿ األنشطة المختمفة بالمؤسسة، والتمييز بيف أنشطة القيمة   ABCMولذلؾ ييدؼ مدخؿ

لى توجيوالمضافة واألنشطة غير ذات القيمة المضافة، و  جيود التطوير الخاصة باإلدارة نحو  ا 
 األنشطة، حيث تحتاج كؿ مؤسسة إلى االتجاه الصحيح عف طريؽ توفير المعمومات الصحيحة عف

اميا بعممية اتخاذ القرارات ووضع األولويات وتخصيص الموارد وضبط المعمومات الدقيقة الستخد
يقـو بالعمميات الحسابية لتقديـ معمومات دقيقة عف التكمفة،  ABCاإلجراءات المتخذة، فمدخؿ 

لممعمومات  رة األنشطة، وتطوير األعماؿ وفًقااستخداـ ىذه المعمومات إلدا عمى ABCMوتركز 
 المؤسسة ألنشطةأساس النشاط عباره عف تحميؿ إداري  إلدارة عمى، فاABCمف مدخؿ  ةالمستقا

(Gunasekaran, A. and et-al, 2000, P.392؛) التكاليؼ عمى أساس  ولذلؾ تتعدد أىداؼ مدخؿ إدارة
 :النشاط، والتي تتمثؿ في

مباشرة ي لجميع التكاليؼ غير اليحدث نتيجة دمج نظاـ التكاليؼ التقميد منع تشويو التكاليؼ والذي -
مركز/تجمع تكمفة واحد، وىذا المركز بدوره يخصص التكمفة عمى أساس بعض الموارد العامة  في

 لكؿ منتجات ومخرجات المؤسسة.
ال تضيؼ قيمة مف خالؿ توفير رؤية العممية، وىذا يتحقؽ مف خالؿ  نشطة التيتقميؿ الفاقد أو األ -

  (Kim, Yong-Wood and Ballard, Glenn, 2001, P.2.)تحميؿ النشاط بمراكز تكمفة متعددة ومسبباب تكمفة
الخدمات  لىمف تخصيص تكاليؼ النشاط إ فو نفير معمومات دقيقة عف التكمفة لمقادة بحيث يتمكتو  -

والمنتجات عف طريؽ تطبيؽ محركات التكمفة، وكذلؾ توفير المزيد مف المعمومات الدقيقة عف 
يجية المالئمة الخاصة بالتسعير وتطوير العمميات التكمفة الالزمة التخاذ القرارات اإلسترات

 (Fei, Zhang Yi and Isa, Che Ruhana, 2010, P.144 .)العمميات المؤسسية المنتجات، وتقويـ أداءو 
تحديد األنشطة  رد بشكؿ فعاؿ، وأف تصبح قادرة عمىمساعدة الجامعات عمى إدارة المزيد مف الموا -

 نتائج التي حققتيا الكميات، واإلدارات بيا.وتكاليفيا، وجمع المعمومات عف ال
 الحكومية. لمموازنةالتنفيذ القانوني  ة عمىمساعدة الجامعات عمى ممارسة سمطة مالئم  -
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ضبط خسارة اإليرادات وزيادة التكمفة، وىذا بدوره يسمح بتخصيص الموارد لألقساـ األكاديمية  -
  (Araujo, Marcelo and Goncalves, Rodrigo, 2014, P.9 .)لتطوير أدائيا واستخداميا

تحقيؽ كؿ مف الكفاءة يتضح مما سبؽ أف مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط ييدؼ إلى و 
تاحة  في إدارة الموارد المالية والفعالية في ضوء مجموعة مف مؤشرات األداء المالية وغير المالية، وا 

عمى درجة كبيرة مف الدقة  ظاـ معموماتياء نتمكف قادة المؤسسات الجامعية مف بن ات التيالمعموم
اتخاذ القرارات المتعمقة بتطوير البرامج الدراسية ومنظومة الخدمات الطالبية  يفيد فيوالموضوعية 

   وأداء الوحدات اإلدارية واألقساـ األكاديمية.
 التعميم الجامعي: دارة التكاليف عمى أساس النشاط فيإمدخل تطبيق  مبررات -6

جؿ مساعدة أساس النشاط مطمب القرف الحادى والعشريف مف أمحاسبة التكاليؼ عمى إدارة و ت صبحأ لقد
مستمر تحسيف الخدمات سواؽ تطالب بشكؿ فاأل ؛نشطة الخدماتأالمؤسسات عمى فيـ تكمفة وقيمة 

 ساس النشاطأالتكمفة عمى  إدارة  لمدخؿساسى فاليدؼ األ يوبالتال ؛النفقات الجارية يدوف زيادة ف
و أال تضيؼ قيمة  ينشطة الت مف تقميؿ الخدمات مف خالؿ التخمص مف األىو تقميؿ التكاليؼ بدالً 

ات الالزمة لمتحميؿ اتخاذ القرار  يداة مفيدة فأالتكمفة  فإدارةال تحقؽ قيمة مضافة، وبذلؾ  يالت
تحقيؽ  ية فداة ميمأنيا أعند تطوير منتجات جديدة وتحسيف المنتجات الموجودة، كما  ياالقتصاد

 Hussain, Md. Mostaque)المزايا التنافسية وتوفير البيانات عف تكاليؼ المشروعات التشغيمية والتقديرية

and Gunaskaran, A., 2001, PP. 213-214)لى تزايد استخداـ المداخؿ إدعت  سباب التياأل ثـ مف ومف ؛
 :نشطة ما يميتعتمد عمى األ دارية والمحاسبية التياإل

والرقابة عمى التكاليؼ  ،التعرؼ عمى فرص تحسيف كفاءة العمميات إلىالمؤسسات الجامعية  حاجة -
 و العممية.أو الخدمة أمف خالؿ تحديد التكمفة الحقيقية لممنتج 

لى تحديد ما إ ينشطة يؤدف تحميؿ األألفيـ محركات القيمة وذلؾ  إلىالمؤسسات الجامعية  حاجة -
 قيمة. تحقؽال  ينشطة التألقيمة وا تحقؽ ينشطة التاأل يى

، حيث يمكف مدخؿ قة احتياجات المؤسسات مف المواردالتنبؤ بد إلىالمؤسسات الجامعية  حاجة -
الطمب عمى  يثر التغيرات فأساس النشاط المؤسسات مف التنبؤ بدقة أالتكمفة عمى  إدارة

  و الخدمة( عمى التكمفة.أالمخرجات)المنتج 
(382، ص8002، إبراهيم رسالن).تحديد مجاالت تحسيف وتطوير العمميات إلىالمؤسسات الجامعية  حاجة -

  

ساسو فقط عمى معدؿ تحميؿ واحد وىو العمؿ أ في لى نظاـ تكاليؼ ال يعتمدإحاجة المؤسسات  -
لتحديد المتعددة يعتمد عمى مسببات التكمفة نما ا  و لى تكاليؼ غير دقيقة، إيؤدي  والذي ،المباشر

  (828، ص8032 ،الرقابة واحملاسبة :مكرم عبد املسيح باسيلي).ABCM دؽ وىذا متوفر فيأ تكاليؼ المنتجات بشكؿ
ال ىذا التكاليؼ المباشرة، و  عمى الجامعينظـ محاسبة التكاليؼ التقميدية بمؤسسات التعميـ اقتصار  -

 ،مفةالتك غراضأمختار مف  غرضمباشرة ألي الجمالية المباشرة وغير سيؿ مف تحديد التكاليؼ اإلي
، الدعـ المؤسسي، وتشغيؿ وصيانة الطالبالدعـ األكاديمي، خدمات )مباشرة مثؿ الالتكاليؼ غير ف

مستخدمي كما يجد  ،خارجية وال يتـ تخصيصيا لموحدات المستيمكةتكوف  العمميات المؤسسية(
األكاديمية قدرة الوحدات  ىبمد ةاألسئمة المتعمق فة ىذه صعوبة كبيرة في اإلجابة عمعمومات التكمف
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ولقد  ،لتغطية التكاليؼ العامة بالجامعة اا ىي الوحدات التي تساىـ إيجابي  الذاتي، وم ءكتفااال ىعم
-Lin, Bin ).لتحسيف إدارة التكمفة بالجامعةسبيؿ النشاط  أساس ىالتكاليؼ عم إدارةستخداـ ا وجد في

Ru, 2000, PP.45-46)  
 وىذا بدوره يؤدي إلى ،مات القياسية والعمالء والقنواتزيادة تعددية المخرجات والمنتجات والخد -

 مباشرة.الغير ة لمنفقات العامة لمعناصر المختمف متكافئالغير االستيالؾ 
ة، وىذا ينجـ عنو عالقات مشتركة بيف عماؿ الرئيسزيادة صعوبة دعـ النفقات العامة وعمميات األ -

 غراض التكاليؼ النيائية.أعف  -ضاً أي–بتكاليؼ كؿ نشاط، والتي تستبعد  ةالمؤسسات خاص
دارية والعامة، بالنسبة إلى قنواتيا فيـ التسويؽ والبيع والتوزيع والتكاليؼ اإل الحاجة المتزايدة إلى -

 (Cokins, Gary, 2001, P.348)يا.وعمالئ
التكاليؼ عمى أساس النشاط  رات التوجو إلى تطبيؽ مدخؿ إدارةويتضح مف ذلؾ أف أىـ مبر 

لتعميـ الجامعي حاجتيا إلى تحسيف مستوى عممياتيا الداخمية ورفع كفاءة مخرجاتيا مف بمؤسسات ا
خالؿ االستخداـ األمثؿ لمواردىا المالية المتاحة وتوظيفيا بما يحقؽ ذلؾ، والفيـ الواضح لكيفية 

 تخصيص ىذه الموارد عمى أنشطتيا لموصوؿ لممخرجات المؤسسية المطموبة.  
 التعميم الجامعي: ارة التكاليف عمى أساس النشاط فيدإ تطبيق مدخل فوائد -7
ستراتيجية التخاذ القرارات اإل ميـبمثابة نظاـ ABCM  ساس النشاطأالتكاليؼ عمى  إدارة مدخؿيعد 

مجاالت التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات  قطاعات الخدمات خاصة في ولمتحميؿ االقتصادي في
ة الخدمات والموارد المطموبة وتخصيص التكاليؼ لمخدمات، كما نشطأداء أوتحميؿ نفقات العمميات و 

دارة المؤسسات عمى تحميؿ األنشطة وتحديد إع يتطبيؽ فكر الجودة الشاممة وتشج داة مساعدة فيأنو أ
ية فوائد أال تضيؼ قيمة وتستيمؾ موارد المؤسسة بدوف  نشطة التيقيمتيا بالنسبة لمعمالء وتقميؿ األ

نيا تعمؿ تحت العديد أية جامعة خاصة و وجود نظاـ تكاليؼ مناسب ضرورى ألف أ تعود عمييا، حيث
وليذا فالجامعة  ؛مف الضغوط لتقميؿ تكاليؼ وتحسيف جودة وكفاءة العمميات واالىتماـ بتنافسية التعميـ

تمارسيا  نشطة التيجؿ تحسيف جودة وتوقيت وكفاءة األأمطالبة بمعمومات دقيقة عف تكاليفيا مف 
  (Krishnan, Abbalagan, 2006, PP. 78-79)قساميا ووحداتيا المختمفة.أرفة بدقة تكاليؼ ومع

اىتمامات المحاسبيف  جاء ليقابؿساس النشاط أعمى  التكاليؼ إدارة فمدخؿ باإلضافة إلى ذلؾ
تحسيف تحميؿ الربحية الخاصة  يلى ما يساعدىـ فإمف حيث احتياجاتيـ  دارييفف واإليكاديمياأل

ذات  الموازناتعداد و إلأالعمالء والحصوؿ عمى معمومات دقيقة عف التكاليؼ والتسعير  برضا
جؿ أنظمة محاسبة التكمفة مف ألى تحديث إ يلى حاجة مؤسسات التعميـ الجامعإضافة الصمة، باإل

د عدة فوائ التكاليؼ إدارةنظاـ  يوليذا وجد ف ؛و لتحسيف عمميات بيئة العمؿأفضؿ لمتكاليؼ أتقرير 
 :يتمثمت ف

 كثر دقة عف تكاليؼ المنتجات والخدمات. أالحصوؿ عمى معمومات  -
 ساليب الرقابة عمى التكاليؼ.أتحسيف  -
 .الموارد في تقميؿ الفاقد/اليدر -
 التعييف الدقيؽ لمتكاليؼ غير المباشرة. -
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 تحسيف الرؤية عف مسببات التكمفة. -
 نشطة المؤسسية.تعريؼ وتحديد تكاليؼ األ -
 صنع واتخاذ القرار. تحسيف عمميات -
 داء.فضؿ لمقاييس األأاستخداـ  -
 (Cohen, Sandra, et-al, 2005, P.981, PP.983-984)تحسيف مستوى الكفاءة التشغيمية. -
 ىداؼ وخطط الجامعات بفعالية.أتنفيذ رؤية ورسالة و  -
 عمى بما يحقؽ مشاركةسفؿ ألأو مف أسفؿ عمى ألأىداؼ الجامعة سواء مف التوصيؿ الفعاؿ أل -

 .الجامعات يدارية فواسعة لكافة المستويات اإل
 عداد وتنفيذ الموازنات.إلى فعالية إ يتؤد ميمةثار سموكية آحداث إ  -
 ىداؼ وخطط الجامعات.أمثؿ لمموارد النادرة والمحدودة بما ينسجـ مع التوزيع األ -
 يمعات فلى نجاح الجاإ يتؤد يمور التالتركيز عمى مبادرات التطوير المستمرة وعمى األ -

 تحقيؽ رؤيتيا المستقبمية.
، ص 8002، إبراهيم رسالن)لييا.إيتـ التوصؿ  يالموازنة التتحقيؽ درجة كبيرة مف االلتزاـ بتحقيؽ  -

  (382-382ص

قرارات االستثمار، و تخصيص الموارد،  ر بيانات داعمة لنوعية معينة مف القرارات مف حيثيتوف -
قرارات تسعير الخدمات التعميمية بناء عمى و يدة، ررات جدقضافة مإو أحذؼ مقررات دراسية 

 (Coskun, Ali and Yilmaz, Metin, 2013, P.2118). تكمفتيا

تزود المؤسسة بمعمومات مفيدة عف األنشطة بغرض تمكيف اإلدارة  حيث دعـ القرار تفيد في -
ستراتيجي، إلمثؿ ربط أنشطة العمؿ والموارد بالتوجو والتخطيط اتخاذ القرارات الفعالة، امف 

ميمة، ومساعدة اإلدارة عمى أف مقاييس تشغيمية مالئمة وعوامؿ نجاح  ترجمة اإلستراتيجية إلى
  (Smit, R., 2006, P 20 ).التنبؤ وتجنب اإلخفاقات تصبح إبداعية وقادرة عمى

منيا ما يتصؿ  مى تطبيقو العديد مف الفوائد التييترتب ع ABCMأف مدخؿ ويتضح مف ذلؾ 
عممو مف اإلدارة الفعالة لمموارد وتوضيح كيفية توزيع ىذه الموارد عمى مياـ وأنشطة بطبيعة 

األخرى ذات الصمة  يا ما يتصؿ بمجاالت العمؿ المؤسسيالمؤسسة والتكمفة الفعمية لكؿ نشاط، ومن
تحقؽ مستويات الجودة  اري وبرامج التطوير والتحسيف التيطوير العمؿ األكاديمي والعمؿ اإلدبت
 عالية.ال
 التعميم الجامعي: كاليف عمى أساس النشاط فيإدارة التمدخل وخطوات مراحل  -8

إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط في مؤسسات التعميـ  مدخؿبؿ تناوؿ مراحؿ تطبيؽ البداية ق في
 التعميـ الجامعيببيئة ىية كؿ مف الموارد واألنشطة وأغراض التكمفة  الجامعي، يجب اإلشارة إلى ما

 :اآلتيك
الموارد خالؿ  تحديد ىذهويتـ  ،بالجامعةالمتاحة  المواردىو  ABCM لمدخؿالعنصر األوؿ ف -

مثؿ  ،يتـ إلحاؽ كؿ مورد محدد بمركز لمتكمفةبحيث  ة والكمية،الجامع ىمستو مرحمتيف: مرحمة 
ستحقاقات االالرواتب و خاصة بمف تكاليؼ  تتكوفعضاء ىيئة التدريس أموارد مراكز تكمفة 
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تكمفة خدمات تكنولوجيا و ليـ،  ةتكمفة المساحة المخصصو عالوات السفر، مف  خرىاأل
 بالكميةداء الوظيفي لموحدات المؤسسية تكاليؼ األ ىإل ة، باإلضافـالمعمومات الصادرة لصالحي

دات حرتبط بالو ت ليذا المستوى الموارد المحددةف ؛ةالعاـ بالجامع ىالمستو مرحمة و  ،المكتباتك
مركز كزية، ر ة، اإلدارة المالمكتبة الرئيس ىالوحدات عمىذه وقد تشتمؿ  ،ليا ةالتابعة يالمؤسس
 .ةيتوقؼ عمي مواصفات الجامع ىبيذا المستو  ةالموارد المستيدف وكمية المغات،

ثالث عمميات  تتمثؿ فيو األنشطة، ىو  ABCM بمدخؿالثاني  بخصوص العنصر الرئيسو  -
وخالؿ ىذه العمميات،  ،المجتمعيةالخدمات و ، العممي لبحثالتدريس، ا ة ىيبالجامع تتـة رئيس

قد حيث  ،العممياتيذه ستخداـ كافة الموارد بالتساوي باوىذا ال يعني  ،مواردىا ةتستيمؾ الجامع
 ستخداـاومف ثـ التكاليؼ المرتبطة ب ؛ستيالؾ الموارد لعممية واحدةا تظير مواقؼ يتـ خالليا

 األساسية.  اتالعممي ىإلىذه الموارد يتـ تخصيصيا فقط 
تناوليا مف حيث ثالث  يتـالتكمفة التي  غراضأىو  ABCM الرئيس الثالث بمدخؿالعنصر أما  -

 ىى التكمفة غراضأبالنسبة لمعممية التدريسية تصبح ف ،؛ةخطوات تقـو بيا العمميات الجامعي
التكمفة  غراضأإف ف يالعمم وفي عممية البحث، يالعاـ الدراسو ، العمميات التدريسيةو ، الطالب

الخبرة أو  ىي تكمفةلا غراضأتصبح  المجتمعيةوفي حالة الخدمات ، ختراعالنشر، براءة اال ىي
-Klaus-Rosinska Agata, and Rynca, Radoslaw, 2011, PP.313 ).ىاألخر  ةالخدمات المتخصص

315)  
الشكؿ رقـ  ف خالؿمإلدارة وتطوير األنشطة  ABCM مدخؿ ومف ثـ يمكف توضيح مراحؿ تطبيؽ

تعريؼ أنشطة  :ىذه المرحمة يتضمف تحميؿ األنشطة : وفي"تحميؿ األنشطة"المرحمة األولى ، ف(0)
، ومقارنة أداء ىذه األنشطة الميمةالقيمة المضافة واألنشطة غير ذات القيمة المضافة، تحميؿ األنشطة 

المرحمة الثانية  مارسات الجيدة، وفيمقارف( أو بالمبأداء األنشطة ذات النقط المرجعية )القياس ال
: وتتضمف ىذه المرحمة: تقميؿ الوقت/المجيود المطموب ألداء النشاط، تقميؿ األنشطة "تحسيف األنشطة"

قياسات "غير الضرورية، اختيار أنشطة أقؿ تكمفة، ومشاركة األنشطة كمما أمكف، المرحمة الثالثة 
ة، مقاييس أداء متعددة، وتقميؿ األنشطة غير ذات القيمة : وتتضمف مقاييس مالية وغير مالي"األنشطة
  (A. Gunasekaran and et-al, 2000, PP.392-393 ).المضافة

آخر مقاييس  ، وبمعنىرقابة األنشطة والعمميات المؤسسية ABCMوتستيدؼ مقاييس األداء بمدخؿ 
توقيت، ويمكف تعريؼ مقاييس الخدمات والو األداء تقدـ صورة عف العمميات مف حيث جودة المخرجات، 

األداء بأنيا مؤشرات العمؿ المنجز والنتائج المتحققة بأي نشاط أو عممية أو بوحدة مف وحدات 
الخيارات المؤسسية عف تتشكؿ المؤسسة، ومقاييس األداء ىذه قد تكوف مالية أو غير مالية، بحيث 

مقاييس األداء جزء ال يتجزأ مف  كما أف، لفمسفة المؤسسة والتخطيط اإلستراتيجي داء وفًقامقاييس األ
تعريؼ مقاييس األداء لكؿ نشاط أساسي، ويركز تحميؿ  وبالتالي يتـ، ABCMتقويـ األنشطة بمدخؿ 

، كما أف تحديد مقاييس المؤسسي فاعمية النظاـ عمى أساس النشاط عمى مقياس أداء إدارة التكاليؼ
مستوي كفاءة النشاط و  ، والوقت المستغرؽ،التكمفةمقدار تعتمد عمى األداء عند تعريؼ كؿ نشاط 

 (Baker, Judith J., 1998, P.9)تغييرات ببيئة عمميات الخدمةستجابة إلى مقدار مرونة النشاط كاو  ،المنجز
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 ABCM مدخلمراحل عمل ( يوضح 3شكل رقم )

Source: Gunasekaran, A. and et-al,: "Activity -Based Management in a Small Company: a Case 

P.393 , Vol.11, No.4, 2000,Production Planning&Control Journal ofStudy",  

دارة التكاليؼ عمى أساس النشاط تتمركز حوؿ ثالثة أف آلية عمؿ مدخؿ إالشكؿ  ىذا ويتضح مف
العديد مف األدوات بيدؼ الوقوؼ عمى مراحؿ أساسية تتمثؿ في تحميؿ األنشطة المؤسسية مف خالؿ 

األنشطة التي تضيؼ قيمة لممؤسسة الجامعية ودراستيا وتحميميا واالستفادة منيا، واألخرى غير ذات 
القيمة لمحاولة تقميميا أو التخمص منيا، ثـ يمي ىذا التحميؿ تحسيف ىذه األنشطة ذات القيمة المضافة  

ف ألدائيا وتقميؿ األنشطة المرتبطة بيا غير الضرورية، ثـ تأتي بحيث يتـ توفير الوقت والجيد الالزمي
تاحة  مرحمة قياس وتقييـ األداء لمعرفة جدوى ىذه األنشطة ووضع الخطط التطويرية واالستثمارية ليا وا 

 .الموارد المالية التي تكفؿ إنجازىا
مة مف الخطوات مف خالؿ سمس حوؿ فيـ سبب إنفاؽ المؤسسة لمماؿ ABCM مدخؿ ويدور بالتالي

 :التالية المتتالية
  األنشطة يتـ ف ؛مباشرةالداؤىا مف جانب موارد الدعـ والموارد غير أتحديد األنشطة التي يتـ

 ،العمالء، تحسيف المنتجات ىستجابة إلاالكالمرتبطة بيا:  غراضواألبواسطة األفعاؿ  ياوصف
 ذي يسرد ويحدد كؿ نشاط رئيسة والتحديد األنشطة تبمغ ذروتيا مع صياغة قاموس لألنشطو 

 بمرافؽ اإلنتاج.

 من خالل: 

المطلوب  الجهدتقليل الوقت/  -
 ألداء األنشطة.

 غير الضرورية.  تقليل األنشطة -

 اختيار أنشطة ذات تكلفة أقل. -

 ة كلما أمكن.مشاركة األنشط -

 من خالل: 

تحديد األنشطة ذات القيمة  -
المضافة واألخرى غير 

 المضافة. 

 تحليل األنشطة المهمة.  -

مقارنة األنشطة باألخرى  -
 المرجعية. 

 من خالل: 

 مقاييس مالية وغير مالية. -

 مقاييس أداء متعددة.  -

 محركات تكلفة.  -

تقليل األنشطة غير ذات القيمة  -
 فة.المضا

(6) 

 تحسين األنشطة

(0) 

 تحليل األنشطة

(3) 

 قياسات األداء

 تحسين 

 األداء

(A) (B) 

(M) 
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  ،نظاـ فتحديد كمية الموارد التي يستيمكيا كؿ نشاطABCM خطط نفقات الموارد إلي ي
كما ىو  -والمصروفاتمحرؾ الموارد يربط النفقات ف ؛ستخداـ محركات تكمفة المواردااألنشطة ب

 ،بالمدخؿارد تمثؿ قاعدة التكاليؼ المو ، فلألنشطة المنجزة -لمالي بالمؤسسةمصور بالنظاـ ا
مجموع ، و الحالية التي تحقؽ وظيفة مماثمةمتمايزة مف التكاليؼ  ةالموارد مف مجموعتتألؼ و 

وبمجرد تتبع  ،لجدوؿ زمني محدد اتساوي التكمفة اإلجمالية بالمؤسسة وفقً  بالمدخؿكافة الموارد 
إلي جنب مع بعد التسمسؿ  اشطة جنبً فمف الضروري تصنيؼ األن األنشطة، ىتكاليؼ الموارد إل

 ستدامة المرافؽ. اتج، العميؿ، و قتصادية، المنرمي لمتكاليؼ: الوحدة، الدفعة االالي
 التساؤؿ الخاص بسبب  فالخطوة تجيب ع، فيذه وعمالء المؤسسة ،خدماتو د منتجات، تحدي

جات، خدمات يحدد بوضوح كافة منت ABCMومف ثـ فإف نظاـ  ؛داء المؤسسة ليذه األنشطةأ
 تمؾ األنشطة. تمارس المؤسسة جمياأمف  التيوعمالء المؤسسة 

 منتجات وعمالء وخدمات المؤسسةبالنشاط التي تربط تكاليؼ النشاط ختيار محركات تكمفة ا، 
ستخداـ اتجات والخدمات والعمالء، تتحقؽ بالتكمفة مثؿ المن غراضأو الرابط بيف األنشطة ف

 ,Kirche, Elias Tadeu, 2002 ).لمخرجات النشاط اكميً  ايعد مقياسً  محركات تكمفة النشاط والذي

PP.44-45)  
 تحميؿ المعمومات المجمعة عف التكمفة باستخداـ نظاـ محاسبة  مف خالؿ تحميؿ وتقرير التكمفة

 ,.Pineno, Charles J .)بموضوع التكمفةساس النشاط، وكتابة توصيات ذات الصمة أالتكمفة عمى 

2008, P.1369)
  

ة مترابط مراحؿ أساسية وعدة خطوات تطبيقو عمى ثالث ييعتمد ف ABCMمدخؿ  ويتضح مف ذلؾ أف
نجاز تبدأ بتحديد مجموعة األنشطة التي تقـو بيا المؤسسة إل ومترتبة عمى بعضيا البعض، والتي
وية، يميا األنشطة وتحديد األنشطة األساسية واألخرى الثانتحميؿ مياميا ويكوف ذلؾ مف خالؿ مرحمة 

بحاجة أكثر إلى تخصيص  يا مف التكمفة وأية المخرجات التيتحديد الموارد المتاحة لممؤسسة وأغراض
استخدمت ما يعرؼ بمحركات  التي ىذه بناء عمى عممية التخصيص الدقيقةو نشطتيا، ألالتكاليؼ 

األنشطة بحيث يتـ تقميؿ الموارد ومحركات النشاط لتحديد التكمفة الفعمية لكؿ نشاط تأتي مرحمة تحسيف 
أغراض  إمكانية االستفادة مف مواردىا في األنشطة ذات القيمة غير المضافة وتقميؿ تكاليفيا وبالتالي

وىذا يؤوؿ إلى سيولة قياس األداء لمحدودية األنشطة ووضوح الصورة أماـ قادة  ؛تكمفة أخرى
قرار ما يجب إقراره وما ال  الميمةالمؤسسات الجامعية والعامميف بيا، والحصوؿ عمى المعمومات  وا 

 يجب إقراره.
التعميم  دارة التكاليف عمى أساس النشاط فيإ تطبيق مدخل عوامل نجاح -9

 :الجامعي
، وىي دعـ عمى أساس النشاط دارة التكمفةإلممارسات  ميمةمتغيرات مؤسسية وسموكية  ةىناؾ سبع

داء تقويـ األبدارة التكمفة إنظاـ  ربطيات التنافسية، ستراتيجاإلبنظاـ إدارة التكمفة ربط العميا،  دارةاإل
 تصميـ وتطبيؽالداخمية الكافية، التدريب عمى الموارد توفير ة غير المحاسبية، الممكتنمية  والمكافآت،

لى إضافة دارة التكمفة، باإلإفاؽ في اآلراء حياؿ وضوح أىداؼ نظاـ تدارة التكمفة، اإلإستخداـ نظاـ وا
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بمحركات التكمفة، تحديد  ة، جمع البيانات الخاصالمطموبة البرمجيات توفيرية مف حيث الجوانب الفن
 Fei, Zhang Yi and Isa, Che)الخارجييفمشاركة المستشاريف و متطمبات البيانات وجمعيا،  ةشطة، معرفناأل

Ruhana, 2010, P.149)  ٌليذه العوامؿ: ، وفيما يمى توضيح (Chongruksut, Wiriya, 2002, PP.65-67) 
تحديد  عمى لقدرتيا ضروري نظًرا  ABCMلمدخؿالعميا  دارةاإلدعـ ف إحيث  العميا: دارةاإلدعم   - أ

عـ الضروري الد وتوفير (والكفاءة ،رأس الماؿ، الوقت)مثؿ  د،ستراتيجيات والموار ىداؼ واإلاأل
مى ع بغرض تشجيعيـ يـعفي التواصؿ مو  ، ABCMمدخؿستخداـ ا عمى العامميفلتحفيز 

 .ABCM نظاـ معمومات االستفادة مف
مفيدة في  ABCMف معمومات إحيث  اإلستراتيجيات التنافسية:بنظام إدارة التكمفة  ربط - ب

ما  مؤسسةسبيؿ المثاؿ، إذا قامت  عمى ،الجامعية المؤسساتتحسيف موقؼ التنافسية وربحية 
قـو بإعداد تقييمات دقيقة عف سي ABCMمدخؿ فإف  ؛ستخداـ إستراتيجية تقميؿ التكمفة بالمنافسةبا

كمما كانت وبالتالي  ؛بتكاليؼ التخصيص االمنتج أو تكاليؼ العممية لممصمميف ليحيطوا عممً 
 .ABCMمدخؿ ، كمما زادت إمكانيات ABCMومدخؿ بيف إستراتيجية المنافسة  أوثؽالصمة 

 ؛يؼ وظيفة إداريةتخصيص التكالف أبما  داء والمكافآت:تقويم األبنظام إدارة التكمفة  ربط - ج
 الذي بدوره يؤدي إلى العامميفداء أـ يتقو  تحويؿ تخصيصات التكمفة يؤثر حتًما عمىفإف 

ولذلؾ فإف  ؛رفاىيتيـ بالعوامؿ التي تؤثر سمًبا عمى فالعاممو وبشكؿ عاـ ييتـ  ،زيادة المقاومة
دخؿ متطبيؽ  عمى العامميفداء والمكافآت يحفز وتقويـ األ ABCMمدخؿ الصمة بيف 

ABCM،  كياتيـ، والنظاـ الناتج سمو  بأف المكافآت تتوقؼ عمى العامميفىذه الصمة تقنع و
 لضماف نجاحيا. والتعاوف ،يـ ويعكس مكافآتيـ المستقبميةدائأ يبرىف عمى

 دارةاإللتزاـ اوقت و  اخمية الكافية تشتمؿ عمىلموارد الداف الموارد الداخمية الكافية:توفير  - د
يتطمب موارد داخمية  ABCMمدخؿ تطبيؽ ف ؛والعامميفالعميا واإلدارييف والمحاسبيف 
الموارد الداخمية الكافية و  المؤسسة،جراءات داخؿ واإل ةكافية إباف قياميـ ببناء المعرف

فوائد الناجمة عنو، وتقميص مقاومتيـ وال ABCMمدخؿ فرص تعمـ  العامميفتمنح 
 .لمتغيير

 التدريب عمىويشتمؿ ىذا  ستخدام نظم إدارة التكمفة:تصميم وتطبيق وا التدريب عمى -هـ
كيفية تطبيؽ  فالعاممو عمـ يت التدريب فمف خالؿ ؛والتدريب أثناء العمؿ ،المحاضراتو القراءة، 
ـ المنتج وتسعيرتو وتطوير العمميات لتصمي وستخداـ معمومات، وكيفية تفسير واABCMمدخؿ 

التدريب يقمؿ  ، كماداءستيعاب نظاـ المكافآت لدمج قياس األيفية اك إلى ةضاف، باإلالمؤسسية
ىذا ويحمييـ مف الشعور بالضغط أثناء تطبيؽ  ABCMبمدخؿ الثقة  لىإ العامميففتقار مف ا

 ووقبول وفيم لىإ العامميفيقود  ABCMمدخؿ تصميـ وتطبيؽ  تدريب عمىالو  ،المدخؿ
 العامميفلتزويد  مصمـ خصيًصا ABCMمدخؿ وبما أف  ،وستخداما والتشجيع عمى

 -أيًضا–طريقة جيدة فإف التدريب  ؛جراءاتبالمعمومات باإلدارات المختمفة عف التحميؿ واإل
 محاسبية.الغير لبناء الممكة 
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أو غير  ةيمحاسبالغير فراد األمجموعات التزاـ أف  وتعني محاسبية:الغير الممكة تنمية  - و
نو أل ؛المدخؿعامؿ حسـ ضروري لنجاح ىذا  ABCMستخداـ معمومات عف اولة المسؤ 

، وعندما يكوف ، وليس فقط لممحاسبيفالمؤسسة فيلألفراد  ميمةيقدـ معمومات اقتصادية 
، يصبح تطبيؽ ABCMستخداـ معمومات ممتزميف با -مف العامميف -محاسبيفالغير 
العميا  دارةاإلا تبعة أساسية لدعـ محاسبية ىي أيضً الغير ة لممكوا ،فعاالً  ABCMمدخؿ 
ستراتيجيات التنافسية، والصمة بيف باإل ABCMمدخؿ ، كما أف صمة ABCMلمدخؿ 
مدخؿ ستخداـ ا لى التدريب عمىإ ةداء والمكافآت، باإلضافبتقويـ األ ABCMمدخؿ 
ABCM قبوؿ وتطبيؽ معمومات  أو القادة عمى العامميف، تشجعABCM. 

وضوح أىداؼ  إف االتفاؽ عمىحيث  وضوح أهداف نظم إدارة التكمفة: االتفاق عمى - ي
لو ضروري لضماف التطبيؽ  والمستخدميف ليذا المدخؿ بيف المصمميف ABCMمدخؿ 

ىذا  وعندما يتـ تغطية أىداؼ ،ABCMمدخؿ لمعمومات  واإلنتاج الكؼء الفعاؿ لو
فة لممنتجات المخصصة، يتمكف مصممو دقة تقديرات التكم تحسيف بدقة، مثؿ المدخؿ

مف بناء تصور مفاىيمي عف الكيفية التي يجب مف خالليا تصميـ  ABCM ومستخدمو
 .ستخداـ المعمومات الناتجة عنووكيفية ا ABCMمدخؿ 

نوعيف مف خطط العمؿ الكبيرة ىما  ABCM لمدخؿلى ذلؾ يتطمب التطبيؽ الناجح إضافة باإل
ف أ حيث، األولىعف  الثانيةىمية الخطة أاالعتبار  خذ فيخطة لمتطبيؽ وخطة لمتواصؿ، مع األ

 فألى إويرجع ذلؾ  ؛ف بوفراد العاممو ما لـ ييتـ األ المدخؿتيدد ىذا  ىناؾ نوًعا مف المخاطرة التي
بداية التخطيط لتطبيؽ  التواصؿ في يتـولذلؾ  دارة التغيير السموكي؛إب اخاص   اجانبً  المدخؿليذا 
ولكف ال  ،مصادر متعددةجمعيا مف  ـيت تركز عمى البيانات التيفخطة التطبيؽ أما  ،ABCM مدخؿ

لتطبيؽ  ، ولذلؾ البد مف وجود الوعي التنظيميخراآل العامؿعمى  عامؿكؿ  تأثير يةتركز عمى كيف
جابة عف سؤاليف ىما: ىؿ الظروؼ المؤسسية مناسبة ويكوف ذلؾ مف خالؿ اإلABCM مدخؿ 
-Cokins, Gary, 2001, PP.347 ).؟ABCMبمدخؿ ؟، وىؿ قائد المشروع ممتـز  ABCMمدخؿلتطبيؽ 

348)  
أف مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط يتطمب توافر مجموعة مف العوامؿ ويتضح مف ذلؾ 

يجد مؤسسات التعميـ الجامعي، والمالحظ ليذه العوامؿ  تضمف التطبيؽ الناجح لو في الميمة التي
مف  ،الحديثةوالمداخؿ اإلدارية  األساليب لتطبيؽ مختمؼ مجموعة العوامؿ المتفؽ عمييا -تقريًبا–أنيا 

بتوفير جميع مقومات تطبيؽ ىذا المدخؿ مف الموارد البشرية والمادية  حيث دعـ اإلدارة العميا وتعيدىا
ولية مف قبؿ جميع العامميف تجاه مسؤ والمالية، وكذلؾ التدريب الفعاؿ عمى تطبيقو وتنمية اإلحساس بال

 المدخؿتطبيؽ ىذا  وربط نجاح العامميف فيدؼ مف تطبيقو، ووضوح اليتنفيذ ىذا المدخؿ، 
خطط لمقاومة التغيير لألفضؿ ووضع  المؤسسية ستراتيجياتباإلضافة إلى وضع اإل ت،آبالمكاف

 كؿ المستويات المؤسسية. التطبيؽ والتواصؿ المطموبة في
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ف عمى أساس تطبيقات جامعتي والية واشنطن وسات إدوارد لمدخل إدارة التكالي :ثانًيا
 :النشاط

عندما قاـ  (*)الثمانينياتمنتصؼ  الواليات المتحدة األمريكية في في ABCلقد صممت طريقة 
دارة ومحاولة البحث عف الفقد المرجعي لممارسات محاسبة اإل لعالماف كابالف وجونسوف بالعمؿ فيا

 ومجدولة ر تفصياًل مقترحات لمتغمب عمى عيوب ىذه الممارسات مف حيث توفيرىا لمعمومات أكث
ا ربط نشطة المؤسسة وعممياتيا، وثانيً ا ألكثر عمقً أتحميؿ إجراء  ضرورة والً أولذا اقترح العالماف  ؛ازمني  

يجاد نظاـ تكاليؼ يمكف إحاجة إلى ال وظيرت بذلؾ ؛ةدارة التشغيميستراتيجية باإلدارة اإلكؿ مف اإل
لتوسيع عدد مراكز/تجمعات التكاليؼ غير  ،باشرةالمؤسسات مف تصنيؼ أكثر لمتكايؼ كالتكاليؼ الم

العالماف بذلؾ  وتوصؿ عمميات اتخاذ القرارات، -ايضً أ-ولتوضيح المباشرة ولتحديد مسببات التكمفة، 
مخصصات النفقات،  وجو النقص فيأالبداية لتصحيح ومواجية عيوب و  في ABC لى طريقةإ

تقدير التكاليؼ، واستخدمت بعد ذلؾ طريقة  فيمريكية غير الدقيقة لتطوير الطرؽ األ واستجابة
ABC  باألنشطة، فباستخداـ  فضؿ باستخداـ مراكز تكمفة صغيرة سميتألتخصيص التكاليؼ بشكؿ

غراض التكمفة كمثؿ ؼ ألساس لتخصيص التكالينشطة األمؾ األمسببات التكمفة تكوف تكاليؼ ت
 (Wegmann, Gregory, 2011, PP.515 –516 ).الخدمات والمنتجات

ىذه شجعت  التحديات التيمؤسسات التعميـ الجامعي األمريكية فمف  وىكذا كاف الوضع في
تحدى زيادة التكاليؼ التعميمية ساس النشاط أمحاسبة التكاليؼ عمى  مدخؿتطبيؽ عمى مؤسسات ال

تمؾ المعمومات  خاصة حة ومفيومة وأكثر دقةبصورة صحي الميمةوضرورة توفير المعمومات 
المجمس ليو إشار أوىذا ما  العاـ، صانعي السياسات التعميمية ولمرأي لكؿ مفبيذه التكاليؼ  بطةالمرت

 The National Commission on the Cost of Higherالقومي لتكاليؼ التعميـ العالي

Educationالخدمات لتعميـ  جغرافية لمطالب صاحب ذلؾ زيادة فيفنتيجة لمتغيرات الديمو  ؛
نماذج ودراسات  مبطٌ جؿ تفسير زيادة التكاليؼ المستمرة أومف  ،دة مف الطالبمجموعات جدي

نواع المختمفة مف الطالب، تعميـ األ ؿ عمى اختالؼ التكمفة الموجودة فيضافية لموقوؼ بشكؿ كامإ
ىداؼ المؤسسية توفرىا عجزت عف تحقيؽ تمؾ األ التكمفة التقميدية والبيانات التينظمة أف أخاصة و 
ولذا  ؛بتوضيح وتواصؿ ورقابة زيادة التكاليؼ المرتبطة بتعميـ مجموعات مختمفة مف الطالب الخاصة
 ساس النشاطأمحاسبة التكاليؼ عمى  مدخؿمثؿ تكمفة حديثة  مداخؿتبني  ضروريمف الكاف 

ومف  ؛(Evans, Thomas Matthew, 2004, PP.5-6)مريكيةمختمؼ الكميات والجامعات األ واستخدامو في
مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس ل تطبيقات جامعتي والية واشنطف وسات إدواردمكف توضيح ثـ ي

 النشاط فيما يمي:
 :Washington State University ( WSUواشنطن) والية جامعة -1

برامج التعميـ  التكاليؼ عمى أساس النشاط في إدارة مدخؿلقد اىتمت جامعة والية واشنطف بتطبيؽ 
مجموعة مف التحديات  نظًرا لمواجية ىذه البرامج The Distance Degree Programsعف بعد 

                                                           
 وهذا ما تم اإلشارة إليه في محور نشأة وتطور مدخل إدارة التكاليف على أساس النشاط.) *(



 

- 32 - 

 

معرفة كيفية لى إىمية الحاجة أدراؾ ا  و ، ةمالية مف حيث الطمب عمى برامج جديد عاتليا تب التي
حدث، أعضاء ىيئة التدريس لتحديث صيغ البرامج الدراسية باستخداـ تكنولوجيات أرواتب  توزيع

ىياكؿ التمويؿ وضرورة مواكبة الثورة  لى التغييرات فيإضافة الخارجي، باإلزيادة حدة التنافس و 
 ).موثوقة بياستراتيجيات مالية إعداد إترتب عمييا صعوبة  التعميـ والتدريس والتي ولوجية فيالتكن

Cook, Colleen Leavitt, 2003, P.1)  
 مثؿ ،بالجامعة ةيعماؿ المؤسساأل بيئةتيديد  ىإل دتأ التيعديد مف المواقؼ الىناؾ  ذلؾ عف فضاًل 

 داخؿ المؤسسة األداء ىالخارجية التي تؤثر عم الييئات ىمتطمبات رفع تقارير إلو التقنية،  التغيرات
متكافئة مف الخدمات التي تمنح لفئة واحدة الالمنتجات، والكمية غير بمجموعة التغيرات و ، الجامعية

، إال الجامعية المؤسسة ييد دمف ىذه األسباب قد  اف أي  لرغـ مف أا ىوعم ،مف العمالء أو المنتجات
 حاجة كانت ىناؾ وبالتالي ؛ي ىذه المخاطرد  تتح   خاصة كانت ف برامج الدرجات العممية عف بعدأ

التي و تتطمب معمومات مالية مناسبة  التيمتنامية لمزيد مف التدخالت اإلدارية والقرارات المتواترة 
  (Cook, Colleen Leavitt, 2003, P.7) يرىا.توف ABCM مدخؿ استطاع

تتبايف التكاليؼ  حيث ؛ىو حساب إجمالي التكاليؼ  ABCM لمدخؿاألساسي  ويالتالي كاف اليدؼ
 ،المعامالت، والتفاعالت بيف المتغيراتو لممتغيرات المدرجة بعممية الحساب،  ابشكؿ كبير وفقً 

الدرجات  ىيؼ التي تشتمؿ عمفإف كافة التكال ؛برامج الدرجات العممية عف بعد ىوبتطبيقيا عم
المرشديف و نظـ المحاسبة والتسجيؿ، و دعـ أعضاء ىيئة التدريس لتصميـ دورة تعميمية، و مية، العم
تاحة المواقع اإلو نظـ تتبع الدورة التعميمية، و ة، يالخدمات المكتبو ، كاديميفاأل ، لمطالبلكترونية ا 
بصرؼ النظر عف اإلدارة ومف ثـ  ؛عد، وتكاليؼ صيانة المنشآتالدعـ التقني لموظفي التعمـ عف بو 

أف يتـ شموؿ كافة ومف الضروري  ،المتسببة في التكمفة، يتـ شموليا بنموذج شامؿ لحساب التكاليؼ
مستويات  ىستخداميا عماو كبير  ىمستو  ىمف جمع المعمومات عمالجامعة تمكف تالتكاليؼ بحيث 
  (Cook, Colleen Leavitt, 2003, PP.6-7) .عديدة بالمؤسسة

ستقاء المعمومات حوؿ تكمفة إدارة، تطوير، نموذج ال ةصياغمف واشنطف والية جامعة تمكنت  وبالفعؿ
حيث ، ABCM مدخؿ التطبيؽ الصحيح لمباديء مف خالؿعميمية تلتوصيؿ وصيانة الدورات او 

برامج الدرجات العممية عف  نحو مفيد ألغراض عدة ىوكتابة تقارير بالمعمومات عممف جمع تمكنت 
 ABCM مدخؿتطبيؽ  ومف مبررات، واإلدارية ،المؤسسيةو التعميمية،  المستويات كافة ىعف بعد عم

نشأت ببداية حقبة التسعينات قد الممارسات التقميدية لمحاسبة التكاليؼ جامعة والية واشنطف أف  في
 ،بييئة األوراؽ المالية والضمانات ةخاصكنتيجة لطرح ضرائب الدخؿ ومتطمبات المحاسبة المالية ال

سبة المؤسسات ببناء نظـ محامختمؼ ولذلؾ قامت  ا؛ختيارً انصياع ليذه القوانيف ليس االوكاف 
 المياـ الكاممة لنظـ تار ، ودمستثناهميمية ليست المؤسسات التع، و التكاليؼ حوؿ ىذه التوجييات

ستيالكية، نفقات والموارد اال العامميفة مثؿ ات رئيسالتقارير الخارجية لفئ ىالمحاسبة حوؿ الحاجة إل
ية الكم ىات مف اإلدارة المركزية تتوجو إلالتخصيصو  ،وتخفيض القيمة ،الديف، أصوؿ العاـ الواحد

 ( Cook Colleen Leavitt, 2003, P.19) .ستخداـ ىذه األوصاؼ الفئويةاب
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نتجات التي تنتج ملا ىنفقات إلتمثؿ في وجوب تخصيص المفيـو بسيط  ىعم ABCM مدخؿوقاـ 
 Cook, Colleen) :ما يمي ليا اوفقً  ABCM مدخؿة التي تـ تصميـ الرئيس تمف الفرضيا، و ىذه النفقات

Leavitt, 2003, PP.20-21)  
شموؿ كافة محاسبة التكاليؼ الكاممة تعني حيث  :لمحاسبة التكاليؼ بالكامؿ مدخؿأنو  - أ

واشنطف قاـ قادة  والية وفي جامعة ،التشغيمية والتعميمية مباشرة،الغير و  التكاليؼ المباشرة
صوص تطبيؽ صيغ محاسبة عمميات التقييـ والتواصؿ المستمر بخبمجمس الموازنة 

 وافؽ مجمس الموازنة وقادة بحيث ،مباشرة لبرامج الدرجات العممية عف بعدالغير التكاليؼ 
مج الدرجات العممية عف بعد ىو عمميات برالتكاليؼ أف التخصيص المعقوؿ  ىالقطاع عم

لتسجيؿ اف أحيث  ايبدو ىذا منصفً و  ،بالحـر الجامعي لمطالب ةعشر المبالغ المخصص
 بالحـر الجامعي. الطالبحتياجات اات العممية عف بعد أقؿ بكثير مف بالدرج

 .يتـ تخصيصيا بشكؿ منطقي لممنتجاتنشطة، والتي بدورىا لأليتـ تخصيص التكاليؼ  - ب
عمميات دعـ و دارة المركزية، اإل فيو يشمؿ ؛يخترؽ كافة الحدود المؤسسية ABCM مدخؿ - ج

ال يمكف  ABCM لمدخؿجمالية الفائدة اإلو  ،وتطوير الدورات التعميمية وتوصيميا الطالب
تكمفة الزمف التي ينفقيا  ،وحدة مؤسسية واحدة ىا بدوف أف تقـو دراسة التكمفة عمإدراكي
ضروري لدراسة التكمفة مثؿ الوقت المبذوؿ مف  ات األكاديميةف بالوحدو واإلداري فالعاممو 

كما يجب شموؿ تكاليؼ فريؽ التصميـ  ،داخؿ وحدات التعميـ عف بعد العامميفقبؿ ىؤالء 
وفقط مف خالؿ  ،نتماءاال التعميمي وزمف أعضاء ىيئة التدريس، بصرؼ النظر عف إدارة

سسي يمكف تقييـ التكمفة اإلجمالية بصرؼ النظر عف الوضع المؤ و شموؿ ىذه التكاليؼ، 
 منتج.ملمبرنامج وينتج عنيا تسعيرة مالئمة ل

 حد تقنياتو المتمثمة فيأواعتمدت عمى  ABCM مدخؿ قد قامت جامعة والية واشنطف بتبنيول
 ،لتحميؿ التكاليؼTechnology Costing MethodologyTCM  منيجية تكنولوجيا التكمفة

ؼ ساس النشاط كنظاـ محاسبة يستخدـ لتخصيص التكاليأيؼ عمى ف محاسبة التكالأواعتبرت 
بيدؼ عمييا نشطة لتطبيؽ ىذه التقنية أيمكيا، وتـ تحديد عشرة تست لممنتجات بناء عمى الموارد التي

عضاء ىيئة التدريس، أداء أتنمية  شطة فينتطوير عمميات الدورات التعميمية، وتمثمت ىذه األ
الوسائط المتعددة، الفيديو، و برامج السوفت ورد، و ستوديو المتحدث، و  تصميـ الدورة التعميمية،و 
 (Boeke, Marianne F., 2001, P.36 ).التوصيؿ والصيانة، والتقييـو تحرير النص، و البحث والنسخ، و 

في جامعة  التعميـ عف بعد برامج دارة التكاليؼ عمى أساس النشاط فيوتحددت خطوات تطبيؽ مدخؿ إ
  (Cook, Colleen, 2002, PP.153-156) في اآلتي:والية واشنطف 

 تحديد بمعنى ،مدخالت البيانات المالية ىالبدء بالمخرجات والعمؿ عم :ىالخطوة األول -
أنماط  فيالتكمفة  أغراض وتمثمت بالتالي ،التكمفة التي سيتـ دراستيا أغراضالمنتجات أو 

مف غرض كؿ فف الدورات التعميمية، توصيؿ المادة التعميمية وليس تصنيؼ تكاليؼ العديد م
 .  بنمط توصيؿ المادة التعميمية ةالتكمفة لو خصائصو الخاص أغراض
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عدادتحديد األنشطة المالئمة الخطوة الثانية: - قائمة تضـ األنشطة وذلؾ لتجنب التفاصيؿ  ، وا 
ع نواإدارة، تطوير، توصيؿ ودعـ األ فينشطة األىذه  وتمثمت ،التي ال طائؿ مف ورائيا

 ىتقسيـ كؿ نشاط مف ىذه األنشطة إلومع مرور الوقت يتـ ، المختمفة مف الدورات التعميمية
ممارسة  ىأف أي نشاط ينطبؽ عماالعتبار  مع األخذ في ،فئات أدؽ كمما ظيرت الحاجة لذلؾ

 ستبدالو. اأو  ويمكف إضافت ةخاص
 المنتجات. ىكؿ نشاط إللمنطقية لتخصيص تكمفة ا محركات التكمفةتحديد  الخطوة الثالثة: -
لتحديد مقدار الوقت المبذوؿ  مختمؼ العامميفمقابالت شخصية مع إجراء عدة  الخطوة الرابعة: -

القياـ بذلؾ قبؿ  ويتـعماؿ الداخمية بالبرنامج، األ ىا إلطالع الباحثيف عمكؿ نشاط، وأيضً  ىعم
 ىذه لنتائج اوفقً  ت التكمفةومحركانشطة تغيير األ حيث يمكف ،تحديد األنشطة ومحركات التكمفة

 .المقابالت
ستخداـ اتـ ي ، حيثنشطة المحددةاأل ىتخصيص التكاليؼ المسجمة إل الخطوة الخامسة: -

 .نشطةاأل ىلتخصيص التكاليؼ مف الحسابات إل محركات التكمفة
 الخاصة بتقسيـ المدخؿالقيمة الحقيقية ليذا ف ،بالعمميات الحسابية القياـ الخطوة السادسة:  -

ستخداـ المجاميع الناتجة كأساس معموماتي لمعديد الطرؽ التوصيؿ، ىي إمكانية  االتكاليؼ وفقً 
عبر مستويات مختمفة  -اأيضً –المفيدة، ليس فقط داخؿ الوحدة، ولكف  ىخر مف الحسابات األ

 بالمؤسسة.
 نيا مدتياأ في واشنطفوالية  ةجامع في TCMمحاسبة تكاليؼ التكنولوجيا نتائج تطبيؽ منيجية  وتمثمت
بناء و  تستخداـ ىذه المعموماال طيتخطالو  ،ر الدورات التعميميةيمفيدة عف عممية تطو المعمومات بال

يرات بسياسات الدعـ التي تشجع دعـ التغمية الالحقة و لمقارنة تكاليؼ الدورات التعمي TCMنموذج 
 ،ةأنشطة رئيس ةأربع ىلإ نشطةتـ جمع تكاليؼ األو ، التصميـ ىصيص المزيد مف الوقت عمتخ ىعم

جمالي الوقت المخصص لمدورة التعميمية، وعدد إوحدد ىذه التكاليؼ،  ىتحميؿ التطابؽ عموتـ إجراء 
إجراء المزيد مف  عمى تطبيؽ ىذه المنيجيةكما ترتب  ،مموا الدورة التعميميةستكاالذيف  الطالب

نظـ محاسبة التكاليؼ   مفبدالً شاط الن أساس ىستقبمية لطرؽ محاسبة التكاليؼ عمالتطبيقات الم
كاليؼ تالنشاط المستخدـ في محاسبة ال أساس محاسبة التكاليؼ عمي حيث وجد في، الحالية

واستطاعت  ،ة أو محركات ىذه التكاليؼر الرئيستقدير دقيؽ لمعناص ىلإالوصوؿ  إمكانيةالتكنولوجية 
دارةوالية جامعة  إدارة الرواتب، األجور عف طريؽ مف   -ألؼ دوالر 133 اتقريبً  -واشنطف، تحميؿ وا 

، المزيد مف أوقاتيـ فرؽ التطوير يُّوعضاء ىيئة التدريس ومينأنشطة التي يخصص ليا تحديد األ
 مف مختمؼوتقييميا بواسطة فريؽ  تطويرىاتـ و لمتحميؿ بيذه الدراسة،  ةالدورات التعميمية الخاضعو 

مف التكاليؼ  األنشطة بدالً  ىركز عمالنشاط  أساس ؼ عميالتكالي إدارة مدخؿكما وجد أف  ،اإلدارات
العمميات  ىأفضؿ عمبشكؿ أف تركز واشنطف والية  ةجامع استطاعتومف ثـ  ؛التقميدية باإلدارة

الدورات التعميمية التي تستحدـ  ةمف كفاءة وفاعمي لكؿ  إجراء تطوير مستمر  ىلإ ةضافباإل، الوظيفية
  (Boeke, Marianne F., 2001, PP.40-41 ).تقنيات تعميمية جديدة
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متوسط تكاليؼ توصيؿ برامج ف أ جامعة والية واشنطففي نموذج ال ىذا تطبيؽ نتائجىـ أمف كاف كما 
ـ يوعندما كاف التعم ،الدرجات العممية عف بعد أقؿ مف توصيؿ دورات اإلدارة العموية بالحـر الجامعي

وف أف دورات التعميـ عف بعد أرخص بكثير مف عتقد كثير ا، 1990عف بعد ظاىرة جديدة عاـ 
الفور أف تكمفة تطبيؽ التقنيات الجديدة تتجاوز  ىعم دراؾوتـ اإل ،الدورات التعميمية بالحـر الجامعي

العقد الماضي واجو قادة  إال أنو في ،كاليؼ المتزايدة عف توصيؿ الدورات التعميمية عف بعدتبكثير ال
 ،تكاليؼ التكنولوجيا التي تزايدت أسرع مف تكاليؼ الحـر الجامعي برامج التعميـ عف بعد تسويغ

فإف تكمفة توصيؿ الدراسات التعميمية عف بعد  ؛محاسبة التكاليؼ بالمجاؿ التعميمي مدخؿنتشار ابو 
معمومات  ىة عمحصؿ القاد وبذلؾ ؛بنفس تكمفة أو أقؿ مف تكمفة الدورات التعميمية بالحـر الجامعي

 تحديثيا، مثؿ ما ىي الدورات التعميمية الالـز ىاألخر  الميمةتخاذ القرارات ة الالتكمفة الالزم
عميمية النصية أقؿ مما تأف تكمفة تطوير وتوصيؿ الدورات ال كما، بالتطورات التكنولوجية الحديثة

دقيقة التي مف المومات معالالمبالغات بالتكاليؼ وطرح عف تمؾ  ABCMنموذج بذلؾ كشؼ و  ،تصور
  (Cook, Colleen Leavitt, 2003, PP.49-50).تخاذ قرارات إستراتيجية عف نوع الدورة التعميميةاتـ ا خاللي

 شاط فيإدارة التكاليؼ عمى أساس الن مدخؿتطبيؽ  مف يتضح مما سبؽ تمكف جامعة والية واشنطف
فير عائدات مالية تو  ليا أىميتيا في عميـ عف بعد والتيمنظومة برامج الت إحدى منظومتيا الفرعية وىي

وفرت ليا  لتيمنيجية محاسبة التكاليؼ التكنولوجية ا بتبنييامقارنة بالبرامج الدراسية الورقية، وتـ ذلؾ 
المعمومات والبيانات عف كيفية إدارة الموارد المالية الخاصة بمنظومة برامج التعميـ عف بعد، وتقميؿ 

مية الالزمة لممارسة األنشطة المختمفة الخاصة بإدارة التكاليؼ المبالغ فييا والكشؼ عف التكاليؼ الفع
 ستراتيجية بخصوص ذلؾ.وتوصيؿ برامج التعميـ عف بعد واتخاذ القرارات اإل

 : St. Edward's Universityسات إدوارد جامعة -2
لمفنوف  جامعة سات إدواردفي النشاط  أساس ىالتكاليؼ عم إدارة مدخؿستخداـ اتـ تطوير و لقد 

تحديد فوارؽ ، ولالمختمفة الطالببفرؽ  ةالتكمفة الخاص أغراضتكساس بغرض فحص  الحرة بوسط
النحو  ىعمالتعميمية تحديد المجاالت المحتممة لتطوير العممية و المختمفة،  الطالبلفرؽ  ةالتسعير 

توفير المدخالت  ىقدرتيا عم ى، ومدالطالبمف خدمة فرؽ مختمفة مف  الجامعةالذي تتمكف خاللو 
إمكانية االستعانة بخدمات مدى تحديد و المختمفة،  الطالبت الموازنة المؤسسية المرتبطة بفرؽ لقرارا

 ,Evans, Thomas Matthew ).الجامعيةمؤسسة النحو فعاؿ مف حيث التكمفة ب ىعم لمطالبخارجية 

2004, P.Viii)  
 Evans, Thomas) :مف خالؿ عدة خطوات ىي جامعة سات إدواردفي  ABCM مدخؿوتـ تطبيؽ 

Matthew, 2004, P.158)  
تحديد تكاليؼ تعميـ  تمثؿ في : والذيABCM مدخل: تحديد الهدف من تطبيق الخطوة األولى -

المجموعات المختمفة مف الطالب التقميديف ويقصد بيـ الطالب الخريجيف مف المرحمة الثانوية 
ف ي، والطالب غير التقميديسنة 00-18والممتحقيف بالجامعة بشكؿ طبيعى وأعمارىـ تتراوح بيف 

ا مف الطالب ف ببرامج المرحمة الجامعية األولى وىـ أصغر سن  وىـ الطالب الذيف يمحقو 
 ف وكذلؾ طالب الدراسات العميا.يالتقميدي
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سـ ويتـ ىذا التحديد عمى مستوى القالخطوة الثانية: تحديد أنشطة العمميات المؤسسية:  -
المجموعات المختمفة،  ـ ممارستيا لتعميـ الطالب فييت األكاديمي لتحديد األنشطة التي

المجموعات  فقة عمى األنشطة لتعميـ الطالب فيوالمستخدمة لمتعبير عف استيالؾ الجيود المن
 المختمفة والمطبقة عمى الموارد.

حيث يتـ توفير الموارد بمعرفة مركز التكمفة الخطوة الثالثة: ربط تكمفة الموارد باألنشطة:  -
 توفر روابط بيف أنشطة القسـ التي تـ توضيحيا في ولذلؾ فمحاسبة األنشطة الحديثة ؛ةبالجامع

 الخطوة الثانية.
عمى مستوى أنشطة عمميات أنو حيث الخطوة الرابعة: ربط تكمفة األنشطة بأغراض التكمفة:  -

د كيفية دعـ كؿ مف الموار  -أيًضا–كؿ قسـ يتـ تحديدىا، وموارد ىذه األنشطة تخصص وتحدد 
فمف خالؿ خطوط مركز التكمفة تتحدد نسبة  ؛واألنشطة لكؿ مجموعة مف مجموعات الطالب

مة، بمعنى المالئ مجموعات الطالب سبة ارتباطو بالنفقات المساىمة فياستيالؾ النشاط ون
نفقات مركز التكمفة يتـ تقسيميا إلى نسب مرتبطة بكؿ مجموعة مف الطالب مف  فإف   آخر

ؾ أنشطة العمميات، وىذا ما يترتب عميو معرفة كيفية صرؼ نفقات كؿ خالؿ تحديد استيال
 . مف الطالب قسـ لخدمة كؿ مجموعة

ىذه الخطوة األخيرة ربط  حيث يتـ فيالخطوة الخامسة: ربط التكاليف الكمية بأغراض التكمفة:  -
التكمفة،  التكاليؼ الكمية بمجموعات الطالب المختمفة مف خالؿ إضافة التكاليؼ الكمية لمركز

رات متوسط الدوال  فيكؿ مجموعة، ويكوف ذلؾ متمثاًل  وتقسيـ المجموع عمى عدد الطالب في
 .ات الطالبكؿ مجموعة وتقدير فوارؽ التكمفة بيف كؿ مجموع المنفقة عمى تعميـ كؿ طالب في

 ىذا المدخؿ قد أف في لمفنوف الحرة سات إدوارد جامعة في ABCM مدخؿنتائج تطبيؽ  وتمثمت
ستراتيجيات محاسبة التكمفة الحالية، كما إبشكؿ قوي ودقيؽ لمجامعة وكمياتيا التكاليؼ أكثر مف  حدد

تحسيف رقابة التكمفة المؤسسية وتأكيد  تفيد في الجامعة وكمياتيا المعمومات التي وفرت لقادة
 عة فيوتحديد نسبة الزيادة المتوق السنوية زناتالممو التواصؿ مع المقيميف وتخطيط أفضؿ 

االعتمادات المالية المقبمة لممؤسسات الجامعية، وكذلؾ الوقوؼ عمى التحديد الواضح ألغراض 
منتجات وكـ يتكمؼ تعميـ التكمفة والنتائج األكثر أىمية المترتبة عمييا، والوقوؼ عمى كيفية تكمفة ال

  (Evans, Thomas Matthew, 2004, PP.101-102) .الفرؽ والمراحؿ الدراسية المختمفة الطالب في
إدارة التكاليؼ عمى أساس  مدخؿقد استخدمت  لمفنوف الحرة سات إدوارد ويتضح مف ذلؾ أف جامعة

، وتحديد أسباب وجود الختالؼ الفرؽ الدراسية االنشاط بيدؼ تحديد أسعار الدراسة الجامعية تبعً 
 إلدارة الفعالة لمواردىا الماليةتحقؽ ليا ا ؛ وبالتالي اتخاذ القرارات التيتسعيرة الخدمات فوارؽ في

  .وتحسيف منظومة الخدمات الطالبية
ويالحظ مف العرض السابؽ لتطبيقات جامعة والية واشنطف وجامعات سات إدوارد لمدخؿ إدارة التكاليؼ 
عمى أساس النشاط وجود العديد مف العوامؿ الثقافية المختمفة المؤثرة مف حيث العوامؿ السياسية التي 

في مطالبة القيادات السياسية وصانعي السياسات والرأي العاـ بتقديـ الدراسات والتقارير التي تمثمت 
تبيف أسباب زيادة النفقات الجامعية وتوفير ليـ المعمومات الصحيحة والدقية عف المصروفات والنفقات 
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المالية لمكيانات  الجامعية وعوائدىا المتحصمة، والعوامؿ االقتصادية الخاصة بتطوير نظـ المحاسبية
الجامعية في ضوء القوانيف التي تطبؽ عمى سوؽ الماؿ واإليفاء بمتطمبات الجيات الرقابية الخارجية، 
والعوامؿ التكنولوجية التي ظيرت في ضرورة االستعانة بالتقنيات الحديثة والمنيجيات المتطورة التي 

منظومة التعميـ عف بعد كما في جامعة والية تمكف الجامعة مف مواكبة التغيرات التكنولوجية خاصة في 
وتطبيؽ النظـ اإلدارية الحديثة التي تيتـ بتطوير منظومة إدارة الموارد المالية بالمؤسسة  واشنطف،

 .الجامعية وكيفية رقابة عممية اإلنفاؽ عمى مختمؼ أنشطتيا المؤسسية  وتطبيؽ مبدأ الشفافية والمساءلة
 اإلختالف بين جامعتي والية واشنطن وسات إدوارد: أوجه التشابه وأوجه: ثالثًا

جامعة والية كؿ مف تطبيؽ مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط في ناظرة بيف مف خالؿ إجراء م
 يتضح اآلتي:واشنطف وجامعة سات إدوارد 

الدوافع وراء تطبيؽ مدخؿ إدارة  في جامعة والية واشنطف وجامعة سات إدواردف تشابو كؿ م -
معاناة مؤسسات التعميـ الجامعي األمريكية  حيث  مفبشكؿ عاـ تكاليؼ عمى أساس النشاط ال

مف بعض المشكالت المالية، وقصور نظـ إدارة الموازنات ومحاسبة التكاليؼ بيا عف توفير 
المعمومات والبيانات المطموبة عف كيفية إنفاؽ ىذه الموازانات ومدى ارتباطيا بأغراض التكمفة 

مصروفات الخدمات الجامعية  وبياف أسباب الزيادة المستمرة في ا لألىداؼ المؤسسية،وتحقيقي
توضيح ذلؾ مف قبؿ إدارة و ، األمريكي لتكاليؼ التعميـ العالي المجمس القومي أشار إلييا والتي

العاـ ولمقيادات الحكومية والمجتمعية مف خالؿ تقارير دقيقة نتيجة دراسات  لمرأي الجامعات
والرغبة ، توضح آليات رقابة الجامعات لتكاليفيا وكيفية إدارة مواردىا واعتماداتيا المالية متعمقة

تطوير منظومة إدارة الموارد المالية، وبناء نظاـ معموماتي دقيؽ عف التكاليؼ الجامعية  في
ع تتنافى م بعيًدا عف المركزية المفرطة والتيبكؿ كمية  الموازنةوتأسيس نظاـ مستقؿ إلدارة 

 تقـو عمى الحرية واالستقاللية.  عمؿ مؤسسات التعميـ الجامعي التي طبيعة
مدخؿ أف االستخداـ األساسي ل ف جامعة والية واشنطف وجامعة سات إدوارد فيتشابو كؿ م -

حيحة عف كيفية تخصيص توفير المعمومات الدقيقة والص ىو عمى أساس النشاط إدارة التكاليؼ
بخصوص العديد مف  الميمةوتحديد الموارد وبالتالي اتخاذ القرارات  شطة الجامعة،التكاليؼ ألن

 .القضايا المؤسسية
مف تطبيؽ مدخؿ إدارة التكاليؼ  اليدؼفي جامعة والية واشنطف وجامعة سات إدوارد اختالؼ  -

فجامعة والية واشنطف قد استخدمتو لتقدير التكمفة اإلجمالية وكيفية توزيع عمى أساس النشاط 
يا فيديد بدقة األنشطة المؤسسية وتكالالمالية عمى مستويات المؤسسة المختمفة، وتح مواردىا

فرؽ لمختمؼ ال لتحديد التكاليؼ جامعة سات إدواردحيف استخدمتو  في ومحركات ىذه التكاليؼ،
 .وأسباب ذلؾ التكاليؼ ليذه الفرؽ الدراسية ومقدار التبايف في

ت إدوارد في خطوات تطبيؽ مدخؿ إدارة التكاليؼ جامعة والية واشنطف وجامعة سااختالؼ  -
اختالؼ اليدؼ  إلى عمى أساس النشاط، وفي النتائج المتحققة مف ىذا التطبيؽ، ويرجع ذلؾ

 . مف وراء تطبيؽ مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط
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عة الفرضيات و جامعة والية واشنطف عف جامعة سات إدوارد في تحديدىا لمجماختالؼ  -
سية التي في ضؤىا نظمت عممية تطبيؽ مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط مف األسا
 يشمؿ التكاليؼ المباشرة والتكاليؼ غير المباشرة، لمحاسبة التكاليؼ بالكامؿ مدخؿأنو  حيث

وأنو ييتـ بتخصيص  مكونات منظومة برامج التعميـ عف بعد،وأنو مدخؿ يطبؽ في جميع 
 لمؤسسية وتحديد الموارد المطموبة. عمى األنشطة ا التكاليؼ

ويفسر تشابو كؿ مف جامعة والية واشنطف وسات إدوارد في الدوافع وراء تطبيؽ مدخؿ إدارة 
التكاليؼ عمى أساس النشاط وفي االستخداـ األساسي ليذا المدخؿ مجموعة العوامؿ الثقافية التي 

التكنولوجية لممجتمع األمريكي بشكؿ أثرت في تطبيقو مف حيث العوامؿ السياسية واالقتصادية و 
عاـ؛ باألخذ في االعتبار أف ىاتاف الجامعاتاف جزء مف المنظومة المجتمعية التي تتأثر بالتغيرات 
المجتمعية التي توجد بيا، في حيف يفسر اختالؼ الجامعتاف في كؿ مف اليدؼ الذي مف أجمو 

نتائج المتحققة اختالؼ فمسفة وتوجيات قامت كؿ جامعة بتطبيقو واختالؼ الخطوات المتبعة وال
ستراتيجيتيا عمؿ كؿ جامعة وأىدافيا المؤسسية التي تسعى إلى تحقيقيا ومبادرات التنفيذ المتبعة  وا 

 .   في ذلؾ
دارة التكاليؼ عمى أساس النشاط تأكيد أىمية تطبيؽ مدخؿ إ ويستفاد مف ىذا التحميؿ المقارف في

مكانية االسمختمؼ مؤسسات التعميـ الجام في ت العديد مف المجاال تفادة مف ىذا المدخؿ فيعي، وا 
طياتو نظاـ لمحاسبة التكاليؼ الجامعية وتوضيح كيفية توزيع الموارد المتاحة بما  فيو يحمؿ في

يخدـ أغراض الجامعة، وكذلؾ فيو يعد نظاـ معموماتى يتيح العديد مف المعمومات عف جوانب 
المؤسسات مف اإلدارة الفعالة  ى ذلؾ فيو نظاـ إداري  يمكف مديرياإلضافة إلاألداء المؤسسي، ب

 ستراتيجية.       ارة العميا مف اتخاذ القرارات اإللمنظومة الموارد المالية بيذه المؤسسات، كما يمكف اإلد
   إدارة التكاليف في جامعة بنها: واقعرابًعا: 

ىذه  حكومة تعتمد حيث ،مواردىا المالية نظـ إدارة النامية في مف المعروؼ تشابو معظـ الدوؿ
 وىذا الحكومية، والمعاىد الجامعات، بيف السنوية الدورية الموازنة تقميدي لتوزيع نظاـ عمى الدوؿ
 لـعمى صعيد المجتمع المصري و  والتفاوض، المداولة خالؿ مف أو التاريخ عبر إما تـ توارثو النظاـ
 عمى االستثمارية الموازنة الدورية الموازنة تحديد عف تافالمسئول المالية والتخطيط وزارتا تضع
مف  وفعالية كفاءة أقؿ أو أكثر لمتمويؿ المؤىمة المؤسسات كانت إذا ما، و في االعتبار التوالي

 الييئتاف العالي، وىما التعميـ ووزارة لمجامعات، األعمى المجمس أف كما ،مواردىا إدارة في نظيراتيا
 تتكوف الموازنةويرجع ذلؾ إلى أف  ؛الموارد توزيع عممية في محدود يرأ ليما ،لمجامعات الحاكمتاف

 لممرتبات، األوؿ القسـ ىي فييا ةواألجزاء الرئيس، ةرئيس فئات ست إلى مقسمة ةرئيس بنود مف
 والرابع بيا الجامعات، المدينة المالية لمفوائد المرتبات، والثالث باستثناء الدورية لمنفقات والثاني
 لإلنفاؽ والسادس ،(الجامعية والمدف الطعاـ) الطالب يستفيد منيا التي االجتماعية لمنفقات

 مستوى فإف إجمالي وبشكؿ ،الموازنة بنود عبر الموارد توزيع إعادة في مرونة ال توجد، و االستثماري
 بأي يرتبط ال فردي بشكؿ الجامعي التعميـ مف مؤسسات مؤسسة كؿ تتمقاه الذي العاـ اإلنفاؽ
 ارتباط يوجد ال كذلؾ، العمؿ سوؽ نتائج مف يتضح كما أو االختصاص الجودة مثؿ لألداء مقياس
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 الموازنة بيانات كانت ولو ،الفعمية واحتياجاتيا مؤسسة كؿ تتمقاىا التي بيف المخصصات مباشر
 عبر الموازنة مخصصات في االتساؽ عدـ توثيؽ اممكنً  ألصبح ؛متاحة حكومية جامعة لكؿ

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ).نفسيا الجامعات داخؿ الموارد لتوزيع واضحة آليات توجد ال كما ،لجامعاتا
   (202-208، ص ص 8030االقتصادي، 
 االعتمادات بيف المستمرة والمقارنة الربط عمى االعتمادات عف المحاسبة أسموب بذلؾ ويعتمد

 المحددة االعتمادات ىذه مقابؿ في وقعت التي اطاتوالمصروفات واالرتب ةلموازنبا المخصصة
 المحاسبة فإف وكذلؾ، المصروفات واالرتباطات ىذه والئحية مشروعية مف لمتأكد وذلؾ ؛سمًفا

 المحاسبة عمى( االقتناء مرحمة وىي ،فقط واحدة مرحمة عمى االعتمادات أساس عمى تقتصر
 تشتريو ما أي ،المدخالت ىو لمحاسبةا مف األسموب ذلؾ محور فإف ىنا ومف ؛)المصروفات

 اإلنفاؽ بمعدؿ قياسو يتـ المالي اإلنجاز فإف عميو وبناءً ، كيؼ أنجزتو أو تنجزه ما وليس الحكومة
 الجامعية المؤسسات يدفع ال ىذا النظاـ أف الواضح ومف، وبحثية أكاديمية أىداؼ بتحقيؽ وليس
 عاـ منذ تنفيذه يرَ ج  يُ  الذي العالي التعميـ يرتطو  مشروع أفبالرغـ مف  ،والتميز المنافسة إلى

 ؛العامة الموارد توزيع عممية في المبتكرة الجوانب بعض أدخؿ الدولي قد البنؾ مف بتمويؿـ 0330
 بالجودة االرتقاء أجؿ مف توزيع الموارد إلى تيدؼ تنافسية توزيع آلية المشروع ذلؾ يتبع حيث

  (32ص ، 8038، مسري رياض هالل).والشفافية بالموضوعية يتميز بأسموب

وفًقا لما جاء في فأنو لواقع التشريعي أو القانوني إلدارة الموازنات بالجامعات المصرية اوفيما يخص 
عمى نمط موازنات الييئات العامة  وازنة تعدمقانوف تنظيـ الجامعات المصرية يكوف لكؿ جامعة 
صرفيا خالؿ السنة المالية، وتقـو كؿ جامعة  وتشمؿ جميع اإليرادات المتحصمة والنفقات المقرر

عانات الحكومة عدا إيرادات  بفتح حساب مصرفي تودع فيو جميع اإليرادات المتحصمة فعاًل وا 
الصناديؽ الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ويتـ السحب بموجب شيكات موقع عمييا مف 

عة مة توقيًعا ثانًيا، ويعتمد النظاـ المحاسبي لمجاواًل ومف ممثؿ وزارة الماليأالمختص بالجامعة توقيًعا 
نظاـ المحاسبة و والكميات والوحدات الفرعية،  جامعةعمى نظاـ المحاسبة بالموازنات التخطيطية لم

نظاـ المحاسبة عف تكمفة الخدمات واألعماؿ، عمى أف و المالية لإليرادات والنفقات والمراكز المالية، 
ويتضمف  ،عف كؿ نوع مف أنواع النشاط المالي وكذلؾ حساب ربع سنوي تعد الجامعة حساًب شيرًيا

ىذا الحساب بيانات شاممة عف تقديرات اإليرادات واعتماد المصروفات السنوية وما تـ تحصيمو وما 
صرؼ فعاًل وتبميغ صورة لكؿ منيا لوزارة المالية والجياز المركزي لممحاسبات، وتعد الجامعة خالؿ 

لتالية إلنتياء السنة المالية حساًبا ختامًيا لمجامعة يوضح اإليرادات والنفقات الفعمية الثالثة أشير ا
بالغو لوزارة المالية والجياز  مقارنة بتقديرات الموازنة وتعرض عمى مجمس الجامعة العتماده وا 

  (110-111ص، ص 0332 جميورية مصر العربية،)المركزي لممحاسبات.
 تقـوالجامعات المصرية أو بمعنى أوضح كيؼ بالمالية  المواردإدارة ي لكيفية الفعمواقع مل أما بالنسبة 

تحقيؽ اإلدارة االقتصادية لمجامعة وكمياتيا،  في ىااأو تكاليفيا المؤسسية، ومدى جدو  موازنتياإدارة ب
يذه الستطالع بيا ىذا الواقع حيث ل اإلقميمية لمجامعات المصرية كمثاؿ جامعة بنيافمقد تـ اختيار 

ا إلى تطبيؽ يا دائمً يالجامعة بعض المبادرات في تطوير منظومة الموارد المالية بيا مف حيث توج
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، وبطاقة األداء المتوزاف، مع امتثاليا ونظـ االعتماد الجودة الشاممةإدارة المداخؿ اإلدارية الحديثة مثؿ 
ا عف موازنتيا ومخصصاتيا لمشفافية خاصة فيما يخص النواحي المالية بيا ويظير ذلؾ في إعالني

لكتروني، عالوة عف تحديد إحدي الغايات السبعة الواردة في الخطة المالية عمى موقع الجامعة اإل
 مسبًقا. تـ توضيحوـ إلدارة وتنمية الموارد المالية كما 0300-0312اإلستراتيجية 

ـ حينما صدر 0332عاـ  حصمت عمى استقاللياكفرع لجامعة الزقازيؽ إلى أف جامعة بنيا بدأت  ولقد
بشأف إنشاء ثالث جامعات جديدة وتعديؿ أحكاـ الالئحة  ـ0332( لسنة 80رقـ ) القرار الجميوري

ثالث عشرة كمية  ومقرىا مدينة بنيا وتضـ، التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات ومف بينيا جامعة بنيا
، ال ومعيدًا واحداً  تمريض، اليندسة، الزراعة، الطب البيطري، )اآلداب، الحقوؽ، التجارة، الطب، العمـو

جمعييا ، التربية الرياضية، الحاسبات والمعمومات، التربية النوعية، التربية، المعيد العالي لمتكنولوجيا(
 وزارة التعميـ العالي:)في مدينة بنيا باستثناء كمية اليندسة بشبرا وكمية الطب البيطري وكمية الزراعة بمشتير

فداًنا بكفر سعد بمدنية بنيا  20وقد تـ شراء مساحة ، (092، ص 0338، عاىد التعميـ العاليدليؿ كميات وم
فداًنا لمجامعة بمدنية العبور بغرض التوسعات المستقبمية، وبالفعؿ تـ إنشاء  90وتخصيص مساحة 

عيد العالي كما تـ مؤخًرا تحويؿ الم ،كميات الحقوؽ والتربية والتمريض والفنوف التطبيقية فى كفر سعد
إستراتيجية  جامعة بنيا:)لمتكنولوجيا إلى كمية اليندسة والتكنولوجيا ليصبح عدد الكميات إلى خمسة عشر كمية

، ووافؽ المجمس األعمى لمجامعات عمى إنشاء جامعة أىمية (00ص ،2، ص0313، 0312-0313جامعة بنيا 
صيدلة اإلكمينيكية، كمية العالج الطبيعي بمدنية العبور تابعة لجامعة بنيا وتضـ كميات )اليندسة، ال

دارة األعماؿ بيدؼ إعداد الكوادر المتخصصة في المجاالت  ، وذلؾ(وعمـو الصحة، كمية االقتصاد وا 
اليندسية المتقدمة واالقتصادية والطبية والفنوف واآلداب والعمـو اإلدارية والمالية والطب البيطري وعمـو 

حديثة مف خالؿ منظومة متكاممة مف برامج البكالوريوس والميسانس  القانوف وما يتراءى مف تخصصات
وبرامج الدراسات العميا والتعميـ المستمر والتعميـ اإللكتروني عف بعد، والقياـ باألبحاث العممية 
والتطبيقية التي ترتبط بمجاالت الصناعة واإلدارة وحؿ مشكالت المجتمع، وعمؿ برنامج لممنح الدراسية 

، جامعة بنيا دليؿ جامعة بنيا:)الت التعاوف مع الجامعات األجنبية ذات التصنيؼ الدولي المتقدـ.وبروتوكو 
   (20-21ص، ص 0312

وتتعدد النظـ الدراسية بجامعة بنيا مف حيث نظاـ الفصميف الدراسيف في مرحمة التعميـ الجامعي األولى 
لساعات المعتمدة في مرحمة الدراسات العميا ومرحمة الدراسات العميا في معظـ كميات الجامعة، ونظاـ ا

في بعض الكميات مثؿ اآلداب والعمـو والطب، وتمنح الجامعة درجات البكالوريوس أو الميسانس 
والدبمومات الميية والدبمومات المتخصصة ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه، وتعتمد في دراستيا عمى 

بمغ عدد الطالب المقيديف لقد ، و (9، ص0312، جامعة بنيا دليؿ نيا:جامعة ب)المغة العربية والمغة األجنبية
طالًبا، بينما بمغ  22131ـ حوالى 0310/0312بالمرحمة الجامعية األولي بجامعة بنيا لمعاـ الجامعي 

طالًبا، ووصؿ عدد أعضاء ىيئة التدريس  13188عدد طالب الدراسات العميا ليذا العاـ حوالى 
عضًوا، وعدد العامميف )كادر عاـ(  222عضًوا وعدد األساتذة المتفرغيف إلى  0299ومعاونييـ إلى 

، 1، ص0312، النشرة اإلحصائية جامعة بنيا:)ـ0312عاماًل حتى مايو  2003بإدارة الجامعة وكمياتيا إلى 
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، ونسبة اإلدارييف إلى 12:1، وبذلؾ تكوف نسبة أعضاء ىيئة التدريس إلى الطالب (2-2ص ص ،0ص
 .    13:1ب الطال
خدمات متنوعة لطالبيا منيا ما يتصؿ بدعـ الكتاب الجامعي بحيث بمغ عدد الطالب  بنيا جامعةوتقدـ 

ـ 0310/0312جنيو لمعاـ الجامعي 022333طالًبا بمبمغ  02233المستفيديف مف ىذا الدعـ حوالى 
جنيو، 009282ووصؿ المبمغ المخصص أيًضا لصندوؽ التكافؿ لمطالب بكميات الجامعة إلى 

باإلضافة إلى ذلؾ تقدـ الجامعة خدمات لمطالب خارج الدعـ المخصص لمكميات مثؿ عالج طالب 
جنيو، 12233الجامعة ودعـ صيانة أتوبيس الجامعة، دعـ شراء أجيزة تعويضية بمبمغ يصؿ إلى 

طالًبا،  002ى مدف والتي يقيـ فييا حوال 0عالوة عف خدمات اإلقامة في المدف الجامعية والبالغ عددىا
كما تيتـ الجامعة بتنظيـ دورات تدريبية لطالبيا خاصة في مجاؿ الحاسوب مف خالؿ منحيـ برنامج 

ICDL وألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ مف خالؿ مركز تنمية القدرات، ولمعامميف كادر عاـ الذيف ،
وشا أكاديمي، دبمومة االوتوكاد، تـ تدريبيـ عمى العديد مف البرامج مثؿ أعماؿ اإلطفاء واإلنقاذ، اال

التخطيط االستراتيجي، الجوانب المالية والقانونية، االتصاؿ الفعاؿ، اإلدارة الجامعية، األماف المعممي، 
التقييـ الذاتي، ميكنة المخازف، إدارة التغيير، اإلعالـ، العمميات الفنية عف المكتبات، تنمية الميارات 

يارات التعامؿ مع اآلخريف بحيث بمغ عدد المتدربيف في ىذه البرامج  حوالى اإلدارية والقيادية، تنمية م
      (2، ص2-0ص ص، 0312، النشرة اإلحصائية جامعة بنيا:)ـ.0310/0312خالؿ العاـ الجامعي متدرب  1022

ة ولقد اىتمت جامعة بنيا بتحديد السياسات واإلجراءات الحاكمة لكافة األنشطة التي تقـو بيا الجامع
وكمياتيا مف خالؿ إعداد ألوؿ مرة دليؿ إلجراءات العمؿ باإلدارات المختمفة المالية واإلدارية والذي 
يوضح كيفية تنظيـ العمؿ بجامعة بنيا واإلجراءات المتبعة في كؿ نشاط تقـو الجامعة بممارستو، وذلؾ 

يتمثؿ في مجمس الجامعة وفًقا لعدة مستويات يوضحيا الييكؿ التنظيمى لمجامعة، فالمستوى األوؿ 
ويتبعو عدة إدارات مف حيث اإلدارة العامة لمركز المعمومات والتوثيؽ واتخاذ القرار، اإلدارة العامة 
لمشئوف القانونية، اإلدارة العامة لمتنظيـ واإلدارة، اإلدارة العامة لمتوجيو المالي واإلداري، اإلدارة العامة 

العامة لمتخطيط ومتابعة الخطة، اإلدارة العامة لألمف، اإلدارة العامة  لمعالقات العامة واإلعالـ، اإلدارة
تبع نواب تلتطوير وتقويـ األداء الجامعي لضماف الجودة، أما المستوى الثاني يتمثؿ في اإلدارات التي 

امة تبع نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب تتمثؿ في اإلدارة العترئيس الجامعة، فاإلدارت التي 
لشئوف الطالب، اإلدارة العامة لرعاية الشباب، اإلدارة العامة لمشئوف الطبية، اإلدارة العامة لممدف 

تبع نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات العميا تالجامعية والتغذية، في حيف تتمثؿ اإلدارات التي 
لممكتبات، اإلدارة العامة لمعالقات والبحوث في اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث، اإلدارة العامة 

تبع نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة المجتمع وتنمية تالعممية والثقافية، باإلضافة إلى اإلدارات التي 
البيئة فتتمثؿ في إدارة )مشروعات البيئة، تخطيط البرامج وتنمية البيئة، متابعة تنفيذ المشروعات البيئية، 

خاص، االنتقاع بالمنشآت الجامعية لغير الطالب، متابعة تقييـ أداء شئوف الوحدات ذات الطابع ال
الوحدات ذات الطابع الخاص، االتصاالت والمؤتمرات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة(، واإلدارات التي 

تبع أميف عاـ الجامعة مف حيث اإلدارة العامة لػ )أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ، شئوف العامميف ت
الحسابات والموازنة، المشتريات والمخازف، الشئوف اليندسية، الشئوف اإلدارية، أمانة  كادر عاـ،
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المجالس، حسابات الصناديؽ الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، مراقبة المخزوف العاـ(، في حيف 
يتمثؿ المستوى الثالث في اإلدارات الفرعية المنبثقة مف كؿ إدارة مف إدارات المستوى األوؿ 

  (1، ص0311، ديؿ إجراءات العمؿ  جامعة بنيا:)والثاني.
وتسعي جامعة بنيا جاىدة إلى تطوير مكانتيا ليس فقط بيف الجامعات المصرية ولكف أيًضا بيف 
الجامعات العالمية، ويظير ذلؾ عمى عدة مستويات، فعمى المستوى الداخمي لمجامعة تنطمؽ في عمميا 

قميمًيا ودولًيا، وبالفعؿ حقتت مف الرؤية اإلستراتيجية "الوصو  ؿ إلى مكانة متميزة بيف الجامعات محمًيا وا 
الجامعة ما يوصميا ليذه المكانة، فالجامعة تحتؿ مراكز متعددة في العديد مف التصنيفات مثؿ تصنيؼ 

U. S. News ذا ووفًقا ليالتصنيفات التي تعتمد عمى البيانات الببميومترية والمعايير البحثية  وىو أحد
مستوى الجامعات عمى و  ،العالـ العربيمستوى عمى  00حصمت جامعة بنيا عمى المركز تصنيؼ ال

 ،ـ0310إلى  0339مف  الفترةاألبحاث المنشورة في ولذلؾ عف   12 المصرية حصمت عمى المركز
الجامعات والكميات  لتصنيؼ International Colleges4  &Universitiesوفي تصنيؼ 
عمى مستوى  2عمى مستوى أفريقيا والمركز 02جامعة بنيا المركز فاحتمت ،لعالـالمعتمدة في ا

ىو تصنيؼ سنوي و  Quacquarelli Symondos QS تصنيؼالجامعات المصرية، وفي 
لمجامعات حوؿ العالـ ويتـ نشره عبر الشركة البريطانية كواكاريمي سيموندس والتي كانت باألصؿ تنشر 

تحت اسـ "تصنيؼ  0339وحتى  0330يفة التايمز لمتعميـ العالي مف تصنيفاتيا عبر منشورات صح
ووفًقا ليذا التصنيؼ فأف جامعة  جامعات العالـ لصحيفة التايمز لمتعميـ العالي وكواكاريمي سيموندس

ويبوميتركس العالمي  وفي تصنيؼ ـ،0312جامعة عمى المستوى العربي لعاـ  133بنيا ضمف أفضؿ 
لتقييـ الجامعات  تصنيؼىو و  Webometrics Ranking of World Universitiesلمجامعات 
يرتبط بمعيار األبحاث والممفات الفنية، ويتـ تحديثو بشكؿ دوري كؿ ستة أشير، ويتـ تصنيؼ و العالمية 

، أفضؿ الجامعات عمى مستوى العالـ عمى أساس أف نشاطات أي جامعة تظير في مواقعيا اإللكترونية
 جامعة بنيا:).عمى مستوى الجامعات الحكومية 0نيؼ حصمت جامعة بنيا عمى المركز ووفًقا ليذا التص

 (0312، جامعة بنيا بالتصنيفات العالمية
التعاوف بيف جامعة بنيا وبعض الجامعات  وبروتوكوالتومف ناحية أخرى توجد العديد مف اإلتفاقيات 

تفاقية، كما وصؿ عدد أعضاء ىيئة إ 22والمؤسسات األخرى المحمية واألجنبية والتي وصمت إلى 
ـ، ووصؿ 0310/0310عضو في العاـ الجامعي  000التدريس المعاريف لجيات عربية وأجنبية إلى 

 12عضو وفي الميمات الحكومية إلى  12عدد أعضاء ىيئة التدريس الموفديف في الميمات العممية 
بعثات  02س الموفديف )ـ، ووصؿ عدد معاوني أعضاء ىيئة التدري0310/0310عضو في عاـ 

، باإلضافة (29ص، 0312، دليؿ جامعة بنيا جامعة بنيا:)إجازات دراسية( 90إشراؼ مشترؾ،  00خارجية، 
جوائز  2إلي ذلؾ وصؿ عدد الجوائز التقديرية والتشجيعية والخاصة برسائؿ الماجستير والدكتوراه إلى 

بحثًا  182د األبحاث المنشورة دولًيا إلى ـ، وعد0312في مجاالت الزراعة والتمريض واآلداب لعاـ 
.0312حتي يناير   جامعة بنيا:)ـ في مجاالت الزراعة والحاسبات والمعمومات واليندسة والطب والعمـو

  (2-2، ص ص0312، بياف بأعداد جوائز الجامعة
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يرادات التي وتتعدد مصادر التمويؿ في جامعة بنيا بيف التمويؿ الحكومي والتمويؿ الذاتي مف خالؿ اإل 
وحدة ومركز بالجامعة ومختمؼ  02تحصميا مف الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص والبالغ عددىا 

( موازنة جامعة بنيا 1ويوضح الجدوؿ رقـ )، (82-80ص ص ، 0312، دليؿ جامعة بنيا جامعة بنيا:)كمياتيا
ا يخص كؿ مف باب مف ىذه ـ وكيفية توزيعيا عمى األبواب المختمفة وم0312/0312لمعاـ المالي 

بياف اعتمادات موازنة جامعة  جامعة بنيا:)الباب. لكؿالموازنة ومقدار العجز بو ومبمغ التمويؿ الذاتي المخصص 
  (0ص، 0312، بنيا

 م2015/2016قسم تعميم بنها لمعام المالي يوضح موازنة جامعة بنها ( 1)جدول 

 ةالجمم التمويل الذاتي  الموازنةعجز  الباب م

 األول 1
 األجور والمرتبات

ج055.277.555  
 

ج00.727.555 ج000.990.555   
 

 الثاني 2
 شراء السمع والخدمات

ج70.205.555  
 

ج75.795.555  
 

ج88.585.555  
 

 الرابع 3
الدعم والمنح والمزايا 

 االجتماعية

ج7.006.555  
 

ج809.555  
 

ج7.990.555  
 

 الخامس 4
 المصروفات األخرى

ج77.555  
 

ج2.755.555  
 

ج2.777.555  
 

 السادس 5
 المصروفات االستثمارية

ج05.555.555  
 

ج7.555.555  
 

ج25.555.555  
 

 ج20.755.555 ج050.505.555 األجمالي

 

 ج605.705.555

ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ شمولية موازنة جامعة بنيا عمى كؿ مف الباب األوؿ والثاني والرابع والخامس 
الثالث الخاص بالفوائد بموازنة الدولة حيث يري القائميف عمى إدارة الموازنة  والسادس، وال يوجد الباب

في المخصصات المالية لكؿ بجامعة بنيا إف ىذا الباب ال يتوافر بالجامعة، كما يالحظ التفاوت الكبير 
 باب.

ة لمالءمتيا مقد تـ اختيار أداة المقابمة المفتوحف ؛إدارة التكاليؼ في جامعة بنياعمى واقع ولمتعرؼ 
ىذا الواقع؛ حيث تـ اإلطالع عمى العديد مف الدراسات التي تناولت المعالجة الميدانية لموضوع  رصدل

وعميو استخدـ البحث الحالي أداة المقابمة المفتوحة بغرض ، البحث، فوجد جمعييا تستخدـ ىذه األداة
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 وكيفية تطوير ىذا الواقع فيمعة بنيا إدارة التكاليؼ في جا التي تتناب واقع قصورالوقوؼ عمى أوجو ال
 جديد إلدارة الموازنة أو التكاليؼ الجامعية. مدخؿضوء استخداـ 

مع عينة بمغ  ـ،0312أكتوبر  8سبتمبر حتى 10 الفترة مف فيعدة مقابالت مفتوحة  فقد تـ إجراء ولذا
دارة الحسابات مف رؤساء ومديرى فرًدا ( 03حجميا ) مع األخذ ، ياكمياتو  ة بنياجامعبإدارة الموازنة وا 

وحساباتيا تبًعا إلدارة  موازنتيااالعتبار أف ىناؾ بعض الكميات مثؿ كمية الفنوف التطبيقة يتـ إدارة  في
وفي ىذه المقابالت وحسابات كمية التربية النوعية،  موازنةقياـ كمية التربية الرياضية بإدارة و الجامعة 

(*)وجيت مجموعة مف األسئمة المفتوحة
بغرض التعرؼ عمى وجيات نظرىـ فيما إلى أفراد العينة؛  

لى أييتعمؽ  بيا  يالتكاليؼ الحال إدارةنظاـ مدى يوفر  بكيفية إدارة التكاليؼ في مؤسستيـ الجامعية، وا 
تنتاب ىذه اإلدارة، ومقترحاتيـ لمتغمب عمييا، ومدى  نات عف التكمفة، وتمؾ العيوب التيمعمومات وبيا
رؼ بالتكاليؼ المباشرة والتكاليؼ غير المباشرة، وماىية نظاـ إدارة التكاليؼ عمى أساس فيميـ لما يع

  : الي، وجاءت نتائج ىذه المقابمة عمى النحو التالنشاط مف وجية نظرىـ
رة لقد أشارت معظـ استجابات أفراد العينة إلى أف إدا الجامعية: ةبالمؤسس الموازنةإدارة  كيفية -1

ثابتة ومقسمة إلى أبواب وبنود ال أحد يستطيع موازنة تـ وفًقا لوجود توكمياتيا  بالجامعة الموازنة
صـ أو ، سواء بالخالموازنةبواب أ كؿ ما يتـ ىو تعزيز بعض البنود فيتعديميا أو تغييرىا، ف

حدود االعتمادات المقررة وعدـ تجاوزىا وكؿ ما يتـ تحصيؿ  باإلضافة، كما يتـ الصرؼ في
وفات الالزمة لخدمات ومف ىنا يتعذر إتاحة المصر  ؛والخضوع لمرقابة قبؿ الصرؼ يراد الفعمياإل

مثؿ خدمات الكيرباء، لنيائي )مواصفات الطالب الخريج( تتناسب مع المنتج ا الطالب والتي
مثؿ كمية الحاسبات  حيف أشارت بعض االستجابات والصيانة والدورات التدريبية، في والمياه

أنو يتـ تحديد األنشطة المؤسسية بيا والتكاليؼ الالزمة ليا وتقـو بإعداد  لعمـووكمية ا والمعمومات
رساليا إلدارة الجامعة قبؿ بداية السنة المالية المقبمة، وتطمب توفير االعتمادات  قائمة بيا وا 

شارت نسبة قميمة مف أ، باإلضافة إلى ذلؾ لقد كمًيا فرىااتو يتـ توفر ذلؾ أو ال المطموبة وقد 
مف خالؿ تحديد التكاليؼ  تتـ بياالموازنة أف إدارة  ()كمية الطب البيطري تجابات أفراد العينةاس
، تقدميا دوف التمييز بيف التكاليؼ المباشرة وغير المباشرة ناء عمى حجـ المنتج والخدمات التيب

، عمى إدارتياكميات جامعة بنيا وسمبية أدوار القائميف  رة التكاليؼ فيإلى نمطية إداذلؾ  ويشير
 .ويرجع ذلؾ لعدـ إعطائيـ الصالحيات القانونية الكافية في إدارة الموارد المالية المتاحة بكميتيـ

 يتوفير معمومات وبيانات تفيد ف يالجامعية ف ةمؤسسالجدوى نظام إدارة التكاليف الحالي ب  -2
لقد أشارت  :مارة المقابمة"است "المبينة في بالعديد من األمور المؤسسيةاتخاذ القرارات المتعمقة 

كاليؼ بإدارة الجامعة العينة إلى عدـ جدوى نظاـ إدارة الت مف استجابات أفراد الكبرىالنسبة 
حيف  ، فيالسؤاؿ األوؿ جاءت في وذلؾ بناء عمى آرائيـ التي توفير تمؾ المعمومات وكمياتيا في

بمؤسساتيا الموازنة ظاـ إدارة ن بخصوصاستجابات أفراد العينة آراء النسبة األقؿ مف  تنوعت
تخصيص الموارد لبرامج التحسيف ب اتخاذ قرارت متعمقة قد يوفر معمومات في) :بيف الجامعية

 جراءات غير ذات القيمة المضافةتقميؿ المياـ واإل)وبيف  ،(والتطوير بالمؤسسة الجامعية
                                                           

 .ملحق البحث ) *(
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معايير  مدى تحقؽ)وبيف ، (ةربحي تحقؽ المؤسسية التي برامجال زيادة)وبيف ، (لممؤسسة الجامعية
 وبيف ،معنى تحديد الثابت منيا والمتغير منيا(، بالموازنةتحميؿ متغيرات )وبيف ، (داء الماليةألا
، ويشير (اختيار مؤشرات األداء المالية وغير المالية)، وبيف (لألداء المؤسسي مميات المراجعةع)

جامعة بنيا وكمياتيا بأف نظاـ اإلدارة ىذا  فيالموازنة القائميف عمى إدارة  ذلؾ إلى قمة معرفة
، ويرجع ذلؾ اتخاذ القرارات ذات الصمة بالعديد مف القضايا المؤسسية مات تفيد فييوفر معمو 

عمى أبوابيا وبنودىا بناًء عمى متطمبات المؤسسة الموازنة إلى أف كؿ معرفتيـ تدور حوؿ توزيع 
نظاـ إدارة آرائيـ حوؿ جدوى  يطمب منيـ وحصر المصروفات واإليرادات دوف أف الجامعية

  .التكاليؼ في المؤسسة الجامعية 
لقد  :الجامعية معمومات دقيقة عن التكمفة ةمؤسسال ينظام إدارة التكاليف الحالي ف مدى توفير -0

كمياتيـ ال  الحالي في أشارت معظـ استجابات أفراد عينة المقابمة إلى أف نظاـ إدارة التكاليؼ
 فأ ، حيثدقيقة عف التكمفة والعائد، وال حتى عف تكاليؼ األنشطة المؤسسية موماتوفر أية معي

ناء عمييا يتـ الشراء دوف الرجوع إلى باالحتياجات المؤسسية المطموبة وبيتـ تقديـ طمبات  كؿ ما
االعتبار أف  مع األخذ في، مقدار التكمفة ويتـ عمؿ عروض أسعار ويؤخذ باألجود واألقؿ سعًرا

ضوء ما يصدر  ة عف ما تـ صرفو والمتوقع صرفو فيمعمومات مالي ىييوفره ىذا النظاـ  كؿ ما
حيف أشارت نسبة قميمة مف استجابات أفراد  في مف قرارات وقوانيف يترتب عمييا أعباء مالية،

ر يوفقد  لى أف نظاـ إدارة التكاليؼ الحالي( إوكمية التجارة العينة )إدارة الموازنة بإدارة الجامعة
يتـ الصرؼ  فيا وتحديد نوع البند والباب الذييتـ صر  مات دقيقة عف كافة التكاليؼ التيمعمو 

 ، وكذلؾ يوفر معمومات الختامي السنوى بمنتيى الدقةالتقرير المالي مف عمؿ  وىذا يمكنياخاللو 
ت كميا فيالموازنة أف نظاـ إدارة إلى ، ويشير ذلؾ يراد المتحصؿعف المنصرؼ الفعمي واإل

عف المصروفات واإليرادات وفر إلى حد ما معمومات عف التكاليؼ الجامعية و جامعة بنيا ي
، ويرجع ذلؾ بالتأكيد إلى أف نظاـ إدارة التكاليؼ بجامعة بنيا يوفر معمومات كمية المتحصمة

فقط خاصة بمؤشرات األداء المالية دوف االىتماـ بتوفير مؤشرات األداء غير المالية التي تصؼ 
تطبيؽ جامعة بنيا نظـ المح األداء المؤسسي في ضوء نظاـ إدارة التكاليؼ المتبع، وسبب ذلؾ م

محاسبة التكاليؼ التقميدية القائمة عمى القوانيف الصارمة المركزية دوف إتاحة الجامعة ما يعرؼ 
 .باالستقاللية المالية التي تمكنيا مف تطبيؽ النظـ الحديثة في إدارة الموارد المالية

الكمية معمومات عن التكاليف الخاصة بها وأقسامها  يفر نظام إدارة التكاليف الحالي فيو  -0
 اقتصرت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عمىلقد  :تقدمها يوالتخصصات والبرامج الدراسية الت

ف بإدارة الجامعة أف ىذا يخص ف كميات الجامعة، حيث رأي العاممو ة فقط ماستجابات أفراد العين
ولقد انقسمت استجابات أفراد العينة بيف أف نظاـ إدارة التكاليؼ بكمياتيا بدرجة كبيرة، الكميات 

يوفر معمومات عف التكاليؼ الخاصة بيا وأقساميا وتخصصاتيا وبرامجيا الدراسية، حيث يتـ 
الخاصة بالكمية عمى األقساـ األكاديمية وفًقا لبنود محددة كالعممي والخامات الموازنة تقسيـ 

صة، وبيف أف نظاـ التكاليؼ دوات المطموبة، وىذا ما أوضحتو استجابات الكميات العممية خاواأل
بنود لاثابتة محددة الموازنة ا عمى وجود بعض الكميات ال يوفر ىذه المعمومات استنادً  الحالي في
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أو بموازنة  وأوجو الصرؼ، وأف عادة ما تكوف تكاليؼ الكميات مرتبطة بالحسابات الخاصة
تممح إلى إمكانية تغيير نظـ إدارة  ىناؾ بعض البوادر التيأف ويعني ذلؾ  ،حساب الخاصال

التقميدية، مف حيث السماح لمكميات بتحديد احتياجاتيا وأنشطتيا وتكاليفيا والموارد الموازنة 
ف تـ ذلؾ بشكؿ تدريجي يبدأ بتحديد بعض مطالب األقساـ األكاديمية ومروًرا  المطموبة ليا، وا 

   .حتياجات العممية التعميمية ونيايًة بالعمميات المؤسسية األخرىبا
ابات لقد أشارت معظـ استج :الجامعية ةمؤسسالعن نظام إدارة التكمفة الحالي ب مستوى الرضا -2

ف كاف ىناؾ ما ربط عدـ  ف عف نظاـ إدارة التكاليؼ فيأفراد العينة أنيـ غير راضي مؤسستيـ، وا 
تعديؿ أو تطوير  و حتى إتاحة فرصة إبداء آرائيـ فيمقيدة ألدائيـ أة الموازنالرضا ىذا لكوف 

عمى أبوابيا الموازنة فكؿ ما يقوموف بو ىو توزيع  ؛أو إدارة الموارد المؤسسيةالموازنة نظاـ إدارة 
حيث مف  المالية بالمؤسسة الجامعية ا لموائح المنظمة لمنواحيمحددة وفقً  أو بنودىا كما ىي
يؿ المثاؿ تحويؿ المصروفات مف باب إلى باب آخر، ولكف ممكف التغيير داخؿ الصعب عمى سب

ىا عف نظاـ التكاليؼ حيف أشارت نسبة قميمة مف استجابات أفراد العينة إلى رضا ، فينفس الباب
الفروؽ الفردية  نسبي وال توجد معايير عممية تراعيذلؾ أف الرضا وعدـ الرضا  بيا، ورأت في

 حسب موقعو، ولكف ال يمنع ذلؾ مف رضاىا عف نظاـ إدارة التكاليؼ يف فكال  بيف جميع العامم
  ال دخؿ بيا أو بكيفية إعدادىا.  أف العامميفبمؤسستيا، حيث 

مدى وعي أفراد وييتـ ىذا السؤاؿ بمعرفة  :الفرق بين التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة -2
التي تندرج ضمف الموازنة مؤسسة الجامعية، وأية بنود بنوعية التكاليؼ التي تتكبدىا الالعينة 

ىذا استجابات أفراد العينة عدـ اإلجابة عف  لبعضالمالحظ التكاليؼ المباشرة أو غير المباشرة، ف
ىية التكاليؼ المباشرة وغير المباشرة أو حسب آراء البعض أف ىذا  السؤاؿ؛ لعدـ درايتيـ بما

ات ىادفة لمربح بعكس الجامعات فكؿ ما يوجد بيا يخص قطاع الشركات عمى أنيا مؤسس
يرادات، وال يمنع ذلؾ مف وجود بعض استجابات أفراد العينة  أوضحت الفرؽ  التيمصروفات وا 

يمكف  ة مف حيث أف التكاليؼ المباشرة ىي التكاليؼ التيبيف التكاليؼ المباشرة وغير المباشر 
تصرؼ بشكؿ واضح أيًضا ومباشر  ي التيوى، ويسيؿ تخصيصيا لمنتج معيفتحديدىا مباشرة 

، والتكاليؼ الموازنةيتـ تقريرىا مف بنود  التكاليؼ التي ، أي ىيمثؿ الباب األوؿ "أجور ومرتبات"
أو تصرؼ  وتخص أكثر مف نشاطيكوف مف الصعب تحديدىا  التيالتكاليؼ  ىيغير المباشرة 

وعادة  ات والعموالت،يمصيانة والترمسبيؿ نشاط معيف مثؿ المصروفات اإلدارية الخاصة بال في
شكؿ سمفة يتـ صرفيا مف قبؿ  ، والتي قد تكوف فيالموازنةأخرى خارج بنود  ما يحدد ليا موارد

خر مف البعض اآل ، باإلضافة إلى ذلؾ فمقد أشاررىاجامعية إلنقاذ الموقؼ ثـ يتـ تدبيالمؤسسة ال
التكاليؼ ذات الصمة المباشرة بالعممية  ىيالتكاليؼ المباشرة أف العينة إلى  استجابات أفراد

ولكف بطريقة غير ا مرتبطة بالعممية التعميمية، أيضً  اشرة فيي، أما التكاليؼ غير المبالتعميمية
، وتعد ىذه االستجابات نثرياتية الخاصة بالصيانة والمعامؿ والالتكاليؼ اإلدار  مباشرة وتتمثؿ في

 .النظريصحيحة حيث اتفقت مع ما أوضحو اإلطار 
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لقد اتفقت جميع استجابات أفراد العينة  :الجامعية ةمؤسسالعيوب نظام إدارة التكمفة الحالي ب -2
ي بمؤسستيـ، وتمثمت نظاـ إدارة التكاليؼ الحال العديد مف العيوب وأوجو القصور فيعمى وجود 

 :ىذه العيوب في
 عمىدولة والحكومة أو بدرجة شديدة بداية مف إدارتو سواء عمى مستوى ال أنو نظاـ مركزي -

 مستوى الجامعة وكمياتيا.
لموارد المالية ال يعبر عما يصرؼ مف مصروفات وال يوفر أية معمومات عما أف نظاـ إدارة ا -

 تحقؽ مف نتائج مؤسسية خاصة فيما يتصؿ بالمنتج.
والضرورية بالمؤسسة الجامعية، حيث قد تؤجؿ إدارة  الميمةنظاـ مقيد لتنفيذ بعض األنشطة  -

وعدـ الموازنة أو نظًرا لقمة  الكمية أو إدارة الجامعة مثؿ ىذه األنشطة لعدـ وجود بنود صرؼ ليا
ما يؤثر عمى مستوى األداء ، وىذا يتيا لمتطمبات المؤسسة الجامعية خالؿ السنة الماليةافك

 وتميزه. المؤسسي
ال يرتبط بأنشطة  كما أنو ،نظاـ غير مرف لوجود أبواب ثابتة ال تتغير بتغير االحتياجات -

، فيي جامدة أيًضا ، وليس عمى قدر مف الشفافيةالمؤسسة الجامعية واحتياجاتيا ومستمزماتيا
لألفراد أو  قوانيف ولوائح عامة وال دخؿعمى  العتمادىا عمى المحاسبة الحكومية القائمة

 .تغييرىا الجامعات في
بالمرتبات والبدالت الخاصة بموازنة فيناؾ تكاليؼ حتمية خاصة  ؛ال يوجد نظاـ محدد لمتكاليؼ -

أبواب الموازنة العامة، ويتـ الصرؼ بيا عمى حسب  باقيالباب األوؿ، وتكاليؼ غير حتمية ك
 االعتمادات المخصصة.

توزيع مواردىا المالية، فكؿ ما يتـ فعمو ىو تحديد كفاية مف عدـ  ال يسمح بتدخؿ الكمية في -
 .لمكمية المخصصةالموازنة كفاية 

ليؼ لبعض األنشطة، فقد تحدد مصروفات ألنشطة االتكتخصيص  وجود معيار دقيؽ في عدـ -
  قيمة.ذات غير 

 .محددة سس ومعاييروفًقا أل في نظاـ إدارة التكمفة الحاليالتي يمكف اإلفادة منيا قمة الخبرات  -
أفكار  ا واعتماده عمىنظًرا لتطبيقو منذ فترة طويمة جد   ضعؼ تغيير النظاـ المالي الحالي -

 تغييرىا. لـ يتـولوائح وقوانيف 
 بيف التكاليؼ والخدمات المقدمة والمنتج النيائي. العالقات قمة وضوح -
 غياب االىتماـ بتطبيؽ األساليب الحديثة إلدارة التكاليؼ وكيفية تخصيصيا.  -

جامعة بنيا  فية الموازننظمة التقميدية المتبعة حالًيا في إدارة ويشير ذلؾ إلى حتمية التغيير ليذه األ
 وكمياتيا، بحيث يكوف ىذا التغيير ىادؼ لمتخمص مف ىذه العيوب.

 تلقد تعدد :الجامعية ةمؤسسالالحمول المقترحة لمتغمب عمى عيوب نظام إدارة التكمفة الحالي ب -8
تـ توضيحيا  ترحات لمتغمب عمى تمؾ العيوب التيطرح الحموؿ والمق استجابات أفراد العينة في

 تمثمت ىذه الحموؿ في اآلتي:، و مسبًقا
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أساس قـو عمى ي والذي معظـ الدوؿ المتقدمة، المطبؽ في نموذج الموازنة الصفرية اعتماد -
ف بيذه األنشطة و تقدميا الجامعة يقابميا تكمفة مف يقوم تحديد الخدمات واألنشطة التي

 والخدمات.
الموازنة قـو كؿ كمية بإدارة ىذه وت ،مستقمة عف موازنة إدارة الجامعةموازنة أف يكوف لكؿ كمية  -

 اإلضافي أو أي تطورات أو أي إنشاءات وتعديالت في الكميات. مف حيث حسب أولوياتيا
القدرة  رة كافية بإعداد الموارزنة أو تشكيؿ لجاف متخصصة لديياخب لديو وجود جياز إداري -

 تحديد التكمفة الفعمية بناء عمى المعايير المطموبة بدقة. عمى 
لتغطية التكاليؼ المؤسسية عمى أف تبوب حسب احتياج كؿ فرع مف فروع موازنة  وجود -

 المؤسسة الجامعية وحسب احتياج كؿ نشاط مطموب أدائو بيا.
لالموازنة اقتصار  -  كؿ باب. غاء البنود نظًرا لكثرة البنود فيعمى أبواب فقط وا 
والمدة  تياجات وأنشطة المؤسسةيمكف وصفو بأنو مرف ومناسب الحالموازنة اعتماد نظاـ إلدارة  -

   .الزمنية المطموبة ألداء ىذه األنشطة
اصة وأف ىناؾ خطوات تـ لكتروني، خاعتماد نظاـ إدارة الموازنة اإل يأ ،إدخاؿ نظاـ الميكنة -

وسداد الضرائب ، اوالحصوؿ عمى المرتبات إلكتروني  سبيؿ ذلؾ مثؿ وجود الفيزا  تحقيقيا في
 .كمبيوتروالمعاشات مف خالؿ ال

تحدد التكاليؼ المؤسسية وفًقا ألنشطتيا، ويتـ ذلؾ مف  التي تطبيؽ األساليب اإلدارية الحديثة -
معايير  مع تبني ،األساليبىذه تحدد مدى اإلفادة مف  خالؿ إجراء الدراسات والبحوث التي

 عالمية خاصة بنظاـ التكمفة.
نة بكؿ كمية، بحيث ال يتـ شراء أى ى كيفية إدارة الموزاتفعيؿ نظـ الرقابة والمحاسبة عم -

نما يتـ الشراء عند الضرورة التيستنفاذ البنود، و لمجرد امستمزمات أو أثاث دوف الحاجة ليا و   ا 
 تتطمبيا العممية التعميمية.

الجية  اتيا إعداد الموازنة بحيث تكوف ىيتشكيؿ لجنة عمى مستوى الكمية تكوف اختصاص -
 وتكاليفيا في تقـو بيا الكمية المشروعات التي وكذلؾ تحديدة بتحديد مختمؼ أنشطتيا نيالمع

 .وتغييرىا خؿ فيياال اعتماد ىذه الموازنة دوف التدحدود تقديرية، وما عمى الجامعة إ
تقدر بنسبة  صورة دمغات وضرائب والتي يدفع في تقميؿ المصروفات الجامعية عف طريؽ ما -

يمكف االستغناء عف ىذه النسبة مف خالؿ الشراء الخارجي، بحيث % مف المصروفات عند 2
المرور بالروتيف تحديد المبالغ المطموبة مف وجية نظر العامميف بالكمية وشرائيا مباشرة دوف 

 ذلؾ. المتعارؼ عميو في
خاص بقطاع التعميـ الجامعي، حيث لكؿ قطاع والموازنة اعتماد نظاـ إدارة لمموارد المالية  -

 . ؽ بنشاطوية والمادية وتكاليفو المرتبطة ارتباط وثيمجتمعي موارده الخاصة البشر 
ف القائميف عمى تطوير أساليب إدارة الموارد المالية رقمة لممشرعيعتعديؿ القوانيف والموائح الم -

عداد الموازنات  .بالجامعات وا 
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ارة، جامعة بنيا وكمياتيا بمدى قصور ىذه اإلد فيالموازنة القائميف عمى إدارة  ويشير ذلؾ إلى وعى
  .جامعتيـموازنة تفيد في تطوير أنظمة إدارة  ة نظرىـ التيوأف ىناؾ العديد مف الحموؿ مف وجي

لتوضيح استجابات أفراد العينة  تعددتلقد  :نظام إدارة التكاليف عمى أساس النشاط هية ما -9
تخصيص مبمغ معيف لمصرؼ عمى نشاط معيف،  فيناؾ ما عرفو عمى أنو ؛النظاـ االمقصود بيذ

خر رأى أنو نظاـ يقـو عمى تحديد أنشطة والبعض اآل ربط الموازنة بحجـ النشاط المبذوؿ، أو أنو
وكذلؾ تحديد الموارد المالية المطموبة  ضوء مبدأ األولويات، وترتيب ىذه األنشطة فيكؿ كمية 

مية الحقيقية، ، أو أنو نظاـ لموصوؿ إلى التكاليؼ الفعمع إمكانية التقميؿ مف المبالغ المقترحةكميا 
ظاـ يتـ أو أنو ن تقدـ، واألنشطة المؤسسية والطالبية التيمتكاليؼ يتـ تبًعا لمخدمات لأو أنو نظاـ 

مة لكؿ مؤسسة جامعية ومدى تحقيؽ ىذه األنشطة ألىداؼ المؤسسة فيو تحديد األنشطة المالئ
ف لكؿ قسـ أنشطة أ ، أو أنو يعنيومساعدتيا عمى المواجية المستمرة الحتياجات سوؽ العمؿ

تالي عميو أف يقدـ المستندات يحدد ىذه األنشطة، وبال القسـ ىو الذي ورئيسواحتياجات فعمية، 
 لـ، وبالرغـ مف ذلؾ ىناؾ نسبة قميمة مف أفراد العينة الصرؼ ليذه األنشطةيتـ بناء عمييا  التي

نى ذلؾ وضوح مفيـو إدارة ، ويعتقـو باإلجابة عف ىذا السؤاؿ لعدـ درايتيـ بماىية ىذا النظاـ
حيث تقاربت تعاريفيـ ، الموازنةالقائميف عمى إدارة بعض التكاليؼ عمى أساس النشاط مف قبؿ 

، ويشير ذلؾ إلى إمكانية تطبيؽ مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس اإلطار النظري مع ما جاء في
بيذا المدخؿ والتى يمكف مف النشاط بجامعة بنيا وكمياتيا حيث ىناؾ دارية أو معرفة إلى حد ما 

بكيفية تطبيؽ ىذا المدخؿ مف خالؿ عقد بعض العامميف بإدارة الموارد المالية  تبصيرخالليا 
 .الدورات التدريبية

ال يختمؼ  ع إدارة التكاليؼ بجامعة بنيا وىي إحدى الجامعات المصرية التيويتبيف مف ذلؾ أف واق
صرية اإلقميمية يتنابو العديد مف أوجو القصور، وىذا ما واقعيا عف واقع الكثير مف الجامعات الم

الموازنة مجمميا عف طريقة إدارة  كانت تدور في والتي المطروحةعف األسئمة  االستجاباتأوضحتو 
القرارات عمى مستوى إدارة الجامعة أو عمى  الميمة لمتخذيتوفير المعمومات  دورىا فيومالمحيا و 

عة يا وتخصصاتيا الدراسية، أو حتى توفير معمومات عف أنشطة الجاممستوى إدارة الكميات وبرامج
 تخصص ليا، بناء عمى التحديد الواضح ألغراض التكمفة مف حيث وأنشطة الكميات والتكاليؼ التي

لىتتكمؼ ىذه التكاليؼ،  الخدمات والمنتجات الجامعية التي ضرورة التوجو إلى األساليب العصرية  وا 
زنات المصرية التقميدية واستخداـ ما يعرؼ بالموازنة الصفرية أو ما اظـ إدارة المو المستحدثة لتطوير ن

يقـو عمى تحديد األنشطة المؤسسية وتحديد  والذي إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط بمدخؿيعرؼ 
  التكاليؼ الالزمة ليا والموارد المالية المطموبة ليذه األنشطة.

جامعة بنها في  النشاطأساس التكاليف عمى  ةإدار مدخل  مراحل تطبيق :خامًسا
 :وعوامل نجاحه

ومحاولة تحقيؽ  تتميز جامعة بنيا بجيودىا في تطوير منظومة التعميـ الجامعي بيا مف مختمؼ الجوانب،
ويظير ذلؾ في الغايات اإلستراتيجية التي  ،اإلقميمي والدولي منذ استقالليا ميزة تنافسية عمى المستوى

ؽ رسالتيا مف حيث مسؤلياتيا المجتمعية في مجاؿ المعرفة والتعميـ والبحث العممي وخدمة حددتيا لتحقي
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قميمًيا ودعـ تكنولوجيا المعمومات والتنمية والربط مع الصناعة في إطار الحفاظ عمى  المجتمع محمًيا وا 
ف عمى المنافسة الغايات اإلستراتيجية في طالب وخريجوف متميزوف وقادرو ىذه القيـ المشتركة، وتمثمت 

واالبتكار، االرتقاء بمنظومة الدراسات العميا وبجودة وأخالقيات البحث العممي واالبتكار، كسب ثقة 
المجتمع، ضماف جودة األداء المؤسسي والتطوير المستمر والتنمية المستدامة لمموارد البشرية، تنمية 

 ز المكانة الدولية بالجامعة.الموارد المالية، زيادة القدرة االستيعابية لمجامعة، تعزي
حيث تقـو في الوقت الحالي بصياغة طبيؽ المداخؿ اإلدارية الحديثة، تسعي جامعة بنيا إلي تكما 

ذج بطاقة األداء المتوازف والذي يقـو في ـ في ضوء نمو 0312/0300ستراتيجية لمجامعة الخطة اإل
ستراتيجية واألنشطة مف األىداؼ اإل ستراتيجية المؤسسية إلي مجموعةعمى ترجمة اإل فمسفة عممو

ىي العمالء، التطوير أساسية  أبعاد المؤسسية ومقاييس األداء ومبادرات تنفيذ ىذه األىداؼ في أربعة
والتنمية، العمميات الداخمية، الموارد المالية والتمويؿ، مع األخذ في االعتبار أف نموذج بطاقة األداء 

ويركزاف عمى  والمذاف يتكامالف في عمميما اليؼ عمى أساس النشاطالمتوازف يرتبط بمدخؿ إدارة التك
فضاًل عف  ،(022ص، 0312فاطمة أحمد، )ستراتيجية المؤسسية وآليات تنفيذىا في ضوء رؤيتيا ورسالتيااإل

يتـ ىذا يوعميو وجود بعض القائميف عمى إدارة الموازنة بالجامعة لدييـ خميفة عف ىذا المدخؿ وأىميتو، 
 مراحؿ تطبيؽ مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط فيمف البحث الحالي بالتوصؿ إلى  المحور

لتطبيقات  ضوء االستفادة مف التحميؿ المقارف ؿ نجاح ىذا التطبيؽ، ويكوف ذلؾ في، وعوامجامعة بنيا
 أىـوء وعمى ض، مدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط في جامعتي والية واشنطف وسات إدوارد

 :التي تمثمت في اآلتي، و الحالي توصؿ إلييا البحث النتائج التي
زادات  و العديد مف التحديات والتيمختمؼ دوؿ العالـ تواج إف مؤسسات التعميـ الجامعي في -

ا وأف ف كيانات مستقمة استقالاًل إداري ا ومالي ا وأكاديمي  دعـ الجامعات لتكو حدتيا منذ التوجو إلى 
يا أداء مياميا والحفاظ عمى بقائ في يمكنيا مف استمرارىا داخمية عمى النحو الذير أمورىا التدي

األداء، مف أجؿ  تويات عالية مف الجودة والتميز فيبيف المنافسيف ليا، وااللتزاـ بتحقيؽ مس
 والذي أصبح ىذا الجميور عمى وعي ،كسب ثقة الجميور المستفيد مف خدماتيا والميتميف بيا

تيا، محاسبيمؤسسات التعميـ الجامعي، فيو يقـو ببيا يفترض أف تقـو  ر التيشديد باألدوا
ويمزميا بتقديـ تقارير عف مستويات أدائيا، حتى يضمف أنيا تحقؽ األىداؼ والمياـ المطموبة 
منيا عمى النحو المنشود، باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ تمؾ المشكالت الداخمية الخاصة بكيفية 

مواردىا المالية المتاحة لدييا ومتيا بكفاءة وفعالية، وخاصة اإلدارة الفعالة للمنظ إدارة الجامعات
النفقات الجامعية  الزيادة المستمرة فيظؿ التوجو إلى تقميص االعتمادات المالية الحكومية و  في

يف بمختمؼ مؤسسات التعميـ الجامعي وتنوع الخدمات الجامعية وتزايد أعداد الطالب الممتحق
)رؤساء اإلدارة العميا لمجامعات ترتب عميو ضرورة قياـ األمر الذيعمييا الطالب،  يحصؿ التي

يا مف التعامؿ مع كؿ ىذه التحديات، سواء مف نكتم بالبحث عف كافة السبؿ التي الجامعات(
ترشيد أوجو بنتاجية أو مشروعاتيا ووحداتيا الخدمية واإل خالؿ توفيرىا الموارد المالية الذاتية مف

واألساليب اإلدارية المستحدثة الخاصة باإلدارة الفعالة لمواردىا  المداخؿفاؽ، أو بتطبيؽ ناإل
  .التقميديةو  ودالجموصفتيا ب التيو المتبعة حالًيا  الماليةالنظـ  مكاف ووضعياالمالية وموازناتيا 
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 رية والتيات التعميـ الجامعي المصمؤسس نظـ اإلدارة المالية التقميدية فيف مف أىـ مشكالت أ -
منيا أيًضا مركزية إدارة  بية وبعض الجامعات األجنبية تعانيمازالت معظـ الجامعات العر 

 كومات الدوؿ، وال دخؿ لمجامعات فيالموازنات، حيث تكوف ىذه الموازنات محددة مف قبؿ ح
 وازنةميا بنفس الطريقة مف حيث وجود تيع قطاعات الدولة يتـ إدارة ميزان، فتقريًبا جميإعدادىا

مقسمة إلى عدة أبواب وكؿ باب مف عدة بنود، وما عمى القائميف عمى إدارة الجامعات وكمياتيا 
المقررة لكؿ منيا عمى ىذه األبواب والبنود ضمف ضوابط حاكمة،  الموازنةإال بتوزيع ىذه 

ال تكشؼ عف األنشطة وبالتالي فطريقة اإلدارة ىذه  ؛والمخالفة لذلؾ يتعرض لممساءلة
 كما أنيا ال توفر المعمومات التي تقـو بيا المؤسسة الجامعية وتكاليفيا الفعمية، سسية التيالمؤ 

الموارد المالية المستخدمة  المتعمقة بتحديدة يستراتيجاتخاذ القرارات اإل يمكف االستفادة منيا في
اج ة باحتيمكونات المنظومة المؤسسي موبة لعدة سنوات مالية مقبمة، وأيا واألخرى المطفعمي  

 المطموبة وتكاليفيا.  قؿ، ونوعية برامج التطوير المؤسسياحتياج أ أكثر لمموارد المالية وأييا في
تجعؿ منو أفضؿ  شاط يتميز بالعديد مف السمات التيالتكاليؼ عمى أساس الن إدارة مدخؿف أ -

فيذا مية، مختمؼ المؤسسات الخدمية وغير الخد ـ التقميدية إلدارة الموازانات فيمف النظ
البداية ثـ يخصص ليا  تحديد مجموعة األنشطة المؤسسية فييقـو ببكؿ بساطة  المدخؿ

 أنو يوضح مسببات التكمفة لذلؾ، أي المطموبة التكاليؼ الالزمة لتنفيذىا ثـ توفير الموارد المالية
جو صرفيا لجامعية وأو توفر الموارد المالية لممؤسسة ا ، بعكس النظـ التقميدية التيوأغراضيا

رتب عميو المؤسسة، وىذا ما يتتقـو بيا ىذه  دوف األخذ في االعتبار نوعية وكـ األنشطة التي
إدارة التكاليؼ عمى أساس  مدخؿمكف ، كما يُ الموارد المالية وسوء استخداميا وتوزيعيا ىدر في

يؼ ال تض األنشطة التي تضيؼ قيمة واألنشطة األخرى التي تحديد النشاط الجامعات مف
ال تحقؽ أية منفعة  نصرفة عمى العديد مف األنشطة التيتقميؿ التكاليؼ الم ؛ وبالتاليقيمة
   .مؤسسة الجامعيةلم

 المدخؿفيذا  ؛المؤسسية يحقؽ العديد مف الفوائدإدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط  مدخؿإف  -
ع المالي لممؤسسة الواقحيث دراسة ستراتيجية مف المؤسسة الجامعية مف إدارة التكمفة اإل يمكف

قوة وضعؼ، وتحديد الموارد المالية المتاحة لدى المؤسسة واألخرى المطموبة  وما بو مف نواحي
طار إ لمالية طويمة األجؿ، ويكوف ذلؾ فيومف ثـ وضع الخطط ا ؛خالؿ فترة زمنية معينة

مكف اط، كما يٌ إدارة التكاليؼ عمى أساس النش مدخؿجيا شامؿ وسميـ مف المعمومات التي ينت
تعد الجزء األكبر مف المصروفات  حديد التكاليؼ غير المباشرة والتيالجامعة مف ت المدخؿىذا 

محاولة  ؛ وبالتاليواألنشطة المستيمكمة لياالجامعية مف خالؿ توضيح محركات ىذه التكاليؼ 
كمة األنشطة ، ويسمح ىذا بإعادة ىيتقميصيا أو تحميؿ تكاليفيا عمى أنشطة أخرى مرتبطة بيا

 .تنافسية ميزاتلتحقيؽ  الموارد المؤسسية وتوفيرتقميؿ النفقات الجامعية،  وبالتاليالمؤسسية 
بشكؿ دقيؽ،  ط الجامعة مف رقابة أدائيا الماليإدارة التكاليؼ عمى أساس النشا مدخؿمكف يُ   -

ذلؾ،  ستخدـ فيالمالية وغير المالية التي ت العديد مف مؤشرات األداء المدخؿيوفر ىذا حيث 
يرادات كؿ نشاط مؤسسينس المالية فمف المؤشرات ، تحديد ، تكمفة كؿ موردب مصروفات وا 
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، غير المالية مثؿ درجة استغالؿ الموراد المتاحة والمؤشرات، الموازنة نسب الفائض والعجز في
د نظاـ نتاجية المؤسسية، وجو ، مستوى اإلالمعتمد تنفيذىا برامج التحسيف والتطوير المؤسسي

 .مؤسسية مرتبطة باألنشطة المؤسسية الفعمية موازنةة شفاؼ وواضح، توافر محاسبي
مختمؼ الدوؿ في تطوير نظـ إدارة الموارد المالية أو  ة جميع مؤسسات التعميـ الجامعي فيرغب -

ما أوضحتو الدراسات  وىذااإلدارية الحديثة  مف خالؿ استخداـ التقنياتنظـ إدارة الموازنات، 
التكاليؼ عمى  مدخؿ إدارةطبقت  رض تجارب العديد مف الجامعات التيتناولت ع سابقة التيال

 Abbalagan فيناؾ دراسة)محاسبة التكاليؼ المتطورة،  مداخؿكأحد  أساس النشاط

Krishnan, 2006ودراسة أوضحت التجرية الماليزية، ( التي (A. M. Abu-Tapanj, 
 ( التيMoonsamy Naidoo, 2011دراسة )و نية، أوضحت التجرية األرد التي ( 2008

 Ivana Drazic Lutilsky and Martinaأوضحت تجرية جامعات جنوب أفريقيا، ودراسة)

Dragiji, 2012أوضحت تجربة الجامعات األوروبية، ودراسة  ( التي(Ali Najafi 

Moghadam, 2013) أوضحت التجربة اإليرانية. التي 
تمثمت قد فممدخل إدارة التكاليف عمى أساس النشاط في جامعة بنها،  أما بالنسبة لمراحل تطبيق

 :في اآلتي المراحؿىذه 
ليس فقط لمقائميف عمى  إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط مدخؿتحديد اليدؼ مف وراء تطبيؽ   -

دارة الحسابات   ةنما أيًضا لجميع العامميف بالمؤسسا  ، و بجامعة بنيا وكمياتياإدارة الموازنة وا 
تنفيذ ىذا  بعض العامميف مبادرات المشاركة في، حتى يكوف ىناؾ فرصة لطرح الجامعية
  .وظروؼ العمؿ لتطبيقومدى مناسبة ، وكذلؾ دراسة واقع المؤسسة المدخؿ

و تقدميا، ألن خدمات التيوعمالئيا، والمنتجات وال بكميات الجامعةتحديد المخرجات الخاصة  -
ذه المخرجات والخدمات المؤسسية ىي عمى أساس النشاط تعد ىإدارة التكاليؼ  لمدخؿ وفًقا

، بحيث يتـ تتكبدىا المؤسسة ىداؼ األساسية وراء التكاليؼ التياأل أغراض التكمفة أو ىي
الوصفية الدورية ضوء التقارير اإلحصائية و  في تحديد ىذه المخرجات قبؿ بداية العاـ الدراسي

يحدد عدد الخريجيف  يقسـ إدارة شئوف الخريجيف الذة بذلؾ، كنيتعدىا الوحدات المع التي
يحدد  ، وكذلؾ قسـ الدراسات العميا الذيالمتوقع وعدد الشيادات العممية ونوعية التخصصات

 .عدد الحاصميف عمى شيادات عميا بتخصصات متنوعة، وعدد األبحاث العممية المتوقع نشرىا
ت الجامعية، وتتمثؿ ىذه المخرجات والخدماتحقؽ ىذه  التي وكمياتيا جامعة بنياحديد مياـ ت -

البحث العممي، وخدمة و ة مثؿ أنشطة التدريس، جموعة مف األنشطة األولية الرئيسم المياـ في
مثؿ األنشطة اإلدارية والتدعيمية والمالية الفرعية المجتمع، ومجموعة مف األنشطة الثانوية 

 والخدمية. 
بالجامعة وبالكمية لجمع كافة المعمومات والبيانات الكمية وحدة تكنولوجيا المعمومات ب االستعانة -

توفر  ي التيتطبيؽ أدوات المالحظة والمقابالت واستمارات الرأ عف طريؽوالوصفية المطموبة 
تحديد نوعية األنشطة المؤسسية  تفيد في ال توفرىا التقارير الرسمية والتيبيانات ومعمومات 

 .ىذه األنشطة وتداخميا وتصنيفيا نظًرا لتعدد بدقة شديدة
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، األولية وكذلؾ قائمة بمجموعة األنشطة الثانوية المؤسسيةإعداد قائمة بمجموعة األنشطة  -
وترميز ىذه األنشطة مف خالؿ إعطائيا أكواد مرتبة، وكذلؾ إعداد توصيؼ ليذه األنشطة 

ة المقترحة ، والتكمفف لوالممارسينظر ىية كؿ نشاط وكيفية أدائو مف وجية  بحيث يوضح ما
 .ألدائو والزمف المستغرؽ

جمع تكمفة واحد بحيث يسيؿ مركز/م متشابية مع بعضيا البعض فيتجميع كافة األنشطة ال -
مف حيث عدد  التدريسيةمثؿ األنشطة ه األنشطة ومحاولة تقميؿ عددىا، تحديد تكاليؼ ىذ

 دراسي، عدد كؿ تخصص الساعات المعتمدة، عدد الطالب في الساعات التدريسية أو عدد
كؿ تخصص، كؿ ىذه األنشطة تجمع تحت مركز تكمفة  أعضاء ىيئة التدريس المحاضريف في

عممية لاألوارؽ البحثية والدراسات ا عدد وكذلؾ األنشطة العممية مف حيثواحد ىو "التدريس"، 
تصب  المؤتمرات والندوات العممية، إعداد الخرائط البحثية عدد، األكاديميةمختمؼ األقساـ  في

 ."البحث العممي"مركز تكمفة واحد وىو  فيجمعييا 
تمثؿ تكمفة مادية  التي تستيمكيا، والتي الموارد البشرية والماديةتقدير حاجة ىذه األنشطة مف  -

يسية تستيمؾ موارد سبيؿ المثاؿ األنشطة التدر  ة المؤسسة الجامعية توفيرىا، فعمىعمى إدار 
وما يحصموف واإلدارييف والعامميف بالخدمات المعاونة  سأعضاء ىيئة التدري بشرية ممثمة في

وتجييزات  تعميميةفات مقابؿ التدريس، ويستيمؾ موارد مادية مف أجيزة آعميو مف رواتب ومك
وبيذا الشكؿ  ،قاعات الدراسة والمعامؿ وأدوات التدريس ومراجع ومصادر معرفة مختمفة

 لية المطموبة خالؿ سنة مالية معينة.تستطيع إدارة الكمية تحديد كمية الموارد الما
 اىناؾ نشاطً إف يستيمكميا كؿ نشاط مؤسسي، حيث  حركات الموارد وكمية الموارد التيتحديد م -

ويكوف ىذا  خر يستيمؾ موارد بكمية كبيرة،آحيف نشاط  قد يستيمؾ موارد بكمية قميمة، في
ما ىو المسبب أو المغير ، كمعيفىو مقياس لكمية الموارد التي يستيمكيا نشاط المحرؾ 

فمثال يقـو أعضاء ىيئة التدريس العديد مف األنشطة الستيالؾ النشاط لمموارد بكمية معينة، 
الموارد ليذه األنشطة نسبة التدريسية واإلرشادية والعممية والمجتمعية واإلشرافية، فيكوف محرؾ 

نوع مف ىذه  معاونة فيوالييئة ال يقضيو عضو ىيئة التدريس لذيأو نسبة الوقت ا الجيد
، تختمؼ ىذه النسبة باختالؼ الدرجة العممية ألعضاء ىيئة التدريسوبالتالي ، األنشطة

يمارسيا أستاذ مساعد أو  ارسيا مدرس تختمؼ عف األنشطة التييم فاألنشطة التدريسية التي
 .أستاذ 

الخطوة  فيتـ تحديدىا  التي الموارد اتمحركباستخداـ تخصيص الموارد عمى األنشطة  -
ويتـ ىذا التخصيص ا كؿ نشاط، يستيمكيا فعمي   الموارد التيكمية بحيث يتـ تحديد  السابقة،

مثؿ رواتب أعضاء ىيئة ، )التكاليؼ المباشرة( المؤسسيةلمموارد بشكؿ مباشر عمى األنشطة 
 موارد نشاطلمستيمؾ  المؤتمرات فيي، وأيًضا مستيمؾ لموارد نشاط التدريس التدريس فيي

أو بشكؿ غير  ،نشاط خدمة المجمتعموارد مستيمؾ ل البرامج التدريبية فييو البحث العممي، 
أنشطة يصعب تخصيص ليا الموارد بشكؿ مباشر )تكاليؼ غير مباشرة( ىناؾ إف مباشر حيث 

 العممية التعميميةوتوفير لواـز  األثاث وتوفيرأنشطة الصيانة وترميمات المباني والتجييزات  مثؿ
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أنشطة عامة ال تخص نشاط بعينو، فيكوف محرؾ نشاط الصيانة عدد األجيزة المطموب  كميا
ومحرؾ نشاط توفير األثاث عدد أعضاء ىيئة ومحرؾ نشاط الترميمات عدد المباني،  ،صيانتيا

النياية  ، ويعطي ىذا فيومحرؾ نشاط لواـز العممية التعميمية عدد الطالب ،التدريس واإلدارييف
جمالى تكاليؼ جميع األنشطة المؤسسية. بالمؤسسة الجامعية اطتكمفة كؿ نش  وا 

فعمى سبيؿ  ،باستخداـ محركات الموارد تخصيص تكاليؼ األنشطة عمى المخرجات المؤسسية -
 المخرجات اعتماًدا عمى عدد الطالب،المثاؿ يتـ تخصيص تكاليؼ األنشطة التدريسية عمى 

اعتماًدا عمى عدد األوراؽ البحثية والدراسات وكذلؾ يتـ تخصيص تكاليؼ األنشطة البحثية 
، وأنشطة خدمة المجتمع تخصص ليا التكاليؼ بناء عمى وعدد المؤتمرات والندوات العممية

المشاريع الخدمية والمجتمعية والتدريبية، واألنشطة اإلدارية والخدمية يتـ تخصيص تكاليؼ ليا 
المؤسسة  لمخرجات جماليةاإل تكاليؼال نيايةال ويعطي ىذا فيبناء عمى عدد المستفيديف منيا، 

 .الجامعية
، حيث مف المعروؼ أف وتكاليفيا تحديد اإليرادات المتحصمة مف خالؿ تحديد كمية المخرجات -

المحددة )أسعار الدراسة  ومصروفاتو ومف مخرجات المؤسسة الجامعية تكاليف لكؿ مخرج
اإليرادات مخرجات يمكف تحديد المصروفات و وبناء عمى عدد ونوعية ال الجامعية بكمية معينة(،

فعمى سبيؿ المثاؿ تختمؼ قيمة الرسـو الدراسية  ؛المتحصمة مف الصرؼ عمى ىذه المخرجات
االعتبار التكاليؼ  عدد الطالب الخريجيف مع األخذ في باختالؼ التخصصات الدراسية وحسب

 .روفات واإليرادات الجامعيةالمص مف الجامعية المنفقة طواؿ سنوات الدراسة يتـ تقدير كؿ
يحققو كؿ مخرج  تحديد مقدار الفائض أو العجز الذيمقارنة اإليرادات بالمصروفات بحيث يتـ  -

 ؛ ومف ثـ مراجعة أي األنشطة المؤسسية التي بحاجة إلعادة النظر فيمف المخرجات المؤسسية
المقابؿ محاولة  مفة، وفيا أقؿ تكنشاطً تكاليؼ ىذا النشاط أو استبداؿ بو  ما بتخفيضإشأنيا 

يرادات كؿ نشاط فيذا اتحقؽ فائضً  ثمار تمؾ األنشطة التياست ، وبتضميف كؿ مف مصروفات وا 
محاسبة التكاليؼ عمى أساس النشاط  لمدخؿمعدة وفًقا  لمؤسسة جامعية موازنةل ايعطى إطارً 

ABC. 
قة عف التكاليؼ الجامعية مجموعة مف البيانات والمعمومات الصحيحة والدقي إعداد تقارير تحوي -

تحقؽ قيمة مضافة لمجامعة  تمؼ أنشطة المؤسسة الجامعية، وأي األنشطة التيالخاصة بمخ
ظاـ وبذلؾ يكوف ىناؾ ن ؛ال تضيؼ ىذه القيمة المضافة وأي األنشطة التي ،ولعمالئيا

مى نحو المؤسسية ع الموازنةإدارة  ة والذي يفيد فيالجامع معموماتي عف نظاـ التكاليؼ في
 لجامعة بنيا وكمياتياالميمة، وتحقيؽ اإلدارة االقتصادية يجية تاتخاذ القرارات اإلستراو فعاؿ 
 تنادي بيا العديد مف التوجيات التطويرية لقطاع التعميـ الجامعي. والتي

ة التكاليؼ عمى أساس النشاط طبيؽ نظاـ محاسبه مف خالؿ تؤ تـ بنا بيذا النظاـ المعموماتي الذيو 
ABC  إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط يكوف ىناؾ نظاـABCM جامعة بنيا في. 
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جامعة بنها إدارة التكاليف عمى أساس النشاط في  مدخلعوامل نجاح تطبيق وتمثمت بذلك 
  :في اآلتي

برامجو عمى  نعي سياسات التعميـ الجامعي ومخططياص لجامعة بنياالعميا  يادةمطالبة الق -
يـ العالي بضرورة تطوير نظـ إعداد الموازنات الحكومية والقطاعية مستوى وزارة التعم

 وئ النظـ المتبعة فيدراسات موسعة توضح مساو  تقاريروالمؤسسية، ويكوف ذلؾ بناء عمى 
الموازنة إعداد إدارة الموازنات والموارد المالية عمى مستوى الجامعات، وأىمية تطبيؽ نظـ 

التكاليؼ عمى أساس النشاط، نموذج موازنة  فرية، نموذج إدارةصالحديثة مثؿ نموذج الموازنة ال
 البرامج واألداء. 

دعـ وتبني  ، ويتـ ذلؾ مف خالؿالتكاليؼ عمى أساس النشاط مدخؿنشر ثقافة التعامؿ مع  -
عقد بعض وكذلؾ مف خالؿ إدارة الجامعة وكمياتيا،  في المدخؿلجامعة لتطبيؽ ىذا ا قيادة

سياؽ التعميـ  وؿ نظـ إدارة ومحاسبة التكاليؼ فيورش العمؿ ح المؤتمرات والندوات أو
تعود عمى الجامعة مف وراء  وكيفية تطبيقو والمنافع التي المدخؿىية ىذا  الجامعى، وما

 تطبيقو.
دارة الحسابات بإدارة الجامعةمف األعضاء العامميف تشكيؿ فريؽ  - وبكؿ كمية،  بإدارة الموازنة وا 

إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط، ويتـ ىذا التدريب مف  مدخؿطبيؽ وتدريبيـ عمى كيفية ت
التكاليؼ  إدارة مدخؿخبراء قاموا فعاًل بتطبيؽ خالؿ تنظيـ دورات تدريبية يحاضر فييا مدربيف 

ات المالية والظروؼ فير االعتماد، مع ضرورة تو مؤسساتيـ الجامعية في عمى أساس النشاط
 .ا التدريبتضمف نجاح ىذ المؤسسية التي

تطوير نظـ إدارة التكاليؼ بيا  النجاح فيتحقؽ  ادية والمعنوية لمكميات التيتوفير الحوافز الم -
، ويتـ ذلؾ مف خالؿ تحديد جائزة مادية قيمتيا إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط مدخؿوتطبيؽ 
معة، بحيث عمى مستوى الجا المدخؿتطبيؽ ىذا  تنجح في ، وتنظيـ حفمة لمكمية التيمجدية

 لمكميات األخرى.يحتذى بو  مثاالً يمكف نشر خبرة ىذه الكمية وتكوف 
إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط،  مدخؿوضع خطة زمنية عمى مستوى الجامعة لتطبيؽ  -

عمى إدارة الجامعة وجميع  المدخؿالالـز لتعميـ ىذا  حيث توضح ىذه الخطة اإلطار الزمنيب
 المدخؿلكيفية تطبيؽ ىذا  عامة توضح الخطوط اإلرشادية طةالكميات بيا، وكذلؾ وضع خ

 يتـ السير وفًقا ليا. اءات والخطوات المتتالية التيواإلجر 
الرقابة الداخمية وتفعيؿ  بناء نظاـ معمومات خاص بمدخؿ إدارة التكاليؼ عمى أساس النشاط -

 الية.الم النظاـ، نظًرا الرتباطيا بالنواحيبيانات ىذا  لمنع التالعب في
إدارة التكاليؼ عمى  مدخؿتقـو بتطبيؽ  ية التيالجامع قيادةالالتأكيد عمى التواصؿ المستمر بيف  -

، وبيف جميع العامميف بإدارة المدخؿأساس النشاط، وبيف أعضاء الفريؽ المنوط بتنفيذ ىذا 
دارة الحسابات بالكمية، مف أجؿ ضماف التطبيؽ الفعاؿ ليذا  صوؿ إلى والو  المدخؿالموازنة وا 

 النتيجة المرجوة مف حيث إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية.
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 جامعة بنيا خاصة وفي كاليؼ فيإدارة الت مدخؿبضرورة تطبيؽ وعميو يوصى ىذا البحث 
لمستوى المنشود مف تطوير األداء المالي وبموغ ا فادة منو فيواإل بصفة عامة، الجامعات المصرية
نماذج تتناوؿ  مف البحوث والدراسات العممية التيإجراء المزيد ضرورة  ، وكذلؾالتميز المؤسسي

وخاصة  بيئة الجامعات المصرية فادة منيا فييمكف اإل لمحاسبة اإلدارية المستحدثة والتيأساليب او 
لكمية معينة باستخداـ  الموازنةالتكاليؼ عمى أساس النشاط مف حيث دراسة كيفية إعداد  مدخؿ إدارة

 بفعالية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية. المدخؿ، أو دراسة عالقة ىذا خؿالمدىذا 
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، إدارة اإلحصاء، مركز المعمومات ـ0310/0312النشرة اإلحصائية لعاـ : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -8
  .0312والتوثيؽ ودعـ اتخاذ القرار، جامعة بنيا، 

عتمادات موازنة جامعة بنيا بفصمييا )تعميـ بنيا ومستشفيات بنيا( لمعاـ بياف ا: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -9
 .0312، اإلدارة العامة لمموازنة والحسابات، جامعة بنيا، ـ0312/0312المالي 

مسابقة الدورة الثالثة لمنشر ، نتيجة 0312بياف بأعداد جوائز الجامعة لعاـ : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -13
 .0312، اإلدارة العامة لمعالقات العممية والثقافية، جامعة بنيا، 0312الدولي يناير 

 ، متاحة عمىجامعة بنيا بالتصنيفات العالمية: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -11
ational_Ranks.phphttp://bu.edu.eg/univ_info/Intern 1/0/0312، ، بتاريخ. 

، مركز المعمومات دليؿ إجراءات العمؿ باإلدارات المختمفة إلدارة جامعة بنيا: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -10
 .0311والتوثيؽ ودعـ اتخاذ القرار، جامعة بنيا، بنيا، 

 .0312، جامعة بنيا، بنيا، 0312دليؿ جامعة بنيا يناير : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -10
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والئحتو التنفيذية  1920لسنة  09قانوف تنظيـ الجامعات المصرية رقـ جميورية مصر العربية:  -10
المطابع األميرية، القاىرة، الييئة العامة لشئوف  ،الطبعة الرابعة والعشروف، وفقًا آلخر التعديالت

 . 0332(، 029، 022، 020مادة)
ساس النشاط أسموب التكمفة عمى أو  يسموب القياس المرجعأخديجة محمد كوسو: "التكامؿ بيف  -12

جامعة عيف -المجمة العممية لالقتصاد والتجارة، كمية التجارةداء)دراسة نظرية("، بيدؼ تحسيف األ
 .0310كتوير أ(، 0، العدد)شمس

تطوير األداء المالي: دراسة  يليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فرويش مصطفى الجخمب: "أساد -12
، رسالة ماجستير غير منشورة"، ABCتطبيقية حوؿ إعداد موازنة الجامعة اإلسالمية وفًقا ألسموب 

 .0332جامعة اإلسالمية، غزة ، ال
، ىميتوأ-سسوأ-ميـ مفيومواقتصاديات وتمويؿ التعطارؽ عبد الرؤوؼ عامر: و رفعت عزوز  -12

 .0338مؤسسة طيبة لمطبع والنشر، القاىرة، 
سالـ عبد اهلل حمس: "نظاـ تكاليؼ األنشطة كأساس لقياس تكمفة الخدمات التعميمية  -18

، العدد األوؿ، فمسطيف-الجامعة اإلسالمية-مجمة سمسمة الدراسات اإلنسانيةبالجامعات"، 
 .0332 (، يناير12)المجمد

"متطمبات تطبيؽ نظاـ ضماف الجودة واالعتماد في التعميـ الجامعي مع  محمد:سماح زكريا  -19
 .0311كمية التربية، جامعة بنيا، رسالة دكتواره غير منشورة، التطبيؽ عمى جامعة بنيا"، 

دارة التكاليؼ عمى إسماسـ كامؿ موسى: "أسموب مقترح لقياس تكاليؼ الجودة باستخداـ منيج  -03
(، 0، العدد)جامعة عيف شمس-ة العممية لالقتصاد والتجارة، كمية التجارةالمجم"، نشطةساس األأ
 .0330بريؿ أ
 يف يالتعميـ العالفي مصر"، تحرير أسماء البدوى،  يياض ىالؿ : "تمويؿ التعميـ العالسمير ر  -01

 .0310، مجمس السكاف الدولي، القاىرة، مصر: ىؿ تؤدي المجانية إلى تكافؤ الفرص
-دارة النشاط لتحميؿ ربحية العميؿإايـ: "إطار مقترح الستخداـ مدخؿ عبد الد صفاء محمد -00

، العدد األوؿ، جامعة اإلسكندرية-كمية التجارة-مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية، "دراسة تطبيقية
 .0333(، 08مد )جالم

ه تمويؿ التعميـ الجامعي: واقعو وسبؿ تطوير "محمود مصطفى محمود: و المنعـ محمد محمد عبد -00
جامعة -كمية التربية -مجمة دراسات تربوية واجتماعية، "في ضوء بعض الخبرات العالمية الحديثة

  .0332(، أبريؿ 10(، المجمد)0، العدد)حمواف
المجمة المصرية "، ظؿ المنافسة يستراتيجية فدور نظاـ إدارة التكاليؼ اإلعفاؼ مبارؾ محمد: " -00

 .0330(، 02(، المجمد)0، العدد)المنصورةجامعة -لمدراسات التجارية، كمية التجارة
المكتبة العصرية لمنشر  ،بطاقة األداء المتوازف في الجامعات نماذج عالمية: فاطمة أحمد زكى -02

 .0312المنصورة، ، والتوزيع
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ضوء خبرات  يجامعة المصرية فال يء المتوازف ف: "متطمبات تطبيؽ بطاقة األداػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -02
 .0310، كمية التربية، جامعة بنيا، رسالة دكتوراه غير منشورةبعض الدوؿ"، 

ساس النشاط ومحاسبة أمحمد شحاتو خطاب: "إطار مقترح لمتكامؿ بيف نظاـ التكاليؼ عمى  -02
جمة العممية الم"، اس القيمة: دراسة نظرية وميدانيةسأدارة عمى استيالؾ الموارد لتعزيز فمسفة اإل

 .0339المجمد األوؿ،  (،0، العدد)جامعة طنطا-التجارة والتمويؿ، كمية التجارة
، المكتبة العصرية، ستراتيجية مدخؿ معاصرإدارة التكمفة اإلالمسيح باسيمي: دمكـر عب -08

 .0310المنصورة، 
، المكتبة ستراتيجية مدخؿ كميإقابة والمحاسبة عف التكاليؼ رؤية الر : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -09

 .0310العصرية، المنصورة، 
التعميـ الجامعي: التعميـ  مراجعات لسياساتمنظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي:  -03

 .0313، منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي والبنؾ الدولي، فرنسا، في مصر يالعال

"تطوير مراكز البحث العممي بالجامعات المصرية في ضوء متطمبات  ىناء محمد محمدى: -01
 .0310كمية التربية، جامعة بنيا، رسالة دكتواره غير منشورة، الجامعة المنتجة رؤية إستراتيجية"، 

ة ، وزار تحكـ مؤسسات التعميـ العالي يتطوير القوانيف والتشريعات التوزارة التعميـ العالي:  -00
 .0310التعميـ العالي، جميورية مصر العربية، 

، مكتب وزير دليؿ كميات ومعاىد التعميـ العالي في جميورية مصر العربية: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -00
 .0338التعميـ العالي، القاىرة، جميورية مصر العربية، 
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