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تخطیط السیاسة التعلیمیة للبرنامج األكادیمي في مرحلة البكالوریوس
)برنامج بكالوریوس في المحاسبة في جامعة الشرق األوسط نموذجًا(

*إسماعیل حسین أحمرو. د.م.أ

المستخلص

دراسة تحلیلیة للعوامل المؤثرة في تخطیط السیاسة التعلیمیة لبرنامج ھدف البحث إلى إجراء 
البكالوریوس في المحاسبة الذي یقدمھ قسم المحاسبة والتمویل في كلیة األعمال في جامع الشرق األوسط، 

.سعیا لتحقیق الكفاءة والفاعلیة في األداء
كلیة من حیث عدد الطلبة توصل البحث إلى أن قسم المحاسبة والتمویل من أھم أقسام ال

والمدرسین والشعب، وتبین أن العوامل المؤثرة في أداء القسم مرتبطة بالطلبة وبالمدرسین وبالخطة 
كما تبین أن تخطیط السیاسة التعلیمیة في البرنامج . وبرئاسة القسم وبعمادة الكلیة وبفلسفة الجامعة عموما

الستة المتداخلة، كما إن تأثیر أداء البرنامج یكون أكثر یكون ناجحا وفعاال إذا ما تمت دراسة عناصره 
. وضوحا إذا درس الطالب الخطة كاملة في نفس الجامعة ویقل التأثیر عند الطلبة المنقولین والمجسرین

قدم البحث مجموعة من التوصیات تساعد في تحقیق نجاح البرنامج منھا أن ال یتم االكتفاء بتلبیة 
كادیمي، وأن تھتم الجامعة باستقطاب المتمیزین من أكادیمیین وإداریین، وأن تحّدث متطلبات االعتماد األ

.الخطط الدراسیة باستمرار، وأن یتم تنویع أسالیب التدریس واالستفادة من تجارب الجامعات العالمیة

.التعلیمیةتدریس المحاسبة، البرنامج األكادیمي، جامعة الشرق األوسط، السیاسة : الكلمات المفتاحیة

____________________
أألردن-عّمان –جامعة الشرق أألوسط *



Ismail Hussein Ahmaro Ph.D (Assist. Prof.) إسماعیل حسین أحمرو. د

- 70 -

:المقدمة: أوال

، رؤیتھا أنھا جامعة جادَّة وملتزمة وساعیة للتعلُّم، 2005تأسست جامعة الشرق األوسط عام 
القادة من خالل تھیئة بیئة محفزة على التعلُّم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن أھدافھا ورسالتھا إعداد

ولغرض تحسین الفاعلیة في ، التمیز في المجاالت األكادیمیة البحثیة منھا والتعلیمیة وصوال إلى العالمیة
تي تطمح إلى بناء تحقیق األھداف واستخدام الموارد، تّعد جامعة الشرق األوسط إحدى المؤسسات ال

إستراتیجیة فّعالة تعتمد على تحسین األداء بما یتوافق مع معاییر الجامعات العالمیة بحیث تـتیح للخّریجین 
فرص توّلي وظائف قیادیة في مواقع العمل بعد تخّرجھم من إحدى الكلیات التسع التي تتكون منھا الجامعة 

.، إحداھا كلیة األعمالفي الوقت الحاضر
جنسیة عربیة وأجنبیة 23آالف طالب وطالبة بینھم طلبة یمثلون 4نحو )1(في الجامعةیدرس
من طلبة % 43، ویدرس في كلیة األعمال )2014جامعة الشرق األوسط، (قسما 30موزعین على 

.    من مجموع الطلبة% 22الجامعة، وفي قسم المحاسبة والتمویل یدرس 
)2(كلیة األعمال في جامعة الشرق األوسط من ثالثة أقسام أكادیمیة ھيتتشكل

ویقدم برامج البكالوریوس والماجستیر في المحاسبة ) قسم المحاسبة والتمویل(القسم األول ھو .1
.وبرنامج البكالوریوس في التمویل

ویقدم برامج البكالوریوس والماجستیر في إدارة األعمال ) قسم إدارة األعمال(القسم الثاني ھو .2
. والبكالوریوس في التسویق والماجستیر في األعمال االلكترونیة

. ویقدم برنامج البكالوریوس في اإلدارة السیاحیة) قسم اإلدارة السیاحیة(القسم الثالث ھو .3

:مشكلة البحث: ثانیا

البحث في عدم وجود دراسات جادة حول تحدید العناصر المؤثرة في تخطیط مشكلةتنحصر 
. السیاسة التعلیمیة لتخصص المحاسبة في الجامعة بوصفھا مرتكزات أساسیة في تعزیز اإلدارة

:وبناء علیھ، یأتي البحث لإلجابة على التساؤالت التالیة
بة؟ما ھي العوامل المؤثرة في أداء قسم المحاس.1
ما ھي المنھجیة المطلوبة لتخطیط السیاسة التعلیمیة في تخصص المحاسبة؟.2
ما ھي عناصر تخطیط السیاسة التعلیمیة في تخصص المحاسبة؟ .3
كیف تتحقق الكفاءة والفاعلیة في القسم األكادیمي؟.4

:أھمیة البحث وأھدافھ: ثالثا

تقوم بھ الجامعة لالرتقاء باألداء في یھدف البحث إلى المساھمة في دعم المجھود الكبیر الذي 
جمیع فعالیات الجامعة وعماداتھا، وتكون مساھمة البحث مقتصرة على دراسة تحلیلیة حول برنامج 
البكالوریوس في المحاسبة الذي یقدمھ قسم المحاسبة والتمویل، نظرا الرتباط مھام الباحث وواجباتھ 

یمكن تعمیمھ على األقسام األخرى داخل الكلیة أو خارجھا بجوھر عمل ھذا القسم، ولیكون البحث أنموذجا
.في الجامعة
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ویتحقق ھدف البحث باإلجابة على التساؤالت التي ظھرت في مشكلة البحث مع تحلیل جمیع 
العوامل المؤثرة في كفاءة وفاعلیة القسم في رسم خططھ وأداء مھامھ، إضافة إلى تقدیم نتائج التحلیل 

.كن اقتراحھاوالتوصیات التي یم

:نطاق البحث: رابعا

في كلیة األعمال في جامعة ) قسم المحاسبة والتمویل(یقتصر البحث على حدود ما یقوم بھ 
الشرق األوسط من مھام وواجبات وعناصر أكادیمیة تخدم ھدف تقدیم برنامج البكالوریوس في المحاسبة 

أكادیمیة أو غیر أكادیمیة مرتبطة باألقسام األخرى في الجامعة، دون التطرق إلى أیة جوانب أو مؤثرات 
.أو بعمادة الكلیة قد تعین أو تعیق القسم في مھامھ

كما أن البحث لن یناقش معاییر االعتماد الخاص لھذا التخصص وذلك أن المعاییر تمثل اإلطار 
یجوز العمل إال بما یتفق العام للبرنامج، وفیھا تحدید للمجاالت المعرفیة المطلوب شمولھا في الخطة، وال

.معھا، وھي من األمور المسّلم األخذ بھا سواء في جامعة الشرق األوسط أو غیرھا من الجامعات األردنیة
وناحیة أخیرة ال یشملھا البحث تتمثل في المتطلبات التي ترد في الخطة الدراسیة على شكل 

عكاس لفلسفة الجامعة والكلیة وتخرج عن قرار مقررات متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلیة والتي تمثل ان
.القسم

:منھجیة البحث: خامسا

اعتمد البحث على المنھج التحلیلي المتضمن تحلیل العناصر الداخلیة والخارجیة لبرنامج 
بكالوریوس في المحاسبة التي من شأنھا التأثیر على كفاءة وفاعلیة البرنامج، مستفیدا مما یعرف بمنھجیة 

إلى مكوناتھ، باعتبارھا ) كنظام عام(والتي تتلخص بتجزئة الموضوع ) System Approach(النظم 
أنظمة فرعیة، وذلك لتسھیل تناول تلك المكونات، وبحث إمكانیة تطویر كل منھا بمعزل عن المكونات 

.)3(األخرى 

:الدراسات السابقة: سادسا

:اطلع الباحث على عدد من الدراسات كما یلي
التي ھدفت إلى تقییم الخطة الدراسیة وأسلوب التدریس في قسم : )4()2008(الرحاحلة دراسة .1

المحاسبة في جامعة آل البیت، ومدى اتفاقھما مع فلسفة الجامعة، ورسالتھا، ومتطلبات العصر، من 
ھل تتفق المساقات المطروحة مع فلسفة الجامعة؟ وما : خالل اإلجابة عن مجموعة من األسئلة، مثل

ت التي یكتسبھا الطالب خالل دراستھ؟ وما ھي النواقص في الخطة الدراسیة؟ ھي المھارات والكفاءا
وقد ُوزِّعت االستبانة . واسُتْخِدم تحلیل المحتوى للخطة الدراسیة، واإلحصاء الوصفي لتحلیل البیانات

، وبلغ عدد 2005/ 2004المعدة لغایات البحث على جمیع الطلبة المتوقع تخرجھم في العام الدراسي 
وتوصلت الدراسة إلى . استبانة تم توزیعھا) 58(استبانة من أصل ) 60(ستبانات الصالحة للتحلیل اال

وجود حاجة إلعادة النظر في الخطة، وأسلوب التدریس، ووسائلھ، والتي ال تتناسب مع فلسفة الجامعة 
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ل أسالیب وأوصت الدراسة بعدة توصیات منھا، إعادة النظر في الخطة، وإدخا. و متطلبات العصر
.التعلیم االلكتروني في التدریس

ھدف البحث إلى تطویر إطار مقترح لبرامج التعلیم المحاسبي في : )5()2014(دراسة بن صالح .2
ویرتكز . الجامعات العربیة باعتبارھا حجر الزاویة لتأھیل المحاسبین بالخبرات والمھارات الالزمة

سبي باستخدام معاییر التعلیم المحاسبي الدولیة في إطار اإلطار المقترح لتطویر مناھج التعلیم المحا
وقد توصلت الدراسة إلى ضعف . توجھ معظم الدول العربیة لتبني معاییر أإلبالغ المالي الدولیة

الترابط بین برامج التعلیم المحاسبي المطبقة حالیا ومتطلبات سوق العمل في ظل التطورات المتالحقة 
.لومات في المجال المحاسبيواستخدام تكنولوجیا المع

ھدف البحث إلى تطویر مناھج التعلیم المحاسبي للدراسات :  )6()2010(دراسة الجلیلي وذنون .3
األولیة وتحـدیثھا بمـا یتالءم ومتطلبات مھنة المحاسبة واستخدام معاییر التعلیم الدولیة والمنھج 

المناھج التعلیمیة المحاسبیة في العـراق، العالمي للتعلـیم المھني للمحاسبین المھنیین في تطویر 
وتـسلیط الضوء على االختالفات في ما بینھا واقتراح أنموذج لمنھج محاسبي یتماشـى مـع ھـذه 

توصل . المعاییر، ویلبي االحتیاجات المحاسبیة األكادیمیة والمھنیة فـي ظـل الواقـع المحاسـبي الجدید
ة من االستنتاجات منھا أن معاییر التعلیم الدولیة تمثل قواعـد الباحثان من خالل الدراسة إلى مجموع

أساسـیة یمكـن االستعانة بھا في تطویر المنھج المحاسبي لتقلیل درجة التفاوت بین ما یدرس نظریـًا 
وإن مناھج التعلیم المحاسبي یجب تطویرھـا وعلـى نحو مستمر حتى تستطیع . والممارسة المھنیة
كما توصال إلى أن مھنة المحاسبة تنطوي على قیم . مھارات المحاسبة الجدیدةالتعامل مباشرة مع

أخالقیة تشكل إطارًا متكامًال لنظام األخالق، ویـدعو التعلیم األخالقي إلى توفیر بیئة مناسبة لغرس 
.الفضائل في طـالب المحاسـبة مـع استمرارھم بتبني ھذه القیم في الحیاة المھنیة

تناول البحث ثالثة محاور أساسیة، ركز المحور األول منھا على : )7()2010(وب دراسة یحیى وأی.4
أھمیة التعلیم المحاسبي، وتناول المحور الثاني دراسة لواقع التعلیم المحاسبي في العراق وتقییمھ، وتم 

البحث توصل . في المحور الثالث تحدید أھم المتطلبات الالزمة لتطویر التعلیم المحاسبي في العراق
إلى تحدید بعض التوصیات والمقترحات التي یمكن من شأنھا أن تساھم في النھوض بالتعلیم المحاسبي 

.في العراق في ظل األھمیة الكبیرة للحاجة إلى المحاسبة بصورتیھا المھنیة واألكادیمیة
حلیل وعلى الرغم من أن البحوث تتناول التدریس المحاسبي في الجامعات، إال أن شمولیة الت

الذي یتناولھ ھذا البحث وعمقھ تجعلھ مختلفا عن تلك البحوث، ومن ناحیة أخرى، لم یصل إلى علم الباحث 
أن ھناك دراسات تتعلق بالموضوع في جامعة الشرق األوسط، إذ استفسر الباحث من عدد من األكادیمیین 

م على دراسات حول الموضوع وتبین عدم اّطالع من تم سؤالھ2005في القسم وخارجھ، منذ نشأتھ عام 
في القسم، وقد استفاد الباحث في غالبیة ھذا التحلیل من خبراتھ التدریسیة في أكثر من جامعة داخل األردن 
وخارجھ، واستفاد كذلك من الدورات التي شارك فیھا على مستوى الجامعات أو على مستوى الھیئات 

.دیةالدولیة المعنیة بضمان الجودة في األردن والسعو

:الجانب النظري للبحث: سابعا

:وفیھ المحاور التالیة
: األھمیة النسبیة لقسم المحاسبة في كلیة األعمال وفي الجامعة-1

یعتبر قسم المحاسبة والتمویل من أكبر األقسام على مستوى الجامعة وعلى مستوى الكلیة، واستنادا إلى 
2014/2015التقاریر والجداول الصادرة عن دائرة القبول والتسجیل في الجامعة في الفصل الثاني 
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من % 37القسم من طلبة الكلیة، ونسبة أعضاء الھیئة التدریسیة في % 52كانت نسبة طلبة القسم  
من الُشعب المطروحة في الكلیة لقسم المحاسبة والتمویل، وبالتالي % 39المدرسین في الكلیة، وكانت 

یستحق القسم من اھتمام ورعایة عمادة الكلیة ما یماثل ھذه النسبة، وذلك أن نجاح ھذا القسم یمثل 
. ركیزة ذات شأن بالنسبة للعمادة

:المتطلبات البیئیة المحیطة بمھنة المحاسبةتفاعل قسم المحاسبة مع -2
ال شك أن قناعة السوق بمنتج معین تمثل دعما لذلك المنتج، وبالتالي یمكن  منھا الحكم لصالح الجھة التي 
تقدم ذلك المنتج إلى السوق، وبالمثل، فإنھ یمكن الحكم لصالح قسم المحاسبة في جامعة ما من خالل 

.لمجتمع لمنتجات ذلك القسم والمتمثل بالطلبة المتخرجین منھتتبع مدى قبول السوق أو ا
وفي حالة كان قیاس رضى السوق عن خریجي قسم معین صعبا أو غیر ممكن، فإن القسم 

الذي یتفق مع حاجات ذلك السوق، وعلى سبیل المثال، ) أي الخریج(یستطیع أن یقدم للسوق المنتج 
:التالیة لخدمة ھذا الغرضیمكن لقسم المحاسبة أن یضع االفتراضات 

إذا كان تطبیق المحاسبة المالیة وتدقیق الحسابات والنظریة المحاسبیة یتم وفقا لمعاییر المحاسبة .1
.الدولیة ومعاییر التدقیق الدولیة، فیجب تأھیل الطالب لیكون متمكنا من ذلك

لتركیز على ذلك في إذا تطلب السوق معرفة بالمعالجات المحاسبیة باللغة اإلنجلیزیة، فیجب ا.2
.بعض مواد التخصص

إذا تطلب السوق معرفة باستخدام الحاسوب، وبشكل خاص إجادة استخدام الجداول االلكترونیة .3
وقواعد البیانات ومعالجة النصوص والمراسالت وإعداد النماذج على الحاسوب، فیجب تمكین 

.الطالب من ھذه المھارات قبل تخریجھ
وجیھ خریجیھ نحو العمل المحاسبي في القطاع الحكومي المحلي، فیجب وإذا كان القسم یسعى لت.4

أن یتم تدریس المحاسبة الحكومیة وفق التشریعات المحلیة ولیس تدریسھا بمناھج وتشریعات دول 
.أخرى

ونظرا ألن المعطیات البیئیة متغیرة باستمرار، فإنھ یجب أن یكون القسم قادرا على إدراك .5
ھا منظمات األعمال المتنوعة، ثم یجعل الخطط الدراسیة مرنة من أجل المتغیرات التي تشھد

االستجابة لھذه المتغیرات إن لم یكن قادرا على تحقیق السبق فیھا، وبخالف ذلك، سیجد القسم 
.نفسھ متأخرا عن غیره في إمداد السوق بحاجاتھ ومتطلباتھ

:ما یليفي جامعة الشرق األوسط یتم التعامل مع ھذه االفتراضات ك
یوجد في الخطة الدراسیة مساقان بھذه : تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة ومعاییر التدقیق الدولیة-1

التسمیة ویتم بالفعل تطبیق المعاییر الدولیة بآخر مستجداتھا، كما تعتمد في التدریس المراجع 
قانون الشركات األردني العالمیة التي تعتمد المعاییر الدولیة في المحاسبة والتدقیق، وذلك أن

.یتطلب تطبیق المعاییر الدولیة في المحاسبة والتدقیق
یدرك القسم أھمیة اللغة االنجلیزیة في مجال األعمال ویستخدمھا كلغة : التدریس باللغة االنجلیزیة-2

.أساسیة لتدریس غالبیة مواد التخصص ویعتمد لذلك المراجع العالمیة الموثوقة
تركز خطة برنامج المحاسبة على تأكید معرفة الطالب بمھارات الحاسوب من : استخدام الحاسوب-3

خالل اشتمال الخطة على أكثر من أربعة مساقات في الحاسوب والبرمجة والتطبیقات المحاسبیة 
. والمالیة

قات على واقع یتم التركیز في تدریس عدد من المسا: مواءمة تدریس المحاسبة للبیئة المحلیة-4
التشریعات والبیئة األردنیة ومتطلباتھا من خالل تدریس المحاسبة الحكومیة والضریبیة 

.والشركات بما یتفق وواقع القوانین واألنظمة والتعلیمات الخاصة التي تحكم ھذه األمور محلیا



Al-Mansour Journal/ Issue( 24 ) 2015 )      24(العدد /مجلة المنصور

- 73 -

حلیة والعالمیة یتابع قسم المحاسبة والتمویل باستمرار المستجدات الم: مرونة الخطة الدراسیة-5
ویقوم بدراسة مدى مالءمة الخطة المعتمدة لتلك المستجدات، ثم تحدیث الخطة وتطویرھا، ومثال 

ثم وجود مقترحات جدیدة على الخطة یؤمل أن تعتمد قبل 2012على ذلك تحدیث الخطة عام 
.2015/2016بدء العام الجامعي 

: الكفاءة والفاعلیة ومؤشرات األداء في القسم-3
تقاس الكفاءة بمقدار الحد األدنى من المدخالت التي نتج عنھا مقدار معین من :Efficiencyالكفاءة . أ

ویكون تحسین .المخرجات، أو بأعلى قدر من المخرجات التي نتجت عن مقدار معین من المدخالت
سن استخدام الكفاءة أو رفع الكفاءة بالتركیز على العملیات واألنشطة التي تعنى بالحرص على ح

. المدخالت من أجل تحسین نسبة ونوعیة المخرجات، ویتطلب ذلك تحلیال فنیا علمیا لعملیات التشغیل
ویمكن أن یتم تقویم الكفاءة في أي وقت في أثناء تنفیذ البرامج، ویفضل أن یكون في أوقات مبكرة 

.)8(من التنفیذ لتسھیل إجراء أیة تعدیالت قد یتطلبھا التنفیذ 
قیاس الكفاءة في قسم المحاسبة یستوجب دراسة المدخالت والمخرجات ووضع الصیغة إن 

.المثلى للعالقة بینھما، ولعل معاییر االعتماد الخاص للتخصص قد تحكم بعض جوانب ھذه المعادلة
وتھتم الفاعلیة أساسا بقیاس القدر الذي تم انجازه، والعناصر التي :Effectivenessالفاعلیة  .ب

في تحقیق ذلك اإلنجاز، وتوضیح أسباب االنحراف في مقدار المنفذ عن المخطط سواء كانت أثرت
سلبیة أو إیجابیة، مع بیان تأثیر أیة عوامل خارجیة وأیة نتائج عرضیة لم یخطط لھا ولم یتم توقعھا 

.)9(مع بیان أثرھا في تنفیذ البرامج سواء كان إیجابیًا أو سلبیًا
كون قیاس الفاعلیة بوضع أھداف محددة یجب تحقیقھا ثم بیان القدر في قسم المحاسبة، ی

المتحقق منھا فعلیًا، ویصاحب ذلك تحدید دقیق للعناصر والمؤثرات الداخلیة والخارجیة التي تساھم 
.في زیادة الفاعلیة أو تلك التي تقلل من تلك الفاعلیة

التي تقّوم بھا مدخالت البرنامج أو ھي المقاییس:Performance Indicatorsمؤشرات األداء . ت
القسم ومخرجاتھ ونتائجھ، ویمكن وضع مؤشرات خاصة بكل قسم أو مشروع أو برنامج أو وحدة، 
كما یمكن أن یتم تقسیم مؤشرات األداء إلى مؤشرات أداء جزئیة أو كاملة، ویمكن أن تكون ھناك 

،  على أنھ یمكن أن تتغیر تلك مؤشرات للنتائج ومؤشرات للمخاطرة ومؤشرات لقوة التأثیر
المؤشرات خالل مراحل التنفیذ، ویقود ھذا األمر إلدخال مفھوم تحلیل الحساسیة المبني على احتمال 

.)10(تغیر عناصر البرنامج أو ظروفھ 

:الجانب التحلیلي للبحث: ثامنا

:تحتاج منھجیة تخطیط السیاسة التعلیمیة في تخصص المحاسبة إلى.أ
أكبر قدر من العناصر أو المتغیرات الداخلیة والخارجیة، الحالیة والمتوقعة، ثم بحث تأثیر كل حصر .1

.عنصر منھا على تحقیق كفاءة القسم وفاعلیتھ
تنظیم ھذه العناصر أو المتغیرات في شكل منھجي واضح، وحصر المباشر منھا من غیر المباشر، .2

لذي یمكن رقابتھ عن العنصر أو العناصر التي ال وحصر المالئم من غیر المالئم، وحصر العنصر ا
تدخل ضمن القدرة الرقابیة للقسم، ثم حصر العنصر المتغیر من غیر المتغیر، والعنصر المستقل من 

...العنصر التابع، وھكذا
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إذا نظرنا إلى تخصص المحاسبة باعتباره أحد البرامج في الكلیة، فإنھ : تخصص المحاسبة كبرنامج. ب
بیق المفاھیم التي تقوم علیھا فلسفة إعداد البرامج بشكل عام على برنامج المحاسبة، بحیث یتم یمكن تط

التعامل مع البرنامج باعتباره مجموعة مكونات متتابعة تبدأ من المدخالت وتنتھي باألثر، وكما یبینھ 
:)11(، كما یمكن النظر إلى البرنامج باعتباره معادلة لھا جانبان )1(المخطط رقم

.المدخالت وما یسبقھا، كتحدید األھداف وتقدیر النتائج المرغوبة وتحدید الموارد الالزمة: الجانب األول
المخرجات وما یتفرع عنھا من نتائج، سواء كانت سلع أو خدمات أو نتائج وتأثیرات : الجانب الثاني

.اجتماعیة
تقوم بدور التنفیذ ) في المخطط4العنصر (ھذا مع مالحظة أن الوحدة التنظیمیة المكلفة بالتنفیذ 

.أكثر من قیامھا بالتحكم بالمدخالت أو بالمخرجات وكما سیتم بیانھ الحقا
)1(المخطط رقم 

عناصر البرنامج
المخرجاتالمعالجاتالمدخالت

6العنصر 5العنصر 4العنصر 3العنصر 2العنصر 1العنصر 

تحدید 
األھداف

تقدیر النتائج 
المواردالمرغوبة

الوحدة
التنظیمیة
المنفذة

المخرجات 
الفعلیة

األثر 
االجتماعي

)12(79، ص 2000أحمرو، : المصدر

تعد العناصر الستة للبرنامج بمثابة المتغیرات التي یرتكز علیھا كل برنامج، وتوثر : عناصر البرنامج. ج
ونبین فیما یلي عناصر ھذه . الجانبینھذه المتغیرات على بعضھا سواء في الجانب الواحد أو في

:المعادلة، أو متغیرات البرنامج، في تخصص المحاسبة
تتحدد األھداف من واقع حاجات المجتمع، وفلسفة الجامعة، والمكانة الحالیة والمستقبلیة التي : األھداف: 1

:تسعى الجامعة لتحقیقھا، كأن یتحدد الھدف بواحد أو أكثر مما یلي
.میز على مستوى المملكة في تدریس المحاسبةبتحقیق الت-
برفد السوق بمواصفات متمیزة من المحاسبین، من خالل التركیز على جوانب ال تنافسھا فیھا -

.جامعات أخرى
.بتحقیق السبق في إثراء الخطة التدریسیة-
.بابتكار وسائل تدریس جدیدة من شأنھا االرتقاء بالمستوى العام ألداء القسم-
.تائج متقدمة في امتحان الكفاءة الذي تعقده وزارة التعلیم العالي للخریجین الجددبتحقیق ن-
. بتحقیق التأسیس المالئم للطالب عند التحاقھ بالدراسات العلیا في المحاسبة-

وبذلك نجد أن الھدف الذي یتم تحدیده للقسم ینبثق من الرؤیة العامة للجامعة والتي تسعى الكلیة 
أقسامھا، ومن المھم اإلشارة إلى أنھ عند وضع الھدف أو األھداف یجب مراعاة القدرة لتفعیلھا بواسطة

على تحقیقھا، دون المبالغة أو اإلفراط في التفاؤل مما قد یؤدي إلى عدم القدرة على متابعة الخطة 
.المرسومة للبرنامج

وارد وإّن المبالغة في تقدیر ویتم تقدیرھا عن طریق المواءمة بین األھداف والم: النتائج المرغوبة:2
النتائج المرغوبة دون أن یصاحبھا المقدرة على توفیر الموارد الالزمة قد تكون من عوامل فشل البرنامج 
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في تحقیق أھدافھ ولذلك یجب عند وضع النتائج المرغوبة التأكد من وجود الموارد المالئمة والكافیة 
:المثالفعلى سبیل . والمطلوبة لتحقیق تلك النتائج

ال یمكن رفع قدرة الطالب في المحاسبة باللغة االنجلیزیة إال من خالل توافر مالك تدریسي متقدم قادر -أ
.على تقدیم المحاضرة باللغة االنجلیزیة

. وال یمكن تعزیز معرفة الطالب بالبیئة المحلیة المحیطة بالجامعة إذا لم یكن على إدراك بھذه البیئة- ب
.لب المتخرج من سوق العمل إال إذا ُعرفت حاجة ھذه السوق من المتخرجینوال یمكن تقریب الطا- ت
وال یمكن رفع كفاءة المتخرج في التطبیقات المحاسبیة باستخدام الحاسوب إذا لم یتوفر المدرسون - ث

.المؤھلون بشكل حقیقي في ذلك
في األردن  إال إذا ) القانونيالمحاسب (وال یمكن تقدیم الطالب الختبار مزاولة مھنة تدقیق الحسابات - ج

.لم ُعرفت متطلباتھ
وال یمكن مطالبة المجتمع المحلي بتوظیف المتخرجین بسھولة إذا لم یكن الخریجون على معرفة - ح

.كاملة بالمعالجات المحاسبیة للضریبة العامة على المبیعات
.العلمي ومنھجیتھوال یمكن مطالبة الطالب بكتابة بحث علمي إذا لم یكن درس أساسیات البحث- خ
وال یمكن أن یتحقق المستوى المرغوب من التأھیل المحاسبي إذا كان باإلمكان إعفاء الطالب من -د

دراسة مادة النظریة المحاسبیة أو مادة نظم المعلومات المحاسبیة أو مادة المحاسبة المالیة باللغة 
. ن ھذه المواد تشكل عماد التخصصاالنجلیزیة، وإعطاؤه مادة بدیلة عنھا لغایات التخرج، علما بأ

من كلیات (وال یمكن أن یتحقق المستوى المطلوب من الخریجین إذا كانت الفجوة بین الطالب المجّسر -ذ
وخطة التدریس الجامعي عمیقة، أو كانت الفترة الزمنیة بین االمتحان الشامل وااللتحاق ) المجتمع

أو غیر مباشرة من اجل التخفیف على الطلبة سواء بالجامعة كبیرة، أو كانت ھناك ضغوطات مباشرة 
كان ذلك في حجم المادة العلمیة أو نوعھا أو طبیعة التدریس أو االمتحانات أو الحضور والغیاب وما 

.شابھھا
وال یمكن أن یحصل الطالب على آخر المستجدات العلمیة للتخصص إذا بقي المدرس متمسكا بالمادة -ر

بتحضیرھا من فترة طویلة أو إذا اعتمد على كتیب غیر محّكم وغیر شامل وغیر العلمیة التي قام 
.محدث

....إلى آخر ھذه األمثلة-ز
ویقصد بھا الموارد البشریة والمادیة والفنیة والمالیة التي تحتاجھا العملیة التدریسیة في قسم : الموارد: 3

:المحاسبة، ونبینھا كما یلي
:إلى قسمینوتقسم : الموارد البشریة3-1
تشكل الھیئة التدریسیة الركیزة األساسیة للتدریس في القسم، ویمكن في : الھیئة التدریسیة في القسم:3-1-1

ھذا المجال بحث أكثر من جانب ، وسوف نتناول بعضا منھا فقط، وھي لغایة توضیح الحاجة لمواءمة 
كن تناول تركیبة التأھیل للمدرسین من حیث إذ یم، الھیئة التدریسیة إلستراتیجیة القسم والكلیة والجامعة

كما یمكن بحث نوع الـتأھیل األكادیمي للمدرسین من حیث ، عدد حملة الدكتوراه وعدد حملة الماجستیر
وفلسفة حصولھم على التأھیل ، والجھات التي تخرجوا منھا، التخصصات التي یحملھا المدرسون

.األكادیمي
، لتدریسیة تعتبر من أھم المحددات التي تحیط بتدریس المحاسبةإّن نوعیة تأھیل أعضاء الھیئة ا

ونضرب األمثلة ، وذلك أّن دراسة المحاسبة ثم تدریسھا یختلف حسب اتجاھات تطور المحاسبة في العالم
:التالیة
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في الوالیات المتحدة األمریكیة یكتسب عضو الھیئة التدریسیة معرفة المعاییر المحاسبیة األمریكیة .1
ولیس المعاییر الدولیة للتدقیق والمحاسبة مع ما بینھما من فروقات GAAPولة قبوًال عامًا المقب

.یعرفھا األكادیمیون، والمعاییر األمریكیة لیست ھي المطبقة في األردن
وفي الدول الشرقیة یتم التركیز على معاییر محلیة فیھا، ومن ثم یبقى المتخرج منھا بعیدًا عن معرفة .2

.لمحاسبیة المطلوبة للسوق المحليالمعاییر ا
وفي األردن، قد یتم التركیز على خلیط من المعاییر الدولیة أو األمریكیة أو األسترالیة أو خالفھا، .3

وذلك تبعًا العتبارات متعددة منھا فلسفة الجھة التي تمنح الشھادة، أو اتجاه المدرس المشرف فیھا، 
.رھا من العواملأو الكتب المتوفرة كمراجع للبحث، أو غی

وفي دول أخرى، قد تمنح الشھادات العلیا، ویتم االعتراف الكامل بھا، بمجرد تقدیم الرسالة أو .4
.البحث أو األطروحة، وبدون أن یدرس الطالب في الجامعة مادة واحدة

من طالب الدكتوراه، أن یلتحق بالدراسة ) جامعة بغداد ھي المثال(وبالمقابل، تطلب جھات أخرى .5
المنتظمة بالكامل لمدة سنتین، یدُرس الطالب فیھا اثنتا عشرة مادة، ثم یجتاز امتحان شامل في مواد 

، وتؤكد الوقائع أن ھناك من یخفق في ھذا االمتحان، ویخرج %70التخصص وعالمة النجاح فیھ 
أن یكتب من البرنامج وكأنھ لم یدخلھ، وبعد امتحان الشامل وفي السنة الثالثة یطلب من الطالب 

.الرسالة
...وھناك مدى واسع للحصول على الشھادات العلیا، ال مجال لتفصیلھ .6

لھذه األبعاد، ونوعیة الكفاءات والمؤھالت المتوفرة، ) وعمادة الكلیة أساسا(إن فھم قسم المحاسبة 
الممكنة في قادرًا على تلمس مواطن القوة ) أي قسم المحاسبة(، تجعلھ )أو الشھادة(ولیس مجرد التأھیل 

القسم، ثم كیفیة توجیھ ھذه المؤھالت ال سّیما متطلبات السوق، ونوعیة الخریجین، وذلك أن عدم تأھیل 
أعضاء الھیئة التدریسیة في مجال محدد تجعل القسم غیر قادر على تأھیل طلبتھ في ذلك المجال على 

.الوجھ المطلوب
لیسوا مؤھلین علیھ، قد تقلل من نوعیة الخدمة وتبعًا لذلك فإن مطالبة القسم ألعضائھ بتقدیم ما

.التي یتم تقدیمھا وقد یؤثر ذلك سلبًا على أداء القسم
واستدراكًا لھذا األمر، یمكن القول أن عضو الھیئة التدریسیة ھو القادر على إبقاء نفسھ في دائرة 

رأ على المحاسبة وبیئتھا التحدیث والمتابعة عن طریق استمرار االّطالع على آخر المستجدات التي تط
ومجاالتھا العدیدة، وعن طریق استمرار كتابة البحوث العلمیة وحضور الندوات والمؤتمرات، والمشاركة 
فیھا، واالنتساب لعضویة الجمعیات واالتحادات المھنیة واألكادیمیة التي من شأنھا إدامة التواصل بین 

.األكادیمي والبیئة المحیطة بھ
قول إن سعي القسم للتمیز یتطلب منھ حث أعضاء الھیئة التدریسیة على التمیز، ختامًا یمكن ال

.واستقطاب المتمیزین من األكادیمیین، وااللتزام بإستراتیجیة من شأنھا الحفاظ على القدرات المتمیزة فیھ
لیة وھي العناصر أساسیة في إنجاح العم: رئاسة القسم والطاقم اإلداري المساند في القسم: 3-1-2

التدریسیة، وال یجوز التقلیل من دورھا، فأما رئاسة القسم، فدورھا لیس مجرد الرقابي والتنفیذي ونقل 
تعلیمات ومالحظات عمادة الكلیة، بل إن الدور یتسع لیكون إبداعیًا وخالقًا لمعرفة ما یدور في البیئة 

. الداخلیة والخارجیة التي تؤثر على عمل القسم وتتأثر منھ
ة القسم ھي التي ترسم الخطة الفنیة الكفیلة بتحقیق القسم ألھدافھ، وتسعى لجعل أعضاء ورئاس

الھیئة التدریسیة وباقي عناصر العملیة التدریسیة جسمًا واحدًا لتحقیق تطلعات القسم، ولھا دور في تلمس 
حدیث تلك حاجات المجتمع المحلي، وبحث مواءمة الخطط الدراسیة مع تلك الحاجات، واستمراریة ت
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الخطط بما یتفق وتقدم علم المحاسبة والتكنولوجیا المستخدمة في عالم األعمال بما یخدم أعمال القسم 
.وأھدافھ

وتشمل التجھیزات والمختبرات والوسائل التعلیمیة واإلیضاحیة وشبكة :الموارد المادیة والفنیة: 3-2
ه الموارد على درجة عالیة من األھمیة، إذ ال الحاسوب الداخلیة والربط على شبكة االنترنت، وجمیع ھذ

یقبل أن یتم تدریس الطالب أساسیات الحاسوب وتطبیقاتھ مثًال دون وجود مختبرات، وال یجوز الترویج 
.للتعلیم اإللكتروني دون تطبیق األمر فعلیًا

كافي كما تدخل القاعات ضمن ھذه الموارد، والتي یجب توفرھا بالعدد واالتساع والتجھیز ال
والمالئم إلنجاح العملیة التدریسیة، ولعدد الطلبة المسجلین في الشعب، ولالمتحانات، وتوفیر وسائل الراحة 

.فیھا من تدفئة وتكییف ومقاعد ووسائل إیضاح ونظافة وأمن حیثما یلزم
فنیًا، فإن االفتراض نظرًا لعدم وجود صالحیات مالیة لقسم المحاسبة، باعتباره قسمًا : الموارد المالیة: 3-3

ھو توفیر المتطلبات التمویلیة الالزمة لقیام القسم بدوره، ثم أن الموارد المالیة ال یتم التركیز علیھا في 
القسم الفني باعتبار أن القسم الفني یھتم بالعملیة التدریسیة في ضوء اإلمكانات المتوفرة واألھداف المحددة، 

.مع الموارد المالیةدون أن یرتبط تحقیق تلك األھداف 
:الجانب التنفیذي في العملیة التدریسیة: 4

في مجال الصناعة؛ یقوم المصنع بتحویل مواد خام معینة یتم إدخالھا في اإلنتاج من شكلھا 
.الحالي إلى إنتاج تام بمواصفات جدیدة، وال یستطیع المصنع أداء ھذه المھمة إال إذا كان مھیئًا فنیًا لذلك

ال المحاسبة، فالصورة بشكل عام تتشابھ، مع فارق التشبیھ، في أن المواد الخام التي أما في مج
یتم تحویلھا لمنتج تام ھي الطلبة، الذین یخضعون للتدریس طیلة سنوات الدراسة حتى یخرجون بمواصفات 

.مختلفة عن تلك التي كانوا علیھا عند قبولھم
لفنیة التي یحتاجھا القسم، فإن محور التركیز وبافتراض توفر الموارد البشریة والمادیة وا

.واالھتمام في التحلیل التالي سیكون على الطالب ألنھ ھو محور العملیة التدریسیة
توضیحًا لفئات المقبولین في ) 2(یبین المخطط : الخصائص العامة للطلبة المقبولین في قسم المحاسبة: 4-1

اختالف بین خصائص ھؤالء الطلبة والمحتوى من الخطة الجامعة لدراسة المحاسبة، حیث یتضح وجود 
.الواجب على كل فئة دراستھا قبل التخرج

المقبولون من خریجي الثانویة العامة، على اختالفھم، ویتم قبولھم لمدة التدریس كاملة، : الفئة األولى. أ
تحتاج لمراحل المعالجة أو وھذه الفئة ھي التي تخضع لجمیع جوانب العملیة التدریسیة، بمعنى أنھا 

التحویل كاملة، ومن خاللھا یمكن للقسم إیصال رسالتھ أو للجامعة إیصال رؤیتھا إلى المجتمع، وذلك ألنھا 
.تمثل اإلنتاج الخالص للجامعة



Ismail Hussein Ahmaro Ph.D (Assist. Prof.) إسماعیل حسین أحمرو. د

- 78 -

)2(مخطط رقم 
فئات الطلبة المقبولین في تخصص المحاسبة

الخریجونالعملیة التدریسیة المقبولون

إعداد الباحث

وھي فئة الطلبة المحولین أو المنقولین من جامعات أخرى، وھم أصًال من خریجي الثانویة : الفئة الثانیة. ب
العامة، وعلى الرغم من أن حاجتھم للتدریس في الجامعة أقل من الفئة السابقة، إال أنھ یمكن اعتبار 

مستمرة بین الجامعة التي كانوا فیھا وتلك التي أتوا إلیھا، وال تستطیع أي من الجامعتین إعطاء دراستھم 
الصبغة الحقیقیة لفلسفتھا إلى ھذه الفئة نظرًا للتأثیر الجزئي ألي منھما علیھا، ثم إن نجاح أو فشل ھذه الفئة 

ى الجامعة التي تأسس فیھا وال إلى تلك التي في الحیاة العملیة أو في الدراسات العلیا، ال یمكن إرجاعھ ال إل
.تخرج منھا

وھي فئة المجسرین، أي تلك الفئة التي تلقت تعلیمًا نصف جامعي في الكلیات الجامعیة : الفئة الثالثة- ت
المتوسطة ثم جاءوا إلى الجامعة إلكمال التحصیل الجامعي، ثم الحصول على الشھادة الجامعیة األولى، 

ق خصائص الفئة الثانیة على ھذه الفئة، مضافًا إلیھا أن ھذه الفئة دخلت الجامعة نصف  ویمكن أن تنطب
مصنعةٍ، أي أن نصف تصنیعھا األول لم یكن في جامعة بل كان في كلیة متوسطة، ولعل الجمیع على  

.درایة باختالف التدریس الجامعي عن الكلیات من جمیع المحاور
من الساعات المطلوبة للحصول على % 45امج تحتسب لھم حوالي عندما تقبل ھذه الفئة في البرن

الشھادة الجامعیة، وإن أھم ما في األمر ھنا أن ما یتم احتسابھ لھم ھو ما درسوه في الكلیة المتوسطة 
ومعظمھ من مواد التخصص، ویعني ذلك أن قسم المحاسبة ال یقدم لھذه الفئة إال عدد قلیل من مواد 

. حھ بكالوریوس في المحاسبةالتخصص وبعدھا یمن
یرى الباحث أن القسم ال یستطیع إعطاء صبغتھ على ھذه الفئة، وال یمكن للجامعة بلوغ ذلك 

من مواد التخصص على % 50أیضًا، كما أن منح ھذه الفئة شھادة البكالوریوس في المحاسبة دون إعطائھ 
ھا یمكن أن نحكم على خطط القسم أو سیاساتھ، األقل، یعتبر ضیافة لھذه الفئة ولیس منحا لشھادة من خالل

وال یمكن من خالل ھذه الفئة الحكم على نجاح القسم أو فشلھ في برنامجھ، وذلك ألن ھذه الفئة ھي األقل 
.قربًا للجامعة واألقل انتفاعًا منھا، واألقل تأثرًا بھا

قبولین وبالتالي وجود إن استعراض فئات المقبولین في برنامج قسم المحاسبة، یؤكد تنوع الم
ضرورة لدراسة خصائص كل فئة منھا من أجل ضمان تساوي جمیع المخرجات، بمعنى أن یطمئن القسم 

.أن جمیع من یحملون الشھادة الجامعیة التي تصدر عنھ یتمتعون بنفس الخصائص والمزایا

 .
 .

 .
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میة بعدد أو نسبة وتجدر اإلشارة أنھ لیس لدى الباحث تقاریر أو بیانات رسمیة تقدم مؤشرات رق
كل فئة من ھذه الفئات في قسم المحاسبة والتمویل في جامعة الشرق األوسط، إال أن الواقع والممارسة تؤكد 

.  وجود جمیع تلك الفئات في القسم بشكل مؤثر
یمكن بشكل عام النظر إلى مخرجات التدریس في قسم المحاسبة : خصائص الطلبة الخریجین: 4-2

ت إما لسوق العمل، أو مدخالت للدراسات العلیا، ومن ثم فإن التأھیل الالزم لھذین باعتبارھا مدخال
.المجالین ال یختلف بشكل جوھري، وإن الخطة التدریسیة ھي التي تكفل تأھیل الطالب لما یحتاجھ السوق

إن تمیز قسم المحاسبة عن قسم محاسبة آخر تكون في اإلضافات والتجدیدات التي فیھا یتقدم 
قسم على غیره، ومن ھذه اإلضافات على سبیل المثال اللغة اإلنجلیزیة ومھارات الحاسوب والتدریب ال

.واالطالع على مستجدات المحاسبة والقرب من واقع السوق المحلي
:مخرجات البرنامج أو القسم: 5

رسالتھ تتمثل مخرجات البرنامج في الطلبة الخریجین، ویسعى القسم من خالل ھؤالء إلى إیصال 
وإن المخرجات ھي المنتج الحقیقي الذي . إلى البیئة المحیطة، سواء كانت سوق العمل أو الدراسات العلیا

یحكم على نجاح البرنامج من خاللھ، وال یمكن أن یدعي القسم بنجاحھ في تحقیق أھدافھ إال من خالل قیاس 
ونجاحھ ھو سرعة استیعاب أو سرعة رضا المجتمع وقبولھ للمنتج، وإن من أھم مؤشرات قوة البرنامج

.القبول أو قوة الطلب التي یقابلھا خریج ھذا القسم في السوق
ولعلھ من المفید القول إن قبول السوق لخریجي قسم معین وأخذ االنطباع عنھ ال تتأتى لحظة 

ا القبول عبر التخریج، إذ إن الخریج لیس سلعة یمكن الحكم علیھا بمجرد دخولھا السوق، وإنما یتأتى ھذ
.سنوات عدیدة یجب من خاللھا إثبات قوة البرنامج الذي علیھ تم تأھیل ھؤالء الخریجین

ومن ھنا یوجد أحیانًا حصول قناعة لدى المجتمع من أن مستوى خریجي جامعة معینة مرتفع أو 
شئة حدیثًا فعلیھا منخفض ولیس باألمر السھل والسریع تغییر الرأي العام ھذا، أما بالنسبة للجامعات النا

مسؤولیة متعددة المحاور تتمثل في منافستھا للجامعات األقدم منھا وفي إثبات الوجود في السوق لزرع 
.القناعة والثقة لدى المجتمع من البدایات لنیل قبول المجتمع لخریجیھا

ا إن عنصر التغذیة الراجعة الذي یمكن أن یحصل علیھ القسم من الجامعات التي یلتحق بھ
المتخرجون منھ، أو من سوق العمل الذي یعمل فیھ الخریجون، یعتبر أھم المؤشرات على قیاس نوعیة ھذه 
المخرجات، ومن ھذه المؤشرات یمكن الحكم على فعالیة القسم في تحقیق أھدافھ، بمعنى أن قسم المحاسبة 

.المتخرجین منھیستطیع أن یحكم على أدائھ من خالل الجھات التي تتلقى وتستفید من خدمات
وفي ھذا المجال تقع على عاتق قسم المحاسبة مسؤولیة متابعة الخریجین وأرباب العمل ومعرفة 
آرائھم فیھم، وقیاس مستواھم بالنسبة لغیرھم وتلمس مواطن القوة لتعزیزھا ومواطن الضعف لتجنبھا من 

.یة التنفیذخالل التحكم بالعناصر األولیة للبرنامج والتي أھمھا الموارد وكیف
وتقیس النتائج المترتبة على تنفیذ البرنامج في مرحلة معینة مقارنة مع النتائج في : )13(األثر االجتماعي: 6

:المرحلة التي تسبقھا، وتقیس في النھایة فعالیة البرنامج في تحقیق أھدافھ، وتشمل
.من المخرجاتوتقاس بنسبة المدخالت المطلوبة إلنتاج وحدة واحدة: مؤشرات الكفاءة-أ
.وتمثل النسبة من المخرجات الفعلیة بالنسبة للمخرجات المطلوبة:  مؤشرات الفاعلیة- ب
.مؤشرات االستقرار وتبین مدى قدرة البرنامج على االستمرار مع مرور الزمن- ت

یجب دائما االھتمام بنوع القیاس ونوع المؤشر الذي یخدم األھداف المطلوبة، بحیث یكون المؤشر 
.الصلة بالموضوع وأن یكون عملیا ومحایدا ونزیھا ویقدم معلومات بتوقیت مالئموثیق 

إن المفاھیم النظریة الخاصة بمؤشرات األداء تترك المجال مفتوحا العتماد المؤشرات التي تالئم كل 
برنامج، أي أن لكل برنامج مؤشراتھ الخاصة بھ، ویمكن االستفادة من األسالیب اإلحصائیة واإلداریة
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والمحاسبیة والریاضیة في الحصول على أیة بیانات یمكن اعتمادھا مؤشرات، سواء كانت كمیة أو نوعیة، 
ولكن یبقى عامل أساسي مشترك ھو أنھ كلما زادت البیانات أمكن الحصول على معلومات مفیدة بشكل 

المنفعة / اة الكلفةأفضل، في حین أّن نقص البیانات قد یقلل منفعة المؤشرات المطلوبة وذلك مع مراع
.والتوقیت

:یمكن قیاس التأثیر أو األثر االجتماعي لبرنامج المحاسبة بواحدة أو أكثر من المؤشرات التالیة
.رضا سوق العمل عن مستوى أداء وتمیز الخریجین سواء في المحاسبة أو التدقیق.1
.األخرىرضا الخریج نفسھ عن التأھیل الذي حصل علیھ مقارنة مع خریجي الجامعات.2
األداء المنافس للطلبة في امتحان الكفاءة الجامعیة الذي تعقده وزارة التعلیم العالي مقارنة مع الطلبة .3

.في الجامعات األردنیة األخرى
األداء المنافس لخریجي برنامج البكالوریوس في مرحلة الدراسات العلیا سواء في ھذه الجامعة أوفي .4

.جامعات أخرى داخلیا وخارجیا
رعة حصول الخریجین على شھادات مھنیة من خالل اجتیاز االمتحانات المھنیة المحلیة س.5

.والعالمیة
.سرعة وصول خریجي القسم إلى مناصب قیادیة في المؤسسات التي یعملون فیھا.6
.االنطباع العام لدى المجتمع المحلي والخارجي بمستوى خریجي الجامعة عموما.7

نتائج البحث: تاسعا
في تخطیط السیاسة التعلیمیة وفي أداء القسم، وھي ) إیجابا وسلبا(دید من العوامل المؤثرة ھناك الع.1

.الطلبة والمدرسون والخطة ورئاسة القسم وعمادة الكلیة وفلسفة الجامعة عموما
یكون تخطیط السیاسة التعلیمیة في تخصص المحاسبة ناجحا وفعاال إذا ما تمت دراسة العناصر .2

فیھا بدقة واھتمام، والعناصر ھي عناصر المدخالت وعناصر المعالجات وعناصر الستة المؤثرة 
.المخرجات

تظھر نتائج أداء البرنامج وكفاءتھ من خالل قیاس مدخالتھ ومخرجاتھ ومقارنتھا مع األھداف .3
.المرغوبة والمتحققة، والتي یعّبر عنھا من خالل الطلبة الخریجین من حیث الكم والنوع

ءة والفاعلیة في القسم األكادیمي من خالل المواءمة السلیمة والمزج بین عناصر تتحقق الكفا.4
.ومتغیرات البرنامج مع العوامل المؤثرة في تخطیط السیاسة التعلیمیة للبرنامج

التوصیات: عاشرا
عدم االكتفاء بتلبیة متطلبات االعتماد األكادیمي فقط، بل أن تتم دراسة المتغیرات الداخلیة .1

.والخارجیة األخرى ذات التأثیر على أداء القسم األكادیمي
إن كثیرا من عناصر تخطیط السیاسة التعلیمیة للبرنامج األكادیمي ذات طابع متغیر ومن ثم تتطلب .2

. السیاسة التعلیمیة المرونة والقدرة على االستجابة للتغیرات
وفاعلیة القسم األكادیمي والوقوف على زیادة االھتمام بالبحوث التطبیقیة التي تدرس قیاس كفاءة.3

.جوانب القوة والضعف فیھا
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Planning the Educational Policy for Academic Program in
the Bachelor Phase

(Bachelor Accounting Program at the M E U as a Sample)
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Abstract

The study aimed to illustrate factors affecting planning of the
educational policy for bachelor in Accounting program that offered in the
accounting and finance department in the faculty of business at MEU to
attain performance efficiency and effectiveness.

In the study, it is realized that the accounting department is one of
the most important departments of the collage for number of students,
faculty members and classes; it is also declared that factors affecting the
department’s performance are the students, faculty members, study plan,
department’s leader, faculty deanship, and the university’s vision.

Planning the educational policy of the program succeeds if all of its
interrelated six elements studied will.

The study suggest many recommendations that may help program
success, some of which are: it is not enough to fulfill the accreditation
requirements, the university has to staff qualified academic and
administrative staff, study plan has to be modernized, as well as
diversifying teaching ways.

Key Words: Teaching Accounting, Academic Program, Middle East
University, Educational Policy.
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