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 ف البيئية في برامج تعليم الكبارإطار مقترح لنظام التكالي
 دراسة تطبيقية علي الهيئة العامة لتعليم الكبار
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الهيئة العامة لتعليم ( 3شمسجامعة عين  كلية التربية،( 6كلية التجارة، جامعة عين شمس ( 0
 الكبار

 
 المستخلص

هتمام المؤسسات بالقضايا البيئية عند تقييم برامجها المتطورة وخططها اإلستراتيجية ا
وهناك إهتمامًا متزايدًا فى األونة األخيرة بالتكاليف البيئية وكيفية ، أصبح امرًا ملحًا وجوهرياً 

ظهارها فى القوائم المالية وذلك ، دخالها ضمن عملية إتخاذ القرارات وتقييم األداءوا  ، قياسها وا 
تحديد وقياس عن طريق تصميم نظام إلدارة التكاليف البيئية لبرامج تعليم الكبار حيث أن 

ستخدام الموارد بكفاءة أكبر وتحسين  التكاليف البيئية يساعد المؤسسات على زيادة األرباح وا 
وتنتج التكاليف التكاليف البيئية المباشرة والغير مباشرة  األداء البيئى ويتم إعداد التقارير عن

 .امج عديدة ومتنوعة داخل المؤسسات وخارجهاالبيئية من ممارسة أنشطة وبر 
عتمدت الدراسة على المنهج اإلستقرائى اإلستنباطى الذى يقوم على تجميع وتحليل ا

ستخدام األساليب اإلحصائية والرياضية المالئمة  لطبيعة البيانات المتعلقة بمشكلة البيانات وا 
 :لى أساليب جمع البيانات من خاللالدراسة وتم اإلعتماد ع

، التقارير المالية للتكاليف المباشرة والغير مباشرة الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار
، بارالصادرة من الهيئة العامة لتعليم الك 6102حتى  6101والحسابات الختامية للعام المالى 

ومحاسبة التكاليف ، واإلطالع على المراجع والدوريات العربية واألجنبية فى مجال تعليم الكبار
 .البيئية

عها بالمحافظات بالتطبيق على الهيئة العامة لتعليم الكبار وفرو  وتمثلت عينة الدراسة
 .محافظة على مستوى فروع الهيئة بالمحافظات محل الدراسة( 62) والتى تتضمن 

خلصت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين تكاليف العملية التعليمية للدارس  وقد
والتكاليف المباشرة والغير مباشرة لبرامج تعليم الكبار وذلك من خالل ضرورة وجود نظام 

 . للتكاليف البيئية بالهيئة العامة لتعليم الكبار
وقد أوصي الباحث فى هذة الدارسة بتطبيق اإلطار المقترح لنظام إدارة التكاليف البيئية 
لبرنامج تعليم الكبار بالهيئة العامة لتعليم الكبار حيث أن هذا النظام يوضح بدقة التكاليف 
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اد خالل إعدمن المباشرة والتكاليف الغير مباشرة للعملية التعليمية لبرنامج تعليم الكبار وذلك 
 التعليمية لبرامج تعليم الكبار قائمة المركز المالى والبيئي للعملية، و التقارير المالية والبيئية

 
 المقدمة

بدأ إهتمام المحاسبين منذ سنوات قليلة بالبيئة وبدأت دراسة المحاسبين بقياس الجوانب 
وصف اثارها أو ، اإلجتماعية للوحدات اإلقتصادية  والعمل على اإلفصاح عن تلك الجوانب

ن األساليب المحاسبية التقليدية تخفى التكاليف البيئية ضمن  نتيجة إستغالل اإلنسان للبيئة، وا 
ومن ثم التساعد على توفير المعلومات المتعلقة بالتكاليف ، عناصر المصروفات غير المباشرة

يساعد نظام البيئية مما ينتج عنة معلومات غير دقيقة وقرارات مبنية على أسس خاطئة لذلك 
إدارة التكاليف البيئية على عرض التكاليف البيئية المباشرة والغير مباشرة لبرامج تعليم الكبار 

وهنا يمكن تطبيق قاعدة أن ما يمكن ، بصورة واضحة ومرئية على مستوى المؤسسة ككل
رة قياسة يمكن المحاسبة عنة حيث أن البعد البيئي لألداء يكتسب حاليًا أهمية لدى اإلدا

عداد التقارير حول الخطط والبرامج  وبالتالى يجب إدراجة ضمن عمليات القياس المحاسبى وا 
البيئية  وال يمكن تصور مسئولية اإلدارة عن األنشطة والتكاليف البيئية إال إذا تم  إدخال تلك 
التكاليف ضمن مدخالت عمليات التحليل المالى والمحاسبى بحيث يمكن قياس األثر المالى 

 (. 6101، محمد حسن عبد العظيم) لبيئى لبدائل القرارات المختلفة ا
تسعى منظومة تعليم الكبار إلى توفير الوسائل واالمكانات المادية والبشرية لهيئة تعليم 
الكبار لتوفير ظروف العمل المناسبة التى تضمن وجود مناخ تعليمى يمكن من خالله تحقيق 

الل أنشطة و برامج تعليم الكبار على نحو يلبى الحاجات ورسالة أهداف الهيئة من خ، رؤية
الكبار فى إطار التعليم  وتعمل السياسات المستقبلية لبرامج تعليم، المتعددة لكل فئات المجتمع

وذلك عن طريق ، المستمر مدى الحياة على تعزيز تعليم الكبار وتحسين أحوالهم المعشية
يجاد بيئة تعليمية جيدةالتركيز على الظروف المواتية لتعليم ا وتطبيق التخطيط ، لكبار وا 

االستراتيجى فى مجال تعليم الكبار وصواًل إلعداد الخطط العامة واالستراتيجية والتنفيذية 
عائشة عبد الفتاح ) الفعالة فى ضوء تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية لهيئة تعليم الكبار 

 ( . 6112، الدجدج
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إمداد اإلدارة يق نظام إدارة التكاليف البيئية لبرامج تعليم الكبار إلى تهتم محاسبة تطب
لتكاليف العملية التعليمية لدراسة وتحليل وقياس التكاليف البيئية لبرنامج تعليم  المالية بالبيانات

وكذلك توفير البيانات والمعلومات الالزمة لدعم ، الكبار على مستوى أنشطة وبرامج الهيئة ككل
القرارات اإلدارية واالستراتيجية والتشغيلية نحو إتجاه إدارة األداء البيئى والخدمى للهيئة  إتخاذ

من خالل أخذ البعد البئيى فى االعتبار فى العديد من ممارسات المحاسبة اإلدارية التقليدية 
وبشكل خاص عند إعداد الموازنات التخطيطية وتصميم نظم قياس األداء ونظم الحوافز 

افآت وللتكاليف البيئية تبويبات مختلفة حيث يساعد تبويبها فى تحليلها وتتبعها بدقة والمك
بالشكل الذى يخدم المؤسسة فى إدارة هذه التكاليف لذلك يجب وجود نظام جيد ومناسب 

 , Henry Levin لتحليل التكاليف المباشرة والغير مباشرة للعملية التعليمية لبرامج تعليم الكبار
2008 ) ) . 
 

 مشكلة البحث
تنحصر مشكلة البحث  فى إنشاء إدارة للتكاليف البيئية بالهيئة العامة لتعليم الكبار من 
خالل وضع إطار مقترح لنظام التكاليف البيئية لبرامج تعليم الكبار وهذا النظام يتم من خالل 

تعليم الكبار عن طريق و قائمة المركز المالى والبيئي لبرامج ، إعداد التقارير المالية والبيئية
تحليل التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة وتساعد إدارة التكاليف البيئية على معرفة 
تكاليف العملية التعليمية بكافة أنواعها وتسهل عمليات التنبؤ لخطط تمويل مشروعات وبرامج 

ثل ويحقق أفضل توزيع تعليم الكبار فى المستقبل وترشيد اإلنفاق الذي يعود بالمردود األم
للموارد والموازنات المالية المتاحة وجعل التقارير المالية للخطط والبرامج تقارير صحيحة 

من موارد % 21حيث  تبين أن هناك إهدار حوالي ، للتكلفة والعائد لتكاليف برامج تعليم الكبار
هيئة دون النظر إلي التكلفة تكاليف الهيئة العامة لتعليم الكبار على أجور ومرتبات العاملين بال

 ، التقرير المالى للهيئة العامة لتعليم الكبار) الحقيقة للعملية التعليمية  لبرامج تعليم الكبار 
6101 -6102 . ) 
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كذلك فإن الدراسه بعنوان وضع إستراتيجية مقترحة لتمويل برامج تعليم الكبار فى مصر 
 (. 6106علية قطب ،) اربدراسة حالة على الهيئة العامة لتعليم الكب

و ركزت هذة الدراسة على تمويل مشروعات برامج تعليم الكبار من خالل الخطط العامة 
ق واإلستراتيجية للهيئة ودور الجهات الشريكة فى تمويل هذة الخطط والمشروعات لتحقي

ن النظر دو ، أن الدراسة تطرقت إلى الناحية التربوية فقطأى ، المستهدف من العملية التعليمية
األمر الذي أدي إلي عدم وجود آليات  الكبارإلى تكاليف العملية التعليمية لبرامج تعليم 

لمؤشرات األداء وقياس مخرجات تكاليف العملية التعليمية لبرامج تعليم الكبار وذلك نظرًا ألن 
ام غالبية المؤسسات ال يوجد بها إدارة متخصصة للتكاليف البيئية مما أدى إلي قصور نظ

والتكاليف غير المباشرة للدارس الناجح شرة رتفاع نسبة التكاليف المبااالبيئية و المعلومات 
خالل لى الحاجة لهذة الدراسة وذلك من تشير إ عليم الكبار كل هذا عوامل رئيسيةلبرامج ت

 .يف البيئية لبرامج تعليم الكباروضع إطار مقترح لنظام التكال
 

 سئلة البحثأ

 :لتالىالجوهرى ا لة البحث من خالل السؤال الرئيسيمشكويمكن صياغة 
 ؟ ار بالهيئة العامة لتعليم الكبارما اإلطار المقترح لنظام التكاليف البيئية فى برامج تعليم الكب

 :ألسئلة الفرعية  التالية ومنهاويتفرع من هذا السؤال ا
 ؟جية لمنظومة تعليم الكبار فى مصرما الخطط العامة واإلستراتي -1
 ؟مج تعليم الكبارما تبويب وخصائص التكاليف البيئية لبرا -2
لغير ما العالقة بين تكاليف العملية التعليمية للدارس وبين التكاليف المباشرة والتكاليف ا -3

 ؟مباشرة لبرامج تعليم الكبار
مباشرة لغير ما العالقة بين العائد من العملية التعليمية وبين التكاليف المباشرة والتكاليف ا -4

 ؟لبرامج تعليم الكبار
 ؟ليف البيئية لبرامج تعليم الكبارما النظام المقترح للتكا -5
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 أهمية البحث
 :العلمى والجانب العملي كما يلي تتمثل أهمية البحث فى جانبين هما الجانب

تبدو األهمية العلمية فى حداثة الموضوع وندره الكتابات والبحوث : األهمية العلمية -أ
فية  فى مصر حيث أن جميع األبحاث فى مجال تعليم الكبار تطرقت إلى   العلمية

 .الناحية التربوية فقط 
تتمثل فى الدور الذي يقوم به النظام المقترح للتكاليف البيئية فى  :األهمية العملية -ب

برامج تعليم الكبار وما يتم من خاللها تحليل التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة 
لعملية التعليمية لبرامج تعليم الكبار وتأثيرها على تكلفة الدارس الناجح من خالل منظومة ل

ليم الكباروفروعها الهيئة العامة لتع) تعليم الكبار بالتطبيق على الجهات المستفيدة 
 .(بالمحافظات 

 

 أهدف البحث
إطار مقترح لنظام التكاليف البيئية فى برامج تعليم  :يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى

ن تحقيق هذا الهدف يتم من خالل تحقيق ، الكباردراسة تطبيقية الهيئة العامة لتعليم الكبار وا 
 :مجموعة من األهداف الفرعية منها

 .ستراتيجية لمنظومة تعليم الكبارتوضيح الخطط العامة واإل-0
 .ليف البيئة لبرامج تعليم الكبارالتكاالتعرف على تبويب وخصائص -6
لغير توضيح العالقة بين تكاليف العملية التعليمية وبين التكاليف المباشرة والتكاليف ا-3

 .مباشرة لبرامج تعليم الكبار
لغير توضيح العالقة بين العائد من العملية التعليمية وبين التكاليف المباشرة والتكاليف ا -2

 .الكبار مباشرة لبرامج تعليم
 .ليم الكباروضع نظام مقترح إلدارة للتكاليف البيئية بالهيئة العامة لتع-5
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 فروض البحث
 :غة فروض البحث على النحو التالىيمكن صيا

بين تكاليف العملية التعليمية للدارس  توجد عالقة ذات داللة إحصائية: الفرض العام األول
ستمد من هذا الفرض فروض فرعية وي. لبرامج تعليم الكبارلغير مباشرة والتكاليف المباشرة وا

 :هى
بين تكاليف العملية التعليمية للدارس  توجد عالقة ذات داللة إحصائية: الفرض الفرعى األول

 .وتكاليف االشراف والتدريس
بين تكاليف العملية التعليمية للدارس توجد عالقة ذات داللة إحصائية : الفرض الفرعى الثانى

 .اليف االمتحاناتوتك
بين تكاليف العملية التعليمية للدارس  لة إحصائيةعالقة ذات دالتوجد : الفرض الفرعى الثالث

 .وتكاليف االجور
بين تكاليف العملية التعليمية للدارس  توجد عالقة ذات داللة إحصائية: الفرض الفرعى الرابع

نفقات  –االت والمعدات  –ت األدوات الكتابية والمطبوعا) وتكاليف السلع والخدمات 
 ( وقود وزيوت السيارات  -التليفونات –بدالت اإلنتقال  –النشروالدعاية واإلستقباالت  -الصيانة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين العائد من العملية التعليمية : الفرض العام الثانى
مد من هذا الفرض فروض فرعية ويست.والتكاليف المباشرة والغير مباشرة  لبرامج تعليم الكبار

 :هى 
بين العائد من العملية التعليمية توجد عالقة ذات داللة إحصائية : الفرض الفرعى األول

 .للدارس وتكاليف االشراف والتدريس
بين العائد من العملية التعليمية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية: الفرض الفرعى الثانى

 .للدارس وتكاليف االمتحانات
بين العائد من العملية التعليمية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية: الفرض الفرعى الثالث
 .للدارس وتكاليف االجور
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بين العائد من العملية التعليمية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية: الفرض الفرعى الرابع
نفقات  –لمعدات االت وا –األدوات الكتابية والمطبوعات ) للدارس وتكاليف السلع والخدمات 

 ( وقود وزيوت السيارات  -التليفونات –بدالت اإلنتقال  –النشروالدعاية واإلستقباالت  -الصيانة
ذات داللة إحصائية  في تكاليف العملية التعليمية  اختالفيوجد  :الفرض العام الثالث

ويستمد من .فظة المحا اختالفللدارس والتكاليف المباشرة والغير مباشرة لدارس تعليم الكبار ب
 :هذا الفرض فروض فرعية هى 

في تكاليف الدارس العملية التعليمية  يوجد اختالف ذات داللة إحصائية: الفرض الفرعى األول
 .المحافظة اختالفللدارس ب

شراف والتدريس ذات داللة إحصائية  في تكاليف اال اختالفيوجد : الفرض الفرعى الثانى
 .باختالف المحافظة

 اختالفذات داللة إحصائية  في تكاليف االمتحانات ب اختالفيوجد : الفرعى الثالثالفرض 
 .المحافظة

تكاليف االجور باختالف  فييوجد اختالف ذات داللة إحصائية  :الفرض الفرعى الرابع
 .المحافظة

ذات داللة إحصائية  في تكاليف السلع والخدمات  اختالفيوجد : الفرض الفرعى الخامس
 -نفقات الصيانة –االت والمعدات  –األدوات الكتابية والمطبوعات ) المحافظة  اختالفب

 .(وقود وزيوت السيارات  -ليفوناتالت –بدالت اإلنتقال  –النشروالدعاية واإلستقباالت 
 

 الدراسات المرجعية
تناولت هذة الدارسة التخطيط  :(2112)دراسة شيرين عيد مرسى :الدراسة األولى

اإلستراتيجى لبرامج تعليم الكبار فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة بدراسة حالة على الهيئة 
 .العامة لتعليم الكبار

هدفت هذة الدراسة إلى التعرف على مفاهيم وأهداف وأهمية تعليم الكبار ثم طبيعة 
الكبار فى ضوء الخطط العامة لهيئة تعليم  التخطيط اإلستراتيجى ومراحلة  فى برامج تعليم
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إلمكانية وضع خطط إستراتيجية (  Sowt Analysis)الكبار من خالل النموذج البيئى  
 .مقترحة فى مجال تعليم الكبار 

عتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى الذى يقوم على تجميع وتحليل مصفوفة ا
وأجريت عينة الدراسة على الهيئة العامة لتعليم الكبار ، ( Sowt) البدائل اإلستراتيجية لتحليل 

دراتها المختلفة وتم اإلعتماد على مصدرين لجمع المعلومات من خالل المسح المكتبى  وا 
المصادر األولية والتى إعتمدت على البيانات ، واألدبيات فى هذا الموضوع محا الدراسة
 .الدراسة والمعلومات التى سيتم جمعها من أفراد عينة 
إلبراز نقاط القوة والضعف (  SowtAnalysis) وقد خلصت الدراسة إلى تطبيق نموذج 

والفرص والتحديات فى ضوء ما أسفر عنة التحليل البيئى لتعليم الكبار وتحديد البدائل 
ختيار أفضلها  .اإلستراتيجية وا 

المجتمع كجزء من  الدراسة اإلهتمام بنظام تعليم الكبار فى هويرى الباحث من خالل هذ
ستخدام عدة مناهج وأساليب تعليمية   .لزيادة فعالية تعليم الكبارالنظام التربوى وا 

تناولت الدراسة أهمية دور  : Fleming , Peter D   (2013 ) دراسة: الدراسة الثانية
 .التكاليف البيئية فى مجال إتخاذ القرارات وتقييم األداء مدخل مقترح للمنشأت السعودية

هدفت هذة الدراسة إلى وضع إطار علمى لمفهوم البيئة والتلوث البيئى والتعرف على 
أنواع التكاليف البيئية ومحدداتها ودور المحاسب فى قياس وتحليل التكاليف البيئية وتأثيرها 
على إتخاذ القرارات  اإلارية لوجود عالقة تبادلية مابين التكاليف البيئية وعملية إتخاذ القرارات 
فى المنشأة مما يتطلب تحليل التكاليف البيئة وتطبيق المقاييس البيئية واإلدارية المناسبة لقياس 

 .هذة التكاليف ،وتقديم مدخل مقترح لزيادة فعالية دور التكاليف البيئية فى المنشأت السعودية 
ت إعتمدت الدراسة على تحليل المؤثر واإلستجابة التى تساعد على توزيع التكاليف ذا

وأجريت عينة الدراسة ، الطابع البيئى بصورة سليمة على األقسام واألنشطة التى تتسبب فيها 
وتم اإلعتماد على مصدرين لجمع المعلومات من خالل ، على  المنشأت الصناعية بالسعودية

المسح المكتبى واألدبيات فى هذا الموضوع محل الدراسة والتحليل اإلحصائى باستخدام نظام 
 .واإلستجابة فى توزيع التكاليف البيئية  المؤثر



 

 وآخرون عمرو حسين عبد البر
 

 383  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء والثالثونالسادس المجلد 

، وقد خلصت هذة الدراسة إلى مساعدة المنشأت فى التأكد من تطبيق القوانين البيئية
عطاء  ويؤدى التحديد الدقيق للتكاليف البيئية إلى مساعدة المنشأة فى إتخاذ القرارات المناسبة وا 

 .جاة حماية البيئة صورة واضحة لمستخدمى المعلومات عن أنشطة المنشأة ت
ظهارها بنودًا صريحة  ويرى الباحث من خالل هذة الدراسة يجيب تتبع التكاليف البيئية وا 

 .فى القوائم المالية للمنشأة 
تناولت هذة الدراسة اهمية محاسبة  :(2111)عبد الهادى منصور الدوسرى: لثةالدراسة الثا

التكاليف البيئية فى تحسين جودة المعلومات المحاسبية دراسة ميدانية على الشركات الصناعية 
 .المدرجة فى سوق الكويت لالوراق المالية

هدفت هذة الدراسة إلى التعرف على أهمية اهمية محاسبة التكاليف البيئية فى تحسين 
زامات والتكاليف المترتبة بية مع األخذ فى اإلعتبار األثار البيئية واإللتجودة المعلومات المحاس

 .عليها
وأجريت عينة الدراسة على ، إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى اإلحصائى

الشركات الصناعية الكويتية المدرجة فى سوق الكويت لالوراق المالية حيث ان الشركات 
مالئمة لتطبيق الدراسة وتم جمع البيانات عن طريق إستبيان أراء العاملين الصناعية تمثل بيئة 

 .المالية فى مكاتب وأقسام المحاسبة فى الشركات الصناعية المدرجة فى سوق الكويت لالوراق
وقد خلصت هذة الدراسة إلى قيام الشركات الصناعية المدرجة فى سوق الكويت لالوراق 

مات المحاسبية واإللتزامات البيئية ضمن قوائمها المالية لزيادة المالية باإلفصاح عن المعلو 
 .ومات المحاسبية للتكاليف البيئيةالشفافية وعدم التضليل  فى المعل

باعتبرها ة المحاسبين القانونيين بالكويت ويرى الباحث من خالل هذة الدراسة قيام هيئ
صدار معايير تتعلق الجهة المسؤلة عن وضع معايير المحاسبة المالية بإعداد بقياس وتحليل  وا 

 .التكاليف البيئية
الدراسة  هتناولت هذ:  Mohammed Omar Mohmmed  (2013): الدراسة الرابعة

 تقييم المناهج واألساليب التعليمية المستخدمة في برامج تعليم الكبار 
الدراسة إلى تقييم المناهج واألساليب التعليمية المستخدمة في برامج تعليم  ههدفت هذ
واساليب تنفيذها بمنظور علمي مما يسهم بشكل موضوعي في تطويرها، "الكبار حاليا 
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باإلضافة إلى تقديم معيار يستخدم في تقييم محتوى المواد المستخدمة في تعليم القراءة 
 . داء معلمي محو األمية وتدريبهم في ضوء معايير الجودةوالكتابة، مع الكشف عن واقع أ

ت عينة الدراسة على وأجري، عتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى اإلحصائىا
_ كفر الشيخ ) محافظات هي (  2) أجريت عينة الدراسة الميدانية على عدد : عينة الدراسة

في ، دارس (  623) من خالل عينة شملت ( الغربية _ البحيرة _ القاهرة _ قنا _ أسيوط 
وأدوات الدراسة المستخدمة بطاقة مالحظة لتقييم أداء معلم الكبار  ، المحافظات الست

 .واستبيان لتعرف آراء الدارسين في الطرق واألساليب التي يستخدمها معلمو الكبار
الكبار شكال  وقد خلصت هذة الدراسة إلى ضرورة التطوير الكامل لبرامج ومناهج تعليم

ومضمونا ووضعه في صورة إجرائية تمكن المعلم من استخدامه، وبحيث يتضمن أهداف كل 
منهج بشكل مبسط ومحتوى المهارات المستهدفة وأساليب وطرائق التدريس وأنشطة التعليم 

 .والتعلم وأساليب التقويم
ك المناهج ويرى الباحث من خالل هذة الدراسة ضرورة تضمين األدلة المصاحبة لتل

وتوضيح كيفية استخدامها في ضوء ، والبرامج نماذج تطبيقية لتلك الطرق بشكل إجرائي مبسط
جرائي ليتسنى للمعلمين  التوجهات الفلسفية الخاصة بكل محتوى، يتم تدريسه بأسلوب مبسط وا 

 .تطبيقه واالستفادة منه
تراتيجية مقترحة لتمويل تناولت هذة الدراسة وضع إس :(2112)علية قطب: الدراسة الخامسة

 .تكاليف برامج تعليم الكبار فى مصر بدراسة حالة على الهيئة العامة لتعليم الكبار
وركزت الدراسة على تحليل تكاليف برامج تعليم الكبار فى ضؤء التوزيع التوزيع العادل 

مج تعليم والتعرف على مصادر تكاليف برا، والمناسب لموازنات الهيئة العامة لتعليم الكبار
 .الكبار فى مصر للتوصل إلستراتيجية مقترحة لتمويل مشروعات برامج تعليم الكبار 

عتمدت الدراسة على المنهج اإلستقرائى اإلستنباطى الذى يقوم على تجميع وتحليل ا
البيانات محل الدراسة وتم اإلعتماد على أساليب جمع البيانات من خالل اإلطالع على 

، والنماذج اإلحصائية والرياضية المستخدمة فى الدراسة، العربية واألجنبيةالمراجع والدوريات 
 .لى الهيئة العامة لتعليم الكباربالتطبيق ع وتمثلت عينة الدراسة
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وقد خلصت هذة الدراسة إلى تبويب وتحليل التكاليف إلى تكاليف جارية وتكاليف ثابتة 
لضرورة التنبؤ بحجم التكاليف فى ضوء أو تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة وذلك 

التخطيط قصير األجل لتحديد شكل اإلنفاق الذى يقوم بالمردود األمثل ويحقق أفضل توزيع 
 .خصصة لتمويل برامج تعليم الكبارممكن للموارد المالية الم

ويرى الباحث من خالل هذة الدراسة أهمية وجود نظام لتكاليف برامج تعليم الكبار يخدم 
 .جديدة لخلق فرص تعليمية للكبار ستراتجياتائة للقيام ببناء وصياغة وتخطيط ياله

 

 حدود البحث
بالتطبيق على الهيئة العامة لتعليم الكبار وفروعها بالمحافظات والتى : الحدود المكانية

 . محافظة على مستوى فروع الهيئة بالمحافظات(  62) تتضمن 
 .6102/  6103: الحدود الزمانية

 
 األسلوب البحثي ومصادر البحث  

عتمدت الدراسة على المنهج اإلستقرائى اإلستنباطى الذى يقوم على تجميع وتحليل ا
ستخدام األساليب اإلحصائية وال وتحليلها إحصائيًا  رياضية المالئمة لطبيعة البياناتالبيانات وا 

الستفادة من الكتب من اجل اختبار صحة فرضيات الدارسة كما تعتمد على المسح المكتبي ل
 . والدوريات العلمية فى بناء اإلطار النظرى

 

 مصادر جمع البيانات
 :ة على ثالث مصادر لجمع المعلوماتالدراس هعتماد فى هذالسيتم ا

الصادرة من الهيئة العامة لتعليم  6102حتى عام  6101الحساب الختامى للعام المالى -أ
 .الكبار 

الصادرة من الهيئة العامة لتعليم  6102حتى عام  6101المالى التقارير المالية للعام -ب
 .الكبار
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اإلدارية  ، المحاسبية، المصادر التى إنتهجت مبدأ المسح المكتبي واألدبيات التربوية-ج
 .التكاليف البيئية، الباحثة فى موضوع تعليم الكبار

 
 ختبار صحة فروض البحثا 

ختبار الفروض القائمة اات صحة فروض الدارسة على إستخدام عتمد الباحثون إلثبا
ستخدام معامل اإلرتباط اعلى العالقة بين التكاليف البيئية وبين برامج تعليم الكبار عن طريق 

ختبارات البسيط،   .ثم تحليل اإلنحدار المتعدد، ( F)، (  T)وا 
نحدار البسيط وتحليل االالثبات صحة فروض الدراسة استخدم الباحث معامل االرتباط 

 :تىاآل (0)المتعدد ويوضح الجدول رقم
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بين تكاليف العملية : " نتائج إختبار الفرض العام األول

 "التعليمية للدارس والتكاليف المباشرة والغير مباشرة لبرامج تعليم الكبار 
 :إختبار صحة الفرض العام األول

 يوضح نتائج االنحدار  :(1)جدول رقم

القيمة  المعالم
 المقدرة

قيمة 
 ”t” ت

مستوى 
الداللة  

 “P” 
قيمة 
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
التحديد 
 المصحح

 1710 3673 002763 الثابت
1 
 
 
.222 

172.2 172.2 
 1710 6176 17116 سلع وخدمات
 1710 272 1711112 امتحانات
 1710 572 .1716 منح ومزايا

 1710 272 17135 مصروفات اخرى
 1710 372 1711110 اشراف وتدريس

 0273 الخطأ المعياري للنموذج
 F” 022372“قيمة ف 

 1710 مستوى الداللة
 التها باستخدام الحاسب الكترونى نتائج التحليل اإلحصائى لبيانات التقارير المالية وتحلي: المصدر 

 17652: 1710معامل االرتباط عند مستوى داللة قيمة 
 6752: 1710الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة 
 3716: 1710الجدولية عند مستوى داللة " ف"قيمة
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 :األتى (0) خالل بيانات الجدول رقم يتضح من
ممدا  1710وهى دالة عندد مسدتوى داللدة  17222إن قيمة معامل االرتباط بلغت  :وجود العالقة

 .يدل على وجود عالقة ايجابية بين تكلفة الدارس والتكاليف المباشرة وغير المباشرة
، مما يدل على جدودة توفيدق 1710دالة عند مستوى داللة " ف"إن قيمة  :جودة توفيق النموذج

 .المتغيرات لنموذج االنحدار وان المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج ذات تأثير معنوي
% 2.72بنسدبة ( المتغير التابع)إن التغير الحادث في تكلفة الدارس  :يد المصححمعامل التحد

 (. المتغير المسقل)يرجع الى التكاليف المباشرة وغير المباشرة 
هددو خدددارج قسددمة قيمدددة المعلمددة علددى الخطدددأ المعيدداري لهددا، ويقددديس تددأثير المتغيدددر  ":ت"اختبااار

فدددذلك يددددل علدددى تددددأثير  1710الداللدددة  المسدددتقل علدددى حدددده فدددي النمدددوذج، وحيددددث ان مسدددتوى 
 المتغيرات المستقلة على المتغير التابع

امتحانددات   1711112+سدلع وخدددمات   17116+002763=تكلفددة الدددارس : معادلاة النمااوذج
 اشراف وتدريس 171110+مصروفات اخرى  17135+ منح ومزايا   .1716+

تكلفة الدارس بمقدار الوحدة يرجدع الدى ومن المعادلة السابقة يتضح أن التغير الحادث في 
لالمتحاندددات بمقددددار  171112وبمقددددار  17116التغيدددر الحدددادث فدددي السدددلع والخددددمات بمقددددار 

لالشدددددراف  171110للمصدددددروفات االخدددددرى وبمقددددددار  17135للمزايدددددا والمدددددنح وبمقددددددار  .1716
 .والتدريس

  



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 388  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء السادس والثالثونالمجلد 

 تابع إختبار صحة الفرض العام األول 
نتائج االنحدار لمعرفة اثر اجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة يوضح  :(2)جدول رقم

 على تكلفة الدارس

القيمة  المعالم
 المقدرة

قيمة 
 ”t”ت 

مستوى 
 الداللة
“P” 

قيمة 
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
التحديد 
 المصحح

 1710 6272 .0327 الثابت
 1710 0572 1711112 التكاليف المباشرة 17262 .1726 17223

 1710 376 1711110 التكاليف غير المباشرة
 2172 للنموذج الخطأ المعياري

 .F” .2271“قيمة ف 
 1710 مستوى الداللة

 نتائج التحليل اإلحصائى لبيانات التقارير المالية وتحليالتها باستخدام الحاسب الكترونى : المصدر 
 17652: 1710مستوى داللة قيمة معامل االرتباط عند 

 6752: 1710الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة 
 2720: 1710الجدولية عند مستوى داللة " ف"قيمة

 :األتى (6)ل بيانات الجدول رقم خاليتضح من 
مما  1710وهى دالة عند مستوى داللة  17223إن قيمة معامل االرتباط بلغت  :وجود العالقة

 .ايجابية بين تكلفة الدارس والتكاليف المباشرة وغير المباشرةيدل على وجود عالقة 
، مما يدل على جودة توفيق 1710دالة عند مستوى داللة " ف"إن قيمة  :جودة توفيق النموذج

 .المتغيرات لنموذج االنحدار وان المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج ذات تأثير معنوي
% 2672بنسبة ( المتغير التابع)إن التغير الحادث في تكلفة الدارس  :معامل التحديد المصحح

 (.المتغير المسقل)وغير المباشرة يرجع الى التكاليف المباشرة 
هو خارج قسمة قيمة المعلمة على الخطأ المعياري لها، ويقيس تأثير المتغير ": ت"اختبار

فذلك يدل على تأثير  1710المستقل على حده في النموذج، وحيث ان مستوى الداللة  
 المتغيرات المستقلة على المتغير التابع
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تكاليف    1711110+تكاليف مباشرة   1711112+.0327=تكلفة الدارس : معادلة النموذج
غير مباشرة ومن المعادلة السابقة يتضح أن التغير الحادث في تكلفة الدارس بمقدار الوحدة 

 1711110بمقدار   1711112المباشرة بمقدار  يرجع الى التغير الحادث في التكاليف 
 .للتكاليف غير المباشرة 

ومن العرض السابق يتضح  صحة الفرض  العام األول القائل  توجدد عالقدة  ذات داللدة 
غيدر مباشدرة لبدرامج تعلديم إحصدائية بدين تكداليف العمليدة التعليميدة للددارس والتكداليف المباشدرة وال

 .الكبار
حددار لدراسدة اسدتخدم الباحدث معامدل االرتبداط البسديط وتحليدل االنالثبات صدحة فدروض ا
توجددد عالقددة ذات داللددة :" نتددائج إختبددار الفددرض العددام الثددانى( 3)المتعدددد ويوضددح الجدددول رقددم 

غيدددر مباشدددرة لبدددرامج تعلددديم إحصدددائية بدددين العائدددد مدددن العمليدددة التعليميدددة والتكددداليف المباشدددرة وال
 ."الكبار

 :العام الثانىختبار صحة الفرض ا
 يوضح نتائج االنحدار ( 3)جدول رقم

 القيمة المقدرة المعالم
قيمة 

 ت 
”t” 

مستوى 
الداللة  

 “P” 
قيمة 
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
التحديد 
 المصحح

 1710 027.2 620.05722- الثابت

17226 172.2 172.2 

 1710 2722 07.2 امتحانات
 1710 00722 .572- سلع وخدمات
 1710 5720 023722 منح ومزايا

 1710 2722 17026- اشراف وتدريس
 1710 3722 22722 مصروفات اخرى

 1715 6735 1760- االجور
 620272. الخطأ المعياري للنموذج

 F” 035270“قيمة ف 
 1710 مستوى الداللة

 التها باستخدام الحاسب الكترونى التقارير المالية وتحلينتائج التحليل اإلحصائى لبيانات : لمصدر ا
 17652: 1710قيمة معامل االرتباط عند مستوى داللة 

 6752: 1710الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة 
 3716: 1710الجدولية عند مستوى داللة " ف"قيمة
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 :تىاآل ( 3)ل بيانات الجدول رقم يتضح من  خال
مما  1710وهى دالة عند مستوى داللة  17226معامل االرتباط بلغت  إن قيمة :وجود العالقة

يدل على وجود عالقة ايجابية بين العائد من العملية التعليمية والتكاليف المباشرة وغير 
 .المباشرة

، مما يدل على جودة توفيق 1710دالة عند مستوى داللة " ف"إن قيمة  :جودة توفيق النموذج
 .نحدار وان المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج ذات تأثير معنويالمتغيرات لنموذج اال

( المتغير التابع)إن التغير الحادث في العائد من العملية التعليمية  :معامل التحديد المصحح 
 (. المتغير المسقل)يرجع الى التكاليف المباشرة وغير المباشرة % 2.72بنسبة 
هو خارج قسمة قيمة المعلمة على الخطأ المعياري لها، ويقيس تأثير المتغير  ":ت"اختبار

فذلك يدل على تأثير  1710المستقل على حده في النموذج، وحيث ان مستوى الداللة  
 المتغيرات المستقلة على المتغير التابع

+ سلع وخدمات  5722+ االمتحانات  07.2+ 620.05722-=العائد : معادلة النموذج
 1760+ مصروفات اخرى  22722+ اشراف وتدريس  17026+ منح ومزايا  023722
 .الجور

ومن المعادلة السابقة يتضح ان التغير الحادث في العائد من العملية التعليمية بمقدار 
للسلع والخدمات  5722وبمقدار  07.2الوحدة يرجع الى التغير الحادث في االمتحانات بمقدار 

 .لالجور 1760لالشراف والتدريس و بمقدار  17026منح والمزايا وبمقدار لل 023722وبمقدار 
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 :تابع إختبار صحة الفرض العام الثانى
يوضح نتائج االنحدار لمعرفة اثر اجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة  :(2)جدول رقم

 على العائد من العملية التعليمية

القيمة  المعالم
 المقدرة

قيمة 
 ”t” ت

مستوى 
الداللة  

 “P” 
قيمة 
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
التحديد 
 المصحح

 1710 01725 623222755- الثابت
 1710 63712 17622- التكاليف المباشرة 17263 17262 17220

 1710 35732 17551 التكاليف غير المباشرة
 0.113272 الخطأ المعياري للنموذج

 F” .12725“قيمة ف 
 1710 مستوى الداللة

 التها باستخدام الحاسب الكترونى نتائج التحليل اإلحصائى لبيانات التقارير المالية وتحلي: المصدر 
 :األتى(  2)ل بيانات الجدول رقم يتضح من  خال

 17652: 1710قيمة معامل االرتباط عند مستوى داللة 
 6752: 1710الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة 
 2720: 1710الجدولية عند مستوى داللة " ف"قيمة

 :األتى( 2)ل بيانات الجدول رقم خاليتضح من 
مما  1710وهى دالة عند مستوى داللة  17263ان قيمة معامل االرتباط بلغت : وجود العالقة

يدل على وجود عالقة ايجابية بين العائد من العملية التعليمية والتكاليف المباشرة وغير 
 .المباشرة

، مما يدل على جودة توفيق 1710دالة عند مستوى داللة " ف"ان قيمة : جودة توفيق النموذج
 .المتغيرات لنموذج االنحدار وان المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج ذات تأثير معنوي

( المتغير التابع)ان التغير الحادث في العائد من العملية التعليمية  :معامل التحديد المصحح
 (. المتغير المسقل)يرجع الى التكاليف المباشرة وغير المباشرة % 2672بنسبة 
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هو خارج قسمة قيمة المعلمة على الخطأ المعياري لها، ويقيس تأثير المتغير ":ت"اختبار
فذلك يدل على تأثير  1710مستوى الداللة  المستقل على حده في النموذج، وحيث ان 

 المتغيرات المستقلة على المتغير التابع
تكاليف  17551+تكاليف مباشرة   17622-62322275-=تكلفة الدارس : معادلة النموذج

 غير مباشرة
ومن المعادلة السابقة يتضح ان التغير الحادث في العائد من العملية التليمية  بمقدار 

 17551بمقدار   17622-الى التغير الحادث في التكاليف المباشرة بمقدار  الوحدة يرجع 
 .للتكاليف غير المباشرة 

ومن العرض السابق يتضح  صحة الفرض  العام الثانى القائل  توجد عالقة ذات داللة 
عليم  إحصائية بين العائد من العملية التعليمية للدارس والتكاليف المباشرة والغير مباشرة لبرامج ت

الكبار الثبات صحة فروض الدراسة استخدم الباحث معامل االرتباط البسيط وتحليل االنحدار 
ذات  اختالفيوجد  ":نتائج إختبار الفرض العام الثالث(  5) المتعدد ويوضح الجدول رقم 

مج داللة إحصائية في تكاليف العملية التعليمية للدارس والتكاليف المباشرة والغير مباشرة لبرا
 " المحافظة  اختالفتعليم الكبار ب
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 :ختبار صحة الفرض العام الثالثا
يوضح الفرق في تكاليف العملية التعليمية للدارس والتكاليف المباشرة والغير  :(5)جدول رقم

 المحافظة اختالفمباشرة لبرامج تعليم الكبار ب

 ترونى وتحليالتها باستخدام الحاسب الكنتائج التحليل اإلحصائى لبيانات التقارير المالية : المصدر
 

درجة  مجموع المربعات ختالفمصدر اال البيان
مستوى  قيمة ف المربعاتمتوسط  الحرية

 لداللة

تكلفة 
 الدارس

.1333 495.2343 22 233249253.2 بين المجموعات
1 

دالة 
عند 
1311 

 2299352 114 23524341. داخل المجموعات
  132 3152292352 المجموع

العائد من 
العملية 
 التعليمية

 13125x 11 13 22 23243 x 11 11 بين المجموعات
غير  13141

 x 11 13 114 23129 x 11 11 23241 داخل المجموعات دالة
  x 11 13 132 53222 المجموع

االشراف 
 والتدريس

 53953x 11 12 22 23291 x 11 13 بين المجموعات
.3941 

دالة 
عند 
1311 

 x 11 12 114 23429 x 11 13 33199 داخل المجموعات
  x 11 12 132 93152 المجموع

 االمتحانات
 33159x 11 13 22 13215 x 11 12 بين المجموعات

33221 
دالة 
عند 
1311 

 x 11 13 114 33.24 x 11 11 23122 داخل المجموعات
  x 11 13 132 3142. المجموع

التكاليف 
 المباشرة

 3922x 11 12 22 33152 x 11 13. بين المجموعات
11325. 

دالة 
عند 
1311 

 x 11 12 114 239.9 x 11 12 .3321 المجموعاتداخل 
  x 11 15 132 13112 المجموع

 االجور
 33.22x 11 12 22 13221 x 11 13 بين المجموعات

53222 
دالة 
عند 
1311 

 x 11 12 114 23553 x 11 13 23.54 داخل المجموعات
  x 11 12 132 23512 المجموع

السلع 
 والخدمات

 23253x 11 11 22 13.1 x 11 11 المجموعاتبين 
23455 

دالة 
عند 
1311 

 x 11 11 114 33.3 x 11 9 23135 داخل المجموعات
  x 11 11 132 43244 المجموع

 المصروفات
 1311x 11 4 22 2325 x 11 2 بين المجموعات

1342. 
دالة 
عند 
1315 

 x 11 4 114 2332 x 1129 2351 داخل المجموعات
  3322x 11 4 132 المجموع

التكاليف 
غير 

 المباشرة

 33.92x 11 12 22 1322 x 11 13 بين المجموعات
5321. 

دالة 
عند 
1311 

 x 11 12 114 23599 x 11 12 .2341 داخل المجموعات
  x 11 12 132 23212 المجموع
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 نتائج الدراسة
 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

رتباطية دالة إحصائيًا بين تكاليف العملية التعليمية للدارس والتكاليف اوجود عالقة جوهرية -0
تكاليف العملية التعليمية للدارس الكبار حيث بلغ المباشرة والغير مباشرة لبرنامج تعليم 

وتكاليف العملية ( 226)وتكاليف اإلشراف والتدريس حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
وتكاليف ( 20.)التعليمية للدارس وتكاليف االمتحانات حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

( 2..)العملية التعليمية للدارس وتكاليف األجور حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
وتكاليف العملية التعليمية للدارس وتكاليف السلع والخدمات حيث بلغت قيمة معامل 

وتكاليف العملية التعليمية للدارس وتكاليف المصروفات األخرى حيث ( 2.6)االرتباط 
 .(20.)بلغت قيمة معامل االرتباط 

يير الحادث فى حيث أن التغيير الحادث فى تكلفة الدارس بمقدار الوحدة يرجع إلى التغ
 .للتكاليف غير المباشرة  1711110بمقدار  1711112التكاليف المباشرة بمقدار 

ية فى المؤسسات يمكن المؤسسة من ويتضح من ذلك أن تطبيق  نظام التكاليف البيئ
ستخدام تحليل وقياس التكاليف البيئية مما يوفر المعلومات التكاليفية التى تساعد متخذى ا

خاذ قرارات أكثر دقة مما يؤثر بشكل إيجابى على قائمة المركز المالى للمؤسسة القرار على إت
عن طريق اإلفصاح عن التكاليف البيئية واألداء البيئي ضمن القوائم المالية فى تقارير مستقلة 

 (.  6105، مهاوات لعبيدي ) عن طريق إنشاء إدارات متخصصة بالبيئة داخل المؤسسات 
إحصائيًا بين العائد من العملية التعليمية والتكاليف المباشرة والغير  توجد عالقة دالة -6

، 17253مباشرة للهيئة العامة لتعليم الكبار حيث بلغت قيمة معامل االرتباط على الترتيب 
والعائد من العملية التعليمية للدارس وتكاليف االشراف والتدريس حيث بلغت قيمة  172.2

لعائد من العملية التعليمية للدارس وتكاليف االمتحانات حيث و ا 17225معامل االرتباط 
العائد من العملية التعليمية للدارس وتكاليف األجور و  17.03لغت قيمة معامل االرتباط ب

العائد من العملية التعليمية للدارس وتكاليف و   172.2غت قيمة معامل االرتباط حيث بل
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العائد من العملية التعليمية و  17365رتباط غت قيمة معامل االالسلع والخدمات حيث بل
 17222للدارس وتكاليف المصروفات األخرى حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

حيث أن التغير الحادث فى العائد من العملية التعليمية بمقدار الوحدة يرجع إلى التغير 
 .المباشرةللتكاليف  17551دار بمق 17622الحادث فى التكاليف المباشرة بمقدار 

ويتضح من ذلك دراسة التعرف على أنواع محاسبة التكاليف البيئية يساعد على القيام 
تحسين األداء لبيئية المباشرة والغير مباشرة و بعمليات المراجعة الداخلية والخارجية للتكاليف ا

 .( (Thomas ,2015البيئي للمؤسسة 
 اختالفالعملية التعليمية للدارس بدال إحصائيًا فى تكاليف الدارس من  اختالفيوجد -3

المحافظة من حيث تكاليف االشراف والتدريس وتكاليف االمتحانات وتكاليف األجور 
 .تكاليف والسلع والخدمات وتكاليف المصروفات األخرى

ويتضح من ذلك ضرورة وجود نظام للتكاليف البيئية للتعرف على المداخل والطرق 
مستخدمى المعلومات المحاسبية فى لبيئية وتأثيرها على قرارات المستخدمة فى قياس التكاليف ا

أيمن ) تخاذ القرارات اإلدارية بالمؤسسة لزيادة فعالية دور التكاليف البيئية داخل المؤسسات ا
 .(.611، صابر سيد على

 

 توصيات الدراسة
 :يوصى الباحث بما يلى

ختصاصات  بإنشاء إدارة للتكاليف البيئية بالهيئة العامة لتعليم -1 الكبارويحدد لها مهام وا 
 .مى والوظيفى لهيئة تعليم الكباروتدرج ضمن الهيكل التنظي

بتطبيق النظام المقترح إلدارة التكاليف البيئية لبرنامج تعليم الكبار بالهيئة العامة لتعليم  -2
لية الكبار حيث أن هذا النظام يوضح بدقة التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة للعم

 .خالل القوائم الماليةالتعليمية لبرنامج تعليم الكباروذلك من 
ضرورة األخذ بالتخطيط االستراتيجى لتحديد رؤية ورسالة منظومة تعليم الكبار فى مصر  -3

 .ستراتيجية لبرامج تعليم الكبارإلقرار الخطط العامة واال
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لكبار وتأثيرها على تكلفة ضرورة تحليل إجمالى تكاليف العملية التعليمية لبرامج تعليم ا -4
 .ى مستوى فروع الهيئة بالمحافظاتالدارس المباشرة والغير مباشرة عل

تفعيل دور المحاسب اإلدارى والمالى للمساهمة فى إمداد إدارة التكاليف البيئية بالبيانات  -5
 .التعليمية لبرنامج تعليم الكبارالفعلية من موازنات العملية 

 

 المراجع
اإلدارة العامة للشؤن المالية  :(6102- 6101)للهيئة العامة لتعليم الكبار الىالتقرير الم

 ة الهيئة العامة لتعليم الكبار واإلداري
اإلدارة العامة للشؤن المالية  :( 6102- 6101) امى للهيئة العامة لتعليم الكبارالحساب الخت

 ارالهيئة العامة لتعليم الكب، واإلدارية
، مدخل محاسبى مقترح لقياس أداء البعدالبيئى فى مصر دراسة ميدانية :أيمن صابر سيد على

 .611العدد الثانى، كلية التجارة جامعة عين شمس، مجلة الفكر المحاسبى
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ABSTRACT 

Organizations’ interest on environmental issues when evaluating 

advanced programs and strategic plans has become a matter of urgency 

and essential. There is increasing interest lately environmental costs and 

how they are measured and shown in the financial statements, as well as 

incorporating them in decision-making and performance evaluation 

process. This is by designing a system to manage the environmental 

costs of adult education programs, where measurement of 

environmental costs helps organizations to increase profits and to use 

resources more efficiently and also improve the environmental 

performance. The reports on the direct and indirect environmental costs 

are prepared and produced as well as environmental costs from 

exercising many and varied activities and programs within institutions 

and beyond. 

The study depended on inductive deductive approach which is 

based on the collection and analysis of data and the use of appropriate 

to the nature of the data relating to the study of the problem of 

statistical and mathematical methods have been relying on data 

collection methods through:  
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Financial-reporting direct and indirect issued by the General 

Authority for Adult Education costs , The final accounts for the fiscal 

year 2010 to 2014 issued by the General Authority for Adult Education, 

Studying 

references of Arab and foreign periodicals in the field of adult 

education, accounting and environmental costs. 

The study sample applied on the General Authority for Adult 

Education and its branches nationwide, which includes 27 prefecture-

level branches in the governorates under study 

Results of the study concluded that a relationship exists between 

the cost of the educational process for the student and the cost of direct 

and indirect for adult education programs, through the need for a 

system of environmental costs of the General Authority for Adult 

Education. 

The researcher recommended in this study the application of the 

proposed  framework for a system of environmental cost management 

of the adult education program of the General Authority for Adult 

Education, where this system accurately shows the direct costs of third-

party costs directly to the educational process of the education program 

Akabarozlk and through the development of financial and 

environmental reports, and a list of financial and environmental status 

of the process educational programs for adult education. 

 

 

 


