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  ُشكـر وتـقـدیـر
  

ال تُعد، والحمد ، أنعم عليَّ بنعم ال تُحصى و "علم اإلنسان ما لم یعلم"والُشكر هللا الذي  الحمد

ل عليَّ هذه الدراسة.الفضلوا ّ لدعائي  استجاب، فقد ه سبحانه أنعم عليَّ بالعزیمة والصبر، وسه

إن اهللا یحب "بحدیث سیدنا محمد صلوات اهللا وسالمة علیه  مقتدیةوأعانني على ما كابدته من عناء، 

  ."یتقنهإذا عمل أحدكم عمال أن 

وعرفانًا مني " من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا"وي الشریف ومرة أخرى أستلهم من الحدیث النب

الموقرین نجیب محمد "أتقدم بجزیل الشكر وعظیم التقدیر واالمتنان إلى الدكتور ... بأصحاب الفضل 

، الذي لم یبخل وقادني عبر دروب البحث صارما ومشفقا في آن معاشرف على رسالتي، الذي ألما

، وتوجیهاته السدیدة، الذي منحني من وقته وجهده الكثیر، مما كان له علي بنصائحه العلمیة القیمة

رشادي إلى ما فیه الصواب،  فتعلمت منه المثابرة والصبر، فله على واجب أكبر األثر في إنارة دربي وإ

صرارا على نیل األمة حقها في  وتقهالشكر واالحترام والعرفان، وقد وجدت في عروبته قیما عظیمة،  وإ

  .والنهوض الحضاري، فجزاه اهللا عني خیر الجزاء التعلم
  

، وأخص بالذكر استثناءأسرة جامعتي دون لى أقدم شكري إبالفضل یُسعدني أن  واعترافا

رئیس مجلس األمناء، الذي شجعني وشد أزري، فله مني أصدق " یعقوب ناصر الدین"سعادة الدكتور 

  .هم الطریق كي نتقدموا إلى األمامسند لي ولغیري ممن مهد ل واالمتنانعبارات الشكر 
  

كما أتقدم بالشكر الجزیل والعرفان للسادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرین  لما أبدوه 

  .من مقترحات قیمة تهدف إلى تصویب الرسالة واالرتقاء بها
  

 اهللا جمیعًا عني كل خیر وسدد على طریق الحق خطاكم جزأكم
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  اإلهـــــــــــداء
  

الِي ... مــن َســِهرَ اللیــالِي إلـى  ِســَي الَغــوُ ــوالي ... ونَ ِدي المُ ــي َغیــرَ ... وظــَل َســنَ ــل همِّ وَحمَ
الِي  بَ   .والدي الغالي... مُ

رًا .هماً إلى من أثَقلِت الج َ ـؤاَد همـًا ... سـه لـِت الفُ ـامَ صـبرًا ...وحمَّ وَشـغلِت ... وَجاهـدِت األیّ
اَل ِفكرًا  ِت األیادي ُدعاءً ... البَ فعَ ًال ...  ورَ اِهللا أمَ   .والدتي الغالیة... وأیقَنت ِب

 

ا   أدُعو إلیِهمَ

قت ما إلى الِذیَن  ُهم فارَ فِسي ُصورُ ِوجدانِي  نَ خواني... وَ   وَأخواتي ِإ

فَقاِء الَدرِب وال   أصِدقاِئي... مرَ عُ إلى رُ

  

  محبتي وصادق عملي ثمرة أهدي جمیعاً  إلیهم
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  الملخص 

  دور الموازنات التخطیطیة أداة تخطیط ورقابة وتحفیز في تقییم األداء
  "وسطجامعة الشرق األ "دراسة حالة 

  الطالبة إعــداد
  ا سلیم ابراهیم ابراهیمرش

  الدكتور إشـــــراف
  نجیب مسعود

  
أداة تخطـیط ورقابـة وتحفیـز فـي تقیـیم كـدور الموازنـات التخطیطیـة  بیـانالدراسة إلـى هذه هدفت 

، واســتُخدمت اإلســتبانة والمقابلــة لتحقیــق فــي المملكــة األردنیــة الهاشــمیةبجامعــة الشــرق األوســط  األداء
مــن المســتویات  األوســطمــن كافــة العــاملین فــي جامعــة الشــرق تمــع الدراســة تكــون مجو  ،أهــداف الدراســة

أمــا عینــة الدراســة فقــد شــملت كافــة العــاملین فــي اإلدارة العلیــا . اإلداریــة الــثالث العلیــا والوســطى والــدنیا
ــط ممثلــــین بــــرئیس الجامعــــة، ونوابــــه، والعمــــداء، ورؤســــاء األقســــام  والوســـطى فــــي جامعــــة الشــــرق األوســ

اسـتبانة صـالحة ) 61(اسـتبانة اسـترجع منهـا ) 73(وقـد تـم توزیـع ). 73(دوائر والبـالغ عـددهم ومدیري الـ
ولتحقیـق أهـداف الدراسـة اسـتخدم المــنهج الوصـفي التحلیلـي، وتـم إسـتخدام األسـلوب التطبیقــي، . للتحلیـل
ــیات لجمــــع ختبــــار الفرضــ ــات وتحلیلهــــا وإ ـــد  .البیانــ ــــة  اســــتخدمتوقـ عــــدد اختبــــار االنحــــدار المتالباحث

Multiple Regression Analysis دد   و دار المتع ل االنح درج تحلی لقیــاس تــأثیر  Stepwiseالمت
 Path Analysisتحلیــل المســار ، كــذلك تــم إســتخدام إختبــار المتغیــرات المســتقلة علــى المتغیــر التــابع

ـرات الّدراسـ Amos Ver.21 باسـتخدام برنـامج  باإلضـافةة، لبیـان األثـر المباشـر وغیـر المباشـر بـین متغیّ
بهــدف بنــاء  SEM (Structural Equation Model( الهیكلیــة التإلــى اســتخدام أنمــوذج المعــاد

 .في جامعة الشرق األوسط داءم األیتقیفي الموازنات التخطیطیة أنموذج مقترح لتأثیر متغیرات 
 رثــوجــود أ نتــائج التحلیــل اإلحصــائيأظهــرت : النتــائج أبرزهــاتوصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن و 

عــدم نتــائج البینــت  بینمــا  ،وســطجامعــة الشــرق األبداء م األیتقیــفــي الموازنــات التخطیطیــة لمبــدأ مرونــة 
فــي تقیـیم األداء فـي جامعــة ) مبــدأ الشـمول ومبـدأ الواقعیـة(لمبـادئ إعــداد الموازنـة التخطیطیـة ثـر أوجـود 

فـي جامعـة  األداءة فـي تقیـیم إلیصـال الموازنـة التخطیطیـر وجود أثـالنتائج أظهرت  كما .الشرق األوسط
ــا  الشــــرق األوســــط، ـــداد الموازنــــة التخطیطیــــة معنــــوي ثــــر أجــــد ال یو بینمــ ــــة (لمتطلبــــات إعـ تركیــــز الموازن
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فــي تقیــیم ) التخطیطیــة، المشــاركة فــي إعــداد الموازنــة التخطیطیــة، إظهــار تفاصــیل الموازنــة لتخطیطیــة
ــا  .األداء فــــي جامعــــة الشــــرق األوســـــط ــرت كمــ ـــة إلعــــداد للبیئـــــةأثــــر د نتـــــائج وجــــو الأظهــ الموازنـــــة  الفنیـ

ــي تقیــــیم  ــط األداءالتخطیطیــــة فــ ــل الموازنــــات ثــــر أجــــد ال یو بینمــــا  ،فــــي جامعــــة الشــــرق األوســ لبیئــــة عمــ
بینـــت نتـــائج األنمـــوذج كمـــا . فـــي تقیـــیم األداء فـــي جامعـــة الشـــرق األوســـط) البیئـــة اإلداریـــة(التخطیطیـــة 

تخطــیط ورقابــة موائمـة تامــة للموازنــات التخطیطیـة أداة  ، أنــه هنــاك)SEM(المقتـرح للمعــادالت الهیكلیـة 
  . في تقییم األداء في جامعة الشرق األوسطوتحفیز 

مـن قبـل المسـؤولین فـي الجامعـة علـى ضـرورة ربـط تقـدیرات  التأكیـد وقد أوصـت الدراسـة بأهمیـة
ــدة مســــتویات متوقعــــة  ــــة بعــ ــــةالموازنــــة التخطیطی ـــي ومعالجــــة . كالموازنــــة الشــــاملة أو المرن المشــــاكل التـ

 القیـادات اإلداریـةتواجهها الجامعة في تطبیق نظام الموازنة التخطیطیة وذلـك مـن خـالل تـدریب وتأهیـل 
مــن الدراســة الحالیــة  االســتفادة ألهمیــةونظــرًا  .وتنفیــذ الموازنــات التخطیطیــة بالشــكل الســلیم إعــدادعلــى 

، فإننــا نجــد مــن الضــروري التوســع فـــي )SEM(للمعــادالت الهیكلیـــة  ومتغیراتهــا وفقــًا لألنمــوذج المقتــرح
تطبیــق الدراســة فــي الجامعــات ومؤسســات أكادیمیــة أخــرى وعینــة أوســع، مــن أجــل الوصــول إلــى نمــوذج 

  .أكثر شمولیة ویتناسب مع الجامعات األردنیة
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ABSTRACT  
  

The Role of Budgetary Planning as a Tool for Planning, Control, Motivation in 
Performance Evaluation 

 
Middle East University Case Study  

  
Prepared by: 

 
Rasha Salim Ibrahim Ibrahim 

 
Supervisor: 

 
Dr. Najeb Masoud  

 

 The study aimed to investigate the role of budgets as a tool for planning, control, 
motivation and performance evaluation of the Middle East University at the Hashemite 
Kingdom of Jordan. The study used the questionnaire and interview to achieve the study 
objectives. The study population consists of all employees at Middle East University 
from all administrative levels. While the study sample included all employees in the top 
and middle levels representatives of the university president, vice-president, deans and 
department heads totaling (73). The researcher distributed (73) questionnaires. Retrieve 
(61) are valid for analysis. To achieve the objectives of the study, the descriptive 
analytical method was used. For data collection, data analysis, and testing hypotheses.  

Researcher have been used Multiple Regression Analysis and Multiple Regression 
Stepwise to measure the impact of the independent variables on the dependent variable, 
as well as the Path Analysis Ver.21 Amos program was used to demonstrate the direct 
and indirect impact between the variables of the study, in addition the Structural 
Equation Model (SEM ) were used in order to build a model of the impact of a proposed 
planning budgets variables in the performance at the University of the Middle East. 

A number of results were highlighted as follows: There is a statistically significant 
role of budgetary planning flexibility principle in performance evaluation at Middle East 
University, while the results showed that there is a statistically insignificant the impact of 
the principles of planning budget preparation (the principle of inclusiveness realism and 
principle) in performance evaluation at Middle East University. 

The results also showed there is a statistically significant role of budget 
communication in performance evaluation at Middle East University, while there was no 
significant impact to the requirements of the planning budget prepared (planning budget 
focus, participation in the preparation of the budget planning, show the budget for 
planning details) in performance evaluation at Middle East University. The results also 
revealed that there is a statistically significant impact of budgetary planning work 
environment in performance evaluation at Middle East University, and there is a 
statistically insignificant impact of work environment planning budgets (environmental 
management) in performance evaluation at Middle East University. The results 
concluded that the proposed structural model equations (SEM), is quite adapted to the 



 -  ف  -   

budgets of the planning tool planning and control in performance evaluation at the 
University of Middle East . 

The researcher made a series of recommendations including: confirmation by 
officials at the university of the need to link the planning budget estimates with several 
levels of expected comprehensive budget or flexibility. Solve the problems that university 
faced in the application of the budget planning system through training and qualification 
of officials that develop and implement planning budgets properly. In addition, Due to the 
importance of taking advantage of the current study and the variables according to the 
model proposed structural equations (SEM), we find it necessary to expand the applying 
of the study at universities and other academic institutions and wider sample, in order to 
reach a more comprehensive model and commensurate with the Jordanian universities. 
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  الـفـصل األول 
  المقدمة العامة للدراسة

  
  التمهید): 1-1( 
  

مــن أهمیــة وذلــك نتیجــة للــدور الــذي تلعبــه فــي مختلــف  التخطیطیــة ةالموازنــنظــرًا لمــا تشــكله 

ــن حیــــث التخطــــیط والمالیــــة الوظــــائف اإلداریــــة  ــواء مــ ــد تقیــــیم األداءالتحفیــــز فــــي أو الرقابــــة أو ســ ، فقــ

ــات المحاســـبیة  ضـــحتأ ــات اســــتنادًا إلــــى األدبیــ ــات  واإلجــــراءاتالمعلومــــات  مــــنمزیجــــًا الموازنــ والعملیــ

جــوده ( المطلوبــة أهــدافهافــي تحقیــق  األمثــل، كمــا أنهــا نظامــًا یوجــه المنظمــة التوجیــه والمالیــة اإلداریــة

 شـاملة یة محاسـب بخطـة المنظمـة وظـائف كافـة ربطتسـعى لـلـذلك فهـي  .)241: 2010وأبـو سـردانة، 

نجــاح إلـى إیضـاح هیكلهــا التخطیطـي لیراهــا المسـؤولون والتـي تــؤدي  التـي البــرامج أفضـل عـن تعبـر

 قائمـة مجـرد مـن التخطیطیـة الموازنـات مفهـوم تطـورلهـذا  .المنظمـة فـي تحقیـق أهـدافها المحـددة مسـبقاً 

 المــالي التخطیطبـالتنبـؤ المســتقبلي  صـور مــن صـورة لتصــبح اسـتخدامها وطـرق المسـتقبلیة بـالموارد

 لتغطیــة إیــرادات مــن تحقیقــه یجــب مــا بالتفصــیل لتوضــحواالجتمــاعي  واالقتصــادي والمحاسـبي 

  .محددة زمنیة فترة خالل والنفقاتالمصاریف 

 بهلتقییم األداء یلتزم  التخطیطیة معیار ةالموازنبـأن ) 32: 2005بطاینة، (فقد بین 

 الرشیدةالقرارات  التخاذ التي تعد أساساً  االنحرافات االمسؤولون عند التنفیذ حیث تتحدد بموجبه

الناحیة التخطیطیة فإن دورها یتضح في آلیة استخدامها  ومن. تقییم األداءفي المحاسبیة  والمساءلة

، في حین فإن دورها الرقابي المستقبلیة والمحاسبیة االقتصادیة حداثوباأل المنظمة أنشطةللتنبؤ ب أداةً 
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 التخاذ تمهیداً  االنحرافات اكتشافو  هوتقییماألداء  لقیاسالموازنة  تنبؤات ماستخداینعكس في 

  .بشكل ناجح اإلجراءات التصحیحیة المالئمة

ومنها جامعة الشرق والخدمي،  الصناعيوانطالقًا مما سبق أضحت المنظمات بشقیها 

المتاحة للوحدة خطیطیة بحاجة ماسة إلى إعدادا موازناتها التالهاشمیة  األردنیةاألوسط بالمملكة 

الشخصیة التي یسهل  واألهدافلمیول والرغبات لبعیدا عن تضمینها المحاسبیة خالل فترة محددة 

 ،الموازنة إعدادالتراخي في  أو الموازنات إعدادالحصول علیها وهو ما یطلق علیه التحیز في 

ورسم السیاسات واتخاذ  األداءم تقییفي في ممارسة وظیفة الرقابة المنظمة وبالتالي فان هذا یساعد 

المنشأة وتوطیدها بالشكل الذي یجعل الموازنات تصلح  أنشطةبتنسیق  الكفیلة واإلجراءاتالتدابیر 

  .نظمةللم المستقبلیةكفوءة وفاعلة ومؤشر یستعان به لوضع السیاسات واالستراتجیات  أداةالن تكون 

 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها): 2 - 1(
  

معظم وألن  ،أیة منظمة صناعیة كانت أم خدمیةالتخطیطیة في  نةالمواز  یةإلهمنظرًا   

 نظامها الماليتسعى لتطویر واستغالل األردن على وجه العموم ومنها الجامعات في  المنظمات

على تنفیذ الخطط والتحفیز  ةالرقابو وذلك من خالل التخطیط السلیم  ،األمثلاالستغالل والمحاسبي 

والموارد  اإلمكانیاتعدم استخدام  إلىالتي قد تؤدي  أو المعوقات تالنحرافااكي یتم اكتشاف 

حیث یعتبر نظام  ،تاالنحرافاتلك أمثل ومن ثم معالجة  استخداماً للوحدة المحاسبیة  المتاحة

بناء أنموذج محاسبي في  التي تمكن بواسطتها تحقیق المشاركة األدواتالموازنات التقدیریة احد هذه 

   .صحیح هذه االنحرافاتتحقیقي ل
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لمعرفة  منها األكادیمیةوخصوصًا  في المنظمات الخدمیةكافي  اهتمامونظرًا لعدم وجود 

تطبیقي ، تأتي هذه الدراسة لبناء أنموذج محاسبي التخطیطیة والمشاركة في إعدادها أهمیة الموازنات

تخطیط ورقابة وتحفیز في تقییم دور الموازنات التخطیطیة أداة و أهمیة لبیان  األكادیميفي المجال 

مشكلة الدراسة  إظهاروعلیه، فإنه یمكن  .بالمملكة األردنیة الهاشمیة جامعة الشرق األوسطفي األداء 

 : الحالیة بإثارة السؤال الرئیس التالي

  

بجامعة الشرق  أداة تخطیط ورقابة وتحفیز في تقییم األداءكدور الموازنات التخطیطیة ما "
 :التالیة الفرعیة األسئلة تق منهیش" األوسط؟

  
في تقییم ) ومبدأ المرونة ؛مبدأ الشمول؛ مبدأ الواقعیة(ما دور مبادئ إعداد الموازنة التخطیطیة  .1

 في جامعة الشرق األوسط؟ األداء

تركیز الموازنة التخطیطیة، المشاركة في (لموازنة التخطیطیة إلعداد االمتطلبات الرئیسة ما دور  .2

في ) نة التخطیطیة، إیصال الموازنة التخطیطیة، إظهار تفاصیل الموازنة لتخطیطیةإعداد المواز 

 في جامعة الشرق األوسط؟ األداءتقییم 

 في جامعة الشرق األوسط؟ األداءفي تقییم  )الفنیةو اإلداریة ( بیئة العملهل تؤثر  .3

  

    أهداف الدراسة ): 3- 1( 

أداة تخطیط ورقابة كدور الموازنات التخطیطیة على تعرف التهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى 

، وبالتالي فهي تُعد بجامعة الشرق األوسط في المملكة األردنیة الهاشمیة وتحفیز في تقییم األداء
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بمثابة األداة التي تضمن كفاءة إدارة الجامعة في اإلفادة من إمكانیاتها ومواردها لضمان جودة 

   :داف التالیةوذلك من خالل تحقیق األه .مخرجاتها

 .في جامعة الشرق األوسط األداءدور مبادئ إعداد الموازنة التخطیطیة في تقییم  علىالتعرف  .1

داء في جامعة الشرق في تقییم األالمتطلبات الرئیسة إلعداد الموازنة التخطیطیة بیان دور  .2

 .األوسط

 .جامعة الشرق األوسط في األداءفي تقییم ) الفنیةو  اإلداریة(بیئة العمل التعرف على تأثیر  .3

ل أن تكون نتائج هذه الدراسة بمثابة البوصلة التي توجه المسؤولین على إعداد وتنفیذ  .4 یؤمّ

ة واإلسراع في عملیة تطبیق الموازنة في الجامعة،  الموزانات في الجامعات وقیاداتها اإلداریّ

 .وبناء نظام محاسبي متمیز لها

ویر العمل بالموازنة التخطیطیة في جامعة الشرق الالزمة لتطوالمقترحات وضع التوصیات  .5

 .األوسط
  

  أهمیة الدراسة ): 4- 1(

  :تبرز أهمیة الدراسة بالنقاط اآلتیة

تبرز هذه األهمیة من اإلثراء الفكري الذي قد تسهم فیه من خالل تتبع  :األهمیة النظریة - أوالً 

متطلبات إعداد الموازنة التخطیطیة، مبادئ (األدب النظري والدراسات السابقة للمتغیرات الرئیسة 

بالشكل الذي یكون إطار مفاهیمي ) بیئة عمل الموازنات التخطیطیة، إعداد الموازنة التخطیطیة

لذا، ترى الباحثة أن أهمیة الدراسة تنبع من أهمیة بناء  .متكامل عن هذه المفاهیم ومنهجیة دراستها

ت، ومن هدفها الرئیس في استقصاء واقع تطبیق إطار نظري مقترح للموازنات التخطیطیة للجامعا
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عداد الموازنة في جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر كافة العاملین  اإلداریة فیها،  في المستویاتوإ

  .بكل متطلباتها ومعاییرها الموازناتتطبیق إعداد و وذلك من خالل التأّكد من 

ممارسة  أهمیةجادة للوقوف على طبیعة  محاولةھا تنبع أھمیة الدراسة من كون :یةماألھمیة العل - ثانیاً 

الموازنة التخطیطیة في  دورالتي تبین  ،في جامعة الشرق األوسط الموازنات التخطیطیة أداءتقییم 

البیانات الالزمة التخاذ القرارات الرشیدة المبنیة  وتوفیر ،تقییم األداءوالتحفیز في  الرقابةالتخطیط و 

 والمالیة اإلداریةوبیان أثرها من الناحیة جامعة الشرق األوسط بإمكانات  لكاملةاعلى الدراسة والدرایة 

في توجیه مواردها واستخدامها بالشكل  وكفاءتها جامعة الشرق األوسطوتقییم أداء  إیراداتها، على

مة الدراسة من مساندتها للمستویات اإلداریة المختلفة القائ هذهوتبرز أیضًا أهمیة . الفاعل المجدي

هتمام بشكل أكبر بتلك الموازنة، والتوجه التخطیطیة في توجیههم إلى اال الموازنةعلى تطبیق نظام 

 الروحلما لذلك من إیجابیات تنعكس على  ،نظام المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة تطبیقإلى 

 . العملي زیادة إنتاجیتهم في الالمعنویة للمشاركین في إعداد الموازنة وبالت

التي  - في حدود علم الباحثة - تُعد هذه الدراسة من الدراسات النادرة  :المساهمة العلمیة -ثالثا

في جامعة الشرق األوسط وعلى المستویین  األداءم یتبحث في واقع دور الموازنات التخطیطیة في تقی

  .العربي واألجنبي

         

  الدراسة  فرضیات): 5- 1(

المحددة لها، تمت صیاغة الفرضیات التالیة  واألهداف وأسئلتهاإستنادًا إلى مشكلة الدراسة 

  :الرئیسیة، التي جرى اختبارها، واستخالص النتائج والتوصیات من خاللها، وذلك على النحو التالي
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 HO1الفرضیة الرئیسة األولى 

مبــــدأ الشــــمول؛ مبــــدأ (داللــــة إحصــــائیة لمبــــادئ إعــــداد الموازنــــة التخطیطیــــة  وذ أثــــرال یوجــــد 

  . )  0.05( في جامعة الشرق األوسط عند مستوى داللة األداءفي تقییم ) لواقعیة ومبدأ المرونةا
  

  HO2 الفرضیة الرئیسة الثانیة

ـــرال یوجـــــد  ـــائیة لمتطلبـــــات إعـــــداد الموازنـــــة التخطیطیـــــة  وذ أثــ ـــة إحصــ تركیـــــز الموازنـــــة (داللــ

وازنــة التخطیطیــة، إظهــار تفاصــیل التخطیطیــة، المشــاركة فــي إعــداد الموازنــة التخطیطیــة، إیصــال الم

  . )  0.05( في جامعة الشرق األوسط عند مستوى داللة األداءفي تقییم ) الموازنة لتخطیطیة
  

  HO3 الفرضیة الرئیسة الثالثة

البیئة اإلداریة والبیئة (داللة إحصائیة لبیئة عمل الموازنات التخطیطیة  وال یوجد أثر ذ

  .)  0.05( جامعة الشرق األوسط عند مستوى داللةفي  األداءفي تقییم ) الفنیة

  

  أنموذج الدراسة ): 1-6(

وفرضیاتها ولتحقیق غرضها والوصول إلى أهدافها المحددة تم في ضوء مشكلة الدراسة 

) 1- 1(حیث یوضح الشكل . یوضح هذا النموذج) 1- 1(تصمیم نموذج الدراسة بمتغیراته، والشكل 

إذ یتضح أن المتغیر المستقل . وجود متغیرین أحدهما مستقل واآلخر تابعأنموذج الدراسة والذي یبین 

مبادئ إعداد الموازنة : هي والممثل في قیاس الموازنة التخطیطیة والذي تم قیاسها بثالثة أبعاد

كما یوضح الشكل . التخطیطیة، متطلبات إعداد الموازنة التخطیطیة، بیئة عمل الموازنات التخطیطیة

  . م األداء في جامعة الشرق األوسطیالمتغیر التابع وهو تقیأیضًا وجود 
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 أنموذج الدراسة )1 -  1(شكل 

  إعداد الباحثة: المصدر
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  :الدراسات السابقة اآلتیة على باالعتماد أنموذج الدراسة وقد تم بناء وتطویر
  

ة ومبدأ مبدأ الواقعی الشمول؛مبدأ ( في تحدید مبادئ الموازنة التخطیطیة االعتمادإذ تم 

: 2005؛ حماد، 157: 2004؛ عبداللطیف، 245: 2000الزامل، (ى ما حدده عل) المرونة

ة أداة تخطیط ورقابة فهي من قوم بمثابكون أن الموازنات التخطیطیة تإذ تعكس هذه المبادئ ). 145

  .ض أن تكون شاملة وواقعیة ومرنة للتحوالت والتطوراتو ر المف

تركیز الموازنة التخطیطیة، المشاركة في (الموازنة التخطیطیة  بمتطلبات إعدادأما ما یرتبط 

فقد ) التخطیطیةإعداد الموازنة التخطیطیة، إیصال الموازنة التخطیطیة، إظهار تفاصیل الموازنة 

وهذه  ).Kung, et..Al, 2013: 120-140؛ 97: 2006النجار، (الباحثة إلى ما حدده  استندت

أداة تخطیط ورقابة، حیث أن كًال من تركیز الموازنة التخطیطیة،  ةالموازناألبعاد تعكس كون أن 

یصال الموازنة التخطیطیة تعكس أن الموازنة أداة  والمشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة، وإ

  .وأن إظهار تفاصیل الموازنة التخطیطیة ما هو أال طریقة للرقابة. تخطیط

، و   آل آدم والـرزق، (فقـد لجـأت الباحثـة إلـى مـا حـدده  داریـة والفنیـةبیئة العمـل اإلما یرتبط بتحدید أخیرًا

ــــل،؛ 189: 2000 ــور والفضــ ــردانة؛ 380-375: 2002نــــ ـــــو ســـــ  ).265-260 : 2010، جــــــودة وأبـ

عــن تلــك  والحــوافز اإلنجــازوالــربط بــین  الــوظیفي للمــدیرینبهــدف بنــاء مقیــاس الستقصــاء مــدى رضــا 

فـي تقیـیم األداء فـي جامعـة الشـرق ) والفنیـة البیئـة اإلداریـة(لبیئة عمل الموازنـات التخطیطیـة المجاالت 

الواردة فـي الفقـرات المـذكورة فـي أسـتبانة الدراسـة وعـن رؤسـائهم وعـن وضـعهم الـوظیفي بهـدف  األوسط

  .ومجاالت تطبیقها بشكل أكثر فاعلیة بإعداد وتنفیذ الموازناتاالرتقاء 
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  حدود الدراسة): 1-7( 

  :ما یليتمثلت حدود الدراسة فی

تتمثل الحدود المكانیة لهذه الدراسة بجامعة الشرق األوسط بالمملكة األردنیة  :الحدود المكانیة

  .الهاشمیة

 2014مایو  إنجاز الدراسة، وهي الفترة الممتدة من شهرالمستغرقة في المدة الزمنیة  :الزمنیةالحدود 

  .2014عام ولغایة نهایة شهر أكتوبر 

كافة العاملین في اإلدارة العلیا والوسطى في جامعة الشرق ل الدراسة على ستشم :الحدود البشریة

األوسط ممثلین برئیس الجامعة، ونوابه، والعمداء، ورؤساء األقسام ومدیري 

  .الدوائر

  

           محددات الدراسة): 1-8(

من  االستفادةارتبطت هذه الدراسة بمجموعة من المحددات والقیود التي تنعكس في تحدید 

  :نتائج الدراسة ضمن حدود مجتمعها ومتغیراتها ومنها
  

الموازنات  بإعداد األوسطتفاوت درجات المعرفة من قبل العاملین في جامعة الشرق  .1

 .التخطیطیة مما یتطلب الجهد لتوضیح مضمون ومفاهیم االستبانة

مجتمع  عةالجامبمدى تعاون أفراد عینة الدراسة في  مرهونةأن دقة نتائج هذه الدراسة  .2

على اإلستبانه في المعلومات قد یتضمن  االعتماد؛ كما أنه من المتعارف علیه أن الدراسة
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قدرًا من التحیز الشخصي وعدم اإلجابة بمصداقیة من قبل بعض األشخاص المعنیین 

 .الدراسةبمجتمع 

 لمتمثلةواوالمتمثلة فقط في القیادات العلیا  األوسطإقتصار الدراسة فقط في جامعة الشرق  .3

في رئیس الجامعة ونائب الرئیس والعمداء وفي القیادات الوسطى المتمثلة في رؤساء 

 .اإلداریةورؤساء الدوائر  األقسام

  

  التعریفات اإلجرائیة): 1-9( 
  

خطة كمیة إلستغالل الموارد المتاحة  بأنهایمكن تعریف الموازنة التخطیطیة : الموازنات التخطیطیة

فهي  ،التي ترغب المنظمة في تحقیقها مستقبال ألهداف الل فترة زمنیة محددةللوحدة المحاسبیة خ

تعتبر تعبیر رقمي عن خطط وبرامج المنظمة بحیث تضمن تحقیق جمیع العملیات والنتائج المتوقعة 

  ).2011، نورالفضل و (في تحقق عائد مناسب على رأس المال  األهدافمستقبال، ویتمثل تلك 

 خطة قابلة رسم بقصد البحث في العلمي المنهج على یقوم الشامل عمل التعاونيال من نوع: التخطیط

  ).Kung, et..al., 2013(لالستثمار والموارد القابلة اإلمكانیات حدود في للتنفیذ

المستهدفة الواردة بالموازنات  األداءالنتائج الفعلیة المحققة یتم قیاسها في ضوء مستویات : الرقابة

م ذلك تحدید االنحرافات بمقارنة النتائج الفعلیة مع التقدیرات، وتحلیل هذه االنحرافات التخطیطیة، ویت

العالجیة التي  اإلجراءاتمن اتخاذ  اإلدارةوحسب مراكز المسؤلیات، وذلك حتى تتمكن  أسبابها إلى

  ).2002نور والفضل، (غیر المرغوب فیها مستقبال  االنحرافاتتكفل تفادي تكرار حدوث 
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وظیفة من الوظائف الرئیسیة للموازنات التخطیطیة یمكن أن تستخدم الموازنات  :یزالتحف

التخطیطیة كوسیلة لتحفیز األفراد وحثِهـم على تحقیق أهداف المنشأة من خالل توجیههم لتحقیق 

األهداف الرقمیة التي تتضمنها تلك الموازنات على أن تكون تلك األهداف طموحة وواقعیة في آٍن 

  ).Wijewardena, et.. al., 2004(واحد 

 أن إضافةطبقا لمعاییر سلیمة ومدروسة،  أعدت التي الموازنات التخطیطیةعلى  یعتمد: األداءتقییم 

بالموازنات التخطیطیة بحیث یمكن منح العاملین في  األهدافنظام الحوافز یمكن ربطه مع تحقیق 

 األهدافلم یتم تحقیق  إذاكما یعاقب العاملین ، األهدافتم تحقیق تلك  إذاوحوافز  مكافآتالمنظمة 

همالهمنتیجة تقصیرهم    .)2008ابراهیم والشیخ، ( وإ

 المؤسسة في النشاط أوجهتضمین كافة التقدیرات لإلیرادات والتكالیف ولكافة : شمول الموازنة

  ).21: 2001راضي وحجازي، ( ولجمیع إدارت المؤسسة وأقسامها ومراكز المسؤولیة فیها

التقدیرات الموضوعة في الموازنة التخطیطیة منطقیة وواقعیة بعیدًا  لفهأي أن تكون ك :قعیة الموازنةوا

  ).145: 2005حماد، ( عن المغاالة

ویسر ووفقًا  بسهولةالموضوعة في الموازنة التخطیطیة تعدیل التقدیرات  إمكانیةأي  :مرونة الموازنة

  ).245: 2000الزامل، (للظروف المحیطة 

والمتمثلة بمضامین الموازنة التي تساعد على تحقیق أهداف الموازنة من  :كیز الموازنة التخطیطیةتر 

عداد الموازنة التخطیطیة    .)Kung, et..al, 2013: 124(خالل تعزیز العالقة بین العاملین وإ
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ن العاملین أي مستوى المشاركة من قبل المدیرین والمسؤولی :المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة

في المنظمة في عملیة إعداد الموازنة التخطیطیة والدرجة التي تؤثر به هذه المشاركة على تحدید 

  ).Kung, et..al., 2013: 123( األهداف

مجمل العملیات اإلداریة التي تتطلبها عملیة إیصال الموازنة التخطیطیة  :إیصال الموازنة التخطیطیة

 ,.Kung, et..al(ي المنظمة بما یعزز الكفاءة لكافة عملیات المنظمة ذوي العالقة ف األطرافلكافة 

2013: 123.(  

حة الموجودة في الموازنة التخطیطیة الواض أي مقدار التفاصیل :إظهار تفاصیل الموازنة التخطیطیة

  ).Kung, et..al., 2013: 128(أثناء استعراضها من قبل األفراد ذوي العالقة في المنظمة 
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  الـفـصل الثاني 
  والدراسات السابقةاإلطار النظري 

  
  اإلطار النظري: المبحث األول

  
   المقدمــــــــة): 2-1(
  الموازنات التخطیطیة ومفهومهاوتطور نشأة ): 2-2(
  أهمیة وأهداف الموازنات التخطیطیة): 2-3(
  ةالتخطیطیة ومبادئها العلمی الموازنات إعداد متطلبات): 2-4(
  المعوقات التي تحد من فاعلیة الموازنات التخطیطیة): 2-5(
  جامعة الشرق األوسط): 2-6(
  

  الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة: المبحث الثاني
  الدراسات العربیة : أوالً 
  الدراسات األجنبیة : ثانیاً 
  ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة : ثالثاً 
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  ل الثاني الـفـص
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  اإلطار النظري: المبحث األول
 

  المقدمــــــــة ): 2-1(
  

عن طریق الموازنات من أقدم األسالیب المستخدمة، والتحفیز عد أسلوب التخطیط والرقابة یُ   

ات المالیة من دراس" الموازنات"أن المحاسبة اإلداریة قد استعارت هذا المصطلح أي مصطلح إذ 

 ففي األصل كانت كلمة الموازنة تطلق على الكشف الذي تعده الدولة لتقدیر إیراداتها ونفقاتها ،العامة

، ففي ، وتعني حقیبةBaguetteإلى الكلمة الفرنسیة  Budgetویرجع أصل مصطلح . المالیة

یعد تقدیرات الموازنة  في الحكومةالمراحل األولى الستخدام الموازنات كان وزیر المالیة اإلنجلیزي 

وتقدیمها إلى مجلس العموم البریطاني في حقیبة جلدیة، وعلى هذا أصبحت هذه التقدیرات معروفة 

 نشاطاتهاواتساع  ومع كبر المنشآت). 252-251: 2010جوده وأبو سردانة، ( Budgetباسم 

كد البیئي، بدأ المسؤولین في ونتیجة تعقد مشاكل إدارتها ومع التطور التكنولوجي وزیادة حالة عدم التأ

على أوجه النشاط والتحفیز الموازنات للتخطیط والرقابة  استخدامالمنشآت في مختلف أنحاء العالم 

تقدیریة تبین مبالغ وفي أول مراحل استخدام الموازنات، كانت عبارة عن جداول . المختلفة لمنشآتهم

 التكلفة التاریخیةذه الجداول تعد على أساس عما هو مطلوب من موارد لتنفیذ خطة معینة، وكانت ه

  ).2010الفضل ونور والراوي (والنتائج المتحققة في الماضي 
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عدو   هو فالتخطیط وعلى ذلك ،مؤسسة أي إدارة لنجاح األدوات همأ من التخطیط بذلك یُ

عدو  ،ذلكل الالزمة الوسائل وتحدید تحقیقها، المطلوب المستقبلیة األهداف تحدد التي العملیة  یُ

 اإلدارة أهداف تحقق التي الوسائل همأ منالمحاسبیة  التخطیطیة الموازنات باستخدام المالي التخطیط

  ).Chong & Chong, 2002: 67( إلتخاذ القرارات الرشیدة والرقابة في مجال التخطیط

 تقدیرات وضع على أساساً  الموازنة تعتمد فكرةإلى أن  )417: 2009(صیام وقد أشار 

 والخارجیة الداخلیة العوامل لجمیع الشاملة الدراسة وبعد الجامعة، المؤسسة أو لخطةبلیة متوقعة مستق

 إدارة الوحدة لرقابة الداخلیة العوامل تخضع حیث الموازنة، فترة خالل تسود أن التي یتوقع المحیطة

  .الجامعة إدارة رقابة نطاق خارج الخارجیة العوامل في حین تقع ،االقتصادیةالمحاسبیة و 

ة واعتماد تلك التي لذا تقوم عملیة التخطیط في الجامعات على تحدید واختیار البدائل المتاح

وانطالقًا . ضمن اإلمكانیات المتاحة واستخدام الوسائل الالزمة لتحقیق تلك األهداف تحقق أهدافها

محاسبي عبیر مالي من هذا الوصف فرق البعض بین الموازنة والخطة حیث عرفوا الموازنة بأنها ت

ولكنها أداة للتعبیر أو محاسبیة لخطة معینة، وعلیه فإن الموازنة لیست في حد ذاتها خطة اقتصادیة 

 ,.Horngern et.al(وزمالئه في تعریف الموازنة  Horngernعن الخطة وهذا ما ذهب إلیه 

  ).2010(الفضل ونور والراوي دراسة المشار إلیه في  ،)2000

إلى  الكلیة التنظیمیة األهداف ترجمة عملیة على تنطوي الموازنةلقول بأن وبذلك یمكن ا 

 وتقییمهالفعلي  األداء قیاس ذلك بعد یتم حیث لألداء أهداف أو استخدامها كمعیار یتم مالیة وحدات

تكون الموازنات التخطیطیة  كما أن ).Wijewardena, et..al., 2004: 210(بالموازنة  بالمقارنة

 اإلدارة محل یحل أن یمكن ال الموازنة إعداد لذلك فإن ، وتنفیذها إعدادها ُأحسن إذا لیةأكثر فاع
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 المدراء یحملها التي المهارات على استخدامها أداة یعتمد فقط هي بل عنها، بدیال یكون أو الجیدة

 هناك أن حقیقة تظل الموازنة من بكثیر أكثر هو ما اإلدارة تتضمن أن من بالرغم وظائفهم، إلى

 تكافلیة عالقة بأنها وموازنتها الجامعة بین العالقة وتعتبر اإلدارة والموازنة، بین وثیقا وتالحما تشابكاً 

  ).7: 2005حماد، (

  

  الموازنات التخطیطیة ومفهومهاوتطور نشأة ): 2-2(
  الموازنات التخطیطیةوتطور  نشأة): 2-2-1(

  

ثر الثورة الفرنسیة وصدور قرارات الجمعیة الموازنة بشكلها الواضح في فرنسا على إنشأة 

عالنها وثیقة حقوق اإلنسان التي أكدت على حق الشعب  1789الوطنیة التأسیسیة في سنة  وإ

الذي أعطى  1791ذلك دستور  تليمباشرة أو بواسطة ممثلیه في الموافقة على فرض الضرائب ثم 

فرنسا في تطبیق فكرة الموازنة العامة  تلي المجلس التشریعي حق التحدید المسبق للنفقات العامة ثم

، وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین بدأت الكثیر من 1863للدولة روسیا سنة 

الدول اإلستفادة من التجربة اإلنجلیزیة والفرنسیة كمظهر من مظاهر الدیمقراطیة فقد بدأت أولى هذه 

أما على  1921كیة بصدور قانون الموازنة والمحاسبة سنة المحاوالت في الوالیات المتحدة األمری

لضمان سداد  1880النطاق العربي فقد كانت مصر هي أول دولة تطبق نظام الموازنة العامة عام 

 1923الدین األجنبي وفوائده وكانت البدایة الحقیقیة لنظام الموازنة العامة في مصر عام  أقساط

ت إیرادات الدولة ومصروفاتها وكیفیة إقرار الموازنة العامة بإشتمال أول دستور على مواد شمل

  ).2011، األولالمحاسب (  ومواعید تقدیمها إلى البرلمان وتحدید السنة المالیة لها
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عندما حدد قانون  1932ثم تلي مصر في تطبیق نظام الموازنة العامة للدولة سوریا عام 

دیر اإلیرادات والمصروفات، ثم تطبیق األردن نظام المحاسبة العامة الصادر في ذلك العام أسس تق

ثم  1960ثم الكویت  1958ثم المغرب  1954وتلتها السعودیة عام  1952الموازنة العامة لها 

، 1973بشكلها المنظم وفي اإلمارات عام  1975بشكل غیر منظم وفي عام  1970البحرین عام 

بظهور أول تجربة تخطیطیة لها تمثل في  1973وفي الیمن ظهرت الموازنة العامة للدولة عام 

 ).2011، األولالمحاسب ( 1976 إلى 1973البرنامج اإلنمائي الثالثي للسنوات من عام 

 ومؤسســـاتالتــي تســـتخدمها المنظمـــات  األدوات أهـــموبــذلك تمثـــل الموازنـــات التخطیطیــة احـــد 

ة ومــن ثــم تحقیــق التماســك فــي خطــة عمــل مســتقبلی أهــدافهافــي ترجمــة  أنواعهــاعلــى اخــتالف  األعمــال

وبالتــالي فــان هــذا ســیعزز الجامعــة فــي ممارســة وظیفــة . النشــاط الــذي تقــوم بــه أوجــهوالتكامــل لمختلــف 

ــراراتورســـم السیاســـات واتخـــاذ والتحفیـــز الرقابـــة  ـــة بتنســـیق  واإلجـــراءات القـ مـــع الجامعـــة  أنشـــطةالكفیل

كفـــوءة وفاعلـــة  أداةتصـــلح الن تكـــون  المحاســـبیةوتوطیـــدها وبالشـــكل الـــذي یجعـــل الموازنـــات موظفیهـــا 

  . المتعلقة بتطویر الجامعةالسیاسات المستقبلیة ومؤشرا یستعان به في وضع 

التخطیطیـــة شـــاع  أن مصـــطلح الموازنـــة) 25: 2007خلـــف اهللا، ( فـــي هـــذا المجـــال بـــینو 

 طـیط،للتخ أداة كونهـا إلـى صـریحة إشـارة الموازنـة التخطیطیـة اصـطالح في أن أساس استخدامه على

 زمنیـة فتـرة تخـص التـي والمصـروفات اإلیـرادات بـین لتحقیـق التـوازن كـأداة الموازنـة اسـتخدام بـدأ وقـد

 الرقابـة، أهـداف لتحقیـق المسـتقبل فـي لـألداء معینـة بمعـاییر تقـدیراتها ربـط تـم ثـم المسـتقبل، فـي معینة

 األنشـطة مختلـف بـین سـیقالتن أغـراض لتحقیق الجامعة في النشاط جوانب كافة لتشمل اتسعت وأخیراً 
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 اآلونـة فـي اسـتخدامها فـي التوسـع وازداد زادت قـد الموازنـات أهمیـة أن ذلـك ویعنـى علیهـا، والرقابـة

  .الوحدات االقتصادیة األخیرة بمختلف
  

  :الموازنات التخطیطیةتطور 

؛ 2000آل آدم والرزق، ( مرت الموازنة التخطیطیة في عدة مراحل تطور وعلى النحو اآلتي

  ): 2010؛ المهدي، 2009یان، عل

تعد الموازنة في هذه المرحلة على شكل جداول تمثل اعتمادات للنفقات العامة مقابل  :المرحلة األولى

جداول تمثل اإلیرادات العامة الالزمة لتمویل تلك النفقات على أساس التقسیم اإلداري في الدولة 

توزیع النفقات على  بمبدأریة ولكنها بعد أن أخذت وكان یطلق على الموازنة المعتمدة الموازنة اإلدا

أساس أغراض الصرف على السلع والخدمات التي تحتاجها وتنفذها اإلدارات الحكومیة أطلق علیها 

البنود، كما أطلق علیها في تلك المرحلة الموازنة الرقابیة ألنها كانت تهدف إلى فرض رقابة   موازنة

ولة التغلب على عیوب اإلدارة الحكومیة ومنع االختالسات المالیة مركزیة على اإلنفاق العام ومحا

والصرف بغیر وجه حق وذلك ما یحقق الهدف من تطبیق نظام الموازنة في كونها وسیلة وقایة 

ورقابة وال بد لتحقیق ذلك تبوب اإلیرادات العامة والمصروفات العامة بشكل یمكن من الرقابة علیها 

 .تنفیذهاومحاسبة المسئولین عن 

في هذه المرحلة تحول االهتمام األساسي للموازنة العامة من فرض الرقابة إلى  :المرحلة الثانیة 

خدمة اإلدارة الحكومیة والسیطرة على فعالیات اإلدارة الحكومیة لتحقیق وفورات نقدیة حقیقیة وتحقیق 

دارة وموازنة البنود في شكل أفضل استخدام ممكن للموارد المتاحة مما ترتب علیه ظهور موازنة اإل

عن طریق إیجاد  كفاءتهاموازنة برامج وأداء وكان الهدف من ذلك هو تطویر الخدمة الحكومیة ورفع 
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وسیلة لقیاس األعمال المنجزة وأطلق على الموازنة في هذه المرحلة موازنة البرامج والداء والتي تعتبر 

دات معبرًا عنها في شكل برامج ومشروعات محددة الموازنة بأنها خطة توضح األهداف المحددة للوح

، فطبقًا للبرامج یتم تبویب الموازنة طبقًا للوظائف األساسیة ثم تحدید البرامج تحت كل وظیفة ویقصد 

 فهو یعتمد على الماضي وعلى ما المستخدمةباألداء التركیز على ما تم تحقیقه ولیس على الوسائل 

اد تقدیرات الموازنة بحیث یتقرر البرنامج أوًال وبذلك یتحدد اإلطار تم تسجیله فعًال وذلك عند إعد

 . الذي یمكن من خالله قیاس األداء

وفي هذه المرحلة تطور اهتمام الموازنة العامة من فرض الرقابة وخدمة اإلدارة إلى  :المرحلة الثالثة

فعالة في التأثیر على اإلقتصاد  خدمة العملیة التخطیطیة من خالل النظر إلى الموازنة باعتبارها أداة

القومي بحیث أصبح اإلهتمام على محاولة الربط بین السیاسة المالیة واالقتصادیة للحكومة بخطة 

اقتصادیة محددة عن طریق مجموعة من البرامج واألنشطة بهدف تحقیق األهداف المالیة 

ات المرتبطة بالمفاضلة بین واالقتصادیة للحكومة بحیث أصبحت الموازنات وسیلة التخاذ القرار 

البرامج البدیلة للوصول إلى األهداف ، فهي تقدم البیانات الخاصة بالتكلفة والعائد بالنسبة لألسالیب 

أو البرامج البدیلة ووسائل قیاس المنتج النهائي واتخاذ القرار المناسب على ضوء ذلك حتى یتم توزیع 

نظام متكامل أطلق علیه  إلىوبذلك تحولت الموازنة  الموارد المحددة على االستخدامات المتعددة

نظام موازنة التخطیط والبرمجة وكما هو معروف من أن التخطیط یستلزم وجود الرقابة لذا فإن هذا 

النوع من الموازنات قد عالج وظائف الموازنة المتمثلة في التخطیط واإلدارة والرقابة على أنها وظائف 

  .مكملة ولیست متنافسة
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ظهرت هذه المرحلة من مراحل الموازنة بغرض تحسین استخدام المحاسبة في مجال  :رحلة الرابعةالم

التخطیط وتخصیص الموارد ، لذا ظهرت إلى الوجود الموازنة التخطیطیة ذات األساس الصفري أو 

عتمادًا على هذ 1973الموازنة الصفریة والتي بدأ تطبیقها في والیة جورجیا األمریكیة عام  ه وإ

الموازنات فإن التقدیرات المالیة لألنشطة یجب أن تبدأ من الصفر بحیث ینظر إلى كافة البرامج 

والمشروعات الجدید منها والقدیم على أنها جدیدة وعلى افتراض أنها تبدأ من نقطة الصفر وبذلك 

إللحاح یمكن تقویم مدخالت ومخرجات النشاط مع إعطائه ترتیب أولویة التنفیذ على ضوء درجة ا

  .في تنفیذ النشاط بالنسبة لألنشطة األخرى

 الرغبةإلى التطور الحاصل في الموازنات التخطیطیة ) 149: 2004اللطیف،  عبد(ویُرجع 

 من العلیا اإلدارة تتمكن هاومن خالل للمعلومات، الراجعة والتغذیة لالتصال فعالة وسیلة إیجاد في

نجازاتهم اإللمام  ویتم بالجامعة، العاملین لدى لحوافزل إیجاد نظام في الرغبة إضافة إلى .بمشاكلهم وإ

 العمل عن ورضا دافعیه من علیه یترتب وما في إعداد الموازنة، مشاركتهم خالل من ذلك تحقیق

 التأكد وعدم المخاطرة حالة مواجهة في الرغبة .العمل ضمن فریق األداء وتقویة روح مستوى ورفع

 بالمستقبل تنبؤ من یتضمنه وما الموازنة إن إجراءات إعداد حیث ليالعم الواقع بها یتصف التي

 متى حلها سبل دراسة إلى باإلضافة قبل حدوثها دراسة المشاكل المحتملة على یساعد أن یمكن

 وسیلة إیجاد في الرغبة) 2( ،األداء وتقییم للرقابة فعالة وسیلة إیجاد في الرغبة) 1: (مثل حدثت

 األسالیب بین إلى التنسیق تهدف الموازنة حیث بالجامعة النشاط أوجه ختلفم بین للتنسیق فعالة

 في الرغبة) 3(، المتاحة بالجامعة الموارد االقتصادیة كافة وبین إتباعها الممكن والوسائل والطرق
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 األنشطة بین خالل التنسیق ممكن استخدام أفضل للمؤسسة المتاحة االقتصادیة الموارد استخدام

 .الموارد من واحتیاجاتها المختلفة

وعلیه، ترى الباحثة أن تطبیق مفهوم الموازنات التخطیطیة یعتمد على مجموعة من المبادئ 

والقواعد التي تعتبر بمثابة الخارطة التوضیحیة التي من المفترض أن تتبعها كل مؤسسة، فالشرط 

یصعب  حیث للموازنات، یذیینالتنف المدیرین األساسي لنجاح الموازنات عملیًا هو قبول واستخدام

   .وقبول اقتناع عن المدیرین یستخدمها لم إذا وظائفها من ألي الموازنة أداء تصور
  

  الموازنات التخطیطیةمفهوم ): 2-2-2(
  

عد التخطیط السلیم أداة تساعد على تحقیق األهداف الرئیسیة والف    عیة باإلضافة إلى ر یُ

نیات المتاحة، وتتضمن عملیة التخطیط محاوالت جادة من جانب بین األهداف واإلمكا نز اتحقیق التو 

اإلدارة للتنبؤ بالمشاكل التي قد تصادف تحقیق أهداف معینة، وبالتالي التوصل إلى أفضل األسالیب 

تخاذ قرارات لترشید استغالل الموارد امن  لمقابلة هذه المشاكل تجنبًا لعنصر المفاجأة وما یترتب علیه

یرتبط مفهوم الموازنات التخطیطیة بالمفهوم الحدیث لإلدارة العلمیة و . )1: 2007اغي،السی(المتاحة 

في المشروعات االقتصادیة وتعد الموازنات التخطیطیة من أهم الوسائل الضروریة لممارسة وظیفتي 

توازن وكلمة موازنة تعني ال ،التخطیط والرقابة، وبذلك تشكل أحد األركان الرئیسیة للمحاسبة اإلداریة

  ).1: 2007السیاغي ،(بین شیئین، فاإلنسان یوازن بین ما ینفقه وبین ما یمكن الحصول علیه 

وهناك تعاریف متعددة للموازنة التخطیطیة، یركز كل تعریف منها على ناحیة معینة تختلف  

لرقابة باختالف الكتاب واتجاهاتهم الفكریة والعلمیة، وتدور غالبیة هذه التعاریف حول التخطیط، ا

بأنها خطة مالیة تحدد ) 195: 2000(جمعة،وقد عرفها . والتحفیز واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة
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 أما .مقدمًا الموارد الالزمة لتنفیذ األنشطة المختلفة ولتحقیق األهداف المطلوبة خالل فترة زمنیة قادمة

 للحصول مفصلة بأنها خطة فقد عرفها )Garrison & Noreen, 2003: 213( جارسون ونورین

 خطة تمثل وهي محددة، زمنیة فترة خالل واستخدامها، المتاحة األخرى المالیة والموارد الموارد على

  .كمیاً  عنها معبراً  مستقبلیة

 الخاصة التقدیرات ترجمة بموجبه یتم بأنها أسلوب) 17: 2005(العمري، في حین عرفها 

 حیث ونقدیة، ومالیة كمیة خطة صورة في ددةمح مستقبلیة فترة في االقتصادیة  الوحدة بأنشطة

 الموازنة تمثل كما األهداف، تلك لتحقیق اتخاذها الواجب تحقیقها، والقرارات الواجب األهداف توضح

 بأنها) Horngren, et.. al., 2009: 133( وعرفها هورنجرین .األداء لتقییم وأساساً  للرقابة مقیاساً 

عبیر كمي لخطة عمل، ووسیلة للتنسیق والتطبیق تتلخص بموجبها الموازنات التخطیطیة ما هي إال ت

ترجمة مالیة وكمیة "بأنها ) 1: 2007(ویعرفها السیاغي . لمؤسسةأهداف األقسام المختلفة في ا

 المحمود،(بین  وقد ،"خالل فترات مقبلةونقدیة لألهداف التي ترغب الجامعة في تحقیقها مستقبًال 

أنها للموازنات التخطیطیة إال أنها جمیعًا تلتقي في  ات عدةریفد من تعبأن هناك العدی) 7: 2005

ال تقتصر على كونها  وأنها .تخمن النفقات واإلیرادات لفترة قادمةوهي  .أرقام تقدیریة ولیست فعلیة

أداة من أدوات وهي  .أداة تخطیطیة بل كونها أداة رقابیة وتنسیقیة، وأداة من أدوات االتصال

 .مالي واالقتصادي ولیست أداة تقلیدیة لتقدیر حجم اإلنفاق واإلیراد فقطالتخطیط ال

ــــة      ــــة التخطیطی ــــة الموازن ــــة  بأنهــــاوتعــــرف الباحث ـــل التنفیذی ــــة أو كمیــــة لخطــــة العمـ ترجمــــة رقمی

والمبنیــة علــى أســس المســتقبلیة فــي إتخــاذ القــرارات الرشــیدة والمنبثقــة عــن إســتراتیجیة وسیاســة الجامعــة 

أن الموازنـات وعلیـه، تـرى الباحثـة . المحاسـبي التطبیقـيوفرضیات مبنیـة علـى التحلیـل واضحة ومعرفة 
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التخطیطیـة عبــارة عـن تعبیــر كمــي ومـالي تفصــیلي لخطـة معینــة تغطــي كـل نــواحي النشـاط فــي الوحــدة 

علـــى أنشـــطتها والتحفیـــز االقتصـــادیة لفتـــرة محـــددة مقبلـــة، بهـــدف تحقیـــق التنســـیق والرقابـــة المحاســـبیة و 

ــبیةاتهـــا، وبالتـــالي تحقیـــق أهـــداف الوحـــدة اوعملی باســـتخدام أفضـــل الوســـائل واألســـالیب  لمالیـــة والمحاسـ

القیــام بهــا وتطویرهــا الجامعــة تســعي عــن خطــط وبــرامج جــدولي فهــي بــذلك تُعــد تعبیــر رقمــي  .المتاحــة

عائـد  قیـوتتمثـل تلـك األهـداف فـي تحق. بحیث تضمن تحقیق جمیع العملیات والنتائج المتوقعة مستقبالً 

مناســب علــى رأس المــال، خفــض التكــالیف، تحقیــق نســبة ربــح معینــة، تقــدیم الخــدمات بجــودة مرتفعــة 

 رفــع الكفایــة اإلنتاجیــةتحفیــز أفرادهــا لتطبیــق الموازنــة الســلیمة لوتحقیــق كمیــة اإلنتــاج المناســبة وأخیــرًا 

  .بكفاءة وفاعلیة
  

   :المفاهیم المختلفة للموازنة

ترجمة رقمیة أو كمیة لخطة العمل  بأنهالموازنة التخطیطیة لاحثة ف البیتعر إنطالقًا من 

التنفیذیة والمنبثقة عن إستراتیجیة وسیاسة الجامعة والمبنیة على أسس واضحة ومعرفة وفرضیات 

المنادي باستخدام مصطلح الموازنة التخطیطیة وموافقتها للرأي  .مبنیة على التحلیل الرباعي للجامعة

ألن استخدام كلمة الموازنة تعني أن عملیة ، األصوب إذ أنهالمیزانیة التقدیریة  لیحل محل اصطالح

التوازن لیست أساسًا متحققًا كما هو الحال في المیزانیة الناتجة عن إثبات العملیات المالیة على 

ات أساس نظریة القید المزدوج ولكن ال بد من تدخل مباشر إلجراء عملیة التوازن وال تتم إال لعملی

غیر محددة على وجه الدقة وهي بذلك عملیات متوقعة وقد أصبحت هذه العملیات أمرًا واقعًا ال بد 

من إثباتها محاسبیًا للوصول في النهایة إلى المركز المالي الفعلي للنشاط والذي تظهره المیزانیة 

وهذا التفسیر یؤكد على  العمومیة وبذلك یدل التوازن في المیزانیة على أنها متوازنة بنفسها دون تدخل
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أن مصطلح الموازنة هو المصطلح المناسب الستخدامه في التعبیر عن التقدیرات التي تتم لفترة 

قادمة والنه یشیر بوضوح إلى كون تلك التقدیرات أداة للتخطیط الذي یترتب علیه تلقائیًا أنها أیضًا 

ن به عملیة الرقابة ، فالتخطیط أسلوب غیر أنها أداة الرقابة ألن التخطیط یستلزم بالضرورة أن تقتر 

نما یستخدم لوضع نمط أو معیار للمقارنة حتى یمكن متابعة التنفیذ وتقییم األداء  مقصود لذاته وإ

 وعمومًا هناك سبعة مفاهیم رئیسیة للموازنة وهي .على أساس هذه الخطة المعدة سلفاً 

  ) :4- 2: 2007السیاغي،(

 أساسیةطبقًا لهذا المفهوم ینظر إلى الموازنة العامة على أنها أداة  :المفهوم التخطیطي للموازنة .1

للتخطیط تركز على ما سیكون ال على ما تم فعًال وأصبح الربط بین التقدیرات وبین تحقیق 

األهداف المخططة ومن ثم أصبحت مهمة جهاز الموازنة في إطار هذا المفهوم هو التحلیل 

ذا الجهاز تتركز في مرحلة ما قبل اإلعداد وهي مرحلة ولیس مجرد الفحص وأصبحت جهود ه

تحدید السیاسات العامة، وال یلغي هذا المفهوم الدور الرقابي ألن التخطیط یستلزم أن تقترن به 

عملیة رقابة وألن التخطیط ال یحقق أهدافه إال بوجود الرقابة وبذلك المفهوم التخطیطي للموازنة 

بة هي عناصر تكمل بعضها البعض في نظام الموازنة العامة وألن بأن التخطیط واإلدارة والرقا

هذا النظام مهما كان أولیًا فإنه أعد من أجل أن یحقق أغراضًا ثالثة هي التخطیط واإلدارة 

والرقابة وال یمكن الفصل بین هذه األغراض لنظام الموازنة واختالف مفهوم الموازنة من مفهوم 

  . لنظام الموازنة أخرعلى غرض إلى أخر هو بسبب سیطرة غرض 

هو المفهوم الذي ینظر إلى الموازنة على أنها جداول ألرقام : لمفهوم المحاسبي للموازنةا .2

حسابیة تشمل االعتمادات المخصصة والمتوقع إنفاقها واإلیرادات المتوقع الحصول علیها خالل 
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اهیم الموازنة فقد رافق الموازنة منذ فترة فعلیة غالبًا ما نكون سنة ویعتبر هذا المفهوم من أقدم مف

، وطبقًا لهذا المفهوم ال بد أن تقدیرات الموازنة لنشاط معین شاملة لجمیع اآلنإنشائها وحتى 

المعامالت الذي یكون ذلك النشاط طرفًا منه سواء كانت معامالت خاصة بتحقیق الدخل أو 

لدخل أو اإلیراد للوصول إلى بیان اإلیراد أو كانت المعامالت تتعلق بكیفیة التصرف بذلك ا

 .متوازن لتلك العملیات سواء على مستوى موازنة األسرة أو موازنة المشروع أو موازنة الدولة

ة ومحاسبیة كما أنها تصبح عنصرًا أساسیًا من عناصر یالموازنة خطة مال دعتُ ووفقًا لهذا المفهوم 

 .علم المحاسبة والنظام المحاسبي

أداة للرقابة المركزیة على اإلنفاق العام ولذلك فإن التصنیف  هو: للموازنة المفهوم الرقابي  .3

 أساسهو المدخل األساسي للرقابة وطبقًا له تبوب النفقات العامة على و  اإلنفاقالتفصیلي ألوجه 

الوحدات المتضمنة أوجه النشاط أو الخدمات واألغراض المختلفة ویتم تقدیر النفقات واإلیرادات 

 .السالبة االنحرافاتوال بد من تحقیق تلك التقدیرات عند تنفیذ الموازنة واإلبالغ عن  ،ذلكطبقًا ل

على الدور الذي تلعبه الموازنة في قیاس األداء  هذا المفهوم یركز: المفهوم اإلداري للموازنة  .4

 وطرق هذا القیاس والتقاریر الخاصة ببیانات أداء العمل بحیث یساعد الموازنة على توجیه

لیة إعداد الموازنة ومراقبة تنفیذها ؤو ، وبتبني هذا المفهوم یوكل مسإدارة الجامعة وتطویر وتنظیم 

وطبقًا لهذا المفهوم تصنف للمؤسسة،  إلى الجهاز اإلداري المرتبط مباشرة بالرئیس التنفیذي

ئف واألنشطة یسایر المفهوم اإلداري لها بحیث یتم التصنیف طبقًا للمهام أو الوظا الموازنة بما

 .والمشروعات وبذلك تدخل الموازنة في نطاق دراسة اإلدارة العامة
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وسیلة لمحاربة التضخم أو الكساد  أصبحت الموازنة نأ یعني:  المفهوم االقتصادي للموازنة  .5

االقتصادي ووسیلة لتوازن التقلبات االقتصادیة وداعمة للتنمیة القومیة والتخطیط القومي وبذلك 

 . فروع دراسات تخطیط االقتصاد القوميأصبحت أحد 

طبقًا لهذا المفهوم یمر إعداد الموازنة منذ بدایتها وحتى إحالتها إلى : المفهوم السیاسي للموازنة .6

وزارة أو  سسة أوىؤ مسالالسلطة التشریعیة بخطوات مختلفة یطبعها العمل السیاسي الجماعي على 

في التنسیق بین مشروعات الموازنات المختلفة  مصلحة حكومیة ثم یلي ذلك دور وزارة المالیة

إلعداد المشروع النهائي المتكامل للموازنة وعرضه على مجلس الوزارة الذي یقوم بدراستها على 

ضوء السیاسة العامة للموازنة واتجاهاتها والمحددة سلفًا ثم تعرض بعد ذلك على السلطة 

 . التشریعیة للموافقة علیها

هي  أو ألي مؤسسة یرى فقهاء القانون أن الموازنة العامة للدولة: لموازنةالمفهوم القانوني ل .7

قانون أخر باإلضافة إلى إشتمالها على  أيالتي یمر بها  هانفس اإلجراءاتبقانون ألنها تمر 

یرادات ال یمكن الخروج  الجامعة أو أحكام قانونیة تنظم مالیة الدولة وما تشمله من نفقات وإ

  .عنها

من األهداف، لذلك توجد  دیدالموازنات التخطیطیة تُعد لخدمة العر بالذكر أن ومن الجدی

د غالبًا عتُ و الفترة الزمنیة التي تغطیها فقد تكون طویلة األجل  نهاممعاییر كثیرة مختلفة للتمیز بینها 

و سنة مالیة أو ثالث شهور أ(د لمدة عتُ و األجل  أو قصیرة) بین خمس وعشر سنوات(لفترة تتراوح 

إلى تخطیط ورقابة المشروعات االستثماریة التي تنتج  تهدفوازنات االستثماریة التي م، أو ال)شهر

، أو )أراضي، مباني، آالت ومعدات، أثاث وتجهیزات، وسائل نقل( عنها إضافة أصول ثابتة جدیدة 
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حالل األصول القدیمة بما یتمشى مع التطورات التكنولوجیة المعاصرة والتي  تشمل تقدیرات تطویر وإ

فة كل من النفقات االستثماریة ومصادر التمویل المتوقعة والبرنامج الزمني للتنفیذ، وقد تكون لتكلا

  ).2010الفضل ونو والراوي، (مرنة  الموازنة ثابتة أو

  

  أهمیة وأهداف الموازنات التخطیطیة): 2-3(
  أهمیة الموازنات التخطیطیة): 2-3-1(

    

لتخطیطیة من الدور الذي تلعبه في الوظائف اإلداریة المختلفة سواء تنبع أهمیة الموازنات ا

ویعد نظام الموازنات التخطیطیة مزیجًا من تدفق . تقییم األداء مالرقابة أ مأكان ذلك للتخطیط أ

ا من  التخطیط ونظامًا للرقابة المعلومات واإلجراءات والعملیات اإلداریة، ویعد في الوقت نفسه جزءً

أوجه النشاط في المشروع، وما یرتبط بذلك من اعتبارات سواًء أكانت بمفردها، أم مع على مختلف 

غیرها، وهو معیار لتقییم األداء یلتزم به المسؤولون عند التنفیذ حیث تتحدد بموجبه االنحرافات التي 

  ). 36: 2005بطانیه، (تعد أساسًا التخاذ القرارات التصحیحیة والمساءلة المحاسبیة وتقییم األداء 

 التخطیط ـد الموازنة التخطیطیة الوسیلة العملیة التي تساعد اإلدارة على تحقیق وظائفعتُ كما       

والتنسیق والرقابة واالتصال والدافّعـیة، كما  تُمكن  من تطبیق مبدأ مركزیة المسؤولیة ومركزیة الرقابة 

یض السلطات دون أن تفقد سیطرتها على واحد، إذ أنها تمد اإلدارة باألداة التي تحقق تفو ٍن آ في

شرط األساسي لنجاح نظام الموازنات في التطبیق العملي هو قبول لاو . المسئولین عن التنفیذ

لم  إذا اتصور أداء الموازنة ألي من وظائفه واستخدام المدیرین التنفیذیین للموازنات، حیث یصعب

ألهداف التي تحققها الموازنة التخطیطیة تتلخص وبعامة فإن ا. یستخدمها المدیرین عن اقتناع وقبول

عدة المدیرین على وضع أهداف واقعیة عن طریق رسم خطط وسیاسات مستقبلیة تضمن اسمفي 
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. مساعد اإلدارة على أخذ االحتیاطات الالزمة للظروف المحتملة والتكیف معهاو  ،تحقیق األهداف

تحفیز العاملین وحثهم ل ،لى أوجه النشاط المختلفةوهي أداة اإلدارة في التنسیق واالتصال والرقابة ع

ائج الفعلیة بالمدرج بالموازنة ساعدة على تقییم األداء بمقارنة النتملاو  ،على بلوغ األهداف المحددة

  .)5: 2007السیاغي (

، حیث یتمثل الدور والتحفیز ویمكن استخدام الموازنات بنجاح في عملیات التخطیط والرقابة

االقتصادیة المحاسبیة و وازنة في استخدامها أداةً للتنبؤ بأنشطة المنشأة وباألحداث التخطیطي للم

المستقبلیة، في حین یتمثل الدور الرقابي للموازنة في استخدام تنبؤات الموازنات التخطیطیة أساسًا 

حجاج ( لقیاس األداء وتقییمه، واكتشاف االنحرافات تمهیدًا التخاذ اإلجراءات التصحیحیة المالئمة

  ).217: 2001ومكرم، 

 یتم تخطیط، أداةانها التخطیطیة تنبع من  الموازنة بأن أهمیة) 20: 2005العمري، (ویشیر 

 رقابیة أداة وهي. القتصادیة الوحدة أنشطة لكافة المناسبة الخطط ووضع بالمستقبل التنبؤ خاللها من

 داخل المختلفة التنفیذیة المالیة لإلدارات على التصرفات الكامل اإلشراف لها تضمن اإلدارة بید فعالة

 الخطط تقییمستساعد على  فإنها فعالة، رقابة كأداة الموازنة ما استخدمت إذا و. المحاسبیة الوحدة

نجاز تحقیق أجل من الموازنة لمدیري الصالحیات وتفویض المسؤولیات تحدیدو  ،األجل قصیرة  وإ

 و ،المختلفة األنشطة على والرقابة اإلنجاز أجل من للمشروع المتاحة الموارد تخصیصو  ،الخطط

 توفركما و  .الخطط إنجاح أجل من جهدهم قصارى لبذل ،المؤسسة في والعاملین المدیرین تحفیز

تصحیح  على للعمل المناسبة الخطوات واتخاذ االنحرافات وبیان األداء لتقییم متكامالً  نظاماً  الموازنة

  .االنحرافات وتقلیل األخطاء
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التخطیط األمثل للموارد ؛ منها العدید من الفؤائد ترى الباحثة بأن للموازنات التخطیطیةو 

المساعدة في اتخاذ و  لتحدید نفقاتها المستقبلیة، واحتیاجات الجامعة من األموال والمحاسبیة المالیة

مصادر التمویل المساعدة في تنویع و  ،المخاطر المقبولة للوصول إلى القرارات اإلستراتیجیة المناسبة

 وتخویلهم العروض المطروحة، وتشجیع وتحفیز القائمین على إعداد الموازنةحصول على أفضل لل

  .العمل في واالنفرادیةمما ینعكس على تخفیض البیروقراطیة  الصالحیات الالزمة

  

  أهداف الموازنات التخطیطیة): 2-3-2(
  

بل تعد أداة هامة في التنبؤ، إذ التحفیز و دور الموازنات ال یقتصر على التخطیط والرقابة  إن

تقییم األداء وتوفیر أساس مهم التخاذ  في أداة تحفیزیة هامةو  تقدم نظامًا لتفویض الصالحیات

: إن األهداف الرئیسیة من وراء إعداد الموازنات التخطیطیة تتمثل بالنقاط اآلتیة. الرشیدة القرارات

  ). Needless, et..al., 2014( األداء، ومنح الحوافز التخطیط والرقابة على األرباح، وتقییم

القیام  في الجامعات التخطیطیة تساعد بأن الموازنات) 151: 2004( یؤكد عبد االطیفو 

اإلدارة  وظائف وبین التخطیطیة الموازنة أهداف بین عالقة وثیقة هناك وبالتالي المختلفة بوظائفها

 الموازنات إعداد بأن نظام) 137: 2003(العربید، أما  .ورقابة وتوجیه وتحفیز وتنسیق تخطیط من

ومن الجدیر بالذكر أن الموازنة هي خطة مستقبلیة،  ،وكمیة رسمیة قوائم تقدیم إلى التخطیطیة یهدف

التي تسعى الجامعة للوصول  فوأال هدابل هي أداة وترجمة للخطط  وهي لیست هدف بحد ذاتها

والخطط الموضوعة قد تم تنفیذها وبالشكل  األهدافلتحقق من أن إلیها، وهي أداة رقابیة تستعمل ل

 .)2014أبو نصار، (المطلوب 
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 أل؛ 38: 2002كحالة وحنان، (باآلتي أهداف الموازنات التخطیطیة  تتمثل ةعامصفة وب

 :)2014؛ أبو نصار ،186: 2000والرزق،  ادم

ة مصادر تمویل وتشغیل محدودة، جامعمؤسسة أو لكل : المتاحة الموارد استخدام :األول الهدف

ومن خالل الموازنة تستطیع المنشأة توزیع تلك المصادر على األقسام المختلفة حسب حاجة وأهمیة 

الدور الذي یقوم به كل قسم وبشكل یضمن حسن سیر أعمال المنشأة وتحقیقها ألهدافها والوصول 

 استغالل مدى على التعرف في لتخطیطیةا الموازنات ، إذ یفید نظامالطرق المحاسبیةبها إلى أفضل 

 استخدام أقصى إلى تصل لكي أعمالها الجامعة بتخطیط وذلك بكفایة، المتاحة للمؤسسة الموارد

 . للمؤسسة المتاحة لإلمكانیات والموارد ممكن

یعتبر التخطیط من الوظائف األساسیة لإلدارة، وتعتبر  :الجامعة أعمال تخطیط :الثاني الهدف

، فمن خالل وضع موازنة الجامعاتت التقدیریة إحدى أهم أدوات التخطیط التي تستعملها الموازنا

بالتخطیط للوصول إلى حجم المبیعات  لجامعاتالمبیعات للفترة القادمة تقوم بقیة اإلدارات في ا

 لیبواألسا والطرق الوسائل لتقییم وسیلة أساسیة التخطیطیة الموازنات تعد المجال هذا وفي .المتوقع

 الفترة المستقبلیة في والمحاسبیة الوحدة االقتصادیة أهداف لتحقیق المثلى الخطة إلى للوصول البدیلة

 تكون الخطة وهذه علیه یشرف الذي العمل عن خطة الجامعة في مسؤول فلكل ،للموازنة المحددة

 .الفترة خالل ملالع في مرشدا الموازنة تعد لذلك األنشطة الموضوعة لبقیة بالخطط ومتصلة منسقة

كأداة  مؤسساتتستخدم الموازنات لدى العدید من ال: األداء وتقویم الرقابة تحقیق :الثالث الهدف

لتقییم أداء األفراد واألقسام المختلفة، وبالتالي تحدید الحوافز الواجب دفعها للعاملین، حیث أصبحت 

طریق تحدید العمل المطلوب إنجازه من تستخدم الموازنة كأداة حفز لألفراد عن  مؤسساتالالعدید من 
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، وبالتالي فإن ما یصرف من مكافآت للعاملین یتحدد بمقدار وصول هذا المؤسسةكل موظف في 

 المستویات اإلداریة تعدد عند الرقابة إلى الموظف إلى المطلوب منه في الموازنة، إذ تتولد الحاجة

 كل األنشطة وأداء كل بمزاولة بمفرده خصش قیام الصعوبة من یجعل الجامعة، مما في المختلفة

 ).297- 295: 2014أبو نصار، (الجامعة  في اإلنتاجیة العملیة مزاولة التي تتطلبها العملیات

، كأداة رقابیة : والعملیات األرباحعلى  الرقابة :رابعال الهدف  تستخدم الموازنة، كما ذكرنا سابقًا

إلى  المؤسسةما تستخدم كأداة للتحقق من وصول ، كالمؤسسةعلى أداء األقسام المختلفة في 

أهدافها المخطط لها، وبالتالي تحقیق األرباح التي تسعى لها، حیث یتم مقارنة األداء الفعلي 

مع األداء المتوقع في الموازنة، ومن ثم یتم تحدید مدى كفاءة اإلدارات المختلفة في  لمؤسسةل

مع المبیعات المقدرة في  للمؤسسةالمبیعات الفعلیة  إنجاز ما هو مخطط لها، فیتم مثًال مقارنة

  .الموازنة للتعرف على مدى وصول إدارة المبیعات لألهداف المطلوبة منها

تساعد الموازنة على تسهیل وانسجام : األقسامتسهیل االتصال والتنسیق بین  :الخامس الهدف

المتوقع للفترة القادمة یستطیع كل  وترابط أداء األقسام المختلفة، فمن خالل تحدید حجم المبیعات

إلى الهدف المحدد بالموازنة، فكما ذكرنا  بالمؤسسةتحدید المطلوب منه للوصول  المؤسسةقسم في 

، یحدد كمیة اإلنتاج المطلوبة من قسم اإلنتاج من خالل االعتماد على المبیعات المتوقعة،  سابقًا

إلصالح ما تحتاجه اآلالت من صیانة أو قطع ومن خالل اإلنتاج المتوقع یحدد قسم الصیانة وا

  .غیار
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  متطلبات إعداد الموازنات التخطیطیة ومبادئها العلمیة): 2-4(
  متطلبات إعداد الموازنات التخطیطیة ): 2-4-1(
  

في  المتمثلة األساسیة المتطلبات البد من مراعاة ودقیقة ناجحة تخطیطیة موازنة إلعداد

 وهذه التخطیطیة، الموازنة نظام على الفعال التأثیر ذات الضروریة ةلمحاسبیاإلداریة وا األسالیب

  :األتيتتمثل في  المتطلبات

 الموازنات لنظام یوفر المحاسبي السلیم إن النظام: سلیم محاسبي نظام المتطلب األول، وجود

 ووضع الجامعة لتحدید أهداف منها لالنطالق الضروریة المالیة التاریخیة المعلومات التخطیطیة

 الرقابة هدف الضروریة لتحقیق الفعلیة المالیة النتائج عن یوفر المعلومات أنه كما إستراتیجیتها،

 التنبؤ إذ أن .الموازنات في الواردة المقدرة بالنتائج الفعلیة مقارنة النتائج خالل من األداء وتقییم

 یكون أن من الضروري الذ الماضیة، المعلومات من علیها یتم الحصول مؤشرات یتطلب  بالمستقبل

الماضیة  العملیات نتائج تكشف بجالء بصورة منتظمة همعلومات تكون سلیما وأن المحاسبي الجهاز

  ). 183: 2000آل آدم والرزق، (

 كافة الجهود تضافر التخطیطیة الموازنات إعداد یتطلب: الموازنة لجنة المتطلب الثاني، إنشاء

 األهداف تعبر عن موازنات وضع یتم حتى بالجامعة، اإلداریة تویاتالمس جمیع من والخبرات

 في من المدراء مجموعة على التخطیطیة الموازنات إعداد مسؤولیة تقع ما وعادة تحقیقها، المطلوب

الموازنة  مهام لجنة إذ تتلخص. الموازنة لجنة باسم یعرف ما تكون والتي المختلفة اإلداریة المستویات

 الواجب اإلجراءات وتحدید الجامعة، مع أهداف تتناسب التي الموازنات وأسالیب اعبإختیار أنو 

 المختلفة والموارد لألنشطة التقدیرات النهائي لتقدیم الموازنة، وتحدید التاریخ إعداد بصدد إتباعها
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عتماد ومراجعة الوحدة، في المالیة  لتنسیقواإلدارات وا األقسام رؤساء التي وضعها التقدیرات هذه وإ

جراء التعدیالت  زمني مراقبة، ووضع جدول لجنة اللجنة تعتبر هذه حیث مناسبة تراها التي بینها، وإ

 تلك ضوء مناسبا على تراه ما التقاریر الدوریة واقتراح وتحلیل الموازنة تنفیذ ومتابعة الموازنات، لتنفیذ

 ).200: 2001جمعة وآخرون، (التقاریر 

 تتحقق حتى :به واإللتزام الموازنات إلعداد المناسب الزمني رنامجالب المتطلب الثالث، وضع

 جاهًزا إلعدادها الزمني البرنامج یكون یجب أن والرقابة، للتخطیط كأداة الموازنات نظام من اإلستفادة

 المسؤولون به یلتزم زمني برنامج وضع أن یتم من البد أي ،تغطیها التي الزمنیة الفترة بدء قبل

 من التي والمدة الموازنات إلعداد الخطوات العامة البرنامج هذا یشمل حیث ومطلق، قاطع بشكل

 ).39: 2000العالوین، (الخطوات  هذه من كل تنفیذ یستغرقها أن المتوقع

 المعلومات نظام یجب أن یكون: اإلداریة للمعلومات فعال نظام على المتطلب الرابع، اإلعتماد

 لتطبیق المطلوبة المعلومات على الحصول لیضمن وفعال دقیق شكلب مصمماوالمحاسبیة  اإلداریة

 التخطیطیة نظام الموازنات تطبیق نجاح یتوقف إذ. والنوعیة الالزمة والسرعة بالدقة الموازنات نظام

الجامعة  في والمحاسبیة اإلداریة المعلومات نظام یوفرها التي المختلفة المعلومات على كبیر حد إلى

 ).38: 2000العالوین، (

كل  وصالحیات نطاق الهیكل التنظیمي یحدد: الجامعة في تنظیمي هیكل المتطلب الخامس، وجود

في  منها مطلوب هو ما تنفیذ في إدارة كل مسؤولیات تحدید وهذا یساعد على الجامعة، في إدارة

 ).136: 2005حلس، ( اً الحق التنفیذ حسن على والرقابة الموازنةإعداد وتطبیق 
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 اإلعتماد إن: التخطیطیة الموازنة بتقدیرات التنبؤ في العلمیة األسالیب لب السادس، إستخدامالمتط

 .أهدافها تحقیق فيمستقبًال  التقدیریة فشل الموازنات إلى یؤدي التقدیر في والعشوائیة التخمین على

 وواقعي يعلممحاسبي و  أساس علىأن یتم   یجب التخطیطیة الموازنة التنبؤ بتقدیرات لذا فإن

ستخدام الداخلیة والخارجیة، للظروف  هذه إعداد في الصحیحة والدقیقة اإلحصائیة األسالیب وإ

 ).51: 2007خلف اهللا، (للتحقیق  قابلة واقعیة یةتقدیر أرقام وضع  یتم حتى التقدیرات

 یتم أن یجب: التخطیطیة الموازنات وتنفیذ إعداد على المسؤولین وتدریب المتطلب السابع، تأهیل

 خالل من سلیم، وذلك بشكل الموازنات وتنفیذ إعداد على الجامعة في المسؤولین وتدریب تأهیل

 سیتم إتباعها التي العامة واإلجراءات السیاساتكذلك و  لهم، الموازنات نظام أهداف وشرح توضیح

راحل م مختلف في إداریة وحدة كل عن مسئول كل ومهام مسؤولیات وتحدید النظام، هذا لتطبیق

 وذلك التخطیطیة، الموازنات نظام تطبیق حولتحفیزیة  تدریبیة دورات إعطائهم إلى إضافة التطبیق،

 التخطیطیة الموازنات تتضمنه بما والكامل الدقیق اإللمام النظام هذا عن للمسؤولین فراحتى یتو 

 وتطبیقها هاإعداد في یشتركوا أن وبضرورة بجدواها یقتنعوا وأن ،بها یعملون للمؤسسة التي

ستخدامها باإلضافة وفعالیة  بكفاءة النظام هذا مع للتعامل لهم والعملیة اإلمكانیات الفنیة توفیر إلى وإ

 ).37: 2000العالوین، (

الخطة تُعد : للمؤسسة اإلستراتیجیة الخطة مع التوافق أساس على الموازنة المتطلب الثامن، إعداد

 بین ما الرابط هي التياألجل  قصیرة الخطط وضع یتم یهلع الذي االساس اإلستراتیجیة للمؤسسة

 قصیرة بالخطة الفعلیة النتائج مقارنة فإن وبذلك ،المتحققة الفعلیة والنتائج األجل طویل التخطیط
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اإلستراتیجیة  للخطة ودائمة فعالة إدارة وتحقق هام رقابة عنصر تشكل شهریًا فإنها تمت ما إذا األجل

 ).38: 2000العالوین، (

 العواملإن  : التخطیطیة الموازنات وتنفیذ إعداد عند السلوكیة العوامل المتطلب التاسع، مراعاة

 بدرجة سلوكه في تؤثر أن یمكنهاو  محیطةال بالبیئة تتأثر الجامعة داخل اإلنسان بسلوك المرتبطة

 توجیهه ثم ومن هاتوتصرف بسلوك اإلنسان التنبؤ المؤثرات هذه توافر خالل من یمكنبذلك و  كبیرة،

 ).52 :2007خلف اهللا، (وضبطه 

 یتوقف نجاح: التخطیطیة الموازنة تقدیرات لعرض فعال إسلوب على المتطلب العاشر، اإلعتماد

 حیث ینبغي الموازنة، بیانات عرض طریقة على كبیر حد إلى التخطیطیة الموازنات نظام تطبیق

 بیانات الموازنة من اإلستفادة تتحقق وحتى منها، ةاإلستفاد یحقق الذي بالشكل بیاناتال هذه تقدیم

 ربطو  ،الموازنات في الواردة األرقام لعرض المستخدمة النماذج وبساطة وضوحمن  فالبد التخطیطیة

 .باألرقام والمدعمة المفسرة بالمعلومات الجداول تدعیمو  ،البعض یبعضها الفرعیة الموازنات جداول

النجار، ( المستخدمالمحاسبي  التقدیر وقواعد بأسس بالموازنات الواردة امواألرق القیم تدعیمإضافة إلى 

2006 :63( .  

 

  لموازنات التخطیطیةل المبادئ العلمیة): 2-4-2(
  

 واضحة ومحددة مبادئ مجموعة له تكون أن بد وال متكامل نظام تمثل الموازنات التخطیطیة

تؤدى  إرشادیة أسس بأنها الموازنات التخطیطیة إعداد تحكم التي العلمیة المبادئ إذ عرفت. مسبقاً 
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المبادئ تُعد و  الرقابة، مجال في فاعلیتها وتزید للتخطیط قیمة كأداة الموازنات استخدام إلى حسن

 ).20: 2001راضي وحجازي، (الموازنات التخطیطیة  إلنجاح الزمهتحفیزیة  ومقومات أساسیات

الموازنات  إعداد تحكم التي ادئ العلمیةالمبمجموعة من ) 9: 2005المحمود، (ویذكر 

یمان ثقةتتمثل في  التخطیطیة  أنشطة لكافة الموازنات شمولو ، الموازنات بنظام كافة اإلدارات وإ

 الجامعة داخل منظمة وحدة أدنى وعند إجمالیة ولیست تفصیلیة الخطط تكون أنو  ،الجامعة ودوائر

 وبالتالي وهكذا تفصیلیة إلى والجزئیة جزئیة إلى الفرعیةو  فرعیة أهداف إلى تتفرع األهداف العلیا الن

 ووضع الشعبة أو القسم هدف تحدید ثم له محدد هدف الجامعة في فرد أو عمل لكل فریق یصبح

 المطلوب المبالغ صحة تقدیر اقل على ضمنا قد نكون وبذلك والشعب األقسام على مستوى الخطط

 الجامعة األجهزة احتیاجات علیه ستكون بما التنبؤفة إلى باإلضا. الجامعة برامج تخصیصها لتنفیذ

 واإلحصائیة الریاضیة الحدیثة األسالیب استخدام یعتمد یكون أن یجب التنبؤ وهذا القادمة للفترة

 إعداد في األساس یمثل ذاته بحد التنبؤ الن منها االجتماعیة وحتى االقتصادیةالمحاسبیة و و 

 . بالمستقبل تنبؤ عملیة إال ما هو التخطیط وألن یطیةتخط موازنات كونها الموازنات

 الستمرار المراحل بها االسترشاد یتم مرجعاً  تُعد التي العلمیة المبادئ من مجموعة هناكإذ 

 فهمها وتعمیق الموازنة طبیعة إیضاح في المبادئ هذه إذ تساهم الموازنة، بها تمر التي المختلفة

  :المبادئ ومن هذه ،داللتها وشرح

 ومراكز وأقسامها الجامعة أوجه نشاط لجمیع شاملة الموازنة تكون أن ویقصد به :الشمول مبدأ .1

أو  قسم كل في والتكالیف اإلیرادات من لكل تقدیرات تتضمن الموازنة إن ذلك ویعنى فیها، المسؤولیة

إذا  أعلى مستوى على الشمول إلى النظر یمكن كما حد معین، عند یتوقف ال مبدأ والشمول. إدارة
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وقد أشار الزامل ). 21: 2001راضي وحجازي، (مجموعة من الجامعات  تغطي الموازنات كانت

إن الموازنات التخطیطیة من حیث الشمول تعكس الخطة الكمیة الشاملة لالنتفاع  )249: 2000(

 سیقالتن جانب والتطبیق اإلعداد الزمن حیث من محددة لفترة الموجودة ویخدم الشمول بالمصادر

النشاط  ألوجه مترابطة تقدیرات شكل في ینعكس الذي األمر الهامة، اإلداریة الوظائف أحد بعده

للمشاكل  تجنب من ذلك على یترتب وما وتوازن اإلمكانیات الجهود یضمن وبالتالي بالجامعة،

ة أن الموازنات التخطیطی فیرى )145: 2005(حمادأما  .الجامعة أقسام في المختلفة واألعطال

 خطة تتضمن أن یجب وبالتالي الجامعة، في النشاط كافة أوجه تشمل بأن الشمول مبدأ تحقق

إلى  للوصول بینها التنسیق الكامل مراعاة مع واإلستثمار والتمویل والمشتریات واإلنتاج المبیعات

 .تعارض دون النهائي الهدف

المتاحة للمؤسسة  اإلمكانیاتظل المنشودة  ممكنة التحقق في  األهدافأن تكون : الواقعیة مبدأ .2

تجعل من الموازنة وسیلة فعالة لتحقیق وتنسیق نشاطات  األهدافإذ أن . سواءً أكانت بشریة أم مادیة

 وها یتطلب. )235:2010الفضل ونور والراوي، (الجامعة واحتیاجاتها من الموارد خالل فترة الموازنة 

 اإلحتیاط وكذلك تجنب اإلحباط، إلى یؤدي قد يمنطق غیر تفاؤل أو مغاالة دون الواقع مراعاة

: 2005حماد، (الدافع للعمل  یعطى ال تحقیقه المفروض من بأقل األهداف وضع ألن فیه المبالغ

 الهدف كان فإذا أو سهولة التحقیق، بصعوبة یتصف الجامعة هدف كان إذا الواقعیة وتنعدم). 145

 تكون سوف الفعلي وأرقام التنفیذ الموازنة أرقام بین افاتاإلنحر  أو الفروق أن یعني فهذا المنال بعید

 والمشرفین العمال همم األداء، ویثبط تقییم عملیة یشوه الذي األمر الجامعة، صالح غیر في دائماً 

 .المخططة األرقام إلى الوصول یمكنهم ال أنه مسبقا یعلمون ألنهم ذلك
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في  المساعدة إلى یؤدي الموازنة أرقام قدیرت في الواقعیة مبدأ مراعاة أن یالحظ ذلك وعلى    

أرقام  تكون أن یجب ذلك ولتحقیق التقدیرات، لتلك التنفیذ عند تحدث أن یمكن التي اإلنحرافات تقلیل

بتلك  تقتنع أن یجب كما إلیها الوصول بسهولة أو تحقیقها بصعوبة تتصف ال التخطیطیة الموازنة

 .تنفیذها یمكن حتى لجامعةبا الموجودة اإلدارات جمیع التقدیرات

على  المحافظة مع ویسر، بسهولة أرقامها تعدیل والذي یقصد به إمكانیة :المرونة مبدأ .3

ومن ثم تصبح الموازنة أداة  واألحوال الظروف تغیر مع والرقابة للتخطیط كأساس صالحیتها

عدو  .)237:2010الفضل ونور والراوي، ( المواجهة الحكیمة لتغییر الظروف واألوضاع مبدأ  یُ

على  الجامعة إدارة تساعد التخطیطیة حیث الموازنة لنجاح الالزمة األساسیة الدعائم أحد المرونة

وضعت في  التي والتقدیرات الظروف تغیرت متى وذلك ممكنة وفعالیة كفاءة بأكبر أهدافها تحقیق

وتعدد البدائل،  االستقرار وعدم والتقلبات الدائم بالتغییر غالبا یتصف العملي فالواقع الموازنة، ظلها

ینبغي أن  المثالیة فالخطة اإلحتماالت، بكافة المستقبل التخطیطیة عن الموازنة تعبر أن وینبغي

وبصفة  ).157: 2004عبد اللطیف، (تحدث  أن یمكن التي للتغیرات لإلستجابة دینامیكیة تكون

 .یاسوبطرق الق اوبتطابقهالموازنة  بإعدادعامة تتعلق المرونة 

 لعدة التقدیرات إعداد؛ أن مرونة الموازنة التخطیطیة تعنيفیرى ) 145: 2005(حماد  أما

 في لها المقابل المستوى مع الفعلي للنشاط بالحجم الخاصة القیم مقارنة یمكن حتى للنشاط مستویات

عدادو  .الموازنة  قام المقدرةاألر  لتكون ،"شهریة أو سنویة ربع" قصیرة فترات أساس على الموازنة إ

عدادو  .الواقع إلى أقرب  عدة بوضع تقضى والتي البدیلة الموازناتو  .الحركیة أو المستمرة الموازنة إ

  .حدوثها الممكن الظروف الطارئة مختلف لمواجهة للموازنة بدائل
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القیاس، والتي  طرقبفیرى أن مرونة الموازنة التخطیطیة تتعلق ) 254: 2000الزامل، (أما 

 حسبانه في یأخذ الذي والقیاس اإلحتمالي اإلحصائیة األسالیب على كبیر حد إلى إلعتمادفیها یتم ا

 مطلقة قیمة ولیس معین مدى أنها متغیر على أي قیمة إلى ینظر الحالة هذه وفي التأكد، عدم ظاهرة

 قرار اذواتخ الفعلي التنفیذ وأرقام أرقام الموازنة بین الفروق قیاس عند الحال هو وكما محددة، أو

 الموازنة إعداد الموازنة، والتي فیها من المفترض النظر إلى إعدادوب .فحصها عدم أو فحصها بشأن

 تقدیرات دائم بشكل تتضمن موازنة وهى المستمرة، بالموازنة یسمى ما ینتج عنها مستمرة عملیة بأنه

 مفهوم دیؤك أخرى ناحیة ومن ظروف من یستجد ما ضوء في بشكل مستمر، شهر عشر اثني

 مسؤولیته حدود في إال المسؤول سؤال یتم ال تطبیق الموازنة، حیثوب .التخطیط عملیة استمراریة

 ردود الجامعة یجنب ذلك أن فیه شك ال ومما تجنبها، من الممكن التي كان الفروق تقدیر ویتم

   .بها المسؤولین من جانب المضادة األفعال

اد الموازنات االستفادة من خبرة ودرایة كافة المسؤولین تعني المشاركة في إعد: مشاركةال مبدأ .4

بالجامعة عند التخطیط، األمر الذي یؤدي إلى خلق نوع من الرضا الوظیفي لدیهم ومما ینعكس أثره 

وقد أجریت دراسات كثیرة على أهمیة . على سلوكهم تجاه الجامعة في شكل زیادة درجة والئهم وأدائهم

وازنات والتي كانت من أهم نتائجها التحول من استخدام أسلوب الموازنة هذا المبدأ في إعداد الم

المفروضة وزیادة االتجاه نحو أسلوب المشاركة، حیث عد هذا االتجاه بمثابة تصحیح لآلثار السلبیة 

الفضل (المترتبة على تطبیق الفلسفة التقلیدیة في الرقابة والمصاحبة ألسلوب الموازنة المفروضة 

 ).236:2010اوي، ونور والر 
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ت العملیات وتوزیعها على مدار فترة الموازنة وذلك من حیث توقیت اتوقع: التوزیع الزمني  مبدأ .5

حدوثها، وینبغي أن ال یفهم من التقسیم الزمني للموازنة هو توزیع أرقام الموازنة توزیعًا متساویًا على 

نما المقصود هنا بمبدأ التوزیع الزمني توقیت العملیات خالل فترة الموازنة حسب  فترات الموازنة، وإ

، ویحقق هذا المبدأ التوازن بین مختلف أنشطة الجامعة على مدار  احتمال أو توقع حدوثها فعًال

مدتها، إضافة إلى التعجیل باكتشاف االنحرافات واتخاذ ما یلزم من إجراءات لمعالجة اآلثار السلبیة 

 ).235:2010الفضل ونور والراوي، (ها في الفترات القادمة لتلك الفروقات قبل تراكمها ولمنع تكرار 

هو ربط معاییر الموازنة بمراكز المسؤولیة وتتبع تدفق : ارتباط الموازنة بالهیكل التنظیمي مبدأ .6

بنود التكالیف بحسب المسؤولیة عن العملیات التي تحدث التكالیف، وذلك لكي یتسنى مقارنة نتائج 

خطط لكل مركز مسؤولیة، وبالتالي یتسنى اتخاذ التدابیر الالزمة لمعالجة التنفیذ الفعلي بما هو م

 ).238:2010الفضل ونور والراوي، (االنحراف واإلسراف وتشجیع مواطن القوة 

  

  المعوقات التي تحد من فاعلیة الموازنات التخطیطیة): 2-5(
  

یرات قد تكون ُعرضة ، وتلك التقد"تقدیرات"أن إعداد الموازنة التخطیطیة یتم على أساس 

 الكبیرة للموازنات التخطیطیة األهمیة من الرغم علىو  .لنقاط ضعف معینة عند اإلعداد واالستخدام

 هاادإعدب بعض المعوقات والصعوبات التي تتعلق أن هناك إال والرقابة التخطیط مجال في

  ):8-5: 2007؛ السیاغي، 14 :2005؛ حماد، 189: 2000آل آدم والرزق، (  اتهاواستخدام
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 :الجامعة إلیها تنتمي التي للصناعة التكنولوجي التقدم بدرجة الفنیة المرتبطة البیئةتعقد  .1

 زادت كلما الجامعة إلیها تنتمي التي ةالصناعة التكنولوجی في النواحي الفنیة تعقدت فكلما

 .النظام فاعلیة درجة وقلت التخطیط إزدادت صعوبة وبالتالي التأكد، عدم درجات

 یساعد مما المستقبلیة السوق بأحوال التنبؤ سهل درجة المنافسة كلما قلت فكلما :السوقیة لبیئةا .2

ذا فاعلیة النظام، من إحتماالت ویزید التخطیط على  الحر اإلقتصاد بصفات یتسم السوق كان وإ

ا التخطیط والتنبؤ مشاكل یعقد شأنه أن من هذا فإن  لسوقا على العالمیة األسواق لمؤثرات نظرً

 .المحلیة

 حیث الدولة من سیاسات بعوامل ویتأثر ةالتخطیطی الموازنات نظام یرتبط :الحكومیة التشریعات .3

 اإلنتاج ونوعیة السعریة السیاسة على ذلك وتأثیر الجزئي، اإلقتصاد في الدولة تدخل مدى

 .وكمیته

 القابضة ظام الجامعاتبن الجامعة ارتبطت إذا :)الجامعة استقاللیة(للمؤسسة  القانوني الكیان .4

 المتعلقة اتخاذ قراراتها في استقاللیتها درجة على ما حد إلى یؤثر أن شأنه من هذا فإن والتابعة

عداد بالتخطیط  والتابعة بنظام القابضة المرتبطة غیر فإن الجامعة لذلك التخطیطیة، الموازنات وإ

 .الموازنات التخطیطیة اعلیةلف أكبر درجات تحقیق من یمكنها الذي المناخ لدیها فرایتو 

ویحدد بوضوح  للموازنة، مراكز على یحتوي سلیم تنظیمي هیكل وجود إن إذ :التنظیمي الهیكل .5

 والعكس التخطیطیة الموازنات نظام فاعلیة من یزید والمسؤولیات والسلطات االختصاصات

 .صحیح
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 بین األفراد المتداخلة لشخصیةا عالقاتلل :الجامعة في األفراد بین المتداخلة الشخصیة العالقات .6

إذ  الموازنات التخطیطیة، نظام فاعلیة تحدید في هاما دورا  المختلفة اإلداریة المستویات في

 المختلفة المراحل في األفراد بین التعاون جوانب توافرت كلما إیجابیة العالقات هذه كانت كلما

 .الموازنات نظام علیةفا زیادة وبالتالي ةالتخطیطی الموازنات إلعداد وتنفیذ

تقوم  الموازنة فإن لذلك تقدیرات، أساس على الموازنة إعداد والمتضمن :الموازنة واقعیة عدم .7

 والعكس دقیقة الخطة غیر فتكون دقیقة غیر التقدیرات هذه كانت فإذا التأكد، عدم عامل على

 .صحیح

باستخدام  الخطط مرس یتم حیث: الموازنة إجراءات في الشخصي التقدیر عنصر إستخدام .8

 وعدم المختصة اإلدارات قبل من والتقدیرات المعلومات تدقیق عدمأو  الشخصي، عنصر التقدیر

 یؤدى أن یمكن خطأ أي حدث فإذا،  اإلنحراف أسباب وتقصي التنفیذ نتائج تحلیل على القدرة

 ..مرضیة غیر نتائج إلى

 محل الموازنة إتباع محاولة يأ: لموازنةا عملیة على الضروري غیر اإلعتماد أو المفرط اإللتزام .9

 زائدة وأعباء ضغوطا فرض أن یتم إلى یؤدى مما بالموازنة األعمى اإللتزام أي األحكام، إصدار

 .واإلبتكار اإلبداع روح قتل إلى ذلك ویؤدي الجامعة على

الموازنات،  وتنفیذ إلعداد مشاكل عدة دراسته في )79- 78: 2007خلف اهللا، ( أورد وقد

  :وهي

 ورقابة، تخطیط كأداة الموازنة بأهمیة اإلدراك نقصإن  :الموازنة بأهمیة الوعي نقص مشاكل: أوالً 

 بعض في العلیا اإلدارة قناعة عدمو  .علیها تبنى التي واألسس الموازنة إعداد بعملیة الوعي وضعف
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عتبارو  .الموازنة أسلوب باستخدام الجامعات  لیس والتي المفروضة ةالروتینی األعمال من الموازنة إ

 .فعلیة جدوى لها

 الموازنة إلعداد المؤهلة الكوادر وجود مومنها عد: المهارات توافر وعدم الخبرة نقص مشاكل: ثانیا

 في الحدیثة العلمیة األسالیب استخدام عدمو  .المختلفة اإلدارات بین واإلتصال التنسیق ضعفو .

 .والتنبؤ التقدیر طرق

 ومراكز الموازنة تقدیرات بین الربط مومنها عد :الموازنات إعداد في الفنیة واحيالن في مشاكل :ثالثا

 عملیة من تسهل للمعلومات نظام وجود عدمو  .والحوافز اإلنجاز بین الربط عدم وكذلك المسؤولیة،

 .سریعة بطریقة المعلومات استخراج

 لألقسام الجزئیة األهداف رضوتعا اختالفومنها  :الموازنة تقدیرات واقعیة عدم مشاكل :رابعاً 

 عن وذلك األهداف، المعاییر أو في سواء لدیه فائض خلق قسم كل محاولةو  .المختلفة واإلدارات

  .المقدرة مصروفاته في والمبالغة المتوقعة إیراداته تخفیض طریق

 إلى يیؤد مما الموازنة إعداد في المشاركة عدمومنها  :السلوكیة بالنواحي تتعلق مشاكل :خامساً 

 .العداء معاییرها ومناصبة نحوها سلبیة اتجاهات إلى یؤدى وذلك مفروضة، بأنها األفراد شعور

 السیئة النظرة یتجنبوا وبالتالي تحقیقها، یسهل حتى موازنتهم في األقسام لدى فائض خلق محاولةو 

 غیابو  .التقییم نم خوفاً  قبلهم من المقدمة المعلومات في واألقسام اإلدارات تحفظو  .أقسامهم إلى

  .الموازنة نحو األفراد دافعیة على یؤثر مما باألداء المرتبطة الحوافز

  :فقد أورد مجموعة من معوقات الموازنة التخطیطیة تتمثل في األتي)  :5-20077( أما السیاغي 
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باألهداف " التنبؤ"مد إعداد الموازنة التخطیطیة على تعی: بة التنبؤ في بعض األحوالو عص .1

، وعملیة التنبؤ هذه لیست مهمة سهلة في كثیر من األحوال وال یمكن والن تائج المتوقعة مستقبًال

ذلك وفقًا لكل ما هو متاح من بیانات  متون دقیقة بشكل كامل، ولكن یجب أن یكأن ت

رز صعوبة التنبؤ والتقدیر بصفة بتو . ومعلومات متصلة باألحداث االقتصادیة موضع التنبؤ

إن نقص إذ . لموازنات التخطیطیة لمنشأة جدیدة تزاول النشاط ألول مرةخاصة في حالة ا

وغالبًا ما تلجأ الشركة . المعلومـات التاریخیة في هذه الحالة قد یعوق دون عمل تنبؤ تفصیلي

السترشاد بالشركات المماثلة القائمة بعد ا لحالة إلى عمل تنبؤاتها وتقدیراتهااالجدیدة في هذه 

بخبرات المحاسبین المهنیین والجهات االستشاریة المختلفة على أن تكون تلك  وبعد االسترشاد

  .إلى حٍد ما" متحفظة"التقدیرات 

ـراَع  ال: مود وعدم مراعاة المرونةجلا .2 یحقق نِظـام الموازنات التخطیطیة أهدافه المرجوة إذا لم تُ

، خاصة إذا حدثت تدیراالتق" بمراجعة وتحدیث"فیه اعتبارات المرونة والتي تقضي بالسماح 

ولكن . نها جعل تلك التقدیرات غیر صالحة، عند قیاس وتقییم األداءأش وقائع جوهریة من

مراعاة المرونة في النظـام ال یجب أن تفسر بشكل واسع یسمح بإعادة النظر في التقدیرات 

هنا یجب  ومن. بشكل متكرر حتى ال تفقد الموازنات التخطیطیة هیبتها ویقل دورها الرقابي

جب أن تقتصر على الظروف التي یحدث فیها تغییر جوهري التي یمراجعة وتحدیث التقدیرات 

 .یجعل التقدیرات األصلیة للموازنة غیر صالحة لالستخدامات المختلفة التي ُأعدت من أجلهـا

ة یكون هناك نقص وعي لإلدار  دق: فهم اإلدارة للموازنة التخطیطیة ونقص الوعي اإلداري ءو س .3

رة غیر الرشیدة قد ال تولي لنظام الموازنات التخطیطیة ما داإلابأهمیة وفائدة الموازنات ، ف
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یستحقه من عنایة عن طریق عدم االستجابة لما یحتاجه إعداد وتنفیذ النظام إلى كوادر فنیة 

زنات موالوخبرات إداریة، كما أن اإلدارة غیر الواعیة قد ال تحسن االستفادة من مخرجات نظام ا

ظام الحوافز، األمر الذي ال تربالتخطیطیة، فمثًال قد  ط اإلدارة بین نظام الموازنات التقدیریة وِن

للموازنات التخطیطیة، كما أن عدم الفهم السلیم لنظام " التحفیزي" یقلل من فاعلیة الجانب 

ب العاملین من تجاو  الموازنات التخطیطیة من جانب اإلدارة قد یؤثر على النظام ذاته ویضعف

ن األمثلة األخرى التي توضح عدم وعي اإلدارة وسوء فهمها لنظام الموازنات مو . معه

التخطیطیة ما قد ترتكبه اإلدارة من أخطاء إذا تراجعت في صرف الحوافز الناتجة عن تحقیق 

لمحددة في الموازنة ا فیطیة بحجة أن مستویات تلك األهداطاألهداف الواردة بالموازنات التخ

عادة " تقدیرات " التخطیطیة  ولیست أرقامًا مضبوطة ومقنعة، وأن تلك األرقام یمكن مراجعتها وإ

 . النظر فیها بالنسبة للمستقبل على أن یكون ذلك باالتفاق المشترك ولیس من جانب واحد

عدم وجود هیكل تنظیمي سلیم في المنشأة قد یكون  نإ: سالمة الهیكل التنظیمي للمنشأة مدع .4

الختصاصات والمسئولیات غیر محددة بوضوح االتخطیطیة، فإذا كـانت  تمعوقات الموازناأحد 

فإن ذلك قد یؤدي إلى بعض الصعوبات في التقدیر باإلضافة إلى تعذر المحاسبة عن نتائج 

تنفیذ الموازنات التخطیطیة، ومن هنا تبرز ضرورة وحتمیة وجود تنظیم إداري سلیم في المنشأة 

ت التخطیطیة األمر الذي موازناجنبًا إلى جنب مع ال" مسئولیةلمحاسبة ا"یق حتى یمكن تطب

 .یزید من فعالیة تلك الموازنات وخاصة من الناحیة الرقابیة

تقتصر معوقات الموازنات التخطیطیة على  ال: فهم العاملین للموازنات التخطیطیة ءو س .5

أیضًا سوء فهم العاملین  یشملالمشكالت التي تنجم عن عدم وعي اإلدارة وسوء فهمها بل 
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فقد تعتقد لجنة الموازنة مثًال أنها أكثر معرفًة وحرصًا على . بعض األحیان في تاللموازن

أیة طلبات ) دون دراسة(مصلحة المنشأة من اإلدارات المختلفة القائمة بالتنفیذ ومن ثـم ترفض 

ِرْد من تلك اإلدارات للحصول على مبالغ أو مواد إضافیة ، َ قد یؤدي ذلك الرفض إلى خفض و  تـ

من جانب اإلدارات القائمة بالتنفیذ وذلك لكي تثبت وجهة نظرها في طلب مبالغ ومواد  نتاجیةاإل

ومن األمثلة . إضافیة كانت سلیمة وأن وجهة النظر من إعداد الموازنة هي التي كانت خاطئة

ز في التقدیر عند األخرى لسوء فهم العاملین للموازنات التخطیطیة ما قد یحدث م ّ ن تحیـ

ین في إعداد التقدیرات ویتمثل ذلك التحیز عن طریق المبالغة في االحتیاجات العاملمشاركة 

  . أو تقلیل القدرات والطاقات األمر الذي یزید من فرصة عدم تحقیق األهداف/و

  
  جامعة الشرق األوسط): 2-6(

  

إلعداد  التطبیقیةالمحاسبیة یخصص هذا الجزء لمعالجة موضوع الدراسة من الناحیة 

الشرق  حیث بدأت الجامعة مرحلتها األولى باسم جامعة. وتطبیق الموازنة التخطیطیة للجامعة

، بعد أن استكملت جمیع متطلبات الترخیص واالعتماد 30/6/2005بتاریخ  األوسط للدراسات العلیا

واستقبلت . ة، وخطط دراسیة متطورةبما فیها توفیر أعضاء هیئة تدریس متمیزین، وهیئة إداریة مؤهل

الفوج األول من طلبتها في اثني عشر تخصصًا في برنامج الماجستیر في بدایة الفصل الثاني من 

ومع بدایة العام . في موقع الجامعة المجهز تجهیزًا كامًال ومتطوراً  2005/2006العام الجامعي 

یة من مسیرتها الفوج األول من طلبة استقبلت الجامعة في المرحلة الثان 2008/2009الجامعي 

فجامعة الشرق . ²م)25000(البكالوریوس في اثني عشر تخصصًا في مساحة إجمالیة للمباني بلغت 
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األوسط مؤسسة وطنیة تعلیمیة بحثیة استـشاریة غیر ربحیة، تعود ملكیتها لمؤسسة جامعة الشرق 

درجة الدكتوراه، وهي متعاقدة مع مؤسسة  األوسط التي تدیرها هیئة مدیرین ثلثا أعضائها من حملة

. لتوفیر األرض والمباني واألصول الثابتة ومتطلبات االعتماد العام) العالِم العربي للتعلیم(استثماریة 

تهتم الجامعة بالمعرفة باعتبارها القوة الدافعة في نشر الثـقافة وبناء مهارات علمیة عالیة للطلبة 

بیًة لمتطلبات التنمیة اإلنسانیة القادرة على مواكبة التطورات العلمیة وتأهیلهم وتزویدهم بهیا، تل

  .العالمیة وتطبیقاتها المختلفة

إذ جعلته األساس في وضع " المعرفة قوة"وقد استمدت الجامعة رؤیتها من خالل مبدأ 

عتبارها مركزًا إستراتیجیتها؛ لضمان الجودة والتمیز في البحث العلمي والخبرات في التعلم والتعلیم، با

ل أرقى أنواع االستـثمار البشري في علم  لخلق القیمة في معارفها المتـقدمة ورأسمالها الفكري الذي یمّث

ولغرض تحسین الفاعلیة في تحقیق األهداف واستخدام الموارد، تّعد جامعة الشرق . اقتصاد المعرفة

لة تعتمد على تحسین األداء بما یتوافق األوسط إحدى الجامعات التي تطمح إلى بناء إستراتیجیة فّعا

ي وظائف قیادیة في مواقع العمل بعد  یجین فرص توّل مع معاییر الجامعات العالمیة بحیث تـتیح للخرّ

جهم   .تخرّ

وتهدف جامعة الشرق األوسط إلى التمیّز في المجاالت األكادیمیة البحثیة منها والتعلیمیة 

ات العلمیة المتمیزة من أعضاء الهیئتین التدریسیة واإلداریة، وصوًال إلى العالمیة، استقطاب الكفاء

استقطاب طلبة متمیزین وموهوبین ومن ثقافات مختلفة، استحداث وتطویر برامج وتخصصات 

أكادیمیة لمواكبة التطورات الحدیثة بما یتناسب واحتیاجات سوق العمل، تنمیة مهارات الطلبة 

بیئة محفّزة ألعضاء الهیئتین التدریسیة واإلداریة، وطلبة الجامعة في النوعیة، الفكریة والمهنیة، توفیر 
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مجاالت البحث العلمي، تنمیة وتطویر مهارات وقدرات أعضاء الهیئتین التدریسیة واإلداریة بما 

یتماشى والمستجدات العلمیة والتكنولوجیة، تحفیز المشاریع الریادیة بما یسهم في خدمة المجتمع، 

واصل داخل الجامعة وخارجها واالرتقاء بالعملیة التعلیمیة بما یتناسب والمستجدات بناء جسور الت

  .العلمیة والتكنولوجیة

ولتحقیق التمیز في الخدمات التي تقدمها جامعة الشرق األوسط فقد عمدت الجامعة إلى 

 Inonuة إبرام العدید من اإلتفاقیات المحلیة والدولیة ومنها مذكرة تفاهم بین الجامعة وجامع

University  التركیة، وتوقیع مذكرة تفاهم بین الجامعة ومركز طالل أبو غزالة للمعرفة، وتوقیع

مذكرة تفاهم بین الجامعة وجامعة الغریر باإلمارات العربیة المتحدة، وتوقیع مذكرة تفاهم بین الجامعة 

 American Business and وكلیة ُعمان لإلدارة والتكنولوجیا وتوقیع مذكرة تفاهم بین الجامعة

Technology University .  

وتشكل بمكوناتها نظامًا متكامًال ولها موازنتها المستقلة، إذ تعتمد في إعدادها على مجموعة  

  ):2014ناصر الدین، (من األسس الواجب أخذها بعین االعتبار تتمثل في األتي 

  :ازنة التقدیریةاألسس الواجب أخذها بعین االعتبار عند إعداد المو .  أ

 .قانون الجامعات األردنیة النافذ .1

 .تعلیمات ترخیص الجامعات الخاصة .2

 .2010لعام ) 4(تعلیمات ومعاییر االعتماد العام والبرامج والدراسات العلیا رقم  .3

 .2010لعام ) 1(تعلیمات ومعاییر االعتماد العام للجامعات األردنیة رقم  .4

 .ل بها بالجامعةتعلیمات منح درجة الماجستیر المعمو  .5



   - 50  - 

 .تعلیمات منح درجة البكالوریوس المعمول بها بالجامعة .6

 .الهیكل التنظیمي المعمول به بالجامعة .7

 .الطاقة االستیعابیة العامة للجامعة كما هي في بدایة السنة .8

 .الطاقة االستیعابیة الخاصة لمختلف التخصصات والدرجات كما هي في بدایة السنة .9

ر العام واالعتماد الخاص للتخصصات الموجودة في الجامعة كما هي تعلیمات ومعاییر اإلطا .10

 .في بدایة السنة

 .عدد الطالب في مختلف الدرجات والتخصصات والكلیات كما هي في بدایة السنة .11

 .المنح والرسوم الجامعیة كما هي في بدایة السنة .12

لتخصص كشف بأسماء ورتب وتخصصات أعضاء هیئة التدریس حسب الكلیة والدرجة وا .13

 .وتفاصیل الراتب وتاریخ انتهاء العقد الحالي

كشف بأسماء ورواتب أعضاء الهیئة اإلداریة وتفاصیل رواتبهم وتاریخ انتهاء العقد وذلك حسب  .14

 .الدائرة والقسم والشعبة والمؤهل العلمي

ئیسي إلعداد البیانات المالیة ونتائج األعمال للسنة المالیة السابقة والحالیة باعتبارها المؤشر الر  .15

 .الموازنة التقدیریة للسنة القادمة

 .الخصومات والمنح المعطاة لغایة نهایة السنة الماضیة .16

 :األخذ بعین االعتبار إستراتیجیة الجامعة والتي تسعى إلى ما یلي .17
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تحسین الفاعلیة في تحقیق األهداف واستخدام الموارد وتطمح إلى تحسین األداء بما یتوافق   .أ 

معات العالمیة بحیث تتیح للخریجین فرص تولي وظائف قیادیة في مواقع مع معاییر الجا

 .العمل بعد تخرجهم

 Internal(اعتماد خطة زمنیة وفقًا لمعاییر التقییم الداخلي بین مرجعیات الجامعة التنظیمیة   .ب 

Benchmarking ( لخلق میزة تنافسیة)Competitive Advantage ( وعلیه یجب تحدید

لغرض مقارنة أداء الجامعة مع ) Competitive Benchmarking(سیة المعاییر التناف

أداء الجامعات األكثر تمیزًا في التعلیم واإلنتاج العلمي والبحثي واالستشارات، وخدمة 

المجتمع، وكذلك األخذ بعین االعتبار القرارات والتشریعات الحكومیة ذات العالقة بنشاطات 

 .رادات الجامعة أو نفقاتهاالجامعة، فیما ینعكس منها على إی

لى مواكبة التطور العلمي والتقني، ورفد السوق المحلي   .ج  خلق بیئة مالئمة للتفاعل األكادیمي وإ

واإلقلیمي والعالمي بالكوادر القیادیة المؤهلة على المستوى العالمي؛ وذلك عن طریق 

لبة المتفوقین لنیل درجة استقطاب الكفاءات العلمیة المتمیزة من أعضاء الهیئة التدریسیة والط

تخصصات التي تقدمها الجامعة، لتتمكن من تطویر العلیا في الالبكالوریوس والدراسات 

عداد الخریجین  والقادرین على دخول سوق العمل بمهارة تنافسیة  األكفاءالبحث العلمي وإ

 . عالیة وقیادة متمیزة والمساهمة في التنمیة المستدامة

  :خذها بعین االعتبار عند إعداد الموازنة التقدیریةالفرضیات الواجب أ. ب

 .أعداد الطلبة المتوقع قبولهم خالل العام حسب الكلیة والدرجة والتخصص .1

 .أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم خالل العام حسب الكلیة والدرجة والتخصص .2
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 .الطاقة االستیعابیة العامة المتوقعة خالل العام .3

 .المتوقعة خالل العام حسب الكلیة والدرجة والتخصصالطاقة االستیعابیة الخاصة  .4

 .المنح والرسوم الجامعیة المتوقعة خالل العام .5

 .عدد ورتبة وتخصص وتفاصیل راتب أعضاء الهیئة األكادیمیة المتوقع خالل العام .6

 .عدد أعضاء الهیئة اإلداریة وتفاصیل رواتبهم حسب الدائرة والقسم والشعبة المتوقع خالل العام .7

داد الطلبة للتخصصات الجدیدة للسنة المقبلة أو زیادة الطاقة االستیعابیة للتخصصات أع .8

 .القائمة

االتفاقیات التشغیلیة واالستثماریة الحالیة والمستقبلیة المتوقعة ما بین الجامعة والغیر واألنشطة  .9

 .المختلفة التي لها تأثیر مادي وتتعلق بأعمال الجامعة

  :أعاله) أ، ب(خاذها إلعداد وتحضیر ما اهو مبین في البند اإلجراءات الواجب ات. ج

یتم توزیع ما هو مبین أدناه على أصحاب العالقة من النماذج المعدة لهذه الغایة من أجل إعداد  .1

 .المطلوب ویرفع للرئیس العتماده

ل ویتم الطلب من كل عمید وكل مدیر دائرة أو مركز تحضیر تقدیرات لألعما: تقدیر اإلیرادات .2

واألنشطة والخدمات المقدر إنجازها خالل أشهر السنة المقبلة على ضوء العناصر والمؤشرات 

المبینة في المادة الالحقة مع الطلب وعلى كل منهم تحدید قیمة ومواعید تحصیل اإلیرادات 

 .المتعلقة بالوحدة اإلداریة المسؤول عنها كل منهم –إن وجدت  –المحتملة 

 : د ومستلزمات التشغیلتقدیر مشتریات الموا .3
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على ضوء تقدیرات العمداء والمدراء لحجم وقیمة ومواعید إنجاز أنشطة الجامعة المتوقعة   . أ

للسنة القادمة یتم تحدید قیمة المشتریات والمستلزمات المطلوب توفرها للسنة القادمة 

 .والمواعید المتوقعة للشراء أو االلتزام باإلنفاق

أعاله یتم توزیع كلفة المشتریات والمستلزمات لكل ) أ(في البند  على ضوء التقدیرات الواردة  . ب

 . شهر من أشهر الموازنة التقدیریة ما أمكن ذلك

 :تقدیر المصاریف .4

تقوم دائرة الموارد البشریة بالتعاون مع دائرة الشؤون المالیة بتقدیر كلفة رواتب أعضاء الهیئة   . أ

المتوقعة على أساس الرواتب واألجور الحالیة التدریسیة ورواتب وأجور العاملین في الجامعة 

وأیة تعیینات أو مواعید ومقدار لزیادات تحققها في السنة القادمة على ضوء خطة العمل 

المستقبلیة استنادًا للمعلومات الواردة لدائرة الموارد البشریة من العمداء والمدراء في الجامعة، 

قًا ألعداد العاملین في الجامعة المتوقع ویتم تحدید هذه المصاریف على أشهر السنة طب

 .وجودهم في الجامعة خالل السنة المقبلة

یقوم المدیر المالي بالطلب من العمداء والمدراء كل حسب اختصاصه بتقدیر المصاریف   . ب

اإلداریة والعمومیة والمصاریف التشغیلیة األخرى الخاصة بكل قسم أو شعبة والتي یتم 

مل المقدر للسنة القادمة ویتم توزیع هذه المصاریف على أشهر تقدیرها على ضوء حجم الع

 . الموازنة التقدیریة طبقًا للمواعید المقدرة للدفع في ضوء السیولة النقدیة المقدرة

یقوم المدیر المالي بالتنسیق مع العمداء والمدراء في الجامعة بتقدیر : تقدیر اإلنفاق الرأسمالي .5

والمعدات واألثاث والتجهیزات المختلفة في ضوء خطة العمل  احتیاجات الجامعة من األجهزة
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للسنة القادمة وتحدید مواعید الشراء وكلفتها المتوقعة تمهیدًا لتوزیع كلفة اإلنفاق الرأسمالي على 

 .أشهر الموازنة التقدیریة

 .ترفق الموازنة للجهات صاحبة الصالحیة الستكمال إجراءات المصادقة علیها .6

لموازنة لمواجهة األمور الطارئة وفقًا للتعلیمات التي یضعها مجلس األمناء یخصص بند في ا .7

من إجمالي موازنة نفقات الجامعة التشغیلیة، ویصرف بموافقة % 3بحیث ال یتجاوز هذا البند 

 .رئیس مجلس األمناء أو من ینیبه

ة، یجوز عمل ملحق موازنة لرصد مخصصات إضافیة خالل السنة نتیجة أي ظروف مستجد .8

وتتبع في هذه الحالة نفس اإلجراءات التي تتبع عند إعداد الموازنة السنویة للجامعة وتنظیمها 

قرارها، باستثناء األحكام المتعلقة بمواعید تقدیمها، وتعتبر جزء ال یتجزأ من الموازنة األصلیة  .وإ

  :اعتماد الموازنة. د

ها، بعد إقرارها ترفع إلى الهیئة ثم یقدم الرئیس مشروع الموازنة إلى مجلس الجامعة لمناقشت .1

 .ترسل إلى مجلس األمناء للموافقة علیها قبل شهر على األقل من بدء السنة المالیة للجامعة

 .ترفع لمجلس التعلیم العالي للمصادقة علیها .2

  :وضعها موضع التنفیذ. هـ

ویلتزم كل  الرئیس هو المسؤول أمام مجلس األمناء عن تنفیذ مراحل الموازنة أوًال بأول .1

 .موظف في الجامعة بتعلیماتها

یشرف المدیر المالي على مراجعة إنجاز خطة الموازنة بشكل ربع سنوي لمقارنة اإلنجاز  .2

الفعلي مع التقدیرات الواردة في الخطة وحصر االنحرافات اإلیجابیة أو السلبیة وتحلیل 
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لجة أسباب االنحرافات وبالتالي أسبابها ومبرراتها واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة ومعا

 .تعدیل التقدیرات عن المدة المتبقیة من السنة المالیة تبعًا لذلك

ال یجوز االلتزام بأي نفقة إذا لم تكن واردة في الموازنة أو إذا تجاوزت المخصص المرصود  .3

أو استخدام المخصص في غیر الغایات التي رصدت لها إال بقرار من رئیس مجلس األمناء 

من إجمالي النفقات المحددة في موازنة الجامعة، وبعكس ذلك یتم % 10حیث ال یتجاوز ب

إعداد ملحق موازنة یعرض على مجلس األمناء إلقراره ویمر في نفس مراحل إقرار الموازنة 

 .اًأللیة ویعتبر جزءا ال یتجزأ منها

 :تتم المناقالت ضمن بنود الموازنة حسب الصالحیات التالیة .4

 .لى آخر بموافقة مجلس األمناءمن باب إ - 

 .من فصل آلخر بموافقة رئیس مجلس األمناء - 

 .من مادة ألخرى ضمن نفس الفصل بموافقة رئیس الجامعة - 

یشترط في جمیع حاالت نقل المخصصات المنصوص علیها في هذه المادة أخذ رأي المدیر  - 

موجب الموازنة، والتأكد المالي من حیث عدم تعارض النقل مع االلتزامات المالیة المترتبة ب

 .من إمكانیة تنفیذ ذلك

یتم اإلنفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة بناًء على أوامر صرف مالیة یصدرها  .5

 .الرئیس أو من یفوضه وحسب اإلجراءات والنماذج المالیة المعمول بها في الجامعة
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  :تاریخ إعدادها. و

جراءات إعداد  یصدر الرئیس التعلیمات التي یراها مناسبة   لتحدید أسس وفروض ونماذج وإ

الموازنة السنویة ومالحقها وتاریخ تقدیمها بالبیانات المرفقة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تشرین 

األول من كل عام بحیث یتاح لمجلس األمناء المصادقة علیها قبل شهر على األقل من بدء السنة 

  .المالیة للجامعة

األوسط جامعة منحى نظمي، أي أنها تربط ما بین سیاساتها وبما أن جامعة الشرق 

واستراتیجیاتها وبین مستویات أدائها عبر الموازنة التخطیطیة، فقد عمدت الجامعة إلى تطویر إطار 

  ).1 – 2(عمل یربط بین الموازنة التخطیطیة وأدائها على المدى البعید، وكما هو موضح بالشكل 
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  )1 – 2(الشكل 

  قة بین الموازنة التخطیطیة واألداء في جامعة الشرق األوسطآلیة العال
  

   Nasereddin (2013) :المصدر
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 الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة: المبحث الثاني
  الدراسات العربیة: أوالً 

 
العوامل المحددة للعالقة بین المشاركة في إعداد " :بعنوان) 2002نور والفضل، (دراسة  - 

دراسة محاسبیة مقارنة بین الشركات المساهمة الصناعیة : ضا عن العمل والمنظمةالموازنات والر 

  . "العراقیة واألردنیة

هدفت إلى فحص مدى تأثیر العالقة بین المشاركة في إعداد الموازنات والرضا عن العمل 

یا البیئي ونوع تكنولوج التأكدوالمنظمة في كل من مركز تحكم الشخصیة وخصائص الوظیفة وعدم 

اإلنتاج في كل من العراق واألردن من جهة ومدى التباین في التأثیر بین البلدین من جهة أخرى، 

مفردة من ) 231(مفردة مختارة من العراق و) 262( وقد أجریت الدراسة على عینة مؤلفة من

وتأثیره األردن، وقد بینت الدراسة عدم تأثیر مركز تحكم الشخصیة على العالقة المدروسة في العراق 

عل تلك العالقة في األردن، وأن الخصائص الوظیفیة تؤثر على العالقة بین المشاركة في إعداد 

الموازنات والرضا عن العمل دون المنظمة وأن ذلك األثر ال یختلف من بلد آلخر، ویعد متغیر عدم 

تكنولوجیا اإلنتاج، وكذلك التأكد البیئي محددا قویا لآلثار اإلیجابیة للموازنات والحال كذلك مع متغیر 

وجد أن أثر النظام السیاسي واإلقتصادي القائم كبیر على أداء العاملین ومشاركاتهم في إعداد 

صلت الدراسة بترسیخ وتعمیق تو وقد . لة العراقیة شاهد على ذلكالموازنات وغیرها من األنشطة والحا

ال تتوافر فیها المشاركة الكاملة والحقیقة أسلوب المشاركة في إعداد الموازنات والتخلي عن أیة صیغ 

لألفراد وذلك لما لتلك الصیغ من نتائج سلوكیة سلبیة على تحفیز األفراد وبالتالي دافعیتهم نحو 

األداء المتمیز، وكذلك حث المعنیین بالفكر المحاسبي والتطبیق العملي في كل من العراق واألردن 
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ر المتغیرات التي تناولتها الدراسة أو غیرها على طبیعة على إجراء المزید من البحوث لفحص آثا

العالقة بین المشاركة في إعداد الموازنات والرضا الوظیفي بهدف تشخیصها ومعالجتها لتفعیل اآلثار 

  . اإلیجابیة للمشاركة

  

واقع تطبیقات الموازنات التخطیطیة في الشركات غیر " :بعنوان) 2005المحمود، (دراسة  - 

  . "للربح في األردنالهادفة 

هدفت إلى التعرف على واقع تطبیقات الموازنات التخطیطیة في الشركات غیر الهادفة للربح 

بما یخدم اإلدارة في التخطیط واتخاذ القرارات، وتقدیم المقترحات بشأنها، وقد أجریت الدراسة على 

وقد بینت الدراسة أن واقع شركة إداریة تابعة للقطاع الحكومي الممول مركزیا، ) 30(عینة تمثل 

تطبیقات الموازنات التخطیطیة في الشركات غیر الهادفة للربح هي بشكل عام دون المستوى 

المطلوب كوسیلة لتحقیق الكفاءة والفاعلیة وكأداة للتخطیط والرقابة واتخاذ القرارات، وكانت األسباب 

صلت تو ددة في الموازنات، وقد التي أدت إلى ذلك عدم ثبات أهداف األنشطة أو البرامج المح

شراك كافة المستویات  الدراسة بأنه یجب اعتماد مبدأ المشاركة في إعداد الموازنات التخطیطیة وإ

اإلداریة، والعمل على تصمیم نظم المعلومات المالیة واإلداریة والفنیة بما یخدم عملیة توفیر البیانات 

تصمیم نظام لمتابعة تنفیذ الموازنات التخطیطیة بشكل والمعلومات والوصول إلى المعاییر وتطویرها، 

  .یحقق الربط بین الجانب المالي واألنشطة أو البرامج المحددة
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عداد وتنفیذ " :بعنوان) 2007خلف اهللا، (دراسة  -  التخطیطیة في الشركات  الموازناتواقع وإ

   ."دراسة میدانیة: الصناعیة في قطاع غزة

وتنفیذ نظام الموازنات التخطیطیة في الشركات الصناعیة  دادوأعواقع هدفت إلى تحلیل 

، ولتحقیق أهداف الدراسة صممت إستبانة ووزعت على مجتمع الدراسة والمكون من غزةبقطاع 

شركة صناعیة، وقد توصلت الدراسة  )66(، والبالغ عددها ات الصناعیة العاملة في قطاع غزةالشرك

أن غالبیة الشركات الصناعیة بقطاع غزة تطبیق الموازنات  :إلى مجموعة من النتائج من أهمها

التخطیطیة، وتعتمد الشركات التي تطبق هذا النظام على األسس والمبادئ العلمیة بصورة جیدة فیما 

عدا مشاركة المستویات اإلداریة في إعداد تقدیرات الموازنات حیث كانت المشاركة بصورة متفاوتة 

شركات الصناعیة والموازنات التخطیطیة في تنفیذ وظائفها المختلفة من بین الشركات، وتستخدم ال

تخطیط ورقابة واتخاذ قرارات في حین ال تتخذ تلك الشركات الموازنة التخطیطیة كمعیار لتقویم 

األداء، وكذلك بینت الدراسة أن الشركات التي تطبق نظام الموازنات التخطیطیة تواجه بعض 

توفیر المؤهالت في القائمین بإعداد وتنفیذ الموازنات، ووجود بعض  عدم: المشاكل من أهمها

المشاكل في الجوانب الفنیة والسلوكیة في إعداد الموازنات، أما بالنسبة للشركات التي ال تطبق نظام 

الموازنات التخطیطیة في قطاع غزة هناك بعض العوامل التي تؤدي بتلك الشركات إلى عدم تطبیق 

عدم تطبیق األسالیب العلمیة الحدیثة التي تدعم تطبیق نظام : ن أهم هذه العواملالموازنات، وم

الموازنات التخطیطیة، ووجود بغض الظروف الخارجیة التي تمنع الشركات من استخدام نظام 

  .الموازنات التخطیطیة
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ا في واقع إعداد الموازنات التخطیطیة وتنفیذه" :بعنوان) 2008زعرب وخلف اهللا، (دراسة  - 

  . "دراسة میدانیة: الشركات الصناعیة في قطاع غزة

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إعداد الموازنات التخطیطیة وتنفیذها في الشركات 

تألف مجتمع الدراسة من كافة الشركات الصناعیة في قطاع غزة التي یفوق . الصناعیة بقطاع غزة

استبانة على ) 70(وتم توزیع . شركة) 70(غ عددها ، والبالأمریكيرأسمالها نصف ملیون دوالر 

تلك الشركات، إذ بلغ عدد االستبانات عینة الدراسة من المدیرین المالیین والمحاسبین العاملین في 

وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي بهدف تحلیل  .استبانة) 66(المسترجعة والصالحة للتحلیل 

من الشركات الصناعیة %) 61(وقد أظهرت النتائج أن ما نسبته  .لى النتائجلبیانات والوصول إا

 بقطاع غزة تقوم بإعداد الموازنات التخطیطیة وتعتمد األسس والمبادئ العلمیة بصورة جیدة وكذلك

وقد . بینت الدراسة ان الشركات التي تطبق نظام الموازنات التخطیطیة تواجهها بعض المشاكل

إدارة الشركات الصناعیة بقطاع غزة بمعالجة المشاكل التي  امقی ةضرور  توصلت الدراسة إلى

تواجهها تلك الشركات في تطبیق نظام الموازنات التخطیطیة وذلك بقیامها بتأهیل وتدریب المسؤولین 

  .عن إعداد الموازنات وتنفیذها بالشكل السلیم

  

یطیة في التخطیط مدى أهمیة استخدام الموازنات التخط" :بعنوان) 2009علیان، (دراسة  - 

  . "المساهمة األردنیةوالرقابة وتقویم األداء في  الشركات الصناعیة 

استخدام الموازنات التخطیطیة في عملیة التخطیط والرقابة  أهمیةبیان  إلىهدفت الدراسة 

الدراسة فقد تم  أهدافولتحقیق . المساهمة العامة األردنیةفي الشركات الصناعیة  األداءوتقویم 
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شاملة لجمیع الجوانب المتعلقة في الدراسة  أسئلةم استبانة لعملیة الدراسة المیدانیة تحتوي على تصمی

شركة صناعیة ) 28(استبانة على عینة من ) 90(وفقا لتدریج مقیاس لیكتر الخماسي، وتم توزیع 

 األردنیة الشركات الصناعیة غالبیة أن أهمهانتائج  إلىوقد توصلت الدراسة . مساهمة عامة أردنیة

فاعلة  كأداةالستخدامها التخطیطیة واعداداها بشكل منتظم المساهمة العامة تقوم بتطبیق الموازنات 

، وتستخدم الشركات الصناعیة األداءوتقویم  اإلنتاجیةفي عملیة التخطیط والرقابة على العملیة 

الشركات  إداراتتمتع والمصاریف، وت اإلیراداتفي تخطیط  أداةالموازنات التخطیطیة  األردنیة

المناسبة  والبیئیةتوفر المعلومات الكافیة بضرورة  واألهمیةبدرجة عالیة من الوعي  األردنیةالصناعیة 

نسبة عالیة جدا من  أنأیضًا على داخل الشركات من اجل تحضیر تلك الموازنات، ودلت الدراسة 

تؤكد  اآلراءالحالي، وأن معظم  األداء اتانحرافالشركات الدراسة تستخدم نتائج الموازنات في معالجة 

  .حد ما استخدام نظام الموازنات التخطیطیة إلىوجود بعض المحددات التي تعیق 

  

: الموازنات التخطیطیة إعدادأثر التحیز في " :بعنوان) 2010الخفاجي وجواد، (دراسة  - 

   ."الصناعیة اإلعمالدراسة تطبیقیة من منظور سلوكي في عینة من منشآت 

الموازنات التخطیطیة  إعدادالكشف واالستدالل عن العالقة والترابط الوثیقین بین  إلىهدفت 

. لإلفرادو العوامل السلوكیة أمهمة في ممارسة وظیفة التخطیط والمحاسبة والجوانب  أداةباعتبارها 

توزیع  تم وقد. صناعي العراقيتكون مجتمع الدراسة من عددا من المنشآت العاملة في القطاع ال

استكملت عملیة جمع  أنوبعد . فرد) 350(استبانة الدراسة على أفراد عینتها والبالغ عددهم 

جاهزة للتحلیل قد بلغ  وأصبحت إجاباتهاعدد االستمارات التي اكتملت  أنوفحصها تبین  االستبانات
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ت الذي تؤكد فیه في الوقتوصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أبرزها أنه وقد . استبانة) 315(

الموازنات التخطیطیة، فان هذا یعتبر من وجهة نظرها  إعدادالعلیا على مبدأ المشاركة في  اإلدارة

 إعدادكوسیلة تستخدمها في تحقیق الرضا الوظیفي للعاملین، وبالتالي فان هذا سینعكس على عملیة 

مكانااقل من قدرات  أرقامتتضمن  أنهاتقدیرات الموازنة، بحیث  العاملین وهذا یعتبر بحد ذاته  توإ

 أنالمختلفة  اإلداریةیدرك المسؤولین عن المستویات وعندما . مظاهر التحیز إلحدىممارسة 

تحسین المقاییس التي یتم تقویمهم  إلىتقویمهم مرتبط ارتباط كلي بنتائج موازناتهم، فان هذا سیدفعهم 

هنالك اهتمام بحاجات وأن . تقدیرات الموازنة إعدادوبالتالي سینعكس ذلك على عملیة  أساسهاعلى 

كانت هذه  إذا، األخرولكن في الجانب . المختلفة وضرورة تلبیتها اإلداریةالعاملین في المستویات 

الموازنة،  أهدافستساعد في تحقیق  أنهاللمنشأة من حیث  واالیجابیةالحالة تعكس الصورة الجیدة 

 بإدخالالفرصة للعاملین للتأثیر على الموازنة  بإعطاءتمثل فانه یمثل في نفس الوقت جانب سلبي ی

  .تقدیراتها إعدادرغباتهم وحاجاتهم كنوع من التحیز الشخصي عند 

    

دور استخدام الموازنات التقدیریة في تحسین " :بعنوان) 2013، الهنیني وبدران(دراسة  - 

  . "اهمة في األردنالتخطیط والرقابة واتخاذ القرارات في الشركات الزراعیة المس

هدفت للتعرف على دور استخدام الموازنات التقدیریة في تحسین التخطیط والرقابة واتخاذ 

ولتحقیق ذلك تم تصمیم استبانة وزعت على . القرارات في الشركات الزراعیة المساهمة في األردن

وأقسام المحاسبة واإلدارة الشركات الزراعیة  بادراهمستجیبا من العاملین ) 70(عینة الدراسة البالغة 

إلى  ت الدراسةوقد توصل. استبانة) 62( اإلحصائيخضع منها للتحلیل  ،المالیة في هذه الشركات
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في حین ان إعدادها  ،الموازنات التقدیریة بإعدادتقوم  أن معظم الشركات الزراعیة المساهمة ال

وذلك من خالل تحسین عملیة  ،ةیساعد على تحسین وظیفة التخطیط في الشركات الزراعیة المساهم

دارة الشركة بالتنبؤ م المختلفة داخل الشركة ومساعدة إموارد واألموال بین اإلدارات واألقساالتوزیع 

التقدیریة  الموازناتكما تساعد  ،أهدافهاباالحتیاجات المستقبلیة من األموال والموارد الالزمة لتحقیق 

كما  ،الزراعیة المساهمة بحیث تجعلها أكثر عقالنیة وجودةعلى تحسین اتخاذ القرارات في الشركات 

التقدیریة في التخطیط والرقابة واتخاذ  الموازناتتوصلت الدراسة إلى وجود معوقات تواجه استخدام 

تتمثل في ضعف الموارد المالیة في شركات  ،في الشركات الزراعیة المساهمة في األردن القرار

یل أهداف واستراتیجیات الشركات الزراعیة إلى أرقام توضع في وصعوبة تحو  ،القطاع الزراعي

  .موازنات تقدیریة

  

  األجنبیةالدراسات : ثانیاً 
  

 Corporate Budget Planning, Control" :بعنوان )Joshi, et..al., 2003( دراسة ـ

and Performance Evaluation in Bahrain".   
  "ألداء في البحرینتخطیط موازنة الشركة، الرقابة وتقییم ا"

  
ختبار إعداد الموازنة التخطیطیة والتطبیق وتقییم األداء، وذلك بإستخدام  هدفت إلى فحص وإ

شركة متوسطة وكبیرة الحجم في البحرین، حیث تقوم معظم الشركات ) 54(المسح اإلستبیاني لعدد 

ددة، ویتم إستخدام إجراءات وطرق مح لك بإتباعوموازنات تشغیلیة وذ األجلبإعداد خطط طویلة 

إنحرافات الموازنة لقیاس قدرة المدیر على تحدید المشاكل في وقتها وكذلك لتحسین موازنة العام 

  .   القادم، وقد بینت الدراسة أن في حاالت محددة یؤثر حجم الشركة في آلیات وضع الموازنة
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 The Multiple Roles of Participative" :بعنوان )Chong, et..al., 2006( دراسة ـ

Budgeting on Job Performance" .  
  "األدوار المتعددة للمشاركة في إعداد الموازنة على األداء الوظیفي"

  
تكونت . هدفت إلى إختبار األدوار المتعددة للمشاركة في إعداد الموازنة على األداء الوظیفي

ن مجتمع الدراسة المتضمن قطاع مدیر من مستوى اإلدارة العلیا المسحوبة م) 74(عینة الدراسة من 

ولتحقیق أهداف الدراسة تم تطویر استبانة وزعت على أفراد عینة الدراسة . الخدمات المالیة االسترالیة

وبعد استرجاع االستبانات الموزعة واستخدام األسالیب اإلحصائیة المالئمة وأهمها تحلیل المسار 

أن هناك تأثیر غیر مباشر للمشاركة في إعداد الموازنة توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أبرزها 

  .على األداء الوظیفي من خالل الطموح وااللتزام المنظمي والرضا الوظیفي ألفراد عینة الدراسة

  

 The effect of Cost" :بعنوان )Agbejule & Saarikoski, 2006( دراسةـ 
Management knowledge on the Relationship between Budgetary 

Participation and Managerial Performance" .  
  "اإلداري واألداءأثر معرفة إدارة الكلفة على العالقة بین المشاركة بالموازنة "

  

دارة معرفة الكلفة  هدفت إلى فحص العالقة بین المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة وإ

مدیرًا من الشركات الفلندیة، وقد استخدمت ) 83(وقد تكونت عینة الدراسة من . اإلداري واألداء

وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أبرزها أن الموازنة . الدراسة االستبانة أداة لجمع البیانات

في إدارة كعرفة الكلفة في الشركات الفلندیة المشاركة في الدراسة تُعدل من العالقة بین المشاركة في 

 . یطیة واإلدراك الشخصي لألداء اإلداريإعداد الموازنة التخط
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 :Antecedents of Budgetary Participation" :بعنوان )Yuen, 2007( دراسة - 

Enhancing Employees’ Job Performance " .  
  "تعزیز األداء الوظیفي للعاملین: مسببات المشاركة بالموازنة"

  
وازنة التخطیطیة ودورها في تعزیز المشاركة في إعداد الممسببات عن تعرف الهدفت إلى 

 Macau Publicمدیرًا یعملون في ) 216(تكونت عینة الدراسة من . الوظیفي للعاملین األداء

Service . األداءولتحقیق أهداف الدراسة تم تطویر استبانة لقیاس المسببات ودورها في تعزیز 

باإلضافة إلى األسالیب اإلحصائیة  وقد تم إستخدام المنهج الوصفي التحلیلي. الوظیفي للعاملین

وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أبرزها أن إتجاهات العمل والحاجة إلى اإلنجاز . المالئمة

یعدان مسببان رئیسیان للمشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة، كما أن هناك عالقة إیجابیة 

  .كة في إعداد الموازنة التخطیطیةإلتجاهات العمل والحاجة إلى اإلنجاز مع المشار 

  

 The Impact of Manager’s Related" :بعنوان )Nasser, et..al., 2011( دراسةـ 
Variables and Department Features on Budget Characteristics: The Case 

of Private Jordanian Universities" .  
حالة الجامعات : بالمدیر على خصائص الموازنةأثر الممیزات اإلداریة والمتغیرات المرتبطة "

  "األردنیة الخاصة
  

 بإعدادهدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بین الخصائص ورؤساء األقسام ومدى مشاركتهم 

الموازنة وتبادل المعلومات وكفایة الموازنة ووضوح الهدف للموازنة وردود الفعل في الجامعات 

وقد وجدت  .ألقسام على خصائص الموازنة في هذه الجامعاتاألردنیة الخاصة وتأثیر مدراء ا

الدراسة أن رئیس القسم أو رئیس القسم اإلداري ال یوجد له تأثیر كبیر على المشاركة في خصائص 
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الموازنة، وأن مدراء األقسام الذین لدیهم خبرة مكتبه من عملهم في جامعاتهم أكثر تأثیرًا لمشاركتهم 

المدراء المالیین لهم دور أكبر من غیرهم في المشاركة في خصائص  في خصائص الموازنة وأن

  .الموازنة كونهم هم المسؤولین عن تنفیذ الموازنة خالل السنة المالیة

  

 The Effect of Environmental" :بعنوان )Boujelbene & Affes, 2012( دراسةـ 
Uncertainty and Budgetary Participation on Performance and Job 

Satisfaction – Evidence from the Hotel Industry" .  
دلیل من الصناعة : أثر  الالتأكد البیئي والمشاركة بالموازنة على األداء والرضا الوظیفي"

  "الفندقیة
  

إلى اختبار أثر المشاركة في إعداد الموازنة على األداء اإلداري والرضا الوظیفي هدفت 

. مدیر یعملون في الفنادق التونسیة) 41(تكونت عینة الدراسة من . الموقفیة باستخدام مدخل النظریة

الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي من خالل توزیع استبانة تم تطویرها  أهدافولتحقیق 

خصیصًا لتحقیق أهداف الدراسة، وبهد إجراء التحلیل اإلحصائي الالزم واستخدام األسالیب 

تحلیل االنحدار الوسیط توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج  أبرزهائمة والتي من اإلحصائیة المال

 اإلداريأبرزها أن الالتاكد البیئي یتوسط التأثیر بین المشاركة في إعداد الموازنة وكًال من األداء 

   .  والرضا الوظیفي للمدیرین عینة الدراسة
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 An Examination of the Relationships" :بعنوان) Kung, et..al., 2013( دراسة - 

among Budget Emphasis, Budget Planning Models and Performance" .  
  "إختبار العالقة بین تركیز الموازنة، ونماذج الموازنة التخطیطیة واألداء"

  
فحص العالقة بین تركیز الموازنة التخطیطیة والمشاركة في إعداد هدفت الدراسة إلى 

ظهار تفاصیل الموازنة لتخطیطیة واألداءالموا یصال الموازنة التخطیطیة وإ وقد . زنة التخطیطیة وإ

. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي من خالل استبانة تم تطویرها واختبار صالحیتها للقیاس

الدراسة إلى  وقد توصلت. ولتحقیق أهداف الدراسة لجأ الباحثون إلى استخدام أنموذج المعادلة البنائیة

أن نماذج الموازنات التخطیطیة تتوسط التأثیر بین تركیز الموازنة التخطیطیة والرضا عن إعداد 

  .الموازنة التخطیطیة

 

 The Impact of Budgetary " :بعنوان )Mah'd, et..al., 2013( دراسة - 
Participation on Managerial Performance: Evidence from Jordanian 

University Executives" .  
  "دلیل من الجامعات األردنیة: أثر المشاركة بالموازنة على األداء اإلداري"

  
بیان العالقة بین المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة واألداء اإلداري هدفت الدراسة إلى 

تحقیق أهداف وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي ل. األردنیةفي األردن وخصوصًا الجامعات 

) 131(وقد تكونت عینة الدراسة من . الدراسة من خالل استبانة طورت ألغراض الدراسة الحالیة

وبعد إجراء التحلیالت اإلحصائیة الالزمة توصلت . األردنیةمدیر تنفیذي یعملون في الجامعات 

 األداءة تؤثر على الدراسة إلى العدید من النتائج أبرزها المشاركة في إعداد الموازنات التخطیطی

  . األردنیةاإلداري في الجامعات 
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 Budget Adequacy and " :بعنوان )Minai & Mun, 2013( دراسة - 
Organizational Commitment: Their Role in the Relationship between 

Budget Participation and Managerial Performance" .  
  "دورها في العالقة بین المشاركة بالموازنة واألداء اإلداري: ميكفایة الموازنة وااللتزام التنظی"

 
إلى فحص العالقة بین المشاركة في إعداد الموازنة واألداء اإلداري في هدفت الدراسة 

سیط لكفاءة الموازنة وااللتزام التنظیمي في باإلضافة إلى إختبار الدور الو . صناعة الخدمة في مالیزیا

مدیر یعملون ) 100(تكونت عینة الدراسة من . اإلداري واألداءة بإعداد الموازنة العالقة بین المشارك

ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي من . في شركات الخدمات المالیزیة

وبعد تفریغ البیانات وتحلیلها واستخدام . خالل استخدام استبانة تم توزیعها على أفراد عینة الدراسة

تحلیل المسار توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج  أبرزهاالمناسبة والتي من  اإلحصائیة األسالیب

اإلداري، كما أن هناك دور  باألداءأبرزها أن المشاركة في إعداد الموازنة ترتبط بشكل ایجابي ودال 

مشاركة بإعداد الموازنة وسیط إیجابي لكل من كفاءة الموازنة وااللتزام التنظیمي في العالقة بین ال

   .اإلداري واألداء

     

  ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة: ثالثاً 
    

  :إن أهم ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة یمكن تلخیصه، باآلتي

 من حیث  واألجنبیةالدراسات السابقة العربیة منها  أهداف اختلفت: من حیث هدف الدراسة

، فیما تعنى الدراسة الحالیة بالتعرف على دور الموازنات التخطیطیة األهمیةقة والتأثیر وتحدید العال

 .بجامعة الشرق األوسط في المملكة األردنیة الهاشمیة تقییم األداءفي تحفیز أداة تخطیط ورقابة و 
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  نظر  وجهة تأخذتعد هذه الدراسة استطالعیة، وصفیة تحلیلیة لكونها : المنهجیةمن حیث

لتحقیق أهداف  أسلوبینیم األداء، باالعتماد على یمتخذي القرار في جامعة الشرق األوسط وتق

، لذلك یمكن القول )Interviews( المقابلة وأسلوب) Questioners( االستبانة أسلوبوهما  الدراسة

لذا، ترى الباحث أن ما یمیز هذه الدراسة  .بأن الدراسة الحالیة قد تضیف جدیدّا للدراسات السابقة

ینبع من أهمیة بناء أنموذج محاسبي تطبیقي مقترح للموازنات التخطیطیة وآلیة تطبیقها في 

الجامعات، ومن هدفها الرئیس في استقصاء مدى واقعیة إعداد وتطبیق الموازنات في جامعة الشرق 

ة، وذلك من خالل التأّكد من تطبیقها بكل متطلباتها ومعاییرها  األوسط من وجهة نظر قیاداتها اإلداریّ

. المالیة والمحاسبیة واالقتصادیة، وبناء نظام متمیز للوحدة المحاسبیة لها خالل فترة زمنیة معینة

وبالتالي فهي تُعد بمثابة األداة التي تضمن كفاءة إدارة الجامعة في اإلفادة من إمكانیاتها ومواردها 

  .مخرجاتها المتاحة لضمان جودة

 إذ یالحظ من الدراسات السابقة تعدد بیئات التطبیق فمنها كانت في : من حیث بیئة التطبیق

طبقت في صناعة الخدمات والصناعات اإلنتاجیة، وكذلك  أخرىالبیئة العربیة من جهة ومن جهة 

ة األردن وخصوصًا أما في الدراسة الحالیة فقد تم التطبیق على بیئ. الحال بالنسبة للدراسات األجنبیة

  .جامعة الشرق األوسط وبشكل دقیق األكادیمیة الجامعیةبیئة ال
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  الـفـصل الثالث 

  )الطریقة واإلجراءات(منهجیة الدراسة 
 
  
   المقدمــــــــة): 3-1(

  منهج الدراسة): 3-2(

  مجتمع الدراسة وعینتها): 3-3(

  الدراسةوصف المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة ): 3-4(

  أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البیانات والمعلومات): 3-5(

  المعالجات اإلحصائیة المستخدمة): 3-6(

  صدق أداة الدراسة وثباتها): 3-7(
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  الـفـصل الثالث 
  )الطریقة واإلجراءات(منهجیة الدراسة 

  
  المقدمــــــــة): 3-1(
  

 .لدراســة واإلجــراءات المتبعــة لتحقیــق أهــداف الدراســةالفصــل إلــى توضــیح منهجیــة ا اهــدف هــذ

مـــنهج الدراســـة المتبـــع، ومجتمـــع الدراســـة وعینتهـــا، ووصـــف المتغیـــرات الدیمغرافیـــة وصـــفًا ل یتضـــمنإذ 

لعینـة الدراسـة، وأدوات الدراسـة ومصــادر الحصـول علـى البیانــات والمعلومـات، والمعالجـات اإلحصــائیة 

  .لدراسة وثباتهاالمستخدمة وكذلك فحص صدق أداة ا

  
  منهج الدراسة): 2- 3(
  

إعتمـــدت الدراســـة الحالیـــة علـــى المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، فعلـــى صـــعید المـــنهج الوصـــفي تـــم 

العربیــة منهـــا واألجنبیـــة إجــراء المســـح المكتبــي واإلطـــالع علــى الدراســـات والبحـــوث النظریــة والمیدانیـــة 

ار النظــري والوقــوف عنــد أهــم الدراســات الســابقة األســس والمنطلقــات التــي یقــوم علیهــا اإلطــألجــل بلــورة 

ــي الدراســــــة ــــًا فـــ ــــدًا حیویــ ــي تمثــــــل رافــ ـــم اســــــتخدام االســــــتبانة . التـــ ـــد تـــ ـــــي فقـــ ــعید التحلیل ـــى الصــــ أمــــــا علـــ

)Questioners ( والمقابلـــة)Interviews ( وم  أداتـــي للدراســـة وتـــم اســـتخدام الرزمـــة ائیة للعل اإلحص

ة  اإلصـــدار الحـــادي  Statistical Package for Social Sciencesإلجتماعیـــة اإلجتماعی

امج  . لتحلیــل بیانــات الدراســة األولیــة SPSS Ver.21والعشــرین  تخدام برن ى اس افة إل  Amosباإلض

Ver.21 مـنهج  والـذي یعتمـدStructural Equation Modeling (SEM) . ولوصـف خصــائص

ل عینـــة الدراســـة تـــم اســـتخدام عینـــة الدراســـة وبیـــان األهمیـــة النســـبیة إلجابـــات فقـــرات االســـتبانة مـــن قبـــ
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التكـــرارات والنســـب المئویـــة والمتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة، وكـــذلك تـــم اســـتخدم اختبـــار 

 VIFمعامـــل الـــتظخم للتأكـــد مـــن ثبــات أداة الدراســـة، واختبــار   Cronbach Alphaكرونبــاخ ألفـــا

ـــاین المســـموح بـــه  بـــین  Multicollineartiyتبـــاط للتأكـــد مـــن عـــدم وجـــود تعددیـــة أر  Tolernceوالتب

ــتقلة، ل  و Multiple Regression Analysisواختبـــار االنحـــدار المتعـــدد  المتغیـــرات المسـ تحلی

ر اللقیاس تأثیر  Stepwiseالمتدرج االنحدار المتعدد  ابع    متغی ر الت ى المتغی ة   . ات المستقلة عل ي حال وف

تخدام   ل ال وجود تغیر دال عند إدخال المتغیرات یتم إس امج   اب Path Analysisمسار  تحلی ستخدام برن

Amos Ver.21  بین متغّیرات الّدراسةلبیان األثر المباشر وغیر المباشر.  

  
  مجتمع الدراسة وعینتها): 3- 3(
  

مــن المســتویات اإلداریــة  األوســطتكــون مجتمــع الدراســة مــن كافــة العــاملین فــي جامعــة الشــرق 

كافـة العـاملین فـي اإلدارة العلیـا والوسـطى  دراسـة فقـد شـملتأمـا عینـة ال. الثالث العلیا والوسطى والـدنیا

 في جامعة الشرق األوسط ممثلین بـرئیس الجامعـة، ونوابـه، والعمـداء، ورؤسـاء األقسـام ومـدیري الـدوائر

ـــالغ عـــددهم  ــا ) 73(وقـــد تـــم توزیـــع  .)73(والب وبعــــد %). 91.78(بنســـبة ) 67(اســـتبانة اســـترجع منهـ

ـــص االســـــتبانات لبیـــــان مـــــدى  ــائي، اســـــتبعد منهـــــا فحــ ـــل اإلحصـــ ـــالحیتها للتحلیــ اســـــتبانة لعـــــدم ) 6(صــ

وبهـذا یصـبح إجمـالي عـدد االسـتبانات الصـالحة لعملیـة التحلیـل . صالحیتها لعملیة التحلیل اإلحصـائي

ــائي  ــبة ) 61(اإلحصـ ــترجعة%) 91.04(اســــتبانة بنسـ وكمـــا هــــو . مــــن إجمـــالي عــــدد االســـتبانات المســ

  ).1-3(موضح بالجدول 
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  )1- 3(الجدول 
  اإلحصائيعدد االستبانات الموزعة والمستردة والمستبعدة والصالحة للتحلیل 

 (%)النسبة المئویة   العدد المحتوى
 100 73 االستبانات الموزعة

 91.78 67 االستبانات المسترجعة
 0.089 6 االستبانات المستبعدة
 91.04 61 االستبانات الصالحة

  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج ونتائج  ،راسةالد مخرجات استبانة: المصدر   

  

  وصف المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة): 4- 3(
  

ــح الجــــداول    المتغیـــرات الدیمغرافیــــة ألفــــراد ) 6-3(، )5-3( ،)4-3(، )3-3(، )2-3(توضـ

ــــث  ــــة الدراســــة مــــن حی ــــرة(عین ـــدد ســــنوات الخب ؛ والمنصــــب الجــــنس؛ والعمــــر؛ والمؤهــــل العلمــــي؛ وعـ

  ).لوظیفيا

من أفراد عینة الدراسة هم % 91.8أن ) 2- 3(فقد بینت النتائج المعروضة في الجدول 

هم من اإلناث، وهذا ما یعكس أن عینة الدراسة المبحوثة عینة  %8.2من الذكور، وما نسبته 

  .ذكوریة النزعة والقرار، وأن تمثیل اإلناث محدود جداً 
  

  

    )2- 3(الجدول     
  حسب متغیر الجنسینة الدراسة عیوضح توزیع أفراد 

 (%)النسبة المئویة   التكرار  الفئة المتغیر

 سـالجن
 91.8 56 ذكر
 8.2 5  أنثى

 100 61  المجموع
  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر
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 30هـــم ممـــن تتـــراوح أعمـــارهم مـــن عینـــة الدراســـة مـــن أفـــراد % 5أن ) 3-3(ویبـــین الجـــدول 

ــن ــرت النتـــائج أن  35 إلـــى أقـــل مـ ــا أظهـ هـــم ممـــن تتــــراوح عینـــة الدراســـة مـــن أفـــراد % 15ســـنة، كمـ

هـم ممـن تتـراوح أعمـارهم عینـة الدراسـة مـن أفـراد % 48سـنة، وأن  40إلى أقل مـن  35أعمارهم من 

، تبــین أن نســبة  44إلــى أقــل مــن  40مــن  ممــن تزیــد أعمــارهم عــن عینــة الدراســة  أفــرادســنة، وأخیــرًا

وهــو مــا یؤشــر التركیــز العــالي مــن جامعــة الشــرق األوســط علــى %. 32مجملــه  ســنة فــأكثر مــا 28

وهـــذه الجامعـــة تتطلـــب مـــن شـــاغلي  .العنصـــر الشـــبابي الـــذین یمثلـــون المســـتقبل المنشـــود للمؤسســـات

المراكــز اإلداریـــة العلیـــا تـــوافر خبـــرات ســـابقة وواســـعة فـــي الجامعـــات مماثلـــة لكـــي یتمكنـــوا مـــن القیـــام 

  .هذه الجامعة بواجبات الوظیفة في

  )3- 3(الجدول 
  یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر العمر

 (%)النسبة المئویة   التكرار  الفئة المتغیر

 ر ـــالعم

 0 0 سنة 30 من أقل
 5 3 سنة 35أقل من   – 30 من

  15 9 سنة 40أقل من   –35من 
 48 29  سنة 45 أقل من –40 من

  32  20    سنة فأكثر 45
 100 61  مجموعال

  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر
  
  

هم من حملة شهادة عینة الدراسة من أفراد % 21أن ) 4- 3(كما یوضح الجدول   

 الماجستیرهم من حملة درجة عینة الدراسة  أفرادمن % 20، وأن اختصاصاتهمالبكالوریوس في 

في  الدكتوراهمن حملة درجة عینة الدراسة  أفرادسبة في إختصاصاتهم، كما بینت النتائج أن ن
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ویمكن القول إن ارتفاع مستوى التحصیل العلمي للمدیرین في هذه الجامعة %. 59  إختصاصاتهم

، سیما وان العمل في هذه الجامعة یتطلب الحصول على درجة علمیة مناسبة  أصبح مطلبا أساسیًا

العاملین من والحاالت التي تواجه  امختلف القضای للتعامل مع نتؤهل المعنیی فر امعواكتساب 

   .عینة الدراسة في جامعة الشرق األوسط

  )4- 3(الجدول 
   یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلمي

 (%)النسبة المئویة   التكرار  الفئة المتغیر

 ؤهل العلميــالم

 0 0 دبلوم 
 21 13 بكالوریوس
 0 0  دبلوم عال
 20 12  ماجستیر
 59 36  دكتوراه

 100 61  المجموع
  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر 
  

أن ما ) 5- 3(وبالنسبة لمتغیر عدد سنوات الخبرة، فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول 

وأن نوات، س 5هم ممن تقل عدد سنوات خبرتهم العملیة عن عینة الدراسة من أفراد % 3نسبته 

هم % 48، وأن )سنوات 10أقل من  -  5 من(هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملیة % 31

، تبین أن إجمالي وأخیرا، )سنة 15أقل من  -  10من (ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملیة 

 %.18ت بلغ )سنة 15أكثر من (ممن لدیهم خبرة عینة الدراسة أفراد النسبة المئویة للمبحوثین من 

إن ارتفاع كما . وهذا یعكس الطبیعة الدقیقة لعمل الجامعة والتي تحتاج إلى مستویات خبرة عالیة

لى أكثر من خمسة عشر تبتدئلتي نسبة المدیرین الذین تزید سنوات خبرتهم ا  من خمسة سنوات وإ
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من أجل  جیةإستراتیتتبنى  جامعة الشرق األوسطدلیل على ارتفاع خبرتهم العملیة، ذلك أن سنة 

االحتفاظ بالموارد البشریة التي تمتلك خبرات طویلة في مجال عملها والذي یضمن االستقرار في 

  .وفي سیاستها الداخلیة والخارجیة أیضاالجامعة عمل هذه 
  

  )5- 3(الجدول 
  عدد سنوات الخبرةیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر 

 (%)یة النسبة المئو   التكرار  الفئة المتغیر

 دد سنوات الخبرةـع

 3 2 سنوات 5 من أقل
 31 19 سنوات 10أقل من   – 5 من

  48 29 سنة 15أقل من   –10من 
 18 11  سنة فأكثر  15

 100 61  المجموع
  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر

  

، المناصب الوظیفیة ) 6- 3(الجدول یوضح  بالمنصب الوظیفيوبما یرتبط بمتغیر  وأخیرًا

من هم % 3وأن ، رئیس جامعةهم % 2ما نسبته إذ تبین أن  .ونسبها المئویة ألفراد عینة الدراسة

من رؤساء األقسام، هم % 36وأن ، من العمداءهم % 18، وأن نواب رئیس الجامعة ومساعدیه

بلغت  ة مدیري الدوائرعینة الدراسأفراد ، تبین أن إجمالي النسبة المئویة للمبحوثین من وأخیرا

رًا مستقًال لها تأثیر في وصف درجة التطبیق  %.41 ویبدو من هذه النتیجة أن الخبرة بوصفها متغیّ

ما أمضى الفرد إداریًا كان أم عضو هیئة تدریس فترة . للموازنة في جامعة الشرق األوسط إذ كّل

ما یكون أطول في عمله، أدرك طبیعة ذلك العمل وأهمیته وأبعاده ومجاالت ر ربّ ه، وكان لدیه تصوّ

ة وتحدیدًا من أقرانه العاملین ذوي الخبرة القصیرة   .أكثر دّق
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  )6- 3(الجدول 
  یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المنصب الوظیفي

 (%)النسبة المئویة   التكرار  الفئة المتغیر

 المنصب الوظیفي

 2 1 رئیس الجامعة
 3 2  ةمساعد رئیس الجامع/ نائب 

  18 11  عمید
  36 22  رئیس قسم
  41 25  مدیر دائرة

 100 61  المجموع
  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر

  
  أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البیانات والمعلومات): 5- 3(
  

ومات، لتحقیق أهداف الدراسة لجأت الباحثة إلى استخدام مصدرین أساسیین لجمع المعل

  :وهما

حیث توجهت الباحثة في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر  :المصادر الثانویة

ذات العالقة، والدوریات والمقاالت  واألجنبیةالبیانات الثانویة والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربیة 

لبحث والمطالعة في مواقع والتقاریر، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، وا

  . االنترنت المختلفة

لمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البیانات  :األولیةالمصادر 

رئیسیة للدراسة، والتي شملت على عدد  كأداةاألولیة من خالل االستبانة التي قامت الباحثة بتطویرها 

سئلتها، والتي قام المبحوثون باإلجابة علیها، وتم إستخدام من العبارات عكست أهداف الدراسة وأ

وألغراض . ، بحیث أخذت كل إجابة أهمیة نسبیةFive Likert Scaleمقیاس لیكرت الخماسي 
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 Statistical Package forاإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة استخدام الرزمة تم اإلحصائي التحلیل 

Social Sciences عشرین اإلصدار الحادي والSPSS Ver.21 . باإلضافة إلى استخدام برنامج

Amos Ver.21 منهج  والذي یعتمدStructural Equation Modeling (SEM).  

                   

  :، هيأقسام خمسةوتضمنت اإلستبانة  
 

ي متغیـرات وهـ) 5(الجـزء الخـاص بـالمتغیرات الدیمغرافیـة ألفـراد عینـة الدراسـة مـن خـالل  :األول القسم

ـــي؛ وعـــــدد ســـــنوات الخبـــــرة؛ ( ـــب الـــــوظیفيالجـــــنس؛ والعمـــــر؛ والمؤهـــــل العلمــ لغـــــرض وصـــــف ) والمنصــ

وصـف المتغیـرات الدیمغرافیـة ألفـراد عینـة ) 4-3(كما تـم اإلشـارة إلیـه فـي فقـرة  عینة الدراسةخصائص 

  .الدراسة بالفصل الثالث
  

  :الثة أجزاء، وهيوالمرتبط بقیاس المتغیرات المستقلة، والمتكون من ث: القسم الثاني

مبــدأ شــمول (رئیسـة، وهــي مبــادئ  ثالثــةعبــر مبــادئ الموازنــة التخطیطیـة تضـمن مقیــاس : الجــزء األول

فقــرة ) 11(و) مبــدأ مرونــة الموازنــة التخطیطیــةو مبــدأ واقعیــة الموازنــة التخطیطیــة ، الموازنــة التخطیطیــة

  :لقیاسها، مقسمة على النحو اآلتي
  

  مبادئ الموازنة التخطیطیة
مبدأ شمول الموازنة 

  التخطیطیة
مبدأ واقعیة الموازنة 

  التخطیطیة
مبدأ مرونة الموازنة 

  التخطیطیة
  

  3  3  5  عدد الفقرات
  

  10 -  9  8 -  6  5 -  1  ترتیب الفقرات
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ـانيالجـــــزء  ــمن مقیـــــاس :  الثــــ ـــرمتطلبـــــات إعـــــداد الموازنـــــة التخطیطیـــــة تضـــ ، ةرئیســـــ أربعـــــة أبعـــــاد عبــ

ة؛ المشاركة في إعـداد الموازنـة التخطیطیـة؛ إیصـال الموازنـة التخطیطیـة تركیز الموازنة التخطیطی(يوه

ظهار تفاصیل الموازنة لتخطیطیة   :لقیاسها، مقسمة على النحو اآلتي ةفقر ) 13(و) وإ
  

متطلبات إعداد 
  الموازنة التخطیطیة

تركیز الموازنة 
  التخطیطیة

المشاركة في إعداد 
  الموازنة التخطیطیة

إیصال الموازنة 
  خطیطیةالت

إظهار تفاصیل 
  لتخطیطیةاالموازنة 

  

  3  3  4  3  عدد الفقرات
  

  24 - 22  21 - 19  18 - 15  14 - 12  ترتیب الفقرات
  

  

مقســمة علــى ، فقــرات لقیاســها) 6(عبــر  )اإلداریــة والفنیــة(بیئــة العمــل تضــمن مقیــاس :  الثالــثالجــزء 

  :النحو اآلتي

  البیئة الفنیة  البیئة اإلداریة  بیئة العمل
  

  3  3  عدد الفقرات
  

  30 - 28  27 - 25  ترتیب الفقرات
  

ــــث ــم الثال ــــابع، والمتضــــمن : القســ ــــر الت ــــاس المتغی ــــیم األداءمقیــــاس والمــــرتبط بقی ــر  تقی فقــــرات ) 4(عبــ

  ).34(ولغایة الفقرة رقم ) 31(، وكان ترتیب الفقرات من الفقرة رقم لقیاسها
    

 Five Likert Scaleماســي رت الخوفــق مقیــاس لیكــ) 5-1(وتــراوح مــدى االســتجابة مــن   

  كاألتي
  

  ال أوافق  محاید  أوافق  أوافق بشدة  بدائل اإلجابة
ال أوافق على 

  اإلطالق
  

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة



   - 81  - 

لیكرت فقرة بمقیاس ) 34(وبشكلها النهائي من ) أداة الدراسة(وبهذا تكونت اإلستبانة       

  .Five Likert Scaleالخماسي 

لى إعداد صحیفة مقابلة تتضمن أسئلة مفتوحة ومغلقة ترتبط بأهداف الدراسة باإلضافة إ      

اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة استخدام الرزمة وألغراض التحلیل تم ). 3أنظر الملحق (ومتغیراتها 

Statistical Package for Social Sciences  اإلصدار الحادي والعشرینSPSS Ver.21 .

 Structural Equationمنهج  والذي یعتمد Amos Ver.21برنامج  باإلضافة إلى استخدام

Modeling (SEM).  

  
  المعالجات اإلحصائیة المستخدمة): 6- 3(
  

ختبار فرضیاتها لجأت الباحثة إلى الرزمة اإلحصائیة للعلوم  لإلجابة عن أسئلة الدراسة وإ

 SPSSحادي والعشرین اإلصدار ال Statistical Package for Social Sciencesاإلجتماعیة 

Ver.21  باإلضافة إلى استخدامAmos Ver.21  بهدف بناء أنموذج المعادلة الهیكلیة)SEM( 

Structural Equation Model وقد قامت الباحثة من خاللهما بتطبیق األسالیب التالیة :   
  

  :أسالیب اإلحصاء الوصفي، والمتضمنة

  التكرارات والنسب المئویةFrequencies & Percent  بهدف تحدید مؤشرات القیاس المعتمدة

 .عینة الدراسةفي الدراسة وتحلیل خصائص 

  المتوسطات الحسابیةArithmetic Mean  عن عینة الدراسة لتحدید مستوى إستجابة أفراد

 .متغیراتها
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 اإلنحراف المعیاري Standard Deviation  عینة الدراسة لقیاس درجة تباعد إستجابات أفراد

 .ها الحسابيعن وسط

  معادلة طول الفئة والتي تقضي بقیاس مستوى األهمیة لمتغیرات الدراسة، والذي تم إحتسابه وفقًا

 :للمعادلة التالیة

 

  :وبناء على ذلك یكون

  2.33 أقل من - 1 األهمیة المنخفضة من

   3.66 لغایة - 2.33 األهمیة المتوسطة  من

  .فأكثر 3.67 األهمیة المرتفعة  من
  

  :ب اإلحصاء اإلستداللي، والمتضمنةأسالی

 معامـل كرونبـاخ ألفـاCronbach Alpha   ومقـدار اإلتسـاق ) االسـتبانة(لقیـاس ثبـات أداة الدراسـة

 .ودرجة مصداقیة اإلجابات عن فقرات االستبانة. الداخلي لها

  معامـل تضـخم التبـاینVariance Inflation Factor  واختبـار التبـاین المسـموحTolerance 

 .بین المتغیرات المستقلة Multicollinearityأكد من عدم وجود تعددیة ارتباط للت

  تحلیـل اإلنحــدار المتعــددMultiple Regression Analysis  وذلــك للتحقـق مــن أثــر مجموعــة

 .من المتغیرات المستقلة على متغیر تابع واحد
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 تحلیل االنحدار المتعدد المتدرج Stepwise لمستقلة على المتغیر التابعلقیاس تأثیر المتغیرات ا . 

  تحلیـل المسـارإسـتخدام Path Analysis باسـتخدام برنـامج Amos Ver.21  لبیـان األثـر المباشـر

  .بین متغیّرات الّدراسةوغیر المباشر 

 أنمـوذج المعادلـة الهیكلیـة )SEM (Structurel Equation Model  بهـدف بنـاء أنمـوذج مقتـرح

 .في جامعة الشرق األوسط داءم األیتقیفي خطیطیة الموازنات التلتأثیر متغیرات 
  

  صدق أداة الدراسة وثباتها): 7- 3(
  الصدق الظاهري): 7-1- 3(
  
  

الهیئة  أعضاء من أستاذة )5(من  تألفًت المحكمین من مجموعة على االستبانة عرض تم

ت اال ، وقد)1(رقم  بالملحق المحاسبة وأسماء المحكمین في متخصصین التدریسیة  آلراء ستجابةتمُ

 االستبیان وبذلك خرج المقترحات المقدمة، في ضوء وتعدیل حذف من یلزم وتم إجراء ما المحكمین

  ).2(صورته النهائیة كما موضح بالملحق رقم  في

  

  أداة الدراسةثبات ): 7-2- 3(
    

 لقیاس ،)Cronbach Alpha( ألفا كرونباخ الداخلي االتساق اختبار استخدامقامت الباحثة ب

وعلى الرغم من أن  المقیاس، في الموجودة األسئلة كل على المبحوثین إجابات في التناسق مدى

 ≤ Alpha( القیاس في القیمة الواجب الحصول علیها غیر محددة، إال أن الحصول على قواعد

ًد من الناحیة التطبیقیة للعلوم اإلنسانیة أمرًا مقبوًال بشكل عام) 0.60  ,Sekaran & Bougie( یعُ

   .یبین نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة )7- 3( والجدول. )184 :2010
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  )7- 3(الجدول 
  )Cronbach Alpha مقیاس كرونباخ ألفا(معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة 

  ألفا) α( قیمة  عدد الفقرات  البعد  ت
  0.837  11  مبادئ الموازنة التخطیطیة 1

 0.785  5  ة التخطیطیةمبدأ شمول الموازن  1ـ  1
 0.622  3  مبدأ واقعیة الموازنة التخطیطیة  2ـ  1
 0.632  3  مبدأ مرونة الموازنة التخطیطیة  3ـ  1

  0.863  13  متطلبات إعداد الموازنة التخطیطیة  2
  0.651  3  تركیز الموازنة التخطیطیة  1ـ  2
  0.711  4  المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة  2ـ  2
  0.621  3  یصال الموازنة التخطیطیةإ  3ـ  2
  0.634  3  إظهار تفاصیل الموازنة لتخطیطیة  4ـ  2

  0.742  4  تقییم األداء   3
  0.790  6  استخدام الموازنات التخطیطیة بیئة عمل  4

  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر     
  

ـــیم كرونبـــــاخ) 7-3(إذ یوضــــح الجــــدول  ــرات قـ ـــبة المقبولـــــة  أن جمیـــــع فقــ ــــر مـــــن التسـ ألفــــا أكب

ممـــا یعكـــس ثبـــات أداة القیـــاس، وهـــذا یمثـــل نســـبة مقبولـــة ألغـــراض ثبـــات اإلتســـاق الـــداخلي %) 60(

قـــیم الثبـــات ونســـب مقبولـــة ألغـــراض التحلیـــل بحیـــث تجـــاوزت الحـــد األدنـــى المتفـــق علیـــه، إذ تراوحـــت 

ـــرات الدراســـــة الرئیســـــة بـــــین  ــداد ) 0.863(ى، وكحـــــد أدنـــــ لتقیـــــیم األداء) 0.742(لمتغیــ لمتطلبـــــات إعـــ

أعـاله علـى تمتـع   Cronbach Alphaوتـدل مؤشـرات كرونبـاخ ألفـا. كحـد أعلـىالموازنـة التخطیطیـة 

ــل ثبـــــات عـــــالٍ  ــ ،اداة الدراســـــة بصـــــورة عامـــــة بمعامـــ ــى تحقیـــــق أغـــــراض الدراســـــة وفقـــــًا لــــ  وبقـــــدرتها علـــ

)Sekaran & Bougie, 2010: 184 .(  
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  الـفـصل الرابع 
  رات الدراسة واختبار الفرضیات وصف متغی

 
   المقدمــــــــة): 4-1(

  وصف متغیرات الدراسة): 4-2(

  وصف أسئلة المقابلة): 4-3(

  تحلیل مدى مالئمة البیانات الختبار فرضیات الدراسة): 4-4(

  اختبار فرضیات الدراسة): 4-5(
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  الـفـصل الرابع 
    رضیاتوصف متغیرات الدراسة واختبار الف

  
  
  المقدمــــــــة): 4-1(

  

یســتعرض هــذا الفصــل نتــائج التحلیــل اإلحصــائي الســتجابة أفــراد عینــة الدراســة عــن المتغیــرات 

إلجابــاتهم مــن خــالل المتوســطات  األولیــةالتــي اعتمــدت فیهــا مــن خــالل عــرض المؤشــرات اإلحصــائیة 

ة النســـبیة، كمــا یتنـــاول الفصــل اختبـــار الحســابیة واالنحرافـــات المعیاریــة لكـــل متغیــرات الدراســـة واألهمیــ

  .فرضیات الدراسة والدالالت اإلحصائیة الخاصة بكل منها

  

  )Questionnaires( وصف متغیرات الدراسة): 4-2(

 وصف المبادئ المعتمدة في إعداد الموازنة التخطیطیة): 4-2-1(
  

الشرق األوسط، لوصف مستوى المبادئ المعتمدة في إعداد الموازنة التخطیطیة في جامعة 

، كما هو واألهمیة النسبیة لجأت الباحثة إلى إستخدام المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة

  ).3-4(و) 2-4(، )1- 4(موضح بالجداول 

العبــارات المتعلقــة بمبــدأ شــمول الموازنــة إجابــات عینــة الدراســة عــن ) 1-4(إذ یظهــر الجــدول 

ـــط التخطیطیــــة ـــي جامعــــة الشــــرق األوسـ ــــین ح. فـ ــــث تراوحــــت المتوســــطات الحســــابیة لهــــذا المتغیــــر ب ی

ـــداره ) 3.803 - 3.442( ـــاس لیكـــــرت الخماســـــي الـــــذي یشـــــیر إلـــــى ) 3.603(بمتوســـــط مقــ علـــــى مقیــ

إذ جـاءت فـي المرتبـة . فـي جامعـة الشـرق األوسـط شـمول الموازنـة التخطیطیـة مبـدألالمسـتوى المتوسـط 



   - 87  - 

" شـرق األوسـط عـن خطـة شـاملة لفتـرة زمنیـة قادمــةتعبـر الموازنـة التخطیطیـة لجامعـة ال"األولـى فقـرة 

وهــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي ، )0.833(وانحــراف معیــاري بلــغ ) 3.803(بمتوســط حســابي بلــغ 

تعتبـر الموازنـة التخطیطیـة لجامعـة الشـرق األوسـط واحـدة "، فیما حصلت الفقـرة )3.603(العام البالغ 

ــة ا علــى المرتبــة الخامســة واألخیــرة بمتوســط  "لمكونــه لهــامــن أدوات اإلتصــال بــین المســتویات اإلداری

ـــالغ  وهـــــو أدنـــــى) 0.940(وانحـــــراف معیـــــاري ) 3.442(حســـــابي  مـــــن المتوســـــط الحســـــابي الكلـــــي والبــ

)3.603 .(  

فـي جامعـة الشـرق األوسـط مـن  مبـدأ شـمول الموازنـة التخطیطیـةوبشكل عام یتبـین أن مسـتوى 

احثــة هــذه النتیجــة إلــى أن اإلنخفــاض النســبي لإلنحــراف وتعــزو الب .وجهــة نظــر عینــة الدراســة متوســطاً 

 إعـدادباإلظافـة عنـد . المعیاري یشـیر إلـى وجـود اتفـاق وانسـجام فـي آراء األفـراد حـول فقـرات هـذا المبـدأ

والنفقــات المتوقعـــة والتوســع فـــي النشـــاطات  اإلیـــراداتبعـــین االعتبــار جمیـــع  یأخــذالموازنــة التخطیطیـــة 

  .الجامعة إداراتوكذلك یتم إعداد موازنة مستقلة لكل إدارة مستقلة من وتنوعها من سنة ألخرى، 

  

  

  

  

  

  

  



   - 88  - 

  )1- 4(جدول 
المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة ومستوى مبدأ شمول الموازنة التخطیطیة في جامعة 

  الشرق األوسط

  مبدأ شمول الموازنة التخطیطیة ت
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

همیة ترتیب األ
  المستوى   النسبیة

1  
تشمل الموازنة التخطیطیة لجامعة الشرق األوسط كافة أوجه 

 متوسط 2 0.931 3.639  نشاطاتها

2  
تأخذ جامعة الشرق األوسط بنظر اإلعتبار كافة الظروف 

 متوسط 3 0.784 3.573 المحیطة بها عند إعداد الموازنة التخطیطیة

3  
الشرق األوسط عن خطة شاملة  تعبر الموازنة التخطیطیة لجامعة

  مرتفع 1 0.833 3.803 لفترة زمنیة قادمة

تعتبر الموازنة التخطیطیة لجامعة الشرق األوسط واحدة من   4
  أدوات اإلتصال بین المستویات اإلداریة المكونه لها

 متوسط 5 0.940 3.442

رتباط تام بین الموازنة التخطیطیة لجامعة الشرق   5 هناك تناسق وإ
  وسط وهیكلها التنظیمياأل

 متوسط 4 1.008 3.557

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري العام لمبدأ شمول 
  الموازنة التخطیطیة

 متوسط 0.531 3.603

  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر
  

  

ــة بمبـــدأ واقعإجابـــات عینـــة الدراســـة عـــن ) 2-4(ویبـــین الجـــدول  یـــة الموازنـــة العبـــارات المتعلقـ

ـــط التخطیطیــــة ـــي جامعــــة الشــــرق األوسـ ــــین . فـ ــــث تراوحــــت المتوســــطات الحســــابیة لهــــذا المتغیــــر ب حی

ـــداره ) 3.704 - 3.147( ـــاس لیكـــــرت الخماســـــي الـــــذي یشـــــیر إلـــــى ) 3.360(بمتوســـــط مقــ علـــــى مقیــ

ة إذ جـاءت فـي المرتبــ. فـي جامعـة الشـرق األوسـط مبـدأ واقعیـة الموازنـة التخطیطیـةالمسـتوى المتوسـط ل

ـــذها"األولـــى فقـــرة  ـاع القـــائمین بتنفی " أرقـــام الموازنـــة التخطیطیـــة لجامعـــة الشـــرق األوســـط محـــل إقتنــ

وهــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي ، )7600.(وانحــراف معیــاري بلــغ ) 3.704(بمتوســط حســابي بلــغ 

ــام البـــالغ  یســـتخدم القــــائمون علـــى إعــــداد الموازنـــة التخطیطیــــة "، فیمـــا حصــــلت الفقـــرة )3.360(العـ

علــى المرتبــة " لجامعــة الشــرق األوســط األســالیب اإلحصــائیة والریاضــیة فــي إعــداد تقــدیرات الموازنــة
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ـــرة بمتوســــط حســــابي  مــــن المتوســــط  وهــــو أدنــــى) 0.610(وانحــــراف معیــــاري ) 3.147(الثالثــــة واألخیـ

  ). 3.360(الحسابي الكلي والبالغ 

فـي جامعـة الشـرق األوسـط مـن  مبـدأ واقعیـة الموازنـة التخطیطیـةوبشكل عام یتبـین أن مسـتوى 

ــًا فـــي وتعـــزو الب. وجهـــة نظـــر عینـــة الدراســـة متوســـطاً  ـــًا واختالفـ احثـــة هـــذه النتیجـــة إلـــى أن هنـــاك تباین

ــة، وعلـــى الــــرغم مـــن التبــــاین  ـــى نجــــاح الموازنـ ــداد تقـــدیرات الموازنـــة التخطیطیــــة إل أســـتخدام واقعیـــة إعــ

ــرق ممــــا یــــدل علــــى أن ) 3.360(واالخــــتالف بلــــغ المتوســــط الحســــابي إلجمــــالي الفقــــرات  جامعــــة الشــ

ـــك بتســـهیل  الموازنـــةتراعـــي متطلبـــات واقعیـــة  األوســـط مـــن خـــالل تقلیـــل االنحرافـــات قـــدر اإلمكـــان وذل

  .التقدیرات الموضوعة داخل الموازنة حتى یسهل تحقیقها
  

  )2- 4(جدول 
ة في جامعة المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة ومستوى مبدأ واقعیة الموازنة التخطیطی

  الشرق األوسط
المتوسط   مبدأ واقعیة الموازنة التخطیطیة ت

  الحسابي
اإلنحراف 
  المعیاري

ترتیب األھمیة 
  المستوى   النسبیة

الموازنة التخطیطیة لجامعة الشرق األوسط ترتكز على الترابط   6
 متوسط 2 0.532 3.229  حتى تكون سببًا في جعل الخطة واقعیة

لتخطیطیة لجامعة الشرق األوسط محل إقتناع أرقام الموازنة ا  7
 مرتفع 1 7600. 3.704  القائمین بتنفیذھا

8  
یستخدم القائمون على إعداد الموازنة التخطیطیة لجامعة الشرق 
األوسط األسالیب اإلحصائیة والریاضیة في إعداد تقدیرات 

 الموازنة
 متوسط 3 0.610 3.147

العام لمبدأ واقعیة  المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري
 متوسط 6340. 3.360  الموازنة التخطیطیة

  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر
  

  

العبـارات المتعلقـة بمبـدأ مرونـة الموازنــة إجابـات عینـة الدراسـة عـن ) 3-4(كمـا یظهـر الجـدول 

ـــط التخطیطیــــة ـــي جامعــــة الشــــرق األوسـ ــــث تراوحــــت المتوســــطات الحســــاب. فـ ــــین حی یة لهــــذا المتغیــــر ب
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ـــداره ) 3.901 - 3.311( ـــاس لیكـــــرت الخماســـــي الـــــذي یشـــــیر إلـــــى ) 3.688(بمتوســـــط مقــ علـــــى مقیــ

إذ جـاءت فـي المرتبـة األولـى . فـي جامعـة الشـرق األوسـط لمرونة الموازنة التخطیطیـة المستوى المرتفع

بقـًا للتغیـر فـي الظـروف بتعـدیل أرقـام الموازنـة ط مرونة عالیة لدى جامعـة الشـرق األوسـط هناك"فقرة 

وهــو أعلــى مــن المتوســط ) 8500.(وانحــراف معیــاري بلــغ ) 3.901(بمتوســط حســابي بلــغ  "الخارجیــة

تقـــوم جامعـــة الشـــرق األوســـط بـــربط تقـــدیرات "، فیمـــا حصـــلت الفقـــرة )3.688(الحســـابي العـــام البـــالغ 

الثـــة واألخیـــرة بمتوســـط علـــى المرتبـــة الث "الموازنـــة التخطیطیـــة بعـــدة مســـتویات متوقعـــة لحجـــم النشـــاط

ـــالغ  وهـــــو أدنـــــى) 0.719(وانحـــــراف معیـــــاري ) 3.311(حســـــابي  مـــــن المتوســـــط الحســـــابي الكلـــــي والبــ

)3.688 .(  

فـي جامعـة الشـرق األوسـط مـن  مبـدأ مرونـة الموازنـة التخطیطیـةوبشكل عام یتبـین أن مسـتوى 

وســط نتیجــة اإلجابــات لكــل مت وتعــزو الباحثــة هــذه النتیجــة إلــى أن. وجهــة نظــر عینــة الدراســة مرتفعــاً 

عـــن ) 7650.(ســـؤال علـــى حـــدة متقـــارب ولـــیس هنـــاك إنحـــراف معیـــاري كبیـــر، حیـــث بلـــغ بالمتوســـط 

ممــا یعــزز أهمیــة المرونــة التخطیطیــة فــي اتخــاذ . المتوســط الحســابي، وهــذا یــدل علــى تقــارب اإلجابــات

بكفــاءة وفاعلیــة ألغــراض القــرارات اإلداریــة فــي جامعــة الشــرق األوســط، وقــدرتها علــى تحقیــق أهــدافها 

  .اتخاذ القرارات اإلداریة، وخاصة طویلة األجل
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  )3- 4(جدول 
المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة ومستوى مبدأ مرونة الموازنة التخطیطیة في جامعة 

  الشرق األوسط

  مبدأ مرونة الموازنة التخطیطیة ت
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

همیة ترتیب األ
  المستوى   النسبیة

9  
تقوم جامعة الشرق األوسط بربط تقدیرات الموازنة التخطیطیة 

 متوسط 3 0.719 3.311  بعدة مستویات متوقعة لحجم النشاط

10  
بتعدیل أرقام  هناك مرونة عالیة لدى جامعة الشرق األوسط

 مرتفع 2 7260. 3.852  الموازنة طبقًا للتغیر في الظروف الداخلیة

11  
بتعدیل أرقام  ناك مرونة عالیة لدى جامعة الشرق األوسطه

 مرتفع 1 8500. 3.901  الموازنة طبقًا للتغیر في الظروف الخارجیة

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري العام لمبدأ مرونة 
  الموازنة التخطیطیة

 مرتفع 7650. 3.688

  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر
  
  وصف متطلبات إعداد الموازنة التخطیطیة): 4-2-2(

 

لوصف مستوى متطلبات إعداد الموازنة التخطیطیة في جامعة الشرق األوسط، لجأت 

، كما هو موضح واألهمیة النسبیة الباحثة إلى إستخدام المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة

  ).7- 4(و )6- 4(، )5-4(، )4-4(بالجداول 

ـــر العبـــــارات المتعلقـــــة بتركیـــــز الموازنـــــة إجابـــــات عینـــــة الدراســـــة عـــــن ) 4-4(الجـــــدول  إذ یظهـ

ـــط التخطیطیــــة ـــي جامعــــة الشــــرق األوسـ ــــین . فـ ــــث تراوحــــت المتوســــطات الحســــابیة لهــــذا المتغیــــر ب حی

ـــداره ) 3.508 - 3.196( ـــاس لیكـــــرت الخماســـــي الـــــذي یشـــــیر إلـــــى ) 3.355(بمتوســـــط مقــ علـــــى مقیــ

إذ جـاءت فـي المرتبـة األولـى . في جامعة الشرق األوسط نة التخطیطیةتركیز المواز لالمستوى المتوسط 

ـاح الجامعـــة فـــي تحقیـــق أهـــدافها أهـــدافتحقیـــق "فقـــرة  بمتوســـط  "موازنـــة الجامعـــة هـــو إنعكـــاس لنجــ
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وهـو أعلـى مـن المتوسـط الحسـابي العـام البـالغ ، )7440.(وانحراف معیاري بلـغ ) 3.508(حسابي بلغ 

تحقیـق اهـداف موازنـة الجامعـة هـو إنعكـاس لنجـاح الجامعـة فـي إدارة " ، فیما حصلت الفقرة)3.355(

وهـــو ) 5420.(وانحــراف معیـــاري ) 3.196(علــى المرتبـــة الثالثـــة واألخیــرة بمتوســـط حســـابي " مواردهـــا

  ). 3.355(من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ  أدنى

لشـرق األوسـط مـن وجهـة فـي جامعـة ا التخطیطیـة وبشكل عام یتبین أن مستوى تركیز الموازنة

اإلنخفـاض النسـبي لإلنحـراف المعیـاري  وتعزو الباحثة هذه النتیجة إلـى أن. نظر عینة الدراسة متوسطاً 

یشیر إلى وجود اتفاق وانسجام في آراء األفراد حول فقرات هذا المجـال، وعلـى الـرغم مـن أهمیـة تحقیـق 

دارة مواردهــا فــوق المتوســط إال أن انعكــاس الجامعــة فــي ت التخطیطیــةأهــداف الموازنــة  حقیــق أهــدافها وإ

فــي جامعــة الشــرق األوســط تســاعد علــى تحقیــق أهــداف  التخطیطیــة مــا یبــین بــأن الموازنــةبقلیــل، وهــو 

  .الموازنة من خالل تعزیز العالقة بین العاملین ومعدي الموازنة التخطیطیة
  

  )4- 4(جدول 
تركیز الموازنة التخطیطیة في جامعة الشرق المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة ومستوى 
  األوسط

  تركیز الموازنة التخطیطیة ت
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

ترتیب األهمیة 
  النسبیة

  المستوى 

12  
تحقیق اهداف موازنة الجامعة هو إنعكاس لنجاح الجامعة في 

 متوسط 3 0.542 3.196  إدارة مواردها

13  
د بشكل رئیسي على مكونات الموازنة نظام عمل الجامعة یستن

 متوسط 2 8170. 3.360  المخططة 

14  
موازنة الجامعة هو إنعكاس لنجاح الجامعة في  أهدافتحقیق 

  تحقیق أهدافها
 متوسط 1 7440. 3.508

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري العام لتركیز الموازنة 
 متوسط 5600. 3.355  التخطیطیة

  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر
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العبـــارات المتعلقــة عـــن المشــاركة فـــي إجابـــات عینــة الدراســـة عــن ) 5-4(كمــا یظهـــر الجــدول 

حیـــث تراوحـــت المتوســـطات الحســـابیة لهـــذا . إعـــداد الموازنـــة التخطیطیـــة فـــي جامعـــة الشـــرق األوســـط

ــى مقیــــا) 3.360(بمتوســــط مقــــداره ) 3.459 - 3.180(ر بــــین المتغیـــ س لیكــــرت الخماســــي الــــذي علـ

إذ . فــي جامعــة الشــرق األوســط للمشــاركة فــي إعــداد الموازنــة التخطیطیــةیشــیر إلــى المســتوى المتوســط 

للجامعــة إلــى  تفیــد مشــاركتي فــي عملیــة إعــداد الموازنــة التخطیطیــة"جــاءت فــي المرتبــة األولــى فقــرة 

وهــو ، )0.743(معیــاري بلــغ وانحــراف ) 3.459(بمتوســط حســابي بلــغ  "حقیــق التفاعــل مــع منفــذیهات

تشـــركني جامعـــة الشـــرق "، فیمـــا حصـــلت الفقـــرة )3.360(أعلـــى مـــن المتوســـط الحســـابي العـــام البـــالغ 

ــة ــة التخطیطیــ ــرة بمتوســــط حســــابي " األوســــط فــــي عملیــــة إعــــداد الموازنــ علــــى المرتبــــة الرابعــــة واألخیــ

  ). 3.360(والبالغ من المتوسط الحسابي الكلي  وهو أدنى) 0.562(وانحراف معیاري ) 3.180(

فـــي جامعـــة الشـــرق  المشـــاركة فـــي إعـــداد الموازنـــة التخطیطیـــةوبشـــكل عـــام یتبـــین أن مســـتوى 

اإلنخفـاض النسـبي  وتعـزو الباحثـة هـذه النتیجـة إلـى أن. األوسط من وجهة نظر عینة الدراسـة متوسـطاً 

علـى الـرغم مـن . المجـاللإلنحراف المعیاري إلى وجود اتفاق وانسجام فـي آراء األفـراد حـول فقـرات هـذا 

ارتفـاع المتوسـط الحســابي إلجمـالي الفقـرات، إال أن الموازنــة ال تعـد أداة مشـاركة بشــكل كبیـر علـى كــل 

ــا إنعكـــس علـــى نتیجـــة  مســـتوى مـــن مســـتویات اإلدارة والمســـؤولین فـــي جامعـــة الشـــرق األوســـط وهـــو مـ

  .مستوى المشاركة المتوسط

  

  

  



   - 94  - 

  )5- 4(جدول 
حرافات المعیاریة ومستوى مبدأ مرونة الموازنة التخطیطیة في جامعة المتوسطات الحسابیة واإلن

  الشرق األوسط

  المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة ت
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

ترتیب األهمیة 
  المستوى   النسبیة

15  
تشركني جامعة الشرق األوسط في عملیة إعداد الموازنة 

 متوسط 4 0.562 3.180  التخطیطیة

16  
مشاركة المسؤولین في الجامعة في عملیة إعداد الموازنة 

 متوسط 2 0.646 3.442 التخطیطیة یؤدي إلى نجاح عملیة تنفیذها 

17  
للجامعة إلى  تفید مشاركتي في عملیة إعداد الموازنة التخطیطیة

 متوسط 1 0.743 3.459 حقیق التفاعل مع منفذیهات

للجامعة تؤدي إلى  اد الموازنة التخطیطیةالمشاركة في عملیة إعد  18
  التعرف على مشاكل الموازنة التخطیطیة ووضع الحلول المناسبة

 متوسط 3 0.578 3.360

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري العام للمشاركة في 
 متوسط 0.401 3.360  إعداد الموازنة التخطیطیة

  .SPSSامج التحلیل اإلحصائي لبرننتائج مخرجات : المصدر
  

ــــین الجــــــدول  العبـــــارات المتعلقــــــة بإیصـــــال الموازنــــــة إجابـــــات عینــــــة الدراســـــة عــــــن ) 6-4(ویبـ

ـــط التخطیطیــــة ـــي جامعــــة الشــــرق األوسـ ــــین . فـ ــــث تراوحــــت المتوســــطات الحســــابیة لهــــذا المتغیــــر ب حی

ـــداره ) 4.163 - 3.704( ـــاس لیكـــــرت الخماســـــي الـــــذي یشـــــیر إلـــــى ) 3.934(بمتوســـــط مقــ علـــــى مقیــ

إذ جـاءت فـي المرتبـة األولـى . في جامعة الشرق األوسط إلیصال الموازنة التخطیطیةفع المستوى المرت

بمتوسـط حسـابي بلــغ " الجامعـة اجتماعـًا لمناقشــة اإلنحرافـات عـن الموازنــة المخططـة تعقـد إدارة"فقـرة 

، )3.934(وهـو أعلـى مـن المتوسـط الحسـابي العـام البـالغ ، )0.840(وانحراف معیاري بلـغ ) 4.163(

تنــاقش إدارة الجامعــة بشــكل مســتمر المســائل المتعلقــة بالموازنــة مــع األشــخاص "یمــا حصــلت الفقــرة ف

) 0.803(وانحـــراف معیـــاري ) 3.704(علـــى المرتبـــة الثالثـــة واألخیـــرة بمتوســـط حســـابي  "ذوي العالقـــة

  ). 3.934(من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ  وهو أدنى
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ـــةاإیصـــال وبشـــكل عـــام یتبـــین أن مســـتوى  فـــي جامعـــة الشـــرق األوســـط مـــن  التخطیطیـــة لموازن

وتعــزو الباحثـــة هــذه النتیجــة إلــى أن اإلنخفــاض النســبي لإلنحـــراف . وجهــة نظــر عینــة الدراســة مرتفعــاً 

یعكـس اسـتخدام  وهـذا مـا. المعیـاري إلـى وجـود اتفـاق وانسـجام فـي آراء األفـراد حـول فقـرات هـذا المجـال

ووسیلة لتقیـیم األداء فـي جامعـة الشـرق األوسـط وبشـكل ملحـوظ،  للإلیصاالموازنة التخطیطیة كوسیلة 

لجمیــــع الفقــــرات ، وان درجــــة التطبیــــق )3.934(إذا بلــــغ المتوســــط الحســــابي إلجمــــالي فقــــرات الدراســــة 

الموازنـــة التخطیطیــة فــي جامعــة الشـــرق  إیصــالتقاربــت مــع المتوســط الحســابي، وهـــذا یؤكــد أیضــا أن 

فعــــل وظیفــــة التخطـــــیط،  ــاءة عملیـــــات األوســــط یُ المالیـــــة (الموازنــــة التخطیطیــــة  إیصــــالممــــا عــــزز كفــ

  .في عملیة التخطیط طویل األجل األوسطجامعة الشرق ب) والمحاسبیة

  
  )6- 4(جدول 

المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة ومستوى إیصال الموازنة التخطیطیة في جامعة الشرق 
  األوسط

ط المتوس  إیصال الموازنة التخطیطیة ت
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

ترتیب األهمیة 
  النسبیة

  المستوى 

تعقد إدارة الجامعة اجتماعًا لمناقشة اإلنحرافات عن الموازنة   19
  المخططة 

 مرتفع 1 0.840 4.163

تعقد إدارة الجامعة اجتماعًا مع المسؤولین لتشكیل فریق عمل   20
 لمعالجة مشكلة اإلنحرافات عن الموازنة المخططة

 مرتفع  2 0.813 3.934

21  
تناقش إدارة الجامعة بشكل مستمر المسائل المتعلقة بالموازنة مع 

 مرتفع  3 0.803 3.704  األشخاص ذوي العالقة 

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري العام إیصال الموازنة 
  التخطیطیة

 مرتفع 0.682 3.934

  .SPSSنامج التحلیل اإلحصائي لبر نتائج مخرجات : المصدر
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 العبـــارات المتعلقـــة بإظهـــار تفاصـــیلإجابـــات عینـــة الدراســـة عـــن ) 7-4(كمـــا یوضـــح الجـــدول 

حیـث تراوحـت المتوسـطات الحسـابیة لهـذا المتغیـر بـین . في جامعة الشرق األوسـط الموازنة التخطیطیة

ـــداره ) 3.737 - 3.344( ـــاس لیكـــــرت الخماســـــي الـــــذي یشـــــیر إلـــــى ) 3.541(بمتوســـــط مقــ علـــــى مقیــ

إذ جـــاءت فـــي . فـــي جامعـــة الشـــرق األوســـط الموازنـــة التخطیطیـــة ظهـــار تفاصـــیلإلمســـتوى المتوســـط ال

تطالــب إدارة الجامعــة بتقــدیم التقــاریر بشــكل مســتمر حــول اإلنحرافــات الحاصــلة "المرتبــة األولــى فقــرة 

هـو و ، )0.728(وانحـراف معیـاري بلـغ ) 3.737(بمتوسـط حسـابي بلـغ  "والبعیدة عـن تقـدیرات الموازنـة

تهـتم إدارة الجامعـة فـي مـدى "، فیمـا حصـلت الفقـرة )3.541(أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ 

علـى المرتبـة الثالثـة واألخیـرة بمتوسـط حسـابي  "تحقیق أهداف الموازنـة الموضـوعة والمخطـط لتحقیقهـا

  ). 3.541(من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ  وهو أدنى) 0.602(وانحراف معیاري ) 3.344(

فـي جامعـة الشـرق األوسـط  التخطیطیـة الموازنـة إظهـار تفاصـیلوبشـكل عـام یتبـین أن مسـتوى 

ــة متوســــطاً  ــة نظــــر عینــــة الدراســ ـــبي . مــــن وجهــ ــــة هــــذه النتیجــــة إلــــى أن اإلنخفــــاض النسـ وتعــــزو الباحث

لـرغم مـن علـى ا. لإلنحراف المعیاري إلى وجود اتفاق وانسجام فـي آراء األفـراد حـول فقـرات هـذا المجـال

أهمیــة إظهــار تفاصــیل الموازنــة فــي جامعــة الشــرق األوســط، إال أن نســبة المتوســط الحســابي لمتطالبــة 

إدارة الجامعــة بتقــدیم التقــاریر بشــكل مســتمر حــول اإلنحرافــات الحاصــلة والبعیــدة عــن تقــدیرات الموازنــة 

وهــذا یبـــین أن ، )3.737( لتطبیــق المقومــة الرابعـــة والتــي تعتمـــد الموازنــة فــي متطلبـــات إعــدادها تمثـــل

أثنــاء  األوســطتفاصــیل الموازنــة التخطیطیــة للجامعــة ال تعكــس كافــة متطلبــات عملیــات جامعــة الشــرق 

  .استعراضها من قبل األفراد ذوي العالقة في الجامعة
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  )7- 4(جدول 
معة المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة ومستوى إظهار تفاصیل الموازنة التخطیطیة في جا

  الشرق األوسط

  إظهار تفاصیل الموازنة التخطیطیة ت
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

ترتیب األهمیة 
  المستوى   النسبیة

22  
تهتم إدارة الجامعة في مدى تحقیق أهداف الموازنة الموضوعة 

 متوسط 2 0.807 3.541  والمخطط لتحقیقها

23  
ل مستمر حول تطالب إدارة الجامعة بتقدیم التقاریر بشك

  مرتفع 1 0.728 3.737  اإلنحرافات الحاصلة والبعیدة عن تقدیرات الموازنة

24  
یتم توزیع تقدیرات الموازنة التخطیطیة وربطها بفترات أقصر 

 متوسط 3 0.602 3.344  تسمى الفقرات الرقابیة

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري العام إظهار تفاصیل 
  الموازنة التخطیطیة

 متوسط 0.554 3.541

  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر
  
  الموازنات التخطیطیةوصف بیئة عمل ): 4-2-3(
 

لوصف مستوى بیئة عمل الموازنات التخطیطیة اإلداریة والفنیة في جامعة الشرق األوسط، 

، كما هو واألهمیة النسبیة اریةلجأت الباحثة إلى إستخدام المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعی

  ).8- 4(موضح بالجداول 

ـــر الجـــــدول  ــة عـــــن ) 8-4(إذ یظهــ العبـــــارات المتعلقـــــة بالبیئـــــة اإلداریـــــة إجابـــــات عینـــــة الدراســـ

حیـث تراوحـت المتوسـطات الحسـابیة للبیئـة . الشرق األوسـط الستخدام الموازنات التخطیطیة في جامعة

ــــذي ) 3.797(داره بمتوســــط مقــــ) 3.983 -3.508(اإلداریــــة بــــین  ــاس لیكــــرت الخماســــي ال علــــى مقیــ

. یشیر إلى المستوى المرتفع للبیئة اإلداریـة السـتخدام الموازنـات التخطیطیـة فـي جامعـة الشـرق األوسـط

بمتوســط  "نقــص وعــي إدارة الجامعــة بأهمیــة الموازنــات التخطیطیــة"إذ جــاءت فــي المرتبــة األولــى فقــرة 
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وهـو أعلـى مـن المتوسـط الحسـابي العـام البـالغ ، )7180.(بلـغ  وانحراف معیاري) 3.983(حسابي بلغ 

علـى المرتبـة الثالثـة واألخیـرة بمتوسـط  "غیاب الحـوافز المرتبطـة بـاألداء"، فیما حصلت الفقرة )3.797(

ـــالغ  وهـــــو أدنـــــى) 7440.(وانحـــــراف معیـــــاري ) 3.508(حســـــابي  مـــــن المتوســـــط الحســـــابي الكلـــــي والبــ

مســتوى البیئــة اإلداریــة الســتخدام الموازنــات التخطیطیــة فــي جامعــة وبشــكل عــام یتبــین أن ). 3.797(

  . الشرق األوسط من وجهة نظر عینة الدراسة مرتفعاً 

ـــین الجــــدول  ـــا یبــ ــة الدراســــة عـــــن ) 8 - 4(كمـ ـــات عینـــ العبـــــارات المتعلقــــة بالبیئـــــة الفنیـــــة إجابــ

سـطات الحسـابیة للبیئـة حیـث تراوحـت المتو . الشرق األوسـط الستخدام الموازنات التخطیطیة في جامعة

علــى مقیــاس لیكـرت الخماســي الــذي یشــیر ) 3.601(بمتوســط مقـداره ) 4.245 - 3.196(الفنیـة بــین 

إذ . إلــى المســـتوى المتوســـط للبیئــة الفنیـــة الســـتخدام الموازنــات التخطیطیـــة فـــي جامعــة الشـــرق األوســـط

یــة المفروضــة والتــي لــیس لهــا إعتبــار الموازنــة مــن األعمــال الروتین"جــاءت فــي المرتبــة األولــى فقــرة 

ــغ  "جــــدوى فعلیــــة ــاري بلــــغ ) 4.245(بمتوســــط حســــابي بلــ ــــى مــــن ) 6980.(وانحــــراف معیــ وهــــو أعل

عـــدم إســـتخدام األســـالیب العلمیـــة "، ، فیمـــا حصـــلت الفقـــرة )3.601(المتوســـط الحســـابي العـــام البـــالغ 

ــا "الحدیثـــة عنــــد إعــــداد الموازنـــة وانحــــراف ) 3.196(بي علــــى المرتبـــة الثالثــــة واألخیـــرة بمتوســــط حسـ

وبشــكل عــام یتبــین أن ). 3.601(مــن المتوســط الحســابي الكلــي والبــالغ  وهــو أدنــى) 5420.(معیــاري 

مستوى البیئة اإلداریة الستخدام الموازنات التخطیطیة في جامعة الشرق األوسـط مـن وجهـة نظـر عینـة 

  . الدراسة متوسطاً 

ل ســـؤال علـــى حـــدة متقاربـــة ولـــیس هنـــاك متوســـط نتیجـــة اإلجابـــات لكـــوتعـــزو الباحثـــة إلـــى أن 

علـى المتوسـط الحســابي، وهـذا یـدل علـى تقــارب ) 4890.(بلــغ المتوسـط  ثإنحـراف معیـاري كبیـر، حیـ
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ممــا ) 3.699(علــى الــرغم مــن التبــاین واالخــتالف بلـغ المتوســط الحســابي إلجمــالي الفقــرات  .اإلجابـات

وازنــة التخطیطیــة ال یســـهل عملیــة اعـــداد المیــدل علــى أن نظـــام المعلومــات المســتخدم فـــي بیئــة عمـــل 

الحدیثـــة فـــي التنبـــؤ والتحلیـــل فـــي  المحاســـبیة األســـالیبكافـــة الموازنـــة وتطبیقتهـــا، وأنـــة ال یـــتم اســـتخدام 

وعــدم مشــاركة كافــة مســتویات ، المدربــة ، وعــدم تــوفر الكفــاءات العلمیــةالتقدیریــة الموازنــةإعــداد مجــال 

، وانـــه ال تعطـــي عنایـــة لمعـــدیها تـــوفر الحـــوافز المعنویـــة والمادیـــة، وعـــدم هاإعـــدادالمختلفـــة فـــي  اإلدارة

ــــدمها المســــتویات  ــــة لألفكــــار التــــي تق ـــة اإلداریــــةكافی ــي إعــــداد الموازنـ ـــة فــ ــــ المختلفـ  لإلیــــرادات ةالتقدیری

  .والمصروفات خالل الفترة المحاسبیة
  

  )8- 4(جدول 
في جامعة  موازنات التخطیطیةالة عمل بیئالمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة ومستوى 

  الشرق األوسط

المتوسط   بیئة عمل الموازنات التخطیطیة  ت
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

ترتیب األهمیة 
  النسبیة

  المستوى 

  مرتفع 1 0.718 3.983  نقص وعي إدارة الجامعة بأهمیة الموازنات التخطیطیة  29
  مرتفع  2 8500. 3.901  عدم وجود الكوادر المؤهلة إلعداد الموازنة  30
  متوسط  3 7440. 3.508  غیاب الحوافز المرتبطة باألداء  31

  مرتفع 5900. 3.797  المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري العام للبیئة اإلداریة

32  
إعتبار الموازنة من األعمال الروتینیة المفروضة والتي لیس لها 

 مرتفع 1 6980. 4.245  جدوى فعلیة

 متوسط 3 5420. 3.196  دام األسالیب العلمیة الحدیثة عند إعداد الموازنةعدم إستخ  33

34  
عدم وجود نظام للمعلومات یسهل من عملیة استخراج المعلومات 

  متوسط 2 8170. 3.360  بطریقة سریعة

  متوسط 4890. 3.601  المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري العام للبیئة الفنیة
نحراف المعیاري العام لبیئة عمل  المتوسط الحسابي واإل 

  استخدام الموازنات التخطیطیة
 متوسط 4890. 3.699

  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر
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  وصف تقییم األداء): 4-2-4( 
 

لوصف مستوى تقییم األداء في جامعة الشرق األوسط، لجأت الباحثة إلى إستخدام 

  ).9-4(، كما هو موضح بالجداول واألهمیة النسبیة رافات المعیاریةالمتوسطات الحسابیة واإلنح

تقیـیم األداء فـي جامعـة بالعبـارات المتعلقـة إجابات عینة الدراسة عن ) 9-4(إذ یظهر الجدول 

بمتوسـط ) 4.180 - 3.426(حیـث تراوحـت المتوسـطات الحسـابیة لهـذا المتغیـر بـین . الشرق األوسط

تقیـــیم األداء فـــي للیكـــرت الخماســـي الـــذي یشـــیر إلـــى المســـتوى المرتفـــع علـــى مقیـــاس ) 3.766(مقـــداره 

ــرق األوســــط إظهــــار تفاصــــیل الموازنــــة لتخطیطیــــة "إذ جــــاءت فــــي المرتبــــة األولــــى فقــــرة . جامعــــة الشــ

وانحــراف ) 4.180(بمتوســط حســابي بلــغ  "للجامعــة یــدعم تحقیــق رضــا كافــة فئــات أصــحاب المصــالح

، فیمـا حصــلت الفقــرة )3.766(المتوســط الحســابي العـام البــالغ  وهـو أعلــى مـن، )6450.(معیـاري بلــغ 

علـــى المرتبـــة الرابعـــة  "إیصـــال الموازنـــة التخطیطیـــة للجامعـــة یحســـن مـــن كفـــاءة العملیـــات الداخلیـــة"

مـــن المتوســـط الحســـابي  وهـــو أدنـــى) 8250.(وانحـــراف معیـــاري ) 3.426(واألخیـــرة بمتوســـط حســـابي 

  ). 3.766(الكلي والبالغ 

م یتبــین أن مســتوى تقیــیم األداء فــي جامعــة الشــرق األوســط مــن وجهــة نظــر عینــة وبشــكل عــا

إلــى أن اإلنخفــاض النســبي لإلنحــراف المعیــاري العــام إلــى هــذه النتیجــة وتعــزو الباحثــة . الدراســة مرتفعــاً 

یـدل علـى وجـوب تفعیـل أكثـر لـدور  اوهـذ .وجود اتفاق وانسجام في آراء األفراد حول فقرات هذا المجال

موازنــة فــي جامعــة الشــرق األوســط والــذي یــؤدي ذلــك إلــى تفعیــل كــل مــن وظــائف التخطــیط والتنســیق ال

م األداء واتخـاذ القـرارات اإلداریــة الرشـیدة المبنیـة علــى الدراسـة والدرایـة الكاملــة یوالمشـاركة والرقابـة وتقیــ

یراداتهــابإمكانیــات الجامعــة  إلــى  لتوجــه باإلضــافة. وازنــة، وزیــادة وعــي المســتویات اإلداریــة إلهمیــة الموإ
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تطبیـــق نظـــام المشـــاركة فـــي إعـــداد الموازنـــة التخطیطیـــة، لمـــا ذلـــك مـــن إیجابیـــات تـــنعكس علـــى الـــروح 

  .في العمل إنتاجیتهمالمعنویة للمشاركین في إعداد الموازنة وبالتالي زیادة 
  

  )9- 4(جدول 
  في جامعة الشرق األوسطالمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة ومستوى تقییم األداء 

  تقییم األداء ت
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

ترتیب األهمیة 
  المستوى   النسبیة

یساهم تركیز الموازنة التخطیطیة للجامعة بتحقیق اإلستخدام   25
  الكفء للموارد المتاحة 

 متوسط 3 0.698 3.491

عة إلى یمكن المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة للجام  26
  تحسین إنتاجیة العمل

 مرتفع 2 7060. 3.967

27  
إیصال الموازنة التخطیطیة للجامعة یحسن من كفاءة العملیات 

 متوسط 4 8250. 3.426  الداخلیة

28  
إظهار تفاصیل الموازنة لتخطیطیة للجامعة یدعم تحقیق رضا 

  كافة فئات أصحاب المصالح
 مرتفع 1 6450. 4.180

 مرتفع 6910. 3.766  اإلنحراف المعیاري العام لتقییم األداءالمتوسط الحسابي و 

  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر
  
  )Interviews(  وصف أسئلة المقابلة): 4-3(
  

ملحق (بإعداد صحیفة مقابلة  ةالباحث تلغرض بناء قاعدة قرار واقعیة للنتائج الوصفیة، قام

جراء ) 3 في جامعة الشرق من أعضاء مجلس األمناء وهیئة المدیرین  مسؤولینمع  تمقابال) 5(وإ

أسئلة مغلقة ومفتوحة وطلب منهم اإلجابة عن األسئلة حسب مقیاس ) 3(والتي تضمنت األوسط 

تأخذ ) 0(؛ الدرجة تأخذ الجانب األوسط) 1(تأخذ الجانب األیمن؛ الدرجة ) 2(الدرجة : ثالثي

  :وكما یلي. الجانب األیسر
                                            

  ناصر الدین رئیس مجلس األمناء؛  معالي المهندس شحادة أبو هدیب عضو مجلس أمناء؛ السید جریر مرقه عضو هیئة یعقوب . د
 .؛ والسید سامر عونه المدیر المالي محمد الحیله نائب رئیس الجامعة. د.أالمدیرین؛  
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 :إلى أي مدى تستخدم جامعتك لمبادئ الموازنة التخطیطیة التالیة .1
 

 مبدأ الشمول 
 مبدأ الواقعیة 
 مبدأ المرونة 

 

وفقًا لنتائج التحلیل للسؤال األول والمتعلق بمدى استخدام جامعة الشرق األوسط لمبادئ 

الموضحة  ظهرت النتائجإذ أ. الموازنة التخطیطیة من حیث مبدأ الشمول ومبدأ الواقعیة ومبدأ المرونة

وتعزي الباحثة  .أفادوا بأن مدى اإلستخدام لمبدأ الشمول كان عالیاً % 60أن  )10- 4(في الجدول 

 أو إدارة، قسم كل في والتكالیف اإلیرادات من لكل تقدیرات تتضمن الموازنة هذه النتیجة إلى إن

 الجهود یضمن وبالتالي معة،النشاط بالجا ألوجه مترابطة تقدیرات شكل في ینعكس الذي األمر

دارات  أقسام في المختلفة للمشاكل واألعطال تجنب من ذلك على یترتب وما وتوازن اإلمكانیات وإ

  .الجامعة

وتعزي الباحثة هذه النتیجة . أفادوا بأن مدى اإلستخدام لمبدأ الواقعیة كان عالیاً % 60وأن 

 التي اإلنحرافات في تقلیل المساعدة إلى یؤدي زنةالموا أرقام تقدیر في الواقعیة مبدأ مراعاة إلى أن

 ال التخطیطیة أرقام الموازنة تكون أن یجب ذلك ولتحقیق التقدیرات، لتلك التنفیذ عند تحدث أن یمكن

 اإلدارات جمیع بتلك التقدیرات تقتنع أن یجب كما إلیها الوصول بسهولة أو تحقیقها بصعوبة تتصف

   .تنفیذها یمكن حتى بالمؤسسة الموجودة

، تبین أن إجمالي نسبة ممن أشاروا بـأن مدى اإلستخدام لمبدأ المرونة كان عالیًا بلغت  وأخیرًا

 لنجاح الالزمة األساسیة الدعائم أحد وتعزي الباحثة هذه النتیجة إلى أن مبدأ المرونة یمثل%. 60

 وذلك ممكنة وفعالیة كفاءة بأكبر أهدافها على تحقیق الجامعة إدارة تساعد التخطیطیة حیث الموازنة
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 غالبا یتصف العملي فالواقع الموازنة، وضعت في ظلها التي والتقدیرات الظروف تغیرت متى

 التخطیطیة عن الموازنة تعبر أن وینبغيوتعدد البدائل،  االستقرار وعدم والتقلبات الدائم بالتغییر

 یمكن التي للتغیرات لإلستجابة دینامیكیة نأن تكو  ینبغي المثالیة فالخطة اإلحتماالت، بكافة المستقبل

  . تحدث أن

  )10- 4(الجدول 
  مدى استخدام جامعة الشرق األوسط لمبادئ الموازنة التخطیطیة

  بدائل اإلجابة  ت

  مبادئ الموازنة التخطیطیة
  مبدأ 
  الشمول

  مبدأ
  الواقعیة 

  مبدأ
  المرونة 

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  60  3  60  3  60  3  الجانب األیمن    يعال  1
  20  1  40  2  40  2  الجانب األوسط    متوسط  2
  20  1  -   -   -   -   الجانب األیسر    منخفض  3

  100  5  100  5  100  5  المجموع 

  .)Interviews( صحیفة المقابلةتحلیل نتائج مخرجات : المصدر
  
 ة؟هل تهتم جامعتك بالمتطلبات األساسیة إلعداد الموازنة التخطیطی .2
  

جامعة الشرق األوسط أفادوا بأن مستوى إهتمام % 40أن ) 11- 4(الجدول وبینت نتائج 

أفادوا بأن مستوى % 40بالمتطلبات األساسیة إلعداد الموازنة التخطیطیة كان إلى حد ما؛ وأن 

% 20وأن . إهتمام جامعة الشرق األوسط بالمتطلبات األساسیة إلعداد الموازنة التخطیطیة كان نعم

  .فادوا بأنه ال تهتم جامعة الشرق األوسط بالمتطلبات األساسیة إلعداد الموازنة التخطیطیةأ

وتعزي الباحثة هذه النتیجة إلى أنه من الضروري اعتماد مبدأ المشاركة في إعداد الموازنات 

شراك كافة المستویات اإلداریة لتطبیقها، لما له التأثیر غیر مباشر للمشاركة  في إعداد التخطیطیة، وإ
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الموازنة على األداء الوظیفي من خالل الطموح وااللتزام المنظمي والرضا الوظیفي، وبالتالي فإن 

إدراك اإلدارة العلیا، والمستوى التعلیمي والهیكل اإلداري، العمل على : معظم المقومات المقترحة

تحضیر تلك الموازنات، بما  المناسبة داخل الجامعة من اجل والبیئیةضرورة توفر المعلومات الكافیة 

یخدم عملیة توفیر البیانات والمعلومات والوصول إلى المعاییر وتطویرها، وذلك من خالل تصمیم 

نظام لمتابعة تنفیذ الموازنات التخطیطیة بشكل یحقق الربط بین الجانب المالي واألنشطة أو البرامج 

  .المحددة

  ) 11- 4(الجدول 
  بالمتطلبات األساسیة إلعداد الموازنة التخطیطیةإهتمام جامعة الشرق األوسط 

  النسبة المئویة  العدد  بدائل اإلجابة  ت
  %40  2  الجانب األیمن    نعم       1
  %40  2  الجانب األوسط  إلى حد ما       2
  %20  1  الجانب األیسر    ال  3

  %100  5  المجموع 
  .صحیفة المقابلةتحلیل نتائج مخرجات : المصدر    

  
 جامعتك للموازنة التخطیطیة؟ مضامین بیئة عملھم حدد أ .3
  

 مضامین بیئة عمل الموازنة التخطیطیةتحلیل من خالل إجراء المقابلة تم إظهار نتائج و   

  :، كالتاليفي جامعة الشرق األوسط

  إعتبار الموازنة من األعمال الروتینیة  

 عدم وجود الكوادر المؤهلة إلعداد الموازنة  

 لیب العلمیة الحدیثة عند إعداد الموازنةعدم إستخدام األسا  

 غیاب الحوافز المرتبطة باألداء  
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  تحلیل مدى مالئمة البیانات الختبار فرضیات الدراسة): 4-4(
  

قبل البدء في إختبار فرضیات الدراسة قامت الباحثـة بـإجراء بعـض اإلختبـارات وذلـك مـن أجـل 

ذ تــم التأكــد مــن عــدم وجــود إرتبــاط عــاٍل بـــین ضــمان مالءمــة البیانــات إلفتراضــات تحلیــل اإلنحــدار، إ

 Variance Inflationبإسـتخدام معامـل تضـخم التبـاین  Multi-collinearityالمتغیـرات المسـتقلة 

Factor )VIF(،  ـــــه ـــموح ب ــار التبـــــاین المســ ـــ ختب ــــر مـــــن متغیـــــرات الدراســـــة  Toleranceوإ لكـــــل متغیـ

ــتقلة، حیــــــث أن قیمــــــة معامــــــل تضــــــخم التبــــــاین  ــاین المســــــموح بــــــه / 1(تســــــاوي  VIFالمســــ قیمــــــة التبــــ

Tolerance ( مــع مراعــاة عــدم تجــاوز معامــل تضــخم التبــاین المســموح بــه)VIF ( للقیمــة)وأن ). 10

  ).0.05(أكبر من  Toleranceتكون قیمة التباین المسموح به 

بإحتســاب  Normal Distributionوتــم التأكــد أیضــًا مــن إتبــاع البیانــات للتوزیــع الطبیعــي 

، إذ إن البیانـات تتبـع التوزیـع الطبیعـي إذا كانـت قیمـة معامـل اإللتـواء تقـل Skewnessتواء معامل اإلل

  .یبین نتائج هذه اإلختبارات) 12-4(، والجدول رقم )1(عن 
  

  )12- 4(جدول 
  االلتواء ومعامل به المسموح والتبایننتائج اختبار تضخم التباین 

 VIF Tolerance Skewness المتغیرات المستقلة الفرعیة ت

 0.237 - 0.540 1.852 تركیز الموازنة التخطیطیة 1
 0.341 - 0.530 1.888 المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة 2
 0.833 - 0.726 1.378 إیصال الموازنة التخطیطیة 3
 0.267 - 0.632 1.583  إظهار تفاصیل الموازنة لتخطیطیة  4

  .SPSSحصائي لبرنامج التحلیل اإلنتائج مخرجات : المصدر   
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ـــدم وجـــــود تـــــداخل خطـــــي متعـــــدد ) 12 - 4(إذ یتضـــــح مـــــن النتـــــائج الـــــواردة فـــــي الجـــــدول  عــ

Multicollinearity  ن مـا یؤكـد )متطلبـات إعـداد الموازنـة التخطیطیـة(بین أبعاد المتغیر المستقل ، وإ

الموازنـة التخطیطیــة،  تركیــز(لألبعـاد المتمثلــة بــ ) VIF(ذلـك قـیم معیــار إختبـار معامــل تضـخم التبــاین 

ــیل الموازنــــة  ظهــــار تفاصــ ــة، إیصــــال الموازنــــة التخطیطیــــة، وإ ــداد الموازنــــة التخطیطیــ المشــــاركة فــــي إعــ

ـــة ـــى التـــوالي والتـــي تقـــل عـــن ) 1.583؛  1.378؛  1.888؛  1.852(والبالغـــة ) لتخطیطی ). 10(عل

ــه  ــموح بـ ــا یتضـــح أن قـــیم إختبـــار التبــــاین المسـ ) 7260. - 5300.(تراوحـــت بــــین ) Tolerance(كمـ

وقـد تـم . ویعد هذا مؤشرًا علـى عـدم وجـود إرتبـاط عـاٍل بـین المتغیـرات المسـتقلة) 0.05(وهي أكبر من 

حیـــث كانـــت ) Skewness(التأكـــد مـــن أن البیانـــات تتبـــع التوزیـــع الطبیعـــي بإحتســـاب معامـــل االلتـــواء 

  ).1(القیم أقل من 

داخل خطـي بــین أبعــاد المتغیــر المســتقل، وتأسیسـًا علــى مــا تقــدم وبعــد التأكـد مــن عــدم وجــود تــ

ن بیانات متغیرات الدراسة تخضع للتوزیع الطبیعي فقد أصبح باإلمكان إختبار فرضیات الدراسة   .وإ

  
  اختبار فرضیات الدراسة): 4-5( 
  

  HO1الفرضیة الرئیسة األولى 

ل؛ مبــــدأ مبــــدأ الشــــمو (داللــــة إحصــــائیة لمبــــادئ إعــــداد الموازنــــة التخطیطیــــة  أثــــر ذوال یوجــــد 

  . )  0.05( في جامعة الشرق األوسط عند مستوى داللة األداءفي تقییم ) الواقعیة ومبدأ المرونة

-4(موضــح بالجــدول  إلختبــار هــذه الفرضــیة تــم إســتخدام تحلیــل اإلنحــدار المتعــدد كمــا هــوو 

13.(  
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  )13- 4(جدول 
في  األداءفي تقییم التخطیطیة  لموازنةمبادئ إعداد ادور نتائج إختبار تحلیل اإلنحدار المتعدد ل

  جامعة الشرق األوسط
المتغیر 
  التابع

)R(  
  االرتباط

)R2 (  
  معامل التحدید 

DF 
 درجات الحریة

F  
 المحسوبة

Sig*  
  مستوى الداللة

β   
إعداد  لمبادئ درجة التأثیر 

 الموازنة التخطیطیة
T 

 المحسوبة
Sig*  

  مستوى الداللة

  تقییم 
 0.134 0.366  األداء

 3  اراإلنحد
2.936 0.041  

 7040. 3810. 0620.  مبدأ الشمول
 6240. 4940. 0780.  مبدأ الواقعیة 57  البواقي
 0.045 2.811 2790.  مبدأ المرونة  60  المجموع

  :مالحظات
  .)α ≤ 0.05( یكون التأثیر ذي داللة إحصائیة عند مستوى* 
  .)α ≤ 0.05) (2.766( الجدولیة عند مستوى Fقیمة * 
  .)α ≤ 0.05) (1.670( الجدولیة عند مستوى Tقیمة * 
  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر 

 
؛ مبـــدأ الواقعیـــة بـــدأ الشـــمولم(مبـــادئ إعـــداد الموازنـــة التخطیطیـــة ) 13-4(یوضـــح الجـــدول 

اإلحصـــائي  إذ أظهــرت نتـــائج التحلیــل. فـــي جامعــة الشــرق األوســـط األداءفـــي تقیــیم ) ومبــدأ المرونــة

 Rفـــي جامعـــة الشـــرق األوســـط، إذ بلـــغ معامـــل االرتبـــاط  األداءفـــي تقیـــیم  لمبـــدأ المرونـــةوجـــود دور 

، أي أن مـا قیمتـه )0.134(فقـد بلـغ  R²أمـا معامـل التحدیـد ). α ≤ 0.05(عنـد مسـتوى ) 0.366(

ســـتوى فـــي جامعـــة الشـــرق األوســـط نـــاتج عـــن التغیـــر فـــي م األداءمــن التغیـــرات فـــي تقیـــیم ) 0.134(

فــي اتجــاه  β، كمــا بلغــت قیمــة درجــة التــأثیر الموازنــة التخطیطیــة إعــدادالمرونــة عنــد بمبــدأ اإلهتمــام 

ـــتوى اإلهتمــــام ). 0.279(العالقــــة  ــي درجــــة واحــــدة فــــي مسـ ــــادة فــ ــــة أي أن الزی ــــدأ مرون ــــة بمب الموازن

ویؤكـــد . )0.279(فـــي جامعـــة الشـــرق األوســـط بقیمـــة  األداءیـــؤدي إلـــى زیـــادة فـــي تقیـــیم  التخطیطیـــة

). α ≤ 0.05(وهـي دالـة عنـد مسـتوى ) 2.936(المحسـوبة والتـي بلغـت  Fمعنویة هذا التأثیر قیمة 
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ــة، وتقبــــل األولــــىوهـــذا یؤكــــد عــــدم صـــحة قبــــول الفرضــــیة الرئیســـة  ، وعلیــــه تـــرفض الفرضــــیة العدمیــ

  :الفرضیة البدیلة التي تنص على

فـي جامعـة  األداءیطیـة فـي تقیـیم الموازنـة التخط لمبدأ مرونـةداللة إحصائیة  وأثر ذ وجود

 . )  0.05( الشرق األوسط عند مستوى داللة
  

  : (Stepwise Regressions)االنحدار المتدرج 

في جامعة الشرق األوسط تم استخدام  األداءاألكبر في تقییم من نماذج التأثیر وللتحقق 

نماذج التأثیر في تقییم ) 14- 4( إذ یوضح الجدول .Stepwise تحلیل االنحدار المتعدد المتدرج

مبدأ للتأثیر، یبین تأثیر  وقد أظهرت نتائج التحلیل وجود أنموذج. في جامعة الشرق األوسط األداء

أما معامل ) R )0.662، إذ بلغ معامل االرتباط في جامعة الشرق األوسط األداءفي تقییم  المرونة

من ) 0.438(ي أن ما قیمته ، أ)  0.05(عند مستوى ) 0.438(فقد بلغ  2Rالتحدید 

مبدأ مرونة ناتج عن التغیر في التركیز على في جامعة الشرق األوسط  األداءتقییم التغیرات في 

وهذا یعني أن الزیادة بدرجة واحدة في مستوى ) β )0.662كما بلغت قیمة درجة التأثیر . الموازنة

بقیمة في جامعة الشرق األوسط  األداءتقییم یؤدي إلى زیادة في  بمبدأ مرونة الموازنةاإلهتمام 

دالة عند وهي ) 6.785( المحسوبة والتي بلغت T  ویؤكد معنویة هذا التأثیر قیمة). 0.662(

 (عند مستوى ) 0.438( 2Rوقد بلغت قیمة التغیر في معامل التحدید ).   0.05(مستوى 

 0.05 ( بقیمة ة الشرق األوسط في جامع األداءتقییم وهذا یعني أن األنموذج یحسن من

) 46.033( والتي بلغت F كما بلغت قیمة التغیر في قیمة)   0.05(عند مستوى ) 0.438(

  .)  0.05(عند مستوى وهي دالة 
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  )14- 4( جدول
   في جامعة الشرق األوسط األداءفي تقییم نتائج اختبار تحلیل االنحدار المتعدد المتدرج لبیان نماذج التأثیر 

  :مالحظات
  ).α ≤ 0.05( یكون التأثیر ذي داللة إحصائیة عند مستوى* 
  .)α ≤ 0.05) (4.003( الجدولیة عند مستوى Fقیمة * 
  .)α ≤ 0.05) (1.670( الجدولیة عند مستوى Tقیمة * 

  .SPSSلتحلیل اإلحصائي لبرنامج انتائج مخرجات : المصدر 
  
  

 

 
  

  

المتغیر 
  التابع

)Models(  
  النماذج

)R(  
  االرتباط

)R2 (  
معامل 
  التحدید 

F 
 المحسوبة

 Change Statisticsالتغیرات اإلحصائیة  

التغیر في 
معامل 
التحدید 

)R2( 

التغیر في 
  Fقیمة 

Sig*  
F 

Change  
DF1 DF2 

β   
معامل 
 االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
  مستوى الداللة

تقییم 
  األداء

 Model( األول
  المرونة: )1

0.662 0.438 46.033 0.438 46.033 0.000 1 59 0.662 6.785 .0000 
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  HO2 الفرضیة الرئیسة الثانیة

تركیــز الموازنـة التخطیطیــة، المشــاركة فــي (إحصـائیة للموازنــة التخطیطیــة داللــة  أثــر ذوال یوجـد 

فــي تقیــیم ) لتخطیطیــةاإعـداد الموازنــة التخطیطیــة، إیصــال الموازنــة التخطیطیــة، إظهـار تفاصــیل الموازنــة 

إلختبـار هـذه الفرضـیة تـم إسـتخدام و . )  0.05( جامعـة الشـرق األوسـط عنـد مسـتوى داللـةاالداء فـي 

  ).15-4(موضح بالجدول  تحلیل اإلنحدار المتعدد كما هو
  

  )15-4(جدول 
في جامعة الشرق  األداءدور للموازنة التخطیطیة في تقییم نتائج إختبار تحلیل اإلنحدار المتعدد ل

  األوسط
المتغیر 
  التابع

)R(  
  االرتباط

)R2 (  
  معامل التحدید 

DF 
 درجات الحریة

F  
 المحسوبة

Sig*  
  مستوى الداللة

β   
درجة التأثیر لمتطلبات إعداد 

 الموازنة التخطیطیة
T 

 المحسوبة
Sig*  

  مستوى الداللة

  تقییم 
  األداء

0.423 0.179 

 4  اإلنحدار

3.059 0.024  

تركیز الموازنة 
  0.341  0.960  0.158  التخطیطیة

 56  البواقي

المشاركة في 
إعداد الموازنة 

  التخطیطیة
0.004  0.025  0.980  

إیصال الموازنة 
  0.040  2.102  0.299  التخطیطیة

  60  المجموع
إظهار تفاصیل 

الموازنة 
  التخطیطیة

0.050  0.326  0.745  

  :مالحظات
  ).α ≤ 0.05( یكون التأثیر ذي داللة إحصائیة عند مستوى* 
 .)α ≤ 0.05) (2.536( الجدولیة عند مستوى Fة قیم* 
  .)α ≤ 0.05) (1.670( الجدولیة عند مستوى Tقیمة * 
  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر 

  

تركیـز الموازنـة التخطیطیـة، المشـاركة فـي (دور للموازنـة التخطیطیـة ) 15-4(یوضـح الجـدول 

فـي تقیـیم ) لتخطیطیـةال الموازنة التخطیطیة، إظهار تفاصیل الموازنـة إیصا إعداد الموازنة التخطیطیة،
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یصــال الموازنــة إذ أظهــرت نتــائج التحلیــل اإلحصــائي وجــود دور إل. االداء فــي جامعــة الشــرق األوســط

عنـــد ) R )0.423فـــي جامعـــة الشـــرق األوســـط، إذ بلـــغ معامـــل االرتبـــاط  األداءفـــي تقیـــیم التخطیطیـــة 

مــن ) 0.179(، أي أن مــا قیمتــه )0.179(فقــد بلــغ  R²ا معامــل التحدیــد أمــ). α ≤ 0.05(مســتوى 

إیصــال فــي جامعــة الشــرق األوســط نــاتج عــن التغیــر فــي مســتوى اإلهتمــام ب األداءالتغیــرات فــي تقیــیم 

أي أن الزیـادة فــي ). 0.299(فــي اتجـاه العالقـة  β، كمـا بلغــت قیمـة درجـة التـأثیر الموازنـة التخطیطیـة

یــؤدي إلــى زیــادة فــي تقیــیم االداء فــي  إیصــال الموازنــة التخطیطیــةســتوى اإلهتمــام بدرجــة واحــدة فــي م

المحســوبة والتـــي بلغـــت  Fویؤكــد معنویـــة هـــذا التــأثیر قیمـــة ). 0.299(جامعــة الشـــرق األوســط بقیمـــة 

وهذا یؤكد عـدم صـحة قبـول الفرضـیة الرئیسـة الثانیـة، ). α ≤ 0.05(وهي دالة عند مستوى ) 3.059(

  :ض الفرضیة العدمیة، وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص علىوعلیه ترف

فـــي جامعـــة  األداءإلیصـــال الموازنـــة التخطیطیـــة فــي تقیـــیم داللـــة إحصــائیة  وأثـــر ذ وجــود

  . )  0.05( الشرق األوسط عند مستوى داللة
  

  : (Stepwise Regressions)االنحدار المتدرج 

في جامعة الشرق األوسط  األداءاألكبر في تقییم  الدوروللتحقق أي المتغیرات السابقة ذات 

دور للموازنة ) 16- 4( إذ یوضح الجدول. Stepwiseتم استخدام تحلیل االنحدار المتعدد المتدرج 

إیصال الموازنة  تركیز الموازنة التخطیطیة، المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة،(التخطیطیة 

وقد . في جامعة الشرق األوسط األداءفي تقییم ) لتخطیطیةاالتخطیطیة، إظهار تفاصیل الموازنة 

تركیز الموازنة  دوریبین ) Model 1(األنموذج األول  ،للدورأظهرت نتائج التحلیل وجود أنموذجین 

أما ) R ).8540االرتباط  ، إذ بلغ معاملفي جامعة الشرق األوسط األداءالتخطیطیة في تقییم 

من ) 0.730(، أي أن ما قیمته )  0.05(عند مستوى ) 7300.(فقد بلغ  2Rمعامل التحدید 
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تركیز الموازنة على  االهتمامناتج عن التغیر في في جامعة الشرق األوسط  األداءتقییم التغیرات في 

وهذا یعني أن الزیادة بدرجة واحدة في مستوى ) β ).8540كما بلغت قیمة درجة التأثیر . التخطیطیة

بقیمة في جامعة الشرق األوسط  األداءتقییم یؤدي إلى زیادة في ازنة التخطیطیة بتركیز المو اإلهتمام 

وهي دالة عند ) 12.622( المحسوبة والتي بلغت T ویؤكد معنویة هذا التأثیر قیمة ). 8540.(

  ).   0.05(مستوى 

یصالكًال من  دورفیبین ) Model 2(أما األنموذج الثاني   تركیز الموازنة التخطیطیة وإ

) 7990.(فقد بلغ  2Rأما معامل التحدید ) R ).8940، إذ بلغ معامل االرتباط الموازنة التخطیطیة

في جامعة  األداءتقییم من التغیرات في ) 7990.(، أي أن ما قیمته )  0.05(عند مستوى 

یصال الموازنة  دورناتج عن التغیر في الشرق األوسط  كًال من تركیز الموازنة التخطیطیة وإ

وهذا )   0.05(عند مستوى ) 2R ).0690وقد بلغت قیمة التغیر في معامل التحدید . التخطیطیة

بقیمة في جامعة الشرق األوسط  األداءتقییم یحسن من  )Model 2(یعني أن األنموذج الثاني 

عند ) 20.019( والتي بلغت Fكما بلغت قیمة التغیر في قیمة )   0.05(عند مستوى ) 0690.(

 لتركیز الموازنة التخطیطیة) 7150.( β، كما بلغت قیمة درجة التأثیر )  0.05(وى مست

وهذا یعني أن الزیادة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتمام  التخطیطیة الموازنةإلیصال ) 0.298(و

یصال الموازنة التخطیطیة  ءاألداتقییم یؤدي إلى زیادة في في آن واحد  بتركیز الموازنة التخطیطیة وإ

  على التوالي ویؤكد معنویة هذا التأثیر قیمة) 0.298(و) 7150.(بقیمة في جامعة الشرق األوسط 

T  یصال الموازنة ) 4.474(والموازنة التخطیطیة تركیز ل) 10.729(المحسوبة والتي بلغت وإ

یفسر  )Model 2(وهذا یعني أن النموذج الثاني  ).  0.05(وهي دالة عند مستوى التخطیطیة 

لتفسیر التغایر % 89.4ما قیمته  )Model 2( من التغایر، حیث یضیف النموذج الثاني% 79.9

  .)Model 1(على النموذج األول 
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  )16- 4( جدول
  في جامعة الشرق األوسط األداءللموازنة التخطیطیة في تقییم  اً دور  األكثراألدوار نتائج اختبار تحلیل االنحدار المتعدد المتدرج لبیان 

  :مالحظات
  ).α ≤ 0.05( یكون التأثیر ذي داللة إحصائیة عند مستوى* 
  .)4.003) (59(و) 1(  وبدرجة حریة )α ≤ 0.05( الجدولیة عند مستوى F قیمة* 
  .)4.006) (58(و) 1(  وبدرجة حریة) α ≤ 0.05( الجدولیة عند مستوى Fقیمة * 
  .)1.670) (60(  رجة حریةوبد) α ≤ 0.05( الجدولیة عند مستوى Tقیمة * 
  .)1.671) (59(  وبدرجة حریة) α ≤ 0.05( الجدولیة عند مستوى Tقیمة * 

  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر
  

غیر المت
  التابع

)Models(  
  النماذج

)R(  
  االرتباط

)R2 (  
معامل 
  التحدید 

F 
 المحسوبة

  Change Statisticsالتغیرات اإلحصائیة  

التغیر في معامل 
 )R2(التحدید 

التغیر في 
  Fقیمة 

Sig*  
F Change 

  
DF1 DF2 

β   
معامل 
 االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

  تقییم 
  األداء

 : )Model 1( األول
تركیز الموازنة 

  التخطیطیة

0.85
4 

0.73
0 159.306 0.730 159.306 0.000 1 59 0.854 12.622 .0000 

: )Model 2( الثاني
تركیز الموازنة 

إیصال + التخطیطیة 
  الموازنة التخطیطیة

.8940 .7990 115.338 .0690 20.019 0.000 1  58 
.7150 10.729 .0000 

.2980 4.474 .0000 
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  HO3الفرضیة الرئیسة الثالثة 

البیئة اإلداریة والبیئة (داللة إحصائیة لبیئة عمل الموازنات التخطیطیة  وال یوجد أثر ذ

 .)  0.05( في جامعة الشرق األوسط عند مستوى داللة األداءفي تقییم ) الفنیة

-4(موضــح بالجــدول  كمــا هــو إلختبــار هــذه الفرضــیة تــم إســتخدام تحلیــل اإلنحــدار المتعــددو 

17(.  
  

  )17- 4(جدول 
یة والبیئة البیئة اإلدار ( الموازنات التخطیطیة بیئة عمل لتأثیرنتائج إختبار تحلیل اإلنحدار المتعدد 

  في تقییم االداء في جامعة الشرق األوسط )الفنیة
المتغیر 
  التابع

)R(  
  االرتباط

)R2 (  
  معامل التحدید 

DF 
 درجات الحریة

F  
 المحسوبة

Sig*  
  مستوى الداللة

β   
درجة التأثیر لمبادئ  إعداد 

 الموازنة التخطیطیة
T 

 المحسوبة
Sig*  

  مستوى الداللة

  تقییم 
  األداء

0.516 0.267 

 2  اإلنحدار

10.548 0.000  
 0710. 1.638 2680.  البیئة اإلداریة

 58  البواقي
 0430. 2.070 3020.  البیئة الفنیة

  60  المجموع
  :مالحظات

  .)α ≤ 0.05( یكون التأثیر ذي داللة إحصائیة عند مستوى *
  .)α ≤ 0.05) (3.155( الجدولیة عند مستوى Fقیمة  *
  .)α ≤ 0.05) (1.670( الجدولیة عند مستوى Tقیمة  *

  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر
  

 

ــدول  البیئـــة اإلداریـــة والبیئـــة ( بیئـــة عمـــل الموازنـــات التخطیطیـــةتـــأثیر ) 17-4(یوضـــح الجـ

تـأثیر ي وجـود إذ أظهـرت نتـائج التحلیـل اإلحصـائ. في جامعـة الشـرق األوسـط األداءفي تقییم ) الفنیة

عنــد ) R )0.516، إذ بلــغ معامــل االرتبــاط فــي جامعــة الشــرق األوســط األداءفــي تقیــیم  الفنیــة للبیئــة

مــن ) 0.267(، أي أن مـا قیمتــه )0.267(فقــد بلــغ  R²أمـا معامــل التحدیـد ). α ≤ 0.05(مسـتوى 
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بالبیئــة إلهتمــام فــي جامعــة الشــرق األوســط نــاتج عــن التغیــر فــي مســتوى ا األداءالتغیــرات فــي تقیــیم 

أي أن ). 0.267(فــي اتجــاه العالقــة  β، كمــا بلغــت قیمــة درجــة التــأثیر التخطیطیــة للموازنــاتالفنیــة 

یـؤدي إلـى زیـادة فـي التخطیطیـة  للموازنـاتبالبیئـة الفنیـة الزیادة في درجة واحدة في مستوى اإلهتمـام 

ــیم  ــة  األداءتقیــ ــــة هـــــذا التـــــأثیر قیمـــــة ویؤكـــــد مع). 0.267(فـــــي جامعـــــة الشــــرق األوســـــط بقیمـــ  Fنوی

وهــذا یؤكــد عــدم صــحة ). α ≤ 0.05(وهــي دالــة عنــد مســتوى ) 10.548(المحســوبة والتــي بلغــت 

، وعلیــه تــرفض الفرضــیة العدمیــة، وتقبــل الفرضــیة البدیلــة التــي تــنص الثالثــةقبــول الفرضــیة الرئیســة 

  :على

فــي تقیــیم ) یئــة الفنیــةالب(لبیئــة عمــل الموازنــات التخطیطیــة  داللــة إحصــائیة ور ذأثــ وجــود

  .)  0.05( في جامعة الشرق األوسط عند مستوى داللة األداء
  

  : (Stepwise Regressions)االنحدار المتدرج 

في جامعة الشرق األوسط تم  األداءوللتحقق أي المتغیرات السابقة األكثر تأثیرًا في تقییم 

تأثیر بیئة عمل ) 18-4( ذ یوضح الجدولإ. Stepwise استخدام تحلیل االنحدار المتعدد المتدرج

وقد . في جامعة الشرق األوسط األداءفي تقییم ) البیئة اإلداریة والبیئة الفنیة( الموازنات التخطیطیة

یبین تأثیر البیئة ) Model 1(األنموذج األول  أظهرت نتائج التحلیل وجود أنموذجین للتأثیر،

 Rفي جامعة الشرق األوسط، إذ بلغ معامل االرتباط  ألداءااإلداریة للموازنة التخطیطیة في تقییم 

، أي أن ما قیمته )  0.05(عند مستوى ) 7460.(فقد بلغ  2Rأما معامل التحدید ) 8640.(

في جامعة الشرق األوسط ناتج عن التغیر في االهتمام  األداءمن التغیرات في تقییم ) 0.746(

وهذا یعني أن ) β ).8640كما بلغت قیمة درجة التأثیر  .التخطیطیة للموازنةبالبیئة اإلداریة 
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الزیادة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتمام بتركیز الموازنة التخطیطیة یؤدي إلى زیادة في تقییم 

المحسوبة  Tویؤكد معنویة هذا التأثیر قیمة  ). 8640.(في جامعة الشرق األوسط بقیمة  األداء

  ).   0.05(د مستوى وهي دالة عن) 13.181( والتي بلغت

، إذ بلغ والبیئة الفنیة اإلداریةالبیئة كًال من  تأثیرفیبین ) Model 2(أما األنموذج الثاني 

  (عند مستوى ) 8290.(فقد بلغ  2Rأما معامل التحدید ) R ).9110معامل االرتباط 

شرق األوسط ناتج في جامعة ال األداءمن التغیرات في تقییم ) 8290.(، أي أن ما قیمته )0.05

وقد بلغت قیمة . لموازنة التخطیطیةوالبیئة الفنیة ل اإلداریةالبیئة كًال من  تأثیرعن التغیر في 

وهذا یعني أن األنموذج الثاني )   0.05(عند مستوى ) 2R ).2540التغیر في معامل التحدید 

)Model 2 ( في جامعة الشرق األوسط بقیمة  األداءیحسن من تقییم).(عند مستوى ) 2540 

 0.05 ( كما بلغت قیمة التغیر في قیمةF والتي بلغت )(عند مستوى ) 11.112  0.05( ،

للبیئة ) 0.573(لموازنة التخطیطیة وللبیئة اإلداریة ل) β ).5910كما بلغت قیمة درجة التأثیر 

 اإلداریةبالبیئة هتمام التخطیطیة وهذا یعني أن الزیادة بدرجة واحدة في مستوى اإل للموازنةالفنیة 

في جامعة الشرق  األداءفي آن واحد یؤدي إلى زیادة في تقییم والبیئة الفنیة للموازنة التخطیطیة 

المحسوبة  T  على التوالي ویؤكد معنویة هذا التأثیر قیمة) 0.573(و) 5910.(األوسط بقیمة 

للموازنة  للبیئة الفنیة) 10.543(و للبیئة اإلداریة للموازنة التخطیطیة) 10.726( والتي بلغت

یفسر  )Model 2(وهذا یعني أن النموذج الثاني . )  0.05(وهي دالة عند مستوى التخطیطیة 

لتفسیر التغایر % 91.1ما قیمته  )Model 2( من التغایر، حیث یضیف النموذج الثاني% 82.9

  .)Model 1(على النموذج األول 
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  )18- 4( جدول
  في جامعة الشرق األوسط األداءللموازنة التخطیطیة في تقییم  اً دور  األكثرل االنحدار المتعدد المتدرج لبیان األدوار نتائج اختبار تحلی

  :مالحظات
  .)α ≤ 0.05( یكون التأثیر ذي داللة إحصائیة عند مستوى* 
  .)4.003) (59(و) 1(  وبدرجة حریة )α ≤ 0.05( الجدولیة عند مستوى Fقیمة * 
  .)4.006) (58(و) 1(  وبدرجة حریة) α ≤ 0.05( الجدولیة عند مستوى Fقیمة * 
  .)1.670) (60(  وبدرجة حریة )α ≤ 0.05( الجدولیة عند مستوى Tقیمة * 
 .)1.671) (59(  وبدرجة حریة )α ≤ 0.05( الجدولیة عند مستوى Tقیمة * 

  .SPSSالتحلیل اإلحصائي لبرنامج نتائج مخرجات : المصدر       
  

المتغیر 
  التابع

)Models(  
  النماذج

)R(  
  االرتباط

)R2 (  
معامل 
  التحدید 

F 
 المحسوبة

  Change Statisticsالتغیرات اإلحصائیة  
التغیر في 
معامل 

 )R2(التحدید 

التغیر في 
  Fقیمة 

Sig*  
F Change  DF1 DF2 

β   
معامل 
 االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

  تقییم 
  األداء

 : )Model 1( األول
 0000. 13.181 8640. 59 1 0.000 173.728 7460. 173.728 7460. 8640.  البیئة اإلداریة

: )Model 2( الثاني
+ البیئة اإلداریة 

  البیئة الفنیة
0.911 0.829  127.413 .2540 11.112 0.000 1  58 

.5910 10.726 .0000 

.5730 10.543 .0000 
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  مقترح ال )SEM(هیكلیة ال أنموذج المعادالت
  

 Amosوتحقیقـًا ألهـداف الدراسـة بشـكل شـمولي، اسـتخدمت الباحثـة برنـامج تحلیـل المسـار 

Ver.21  دور الموازنــات التخطیطیــة أداة تخطــیط ورقابــة وتحفیــز بهــدف بنــاء أنمــوذج مقتــرح لتــأثیر

إذ . )SEM( لهیكلیـةا وذلـك باسـتخدام انمـوذج المعـادالتفي جامعـة الشـرق األوسـط  في تقییم األداء

التامــة، إذ بلغــت  أن األنمــوذج المقتــرح قــد حقـق الموائمــة) 19-4(بینـت النتــائج المعروضــة بالجـدول 

ومـا یتعلـق بمؤشـرات ).   0.05(، وهـي ذات داللـة عنـد مسـتوى )8.178(المحسـوبة  Chi2قیمـة 

 )Goodness of Fit Index )GFIبلغـــت قیمـــة  فقـــد  Absolute Fitالمواءمـــة المطلقـــة 

وبــنفس الســیاق بلغــت . وهــو مؤشــر مواءمــة الجــودة وهــو مقــارب إلــى قیمــة الواحــد صــحیح) 0.920(

 Root Mean Square Error of قیمـــة مؤشـــر جـــذر متوســـط مربـــع الخطـــأ التقریبـــي

Approximation )RMSEA( )0.047 (أمــا مــا یــرتبط بمؤشــرات . وهــو یقتــرب مــن قیمــة الصــفر

 Adjusted Goodness of Fit فقـد بلغـت قیمـة مؤشـر  Incremental Fitالمواءمـة التدریجیـة 

Index )AGFI( )0.931 ( ــد عــــدل وهــــو مقــــارب إلــــى قیمــــة الواحــ ــو مؤشــــر مواءمــــة الجــــودة المُ وهــ

ــت قیمـــة مؤشـــر المواءمـــة المقـــارن . صـــحیح ) Comparative Fit Index  )CFIكمـــا بلغـ

)0.905 (، ــــــرًا ـــى قیمـــــــة الواحـــــــد صـــــــحیح، وأخیـ ـــــارب إلــــ ــــــو مقــ ـــت  وهـ قیمـــــــة مؤشـــــــر المواءمـــــــة بلغــــ

كمــا . وهــو مقــارب إلــى قیمــة الواحــد صــحیح) Normed Fit Index  )NFI) (0.917الطبیعــي

وهـــي نتیجـــة عملیـــة تســـاهم . )0.387( كـــان للمتغیـــر التـــابعیبـــین الجـــدول أیضـــَا أن معامـــل التحدیـــد 

إحصــائیة داللــة  وأثــر ذ وجــود  :وضــح األنمــوذج المقتــرحتوالتــي . بتحقیــق جــزء مــن أهــداف الدراســة
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ــیم  وتحفیــز  موازنــات التخطیطیــة أداة تخطــیط ورقابــةلل ــي تقی فــي جامعــة الشــرق األوســط  األداءف

 ).  0.05(عند مستوى داللة 

  )19-4( جدول 
  )SEM( مؤشرات الموائمة ألنموذج المعادلة الهیكلیةنتائج 

الوزن اإلنحداري   المتغیرات
 المعیاري

  مستوى الداللة  معامل المسار

  0.000 5.477 0.316 تقییم األداء   إعداد الموازنة التخطیطیةمبادئ 
  0.000 6.612 0.367 تقییم األداء   التخطیطیة الموازنةمتطلبات إعداد 

  0.004 8.112 0.405 تقییم األداء   بیئة عمل الموازنة التخطیطیة

Χ2  = 8.178 DF = 4 P = 0.002 

نتائج المواءمة 
 للتأثیرالتامة 

  الكلي

 مؤشرات المواءمة المطلقة مؤشرات المواءمة التدریجیة شرات مواءمة الشدةمؤ 

χ2/DF  R2  CFI  AGFI  NFI GFI  RMSEA  

2.0445  0.387 0.905 0.931 0.917 0.920 0.047  

 :مالحظات
لمتوسطات الخطـأ التقریبي ویجب  الربیعي الجذر

  أن یقترب من الصفر
Root Mean Square Error of Approximation 
must Proximity to Zero RMSEA: 

یقتـرب  المفتـرض أنالجـودة ومـن  مالءمـةمؤشر 
 من الواحد صحیح

Goodness of Fit Index must Proximity to one GFI: 

مؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض أن یقترب 
 من الواحد صحیح

Comparative Fit Index must Proximity to one CFI: 

 :Normed Fit Index   NFI   اءمة الطبیعيمؤشر المو 

عدل  :Adjusted Goodness of Fit Index AGFI  مؤشر مواءمة الجودة المُ
  

  .Amos Ver.21تحلیل المسار  التحلیل اإلحصائي لبرنامجنتائج مخرجات : المصدر
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ویــتم الحكــم علــى مــدى مالئمــة النمــوذج الهیكلــي مــن خــالل مؤشــرات المالئمــة والواضــحة فــي 

، حیــث تســتخرج مؤشــرات جــودة المطابقــة والتــي مــن خاللهــا یــتم التعریــف علــى مــدى )19-4(لجــدول ا

، وعنـــدما یكـــون هنـــاك قبـــول جیـــد طبقـــًا لهـــذه المؤشـــرات فـــان االختبـــار  قبولیـــة العالقـــة المفترضـــة ســـابقًا

، وعكس ذلك یكون ضعیفًا وغیر جید ویمكن رفض النموذج    ).Byrne, 2010: 3(یكون دقیق جدًا

  

ــكل  ، بــــأن )SEM(، حیــــث أظهــــرت نتــــائج أنمــــوذج المعــــادالت الهیكلیــــة (4-1)وبـــالرجوع للشــ

حـــاالت (مؤشـــرات جـــودة المطابقـــة المطلوبـــة إلختبـــار المتغیـــرات والتـــي تراوحـــت قیمـــة المؤشـــرات بـــین 

 للنمــوذج، وهــذا یعطــي مــدلول علــى قبــول أنمــوذج المقتــرح قبــوًال هیكلیــًا طبقــاً ) القبــول أو القبــول المثــالي

ـــا یمكـــن إعتمـــد هـــذا  لهـــذه المؤشـــرات، كـــذلك فهـــو مقبـــول إحصـــائیًا طبقـــا لعالقـــات االرتبـــاط، ومـــن هن

دور لمؤشـرات ) التبـاین(كمـا ویظهـر الشـكل معـامالت المسـار والقـدرة التفسـیریة  .المخطط أو األنمـوذج

وســـط عنـــد معـــة الشـــرق األفـــي جا الموازنـــات التخطیطیـــة أداة تخطـــیط ورقابـــة وتحفیـــز فـــي تقیـــیم األداء

  ).  0.05(مستوى داللة 
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  )1- 4(الشكل 

       تقییم األداءفي تحفیز أداة تخطیط ورقابة و األنموذج المقترح لتأثیر الموازنات التخطیطیة 

  ).Amos v.21(باالعتماد على مخرجات برنامج  ةإعداد الباحث: المصدر       
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  الـفـصل الخامس 
   مناقشة النتائج والتوصیات

 
ــة): 1ـ  5( ـــــ    المقدمـ

  نتائج الدراسة ومناقشتها ): 2ـ  5(

  التوصیات): 3ـ  5(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   - 123  - 

  الـفـصل الخامس 
   مناقشة النتائج والتوصیات

  
  المقدمــــــــة): 5-1( 
  

للمتغیـرات المعتمـدة فـي  اإلحصـائي التحلیـل لنتـائج الرابـع الفصـل فـي تم الذي التحلیل ضوء في

ـــاول الفصـــل هـــذا فـــإن ،ســـةالدرا  عـــن جابـــةلإل الباحثـــة، إلیهـــا توصـــلت التـــي النتـــائج لمجمـــل عرضـــاً  یتن

 بنیـت التـي والفرضـیات مشـكلتها مثلـت والتـي الدراسة هذه من األول الفصل في طرحها تم التي األسئلة

 مــن داعــد الباحثــة قــدمت الحالیــة الدراســة فــي إلیهــا التوصــل تــم التــي النتــائج هــذه ضــوء وعلــى علیهــا،

 التحلیـــل نتـــائج خـــالل مـــن إلیـــه التوصـــل تـــم مـــا وفـــق الدراســـة نتـــائج أهـــم تلخـــیص ویمكـــن التوصـــیات،

  :یلي بما اإلحصائي

  
  ائج الدراسة ومناقشتهاـــنت):  5-2(
  

  :على النحو التالي تحلیل واختبار الفرضیاتیمكن تلخیص نتائج ال

  :نتائج التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة ما یلي: أوالً 
  

فــي جامعــة الشــرق األوســط مــن وجهــة  مبــدأ شــمول الموازنــة التخطیطیــةمســتوى أن بینــت النتــائج  .1

ولعـل  ).0.531(وأنحـراف معیـاري بلـغ ) 3.603(بوسـط حسـابي بلـغ طًا نظر عینة الدراسة متوسـ

عنـــد إعـــداد الموازنــــة التخطیطیـــة یأخـــذ بعـــین االعتبـــار جمیـــع اإلیــــرادات الســـبب یرجـــع فـــي ذلـــك 

لمتوقعـــة والتوســـع فـــي النشـــاطات وتنوعهـــا مـــن ســـنة ألخـــرى، وكـــذلك یـــتم إعـــداد موازنـــة والنفقـــات ا
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إذ أظهـرت النتـائج صـحیفة المقابلـة  هوهـذا مـا أكدتـ، مستقلة لكـل إدارة مسـتقلة مـن إدارات الجامعـة

 وتعزي الباحثة هذه النتیجة إلـى إن. أفادوا بأن مدى اإلستخدام لمبدأ الشمول كان عالیاً % 60أن 

 یـنعكس الـذي األمـر أو إدارة، قسـم كـل فـي والتكـالیف اإلیـرادات مـن لكل تقدیرات تتضمن ازنةالمو 

 .النشاط بالجامعة ألوجه مترابطة تقدیرات شكل في

وجهـة  التخطیطیة في جامعـة الشـرق األوسـط مـنأن مستوى مبدأ واقعیة الموازنة أوضحت النتائج  .2

وقــد ). 6340.(بلــغ وأنحــراف معیــاري ) 3.360(نظــر عینــة الدراســة متوســطًا بوســط حســابي بلــغ 

ــرق األوســـط  ـــك إلـــى أن جامعـــة الشـ ــة الموازنـــة مـــن خـــالل تقلیـــل یعـــزى ذل تراعـــي متطلبـــات واقعیـ

، االنحرافات قـدر اإلمكـان وذلـك بتسـهیل التقـدیرات الموضـوعة داخـل الموازنـة حتـى یسـهل تحقیقهـا

فـــادوا بـــأن مـــدى اإلســـتخدام لمبـــدأ أ% 60أن  إذ أظهـــرت النتـــائجصـــحیفة المقابلـــة  هوهـــذا مـــا أكدتـــ

وقــد یعــزى ذلــك إلــى أن جامعــة الشــرق األوســط ممثلــة بــرئیس مجلــس أمنائهــا . الواقعیــة كــان عالیــاً 

ومبادئهــا فــي جمیــع مجــاالت  واقعیــة الموازنــة التخطیطیــةفیهــا جــادة فــي تطبیــق  اإلداریــةومجــالس 

 .الجامعة اإلداریة والمحاسبیة

 مبــدأ مرونــة الموازنــة التخطیطیــة فــي جامعــة الشــرق األوســط مــنأن مســتوى توصــلت النتــائج إلــى  .3

). 0.765(بلــغ وأنحــراف معیــاري ) 3.688(بوســط حســابي بلــغ وجهــة نظــر عینــة الدراســة مرتفعــًا 

المرونـــة التخطیطیـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات اإلداریـــة فـــي جامعـــة الشـــرق األوســـط،  ممـــا یعـــزز أهمیـــة

لیـــة ألغــراض اتخــاذ القـــرارات اإلداریــة، وخاصــة طویلـــة وقــدرتها علــى تحقیـــق أهــدافها بكفــاءة وفاع

إذ أظهرت النتائج أن إجمـالي نسـبة ممـن أشـاروا بــأن مـدى صحیفة المقابلة  هوهذا ما أكدت ،األجل

ـــًا بلغـــت  ـــدأ المرونـــة كـــان عالی مرونـــة الموازنـــة ویبـــدو مـــن هـــذه النتیجـــة أن  %.60اإلســـتخدام لمب
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ا تأثیر في وصف درجـة التطبیـق للموازنـة فـي جامعـة الشـرق بوصفها متغیّرًا مستقًال له التخطیطیة

 التخطیطیة حیث الموازنة لنجاح الالزمة األساسیة الدعائم أحد أن مبدأ المرونة یمثلإذ . األوسط

 الظـروف تغیـرت متـى وذلـك ممكنة وفعالیة كفاءة بأكبر أهدافها على تحقیق الجامعة إدارة تساعد

 لإلسـتجابة دینامیكیـة ینبغـي أن تكـون المثالیـة فالخطة ،الموازنة وضعت في ظلها التي والتقدیرات

 .تحدث أن یمكن التي للتغیرات

وجهــة نظــر  أن مســتوى تركیــز الموازنــة التخطیطیــة فــي جامعــة الشــرق األوســط مــنبینــت النتــائج  .4

وعلــــى  ).0.560(وأنحـــراف معیـــاري بلـــغ ) 3.355(بوســـط حســـابي بلـــغ عینـــة الدراســـة متوســـطًا 

أهمیــة تحقیــق أهــداف الموازنــة التخطیطیــة إال أن انعكــاس الجامعــة فــي تحقیــق أهــدافها الــرغم مــن 

دارة مواردهـــا فـــوق المتوســـط بقلیـــل، وهـــو مـــا یبـــین بـــأن الموازنـــة فـــي جامعـــة الشـــرق  التخطیطیـــة وإ

ـــین العـــاملین ومعـــدي  األوســـط تســـاعد علـــى تحقیـــق أهـــداف الموازنـــة مـــن خـــالل تعزیـــز العالقـــة ب

 التـي أوضـحت أنفـي دراسـته  )Kung, et..al., 2013(وهـذا مـا أكـد علیـه  ،ةالموازنـة التخطیطیـ

نمــاذج الموازنــات التخطیطیــة تتوســط التــأثیر بــین تركیــز الموازنــة التخطیطیــة والرضــا عــن إعــداد 

 .الموازنة التخطیطیة

 أن مستوى المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیـة فـي جامعـة الشـرق األوسـط مـنأشارت النتائج  .5

 ).0.401(وأنحـراف معیـاري بلـغ ) 3.360(بوسـط حسـابي بلـغ وجهة نظر عینة الدراسة متوسطًا 

أن الموازنــة ال تعــد أداة مشــاركة بشــكل كبیــر علــى كــل مســتوى مــن  لــى، إویرجــع الســبب فــي ذلــك

ـــى نتیجـــة مســـتوى  أنعكـــسمســـتویات اإلدارة والمســـؤولین فـــي جامعـــة الشـــرق األوســـط وهـــو مـــا  عل

أفــــادوا بــــأن % 40إذ أظهــــرت النتــــائج أن صـــحیفة المقابلــــة وهــــذا مــــا أكدتــــه  ،المشـــاركة المتوســــط
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ى    مستوى إهتمام جامعة الشرق األوسط بالمتطلبات األساسیة إلعداد الموازنة التخطیطیة  كان إل

ممــا یــنعكس  ،الصــالحیات الالزمــة وتخـویلهم هاحـد مــا جیــدًا لتشــجیع وتحفیـز القــائمین علــى إعــداد

  .بالمستقبل تنبؤ من یتضمنه العمل وما اطیة واالنفرادیة فيعلى تخفیض البیروقر 

وجهــة نظــر  أن مســتوى إیصــال الموازنــة التخطیطیــة فــي جامعــة الشــرق األوســط مــنبینــت النتــائج  .6

وقــد یعــزى  ).0.682(وأنحــراف معیــاري بلــغ ) 3.934(بوســط حســابي بلــغ عینــة الدراســة مرتفعــًا 

الموازنــة التخطیطیــة كوســیلة لإلصــال ووســیلة لتقیــیم  تســتخدمذلــك إلــى أن جامعــة الشــرق األوســط 

جامعـة الجامعة وبشكل ملحـوظ، وهـذا یؤكـد أیضـا أن إیصـال الموازنـة التخطیطیـة فـي الاألداء في 

فعل وظیفة التخطیط،  ) المالیـة والمحاسـبیة(مما عزز كفـاءة عملیـات ایصـال الموازنـة التخطیطیـة یُ

 .طویل األجل في عملیة التخطیطبجامعة الشرق األوسط 

ن فــي جامعــة الشــرق األوســط مــ التخطیطیــة الموازنــة إظهــار تفاصــیلأن مســتوى أوضــحت النتــائج  .7

 ).0.554(وأنحـراف معیـاري بلـغ ) 3.541(وجهة نظر عینة الدراسة متوسطا بوسـط حسـابي بلـغ 

وهـــذا یبـــین أن تفاصـــیل الموازنـــة التخطیطیـــة للجامعـــة ال تعكـــس كافـــة متطلبـــات عملیـــات جامعـــة 

وعلـى الـرغم مـن أنهـا  .شرق األوسـط أثنـاء استعراضـها مـن قبـل األفـراد ذوي العالقـة فـي الجامعـةال

، إال أنهــا تحتــاج إلــى إعــادة نظــر فــي دعــم وصــولها إلــى  جــاءت جمیعهــا بوســط حســابي متوســطًا

وسط حسـابي مرتفـع جـدًا أو حتـى متمیـز، وهـذا یتطلـب القیـام ببنـاء مقیـاس الستقصـاء مـدى رضـا 

ــذكورة وعــــن العــــاملین عــــ تقــــدیرات وعــــن  إدارة الجامعــــةن تلــــك المجــــاالت الــــواردة فــــي الفقــــرات المــ

وتتفـــق هـــذه بهـــدف االرتقـــاء بتفاصـــیل الموازنـــة ومجـــاالت تطبیقهـــا بشـــكل أكثـــر  فاعلیـــة،  الموازنـــة

 ).2007؛ خلف اهللا، 2004عبداللطیف، ( دراسةالنتیجة مع نتائج 
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وجهـــة نظــر عینــة الدراســـة  معــة الشـــرق األوســط مــنأن مســتوى تقیـــیم األداء فــي جابینــت النتــائج  .8

وهـــذا یـــدل علـــى وجـــوب  ).5010.(وأنحـــراف معیـــاري بلـــغ ) 3.766(مرتفعـــًا بوســـط حســـابي بلـــغ 

تفعیل أكثر لدور الموازنة في جامعة الشرق األوسط والذي یؤدي ذلك إلـى تفعیـل كـل مـن وظـائف 

ــاذ القـــرارات اإلداریـــة الرشـــیدة یم ایـــوتقوالتحفیـــز التخطـــیط والتنســـیق والمشـــاركة والرقابـــة  ألداء واتخـ

یراداتهــــا، وزیــــادة وعــــي المســــتویات  ــات الجامعــــة وإ ــى الدراســــة والدرایــــة الكاملــــة بإمكانیــ المبنیــــة علــ

) 2013(ودراســة ) 2005( بطانیــة، وتتفــق هــذه النتیجــة مــع نتــائج دراســة اإلداریــة إلهمیــة الموازنــة

Kung, et..al. ظهــار تفاصــیلها الموازنــات التخطیطیــة  دور حیــث أظهــرت كلتــا الدراســتین أن وإ

لتقیــیم األداء یلتــزم بــه المســؤولون عنــد التنفیــذ حیــث تتحــدد بموجبــه االنحرافــات  معیــاربمثابــت هــو 

 .التصحیحیةاإلداریة القرارات  التخاذ تعد أساساً  التيواالختالالت 

طیطیــة فــي جامعــة الشــرق اســتخدام الموازنــات التخفــي  بیئــة العمــلأن مســتوى النتــائج  أشــارتكمـا  .9

وأنحـراف معیـاري بلـغ ) 3.699(بوسـط حسـابي بلـغ  متوسـطوجهة نظر عینة الدراسة  األوسط من

ــدم ).4890.( ــزى ذلــــك إلــــى عـ ــتخدام  وقـــد یعــ تنبــــؤ األســــالیب العلمیـــة الحدیثــــة فــــي الالجامعــــة اســ

عـداد الموازنـة، المختلفـة فـي إ اإلدارات، وعـدم مشـاركة كافـة مسـتویات والتحلیل في مجـال الموازنـة

 ،وانه ال تعطـي عنایـة كافیـة لألفكـار التـي تقـدمها المسـتویات اإلداریـة المختلفـة فـي إعـداد الموازنـة

ةوتتفـق هـذه النتیجـة مـع نتـائج  إذ أظهـرت أن نظـام المعلومـات المسـتخدم فـي بیئـة  صحیفة المقابل

 ،وانـه مـن األعمـال الروتینیــة اوتطبیقاتهـالموازنـة  إعـدادعمـل الموازنـة التخطیطیـة ال یسـهل عملیـة 

 .غیاب الحوافز المرتبطة باألداءو، الكوادر المؤھلة إلعداد الموازنةوعدم توفر 
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كما أظهرت نتائج صـحیفة المقابلـة ضـرورة تفعیـل دور الموازنـة التخطیطیـة فـي جامعـة الشـرق  .10

ــن الناحیــــة اإلداریــــة والمحاســــبیة، إلن ذلــــك یــــؤدي إلــــى تفعیــــل كــــل وظــــائف ال تخطــــیط األوســــط مــ

ــاذیم األداء یــــوالرقابــــة والتحفیــــز فــــي تق ــة الرشــــیدة، وزیــــا واتخــ دة وعــــي المســــتویات القــــرارات اإلداریــ

 .في بناء خطط مستقبلیة متوقعة ناجحة اومساهمتهة الموازنة اإلداریة إلهمی

 

  :إلختبار فرضیات الدراسة ما یلي اإلحصائينتائج التحلیل : ثانیاً 

فـي  األداءلة إحصائیة لمبدأ مرونة الموازنة التخطیطیـة فـي تقیـیم دال ووجود دور ذأظهرت النتائج  .1

التــــي أوضـــحت أن غالبیــــة ) 2008 ،علیـــان(كمـــا تتفـــق ونتیجــــة دراســـة  .جامعـــة الشـــرق األوســــط

المساهمة العامة تقوم بتطبیق الموازنـات التخطیطیـة واعـداداها بشـكل  األردنیةالشركات الصناعیة 

ـــة كـــأداةمنـــتظم الســـتخدامها  ـــة فـــي عملیـــة التخطـــیط،  فاعل  اإلنتاجیـــةعلـــى العملیـــة والتحفیـــز الرقاب

فــــي تخطــــیط  أداةالموازنــــات التخطیطیــــة  األردنیــــة، وتســــتخدم الشــــركات الصــــناعیة األداءوتقــــویم 

لمبــادئ عــدم وجـود اثـر للهـذه الدراسـة حصــائي إلكمـا بینــت نتـائج التحلیـل ا. والمصـاریف اإلیـرادات

ــة  ــمول ومبـــدأ الواقعیـــةمبـــ(إعـــداد الموازنـــة التخطیطیـ ــي تقیـــیم ) دأ الشـ ــرق  األداءفـ فـــي جامعـــة الشـ

إتجاهـــات التـــي أوضـــحت أن ) Yuen, 2007(دراســـة ، وهـــذه النتیجـــة ال تتفـــق ونتیجـــة األوســـط

العمل والحاجة إلى اإلنجاز یعدان مسببان رئیسیان للمشاركة فـي إعـداد الموازنـة التخطیطیـة، كمـا 

عمـل والحاجــة إلـى اإلنجــاز مـع المشـاركة فــي إعـداد الموازنــة أن هنـاك عالقـة إیجابیــة إلتجاهـات ال

 .التخطیطیة

ــحت النتــــائج  .2 ــرق  األداءإلیصــــال الموازنــــة التخطیطیــــة فــــي تقیــــیم  أثــــروجــــود أوضــ ــي جامعــــة الشــ فــ

وهــي ) Chong, et..al., 2006(وهنــاك اتفــاق بــین نتــائج هــذه الدراســة ونتــائج دراســة  ،األوســط
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اشـــر للمشـــاركة فـــي إعـــداد الموازنـــة علـــى األداء الـــوظیفي مـــن تشـــیر إلـــى أن هنـــاك تـــأثیر غیـــر مب

اختلفـت هـذه النتیجـة  ، بینمـاخالل الطموح وااللتزام المنظمي والرضا الـوظیفي ألفـراد عینـة الدراسـة

 )2005المحمـود، ؛ 2010الخفـاجي وجـواد، ؛ Kung, et..al., 2013(مـن كـل مـع نتـائج دراسـة 

تركیــز الموازنــة التخطیطیــة، المشــاركة (موازنــة التخطیطیــة لمتطلبــات إعــداد الثــر أعــدم وجــود فــي 

فــي جامعــة  األداءفــي تقیــیم ) فــي إعــداد الموازنــة التخطیطیــة، إظهــار تفاصــیل الموازنــة لتخطیطیــة

التـــأثیر المعنـــوي فـــي األداء فـــي هـــذه الدراســـة، بینمـــا كـــان لـــه  احیـــث لـــم یكـــن لهـــالشـــرق األوســـط، 

ــوي  ــن إعــــداد الموازنــــة التخطیطیــــةبــــین تركیــــز الموازنــــالتــــأثیر المعنــ فــــي  ة التخطیطیــــة والرضــــا عــ

 .دراستهم

واتفقـت هـذه النتیجـة لمـا وصـل ، فـي جامعـة الشـرق األوسـط األداءالفنیـة فـي تقیـیم  للبیئـةر وجود أث .3

التـــي  المؤسســـات الن. )2002نـــور والفضــل،  ؛2006زعــرب  ؛2007 ،خلـــف اهللا(إلیــه كـــل مــن 

عــدم تــوفیر المــؤهالت فــي : اجــه بعــض المشــاكل مــن أهمهــاتطبــق نظــام الموازنــات التخطیطیــة تو 

فـي إعـداد  القائمین بإعداد وتنفیذ الموازنات، ووجـود بعـض المشـاكل فـي الجوانـب الفنیـة والسـلوكیة

ـــات ـــا مــــع  .الموازنـ ـــت النتــــائج هنــ ـــل مـــــنبینمــــا اختلفــ ــة كـ ــي وبـــــدران، ( نتیجــــة دراســـ ؛ 2013الهنینــ

Boujelbene & Affes, 2012  ؛Joshi, et..al., 2003 ( لبیئـة عمــل عـدم وجـود اثـر فـي

حیـث لـم یكـن ، فـي جامعـة الشـرق األوسـط األداءفـي تقیـیم ) البیئـة اإلداریـة(الموازنـات التخطیطیـة 

بـین المشـاركة فـي التـأثیر المعنـوي  االتأثیر المعنـوي فـي األداء فـي هـذه الدراسـة، بینمـا كـان لهـ اله

 .في دراستهم الرضا الوظیفي للمدیرینو  اإلداريإعداد الموازنة وكًال من األداء 
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، أنـــه هنـــاك موائمـــة تامـــة للموازنـــات )SEM(بینـــت نتـــائج األنمـــوذج المقتـــرح للمعـــادالت الهیكلیـــة   .4

، إذ بلغـت قیمـة في تقییم األداء فـي جامعـة الشـرق األوسـطوتحفیز تخطیط ورقابة التخطیطیة أداة 

Chi2  (، وهي ذات داللة عند مسـتوى )8.178(المحسوبة  0.05.(  ممـا یعكـس هـذا أنمـوذج

ربــط الموازنــة مــع الهیكــل التنظیمــي للجامعــة، إذ یمكــن التنبــؤ بتقــدیرات الموازنــة التخطیطیــة علــى 

ــــك بأســـــتخدام األســـــالیب  ـــــة، وذلـ ــروف الداخلیـــــة والخارجی ـــــي للظـــ أســـــاس علمـــــي ومحاســـــبي تطبیق

ــات لمــــا لــــذلك أثــــر علــــى كفــــاءة تطاإلحصــــائیة والریاضــــیة فــــي عملیــــة التنبــــؤ،  بیــــق نظــــام الموازنــ

  .في تقییم األداء في جامعة الشرق األوسط التخطیطیة وتحقیق أهدافها بكفاءة وفاعلیة عالیة

  
ــالتوص): 5-3(   یاتــــ
  

  :یلي بما الباحثة توصي فإن الذكر، سابقة الدراسة نتائج بناءًا على

شــاطاتها واألخــذ بنظــر ضــرورة أن تشــمل الموازنــة التخطیطیــة لجامعــة الشــرق األوســط كافــة أوجــه ن .1

اإلعتبــار الظــروف المحیطــة بهــا عنــد إعــداد الموازنــة التخطیطیــة، إضــافة إلــى التأكیــد علــى كــون 

الموازنــة التخطیطیــة لجامعــة الشــرق األوســط واحــدة مــن أدوات اإلتصــال بــین المســتویات اإلداریــة 

 .لها المكونة

 علـى االعتمـاد وعـدم مراحلهـا، فةبكا الموازنة بشؤون تعنى متخصصة موازنة لجنة تشكیل ضرورة .2

لمبـدأ الواقعیـة  تحقیقـاً  وذلـك الموازنـة، ومتابعـة وتنفیـذ إعـداد بمهمـة للقیـام أشـخاص بعیـنهم

 .والمشاركة في إعداد الموازنة
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ضــرورة االعتمــاد علــى المؤشــرات المتبعــة فــي النظــام المحاســبي لتأكیــد علــى دقــة التنبــؤ بــاإلیرادات  .3

لیــل ومعالجــة االنحرافــات الداخلیــة والخارجیــة التــي تواجــه الجامعــة والمصــروفات والعمــل علــى تح

 . لمعالجة تلك االنحرافات إتباعهاعند إعداد الموازنة، والتركیز على الخطوات المحاسبیة الواجب 

ــــى ضــــرورة  التأكیــــد .4 ــة عل ــــین النظــــام مــــن قبــــل المســــؤولین فــــي الجامعــ ــى عمــــل توافــــق ب العمــــل علــ

زنــة، وذلــك مــن خــالل تــوفیر نظــام موازنــات تخطیطیــة محوســب المحاســبي وعملیــة تحضــیر للموا

یشمل جمیع أقسام الجامعة لما له من أهمیة في تـوفیر الوقـت والجهـد، وكـذلك التقلیـل مـن أخطـاء 

 .األقسامالحساب وربط المعلومات الواردة في جمیع 

مكانیـة التطبیـق، وذلـ األداءضرورة التأكید على معاییر  .5 العمـل ك مـن خـالل والتي تتسم بالوضوح وإ

فـــي إعـــداد والمشـــاركة األدوار مـــن قبـــل جمیـــع المســـتویات اإلداریـــة والتنفیذیـــة تفعیـــل علـــى زیـــادة 

المتحققة، وبهـذا تكـون الموازنـة فقـد حققـت  األداءالموازنات التخطیطیة بما ینعكس على مستویات 

 .أهدافها أداة رقابة وتخطیط

 الموازنـة، بنـود مراجعـة بمهمـة للقیـام العالقـةالجامعـة ذوي  مـوظفي تشـجیع علـى العمـل ضـرورة .6

 یضـمن رقـابي نظـام وضـع وضـرورة دوري، بشـكلالجامعـة  وأهـداف خطـط مـع مالئمتهـا ومـدى

 .ومعاقبتهم المقصرین مساءلة ذلك في بما ذلك، تنفیذ

 انحرافـات متابعـة بمهمـة للقیـام للجامعـة العلیـا اإلدارة قبـل مـن صـارمة إجـراءات وضـع ضـرورة .7

وربـط الحـوافز بـاألداء ممـا یـؤثر  .المسـتقبلیة الموازنـات إعـداد عنـد تفادیهـا علـى والعمـل ة،الموازنـ

الموازنـــة  باســـتخدامعلـــى دافعیـــة األفـــراد نحـــو تنفیـــذ الموازنـــة، وعـــدم قیـــام إدارة الجامعـــة  باإلیجـــاب

 .بكفاءة وفاعلیة الموازنةالموظفین على تنفیذ كأداة عقابیة وذلك حتى یساعد على تحفیز 
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 إعـداد فتـرة فـيالجامعـة  رئاسـة قبـل مـن المفـروض الزمنـي الجـدول فـي النظـر إعـادة ضـرورة .8

تاحة الموازنة،  المعلومـات جمـع علـى للعمل الموازنة بإعداد المعنیة األطراف یمكن أطول وقت وإ

فـي تحدیـد مؤشـرات المصـاریف  دقـة أكثـر بشـكل الموازنـة تقـدیرات بإعـداد تـؤهلهم التـي الالزمـة

 .اتواإلیراد

 علـى بالعمـل المختلفـة إدارات الجامعـة وأقسـامها تلـزم مناسـبة آلیـات وضـع علـى العمـل ضـرورة .9

 إلـى وتقـدیمها شـهریة نصـف أو شـهریة تقـاریر إعـداد مثـل ،علیهـا والرقابـة الموازنـة تنفیـذ متابعـة

 .اإلدارة المالیة

تخطیطیـة وذلــك مــن إعتمــاد المـنهج العلمــي عنـد التحضــیر لعمـل الموازنــات ال ضـرورة العمــل علـى .10

وكـــذلك المســـاعدة فـــي  ،محاســـبیة والفصـــل بـــین بنـــود الموازنـــةو تـــوفیر قاعـــدة بیانـــات مالیـــة  خـــالل

تكـــالیف الثابتـــة والمتغیـــرة والتـــي تســـاعد فـــي عملیـــة إنجـــاح الإعـــداد تقـــدیرات معیاریـــة لداللـــة علـــى 

 .الموازنة

لتخطیطیــة وذلــك مــن خــالل معالجــة المشــاكل التــي تواجههــا الجامعــة فــي تطبیــق نظــام الموازنــة ا .11

 باإلضــافةالصــحیح، وتنفیــذ الموازنــات التخطیطیــة بالشــكل  إعــدادتــدریب وتأهیــل المســؤولین علــى 

إلـى إعطــائهم دورات تدریبیـة متقدمــة حـول تطبیــق النظـام المحاســبي للموازنـات التخطیطیــة، وذلــك 

 .حتى یتوفر لهم معرفة كاملة حول تطبیق هذا النظام بكفاءة وفاعلیة

للمعــادالت الهیكلیــة  رًا إلهمیــة اإلســتفادة مــن الدراســة الحالیــة ومتغیراتهــا وفقــًا لألنمــوذج المقتــرحنظــ .12

)SEM( ،نجد من الضروري التوسـع فـي تطبیـق الدراسـة فـي الجامعـات ومؤسسـات أكادیمیـة  فإننا

  .أخرى وعینة أوسع، من أجل الوصول إلى نموذج أكثر شمولیة ویتناسب مع الجامعات األردنیة
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  صحیفة المقابلة: )3(

  لتحلیل اإلحصائي إلختبار فرضیات الدراسةنتائج ا: )4(
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 )1(ملحق رقم 
  )االستبانة(أسماء السادة محكمي أداة الدراسة 

  
  الجامعة/  مكان العمل  التخصص  اللقب العلمي واالسم ت

نظم معلومات وتحلیل   محمد عبد العال النعیمي. د.أ  1
  جامعة الشرق األوسط   بیانات

  جامعة الشرق األوسط  إدارة أعمال  الدین یعقوب ناصر. د 2
  جامعة العلوم التطبیقیة  محاسبة  صالح العقدة. د 3

وزارة التعلیم العالي والبحث   إحصاء  محمد الداللعة. د 4
  العلمي

  أكتف استراتیجي  إدارة األعمال  وائل إدریس. د  5
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  )2(ملحق رقم 
 

  )االستبانة(أداة الدراسة 
 

  تحیة طیبة.....................................  ة/ ة الفاضل /  سید ال
أداة تخطیط ورقابة دور الموازنات التخطیطیة " تھدف الباحثة القیام بدراسة بعنوان

حیث تھدف الدراسة إلى بشكل  ".جامعة الشرق األوسط"دراسة حالة  :تقییم األداءفي تحفیز و
 تقییم األداءفي تحفیز أداة تخطیط ورقابة والتخطیطیة  الموازناتأساسي إلى تعرف دور 

  وسطجامعة الشرق األب
  وتقدیر اعتزازنحن نثق بآرائكم وستكون ھذه اآلراء موضع 

  
  
  الخصائص الشخصیة والوظیفیة لعینة الدراسة

  الجنس )1(   
   أنثى    ذكر    

 العمر )2(    
   ةسن 35 أقل من  – 30 من    سنة 30 أقل من   

       سنة 45 أقل من –40 من       سنة 40 أقل من –35 من
  سنة فأكثر 45      

      المؤھل العلمي   )3(
   بكالوریوس   دبلوم

   ماجستیر   دبلوم عال
      دكتوراه

      عدد سنوات الخبرة  )4(
      سنوات 10أقل من  -  5 من   سنوات 5 أقل من

     سنة فأكثر  15     سنة 15 أقل من - 10 من

  المنصب الوظیفي )5(
   نائب رئیس الجامعة   رئیس الجامعة

    رئیس قسم   عمید
       مدیر دائرة
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مبادئ الموازنة الرجاء بیان الرأي بالعبارات التالیة لتحدید مدى اإلتفاق بما یرد في كل عبارة من عبارات 
  :التخطیطیة

  الفقرة  ت
 بدائل اإلجابة

ال أوافق على   ال أوافق  محاید  أوافق   ق بشدةأواف
  اإلطالق

  مبدأ شمول الموازنة التخطیطیة
تشمل الموازنة التخطیطیة لجامعة الشرق األوسط كافة أوجھ  1

            نشاطاتھا
تأخذ جامعة الشرق األوسط بنظر اإلعتبار كافة الظروف  2

           المحیطة بھا عند إعداد الموازنة التخطیطیة
ر الموازنة التخطیطیة لجامعة الشرق األوسط عن خطة تعب 3

           شاملة لفترة زمنیة قادمة
تعتبر الموازنة التخطیطیة لجامعة الشرق األوسط واحدة من  4

            أدوات اإلتصال بین المستویات اإلداریة المكونھ لھا
ھناك تناسق وإرتباط تام بین الموازنة التخطیطیة لجامعة  5

            وھیكلھا التنظیمي الشرق األوسط
  مبدأ واقعیة الموازنة التخطیطیة

الموازنة التخطیطیة لجامعة الشرق األوسط ترتكز على   6
            الترابط حتى تكون سببًا في جعل الخطة واقعیة

أرقام الموازنة التخطیطیة لجامعة الشرق األوسط محل إقتناع   7
            القائمین بتنفیذھا

8  
على إعداد الموازنة التخطیطیة لجامعة یستخدم القائمون 

الشرق األوسط األسالیب اإلحصائیة والریاضیة في إعداد 
 تقدیرات الموازنة

          

  مبدأ مرونة الموازنة التخطیطیة
تقوم جامعة الشرق األوسط بربط تقدیرات الموازنة   9

            التخطیطیة بعدة مستویات متوقعة لحجم النشاط
بتعدیل أرقام  لدى جامعة الشرق األوسط ھناك مرونة عالیة  10

            الموازنة طبقًا للتغیر في الظروف الداخلیة
بتعدیل أرقام  ھناك مرونة عالیة لدى جامعة الشرق األوسط 11

            الموازنة طبقًا للتغیر في الظروف الخارجیة
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یرد في كل عبارة من عبارات متطلبات إعداد الرأي بالعبارات التالیة لتحدید مدى اإلتفاق بما الرجاء بیان 
  :الموازنة التخطیطیة

  الفقرة  ت
 بدائل اإلجابة

ال أوافق على   ال أوافق  محاید  أوافق   أوافق بشدة
  اإلطالق

  تركیز الموازنة التخطیطیة

تحقیق اھداف موازنة الجامعة ھو إنعكاس لنجاح الجامعة في  12
            إدارة مواردھا

الجامعة یستند بشكل رئیسي على مكونات الموازنة نظام عمل  13
            المخططة 

موازنة الجامعة ھو إنعكاس لنجاح الجامعة في  أھدافتحقیق  14
            تحقیق أھدافھا

  المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة
تشركني جامعة الشرق األوسط في عملیة إعداد الموازنة  15

            التخطیطیة
مسؤولین في الجامعة في عملیة إعداد الموازنة مشاركة ال 16

           التخطیطیة یؤدي إلى نجاح عملیة تنفیذھا 
للجامعة  تفید مشاركتي في عملیة إعداد الموازنة التخطیطیة 17

           حقیق التفاعل مع منفذیھاإلى ت

18 
للجامعة تؤدي  المشاركة في عملیة إعداد الموازنة التخطیطیة

شاكل الموازنة التخطیطیة ووضع الحلول إلى التعرف على م
 المناسبة 

          
  إیصال الموازنة التخطیطیة

تعقد إدارة الجامعة اجتماعًا لمناقشة اإلنحرافات عن الموازنة  19
            المخططة 

تعقد إدارة الجامعة اجتماعًا مع المسؤولین لتشكیل فریق عمل  20
           ططةلمعالجة مشكلة اإلنحرافات عن الموازنة المخ

تناقش إدارة الجامعة بشكل مستمر المسائل المتعلقة بالموازنة  21
            مع األشخاص ذوي العالقة 

  إظھار تفاصیل الموازنة لتخطیطیة

تھتم إدارة الجامعة في مدى تحقیق أھداف الموازنة  22
            الموضوعة والمخطط لتحقیقھا

كل مستمر حول تطالب إدارة الجامعة بتقدیم التقاریر بش 23
            اإلنحرافات الحاصلة والبعیدة عن تقدیرات الموازنة

یتم توزیع تقدیرات الموازنة التخطیطیة وربطھا بفترات أقصر  24
            تسمى الفقرات الرقابیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   - 146  - 

 بیئة عملالرأي بالعبارات التالیة لتحدید مدى اإلتفاق بما یرد في كل عبارة من عبارات الرجاء بیان 
  :الموازنات التخطیطیة

  الفقرة  ت
 بدائل اإلجابة

ال أوافق على   ال أوافق  محاید  أوافق   أوافق بشدة
  اإلطالق

            نقص وعي إدارة الجامعة بأھمیة الموازنات التخطیطیة 25
إعتبار الموازنة من األعمال الروتینیة المفروضة والتي لیس  26

            لھا جدوى فعلیة
            وجود الكوادر المؤھلة إلعداد الموازنةعدم  27
            عدم إستخدام األسالیب العلمیة الحدیثة عند إعداد الموازنة 28
عدم وجود نظام للمعلومات یسھل من عملیة استخراج  29

            المعلومات بطریقة سریعة
            غیاب الحوافز المرتبطة باألداء 30

 
  :تالیة لتحدید مدى اإلتفاق بما یرد في كل عبارة من عبارات تقییم األداءالرأي بالعبارات الالرجاء بیان 

یساھم تركیز الموازنة التخطیطیة للجامعة بتحقیق   31
       اإلستخدام الكفء للموارد المتاحة 

یمكن المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة للجامعة   32
       إلى تحسین إنتاجیة العمل

ة التخطیطیة للجامعة یحسن من كفاءة إیصال الموازن  33
       العملیات الداخلیة

إظھار تفاصیل الموازنة لتخطیطیة للجامعة یدعم تحقیق   34
       رضا كافة فئات أصحاب المصالح
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  )3(ملحق رقم 
 

  صحیفة المقابلة

 
ورقابة  أداة تخطیطدور الموازنات التخطیطیة " تھدف الباحثة القیام بدراسة بعنوان

حیث تھدف الدراسة إلى بشكل  ".جامعة الشرق األوسط"دراسة حالة  :تقییم األداءفي تحفیز و
 تقییم األداءفي تحفیز أداة تخطیط ورقابة والموازنات التخطیطیة أساسي إلى تعرف دور 

  وسطجامعة الشرق األب
  طیبة  تحیة..................................... ة / ة الفاضل / األستاذ 

 
  

 ؟إلى أي مدى تستخدم جامعتك لمبادئ الموازنة التخطیطیة التالیة .1
  

 مبدأ الشمول 
 

  منخفض       متوسط       عايل     
 
 مبدأ الواقعیة 
 

  منخفض       متوسط       عايل     
 
 مبدأ المرونة 

 
  منخفض       متوسط       عايل     

  
 ؟ة إلعداد الموازنة التخطیطیةھل تھتم جامعتك بالمتطلبات األساسی .2
 

  ال       إىل حد ما       نعم     
  

 حدد أھم مضامین بیئة عمل جامعتك للموازنة التخطیطیة؟ .3
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
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......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
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  )4(ملحق رقم 

 نتائج التحلیل اإلحصائي إلختبار فرضیات الدراسة

 
 HO1الفرضیة الرئیسة األولى 

مبـــدأ الشـــمول ؛ مبـــدأ (إحصـــائیة لمبـــادئ إعـــداد الموازنـــة التخطیطیـــة داللـــة  أثـــر ذوال یوجـــد 

  . )  0.05( في جامعة الشرق األوسط عند مستوى داللة األداءفي تقییم ) الواقعیة ومبدأ المرونة
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .366a .134 .088 .47915 

a. Predictors: (Constant), SumA3, SumA2, SumA1 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.022 3 .674 2.936 .041b 

Residual 13.086 57 .230   

Total 15.109 60    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), SumA3, SumA2, SumA1 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.609 .445  5.866 .000 

SumA1 .058 .153 .062 .381 .704 

SumA2 .051 .104 .078 .494 .624 

SumA3 .210 .116 .279 2.811 .045 

a. Dependent Variable: SumC 

 
 
Model R R Square Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .662a .438 .438 46.033 1 59 .000 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6.302 1 6.302 46.033 .000b 

Residual 8.077 59 .137   

Total 14.379 60    

a. Dependent Variable: SumD 

b. Predictors: (Constant), SumA3 

 

 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.905 .269  7.093 .000 

SumA3 .486 .072 .662 6.785 .000 
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  HO2الفرضیة الرئیسة الثانیة 

تركیــز الموازنــة التخطیطیــة، المشــاركة (إحصــائیة للموازنــة التخطیطیــة داللــة  أثــر ذوال یوجــد 

فـي ) لتخطیطیـةاالتخطیطیـة، إیصـال الموازنـة التخطیطیـة، إظهـار تفاصـیل الموازنـة  في إعداد الموازنـة

 . )  0.05( في جامعة الشرق األوسط عند مستوى داللة األداءتقییم 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .423a .179 .121 .47055 

a. Predictors: (Constant), SumB4, SumB3, SumB1, SumB2 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.709 4 .677 3.059 .024b 

Residual 12.400 56 .221   

Total 15.109 60    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), SumB4, SumB3, SumB1, SumB2 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.286 .544  4.198 .000 

SumB1 .142 .147 .158 .960 .341 

SumB2 -.005 .208 -.004 -.025 .980 

SumB3 .220 .104 .299 2.102 .040 

SumB4 .045 .138 .050 .326 .745 

a. Dependent Variable: SumC 
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Model Summary 

Model R R Square Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .854a .730 .730 159.306 1 59 .000 

2 .894b .799 .069 20.019 1 58 .000 

a. Predictors: (Constant), SumB1 

b. Predictors: (Constant), SumB1, SumB3 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10.493 1 10.493 159.306 .000b 

Residual 3.886 59 .066   

Total 14.379 60    

2 

Regression 11.490 2 5.745 115.338 .000c 

Residual 2.889 58 .050   

Total 14.379 60    

a. Dependent Variable: SumD 

b. Predictors: (Constant), SumB1 

c. Predictors: (Constant), SumB1, SumB3 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.197 .201  5.955 .000 

SumB1 .746 .059 .854 12.622 .000 

2 

(Constant) .765 .200  3.830 .000 

SumB1 .624 .058 .715 10.729 .000 

SumB3 .214 .048 .298 4.474 .000 

a. Dependent Variable: SumD 
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  HO3الفرضیة الرئیسة الثالثة 

البیئة اإلداریة والبیئة (ائیة لبیئة عمل الموازنات التخطیطیة إحصداللة  أثر ذوال یوجد 

 .)  0.05( في جامعة الشرق األوسط عند مستوى داللة األداءفي تقییم ) الفنیة

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .516a .267 .241 .43706 

a. Predictors: (Constant), SumD2, SumD1 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.030 2 2.015 10.548 .000b 

Residual 11.079 58 .191   

Total 15.109 60    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), SumD2, SumD1 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.787 .437  4.085 .000 

SumD1 .228 .124 .268 1.638 .071 

SumD2 .309 .150 .302 2.070 .043 

a. Dependent Variable: SumC 
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Model R R Square Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .864a .746 .746 173.728 1 59 .000 

2 1.000b 1.000 .254 11.112 1 58 .000 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10.734 1 10.734 173.728 .000b 

Residual 3.645 59 .062   

Total 14.379 60    

2 

Regression 14.379 2 7.189 127.413. .000b 

Residual .000 58 .000   

Total 14.379 60    

a. Dependent Variable: SumD 

b. Predictors: (Constant), Sumc1 

c. Predictors: (Constant), Sumc1, Sumc2 

 

 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .745 .226  3.290 .002 

Sumc1 .731 .055 .864 13.181 .000 

2 

(Constant) 1.007E-013 .000  . . 

Sumc1 .500 .000 .591 10.726. .000 
Sumc2 .500 .000 .573 10.543. .000 

 

 
 


