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 مقدمة:

االقتصادية المتاحة، كماا  للموارد األمثل االستغالل يتطلب وأنشطتهاحجم الكليات  فيالتطور  إن     

بشاكل الرقاباة للات فنذياا ماا لطاط لا  و ،التشغيلية فيها والتخطايط لهاا النواحياالهتمام بكافة  يتطلب

 األدوات أهااموفعتناار الموازنااات ماان " وذلااح حتاات فااتمكن ماان النقاااخ والنمااو ولدمااة المجتمااع، ،جيااد 

 أهادا لترجماة  األساسايةن الوساالل التخطايط والرقاباة، كماا فعتنار ما وظيذتايالضرورية لممارساة 

يمكان  التيفعطت صورة واضحة لن النتالج  التيمجمولة من النيانات الكمية والمالية  إلتالمشروع 

 .إليهاالتوصل 

ذلح التخطيط الجيد والرقابة الذعالة التعر  إلات واقاع إلاداد واساتخدام الموازناة التقديرياة فاي  ويتطلب

فلاح ن أوج  الضعف والقصور وفأثير ذلح للت وظاالف ومهاام وأنشاطة الكشف لوالكليات الحكومية، 

 األمثلفحقيق االستغالل  في األداةيزيد من فاللية هاه  الاي األمر وفقديم المقترحات لتطويرها.الكليات 

النقااخ والتطاور ولدماة الكلياات الحكومياة للات هااه زياادة قادرة  وبالتاالي ،المتاحةللموارد االقتصادية 

 .  معالمجت

 

 مشكلة الدراسة:

فعد الموازنة من المواضيع الهامة في الوقت الحاضر لما فحدث  من اثر في فحسين األنشطة      

ما يسالدها للت انجاز مهامها مالمختلذة دالل المؤسسات للت التال  أشكالها بما فيها الكليات، 

وقات فحد من فطنيق الموازنة واستغالل مواردها االقتصادية المتاحة بشكل أفضل، ولكن هناك مع

مشكلة من لالل لمل  كنالب مالي والقيام بدورها كاداه فخطيط ورقابة فعالة، وقد شعر الناحث بال

 ومن هنا يمكن طرح مشكلة النحث في السؤال الرليس التالي:. بأحد الكليات الحكوميةدارى وا

وماا معوقاات  ت الحكومياة بقطااع غازةالكليااما مدى استخدام الموازناة كاأداة للتخطايط والرقاباة فاي 

 ويتذرع من  األسئلة الذرلية التالية:     استخدامها وما سنل فطويرها؟

 الموازنة كأداة للتخطيط والرقابة.بقطاع غزة  هل فستخدم الكليات الحكومية -

 ما مدى فاللية الموازنة المطنقة ودورها كأداة للتخطيط والرقابة. -

 فحديد األهدا  ولملية إلداد الموازنة.في اإلدارية المختلذة هل فشارك المستويات  -

ماان فالليااة الموازنااة كااأداة للتخطاايط بقطاااع غاازة الكليااات الحكوميااة هاال فوجااد صااعوبات فواجاا   -

 والرقابة.

 

 أهداف الدراسة:        

خطيط والرقابة هدفت الدراسة  إلت التعر  إلت واقع إلداد واستخدام الموازنة التقديرية كأداة للت    

من لالل  ،بما يخدم اإلدارة في افخاذ القرارات وفحقيق األهدا  ،بقطاع غزة الكليات الحكوميةفي 

وفقديم  ،كلياتوفأثير ذلح للت وظالف ومهام وأنشطة فلح ال ،الكشف لن أوج  الضعف والقصور

 حيث يتم التعر  إلت:المقترحات لتطويرها، 

 لمتحققة من فطنيقها.مذهوم  الموازنة والمنافع ا -0

 بقطاع غزة. الكليات الحكوميةسمات وطرق إلداد الموازنة في  -3
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 في الكليات الحكومية بقطاع غزة.  مدى استخدام الموازنة في التخطيط والرقابة -2

وسنل الكليات الحكومية أهم المعوقات التي فحد من فاللية الموازنة كأداة للتخطيط والرقابة في  -4

 لتغلب لليها.لالجها وا

 

 :       الدراسةأهمية 

يقاع  وبالتاالي ،رغام محدودياة مواردهاا المادنيورليساا لخدماة المجتماع  هاماافلعب الكليات دورا      

 التايمتعاددة لفرشايد اساتخدامها لمواجهاة الخادمات اوللماوارد  األمثالللت لافقها محاولة االساتغالل 

ة والتااي فلقاات الضااوخ للاات واقااع إلااداد واسااتخدام وماان هنااا باارزت أهميااة الدراساا ،فقاادمها لجمهااور

الموازنة التقديرية كأداة للتخطيط والرقابة في الكلياات الحكومياة، ألنهاا فعاد أداة فعالاة فاي ياد اإلدارة 

وفساالد للات االساتغالل األمثال  ،كماا أنهاا أداة افصاال وفواصال ،العليا للتخطايط والتنسايق والرقاباة

 وفقديم المقترحات بشأنها. ،المتاحة للكلياتللموارد المادية والنشرية 

 

 :الدراسةفرضيات 

 في فخطيط األنشطة التعليمة بكذاخة.  ات الحكومية بقطاع غزةكليفي الموازنة الفساهم  -

 في فحقيق رقابة فعالة للت أدالها .الموازنة في الكليات الحكومية بقطاع غزة فساهم  -

في فحديد األهدا  ولملية إلداد كليات الحكومية بقطاع غزة في ال ةفشارك المستويات اإلدارية المختلذ -

 الموازنة.

 

 مجتمع وعينة الدراسة: 

فمثال مجتمااع الدراسااة فاي كافااة المسااتويات اإلداريااة التاي فشااارك فااي إلاداد وفنذيااا الموازنااة فااي      

ة بإلااداد وفنذيااا اسااتنان  للاات جميااع ماان لاا  لالقاا 44وقااد فاام فوزيااع  ،الكليااات الحكوميااة بقطاااع غاازة

، نالب لميد، رليس قسم، محاسب ( وبلغ لدد االستنانات المستردة والمعتمدة لغاياات لميد)الموازنة  

 % من االستنانات الموزلة. 12استنان  اى ما نسنت   43التحليل 

 

 منهجية الدراسة:

فام التطارق إلات جانب نظاري وخلار مياداني فذاي الجاناب النظاري  ،فتألف هاه الدراسة من جاننين   

أماا فااي الجاناب المياداني فقاد التماد الناحاث الماانهج  ،األفكاار العلمياة ذات العالقاة بالموضاوعمعظام 

التحليلي الاي يهد  للتعر   إلت  واقع إلاداد واساتخدام الموازناة كاأداة للتخطايط والرقاباة الوصذي 

القصاور وفاأثير ذلاح للات في الكليات الحكومية بقطاع غزة ، من لالل الكشف لن أوج  الضاعف و

وفقديم المقترحات لتطويرها، وذلح باستخدام األسالو  المياداني  ،وظالف ومهام وأنشطة فلح الكليات

من لالل جمع النياناات األولياة وفحليلهاا والتناار الذرضايات بواساطة اساتنان  ألادت لصيصاا لهااا 

 الغرض.
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 خطة الدراسة:

إلاات أربعااة أجاازاخ، حيااث فعاارض الجاازخ األول لمجمولااة ماان لتحقيااق أهاادا  الدراسااة فاام فقساايمها      

الدراسات الساابقة المتعلقاة بموضاوع الدراساة، والجازخ الثااني فيتنااول اإلطاار النظاري، أماا الجازخ 

الجاازخ الرابااع واأللياار لاارض و فاام فيهااا التنااار الذرضاايات،التااي الثالااث فيغطاات الدراسااة الميدانيااة 

 للنتالج والتوصيات.

 

 السابقة:الدراسات   

( بعنةةوا  ت وطةةوير موازنةةة الوحةةدات الحكوميةةة بأسةةلو  موازنةةة  1111دراسةةة ع عامةةا    -1

هادفت الدراساة إلات ضارورة االنتقاال مان األسالو  التقليادي إلات أسالو  موازناة  البرامج واألداءت

من األساا  وكالح التحول  ،النرامج واألداخ في إلداد الموازنة العامة للوحدات الحكومية الذلسطينية

النقاادي فاااي القياااا  المحاسااني إلااات أساااا  االسااتحقاق للقياااا  المحاساااني فااي الوحااادات الحكومياااة 

وللصاات الدراسااة إلاات أن  ،الذلسااطينية، وذلااح بهااد  فحسااين وفطااوير النظااام المحاسااني الذلسااطيني

إلاداد والتاي يذضال اساتخدامها لناد  ،موازنة النرامج واألداخ فعتنر صورة من صور إلداد الموازنة

الموازنة العامة فاي الوحادات الحكومياة الذلساطينية لان غيرهاا مان أسااليب الموازناة لماا فحققا  مان 

وقيااا  الكذاااخة وفرشاايد افخاااذ   ،زالمساااللة والمحاساانة كنظااام رقااابي فعااال، وفحديااد معااايير االنجااا

 القرارات.

 لفلسةةطينية بقطةةاع غةةزةت( بعنةةوا ت وقيةةيم نلةةم الموازنةةات بالجامعةةات ا1112دراسةةة ع العمةةور   -1

هدفت الدراسة إلت التعر  للت نظم الموازنات في الجامعات الذلسطينية بقطاع غزة من حياث واقاع 

وكاان مان نتاالج الدراساة أن فطنياق نظام الموازناات فاي الجامعاات الذلساطينية ياتم  ،إلدادها وفنذياها

 ،األسس المرفنطة بإلداد الموازنةوال فتم حسب المذاهيم و ،بصورة متوسطة ومتذاوفة بين الجامعات

حيث ال يتم مقارنة األداخ الذعلي بالمخطط بشاكل دوري لتحدياد االنحرافاات وقات حادوثها، وأوصات 

الدراسة بضرورة االهتمام بشكل اكنر في الجامعات بتطنيق نظم الموازنات وفحليل االنحرافاات لناد 

 حدوثها لمعرفة أسنابها ومعالجتها في الوقت المناسب.

( بعنةةةوا ت الموازنةةةات الرأسةةةمالية والموازنةةةات التخطيطيةةةة فةةةي  1112دراسةةةة ع أبةةةو ارميلةةةة   -3

هادفت الدراساة إلات التعار  للات مادى  والخدميةة المسةاهمة العامةة األردنيةةت الشركات الصناعية

اسااتخدام الموازنااات الرأساامالية والموازنااات التخطيطيااة فااي الشااركات الصاانالية الخدميااة المساااهمة 

حيااث فاام فصااميم  ،لعامااة األردنيااة، وفحديااد مزايااا وصااعوبات اسااتخدام هاااه األنااواع ماان الموازناااتا

مديرا ماليا ورليس مجلس إدارة ومحاسنين في الشركات الصنالية الخدمياة  61استنان  وزلت للت 

يق المساهمة العامة األردنية، وأظهرت نتالج الدراسة أن معظم الشركات موضوع الدراسة فقوم بتطن

وان هاه النظم فتمتع بدرجة كنيرة من الذاللية فاي االساتذادة مان مزاياهاا  ،نظم الموازنات التخطيطية

فااي مجاااالت التخطاايط والتنساايق واالفصااال والرقابااة وفقياايم األداخ وافخاااذ القاارارات ورفااع الااروح 

 المعنوية للمشاركين في صياغة أهدا  الموازنات.

نةةوا : ت مةةدع فاعليةةة الموازنةةات كةةأداة للتخطةةيط والرقابةةة فةةي ( بع1112دراسةةة عالشةةيد عيةةد   -4

هدفت الدراسة إلات اساتعراض اساتخدام الموازناات كاأداة للتخطايط والرقاباة فاي  بلديات قطاع غزةت

ومادى فاوفر المقوماات الالزماة لهااا  ،اساتخدامهافاللياة وفقاويم مادى  ،بلديات قطاع غازة مان ناحياة
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د التمدت الدراساة للات اساتنان  وزلات للات مجتماع الدراساة المكاون االستخدام من ناحية ثانية، وق

وللصاات الدراسااة إلاات فااوفر معظاام  ،ماان جميااع بلااديات قطاااع غاازة ولااددها لمسااة ولشاارون بلديااة

فيماا  المقومات األساسية الالزمة الستخدام الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة في بلديات قطااع غازة 

لمستويات اإلدارية( وقاد أوصات الدراساة بضارورة االساتعانة بماوظذين لدا المجال الثالث) إشراك ا

وضرورة  ،مؤهلين ومتخصصين ولديهم الدراية والخنرة الكافية في مجال فطنيق الموازنات وفنذياها

لقاد دورات فدرينياة متخصصاة فاي مجاال و ،مشاركة كافة المستويات اإلدارية في إلداد الموازناات

 صحا  القرار في النلديات. وأ للمسئولينالموازنات 

( بعنةةوا ت واقةةع دعةةداد وونفيةةن الموازنةةات التخطيطيةةة فةةي الشةةركات  1112دراسةةة ع خلةة     -5

. هدفت الدراسة إلت فحليل وفقييم إلداد وفنذيا نظام الموازنات بقطاع غزة. دراسة ميدانية الصناعية

كل التي فواج  فطنياق هااا النظاام، وقاد وفحديد المشا ،التخطيطية في الشركات الصنالية بقطاع غزة

بينت الدراسة أن غالنية الشركات الصانالية بقطااع غازة فطناق نظاام الموازناات التخطيطياة وفعتماد 

للاات األسااس والمنااادة بصااورة جياادة فيمااا لاادا مشاااركة المسااتويات اإلداريااة فااي إلااداد فقااديرات 

ات، كماا أظهارت الدراساة أن الشاركات حيث كانت المشاركة بصاورة متذاوفاة باين الشارك ،الموازنة

فنذيااا وظالذهااا المختلذااة ماان فخطاايط ورقابااة وافخاااذ  فاايالصاانالية فسااتخدم الموازنااات التخطيطيااة 

 في حين ال فتخا فلح الشركات الموازنة التخطيطية كمعيار لتقويم األداخ. ،قرارات

ابةة فةي مسسسةات المجتمةع ( بعنوا ت دور الموازنةة كةأداة للتخطةيط والرق 1116دراسةع حلس   -6

" هدفت الدراسة إلت التعر  للت مدى استخدام الموازنة كأداة فخطيط ورقابة في الفلسطينية المدني

، حيااث فاام التيااار لينااة لشااوالية ماان الذلسااطينية العاملااة فااي قطاااع غاازة مؤسسااات المجتمااع الماادني

أظهارت  وقاد ،اا الغارض( مؤسسة جمعت منها النيانات من لالل استنان  صممت لصيصا له011)

وفقوم بإلداد موازناات سانوية  ،المدني لديها لطط طويلة األجلالمجتمع أن معظم مؤسسات الدراسة 

أهدا  المؤسسة بشكل لام وفستخدم كأداة افصال وفواصل وفقييم أداخ اإلدارة ومسالدفها للت التننؤ 

 وأداه فاللة لتخصيص الموارد.

  ت العوامل المسثرة في كفاءة استخدام الموازنات التقديريةة كةأداة ( بعنوا 1116دراسة عالنجار  -2

" هادفت الدراساة إلات بياان العوامال التنظيمياة ورقابة في الجامعةات الفلسةطينية بقطةاع غةزة وخطيط

لجامعاااات والسااالوكية الماااؤثرة للااات اساااتخدام الموازناااات التقديرياااة كاااأداة للتخطااايط والرقاباااة فاااي ا

وماادى كذاااخة  ،فااي إلااداد فلااح الموازنااات ةوكااالح األساااليب المسااتخدم زة،الذلسااطينية بمحافظااات غاا

والتعر  للت واقع إلداد واستخدام الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة في  ،النظام المحاسني المطنق

فلح الجامعات، ومن أهم نتالج الدراسة غيا  الدور الذالال لقسام الموازناة فاي الجامعاات الذلساطينية 

 ،غزة، كما أن فلح الجامعات فطنق نظام موازنة الننود التي فعتمد للات األرقاام التاريخياةبمحافظات 

مرحلاة متابعاة التنذياا( مان مراحال لرابعاة )وفت نذس الوقت ال فطناق الجامعاات المااكورة المرحلاة ا

 نظام الموازنات التقديرية.

ا فةةي بلةةديات قطةةاع غةةزةت ت مشةةاكل دعةةداد الموازنةةات وونفيةةنه( بعنةةوا 1116دراسةةة عزعةةر    -2

الدراساة إلات محاولااة إلقااخ الضاوخ للات المشاااكل التاي فواجا  بلاديات قطاااع غازة لناد إلااداد  هادفت

مستخدما في ذلح قالمة معادة لصيصاا لهااا الغارض فام فوزيعهاا للات القاالمين  ،الموازنات وفنذياها

مجمولاة ماان المشااكل التااي للات إلااداد الموازناة فااي النلاديات، وأشااارت نتاالج الدراسااة إلات وجااود 
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فواج  بلديات قطاع غزة لند إلداد الموازنات وفنذياها منهاا ماا هاو راجاع إلات نقاص الاولي بأهمياة 

والاانعا األلاار راجااع إلاات نقااص الخناارة ولاادم فااوفر المهااارات وبعااا النااواحي الذنيااة  ،الموازنااة

 والسلوكية.

وخطةةةيط ورقابةةةة فةةةي المنلمةةةات غيةةةر  ( بعنةةةوا ت دور الموازنةةةة كةةةأداة 1115دراسةةةة عالجةةةديل    -2

" هدفت الدراسة إلت إظهار دور الموازنة كأداة للتخطيط المالي ودرجة التماد الحكومية في قطاع غزة

المنظمات غير الحكومية لليها، وإيضاح وكشاف أسانا  الضاعف فاي التمااد الموازناة كاأداة للتخطايط 

زنااة إلاات حااد مااا بااالمؤهالت العلميااة لصااانعي المااالي، وفوصاالت الدراسااة  إلاات ارفناااط اسااتخدام الموا

وان المنظمات غير الحكومية فعطت االهتمام األكنر إللداد الموازنات للت أسا  المشااريع  ،القرارات

 إلداد الموازنة للت أسا  سنوي للمنظمة كوحدة واحدة. فيحين يوجد ضعف  في ،وبشكل مستقل

ة الموازنة كأداة وخطيط ورقابةة فةي وكالةة األمةم ( بعنوا ت مدع فاعلي 1115دراسة ع العمري  -11

. هاادفت الدراسااة إلاات إلغاثةةة ووشةةايل النجاةةين الفلسةةطينيينع افونةةروا( فةةي قطةةاع غةةزة المتحةةدة

التعاار  للاات ماادى فالليااة الموازنااة كااأداة للتخطاايط والرقابااة فااي واحاادة ماان أهاام المنظمااات الدوليااة 

لدراسة أن موظذي الدوالر المختلذاة مان كافاة المساتويات العاملة في قطاع غزة، وكان من أهم نتالج ا

وان درجااة الدقااة فااي إلااداد وفنذيااا الموازنااة لاام فكاان  ،اإلداريااة ال يعياارون الموازنااة االهتمااام الكااافي

 ،بالدرجة المطلوبة والكافية إلنجاح الموازنة للت الرغم من سهولة ووضوح فعليمات إلداد الموازنة

 يات اإلدارية في إلداد وفنذيا الموازنة هي نسنة ضعيذة.وان نسنة مشاركة المستو

 وعليق عل  الدراسات السابقة:

 في االفت: من لالل ما سنق فان هاه الدراسة فتميز لن الدراسات السابقة    

بشاكل لاام  الذلسطينيةفجرى للت الكليات  التي األولتحسب للم الناحث فعد هاه الدراسة المحاولة  -0

الحكومية بقطاع غزة بشكل لاص فيما يخص واقع إلداد واستخدام الموازنة التقديرية  وللت الكليات

 كأداة للتخطيط والرقابة .

حياث  ،ومياةكالكليات الح فيالموازنة  إلدادبتوفير المعلومات بشكل رليس حول واقع  فهتم الدراسة -3

 جال.هاا الم فيفتعلق  التيلدد الدراسات  فيهناك نقصا حسب للم الناحث 

 .والرقابة للتخطيط كأداة الموازنات فاللية من فحد التي المشكالت للت الضوخ إلقاخ -2

 

 اإلطار النلري

 وعري  الموازنة: 

باين ماا ينذقا  وباين ماا يمكان الحصاول ياوازن  فاإلنساانفعنت كلمة موازناة التاوازن باين شايئين،      

ياث كانات معظام الحضاارات القديماة فساتخدم الموازناة قاديم بح أسالو  أن إلاتللية، ويشير التاريخ 

ساورة  فايالقران الكريم  في، وما ورد الشدةوقت  فيفترات الرلاخ لتستهلكها  فيفخزين المحاصيل 

 األماةسايافت للات  بأنا لخير دليل للت ذلح لندما فسار ريياا ملاح مصار  -للي  السالم-سيدنا يوسف

موازناة بحياث يادلر  إللاداد -للي  السالم-يوسف ثم يافت بعدها سنع سنوات شداد، فعمد ،فترة رلاخ

وأسلو  الموازنة الا يتطور للات مار العصاور بحياث امتادت سنوات الشدة.  إلتسنوات الرلاخ  في

 (311:  3116:) زلر ،  فكرفها إلت كافة أنشطة المؤسسة بغا النظر لن طنيعة لملها.
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" فرجماة مالياة لخطاة  بأنهاا ات نااكر منهاالالح نجد لها لدة فعريذا ،وال يوجد فعريف محدد للموازنة

صااورة شاااملة ومنسااقة، يوافااق لليهااا  فااينشاااط المشااروع لذتاارة مسااتقنلية  أوجاا كميااة فغطاات جميااع 

والرقاباة  الذعلاي التنذياانتاالج قياا   أساسا المسئولون المنذاون ويرفنطون بها، وفتخا هدفا ياتم للات 

الكذاياة  إلاتصاحيحية لمعالجاة االنحرافاات والتوصال الت اإلجاراخاتمان افخااذ  اإلدارةلليها، وفمكن 

 ( 23: 3113، وكحالة، حنانالقصوى.)

بالنقااد يظهاار بالتذصاايل فطلعااات  مقاايم كماايفعنياار " بأنهااا(  23: 3116وقااد لرفهااا ) ادم، والاارزق، 

المشاروع وسايلة لقياا  التقادم  إدارةوفعطات  ،فكون أنفرغب  وأين ،المستقنل إلتالمؤسسات المالية 

 ."الموضولة األهدا  لتحقيق األلمالفنذيا  في

" لطااة مذصاالة للحصااول للاات المااوارد الماليااة  أنهاااب( Garrison, et. al, 2010كمااا لرفهااا )

واسااتخدامها ماان لااالل فتاارة زمنيااة محااددة، وهاات فمثاال لطااة مسااتقنلية  ،المتاحااة األلاارىوالمااوارد 

 معنرا لنها كميا ورقميا"

فوضا  لطاة التشااغيل  والتااي ،للتادفقات النقديااة الداللاة والخارجاة كماي" فعنياار بأنهاا أيضااولرفات 

 (Atkinson, et. al, 2004: 400المؤسسة المالية") أهدا للمؤسسة بما يحقق 

المشاروع لذتارة  وأنشاطةرامج والكمية لنا القيميةيتم بمقتضاه وضع التقديرات  أسلو  "بأنهاولرفت 

 ( 03: 3117) السعايدة، لية"مستقن

ولتحقيااق  ،يضااا بأنهااا" لطااة ماليااة فحاادد مقاادما للمااوارد الالزمااة لتنذيااا األنشااطة المختلذااةولرفاات أ

 ( 014: 3110األهدا  المطلوبة لالل فترة زمنية قادمة. ) جمعة، وخلرون 

فتاارة  فااي" الخطااة المنسااقة لجميااع لمليااات المشااروع  بأنهااا(  316:  3114، وخلاارونولرفهااا ) نااور، 

 الموازنة"

العامة والذرلية لن فترة زمنياة  باألهدا " قالمة بأنها(  37: 3114زيد، ومرلت،  بوأا) كما لرفه

 مستقنلية معنرا لنها ماليا"

 لأللمااال" لطااة ماليااة ساانوية  بأنهاااولليااة يمكاان استنسااار التعريااف المناسااب والشااامل للموازنااة 

 .فنذياها مستقنال " فيالمرغو  

 أهمية ومزايا الموازنة:

 إلاادادفكلذااة لاادم  أن إال ،وقتااا و فكلذااةجهاادا و المؤسسااةالموازنااة يكلااف  إلاادادأن بااالرغم ماان     

 ويقدم استخدام أسلو  الموازنة الذوالد التالية: ،فكاليف إلدادها يذوق كثيرا الموازنة

ومان  ،وكياف ياتم ومتات ،لماا يجاب لملا  التخطيط هو فقرير مسنق للتخطيط الشامل: أداةالموازنة  -1

طنيعاة وافجاهاات  فاي والتأثيرالتحكم  إلتيهد   المؤسسة إدارةان  نشاط من جانب  أو ،يقوم ب  الاي

فالتخطيط يسارع في لملية التنمية من لالل (  04: 3110ما يحدث من فغييرات.)راضت ،حجازي،

وفعتنار  ،ويعتنر التخطايط مان الوظاالف األساساية لا دارة حصر الموارد واستغاللها بكذاخة وفاللية.

 ازنات إحدى أهم أدوات التخطيط التي فستخدمها اإلدارة لضنط مسيرفها وفحقيق أهدافها.المو

كماا  ،المؤسساةفستخدم الموازنة كأداة رقابية للات أداخ األقساام المختلذاة فاي للرقابة:  أداةالموازنة  -1

لاي ماع األداخ وذلاح  بمقارناة األداخ الذع ،المخطط لها األهدا وصول إلت الفستخدم كأداة للتحقق من 

 . ل وبالتالي يتم فحديد مدى كذاخة األقسام في انجاز ما هو مخطط  ،المتوقع في الموازنة
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فكون مذصلة بحيث  أنالتقارير يجب  وهاه ،األداخهاه المقارنة فتم دوريا من لالل ما يسمت بتقارير 

 التايالقاوة والضاعف فناين منااطق  بحياث لكال مركاز مساؤولية ) قسام( واإلداري الماالي األداخفناين 

 فدليم نقاط القوة. أوحالة الضعف  فيالخلل  إلصالحمن افخاذ القرارات المناسنة  اإلدارةفمكن 

فستخدم الموازنات في العديد مان المؤسساات كااداه لتقيايم أداخ  :األداءالموازنة نلام متكامل لتقييم   -3

حيث أصانحت الموازناة  ،لواجب دفعها للعاملينوبالتالي فحديد الحوافز ا ،اإلفراد في األقسام المختلذة

وبالتالي ماا يصار   ،أداة فحذيز لألفراد لن طريق العمل المطلو  انجازه من كل موظف بالمؤسسة

 من مكافآت للعاملين يتحدد بمقدار وصول الموظف إلت المطلو  من  في الموازنة. 

 وبماا أن الكلياات ،للمؤسساةنشاطة المختلذاة الموازنة الشاملة فغطت كافاة األ للتنسيق: أداةالموازنة  -4

 ،ل منهاا لا  أهدافا  ولططا  الخاصاة با وكا ،كل منها يتأثر ويوثر في اآللرفتكون من أنظمة فرلية 

 .لمختلذة وفقليص االلتالفات بينهاللتنسيق والتوفيق بين فلح األنشطة افيأفي دور الموازنة 

ل الموازنة معايير محددة للموظذين ولطة مقدمة لماا فشم الموازنة هدف للعاملين يسعو  لتحقيقه: -5

 بحيث يعمل الموظف بما في وسع  للوصول إلت المعيار المحدد. ،هو مطلو  من الموظف

فعتناار الموازنااة وساايلة افصااال بااين كافااة المسااتويات اإلداريااة المختلذااة  الموازنةةة وسةةيلة اوصةةا : -6

 ارير دورية وهاا بدوره يوجد افصاال مستمرا ودالما.بحيث يتطلب فنذيا الموازنة فقديم فق ،للمؤسسة

 :الموازنات دعداد مبادئ  

 (3113 )درغام، والشيخ ليد :هيومنادة للمية  أسسالموازنات للت  إلدادفعتمد لملية     

لتقرياار السياساات االقتصااادية السااليمة وافخاااذ  األمثاال األساالو الشامولية  مناادأالشاامولية: يعااد  منادأ -0

 والذعاليات االقتصادية. األنشطةلماللمة لتوجي  القرارات ا

 فكون هاه الذترة سنة. األغلب: فعد الموازنات لذترات قادمة وللت الزمنيميدا التوزيع  -3

 أولمالاة  أو إنتاا دالل المؤسساات ساواخ  النشاط أوج : فغطت الموازنات كافة الماليالتعنير  مندأ -2

 الذرلية.وغيرها من الموازنات  مصروفات أو إيرادات

لملياة فخطيطياة فتعااون وفشاترك فيهاا كافاة المساتويات  هايناات زالموا إلدادالمشاركة: لملية  مندأ -4

الن صااياغة  ،والرضااا لاان العماال الموازنااات إلااداد فاايالمشاااركة  بساانب وجااود لالقااة بااين  اإلداريااة

وفزياد مان  ،ليةوالشاعور بالمساؤو التحاديالمشااركين لنصار  ل فارادياوفر  نةأهدا  وفقديرات المواز

 ألهادافهمفحقيق  هيالموازنة  أهدا بان فحقيق  األفرادشعور  إلت باإلضافة ،الموازنة ألهدا  إدراكهم

 الشخصية.

للتخطاايط  كااادهفحقيااق فالليااة الموازنااة  إنالااربط بااين معااايير الموازنااة ومراكااز المسااؤولية:  مناادأ -4

 ؤولية.والرقابة يتطلب الربط بين معايير الموازنة ومراكز المس

 اإلياراداتالمختلذاة للمؤسساة ساواخ  األنشطةفشمل الموازنات كل  أناى يجب  مندأ وحد الموازنة: -6

 .بأنوالهاالمصروفات  أو بأنوالها

 

 دور الموازنات في التخطيط:   

يشمل التخطيط للت جميع مراحل الموازنة ابتداخ من كونهاا أفكاار مندلياة حتات ياتم التمادهاا مان     

 وفعالة لوظيذة الموازنة. جيدةالن التخطيط الجيد يحقق رقابة  ،قرارهااإلدارة وإ
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 ،كما يشتمل التخطيط للت فحديد األهدا  المستقنلية وإلداد الموازنات المختلذة لتحقيق هاه األهدا 

في حين فشتمل الرقابة للت الخطوات التي فتخاها اإلدارة للتأكد من فحقياق وفنذياا األهادا  المحاددة 

 .المؤسسةوالتأكد من أن جميع الوظالف متمشية مع سياسات  ،حلة التخطيطفي مر

 فخدم وظيذة التخطيط الموازنات لن طريق االفت:و

 .األهدا فحديد  –صورة كمية  في األهدا فوصيف  -0

 دراسة التننؤات. -األهدا فقوم لليها هاه  التيفوضي  الذروض  - 3

 فجميع الموارد -المتاحة واإلمكانات األهدا تنسيق بين وال ،المذاضلة بين الندالل المتاحة -2

 المعايير. فحديد -لألداخمعدالت  أو أنماطوضع  -4

 .العمل وسياسات لطط فحديد – بينها والتنسيق األهدا  لتحقيق الالزمة الوسالل فحديد -4

 دور الموازنات في الرقابة:  

لازم  إنالتصاحيحية  اإلجاراخاتهاو مخطاط وافخااذ بماا  الذعلاي األداخ" مقارناة  بأنهاافعر  الرقابة  

 "األمر

يمكان القياا  لليهاا لتحقياق الرقاباة  التايالمعااير  وفعد الموازنات من أفضل (464، 3114)ماهر، 

التخطاايط يمكاان  أدواتوكاال  ،للتخطاايط أداه، لااالح فعتناار الموازنااات وضاانط العماال حسااب المخطااط 

 أنكماا  (  074، 3116مااهر، )  للخطة التنذيا أثناخنجاز اال فياستخدامها للتعر  للت مدى التقدم 

المؤسساة، ويمكان   أنشاطة وإدارياة وكمياة فعالاة للاتالموازنة فوفر النيئة المثلت لتحقيق رقابة مالياة 

 (300، 3116 وشادي، صنري : )يليرقابة فيما  كأداةام الموازنة مزايا استخد إيجاز

 ما فحقق منها. فقويم نجاح الموازنة كخطة وقيا  مدى -0

رسم الخطط المالية للذترات المستقنلية للت ضوخ ما فحقق من لطط الذترات  فيالمساهمة  -3

 السابقة.

 ومجمولات العمل ومتابعت  وفقا للخطط الموضولة. أقسامالتنسيق بين  -2

 العاملين بناخا للت ما فم فنذياه من الموازنة. أداخفقويم  -4

 ط الضعف.مهمة وبيان نقاالفحديد االنحرافات  -4

 :ابة من لالل الموازنات حسب االفتلطوات الرق إلت(  046، 3114،ويشير) لند اللطيف

 مراكز موازنة بالتنارها مراكز مسؤولية. إلتفقسيم الهيكل االدارى  -0

 المستهد  لكل مركز من مراكز الموازنة. األداخوضع معايير  -3

 التنذيا. أثناخ الذعليفوجي  النشاط  -2

 لية لكل مركز موازنة.قيا  النتالج الذع -4

 مقارنة النتالج الذعلية بمعايير الموازنات وفحديد االنحرافات. -4

 .الجوهرية وفحليلها ومعرفة أسنابهافحص االنحرافات  -6

 .المستقنليالتخطيط  إلغراضالتقارير لن االنحرافات  إلداد -7

 التصحيحية المناسنة. اإلجراخات  افخاذ -3
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 الموازنة: دعداد أساليب 

وأساالو  الموازنااة المذروضااة  أساالو الموازنااة :  إلااداد أساااليبماان  أساالوبينتمييااز بااين يمكاان ال  

 المشاركة.

 (210ص 3116وفيما يلي استعراض بسيط لكال األسلوبين:)زلر ،  

 

 الموازنة المفروضة: أسلو :أوف  

معلومات فاي الحيث فتدفق  ،الموازنة إلدادالعليا هي المسئولة لن  اإلدارةبموجب هاا المدلل فكون 

افجاااه واحااد فقااط ماان أللاات إلاات أسااذل )المسااتويات العليااا إلاات المسااتويات الاادنيا( بمعناات ألاار فتااولت 

ومان ثام فوصايلها إلات المساتويات األقال بالتناارهم هام المسائولين لان  ،اإلدارة العليا إلداد الموازنة

 داد الموازنة وفقديمها.ويتميز هاا األسلو  بالكذاخة في إل ،التنذيا وفقا للموازنة المذروضة

 مجمولة من االنتقادات منها : األسلو هاا ج  ايوو

شاعور المحاسانين بالنجااح القاالمين بالتنذياا نتيجاة  واإلداريايننشوخ مشاكل مستمرة بين المحاسانين  -  

 .لند اكتشافهم لالنحرافات

 .اإلدارةمذروضة من قنل  أصنحتالتقيد والحد من المنادرات الذردية نظرا لكون التقديرات قد  -  

 .األداخيؤثر سلنا للت  اإلنسانيةغيا  العوامل  -

 ومتها.الضعيف النافج لن معارضة المعايير المذروضة ومقا األداخ -

 :المشاركة أسلو ثانيا:  

لاصاة  ،الموازناة إلادادفاي  اإلدارياةالمشاركة البد من مشاركة كافة المساتويات  أسلو بموجب     

ووفق هاا األسالو  يعتنار إلاداد الموازناة  المؤسسة،تخطيط فمتد بطنيعتها لكافة أنشطة وان لملية ال

حيث يقوم كل منهاا  ،لملية فعاونية فشترك فيها جميع المستويات من إدارات وأقسام ومراكز مسئولية

فرجماة فلاح الخطاط والسياساات إلات معاايير كمياة و ،بالمشاركة في رسم لطط  وسياساف  التذصيلية

ويمكان وصاف هااا المادلل بأنا  لملياة ثنالياة االفجااه، حياث  ( 41: 3113.)حنان، وكحالة، لية نو

يتمثل االفجاه األول في فدفق األهدا  واالسترافيجيات من المستوى اإلداري األللت إلت األدنات، أماا 

ت إلات األللات االفجاه الثاني فيتمثل في فدفق الموازنات التي فام إلادادها مان المساتوى اإلداري األدنا

 (067ص  3114)ريشو ؛ 

 لدة مزايا منها: األسلو ويحقق هاا    

 .لملية المشاركة من العوامل الحاسمة في النجاح إن -

 .اإلداريزيادة المشاركة ولمقها فزداد فاللية وجودة القرار  إن -

 الجهود تأقصبال  إلتورفع الروح المعنوية لهم فدفعهم  ،الوظيذي للعاملين الرضيزيادة  -

 لملية فحقيق الاات. أومع موازنافهم  النذسيالموازنة وفننيها من لالل التطابق  ألهدا  األفرادقنول  -

 .ما ولدوا بانجازه أسا للت  الذعلي األداخفاللية للت العاملين ومحاسنتهم للت  أكثرممارسة رقابة  -

 الكليات الحكومية: فيالموازنة     

فوق الثانوية العاماة ودون المتوسط) الجامعيمؤسسات فعليمية فتولت التعليم  يهالكليات الحكومية    

 ،ثالثاة سانوات أوومادة الدراساة فيهاا سانتان  العااليالدرجة الجامعياة( وفتناع وزارة التربياة والتعلايم 

 ( 21، 3110مصطذت، )التقنيفئة المستوى  إلت الطلنة إلداد إلتوفهد  
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 :يليقطاع غزة ما  فيتنع وزارة التربية ف التيومن الكليات الحكومية 

 .لان يونس –كلية العلوم والتكنولوجيا  -0

 دير النل . –كلية فلسطين التقنية  -3

 من الننود اآلفية: الحكومية وفتكون الموازنة في الكليات الحكومية حسب النظام االساست للكليات -

 فتكون إيرادات الكليات الحكومية من: :اإليرادات -ا

 وم الدراسية.الرس - 

 رسوم العطاخات. - 

 رسوم الشهادات وكشو  الدرجات. - 

 دلل مقصف الكلية. - 

 رسوم دورات التعليم المستمر. - 

  تادعاسملاو ةیموكحلا. اإللانات   -

 . - إتاناع ةیلام ةینیعو نم تاهج ىرخأ

 .اإلنتاجية األلمالبيع  -

 رسوم لدمات طالبية وأية رسوم ألرى. -

 المصاريف التشغيلية والنذقات والمستلزمات لجميع مرافق الكلية.  - :النفقات - 

المصاااريف التطويريااة التااي فشاامل األبنيااة واإلنشاااخات والننيااة التحتيااة والتجهياازات للمختناارات   -

 والمشاغل والحاسو  والنرامج المحوسنة والخدمات األلرى.

 خدمات. ألغراض الصيانة، وال لياتالكالمصاريف التي فنذقها  -

إذا دلات الحاجاة لاالح وفقااظ لنظاام  الكلياةدفع أجور بدل األلماال اإلضاافية للمدرساين مان لاار    -

وفكاون الاوزارة الجهاة المسائولة لان دفاع روافاب الماوظذين العااملين فاي داللي يصدر لهااا الشاأن. 

 الكليات، ودفع أجور بدل األلمال اإلضافية للمدرسين.

قاوم فمان العاام التاالي حياث  20/7حتات   0/3سانويا مان  الكليات الحكوميةي وفندأ دورة الموازنة ف  

 ،ثم ياتم التمادهاا مان مجلاس الكلياة ،المالية بإلداد الموازنة بالتنسيق مع اإلدارة العليا في الكلية أقسام

 ومن ثم من وزارة التربية والتعليم العالي. 

 

 الدراسة الميدانية

 مصادر جمع البيانات.    

 للمعلومات هما: أساسيينااللتماد للت مصدرين فم   -

للموازنااات وذلااح ماان لااالل الكتااب والمجااالت  النظااري اإلطااار للااتالمصااادر الثانويااة ويركااز  -

 .  واألجننيةالعلمية والرسالل العربية   واألبحاثوالدوريات 

 :اآلفيةالوسالل من  المستقاةويركز للت المعلومات  :األوليةالمصادر  -
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السااابقة التااي والدراسااات  اإلداريااةالمحاساانة  أدبياااتمااع النيانااات: بعااد االطااالع للاات لج االسااتنان  -0

فام فصاميم  ،هااا المجاال فايلادد مان المتخصصاين  رأىواساتطالع  ،نااتفناولت موضوع المواز

 ( فقرة.31لصيصا كاداه رليسية للدراسة فكونت من ) استنان 

ى ذوالمعنياين و المسائولينالمقابالت الشخصية ماع لادد مان بعا  إجراخالمقابالت الشخصية: فم  -3

وللتعر   ،الكليات الحكومية للحصول للت بعا النيانات غير الموثقة فيالمالية  أقسام فيالعالقة 

 للت واقع إلداد واستخدام الموازنة كأداة للتخطيط والرقابة في فلح الكليات.

 

 :مكونات افستبانه   

 :يليكما  قسمين من فتكون االستنان   

 .لينة الدراسة أفرادفتعلق بالمعلومات الشخصية لن  أسئلة( 4: وهم مكون من )األول القسم -

 :كالتالي: ويتكون من ثالثة مجاالت الثاني القسم -

   -خطايط األنشاطة التعليماة بكذااخة. فاي ف الكليات الحكومية بقطاع غازةفساهم موازنة : األولالمجال - 0

 رات.( فق4ويتكون من )

 -فااي فحقيااق رقاباة فعالااة للاات أدالهاااالكليااات الحكوميااة بقطاااع غازة : فساااهم موازناة الثااانيالمجاال  -3

 .( فقرات01ويتكون من )

فاي فحدياد األهادا  الكلياات الحكومياة بقطااع غازة  فايفشاارك المساتويات اإلدارياة  :المجال الثالث -2

 .( فقرات4ويتكون من ) -ولملية إلداد الموازنة

الخمس نقااط  ذيحددت التمادا للت مقيا  ليكرت  بأوزانالمرج   الحسابيد فم فحديد المتوسط وق  

 :التاليوذلح للت النحو 

 مقياس ليكرت ذي الخمس (1ع  رقم الجدو 

غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة

 بشدة

 0 3 2 4 4 الوزن النسني

 % 31 % 41  % 61    % 31  % 011 المئويالوزن 

 

 .آلية ووزيع افستبانه  

 الدراساة( مان لاالل فساليم ةليناوفنذياا الموازناات ) إلادادللات القاالمين للات  فوزياع االساتنان فم    

معتمادة وبلغ لادد االساتنانات المساتردة وال ،( استنان 44ة )وقد بلغ حجم لينة الدراس  ،باليد االستنان 

 % من االستنانات الموزلة. 14ى ما نسنت  ا ،استنان  42لغايات التحليل 

 

 :صدق افستبانه 

 بطريقتين: بالتأكد من صدق االستنان قام الناحث    

مان سانعة مان  فألذاتللات مجمولاة مان المحكماين  ق المحكمين: حيث فم لارض االساتنان صد -أوال

المحاساانة  فااين الكليااات الحكوميااة الذلسااطينية بقطاااع غاازة متخصصااي فااي الهيئااة التدريسااية ألضاااخ

الكليات، وقد اساتجا  الناحاث  فيمجال الموازنات  فيلرضها للت العاملين  إلت إضافة ،واإلحصاخ



 3102يناير –العدد الرابع –مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

030 

، حيااث لرجاات حااات المقدمااةضااوخ المقتر فاايوفعااديل  حااا مااا يلاازم ماان  بااإجراخالمحكمااين  آلراخ

 صورفها النهالية. في االستنان 

بالدرجااة الكليااة لذقاارات  جااال ماان مجاااالت الدراسااةينااين ماادى ارفناااط كاال م الاااي النناااليالصاادق  -ثانيااا

 ،جال من المجاالت لا  لالقاة قوياة بهاد  الدراساةممحتوى كل  أن( 3ويتض  من جدول رقم ) ،االستنان 

  a = 0.01  لند مستوى داللة:  قوى بين كل مجال وبين مجمل فقرات االستنان بناليويؤكد وجود ارفناط 

 

 الدراسة مجافت من مجا  لكل ئيالبنا الصدق (1ع  رقم الجدو 

معامل  المجا 

 االرفناط

  مستوى الداللة 

(sig) 

في  الكليات الحكومية بقطاع غزة المجال األول: فساهم الموازنة في 

 فخطيط األنشطة التعليمية بكذاخة.

1.304 1.111  

في غزة الكليات الحكومية بقطاع  المجال الثاني:  فساهم الموازنة في

 ابة فعالة للت أدالها .فحقيق رق

1.611 

 

1.111 

الكليات  المجال الثالث: فشارك المستويات اإلدارية المختلذة في

 في فحديد األهدا  ولملية إلداد الموازنة. غزة الحكومية بقطاع

1.736 1.111 

 ( a = 0.01 ) داللة مستوي لند إحصالياظ  دال االرفناط

 

 :ثبات افستبانه

الذردياة  األرقامذات  األسئلة)  جزأين إلت ية: حيث فم فجزلة فقرات االستنان طريقة التجزلة النصذ -0

الزوجيااة( وذلااح لحسااا  قيمااة االرفناااط بينهمااا، ثاام جاارى فعااديل معاماال  األرقااامذات  واألساائلة

 ( يوض  ذلح.2االرفناط بمعادلة سنيرمان بروان. والجدول رقم)

 

 ككل ولنستبانه حدة عل  مجا  كل ثبات رجة( : د3الجدو  رقم ع

قيمة االرفناط بين األسئلة  المجا 

 الذردية والزوجية

معامل سنيرمان 

 بعد التصحي 

غزة الكليات الحكومية بقطاع  المجال األول: فساهم الموازنة في

 في فخطيط األنشطة التعليمية بكذاخة.

1.102 1.144 

غزة الكليات الحكومية بقطاع المجال الثاني:  فساهم الموازنة في 

 في فحقيق رقابة فعالة للت أدالها .

1.743 1.362 

الكليات المجال الثالث: فشارك المستويات اإلدارية المختلذة في 

 في فحديد األهدا  ولملية إلداد الموازنة.غزة الحكومية بقطاع 

1.346 1.107 

 1.100 1.321 درجة الابات لنستبانه ككل

وهاا يعنت وجود  % ( 32.1ككل فساوى )  لثنات لالستناندرجة ا أن( 2يتض  من الجدول رقم )  

. ثنات كنير نسنيا بين فقرات االستناندرجة   
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 طريقة كروننار ألذا: -3

هلمعرفة ثبات فقرات افستبان ألفا( اختبار كرونباخ 4الجدو  رقم ع  

ألذاكروننار قيمة  المجا   الدرجة 

مية بقطاع غزة الكليات الحكوالمجال األول: فساهم الموازنة في 

 في فخطيط األنشطة التعليمية بكذاخة.

 مرفذعة 1.742

الكليات الحكومية بقطاع غزة المجال الثاني:  فساهم الموازنة في 

 في فحقيق رقابة فعالة للت أدالها .

 مرفذعة 1.324

الكليات المجال الثالث: فشارك المستويات اإلدارية المختلذة في 

 ديد األهدا  ولملية إلداد الموازنة.في فحالحكومية بقطاع غزة 

 مرفذعة 1.760

 مرفذعة 1.312 درجة الثنات لالستنان  ككل

 

% ( وهاا يعنت أن  31.2ككل فساوى ) أن درجة الثنات لالستنان  (4يتض  من الجدول رقم)  

رات االستنان  فقيس أبعاد الدراسة بدرجة مصداقية لالية، وهناك درجة ثنات كنيرة نسنيا بين فق

االستنان ، وهاا يعنت إمكانية التماد نتالج الدراسة واالطمئنان إلت مصداقيتها في فحقيق أهدا  

 الدراسة.

 

قام الناحث بتذريغ وفحليل االستنان  مستخدما برنامج  للتحليل   األساليب اإلحصائية المستخدمة:

الحصالتاللتحليل     Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)   

 وفم استخدام األساليب التالية:

 .والتكرارات المئوية النسب -1

 (Split Half).النصذية  والتجزلة  (Cronbach's Alpha)  ألذامعامل كروننار  -1

 ( Spearman-Coefficient).سنيرمان  ارفناط معامل -3

 .الحسابيالمتوسط  -4

 . التكرار ومعامل االرفناط -4

 (( T-Test -One Sample  التنار -6

 

 وحليل فقرات افستبانه:  

بهاا، وكاالح فام اساتخدام  الحساابيالنساب المئوياة لكال باديل مان بادالل كال فقارة والمتوساط  إيجاادفم 

 التنار

 (T-Test One Sample  بهد  معرفة الذقرات )التيفؤيد محتوى كل فقرة، وكالح الذقرات  التي 

اكنار مان  أوللذقرة يساوى  الحسابيون المتوسط رة ايجابية لندما يكقالذ إجابةفنافت كل فقرة، وفكون 

ونسنة  2قل من للذقرة ا الحسابي، وفكون سلنية لندما يكون المتوسط فأكثر%  61ونسنة الموافقة  2

  .% 6الموافقة اقل من 

 خصائص عينة الدراسة: -أوف

لصالص لينة الدراسة  فحاول التعر  للت والتي ،من االستنان  األولفم فحليل النيانات الخاصة بالقسم  

 :كالتالي
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 :الوظيفيالدراسة حسب المسم   ةوصني  عين -1

% ( 00.7وان ) ،أقساامريسااخ يعملاون كلينة الدراسة  أفراد % ( من 73)  أن(  4) الجدول رقم يوض    

( أن مااا نساانت    4)وينااين الجاادول رقاام ، محاساانونكيعملااون %(  06.2وان )  ،نالااب لميااد أولميااد بمساامت 

وهااا يعطات نتاالج  ،%( من لينة الدراسة هم مان أصاحا  السالطة واالطاالع للات افخااذ القارارات 72.7)

 جيدة.

 

 ( وصني  عينة الدراسة حسب المسم  الوظيفي5جدو  رقم ع

 النسنة المئوية ) % ( التكرار الوظيذيالمسمت 

 % 06.2 7 محاسب

 % 73 20 رليس قسم

 % 00.7 4 لميد / نالب لميد

 % 1.1 - ألرى

 % 011 42 االجمالت

 

 :العلميوصني  عينة الدراسة حسب المسهل  -1

 وان ) ،دكتاوراه العلماي( من إفراد لينة الدراسة مؤهلهم %06.2( أن )  6يوض  الجدول رقم )     

 ،% ( ماؤهلهم دبلاوم3.2، وان )بكاالوريو ( ماؤهلهم %46.4 وان )، ماجساتير%( مؤهلهم  24.1

ليهااا وفزويااده ل واإلجابااة أساائلة االسااتنان العينااة للاات فذهاام  أفاارادقاادرة  لااتإوهاااا يطماائن الناحااث 

وهاا  ،للت قدرة وكذاخة المنحوثين ايجابيمؤشر  العالي العلميالمستوى  أن، كما بالمعلومات الالزمة

 الكليات الحكومية بقطاع غزة. فيبدوره يدلم استخدام الموازنات كاداه للتخطيط والرقابة 

 

 العلميالمسهل ( وصني  عينة الدراسة حسب 6جدو  رقم ع

 النسنة المئوية ) % ( التكرار العلميالمؤهل 

 % 3.2 0 دبلوم

 % 46.4 31 بكالوريو 

 % 24.1 04 ماجستير

 % 06.2 7 دكتوراه

 % 011 42 االجمالت

 

 % ( ماان أفااراد 34.6( أن )  7ينااين الجاادول رقاام )   وصةةني  عينةةة الدراسةةة حسةةب التخصةةص: -3

%( ذو  7وان )  ،% ( ذو التصااااص إدارة واقتصااااد31.1وان )   ،العيناااة ذو التصااااص محاسااانة

ويناين الجادول  ،% ( ذو التصاصاات ألارى متنولاة46.4وان )  ،التصاص للوم مالية ومصرفية

% ( هام ذات صالة بموضاوع الدراساة، وهااا مان  42.4( أن معظم المنحوثين وبماا نسانت  ) 7رقم )

ة لنجاااح اسااتخدام الموازنااات كاااداه للتخطاايط والرقابااة فااي الكليااات الحكوميااة بقطاااع المؤشاارات الجيااد

 غزة. 
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 ( وصني  عينة الدراسة حسب التخصص2جدو  رقم ع

 النسنة المئوية ) % ( التكرار التخصص

 % 34.6 00 محاسنة

 % 7 2 للوم مالية ومصرفية

 % 31.1 1 اقتصاد أو إدارة

 % 46.4 31 ألرىفخصصات 

 % 011 42 جمالتاال

 

%( مان ليناة  64.0( أن )3يناين الجادول رقام ) :وصني  عينةة الدراسةة حسةب سةنوات الخبةرة -4

سانوات فاي العمال اإلداري والماالي وهااا  6الدراسة هم من أصحا  الخنرة الطويلاة التاي فزياد لان 

 يعزز دقة نتالج الدراسة.

 ( وصني  عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة2جدو  رقم ع

 النسنة المئوية ) % ( التكرار سنوات الخنرة

 % 3.2 0 سنة 0اقل من 

 % 23.6 04 سنة  4 -3ما بين 

 % 21.3 02 سنة 01 – 6ما بين 

 % 24.1 04 سنة 01أكثر من 

 % 011 42 االجمالت

 

اختبار فرضيات الدراسة: -ثانيا  

 ت ومتوسط الدرجات واالنحرا والتكرارا النسب المئوية إيجادللتحقق من صحة الذرضية فم    

المعياري والوزن النسني وقيمة التنار )ت(، وفكون الذقرة ايجابية، بمعنت أن أفراد العينة يوافقون 

%، وفكون 61والوزن النسني اكنر من  1.14للت محتواها ، إذا كان مستوى المعنوية اقل من 

 1.14اها إذا كان مستوى المعنوية اقل من الذقرة سلنية بمعنت أن أفراد العينة ال يوافقون للت محتو

%، وفكون أراخ العينة في الذقرة محايدة إذا كان مستوى المعنوية اكنر 61والوزن النسني اقل من 

ومتوسط الدرجات والوزن النسني التنار)ت( . 1.14من   

 

 )One Sample K-S ) سمرنوف(  -يعي ع اختبار كولمجروفاختبار التوزيع الطب  

 انات فتناع التوزياع الطنيعاي أم ال،لمعرفة هل الني سمر نو  -م الناحث التنار كولمجرو استخد    

وهو التنار ضروري في حالة التنار الذرضيات، الن معظم االلتناارات المعملياة فشاترط أن يكاون 

 كنيرة ) اى zحيث أن قيمة التنار  ،( نتالج االلتنار1ويوض  الجدول رقم ) ،فوزيع النيانات طنيعي

ل للات أن النياناات فتناع لمما ياد 1.1مستوى الداللة اكنر من الجدولية( وكالح قيمة   zاكنر من قيمة

 ولندلا يجب استخدام االلتنارات المعملية. ،التوزيع الطنيعي
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 ( اختبار التوزيع الطبيعي2الجدو  رقم ع

z المجا  قيمة االلتنار    مستوى المعنوية 

الكليات الحكومية بقطاع غزة نة في المجال األول: فساهم المواز

 في فخطيط األنشطة التعليمية بكذاخة.
1.111 1.111 

الكليات الحكومية بقطاع غزة المجال الثاني:  فساهم الموازنة في 

 في فحقيق رقابة فعالة للت أدالها .
1.111 1.111 

الكليات المجال الثالث: فشارك المستويات اإلدارية المختلذة في 

 في فحديد األهدا  ولملية إلداد الموازنة.ة بقطاع غزة الحكومي
1.111 1.111 

 

 1  اختبار الفرضية األول : -

في وخطيط األنشطة التعليمة بكفاءة. الكليات الحكومية بقطاع غزة   في موازنةالوساهم   

مسااهمة  مادى ، بهاد  معرفاةأسائلة االساتنان ( من 4 -0) األسئلةفم التنار الذرضية بااللتماد للت 

ويتناين مان الجادول في فخطيط األنشطة التعليمية بكذااخة، بقطاع غزة الموازنة في الكليات الحكومية 

 T أنحيااث لكاال فقاارة وجااد أن  وجااد  ،أن خراخ أفااراد العينااة فااي جميااع الذقاارات ايجابيااة(  01رقاام )

كنار مان الاوزن والاوزن النساني ا 1.14ومساتوى الداللاة اقال مان  ،الجدولياة Tحسوبة اكنار مان مال

وان الذقارة رقام  ،% بمعنت أن أفاراد العيناة موافقاون للات محتاوى فلاح الذقارات 61النسني المحايد 

( المتعلقة بمسالدة أنظمة وفعليمات الكلية ايجابياا فاي فاللياة الموازناة لتحقياق األهادا  التعليمياة 4)

أفراد العينة موافقاون  % ( من73.44( اى ما نسنت  )  2.637حصلت للت أللت متوسط درجات )

( المتعلقااة باسااتخدام الكليااة الموازنااة كخطااة لااربط األهاادا  3للاات فلااح الذقاارة، بينمااا الذقاارة رقاام )

( حياث بلغات 2.142التذصيلية مع الخطة اإلسترافيجية للكلية قد حصلت للت اقل مساتوى حساابي )

 %(.60.16نسنة الموافقة )

.( 336) معيااري( وباانحرا  2.227) األولياع فقارات المجاال وبصذة لاماة بلاغ متوساط درجاات جم        

( وقيمااة 2) الذرضاايمتوسااط الاادرجات اكناار ماان المتوسااط  أن%(، وبمااا 66.73)وبااوزن نساانت 

دلل يا( 1.14( وهاو اقال )1.111صاحي  ، ومساتوى المعنوياة ) داقال مان واحا المعياارياالنحرا  

 زة في فخطيط األنشطة التعليمة بكذاخة ،مساهمة موازنة الكليات الحكومية بقطاع غللت ذلح 

 وبناءا علية يتم قبو  الفرضية.          
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المتوسطات الحسابية وافنحرافات المعيارية والوز  النسبي واختبار تتت ومستوع  (11جدو  رقم ع

 لكل فقرة من فقرات المجا  األو  الدفلة 

متوسط  الفقرات م

 الدرجات

ف اافنحر

 المعياري

الوز  

  النسبي

قيمة 

 Tاختبار 

مستوع 

 الدفلة

فستخدم الكلية الموازنة كاداه فخطيط لكافة  0

 أنشطتها التعليمية.

2.214 131. 67.1 32.14 1.111 

األهدا   ستخدم الكلية الموازنة كخطة لربطف 3

 التذصيلية مع الخطة اإلسترافيجية للكلية.

2.142 141. 60.1

6 

31.23 1.111 

نة أداة فعالة للربط بين األهدا  فعتنر المواز  2

 المتاحة. التعليمية للكلية واإلمكانات 

2.234 144. 66.4 32.11 1.111 

فسالد أنظمة وفعليمات الكلية ايجابيا في  4

 فاللية الموازنة لتحقيق األهدا  التعليمية.

2.637 746. 73.4

4 

20.44 1.111 

فستخدم موازنة الكلية كخطة مالية فهد  إلت  4

 ستغالل الموارد المتاحة. ا

2.371 344. 64.4

3 

34.07 1.111 

 المتوسط العام

 

2.227 336. 66.7

3 

34.31 1.111 

 0.633" الجدولية فساوى  Tقيمة التنار " 

  الفرضية الاانية: اختبار -1

في وحقيق رقابة فعالة عل  أدائها . في الكليات الحكومية بقطاع غزة موازنة الوساهم   

ماادى  ، بهااد  معرفااة االسااتنان أساائلة( ماان 04 - 6 ) األساائلةنااار الذرضااية بااللتماااد للاات فاام الت   

ويتناين مان فاي فحقياق رقاباة فعالاة للات أدالهاا ،   بقطاع غزةمساهمة الموازنة في الكليات الحكومية 

 Tوجااد أن حيااث لكاال فقاارة  ،ساالنيةرات قاا(  أن خراخ أفااراد العينااة فااي جميااع الذ00الجاادول رقاام )

والااوزن النسااني اقاال ماان الااوزن  1.14الداللااة اقاال ماان  ، ومسااتوى الجدوليااة Tحسااوبة اكناار ماان الم

أن أفراد العينة غير موافقون للت محتوى فلح الذقرات، وان الذقرة رقم  % بمعنت 61النسني المحايد 

ة منا  ( المتعلقة بتحديد مساؤولية كال مساتوى مان المساتويات اإلدارياة لان فنذياا األنشاطة المطلوبا3)

% ( من أفاراد العيناة موافقاون 64.04( اى ما نسنت  )  2.311حصلت للت أللت متوسط درجات )

( المتعلقاة بتحدياد المساؤولية لان االنحرافاات قاد حصالت للات 02للت فلح الذقرة، بينما الذقرة رقم )

%(. وبصااذة لامااة بلااغ متوسااط 41.33( حيااث بلغاات نساانة الموافقااة )3.400اقاال مسااتوى حسااابي )

.( وبااااوزن نساااانت 331( وبااااانحرا  معياااااري )3.321درجااااات جميااااع فقاااارات المجااااال الثاااااني )

( وقيماة االنحارا  المعيااري 2%(، وبما أن متوسط الدرجات اقل مان المتوساط الذرضاي )46.72)

( دلل ذلح لدم مساهمة موازناة 1.14( وهو اقل )1.111اقل من واحد صحي  ، ومستوى المعنوية )

 .وبناءا علية يتم رفض الفرضية بقطاع غزة في فحقيق رقابة فعالة للت أدالها .الكليات الحكومية 
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 ( المتوسطات الحسابية وافنحرافات المعيارية والوز  النسبي واختبار تتت ومستوع 11جدو  رقم ع

 الدفلة لكل فقرة من فقرات المجا  الااني

متوسط  الفقرات م

 الدرجات

ف افنحر

 المعياري

الوز  

  النسبي

قيمة 

 Tاختبار 

مستوع 

 الدفلة

فستخدم الموازنة في الكلية ألغراض الرقابة   6

 للت أداخ األنشطة المختلذة في الكلية
2.036 343. 62.73 34.40 1.111 

فستخدم الموازنة في الكلية ألغراض الرقابة   7

 للت أداخ العاملين في الكلية.
3.640 732. 42.13 33.01 1.111 

مسؤولية كل مستوى من المستويات يتم فحديد  3

 اإلدارية لن فنذيا األنشطة المطلوبة من .
2.311 131. 64.04 30.37 1.111 

يتم مقارنة األداخ الذعلي مع األداخ بالموازنة   1

 دوريا لالل الذترة المالية.
3.731 141. 44.4 03.41 1.111 

0

1 

هناك اهتمام بإيصال التقارير والمعلومات لن 

 ت الموازنةانحرافا
3.304 343. 46.33 30.64 1.111 

0

0 

يتم فحديد طنيعة االنحرافات الموجنة والسالنة  

 ومدى أهميتها النسنية والمطلقة.
3.304 714. 46.33 32.33 1.111 

0

3 

يتم دراسة األسنا  التي أدت إلت حدوث هاه  

 االنحرافات.
3.744 133. 44.33 01.23 1.111 

0

2 

 لية لن االنحرافات.يتم فحديد المسؤو 

 
3.400 333. 41.33 03.64 1.111 

0

4 

فتخا القرارات المناسنة الواجب إفنالها  

 لمعالجة االنحرافات ومنع فكرارها.
3.304 123. 46.33 01.71 1.111 

0

4 

يتم متابعة فنذيا القرارات واإلجراخات  

 التصحيحية.
3.121 101. 43.6 30.00 1.111 

 1.111 30.12 46.72 3.31 3.321 المتوسط العام

وشارك المستويات اإلدارية المختلفة في الكليات الحكومية بقطاع غزة  في  الاالاة: اختبار الفرضية -3

 وحديد األهداف وعملية دعداد الموازنة.

مادى  ( مان أسائلة االساتنان ، بهاد  معرفاة31 -06فم التناار الذرضاية بااللتمااد للات األسائلة )    

فاي فحدياد األهادا  ولملياة   كليات الحكومية بقطاع غازةفي الويات اإلدارية المختلذة مشاركة المست

حياث  ،(  أن خراخ أفراد العيناة فاي جمياع الذقارات سالنية03إلداد الموازنة، ويتنين من الجدول رقم )

والاوزن  1.14ومساتوى الداللاة اقال مان  ،الجدولياة Tالمحساوبة اكنار مان  Tوجاد أن ان  لكل فقارة 

% بمعنت أن أفراد العينة غيار موافقاون للات محتاوى فلاح  61نسني اقل من الوزن النسني المحايد ال

( المتعلقة بتحقيق موازنة الكلية التعاون بين األقسام لتنذيا أنشطة الكلياة 31وان الذقرة رقم ) ،الذقرات

العينااة  % ( ماان أفااراد40.70( اى مااا نساانت  )3.117بكذااخة حصاالت للاات أللاات متوسااط درجاات )

( المتعلقة بتزويد األقسام بنسخة من موازنة الكلية بعاد 03موافقون للت فلح الذقرة، بينما الذقرة رقم )
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( حياااث بلغااات نسااانة الموافقاااة 3.213التصاااديق لليهاااا قاااد حصااالت للااات اقااال مساااتوى حساااابي )

(46.14.)% 

 نسبي واختبار تتت المتوسطات الحسابية وافنحرافات المعيارية والوز  الجدو  (11جدو  رقم ع

 لكل فقرة من فقرات المجا  الاالثالدفلة ومستوع 

متوسط  الفقرات م

 الدرجات

ف افنحر

 المعياري

الوز  

 النسبي

قيمة 

 Tاختبار 

مستوع 

 الدفلة

يوجد قسم ) أو لجنة موازنة ( يتولت  06

 مهمة إلداد الموازنة مع قسم المالية.

3.424 0.040 41.63 04.46 1.111 

فشارك كافة المستويات اإلدارية في   07

 إلداد موازنة الكلية.

3.440 0.121 43.33 04.42 1.111 

يتم فزويد األقسام بنسخة من موازنة   03

 الكلية بعد التصديق لليها.

3.213 0.034 46.14 02.42 1.111 

فستخدم الموازنة كأداة فنسيق   01

 ألنشطة الكلية المختلذة.

3.744 0.113 44.33 07.14 1.111 

فحقق موازنة الكلية التعاون بين  31

 األقسام لتنذيا أنشطة الكلية بكذاخة.

3.117 321. 43.04 33.61 1.111 

 1.111 06.32 40.70 0.137 3.43 المتوسط العام

 

 النتائج والتوصيات:

كأداة للتخطيط  إلداد واستخدام الموازنة التي اشتملت للت فحليل واقع الميدانيةمن واقع الدراسة      

 التوصاياتوفوصال الناحاث إلات مجمولاة مان النتاالج بقطااع غازة،  والرقابة في الكلياات الحكومياة

 التالي: النحو للت لالرفقاخ بموازنة فعالة وذلح

 فوصل الناحث إلت لدة نتالج أهمها: النتائج: -أوف   

، وذلح من لالل أنشطتها التعليمية  لكافة فخطيط كأداة فستخدم الكليات الحكومية بقطاع غزة الموازنة -1

 االفت:

الموازنة كخطة لربط األهدا  التذصيلية مع الخطة اإلسترافيجية الكليات الحكومية بقطاع غزة فستخدم  -

 للكلية.

 فعتنر الموازنة أداة فعالة للربط بين األهدا  التعليمية للكلية واإلمكانات المتاحة. -

ايجابياا فاي فاللياة الموازناة لتحقياق األهادا  ت الحكومياة بقطااع غازة الكليافسالد أنظمة وفعليمات  -

 التعليمية.

 كخطة مالية فهد  إلت استغالل الموارد المتاحة.الكليات الحكومية فستخدم موازنة  -
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باالرغم مان  ،بقطااع غازةالكلياات الحكومياة  أداخللات  رقاباةلل كاأداة الموازناة اساتخدام فاي ضاعف -1

وذلاح مان لاالل  .نشرية المؤهلاة مان حملاة النكاالوريو  والماجساتير والادكتوراهال فوافر الموارد

 االفت:

 ال فستخدم الموازنة في الكليات الحكومية بقطاع غزة ألغراض الرقابة للت أداخ العاملين فيها. -

 مقارنة األداخ الذعلي مع األداخ المخطط بالموازنة دوريا لالل الذترة المالية. لدم -

 .هتمام بإيصال التقارير والمعلومات لن انحرافات الموازنةاال ضعف -

ودراساة  ،التي قد فظهر األداخ الذعلي واألداخ المخطاط الموجنة والسالنة فحليل االنحرافات ضعف -

 حدوث هاه االنحرافات. إلت أدت التي األسنا 

 .لن االنحرافات المسئولةال يتم فحديد الجهات  -

 لمناسنة الواجب إفنالها لمعالجة االنحرافات ومنع فكرارها.القرارات ا لدم افخاذ -

 .متابعة فنذيا القرارات واإلجراخات التصحيحية لدم -

إلداد وفي فحديد األهدا  بقطاع غزة كليات الحكومية للالمستويات اإلدارية  ضعف مشاركة -3

  الموازنة.

 وذلح من لالل االفت:

 .الحكومية بقطاع غزة بالكليات موازنةلجنة  لاص للموازنة أو قسم يوجد ال -

في إلداد وفنذيا المختلذة للكليات الحكومية بقطاع غزة مستويات اإلدارية المشاركة  ضعف -

  .موازنةال

 .الكليات الحكومية بقطاع غزةالموازنة كأداة فنسيق ألنشطة  لدم استخدام -

 بكذاخة.الحكومية  الكلياتلتنذيا أنشطة المختلذة التعاون بين األقسام  ضعف -

 موازنة بعد التصديق لليها.البنسخة من الكليات الحكومية بقطاع غزة أقسام ال يتم فزويد  -

هاا باإلضافة إلت صعوبات الموازنة المتمثلاة فاي صاعوبة فقادير النذقاات وحادوث ظارو  طارلاة  -2

 بسنب الحصار واألوضاع السياسية في قطاع غزة.

 

 لت النتالج التي فم التوصل إليها، يوصت الناحث بما يلي: بناخا ل التوصيات: -ثانيا 

فهاتم بتطنياق  بقطاع غزة الكليات الحكومية فيضرورة إنشاخ قسم لاص للموازنة أو لجنة موازنة  -0

أسااليب حديثااة لتذعياال دور الموازنااة فااي التخطاايط والرقاباة، فكااون حلقااة وصاال بااين اإلدارة العليااا 

ى فتااولت مااع قساام الماليااة مسااؤولية إلااداد الموازنااة واإلشاارا  للاات والمسااتويات اإلداريااة األلاار
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فنذياها وإلداد التقارير الالزمة لمتابعة األداخ الذعلي ومقارنت  باألداخ المخطاط لتحدياد االنحرافاات 

 واقتراح الحلول الممكنة لتالفيها.

إلداد الموازنة  فية بقطاع غزالكليات الحكومية ضرورة مشاركة كافة المستويات اإلدارية في  -3

لالستذادة من لنرافهم ومنحهم الشعور بالثقة وزيادة فحذيزهم نحو فحقيق أهدا  الموازنة التي 

 شاركوا في وضعها.

 ،بقطاع غزةللكليات الحكومية ضرورة ربط األهدا  التذصيلية للموازنة مع الخطة اإلسترافيجية  -2

وبحث فطويرها لالل  ،تها للت المدى الطويلالتي فمثل نظرة شمولية ألوضاع الكلية وأنشطو

 السنوات القادمة.

 الكليات الحكوميةضرورة التنار الموازنة بمثابة نمط ومعيار لألداخ لقيا  مقومات النجاح في  -4

 ،ودراسة أسنابها ،مع ضرورة فطنيق نظام فقارير األداخ لحصر وفحديد االنحرافات، بقطاع غزة

وافخاذ اإلجراخات العالجية لتصحيحها أو  ،من المستويات اإلداريةوفحديد مسؤولية كل مستوى 

 فالفيها.

حتت يمكن استخدام الموازنة كأداة للرقابة الذعالة يجب فقسيم فترة الموازنة إلت فترات رقابية  -4

 إلغراض المتابعة والتقييم.

متابعة و بقطاع غزة الحكوميةالكليات  فيللت أداخ العاملين  للرقابةضرورة التماد الموازنة كأداة  -6

 االنحرافات بين األداخ الذعلي واألداخ المخطط. 

أن يتم فحليل االنحرافات الموجنة والسالنة مع ذكر األسنا  التي أدت لتلح االنحرافات وفقديم  -7

 التقارير لنها مما يمكن من فقييم األداخ بصورة أفضل.

بعد التصديق لليها من اجل فنظيم وضنط العمل  أن يتم فزويد األقسام بنسخة من الموازنة -3

 واالهتداخ إليها لند التنذيا وفذعيل وظيذتي التنسيق واالفصال.

فطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيذي بما يكذل فوزيع المهام والصالحيات لجميع المستويات  -1

 مما يسهل لملية الرقابة ومحاسنة المسؤولية. ،اإلدارية

 

 ع:المراجقائمة 

 المراجع العربية: -أوف

( "الموازناات الرأسامالية والموازناات التخطيطياة فاي الشاركات  3113أبو ارميلاة، احماد محماد)  -0

الصنالية والخدمية المساهمة العاماة األردنياة" رساالة دكتاوراه ،األكاديمياة العربياة للعلاوم المالياة 

   .والمصرفية، لمان، األردن

( منااادة المحاساانة اإلداريااة الحديثااة،  3114لنااد الحااي مرلاات ) أبااو زيااد، كمااال لليذااة، ولطيااة -3

 اإلسكندرية، الدار الجامعية لنشر والتوزيع.

(  3( المحاسنة اإلدارياة والسياساات اإلدارياة المعاصارة) ط 3116ادم، يوحنا والرزق، صال  ،)  -2

 لمان، األردن : دار حامد للنشر.



 3102يناير –العدد الرابع –مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

010 

 فايداة فخطيط مالي في المنظمات غير الحكومية ( دور الموازنة كأ 3114الجديلت، محمد حسن)  -4

 غزة، فلسطين. -قطاع غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية 

( مادى فاللياة الموازناات كاأداة للتخطايط والرقاباة فاي بلاديات 3111الشايخ لياد، إباراهيم محماد ) -4

 ، فلسطين.غزة -قطاع غزة" رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية 

( مدى فاللية الموازنة كأداة فخطيط ورقابة في وكالاة األمام المتحادة  3114العمري ، محمد لطا) -6

إلغاثة وفشغيل الالجئين الذلساطينيين) االوناروا( فاي قطااع غازة. رساالة ماجساتير غيار منشاورة، 

 غزة، فلسطين. -الجامعة اإلسالمية 

نظم الموازنات في الجامعات الذلساطينية بقطااع غازة.  ( فقييم 3111لند الواحد ) العمور، لندا هلل -7

 غزة، فلسطين. -رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية 

( العواماال المااؤثرة للاات كذاااخة اسااتخدام الموازنااات التقديريااة كااادة 3116النجااار، محمااد موساات ) -3

ساتير غيار منشاورة، فخطيط ورقابة فاي الجامعاات الذلساطينية بمحافظاات قطااع غازة. رساالة ماج

 غزة، فلسطين. -الجامعة اإلسالمية 

(. المحاسانة اإلدارياة لتخصاص نظام المعلوماات المحاسانية. دار  3117السعايدة، فيصل جميال، ) -1

 لمان. ،األردن، المسيرة للنشر والتوزيع والطنالة

المجتمااع ( " دور الموازنااة كااأداة للتخطاايط والرقابااة فااي مؤسسااات  3116سااالم )  لناادا هلل حلااس، -01

 العدد األول. 04مية، غزة ، مجلد المدني" مجلة الجامعة اإلسال

( المحاسنة اإلدارية مدلل محاسنة المسؤولية وفقيايم  3113، رضوان حلوة، وكحالة جنريل)نحنا -00

 .، مكتنة األولت للثقافة والنشر والتوزيع، األردن ،لمان 0األداخ، ط

( المحاسانة اإلدارياة 3110د، والخطياب، صانحي )جمعة، إسماليل إبراهيم، ومحرم، زينات محم -03

 ، اإلسكندرية، مصر.لنشر والتوزيعل، الدار الجامعية حوث العمليات في افخاذ القراراتونماذ  ب

( " واقع إلداد وفنذيا الموازنات التخطيطية في الشركات الصنالية  3117للف هللا، والل محمد ) -02

 غزة، فلسطين. -ير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة". دراسة ميدانية. رسالة ماجست

(: " مدى فاللية الموازنات كأداة للتخطيط 3113درغام، ماهر موست وإبراهيم محمد الشيخ ليد)  -04

والرقابااة فااي بلااديات قطاااع غاازة ماان وجهااة نظاار القااالمين للاات إلااداد وفنذيااا الموازنااات" المجلااة 

 .(3) 00م االنسانيةاألردنية للعلوم التطنيقية: سلسلة العلو

 .( المحاسنة اإلدارية ،األردن ،لمان3114، بديع الدين،)ريشو -04

( المدلل الحاديث فاي إلاداد واساتخدام  3110راضت، محمد سامي، وحجازي، وجدي حامد) 06 -4

 الموازنات. اإلسكندرية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع.

نذيااها فاي بلاديات قطااع غازة. مجلاة ( مشاكل إلداد الموازنات وف 3116زلر ، حمدي شحدة )  -06

 .206-314الجامعة اإلسالمية، غزة ، 

( دليال الموازناة للهيئاات المحلياة الذلساطينية، 3116صنري، نضاال رشايد وشاادي، احماد الحاا ) -07

 .فلسطين

( االفجاهااات الحديثااة فااي المحاساانة اإلداريااة وفكنولوجيااا 3114لنااد اللطيااف، ناصاار نااور الاادين) -03

 درية: الدار الجامعية للنشر والتوزيع.المعلومات. اإلسكن
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( " فطااوير موازنااة الوحاادات الحكوميااة بأساالو  موازنااة الناارامج  3100لثمااان، حساان زكاات)  -01

 القاهرة، مصر. –واألداخ" رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة 

 .نشر والتوزيعللالمنادة والمهارات. اإلسكندرية: الدار الجامعية  –( اإلدارة 3114ماهر، احمد )  -31

( التخطاايط التنذياااي فااي لدمااة األهاادا  اإلسااترافيجية، اإلسااكندرية: الاادار 3116ماااهر، احمااد )  -30

 لنشر والتوزيع.لالجامعية 

( مخرجات التدريب المهني وسوق العمل فاي األقطاار العربياة، المركاز  3110مصطذت، احمد )  -33

 لس.العربي للتدريب المهني وإلداد المدربين ، لينيا ، طراب

 فاي( المحاسنة اإلدارياة  3114وشحافة، شحافة السيد ) نور، احمد محمد، ومحرم ، زينات محمد، -32

 لنشر والتوزيع.لبيئة األلمال المعاصرة .اإلسكندرية، الدار الجامعية 
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