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 كتقجيخشكٌخ 

ما - عدَّز كوجَّز - فمػال تػفيقو الخسالة، الحؼ أعانشي عمى إتساـ ىحه لو، كالذكخ ،الحسج 
نَّنلُءعْن ك﴿:  القائج في مشدؿ كتابو الكخيعشيء،تحقق مغ ذلظ  َازِإل جَا تُءعْن ألَا خْن كَا .   ﴾لَا ِإلغْن شَا

الحؼ أمجني   هللا العمي القجيخ بالحسج كالذكخ عمى وديج فزمو كعصائو،إلىبجاية أتػوو  
كسخخ لي مغ أىج العمع مغ يشيخ ، بالربخ كالترسيع إلنجاز ىحا العسج العمسي الستػاضع 

دربي كيخشجني لصخيق الحق كالرػاب، فال يدعشي بعج ىحا اإلنجاز إاّل أْف أندب الفزج 
مقخكًنا بجديج ، كبذعػٍر غامٍخ بالتقجيخ كالػفاء يتقجـ الباحث بذكخه الخالز العسيق، ألىمو

ج أك  أك تػويو سػاء بخأؼذه الجراسة كأثخػ وػانب ق العخفاف كاالمتشاف إلى كج َمْغ تفزَّز
كفي مقجمة ىؤالء ُأستاذؼ السذخؼ ، كلػ بجدء يديخ، أك ساىع في ىحا العسج نريحة

كالحؼ تقرخ كمسات الذكخ كعبارات الثشاء عغ الػفاء   ىيثع خميل  اير: الفاضج الجكتػر
 الجراسة كسا أحاط الجراسة، مخحمة كاالىتساـ شيمة كالجيج، الػقت،فيػ الحؼ مشحشي -   بحقو

 كأروػ أْف أكػف قج كفقت في تقجيع ما السعمع، كنعع السذخؼ، فشعع مسكشة؛بأحدغ صػرة 
 دراستي اسسو عمى أتذخؼ بخسع لحلظ فإنشي كالعسمية؛يخضيو، كما يميق بسكانتو العمسية 

. العمسية

 رئيِذ أكاديسيِة اإلدارة كالدياسِة لمجراساِت العميا إلىأتقجـُ بجديِج الذكِخ كالتقجيِخ كالعخفاِف 
 وسيِع أعزاِء الييئِة إلى، ك "أبػ مرعب"  السجىػف   بج هللادمحم إبخاىيع/ الجدتػرِإل اللاالِإل 

اإلدارية كالتجريديِة الحيَغ كاصمػا الميَج بالشياِر َكَسَعْػا واىجيَغ في بشاِء مدتقبٍج أفزَج كمشذػٍد 
. لشا كللإلػِة الباحثيَغ كاألإلػاِت الباحثاتِ 

: كأتقجـ بالذكخ الجديج إلى الدادة أعزاء لجشة السشاقذة األفاضج
ا داخمياا" .........أبػ مرعب " دمحم إبخاىيع  بج هللا السجىػف / لجدتػرِإل اللاالِإل ا .  مشاقذا

ا خارجياا" .........أبػ أحسج " األيػبي  (دمحم  مي)مشرػر /  اللاالِإل كالجدتػرِإل  .  مشاقذا
كأسأُؿ هللَا العمَي القجيَخ الجراسة،  كوػدة ىحه في إثخاء ركبياؿثخ األ اذيغ كاف لسالحطاتيعؿكاؿ

 .أْف ُتديَع مالحطاتيع كوراُاىسا القيسُة في إثخاِء ىحه الخسالةِ 
رئيذِإل كأ زاءِإل كمػضلي بمجيةِإل  كٍج َمْغ إلىال أْف أتقجـَ بخالِز الذكِخ العسيِق إكال يدعشي 

يعْن األستاذُء شحجة  ، الحيغ تحسمػا الكثيَخ َمْغ أوج تدييِج ميستي بػ ركؾأخدا ةَا ك مى رأسِإل
ـِ الجراسِة كالحرػِؿ عمى إكمداعجتي كتقجيِع الجعِع السعشػؼ كتحفيدؼ كتذجيعي عمى  تسا

. دروِة الساودتِيخ



 
 د

 

بمجية غدة، )ككسا أنقجـ بخالز الذكخ كالتقجيخ إلى كج ِمغ ركاساء بمجيات مػضػع الجراسة 
، ِلَسا قجمػه َمْغ تدييالت لتشفيح (بمجية رفح، بمجية إلاف يػنذ، بمجية ديخ البمح، بمجية وباليا

 .دراستي داإلج البمجيات
 يزيع ليع أالكوّج   سائاًل السػلى عدّ شكخه،كأإليًخا أعتحر لَسْغ فاتشي ذكخه كلع أتسكغ ِمغ 

إلتاًما أشكخ الحزػر الكخيع الجعاء، ك سسيع مجيب حدشاتيع، إنَّزويجعمو في ميداف أوًخا، كأْف 
،عمى مذاركتيع لي في ىحا   . كأدعػ هللا أْف يتقبج عسمي ىحا إلالًرا لػويو الكخيعاليـػ

 

الباحث 

 لؤي  بج ربو مخزكؽ قجيح
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 ممخز الجراسة
دكر السػازنات في تخصيط كتقييع أداء البمجيات بقصاع  إلىىجفت الجراسة التعخؼ 

كتع  .التخصيط كتقييع أداء البمجيات قصاع غدة ك السػازنات بيغ العالقة ثع اإلتبارحيث ،غدة
البيانات استخجاـ أسمػب السشيج الػصفي التحميمي كتع استخجاـ االستبانة كأداة لجسع 

مػضًفا كمػضفة  (432)مغ مجتسع الجراسة البالغ عجده  (212 )مكػنو عمى عيشة كتػزيعيا
بمجية غدة، بمجية رفح، بمجية )بمجيات قصاع غدة الُكبخػ مغ شاغمي الػضائف اإلشخافية في 

استبانة بشدبة  (207) كقج تع استخداد ،(إلاف يػنذ، بمجية ديخ البمح، بمجية وباليا
(97.64% .) 

 غدة كاف  بمجيات قصاع فيكاقع السػازنات حققت الجراسة مجسػ ة مغ الشتائج أىسياا أفَّن 
  غدة كاف مختفًعاالتخصيط في بمجيات قصاعأفَّز مدتػػ ، ك%(70.26) كبػزف ندبي ،مختفًعا
  غدة كاف مختفًعاتقييع األداء في بمجيات قصاعأفَّز مدتػػ ، ك%(67.98) كبػزف ندبي ندبًيا
تػوج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنات ، كسا %(65.17) كبػزف ندبي ندبًيا

كوػد عالقة ذات داللة إحرائية ، باإلضافة إلى 0.798 = (ر)كالتخصيط، حيث كانت قيسة 
 .0.732 = (ر)بيغ السػازنات كتقييع أداء البمجيات، حيث كانت قيسة 

 تقـػ اإلدارة العميا في  ضخكرة أفْ كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
بمجيات قصاع غدة بػضع الخصط كالدياسات الفاعمة لتشسية السذخكعات االستثسارية، 

باإلضافة إلي مذاركة كتحفيد العامميغ لجييا كاالستعانة بستخرريغ بسجاؿ التخصيط عشج 
العسج عمى كضع إلصة استخاتيجية كاضحة . صياغتيا لخاية كرسالة كاألىجاؼ، االستخاتيجي

لألنذصة كالبخامج التى تقجميا البمجيات بحيث تتشاسب مع احتياوات السدتفيجيغ، ضسغ 
قجراتيا السالية كالتسػيمية مع تػفيخ أحجث التقشيات التكشػلػوية لديادة سخعة تقجيع اإلوخاءات 

 .كالسعامالت لمسدتفيجيغ
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Abstract 
The study aimed to identify the role of balance in planning and 

evaluating the performance of municipalities in the Gaza Strip, and 

then examine the relationship between balances, planning and 

evaluating the performance of municipalities in the Gaza Strip. the 

questionnaire was used as a tool for collecting and distributing data on 

a sample of (212) members of the study case population of (432) 

employees and employees of supervisory positions in the 

municipalities of the Greater Gaza Strip (Gaza Municipality, Rafah 

Municipality, Khan Yunis Municipality, Deir AL-balah Municipality, 

Jbalya Municipality). There were (207) responses by (97.64%). 

The study has reached to these results:  

1. The reality of the balance in the municipalities of the Gaza Strip 

was high and with a relative weight (70.26%). 

2. The level of planning in the municipalities of the Gaza Strip was 

relatively high (67.98%) 

3. The level of performance evaluation in the municipalities of the 

Gaza Strip was relatively high and at a relative weight (65.17%) 

4. There is a significant statistical relationship between the balance 

and planning, where the value of (R) = 0.798 

5. There is a significant statistical relationship between balance and 

evaluating the performance of municipalities, where the value of 

(R)=0.732 

The recommendations were reached by the researcher: 

1. The municipalities in the Gaza Strip should develop effective plans 

and policies for the development of investment projects. 

2. Working to provide the appropriate liquidity when preparing the 

capital balance. 

3. The senior management in the municipalities in the Gaza Strip 

should participate and motivate the workers when formulating the 

vision, mission and goals of municipalities, in addition to using 

specialists in the field of strategic planning when drafting them. 

4. put a clear strategic plan for the activities and programs provided by 

municipalities to suit the needs of the beneficiaries, including their 

financial and financial capabilities. 

5. To provide the technological techniques to increase the speed of 

submission of procedures and transactions to beneficiaries. 
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: السقجمة
إف وسيع التصػرات االقترادية كاالوتساعية كالدياسية كالفكخية التي حجثت إلالؿ الشرف 

 مع تصػرات ال تقج أىسية عمى مدتػػ اإلدارة السالية تاألإليخ مغ القخف الساضي، قج تػازف 
كالسػازنات كاإلدارة بذكج عاـ، إلى السجػ الحؼ أدػ إلى إضيار التخابط بيغ ىحه السجاالت، 

كإبخاز دكر السػازنة في تػويو السػارد نحػ االستخجاـ األمثج كاستثسارىا بصخيقة تزسغ 
حسايتيا مغ اليجر أك سػء االستغالؿ، كىحا ما أكَّزج ضخكرة االىتساـ في األنذصة كالبخامج 

التي تقجميا البمجيات حتى تأتي مقتخنة دائًسا باتجاىات الدياسة العامة، كبأىجافيا، كبسرالح 
 .السجتسع

 كتػقعالسؤسدة  لسدتقبج صػرة رسع إلالليا مغ تحاكؿ اإلدارة أساليب أحج السػازنات تعتبخ
 تدتخجـ التي السيسة األدكات أنَّزيا إحجػ كبسا متػقعة، بيئية متغيخات ضج في إليو ستؤكؿ ما
كالتقييع  كالخقابة التخصيط لغايات الدػاء عمى كالخاص العاـ القصاع مؤسدات قبج مغ
. (2، ص 2009البذيتي، )

 مختمف الػضائف في تمعبو الحؼ لمجكر نتيجة أىسية؛ كذلظ مغ السػازنات كنطًخا ِلَسا تذكمو
 فقج أضحت األداء، تقييع في التحفيد أك الخقابة أك التخصيط حيث مغ سػاء كالسالية اإلدارية
 كالسالية، كالعسميات اإلدارية كاإلوخاءات السعمػمات مديًجا مغ السحاسبة األديبات إلى استشاًدا

وػدة كأبػ سخدانة، )السصمػبة  أىجافيا تحقيق في األمثج التػوو السشطسة يػوو أنَّزيا نطاـٌ  كسا
 (.241، ص2010

باإليخادات  التشبؤ إلالليا مغ يتع حيث قادمة، لفتخة تقجيخية رقسية إلصة السػازنة كتعتبخ
 القخارات اتخاذ في مخوعية بعج فيسا تربح حيث الفتخة، ىحه إلالؿ تتحقق قج التي كالتكاليف

 (.189 – 188، ص ص 2008درغاـ كعيج، )بسا يحقق مرمحة السشطسة 

في  البمجية نذاشات تسػيج عمى قاصخة تعج أنَّزيا لع في البمجيات في السػازنات أىسية كتبخز
 لالستثسار السذجعة االقترادؼ الشذاط أكوو وسيع إلى أثخىا امتج كإنَّزسا الخجمات، تقجيع

 كاألنطسة القػانيغ تصبيق عمى تعسج تشفيحية سمصة بػصفيا الكمية الخجمات كاالرتقاء بسدتػػ 
 بالسشافع الػثيق ارتباشيا عغفزاًل  مػاردىا، يتعمق بتقجيع الخجمات لمشاس كحساية فيسا

، كمع تدايج (2، ص 2004الدعبي، )في السشاشق الجغخافية التابعة ليا  الستحققة االقترادية
نذاشات البمجيات في قصاع غدة كانحدار السداعجات كالسداىسات الحكػمية ليا، أصبح 

لليخادات الحاتية دكًرا في تسػيج أنذصة كنفقات البمجية مسا أدػ إلى زيادة أىسية السػازنة في 
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تخصيط كتشطيع بخامج عسج البمجية، كالسحافطة عمى ىحه السػارد مغ إلالؿ تحجيج نسط 
 . كأسمػب العسج كاإلنجاز في ضػء التػازف بيغ مختمف ىحه السػارد كاستخجاميا

كبشاًء عمى ما سبق أضحت البمجيات بحاوة ماسة إلى تصػيخ مػازناتيا باعتبارىا أىع أدكات 
 التخصيط كتقييع األداء، كضيفة ساعج البمجيات في مسارسةالتخصيط كتقييع األداء التي ت

 البمجية أنذصة بتشديق الكفيمة كاإلوخاءات كاتخاذ التجابيخ، الدياسات، رسعباإلضافة إلى 
  الدياساتعكتػشيجىا بالذكج الحؼ يجعج السػازنات ترمح ألْف تكػف أداة لػض

  .لمبمجية كاالستخاتيجيات السدتقبمية

 : مبخرات الجراسة1.1
واءت ىحه الجراسة لتحجيج دكر السػازنات في تخصيط كتقييع أداء البمجيات بقصاع غدة، حيث 

إّف دراسة السػازنات يسكغ أْف تؤثخ عمى نسط اإلنفاؽ كاإليخادات العامة عمى البمجيات، 
فاإليخادات التي تتػقع البمجيات وبايتيا ال تتع بذكج مشتطع بج تشخفس مغ فتخة ألإلخػ، 
كتختفع أيًزا مغ فتخة ألإلخػ، ككحلظ الشفقات ال تكػف مشتطسة بج تشخفس كتختفع حدب 

كسا سيتع تشاكليا بذكج أكثخ تفرياًل إلعجاد كتحزيخ . الطخكؼ كالستغيخات الحاصمة
السػازنات، فعسمية إعجاد السػازنة تتزسغ عسمية التشبؤ، فكمسا زادت فتخات التخصيط كتقييع 

أداء البمجيات انخفزت دقة التقجيخات كابتعجت عغ السػضػعية كاإلتمف التشبؤ الفعمي، كحلظ 
سيتع تحقيق رقابة مالية كتقييسو فّعالة لمبخامج البمجيات التي تشػؼ تشفيحىا إلالؿ الفتخات 

 . القادمة

 :مذكمة الجراسة 2.1
تعج البمجيات أحج أىع السكػنات الخئيدية لمقصاع الخجماتي العاـ، كتعتبخ السرجر كالسدكد 
لمكثيخ مغ الخجمات التي ُتقجـ لمسػاششيغ كػنيا ممترقة بذكج مباشخ بالسسارسات اليػمية 
لممسػاشغ، حيث تدعى إلى تصػيخ بيئة السجتسع السحمي، كتػفيخ الحياة الكخيسة مغ إلالؿ 

 .تصػيخ مختمف الشػاحي الخجماتية كاالقترادية كاالوتساعية، كتػفيخ بيئة ومشة، كصحية

كبخغع ذلظ تػاوو البمجيات في فمدصيغ كإلاصة في قصاع غدة تحجيات تتعمق في قجرتيا عمى 
 الحؼ بجكره أثخ ؼتصػيخ مرادرىا كإلصصيا، كأىسيا اآلثار الشاوسة مغ  االنقداـ الفمدصيغ

بذكج كبيخ عمى التسػيج الحكػمي لمبمجيات، فعمى سبيج السثاؿ السػازنة التي تحرج عمييا 
البمجيات مغ الحكػمة باتت قميمة، باإلضافة عجـ التداـ بعس السػضفيغ بجكاميع الخسسي 

داإلج البمجيات، كعدكؼ بعس السػاششيغ عغ دفع مدتحقاتيع السالية  لمبمجية، مسا أدػ ذلظ 
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إلى تقميز قجرة البمجيات عمى تقجيع إلجماتيا عمى أكسج كوو، كباإلضافة إلى صعػبة تحجيج 
 .  السػازنات كاعتسادىا في عسمية التخصيط كتقييع أداء البمجيات

كقج أضيخت العجيج مغ الجراسات االستذارية كوػد ضعف في األداء كتقجيع الخجمة، كمسا 
ـ، كدراسة مؤسدة إنقاذ الصفج 2005يعدز الذعػر بحلظ الجراسة االستذارية الدػيجية عاـ 

ـ التي صشف مغ إلالليا 2012ـ، كدراسة صشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات عاـ 2009عاـ 
البمجيات بشاًء عمى مدتػيات أدائيا ككفاءتيا، كالجراسة التي أعجتيا كزارة الحكع السحمي عاـ 

ـ، باإلضافة إلى رسائج عسمية حجيثة 2015في بجاية عاـ  UNDPـ، كأإليًخا دراسة 2013
 (. 6 - 5، ص ص 2015وػدة، )عجة 

مغ إلالؿ إشالع الباحث عمى دراسات سابقة التي تشاكلت دكر السػازنات، كأيًزا مغ إلالؿ 
كسدئػؿ مالي كإدارؼ، فقج إلمز الباحث إلى أفَّز  (إلداعة)مػقع الباحث كسػضف في بمجية 

 تشاكلت السػازنات كأداة لمتخصيط كالخقابة كتقييع األداء، كلع تتصخؽ إلى دكر تالجراسا
السػازنات في عسمية التخصيط بسا يتعمق راية، كرسالة، كأىجاؼ البمجيات، ككحلظ في عسمية 
تقييع األداء بسا يحقق الجػدة اإلنتاوية، كقياس مدتػػ الخجمة السقجمة، بسا يخجـ السجتسع 

 .الفمدصيشي

كعميو تدعى الجراسة الحالية لمتعخؼ إلى دكر السػازنات في تخصيط كتقييع أداء البمجيات 
 .بقصاع غدة

 :كتتسثل مذكمة الجراسة في الدؤاؿ الخئيذ اآلتي

 ما دكر السػازنات في تخصيط كتقييع أداء البمجيات بقصاع غدة؟

 :ك تلخع مغ التداؤؿ الخئيذ األس مة اللخ ية اآلتية

 ما كاقع السػازنات في بمجيات قصاع غدة؟ .1
 ما كاقع التخصيط كتقييع األداء البمجيات بقصاع غدة؟  .2
 دراسة مجػ العالقة بيغ السػازنات كعسمية تخصيط كتقييع أداء البمجيات بقصاع غدة؟ .3
  غدة؟ قصاع بمجيات في السػازنات استخجاـ تػاوو التي السعػقات ما .4
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:  متغيخات الجراسة3.1

: الستغيخ السدتقج كالستغيخ التابع، كىي كاآلتيبشاًء عمى مػضػع الجراسة فتع تحجيج 
دراسة  ؾةعمى الجراسات الدابقاشالع الباحث السػازنات كستغيخ مدتقج، كمغ إلالؿ  .1
، كدراسة (2007إلمف هللا، )، كدراسة (2007الذيخ عيج، )، كدراسة (2015شبانة،)
الفزج كنػر، )، كدراسة (Garrison and Noreen ،2003)كدراسة ، (2005حمذ،)

:  ، كاعتساد األبعاد التالية("2002
 .مػازنة تذغيمية .أ 
 . مػازنة ربحية .ب 
. مػازنة رأسسالية .ج 

 
التخصيط كتقييع األداء كستغيخ تابع، كمغ إلالؿ اشالع الباحث عمى الجراسات الدابقة  .2
، Pearce and Robinson)، كدراسة (Hunger and Wheelen ،2006)دراسة ؾ

، (2004عػض، )، كدراسة (2004حبتػر، )، كدراسة (2005الجكرؼ، )، كدراسة (2005
، تع اعتساد أبعاد (2001إلصاب، )، كدراسة (Johnson and Scholes ،2002)كدراسة 

 :التخصيط كالتالي
 . الخاية كالخسالة .أ 
 . األىجاؼ .ب 
 . األنذصة .ج 
 . الستغيخات البيئية .د 
 . اإلدارة العميا .ق 

عباس، )، كدراسة (2005شاكير، )، كدراسة (2007بعجي، )كاعتساًدا عمى دراسة 
 :، تع اعتساد أبعاد تقييع األداء كالتالي"(2003الييتي، )، كدراسة (2003

 . اإلنتاوية .أ 
 . مدتػػ الخجمة .ب 
 . السػارد البذخية .ج 
 . االلتداـ بالسعاييخ .د 
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 متغيخات الجراسة: (1)الذكل رقع 

 

 

 
 
 
 
 
 

 (مغ إ جاد الباحث بشاءا  مى األدبيات الدابقة): السخجع
 

 : فخايات الجراسة4.1

تػوج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة  ال: اللخاية الخئيدية األكلى
(0.05α≥) بيغ السػازنات كالتخصيط في بمجيات بقصاع غدة . 

بيغ  (≤0.05α)تػوج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة   ال:1اللخاية اللخ ية 
 .السػازنة التذغيمية كالتخصيط في بمجيات بقصاع غدة

بيغ  (≤0.05α)تػوج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة   ال:2اللخاية اللخ ية 
 .السػازنة الخبحية كالتخصيط في بمجيات بقصاع غدة

بيغ  (≤0.05α) ال تػوج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة :3اللخاية اللخ ية 
 .السػازنة الخأسسالية كالتخصيط في بمجيات بقصاع غدة

تػوج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة  ال: اللخاية الخئيدية الثاني
(0.05α≥) بيغ السػازنات كتقييع أداء بمجيات بقصاع غدة . 

بيغ  (≤0.05α)تػوج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة   ال:1اللخاية اللخ ية 
 .السػازنة التذغيمية كتقييع أداء بمجيات بقصاع غدة

بيغ  (≤0.05α)تػوج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة   ال:2اللخاية اللخ ية 
 .السػازنة الخبحية كتقييع أداء بمجيات بقصاع غدة

 الستغيخات السدتقمة

 السػازنات 

 السػازنة التذغيمية

 السػازنة الخبحية 

 السػازنة الخأسسالية

 الستغيخ التابع
 التخصيط 

 تقييع األداء 
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بيغ  (≤0.05α)تػوج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة   ال:3اللخاية اللخ ية 
. السػازنة الخأسسالية كتقييع أداء بمجيات بقصاع غدة

:  أىجاؼ الجراسة5.1

 :  الجراسة إلى تحقيق األىجاؼ التاليةتدعى ىحه

 .التعخؼ إلى  كاقع السػازنات في بمجيات قصاع غدة .1
 .التعخؼ إلى كاقع التخصيط كتقييع األداء في بمجيات قصاع غدة .2
 .التعخؼ إلى العالقة بيغ السػازنات كالتخصيط كتقييع األداء في بمجيات قصاع غدة .3
 .التعخؼ إلى السعػقات التي تػاوو استخجاـ السػازنات في بمجيات قصاع غدة .4
تقجيع تػصيات كمقتخحات بذأف السػازنات كالتخصيط كتقييع أداء البمجيات، مسا يؤدؼ إلى  .5

. تصػيخ بمجيات قصاع غدة كتحديغ مدتػػ أدائيا

 : أىسية الجراسة6.1

 :األىسية الشطخ ة
 .تداىع ىحه الجراسة في إثخاء محتػػ السكتبات الفمدصيشية .1
 .ُتذكج نقصة انصالؽ لمباحثيغ إلوخاء السديج مغ البحػث كالجراسات في ىحا السجاؿ .2
 .تعدز مغ قجرات الباحث في مجاؿ البحث العسمي، كسا كتدكده بإضافة عسمية ويجة .3

 :ةاألىسية التصبيقي
تداىع نتائج ىحه الجراسة في تصػيخ دكر السػازنات كأداة لمتخصيط كتقييع ألداء البمجيات  .1

 .في فمدصيغ
تفيج نتائج ىحه الجراسة في التعخؼ إلى السػازنات كاستخجاميا في تخصيط كتقييع أداء  .2

 . البمجيات
 .تذجع ىحه الجراسة عمى االستفادة مغ السػازنات بالذكج السشاسب .3
تداعج ىحه الجراسة صشاع القخار في البمجيات كالحكع السحمي عمى إعجاد السػازنات لتداىع  .4

 .في إعجاد الخصط السدتقبمية
 .يسكغ أْف تعػد نتائج كتػصيات الجراسة بالشفع عمى بمجيات قصاع غدة .5
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 : حجكد الجراسة7.1

 بمجية غدة –بمجية وباليا ) تع تصبيق ىحه الجراسة عمى البمجيات الُكبخػ :الحجكد السكانية .1
 .( بمجية رفح– بمجية إلانيػنذ – بمجية ديخ البمح –

 .(ـ2018  –ـ 2017)تع تصبيق ىحه الجراسة إلالؿ الفتخة : الحجكد الدمانية .2

شاغمي الػضائف اإلشخافية في تع تصبيق ىحه الجراسة عمى وسيع : الحجكد البذخ ة .3
مدتذار، مجيخ عاـ، مجيخ، رئيذ قدع، رئيذ )البمجيات الُكبخػ بقصاع غدة، كالتي تتسثج في 

 .(شعبو

 .دكر السػازنات في تخصيط كتقييع أداء البمجيات بقصاع غدة: الحجكد السػاػ ية .4

 :  مرصمحات الجراسة8.1

تعبيخ كسي عغ األىجاؼ التي تدعى اإلدارة الي : كتعخؼ السػازنة عمى أنَّزيا: السػازنة .1
تحقيقيا إلالؿ فتخة العسج السقبمة، كحتى تقػـ اإلدارة بػاوباتيا فإفَّز عمييا تشفيح كضائفيا 

حمذ، )السختمفة مغ تخصيط كرقابة كتشطيع كإشخاؼ كاتخاذ القخارات اإلدارية بصخيقة كفؤة 
 .ك تبشى الباحث ىحا التعخ ف إجخائياا(. 135، ص 2006

نػع مغ العسج التعاكني الذامج يقـػ عمى السشيج العمسي في : كيعخؼ بأنو: التخصيط .2
البحث بقرج رسع إلصة قابمة لمتشفيح في حجكد اإلمكانيات كالسػارد القابمة لالستثسار 

(Kung, et.. al.,2013 .)ك تبشى الباحث ىحا التعخ ف إجخائياا. 
أسمػب إدارؼ يقػـ عمى دراسة السػازنات : ك عخؼ الباحث تقييع األداء إجخائياا  مى أنَّنو .3

 .شبًقا لمسعاييخ السحاسبية الدميسة
كىي عبارة عغ إلصة تفريمية تعج كتػزع قبج بجء تشفيح العسميات : السػازنة التذغيمية .4

كتعتبخ كأداة تخصيصية رقابية كمعيار لتقييع األداء كالسػازنة التذغيمية تذسج السػازنات 
(. 14، ص2003عبج الفتاح كالرحغ، )الفخعية الخاصة بإيخادات كمرخكفات التذغيج 

 .ك تبشى الباحث ىحا التعخ ف إجخائياا
كىي مػازنة بتخصيط أنذصة العسميات الخبحية في السؤسدة، كتبيغ : السػازنة الخبحية .5

التجفقات الخبحية الػاردة إلى السؤسدة مغ مرادر إيخاداتو السختمفة كالتجفقات الخبحية 
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، ص 2002كحالة كحشاف،)الرادرة مغ السؤسدة لحرػلو عمى مختمف عػامج اإلنتاج 
 .ك تبشى الباحث ىحا التعخ ف إجخائياا(. 48

كىي مػازنات مذاريع تيجؼ إلى بياف احتياوات السؤسدة ألعخاض : السػازنة الخأسسالية .6
التصػيخ حتى تتبشي السؤسدة مذاريع معيشة تبحث ليا عغ مسػليغ في صػرة مشح كىبات 

. ك تبشى الباحث ىحا التعخ ف إجخائياا. (146، ص2006حمذ،)كتبخعات 

 :الجراسة خالؿ الباحث كاجيت التي الرعػبات 9.1
:   كاجو الباحث العجيج مغ الرعػبات التي أّثخت  مى إ جاد الجراسة، مثل

 .شػيمة اتكلفتخ السدتسخ كانقصاعيا الكيخباء أزمة .1
 .كالجراسة الباحث عمى السباشخ كتأثيخىا الخكاتب أزمة .2
ات كصعػبة الحرػؿ الستغيخ بيغ العالقة ذات كاألوشبية العخبية الدابقة الجراسات قمة .3

 .عمييا
 .قمة تػفخ الجراسات السحمية ذات العالقة بيغ الستغيخات الثالث مًعا عمى حج عمع الباحث .4
 .الُبعج الجغخافي بيغ البمجيات الخسذ، مػضػع الجراسة .5
. الرعػبة في الحرػؿ عمى بعس البيانات الجقيقة مغ بعس البمجيات مػضػع الجراسة .6
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 :اللرل الثاني( 2)
اإلشار الشطخي لمجراسة 

 

: تمهيذ

ييجؼ ىحا الفرج التعخؼ إلى اإلشار الشطخؼ لمجراسة التي تشاكلت دكر السػازنات في 
 :تخصيط كتقييع أداء البمجيات بقصاع غدة، لحلظ تع تقديع ىحا الفرج إلى ثالث مباحث، كىي

. السػازنات: السبحث األكؿ( 1.2)

.  التخصيط كتقييع األداء:السبحث الثاني( 2.2)

.  البمجيات الُكبخػ :السبحث الثالث( 3.2)

  .كفيسا يمي  خض تلريمي ليحه السباحث
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 :انمبحث األول (1.2)

 انمىازناث

. السقجمة

 . مليـػ السػازنة كأىسيتيا1.1.2

 . أىجاؼ السػازنة2.1.2

  مبادئ إ جاد السػازنات3.1.2

.  قػا ج إ جاد السػازنات4.1.2

 . مشيجية إ جاد السػازنات5.1.2

 . أقداـ السػزانة6.1.2
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: السقجمة

السؤسدات  في أيًزا أّثخ كالحؼة، السختمف الحياة مشاحي كافة في الحاصج التصػر مع
 تزع أفْ  تحاكؿ كأفْ  ،التصػر تػاكب السؤسدات أفْ  تمظ عمى لداًما كاف بسختمف أنػاعيا،

 السػازنات أىسية بخزت ىشا كمغ كاالزدىار، التقجـ ليا يزسغ بسا مدتقبمية ليا إلصًصا
 أسمػب ىي فالسػازنات مكانتيا، عمى الحفاظ السؤسدات عمى لسداعجة تمظ وادة كسحاكلة

 في إليو ستؤكؿ كما ،السؤسدة لسدتقبج ترػر كضع مغ إلالليا تحاكؿ العميا اإلدارة يج في
 (.27ص، 2007الذيخ عيج،)البيئة السحيصة  كتأثيخ الستاحة السػارد ضج

كدليج  األزماف أقجـ مشح مصبقة أنَّزيا كانت إال الحجيث كبسفيػميا تصػرىا بخغع فالسػازنات
 لسػاوية مدتقبمية إلصة بػضع قاـ إنَّزو حيث  -الدالـ عميو  -يػسف سيجنا قرة ذلظ

 لدبع سشػات القسحونحاؾ، حيث استخجـ السػازنات فػضع مػازنة  ألع بسرخ الحؼ الجفاؼ
يُق َأْفِتَشا ِفي َسْبِع َبَقَخاٍت ِسَساٍف َيْأُكُمُيغَّز َسْبٌع ِعَجاٌؼ : ػعجاؼ قاؿ تعاؿ جِّ ﴿ ُيػُسُف َأيَُّيا الرِّ

َقاَؿ َتْدَرُعػَف ( 46 )َكَسْبِع ُسشُباَلٍت إُلْزٍخ َكُأإَلَخ َياِبَداٍت لَّزَعمِّي َأْرِوُع إلى الشَّزاِس َلَعمَّزُيْع َيْعَمُسػفَ 
سَّزا َتْأُكُمػفَ  ِلَظ  (47) َسْبَع ِسِشيَغ َدَأًبا َفَسا َحَرجتُّْع َفَحُركُه ِفي ُسشُبِمِو ِإالَّز َقِمياًل مِّ ُثعَّز َيْأِتي ِمغ َبْعِج ذََٰ

سَّزا ُتْحِرُشػفَ  ْمُتْع َلُيغَّز ِإالَّز َقِمياًل مِّ ِلَظ َعاـٌ ِفيِو  (48) َسْبٌع ِشَجاٌد َيْأُكْمَغ َما َقجَّز ُثعَّز َيْأِتي ِمغ َبْعِج ذََٰ
 [49 - 46: يػسف، اآلية].﴾(49) ُيَغاُث الشَّزاُس َكِفيِو َيْعِرُخكفَ 

 كنفقاتيا يخاداتياإ لتػضيح ؛السؤسدات تدتخجميا التي الػسائج  تعتبخ مغ أىعالسػازنة فإفَّز لحا
 يتع حتى دكلًيا؛ عمييا متعارؼ قانػنية كبأساليب ،ةتػوييي كسياسات راػ  الدشػية، كفق

 ،2015شبانة، ) الدميع بالذكج كاتخاذ القخارات كالخقابة التخصيط في فيسا بعج مشيا االستفادة
 (.16 ص

 :ـ السػازنة كأىسيتيامليػ 1.1.2

 : كتعخ ف السػازنةمليـػ  .1

تعج السػازنات مغ أكثخ السفاىيع السحاسبية التي استحػذت عمى االىتساـ الػاسع مغ قبج 
كرغع كوػد العجيج مغ السحاكالت لتعخيف السػازنة كتحجيج ، االإلتراصييغ كالباحثيغ كالكتاب

ما ىي متصمباتيا كمبادئيا األساسية، كمع ذلظ ال نجج ليا تعخيًفا محجًدا كشاماًل، كمغ ىشا 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya48.html
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تعجدت التعخيفات كالتي بسجسميا شّكمت لمسػازنات إشارىا كمفيػميا كفمدفتيا الستسيدة، 
: كسشتشاكؿ بعس التعخيفات كسا يمي

 عغ تقجيخات تقجـ مالية إلصة:  خفتيا جسعية السحاسبيغ القانػنيغ في نيػ ػرؾ  مى أنَّنيا
 (.20 ص،2005العسخؼ، )كمييسا  أك مدتقبمية تقجيخية إيخادات أك تكاليف

 تيجؼ مدتقبمية، فتخة في لمعسج) بخنامج ( إلصة:بأنَّنيا (12 ص،2012)بيشسا  خفيا رااي 
 البذخية السػارد حجكد في معيشة، لسشطسة االقترادؼ أكوو الشذاط كتشديق تشطيع إلى

 األىجاؼ بتحقيق يتعمق فيسا الشتائج أفزج يسكغ تحقيق بحيث الستاحة، كالسالية كالسادية
أفزج الػسائج كاألساليب كالصخؽ التي تػصج إلى ىحه  باستخجاـ مقجًما، كالسحجدة السخغػبة
ىي عبارة عغ مجسػعة مغ : السػازنة بأنَّنيا (6، ص2014) خؼ  ػاشخه  بيشسا .األىجاؼ

األنذصة التي يسكغ فرميا محاسبًيا بذكج ممسػس، كتسييدىا عغ الشذاشات األإلخػ لمييئة 
 أنَّزيا كياف محاسبي ػعج (كحجة محاسبية)السحاسبية، بحيث يسكغ التعامج مع كج مػازنة 

مشفرج، كتحتػؼ عمى مجسػعة مغ الحدابات التي تحقق التػازف الحاتي، بسا فييا 
حدب ما ىػ )السػوػدات، السصمػبات، حقػؽ السمكية، كاإليخادات، كالشفقات أك السرخكفات 

. ، كالتحػيالت(مشاسب

: كمغ إلالؿ التعخيفات الدابقة يالحع الباحث ما يمي

رغع اإلتالؼ الباحثيغ كالكتاب في تحجيج تعخيف مػحج لمسػازنة، إال أنَّزيع اتفقػا عمى أفَّز 
السػازنة تتسحػر حػؿ إعجاد إلصة مالية مدتقبمية بسا يتشاسب مع امكانيات السالية، لحا فإفَّز 

 :السػازنة تذسج عمى الشقاط التالية

 . السػازنة إلصة مالية كسية -
 .السػازنة إلصة مالية مدتقبمية -
 .السػازنة إلصة مالية تقجيخية -
 .السػازنة إلصة مالية معجة لتحقيق أىجاؼ معيشة -

  إفَّز أؼ تفديخ أك تػضيح لسفيػـ السػازنة مغ قبج الباحثيغ كالُكَتاب واء بشاًء عمى شبيعة
 .الجراسة كضسغ إشارىا
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 : أىسية السػازنة  .2

 ذلظ سػاء أكاف السختمفة اإلدارية الػضائف في تمعبو الحؼ الجكر مغ السػازنات أىسية تكسغ
تجفق السعمػمات  مغ مديًجا السػازنات نطاـكيعج . ءاألدا تقييع أـ الخقابة أـلمتخصيط 

 لمخقابة عمى كنطاًما التخصيط مغ ودًءا نفدو الػقت في كيعج ،اإلدارية كالعسمياتكاإلوخاءات 
مع  أـ بسفخدىا، أكانت سػاءً  مغ اعتبارات بحلظ يختبط كما السذخكع، في الشذاط أكوو مختمف
 بسػوبو تتحجد حيث التشفيح عشج السدؤكلػف  بو يمتـد األداء لتقييع معيار كىػ غيخىا،

األداء  كتقييع السحاسبية كالسداءلة الترحيحية القخارات التخاذ أساسا التي تعج االنحخافات
(. 36  ص،2005، بصايشة)

بأفَّز أىسية السػازنة تشبع مغ أنَّزيا أداة تخصيط، يتع مغ  (20  ص،2005العسخؼ، )كيذيخ 
كسا أنَّزيا . االقترادية الػحجة أنذصة لكافة السشاسبة الخصط بج ككضعبالسدتقالتشبؤ إلالليا 

 للدارات السالية الترخفات عمى الكامج اإلشخاؼ ليا تزسغ اإلدارة بيج  فعالةرقابية أداة 
الػحجة السحاسبية، كسا تػفخ السػازنة نطاـ متكاماًل لتقييع األداء داإلج التشفيحية السختمفة 

.   كتقميج االنحخافاتءكبياف االنحخافات كاتخاذ الخصػات السشاسبة لترحيح األإلصا

 بعس مالمح أىسية إلىنتعخؼ أف يسكغ بأنَّزو  (18، ص 2000العالكيغ، )ككسا يذيخ 
 أوج مغ الفاعمة اإلدارة بو تقػـ السػازنات، فقج أصبحت عرب التخصيط السالي الحؼ

 اإلنتاوية بالعسمية القياـ عمى يداعجىا بسا عمييا كالخقابة اليجر مػاردىا مغ عمى السحافطة
 أساس بػوػد يدسح كبسا بجقة السػضػعة األىجاؼ عمى مغ إلالليا نتحرج مشيجية بصخيقة
  .األداء الفعمي مع مقارنتو يسكغ لمخقابة

:  كعميو يخػ الباحث أفَّز أىسية السػزانات لمبمجيات تتحقق مغ إلالؿ إنَّزيا
 كضع الخصط السدتقبمية السشاسبة لكافة أنذصة البمجياتيتع مغ إلالليا: أداة تخصيصية  . 
 السختمفة التشفيحية للدارات السالية الترخفات عمى الكامج اإلشخاؼمغ إلالؿ : أداة رقابية 

 . لمبمجيات
 مغ إلالؿ تحجيج االنحخافات كاتخاذ الخصػات السشاسبة لمعسج عمى ترحيح : أداة تقييسية

 .األإلصاء كاالنحخافات لمبمجيات
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:  أىجاؼ السػازنة2.1.2

إفَّز دكر السػازنات ال يقترخ عمى التخصيط كالخقابة كالتحفيد بج تعج أداة ميسة في التشبؤ، إذ 
تقجـ نطاًما لتفػيس الرالحيات كأداة تحفدية ميسة في تقييع األداء كتػفيخ أساس ميع 

: إف األىجاؼ الخئيدية مغ كراء إعجاد السػازنات تتسثج بالشقاط اآلتية. التخاذ القخارات الخشيجة
 ,.Needlesss, et. Al)التخصيط كالخقابة عمى األرباح كتقييع األداء كمشح الحػافد 

2014  .)

 في القياـ بػضائفيا السختمفة كبالتالي ىشاؾ عالقة كثيقة بيغ أىجاؼ السؤسدةكتداعج السػازنة 
عبج المصيف، )السػازنة كبيغ كضائف اإلدارة مغ تخصيط كتشديق كتػويو كتحفيد كرقابة 

، حيث تسثج كج كضيفة مغ ىحه الػضائف ودًءا مغ دكرة كاممة لمسػازنة، (151 ص،2004
كبالتالي ال يسكغ ترػر كوػد قخارات سميسة دكف تخصيط كتقييع لألداء، كمغ ىشا فإفَّز 

 .السػازنة تختبط بأىجاؼ اإلدارة ككضائفيا

كيخػ الباحث أفَّز السػازنات في البمجيات لع تعج قاصخة عمى تسػيج نذاط معيغ، بج امتج 
أثخىا إلى كافة أكوة الشذاط األقترادؼ السذجعة لالستثسار كاالرتقاء بسدتػػ الخجمات 

بػصفيا السؤسدة الخجماتية األكثخ احتكاًكا بسرالح كمشافع الشاس، كارتباشيا الػثيق بالسشافع 
االقترادية الستحققة في السشاشق الجغخافية التابعة ليا، لحا فإفَّز أىجاؼ السػازنة تختبط 

بالسػارد الستاحة كاألعساؿ التي تقـػ بيا، كمغ إلالؿ اشالع الباحث عمى الجراسات الدابقة 
، (2004عبج المصيف،)، كدراسة (2007إلمف هللا،)، كدراسة (2007الذيخ عيج،)كجراسة 
 :، كيػرد الباحث األىجاؼ التالية(2000العالكيغ،)، كدراسة (2002السميجي،)كدراسة 

 كليدت مكمفة عسمية السػازنات إعجاد  يعج:اًلستخجاـ األمثل لمسػارد الستاحة: اليجؼ األكؿ
 أمثج استخجاـ مغ تحققو بسا السؤسدات كتتكبجىا بيا تخضى التكمفة ىحه كلكغ بالبديصة

 السػارد تمظ مغ ألنَّزيا تحجد االحتياوات ؛السػضػعة األىجاؼ ضػء في الستاحة لمسػارد
 غيخ أمخ بديادتيا تمظ السػارد عغ الخخكج كيعج األىجاؼ، حدب اإلنتاوية لمعسمية الالزمة
 .(28 ص،2007الذيخ عيج،)السؤسدة  في األقداـ أحج مدؤكليتو سيتحسج مخغػب

التخصيط ىػ نقصة البجاية لمقياـ بأؼ نذاط، أنَّزو : تخصيط أ ساؿ السؤسدات: اليجؼ الثاني
يحجد اإلشار الحؼ يبيغ العسج الحؼ يشبغي القياـ بو، كاألسمػب الحؼ يجب اتباعو في إنجاز 
ذلظ العسج كالػقت الحؼ سػؼ يدتغخقو في سبيج تحقيق ىجؼ معيغ، كيعتبخ التخصيط مغ 
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أىع كضائف اإلدارة الحجيثة، حيث يسثج األداة الفعالة لمخبط بيغ أىجاؼ الػحجة االقترادية 
كاإلمكانيات الستاحة ليا مغ مػارد مادية كبذخية مغ أوج تحقيق تمظ األىجاؼ، كفي ىحا 

السجاؿ تعج السػازنات كسيمة أساسية لتقييع الػسائج كالصخؽ كاألساليب البجيمة لمػصػؿ إلى 
إلمف )الخصة الُسثمى لتحقيق أىجاؼ الػحجة االقترادية في الفتخة السدتقبمية السحجدة لمسػازنة 

(. 29  ص،2007هللا، 
 تقػـ العميا اإلدارة أفَّز  السعمػـ مغ: تشديق الجيػد كالصاقات بيغ اإلدارات: اليجؼ الثالث

 السػازنات بػضع السختمفة تقـػ اإلدارات األىجاؼ ىحه إلالؿ كمغ العميا األىجاؼ بػضع
 يحقق بسا بيشيا التشديق بيغ اإلدارات فيسا إلالؿ مغ ذلظ كيأتي ،بيا الخاصة الفخعية

 في االإلتشاقات فتخات تجاكز عمى اإلدارات يداعج تمظ التشديق ىحا .ةعالي بكفاءة األىجاؼ
 التشديق كىحا .أكاًل بأكؿ معالجتيا كمحاكلة مػاشغ الخمج كذف عمى كيداعج ،اإلنتاج مخاحج
 :(330  ص،2002السميجي، )بالتالي  يتحقق

تػضيح  مع كاضًحا، تفريمًيا تحجيًجا الػضائف مغ كج كمدؤكليات اإلتراصات تحجيج -
 .التزارب كمشع االزدكاج لسشع كذلظ األإلخػ، بالػضائف عالقاتيسا كتحجيج

 الػحجات اإلتراصات مغ بكج كربصيا التقديع كحجات مغ كج اإلتراصات تحجيج -
 .التكامج لزساف كذلظ اإلوخائية العسميات تحجيج األإلخػ، مع

معيشة  عسج شبيعة نحػ السدؤكلية تحجيج في صعػبة نرادؼ ما كثيًخا التحجيج، ىحا رغع -
الػازع  بخمق الشذاط تػافق ندتكسج أف يجب لحلظ كضيفة، مغ أكثخ مدؤكلياتيا في تذتخؾ
بيغ  كاإلندانية االوتساعية العالقات دعع بػسائج كذلظ التشديق سبيج في التعاكف  عمى

 .العامميغ
يعشي االتراؿ تبادؿ األفكار :  تحقيق اًلتراؿ بيغ أقداـ السؤسدة:الخابعاليجؼ 

ميع كالسعمػمات لمتػصج إلى فيع مذتخؾ بيغ شخفيغ أك أكثخ مغ األشخاؼ، كلمسػازنة دكر 
 حيث إفَّز الغخض الخئيذ مغ تحجيج األىجاؼ التفريمية الخاصة بكج قدع كأداة لالتراؿ،

ىػ تػصيميا إلى الذخز السدئػؿ عشو، كلْغ يتع تحقيق ذلظ إال مغ إلالؿ قشػات اتراؿ 
سمسية تزسغ كصػؿ ىحه األىجاؼ إلى السدئػليغ بصخيقة تكفج كضػحيا ككضػح السدئػلية 

 (.34  ص،2007إلمف هللا، )
 تحقيقيا لمعسج عمى اإلدارات إلى بإيراليا كتقػـ العميا األىجاؼ بػضع تقػـ العميا فاإلدارة

 إلى تمظ الخصط تشفيح عغ دكرية تقاريخ بخفع اإلدارات تمظ كتقػـ ،مدؤكلياتو حدب كجٌ 
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 لحج كتبادؿ السعمػمات بيشيا فيسا باالتراؿ تقػـ السختمفة اإلدارات فإفَّز  كحلظ .العميا اإلدارة
 .كدكرؼ  متكخر بذكج يػاويػنيا التي األزمات

يعج نطاـ السػازنات كسيمة لتحفيد العامميغ : السػازنة دػسيمة لمتحليد: اليجؼ الخامذ
كحثيع عمى تحقيق أىجاؼ الذخكة بسذاركتيع في إعجاد كتقجيخ أرقاـ السػازنات، كىحا مغ 

شأنو أْف يذعخ ىؤالء العامميغ بالتداـ أدبي نحػ ضخكرة تحقيق أرقاـ السػازنات التي اشتخكػا 
في إعجادىا، ككحلظ باالعتساد عمى التقجيخات الػاقعية ألرقاـ السػازنات القابمة لمتحقيق 

 ،2000العالكيغ، ) كالسعشػية كالحػافد الساديةالعسمي، كالخبط بيغ تحقيق أىجاؼ السػازنات 
 (.21 ص

 وراء كمعمػمات السخاكسيغ، إلىكبالخغع مغ أفَّز السذاركة في إعجاد السػازنة تدسح بالتعخؼ 
إال أفَّز ىشاؾ بعس الرعػبات التي قج تتسثج في عجـ إبالغ السخاكسيغ بكج السعمػمات أك 
عجـ مرجاقية تمظ السعمػمات، كيتختب عمى ذلظ مػازنة أقج كفاءة عغ تمظ التي كاف مغ 

ا في حالة تػافخ السعمػمات الدميسة، كلكغ ال يعشي ذلظ أفَّز السػازنة قالسسكغ إعجاد
السفخكضة ىي البجيج األمثج في ىحه الحالة بقجر ما يعشي بزخكرة ربط السذاركة بخصة 

فّعالة لمحػافد تؤدؼ إلى الحث عمى اإلفراح برجؽ كأمانة القتشاع السخاكسيغ بأفَّز العائج 
كػف أكبخ مغ العائج الحؼ يحرمػف عميو في حالة ؼالحؼ يحرمػف عميو في ىحه الحالة 

(. 153  ص،2004عبج المصيف، )إإلفاء بعس السعمػمات أك إبالغيا برػرة غيخ سميسة 
داة لمتحفيد يجب إعجاد أأنو لكي تكػف السػازنة ( 35، ص 2007إلمف هللا، )كأكضح 

تقجيخات يذارؾ السشفحكف في إعجادىا لتحقيق قبػليع ليحه التقجيخات كالتداميع بيا في ضػء 
 تؤدؼ ىحه العالقة أالعالقة كاضحة بيغ تحقيق ىحه التقجيخات كنطع الحػافد، كلكغ بذخط 

 .ىا عشج السذاركة في إعجادةإلى التالعب بتقجيخات السػازف 

:  مبادئ إ جاد السػازنات3.1.2
إذ . تسثج السػازنات نطاًما متكاماًل كال ُبجَّز أف تكػف لو مجسػعة مبادغ كاضحة كمحجدة مدبًقا
ُعجت السبادغ العمسية التي تحكع إعجاد السػازنات بأنَّزيا أسذ إرشادية تؤدؼ إلى حدغ 

، ص 2001راضي كحجازؼ،)استخجاـ السػازنات كأداة قيسة لمتخصيط كالخقابة كتقييع األداء 
حيث إفَّز كوػد ىحه السبادغ يسكغ أْف يداىع في أيزاح شبيعة السػازنة كتعسيق فيسيا . (20

كشخح داللتيا، كيداىع أيًزا في تخشيج استخجاميا في الحياة العمسية، كتصػيخ أساليب 
(. 24، ص 2005العسخؼ، )كإوخاءات إعجادىا كاستخجاميا األمثج 
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 في الستبعة كتمظ التقجيخية السػازنة إعجاد عسمية تحجد كمعاييخ مبادغ ال تػوج عاـ بذكج
 لمسبادغ تخزع ، لحا ال البمجية إدارة تخز داإلمية إلصة السػازنة حيث إفَّز  السحاسبة السالية،

 مغ أؼ عغ صادرة مبادغ أك تعميسات أؼ ىشاؾ تػوج كال عمييا، السحاسبية الستعارؼ
 .السػازنة إعجاد عسمية تشطع السحاسبية الستخررة السجالذ

 يالئع بسا وجاكليا كتشطيع بيانات مغ تتزسشو كما السػازنة لتكييف مخكنة يعصي كىحا
 مخاعاتيا يجب عامة اأسًذ  ىشاؾ كلكغ. ابو السحيصة األعساؿ كبيئة البمجية حجع ككضخكؼ

 األنذصة لبخمجة تيجؼ مالية كخصة نجاحيا لزساف التقجيخية السػازنة كتشفيح إعجاد عشج
الجليج اإلرشادؼ إلعجاد ) األسذ حدب كىحه البمجية ألىجاؼ كفًقا لمبمجية االقترادية

 :ىي (64 – 63، ص ص 2012السػازنات التقجيخية لمبمجيات، 
 ،البمجية أىجاؼ أساس عمى السػازنة تبشى أفْ  يجب: البمجية ألىجاؼ السػازنة مالءمة .1

 كالبيئة البمجية ضخكؼ حجكد فيكالتشفيح  لمتصبيق كقابمة بػضػح، محجدة تكػف   أفْ يجب كالتي
 ىجاؼأ تحجيج كيتصمب، السػازنة إلعجاد األساس الحافد تسثج شسػحات كضسغ السحيصة،

 بحلظ الستعمقة القخارات كاتخاذ السشاسب البجيج كاإلتيار الستاحة البجائج بيغ السفاضمة البمجية
 تعسج بحيث البعيج، السجػ عمى البمجية ىجاؼأ تحجيج يتع كقج. السػازنة إلعجاد مدبقة برػرة
 .األوج شػيمة لألىجاؼ كفًقا السالية الفتخة يخز ما تحقيق عمى السػازنة

 التقجيخية السػازنة إعجاد عسمية تدبق أفْ  يجب :لمبمجية التشطيسي لمييكل السػازنة مالءمة .2
 كتحجيج لمػضائف تفريمي كصفي كضع مع ،لمبمجية التشطيسي الييكج تشطيع عادةإ

 بسا السػازنة تقديع كيتع، الدمصة إلصػط كتػضيح الستعجدة اإلدارية لمسدتػيات السدؤكليات
 لمججاكؿ كفًقا الخكتيشي العسج باندياب يدسح بحيث، لمبمجية التشطيسي كالييكج يتالَءـ

 عغ االنحخافات تحجيج لتدييج ككحلظ.  السختمفةالسدؤكلية مخاكد بيغ تعارض دكف  السػضحة
. التشطيسي كالييكج السػازنة أنذصة ترشيف تصابق إلالؿ مغ السختمفة لمػحجات الخصة
 السختمفة، اإلدارية السدتػيات بيغ اتراؿ كأداة  تعسج اف السجاؿ ىحا في لمسػازنة كيسكغ

ِلَسا  كفًقا العامميغأداء  تقييع عمى تداعج أفْ  كيسكغ ،الحجع الكبيخة البمجيات في كإلاصة
 عمى يداعج التشطيسي لمييكج السػازنة مالءَمة أفَّز  كسا، بالخصة مقارنة إنجازات مغ يتحقق
 كأداة  السػازنة تبقى بحيث السػازنة، مع تعارض دكف  البمجية لسػضفي اإلدارية الػاوبات تثبيت

 .الخكتيشية غيخ السذاكج لحج السجيخيغ كقت كتػفخ الخكتيشية األنذصة لبخمجة مداعجة
 تذكج ال السػازنة مغ أفَّز  الخغع عمى: الحدابات كدليل السحاسبي لمشطاـ السػازنة مالءمة .3

 لمشطاـ السػازنة مالءَمة فَّز أ إال السحاسبية الجكرة ضسغ تجإلج كال السحاسبي الشطاـ مغ ودًءا
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 عسمية لتدييج أساسًيا أمًخا يعج الحدابات كدليج تتفق حدابات مفخدات كاستخجاـ السحاسبي
 .كالسخصصة الفعمية البيانات بيغ السقارنة

 ـكه دارؼ إ مدتػػ  عمىأ مغ ابتجاءً : لمبمجية اإلدار ة السدتػ ات تأييج  مى الحرػؿ .4
 تشفيح في يداىع دارؼ إ مدتػػ  أدنى إلى بتشفيحىا اإلذف عصاءإك السػازنة اعتساد عغيغ السدئػؿ
 أؼ كوػد عجـ يزسغ السػازنة عمى السعشية األشخاؼ مػافقة فَّز إ. لمسػازنة كفًقا األنذصة
 يسكغ كال عالية السخصصة السعاييخ أفَّز  العاممػف  يطغ ربسا حيث تشفيحىا، عشج مقاكمة
 إلػًفا السعاييخ تحجيج في كاالعتجاؿ اإلنداني العامج اعتبار يجب الحاالت كج كفي.  تحقيقيا

 مغ حتى تعاكنيع عجـ ثع مغ العامميغ إحباط إلى ذلظ يؤدؼ كما تحقيقيا، في الفذج مغ
 في واء ما تحقيق مغ تسكشو كعجـ العامج فاحباط؛ بالتشفيح البجء قبج لمسػازنة التأييج عصائيعإ

 في السختمفة اإلدارية السدتػيات بيغ العالقات عمى تشعكذ سمبية نتائج يخمق السػازنة
 .البمجية

 :السػازنة لتشليح السختملة اإلدار ة السدتػ ات تعاكف  لزساف الحػافد بشطاـ السػازنة ربط .5
 الكفاءة مغ مسكغ قجر قرىأ تحقيق عمى العامميغ لتذجيع حػافد بشطاـ السػازنة ربط يفزج

 السػازنة تشفيح بسجػ العميا اإلدارية السشاصب كشغج التخقية نطاـ ربط كيسكغ .اإلنتاوية
 .السخسػمة الخصط كتحقيق

 : قػا ج إ جاد السػازنات السصبقة في البمجيات4.1.2

 األساسية يجب مخاعاتيا عشج إعجاد كاستخجاـ السػازنات لديادة فاعميتيا، القػاعجىشاؾ عجد مغ 
 إذا شبقت برػرة صحيحة كتعارؼ عمييا السحاسبػف اإلداريػف فإنَّزيا تحقق القػاعجكىحه 

 القػاعج ألنَّزيا تحكع إوخاءات إعجاد كاستخجاـ السػازنات، كمغ أىع ىحه ؛الغخض مغ السػازنة
(. 10، ص 2012الجليج اإلرشادؼ إلعجاد السػازنات التقجيخية لمبمجيات، ): ما يمي

 كتعشي إعجاد التقجيخات الستعمقة بإيخادات البمجية، كنفقات السذاريع :قا جة سشػ ة السػازنة .1
 .كالبخامج كالخجمات التي تتبشاىا البمجية لسجة سشة

 كافة، كالشفقات اإليخادات لسػازنة كاحجة كثيقة تتزسغ  تعشي أفْ :قا جة كحجة السػازنة .2
 كالػقػؼ كمخاقبتيا، كالشفقات اإليخادات حجع إلى التعخؼ يديج مسا كاألنذصة كلجسيع الجكائخ

  .كيدخ بديػلة الفائس أك العجد، كمعخفة لمبمجية السالي عمى السخكد
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 العامة كالشفقات اإليخادات وسيع السػازنة كثيقة تحتػؼ  أفْ  تعشي :السػازنة شسػؿ قا جة .3
 السػازنة، تتزسشو ما حػؿ يكػف  القاعجة ىحه حدب فالتخكيد بيشيسا، تقاص أؼ دكف إوخاء

 نفديا، للوخاءات كنفقاتيا البمجية إيخادات وسيع تخزع بأفْ  إنَّزيا تعشي بحيث كما تدتثشيو،
 .السختمفة السػازنة مخاحج تجإلج ضسغ كأفْ 

 إيخادات ّأفَّز  فكخة عمى التخريز عجـ قاعجة  كتقػـ(:العسػمية (التخريز  جـ قا جة .4
 تتػلى التي اإلدارية الجيات عغ الشطخ كبغس مرادرىا، عغ الشطخ البمجية، بغس

 بخامج عمى مشيا للنفاؽ الحريمة ىحه كتدتخجـ العامة، الخديشة إلى حداب تػرد تحريميا،
 كأف معيشة، لسخافق أك محجدة صخؼ ألكوو معيغ إيخاد يخرز دكف أفْ  السختمفة البمجية

 .مثاًل  الصخؽ  لريانة تخإليز الديارات رسػـ تخرز

:  مشيجية إ جاد السػازنات5.1.2

السػازنة في البمجيات  عسمية إعجاد إلى التصخؽ  يجب السػازنة إعجاد مشيجية عغ الحجيث عشج
. السػازنات بسا يتزسغ السخاحج التي تسخ بيا إعجاد السػازنة كأنػاع

 سمية إ جاد السػازنات : أكًلا 

 عسمية معقجة تتصمب ىي بج ،عسمية إعجاد السػازنات ليدت بالعسمية البديصة كالخكتيشيةإفَّز 
تكاثف كتزافخ الجيػد كالصاقات مغ أوج أْف تكػف تمظ السػازنات أقخب إلى الػاقع، كبسا 

يمبي شسػحات كأىجاؼ السؤسدة، فيشاؾ مخاحج إلعجاد السػازنات يجب أْف تتبعيا أؼ مشذأة 
 (. 48 ، ص2001راضي كحجازؼ، )أثشاء إعجادىا لمسػازنات في 

تذارؾ  بسػوبو كالحؼ السػازنة، إعجاد في السذاركة أسمػب تتبع فمدصيغ في إفَّز البمجيات
 بصبيعتيا تستج التخصيط عسمية كأفَّز  إلاصة السػازنة، إعجاد في اإلدارية السدتػيات وسيع

 فييا تذتخؾ تعاكنية عسمية السػازنة إعجاد يعتبخ األسمػب ىحا ككفق البمجية، لكافة أنذصة
 رسع في بالسذاركة مشيا كج يقػـ حيث مدئػلية، كمخاكد كأقداـ إدارات مغ وسيع السدتػيات
 كنػعية، كسية معاييخ إلى كالدياسات الخصط تمظ تخوسة كفي التفريمية إلصصو كسياساتو

 تجفق في األكؿ االتجاه يتسثج حيث االتجاه، ثشائية عسمية بأنَّزو  السجإلج كصف ىحا كيسكغ
 فيتسثج الثاني االتجاه أما األدنى، إلى األعمى اإلدارؼ  السدتػػ  كاالستخاتيجيات مغ األىجاؼ
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 ىحا كفي األعمى، إلى األدنى اإلدارؼ  السدتػػ  مغ تع إعجادىا التي السػازنات تجفق في
. السػازنة إلعجاد مشيجيغ يػوج الرجد

 الدابقة، لمدشة الفعمية السػازنة عمى السشيج ىحا كفق السػازنة تختكد  حيث:التدايج مشيج .1
 قيسة أك انخفاض األسعار ارتفاع)االقتراد  التزخع العتبارات معيغ حج بديادة مع الدساح

 بديػلة السػازنة ىحه كتتسيد .البمجية كمذخكعات بخامج عمى الستػقعة ، كالتغيخات)العسج
 .الساضية الدشة مغ السكتدبة لمخبخة تبًعا تحزيخىا كتصبيقيا

 كالبجء الدابقة السػازنات عمى تجاىج السشيجية ىحه تعتسج: الرلخي  األساس مشيج .2
 (الفتخة السالية)الدشة  في ليا السخصط كالشذاشات لألىجاؼ كفًقا الججيجة بتحزيخ السػازنة

 ... مذخكع قدع، دائخة، كج قبج مغ كافة السصمػبة السػارد تبخيخ يدتجعي كىحا الشػع القادمة،
 .بسشح السسػلة لمسذاريع السػازنات إعجاد في يتبع الحؼ السشيج ىػ ىحا .إلخ

كيخػ الباحث أفَّز العسمية التي تسخ بيا البمجيات في إعجاد السػزانة تتذابو بالسخاحج التي تسخ 
بيا أؼ مشذأة أك مؤسدة، كتشقدع إلى ثالثة مخاحج أساسية، كمغ إلالؿ اشالع الباحث عمى 

، كدراسة (2007إلمف هللا، )، كدراسة (2007الذيخ عيج، )الجراسات الدابقة كجراسة 
: ، كيػرد الباحث السخاحج الثالثة(2001راضي كحجازؼ، )

مخحمة تحزيخ السػازنة : السخحمة األكلى

 العاـ الػضع تبياف إلالليا مغ يتع حيث األىسية مغ كبيخ قجر عمى السخحمة ىحه تعج
 ترػر كضع يتع كسا بيا، السحيصة كالخاروية الجاإلمية البيئة دراسة إلالؿ  مغلمسؤسدة

 كأكلي عاـ إشار كضع إلى باإلضافة األىجاؼ، تمظ كتشفيح لتحقيق لألىجاؼ كاالستخاتيجيات
 (.44  ص،2007الذيخ عيج، )لمسػازنات 

أؼ أفَّز مخحمة التحزيخ إلعجاد السػازنات تتصمب إعادة الشطخ سشػًيا في السعمػمات التي 
بشيت عمييا الخصة، كذلظ عمى ضػء الشتائج الفعمية لألداء، كعمى ضػء وراء السدئػليغ في 

اإلدارة العميا الحيغ يقػمػف في ىحه السخحمة بالجكر السيع كالستسثج في كضع الخصػط 
 كمغ إلالؿ الخصة االستخاتيجية لمسؤسدة،العخيزة لمسػازنات انصالًقا مغ الػضع العاـ 

راضي كحجازؼ، )بالغ السدئػليغ التشفيحييغ كشخحيا ليع قبج إعجاد مػازنات إشػيمة األوج، ك
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، كتتكػف مخحمة التحزيخ مغ نقاط  عجة يجب مخاعاتيا كاألإلح بيا في (50  ص،2001
 : تحزيخ السػزانة

 :(البمجية)بياف حالة السؤسدة  .1

كالحالة  ،كأىجافيا سياساتيا كتبياف ،السؤسدة عميو تػوج الحؼ الػضع إيزاح ىشا كالسقرػد
دراسة  عمييا أفَّز  كسا إليو، تيجؼ الحؼ كالتصػر الشسػ يحقق بسا إلييا الػصػؿ في تخغب التي

  ص،2007الذيخ عيج، )كالخاروييغ  الجاإلمييغ السشافديغ مغ تػاوييا التي السشافدة كضع
45). 

 :(البمجية)جسع السعمػمات  غ العػامل الستغيخة في السؤسدة  .2

السؤسدة أؼ وسع معمػمات عغ كافة العػامج الجاإلمية كالخاروية التي تؤثخ في مدار 
راضي كحجازؼ، ) السؤسدة قكأىجافيا مثج الػضع االقترادؼ لمقصاع التي تشتسي إلي

 .(49  ص،2001

 :(البمجية)تحميل السعمػمات كتقػ ع الػاع الحالي لمسؤسدة  .3

حيث تقـػ اإلدارة العميا بتقييع كضع السؤسدة الحالي، كمغ إلالؿ تحميج العػامج الستغيخة 
ص ، 2001راضي كحجازؼ، )الخاروية كالجاإلمية السؤثخة في مدار السؤسدة كأنطستيا 

 السؤسدة بيا تتستع التي كالقجرات اإلمكانيات حجكد إدراؾ إلى يؤدؼ ىحا التحميج كأف ،(49
الذيخ عيج، )كاقعية  كسياسات استخاتيجيات كضع أك أىجاؼ يسكغ تحجيج ال بجكنيا كالتي

 (.45  ص،2007

 :(البمجية)تحجيج األىجاؼ العامة لمسؤسدة  .4

 ػ العسػمية في تحجيج األىجاؼ ىشا تعشي الذسػلية لسختمف أنذصة السؤسدة عمى السجإفَّز 
 كاضحة كمفيػمة كقابمة لمقياس ككاقعية لمسؤسدةالصػيج، كيجب أْف تكػف األىجاؼ العامة 

 عمى القائسة السػازنات ىي الشاوحة السػازنات ، إف(49ص ، 2001راضي كحجازؼ، )
 السؤسدة في العميا اإلدارة تقػـ عشجما ذلظ كيأتي ،اإلدارية السختمفة السدتػيات بيغ السذاركة

 الترػر العميا اإلدارة كتزع ليا، العخيزة تسثج الخصػط كالتي ،الخئيدة األىجاؼ بتحجيج
 تتخؾ كبحلظ ،الخاروية كالعػامج الجاإلمية تحميج السعمػمات عمى ة بشاءً الخئيذ لألىجاؼ
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 كبسا يشاسبيا بسا األىجاؼ تمظ تصبيق كيفية في تحجيج الحخية األإلخػ  اإلدارية لمسدتػيات
 حتى األىجاؼ في تتػافخ أفْ  يجب شخكط كمقػمات ىشاؾ لكغ .األىجاؼ تمظ مع يتساشى

 (.46ص ، 2007الذيخ عيج، )إيجابي  بذكج معيا كالتعاشي تصبيقيا يسكغ

 :(البمجية)كاع اًلستخاتيجيات كالدياسات العامة لمسؤسدة  .5

 تقـػ اإلدارة العميا باإلتيار الػسائج كاألساليب األساسية لمسؤسدةبعج تحجيج األىجاؼ العامة 
راضي )التي يؤدػ اتباعيا إلالؿ الدشػات القادمة تحقق األىجاؼ العامة التي حجدتيا 

(. 51  ص،2001كحجازؼ، 

بج  ،األىجاؼ تمظ لتحقيق اإليجابية الشتائج كنشتطخ األىجاؼ بػضع نقػـ أفْ  الحكسة مغ ليذ
 عمى تعسج التي كالدياسات االستخاتيجيات كضع األىجاؼ تمظ كضع يخافق أفْ  يجب

 كأالّ  بيشيا فيسا التشاسق تخاعي أفْ  يجب االستخاتيجيات تمظ كضع أثشاء العميا تحقيقيا، فاإلدارة
 كاألعساؿ الالزمة األنذصة كافة تحجد التي ىي فاالستخاتيجيات البعس، بعزيا تتعارض مع

 السػارد لكافة األمثج االستغالؿ عمى بالعسج كذلظ ،مسكشة تكمفة بأقج لتشفيح األىجاؼ السيسة
 (.47  ص،2007الذيخ عيج، )كالسادية  مشيا لمسشذأة البذخية الستاحة

فيسي ) تمظ االستخاتيجيات كالدياسات أف تخزع لذخكط كمبادغ ميسة مشيا ػكسا يجب عج
(: 307  ص،2003كعثساف، 

 .أْف تكػف كاضحة كمحجدة كمفيػمة .أ 
 .أْف تكػف معمػمة لجػ مغ يعشييع األمخ بتصبيقيا .ب 
 . بج يجب أْف تديع في تحقيقياالسؤسدةأاّل تكػف متعارضة مع أىجاؼ  .ج 
 .أْف تتدع بالثبات الشدبي حتى ال تثيخ الحيخة كالتخدد لجػ السدئػليغ عغ تصبيقيا .د 

 :(البمجية)كاع الخصة السالية شػ مة األجل لمسؤسدة  .6

سيتع  التي العامة كالدياسات االستخاتيجيات ككحلظ لمسؤسدة العامة األىجاؼ تخوسة يتع
 كتقػـ (عادة سشػات إلسذ) األوج شػيمة مالية إلصة إلى األىجاؼ ىحه لتحقيق ىااتباع

 نطًخا السخكنة لبعس مشيا كبيخ ودء يخزع إوسالية أرقاًما كتتزسغ السػازنات بػضعيا لجشة
  .(52  ص،2001راضي كحجازؼ، )الصػيج  السجػ عمى الجقيقة التقجيخات لرعػبة إوخاء
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كبشاًء عمى ما سبق فإفَّز مخحمة تحزيخ السػزانة في البمجيات تكػف متذابية في عسمية 
التحزيخ مغ سشة ألإلخػ، كال تتغيخ إال في حالة كوػد إإلتالفات ودئية بسا يتشاسب مع 

 . مذاريعيا كال يتعارض ذلظ مع أىجافيا كإلصصيا االستخاتيجية كالدياسات العامة ليا

مخحمة إ جاد السػازنة : السخحمة الثانية

بالسسارسة  أنَّزيا تربح إال األمخ بادغ في صعبة أنَّزيا عسمية مغ بالخغع السػازنات إعجاد إفَّز 
 حج إلى الػقت تدتيمظ عسمية إعجادىا مدألة كتربح كسا ،سيمة عسمية الدمغ مغ فتخة كبعج
 :  لمسخاحج التاليةالسػازنة كفًقاكيتع إعجاد . (Ives, et. al., 2004: p 69)ما 

 :تحجيج مدؤكليات إ جاد السػازنات .1

إفَّز لكج مؤسدة ىيكميا التشطيسي الخاص بيا، ككفًقا ليحا الييكج يتع تحجيج الجية السدؤكلة 
كيتزسغ ذلظ تحجيج األدكار عغ إعجاد السػازنات مغ مشصمق السذاركة الفاعمة كاإليجابية، 

 اإلدارة : ىيالسذاركةالسختمفة لمسذاركيغ في مختمف مخاحج إعجاد السػازنات، كىحه األشخاؼ 
راضي ) كالسدئػليغ الفشيػف كالتشفيحيػف ، كمجيخ إدارة السػازنة، كلجشة السػازنة،العميا

 (.51 ص ،2001كحجازؼ، 

 أك عمييا أنَّزيا تػصي بالسػافقة كسا ،بعشاية السقتخحة كإفَّز ميسة المجشة القياـ بفحز السػازنة
 نيائية مػافقة القخار إلعصاء أفَّز  إلى اإلشارة يججر كسا ضخكرية، تخاىا التي التغييخات إوخاء
مغ السؤسدات الالربحية  العجيج في األمشاء مجمذ أك اإلدارة مجمذ إلى عائج السػازنة عمى

(Hilton, 2005, p 370.) 

 :تحجيث دليل السػازنات الخاص بالسؤسدة .2

اإلدارة  كعمى ليا، كفًقا الديخ مغ ال ُبجَّز  كاإلوخاءات التعميسات مغ مجسػعة عسج لكج إفَّز 
بإعجاد  الخاصة كالتعميسات اإلوخاءات كافة تزع أفْ  السػازنات إعجاد في البجء قبج العميا

 كسا السحيصة، كالبيئة الحالي الػضع مع يتشاسب بسا مشيا مػوػد ىػ ما كتحجيث السػازنات
. (50  ص،2007الذيخ عيج، )السػازنات  تمظ بإعجاد الخاصة الشساذج يجب تصػيخ
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 :تحزيخ الججكؿ الدمشي إل جاد السػازنات .3

 تحجيج إلصػات العسج التي يجب كالحؼ يذسج ،ال ُبجَّز مغ كوػد وجكؿ زمشي إلعجاد السػازنات
 يمتـد بو وسيع لمعسج كذلظ ضسغ إشار بخنامج تفريمي ت،اتباعيا إلعجاد السػازنا
 أؼ يػضح تػقيت عسج كج ،(55  ص،2001 راضي كحجازؼ،)السذاركيغ في السيسة 

  ص،2007الذيخ عيج، )، كىحا يفيج في الشقاط اآلتية كاالنتياءإوخاء مغ إلالؿ تػقيت البجء 
50 :)

 .إعجادىا في كالدخعة السػازنات إعجاد في السعشية اإلدارات قبج مغ التقاعذ عجـ -
 .كالسحجد السشاسب الػقت في عمييا لمسرادقة السػازنات عخض -
 .بيا تتعمق التي السالية الدشة في البجء قبج السػازنات إعجاد مغ االنتياء -
 
 : كإجخاءات كأساليب إ جاد السػازناتكشخح الخصطتػز ع  .4

اإلدارة  دكر يأتي السػازنات إعجاد في الالزمة كالدياسات االستخاتيجيات تحجيج عسمية بعج
تػزيعيا  إلالؿ مغ السختمفة للدارات كالدياسات اإلوخاءات تمظ كتػزيع شخح عسمية في العميا
تمظ  أىسية شخح اإلدارة عمى أفَّز  كسا السػازنات، إعجاد عسمية في أدائيع تحديغ بيجؼ عمييع

، 2007الذيخ عيج، )السخوػة  السشفعة لتحقيق بيا االلتداـ كضخكرة كالدياسات اإلوخاءات
 (.50ص 

 :إ جاد كتدميع السػازنات .5

 كفًقا لمججكؿ الدمشي مع االلتداـ بالخصة االستخاتيجية السدئػليغيتع إعجاد السػازنات مغ قبج 
 كباالستشاد إلى السعمػمات التي تقجميا السػازنات األإلخػ ذات السعتسجة،كاألىجاؼ التفريمية 

 كيتع تدميع كج مػازنة أكاًل بأكؿ إلى مجيخ إدارة السػازنات لسخاوعتيا كتشديقيا بيا،االرتباط 
، مع مالحطة تجعيع األرقاـ الػاردة (28  ص،2000العالكيغ، )مع السػازنات األإلخػ 

(: 57ص، 2001راضي كحجازؼ، )بالسػازنات بالعشاصخ اآلتية 

 .السػازنات بيحه السعشي السدؤكلية مخكد بو يقػـ الحؼ لمشذاط كصف -
 .الشذاط كمؤشخات الشذاط عغ االقترادية السعمػمات -
 .السػازنات في الػاردة العشاصخ كافة عغ التاريخية السعمػمات -
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 .التقجيخ في إلييا االستشاد تع التي السعمػمات مرادر -
 .استخجاميا تع التي التقجيخ أساليب -
 

 .تجسيع السػازنات كإ جاد السػازنات الختامية .6

بعج استالـ السػازنات كمخاوعتيا كتشديقيا مع السػازنات األإلخػ، يقػـ مجيخ إدارة السػازنات 
مػازنة نتائج األعساؿ كمػازنة التجفق الشقجؼ كمػازنة )بتجسيعيا كإعجاد السػازنات الختامية 

، كذلظ بالتعاكف مع السجيخ السالي كالسدئػليغ اآلإلخيغ، كاًل في مجاؿ نذاشو (السخكد السالي
 فيسا التعارضات، مغ إلالؿ لجشة السػازنة تعسج عمى حج (28ص ، 2000العالكيغ، )

 كأنَّزيا تديخ في اتجاه تحقيق األىجاؼ ، كمحاكلة التأكج مغ صحتيا،بيشيا إْف كوجت
الذيخ )كاالستخاتيجيات العامة، كمغ ثع الخخكج بسػازنة شاممة لكج أكوو الشذاط السختمفة 

. (51  ص،2007 عيج،

ـ 1997لعاـ  (1)كبشاًء عمى ما سبق، كاستشاًدا إلى قانػف الييئات السحمية الفمدصيشي رقع 
كلكافة األنطسة كاألدلة اإلوخائية بذأف السػازنة كإلاصة دليج الدياسات السحاسبية كالسالية 
عمى أساس االستحقاؽ كاألساس الشقجؼ، فإفَّز إعجاد السػزانات في البمجيات يتصمب تذكيج 

السدئػؿ السالي، مدئػؿ اليشجسة، مدئػؿ التخصيط، مدئػؿ )لجشة في كج بمجية مكػنة مغ 
السذتخيات، مدئػؿ قدع الحاسػب، مدئػؿ نطع السعمػمات الجغخافية، كعزػيغ إلى ثالثة 
أعزاء مغ مجمذ البمجية عمى أْف يتع تسثيج السخأة بعزػ كاحج عمى األقج في لجاف إعجاد 

السػزانة، كتكػف مدؤكلية لجشة إعجاد السػزانة مشاقذة كافة الجكائخ في مػازنتيا، كوسيع 
البيانات الخاصة باألسعار الدائجة كالبيانات التاريخية، كتحزيخ مذخكع السػازنة بالسدػدة، 
كعخضيا عمى السجمذ البمجؼ، بسا يتشاسب مع الخصة االستخاتيجية الخاصة بيا، باإلضافة 

إلى عخض مذخكع السػزانة عمى لجاف األحياء كمشاقذة أبػابيا قبج مرادقيا بالرػرة 
 .(الشيائية لمسجمذ البمجؼ
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مخحمة ا تساد السػزانة : السخحمة الثالثة

: ، كىي(60 - 59  ص ص،2001 رااي كحجازي،)تتزسغ خصػات  جة ميسة أكردىا 
 
 إلى السدؤكلية مخاكد قبج مغ السػازنات تدميع تع الدابقة السخحمة في :السػازنات دراسة .1

 كالسعشييغ المجشة أعزاء عمى ندخ بتػزيع السػازنة لجشة مجيخ كىشا يقػـ السػازنة، لجشة
 .مالحطاتيع عمييا ككضع لجراستيا

 تع التي السالحطات بعخض القياـ السخحمة ىحه في كيتع :كمشاقذتيا السػازنات  خض .2
 كأكثخ مشصقية أكثخ بسػازنات الخخكج أوج مغ التي كضعتيا السخاكد مع كمشاقذتيا كضعيا

 لسػازنتو مفرج بعخض ليقػـ الفخصة مدؤكؿ تشفيحؼ كج يسشح كسا. لمتصبيق قابمية
  .تفاصيج السػازنة كمقػماتيا لذخح مخاكسيو مغ بأؼ كاالستعانة

 التعجيج عسج يسكغ كاضعييا مع السػازنات مشاقذة بعسمية القياـ بعج :السػازنات تعجيل .3
 أقرى يحقق بسا لمسشذأة العامة االستخاتيجيات ضػء في عميو تع االتفاؽ كالحؼ ،السشاسب

 .مسكغ نفع
 السػازنة لجشة تتػلى الختامية السػازنات إعجاد مغ االنتياء بعج :السػازنات ا تساد مخحمة .4

 ذلظ بعج ليتع كاعتسادىا عمييا لمسػافقة السؤسدة في العميا إلى اإلدارة السػازنات وسيع رفع
. السعشييغ في السؤسدة السدؤكليغ عمى تػزيعيا

 .اًل تساد في البمجيات اللمدصيشية

كبشاًء عمى ما سبق، فإنَّزو كبعج االنتياء مغ مخحمة التحزيخ كاإلعجاد التي تتزسغ عخض 
مدػدة السػازنة كمشاقذتيا مع رئيذ البمجية تسييًجا لعخضيا عمى السجمذ البمجؼ، يقػـ رئيذ 
البمجية كرئيذ لجشة السػازنة بعخض مدػدة السػازنة عمى المجشة السالية السشبثقة عغ السجمذ 
البمجؼ لسشاقذتيا كإقخارىا بعج إوخاء التعجيالت السشاسبة عمييا، كتقـػ المجشة السالية السشبثقة 
مغ السجمذ البمجؼ بالسرادقة كالسػافقة األكلية عمى السػازنات ثع يتع إرساؿ السػازنات إلى 

السجمذ البمجؼ لمسرادقة الشيائية، كيتع اعتساد الخصة الدشػية كالسػازنة مغ قبج رئيذ 
البمجية، كيعج اإلشار السخوعي لعسج البمجية لمدشة القادمة، يتع إرساليا إلى كزارة الحكع 

السحمي لالعتساد مغ قبج الػزيخ، كيأتي ذلظ بعج مشاقذتيا مغ قبج لجشة مذتخكة ما بيغ كزارة 
كالمجشة السذكمة مغ قبج البمجيو  (مجيخكف عامػف في الػزارة)الحكع السحمي تتسثج في 

لسشاقذتيا داإلج الػزارة، كفًقا لمسدػدة السػازنة التي تتعمق بسخررات السذاريع كالتقاريخ 
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كمحزخ السرادقة الشيائية مغ السجمذ البمجؼ، كأؼ كثائق أإلخػ تجعع مذخكع السػازنة، 
. كتخػ البمجية ضخكرة في إرفاقيا

أنػاع السػازنات : ثانياا

ىي السػزانة التقميجية مغ أقجـ السػازنات التي تع استخجاميا : مػزانة اًل تسادات كالبشػد .1
كما زاؿ استخجاميا وارًيا حتى اآلف ِلَسا تترف بو مغ سيمة كبداشة في إعجادىا كعخضيا 

، كإفَّز اسع مػازنة البشػد مأإلػذ مغ عسمية (97، ص 1992حجازؼ، )كتشفيحىا كالخقابة عمييا 
عخض السػازنة عمى شكج بشػد حدب الغخض الحؼ تؤديو الشفقات كبتفريج رقسي لمبشػد 

الستعسجة لتذغيج كحجة إدارية، مثج الخكاتب كاألوػر كمدتمدمات السكاتب كاإليجارات، كتخكد 
مػازنة البشػد عمى الػضيفة السحاسبية كالخقابة عمى بشػد اإلنفاؽ، كليذ عمى كسية الخجمات 

المػزؼ )السقجمة، كقج اعتبخ ىحا الشػع مغ السػازنات كعامج مداعج لمشطاـ السحاسبي 
 (.39، ص 1997كوإلخكف، 

 حالًيا متبع ىػ ما ىحا(فمدصيغ  في السػازنات إعجاد في حالًيا الستبعة التقميجية الصخيقة كىي
 السػازنة أك البشػد مػازنة تعتبخ ، حيث(الفمدصيشية البمجيات في السػازنات في إعجاد أيًزا

 مغ األكلى السخحمة كتسثج انتذاًرا في فمدصيغ، استعسااًل كأكثخىا أنػاع السػازنات أكؿ التقميجية
 التشفيحؼ، الخقابي االتجاه مخحمة تصػرىا، في العامة بيا السػازنة مخَّزت التي الخئيدة السخاحج
 اإلنفاؽ، صالحيات حيث تقييج مغ كإنفاقيا، األمػاؿ العامة وباية عمى الخقابة بتخكيد كتتسيد

  .كإلجمات سمع مغ الػحجات الحكػمية تذتخيو ما عمى االىتساـ تخكيد حيث كمغ

أفَّز  أؼ إدارًيا ترشيًفا ترشف العامة الشفقات أفَّز  أساس عمى التقميجية السػازنة بشية تقػـ
 شكج عمى العامة السػازنة في مػازناتيا تجإلج التي الجكائخ عمى تػزع الشفقات العامة

 لكج تخرز التي الدشػية السبالغ ىحه ترشيف يجخؼ  ثع سشػية، أك مخررات اعتسادات
 اإلنفاؽ، مػاد أك اإلنفاؽ بشػد تدسى التي الشفقة مغ الغخض حدب ترشيًفا نػعًيا إدارية كحجة

 أيًزا تكػف  اإلنفاؽ بشػد فإفَّز  الجكائخ وسيع لجػ متذابية السذتخيات األغخاض أك كِلَسا كانت
، كأثساف  الخكاتب كاألوػر،:مثج متذابية  .كالدفخ االنتقاؿ كعالكات المػاـز

 بالعسج القياـ كسائج مغ التخكيد يشقج الحؼ السػازنة في الترشيف ذلظ ىي: مػازنة األداء .2
 السالية، االعتسادات ليا تصمب التي األىجاؼ أنَّزيا تبيغ بسعشى .نفدو السشجد العسج إلى
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 التي اإلحرائية كالسعمػمات كالبيانات ،األىجاؼ تمظ إلى لمػصػؿ السقتخحة البخامج كتكاليف
 .بخنامج كج تحت السجروة األعساؿ مغ أنجد ما ككج اإلنجازات، تقيذ

 التخكيد بيجؼ البشػد مػازنة نطاـ إلصالح األكلى السحاكالت محرمة األداء مػازنة تعتبخ
  .السذاريع إنجاز عشج الشفقات كتقميج اإلدارية الكفاءة عمى قياس

 :ىي عشاصخ، ثالث عمى كتعتسج السػازنة
 أساسية مجسػعات إلى كاإلوخاءات البخامج ترشيف. 
 البخامج لتمظ السعتسجة التكمفة مغ السدتشتج األداء قياس. 
 األمثج االستغالؿ كاستغالليا الستاحة السػارد استيالؾ كيفية في العمسية اإلدارة اتباع. 
 

 كيفية فيو بّيغ تفريمًيا شخًحا نػفيظ ديفيج قّجـ (ـ1954)في : مػازنة البخامج كاألداء .3
 تقخيخه في ذلظ ككاف مزسػنيا، كشخح الجفاع األمخيكية كزارة في البخامج مػازنة تصبيق

 في. لمسػازنة الججيجة بػاسصة اإلوخاءات الحكػمة في كالفعالية االقتراد السدسى
 تحقق الحؼ التقجـ ككحلظ بجراسة ديفيج، اقتخاح بجراسة الثانية ىػفخ لجشة قامت (ـ1955)عاـ
 ضيػر إلى أدػ األمخيكية، مسا الفجرالية الحكػمة أويدة في األداء مػازنة تصبيق مجاؿ في

 األمع ىيئة الجكؿ، ككحلظ اىتساـ مغ الكثيخ اىتساـ وحب الحؼ كاألداء البخامج مػازنة مفيػـ
 .(ـ1965)سشة  البخامج مػازنة بعشػاف ُكتيًبا أصجرت التي
 :ىي رئيدية، عػامج ثالث كاألداء البخامج مػازنة انتذار عمى التي ساعجت العػامج مغ
 السجػ بعيجة إلصط إلى الحاوة ضيخت حيغ في التخصيط لعشرخ األداء مػازنة إىساؿ. 
 في اتخاذ حجيثة عمسية أساليب إدإلاؿ في الخغبة كضيػر االقترادؼ التحميج أىسية ازدياد 

 .القخارات
 أدػ  مسا االقترادؼ الػضع عمى وثارىا كزيادة السػازنة في العامة الشفقات حجع كبخ

 .العامة كالسػازنات االستخاتيجية الخصط بيغ الخبط بزخكرة السشاداة  إلى بالسفكخيغ
 

 السالية كزارة في التعاقجية السػازنة لتصبيق محاكلة أكؿ كانت لقج: السػازنة التعاقجية .4
عقج  أنَّزيا نطاـ عمى العامة السػازنة تذكيج إعادة محاكلة كىي ،(ـ1996)عاـ في الشيػزلشجية

 مذاريعيا بصخح الحكػمة تقػـ أف بسعشى السخكدية، كالحكػمة مشفحة وية بيغ صفقات
تمظ  يشفحكف  بستعاقجيغ الفػز بغخض) كعاـ إلاص قصاع (الجسيع أماـ كبخامجيا السدتقبمية



 
30 

 

، 2012الجليج اإلرشادؼ إلعجاد السػازنات التقجيخية لمبمجيات، )تكمفة  بأقج كالبخامج السذاريع
 (.16 - 11ص ص 

 

: أنػاع السػازنات الستبعة في البمجيات اللمدصيشية
إفَّز البمجيات الُكبخػ في قصاع غدة تعتسج عمى مػازنات االعتسادات كالبشػد، كذلظ لحتػائيا 

عمى نساذج كتعميسات كاضحة تداعج عمى تجسيع البيانات، كسا أنَّزيا تتسيد بديػلة اإلعجاد 
في تقجيخ إحتياوات كج دائخة، كإحكاـ الخقابة عشج الرخؼ مغ األمػاؿ العامة، مع سيػلة 

. السقارنات كإوخاء الجراسات بيغ إيخاداد نفقات الدشػات الدابقة

 : أقداـ السػازنة6.1.2

تتجو البمجيات في الػقت الخاىغ عشج إعجاد مػزاناتيا عمى األساس الشقجؼ، كتدعى لتحػؿ 
مدتقباًل إلى أساس االستحقاؽ السعجؿ أك الكامج، فيسكشيا مغ إعجاد مػازناتيا عمى نفذ 

الجليج ):  كفق األقداـ التالية األسذ السدتخجمة في تدجيج معامالتيا السالية محاسبًيا،
كالحؼ يعتبخ  (34 - 23، ص ص 2012اإلرشادؼ إلعجاد السػازنات التقجيخية لمبمجيات، 

عمى حج عمع الباحث السخوع األساسي كاألكثخ حجاثة إلعجاد السػازنات في بمجيات قصاع 
غدة 

 

  :السػازنة التذغيمية .1

كتذسج  لمسػاششيغ البمجية تقجميا التي تجارية الغيخ تتسثج السػازنة التذغيمية في الخجمات
 األشغاؿ الرحة، كتذسج البمجية، تؤدييا التي العامة الشذاشات لكافة التقجيخية الحدابات

 اتباع البمجيات عمى كيجب. كاألمغ كالتعميع كالتخفييية، كالثقافية االوتساعية العامة، الخجمات
 العامة، بالسػازنات الستعمقة السالية معامالتيا كتدجيج حفع في السعجؿ أساس االستحقاؽ

 الشقج استالـ عشج أؼ الشقجؼ؛ األساس عمى العامة السػازنة بإيخادات يتع االعتخاؼ كبالتالي
 أؼ االستحقاؽ؛ أساس عمى قياسيا فيتع السػازنات بيحه الخاصة أما السراريف فعمي بذكج
  .السراريف ىحه لجفع الفعمي الػقت عغ الشطخ كبغس ىحه السراريف حجكث عشج

 بإدارة عسميات تختبط التي كىي وارية، نفقات التذغيمية بالسػازنة الخاصة الشفقات تعتبخ
 الخكاتب) الشفقات ىحه  كأىع سشػًيا، كالتكخار االستسخار شبيعتيا كمغ البمجية في األقداـ
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 العامة، نفقات كالرحة الدالمة كالتذغيمية، نفقات كالعسػمية اإلدارية كاألوػر، الشفقات
 .(اليشجسة كالسيكانيكا)العامة  األشغاؿ

تختمف شخؽ تقجيخ األيخادادت في السػازنات التذغيمية كفًقا الإلتالؼ مرادرىا، حيث تشقدع 
: مرادر الجإلج في البمجيات إلى ثالثة أقداـ

 كتذسج األمػاؿ السحرمة مغ الزخائب، كالخسـػ كالتخاإليز، :اإليخادات السحمية 
 .الكيخباء، كالسياه: التعيجات التجارية كرسـػ الخجمات مثج

 كىي التحػيالت مغ الحكػمة السخكدية لسػاوية التكاليف الستكخرة :مشح الحكػمة 
غيخ )ىحه السشح إما ألغخاض عامة . كالتكاليف التشسػية لتقجيع الخجمات مغ قبج البمجيات

 (.السذخكشة)أك ألغخاض محجدة  (السذخكشة
 بعس الجيات السانحة تجعع نذاط :السشح مغ السشطسات غيخ الحكػمية كالجكؿ السانحة 

 .معيغ أك مذاريع تشسػية معيشة في البمجيات
 

  :السػازنة الخبحية .2

سذ تجارية، كأغمب أكىي عبارة عغ مػازنة إلاصة بشذاشات تقـػ بيا الييئة السحمية عمى 
ىحه الشذاشات مغ الػضائف التي تع تكميف الييئة السحمية بيا بسػوب قانػف الييئات 

سذ تجارية أ قياـ الييئة السحمية بإدارة ىحه السػازنات عمى بأفَّز كمغ السيع االىتساـ  .السحمية
 .رباحلألال يعشي تحقيقيا 

: ق نذاط تجارؼ يدتػوب تحقق الذخكط التاليةأفَّز فَّز ترشيف الشذاط عمى إ
 ْف يكػف قج تع ترسيع الدعخ بذكج يدسج باستخداد التكمفةأ .
 ؼ شخيقة أ)ْف يكػف قج تع احتداب كامج عشاصخ التكمفة أfull absorption cost بسا 

فييا السراريف التذغيمية السباشخة، التذغيمية الغيخ مباشخة، مراريف استيالكات االصػؿ 
 .(التحتيةالثابتة بسا فييا البشية 

 كالسجارؼ كالكيخباء كالساء لمجسيػر، السقجمة الخبحية الخجمات كالسػازنة الخبحية تتزسغ
 االستحقاؽ في أساس اتباع البمجيات عمى يجب. إلخ...  كالسدالخ كالدسظ الخزار كأسػاؽ

بإيخادات  االعتخاؼ يتع كبالتالي. التجارية بالسػازنات الستعمقة السالية معامالتيا كتدجيج حفع
 أما. اإليخادات ىحه لقبس الفعمي الػقت عغ الشطخ كبغس كدبيا عشج التجارية السػازنة
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 ىحه حجكث عشج أؼ االستحقاؽ أساس عمى قياسيا فيتع السػازنات بيحه السراريف الخاصة
. السراريف ىحه لجفع الفعمي الػقت عغ كبغس الشطخ السراريف

 

  :السػازنة الخأسسالية .1
 السدتخجمة السالية وسيع السػارد عمى إلاللو مغ السحاسبة يتع السػازنات مغ الشػع ىحا

 السػازنات مغ تمظ السسػلة بخالؼ الخئيدية الخأسسالية السػوػدات بشاء أك عمى لمحرػؿ
العامة، كيتع قياسيا عمى  الداحات كإنذاء البمجؼ السجسع ذلظ عمى األمثمة مغ التجارية
. الخأسسالية الستعمقة بالسػازنات السالية معامالتيا كتدجيج حفع في السعجؿ االستحقاؽ أساس

 الشقج استالـ عشج الشقجؼ، أؼ األساس عمى الخأسسالية السػازنة بإيخادات االعتخاؼ يتع كبالتالي
 أؼ أساس االستحقاؽ، عمى قياسيا فيتع السػازنات بيحه الخاصة السراريف أما فعمي بذكج
. السراريف ىحه لجفع الفعمي الػقت عغ الشطخ كبغس السراريف، ىحه حجكث عشج

بعس  كشخاء التحتية لمبشية التصػيخية اإلنذاءات ألعساؿ السػازنات مغ الشػع ىحا يخرز
مغ  السسػلة الخأسسالية السذاريع إلى إضافة األقداـ، أعساؿ لسختمف الخأسسالية األصػؿ

.  كغيخه السجارس مثج ويات إلاروية
 فيي كبالتالي ليحه السذاريع، اإلنفاؽ لحجع مػازية السػازنات ليحه السخررة السبالغ كتعتبخ
 عمى التػازف يختكد ىحا أفَّز  عجا السقجر، كاإلنفاؽ الستاحة التسػيالت بيغ بالتػازف  تترف

كبيغ  كاليبات السشح مغ السسػلة لمسذاريع الدابقة األعػاـ في تست التي التسػيالت حجع
 السقجرة؛ التسػيالت قيسة مغ أعمى اإلنفاؽ حجع يكػف  أفْ  يسكغ بحيث عمييا، اإلنفاؽ حجع

 الدشػات مخررات مغ الستخصجة السذاريع ىحه كفخة عغ عبارة يكػف  فإفَّز الفارؽ  كبالتالي
 سػاء تسػيمية مخررات ليا يػوج التي السذاريع وسيع االعتبار بعيغ األإلح  كيجب.الدابقة

 كوػد ضخكرة مع مباشخة البمجية مغ أك حكػمية ويات مغ السانحة أك السؤسدات مغ
 عمى بشاء السػازنات ىحه كإيخادات نفقات تقجيخ التسػيج، كيتع كمرادر مبالغ تػثق مدتشجات

 :السػازنات عمى ىحه األمثمة السختمفة، كمغ األقداـ حاوة
 .مكتبية كأدكات كأويدة، أثاث، شخاء :مثج البمجية، ألقداـ تأسيدية أصػؿ شخاء -
. أراضي كاستسالؾ سيارات، شخاء :مثج البمجية، ألقداـ كتذغيمية رأسسالية أصػؿ شخاء -
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 :انمبحث انثاني (2.2)

 انتخطيط وتقييم األداء

 .التخصيط: السصمب األكؿ (1.2.2)

 .تقييع األداء: السصمب الثاني (2.2.2)
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 :انمطهب األول (1.2.2)

انتخطيط 

: لسقجمةا
أصبح مغ األىسية بسكاف أْف يتع ربط عسمية التخصيط بإعجاد السػازنات بسا يحقق فػائج في 

غاية األىسية لمييئات السحمية تتسثج في كوػد مػازنات تتخوع الخصط التشسػية السعتسجة 
. لميئية السحمية

 السجػ، اإلنفاؽ الستػسط إشار مشيج كفق السػازنات كإعجاد التخصيط بالسػازنة ربط عسمية إفَّز 
 بسا يزسغ الستاحة مػاردىا إدارة تخشيج مغ السحمية الييئات لتسكيغ ميسة إلصػة تذكج

الخاروي  الجعع أمػاؿ لتػويو العاـ اإلشار كضع ذلظ في بسا ،ككفاءة بفاعمية استخجاميا
 سيكػف  السشيجية ىحه تصبيق كتعديد كبتخسيخ الػششية، كاألكلػيات الدياسات أوشجة كفق

 .العامة السػازنة في مخرراتيا لتحجيج مشصقية مبخرات تقجيع السحمية بإمكاف الييئات
 تعكذ أفْ  تشسػية استخاتيجية إلصط لجييا التي السحمية الييئات عمى يتػوب الرجد ىحا كفي

 العسج إلصط ضسغ االستخاتيجية الخصة عغ السشبثقة كالبخامج لمسذاريع الدشػية إلصط التشفيح
 .كالجكائخ الدشػية لألقداـ

عميو فإنَّزو ال ُبجَّز مغ مخاعاة عسمية التخصيط االستخاتيجي كتبشييا عشج إعجاد السػزانات، كذلظ 
. لمحرػؿ عمى االعتسادات السالية لمتسػيج ضسغ السػازنات بسا يتشاسب مع إلصصيا التشسػية

 (.16 - 11، ص ص 2012الجليج اإلرشادؼ إلعجاد السػازنات التقجيخية لمبمجيات، )

:  مليـػ التخصيط1.1.2.2

العسمية السشطسة التي مغ إلالليا تتفق السؤسدة  :بأنَّنو ( 6، ص 2007) خفو  اشػر 
كتبشي االلتداـ كسط كج ذؼ عالقة تجاه األكلػيات األساسية التي تحقق رسالتيا كتتعاشى مع 

. البيئة السحيصة
( 8، ص 2008)ك خفو دليل التخصيط التشسػي اًلستخاتيجي لمسجف كالبمجات اللمدصيشية 

 الدكانية، لمتجسعات التشسػية كاألىجاؼ األكلػيات لبمػرة ُيدتخجـ عمسي مشيج  ىػ:بأنَّنو
 بسا معيشة زمشية فتخة إلالؿ األىجاؼ ىحه تحقيق عمى القادرة كالسذاريع كتحجيج البخامج

 .السحتسمة كالسعػقات الستاحة السػارد بعيغ االعتبار كاألإلح الدكاف تصمعات مع يتساشى
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 البمجيات في الجاإلمية الستغيخات وسيع عسمية شاممة تتزسغ: كيعخؼ الباحث التخصيط إوخائًيا
 بالفخص الستسثمة بالبمجية السحيصة الخاروية كالستغيخات كالزعف القػة بشقاط الستسثمة

تقـػ بسػوبو اإلدارة العميا في البمجيات بتحجيج راية كرسالة كأىجاؼ البمجية التي  كالتيجيجات،
 السػارد لكافة األمثج االستغالؿ مع ليا السخصط الدمشية الفتخة إلالؿتصسح الػصػؿ إلييا 

 .لستاحةا
: كمغ إلالؿ ما سبق يسكششا أْف ندتخمز أىع عشاصخ مفيػـ التخصيط حدب اآلتي

 .أفَّز التخصيط عسمية شاممة -
 .التخصيط يحسج راية كرسالة -
 .التخصيط يحقق أىجاًفا مدتقبمية -
 .السحيصة الطخكؼ حدب يتغيخ مخًنا يكػف  الجيج التخصيط -
. التخصيط عسمية تعتسج عمى اإلدارة العميا -

 :أىسية التخصيط 2.1.2.2

 إفَّز  حيث ، كما قج يحسمو مغ مفاوآت كتقمبات،تبخز أىسية التخصيط في تػقعاتو لمسدتقبج
 أؼ أفَّز تحقيقيا يتع إلالؿ فتخة زمشية ،األىجاؼ التي ُيخاد الػصػؿ إلييا ىي أىجاؼ مدتقبمية

 مسا يفخض عمى روج اإلدارة عسج االفتخاضات الالزمة ِلَسا قج تقرخ،محجدة قج تصػؿ كقج 
 كتكػيغ فكخة عّسا سيكػف عميو الػضع عشج البجء في تشفيح ،يكػف عميو ىحا السدتقبج

 (. 84  ص،2016دمحم، )األىجاؼ كإلالؿ مخاحج التشفيح السختمفة 

تعتبخ  كالتي الخشيجة، كاإلدارة الحكع مبادػء عمى مختكًدا كػنو مغ التخصيط أىسية كتشبع
 مػارده عمى باالعتساد كذلظ كالشيػض، كالخقي لمتحخر يدعى مجتسع أؼ في أساسية

التخصيط التشسػؼ االستخاتيجي لمسجف كالبمجات ): الحاتية كتتسثج ىحه السبادغ بسا يمي كمقػماتو
(: 8، ص 2008الفمدصيشية ،

 الخاص كالقصاع السحمي كالسجتسع السػاششيغ مذاركة عمى االعتساد حيث  مغ:السذاردة -
 عمى القخار اتخاذ كعسميات التشسػية القزايا كاألكلػيات تحجيج في الذأف ذكؼ  كوسيع

 .السحمي السدتػػ 
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 الخاص كالقصاع السحمي كالسجتسع السػاششيغ مذاركة حيث  مغ:كالسداءلة الذلافية -
 متابعة في بارزة مكانة كتبػء التشسػية، كتشفيح الشذاشات تخصيط في الذأف ذكؼ  كوسيع
 .السخوػة االىجاؼ كتحقيق اإلنجازات كتقػيع

 التكاممية حيث كمغ كالبيئية كاالقترادية االوتساعية لمقزايا التصخؽ  حيث  مغ:التلاممية -
 الييئات كمػازنات الييكمي/الفيديائي كالتخصيط اإلدارية السختمفة السدتػيات إلصط مع

 .السحمية
 االعتبار بعيغ األإلح مع األكلػية ذات القزايا عمى التخكيد حيث  مغ:اًلستخاتيجي البُءعج -

 .كالسعػقات السحتسمة الستاحة كالفخص السػارد

:  أنػاع التخصيط3.1.2.2
تتعجد أنػاع التخصيط شبًقا لعجد مغ السؤشخات كالسحجدات كاألىجاؼ التي يدعى لتحقيقيا كج 

. مغ يعسج في حقج التخصيط

 تػويو عمى بالتالي يعسجك اإلستخاتيجي، بالتخصيط يعخؼ ما أك البعيج التخصيط لمسجػ يبجأ
 Gitman,2003.p)القخيب  السجػ في السػازنات ككحلظ، التذغيمي التخصيط كصياغة

108.) 

كيسكغ تػضيح أنػاع التخصيط كسا أوسعت عميو مجسػعة كبيخة مغ الجراسات في السحاكر 
 :التالية

التخصيط مغ حيث الجية : أكًلا 
 (247ص ، 2003عبج الفتاح كالرحغ، )التخصيط  مغ نػعيغ ذكخ يسكغ السجاؿ ىحا كفي
 :السخددي  التخصيط .1

االستعانة  دكف  محجدة وية في كاإلقخار التخصيط مخاحج كافة عسج يتع أفْ  بو كيقرج
التشفيح  كعمييا السدتػيات تمظ عمى مفخكضة الخصط تكػف  كىشا األإلخػ، اإلدارية بالسدتػيات

 .فقط
 :الالمخددي  التخصيط .2

الػحجات  كافة فتذارؾ السذاركة، مبجأ اعتساد يتع حيث ،السخكدؼ  التخصيط عكذ كىػ
 أك اإلقخار أك اإلعجاد مخاحج في سػاء التخصيط عسمية في األإلخػ  اإلدارية كالسدتػيات

 .التشفيح
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 .الدمشية التخصيط مغ حيث اللتخة :ثانياا
: كيقدع إلى ثالثة أقداـ رئيدة ىي

  :التخصيط قريخ السجر .1
 كيدسى ىحا الشػع فأقج، السجػ تتخاكح مغ سشة قريخكىػ عبارة عغ تخوسة حقيقية لخصط 

 كقج تفرياًل، حيث يكػف التخصيط أكثخ التكتيكي،مغ التخصيط في بعس األحياف بالتخصيط 
 (.200  ص،2006األغبخؼ، )يذسج األنذصة كالفعاليات اليػمية 

  :التخصيط متػسط السجر .2
 بعس)يتصمب التخصيط متػسط السجػ فتخة زمشية أكثخ مغ سشة كأقج مغ عذخ سشػات 

 كىحا الشػع مغ التخصيط يذتسج عمى كضع إلصط ،(سشػاتقج مغ إلسذ أالسخاوع تحكخ 
 ىػ الحاؿ بالشدبة لخصط التشسية االقترادية السجػ، كساتفريمية لمتخصيط شػيج 

 .كاالوتساعية
 :التخصيط شػ ل السجر .3

 بيغ عذخ سشػات كعذخيغ سشة، كىػ أكثخ تعقيًجا كأصعب تشفيًحا، غيخ أفَّز لو ووالوكتتخاكح 
التخصيط )كيصمق عمى ىحا الشػع ، قيسة في تحقيق األىجاؼ عمى السجػ الصػيج

الحؼ يتسيد بشػعيغ أحجىسا تخصيط استخاتيجي دفاعي الغخض مشو تحييج ( االستخاتيجي
كالثاني تخصيط استخاتيجي ىجػمي الغخض مشو ، بعس الستغيخات التي تؤثخ عمى التشسية

كقج ترج فتخة ، التعخؼ إلى كافة الفخص السدتقبمية التي يسكغ استغالليا ألغخاض التشسية
 كىػ ليحا السجػ ، بعيجة ربسا إلسديغ عاًما أك أكثخ مغ مائة عاـوماؿىحا التخصيط إلى 

ص ، 2000الحاج دمحم، )يكػف أقخب إلى الترػر الحؼ يأإلح شكج استخاتيجية مدتقبمية 
139). 

 

  (26  ص،2006 حافظ،)التخصيط مغ حيث السدتػ ات العامة : ثالثاا
 

 :التخصيط اإلقميسي .1
ييتع ىحا الشػع مغ التخصيط بػضع إلصط إلاصة لمسشاشق السختمفة كالتقديسات اإلدارية في 

 .(السحافطات، الػاليات، األقاليع)الجكلة 
  :يالتخصيط السحل .2
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يخكد عمى تحقيق أىجاؼ مذخكعات محجدة عمى مدتػػ السجتسعات السحمية كالػحجات 
 كاليجؼ مشو تصػيخ ىحه القصاعات مغ إلالؿ االستخجاـ األمثج لمسػارد لتمبية اإلنتاوية،

 .إمكانياتاالحتياوات السحمية بشاًء عمى ما يتػفخ فييا مغ 
  :يالتخصيط القصاع .3

 التخصيط بتكامج عشاصخ التشسية في قصاع كاحج محجد مغ القصاعات الشػع مغييتع ىحا 
 بحيث يتع التخصيط الدراعة،أك مجاؿ مثاًل، االقترادية أك االوتساعية كسجاؿ التعميع 

 كما ىػ متاح مغ إمكانيات ق، كذلظ في ضػء أىجافو كمؤشخاتو كعػامج،الخاص بكج قصاع
.  متػفخ لو مغ إمكانياتكما ىػ ، السجتسعغايات كأىجاؼشار إعمى أْف يكػف ذلظ كمو في 

 ،ابتجائي) حيث يذسج التخصيط وسيع السخاحج كالسدتػيات التعميسية ،كذلظ مثج قصاع التعميع
 الفقخؼ ألؼ تشسية اقترادية العسػدكىػ القصاع الحؼ يسثج ، (كوامعيعالي ، ثانػؼ ، إعجادؼ

 .س الساؿ البذخؼ أىع مغ أؼ ثخكة أإلخػ في السجتسعأباعتبار أفَّز رالجكلة، كاوتساعية في 
  :التخصيط السؤسدي .4

 أك مؤسدة أك مشذأة التخصيط الخاص بشذاط مذخكع في أؼ السؤسدي،كيذسج التخصيط 
 حيث يتع تحجيج وجاكؿ العسج كالبخامج الدمشية الخاصة بكج مخحمة مغ مخاحج التشفيح غيخىا،

 (.94  ص،2006، األغبخؼ )حتى مػعج االنتياء مشو 

:   مخاحل التخصيط في البي ة اللمدصيشية4.1.2.2
عسمية تحزيخ  (2017دليج التخصيط التشسػؼ السحمي لمسجف كالبمجات الفمدصيشية، )يقدع 

كتشفيح كمتابعة كتقييع الخصط التشسػية السحمية لمسجف كالبمجات الفمدصيشية إلى إلسدة مخاحج 
أساسية، كج مخحمة تزع إلصػات عجة كػنو السخوع األحجث كاألكحج الحؼ يدتخجـ ىحا 

. الخرػص عمى حج عمع الباحث

:  التشطيع كالتحميل: السخحمة األكلى

 عمى مجسػعة متخابصة مغ السخاحج، كالتي يدبقيا عسمية ؼإفَّز التخصيط كعسمية أساسية يشصػ
التشطيع كالتحميج، كتأتي ىحه السخحمة لمتحزيخ لعسمية التخصيط، كتختكد مخحمة التشطيع 

: كالتحميج عمى التالي
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التيي ة كاإل جاد كحذج أصحاب العالقة مغ خالؿ : أكًلا 
 تػويو األمخ بجاية في الزخكرؼ  مغ :تػجيو اليي ة السحمية كالسؤسدات السجتسعية .1

 الجية قبج مغ السحمية الخصة التشسػية إعجاد لعسمية السجتسعية كالسؤسدات السحمية الييئة
 قبج مغ بحلظ القياـ حيث يسكغ السشصقة، تمظ في السحمي الحكع مجيخية كىي ،عشو السدئػلة
 .متصػع أك استذارؼ 

السحمية،  الييئة قبج مغ العسمية ليحه الجيج الفيع ضساف في ىحه التػويو عسمية أىسية كتكسغ
 الجيج الفيع كضساف الجليج، ىحا في السػوػدة كىي السعتسجة، السشيجية اتباعيا كضساف

 التي األساسية السبادغ بعس كتخسيخ الخصة، إعجاد عسمية في لمسذاركيغ لألدكار السختمفة
 السحمي الحكع مجيخية دعع تقجيع ككحلظ العسج، أثشاء عمييا الحخص الييئة السحمية عمى

 التشسػية الخصة إعجاد نجازإ في يداىع أفْ  شأنو مغ كمو ىحا. الخصة عسمية إعجاد في لمييئة
 .إشالة دكف  مشاسب زمشي ضسغ إشار السحمية

 مدتػػ  عمى الالزمة السؤسداتية التختيبات  تتسثج:إجخاء التختيبات السؤسداتية الالزمة .1
 كقائسة ،األساسي التخصيط فخيق كنػاة  التشسػؼ السحمي التخصيط لجشة بتذكيج السحمية الييئة
 التشفيح إلصة إلى إضافة، التشسػية لجاف السجاالت كنػاة  األكلية العالقة صحابأ حرخ

 .التخصيط عسمية كىيكمية
 التشسػؼ  التخصيط عسميات نجاح أسباب أىع مغ  إفَّز :كاع ىيكمية إلدارة  سمية التخصيط .2

 الجيات ىحه الييكمية ُتطيخ أفْ  عمى العسمية، إلدارة كاضحة ىيكمية كوػد ىػ االستخاتيجي
 تػفيخ في الييكمية كوػد أىسية تكسغ. بيشيا فيسا الستبادلة كالعالقات العسمية في السذاركة

 مغ بالتأكيج يديج مسا التخصيط؛ عسمية في أدكارىع السذاركيغ لجسيع متكاممة تػضح صػرة
 شسػح عغ تعبخ كاقعية بخصة كالخخكج العسمية بالسذاركة إلنجاح كالتداميع ىتساميعا دروة

 .العالقة أصحاب
 عسمية االستخاتيجي التشسػؼ  التخصيط عسمية  إفَّز :ترسيع خصة تشليح  سمية التخصيط .3

 لحا أنذصة؛ تتزسغ إلصػات كالخصػة مغ تتكػف  مخحمة كج مخاحج، عمى تشفيحىا يتع مسشيجة
أؼ )التخصيط  عسمية لتشفيح كاضحة إلصة رسع ال ُبجَّز مغ فّعاؿ بذكج العسمية سيخ لزساف
 كالخصػات السخاحج يػضح تفريمًيا زمشًيا اإشارً  التشفيح إلصة تذكجك. (لمتخصيط تخصيط

 الستػقعة كالسخخوات األنذصة ىحه تشفيح عغ السدؤكلة تشفيحىا كالجيات الػاوب كاألنذصة
 .مشيا
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 تذخيز الػاع القائع: ثانياا
 التشسػية التػويات بتحجيج البجء قبج: جسع كتحميل البيانات كالسعمػمات الالزمة .1

 يتصمب كىحا فييا، التشسػية القائع لمسجاالت الػضع تذخيز ال ُبجَّز مغ مجيشة، ألؼ السدتقبمية
 لمتجسع كتحميميا وسعيا يتع أفْ يجب  حيث ،(كتػثيقيا (الالزمة كالسعمػمات البيانات تػفيخ

 .الػاقع التشسػؼ  تذخيز لعسمية مجإلاًل مشصقًيا تذكج أفْ  أوج مغ الدكاني
 ألؼ مجيشة السدتقبمية التشسػية التػويات بتحجيج البجء قبج:  السجاًلت التشسػ ةتذخيز .2

 كىحا يتصمب تػفيخ البيانات التشسػية فييا، لمسجاالت القائع الػضع تذخيز ال ُبجَّز مغ
 تذكج أفْ  أوج مغكالسعمػمات الالزمة، حيث يجب أف يتع وسعيا كتحميميا لمتجسع الدكاني 

 .الػاقع التشسػؼ  تذخيز لعسمية مجإلاًل مشصقًيا
 سبعة إلى السحمية الييئات بشذاط الستعمق التشسػؼ  العسج تقديع يسكغ الفمدصيشية الحالة في

 أفْ  عمى السحمية، الييئات قجرات كتصػيخ السؤسدي البشاء ليا مجاؿ يزاؼ تشسػية مجاالت
العجالة كالذفافية كالشداىة  ) التي تتسثج في الخشيج كالحكع الذفافية تعديد مبادغ ُتخاعى

، باإلضافة إلى دكر الحكع السحمي في االستجابة الحتياوات (كالسداكاة كالسداءلة كالسذاركة
السػاششيغ في ضج السدئػكلية الستبادلة، كدكر السػاشغ في السذاركة في رسع الدياسات 

 السجاالت في ككضع القخار في ضج تحسج السدؤكلية تجاه السجتسع كىيئات الحكع السحمي
 : كافةالتشسػية

 مجاؿ التخصيط كالتشطيع. 
 مجاؿ الخجمات االوتساعية. 
 مجاؿ االقتراد السحمي. 
 مجاؿ البيئة كالرحة العامة. 
 مجاؿ الخجمات البمجية كالبشي التحتية. 
 مجاؿ األمغ كإدارة الكػارث. 
 مجاؿ الثقافة كالخياضة. 
 مجاؿ البشاء السؤسدي. 
 التشسػؼ  العسج مجاالت تذخيز نتائج تػثيق الزخكرؼ  مغ: تحزيخ التقخ خ التذخيري .3

 التقخيخ "التقخيخ يتزسغ عمى أفْ  التذخيري، التقخيخ ُيدسى كاحج تقخيخ في السختمفة
 .ؼ لمسجيشةالدكاف التجسع دليج إلى إضافة" بالبمجية الخاص السؤسداتي التذخيري

 



 
41 

 

اإلشار التشسػي : السخحمة الثانية

 تخكد أف استخاتيجية تشسػية إلصة ال ُبجَّز ألؼ: تحجيج التػجيات اًلستخاتيجية لمسجتسع: أكًلا 
 التشسية تحقيق في اكتأثيخً  أىسية كاألكثخ السمحة القزايا عمى الػاقع لتحديغ سعييا في

 إلصػط بسشدلة كىي األكلػية، ذات التشسػية القزايا ىشا عميو اصصمح ما كىي السحمية،
 تحجد أفْ  الزخكرؼ  مغ كعميو لمسجيشة، التشسػية األىجاؼ تبشى كعمييا التخصيط لعسمية التػوية

 كمعصيات حقائق إلى باالستشاد التخصيط عسمية مغ مبكخة مخحمة في بػضػح القزايا ىحه
 مغ تحج التي السذاكج عغ القزايا تعبخ عاـ كبذكج .كاسعة مجتسعية كبسذاركة كاقعية
 العسج مجاالت مشيا تعاني التي السعػقات أك الزعف وػانب تعكذ كبحلظ السجيشة، تشسية

 .عمييا كالبشاء تصػيخىا يسكغ قػة كنقاط إيجابية وػانب عغ تعبخ كقج السختمفة التشسػؼ 
 محجدة فتخة إلالؿ إلييا الػصػؿ إلى السجيشة تصسح لمسدتقبج صػرة ىي: تحجيج الخؤ ة .1

 عمييا كيتفق صياغتيا في يذارؾ نرية بعبارة عشيا كيعبخ سشة، 16 ىشا تقجر الدمغ، مغ
 .السحمي كالسجمذ السحمي السجتسع مسثمي
 االستخاتيجي التخصيط كمخخوات لعسمية التػويو بػصمة كػنيا في الخاية أىسية تكسغ

 .لمسجيشة األكلػية ذات التشسػية القزايا أىع عمى االتفاؽ بعج مباشخة تحجيجىا كيتع التشسػؼ،
 ستخاتيجيةا تشسػية إلصة ألؼ الفقخؼ  العسػد بسشدلة األىجاؼ تعتبخ: صياغة األىجاؼ .2

 .الخصة تشفيح فتخة إلالؿ السجيشة في التشسػؼ  لمعسج العاـ اإلشار نَّزيا تخسعإ حيث تشسػية،
 كالتي كالفخعية الخئيدية كمكػناتيا البخامج التشسػية  تعتبخ: (األنذصة)صياغة البخامج  .3

 يخكنو ما فَّز إ حيث لمسػاششيغ، بالشدبة شيء أىع أنذصة معيشة أك مذاريع أك بتجإلالت تتسثج
 لحا األرض، عمى نجازهإك تشفيحه يتع ما كإنَّزسا كال األىجاؼ القزايا كال الخاية ليذ الخصة مغ

 كمغ الدكاني، التجسع احتياوات عغ تعبخ التشسػية التي البخامج برياغة االىتساـ يجب
 تتسثج ما عادة كالتي ،السادية السدتمدمات فقط  عمى التخكيد يتع ال أفْ  السجاؿ ىحا في السيع
 القجرات بشاء مػضػع عمى أيًزا األىع التخكيد كلكغ كمكػناتيا، لمبخامج التحتية بالبشية
 مغ التحتية كالبشية السادية مع السدتمدمات تكاممية رئيدية كسكػنات كالتصػيخ البحث ككحلظ

 .مدتجاـ ُبعج ذك البخنامج يكػف  أف أوج
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خصط التشليح كالستابعة : السخحمة الثالثة

 .إ جاد خصط التشليح ككصف مكػنات البخامج: أكًلا 

لزساف تشفيح الخصة التشسػية بذكج فّعاؿ فإنَّزو مغ الزخكرؼ  :إ جاد الخصة الخبا ية .1
كتقجيخ  (األنذصة)تصػيخ إلصة تشفيح تتزسغ بخنامج زمشي متكامج لتشفيح مكػنات البخامج 

 .التكمفة الستػقعة بكج مشيا كالجية السخشحة لتشفيحىا كتسػيميا

 إلصة ىي السحمية التشسػية الخصة عغ السشبثقة التشفيح إلصة إفَّز  :رإ جاد خصة الدشة األكؿ .2
ال ُبجَّز  كتقييسيا كمتابعتيا تشفيحىا كلتدييج سشػات، أربع متكاممة مجتيا أنَّزيا إلصة أؼ رباعية؛

 الدشة تمظبخامج  لتشفيح مكػنات ازمشيً  اإشارً  تتزسغ األكلى، بحيث لمدشة إلصة إعجاد مغ
 .كتسػيميا لتشفيحىا السخشحة الستػقعة كالجيات السالية كتكاليفيا

 أصحاب مسثمي مذاركة ال ُبجَّز مغ: مخاجعة السذار ع السقتخحة كتحجيجىا بذكل نيائي .3
 السذاريع أفَّز  مغ لمتأكج  كذلظ؛لسجيشةؿ التشسػية كالسذاريع األىجاؼ تحجيج عسمية في العالقة

 يخاه  ما بحدب لسجيشةؿ الحقيقة االحتياوات بالفعج تمبي الخصة فتخة إلالؿ تشفيحىا سيتع التي
 مسا كمخخواتيا الخصة بسمكية شعػرىع مغ بالتأكيج ستديج مذاركتيع أفَّز  كسا السػاششػف،

 تحجيج عسمية في العالقة أصحاب مسثمي مذاركة تحقيق كيسكغ ىحا. تشفيحىا عسمية يديج
 .كالسذاريع األىجاؼ

.  كالتقييعةكاع خصط الستابع: ثانياا

 ال ُبجَّز مغ الخصة، سشػات مجار عمى التشسػية لمبخامج اإلنجاز مؤشخات تحقق مجػ لتقييع
 كىي لمقياس؛ كقابمة كاضحة داللة ذات تشسػية مؤشخات عمى تختكد كتقييع متابعة كوػد ولية

 كالبخامج السجاالت بيغ يخبط وجكؿ كىي كالتقييع، الستابعة مرفػفة ىشا يصمق عميو ما
 .كمؤشخاتيا التشسػية

 تشفيح عسمية إلدارة أك مؤسدة إلدارة سػاء السيسة اإلدارية االمػر مغ الستابعة عسمية تعتبخ
 ما كاتخاذ تفاقسيا قبج األإلصاء اكتذاؼ الستابعة إلالؿ مغ يسكغ حيث محمية، إلصة تشسػية

 إلاصة التشفيحية لمجيات حافًدا تذكج الستابعة عسمية أفَّز  كسا ترحيحية، مغ إوخاءات يمـد
 تكػف  أفْ  حيث مغ أك انجازه يتع ما حيث مغ سػاء أعساليا نتيجة عغ أنَّزيا تربح مداءلة
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 كاضحة الستابعة كأدكات وليات تكػف  أفْ  الزخكرؼ  مغ فإنَّزو كلحا العسج سميسة، إوخاءات
 .العالقة ذات األشخاؼ وسيع قبج مغ)  البجايةمغ (عمييا كمتفق

 شالقياإ كةتبشي كثيقة الخط: ثالثاا

التشسػية  الخصة تقخيخ ُيدسى كاحج تقخيخ في التخصيط عسمية مخخوات تػثيق الزخكرؼ  مغ
 الجغخافية الخرائز أىع عغ ممخًرا أيًزا التقخيخ ىحا يتزسغ أفْ  عمى السحمية،

 .التقخيخ مغ ودًءا كالتقييع كالستابعة التشفيح، مرفػفتي كتكػف  لمتجسع، كالجيسغخافية

آليات التشليح : السخحمة الخابعة

إجخاءات التشليح : أكًلا 

 كمقتخحات مكػنات البخامح كالبشػد السخجعية ككثائق العصاءات رتحزيخ دراسات الججك .1
 الالزمة التحزيخات ىي ما كاضًحا يربح الدشػية التشفيح إلصة تحزيخ بعج: لمخصة الدشػ ة

 مقتخحات -الججكػ  دراسات )إعجاد التحزيخات تذسج كقج. البخامج بتشفيح مكػنات البجء قبج
 .(عصاء ككثائق مخصصات - بشػد مخوعية - تفريمية

 كأقداـ دكائخ مع كالتعاكف  بالتشديق السحمي التشسػؼ  التخصيط كحجة تقػـ ذلظ، عمى بشاء
 الخصة ىحا مغ األكلى الدشة بخامج مكػنات لتشفيح الالزمة التحزيخات بإعجاد السعشية البمجية
 .الدشػية التشفيح لخصة البمجية مجمذ إقخار بعج التحزيخات مباشخة ىحه بإوخاء البجء كيسكغ

 الييئة كأقداـ دكائخ امتالؾ إفَّز : تحزيخ الخصط الدشػي لألقداـ كإقخار السػازنة الدشػ ة .2
 فيحه ضخكرًيا؛ يعج أمًخا السحمية التشسػية الخصة عغ مشبثقة سشػية تشفيح لخصط السحمية
 دكائخ الجكائخ، ىحه فتجعج مغ السختمفة، البمجة كأقداـ دكائخ لعسج مخوعية اأشخً  تذكج الخصط
 إيجاًبا بالتأكيج يشعكذ كىحا الخجمات، لتقجيع دكائخ فقط كليدت تشسػية راية ضسغ تعسج
 . عاـ بذكج البمجية كأداء رسالة عمى

 األداء تقييع عسميات في األقداـ لجػ الدشػية إلصط التشفيح كوػد مغ االستفادة كيسكغ
  .السحمية لمييئة الحاتي السؤسدي

لتشفيح  شيخؼ  زمشي إشار عمى ما قدع أك لجائخة الدشػية التشفيح إلصة تحتػؼ  أفْ  السفيج كمغ
ككحلظ  ،إدارتيا عغ السدئػؿ كالذخز ،الستػقعة السالية كتكاليفيا ،الدشة تمظبخامج  مكػنات

 .لتشفيحىا الالزمة التحزيخات
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 كعمى سشػية، تشفيح إلصة تستمظ السحمية الييئة في األقداـر كالجكاغ تكػف  السخحمة ىحه في
 كمغ ىحا. األصػؿ حدب الدشػية مػازنتيا ضسغ تشفيحىا تكاليف إدراج الييئة السحمية

 عاـ كج مغ أيمػؿ شيخ نياية حتى الدشػية مػازنتيا تحزيخ مغ البمجية أْف تشتيي السفتخض
 حدب العتسادىا أكؿ تذخيغ شيخ بجايات في السحمي الحكع كزارة إلى تسييًجا لتدميسيا

 التشسػية إلصتيا مع الدشػية البمجية مػازنة اندجاـ ضخكرة باالعتبار وإلحة الػزارة األصػؿ،
 .عشيا السشبثقة الدشػية كإلصط التشفيح السحمية

 العػامج مغ البخامج لتشفيح الالـز التسػيج تػفيخ يعتبخ: حذج السػارد كبشاء الذخاكات: ثانياا
 االشارة مغ ال ُبجَّز  كىشا كمخخواتيا، السحمي التشسػؼ  التخصيط لشجاح عسمية كالسيسة األساسية

 يةدلمبج الستاحة كاإلمكانيات السػارد مغ كاالستفادة الحاتي عمى التسػيج االعتساد ضخكرة إلى
 يسشع ال بالصبع كىحا الخصة، إعجاد مخحمة إلالؿ كتحجيجىا دراستيا تع أنًّو مغ السفتخض كالتي
 أك كػزارة الحكع السحمي( الخسسية الجيات إلالؿ مغ الالزمة األمػاؿ بعسمية تجشيج القياـ

 .مباشخة السانحة لمجيات التػوو إلالؿ مغ أك ،)البمجيات تصػيخ كإقخاض صشجكؽ 

. تقييع كإ جاد الخط الدشػ ة القادمة: السخحمة الخامدة

.  تقييع كاشالعةمتابع: أكًلا 

 إلالؿ مغ الستابعة تكػف  بحيث سشػؼ؛ بذكج الدشػية التشفيح إلصة متابعة تتع أفْ  السيع مغ
 كأيًزا ليا، مخصط كاف ما بحدب ما عاـ في تشفح لع التي الستأإلخة البخامج مكػنات ضبط

 في تشفيحىا السفتخض مغ ككاف ُمَدّبق بذكج نفحت التي البخامج مكػنات ضبط إلالؿ مغ
 نجازإك التشسػية األىجاؼ تحقق لسجػ سشػؼ  تقييع إوخاء السيع مغ أنَّزو كسا .الحقة أعػاـ

 حجدت التي التشسػية السؤشخات عمى التقييع يختكد أفْ  عمى الخصة؛ حجدتيا التي البخامج
 التشسػية البخامج بيغ تخبط التي السرفػفة كىي كالتقييع؛ الستابعة مرفػفة في مدبًقا

 الدشة إلصة مدػدة إعجاد يتع ذلظ عمى كبشاء قياسيا، كشخيقة كمرادرىا كمؤشخات القياس
 .القادمة

 الييئة مجمذ كاشالع لمخصة الدشػؼ  التقييع إعجاد مغ االنتياء كبعج السخحمة، ىحه في
 ىحه عمى أيًزا السحمي السجتسع شالعا الزخكرؼ  مغ يربح التقييع؛ ىحا نتائج السحمية عمى

 .الشتائج
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 إ جاد الخط الدشػ ة القادمة: ثانياا

التشفيح  إلصة إعجاد باإلمكاف يربح لمخصة، الدشػية كالتقييع الستابعة عسمية مغ االنتياء بعج
 عسمية إلالؿ تػصيات مغ نتج ما عمى باالعتساد كذلظ ،(نيائي بذكج)القادمة  الدشػية

 .الستابعة كالتقييع

 التي الدشػية التشفيح إلصة باعتساد البمجية مجمذ يقػـ أفْ  السخحمة ىحه في الزخكرؼ  مغ
 الييئة كأقداـ دكائخ أعجتيا التي األقداـ كإلصط السحمي التشسػؼ  التخصيط كحجة أعجتيا

 االعتبار بعيغ ألإلحىا تسييًجا البمجية مجمذ قبج مغ الخسسية صفة إلعصائيا السحمية؛ كذلظ
. ةلمبمجؼ الدشػية السػازنة عشج إعجاد

كعميو يخػ الباحث أفَّز التخصيط مغ الػضائف األساسية للدارة، كتعتبخ السػازنات إحجػ أىع 
أدكات التخصيط التي تدتعسميا السؤسدات، لحا ال ُبجَّز مغ تحجيج أبعاد التخصيط التي يسكغ ليا 

الخاية كالخسالة، ): أْف تؤثخ عمى إعجاد السػزانات لجػ البمجيات، كمغ أىع تمظ األبعاد
، كتع تحجيجىا لتػافقيا مع شبيعة الجراسة (األىجاؼ، األنذصة، الستغيخات البيئية، اإلدارة العميا

. الحالية، كالتي تتعمق بصبيعة كبيئة العسج اإلدارؼ كالسالي في بمجيات قصاع غدة
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 :انمطهب انثاني (2.2.2)

تقييم األداء 

: لسقجمةا
 كعمى وسيع السؤسداتتعتبخ عسمية تقييع األداء مغ العسميات السيسة التي تسارسيا 

كىي ،  مغ اإلدارة العميا كانتياًء بالعامميغ في أقج السخاكد الػضيفيةا بجءً السؤسدةمدتػيات 
كالتي عمى أساسيا يتع مقارنة األداء الفعمي بسا ىػ ، أحج أدكات الخقابة اإلدارية الفاعمة

 عسج السؤسدة فيي كسيمة تجفع اإلدارات لمعسج بحيػية كنذاط نتيجة مخاقبة أداء، مدتيجؼ
 كلكي تحقق العسمية األىجاؼ السخوػة مشيا يجب التعامج ، العامميغ بذكج مدتسخكأداء عسج 

معيا بذكج نطامي كدقيق كبسذاركة وسيع األشخاؼ التي مغ السسكغ أْف تدتفيج مغ الشتائج 
  .الشيائية لعسمية التقييع

كيقاس أداء السؤسدة اعتساًدا عمى مؤشخات تجمج في إلصة استخاتيجية متكاممة، كال يسكغ 
قياس األداء ما لع يتع تقديع كيانات العسج داإلج السؤسدة إلى مخاكد مدئػلية محجدة تقجـ 

 (20، ص 2009وبيغ، )التقاريخ عغ أدائيا كتكػف مدؤكلة عشو 

:  مليـػ تقييع األداء1.2.2.2
 عسمية تحميج كقياس األعساؿ السشجدة :تقييع األداء  مى أنَّنو (Devrise) خؼ ديلخز 

(.  401، ص 2008الصعامشة، )إلالؿ فتخة زمشية معيشة 

 لقياس ،كمدتسخة إدارية مشطسة عسمية ىي األداء كتقييع قياس عسمية بأفَّز  القػؿ كعميو يسكغ
األداء كالدمػؾ  كفق معاييخ السػضف أداء أىجاؼ تحقيق نتائج كتقييع ،األحكاـ كإصجار

الستعمقة بالعسج، ككحلظ يسكغ القػؿ إفَّز مجاؿ تقييع األداء يذسج وسيع األنذصة داإلج 
السؤسدة في ضػء السعمػمات الخقابية التي يتع التػصج إلييا، كذلظ بيجؼ التأكج مغ أفَّز 

األنذصة الفعمية تديخ نحػ ما ىػ مخصط ليا، مع إمكانية اتخاذ اإلوخاءات الترحيحية في 
حالة انحخاؼ مدارات بعس األنذصة عّسا ىػ مخصط لو، كمغ إلالؿ التعخيف يتزح 

: إلػاص عسمية التقييع
  ىي عسمية يتع الحكع فييا بذكج مػضػعي كدكف تحيد عمى ويػد العامميغ، كبالتالي

 .مكافآتيع برفة عادلة عمى ما يعسمػف كيشتجػف 
 تخزع لسعاييخ أداء كأسذ لمسقارنة. 
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  عسمية دكرية؛ حيث أنَّزيا تتكخر غالًبا مخة كج سشة، أك أقج مغ ذلظ أك أكثخ حدب
 .السؤسدة كالػضيفة

 ىي عسمية شاممة تيجؼ إلى قياس ما تع إنجازه مغ قبج مؤسدة معيشة. 
 ىي عسمية مقتخنة بفتخة زميشة محجدة. 

:  أىسية تقييع األداء2.2.2.2
 في السػارد البذخية إدارة مجاؿ في ضيػره مشح كبيًخا تصػًرا األداء، تقييع مفيػـ تصػر لقج

 عمى أداء الحكع مجخد عمى مقترًخا استخجامو يعج فمع العذخيغ، القخف  مغ العذخيشات
السػارد  إدارة في محػرًيا مختكًدا اليػـ أضحى بج أدائو؛ في القرػر وػانب كتحجيج السػضف،
الجػانب  مغ العجيج في تدتخجـ نتائجو كأصبحت السػضفيغ، لتشسية أساسية ككسيمة البذخية،
. اإلدارية االتلموا في الحيػية

كتحطى عسمية تقييع األداء في مختمف السؤسدات كإلاصة في البمجيات مشيا بأىسية بارزة 
: ككبيخة كفي وػانب كمدتػيات عجة كمختمفة، كيسكغ إبخازىا في اآلتي

 مى مدتػر السػضف : أكًلا 

 أىسية تقييع األداء عمى مدتػػ السػضف مغ إلالؿ (210، ص 2003)الييتي فقج أكضح 
: التالي

 الكذف تزسغ ال السختمفة االإلتبار أساليب كانتِلَسا  :الججيج السػضف صالحية تحجيج 
 تحجيج مجاؿ في أىسيتيا تبخز األداء تقييع نتائج فإفَّز  بجقة العامج الفخد كفاءة دروة عغ

 قيامو صالحية إلالؿ مغ العامج الفخد أداء دروة نَّزيا تبيغإ حيث الججيج، السػضف صالحية
 .كضيفتو بػاوبات الفعمي

 االإلتيار أسمػب تحديغ في التقييع نتائج تفيج :فكالتعيي اًلختيار سالمة مجر  مى الحكع 
 لشتائج يكػف  كلكي. السشاسب السكاف في السشاسب الذخز كضع مبجأ يحقق بسا كالتعييغ
 تحت لمعامميغ بالشدبة شيخًيا التقييع بعسمية القياـ يجب السجاؿ ىحا في أكبخ قيسة التقييع

 .االإلتبار
 عسمية تجخؼ  العامج الفخد أداء دروة تحجيج فبعج: كالتخقية الشقل  شج بيا اًلستخشاد 

 نفذ في أإلخػ  كضيفة إلى بشقمو ذلظ يكػف  كقج، الػضيفة متصمبات كبيغ بيشيا السالئسة
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 التقييع عسمية أسفخت إذا أعمى كضيفة إلى بتخقيتو ذلظ يكػف  كسا أدنى، مدتػػ  أك السدتػػ 
 .الحالية كضيفتو في تدتغج ال ميارات كوػد عغ
 تحجد التقييع نتيجة إفَّز : التجر بية اًلحتياجات كتحجيج السصمػب األداء مدتػر  تحجيج 

 يعساًل مًعا فْ أ كالعامج اإلدارة فتدتصيع كضعف قػة نقاط مغ فيو بسا العامج الفخد مػقف
 بشقاط العامج الفخد معخفة تؤدؼ كسا بالتجريب، الزعف نقاط عمى التغمب شخيق رسع عمى
 نقاط كتحجيج، أفزج مدتػػ  تحقيق أك مدتػاه  عمى لمسحافطة مشيا االستدادة إلى قػتو

 .التجريب بخامج لتخصيط الرحيحة البجاية ىػ العامج لجػ الزعف
 العادؼ أوخه إضافة إلى العامج مشح يتع :التذجيعي السكافآت مشح  شج بيا اًلستخشاد 

 ىحا كيؤدؼ العادية، كضيفتو كاوبات عميو تفخضيا التي تمظ مغ أكثخ حققيا فائجة مقابج
 في ما كج بحؿ إلى مدتػػ  أقج ىع مغ كدفع مدتػاىع عمى السستازيغ محافطة إلى األسمػب
 تػوج كبحلظ السكافأة ىحه عمى فيو يحرمػف  الحؼ األفزج السدتػػ  إلى لمػصػؿ ويجىع

 يجب التذجيعية السكافآت كمشح األداء تقييع نتائج بيغ الخبط كلدالمة، العامميغ بيغ السشافدة
 يدتحقيا مغ إال عمييا يحرج ال حتى كبيخة بجروة كدقيقة مػضػعية الشتائج تمظ تكػف  فْ أ

 .لمعامميغ حقيقًيا حافًدا فعاًل كتكػف 
 تبيغ التقييع نتيجة كانت إذا: السذخفيغ مدتػر  كتحديغ كاإلشخاؼ الخقابة فا مية 

 إذا الدميع كالحكع كالتػويو اإلشخاؼ عمى الخئيذ مقجرة كحلظ تعكذ فإنَّزيا العامج أداء مدتػػ 
 تشسية عمى العسج إلى سيجفعو مسا ؛أعمى مدتػػ  مغ لمسخاوعة الخئيذ تقييع نتيجة إلزعت
 العامميغ ثقة فيػفخ التقييع نتائج دقة عمى سيشعكذ ذلظ أفَّز  شظ كال ،القيادة شئػف  في مياراتو

 .القخارات اتخاذ عشج عمييا االعتساد إلى كيصسئغ فييا
 يقيع الحؼ بالشطاـ العامج الفخد إللساـ نتيجة ذلظ يتحقق: الػضيلة أداء بسدتػر  الشيػض 

 مشو اإلدارة تصمب التي كالشتائج التقييع أساس بالعشاصخ معخفتو ذلظ كيتزسغ ،لو كفًقا أداءه
 بأعساؿ القياـ إلى يشرخفػف  الحيغ التعييغ حجيثي لمعامميغ بالشدبة ذلظ أىسية كتدداد، تحقيقيا
 .كحلظ ليدت الحقيقة في ىي بيشسا مشيع أنَّزيا السصمػبة معتقجيغ

 الحؼ الخئيذ مغ تتصمب األداء تقييع عسمية إفَّز : كالسخؤكسيغ الخؤساء بيغ العالقة تقييع 
 يأتي حتى أداءه، سيقػـ الحؼ بالذخز كمدتسخ مباشخ اتراؿ عمى يكػف  أفْ  بيا يقػـ

 معخفة عمى سيحخص فإنَّزو السخاكس ناحية كمغ، لمشقج يتعخض الكاًل ادكع مػضػعًيا حكسو
 ضعفو كتالفييا مػاشغ تحجيج في سيفيجه ذلظ أفَّز  يعمع ألنَّزو ؛لو نقجه كتقبج فيو رئيدو رأؼ

 ذات األداء تقييع نتائج تكػف  كلكي. أفزج مدتػػ  كتحقيق لمتقجـ أمامو الفخصة كإتاحة
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 كتدجيج بحرخ يقػـ أفْ  السباشخ الخئيذ مغ يتصمب األمخ فإفَّز  ،السجاؿ ىحا في أكبخ فاعمية
 التقييع عشيا يعج التي تمظ مغ أقرخ فتخات عمى كمشاقذتو العامج الفخد كترخفات أداء

 نياية في األداء مغ عالية دروة كتحقيق السجة إلالؿ مدتػاه  تحديغ لو يتدشى لكي الشيائي
 . العاـ

 مى مدتػر السؤسدة : ثانياا

  إفَّز تقييع األداء ُيحدغ في االتراالت الجاإلمية بيغ العامميغ، فزاًل عغ االتراالت
الخاروية بيغ السؤسدة كعسالئيا كمتعاممييا؛ فالتأكيج عمى قياس كتحديغ األداء يؤدؼ إلى 

 .إيجاد مشاخ وجيج مغ شأنو التأثيخ في وسيع السؤسدات باإلتالؼ أنػاعيا
  تدسح عسمية تقييع األداء بسعخفة مجػ مداىسة العامميغ في تحقيق أىجاؼ السؤسدة مغ

 .إلالؿ تقييع أداء العامميغ كربصو بتقييع أداء السؤسدة ككج
  إفَّز عسمية تقييع األداء تذجع عمى التػوو بذكج بشاء نحػ حج السذاكج، حيث إفَّز التقييع

يػفخ بيانات حقيقة ممسػسة يسكغ االستشاد إلييا في اتخاذ قخارات سميسة حػؿ عسميات 
 .السؤسدة

  تداعج عسمية تقييع األداء في التحقق مغ مجػ قجرة السؤسدة عمى تحقيق أىجافيا، فحتى
يسكغ معخفة مجػ تصابق اإلنجاز الفعمي مع الخصط السػضػعة فال ُبجَّز مغ تػافخ مجسػعة 
مغ األسذ كاألساليب التي تقيذ ذلظ، كعسمية تقييع األداء تعتبخ مغ أىع األساليب التي 

يسكغ استخجاميا ليحه الغاية، فعسمية التقييع تدسح بتػفيخ التغحية الخاوعة حػؿ مجخيات سيخ 
التقجـ نحػ األىجاؼ، كفي حالة ما إذا كانت الشتائج تختمف عغ األىجاؼ يكػف بسقجكر 

السؤسدة أْف تعسج عمى تحميج الفجػات السػوػدة في األداء، كإوخاء التعجيالت التي تعيجىا 
 .إلى مدارىا السشذػد

  إفَّز عسمية تقييع األداء تدمط الزػء عمى مجػ الكفاءة في استغالؿ السؤسدة لسػاردىا
الستاحة، كضسغ ىحا الدياؽ فإفَّز عسمية تقييع األداء تعسج عمى استثسار السػارد البذخية 

برػرة أفزج، كالتقميج مغ اليجر كالزياع كتخشيج الشفقات كتشسية اإليخادات، كسا يذكج تقييع 
 .األداء أساًسا مػضػعًيا لػضع نطاـ الحػافد كالسكافآت

  يقجـ تقييع األداء السؤسدى صػرة كاضحة لمجكلة فيسا يتعمق بسدتػػ أداء القصاع الحؼ
 .تعسج فيو السؤسدات

  إفَّز تقيع األداء يطيخ مجػ إسياـ السؤسدة في عسمية التشسية االقترادية كاالوتساعية مغ
إلالؿ تحقيق أكبخ قجر مغ اإلنتاج بأقج التكاليف، كالتخمز مغ عػامج الزياع في الػقت 
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كالجيج كالساؿ، مسا يؤدؼ إلى إلفس أسعار السشتجات، كمغ ثع تشذيط القجرة الذخائية كزيادة 
 .الجإلج القػمي

  تحجد عسمية التقييع ما يجب معخفتو لتحقيق األداء العالي، فشساذج كأنطسة كمعاييخ تقييع
األداء تذتسج عمى مجسػعة مغ الستغيخات الستخابصة كالسشتطسة، كالتي إْف تع اتباعيا فدػؼ 

. تداعج أصحاب القخار عمى الدعي نحػ تحديغ مدتػػ األداء برػرة عمسية عقالنية
 (24 - 23، ص ص 2013ريغة، )

 تقييع أداء البمجيات اللمدصيشية  2.2.2.2
كزارة الحكع السحمي كيكػف : يتع تقييع األداء السؤسدي لمبمجيات كفق ويات عجة مشيا

الشفػذ اإلدارؼ )كفًقا لسعاييخ معيشة كضعتيا الػزارة مشيا  (A, B, C, D)الترشيف فييا إلى 
، كصشجكؽ تصػيخ (لمبمجية، عجد الدكاف، الييكج اإلدارؼ، الييكج التشطيسي، كالسػازنات

كإقخاض البمجيات يخزع البمجيات لعسمية تقييع تتػافق مع معاييخ أك مؤشخات أداء تيجؼ ىحه 
لتػزيع حرز البمجيات التسػيمية لمسذاريع الخاصة بيا، حيث إنَّزو صشفت البمجيات كفًقا 

(. A, A+, A++, B, B+, B++, C, C+, C++, D, E)لمرشجكؽ بالختب التالية 
كمغ إلالؿ معاييخ تقييع األداء العامة كمعاييخ كزارة الحكع السحمي الفمدصيشية، ككفًقا 

اإلنتاوية، مدتػػ )لمسعاييخ صشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات، يخػ الباحث أفَّز األبعاد التالية 
تع تحجيجىا لتػافقيا مع شبيعة الجراسة الحالية  (الخجمة، السػارد البذخية، االلتداـ بالسعاييخ

. كالتي تتعمق بصبيعة كبيئة العسج اإلدارؼ كالسالي في بمجيات قصاع غدة

:  أىجاؼ تقييع األداء4.2.2.2
لقج اتزح أنَّزو يشبغي عمى وسيع السؤسدات أف تقيذ مجػ فعالية أنذصيا كنتائج أعساليا؛ 

ألفَّز السعمػمات التي يتع الحرػؿ عمييا سػؼ تقػدىا نحػ تحقيق أىجافيا، كبالتالي تحديغ 
كمسا سبق يتزح أفَّز عسمية تقييع األداء مغ األنذصة السيسة التي تسارسيا وسيع . أدائيا

: السؤسدات، كتدتيجؼ تحقيق األىجاؼ التالية
 البذخية السػارد إدارة تدعى التي األىجاؼ بيغ مغ: السشطسة مدتػر   مى األىجاؼ .1

 :يمي ما السشطسة عمى مدتػػ  التقييع عسمية إلالؿ مغ تحقيقيا
، ) االستخاتيجية (التشطيسية األىجاؼ بيغ كالتكامج الخبط إلى األداء تقييع عسمية تيجؼ -

بالسخخوات  الستسثمة التشطيسية االستخاتيجية لتشفيح السشاسبة كإلرائريع العامميغ، كنذاشات
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 في تغييخ ألؼ يدتجيب مخًنا األداء تقييع نطاـ يكػف  ال ُبجَّز أف لحلظ مدبًقا، السحجدة
 (.200، 2003الييتي، )استخاتجية السشطسة 

 أساليب تػضيح عمى األداء تقييع عسمية تداعج إذ: لمعسج االوتساعي السحيط تحديغ -
 ىي األداء تقييعإفَّز  القػؿ يسكغ حيث " ،بيا العسج عالقات كتحديغ ،في السشطسة التعاير
 غالًبا تحقيقو يرعب الحؼ األمخ ،السؤسدةاألفخاد ك بيغ كالتخابط االندجاـ كزيادة تشسية كسيمة

، ص 2003عباس، )كالدمصػية كالبيخكقخاشية  (الجامجة)السشطسات ذات الثقافة التقميجية  في
139.) 

 فمكي ،لمخقابة ويجة سياسة إعجاد عمى البذخية السػارد لتقييع السػضػعي الشطاـ يداعج -
 ببيانات االحتفاظ مشو يدتمـد األمخ فإفَّز  سميع، أساس عمى مخاكسيو بتقييع يقـػ الخئيذ

 في الخقابية العسمية يحدغ بجكره كىحا فيو، كالزعف القػة كنقاط ،العامميغ عمى أداء مشطسة
 .السشطسة

عغ  التػضيف كسياسات اإلنتاج سياسات تخشيج كإمكانية اإلنداني، العسج تكاليف تحجيج -
 (17، ص 2007بعجي، )كالتكمفة  العائج بيغ الخبط شخيق

الدالع )كمدتمدماتو  لمعسج تحميمية دراسة إلالؿ مغ العسج ألداء مػضػعية معجالت كضع -
 (105، ص 2002كصالح، 

 الػضيفة بسشدلة األداء تقييع كضيفة تعتبخ حيث البذخية، السػارد إدارة كأساليب بخامج تقػيع -
 تقع التي الػضيفة فيي البذخية، السػارد إدارة كضائف باقي كمتابعة مخاوعة عمى التي تعسج

 .(التجريب، الحػافد، التخقية، تخصيط القػػ العاممة)ممتقى وسيع أنذصة السػارد البذخية  عشج
 . تػفيخ التػثيق السالئع لمقخارات اإلدارية كاألسباب التي بشيت عمييا -
 (.17، ص 2007بعجي، )السداعجة في قياس الكفاءة اإلنتاوية  -
 
 :العامميغ مدتػر   مى األىجاؼ .2
 التي الجيػد بأفَّز  لجييع الكاممة القشاعة تػليج إلالؿ مغ السدؤكلية بخكح اإلحداس تشسية -

 يجعميع الحؼ األمخ التقييع، عسمية تحت تقع السشطسة أىجاؼ تحقيق سبيج يبحلػنيا في
 .العقػبات بالسكافآت كيتجشبػا العسج ليفػزكا في يجتيجكف 

 التقييع أنطسة مغ العجيج في تبخيًخا األكثخ الغاية ىحه تعتبخ حيث: مقياس ألدائيع -
 مقارنة العامميغ أداء مدتػػ  قياس ىػ كالسقرػد بيا السشطسات، مغ في العجيج السػوػدة
 .( الدشػيةؼمختبصة بتعخيف الػضيفة، السياـ السدتسخة، األىجا)إلاصة  بسعاييخ
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 كقجرات ميارات استثسار عمى التقييع عسمية تداعج حيث كمياراتيع، قجراتيع تصػيخ تدييخ -
كأفًّ مفيػـ السيارات أصبح يذكج وػىخ إشكالية  إلاصة السدتقبج، في أفزج بذكج العامميغ

إلمق القيسة في السشطسات، مسا وعج إدارة السػارد البذخية فييا تػوو أكثخ سياساتيا نحػ 
 .تدييخ كفاءات كميارات أفخادىا

 .إمجاده بتغحية الخاوعة عغ أدائيع بالسقارنة مع ما كاف متػقًعا مشيع -
تداعج عسمية التقييع عمى اقتخاح مجسػعة مغ الػسائج كالصخؽ السشاسبة لتصػيخ سمػؾ  -

، ص ص 2007بعجي، ). العامميغ كتصػيخ بيئتو الػضيفية بأساليب عسمية كبرػرة مدتسخة
17 - 18) 

: السجيخ غ مدتػر   مى األىجاؼ

يتعمق  فيسا الػاقعية القخارات كاتخاذ كالتػويو اإلشخاؼ مجاالت في السجيخيغ قجرات تشسية -
 .بالعامميغ

 بيع، االتراؿ كتحديغ إشخافيع، تحت العامميغ تفيع عمى السباشخيغ السذخفيغ مداعجة -
 مغ اإلنتاوية الكفاءة لخفع بيشيع التعاكف  كزيادة الصخفيغ بيغ العالقات تقػية عمى مسا يداعج

 (.295، ص 2003سمصاف، )أإلخػ  ناحية مغ األفخاد قجرات ناحية، كتشسية
 . مػضػعيك عمسي بذكج السػضف أداء كيفية التعخؼ إلى -

معمػمات  عمى الحرػؿ بسػوبيا يتع التي العسمية ىي التقييع عسميةإفَّز  القػؿ، يسكغ كعسػما
مغ  العجيج نتائجيا ضػء عمى كيتخح الػضيفية، تيعسمػكا العامميغ أداء كفاءة عمى مختجة

 حتى فقط، بج العامميغ أداء عمى ليذ رقابية أداة  أنَّزيا تعتبخ إلى اإلدارية، إضافة القخارات
بعجي، ) السشطسة أداء عمى كحتى أعمى، مدتػيات عمى كالسذخفيغ أداء السجيخيغ عمى

 (.18 – 17، ص ص 2007

:  خصػات تقييع األداء4.2.2.2

عسمية تقييع األداء عسمية معقجة تتجاإلج فييا كثيخ مغ القػػ كالعػامج، كلحا إفَّز عمى مقيسي 
األداء مغ راساء كمذخفيغ كمدئػليغ في إدارات السػارد البذخية أف يخصصػا ليا تخصيًصا 

، 2005شاكير، )وجيًجا كأْف يتبعػا إلصػات مشصقية متدمدة لكي يحقق تقييع األداء أىجافو 
 :، كمغ بيغ ىحه الخصػات(101ص 
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 كيتع ذلظ بتحجيج األعساؿ السصمػب تشفيحىا، كتحجيج إوخاءات :تحجيج العسل السصمػب -
كسياسات العسج لتحجيج كيفية أداء العسج كدراسة العسج كضخكؼ العسج، كيقرج بجراسة 
العسج ىػ تحميج األعساؿ السصمػب قياس الكفاءة في أدائيا، كالتعخؼ إلى وػانب العسج 

الختمفة مغ حيث الػاوبات التي يشصػؼ عمييا العسج كالسدئػليات التي يمتـد بيا شاغج العسج 
 (.289، ص 2006ماىخ، )

تعتبخ معاييخ األداء أمًخا ضخكرًيا لشجاح عسمية تقييع األداء، : تحجيج معاييخ تقييع األداء -
النًّو يذكج أرضية كاحجة يشصمق مشيا أصحاب العالقة في التقييع كعمى رأسيع العامميغ 

كراسائيع، كمعاييخ األداء متشػعة بعزيا يتعمق بدمػؾ العامميغ كبعزيا يتعمق بالذخرية 
 (.261، ص 2008درة كالرباغ، )كبعزيا يتعمق بالشتائج كاإلنجازات التي يحققيا 

 تداىع ىحه الخصػة في تحجيج الػسيمة :تحجيج مرادر جسع البيانات الخاصة بالتقييع -
السشاسبة التي تداعج في وسع السعمػمات السشاسبة لعسمية التقييع، حيث إفَّز ىشاؾ عجة 

 الالزمة لقياس أداء العامميغ كلكج مرجر مغ ىحه تمرادر لجسع البيانات كالسعمػما
 (.103، ص 2005شاكير، )السرادر مداياه كعيػبو 

 إف تحجيج شخؽ كأساليب تقييع األداء تعتبخ مغ الجػانب :تحجيج أساليب تقييع األداء -
األساسية التي تتزسشيا سياسة تقييع األداء، كىشاؾ أساليب تقارف أداء العامميغ مع وإلخيغ 
كشخؽ كأساليب تقارنيع مع معاييخ كأدكات كشخؽ تقارف أداء العامميغ مع األىجاؼ، كقج تع 

 (.274، ص 2008درة كالرباغ، )تقديع أساليب التقييع إلى أساليب تقميجية كأساليب حجيثة 
 يتع تشفيح التقييع في بعس السؤسدات عادة مخة كج سشة، كقج تقـػ بعس :تشليح التقييع -

السؤسدات بتقييع أداء العامميغ أكثخ مغ مخة في الدشة أما عمى أساس نرف سشػؼ أك 
ربعي، كذلظ حدب فمدفة السؤسدة كأىجاؼ التقييع كمجػ الفائجة مغ تكخار عسمية التقييع، 

 (.190، ص 2007السغخبي، )إضافًة إلى تكمفة التقييع 
 تعتبخ التغحية الخاوعة أىع ثسار عسميات التقػيع، حيث إفَّز التغحية :التغحية الخاجعة -

الخاوعة ىي عبارة عغ إتاحة الفخصة لمسػضف ليعخؼ ما إذا كاف أدااه لعسمو صحيًحا أك 
إلاشًئا، كقج تكػف التغحية الخاوعة سمبية أؼ تبيغ الشػاحي التي قرخ فييا السػضف أك 

 (.287، ص 2008درة كالرباغ، )إيجابية بأف تبيغ بسػضػعية نػاحي اإلوادة في أدائو 
 مغ الزخكرؼ عشج كضع أؼ نطاـ لتقييع األداء مغ فتح باب التطمع أماـ :إجخاء التطمع -

العامميغ لمتطمع مغ نتائج تقجيخ كفاءتيع أماـ ويات إدارية عميا متخررة في إعادة الشطخ 
 العامميغ أمخ غيخ مشصقي ألفَّز ىحا سيخمق مذاكج عفي ىحه الشتائج، كأفَّز حق التطمع لجسي
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أماـ اإلدارة، لحلظ مغ األندب أْف ُيعصي ىحا الحق لمسػضفيغ الحيغ كانت نتائج تقجيخاتيع 
(. 309، ص 2006ماىخ، )ضعيفة 

:  معاييخ تقييع األداء5.2.2.2

 ىحه تحجيج كإف كمخضًيا، ويًجا األداء فييا يعتبخ التي السدتػيات األداء تقييع بسعاييخ يقرج
 بسا العامميغ تعخيف في تداعج إنَّزيا حيث األداء، تقييع عسمية لشجاح ضخكرؼ  أمخ السعاييخ

 التي األمػر إلى السجيخيغ كتػويو السؤسدة، أىجاؼ تحقيق بخرػص مشيع مصمػب ىػ
 (.202، ص 2003الييتي، ) أْف تؤإلج بعيغ االعتبار لتصػيخ األداء يشبغي

:  اىع األداء تقييع معاييخ مغ نػعاف ىشاؾ

 يجب كالتي الفخد، في تتػفخ أف يجب التي كالسسيدات الرفات كتذسل: معاييخ العشاصخ -
 :أمثمتيا كمغ .ككفاءة بشجاح عسمو أداء مغ ليتسكغ ؛كسمػكو عسمو في بيا يتحمى أف

 :إلى كتشقدع ،إلخ ...العسج عمى كالسػاضبة كالتعاكف، كاألمانة، العسج، في كالتفاني اإلإلالص
كىي التي يسكغ قياسيا بديػلة لجػ الفخد، مثج السػاضبة عمى العسج : العشاصخ السمسػسة .أ 

 .كالجقة فيو، كعجد مخات الغياب عغ العسج
كىي التي يجج السقيع صعػبة في قياسيا نطًخا ألنَّزيا تتكػف مغ : العشاصخ غيخ السمسػسة .ب 

 .صفات األمانة كالحكاء كالتعاكف كغيخىا
 السقيع يدف  أف بػاسصتو يسكغ ميداف عغ بأنَّزيا عبارة تعخيفيا يسكغ: معاييخ معجًلت األداء -

 محجدة، زمشية فتخة إلالؿ كالكسية الجػدة حيث مغ ،كفاءتو مجػ لسعخفة السػضف إنتاوية
 تحجيج إلى أإليًخا لمتػصج السحجد، السعجؿ مع لمسػضف السشجد العسج بسقارنة ذلظ كيتع

 :أنػاع ثالثة األداء كلسعجالت  .دةالجػ أك الكسية حيث مغ إنتاوو مدتػػ 
 تشتج أفْ  يجب التي اإلنتاج كحجات مغ معيشة كسية تحجيج يتع كبسػوبيا: اللسية السعجًلت .أ 

 .محجدة زمشية فتخة إلالؿ
 كالجقة الجػدة مغ مدتػػ  إلى الفخد إنتاج كصػؿ كوػب كتعشي: الشػ ية لسعجًلتا .ب 

 .كاإلتقاف
كىحا السعجؿ ىػ مديج مغ الشػعيغ الدابقيغ، إذ بسػوبو يجب : السعجًلت اللسية كالشػ ية .ج 

أْف يرج إنتاج الفخد إلى عجد معيغ مغ الػحجات إلالؿ فتخة زميشة محجدة، كبسدتػػ معيغ 
 (.101، ص 2005شاكير، )مغ الجػدة كاإلتقاف 
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كيذتخط في السعيار كميسا كانت نػعيتو أْف يكػف دقيًقا في التعبيخ عغ األداء السخاد قياسو، 
 (:143، ص 2003عباس، )كأْف يتسيد بالخرائز اآلتية 

أك  استشباط األداء تقييع نطاـ فيو يدتصيع الحؼ السجػ بو يقرج: اإلستخاتيجي التػافق .أ 
 كثقافة كأىجاؼ كغايات استخاتيجيات مع كاالندجاـ بالتػافق يتدع الحؼ الػضيفي األداء تسييد

 إلجمة عمى أك استخاتيجيتيا ثقافتيا في تخكد السشطسة كانت إذا السثاؿ سبيج  عمى .السشطسة
 بخجمة السػضفيغ قياـ وػدةكمدتػػ  كيفية يطيخ أفْ  يجب لجييا التقييع نطاـ فإفَّز  العسالء،
 .العسالء

ذات  األبعاد كافة تقييع األداء مقياس فيو يدتصيع الحؼ السجػ بيا يقرج: الرالحية .ب 
يتستع  كحتى ".السحتػػ  برالحية " عادة ذلظ إلى لمػضيفة، كيذار الجيج باألداء العالقة
 يعكذ األداء الػضيفي بسعشى أنَّزو ،ال ُبجَّز أْف يكػف إلاؿ مغ العيػب بالرالحية األداء مقياس

 .أداء الػضيفة في الشجاح مغ تسكغ التي األبعاد كافة يتزسغ كالحؼ الحقيقي
قياس  عشج عمييا الحرػؿ يتع التي الشتائج في كالتػافق االستقخار بالثبات يقرج: الثبات .ج 

مغ  متقاربة تكػف  الشتائج أفْ  أؼ ،متبايشيغ أشخاص قبج مغ أك ،مختمفة أكقات في األداء
 .آلإلخ شخز كمغ آلإلخ كقت

لستخحؼ  يػفخ ،كاضح بذكج األداء الجيػد تسييد السقياس إمكانية بو كنعشي: التسييد .د 
 .التصػيخك التجريب أك بالتحفيد الخاصة القخارات إصجار في فخصة القخار

. لألفخاد الفعمي األداء كيعكذ العجالة إلى يذيخ الحؼ السعيار ىػ السقبػؿ السعيار: القبػؿ .ق 
: معاييخ تقييع أداء البمجيات اللمدصيشية حدب صشجكؽ تصػ خ كإقخاض البمجيات

مبشية عمى حدغ األداء إفَّز عسمية تقييع األداء مغ إلالؿ صشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات 
 .مشح لجعع الُبشى التحتية في فمدصيغاؿب

 البمجية، عجد سكاف ( %50) األداء : كىي،تدتشج ىحه اآللية عمى ثالثة معاييخ رئيدية
 البمجيات بشاًء عمى امتالؾ أدكات يتع ترشيف، حيث (%20)، كمقجار الحاوة ( 30%)

 تعكذ ا مؤشخً (16 )كبشاء عمى ذلظ فقج تع صياغة. معدزة لألداء كاستخجاـ ىحه األدكات
 عمى أْف يتع تخريز األمػاؿ ،األداء الفعمي لمبمجيات في مجاؿ مسارسات اإلدارة الخشيجة

اعتساًدا عمى ترشيف كج بمجية، بحيث تحرج البمجيات التي تقع في مخاتب أعمى عمى 
حيث يعسج البخنامج بذكج . تسػيج أكبخ مغ تمظ التي تقع في دروات أدنى مغ الترشيف

 متػاصج مع البمجيات ذات الترشيف الستجني لسداعجتيا في االرتقاء إلى دروات أعمى
(. 2018صشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات، )
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مؤشخات تقييع األداء حدب ترشيف البمجيات  (1)ججكؿ 

 السختبة شخكط اإلرتقاء السؤشخ لخقعا
عمى البمجية تحقيق  تجقيق إلاروي تاـ لمعاـ الحؼ يدبق عسمية التقييع 1

وسيع مؤشخات 
السخاتب الجنيا 

 باإلضافة 
( 5مغ 3)إلى 

( 5 مغ 4)
 (5 مغ 5)

 
 
 
 
A  
A+ 

A++ 

2 
 المحيغ يدبقاف كالخبحية لمعاميغفائس في السيدانية التذغيمية 

 (.%15) تقج عغ بشدبة العسمية التقييع 

3 

فخد   / شيكج100مغ كفاءة ويجة في تحريج اإليخادات أكبخ 
بشػد محجدة في السيدانية )التقييع لمعاـ الحؼ يدبق عسمية 

التذغيمية كىي رسـػ الخإلز كاإلوازات كرسـػ مقابج 
 .(إلجمات

4 

وػدة الخجمة السقجمة لمسػاششيغ مغ إلالؿ مخكد إلجمات 
رإلز البشاء إلالؿ شيخيغ، بخاءة الحمة إلالؿ نفذ )الجسيػر 

 متشدىات لكج فخد في السشاشق 2 ـ0.5أكثخ مغ )، (اليـػ
 2 ـ0.3الحزخية في بمجيات الزفة الغخبية، أكثخ مغ 

متشدىات لكج فخد في قصاع غدة كالسشاشق الخيفية مغ بمجيات 
 .(الزفة الغخبية

 ستخجاـ نطاـ إدارة مالية متكامج معتسجاكوػد ك 5
عمى البمجية تحقيق  تدجيج كتقييع األصػؿ الثابتة كتحجيث الدجج سشػًيا 6

وسيع مؤشخات 
السخاتب الجنيا 
مغ 2)باإلضافة إلى 

5 )
( 5 مغ 4اك 3)
 (5 مغ 5)

 
 
 
 
B 

B+ 
B++ 

7 

كوػد دليج تذغيج كصيانة لقصاعي الصخؽ كالسباني العامة، 
 مغ السيدانية التذغيمية (%10) مغ أكثخنفقات الريانة 

 مغ السخصط إنفاقو عمى (%70)كالخبحية، إنفاؽ أكثخ مغ 
صيانة الصخؽ كالسباني العامة كذلظ لمعاـ الحؼ يدبق عسمية 

 .التقييع

8 
التذغيمية كالخبحية ألؼ مغ العاميغ المحيغ  فائس في السيدانية

 (.%5)يدبقاف عسمية التقييع بشدبة ال تقج عغ 

9 

فخد  / شيكج 50مغ كفاءة مخضية في تحريج اإليخادات أكبخ 
بشػد محجدة في السيدانية )لمعاـ الحؼ يدبق عسمية التقييع 

التذغيمية كىي رسـػ الخإلز كاألوازات كرسـػ مقابج 
 .(إلجمات

10 
ستثسارات البمجية، كما اقياـ البمجية باإلفراح عغ مذاريع ك

 ككحلظ اإلفراح التشسػية االستخاتيجية، مغ الخصةتع تشفيحه 
 عغ تقخيخ السجقق الخاروي

  عمى البمجية تحقيق تجقيق إلاروي لعاـ ألؼ مغ العاميغ المحيغ يدبقاف عسمية  11
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وسيع مؤشخات  .التقييع
السخاتب الجنيا 

مغ 2)إلى باإلضافة 
5 )
( 5 مغ 4اك 3)
 (5 مغ 5)

  
 
 

C 
C+ 

C++ 

12 
كوػد دليج إوخاءات مالي كمحاسبي بحيث ترجر البمجية 

 .تقاريخ مالية ربعية بسػوب الجليج
 كوػد إلصة تشسػية إستخاتيجية محجثة بسذاركة مجتسعية 13

14 

فخد   / شيكج25مغ  اإليخادات أكبخكفاءة أساسية في تحريج 
بشػد محجدة في السيدانية )لمعاـ الحؼ يدبق عسمية التقييع 

التذغيمية كىي رسـػ الخإلز كاألوازات كرسـػ مقابج 
 .(إلجمات

15 
قياـ البمجية باإلفراح عغ الخصة االستخاتيجية كالبيانات السالية 

 .كمختبة البمجية

16 
 لتصػيخية كالخبحية كالسيدانيةتدميع السػازنة التذغيمية 

 الػزارة لمعاـكمرادقتيا مغ كزارة الحكع السحمي حدب نساذج 
 .الحؼ يدبق عسمية التقييع

 D Dتحقيق مؤشخ 

 
عجـ تحقيق اؼ  .عجـ ترجيق السػازنة

 مؤشخ
E 

( 2018مػقع صشجكؽ تصػ خ كإقخاض البمجيات، ): السخجع
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 :انمبحث انثانث (3.2)

 انبهذياث انُكبري

 

 .كاقع البمجيات اللمدصيشية: السصمب األكؿ (1.3.2)

 البمجيات اللُءبخر في قصاع غدة : السصمب الثاني (2.3.2)
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: تسييج

مغ  كبيخ قجر عمى تعتبخ التي األنذصة مغ الكثيخ الحاضخ عرخنا في البمجيات تسارس
 كتشطيسو العسج تشديق إلالؿ مغ كبيخ بذكج العامة الحياة في تتجاإلج بحلظ كىي األىسية

 في البمجيات ساعجت كلقج السجتسع، كرفاىية رفعة مغ يديج كىحا السجف، داإلج بيغ الجسيػر
تعصي  التي ىي الدمصة الفمدصيشية يعشي أفَّز  كىحا لمجسيػر، أفزج إلجمات تقجيع

في  كالبمجيات السحمية كاإلدارة .السحمي بالحكع يعخؼ ما أكوج كىحا البمجيات لتمظ الرالحيات
 تيسير عمى عسج احتالؿ مغ الفمدصيشي الػاقع ضخكؼ بدبب عجيجة بسخاحج مَّزخت فمدصيغ
(. 99، ص 2007الذيخ عيج، )البمجيات  دكر تمظ

محافطة شساؿ غدة، محافطة غدة، ) :كالتالي مػزعة محافطات إلسدة غدة قصاع في يػوج
، كيػوج في كج محافطة بمجية كبخػ (محافطة الػسصى، محافطة إلانيػنذ، محافطة رفح

متختبة عمى التػالي، تقجـ إلجماتيا لقخابة  (وباليا، غدة، ديخ البمح، إلانيػنذ، رفح)
مغ سكاف قصاع غدة، كتغصي إلجماتيا مداحة  (%82.3)ندسو يسثمػف  (1.596.788)

مغ إوسالي مداحة قصاع غدة، كذلظ حدب تقاريخ  (%47.4) بشدبة ،2 ؾ ـ173.300
 .(ـ2018)كإحرائيات بمجيات قصاع غدة لمعاـ 

 كالزخكرية األساسية بالخجمات السػاششيغ تدكيج مدؤكلية البمجيات تمظ عاتق عمى كيقع
مكاًنا فعااًل في  تحتج ألفْ  يؤىميا مسا التشسية، عمى كالحفاظ كتشطيسيا إدارتيا عمى كالعسج

 يسكغ ال التي تقجيع الخجمات عبخ السػاششيغ حياة عمى إيجاًبا يشعكذ الحؼ األمخ ،السجتسع
تحت  البمجيات عسج (ـ1997)لدشة  (1) رقع قانػف  يشطع حيث عشيا، االستغشاء حاؿ بأؼ

(. 122، ص 2015وػدة، )ؼ الفمدصيغ السحمي الحكع إشخاؼ كمخاقبة كزارة
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 :انمطهب األول

 واقع انبهذياث انفهسطينيت

: السقجمة

التي  األكضاع عغ بسعدؿ عاـ بذكج فمدصيغ كفي إلاصة غدة قصاع في البمجيات تكغ لع
 القائع الدياسي بالػضع كثيقاً  ارتباشاً  مختبصة فيي نكبات، مغ الفمدصيشي الذعب ليا تعخض

 بسػوبة يتع مخسػًما الدامي السشجكب أصجر االحتالؿ البخيصاني بجاية كمع الدشيغ، عمى مخّ 
 (ـ1947)عاـ  فمدصيغ في بمجية انتخابات كأوخيت أكؿ ،(ـ1926)عاـ  في بمجية انتخابات

 عسج لتشطيع السعتسج البمجيات قانػف  حيغ صجر (ـ1934)عاـ  حتى حالو عمى الػضع كبقي
 كلع العاـ ذلظ في بمجؼ مجمذ انتخابات لعذخيغ إوخاء بسػوبو تع حيث البالد، في البمجيات

 الزفة أمػر األردف تػلت حيث (ـ1948)عاـ  حتى البمجيات كضع عمى تغييخ أؼ يصخأ
 مرخ، أمػره تػلت فقج قصاع غدة في أما .بالبمجيات الخاصة القػانيغ إصجار كتع الغخبية
 سػػ  غدة قصاع يكغ في كلع البخيصاني، االنتجاب قػانيغ تصبيق في االستسخار تع حيث

 عاـ الكياف اإلسخائيمي مغ القصاع احتالؿ حتى كذلظ يػنذ، كإلاف غدة ىي بمجيتيغ
 ىسا قصاع غدة في بمجيتيغ بإضافة استحجاث وإلخ كاف حتى ىػ كسا الحاؿ كبقي (ـ1967)

(. 16، ص 1996سعيج،  )(ـ1974) سشة كرفح البمح ديخ

:  تعخ ف البمجية1.1.3.2

ىي ىيئة محمية ليا شخرية اعتبارية ذات استقالؿ مالي تحجد كضائفيا كسمصاتيا كتعيغ 
 (.1994قانػف البمجيات، )حجكدىا بسقتزي أحكاـ القانػف 

إفَّز البمجية ىي كحجة البشاء االستخاتيجي لمدياسات العامة، كسا أنَّزيا كحجة بمػرة ىحه الدياسات 
ككضع أسذ تشفيحىا فيي تسثج العالقة القػية بيغ الحكػمة السخكدية كالحكع السحمي في 
السحميات السختمفة، كسا أنَّزيا الػحجة التي تبمػر حاوات الدكاف كتحجد أكلػياتو بشاًء عمى 

أبػ )أسذ كقػاعج تشسػية دكف إىساؿ لمحاوات الطارئة التي قج تبخز بيغ الحيغ كاآلإلخ 
(. 1206، ص 2006سسخة، 

كمع التػسع العسخاني كالبذخؼ الحاصج في الحياة، كنتيجة لمتزارب في السرالح بيغ أفخاد 
السجتسع الػاحج ال ُبجَّز مغ كوػد سمصة كإدارة تحاكؿ أْف تشدق األعساؿ السختمفة كتشطع سيخ 
األمػر الحياتية اليػمية بقجر السدتصاع لمشاس، مسا يؤدؼ إلى انخفاض عجد الشداعات بيغ 
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أفخاد السجتسع كسا تعسج عمى إنياء العذػائية في العسج، كلكغ بدبب التصػر نفدو أصبح 
األمخ ال يقترخ عشج ذلظ، بج صارت تمظ الدمصات تعسج كج ما مغ شأنو أْف يديج مغ رفعة 

الذيخ عيج، )كرفاىية السجتسع، كأصبح ليا نذاط اوتساعي قائًسا عمى السرمحة العامة 
(. 100، ص 2007

 

:  كضائف البمجيات2.1.3.2

إفَّز لمبمجيات دكٌر فاعج في إلجمة السػاشغ، مغ حيث تقجيع العجيج مغ الخجمات لسجتسعيا 
: في (ـ1997)تتسثج ىحه الخجمات حدب قانػف الييئات السحمية الفمدصيشية 

 .إعجاد السخصط الييكمي لمتجسع الدكاني كمتابعتو .1
 .إصجار التخاإليز .2
 .ىشجسة السخكر .3
السياه، الكيخباء، الصخؽ، شبكات االتراالت، )تقجيع إلجمات البشى التحتية، كأىسيا؛  .4

شبكات الرخؼ الرحي، الشطافة، الرحة العامة كالخقابة عمييا، األسػاؽ العامة، الحجائق 
. (إلخ... كالسشتدىات، الفشادؽ، السقابخ، السؤسدات الثقافية كالخياضية

:  أساليب تسػ ل البمجيات3.1.3.2

(: 60، ص 2008أبػ رحسة، )يسكغ ترشيف أساليب تسػيج البمجيات برفة عامة كسا يمي 
تقـػ البمجية بفخض ضخيبة في شكج ندبة مئػية يتع تعميتيا عمى : الزخائب اإلاافية .1

 .أنػاع مغ الزخائب التي تفخضيا الحكػمة السخكدية، كتحرج لحداب الػحجة السخكدية
يتع إعصاء البمجية الحق في مذاركة الحكػمة السخكدية : السذاردة في الحريمة الزخ بية .2

 .في الحريمة الزخيبية، يقمج ذلظ مغ االستغالؿ السالي للدارة السحمية
تعصي البمجية الحق في فخض كوباية أنػاع معيشة مغ : فخض أ باء كرسـػ محمية خاصة .3

الزخائبغ يحقق ذلظ استقالاًل كبيًخا لمبمجية إال أنَّزو قج يخمق تفاكًتا في العبء، كالثخاء كالسػارد 
 .مغ مشصقة ألإلخػ 

تقـػ الحكػمة السخكدية بتقجيع إعانات للدارات السحمية مغ حريمة : اإل انة الحكػمية .4
 .مػاردىا السختمفة، قج تكػف اإلعانة مذخكشة بالرخؼ عمى تأدية إلجمة معيشة
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:   السػازنات السعتسجة في البمجيات4.1.3.2

السػازنات التي يجخػ تحزيخىا في البمجيات الفمدصيشية تشقدع إلى أربعة أقداـ، كتع استثشاء 
السػازنة اإلئتسانية؛ ألنَّزيا تتعمق بالتأميشات كما يذابييا كال تعتسج البمجيات عمييا في إعجاد 

الجليج اإلرشادؼ إلعجاد السػازنات التقجيخية )مػازناتيا، كسا ىػ مػضح بالذكج التالي حدب 
 (: 2012لمبمجيات، 

  السػازنات السعتسجة في البمجيات(2)الذكل رقع 

 

 
 

 
 

( 2012الجليل اإلرشادي إل جاد السػازنات التقجيخ ة لمبمجات، ):السخجع
 

 كاقع الخجمات في بمجيات قصاع غدة 5.1.3.2

تعتبخ البمجيات مغ أىع السؤسدات الخجماتية السيسة في فمدصيغ كإلاصة في قصاع غدة، 
حيث تمعب دكًرا ميًسا كحيػًيا مغ إلالؿ تقجيع الخجمات بذكج مباشخ لمسػاششيغ لخفع مدتػػ 

إفَّز قصاع الخجمات في قصاع غدة كبحدب دائخة اإلحراء السخكدؼ كاف . الحياة السعيذية
مغ إوسالي القصاعات السختمفة، كيخوع ذلظ إلى  (فأكثخ% 50)يسثج قبج الحرار ما ندبتو 

القصاع الرشاعي، كالقصاع اإلنذائي، ): افتقار قصاع غدة لسقػمات القصاعات األإلخػ مثج
% 70)ككػنو محجكد السػارد الصبيعية، كأفَّز ندبة القصاع الخجماتي يسثج  (كالقصاع الدراعي

مغ إوسالي القصاعات بعج تالشي القصاعيغ الرشاعي كالدراعي كقصاع اإلنذاءات  (فأكثخ
بدبب الحرار، كليحا فإفَّز القصاع الخجماتي بذقيو الحكػمي كالرحة  كالتعميع، كأنطسة 

البشية التحتية، السياه كالرخؼ الرحي، الرحة : " الحكع السحمي الحؼ تسثمو البمجيات
أصبح عخضًة كبيخة للنياؾ كعجـ القجرة عمى " كالبيئة، كاإلنارة كالكيخباء، كالشطافة، كالصخؽ 

السػاصمة، حيث تعاني بمجيات قصاع غدة كافة مغ الحرار السفخكض عمى القصاع معاناًة 
شجيجة، حيث يحػؿ الحرار دكف تصػيخ البشية التحتية في غدة بدبب مشع قػات االحتالؿ 

 السػازنة الخئيدية

السػازنة التذغيمية السػازنة الخبحية األئتسانيةالسػازنة 
  

 السػازنة الخأسسالية
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دإلػؿ مػاد البشاء كقصع الغيار كالريانة كاآلليات كالسػاد األساسية، مسا أعاؽ مذاريع البشاء 
كالبشية التحتية كمذاريع الرخؼ الرحي، فيسا تتخاكع الجيػف عمييا في ضج عجـ مقجرة 
السػاششيغ عمى تدجيج مدتحقات البمجية مغ فػاتيخ مقابج الخجمات التي تقجميا البمجيات 

إلييع، كفي ضج ىحا الػضع الستفاقع تػاوو البمجيات عسػًما مذكمة كبيخة في تػفيخ إلجمات 
متسيدة لمدكاف، إضافة إلى الرعػبة الذجيجة في تػفيخ الديػلة الالزمة لجفع الخكاتب الستأإلخة 

مشذػرات )، (2017مشذػرات بمجية رفح، )، (2017مشذػرات بمجية إلانيػنذ، )لمسػضفيغ 
(. 2014بمجية وباليا، 

إفَّز الحرار السفخكض عمى قصاع غدة، كما إلمفتو الحخكب األإليخة مغ إلدائخ مادية كبذخية 
يذكالف العقبة األكلى كالتحجؼ األكبخ الحؼ يحػؿ بيغ البمجيات كبيغ إكساؿ مذاريعيا 

الخجماتية كتحجيًجا في قصاع السياه كالرخؼ الرحى، إلجمات الشطافة كالرحة كالبيئة، كشق 
(. 61، ص 2018بخاىسة، )كتعبيج كصيانة الصخؽ، كاإلنارة كالكيخباء 
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 :انمطهب انثاني (2.3.2)

انبهذياث انُكبري في قطاع غسة 

: السقجمة

بمجية غدة، بمجية إلاف يػنذ، بمجية وباليا، )تسثج البمجيات الخسذ الُكبخػ في قصاع غدة 
نرف مداحة قصاع غدة تقخيًبا، كىي تقجـ إلجمات أساسية  (بمجية رفح، بمجية ديخ البمح

مغ سكاف قصاع غدة، حيث تذسج مياـ كصالحيات البمجيات  (%73)كضخكرية لحياة 
التصػيخ كالتشسية، كتقجيع الخجمات العامة، السحافطة عمى الرحة العامة كالبيئة، كإلجمات "

(. 135، ص 2015وػدة، )" تشطيع الحخؼ كالرشاعات
تدتخجـ البمجيات الُكبخػ في قصاع غدة السػازنة كأداة لتخصيط الخبحية كاألنذصة االقترادية 

لمبجلية، حيث تعسج عمى تخوسة أىجاؼ البمجية كتختيب أكلػياتيا كاإلتيار ما يخز فتخة 
السػازنة، كبمػرة ىحه األىجاؼ كالتعبيخ عشيا بأساليب كسية كمالية، ككأداة لتشديق أنذصة 
البمجية بيغ وسيع أقداميا ككحجاتيا الخجماتية كاإلدارية، ككأساس إلعجاد دراسات الججكػ 

االقترادية، كذلظ مغ إلالؿ تقجيخ صافي التجفق الشقجؼ لسذخكع ما عغ شخيق إعجاد 
الجليج اإلرشادؼ إلعجاد السػازنات )السػازنة الستػقعة لمسذخكع لفتخة عسخه الخجماتي السقجرة 

(. 61، ص 2012التقجيخية، 

:  نبحة مخترخة  غ البمجيات اللُءبخر 1.2.3.2

 مقارنة بيغ البمجيات الخسذ اللُءبخر في قصاع غدة (2)ججكؿ 

 (ـ2018)جخد بػاسصة الباحث خالؿ تقار خ كإحرائيات بمجيات قصاع غدة لمعاـ : السخجع

اسع البمجية ـ 
سشة 

التأسيذ 

 جد أ زاء 
السجمذ 
البمجي 

 جد السػضليغ 
+ السثبتيغ )

 (العقػد

 جد الدكاف 
 (ندسة)

السداحة 
بالجكنع 

 65,000 767,632 1506 15 1893غدة  1
 54,000 247,000 438 15 1917إلانيػنذ  2

 18,500 260,000 365 15 1952وباليا   3

 30,500 241,000 278 15 1951ِرفح  4

 15,300 81,156 161 15 1952ديخ البمح  5
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 :غدةبمجية  .1

/ ، ككاف أكؿ رئيذ مجمذ بمجؼ في مجيشة غدة الحاجـ1893أنذئت بمجية غدة عاـ 
سعيج الذػا، الحؼ / مرصفى العمسي كوإلخ َمْغ تػلى رئاسة السجمذ في العيج العثساني الديج

كتػالت عمى  .نجد السدتذفى البمجؼ الحؼ أصبح فيسا بعج داًرا لبمجية غدة حتى يػمشا ىحاأ
 كمخكًرا بفتخة ـ1893عجة بجأت في عيج الجكلة العثسانية في عاـ  مجيشة غدة مجالذ بمجية

ثع اإلدارة السرخية لمقصاع كمغ بعجه االحتالؿ ، (ـ1948-1918) البخيصانياالنتجاب 
 كألكؿ مخة في تاريخ ـ1994كبعػدة الدمصة الفمدصيشية عاـ  .(ـ1994-1967)اإلسخائيمي 

غدة، أصجر الخئيذ الخاحج ياسخ عخفات، قخاًرا بتذكيج مجمذ بمجؼ وجيج إلدارة شؤكف 
عػف سعجؼ الذػا، بتذكيج مجمذ بمجؼ لمسجيشة يتشاسب / البمجية، حيث كّمف الديج

كالسرمحة العامة كمتصمبات السجيشة العاومة، فقاـ الذػا بتذكيج السجمذ بتاريخ 
فمدصيشية في التاريخ اؿسمصة اؿ، كىػ يعتبخ أكؿ مجمذ بمجؼ في ضج (ـ26/7/1994)

. الحجيث شكج لسػاوية األحػاؿ الستخدية في البشية التحتية كالخجمات
 مجبشة تبعج عغ ، غدة مجيشة ساحمية فمدصيشية، كأكبخ مجف قصاع غدة: السػقع الجغخافي

 كع إلى الجشػب الغخبي، كىي مخكد محافطة غدة كأكبخ مجف الدمصة 78القجس مدافة 
 ندسة في عاـ (767,632)فقج بمغ عجد سكانيا نحػ . الفمدصيشية مغ حيث تعجاد الدكاف

 (65,000)كسا تبمغ مداحتيا . ، ما يجعميا أكبخ تجسع لمفمدصيشييغ في فمدصيغـ2017
 .دكنع، مسا يجعميا مغ أكثخ السجف كثافة بالدكاف في العالع

 تدعى بمجية غدة إلى أْف تكػف مجيشة غدة، مخكًدا اقترادًيا كحزارًيا كثقافًيا : رؤ ة البمجية
لقصاع غدة، كتقجـ البمجية في سبيج الػصػؿ إلى ذلظ إلجمات متسيدة ضسغ بيئة مدتجامة 
كمذاركة مجتسعية كاعية، يدػد فييا األمغ كالعجالة اإلوتساعية، كتفتخخ بأصالتيا كإرثيا 

 .الفمدصيشي الحزارؼ 
 

 أىجاؼ البمجية: 
 .تػفيخ إلجمات حياتية أفزج لمسػاششيغ -
 .تذجيع السذاركة السجتسعة في إدارة العسج -
 .كاالستقخار الػضيفيإلمق وػ صحي لمعسج  -
 .السداعجة في إلمق فخص عسج -
 .العسج عمى رفع قجرة الجياز البمجؼ ككفاءتو -
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 كتكثيف العالقات مع ،العسج عمى إلمق ولية تعاكف كتكامج مع السؤسدات الحكػمية -
 . السجيشةكالسالية لسذاريعالجيات الخاروية لتػفيخ السداعجات الفشية 

مػقع ) تشفيح مذاريع تصػيخية لسخافق السجيشة كبشيتيا التحتية، لتمبي حاوات السػاششيغ -
. (2018 غدة،بمجية 

 
 :خانيػنذبمجية  .2

 الخجمات تقجيع عمى السختمفة السجالذ كعسمت (ـ1917)عاـ إلانيػنذ بمجية تأسدت
 الجانب بتصػيخ كبيًخا اىتساًما أكلى لسيامو الحالي البمجؼ السجمذ تدمع لسػاششييا، كمع

 عاتق عمى السمقاة األعباء تحسج عمى قادرة إدارية ىيكمية اعتساد مغ إلالؿ لمبمجية اإلدارؼ 
 إلصة لتشفيح الزخكرية األقداـ مغ العجيج استحجاث تع حيث كالشيػض بالسجيشة، البمجية

ما  ذاتو كفي الػقت أدائيع، لتصػيخ البمجية لسػضفي مغ الجكرات العجيج تشطيع البمجؼ، كتع
 تع عسميا، حيث في مجتسعية مذاركة أكبخ أوج مغ ويجىا قرارػ  تبحؿ زالت البمجية

 أوج الشيػض مغ البمجؼ السجمذ مع وشب إلى وشًبا تعسج السجيشة في أحياء لجاف تذكيج
. السجاؿ ىحا في الفمدصيشية السجف بيغ رائجة يػنذ إلاف مجيشة كلعجّ  بالسجيشة،

  دكنع، كبحلظ تعتبخ أكبخ 54,000 مداحة مجيشة إلاف يػنذ نحػ تبمغ: الجغخافيالسػقع
 . ألف ندسة247مجف محافطات غدة مغ حيث السداحة، كيبمغ عجد سكانيا ما يقخب مغ 

 دافئ مسصخ احار واؼ صيفً )يتبع مشاخ محافطة إلاف يػنذ لسشاخ البحخ األبيس الستػسط 
كيعج مشاخ إلاف يػنذ نافحة غخبية إلقميع الشقب الرحخاكؼ في وشػب فمدصيغ، كيبمػػغ  (شتاءً 

 / دروة مئػية، كيعج شيخ كانػف الثاني22الستػسػػط الدشػػػؼ لجروػػة الحػخارة في إلاف يػنذ 
أغدصػػػذ مغ أكثػػػخ / وبدروات الحخارة بيشسا يعج شيخ الدشة انخفاضا في أكثخ شيػريشايخ 

 .شيػػػػر الدشػػة حػخارةً 
 إلاف يػنذ مجيشة ساحمية ذات بشية عسخانية حافطة لمبيئة، كوامعة ما بيغ : رؤ ة البمجية

 .الحجاثة كاألصالة مدتثسخة لصاقات أبشائيا بسذاركة فاعمة نحػ تشسية مدتجامة
 أىجاؼ البمجية: 
 .إنذػػاء كتحديػػػغ البشيػػة التحتيػػة لقصاعػػػات الصػػػخؽ كالسيػػػاه كالرػػػخؼ الرحػػػػي -
. تصػيػػخ نطػاـ إدارة الشفايػػات الرمبػػػة -
-ثقافيػة – صحية – تعميسية )رفع مدتػػ الخجمات السختمفة مع أصحاب العالقة  -

. (رياضية
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. االىتساـ بالسداحات الخزخاء كالستشدىات كالدياحة كالتخاث -
. العسج عمى تشفيح مذاريع لتشسية االقتراد السحمي كتحديغ السشاخ االستثسارؼ في السجيشة -
. العسج عمى تشفيح مذاريع إسكانية كصشاعية كزراعية بالتعاكف مع الجيات السخترة -
.  تعديػد الثقػة بيػػػػػػػػغ السػاششيغ كالبمجيػػػػػػػة -
. كضػع إلصػػط إلدارة األزمػػػػػات كالكػػػػػػػػارث -
مػقع بمجية ). البمجيةفي  (GIS)تفعيج اإلدارة اإللكتخكنية كنطع السعمػمات الجغخافية  -

 (2018إلانيػنذ، 
 
 :بمجية جباليا .3

ىيئة محمية مدتقمة ذا شخرية اعتبارية قانػنية كذمة مالية مدتقمة تأسدت في العاـ 
ـ؛ كىي ثالث أكبخ بمجية في قصاع غدة مغ حيث عجد الدكاف كالخجمات التي تقجميا 1952

 دكنع، في مشاشق 18 ألف ندسة يدكشػف في حػالي 260إلييع، حيث يبمغ عجد سكانيا 
 اإلسخائيمي؛ كيػوج في مشصقة نفػذىا كالعشفتعتبخ األكثخ فقًخا كاألكثخ عخضًة لالوتياحات 

مخيع وباليا لالوئيغ الفمدصيشييغ الحؼ يعتبخ أكبخ مخيسات الالوئيغ الفمدصيشييغ في قصاع 
كتقجـ البمجية لمسػاششيغ إلجمات السياه كالرخؼ الرحي كترخيف مياه األمصار،  .غدة

كالرحة العامة كالبيئة كإلجمة وسع كتخحيج الشفايات الرمبة، كشق الصخؽ كتعبيجىا 
كصيانتيا كإنارتيا، باإلضافة إلى إعجاد السخصصات الييكمية كالتفريمية، كتشطيع وسيع 

عسميات البشاء، كتشطيع األسػاؽ، كتشطيع الحخؼ كالرشاعات، كسا أنَّزيا تقػـ بريانة أسػار 
 .السقابخ كمجاإلميا كإعادة تأىيميا، كتداىع في إنذاء السالعب كالحجائق العامة كالستشدىات

  مغ مجيشة غدة، كتخبصيا شخيق معبجة بصخيق  كع 2ُبعج تقع وباليا عمى : الجغخافيالسػقع
يافا التي تتفخع فخعيغ عشج دكار وباليا عمى مدافة كيمػمتخ كاحج إلى الجشػب الذخقي – غدة 

 ساحمي يسخ بسجيشتي عدقالف كاسجكد، كثانييسا داإلمي يسخ بجػلذ أحجىسامغ وباليا، 
 كع، 1.5كبخيخ، كتقـػ محصة سكة حجيج غدة في وشػب الجشػب الغخبي لجباليا عمى مدافة 

يحجىا مغ . كىشاؾ شخؽ فخعية أإلخػ تخبط وباليا بغدة كالشدلة كبيت الىيا، كبيت حانػف 
 كمغ الغخب البحخ األبيس الستػسط، فيسا يحجىا مغ الذساؿ مجيشتا ،الذخؽ الخط األإلزخ

نذأت وباليا فػؽ رقعة  .بيت الىيا كبيت حانػف، أما مغ الجشػب فتحجىا محافطة غدة
 متًخا، فػؽ سصح البحخ، كتستج 35مشبدصة مغ أرض الديج الداحمي، الجشػبي تختفع نحػ 

الكثباف الخممية الذاشئية عمى ُبعج كيمػ متخ كاحج إلى الذساؿ مغ وباليا، كتترج بالصخؼ 
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الصػب الصيشي السجفف )معطع بيػتيا كانت مبشية مغ الصػب المبغ  .الغخبي لجباليا
، كيتخح مخصصيا العسخاني شكج نجسة تشسػ فييا البمجة في محاكر بسحاذاة الصخؽ (بالذسذ

يتػسط وباليا الجامع العسخؼ األثخؼ الحؼ تع إنذااه بعج العاـ  . إلى الخارجةالفخعية السؤدؼ
تتكػف وباليا مغ ثسانية  . ىجخية مباشخة كيػوج بجػاره مقاـ الذيخ دمحم السغخبي السذير27

مخيع وباليا، مجيشة وباليا، الشدلة، تج الدعتخ، حي الكخامة، حي عباد ): تجسعات سكشية ىي
كيبمغ شػؿ شخيصيا الداحمي عمى البحخ األبيس . (الخحسغ، حي الدىخاء، مذخكع العمسي

 . كع(1.5)الستػسط قخابة 
 السذاركة إلالؿ مغ مجيشتشا كساكشي لسػاششيشا راقية كمدتجامة بمجية إلجمات :الخؤ ة 

 كالسادية  البذخية لمسػارد األمثج كاالستثسار الخشيج كالحكع السجتسعية الفاعمة
 األىجاؼ: 
األساسية  الخجمات كتشػيع وباليا، لسجيشة التحتية البشية كتصػيخ السعيذة، مدتػػ  تحديغ -

 .لمسػاششيغ السقجمة
تذجيع  إلالؿ مغ الذباب لجػ الخالقة اإلمكانات كتحفيد البذخؼ، رأس الساؿ تشسية -

 .إلييع السقجمة األنذصة ككفاءة وػدة كتحديغ السجنية الحياة في السذاركة
مدتقخ  حزخؼ  كشطاـ وباليا مجيشة كتصػيخ كالتفريمي، كالتشطيسي الييكمي التخصيط -

 .كتصػيخىا الدياحية كاألماكغ اآلثار عمى كالسحافطة
إلييا،  الػصػؿ مغ السػاششيغ وسيع كتسكيغ العامة، السخافق شبكة كتػسيع تحجيث -

 .عمييا كالسحافطة الخزخاء السشاشق رقعة كتػسيع
 كمكافحة التمػث اآلمشة، الشطيفة كالبيئة السػاششيغ، كسالمة العامة الرحة عمى السحافطة -

مػقع بمجية وباليا، ) .كالسجتسعي الرحي كالتثقيف الػقاية كتعديد الرحية، كالسكاره كاألكبئة
2018). 

 
 :رفحبمجية  .4

 (ـ5/1/1952)أنذئ بيا أكؿ مجمذ قخكؼ بتاريخ ك الفمدصيشية السجفرفح إحجػ تعتبخ 
 كمع تصػيخ السجيشة كزيادة عجد الدكاف كتػسع نفػذىا ،حيث كاف يقجـ إلجماتو لمسػاششيغ

 كىحا ما حجث بالفعج ،كإلجماتيا أصبح ال ُبجَّز مغ تغييخ مكانة رفح مغ قخية إلى مجيشة
 .ـ27/9/1972 كتذكيج مجمذ بمجؼ بتاريخ ،ـ حيث تع حّج السجمذ القخكؼ 1972عاـ

تعتبخ رفح اليػـ إحجػ إلسذ محافطات في قصاع غدة تحيط بيا مغ الذخؽ بمجية الذػكة 



 
69 

 

 حي كتجسعات 15كبمجية الشرخ مغ الجية الذسالية الذخقية، تتكػف مجيشة رفح اليػـ مغ 
مشصقة السػاصي، تج الدمصاف، السخيسات، الذابػرة رفح الغخبية، الحذاش، حي : سكشية كىي

البخازيج، إلخبة العجس، حي الدالـ، الجشيشية، البيػؾ الحي اإلدارػ تبة زارع  حي الدىػر 
، كقبج (ـ1972)حيث حطيت رفح بسشدلة بمجية في زمغ قخيب العيج  .السحخرات، أمربح

ذلظ، كاف يسثميا مجمذ قخكؼ، كما يعخؼ تقميجًيا باسع مجيشة رفح لع يكغ سػػ مجسػعة مغ 
التجسعات الدكانية األصغخ حجًسا، كلعّج الجانب اإليجابي مغ تاريخ السجيشة ىحا ىػ أنو 
يػوب نسًصا إدارًيا غيخ مخكدؼ، أما الجانب الدمبي فيػ أفَّز رفح ما زاؿ يشقريا ما يسيدىا 

.  مسيدة عغ السجف األإلخػ كيبخزىا كسجيشة
 تقع رفح في أقرى وشػب الديج الداحمي الفمدصيشي عمى الحجكد : السػقع الجغخافي

 36-29 كإلط العخض الذسالي 52-30الفمدصيشية السرخية عمى إلط الصػؿ الذخقي 
 كع كعغ 38كسا تبتعج عغ مجيشة غدة .  ميج5.5كتبتعج عغ ساحج البحخ الستػسط 

 45 كع كعغ مجيشة العخير السرخية 16 كع كعغ قخية الذيخ زكيج في سيشاء 13إلانيػنذ 
 حيث تحيط بيا الكثباف ،كتتسيد بأرضيا الخممية.  متًخا48تختفع رفح عغ سصح البحخ بػ . كع

مشاإليا شبة صحخاكؼ رغع قخبيا مغ البحخ الستػسط لحا يتخاكح متػسط  .الخممية مغ كج وية
 كيبمغ متػسط كسية األمصار شتاء، دروات 10 دروة صيًفا ك30دروة الحخارة فييا ما بيغ 

مػقع بمجية رفح، ).  ألف ندسة241كيبمغ عجد الدكاف  .ممع250التي تيصج عمى رفح 
2018). 

 كبسذاركة مجتسعية فاعمة مدتجامة، تشعع بتشسية ومشة،رفح مجيشة حزارية : رؤ ة البمجية 
 .(2015 - 2012 رفح،الخصة االستخاتيجية التشسػية لسجيشة )
 أىجاؼ البمجية: 
 .األمج شػيمة ثابتة عسج فخص إلمق إلى تؤدؼ التي االقترادية التشسية أنذصة دعع -
 .السياه مرادر / مخافق إلاصة رفح، بمجية في التحتية البشية مخافق تحديغ -
 .البيئة عمى تحافع التي الشسػ أكوو تعديد -
 .كالسخافق السجتسعةتحديغ الخجمات  -
 .(الشقج)تحديغ إلجمات السػاصالت  -
 .كتحديغ وػدتيازيادة تػفيخ السداكغ،  -
 .الشسػ العسخاني (ضبط)إدارة  -
 .(2017السػقع اإللكتخكني لػزارة الحكع السحمي الفمدصيشية، ). الحفاظ عمى التخاث -
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 :البمحبمجية ديخ  .5

كتختيب  الذػارع، نطافة إلجمات ليقجـ البمح، ديخ قخكؼ  مجمذ ُأنِذئَ  (ـ1952)ـ العا في
 بمجية إلى تحػلت (ـ1973)اـ الع كفي السجيشة، مغ متفخقة مشاشق في األسػاؽ كتشطيع

ونحاؾ  عجدىع بمغ كقج كاألعزاء البمجية رئيذ تعييغ تع حيث إلجماتيا، دائخة لتػسع نصاؽ
 عجةّ  مجاالت في إلجمات تقجـ باعتبارىا السػاششيغ إلجمات عمى الحفاظ في سعًيا مشيا (9)

 السػاششيغ، تخجـ التي السذاريع مغ العجيج إقامة إلى إضافة الرحي، السياه، الرخؼ: مشيا
 البمجؼ السجمذ كييجؼ .السشصقة في الجسيػر احتياوات مغ األدنى تمبية الحج عمى كالعسج

 تػضيف إلى باإلضافة التسػيج الحاتي قجرات لخفع لمبمجية، السالية السػارد كتصػيخ تشسية إلى
 العالوية الخصط إيجاد كفي السقابج عادؿ، كتػزيع عالية، بكفاءة السانحة الجيات مداعجات

 السجاالت في السػاششيغ كتمبية حاوات البمجية، بعسج لالرتقاء السدتقبمية كالخصط الػقائية
  .كافة
  إلى الستػسط البحخ شاشئ عمى غدة، قصاع كسط البمح ديخ مجيشة تقع: الجغخافيالسػقع 

 8 بعج كعمى يػنذ، إلاف مجيشة مغ الذساؿ كإلى كع 15 بعج غدة، كعمى مجيشة مغ الجشػب
 ناحية مغ الشريخات كمخيع الدكايجة، قخية مثج كالسخيسات بعس القخػ  بالسجيشة كتحيط ،كع

 الجشػب ناحية مغ القخارة كقخية الذخقي، الذساؿ ناحية كالبخيج مغ زؼ االسغ كمخيع الذساؿ،
 .الػسصى محافطة ليا السجاكرة كالسخيسات القخػ  كعمى وسيع حالًيا عمييا كيصمق الذخقي،

مشاإليا شبة صحخاكؼ رغع قخبيا مغ البحخ الستػسط لحا يتخاكح متػسط دروة الحخارة فييا ما 
 شتاًء، كيبمغ متػسط كسية األمصار التي تيصج عمى رفح دروة 1 دروة صيًفا ك30بيغ 
 .(2018 البمح،مػقع بمجية ديخ ) ندسة 81,156الدكاني  كيبمغ عجد .ممع 250

 كبيئية  لجييا استقخار مالي لتكػف ديخ البمح مجيشة ثقافية متصػرة،مؤسدة : رؤ ة البمجية
 تحتية حجيثة كمرادر بشيةقائسة عمى   ىيكمًيا، تقجـ إلجمات بمجية نػعيةكاقترادية كمشطسة

 .كصحية كتكػف فييا الحياة ومشة كافية،مياه 
 أىجاؼ البمجية: 
 . عغ شخيق تعديد السذاركة السجتسعةالسحمي، كذلظتفعيج دكر السجتسع  -
 . أحياءكتذكيج لجاف إلى أحياء حتقديع مجيشة ديخ البج -
 .تحجيج احتياوات كج حي كتختيب تمظ االحتياوات حدب األكلػية -
 كذلظ بشاًء عمى ما تع الحرػؿ عميو مغ السذاركة ؛كضع إلصة استخاتيجية تشسػية لمبمجية -

 .السجتسعية
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الخصة االستخاتيجية )ة عمى السذاريع كتقييع الشتائج بإشخاؾ لجاف األحياء في السخاؽ -
 (.2015 - 2012 البمح،التشسػية لسجيشة ديخ 

 

 ترشيف البمجيات اللُءبخر كفق كزارة الحكع السحمي كصشجكؽ تصػ خ كإقخاض 2.2.3.2 
: البمجيات

تعتبخ كزارة الحكع السحمي بسثابة السذخؼ عمى عسج البمجيات كالسجالذ القخكية، كتزع 
الػزارة ترشيًفا لتقييع أداء البمجيات، ككحلظ صشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات مغ السؤسدات 

:  السيسة في تقييع أداء البمجيات كفق مؤشخات، كالججكؿ يػضح ترشيف البمجيات

 ترشيف البمجيات (3)ججكؿ 

 (ـ2018)جخد بػاسصة الباحث خالؿ تقار خ كإحرائيات بمجيات قصاع غدة لمعاـ : السخجع
 
بذأف الييئات الفمدصيشية، البمجيات  (1) صشف قانػف رقع :ترشيف كزارة الحكع السحمي .1

باالستشاد إلى التعجاد الدكاني،  (A, B, C, D)في فمدصيغ إلى أربع ترشيفات رئيدية 
. كتاريخ إنذائيا، مع السالحطة أفَّز ىحه الترشيف لع يؤثخ عمى عسمياتيا أك مدؤكلياتيا

إضافة إلى البمجيات كالسجالذ السحمية كالقخكية، أنذأت الػزارة لجاف مذاريع قخكية لتقـػ 
بجكر البمجيات نيابة عغ كزارة الحكع السحمي في التجسعات الرغيخة وًجا التي ال تتجاكز عجد 

 .سكانيا األلف ندسة
بمجية إلاف يػنذ، بمجية وباليا، بمجية )أف ترشيف البمجيات الُكبخػ  (3)يتزح مغ وجكؿ 

أؼ أنَّزيا قامت بتصػيخ نفديا  (+A)، أما بمجية غدة فكاف ترشيفيا (Aِ) (رفح، بمجية ديخ البمح

اسع البمجية  الخقع
ترشيف البمجية كفق صشجكؽ 

تصػ خ كإقخاض البمجيات 
ترشيف البمجية كفق كزارة 

 2018الحكع السحمي 
2014 2017  

 + B + B + Aغدة  1
 B + B + Aإلانيػنذ  2

 B + B + Aوباليا  3

 B + B + Aرفح  4

 B + B ++ Aديخ البمح  5
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يجؿ عمى البمجيات مخاكد  (A)إلالؿ الدشػات الدابقة أكثخ مغ البمجيات األإلخػ، كترشيف 
. السحافطات

بمجية مرشفة  (25)يذتسج قصاع غدة عمى : ترشيف صشجكؽ تصػ خ كإقخاض البمجيات .2
شساؿ غدة، غدة، )مػزعة عمى إلسدة محافطات  (A, B, C, D, E)إلى إلسدة ترشيفات 

، كيقػـ صشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات بتريشف البمجيات بشاًء (ديخ البمح، إلاف يػنذ، رفح
( 16)عمى امتالؾ أدكات معدزة لألداء كاستخجاـ ىحه األدكات، كيتع قياس األداء بشاء عمى 

مؤشخ كضع صشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات لتعكذ األداء الفعمي لمبمجيات في مجاؿ 
 :يػضح ىحه السؤشخات بشاًء عمى الترشيف (4)مسارسات اإلدارة الخشيجة، الججكؿ 

 
  مؤشخات األداء لترشيف البمجيات(4)ججكؿ 

الترشيف شخكط اًلرتقاء السؤشخ الخقع 
عمى البمجية تحقيق  .تدجيج كتقييع األصػؿ الثابتة كتحجيث الدجج سشػًيا 1

وسيع مؤشخات 
، السخاتب الجنيا
 باإلضافة إلى

( 5مغ  2)
( 5 مغ 4  أك3)
 (5 مغ 5)

 
 
 
 

 

B 
B+ 
B++ 

2 

كوػد دليج تذغيج كصيانة لقصاعي الصخؽ كالسباني العامة، 
 مغ السيدانية التذغيمية (%10) مغ أكثخنفقات الريانة 

 مغ السخصط إنفاقو عمى (%70)كالخبحية، إنفاؽ أكثخ مغ 
صيانة الصخؽ كالسباني العامة كذلظ لمعاـ الحؼ يدبق عسمية 

 .التقييع

التذغيمية كالخبحية ألؼ مغ العاميغ المحيغ  فائس في السيدانية 3
 (.%5)يدبقاف عسمية التقييع بشدبة ال تقج عغ

4 

فخد  / شيكج 50مغ كفاءة مخضية في تحريج اإليخادات أكبخ 
بشػد محجدة في السيدانية )لمعاـ الحؼ يدبق عسمية التقييع 

التذغيمية كىي رسـػ الخإلز كاألوازات كرسـػ مقابج 
 .(إلجمات

5 
ستثسارات البمجية، كما اقياـ البمجية باإلفراح عغ مذاريع ك

 ككحلظ اإلفراح التشسػية االستخاتيجية، مغ الخصةتع تشفيحه 
 .عغ تقخيخ السجقق الخاروي

( 2018صشجكؽ تصػ خ كإقخاض البمجيات، ): السخجع

( 3)، كمغ إلالؿ وجكؿ رقع (4)كبشاًء عمى مؤشخات األداء لترشيف البمجيات وجكؿ رقع 
 (بمجية غدة، بمجية إلاف يػنذ، بمجية وباليا، بمجية رفح)ترشيف البمجيات الُكبخػ يتزح أفَّز 
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(B+) أما بمجية ديخ البمح فكاف ترشيفيا ،(B++)  أؼ أنَّزيا قامت بتصػيخ نفديا إلالؿ
. الدشػات الدابقة أكثخ مغ البمجيات األإلخػ 

: السػازنات 3.2.3.2

السػازنة التذغيمية، السػازنة الخبحية، السػازنة )تع تقديع السػازنات إلى أربع مػازنات 
السػازنة التذغيمية، السػازنة )، كاعتسج الباحث ثالثة أنػاع (الخأسسالية، السػازنة اإلئتسانية
، كتع استثشاء السػازنة اإلئتسانية؛ ألنَّزيا تعتسج عمى التأميشيات (الخبحية، السػازنة الخأسسالية

يػضح قيسة  (5)كالبمجيات ال تجرج ضسغ مػازناتيا السػازنة اإلئتسانية، كالججكؿ رقع 
 .السػازنات حدب البمجيات الُكبخػ 

  مقارنة السػازنات بيغ البمجيات اللُءبخر (5)ججكؿ 

 (ـ2018)جخد بػاسصة الباحث خالؿ تقار خ كإحرائيات بمجيات قصاع غدة لمعاـ : السخجع

لمبمجيات الخسذ الُكبخػ  (ـ2017)أف السػازنة السالية لمعاـ  (5)كيتزح مغ الججكؿ رقع 
، 65025185، 155117548)تقجر بػ  (غدة، إلاف يػنذ، وباليا، رفح، ديخ البمح )

عمى التػالي، كإوسالي السػازنة السػازنة  (118804095، 23477560، 29972000
( غدة، إلاف يػنذ، وباليا، رفح، ديخ البمح)لمبمجيات الخسذ الُكبخػ  (ـ2018)السالية لمعاـ 

( 94245727، 26504438، 35676024، 59268568، ،187344100)تقجر بػ 
التذغيمية، الخبحية، )عمى التػالي، كعميو يتزح أّف ىشاؾ تفاكت في قيسة السػزانات بأنػاعيا 

اسع البمجية  ـ

 بالذيكل 2018السػازنة السالية لمعاـ  بالذيكل 2017السػازنة السالية لمعاـ 

اإلجسالي الخأسسالية الخبحية التذغيمية اإلجسالي الخأسسالية الخبحية التذغيمية 

 187344100 95875536 19110000 72358565 155117548 51162241 21740000 82215307غدة  1

 59268568 12813938 14415340 32039290 65025185 16455251 16008000 32561934 سإلاف يػف  2

 35676024 14884500 6965000 13826524 29972000 8170000 7065000 14737000وباليا   3

 26504438 12813938 120000 13570500 23477560 6915060 153000 16409500رفح  4

 94245727 85146500 3881301 5217926 118804095 111069000 2380000 5355095ديخ البمح  5
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التذغيمية، )يػضح ندبة الديادة كالشفراف في قيسة السػازنة  (6)، كالججكؿ رقع (الخأسسالية
. (الخبحية، الخأسسالية

قيسة الد ادة كالشقراف في السػازنات  (6)ججكؿ 

اإلجسالي  الخأسسالية الخبحية التذغيميةاسع البمجية  ـ
 20.8%% 87.4 (12.1-%)(% (12.0-غدة  1
 (8.9-%)(% (22.1-(% (9.9-(% (1.6- سإلاف يػف  2
% 19.0% 82.2% (1.4-)(% (6.2-وباليا  3
% 12.9% 85.3(% (21.6-% (17.3-)رفح  4
(% (20.7-(% (23.3-% 63.1% (2.6-)ديخ البمح  5
 

بػزف ( غدة، وباليا، رفح)أف ىشاؾ ارتفاع في مػازنة بمجية  (6)كيتزح مغ الججكؿ رقع 
عمى التػالي، كيخوع ذلظ أف السػازنة الخأسسالية  (%12.9، %19.0، %20.8)ندبي 

ـ، بالخغع مغ 2018عمى التػالي في العاـ  (%85.3، %82.2، %87.45)زادت بسقجار 
عمى التػالي، كانخفاض  (%17.3، %6.2، %12.0)انخفاض السػازنة التذغمية بسقجار 

عمى التػالي، كيخوع ذلظ أفَّز بمجية  (%21.6، %1.4، %12.1)السػازنة الخبحية بسقجار 
لجييع مذاريع تصػيخية كاستثسارية وجيجة، باإلضافة إلى السذاريع  (غدة، وباليا، رفح

. السدتسخة
يتزح أفَّز ىشاؾ انخفاض في مػازنتيسا   (إلاف يػنذ، كبمجية ديخ البمح)أما بالشدبة لبمجية 

عمى التػالي، كيخوع ذلظ أفَّز السػازنة الخأسسالية انخفطت  (%20.7، %8.9)بػزف ندبي 
ـ، باإلضافة إلى انخفاض السػازنة 2018عمى التػالي  في العاـ  (%6.2، %1.6)بسقجار 

عمى التػالي، كانخفاض السػازنة الخبحية بسقجار  (%2.6، %1.6)التذغمية بسقجار 
انتيت ( إلاف يػنذ، ديخ البمح)عمى التػالي، كيخوع ذلظ أفَّز بمجية  (23.3%، 22.1%)

مذاريعيا الخاصة بيا، كزيادة التكاليف لجييا، كانخفاض الجعع الحكػمي كالسؤسداتي 
. لسذاريعيا التصػيخية، ككحلظ انخفاض عجد السدجديغ اللتداماتيع السالية
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 :انفصم انثانث (3)

 انذراساث انسابقت

.  السقجمة

.  الجراسات الدابقة1.3

 . دراسات فمدصيشية: السحػر األكؿ 1.1.3

.  دراسات  خبية: السحػر الثاني 2.1.3

  .دراسات أجشبية: السحػر الثالث 3.1.3

.   التعقيب  مى الجراسات الدابقة2.3
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 :انمقذمت

سيعخض الباحث الجراسات الدابقة باعتبارىا الصخيق الحؼ يديج لو وسع السعمػمات ِلَسا قاـ 
بو اآلإلخكف مغ تجارب يسكغ االستفادة مشيا مغ إلالؿ عخض الشتائج كالتػصيات التي 

تػصج إلييا الباحثػف، كاستخجـ الباحث عجد مغ الجراسات القخيبة لسػضػع الجراسة، كذلظ 
بدبب قمة الجراسات في مجاؿ البمجيات، كقج أدرج الباحث الجراسات الدابقة بشاًء عمى محاكر 

 : الجراسة مغ حيث تشاكليا السػازنات، كقج قدع الباحث الجراسات الدابقة إلى ثالث محاكر

 .الجراسات اللمدصيشية: السحػر األكؿ
 .الجراسات العخبية: السحػر الثاني
 .الجراسات األجشبية: السحػر الثالث

الجراسات السحمية  مغ كالتجرج ،األقجـ إلى األحجث مغ الدمشي التدمدج كفق عخضيا ـت كقج
 الفرج ىحا في الباحثضح ك ـث كمغ. ةاألوشبيـ الجراسات ث العخبيةفالجراسات  (الفمدصيشية)

 عمى ناءً ب الحالية الجراسة كبيغ بيشيا السقارنة إلالؿ مغ الدابقة الجراسات عمى تعميقو أيًزا
 ذكخ ـث كمغ ،) خ، إؿكاألدكات الستبع السشيج السبحػثة، الفئة السػضػع، (كىي  عجةبشػد
 .سابقاتيا عغ الحالية ز الجراسةيسي ما ىعكأ الدابقة الجراسات مغ االستفادة أكوو
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 : الجراسات الدابقة1.3
 :فمدصيشية دراسات 1.1.3

 

 (2016، غخاب)دراسة  .1

- دكر السػازنات دأداة تخصيط ًلستغالؿ السػارد السالية في بمجيات قصاع غدة): بعشػاف
 (دراسة تصبيقية في فمدصيغ

ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ دكر السػازنات كأداة تخصيط الستغالؿ السػارد السالية في 
بمجيات قصاع غدة، كبحث الدبج الكفيمة بتفعيج ىحا الجكر كي تتسكغ البمجيات مغ إعجاد 

 .الخصط كالسػازنات السشػشة بيا عمى أكسج كوو
فقخة كزعت  (59)كقج شبقت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، كتع إعجاد استبانة مكػنة مغ 

عمى وسيع السػضفيغ السختريغ بأعساؿ التخصيط كالسػازنات في وسيع بمجيات قصاع غدة 
 .فخًدا (145)كالبالغ عجدىع 

 ىشاؾ عالقة ذات داللة إحرائية بيغ مجػ حققت الجراسة  مجسػ ة مغ الشتائج أىسياا أفَّن 
، كمجػ تػفخ الشطاـ السحاسبي الدميع، ـإدراؾ اإلدارة العميا، كتػفخ الييكج التشطيسي السالغ

 تخصيط الستغالؿ السػارد السالية في بمجيات قصاع غدة، كسا ةعمى دكر السػازنات كأدا
أضيخت الجراسة عجـ كوػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في متػسصات تقجيخات أفخاد مجتسع 
الجراسة حػؿ دكر السػازنات كأداة تخصيط الستغالؿ السػارد السالية في بمجيات قصاع غدة 

العسخ، السؤىج العمسي، التخرز العمسي، السدى الػضيفي، عجد )ُتعدػ لمستغيخات العامة 
سشػات الخبخة في مجاؿ السحاسبة، عجد الجكرات التجريبية التي التحق بيا السدتجيب في 

 .(مجاؿ التخصيط كالسػازنات، مجػ السذاركة في اتخاذ القخارات، ترشيف البمجية
ضخكرة أْف تدعى اإلدارة العميا كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 

لتصػيخ قجرات العامميغ كتحديشيا في مجاؿ التخصيط كالسػازنات مغ إلالؿ التجريب كالجكرات 
 .الستشػعة
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 (2015، شبانة)دراسة  .2

( دكر السػازنة العامة في تخشيج اتخاذ القخارات بالدمصة الػششية اللمدصيشية): بعشػاف

ىجفت الجراسة إلى تحميج كمشاقذة دكر السػازنة العامة كأداة لمتخصيط كالخقابة كاستخجاميا 
 كلقج ألغخاض تخشيج اتخاذ القخارات، كتػضيح السعػقات التي تػاوو استخجاـ السػازنة العامة،

 تالجراسة كفق السشيج الػصفي مغ إلالؿ تػزيع استبيانا إلالؿ فخضيات مغ ذلظ اإلتبار تع
مػضًفا كمػضفة مغ اإلدارة العميا كالفئة األكلى السدئػليغ عغ األقداـ السالية  (300)عمى 

 .  الدمصةتكالخقابية في كزارا
كوػد السػازنة يداعج في تحديغ عسميتي  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 

التخصيط كالخقابة كاتخاذ القخارات بالدمصة الػششية الفمدصيشية، مغ إلالؿ تحجيج األىجاؼ في 
ضػء اإليخادات كالشفقات، كمقارنة ما ىػ كارد بالسػازنة بسا ىػ متحقق كاتخاذ اإلوخاءات 

الترحيحية الالزمة، أؼ أفَّز مجاؿ السػازنة العامة كأداة لمتخصيط كاف مختفًعا كبػزف ندبي 
(73.25.)% 

ضخكرة تعديد دكر السػازنة في كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
اتخاذ القخارات كضخكرة االىتساـ بزػابط كأسذ إعجاد السػازنات، كمخاقبتيا في عسميتي 

التخصيط كالخقابة كاتخاذ القخارات، كمخاعاة كضع معاييخ كاضحة كمحجد حػؿ تقجيخات بشػد 
 .السػازنة

 

 (2012، بكخكف )دراسة  .3

نطع صشا ة القخار في السػازنة العامة لمدمصة الػششية اللمدصيشية كأثخىا  مى ): بعشػاف
( دراسة حالة قصاع غدة: تقجيخات السػازنة

ىجفت الجراسة التعخؼ إلى أنػاع اتخاذ القخارات في السػازنة العامة لمدمصة الػششية 
الفمدصيشية، كبياف أثخ استخجاـ كج مغ الشطاـ التخاكسي أك العقالني أك السختمط عمى تقجيخات 
السػازنة العامة لمجكلة، كأثخىا عمى حجع اإلنفاؽ العاـ كحجع اإليخادات العاـ، ككحلظ الػقػؼ 

عمى أسمػب اتخاذ القخار األمثج الحؼ يتشاسب مع السػازنة العامة لمدمصة الػششية 
شخًرا مغ العامميغ في مجاؿ إعجاد  (67)الفمدصيشية، كقج كاف مجتسع الجراسة بعجد 

 .السػازنات في الػزارات كالسؤسدات الحكػمية، كتع استخجاـ أسمػب الحرخ الذامج
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 مػازنة البشػد ىػ األسمػب السعتسج في إعجاد  مغ الشتائج أىسياا أفَّن الجراسة مجسػ ةحققت 
السػازنة العامة لمدمصة الػششية الفمدصيشية، كأفَّز نطاـ اتخاذ القخار الستبع يؤثخ تأثيًخا مباشًخا 

 .في تقجيخات السػازنة العامة
ضخكرة التحػؿ مغ مػازنة البشػد كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 

إلى مػازنة البخامج بالتخكيد عمى الكػادر البذخية العاممة في مجاؿ إعجاد السػازنة، كضع 
معاييخ لتقجيخ مخررات السػازنة لسشع السغاالة في كضع تقجيخىا مغ الجيات السعشية، 

 .تصػيخ الدياسات السالية كاإلوخاءات السحاسبية لتحديغ قياس األداء
 

 (2012، أبػ ز يتخ)دراسة  .4

دكر اإليخادات السحمية في تسػ ل السػازنة العامة لمدمصة اللمدصيشية مجخل ): بعشػاف
 (لتعد د اإليخادات السحمية لتغصية  جد السػازنة

كتقديساتيا  كتصػرىا إعجادىا كمخاحج العامة السػازنة ماىّية ىجفت الجراسة التعخؼ إلى
 الفمدصيشية السػازنة تسػيج مرادر التعخؼ إلى ثع كمغ فمدصيشًيا، ليا السشطسة كالقػانيغ

 التحميج أسمػب استخجاـ اعتسجت الجراسة عمى إلاص، بذكج مشيا عاـ كالسحمية بذكج
 السالية كالتقاريخ العامة تحميج السػازنات إلالؿ مغ ككصفو الػاقع لجراسة السقارف  الػصفي
 .الخسسية الجيات عغ الرادرة الفعمية
 أسمػب السػازنة السصبقة فمدصيشيًا ىػ مػازنة  مغ الشتائج أىسياا أفَّن الجراسة مجسػ ةحققت 

البشػد كليذ مػازنة البخامج كاألداء، كأفَّز ندبة الشفقات التصػيخية الي الشفقات العامة بمغت 
مشيا متعمقة  (%60)بالستػسط، أكثخ مغ  (%77)، أما الشفقات الجارية فػصمت إلى 12%

 .بالخكاتب كاألوػر
 فاعمة إوخاءات اتخاذ ضخكرةكقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 

 االقتراد دعع في السيع دكرىع لبياف لمسػاششيغ تػعية بخامج كعسج الشفقات الجارية، لتخشيج
. الزخائب دفع في إلالؿ االلتداـ مغ الػششي
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 (2009، العسػر)دراسة  .5

 (تقييع نطع السػازنات في الجامعات اللمدصيشية بقصاع غدة): بعشػاف

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ إلى نطع السػازنات في الجامعات الفمدصيشية بقصاع غدة، مغ 
حيث كاقع إعجادىا كتشفيحىا، تع استخجاـ السشيج الػصفي التحميمي، كتكػف مجتسع الجراسة 

الجامعة اإلسالمية، كوامعة األزىخ، كوامعة القجس : )وامعات في قصاع غدة، كىي (4)مغ 
، كتع تػزيع استبانة عمى القائسيغ عمى إعجاد السػازنة، حيث بمغ (السفتػحة، كوامعة األقرى

 .فخًدا (50)عجدىع 

تصبيق نطع السػازنات في الجامعات الفمدصيشية  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
يتع برػرة متػسصة كمتفاكتة بيغ الجامعات، حيث إفًّ الػزف الشدبي لسداىسة نطع السػازنات 

بجروة  (%60.27)في الجامعات الفمدصيشية في التخصيط لألنذصة التعميسية بكفاءة يداكؼ 
محايجة، كإفًّ الػزف الشدبي لسجػ إدراؾ اإلدارة العميا في الجامعات ألىسية تصبيق نطع 

بجروة متػسصة، كال يتع تعخيف  (%60.17)السػازنات في الجامعات الفمدصيشية يداكؼ 
السدتػيات اإلدارية بتكاليف أنذصتيع مسا يشعكذ سمًبا عمى تشسية اإلحداس لجييع لمخقابة 

عمى التكاليف، باإلضافة إلى أفَّز نطع السػازنات في الجامعات الفمدصيشية تداىع في 
 . α = 0.05التخصيط لألنذصة التعميسية بكفاءة عشج مدتػػ داللة 

االىتساـ بذكج أكبخ في  ضخكرةكقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
الجامعات بتصبيق نطع السػازنات كتحميج االنحخافات عشج حجكثيا، باإلضافة أْف يتع تجريب 

 .القائسيغ عمى إعجاد السػازنة باستخجاـ الصخؽ العمسية في التقجيخ

 (2007، خمف هللا)دراسة  .6

: كاقع كإ جاد كتشليح السػازنات التخصيصية في الذخدات الرشا ية في قصاع غدة): بعشػاف
 .(دراسة ميجانية

تحميج كاقع كإعجاد كتشفيح السػازنات التخصيصية في الذخكات الرشاعية  إلى الجراسة ىجفت
الجراسة كفق السشيج التحميمي الػصفي،  إلالؿ فخضيات مغ ذلظ اإلتبار تع كلقج بقصاع غدة،

تع استخجاـ أسمػب الحرخ الذامج، بحيث تع إوخاء الجراسة عمى وسيع أفخاد السجتسع، 
 .فخًدا (62)كالبالغ عجدىع 
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غالبية الذخكات الرشاعية بقصاع غدة تقـػ  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
بتصبيق السػازنات التخصيصية، كتعتسج الذخكات التي تصبق ىحا الشطاـ عمى األسذ كالسبادغ 

العمسية برػرة وجية فيسا عجا مذاركة السدتػيات اإلدارية في إعجاد تقجيخات السػازنات، 
حيث كانت السذاركة برػرة متفاكتة بيغ الذخكات، كتدتخجـ الذخكات الرشاعية السػازنات 

التخصيصية في تشفيح كضائفيا السختمفة مغ تخصيط كرقابة كاتخاذ قخارات في حيغ ال تتخح تمظ 
أؼ أفَّز إدارات الذخكات الرشاعية تجرؾ .  كسعيار لتقييع األداءةالذخكات السػازنات التخصيصي

 .أىسية كمدايا تصبيق السػازنات التخصيصية
كوػد نطاـ السػازنات  ضخكرةكقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 

التخصيصية بجسيع الذخكات الرشاعية بقصاع غدة، باإلضافة إلي قياـ الذخكات الرشاعية 
بسعالجة السذاكج التي تػاوييا إلالؿ تصبيق السػازنات التخصيصية، كالعسج عمى تجريب 

 .كتأىيج السدئػكليغ عغ إعجاد كتشفيح السػازنات بذكج سميع

 (2007 الذيخ  يج،)دراسة  .7

 .(مجر فا مية السػازنات دأداة لمتخصيط كالخقابة في بمجيات قصاع غدة): بعشػاف

قصاع  بمجيات في كالخقابة لمتخصيط كأداة  السػازنات استخجاـ استعخاض إلى الجراسةىجفت 
 استخجاميا فاعميةكتقييع  ناحية، مغ السجاؿ ىحا في السحاسبية األدبيات إلى استشاًدا غدة

إلالؿ  مغ ذلظ اإلتبار تع كلقج ثانية، ناحية مغ االستخجاـ ليحا الالزمة السقػمات كمجػ تػافخ
الجراسة كفق السشيج التحميمي الػصفي، تع تػزيع االستبانة عمى عيشة الجراسة،  فخضيات

 .فخًدا (76)كالبالغ عجدىع 
 الالزمة األساسية السقػمات معطع تػفخ مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 

 السدتػيات مذاركة)الثالث  السجاؿ عجا كالخقابة، فيسا كأداة لمتخصيط السػازنات الستخجاـ
 العمسي، السدتػػ  العميا، اإلدارة إدراؾ)السقتخحة  السقػمات معطع فإفَّز  ، كبالتالي(اإلدارية
 فعاًل في كمػوػدة حقيقية ىي في نسػذج الجراسة (السدتخجمة األساليب اإلدارؼ، تشػع الييكج
 بمجيات في كالخقابة لمتخصيط كأداة  السػازنات الستخجاـ تحتية بشية كالتي تسثج العسمي، الػاقع
 .غدة قصاع بمجيات بجروة متػسصة في (%61.0)غدة، حيث أفَّز مدتػػ السػازنة بمغ  قصاع

 بسػضفيغ االستعانة ضخكرةكقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
 كتشفيحىا، السػازنات تصبيق مجاؿ في الكافية كالخبخة الجراية كمتخرريغ كلجييع مؤىميغ
 كقجرات إمكانيات كاستغالؿ السعمػمات كثػرة التكشػلػوي التقجـ االستفادة مغ عمى كالعسج
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 حيث البمجيات، في كإحرائية مالية بيانات قاعجة تػفيخ عمى العسج اآللي، كضخكرة الحاسب
 ضخكرة مع ناوح بذكج السػازنات كتقجيخ كالخقابة كالتشديق عسمية التخصيط في تداعج

 عقج كضخكرة السػازنات، إعجاد في اإلدارية السدتػيات كافة األقداـ، كفي وسيع مذاركة
 .البمجيات في القخار كأصحاب لمسدئػليغ السػازنات مجاؿ متخررة في تجريبية دكرات

 

 (2006 ز خب،)دراسة  .8

 .(دراسة ميجانية: مذاكل إ جاد السػازنات كتشليحىا في بمجيات قصاع غدة): بعشػاف

السػازنات  أىع السذكالت التي تػاوو البمجيات عشج إعجاد استعخاض إلى الجراسةىجفت 
كعجـ  السػازنات بأىسية كالػعي الخبخة نقز عغ ناتجة أك فشية مذكالت كانت سػاء كتشفيحىا

بالشػاحي  الستعمقة تمظ أك السػازنات بتقجيخ الستعمقة السذكالت إلى باإلضافة السيارات تػفخ
 تع .الجراسة كفق السشيج التحميمي الػصفي إلالؿ فخضيات مغ ذلظ اإلتبار تع كلقج الدمػكية،

( 25) عمى القائسيغ عمى إعجاد السػازنة في البمجيات، كالبالغ عجدىع تتػزيع االستبيانا
 .بمجية

كوػد مجسػعة مغ السذكالت التي تػاوو  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
بمجيات قصاع غدة عشج إعجاد السػازنات كتشفيحىا، يعػد البعس مشيا إلى نقز الػعي بأىسية 
كدكر السػازنة، إلى وانب نقز الخبخة كعجـ تػافخ السيارات العمسية كالعسمية الالزمة لحلظ، 

 .باإلضافة إلى كضع الجػانب الفشية لجػ القائسيغ عمى إعجاد تمظ السػازنات
الػعي بأىسية السػازنات  ضخكرةكقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 

مغ إلالؿ الشجكات لكافة اإلدارات، السختمفة، كعقج دكرات تجريبية ألفخاد لجشة السػازنة لمتجريب 
عمى التخصيط كالتشبؤ لمتغمب عمى نقز الخبخة كعجـ تػافخ السيارات، باإلضافة إلى اعتساد 

. معاييخ أكثخ كاقعية لمتغمب عمى مذكمة الشػاحي الفشية
 

 (2006 الشجار،)دراسة  .9

العػامل السؤثخة  مى دلاءة استخجاـ السػازنات التقجيخ ة دأداة لمتخصيط كالخقابة ): بعشػاف
 .(في الجامعات اللمدصيشية بسحافطات غدة

ىجفت الجراسة التعخؼ إلى العػامج التي تؤثخ عمى كفاءة استخجاـ السػازنات التقجيخية كأداة 
تخصيط كرقابة في الجامعات الفمدصيشية، كدراسة أثخ األساليب السدتخجمة في التشبؤ كإعجاد 
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السػازنات عمى كفاءة استخجاميا في تمظ الجامعات، كتع استخجاـ السشيج التحميمي الػصفي، 
( 50)كتكػف مجتسع الجراسة مغ العامميغ في أقداـ السػازنة كالجكائخ السالية، كالبالغ عجدىع 

 .فخًدا
قياـ الجامعات الفمدصيشية بسحافطات غدة  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 

بإعجاد مػازناتيا عمى أساس كج كمية أك دائخة يتكػف مشيا الييكج التشطيسي، حيث أفَّز دكر 
، (%56.6)السػازنة التقجيخية في عسميتي التخصيط كالخقابة كاف متػسصة بػزف ندبي 

باإلضافة إلى غياب الجكر الفعاؿ الحؼ يجب أْف يقػـ بو قدع السػازنات في الجامعات، 
ككحلظ تجعع اإلدارة العميا في الجامعات نطاـ السػازنات بجروة ضعيفة، كال يتع عقج كرشات 

عسج كاوتساعات مع السدئػليغ عشج تصبيق نطاـ السػازنات بالجروة السصمػبة داإلج 
 .الجامعات

ضخكرة كوػد قدع لمسػازنة في كج كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
وامعة مغ الجامعات، يذخؼ عمى عسمية إعجاد كتشفيح السػازنات فييا، ككحلظ تفعيج دكر ىحا 

 التي تداىع بذكج كاضح في ةالقدع نحػ تصبيق أساليب متصػرة في إعجاد السػازنات الحجيث
ضغط عسمية اإلنفاؽ كالخقابة عييا، كسا أكصت بزخكرة اعتساد السشيج العمسي في إعجاد 

 .السػازنات التقجيخية لتمظ الجامعات
 

 (2005 حمذ،)دراسة  .10

دكر السػازنة دأداة لمتخصيط كالخقابة في مؤسدات السجتسع السجني ): بعشػاف
 (اللمدصيشية

 السجتسع مؤسدات في كرقابة تخصيط كأداة  السػازنة استخجاـ مجػ ىجفت الجراسة التعخؼ إلى
 بديصة عذػائية عيشة اإلتيار تع حيث. بفمدصيغ غدة قصاع في العاممة الفمدصيشية السجني

 .فخًدا (100)ف العامميغ بسؤسدات السجتسع السجني، كالبالغ عجدىع ـ
 السجني الفمدصيشية عمعطع مؤسدات السجتع مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 

لجييا إلصط شػيمة األوج، كقياميا بإعجاد مػازنات سشػية تيجؼ إلى استخجاـ السػازنة كأداة 
اتراؿ كتػاصج، كتقييع أداء اإلدارة كمداعجتيا عمى التشبؤ، كالسداعجة عمى تحقيق أىجاؼ 

. السؤسدة بذكج عاـ
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 (2005 الججيمي،)دراسة  .11

دكر السػازنة دأداة تخصيط مالي في السشطسات غيخ الحكػمية في قصاع ): بعشػاف
 .(غدة

إضيار دكر السػازنة كأداة لمتخصيط السالي كدروة اعتساد السشطسات غيخ  إلى ىجفت الجراسة
الحكػمية عمييا، كإيزاح ككذف أسباب الزعف في اعتساد السػازنة كأداة لمتخصيط السالي، 

 كلقج كالتعخؼ إلى دروة اعتساد السشطسات غيخ الحكػمية عمى السػازنة في التخصيط السالي،
الجراسة كفق السشيج التحميمي الػصفي، كتكػف مجتسع  إلالؿ فخضيات مغ ذلظ اإلتبار تع

مشطسة، كتكػنت عيشة الجراسة  (280)الجراسة مغ السشطسات غيخ الحكػمية، كالبالغ عجده 
 .فخًدا (149)مغ 

 استخجاـ السػازنة يختبط إلى حج ما أفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
بالسؤىالت العسمية لرانعي القخارات، كأيًزا أفَّز لجػ العامميغ في السجاؿ السالي في 

 .السشطسات ضعف في التجريب كالتأىيج في مجاؿ اإلدارة السالية
 في ةتياج أسمػب السػازف كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا أفَّن 

التخصيط السالي لمسدتقبج كتفعيج دكرىا كمتابعة االنحخافات بيشيا كبيغ اإلنتاج الفعمي كج 
 .فتخة، كاالىتساـ بتجريب العامميغ في اإلدارة السالية بالسشطسة كرفع مدتػاىع السيشي

 

 (2005 العسخي،)دراسة  .12

مجر فا مية السػازنة دأداء تخصيط كرقابة في كدالة األمع الستحجة ): بعشػاف
 .(في قصاع غدة (األكنخكا) فإلغاثة كتذغيل الالج يغ اللمدصيشيي

الجراسة التعخؼ إلى مجػ فاعمية السػازنات كأداة لمتخصيط كالخقابة في كاحجة مغ أىع  ىجفت
الجراسة  إلالؿ فخضيات مغ ذلظ اإلتبار تع كلقج السشطسات الجكلية العاممة في قصاع غدة،

كفق السشيج التحميمي الػصفي، كتكػف مجتسع الجراسة مغ وسيع العامميغ في األنخكا بقصاع 
 .فخًدا (82)غدة، كتكػنت عيشة الجراسة 

 مػضفي الجكائخ السختمفة مغ كافة السدتػيات أفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
ال يعيخكف لمسػازنة االىتساـ الكافي باعتبارىا أداء فعالة  (غيخ مػضفي الجائخة السالية)اإلدارية 

لمتخصيط كالخقابة، كأفَّز دروة الجقة في إعجاد كتشفيح السػازنة لع تكغ بالجروة السصمػبة إلنجاح 
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السػازنة عمى الخغع مغ سيػلة ككضػح تعميسات إعجاد السػازنة، كأفَّز ندبة مذاركة السدتػيات 
 .اإلدارية السختمفة في إعجاد كتشفيح السػازنة ىي ندبة ضعيفة
ضخكرة عقج الجكرات التجريبية كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 

الستخررة في مجاالت اإلعجاد كالتشفيح كالخقابة عمى السػازنة كالعسج عمى تحفيد 
السدتػيات اإلدارية العميا في دكائخ األكنخكا لمسذاركة كالتفاعج مع مػضفييع فيسا يتعمق 

 .بالسػازنات
 

 : خبية دراسات 2.1.3
 

 (2014، الػشاح كآخخكف )دراسة  .1

 بمجيات في العاـ اإلنلاؽ كتخشيج التخصيط كالخقابة في السػازنات دكر تلعيل): بعشػاف
 (.دراسة ميجانية: البمقاء محافطة

ىجفت الجراسة إلى إبخاز أىسية دكر السػازنات في التخصيط كالخقابة كتخشيج الشفقات في 
مجالذ البمجية في األردف عمى بمجيات البمقاء، كتحديغ قجرتيا عمى تشفيح السذخكعات 

الخجمية كاإلنتاوية لخجمة أفخاد السجتسع السحمي، كرفع مدتػػ الخضا لجػ السػاششيغ عغ 
الخجمات السقجمة مغ قبميا، كبالتالي تخفيف العبء عغ الجكلة كمػازنتيا العامة، كقج شبقت 
الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، كتع إعجاد استبانة كزعت عمى عيشة الجراسة كالبالغ عجدىع 

 .فخًدا (120)

كوػد أىسية لمسػزانة في التخصيط كالخقابة  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
كتخشيج اإلنفاؽ لجػ العامميغ في البمجيات بسدتػػ متػسط، كاتباع األسذ العمسية بالسػازنات 

بشدبة متػسصة، كإسياـ السػازنات في تخشيج اإلنفاؽ بشدبة متػسصة كأفَّز البمجيات ليذ مغ 
 . رغع محجكدية السػارد الستاحةتأكلػياتيا األإلح بعيغ االعتبار ضبط كتخشيج الشفقا

استخجاـ األسذ العمسية في إعجاد كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
السػازنة كزيادة الػعي كإدراؾ العامميغ بأىسية السػازنات كدكرىا في استغالؿ السػارد بالذكج 

 .الكفء
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 (2014،  شياء)دراسة  .2

دكر السػازنات التخصيصية في قياس كز ادة دلاءة األداء السالي في السشطسات ): بعشػاف
 .(اليسغ- الخيخ ة 

ىجفت الجراسة إلى معخفة الػاقع السالي لمسػازنات التخصيصية في السشطسات الخيخية في 
 السػارد ةاليسغ، باإلضافة الي تحجيج أىع السذكالت التي تػاوييا كإلاصة في وانب تشسي

السالية، كسا ىجفت التعخؼ إلى دكر الفعمي لمسػازنات التخصيصية كأداة لالستغالؿ األمثج 
لمسػارد الستاحة كتقػية نطاـ الخقابة في السشطسات الخيخية، كقج تع ترسيع استبانة كتػزيعيا 

 .فخًدا (250)عمى عيشة الجراسة السكػنة مغ 

 ت في السشطساة تصبيق السػازنات التخصيصيأفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
 ةالخيخية يؤدؼ إلى فعالية األداء كالتخصيط السالي كالخقابة السالية فييا، كأفَّز ضعف تشسي

 .السػارد السالية لمسشطسات الخيخية يؤدؼ إلى مذكالت في تشفيح السػازنات التخصيصية

 تالعسج عمى زيادة مػارد السشطساكقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
الخيخية مغ إلالؿ ابتكار كسائج كشخؽ وجيجة، العسج عمى زيادة الجعع السالي كالعيشي 

 . الخيخية ضسغ مػازنة الجكلة الدشػيةتالحكػمي لمسشطسا

 (2014،  بج الخحسغ)دراسة  .3

 كدكرىا في الخقابة كتقػ ع األداء في الذخدة الدػدانية ةالسػازنات التخصيصي): بعشػاف
 .(لتػز ع الليخباء السحجكدة

الذخكة  فى األداء كتقييع الخقابة فى كدكرىا التخصيصية دراسة السػازنات ىجفت الجراسة إلى
 فى الذخكة كرقابة تخصيط كأداة  السػازنة استخجاـ أثخ  كقياس،الكيخباء لتػزيع الدػدانية
 االنحخافات كاألمػاؿ، كحجكث كالػقت الصاقات ىجر إلى يؤدػ مسا الكيخباء لتػزيع الدػدانية

الخقابة، تع استخجاـ السشيج االستقخائي الإلتبار مجػ  كضعف الخئيدية األىجاؼ عغ كالحياد
 .صحة الفخكض كالسشيج الػصفي ألسمػب دراسة الحالة

السحجكدة  الكيخباء لتػزيع الدػدانية الذخكة أفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
 في عسمية فاعمة أداة  الستخجاميا مشتطع بذكج كإعجادھا التخصيصية السػازنات بتصبيق تقػـ

 الدػدانية إدارة الذخكة السذتخكة كتتستع األقداـ أداء كتقييع االنتاوية العسمية عمى الخقابة
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السشاسبة  كالبيئة السعمػمات الكافية تػفخ ألىسية اإلدراؾ مغ عالية بجروة الكيخباء لتػزيع
 .الذخكة داإلج

 ضخكرة إعجاد السػازناتكقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
 لتجفق نطاـ شخكة الكيخباء، كتػفيخ تحقيق أىجاؼ تزسغ كويجة دقيقة برػرة التخصيصية
 اإلوخاءات القخارات، كمتابعة عسمية تخشيج لتدييج اإلدارية السدتػيات لكافة السعمػمات
 .االنحخاؼ كأسباب الزعف نقاط إزالة كالعسج عمى الترحيح، قخارات اتخاذ بعج ةالترحيحي

 
 (2014، إبخاىيع)دراسة  .4

دراسة : دكر السػازنات التخصيصية أداة تخصيط كرقابة كتحليد في تقييع األداء): بعشػاف
 .(حالة جامعة الذخؽ األكسط

تقييع  في كتحفيد كرقابة تخصيط كأداة  التخصيصية السػازنات دكر بياف الجراسة إلى ىجفت
الياشسية، كلتحقيق ذلظ تع استخجاـ  األردنية السسمكة في األكسط الذخؽ  بجامعة األداء

 كتكػف  الجراسة، لتحقيق أىجاؼ كالسقابمة االستبانة السشيج الػصفي التحميمي، كتع استخجاـ
 الثالث السدتػيات اإلدارية مغ األكسط الذخؽ  وامعة في العامميغ كافة مغ الجراسة مجتسع
 العميا كالػسصى اإلدارة في العامميغ كافة مغ الجراسة كالجنيا، كتكػنت عيشة كالػسصى العميا
 األقداـ كمجيخؼ  كراساء كالعسجاء، كنػابو، الجامعة، بخئيذ مسثميغ األكسط الذخؽ  وامعة في

 (.73)عجدىع  كالبالغ الجكائخ

 مدتػػ السػازنة التخصيصية في وامعة أفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
، كأفَّز مدتػػ تقييع (%70.98)الذخؽ األكسط كوية نطخ عشية الجراسة مختفًعا بػزف ندبي 

األداء في وامعة الذخؽ األكسط مغ كوية نطخ عيشة الجراسة مختفًعا بػزف ندبي 
 الذخؽ  بجامعة األداء تقييع في التخصيصية السػازنات مخكنة أثخ لسبجأ ، ككوػد(75.32%)

مبجأ الذسػؿ )التخصيصية  السػازنة إعجاد لسبادغ أثخ عجـ كوػد الشتائج بيشت بيشسا األكسط،
 .في تقييع األداء في وامعة الذخؽ األكسط (كمبجأ الػاقعية

 السدئػليغ قبج مغ التأكيج ضخكرةكقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
 كالسػازنة متػقعة مدتػيات بعجة التخصيصية تقجيخات السػازنة ربط ضخكرة عمى الجامعة في

 السػازنة نطاـ تصبيق في الجامعة التي تػاوييا السذاكج السخنة، كمعالجة أك الذاممة



 
88 

 

 السػازنات كتشفيح إعجاد اإلدارية عمى القيادات كتأىيج تجريب إلالؿ مغ كذلظ التخصيصية؛
 .الدميع بالذكج التخصيصية

 (2013، اليشيشي كبجراف)دراسة  .5

دكر استخجاـ السػازنات التقجيخ ة في تحديغ التخصيط كالخقابة كاتخاذ القخارات ): بعشػاف
 ( السداىسة في األردفةفي الذخدات الدرا ي

ىجفت الجراسة التعخؼ إلى دكر استخجاـ السػازنات التقجيخية في تحديغ التخصيط كالخقابة 
كاتخاذ القخارات في الذخكات الدراعية السداىسة في األردف، كعمى مجػ قياـ الذخكات 

الدراعية السداىسة بإعجاد السػازنات التقجيخية، كتع استخجاـ السشيج الػصفي التحميمي، كتع 
فخًدا مغ العامميغ بإدارة  (70)استخجاـ استبانة كزعت عمى عيشة الجراسة، كالبالع عجدىع 

 .الذخكات الدراعية كأقداـ السحاسبة كاإلدارة السالية في ىحه الذخكات

 معطع الذخكات الدراعية السداىسة ال تقـػ أفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
بجروة ضعيفة وًجا، باإلضافة  (%40.0)بإعجاد السػازنات التقجيخية حيث بمغ الػزف الشدبي 

إلى كوػد معػقات تػاوو استخجاـ السػازنات التقجيخية في التخصيط كالخقابة كاتخاذ القخارات 
 . في الذخكات الدراعية السداىسة في األردف

ضخكرة تعديد استخجاـ السػازنات كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
التقجيخية في عسميات التخصيط كالخقابة كاتخاذ القخارات في الذخكات الدراعية في األردف، 

 .كمعالجة معػقات استخجاـ السػازنات التقجيخية

 (2010 جػدة كأبػ سخدانو،)دراسة  .6

 (دراسة ميجانية:  في أمانة  ساف اللُءبخر ةتقييع نطاـ السػازنة التخصيصي): بعشػاف

، تع استخجاـ تقييع نطاـ السػازنة التخصيصة في أمانة عساف الُكبخػ ىجفت الجراسة إلى 
السشيج التحميمي الػصفي، كقج تع استخجاـ االستبانة كتػزيعيا عمى عيشة الجراسة السكػنة مغ 

 .فخًدا مغ العامميغ في أمانة عساف الُكبخػ  (33)

 التخصيط كالخقابة كتقييع ةعجـ تفعيج كضيفحققت الجراسة  مجسػ ة مغ الشتائج أىسياا 
األداء كاتخاذ القخارات اإلدارية كالتشديق كاالتراؿ كمذاركة كافة السدتػيات اإلدارية في 
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 بإعجاد السػزانة، عجـ تػافخ اإلدراؾ فإنجاح السػازنة، عجـ تػافخ التعاكف بيغ األفخاد السعشيي
كالػعي بأىسية السػازنة، كأفَّز السدتخجـ ال يديج عسمية إعجاد السػازنة كتصبيقيا، كأنَّزو ال يتع 

 تاستخجاـ األساليب العميا الحجيثة في التشبؤ كالتحميج في مجاؿ السػازنة كعجـ تػافخ الكفاءا
العمسية كعجـ مذاركة مدتػيات اإلدارة السختمفة في إعجاد السػازنة كعجـ تػافخ الحػافد 

 .السعشػية كالسادية

تفعيج دكر السػازنة في أمانة كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
عساف الُكبخػ؛ ألف ذلظ يؤدؼ إلى تفعيج كج مغ كضائف التخصيط كالخقابة كتقييع األداء 

كاتخاذ القخارات اإلدارية كالتشديق كاالتراؿ كزيادة كعي السدتػيات اإلدارية ألىسية السػازنة، 
 .كالعسج عمى تأىيج لجشة السػازنة بذكج ويج

 (2010 مشرػر،)دراسة  .7

 .( سمية إ جاد السػازنة في اإلمارات العخبية الستحجة كأساليب صشع القخار): بعشػاف

اإلمارات العخبية  في السػازنة إعجاد عسمية في اإلدارؼ  الجانب عمى التخكيد الجراسة ىجفت
 صشع أسمػب حػؿ رئيديتيغ فخضيتيغ الإلتبار الكسي السشيج عمى اعتسجت كالتي الستحجة،

 الجراسة استخجمت ىحه العامة، لمشفقات الدشػية التقجيخات عمى األسمػب ىحا القخار كتأثيخ
 .الفخضيات بعس الإلتبار الدشػية السػازنة مغ اعتسادات بيانات
 اإلمارات في دكلة السػازنة قخار صانعي أفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
 القخار لتقجيخ صشع في تجريجي أسمػب استخجمػا قج االتحادية في الػزارات الستحجة العخبية
 .كرقسًيا ككًسا كصفًيا القخارات ىحه بسزسػف  القخارات صانعػ ييتع كال الدشػية، الشفقات

 بإعجاد الجاد االشتخاؾ ضخكرةكقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
 مغ لالستفادة القخار صانعي رفع مدتػػ  إلى يؤدؼ مسا كمعاييخىا أىجافيا ككضع السػازنات

 .السػازنة بيانات
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 (2010 الخلاجي كجػاد،)دراسة  .8

 سمػدي مشطػر مغ  دراسة تصبيقية:التخصيصية السػازنات إ جاد في التحيد أثخ): بعشػاف
 .(الرشا ية األ ساؿ مشذآت مغ  يشة في

 السػازنات إعجاد بيغ الػثيقيغ كالتخابط العالقة عغ كاالستجالؿ الكذف الجراسة إلى ىجفت
 العػامج أك كالجػانب كالسحاسبة التخصيط كضيفة مسارسة في ميسة أداة  التخصيصية باعتبارىا

 العخاقي، الرشاعي القصاع في السؤسدات العاممة الجراسة مغ مجتسع لألفخاد، تكػف  الدمػكية
فخًدا مغ العامميغ  (350) عجدىع كالبالغ عيشتيا أفخاد الجراسة عمى تػزيع استبانة تع كقج

 أفَّز  تبّيغ كفحريا وسع االستبانات عسمية استكسمت أفْ  كبعج بسشذآت األعساؿ الرشاعية،
 فخًدا (315)قج بمغ  لمتحميج واىدة كأصبحت إواباتيا اكتسمت التي االستسارات عجد

 في السذاركة مبجأ عمى العميا اإلدارة فيو تؤكج مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
حيث كاف مدتػػ مذاركة اإلدارة العميا في إعجاد السػزانة ، التخصيصية السػازنات إعجاد

 السدتػيات في بحاوات العامميغ اىتساـ ىشالظ، %(61.4)التخصيصية مختفًعا كبػزف ندبي 
 .تمبيتيا كضخكرة السختمفة اإلدارية

ضخكرة تعديد اإلدارة العميا لسبجأ كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
إعجاد السػازنات التخصيصي، كباإلضافة إلى زياد اىتساـ العامميغ بالسػازنات التخصيصة، 

 . كاالىتساـ بحاوات العامميغ في السدتػيات اإلدارية السختمفة بذكج أكبخ
 
 (2009 صياـ،)دراسة  .9

 في التخصيط كالخقابة كتقػ ع ةمجر أىسية استخجاـ السػازنات التخصيصي): بعشػاف
 .(األداء في الذخدات الرشا ية األردنية السداىسة

كاتخاذ  كالخقابة التخصيط في التقجيخية السػازنات استخجاـ مجػ تحجيج الجراسة إلى ىجفت
 إلى التعخؼ إلالؿ مغ كذلظ األردنية، العامة السداىسة الجكائية الرشاعة شخكات في القخارات

 الػاقع كدراسة اإلدارية كضائفيا أداء في اإلدارة مداعجة في التقجيخية السػازنات مجػ مداىسة
 (محجدات)معػقات  كأىع استخجاميا أىسية الذخكات إدارات إدراؾ كمجػ العسمي الستخجاميا
التقجيخية، كتكػف مجتسع الجراسة مغ وسيع العامميغ بالذخكات  لمسػازنات االستخجاـ األمثج
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فخًدا مغ  (70)الرشاعية الجكائية السداىسة العامة األردنية، كتكػنت عيشة الجراسة مغ 
 .السجيخيغ السالييغ كالعامميغ في الجكائخ السالية كاألقداـ السحاسبية

اإلدارة  مداعجة في تديع التقجيخية السػازنات أفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
 عسميات في استخجاميا أىسية تجرؾ الذخكات إدارات كأفَّز  اإلدارية، كضائفيا أداء في

 مغ تحج التي السعػقات مغ العجيج ىشاؾ أفَّز  كسا القخارات، كاتخاذ التخصيط، كالخقابة
 كالػاردة بيا الستشبئ باألرقاـ الكافية الثقة أىسيا؛ عجـ التقجيخية األمثج لمسػازنات االستخجاـ

. التقجيخية السػازنات في
 في التقجيخية السػازنات تعديدكقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 

 استثسار لمتشفيح، قابمة عسج إلصط إلى األىجاؼ مغ تخوسة بو ِلَسا تقػـ التخصيط عسمية
 اتخاذ في تداعج كقػعو، قبج إلمج أؼ كالستابعة لسػاوية الخقابة عسميات في السػازنات

 .القخارات اتخاذ في كتصػيخىا ميارات السجيخيغ كتعديد تخشيجىا عمى القخارات كالعسج
 

 (2009  مياف،)دراسة  .10

 في التخصيط كالخقابة كتقػ ع األداء في ةمجر أىسية استخجاـ السػازنات التخصيصي): بعشػاف
 .(الذخدات الرشا ية األردنية السداىسة

كالخقابة  التخصيط عسمية في التخصيصية السػازنات استخجاـ أىسية بياف إلى ىجؼ الجراسة
العامة، تع استخجاـ السشيج الػصفي  السداىسة األردنية الرشاعية الذخكات في األداء كتقػيع

التحميمي، كتكػف مجتسع الجراسة مغ وسيع العامميغ في الذخكات الرشاعية األردنية 
 . مػضًفا كمػضفة (90)شخكة، كتكػنت عيشة الجراسة مغ  (28)السداىسة، كالبالغ عجدىع 

األردنية  الرشاعية الذخكات  غالبيةأفَّز حققت الجراسة  مجسػ ة مغ الشتائج أىسياا 
بجروة مختفعة،  (%75.0)التخصيصية بػزف ندبي  السػازنات بتصبيق تقػـ العامة السداىسة
%( 79.8)التخصيط بػزف ندبي  عسمية فاعمة في كأداة  الستخجاميا مشتطع بذكج كإعجادىا

، (%67.8)بجروة مختفعة، استخجاـ كأداة فاعمة في عسمية تقػيع األداء بػزف ندبي 
باإلضافة إلى تػافخ السعمػمات الكافية كالبيئة السشاسبة داإلج الذخكات الرشاعية األردنية 

السػازنات  الرشاعية األردنية الذخكات كتدتخجـ كبجروة مختفعة وًجا، (0.81)بػزف ندبي 
الذخكات الرشاعية  إدارات كتتستع كالسراريف، اإليخادات تخصيط في أداة  التخصيصية

السشاسبة  كالبيئية الكافية السعمػمات تػفخ بزخكرة كاألىسية الػعي مغ عالية بجروة األردنية
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 أف الذخكات عمى الجراسة كأكضحت السػازنات، تمظ تحزيخ أوج مغ الذخكات داإلج
الحالي، كحلظ تيتع الذخكات الرشاعية  األداء انحخافات معالجة في السػازنات نتائج تدتخجـ

 . األردنية بإعجاد السػازنات التخصيصية كتدتخجميا أداة لمخقابة كتقييع األداء
 

 (2004 الد بي،)دراسة  .11

 .( السػازنات في تخصيط كرقابة كتقييع أداء السجالذ البمجية في األردفدكر): بعشػاف

 أداء ـدكر السػازنات في تخصيط كرقابة كتقييىجفت الجراسة التعخؼ إلى كاقع ك
، كتع استخجاـ السشيج الػصفي التحميمي، كتكػف مجتسع السجالذ البمجية في األردف

فخًدا مغ العامميغ  (83)، كتكػنت عيشة الجراسة مغ تالجراسة مغ وسيع السجالذ البمجيا
 .بسجالذ البمجية

 دكر السػازنة في تخصيط نذاشات البمجية  مغ الشتائج أىسياا أفَّن الجراسة مجسػ ةحققت 
كالخقابة عمييا يكاد يكػف معجكًما، كسا أنو ال يػوج لمسػازنة دكر في تحديغ كرفع كفاءة 

السجالذ البمجية، أفَّز مجالذ البمجية في األردف غيخ قادرة عمى تخشيج اإلنفاؽ عمى نحػ يكفج 
عشيا تحقيق أىجاؼ السػزانة، كبالتالي يػوج قرػر في استغالؿ السػارد الستاحة لجػ 

 .السجالذ البمجية

ضخكرة إقشاع السدتػيات اإلدارية كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
. السختمفة بأفَّز السػازنة ما ىي إال أداة لخجمة اإلدارة كمداعجتيا في القياـ بسياميا التخصيصية

 

 (Joshi, et., al., 2003)دراسة  .12

 .(دكر السػازنة التخصيصة في الذخدات السداىسة في الخقابة كتقييع األداء): بعشػاف

 كذلظ األداء، كتقييع كالتصبيق التخصيصية السػازنة إعجاد ٕكاإلتبار فحز إلىىجفت الجراسة 
باستخجاـ السشيج الػصفي التحميمي، كتكػف مجتسع الجراسة مغ وسيع الذخكات السداىسة في 

 حيث البحخيغ، في الحجع ككبيخة شخكة متػسصة (54)البحخيغ، كتكػنت عيشة الجراسة مغ 
 إوخاءات باتباع كذلظ تذغيمية؛ كمػازنات األوج شػيمة إلصط الذخكات بإعجاد معطع تقػـ

 في السذاكج تحجيج عمى السجيخ قجرة لقياس السػازنة استخجاـ انحخافات كيتع محجدة، كشخؽ 
 .العاـ القادـ مػازنة لتحديغ ككحلظ كقتيا،
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 في الذخكة حجع يؤثخ محجدة حاالت في أفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
 .السػازنة كضع وليات

ضخكرة عسج أبحاث حػؿ كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
اتجاىات كأنساط الدمػؾ لػاضعي السػازنات عشج استخجاـ التقاريخ في سياؽ أساليب 

 .السحاسبة الستقجمة

: األجشبيةدراسات  3.1.3
 

 (Ahmed,2006)دراسة  .1

اتجاىات السػضليغ نحػ تصبيق السػازنة الرلخ ة في القصاع الحكػمي ): بعشػاف
(. لدمصشة بخكناي دار الدالـ

 نحػ لدمصشة بخكناؼ الحكػمي القصاع في السػضفيغ اتجاىات ىجفت الجراسة التعخؼ إلى
 في حالة كالجعع الفيع مجػ لسعخفة االتجاىات ىحه قياس تع حيث الرفخية، السػازنة تصبيق
 قج التي كالعقبات الفػائج كتحميج قياس تع ككحلظ الحكػمي، القصاع في الشطاـ ىحا تصبيق

البمج، تع استخجاـ السشيج الػصفي  ىحا في الدشػية السػازنة إلعجاد تصبيقيا حالة تشجع في
التحميمي، كتكػف مجتسع الجراسة مغ العامميغ بالقصاع الحكػمي بدمصشة بخكناكؼ دار 

. فخًدا مغ العامميغ بالقصاع الحكػمي (61)الدالـ، كتكػنت عيشة الجراسة 

 عغ ككعي معخفة أفخاد العيشة لجييع غالبية أفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
أفخاد    قبج غالبية مغ كبيخ دعع ىشاؾ كأفَّز  الرفخية، السػازنة لتصبيق تعتسج التي الصخيقة
 كأف غالبية بخكناؼ، سمصشة في الدشػية السػازنة إلعجاد الشطاـ ىحا تصبيق تع إذا فيسا العيشة

األساسية  السعمػمات تػفيخ إلى يؤدؼ سػؼ الشطاـ ىحا أف عمى متفقيغ كانػا أفخاد العيشة
 .لمجكلة السالية السػارد بتخريز الستعمقة القخارات الخشيجة التخاذ لسجيخؼ الجكائخ

 التي الرعػبات تجاكز ضخكرةكقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
 مذاركة كضخكرة كالجيج كالساؿ، الػقت عقجة كإلرػًصا الرفخية السػازنة تصبيق تعيق

 .أفزج عسج نحػ تحفيدىع عمى لمعسج السػازنة إعجاد في السػضفيغ
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 ( Chong, et.. al.,2006)دراسة  .2

 .(األدكار الستعجدة لمسذاردة في إ جاد السػازنة  مى األداء الػضيلي): بعشػاف

الػضيفی،  األداء عمى السػازنة إعجاد في لمسذاركة الستعجدة األدكار اإلتبارىجفت الجراسة إلى 
كتكػف مجتسع الجراسة مغ وسيع السجيخيغ في قصاع الخجمات السالية األستخالية، كتكػنت 

 .مجيًخا مغ مدتػػ اإلدارة العميا (74)عيشة الجراسة مغ 

 إعجاد في لمسذاركة مباشخ غيخ تأثيخ ىشاؾ أفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
 ألفخاد الػضيفي كالخضا السشطسيكااللتداـ  الصسػح إلالؿ مغ الػضيفي األداء السػازنة عمى

 .الجراسة عيشة

 (Wijewardena, et.. al., 2004)دراسة  .3

 الحجع كالستػسصة السؤسدات الرغيخة أداء  مى الستصػرة كالخقابة التخصيط أثخ): بعشػاف
 .)سيخ النلا في

 عمى التقجيخية السػازنات إلالؿ مغ الحجيثة كالخقابة التخصيط تأثيختقييع  إلى فت الجراسةىج
كتع استخجاـ  سخيالنكا، في وكلػمبػ مجيشة في الحجع كالستػسصة الرغيخة الذخكات أداء

السشيج الػصفي، كتكػف مجتسع الجراسة مغ العامميغ في السؤسدات الرغيخ كالستػسصة 
 مجسػعات ثالث إلى شخكة كقدست (168)الحجع في سيخيالنكا، كتكػنت عيشة الجراسة 

 نطاـ تصبق كشخكات مفرج، بذكج السػازنات نطاـ تصبق شخكات: التالي الشحػ عمى
 السػازنات نطاـ تصبق ال كشخكات بديط، بذكج السػازنات

 السػازنات تصبيق بيغ شخدية عالقة ىشالظ أفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
 السػازنات نطاـ تصبق التي الذخكات لجػ متدايجة السبيعات كانت حيث السبيعات، حجع كبيغ
 .تالسػازنا نطاـ تصبق ال التي الذخكات عشج كمتػاضعة مفرج، بذكج

 (Emojorho,2004)دراسة  .4

 .(السػازنات التقجيخ ة كإ جادىا في بعس مكتبات جامعات نيجيخ ا): بعشػاف

 كالتعخؼ إلى اإليخادات نيجيخيا وامعات مكتبات في السػازنات مكانةتقييع  إلى الجراسة ىجفت
  .مػازناتيا في
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 نيجيخيا وامعات مكتبات في السػازنات تعج مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
سشػؼ، تسثج  بذكج تعج كىي السكتبات، أىجاؼ تحقق حيث كالخقابة، التخصيط أساس عسمية
 .اإليخادات مرادر مغ األكؿ السخوع الحكػمي الجعع مخررات

 إلعجاد قدع كوػد ضخكرةكقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
 السالي الجعع زيادةبذبكة كاحجة، كضخكرة  الجامعاتفي الجامعات، كربط  السػازنات
 .لمجامعات الحكػمي

 (Laura, et.. al.,2004)دراسة  .5

مجر مداىسة السػازنة في السشطسات الخسسية لمعسل  مى تحديغ ): بعشػاف
 .(كضيلة اًلتراؿ السالي بيغ السجيخ غ كرؤسائيع

 بيغ االتراؿ كضيفة تحديغ عمى لمعسج السػازنة مداىسة مجػ بيافىجفت الجراسة إلى 
 مغ كػسيمة السػازنة عمى كالخقابة كتشفيح إعجاد في السذاركة إلالؿ مغ كراسائيع السجراء
 كخصط السػازنة كتفديخ لذخح كػسيمة السػازنة مداىسة كمجػ ناحية، مغ االتراؿ كسائج

الخاوعة،  لمتغحية كػسيمة السػازنة دكر بياف الجراسة إلى ىجفت كسا .رػ أخ ناحية مغ لمسشطسة
تع استخجاـ السشيج الػصفي التحميمي، كتكػف مجتسع الجراسة مغ السجراء كراساىع في 

 .مؤسدة مختمفة (94)مجيًخا في  (194)السشطسات الخسسية، كتكػنت عشية الجراسة مغ 

 السجيخيغ يحزخىا التي السػازنة اوتساعات أفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
 السجيخيغ بيغ االتراؿ كضيفة تحديغ عمى لمعسج إيجابي أثخ ذات كسيمة تعتبخ راسائيع مع

 في راسائيع إلى السجيخيغ يخفعيا التي السػازنة تقاريخ أف الجراسة بيّشت كسا. كالخاساء
 .الخاوعة التغحية تحديغ عمى تعسج ،السشطسات

 (Keren,2002)دراسة  .6

 .(استخجاـ السػازنة دأداة لمتخصيط السالي): بعشػاف

غيخ  السشطسة كأفَّز  لمسدتقبج، مالي تخصيط كأداة  السػازنة أىسية بياف الجراسة إلى ىجفت
 لغ الحالة ىحه في فإنَّزيا صحيح بذكج القادمة ميدانية لمدشة كتزع تخصط لع إذا الخبحية

. مالًيا السدتقبج مػاوية عمى القجرة تكػف لجييا
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 في تخصيط تكسغ كأداة  السػازنة فعالية أفَّز  مغ الشتائج أىسياا الجراسة مجسػ ةحققت 
بجسع  األقداـ لخاساء كالدساح ، أشيخ عج قبج كتجييدىا السالية الدشة بجء إعجادىا قبج

 .الفعمية الجارية الدشة بشتائج الجارية ميدانية الدشة كمقارنة

 في استخجاـ السػازنة ضخكرةكقج تػصمت الجراسة إلى مجسػ ة مغ التػصيات أىسياا 
 .أفزج مالي مدتقبج لزساف ليا كجليج الخبحية غيخ السشطسة

  التعقيب  مى الجراسات الدابقة  2.3
اتزح لمباحث مغ إلالؿ عخضو لمجراسات الدابقة كوػد قمة في الجراسات التي تخبط متغيخؼ 

مع . (التخصيط كتقييع األداء)كالستغيخ التابع  (السػازنات)الجراسة، كىػ الستغيخ السدتقج 
كيعخض الباحث . كوػد العجيج مغ الجراسات التي ربصت الستغيخ السدتقج بستغيخات أإلخػ 

 .فيسا يمي أكوو االستفادة مغ الجراسات الدابقة كأكوو االتفاؽ كاالإلتالؼ فييا

 :أكجة التذابة بيغ الجراسات الدابقة كالجراسة الحالية .1
 تكػف مجتسع الجراسة مغ مػضفى البمجيات الُكبخػ في قصاع غدة، :مجتسع الجراسة .أ 

كاإلتمفت ىحه الجراسة مع بعس الجراسات التي ركدت عمى القائسيغ عمى إعجاد السػازنات 
صياـ، )، كعمى السجيخيغ السالييغ كجراسة (2009)كمغ ىحه الجراسات دراسة العسػر 

2009 .) 
 اتبعت الجراسة الحالية السشيج الػصفي التحميمي، حيث تذابيت مع :مغ حيث السشياج .ب 

، فقج استخجمت (2014)وسيع الجراسات الدابقة في السشيج، ما عجا دراسة عبج الخحسغ 
 .، فقج استخجـ السشيج االستقخائي(2010)السشيج االستقخائي، كدراسة مشرػر 

 اعتسج الباحث أداة االستبانة لجسع السعمػمات كبيانات الجراسة كاإلوابة :مغ حيث األداة .ج 
 .عمى أسئمتيا، حيث تذابيت األداة في الجراسة الحالية مع معطع الجراسات الدابقة

غخاب، )اتفقت الجراسة مع سابقاتيا في تشاكليا لمسػازنات، كجراسة : مغ حيث األىجاؼ .د 
زعخب، )، كدراسة (2007الذيخ عيج، )، كدراسة (2009العسػر، )، كدراسة (2016
2006.) 
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 :أكجو اًلختالؼ .2
انفخدت الجراسة الحالية بيجفيا عغ باقي الجراسات بالتعخؼ إلى دكر السػازنات في تخصيط 

كتقييع أداء البمجيات بقصاع غدة، في حيغ واءت أىجاؼ الجراسات الدابقة متشػعة مثج 
، (2016غخاب، )التعخؼ إلى دكر السػازنات كأداة تخصيط في بمجيات قصاع غدة مثج دراسة 

(. 2006زعخب، )، كدراسة (2007الذيخ عيج، )دراسة 
كمشيع مغ ىجفت دراستيع التعخؼ إلى دكر السػازنات في التخصيط كالخقابة كتقييع األداء 

، كدراسة (2009العسػر، )بالجامعات كمؤسدات السجتسع السحمي كالذخكات كجراسة 
عبج الخحسغ، )، كدراسة (2014عمي، )، كدراسة (2005حمذ، )، كدراسة (2006الشجار، )

 دراسة ،(Joshi, et., al., 2003)دراسة ، (2013اليشيشي كبجراف، )، (2014
(Wijewardena, et.. al., 2004). 
الجشذ، العسخ، ) لع تخكد الجراسة الحالية عمى متغيخات عجيجة مشيا :مغ حيث الستغيخ .أ 

، لعجـ كوػد ارتباط بالسػازنات بذكج (السؤىج العمسي، السدسى الػضيفي، سشػات الخجمة
 .مباشخ

شبقت الجراسة الحالية عمى البيئة الفمدصيشية في قصاع غدة، أما باقي : مغ حيث البي ة .أ 
 في (2014الػشاح كوإلخكف،) مثج دراسة السكانية،الجراسات فقط تشػعت بيئاتيا كحجكدىا 

في  (2010مشرػر، ) في الدػداف، كدراسة (2014عبج الخحسغ،)األردف، كدراسة 
 ..Chong, et)في سمصشة بخكناؼ دار الدالـ، كدراسة  (Ahmed,2006)اإلمارات، 
al.,2006) في أستخاليا. 

 :أكجو التسيد .3
  كعالقتو بستغيخات أإلخػ غيخ  (السػازنات)ركدت الجراسات الدابقة عمى الستغيخ السدتقج

 – الخقابة –األداء الػضيفي)مثج  (التخصيط كتقييع األداء)السدمع بحثيا في الجراسة الحالية 
 .(تخشيج اإلنفاؽ-  زيادة كفاء األداء

  مػازنة تذغيمية )كتسيد الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة في تشاكليا لمسػازنات كػ
. (كمػازنة ربحية كمػازنة رأسسالية
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 :اللجػة البحثية
مغ إلالؿ استعخاض الجراسات الدابقة كاالشالع عمى أدبيات ىحه الجراسات، كالتي تشاكلت 

 : مػضػع دكر السػازنات في التخصيط كتقييع أداء البمجيات بقصاع غدة لػحع ما يمي

اللجػة البحثية  (7)ججكؿ 

 الجراسة الحالية اللجػة البحثية الجراسات الدابقة
ركدت الجراسات الدابقة  -

عمى السػازنات بسدسيات 
السػازنة )متشػعة مثج 

العامة، السػازنة التخصيصية، 
 .(السػازنة التقجيخية

ركدت الجراسات الدابقة  -
عمى دكر السػازنات مع 

مثج )أكثخ مغ متغيخ 
الخقابة، كتخشيج اإلنفاؽ 

 .(كاالداء الػضيفي
اعتسجت الجراسات  -

الدابقة في اإلتيار أبعاد 
كثيخة كمتشػعة لستغيخات 
 .الجراسة السدتقج كالتابع

إفَّز الجراسات الدابقة لع  -
تتصخؽ إلى دراسة مػضػع 

السػازنات في تخصيط كتقييع 
أداء البمجيات بسا يتزسغ 

أبعاد السػازنات، كأبعاد 
التخصيط، كأبعاد تقييع األداء، 
حيث تشاكلت الجراسات الدابقة 

دكر السػازنات كأداة في 
التخصيط كالخقابة كتقييع األداء 

 .دكف التصخؽ إلى أبعادىا
قمة الجراسات التي شبقت  -

عمى الػضائف اإلشخافية في 
 البمجيات  

قمة الجراسات التي تشاكلت  -
 .الستغيخيغ مًعا

 : تسيد الجراسة الحالية بالتالي
 ربط متغيخ السػازنات  -

السػازنة )بأبعاده السختمفة 
التذغيمية، السػازنة الخبحية، 

في  (السػزانة الخأسسالية
 .بمجيات قصاع غدة

ربصيا متغيخ التخصيط  -
الخاية )بأبعاده السختمفة 

كالخسالة، األىجاؼ، 
األنذصة، الستغيخات البيئية، 

في بمجيات  (اإلدارة العميا
 .قصاع غدة

ربصيا متغيخ تقييع األداء  -
اإلنتاوية، )بأبعاده السختمفة 

مدتػػ الخجمة، السػارد 
 .(البذخية، االلتداـ بالسعاييخ

إفَّز ىحه الجراسة عمى حج  -
عمع الباحث ىى مغ 

الجراسات القميمة التى تشاكلت 
مػضػع دكر السػازنات 

بأبعادىا في تخصيط بأبعادىا 
كتقييع أداء بأبعادىا البمجيات 

 .بقصاع غدة
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معخفة كاقع السػازنات في  -
 .بمجيات قصاع غدة

تحجيج مدتػػ التخصيط  -
كتقييع األداء في بمجيات 

 .قصاع غدة
التػصج لسعخفة إذا ما  -

كاف ىشالظ عالقة تخبط بيغ 
السػازنات كتخصيط كتقييع 

 . أداء البمجيات
تع التخكيد عمى أصحاب  -

 .الػضائف اإلشخافية البمجيات
 (إ جاد الباحث ):السخجع
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 :انفصم انرابع (4)

 منهجيت انذراست وإجراءاتها

 .السقجمة

 . مشيجية كأسمػب الجراسة1.4

.  مجتسع ك يشة الجراسة2.4

 . أدكات الجراسة كخصػات بشاء أداة الجراسة3.4

 . صجؽ أداة الجراسة4.4

 . ثبات أداة الجراسة5.4

 . السعالجات اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة6.4
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 :السقجمة

 الباحث في ىحا الفرج الخصػات كاإلوخاءات الستبعة في الجانب السيجاني في ىحه يعخض
العيشة التي شبقت عمييا كتحجيج ، ككصف مجتسع الجراسةالجراسة مغ حيث مشيجية الجراسة، 

 كالسعالجات اإلحرائية التي استخجمت بجراستو، الباحث ىاالجراسة، كاألدكات التي استخجـ
 :الشتائج الشيائية لمجراسة، كذلظ عمى الشحػ التاليفي تحميج 

 : مشيجية كأسمػب الجراسة1.4

بشاًء عمى شبيعة الجراسة كاألىجاؼ التي تدعى لتحقيقيا؛ فقج استخجـ الباحث السشيج 
الػصفي التحميمي، كالحؼ يعتسج عمى دراسة الطاىخة كسا تػوج في الػاقع كييتع بػصفيا 

كصًفا دقيًقا كيعبخ عشيا تعبيًخا كيفًيا ككسًيا، كسا ال يكتفي ىحا السشيج عشج وسع السعمػمات 
الستعمقة بالطاىخة مغ أوج استقراء مطاىخىا كعالقاتيا السختمفة، بج يتعجاه إلى التحميج، 

كالخبط كالتفديخ لمػصػؿ إلى استشتاوات يبشي عمييا الترػر السقتخح بحيث يديج بيا رصيج 
 (.46، ص 2006عبيجات كوإلخكف، )السعخفة عغ السػضػع 

 :كقج استخجـ الباحث مرجريغ أساسيغ لمسعمػمات

حيث اتجو الباحث لمكتب كالسخاوع العخبية كاألوشبية ذات العالقة، : السرادر الثانػ ة .1
كالجكريات كالسقاالت كالتقاريخ، كاألبحاث كالجراسات الدابقة التي تشاكلت مػضػع الجراسة، 

 .كالبحث كالسصالعة في مػاقع اإلنتخنت السختمفة

لسعالجة الجػانب التحميمية لسػضػع الجراسة لجأ الباحث إلى وسع : السرادر األكلية .2
 .البيانات األكلية مغ إلالؿ أداة الجراسة كأداة لمبحث صسست إلريًرا ليحا الغخض

 : مجتسع ك يشة الجراسة4.2
يتكػف مجتسع الجراسة مغ الفئات السختمفة في البمجيات الخسذ الُكبخػ في  :مجتسع الجراسة

، كالبالغ عجدىع (مدتذار، مجيخ دائخة، رئيذ قدع، رئيذ شعبو)قصاع غدة متسثمة في 
مػضًفا كمػضفة يعسمػف في البمجيات الُكبخػ مػزعيغ كسا ىػ مبيغ في الججكؿ  (432)

 :التالي
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 مجتسع الجراسة (8)ججكؿ 

 السجسػع جباليا ديخ البمح خاف يػنذ رفحغدة   
 3 1 0 1 0 1 مدتذار

 62 8 6 8 13 27 دائخة مجيخ
 133 22 5 19 24 63  قدعرئيذ

 234 28 12 15 26 153 رئيذ شعبة
 432 59 23 43 63 244  السجسػع 

 (2017مغ إ جاد الباحث بشاءا  مى معمػمات مغ كزارة الحكع السحمي)السخجع 
( 212) عيشة الجراسة مغ تتكػف قاـ الباحث باستخجاـ شخيقة العيشة العذػائية الصبقية، ك

في  (مدتذار، مجيخ دائخة، رئيذ قدع، رئيذ شعبو)الفئات السختمفة مػضًفا كمػضفة مغ 
 بخصػتيغ تع احتداب حجع عيشة الجراسة  حيث،(ـ2017 ) بقصاع غدة لمعاـالُكبخػ البمجيات 

 :عمى الشحػ التالي
 

 2 (:Moore,2003) معادلة :األكلى خصػةاؿ
 لسدتػػ داللة z=1.96 :مثاًل ) القيسة السعيارية السقابمة لسدتػػ داللة معمػـ :zحيث 

≤0.05α) .
M : (.± 0.05: مثاًل  )كيعبخ عشو بالعالمة العذخية : الخصأ اليامذي  

 :باستخجاـ السعادلة نجج أَف حجع العيشة يداكؼ 
 

n= (1.96/2×0.05) 384 
 

 (: Uma Sekaran: 2003:294) معادلة :الخصػة الثانية
 

n = (384×432)/(432+384-1)203 
 عمى األقج حتى تسثج السجتسع 212كبحلظ فإفَّز حجع العيشة السشاسب في ىحه الحالة يداكؼ 

 .، مػزعة حدب الججكؿ التالي((Moore & others,2003تسثياًل صادًقا 
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  حدب السدسى الػضيلي يشة الجراسة( 9)ججكؿ 

 
 السجسػع جباليا ديخ البمح خاف يػنذ رفحغدة 

 3 1 0 1 0 1مدتذار 
 30 4 3 4 6 13 دائخة مجيخ
 65 11 2 9 12 31  قدعرئيذ

 114 14 6 7 13 75 رئيذ شعبة
 212 29 11 21 31 120  السجسػع 

 (جخد بػاسصة الباحث):السخجع
 

 : أداة الجراسة كخصػات بشاء أداة الجراسة3.4

دكر السػازنات في تخصيط كتقييع أداء البمجيات " قاـ الباحث بإعجاد استبانة الجراسة حػؿ 
، بسا يخجـ الجراسة، حيث تعتبخ أداة الجراسة األداة الخئيدة السالئسة لمجراسة  "بقصاع غدة

السيجانية لمحرػؿ عمى السعمػمات كالبيانات التي يجخػ تعبئتيا مغ قبج السبحػثيغ، كذلظ 
 : مغ إلالؿ الخصػات التالية

  االشالع عمى األدب اإلدارؼ كالجراسات الدابقة ذات الرمة بسػضػع الجراسة، كاالستفادة
 .مشيا في بشاء أداة الجراسة كصياغة فقخاتيا

  استذار الباحث عجًدا مغ أساتحة الجامعات الفمدصيشية كالسذخفيغ في تحجيج مجاالت أداة
 .الجراسة كفقخاتيا

 تع تحجيج السحاكر الخئيدية التي شسمتيا أداة الجراسة. 
 تع تحجيج الفقخات التي تقع تحت كج محػر. 
 تع ترسيع أداة الجراسة في صػرتيا األكلية. 
 تع مخاوعة كتشقيح أداة الجراسة مغ قبج السذخفة، كاألإلح بسقتخحاتيا كتعجيالتيا االكلية. 
  مغ السحكسيغ مغ أعزاء ىيئة التجريذ فى  (14)تع عخض أداة الجراسة عمى عجد

 (.1)الجامعات الفمدصيشية، ممحق رقع 
في ضػء وراء السحكسيغ تع تعجيج بعس فقخات أداة الجراسة مغ حيث الححؼ أك اإلضافة 

 (.3)كالتعجيج، لتدتقخ أداة الجراسة في صػرتيا الشيائية، ممحق رقع 
بالسعمػمات العامة لمسبحػث : تتكػف استبانة الجراسة مغ قدسيغ رئيديغ تسثج القدع األكؿ

 .(البمجية، السؤىج العمسي، سشػات الخجمة، السدسى اإلشخافي)كالتي تسثمت في 
 : في حيغ تكػف القدع الثاني مغ ثالثة محاكر رئيدية عمى الشحػ اآلتي
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 :محػر السػازنات، كمقدع إلى ثالثة أبعاد عمى الشحػ اآلتي: السحػر األكؿ
 السػازنة التذغيمية: الُبعج األكؿ. 
 السػازنة الخبحية:الُبعج الثاني . 
 السػازنة الخأسسالية:الُبعج الثالث . 

 : محػر التخصيط، كمقدع إلى إلسدة أبعاد عمى الشحػ اآلتي: السحػر الثاني
 الخاية كالخسالة: الُبعج األكؿ. 
 األىجاؼ: الُبعج الثاني. 
 األنذصة: الُبعج الثالث. 
 الستغيخات البيئة: الُبعج الخابع. 
 اإلدارة العميا: الُبعج الخامذ. 

 :محػر تقييع األداء كمقدع إلى أربعة أبعاد عمى الشحػ اآلتي: السحػر الثالث
 اإلنتاوية: الُبعج األكؿ. 
 مدتػػ الخجمة: الُبعج الثاني. 
 السػارد البذخية: الُبعج الثالث. 
 االلتداـ بالسعاييخ: الُبعج الخابع. 

، كيعخؼ (ـ1932)عاـ  (Rensis Likert)كقج تع استخجاـ السقياس الحؼ كضعو العالع 
بسقياس ليكخت، كفي ىحه الجراسة سيتع اعتساد السقياس الخساسي الحؼ يعصي إلسذ إوابات 
لكج فقخة مغ فقخات أداة الجراسة، حيث تعخض فقخات أداة الجراسة عمى السبحػثيغ كمقابج كج 

فقخة إلسذ إوابات تحجد مدتػػ مػافقتيع عمييا، كُتعصى فيو اإلوابات أكزاًنا رقسية تسثج 
 (.10)دروة اإلوابة عمى الفقخة، كسا ىػ مػضح بالججكؿ رقع 

 
 ترحيح أداة الجراسة كفق مقياس ليكخت الخساسي (10)ججكؿ 

 غيخ مػافق بذجة غيخ مػافق مػافق ندبياا مػافق مػافق بذجة اإلجابة 
 1 2 3 4 5 الجرجة 

 
، بيشسا الفقخة (5)أَف الفقخة التي يتع السػافقة عمييا بذجة تأإلح الجروة  (11)رقع وجكؿ يػضح 

، كتتخاكح باقي اإلوابات في ىحا السجػ (1)التي يتع عجـ السػافقة عمييا بذجة تعصي الجروة 
دروات، كيتع االعتساد عمى قيسة الستػسط الحدابي كالػزف الشدبي  (5-1)الحؼ يتخاكح بيغ 
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بذكج أساسي لتحجيج مدتػػ مػافقة أفخاد عيشة الجراسة عمى فقخات كمجاالت أداة الجراسة، 
 : يػضح ذلظ (11)كالججكؿ رقع 

 
 الستػسصات كاألكزاف الشدبية كفق تجرج ليكخت الخساسي (11)ججكؿ 

 ضمشخف مدتػر السػافقة
ا ا مختلع مختلع ندبياا مشخلس ججا  مختلع ججا

 الػسط الحدابي
أقج مغ 
1.80 

 إلى 1.80
2.59 

 إلى 2.60
3.39 

 إلى 3.40
4.19 

أكبخ مغ 
4.20 

 الػزف الشدبي
أقج مغ 

36% 
إلى % 36

51.9% 
إلى % 52

67.9% 
إلى % 68

83.9% 
أكبخ مغ 

84% 
 

 يسكغ االعتساد الشدبية كاألكزاف الحدابية الستػسصات أفَ  يتزح (11)رقع وجكؿ  إلالؿ مغ
 كوػد تجؿ عمى (1.80) عغ تقج التي كاضحة، فالستػسصات تخويحية داللة إلعصاء عمييا
 الستػسصات التي أما أداة الجراسة، كمجاالت فقخات عمى السػافقة مغ وًجا مشخفزة دروة
عمى  السػافقة مغ مشخفزة دروة كوػد عمى تجؿ فيي 2.59 ) إلى1.80 )بيغ  تتخاكح
 فيي ( 3.39  إلى (2.60 بيغ تتخاكح التي الستػسصات بيشسا أداة الجراسة، كمجاالت فقخات
 إلى (3.40 بيغ تتخاكح التي كالستػسصات السػافقة، مغ مختفع ندبًيا دروة عمى كوػد تجؿ

 فيجؿ (4.20) عغ يديج ما أما السػافقة، مغ مختفعة دروة كوػد تجؿ عمى ، فيي( 4.19
 ليكخت مقياس كفق تحجيجه تع التقديع كىحا السػافقة، مختفعة وًجا مغ دروة كوػد عمى

 .الجراسة أداة  في ترحيح اعتساده تع الحؼ الخساسي
 

 :صجؽ أداة الجراسة 4.4

يقرج بالرجؽ شسػؿ أداة الجراسة لكج العشاصخ التي يجب أْف تجإلج في التحميج مغ ناحية، 
ككضػح فقخاتيا كمفخداتيا مغ ناحية ثانية، بحيث تكػف مفيػمة لكج مغ يدتخجميا، كسا 

عبيجات ) يقرج بالرجؽ أَف أداة القياس تقيذ ما كضعت لقياسو كال تقيذ شيًئا وإلخ
، كُتعج الجراسة صادقة إذا حجدت مجػ صالحية درواتيا، كمغ (280، ص 2006كوإلخكف،

 : اإلتبارات الرجؽ التاليةالباحث ػأوج التحقق مغ صجؽ أداة الجراسة، أوخ
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" الرجؽ الطاىخي " السحكسيغ  مغ كجية نطخصجؽاؿ: أكًلا 

قاـ الباحث بعخض أداة الجراسة في صػرتيا األكلية عمى مجسػعة مغ السحكسيغ بمغ عجدىع 
 كالحيغ قامػا بجكرىع ،محكًسا، مختريغ في مجاؿ إدارة األعساؿ كالجػدة كاإلحراء (14)

 .الجراسةبتقجيع الشرح كاإلرشاد كتعجيج كححؼ ما يمـد عمى فقخات أداة 

 العبارات لقياس ما كضعت مالئسةمغ السحكسيغ إبجاء ورائيع في مجػ  كقج شمب الباحث
ألومو، كمجػ كضػح صياغة العبارات كمجػ مشاسبة كج عبارة لمبعج الحؼ يشتسي إليو، كمجػ 

كفاية العبارات لتغصية كج محػر مغ محاكر متغيخات الجراسة األساسية، ىحا باإلضافة إلى 
اقتخاح ما يخكنو مشاسًبا كضخكرًيا مغ تعجيج صياغة العبارات أك ححفيا، أك إضافة عبارات 

الخرائز الذخرية )وجيجة ألداة الجراسة، ككحلظ إبجاء ورائيع فيسا يتعمق بالبيانات األكلية 
 الخساسي (ليكخت) (Likert-Scale) ، إلى وانب مقياس(كالػضيفية السصمػبة مغ السبحػثيغ

 بعج أإلح مالحطات السدتخجـ في أداة الجراسة، كبحلظ إلخج االستبياف في صػرتو الشيائية
  .السحكسيغ بعيغ اإلعتبار

صجؽ السقياس : ثانياا

  الجراسةداة ألصجؽ اًلتداؽ الجاخمي : 

 الُبعج الحؼ الجراسة معيقرج برجؽ االتداؽ الجاإلمي، مجػ اتداؽ كج فقخة مغ فقخات أداة 
 كذلظ لجسيع أفخاد عيشة الجراسة،تشتسي إليو ىحه الفقخة، حيث تع حداب االتداؽ الجاإلمي 

:  كج فقخة كالجروة الكمية لمبعج التابعة لو عمى الشحػ التاليفبحداب معامالت االرتباط بي

 السػازنات: السحػر األكؿ لجسيع أبعاد الجاخمي  اًلتداؽصجؽ .1

 السػازنات:  األكؿالسحػر أبعادصجؽ اًلتداؽ الجاخمي لجسيع ) 12)ججكؿ 

الجًللة معامل اًلرتباط  جد اللقخات  األبعادـ 
 0.000 0.890 8 السػازنة التذغيمية. 1
 0.000 0.849 6 السػازنة الخبحية. 2
 0.000 0.896 8 السػازنة الخأسسالية. 3
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 تتستع بسعامالت ارتباط قػية كدالة إحرائًيا السػازنات أفَّز أبعاد مقياس (12)وجكؿ رقع يبيغ 
 كحيث بمغت معامالت االرتباط ألبعاد السقياس بيغ ،0.01عشج مدتػػ داللة أقج مغ 

 بسا أفَّز . كىحا يجؿ عمى أفَّز السقياس يتستع بسعامج صجؽ عالي،(0.896 – 0.849)
السقياس لجيو ثالثة أبعاد، فقج تع إيجاد معامالت ارتباط بيخسػف بيغ فقخات كج بعج مع 

 :الجروة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي لو الفقخة، كالشتائج مػضحة مغ إلالؿ الججاكؿ التالية

 السػازنة التذغيمية: البُءعج األكؿ  للقخات الجاخمي اًلتداؽصجؽ 1.1

 السػازنة التذغيمية:  األكؿللقخات البُءعجصجؽ اًلتداؽ الجاخمي  (13)ججكؿ 

معامل  اللقخاتـ 
الجًللة اًلرتباط 

 0.000 0.648 .يػوج كعى كاٍؼ لجػ البمجية بأىسية السػازنة التذغيمية. 1
 0.000 0.513 .تعتسج مػازنة البمجية عمى الجباية. 2

3 .
تقـػ البمجية بإضافة التكاليف غيخ السمدمة ضسغ بشػد السػازنة التذغيمية 

 ".تكاليف إوخاء البحػث كالجراسات: مثج"
0.567 0.000 

4 .
تذجيع : يتع إضافة تكاليف تدػيقية مغ أوج التخكيج لحسمة معيشة مثج

 .الجسيػر عمى دفع السدتحقات السالية الستخاكسة عمييع
0.575 0.000 

 0.000 0.603 . بتػضيح تكاليف األوػر كالخكاتبةتقـػ البمجية عشج إعجاد السػازنة التذغيمي. 5
 0.000 0.618 .يػوج مخكنة عالية لجػ البمجية بتعجيج السػازنة التذغيمية كقت األزمات. 6

تستمظ البمجية سياسة كاضحة لمسذتخيات بسا يتزسغ السػاد األكلية كاإلتيار . 7
 0.000 0.670 .السػرديغ

 0.000 0.658 .تتحقق البمجية مغ مالءمة مػازنتيا التذغيمية لمفتخة الدمشية. 8
 

تتستع بسعامالت ارتباط  (السػازنة التذغيمية)الُبعج األكؿ  بأفَّز فقخات (13)وجكؿ رقع يبيغ 
، حيث تخاكحت معامالت االرتباط بيغ 0.01مغ أقج قػية كدالة إحرائًيا عشج مدتػػ داللة 

. ، كىحا يجؿ عمى أفَّز فقخات الُبعج األكؿ تتستع بسعامالت صجؽ مختفعة(0.670 – 0.513)
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 السػزانة الخبحية:  للقخات البُءعج الثاني الجاخمي اًلتداؽصجؽ 1.2

 السػازنة الخبحية: الثاني للقخات البُءعجصجؽ اًلتداؽ الجاخمي  (14)ججكؿ 

معامل  اللقخاتـ 
الجًللة اًلرتباط 

 0.000 0.672 .يتػافخ كعى كاٍؼ لجػ البمجية بأىسية السػازنة الخبحية. 1

2 .
تعتسج السػازنات الخبحية في البمجية بشاًء عمى العػائج الشاتجة مغ األنذصة 

السياه كالسجارؼ، كالسدمخ البمجؼ، كمػقف الديارات، )عػائج : التجارية مثج
 .(إلخ

0.549 0.000 

3 .
تعتسج البمجية عشج إعجاد السػازنة الخبحية مػاكبة التغيخات االقترادية 

 .كالدياسية
0.701 0.000 

4 .
لألنذصة الخبحية بعيغ االعتبار " تدعيخة الخجمة " تقـػ البمجية بأإلج التعخفة 

 0.000 0.682 .عشج إعجادىا لمسػازنة الخبحية

5 .
تعتسج البمجية عمى السػازنة الخبحية في تشفيح بعس السذخكعات التصػيخية 

 .الخاصة بيا
0.629 0.000 

 0.000 0.646 . مذخكعات البشية التحتيةذتعتسج البمجية عمى السػازنة الخبحية في تشفي. 6
 

 
تتستع بسعامالت ارتباط قػية  (السػازنة الخبحية)الُبعج الثاني  بأفَّز فقخات (14)وجكؿ رقع يبيغ 

، حيث تخاكحت معامالت االرتباط بيغ 0.01مغ أقج كدالة إحرائًيا عشج مدتػػ داللة 
 .، كىحا يجؿ عمى أفَّز فقخات الُبعج الثاني تتستع بسعامالت صجؽ مختفعة(0.701 – 0.549)

 السػازنة الخأسسالية: البُءعج الثالث  للقخات الجاخمي اًلتداؽصجؽ 1.3

 السػازنة الخأسسالية: الثالث للقخات البُءعجصجؽ اًلتداؽ الجاخمي  (15)ججكؿ 

 اللقخاتـ 
معامل 
اًلرتباط 

الجًللة 

 0.000 0.648 .يػوج كعى كاٍؼ لجػ البمجية بأىسية السػازنة الخأسسالية. 1

2 .
اليبات كالتبخعات  الخأسسالية عمى ةتعتسج البمجية في إعجادىا لمسػازف 

 .الخاروية
0.608 0.000 

3 .
 تعتسج البمجية السػازنات الخأسسالية لمخقابة عمى السرخكفات الخأسسالية

 .الخاصة بالسذخكعات التصػيخية
0.727 0.000 

 0.000 0.708 .لبمجيةؿ التصػيخية العسميةتداعج السػازنة الخأسسالية في . 4
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معامل  اللقخاتـ 
الجًللة اًلرتباط 

 0.000 0.644 . البمجية الديػلة السشاسبة إلعجاد السػازنة الخأسساليةتػفخ. 5
 0.000 0.704 . البحث عغ مسػليغ لياكتعسج عمى تصػيخية مذػرعاتتتبشي البمجية . 6

7 .
 استثسارية إلاصة ركعاتتستمظ البمجية إلصًصا شػيمة األوج تتعمق بسر

 .بيا
0.686 0.000 

 0.000 0.743 .تعتسج البمجية عشج إعجاد السػازنة الخأسسالية عمى بيانات كمعمػمات دقيقة. 8
 

 

تتستع بسعامالت ارتباط  (السػازنة الخأسسالية)الُبعج الثالث  بأفَّز فقخات (15)وجكؿ رقع يبيغ 
، حيث تخاكحت معامالت االرتباط بيغ 0.01مغ أقج قػية كدالة إحرائًيا عشج مدتػػ داللة 

 .، كىحا يجؿ عمى أفَّز فقخات الُبعج الثالث تتستع بسعامالت صجؽ مختفعة(0.743 – 0.608)

 التخصيط: السحػر الثاني لجسيع أبعاد البشائي  اًلتداؽصجؽ .2

 التخصيطأبعاد :  السحػر الثانيأبعادصجؽ اًلتداؽ الجاخمي لجسيع  (16)ججكؿ 

الجًللة معامل اًلرتباط  جد اللقخات  األبعادـ 
 0.000 0.862 7 الخاية كالخسالة. 1
 0.000 0.899 5 األىجاؼ. 2
 0.000 0.852 5 األنذصة. 3
 0.000 0.834 7 الستغيخات البيئة. 4
 0.000 0.866 5 اإلدارة العميا . 5

 

أفَّز أبعاد مقياس التخصيط تتستع بسعامالت ارتباط قػية كدالة إحرائًيا  (16)يبيغ وجكؿ رقع 
 كحيث بمغت معامالت االرتباط ألبعاد السقياس بيغ ،0.01عشج مدتػػ داللة أقج مغ 

بسا أفَّز . ، كىحا يجؿ عمى أفَّز السقياس يتستع بسعامج صجؽ عالي(0.899 – 0.834)
 أبعاد، فقج تع إيجاد معامالت ارتباط بيخسػف بيغ فقخات كج بعج مع إلسدةالسقياس لجيو 

 :الجروة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي لو الفقخة، كالشتائج مػضحة مغ إلالؿ الججاكؿ التالية
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 الخؤ ة كالخسالة: للقخات البُءعج األكؿ الجاخمي  اًلتداؽصجؽ 2.1

 الخؤ ة كالخسالة:  األكؿللقخات البُءعج صجؽ اًلتداؽ الجاخمي  (17)ججكؿ 

معامل  اللقخاتـ 
الجًللة  اًلرتباط

 0.000 0.761 . تزع البمجية راية كاضحة بسذاركة العامميغ فييا. 1

 0.000 0.792 .رسالة البمجية كاضحة لمجسيػر الجاإلمي كالخاروي .2

 0.000 0.858 .يتع إشخاؾ العامميغ في إعجاد راية البمجية .3

 0.000 0.795 .يتع إشخاؾ العامميغ في إعجاد رسالة البمجية .4

 0.000 0.716 .تدتعيغ البمجية بستخرريغ لرياغة رايتيا .5

 0.000 0.682  .رسالتياتدتعيغ البمجية بستخرريغ لرياغة  .6

7 . 
 االقتراديةتقـػ البمجية بتصػيخ رايتيا بسا يتالءـ مع التغيخات 

 .كاالوتساعية
0.766 0.000 

 

 
تتستع بسعامالت ارتباط قػية  (الخاية كالخسالة)الُبعج األكؿ  بأفَّز فقخات (17)وجكؿ رقع يبيغ 

، حيث تخاكحت معامالت االرتباط بيغ 0.01مغ أقج كدالة إحرائًيا عشج مدتػػ داللة 
 .، كىحا يجؿ عمى أفَّز فقخات الُبعج األكؿ تتستع بسعامالت صجؽ مختفعة(0.858 – 0.682)

 األىجاؼ: البُءعج الثاني  للقخات الجاخمي اًلتداؽصجؽ 2.2

 األىجاؼ:  الثانيالبُءعج  للقخاتصجؽ اًلتداؽ الجاخمي) 18)ججكؿ 

معامل  اللقخاتـ 
الجًللة اًلرتباط 

 0.000 0.807 .تزع البمجية أىجاًفا محجدة كاضحة لمعامميغ فييا. 1
 0.000 0.806 . تخاعى البمجية في صياغتيا لألىجاؼ القابمة لمتحقيق بدمغ محجد. 2
 0.000 0.811 . تقـػ البمجية بخبط تحفيد العامميغ فييا بتحقيق أىجافيا. 3

4 .
الحاصمة في مػازناتيا  حدب التغيخات أىجافياتعجيج ؿتدعى البمجية 

 .الدشػية
0.796 

0.000 

 0.000 0.795 . تدتخجـ البمجية السػازنات مغ أوج تحقيق أىجافيا السخصط ليا. 5
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تتستع بسعامالت ارتباط قػية كدالة  (األىجاؼ)الُبعج الثاني  بأفَّز فقخات (18)وجكؿ رقع يبيغ 
 – 0.795)، حيث تخاكحت معامالت االرتباط بيغ 0.01مغ أقج إحرائًيا عشج مدتػػ داللة 

 .، كىحا يجؿ عمى أفَّز فقخات الُبعج الثاني تتستع بسعامالت صجؽ مختفعة(0.811

 األنذصة: البُءعج الثالث  للقخات الجاخمي اًلتداؽصجؽ 2.3

 األنذصة: الثالث البُءعج  للقخاتصجؽ اًلتداؽ الجاخمي) 19)ججكؿ 

الجًللة معامل اًلرتباط  اللقخاتـ 
 0.000 0.694 . بسا يتشاسب مع رايتيا كرسالتياركعاتتقـػ البمجية بػضع األنذصة كالسر. 1
 0.000 0.729 .أنذصتيا كتشفيحىاتذارؾ البمجية مؤسدات محمية كدكلية في تسػيج . 2
 0.000 0.764 . أنذصتيا بسا يتشاسب مع قجراتيا السادية كالتسػيمية تزع البمجية. 3
 0.000 0.764 .التسػيجتقـػ البمجية بػضع أنذصتيا حدب ويات . 4
 0.000 0.748 . تتشاسب أنذصة البمجية مع السدتفجيغ مغ إلجماتيا. 5

 

 
تتستع بسعامالت ارتباط قػية كدالة  (األنذصة)الُبعج الثالث  بأفَّز فقخات (19)وجكؿ رقع يبيغ 

 – 0.694)، حيث تخاكحت معامالت االرتباط بيغ 0.01مغ أقج إحرائًيا عشج مدتػػ داللة 
 .، كىحا يجؿ عمى أفَّز فقخات الُبعج الثالث تتستع بسعامالت صجؽ مختفعة(0.764

 الستغيخات البي ية: البُءعج الخابع  للقخات الجاخمي اًلتداؽصجؽ 2.4

 الستغيخات البي ية: الخابع البُءعج  للقخاتصجؽ اًلتداؽ الجاخمي) 20)ججكؿ 

معامل  اللقخاتـ 
الجًللة  اًلرتباط

 0.000 0.714 .تحجد البمجية الفخص التي تؤثخ عمى عسميا في السدتقبج. 1
 0.000 0.756 .تحجد البمجية التيجيجات التي تؤثخ عمى عسميا في السدتقبج. 2
 0.000 0.724 .مدتقباًل  الشطع التي تؤثخ عمى عسميا إلى البيئية لمتعخؼ البمجية الستغيخاتتحمج . 3

  التي تؤثخ(البذخية، السالية)السػارد  إلى تحمج البمجية الستغيخات البيئية لمتعخؼ. 4
 0.000 0.682 .عمى عسميا

 0.000 0.723 . كشبيعتيعتحجد البمجية أنػاع السدتفيجيغ مغ إلجماتيا. 5
 0.000 0.761 .تخاعي البمجية تحقيق الستصمبات كالقػانيغ الحكػمية عشج إعجاد السػازنات كتصػيخىا .6

7. 
تفخض الستغيخات البيئية عمى البمجية ضخكرة تصػيخ السػازنات باستسخار بسا 

 0.000 0.768 .يتشاسب مع الستغيخات
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تتستع بسعامالت ارتباط قػية  (الستغيخات البيئية)الُبعج الخابع  بأفَّز فقخات (20)وجكؿ رقع يبيغ 
، حيث تخاكحت معامالت االرتباط بيغ 0.01مغ أقج كدالة إحرائًيا عشج مدتػػ داللة 

 .، كىحا يجؿ عمى أفَّز فقخات الُبعج الخابع تتستع بسعامالت صجؽ مختفعة(0.768 – 0.682)

 اإلدارة العميا: البُءعج الخامذ  للقخات الجاخمي اًلتداؽصجؽ 2.3

 اإلدارة العميا: الخامذ البُءعج  للقخاتصجؽ اًلتداؽ الجاخمي) 21)ججكؿ 

الجًللة معامل اًلرتباط  اللقخاتـ 
 0.000 0.827 .  لمفئات السدتيجفةكاألنذصة كاألىجاؼتػضح اإلدارة العميا الخاية كالخسالة . 1
 0.000 0.818 .تذارؾ اإلدارة العميا بفاعمية في تصػيخ السػازنات في البمجية كإعجادىا. 2
 0.000 0.831 .تتبشى اإلدارة العميا السػازنات في التخصيط لكافة األنذصة السدتقبمية. 3
 0.000 0.814 .العامميغ اإليجابية السقجمة مغ قبج تالسداىساتقجر اإلدارة العميا األفكار ك. 4
 0.000 0.762  . مع مؤسدات السجتسع السجنيبالذخاكةتعسج اإلدارة العميا . 5

 

 
تتستع بسعامالت ارتباط قػية  (اإلدارة العميا)الُبعج الخامذ  بأفَّز فقخات (21)وجكؿ رقع يبيغ 

، حيث تخاكحت معامالت االرتباط بيغ 0.01مغ أقج كدالة إحرائًيا عشج مدتػػ داللة 
، كىحا يجؿ عمى أفَّز فقخات الُبعج الخامذ تتستع بسعامالت صجؽ (0.831 – 0.762)

 .مختفعة

 تقييع األداء: السحػر الثالث لجسيع أبعاد البشائي  اًلتداؽصجؽ .3

 تقييع األداءأبعاد : الثاث السحػر أبعادصجؽ اًلتداؽ الجاخمي لجسيع  (22)ججكؿ 

الجًللة معامل اًلرتباط  جد اللقخات  األبعادـ 
 0.000 0.925 7 اإلنتاوية. 1
 0.000 0.900 5 مدتػػ الخجمة. 2
 0.000 0.919 5 السػارد البذخية. 3
 0.000 0.935 7 االلتداـ بالسعاييخ. 4

 

 تتستع بسعامالت ارتباط قػية كدالة تقييع األداءأفَّز أبعاد مقياس  (22)يبيغ وجكؿ رقع 
 كحيث بمغت معامالت االرتباط ألبعاد السقياس ،0.01إحرائًيا عشج مدتػػ داللة أقج مغ 

بسا أفَّز . ، كىحا يجؿ عمى أفَّز السقياس يتستع بسعامج صجؽ عالي(0.935 – 0.900)بيغ 
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 أبعاد، فقج تع إيجاد معامالت ارتباط بيخسػف بيغ فقخات كج بعج مع أربعةالسقياس لجيو 
: الجروة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي لو الفقخة، كالشتائج مػضحة مغ إلالؿ الججاكؿ التالية

 اإلنتاجية: للقخات البُءعج األكؿ الجاخمي  اًلتداؽصجؽ 3.1

 اإلنتاجية:  األكؿللقخات البُءعج صجؽ اًلتداؽ الجاخمي  (23)ججكؿ 

معامل  اللقخاتـ 
الجًللة اًلرتباط 

 0.000 0.749 .تعتسج البمجية في تقييع األداء عمى مقجرة العامميغ في إعجاد السػازنات. 1

تعتسج البمجية في تقييسيا ألداء العامميغ عمى ساعات العسج كمجػ االلتداـ بالقػانيغ  .2
 0.000 0.729 .السعسػؿ بيا

تقـػ البمجية بتصػيخ العامميغ في مجاؿ إعجاد السػازنات لزساف كفاءة العامميغ   .3
 0.000 0.788 .عمى إعجادىا كزيادة إنتاويتيع

تعتسج البمجية عمى الػسائج التكشػلػوية في إعجاد السػازنات بسا يتشاسب مع السياـ  .4
 0.000 0.713 .السصمػبة مغ قبج السػضفيغ

 0.000 0.652 . العسج بسا يزسغ وػدة األداءتيمتـد السػضفػف بأإلالقيا .5

 0.000 0.661 .يمتـد السػضفػف باتباع التدمدج اإلدارؼ لتحديغ تقييع األداء .6

 0.000 0.683 . يتع مشح الحػافد لمسػضفيغ بشاًء عمى نتائج تقييع األداء السقتخحة ضسغ السػازنة . 7
 

 
تتستع بسعامالت ارتباط قػية كدالة  (اإلنتاوية)الُبعج األكؿ  بأفَّز فقخات (23)وجكؿ رقع يبيغ 

 – 0.652)، حيث تخاكحت معامالت االرتباط بيغ 0.01مغ أقج إحرائًيا عشج مدتػػ داللة 
 .، كىحا يجؿ عمى أفَّز فقخات الُبعج األكؿ تتستع بسعامالت صجؽ مختفعة(0.788

 مدتػر الخجمة: البُءعج الثاني  للقخات الجاخمي اًلتداؽصجؽ 3.2

 مدتػر الخجمة:  الثانيالبُءعج  للقخاتصجؽ اًلتداؽ الجاخمي) 24)ججكؿ 

معامل  اللقخاتـ 
الجًللة اًلرتباط 

 0.000 0.776 .تشدجع الخجمات التي تقجميا البمجية مع استخاتيجياتيا. 1
 0.000 0.817 .تتدع إوخاءات تقجيع الخجمات لمسدتفيجيغ بالدخعة كالخاحة. 2
 0.000 0.788 .تعتسج البمجية عمى الػسائج التكشػلػوية الحجيثة في إوخاءات تقجيع إلجماتيا. 3

 حاوات السدتفيجيغ إلىتقـػ البمجية بإوخاء استصالعات مدتسخة لمتعخؼ . 4
 0.000 0.802 .الستشػعة
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معامل  اللقخاتـ 
الجًللة اًلرتباط 

 0.000 0.795 . تدتخجـ البمجية السػازنات مغ أوج تحقيق أىجافيا السخصط ليا. 5
 

 
تتستع بسعامالت ارتباط قػية  (مدتػػ الخجمة)الُبعج الثاني  بأفَّز فقخات (24)وجكؿ رقع يبيغ 

، حيث تخاكحت معامالت االرتباط بيغ 0.01مغ أقج كدالة إحرائًيا عشج مدتػػ داللة 
 .، كىحا يجؿ عمى أفَّز فقخات الُبعج الثاني تتستع بسعامالت صجؽ مختفعة(0.823 – 0.776)

 السػارد البذخ ة: البُءعج الثالث  للقخات الجاخمي اًلتداؽصجؽ 2.3

 السػارد البذخ ة: الثالث البُءعج  للقخاتصجؽ اًلتداؽ الجاخمي) 25)ججكؿ 

معامل  اللقخاتـ 
الجًللة اًلرتباط 

 0.000 0.838 . البمجيةمػازناتتػضع إلصط تصػيخ السػارد البذخية كفق . 1
 0.000 0.794  . بيغ العامميغ فيياتذجع البمجية عمى االتراؿ كالتػاصج . 2
 0.000 0.785 .الخصط كتصػيخ ات اتخاذ القخاربعسمية العاممػف في البمجية يداىع. 3

في مجاؿ إعجاد البمجية مغ إلالؿ بخامج تصػيخية في يتع تصػيخ قجرات العامميغ . 4
 0.000 0.832 . السػازنات

في إعجاد شالعيع عمى سياساتيا إيتع التػاصج مع العامميغ في البمجية بيجؼ . 5
 0.000 0.802 .السػازنات

 

 
تتستع بسعامالت ارتباط قػية  (السػارد البذخية)الُبعج الثالث  بأفَّز فقخات (25)وجكؿ رقع يبيغ 

، حيث تخاكحت معامالت االرتباط بيغ 0.01مغ أقج كدالة إحرائًيا عشج مدتػػ داللة 
. ، كىحا يجؿ عمى أفَّز فقخات الُبعج الثالث تتستع بسعامالت صجؽ مختفعة(0.764 – 0.694)
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 اًللتداـ بالسعاييخ: البُءعج الخابع  للقخات الجاخمي اًلتداؽصجؽ 2.4

 اًللتداـ بالسعاييخ: الخابع البُءعج  للقخاتصجؽ اًلتداؽ الجاخمي) 26)ججكؿ 

معامل  اللقخاتـ 
الجًللة اًلرتباط 

تدتخجـ البمجية معاييخ تقييع مشاسبة تديج مغ الكفاءة العسمية لمسػضفيغ بسا يتشاسب  . 1
 0.000 0.738 .مع مػازنة البمجية

تعتسج البمجية عمى معاييخ مختمفة مغ أوج تقييع قادر عمى قياس أداء السػضفيغ . 2
 0.000 0.752 .كفق ما إلرز في السػازنة مغ كحػافد كمكافآت

تدتخجـ البمجية معاييخ كاضحة مفيػمة في إعجاد السػازنات لجػ السػضفيغ مغ  . 3
 0.000 0.766 .أوج التقييع

 0.000 0.654 .(السجمذ البمجؼ)تخزع وليات كضع السعاييخ إلى اإلدارة العميا مباشخة  . 4
 0.000 0.816 .يتع ترسيع نساذج معاييخ السػازنات مغ قبج ويات مخترة كذات إلبخة. 5
 0.000 0.735 .تزع البمجية تعميسات كاضحة إلعجاد السػازنات .6
 0.000 0.688 . تمتـد البمجية بتعميسات كزارة الحكع السحمي كتػويياتيا كفق قانػف الييئات السحمية .7

 

 
تتستع بسعامالت ارتباط قػية  (االلتداـ بالسعاييخ)الُبعج الخابع  بأفَّز فقخات (26)وجكؿ رقع يبيغ 

، حيث تخاكحت معامالت االرتباط بيغ 0.01مغ أقج كدالة إحرائًيا عشج مدتػػ داللة 
 .، كىحا يجؿ عمى أفَّز فقخات الُبعج الخابع تتستع بسعامالت صجؽ مختفعة(0.816 – 0.654)
 

 :أداة الجراسةثبات فقخات  5.4

يقرج بثبات أداة الجراسة ىػ أْف يعصي االستبياف نفذ الشتائج إذا أعيج تصبيقة مخات عجة 
متتالية، أك دروة اتداقو كاندجامو كاستسخاريتو عشج تكخار استخجامو في أكقات مختمقة 

كلمتحقق مغ ثبات الجراسة أوخيت إلصػات الثبات عمى العيشة . (97 ص، 2010الجخواكؼ،)
 .التجدئية الشرفية كمعامج ألفا كخكنباخ: التجخيبية بصخيقتيغ ىسا

إيجاد معامج ارتباط بيخسػف بيغ كقج تحقق الباحث مغ ثباث استبانة الجراسة مغ إلالؿ 
معجؿ األسئمة الفخدية الختبة كمعجؿ األسئمة الدكوية الختبة لكج بعج كقج تع ترحيح معامالت 

 معامج: التاليةاالرتباط باستخجاـ معامج ارتباط سبيخماف بخاكف لمترحيح حدب السعادلة 
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1 =الثبات 

2

ر

ر

 شخيقة ألفا كخكنباخ لقياس  الباحثاستخجـك ، معامج االرتباط(ر)حيث  
 .أف معامالت الثبات مختفعة  كقج بيغ، ثانية لقياس الثباتالجراسة كصخيقةثبات أداة 

 كدخكنباخ أللا (شخ قة التجدئة الشرلية)يػاح معامل الثبات ) 27)ججكؿ 

التجدئة الشرلية كخكنباخ أللا  جد اللقخات السحاكر ـ 
 0.835 0.900 22 السػازنات .1
 0.879 0.954 29 التخصيط .2
 0.926 0.954 24 تقييع األداء .3
 0.966 0.977 75 ثبات أداة الجراسة 
 

الثبات أفَّز أداة الجراسة ثابتة بجروة   مغ نتائج اإلتباريدتخمز الباحث (27)مغ وجكؿ رقع 
 . عالية وًجا، ما يؤىميا لتكػف أداة قياس مشاسبة ليحه الجراسة

 

 : السعالجات اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة6.4

 ىج تتبع البيانات التػزيع ةلسعخؼ (k.S سسخنػؼ– كػلسجخكؼ )الباحث اإلتبار  استخجـ
الصبيعي أـ ال؟ كىػ اإلتبار ضخكرؼ في حالة اإلتبار الفخضيات ألفَّز معطع االإلتبارات 

  .السعمسية تذتخط أْف يكػف تػزيع البيانات شبيعًيا

يػاح اختبار التػز ع الصبيعي ) 28)ججكؿ 

 القيسة اًلحتسالية Zقيسة  جد اللقخات  السحاكرـ 
 0.200 0.055 22 لسػازناتا 1
 0.173 0.083 29 التخصيط 2
 0.192 0.069 24 تقييع األداء 3

 
فَّز أ كحيث ضيخ ب،فًّ البيانات تتبع التػزيع الصبيعيأب نتائج االإلتبار، (28)وجكؿ رقع يػضح 
، كليحا يجب 0.05 تتبع التػزيع الصبيعي، حيث بمغت قيسة مدتػػ الجاللة أكبخ مغ األبعاد

 . عمى تدااالت كفخضيات الجراسةللوابةاستخجاـ اإلحراءات السعمسية 
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 :كقج تع استخجاـ األدكات اإلحرائية التالية

 الشدب السئػية كالتكخارات كالػسط الحدابي، كالػزف الشدبي. 
  اإلتبار(One sample T. Test) لسعخفة الفخؽ بيغ متػسط الفقخات. 
  معامج ارتباط بيخسػف لقياس دروة االرتباط بيغ االسئمة كالسجاؿ الخئيذ كالعالقات بيغ

 .متغيخات الجراسة
 االنحجار الخصي البديط الإلتبار أثخ الستغيخ السدتقج في الستغيخ التابع. 
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 :اللرل الخامذ( 5)
تحميل البيانات كاختبار فخايات الجراسة كمشاقذتيا 

  .السقجمة

 . الػصف اإلحرائي لعيشة الجراسة كفق السعمػمات العامة1.5

 . تحميل فقخات أداة الجراسة 2.5

 .  اختبار فخايات الجراسة3.5
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 : السقجمة

يتزسغ ىحا الفرج عخًضا لتحميج البيانات كاإلتبار فخضيات الجراسة، كذلظ مغ إلالؿ 
اإلوابة عمى أسئمة الجراسة كاستعخاض أبخز نتائج أداة الجراسة كالتي تع التػصج إلييا مغ 

البمجية، السؤىج )إلالؿ تحميج فقخاتيا، كالػقػؼ عمى السعمػمات العامة كالتي اشتسمت عمى 
، لحا تع إوخاء السعالجات اإلحرائية لبيانات (العمسي، سشػات الخجمة، السدسى الػضيفي

لمحرػؿ عمى نتائج الجراسة التي تع عخضيا كتحميميا  (Spss)الجراسة، كتع استخجاـ بخنامج 
 .في ىحا الفرج

 : الػصف اإلحرائي لعيشة الجراسة كفق السعمػمات العامة1.5

 :كفيسا يمي عخض لخرائز عيشة الجراسة كفق السعمػمات العامة

 البمجيات مػاع الجراسة) 29)ججكؿ 

 الشدبة العجد البمجية ـ
 53.62 111 غدة .1
 13.53 28 رفح .2
 11.11 23 إلاف يػنذ .3
 9.18 19 ديخ البمح .4
 12.56 26 وباليا .5

 100.0 207 السجسػع

مغ مػضفى الػضائف اإلشخافية مغ بمجية غدة،  (%53.62)إلى أف  (29)يػضح وجكؿ رقع 
مغ مػضفى بمجية وباليا، % 12.56مشيع مغ مػضفى بمجية رفح، ك (%13.5)بيشسا 

 .مغ مػضفى ديخ البمح (%9.18)مغ مػضفى إلاف يػنذ، ك (%11.11)ك

كيعدك الباحث ذلظ إلى أف البمجيات تقػـ بتعيغ مػضفييا بشاًء عمى احتياواتيا لتدييج 
 عمى عجد اكصػؿ إلجماتيا كإنجاز معامالتيا بذكج أسخع كأدؽ، حيث تعتسج في تعييشاتو

الدكاف كالسداحة التي تغصييا، كبشاًء عمى تقاريخ كإحرائيات بمجيات قصاع غدة لمعاـ 
، يتزح أف ارتفاع عجد مػضفػ الػضائف اإلشخافية في بمجية غدة، روع إال أفَّز عجد  (ـ2018)

ندسة، كمداحتيا بمغت  (767632)مػضًفا، عجد سكاف مجيشة غدة بمغ  ( 1506)مػضفييا 
دكنسًا، كبالتالي زيادة عجد السػضفيغ ببمجية غدة، تالىا بمجية رفح  حيث بمغ عجد  (56550)
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ندسة، ثع بمجية وباليا حيث  (41000)مػضًفا، كعجد سكاف مجيشة رفح بمغ  (278)مػضفػىا 
ندسة، كمداحتيا  (60000)مػضًفا، كعجد سكاف مجيشة وباليا بمغ  (365)بمغ عجد مػضفػىا 

مػضًفا، كعجد  (438)دكنًسا، ثع بمجية إلاف يػنذ  حيث بمغ عجد مػضفػىا  (18500)بمغت 
دكنًسا، كأإليًخا  (54000)ندسة، كمداحتيا بمغت  (47000)سكاف مجيشة إلاف يػنذ بمغ 

مػضًفا، كعجد سكاف مجيشة ديخ البمح بمغ  (161)بمجية ديخ البمح  حيث بمغ عجد مػضفػىا 
 .دكنًسا (15300)ندسة، كمداحتيا بمغت  (1156)

 السؤىل العمسي) 30)ججكؿ 

 الشدبة العجدالسؤىل العمسي  ـ
 15.46 32 دبمـػ فسا دكف  .1
 68.11 141 بكالػريػس .2
 16.43 34 دراسات عميا .3

 100.0 207 السجسػع

مغ مػضفى الػضائف اإلشخافية مغ حسمة دروة  (%68.11)إلى أف  (30)يػضح وجكؿ رقع 
مغ حسمة دروة  (%16.43)مغ حسمة الجراسات العميا، ك (%16.43)البكالػريػس، بيشسا 

. الجبمػـ فأقج

كيعدك الباحث سبب ارتفاع ندبة السػضفيغ الحاصميغ عمى دروة البكالػريػس إلى أف دروة 
 .البكالػريػس ىي السعيار األساسي في مدابقة التػضيف في بمجيات قصاع غدة

 سشػات الخجمة) 31)ججكؿ 

 الشدبة العجدسشػات الخجمة  ـ
 14.97 31  سشػات فأقج5 .1
 27.54 57  سشػات10 – 6 .2
 57.49 119  سشة فأكثخ11 .3

 100.0 207 السجسػع

مغ مػضفى الػضائف اإلشخافية لجييع سشػات  (%57.49)إلى أف  (31)يػضح وجكؿ رقع 
 سشػات، 10 – 6لجييع سشػات إلجمة مغ  (%27.54) سشػات، بيشسا 11إلجمة أكثخ مغ 

.   سشػات5لجييع سشػات إلجمة أقج مغ  (%14.97)ك
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كيعدك الباحث ذلظ إلى أنو يػوج لجػ مػضفى البمجيات الُكبخػ الخسذ إلبخات عمسية 
كعسمية، كىحا مؤشخ عمى تستع عيشة الجراسة بخبخة مختفعة، ككحلظ تخوع الشدبة العالية لفئة 

إلى كوػد عجد كبيخ مغ السػضفيغ في البمجيات يخوع تعيشييع إلى سشػات  ( سشة فأكثخ11)
 .سابقة، كما يتستع بو ىؤالء السػضفيغ مغ إلبخة كميارات

 السدسى اإلشخافي) 32)ججكؿ 

 الشدبة العجد السدسي اإلشخافي ـ
 2.42 5 مدتذار .1
 12.56 26 مجيخ دائخة .2
 32.85 68رئيذ قدع  .3
 52.17 108 رئيذ شعبة .4

 100.0 207 السجسػع

مغ مػضفى الػضائف اإلشخافية لجييع مدسى  (%52.17)إلى أف  (32)يػضح وجكؿ رقع 
لجييع مدسى  (%12.56)مشيع لجييع مدسى رئيذ قدع، ك% 32.85رئيذ شعبة، بيشسا 

. لجييع مدسى مدتذار (%2.42)مجيخ دائخة، ك

إلى أَف  (رئيذ شعبة)كيعدك الباحث ارتفاع ندبة السػضفيغ الحاصميغ عمى مدسى كضيفي 
الػضائف اإلشخافية في الييكج التشطيسي لمبمجيات يشجرج فييا شعب متعجدة، كىػ يعكذ الػاقع 

 إشخافية متػسصة كحمقة ةسػاء في ىيكمية البمجية أك دكرىع السيع في إدارة األمػر بالبمجية كفئ
 .كصج بيغ اإلدارة العميا كالسدتػيات اإلدارية السختمفة

 :الجراسةتحميل فقخات أداة  2.5

لسعخفة ما إذا كانت متػسط الػاحجة  لمعيشة T اإلتبار استخجاـ الجراسة تعلتحميج فقخات أداة 
 الستػسط إلى أـ ال، باإلضافة 3 كىي الشدبيةدروة االستجابة قج كصمت إلى دروة السػافقة 

. كالتختيب كالػزف الشدبي كاالنحخاؼ السعيارؼ الحدابي 

 السػازنات:  األكؿتحميل فقخات السحػر: أكًلا 

 السػازنة التذغيمية:  األكؿالبُءعجتحميل فقخات : 1.1
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 كالحؼ يبيغ وراء أفخاد (33 ) لمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في وجكؿ رقعTتع استخجاـ اإلتبار 
. الُبعج األكؿ السػازنة التذغيمية في فقخاتعيشة الجراسة 

 

 السػازنة التذغيمية: تحميل للقخات البُءعج األكؿ( 33)ججكؿ 

الػسط  اللقخاتـ 
الحدابي 

الػزف 
 الشدبي

اًلنحخاؼ 
السعياري 

القيسة  Tقيسة 
 اًلحتسالية

التختيب 

يػوج كعى كاٍؼ لجػ البمجية . 1
 .بأىسية السػازنة التذغيمية

3.92 78.40 0.999 56.423 0.000 1 

 3 0.000 59.202 0.936 77.00 3.85 .تعتسج مػازنة البمجية عمى الجباية. 2

تقـػ البمجية بإضافة التكاليف غيخ . 3
السمدمة ضسغ بشػد السػازنة 

تكاليف إوخاء : مثج"التذغيمية 
 ".البحػث كالجراسات

3.14 62.80 1.057 42.671 0.000 8 

يتع إضافة تكاليف تدػيقية مغ  .4
: أوج التخكيج لحسمة معيشة مثج

تذجيع الجسيػر عمى دفع 
السدتحقات السالية الستخاكسة 

 .عمييع

3.47 69.40 0.994 50.204 0.000 7 

تقـػ البمجية عشج إعجاد السػازنة  .5
 بتػضيح تكاليف األوػر ةالتذغيمي
 .كالخكاتب

3.89 77.80 1.014 55.267 0.000 2 

يػوج مخكنة عالية لجػ البمجية  .6
بتعجيج السػازنة التذغيمية كقت 

 .األزمات

3.58 71.60 1.048 49.208 0.000 4 

تستمظ البمجية سياسة كاضحة  .7
لمسذتخيات بسا يتزسغ السػاد 

 .األكلية كاإلتيار السػرديغ

3.50 70.00 1.056 47.716 0.000 6 

تتحقق البمجية مغ مالءمة مػازنتيا  .8
. التذغيمية لمفتخة الدمشية

3.53 70.60 0.929 54.644 0.000 5 

الجرجة اللمية لبعج السػازنة  
 التذغيمية

3.61 72.20 12.19 85.228 0.000  
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بمغ " السػازنة التذغيمية"إلى أَف متػسط الجروة الكمية لمُبعج األكؿ  (33)وجكؿ رقع يػضح 
، كىحا يجؿ عمى أَف كاقع (%72.20)كبػزف ندبي  (12.19)كبانحخاؼ معيارؼ  (3.61)

يػجج ك ى داٍؼ لجر البمجية ( 1)واءت الفقخة كقج السػازنة التذغيمية كاف بجروة مختفعة، 
 بمغ الػزف  في السختبة األكلى في تختيب فقخات ىحا الُبعج، حيث"بأىسية السػازنة التذغيمية 

 تقـػ البمجية بإاافة "كىي  (3)، بيشسا كانت أضعف الفقخات الفقخة (%078.4)الشدبي 
تلاليف إجخاء البحػث : مثل"التلاليف غيخ السمدمة اسغ بشػد السػازنة التذغيمية 

 %(.62.80)حيث بمغ الػزف الشدبي " كالجراسات

كيعدك الباحث ذلظ إلى أف البمجيات تعتسج عمى لجشة إلاصة بالسػازنات مغ إلالؿ تحزيخىا 
كإعجادىا بسا يتشاسب مع شبيعة عسج البمجيات، باإلضافة إلى اإلشخاؼ اإلدارؼ لػزارة الحكع 
السحمي، ككحلظ صشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات مسا يؤدػ ذلظ إلى ضخكرة تحزيخ كإعجاد 
عسج السػازنة التذغيمية، باإلضافة إلى كعى البمجيات بأىسية السػازنة التذغيمية باعتبارىا ودء 

مغ السػازنة اإلوسالية لمبمجيات، كنطًخا لزعف السػارد السالية بدبب الػضع االقترادؼ 
كاالنقداـ الدياسي وعمت مغ تكاليف البحػث كالجراسات ذات أىسية أقج العتقاد البمجيات أف 

 .ىشاؾ بشػد اإلخػ ليا أىسية أكبخ مثج الخكاتب كاألوػر

 :السػازنة الخبحية: البُءعج الثانيتحميل فقخات  1.2

كالحؼ يبيغ وراء أفخاد ( 34 ) لمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في وجكؿ رقعTتع استخجاـ اإلتبار  
 .الُبعج الثاني السػازنة الخبحية في فقخاتعيشة الجراسة 

 السػازنة اربحية: الثانيتحميل للقخات البُءعج ( 34)ججكؿ 

الػسط  اللقخاتـ 
الحدابي 

الػزف 
الشدبي 

اًلنحخاؼ 
القيسة  Tقيسة السعياري 

التختيب  اًلحتسالية

يتػافخ كعى كاٍؼ لجػ البمجية . 1
 .بأىسية السػازنة الخبحية

3.71 74.20 0.94 56.557 0.000 2 

تعتسج السػازنات الخبحية في . 2
البمجية بشاًء عمى العػائج الشاتجة 

عػائج : مغ األنذصة التجارية مثج
السياه كالسجارؼ، كالسدمخ البمجؼ، )

. (كمػقف الديارات، إلخ

3.65 73.00 0.98 53.468 0.000 3 
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تعتسج البمجية عشج إعجاد السػازنة . 3
الخبحية مػاكبة التغيخات 

 .االقترادية كالدياسية
3.80 76.00 0.82 66.620 0.000 1 

تدعيخة " تقـػ البمجية بأإلج التعخفة . 4
لألنذصة الخبحية بعيغ " الخجمة 

االعتبار عشج إعجادىا لمسػازنة 
 .الخبحية

3.61 72.20 0.87 59.797 0.000 4 

تعتسج البمجية عمى السػازنة الخبحية . 5
في تشفيح بعس السذخكعات 

 .التصػيخية الخاصة بيا
3.19 63.80 1.08 42.540 0.000 5 

تعتسج البمجية عمى السػازنة الخبحية . 6
 . مذخكعات البشية التحتيةذفي تشفي

3.00 60.00 1.05 41.234 0.000 6 

  0.000 81.599 12.32 69.86 3.49 جسيع اللقخات 

 بمغ "السػازنة الخبحية  "إلى أَف متػسط الجروة الكمية لمُبعج الثاني  (34)يػضح وجكؿ رقع 
كىحا يجؿ عمى أف كاقع  (%69.86)كبػزف ندبي  (12.32)كبانحخاؼ معيارؼ  (3.49)

 تعتسج البمجية  شج إ جاد "( 3)واءت الفقخة كقج السػازنة الخبحية كاف بجروة مختفعة، 
 في السختبة األكلى في تختيب  "السػازنة الخبحية مػاكبة التغيخات اًلقترادية كالدياسية

، بيشسا كانت أضعف الفقخات الفقخة (%76.00) بمغ الػزف الشدبي فقخات ىحا الُبعج، حيث
بػزف "  تعتسج البمجية  مى السػازنة الخبحية في تشليح مذخك ات البشية التحتية "كىي  (6)

 %(.60.00)ندبي 

كيعدك الباحث ذلظ إلى أف البمجيات تعتسج عمى لجشة إلاصة بالسػازنات مغ إلالؿ تحزيخىا 
كإعجادىا بسا يتشاسب مع شبيعة عسج البمجيات، باإلضافة إلى اإلشخاؼ اإلدارؼ لػزارة الحكع 
السحمي، ككحلظ صشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات مسا يؤدػ ذلظ الي ضخكرة تحزيخ كإعجاد 

عسج السػازنة الخبحية، باإلضافة إلي كعى البمجيات بأىسية السػازنة الخبحية باعتبارىا ودء 
مغ السػازنة اإلوسالية لمبمجيات، كنطًخا العتساد السػازنة الخبحية عمى الستغيخات االقترادية 

كالدياسية فتعتسج البمجيات عمى مػاكبة ىحه التغيخات عشج تحزيخىا كإعجادىا لمسػازنة 
الخبحية، كنطًخا لزعف السػارد السالية بدبب الػضع االقترادؼ كاالنقداـ الدياسي، أصبح 
ىشاؾ قمة في تشفيح السذخكعات البشية التحتية، كبالتالي ضعف اعتسادىا ضسغ بشػد السػازنة 

 . الخبحية
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 :السػازنة الخأسسالية: البُءعج الثالثتحميل فقخات  1.3

 كالحؼ يبيغ وراء (35 ) لمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في وجكؿ رقعTتع استخجاـ اإلتبار   
 .الُبعج الثالث السػازنة الخأسسالية في فقخاتأفخاد عيشة الجراسة 

 السػازنة الخأسسالية: تحميل للقخات البُءعج الثالث( 35)ججكؿ 

الػسط  اللقخاتـ 
الحدابي 

الػزف 
الشدبي 

اًلنحخاؼ 
القيسة  Tقيسة السعياري 

التختيب  اًلحتسالية

يػوج كعى كاٍؼ لجػ البمجية . 1
 .بأىسية السػازنة الخأسسالية

3.57 71.40 0.89 57.688 0.000 2 

تعتسج البمجية في إعجادىا . 2
اليبات  الخأسسالية عمى ةلمسػازف 

 .كالتبخعات الخاروية

3.47 69.40 1.01 49.308 0.000 4 

تعتسج البمجية السػازنات . 3
الخأسسالية لمخقابة عمى 
 السرخكفات الخأسسالية
الخاصة بالسذخكعات 

 .التصػيخية

3.35 67.00 1.06 45.724 0.000 7 

تداعج السػازنة الخأسسالية في . 4
 .لبمجيةؿ التصػيخية العسمية

3.47 69.40 0.94 52.934 0.000 3 

 البمجية الديػلة السشاسبة تػفخ. 5
 .إلعجاد السػازنة الخأسسالية

3.06 61.20 1.03 42.641 0.420 8 

 مذخكعاتتتبشي البمجية . 6
 البحث كتعسج عمىتصػيخية 

 .عغ مسػليغ ليا

3.67 73.40 0.99 53.274 0.000 1 

تستمظ البمجية إلصًصا شػيمة . 7
 ركعاتاألوج تتعمق بسر

 .استثسارية إلاصة بيا

3.44 68.80 1.20 41.354 0.000 5 

تعتسج البمجية عشج إعجاد . 8
السػازنة الخأسسالية عمى بيانات 

 .كمعمػمات دقيقة

3.42 68.40 1.08 45.549 0.000 6 

  0.000 70.364 14.03 68.62 3.43جسيع اللقخات  
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 بمغ "السػازنة الخأسسالية"إلى أف متػسط الجروة الكمية لمبعج الثالث  (35)يػضح وجكؿ رقع 
كىحا يجؿ عمى أف كاقع  (%68.62)كبػزف ندبي  (14.03)كبانحخاؼ معيارؼ  (3.43)

البمجية مذخك ات تتبشي  ( "6)واءت الفقخة كقج ، السػازنة الخأسسالية كاف بجروة مختفعة
 في السختبة األكلى في تختيب فقخات ىحا  "تصػ خ ة كتعسل  مى البحث  غ مسػليغ ليا

 "كىي  (3)، بيشسا كانت أضعف الفقخات الفقخة (%73.40) بمغ الػزف الشدبي الُبعج، حيث
 %(.61.20)بػزف ندبي  " تػفخ البمجية الديػلة السشاسبة إل جاد السػازنة الخأسسالية

كيعدك الباحث ذلظ إلى أف البمجيات تعتسج عمى لجشة إلاصة بالسػازنات مغ إلالؿ تحزيخىا 
كإعجادىا بسا يتشاسب مع شبيعة عسج البمجيات، باإلضافة إلى اإلشخاؼ اإلدارؼ لػزارة الحكع 
السحمي، ككحلظ صشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات مسا يؤدػ ذلظ الي ضخكرة تحزيخ كإعجاد 

عسج السػازنة الخأسسالية، باإلضافة الي كعى البمجيات بأىسية السػازنة الخأسسالية باعتبارىا 
أىع ودء مغ السػازنة اإلوسالية لمبمجيات، كبالتالي تتبشي البمجيات السذخكعات التصػيخية 

كتعسج عمى البحث عغ مسػليغ ليا، كنطًخا لزعف السػارد السالية بدبب الػضع االقترادؼ 
كاالنقداـ الدياسي، أصبح ىشاؾ قمة في تشفيح السذخكعات التصػيخية، كبالتالي ضعف 

 . اعتسادىا ضسغ بشػد السػازنة الخأسسالية

 القيسة اإلجسالية لسحػر السػازنات 1.4
 القيسة اإلجسالية لسحػر السػازنات ( 36)ججكؿ 

الػزف  السحاكر .ـ
 الشدبي

الػسط 
 الحدابي

اًلنحخاؼ 
السعياري 

 12.19 3.61 72.20 السػازنة التذغيمية .1
 12.32 3.49 69.86السػازنة الخبحية  .2
 14.03 3.43 68.62السػازنة الخأسسالية  .3
 11.37 3.51 70.26 القيسة اإلجسالية لسحػر السػازنات 

، حيث (%70.26)يػضح إفًّ الػزف الشدبي لػاقع السػازنات قج بمغ  (36)يػضح وجكؿ رقع 
حيث واءت في السختبة األكلى يمييا  (%72.20)بمغ الػزف الشدبي لمسػازنة التذغيمية 

، كأإليًخا السػازنة الخأسسالية بػزف ندبي (%69.86) الخبحية بػزف ندبي السػازنة
(68.62.)% 
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كعميو يسكغ القػؿ إف ىشاؾ اتجاه مختفع لجػ بمجيات قصاع غدة نحػ السػازنات، مسا أدػ إلى 
مػافقة أفخاد عيشة الجراسة بسدتػػ مختفع عمى تػفخ ىحه األبعاد في أعساليع، كذلظ لػوػد 

اإلشخاؼ اإلدارؼ لػزارة الحكع السحمي، كصشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات، حيث تعتسج في 
تقييسيا لمبمجيات عمى مؤشخات ذات صمة بالسػازنات التذغيمية كالخبحية كالخأسسالية، كلكشيا 

بالذكج السصمػب، حيث أنو مغ السفتخض أف تكػف البمجيات بػضع أفزج مسا ىػ عميو إال 
أف االنقداـ كالحرار حاؿ دكف ذلظ، مسا أدؼ إلى غياب اإلشخاؼ اإلدارؼ الجكرؼ مغ قبج 
صشاع القخار، ناىيظ عغ األزدكاوية في القخارات، التي انعكدت سمًبا عمى األعساؿ اليػمية 

.   كاإلدارية في البمجيات

دكر السػازنات التخصيصية أداة تخصيط حػؿ  (2014إبخاىيع، )تتفق الجراسة الحالية مع دراسة 
، حيث أفَّز مدتػػ السػازنة في وامعة الذخؽ األكسط كاف كرقابة كتحفيد في تقييع األداء

حػؿ مجػ أىسية  (2009عمياف، )ككسا اتفقت مع دراسة %(. 70.98)مختفًعا بػزف ندبي 
استخجاـ السػازنات التخصيصية في الذخكات الرشاعية األردنية  في التخصيط، حيث بمغ 

كيخوع ذلظ إلى . بجروة مختفعة (%79.80)مدتػػ تصبيق السػازنات التخصيصية بػزف ندبي 
. تذابة الجراسة الحالية بستغيخات الجراستيغ السذار إلييسا

حػؿ تقييع نطع السػازنات  (2009العسػر، )اإلتمفت نتيجة الجراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
بجروة  (%60.17)في الجامعات الفمدصيشية بقصاع غدة، حيث بمغت ندبة تػافخ السػازنات 

حػؿ مجػ فاعمية السػازنات كأداة  (2007الذيخ عيج، )كاإلتمفت مع دراسة . متػسصة
%( 61.0)لمتخصيط ك الخقابة في بمجيات قصاع غدة، حيث بمغت ندبة تػافخ السػازنات 

حػؿ العػامج السؤثخة عمى كفاءة  (2006الشجار، )كسا اإلتمفت مع دراسة . بجروة متػسصة
استخجاـ السػازنات التقجيخية كأداة لمتخصيط كالخقابة في الجامعات الفمدصيشية بسحافطات 

كاإلتمفت مع دراسة . بجروة متػسصة (%56.6)غدة، حيث بمغت ندبة تػافخ السػازنة 
دكر استخجاـ السػازنات التقجيخية في تحديغ التخصيط حػؿ  (2013اليشيشي كبجراسة، )

، حيث أفَّز مدتػػ إعجاد  السداىسة في األردفةكالخقابة كاتخاذ القخارات في الذخكات الدراعي
( 2004الدغبي، )ككسا اإلتمفت مع دراسة . (%40.0)السػازنة ضعيف وجا بػزف ندبي 

حػؿ دكر السػازنات في تخصيط كرقابة كتقييع أداء السجالذ البمجية في األدرف، حيت أف 
يخوع ذلظ إلى اإلتالؼ بيئة الجراسة، كحلظ لتفاكت . دكر السػازنة في التخصيط معجكماً 

. الفتخات الدمشية بيغ الجراسات
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 التخصيط: ثانياا تحميل السحػر الثاني
 :الخؤ ة كالخسالة: البُءعج األكؿ فقخات  تحميل2.1

  

كالحؼ يبيغ وراء أفخاد ( 37 ) لمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في وجكؿ رقعTتع استخجاـ اإلتبار 
. الخاية كالخسالة: األكؿ الُبعج في فقخاتعيشة الجراسة 

 

الخؤ ة كالخسالة : األكؿ البُءعج للقخات تحميل (37)ججكؿ 
 

الػسط  اللقخاتـ 
الحدابي 

الػزف 
الشدبي 

اًلنحخاؼ 
القيسة  Tقيسة السعياري 

التختيب  اًلحتسالية

تزع البمجية راية كاضحة . 1
.  بسذاركة العامميغ فييا

3.57 71.40 1.04 49.480 0.000 1 

رسالة البمجية كاضحة لمجسيػر . 2
. الجاإلمي كالخاروي

3.52 70.40 1.14 44.554 .000 2 

يتع إشخاؾ العامميغ في إعجاد . 3
 .راية البمجية

3.26 65.20 1.15 40.835 0.000 7 

يتع إشخاؾ العامميغ في إعجاد . 4
 .رسالة البمجية

3.27 65.40 1.14 41.189 0.000 6 

تدتعيغ البمجية بستخرريغ . 5
 .لرياغة رايتيا

3.42 68.40 1.11 44.279 0.000 5 

تدتعيغ البمجية بستخرريغ . 6
.  لرياغة رسالتيا

3.34 66.80 1.06 45.259 0.000 3 

تقـػ البمجية بتصػيخ رايتيا بسا  .7
يتالءـ مع التغيخات االقترادية 

 .كاالوتساعية
3.43 68.60 1.08 45.841 0.000 4 

  0.000 57.788 16.94 68.05 3.40جسيع اللقخات  
 

 بمغ "الخؤ ة كالخسالة "إلى أف متػسط الجروة الكمية لمبعج األكؿ  (37)يػضح وجكؿ رقع 
كىحا يجؿ عمى كضػح  (%68.05)كبػزف ندبي  (16.94)كبانحخاؼ معيارؼ  (3.40)

واءت كقج ، الخاية كالخسالة كفيع السػضفيغ ليا، كىي ندبة مخضية بجروة مختفعة ندبًيا
 في السختبة األكلى في "تزع البمجية رؤ ة كااحة بسذاردة العامميغ فييا  ( "1)الفقخة 

، بيشسا كانت أضعف الفقخات (%71.40) بمغ الػزف الشدبي تختيب فقخات ىحا الُبعج، حيث
 %(.65.20)بػزف ندبي "  تع إشخاؾ العامميغ في إ جاد رؤ ة البمجية "كىي  (3)الفقخة 
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كيعدك الباحث ذلظ إلى أف البمجيات تجج أف الخاية كالخسالة ضخكرية لتكػيغ ىػية البمجية، 
كباعتبار البمجيات مؤسدات إلجماتية لحلظ تمجأ الي أف تكػف ليا راية كرسالة كاضحة 

كمفيػمة مغ قبج السػضفيغ لجييا، كسا تسكغ السدتفيجيغ كذكؼ العالقة مغ اإلشالع عمى ىحه 
 .الخاية كالخسالة، لحلظ فيي تجعميا مغ ضسغ مشذػراتيا في مػاقعيا اإللكتخكنية كنذخاتيا

كلكغ نجج أف السذكمة مغ إلالؿ إلبختشا كعسمشا أف البمجيات عشج إعجاد رايتيا كرسالتيا فإنَّزيا 
قج ال تذخؾ السػضفيغ في البمجية، كيعدك ذلظ إلى استعانة البمجيات الي متخرريغ إلارويغ 

لرياغة رايتيا كرسالة مثج كزارة الحكع السحمي كصشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات كجية 
 . حكػمية أك مغ إلالؿ مؤسدات ذات عالقة بالتخصيط االستخاتيجي

 :األىجاؼ: الثاني  تحميل فقخات البُءعج2.2
كالحؼ يبيغ وراء أفخاد ( 38 ) لمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في وجكؿ رقعTتع استخجاـ اإلتبار 

. األىجاؼ: لمُبعج الثاني في فقخاتعيشة الجراسة 
 

األىجاؼ  :تحميل للقخات البُءعج الثاني( 38)ججكؿ 
 

الػسط البياف ـ 
الحدابي 

الػزف 
الشدبي 

اًلنحخاؼ 
القيسة  Tقيسة السعياري 

التختيب اًلحتسالية 

تزع البمجية أىجاًفا . 1
محجدة كاضحة لمعامميغ 

 .فييا
3.39 67.80 1.04 47.032 0.000 2 

تخاعى البمجية في . 2
صياغتيا لألىجاؼ 

القابمة لمتحقيق بدمغ 
 . محجد

3.39 67.80 0.98 49.813 0.000 3 

تقـػ البمجية بخبط تحفيد . 3
العامميغ فييا بتحقيق 

 . أىجافيا
3.04 60.80 1.20 36.491 0.643 5 

تعجيج ؿتدعى البمجية . 4
 حدب التغيخات أىجافيا

الحاصمة في مػازناتيا 
 .الدشػية

3.31 66.20 1.04 46.077 0.000 4 

تدتخجـ البمجية . 5
السػازنات مغ أوج 

3.41 68.20 1.08 45.265 0.000 1 
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تحقيق أىجافيا السخصط 
.  ليا

  0.000 55.574 17.12 66.14 3.31جسيع اللقخات  
 

( 3.31) بمغ "األىجاؼ  : "إلى أَف متػسط الجروة الكمية لمُبعج الثاني (38)يػضح وجكؿ رقع 
كىحا يجؿ عمى أفَّز مدتػػ إعجاد  (%66.14)كبػزف ندبي  (17.12)كبانحخاؼ معيارؼ 

تدتخجـ البمجية السػازنات مغ  ( "5)واءت الفقخة كقج ، األىجاؼ كاف بجروة مختفعة ندبًيا
 بمغ  في السختبة األكلى في تختيب فقخات ىحا الُبعج، حيث "أجل تحقيق أىجافيا السخصط ليا

تقـػ البمجية بخبط  "كىي  (3)، بيشسا كانت أضعف الفقخات الفقخة (%68.20)الػزف الشدبي 
 %(. 60.80)بػزف ندبي "  تحليد العامميغ فييا بتحقيق أىجافيا

كيعدك الباحث ذلظ إلى أف اإلدارة العميا بالبمجيات تػلي أىسية كبيخة عشج صياغة أىجافيا، 
حيث أف اإلدارة العميا عشج كضعيا لألىجاؼ فإنَّزيا تجتيج لكي تكػف ىحه األىجاؼ بيا وسيع 

بالجقة، كالسػضػعية، كالسحجكدية، كالػضػح، كالػاقعية، )السػاصفات الجيجة الستسثمة 
إلى حج كبيخ، كذلظ باالعتساد عمى السػازنات الدابقة  (كالذسػلية، كالسخكنة، كالقابمية لمتحقيق

لمبمجية، كسا أف البمجيات عشج إعجاد أىجافيا، ال تذخؾ السػضفيغ في البمجية في كضعيا 
كصياغتيا، كيعدك ذلظ إلى استعانة البمجيات الي متخرريغ إلارويغ لرياغة كإعجاد 

األىجاؼ مثج كزارة الحكع السحمي كصشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات كجية حكػمية أك مغ 
 . إلالؿ مؤسدات ذات عالقة بالتخصيط االستخاتيجي

 
 : األنذصة: الثالث  تحميل فقخات البُءعج2.3

كالحؼ يبيغ وراء أفخاد ( 39 ) لمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في وجكؿ رقعTتع استخجاـ اإلتبار 
. األنذصة: لمبعج الثالث في فقخاتعيشة الجراسة 
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 األنذصة :تحميل للقخات لمبُءعج الثالث( 39)ججكؿ 

الػسط البياف ـ 
الحدابي 

الػزف 
الشدبي 

اًلنحخاؼ 
القيسة  Tقيسة السعياري 

التختيب  اًلحتسالية

تقـػ البمجية بػضع األنذصة . 1
كالسذخكعات بسا يتشاسب مع 

 .رايتيا كرسالتيا
3.58 71.60 0.95 54.431 0.000 1 

تذارؾ البمجية مؤسدات محمية . 2
كدكلية في تسػيج أنذصتيا 

 .كتشفيحىا
3.53 70.60 1.05 48.484 0.000 2 

تزع البمجية أنذصتيا بسا . 3
يتشاسب مع قجراتيا السادية 

 .كالتسػيمية
3.44 68.80 1.08 45.945 0.000 4 

تقـػ البمجية بػضع أنذصتيا . 4
 .حدب ويات التسػيج

3.49 69.80 0.97 52.087 0.000 3 

تتشاسب أنذصة البمجية مع . 5
. إلجماتياالسدتفيجيغ مغ 

3.35 67.00 1.09 44.171 0.000 5 

  0.000 65.890 15.19 69.55 3.48جسيع اللقخات  
 

( 3.48) بمغ "األنذصة: "إلى أف متػسط الجروة الكمية لمُبعج الثالث (39)يػضح الججكؿ رقع 
كىحا يجؿ عمى أفَّز مدتػػ إعجاد  (%69.55)كبػزف ندبي  (15.19)كبانحخاؼ معيارؼ 

تقـػ البمجية بػاع األنذصة  ( "1)واءت الفقخة كقج ، األنذصة كاف بجروة مختفعة ندبًيا
 في السختبة األكلى في تختيب فقخات ىحا "كالسذخك ات بسا يتشاسب مع رؤ تيا كرسالتيا

 "كىي  (5)بيشسا كانت أضعف الفقخات الفقخة  (%71.60) بمغ الػزف الشدبي الُبعج، حيث
 %(. 67.00)بػزف ندبي " تتشاسب أنذصة البمجية مع السدتليجيغ مغ خجماتيا 

كيعدك الباحث ذلظ إلى أف البمجيات تعتسج في عسميا عمى األنذصة كالبخامج التصػيخية، 
كإلاصة أف نصاؽ عسج البمجيات يعتسج عمى تقجيع الخجمات كاألنذصة التي تيدخ عمى الشاس 

حياتيع، كبالتالي تخكيد البمجيات عمى تشفيح تمظ األنذصة كالبحث ليا عغ ويات حكػمية 
كمؤسدات أوشبية لتسػيج تمظ األنذصة، كبالتالي تعتسج البمجيات عمى إعجاد األنذصة بسا 

تتشاسب مع رايتيا كرسالتيا، كإلاص إف كج بمجية لجييا راية كرسالة إلاصة بيا تعتسج عمى 
السشصقة الجغخافية التي تعسج بشصاقيا، كيعدك الباحث عجـ تشاسب األنذصة الخاصة 
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بالبمجيات مع السدتفيجيغ لجييا، نطًخا لتأثخ البمجيات بالطخكؼ االقترادية كاالنقداـ الدياسي 
 .كقمة السؤسدات السحمية كاألوشبية الجاعسو، كارتفاع حجع متصمبات السدتفيجيغ

 :الستغيخات البي ية: الخابع  تحميل فقخات البُءعج2.4

كالحؼ يبيغ وراء أفخاد ( 40) لمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في وجكؿ رقع Tتع استخجاـ اإلتبار 
. الستغيخات البيئية: الخابعلمُبعج  في فقخاتعيشة الجراسة 

 الستغيخات البي ية: الخابعلمبُءعج  للقخات تحميل( 40)ججكؿ 

الػسط البياف ـ 
الحدابي 

الػزف 
الشدبي 

اًلنحخاؼ 
القيسة  Tقيسة السعياري 

التختيب  اًلحتسالية

تحجد البمجية الفخص التي تؤثخ . 1
 .عمى عسميا في السدتقبج

3.56 71.20 0.89 57.489 0.000 2 

تحجد البمجية التيجيجات التي . 2
. تؤثخ عمى عسميا في السدتقبج

3.33 66.60 0.98 48.918 0.000 5 

تحمج البمجية الستغيخات البيئية . 3
لمتعخؼ إلى الشطع التي تؤثخ 

 .عمى عسميا مدتقباًل 
3.25 65.00 1.05 44.567 0.001 7 

تحمج البمجية الستغيخات البيئية . 4
البذخية، )لمتعخؼ إلى السػارد 

 .التي تؤثخ عمى عسميا (السالية
3.49 69.80 0.93 53.798 0.000 3 

تحجد البمجية أنػاع السدتفيجيغ . 5
 .مغ إلجماتيا كشبيعتيع

3.58 71.60 0.92 56.293 0.000 1 

تخاعي البمجية تحقيق الستصمبات . 6
كالقػانيغ الحكػمية عشج إعجاد 

. السػازنات كتصػيخىا
3.32 66.40 0.99 48.134 0.000 6 

تفخض الستغيخات البيئية عمى . 7
البمجية ضخكرة تصػيخ 

السػازنات باستسخار بسا يتشاسب 
. مع الستغيخات

3.40 68.00 1.03 47.379 0.000 4 

  0.000 69.093 14.24 68.39 3.42جسيع اللقخات  
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 بمغ " الستغيخات البي ية": الخابعإلى أَف متػسط الجروة الكمية لمُبعج  (40)يػضح وجكؿ رقع 
كىحا يجؿ عمى أفَّز مدتػػ  (%68.39)كبػزف ندبي  (14.24)كبانحخاؼ معيارؼ  (3.42)

تحجد البمجية أنػاع السدتليجيغ  ( "5)واءت الفقخة كقج ، الستغيخات البيئية كاف بجروة مختفعة
 بمغ الػزف  في السختبة األكلى في تختيب فقخات ىحا الُبعج، حيث "مغ خجماتيا كشبيعتيع

تحمل البمجية الستغيخات  "كىي  (3)، بيشسا كانت أضعف الفقخات الفقخة (%71.60)الشدبي 
 %(. 65.00)بػزف ندبي " البي ية لمتعخؼ إلى الشطع التي تؤثخ  مى  سميا مدتقبالا 

كيعدك الباحث ذلظ إلى أف البمجيات تعتسج في عسميا عمى الستغيخات البئية، كإلاصة أف 
نصاؽ عسج البمجيات يعتسج عمى تقجيع الخجمات كاألنذصة التي تديخ عمى الشاس حياتيع، 

كبالتالي تخكيد البمجيات عمى تشفيح تمظ األنذصة بسا يتشاسب مع الستغيخات البيئية، كبالتالي 
. تعسج البمجيات عمى تحجيج نػعية السدتفيجيغ لجييا لتػافق إلجماتيا مع شبيعة السدتفيجيغ

 
 ةالسػازنات التخصيصيحػؿ  (2014عبج الخحسغ، )اتفقت نتيجة الجراسة الحالية مع دراسة 

، حيث كأفَّز كدكرىا في الخقابة كتقػيع األداء في الذخكة الدػدانية لتػزيع الكيخباء السحجكدة
. يخوع ذلظ لمتذابة بيغ متغيخات الجراسة. مدتػػ تػافخ السعمػمات كالبيئة السشاسبة مختفًعا

حػؿ مجػ أىسية استخجاـ السػازنات التخصيصية في  (2009عمياف، )كسا اإلتمفت مع دراسة 
التخصيط، حيث بمغ تػافخ السعمػمات الكافية كالبيئة السشاسبة داإلج الذخكات الرشاعية 

يخوع ذلظ الإلتالؼ بيئة بيغ . كبجروة مختفعة وًجا (%81.0)األردنية بػزف ندبي 
. الجراستيغ

 :اإلدارة العميا: الخابع  تحميل فقخات البُءعج2.5

كالحؼ يبيغ وراء أفخاد ( 41) لمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في وجكؿ رقع Tتع استخجاـ اإلتبار 
. اإلدارة العميا: الخابعلمُبعج  في فقخاتعيشة الجراسة 
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 اإلدارة العميا: الخابعلمبُءعج  للقخات تحميل( 41)ججكؿ 

الػسط  اللقخاتـ 
الحدابي 

الػزف 
الشدبي 

اًلنحخاؼ 
القيسة  Tقيسة السعياري 

التختيب  اًلحتسالية

تػضح اإلدارة العميا الخاية . 1
كالخسالة كاألىجاؼ كاألنذصة 

 . لمفئات السدتيجفة
3.42 68.40 1.06 46.478 0.000 2 

تذارؾ اإلدارة العميا بفاعمية في . 2
تصػيخ السػازنات في البمجية 

 .كإعجادىا
3.49 69.80 1.06 47.379 0.000 1 

تتبشى اإلدارة العميا السػازنات . 3
في التخصيط لكافة األنذصة 

 .السدتقبمية
3.39 67.80 1.13 43.279 0.000 3 

تقجر اإلدارة العميا األفكار . 4
كالسداىسات اإليجابية السقجمة 

 .مغ قبج العامميغ
3.24 64.80 1.15 40.444 0.003 5 

تعسج اإلدارة العميا بالذخاكة مع . 5
.  مؤسدات السجتسع السجني

3.35 67.00 1.08 44.759 0.000 4 

  0.000 54.744 17.75 67.56 3.38جسيع اللقخات  
 

 بمغ "اإلدارة العميا": الخابعإلى أَف متػسط الجروة الكمية لمُبعج  (41)يػضح وجكؿ رقع 
كىحا يجؿ عمى أفَّز مدتػػ  (%67.56)كبػزف ندبي  (17.75)كبانحخاؼ معيارؼ  (3.38)

تذارؾ اإلدارة العميا بلا مية  ( "2)واءت الفقخة كقج ، اإلدارة العميا كاف بجروة مختفع ندبًيا
 في السختبة األكلى في تختيب فقخات ىحا الُبعج، "في تصػ خ السػازنات في البمجية كإ جادىا

تقجر  "كىي  (4)، بيشسا كانت أضعف الفقخات الفقخة (%69.80) بمغ الػزف الشدبي حيث
بػزف ندبي  " اإلدارة العميا األفلار كالسداىسات اإليجابية السقجمة مغ قبل العامميغ

(64.80 .)% 
كيعدك الباحث ذلظ إلى أَف اإلدارة العميا ببمجيات قصاع غدة رغع أنَّزيا تستمظ ىيكاًل تشطيسًيا 
كاضًحا تتبشاه لتصبيق التخصيط، إال أَف مػضفييا يعانػف مغ زيادة األعباء الػضيفية، كذلظ 

يزاؼ . لقمة اإلمكانيات في السػارد البذخية، كعجـ قجرتيا عمى ممئ بعس الذػاغخ الػضيفية
إلى ذلظ مذاركة اإلدارة العميا بفاعمية في تصػيخ السػازنات في البمجية كإعجاىا، كذلظ بدبب 
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اشخاؼ كاًل مغ كزارة الحكع السحمي، كصشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات، كبالتالي أدػ إلى 
عجـ إعصاء االىتساـ الالـز مغ قبج اإلدارة ألفكار أك السداىسات اإليجابية السقجمة مغ قبج 

. السػضفيغ

حػؿ دكر السػازنات كأداة تخصيط الستغالؿ  (2016غخاب، )تتفق الجراسة الحالية مع دراسة 
السػارد السالية في بمجيات قصاع غدة، بإدراؾ اإلدارة العميا بجكر السػازنات كأداة تخصيط 

يخوع ذلظ لتذابة بيئة الجراستيغ، . الستغالؿ السػارد السالية الستاحة في بمجيات قصاع غدة
حػؿ أثخ  (2010الخفاوي ك وػاد، )ككسا تتفق مع دراسة . كالتقارب في الفتخات الدمشية

التحيد في إعجاد السػازنات التخصيصية في إف اإلدارة العميا تجرؾ أىسية السذاركة في إعجاد 
، يخوع ذلظ لتذابة بيئة الجراسة (%61.4)السػزانات التخصيصية، حيث بمغ الػزف الشدبي 

. الحالية مع بيئة الجراسات كتقارب الفتخة الدمشية فيسا بيشيع

في إف اإلدارة العميا لع تعصي اإلىتساـ  (2009العسػر، )كاإلتمف الجراسة الحالية مع دراسة 
العسخؼ، )كاإلتمف مع دراسة . الكافي لتحفيد عمى تصبيق السػازنة، كتشفيحىا بذكج أفزج

حػؿ مجػ فاعمية السػزانة كأداة تخصيط كرقابة في ككالة األمع الستحجة إلغاثة  (2005
كتذغيج الالوئيغ الفمدصيشيغ في قصاع غدة، كػنيا اعتبخت بأف ندبة مذاركة اإلدارة العميا 

في إعجاد كتشفيح السػازنات بجروة ضعيفة، يخوع ذلظ كػف اإلتالؼ بيئة الجراستيغ عغ 
العػامج حػؿ  (2006الشجار، )كاإلتمفت نتيجة الجراسة الحالية مع دراسة . بعزيسا البعس

السؤثخة عمى كفاءة استخجاـ السػازنات التقجيخية كأداة لمتخصيط كالخقابة في الجامعات 
، حيث أف اإلدارة العميا في الجامعات الفمدصيشية تجعع السػازنات الفمدصيشية بسحافطات غدة

كيخوع ذلظ إلإلتالؼ بيئة لجراسة الحالية عغ بيئة دراسات السذار إلييا، . بجروة ضعيفة
. كتباعج الفتخات الدمشية بيغ الجراسات
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  القيسة اإلجسالية لسحػر التخصيط2.6
 القسية اإلجسالية لسحػر التخصيط ( 42)ججكؿ 

الػزف  األبعاد .ـ
 الشدبي

الػسط 
 الحدابي

اًلنحخاؼ 
السعياري 

 16.94 3.40 68.05 الخاية كالخسالة .1
 17.12 3.31 66.14 األىجاؼ .2
 15.19 3.48 69.55 األنذصة .3
 14.24 3.42 68.39 الستغيخات البيئية .4
 17.75 3.38 67.56 اإلدارة العميا .5
 13.92 3.40 67.98القيسة اإلجسالية لسحػر التخصيط  

، حيث بمغ (%67.98)إلى إفًّ الػزف الشدبي لػاقع التخصيط قج بمغ  (42)يػضح وجكؿ رقع 
 حيث واءت في السختبة األكلى يمييا الستغيخات البيئية (%69.55)الػزف الشدبي لألنذصة 

، كاإلدارة العميا بػزف (%68.05)، كالخاية كالخسالة بػزف ندبي (%68.39)بػزف ندبي 
 %(.66.14)كأإليًخا األىجاؼ بػزف ندبي  (%67.56)ندبي 

يسكغ القػؿ إَف ىشاؾ دروة مختفعة ندبًيا مغ الػعي تتستع بيا الفئات اإلشخافية لجػ بمجيات 
قصاع غدة، باإلضافة إلى اىتساـ اإلدارة العميا لمبمجيات بالتخصيط كتشفيحه قجر اإلمكات، حيث 

نجج أف البمجيات لجييا راية كرسالة كأىجاؼ كاضحة كمكتػبة، كسا أنو يػوج تشفيح ويج 
لمخصط، إال أف التخصيط بحاوة إلى السديج مغ العسج حتى يتع تصبيق التخصيط عمى وسيع 

. األقداـ كاإلدارات داإلج البمجيات

 في السػازنات دكر حػؿ تفعيج (2014الػشاح كوإلخكف، )اإلتمفت الجراسة الحالية مع دراسة 

البمقاء، حيث بمغت مدتػػ السػازنة  محافطة بمجيات في العاـ اإلنفاؽ كتخشيج التخصيط كالخقابة
عمياف، )كسا اإلتمفت  مع دراسة ك. في التخصيط  بمجيات محافطة البقاء بجروة متػسصة

 حػؿ مجػ أىسية استخجاـ السػازنات التخصيصية في التخصيط، حيث يتع إعجادىا (2009
بجروة  (%79.8)التخصيط بػزف ندبي  عسمية فاعمة في كأداة  الستخجاميا مشتطع بذكج
 يخوع ذلظ الإلتالؼ بيئة الجراسة الحالية عغ بيئة دراسة الػشاح كوإلخكف ك دراسة .مختفعة
. عمياف
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 تقييع اًلداء: ثالثاا تحميل السحػر الثالث

 :اإلنتاجية: البُءعج األكؿ فقخات  تحميل3.1

كالحؼ يبيغ وراء أفخاد ( 43 ) لمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في وجكؿ رقعTتع استخجاـ اإلتبار 
. اإلنتاوية: األكؿ الُبعج في فقخاتعيشة الجراسة 

 اإلنتاجية: األكؿ البُءعج للقخات تحميل( 43)ججكؿ 

الػسط البياف ـ 
الحدابي 

الػزف 
الشدبي 

اًلنحخاؼ 
 Tقيسة السعياري 

القيسة 
التختيب  اًلحتسالية

تعتسج البمجية في تقييع األداء . 1
عمى مقجرة العامميغ في إعجاد 

 .السػازنات
3.31 66.20 1.04 46.077 0.000 4 

تعتسج البمجية في تقييسيا ألداء . 2
العامميغ عمى ساعات العسج 

كمجػ االلتداـ بالقػانيغ 
. السعسػؿ بيا

3.20 64.00 1.05 43.652 0.007 5 

تقـػ البمجية بتصػيخ العامميغ  . 3
في مجاؿ إعجاد السػازنات 

لزساف كفاءة العامميغ عمى 
 .إعجادىا كزيادة إنتاويتيع

3.09 61.80 1.11 39.961 0.237 6 

تعتسج البمجية عمى الػسائج . 4
التكشػلػوية في إعجاد السػازنات 

بسا يتشاسب مع السياـ 
 .السصمػبة مغ قبج السػضفيغ

3.32 66.40 1.03 46.345 0.000 3 

يمتـد السػضفػف بأإلالقيات . 5
. العسج بسا يزسغ وػدة األداء

3.47 69.40 1.05 47.753 0.000 1 

يمتـد السػضفػف باتباع التدمدج . 6
 .اإلدارؼ لتحديغ تقييع األداء

3.41 68.20 1.05 46.633 0.000 2 

يتع مشح الحػافد لمسػضفيغ بشاًء  .7
عمى نتائج تقييع األداء 
.  السقتخحة ضسغ السػازنة

2.90 58.00 1.22 34.270 0.255 7 

  0.000 60.880 15.34 64.90 3.24 جسيع اللقخات 
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( 3.24) بمغ "اإلنتاجية "إلى أف متػسط الجروة الكمية لمبعج األكؿ  (43)يػضح وجكؿ رقع 
، كىحا يجؿ عمى بعج اإلنتاوية واء (%64.90)كبػزف ندبي  (15.34)كبانحخاؼ معيارؼ 

يمتـد السػضلػف بأخالقيات العسل بسا يزسغ  ( "5)واءت الفقخة كقج بجروة مختفعة ندبًيا، 
 بمغ الػزف الشدبي  في السختبة األكلى في تختيب فقخات ىحا الُبعج، حيث"جػدة األداء

يتع مشح الحػافد لمسػضليغ بشاءا  "كىي  (7)، بيشسا كانت أضعف الفقخات الفقخة (69.40%)
 %(.58.00)بػزف ندبي "   مى نتائج تقييع األداء السقتخحة اسغ السػازنة

يعدك الباحث ذلظ إلى اف البمجيات تعتبخ أف العامميغ لجييا مغ أىع مقػمات اإلنتاوية، كمشيا 
يكسغ سخ استسخار عسج البمجيات كتصػيخىا، ندبة لحيػتيع كمقجرتيع عمى عسج مػازنات، إال 
أف كوػد فخكؽ كاإلتالفات بيغ العامميغ ليا تأثيخىا عمى صالحية العامج لمعسج كحجع العسج 

كوػدة أدائو، كمغ ثع استسخاريتو في العسج أك تخكو، كج ىحه الفخكؽ وعمت التعخؼ إلى 
شخيقة أداء العامميغ كسمػكيع كترخفاتيع أثشاء العسج أمًخا ضخكرًيا، كالعسمية ميسة لجسيع 

كنطًخا السدتػيات في البمجيات ابتجاءًا مغ اإلدارة العميا كانتياء بالعامميغ في األقداـ السختمة، 
لزعف السػارد السالية بدبب الػضع االقترادؼ، أصبح ىشاؾ قمة في تقجيع الحػافد 

 . كالسكافآت لمعامميغ الستسيديغ، كبالتالي ضعف اعتسادىا ضسغ بشػد السػازنة

 :مدتػر الخجمة: الثاني تحميل فقخات البُءعج: 2.2

كالحؼ يبيغ وراء أفخاد ( 44 ) لمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في وجكؿ رقعTتع استخجاـ اإلتبار 
 .مدتػػ الخجمة: لمُبعج الثاني في فقخاتعيشة الجراسة 

 مدتػر الخجمة :حميل للقخات البُءعج الثاني( 44)ججكؿ 

البياف ـ 
الػسط 

الحدابي 
الػزف 
الشدبي 

اًلنحخاؼ 
 Tقيسة السعياري 

القيسة 
التختيب اًلحتسالية 

تشدجع الخجمات التي تقجميا . 1
 .البمجية مع استخاتيجياتيا

3.47 69.40 1.03 48.562 0.000 2 

تتدع إوخاءات تقجيع الخجمات . 2
. لمسدتفيجيغ بالدخعة كالخاحة

3.28 65.60 1.09 43.361 0.000 4 

تعتسج البمجية عمى الػسائج . 3
التكشػلػوية الحجيثة في إوخاءات 

. تقجيع إلجماتيا

3.53 70.60 1.01 50.138 0.000 1 
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تقـػ البمجية بإوخاء استصالعات . 4
مدتسخة لمتعخؼ إلى حاوات 

 .السدتفيجيغ الستشػعة

3.25 65.00 1.15 40.615 0.002 5 

تذجع البمجية عمى وػدة . 5
 . الخجمات السقجمة كتشػعيا

3.41 68.20 1.08 45.406 0.000 3 

  0.000 56.691 17.18 67.71 3.39جسيع اللقخات  
 

 بمغ "مدتػر الخجمة  : "إلى أَف متػسط الجروة الكمية لمُبعج الثاني (44)يػضح وجكؿ رقع 
كىحا يجؿ عمى أفَّز مدتػػ  (%67.71)كبػزف ندبي  (17.18)كبانحخاؼ معيارؼ  (3.39)

تعتسج البمجية  مى الػسائل  ( "3)واءت الفقخة كقج ، الخجمة كاف بجروة مختفع ندبًيا
 في السختبة األكلى في تختيب فقخات ىحا  "التلشػلػجية الحجيثة في إجخاءات تقجيع خجماتيا

 "كىي  (4)، بيشسا كانت أضعف الفقخات الفقخة (%70.60) بمغ الػزف الشدبي الُبعج، حيث
بػزف  " تقـػ البمجية بإجخاء استصال ات مدتسخة لمتعخؼ إلى حاجات السدتليجيغ الستشػ ة

 %(. 65.00)ندبي 
كيعدك الباحث ذلظ إلى البمجيات في قصاع غدة ىجفيا ىػ إلجمة الجسيػر ضسغ حجكىا 

الجغخافية، كبالتالي فأفَّز مدتػػ الخجمة ال ُبجَّز أف يشدجع مع حاوات السدتفيجيغ الستشػعة، 
كبالتالي اندجاـ الخجمات التي تقجميا بسا يتػافق مع استخاتيجياتيا، باالعتساد عمى تقجيسيا 
مغ إلالؿ كسائج تكشػلػوية حجيثة، كنطًخا لزعف السػارد السالية بدبب الػضع االقترادؼ 

كاالنقداـ الدياسي، أصبح ىشاؾ قمة في تشفيح كاوخاء استصالعات رأؼ لمتعخؼ عمى أىع 
 .حاوات السدتفيجيغ

 :السػارد البذخ ة: الثالث تحميل فقخات البُءعج: 2.3
كالحؼ يبيغ وراء أفخاد ( 45 ) لمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في وجكؿ رقعTتع استخجاـ اإلتبار 

 .السػارد البذخية: لمبعج الثالث في فقخاتعيشة الجراسة 
 السػارد البذخ ة : تحميل للقخات لمبُءعج الثالث(45)ججكؿ 

الػسط البياف ـ 
الحدابي 

الػزف 
الشدبي 

اًلنحخاؼ 
القيسة  Tقيسة السعياري 

التختيب  اًلحتسالية

تػضع إلصط تصػيخ السػارد . 1
 .البذخية كفق مػازنات البمجية

3.31 66.20 1.04 45.664 0.000 1 
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تذجع البمجية عمى االتراؿ . 2
 .  كالتػاصج بيغ العامميغ فييا

3.22 64.40 1.00 46.612 0.000 2 

يداىع العاممػف في البمجية . 3
بعسمية اتخاذ القخارات كتصػيخ 

 .الخصط

3.16 63.20 1.05 43.234 0.000 
3 

يتع تصػيخ قجرات العامميغ في . 4
البمجية مغ إلالؿ بخامج 

تصػيخية في مجاؿ إعجاد 
 . السػازنات

3.14 62.80 1.05 43.046 0.000 
4 

يتع التػاصج مع العامميغ في . 5
البمجية بيجؼ إشالعيع عمى 
. سياساتيا في إعجاد السػازنات

2.91 58.20 1.19 35.310 0.000 
5 

  0.000 52.510 17.26 62.98 3.15جسيع اللقخات  
 

 بمغ "السػارد البذخ ة: "إلى أف متػسط الجروة الكمية لمُبعج الثالث (45)يػضح الججكؿ رقع 
كىحا يجؿ عمى أفَّز مدتػػ  (%62.98)كبػزف ندبي  (17.26)كبانحخاؼ معيارؼ  (3.15)

تػاع خصط تصػ خ  ( "1)واءت الفقخة كقج ، أداء السػارد البذخية كاف بجروة مختفع ندبًيا
 في السختبة األكلى في تختيب فقخات ىحا السحػر، "السػارد البذخ ة كفق مػازنات البمجية 

يتع  "كىي  (5)بيشسا كانت أضعف الفقخات الفقخة  (%66.20) بمغ الػزف الشدبي حيث
"  التػاصل مع العامميغ في البمجية بيجؼ إشال يع  مى سياساتيا في إ جاد السػازنات

 %(.58.20)بػزف ندبي 
كيعدك الباحث ذلظ إلى أف البمجيات لجييا قشاعة بأىسية السػارد البذخية في عسمية تقييع 

األداء، كأف عسمية تقييع أداء السػارد البذخية شأنيا شأف أؼ عسج إدارؼ وإلخ، تقػـ عمى 
معاييخ، ك يحجد فييا مدتػػ أداء السػارد البذخية السصمػب، كالػاوب تػافخه في العسج الحؼ 

تقـػ بو ىحه السػارد البذخية داإلج البمجيات، كعمى أساس ىحه السعاييخ تدتصيع البمجيات 
بالتعاكف مع اإلدارات األإلخػ داإلج البمجية تحجيج ما إذا كاف أداء السػارد البذخية محج 
التقييع مصابقًا لمسعاييخ، كبالتالي تقػـ البمجيات اعتساد إلصط تصػيخ السػارد البذخية كفق 
مػازناتيا، كبالخغع إف العامميغ يعتبخكا أساس السػارد البذخية إال أف البمجيات ال تتػاصج 
معيع بيجؼ إشالعيع عمى سياساتيا في إعجاد السػازنات كذلظ العتسادىا عمى الجيات 
 .الخاروية مثج كزارة الحكع السحمي كصشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات في إعجاد السػازنات
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 :اًللتداـ بالسعاييخ: الخابع تحميل فقخات البُءعج: 2.4

كالحؼ يبيغ وراء أفخاد ( 46) لمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في وجكؿ رقع Tتع استخجاـ اإلتبار 
. االلتداـ بالسعاييخ: الخابعلمُبعج  في فقخاتعيشة الجراسة 

 
اًللتداـ بالسعاييخ : الخابعلمبُءعج  للقخات تحميل( 46)ججكؿ 

 

الػسط البياف ـ 
الحدابي 

الػزف 
الشدبي 

اًلنحخاؼ 
السعياري 

القيسة  Tقيسة 
 اًلحتسالية

التختيب 

تدتخجـ البمجية معاييخ تقييع مشاسبة  . 1
تديج مغ الكفاءة العسمية لمسػضفيغ بسا 

 .يتشاسب مع مػازنة البمجية
3.06 61.20 1.11 39.521 0.455 6 

تعتسج البمجية عمى معاييخ مختمفة مغ . 2
أوج تقييع قادر عمى قياس أداء 
السػضفيغ كفق ما إلرز في 

 .السػازنة مغ كحػافد كمكافآت

2.98 59.60 1.02 41.921 0.734 7 

تدتخجـ البمجية معاييخ كاضحة  . 3
مفيػمة في إعجاد السػازنات لجػ 

 .السػضفيغ مغ أوج التقييع
3.13 62.60 1.09 41.090 0.100 5 

تخزع وليات كضع السعاييخ إلى  . 4
السجمذ )اإلدارة العميا مباشخة 

. (البمجؼ
3.37 67.40 1.14 42.506 0.000 2 

يتع ترسيع نساذج معاييخ السػازنات . 5
 .مغ قبج ويات مخترة كذات إلبخة

3.29 65.80 1.05 45.105 0.000 4 

تزع البمجية تعميسات كاضحة إلعجاد . 6
 .السػازنات

3.36 67.20 1.05 45.962 0.000 3 

تمتـد البمجية بتعميسات كزارة الحكع . 7
السحمي كتػويياتيا كفق قانػف 

 . الييئات السحمية
3.64 72.80 1.20 43.674 0.000 1 

  0.000 58.339 16.07 65.18 3.26جسيع اللقخات  
 

 بمغ " اًللتداـ بالسعاييخ": الخابعإلى أَف متػسط الجروة الكمية لمُبعج  (46)يػضح وجكؿ رقع 
كىحا يجؿ عمى أفَّز مدتػػ  (%65.18)كبػزف ندبي  (16.07)كبانحخاؼ معيارؼ  (3.26)

تمتـد البمجية بتعميسات ( "7)واءت الفقخة كقج ، االلتداـ بالسعاييخ كاف بجروة مختفع ندبًيا
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 في السختبة األكلى في تختيب " السحميةاليي اتكزارة الحكع السحمي كتػجيياتيا كفق قانػف 
، بيشسا كانت أضعف الفقخات الفقخة (%72.80) بمغ الػزف الشدبي فقخات ىحا السحػر، حيث

تعتسج البمجية  مى معاييخ مختملة مغ أجل تقييع قادر  مى قياس أداء "كىي  (2)
 %(.59.60)بػزف ندبي " السػضليغ كفق ما خرز في السػازنة مغ كحػافد كمكافآت

كيعدك الباحث ذلظ إلى أف البمجيات لجييا قشاعة بأىسية االلتداـ بسعاييخ التقييع عشج عسمية 
تقييع األداء، كإلاصة إف البمجيات لجييا ترشيفاتيا الخاصة حدب ترشيف كزارة الحكع 

السحمي، كترشيف صشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات، كبالتالي فإلتداميا بالسعاييخ السحجدة 
تعشي الديادة في حجع التسػيج، ك ارتفاع في نػعية الترشيف، بالتالي نجج أف البمجيات تمتـد 

بتعمسيات كزارة الحكع السحمي كتػويياتيا كفق قانػف الييئات السحمية، كيزاؼ إلى ذلظ 
إلػفًا مغ التعخض إلى أؼ مدائمة قانػنية، كفقج الثقة بيا، كنطًخا لزعف السػارد السالية 

بدبب الػضع االقترادؼ كاالنقداـ الدياسي، ال تعتسج البمجيات عمى نطاـ الحػافد 
 .كالسكافآت عشج تقييع وداء مػضفييا

  القيسة اإلجسالية لسحػر تقييع األداء3.5
 القسية اإلجسالية لسحػر تقييع األداء( 47)ججكؿ 

الػزف  األبعاد .ـ
 الشدبي

الػسط 
 الحدابي

اًلنحخاؼ 
السعياري 

 15.34 3.24 64.90 اإلنتاوية .1
 17.18 3.39 67.71 مدتػػ الخجمة .2
 17.26 3.15 62.98 السػارد البذخية .3
 16.07 3.26 65.17 االلتداـ بالسعاييخ .4

 15.05 3.26 65.17 تقييع األداءالقيسة اإلجسالية لسحػر  

، (%65.17)يػضح إفًّ الػزف الشدبي لػاقع تقييع األداء في البمجيات قج بمغ  (47)وجكؿ 
حيث واءت في السختبة األكلى يمييا  (%67.71)حيث بمغ الػزف الشدبي لسدتػػ الخجمة 

، كأإليًخا (%64.90)، كاإلنتاوية بػزف ندبي (%65.17) بػزف ندبي االلتداـ بالسعاييخ
 %(.62.98)السػارد البذخية بػزف ندبي 
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يسكغ القػؿ إَف ىشاؾ دروة مختفعة ندبًيا مغ الػعي تتستع بيا الفئات اإلشخافية لجػ بمجيات 
قصاع غدة بسفيـػ كأىسية تقييع األداء، باإلضافة إلى أف البمجيات في قصاع غدة تعسج عمى 
تقييع أداء مػضفييا كذلظ بصمب مغ كزارة الحكع السحمي كصشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات، 

كسا يتع تقييع عسج البمجيات نفديا مغ إلالؿ مؤشخات تقييع األداء الخاصة بػزارة الحكع 
. السحمي كمؤشخات تقييع األداء الخاصة برشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات

كبشاًء عمى مؤشخات األداء لتشريف البمجيات الخاص برشجكؽ تصػيخ كإقخاض البمجيات 
بمجية غدة، بمجية إلاف يػنذ، بمجية )ترشيف البمجيات الُكبخػ ، يتزح أف (4)وجكؿ رقع 

كىحا يذيخ إلى أف ، (++B)، أما بمجية ديخ البمح فكاف ترشيفيا (+B )(وباليا، بمجية رفح
تقييع األداء بحاوة إلى السديج مغ العسج حتى يتع تصبيق نساذج تقييع األداء عمى وسيع 

. (Aِ)األقداـ كاإلدارات داإلج البمجيات لمػصػؿ إلي ترشيف 

حػؿ مجػ أىسية استخجاـ السػازنات التخصيصية في  (2009عمياف، )اتفقت مع دراسة 
تقػيع األداء  عسمية فاعمة في كأداة  الستخجاميا مشتطع بذكج التخصيط، حيث يتع إعجادىا

.  يخوع ذلظ لتذابة الستغيخات مع الجراسة الحالية.بجروة مختفعة (%79.8)بػزف ندبي 

حػؿ كاقع كإعجاد كتشفيح السػازنات  (2007إلمف هللا، )اإلتمفت الجراسة الحالية مع دراسة 
التخصيصية في الذخكات الرشاعية في قصاع غدة، بأف ال يػوج عالقة بيغ السػزانة كتقييع 
األداء، كيخوع ذلظ إلى إإلتالؼ البيئة كػنو تع استخجاـ الذخكات الرشاعية بيشسا الجراسة 

دكر حػؿ  (2014إبخاىيع، )كاإلتمفت الجراسة الحالية مع دراسة . الحالية شبقت عمى البمجيات
دراسة حالة وامعة الذخؽ : السػازنات التخصيصية أداة تخصيط كرقابة كتحفيد في تقييع األداء

يخوع ذلظ . (%75.32)، حيث أفَّز مدتػػ تقييع األداء كاف مختفًعا بػزف ندبي األكسط
 .الإلتالؼ بيئة الجراسة الحالية مع بيئة الجراسات السذار إلييا

 

 :الجراسة  اختبار فخايات3.5

فاذا  sig (p-value)يتع اإلتبار الفخضية الخئيدية األكلى في الجراسة باالعتساد عمى قيسة 
 فإنَّزو ال تػوج عالقة ذات داللة إحرائية (α ≤ 0.05)كانت القيسة أكبخ مغ مدتػػ الجاللة 

 فإنَّزو تػوج عالقة (α ≤ 0.05)بيغ الستغيخيغ، أما إذا كانت القيسة أقج مغ مدتػػ الجاللة 
 .ذات داللة إحرائية بيغ الستغيخيغ
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( α≤0.05) عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ال تػوج: اللخاية الخئيدية األكلى
التخصيط في بمجيات  ك(السػازنة التذغيمية، السػازنة الخبحية، السػازنة الخأسسالية)السػازنات بيغ 

. قصاع غدة
 كالتخصيط العالقة بيغ السػازنات( 48)ججكؿ 

الجًللة الجًللة قيسة ر  األبعاد

دالة  0.000 0.675السػازنة التذغيمية 
دالة  0.000 0.674 السػازنة الخبحية

دالة  0.000 0.747 السػازنة الخأسسالية
 دالة 0.000 0.798 السػازنات

 ≤ 0.05)إلى كوػد عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة  (48)يػضح وجكؿ رقع 
α)كالجاللة 0.798= (ر)حيث كانت قيسة .  بيغ السػازنات كالتخصيط في بمجيات قصاع غدة 

 :كسا يتزح مغ الججكؿ التالي. 0.05اإلحرائية أقج مغ 
 عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنة التذغيمية كالتخصيط، حيث كانت قيسة كوػد .1

 (.0.05)كالجاللة اإلحرائية أقج مغ  (0.675)معامج االرتباط 
 عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنة الخبحية كالتخصيط، حيث كانت قيسة كوػد .2

 (.0.05)كالجاللة اإلحرائية أقج مغ  (0.674)معامج االرتباط 
 عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنة الخأسسالية كالتخصيط، حيث كانت قيسة كوػد .3

 (.0.05)كالجاللة اإلحرائية أقج مغ  (0.747)معامج االرتباط 

كيعدك الباحث ىحه الشتيجة إلى أف ىشاؾ حخص كاىتساـ مغ قبج البمجيات عمى تػفيخ 
كالتي بجكرىا تجعع كتداعج السػضفيغ عمى  (التذغيمية، كالخبحية، كالخأسسالي)السػازنات 
. التخصيط

حػؿ دكر السػازنة العامة في تخشيج  (2015شبانة، )كتتفق نتيجة الجراسة الحالية مع دراسة 
حػؿ دكر  (2013اليشيشي كبجراف، )مع دراسة اتخاذ القخارات بالدمصة الػششية الفمدصيشية، ك

 في كوػد السػازنة يداعج في تحديغ استخجاـ السػازنات التقجيخية في تحديغ التخصيط
عسميتة التخصيط، ك اإلتمفت معيا في تحديغ الخقابة كاتخاذ القخارات بالدمصة حيث أف 

كيخوع ذلظ إلى أف الجراسة الحالية مػضػع دراستيا دكر السػازنات . الجراسة لع تتصخؽ لحلظ
( 2016غخاب، )كسا تتفق مع دراسة  ك.في التخصيط كتقييع أداء البمجيات في قصاع غدة
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حػؿ دكر السػازنات كأداة تخصيط الستغالؿ السػارد السالية في بمجيات قصاع غدة، كيخوع 
 .ذلظ إلى تذابة بيئة الجراسة الحالية مع مػضػع الجراسة

( α≤0.05) عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ال تػوج: الثانيةاللخاية الخئيدية 
كتقييع األداء في  (السػازنة التذغيمية، السػازنة الخبحية، السػازنة الخأسسالية)السػازنات بيغ 

. بمجيات قصاع غدة

 كتقييع األداء العالقة بيغ السػازنات( 49)ججكؿ 

الجًللة الجًللة قيسة ر  األبعاد

دالة  0.000 0.621 السػازنة التذغيمية
دالة  0.000 0.651 السػازنة الخبحية

دالة  0.000 0.662 السػازنة الخأسسالية
 دالة 0.000 0.732 السػازنات

 ≤ 0.05)إلى كوػد عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة  (49)يػضح وجكؿ رقع 
α)كالجاللة 0.732= (ر)حيث كانت قيسة .  بيغ السػازنات كتقييع أداء بمجيات قصاع غدة 

 :كسا يتزح مغ الججكؿ التالي. 0.05اإلحرائية أقج مغ 
، حيث كانت قيسة كتقييع األداء عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنة التذغيمية كوػد .1

 (.0.05)كالجاللة اإلحرائية أقج مغ  (0.621)معامج االرتباط 
، حيث كانت قيسة كتقييع األداء عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنة الخبحية كوػد .2

 (.0.05)كالجاللة اإلحرائية أقج مغ  (0.651)معامج االرتباط 
، حيث كانت قيسة كتقييع األداء عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنة الخأسسالية كوػد .3

 (.0.05)كالجاللة اإلحرائية أقج مغ  (0.662)معامج االرتباط 

كيعدك الباحث ىحه الشتيجة إلى أف ىشاؾ حخص كاىتساـ مغ قبج البمجيات عمى تػفيخ 
كالتي بجكرىا تجعع كتداعج السػضفيغ عمى  (التذغيمية، كالخبحية، كالخأسسالي)السػازنات 

 .تصبيق نساذج تقييع األداء
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 :اللرل الدادس (6)
 الشتائج كالتػصيات

 .السقجمة

  الشتائج1.6

 . التػصيات2.6

 .  الجراسات السقتخحة3.6
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 :السقجمة

في ضػء ما إلمرت إليو الجراسة السيجانية كمغ إلالؿ ربصيا باإلشار الشطخؼ كالجراسات 
 قصاع غدة، كالعالقة السػازنات كالتخصيط كتقييع األداء لبمجياتاكلت مػاضيع فالدابقة التي ت

فيسا بيشيسا، يتزسغ ىحا الفرج ممخرًا ألىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة، ككحلظ 
 .التػصيات السقتخحة لتحقيق األىجاؼ السخوػة، كمعالجة نقاط الزعف كتعديد نقاط القػة

 : نتائج الجراسة1.6

بشاًء عمى تحميج البيانات كاإلتبار الفخضيات كمشاقذة أسئمة الجراسة، تػصج الباحث إلى 
كنتائج تتعمق بالستغيخ  (السػازنات)صشيفيا إلى نتائج تتعمق بالستغيخ السدتقج تالشتائج كتع 

. ، كنتائج تتعمق باإلتبار الفخضيات كتحقيق االىجاؼ(تقييع األداء) ك(التخصيط) التابع

: بػاقع السػازنات الشتائج الستعمقة .1.1.6

 غدة كاف مختفًعا كبػزف ندبي  بمجيات قصاع فيكاقع السػازناتأضيخت نتائج الجراسة أف 
 تقـػ بتصبيق كاالىتساـ بالسبادغ الستعمقة البمجيات يجؿ عمى أف كىحا، (70.26%)

 كاقع، حيث كاف استخجاـ السػازنات، كأف لجػ العامميغ الػعي الكافي كالقجرة عمى بالسػازنات
:   كسا يميالسػازنات في بمجيات قصاع غدة

 (.72.20) مختفعة كبػزف ندبي السػازنة التذغيمية% 
 (.69.86) بجروة مختفعة كبػزف ندبي السػازنة الخبحية% 
 (.68.62) بجروة مختفعة كبػزف ندبي السػازنة الخأسسالية% 

: بسدتػر بالتخصيط الشتائج الستعمقة 2.1.6
 كبػزف  ندبًيا غدة كاف مختفًعاالتخصيط في بمجيات قصاعأضيخت نتائج الجراسة أفَّز مدتػػ 

 كالعسج بسدتػؼ التخصيط االىتساـ لجييا البمجيات يجؿ عمى أف كىحا، (%67.98)ندبي 
 حيث كاف التخصيط داإلج البمجيات،، كأف لجػ العامميغ الػعي الكافي بأىسية تصبيقوعمى 

:   كسا يميبمجيات قصاع غدة في التخصيطمدتػػ أبعاد 
 (.68.05) كبػزف ندبي  ندبًيا بجروة مختفعةالخاية كالخسالة% 
 (.66.14) كبػزف ندبي  ندبًيا بجروة مختفعةاألىجاؼ% 
 (.69.55)كبػزف ندبي   بجروة مختفعةاألنذصة% 
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 (.68.39) بجروة مختفعة كبػزف ندبي الستغيخات البيئية% 
 (.67.56) كبػزف ندبي  ندبًيا بجروة مختفعةاإلدارة العميا% 
 

: بسدتػر تقييع األداء الشتائج الستعمقة 3.1.6
 كبػزف  ندبًيا غدة كاف مختفًعاتقييع األداء في بمجيات قصاعأضيخت نتائج الجراسة أفَّز مدتػػ 

 كالعسج بسدتػؼ تقييع األداء االىتساـ لجييا البمجيات يجؿ عمى أف كىحا، (%65.17)ندبي 
 حيث كاف تقييع األداء داإلج البمجيات، كأف لجػ العامميغ الػعي الكافي بأىسية تصبيقيا،عمى 

:   كسا يميبمجيات قصاع غدة في تقييع األداءمدتػػ أبعاد 
 (.64.90) كبػزف ندبي  ندبًيا بجروة مختفعةاإلنتاوية% 
 (.67.71) كبػزف ندبي  ندبًيا بجروة مختفعةمدتػػ الخجمة% 
 (.62.98) كبػزف ندبي  ندبًيا بجروة مختفعةالسػارد البذخية% 
 (.65.18)كبػزف ندبي ندبًيا  بجروة مختفعة االلتداـ بالسعاييخ% 
 

 : الشتائج الستعمقة بالعالقة بيغ السػازنات كالتخصيط4.1.6

، 0.798 = (ر)تػوج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنات كالتخصيط، حيث كانت قيسة 
كتجؿ ىحه العالقة الصخدية، عمى أنو كمسا زاد دكر السػازنات في بمجيات قصاع غدة، كمسا زاد 

مدتػػ التخصيط، لحلظ عمى البمجيات االىتساـ بالسػازنات، كاألإلح بتػصيات ىحه الجراسة 
 .لديادة ندبة تػافخ عشاصخ السػازنات كبالتالي زيادة مدتػػ التخصيط

تػوج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنة التذغيمية كالتخصيط، أؼ أنَّزيا تجؿ عمى أنو  .1
 .كمسا زاد دكر السػازنة التذغيمية في بمجيات قصاع غدة، كمسا زاد مدتػػ التخصيط

 تػوج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنة الخبحية كالتخصيط، أؼ أنَّزيا تجؿ عمى أنو  .2
 .كمسا زاد دكر السػازنة الخبحية في بمجيات قصاع غدة، كمسا زاد مدتػػ التخصيط

تػوج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنة الخأسسالية كالتخصيط، أؼ أنَّزيا تجؿ عمى أنو  .3
 .كمسا زاد دكر السػازنة الخأسسالية في بمجيات قصاع غدة، كمسا زاد مدتػػ التخصيط
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 : الشتائج الستعمقة بالعالقة بيغ السػازنات كتقييع األداء5.1.6

 = (ر)تػوج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنات كتقييع األداء، حيث كانت قيسة 
، كتجؿ ىحه العالقة الصخدية، عمى أنو كمسا زاد دكر السػازنات في بمجيات قصاع غدة، 0.732

كمسا زاد مدتػػ تقييع األداء، لحلظ عمى البمجيات االىتساـ بالسػازنات، كاألإلح بتػصيات ىحه 
 .الجراسة لديادة ندبة تػافخ عشاصخ السػازنات كبالتالي زيادة مدتػػ تقييع األداء

تػوج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنة التذغيمية كتقييع األداء، أؼ أنَّزيا تجؿ عمى  .1
 .أنو كمسا زاد دكر السػازنة التذغيمية في بمجيات قصاع غدة، كمسا زاد مدتػػ كتقييع األداء

 تػوج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنة الخبحية كتقييع األداء، أؼ أنَّزيا تجؿ عمى  .2
 .أنو كمسا زاد دكر السػازنة الخبحية في بمجيات قصاع غدة، كمسا زاد مدتػػ كتقييع األداء

تػوج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ السػازنة الخأسسالية كتقييع األداء، أؼ أنَّزيا تجؿ عمى  .3
 .أنو كمسا زاد دكر السػازنة الخأسسالية في بمجيات قصاع غدة، كمسا زاد مدتػػ كتقييع األداء

 

 مى دل مغ الستغيخ  (السػازنات) الشتائج الستعمقة بجراسة أثخ الستغيخ السدتقل 6.1.6
. (تقييع األداء)، ك(التخصيط)التابع 

لجػ  (تقييع األداء)ك (التخصيط)عمى الستغيخ التابع  (السػازنات)لقياس أثخ الستغيخ السدتقج 
: ، كتبيغ التالي(4)البمجيات الُكبخػ، تع استخجاـ تحميج االنحجار الخصي ممحق رقع 

أفَّز مدتػػ التخصيط كىػ يسثج الستغيخ التابع يتأثخ برػرة وػىخية كذات داللة إحرائية  .1
، كبالتالي فإفَّز معادلة (السػازنة التذغيمية، كالسػازنة الخبحية، السػازنة الخأسسالية)بكج مغ 

 + (السػازنة الخبحية) 0.271 + (السػازنة التذغيمية) 0.238 + 0.796= التخصيط : التأثيخ
 .(السػازنة الخأسسالية) 0.453

التذغيمية، )بالسػازنات  (%64.3)كبالتالي أف التخصيط في البمجيات الُكبخػ تتأثخ بشدبة 
، كبشاًء عمى ما سبق يتزح أف التأثيخ يشعكذ ايجابيًا عمى عالقة (كالخبحية، كالخأسسالية

. السػازنات بالتخصيط لجػ البمجيات الُكبخػ بقصاع غدة
أفَّز مدتػػ تقييع األداء كىػ يسثج الستغيخ التابع يتأثخ برػرة وػىخية كذات داللة  .2

، كبالتالي فإفَّز (السػازنة التذغيمية، كالسػازنة الخبحية، السػازنة الخأسسالية)إحرائية بكج مغ 
السػازنة ) 0.271 + (السػازنة التذغيمية) 0.238 + 0.796= تقييع األداء : معادلة التأثيخ

 .(السػازنة الخأسسالية) 0.453 + (الخبحية
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التذغيمية، )بالسػازنات  (%54.1)كبالتالي أف تقييع األداء في البمجيات الُكبخػ تتأثخ بشدبة 
، كبشاًء عمى ما سبق يتزح أف التأثيخ يشعكذ ايجابيًا عمى عالقة (كالخبحية، كالخأسسالية

. السػازنات بتقييع األداء لجػ البمجيات الُكبخػ بقصاع غدة
 

 : الشتائج الستعمقة بتحقيق أىجاؼ الجراسة7.1.6

 :أضيخت الشتائج تحقيق أىجاؼ الجراسة عمى الشحػ السػضح بالججكؿ أدناه
 

الشتائج الستعمقة بتحقيق أىجاؼ الجراسة ( 50)ججكؿ 

مجر التحقيق كيلية تحقيقو مزسػف اليجؼ ـ 

1-  

التعخؼ إلى كاقع السػازنات في بمجيات قصاع 
 غدة

 الجراسة السيجانية
 (الفرج الخامذ)

، (35)، (34)، (33)وجكؿ رقع 
(36) 

 تع تحقيقو

2-  

التعخؼ إلى كاقع التخصيط كتقييع األداء 
 .البمجيات في قصاع غدة

 الجراسة السيجانية
 (الفرج الخامذ)

، (39)، (38)، (37)وجكؿ رقع 
(40) ،(41) ،(42) ،(43) ،

(44) ،(45) ،(46) ،(47) 

 تع تحقيقو

3-  
السػازنات كالتخصيط عالقة بيغ التعخؼ إلى اؿ

 .كتقييع أداء بمجيات في قصاع غدة
 الجراسة السيجانية

 (الفرج الخامذ)
 (49)، (48)وجكؿ رقع 

 تع تحقيقو

 (إ جاد الباحث):السخجع
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 بالسعػقات التى تػاجيو استخجاـ السػازنات في بمجيات قصاع غدةالشتائج الستعمقة ( 51)ججكؿ 

  الجوكيلية  الشتائج الستعمقة بالسعػقاتـ 

1-  

ضعف السػارد السالية في البمجيات يقمج مغ 
 .استخجاـ السػازنات في التخصيط كتقييع األداء

  البحث عغ مذاريع استثسارية كتصػيخية
تداىع في تصػيخ قجرة البمجيات في إعجاد كتشفيح 

 .السػازنات
  تجريب العاممغ لجييا عمى كيفية إعجاد الخصط

 .كالسػازنات
  تذكيج لجشة إلاصة بستابعة إعجاد السػازنات

 . بذكج دائع

2-  

ضعف مذاركة العامميغ في إعجاد الخصط 
 .العامة لمبمجيات ككحلظ السػازنات

 عقج اوتساعات دكرية لمسػضفيغ لجييا. 
  استذاره السػضفيغ بخرػص السياـ السػكمو

 .إلييع بسا يفيج في إعجاد السػازنات
  إنذاء صشجكؽ لألفكار كالسقتخحات االيجابية

 .لمسػضفيغ

3- 

تأثخ البمجيات بالستغيخات البيئية كضعف 
 .قجراتيا عمى مػاكبتيا

  إعجاد إلصة شػارغ بسا يتشاسب مع الطخكؼ
 .البيئية

  تذكيج لجشة إلاصة بسػاكبة التغيخات البيئية
 .بذكج دكرؼ 

4- 

ضعف إوخاء البحػث العمسية بسا يتزسغ 
 .السػازنات كحاويات السدتفجيغ

  ترسيع إلصة بحثية عمسية تتزسغ إعجاد
 الخصط االستخاتيجية

  تصػيخ نطاـ إلدارة البحػث كربصو مع
 .الجيات السعشية ذات العالقة

 (إ جاد الباحث):السخجع
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 : التػصيات2.6
تأتي تػصيات الجراسة مغ إلالؿ ما تػصج إليو الباحث مغ نتائج، كتتػزع التػصيات عمى 

مقتخنة بخصة عسج  (السػازنات كالتخصيط كتقييع األداء)ثالثة أقداـ تذسج محاكر الجراسة 
:  ، كىي كالتالي(5)مقتخحة مغ الباحث لمتشفيح، كسا ىػ مػضح بسمحق رقع 

 
 :تػصيات تتعمق بالسػازنات: القدع األكؿ

 :إل جاد السػازنات ًل بُءجَّن أف تمتـد البمجيات بػػػ

العسج عمى إعجاد السػازنات التذغيمية ما يتزسغ سياسة كاضحة لمسذتخيات كالتكاليف  .1
 .غيخ السمدمة كالتدػيقية عشج إعجاد السػازنة التذغيمية

 .ضخكرة أْف تحجد عسمية إعجاد السػازنة التذغيمية بفتخة زمشية محجدة .2

العسج عمى اعتساد مذخكعات البشية التحتية كالسذخكعات التصػيخية عشج إعجاد السػازنة  .3
 .الخبحية

 .االإلح بعيغ االعتبار تدعيخة الخجمة عشج إعجاد السػازنة الخبحية .4

أف تقـػ البمجيات بقصاع غدة بػضع الخصط كالدياسات الفاعمة لتشسية السذخكعات  .5
 .االستثسارية

 .ةالعسج عمى تػفيخ الديػلة السشاسبة عشج إعجاد السػازنة الخأسسالي .6

ضخكرة أْف تخاعي البمجيات السػازنة الخأسسالية لمخقابة عمى السرخكفات الخأسسالية الخاصة  .7
 .بالسذخكعات التصػيخية

 العسج عمى تػفيخ بيانات كمعمػمات محاسبية عشج إعجاد السػازنة الخأسسالية .8

 
 :تػصيات تتعمق بالتخصيط: القدع الثاني

: لتحقيق التخصيط الجيج ًل بُءجَّن أف تمتـد البمجيات بػػ
أف تقـػ اإلدارة العميا في البمجيات بقصاع غدة بسذاركة كتحفيد العامميغ عشج صياغتيا  .1

لخاية كرسالة كاألىجاؼ البمجيات، باإلضافة إلى االستعانة بستخرريغ بسجاؿ التخصيط 
 .االستخاتيجي عشج صياغتيع

ضخكرة أْف تخاعي عسمية التخصيط في البمجيات بقصاع غدة التغيخات الدياسية كاالقترادية  .2
 .عشج تحجيج أىجافيا
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كضع إلصة استخاتيجية كاضحة لألنذصة كالبخامج التى تقجىسا البمجيات بحيث تتشاسب مع  .3
 .احتياوات السدتفيجيغ، ضسغ قجراتيا السالية كالتسػيمية

ضخكرة مخاعاة اإلدارة العميا في البمجيات بقصاع غدة لمستصمبات كالقػانيغ الحكػمية عشج  .4
 .إعجاد مػازناتيا كتصػيخىا

 .زيادة االىتساـ بالبحث العمسي بسا يتزسغ احتياوات الجسيػر بذكج متفاكت .5

ضخكرة تقجيخ اإلدارة العميا في البمجيات بقصاع غدة لألفكار كالسداىسات السقجمة مغ قبج  .6
 .العامميغ

العسج عمى البحث عغ شخاكات تعاكنية بيغ اإلدارة العميا لمبمجيات كمؤسدات السجتسع  .7
 .السحمي كالسؤسدات األوشبية

 
 :تػصيات تتعمق بتقييع األداء: القدع الثالث

: لتحقيق تقييع أداء فعاؿ ًل بُءجَّن أف تمتـد البمجيات بػػ
 كضع بخامج تجريبية لتصػيخ ميارات العامميغ، ليربحػا قادريغ عمى إعجاد السػازنات  .1

 . بذكج أدؽ كأفزج، لزساف كفاءتيع في إعجاد السػازنات كزيادة إنتاويتيع

العسج عمى تػفيخ أحجث التقشيات التكشػلػوية لديادة سخعة تقجيع اإلوخاءات كالسعامالت  .2
 .لمسدتفيجيغ

تعديد الثقة كاألماف بيغ العامميغ، مغ إلالؿ زيادة التفاعج كالفيع السذتخؾ بيشيع بيجؼ  .3
 .إعجاد السػازنات

 االىتساـ بعسمية تقييع األداء بذكج أكبخ، كالعسج عمى ترسيع نساذج إلاصة بسعاييخ  .4
تقييع األداء تعتسج عمى السػضػعية كالذفافية كتصػيخىا بذكج مدتسخ لتتالءـ كالتغيخات التي 

 .تسخ بيا البمجيات بقصاع غدة

 العسج عمى التشػع في عسمية قياس أداء العامميغ بسا يتشاسب مع مياميع الػضيفية  .5
 

 : الجراسات السقتخحة3.6

 :  يخػ الباحث اقتخاح عشاكيغ يسكغ التصخؽ لمبحث فييا إلجمًة لمباحيثغ
 .دراسة حػؿ دكر السػازنات كأداة رقابة في بمجيات قصاع غدة .1

. مجػ مالئسة السػازنات لميياكج التشطيسية في بمجيات قصاع غدة .2
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أكاديسية اإلدارة كالدياسة 

غدة – لمجراسات العميا 
7- 

 الذػيخ دعبج الحسيعاشف . د
أستاذ مداعج قدع إدارة 

األعساؿ 
غدة – كمية فمدصيغ التقشية 

8- 
دمحم إبخاىيع عبج هللا السجىػف . د

رئيذ أكاديسية اإلدارة 
– كالدياسة لمجراسات العميا 

أستاذ مذارؾ 

أكاديسية اإلدارة كالدياسة 
غدة – لمجراسات العميا 

9- 
محسػد عبج الخحسغ إبخاىيع الذشصي . د

أستاذ مداعج قدع إدارة 
األعساؿ 

– وامعة القجس السفتػحة 
غدة 

10- 
مشرػر دمحم عمي األيػبي . د

أستاذ مداعج قدع إدارة 
نائب العسيج - األعساؿ

لمتخصيط كالتصػيخ 
غدة – كمية فمدصيغ التقشية 

11- 
أستاذ مداعج إدارة األعساؿ نبيج عبج شعباف المػح . د

– ديػاف السػضفيغ العاـ 
غدة 

غدة - الجامعة اإلسالمية  إدارة االعساؿ أستاذ مداعجكائج حسجؼ كامج الجاية . د -12
13- 

كائج دمحم إبخاىيع ثابت . د
أستاذ مذارؾ قدع إدارة 

األعساؿ 
غدة – وامعة األزىخ 

14- 
كسيع إسساعيج عبج هللا اليابيج . د

أستاذ مذارؾ قدع إدارة 
التعميع السدتسخ – األعساؿ 

غدة – الجامعة اإلسالمية 
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ممخز الجراسات الدابقة  (2)ممحق 

الجراسات األجشبية الجراسات العخبية  (اللمدصيشية)الجراسات السحمية 
 (2016، غخاب)

دكر السػازنات كأداة تخصيط 
الستغالؿ السػارد السالية في 

دراسة - بمجيات قصاع غدة
 تصبيقية في فمدصيغ

 (2014، الػشاح كوإلخكف )
 في السػازنات دكر تفعيج

 كتخشيج التخصيط كالخقابة
 بمجيات في العاـ اإلنفاؽ
 دراسة ميجانية: البمقاء محافطة

)Ahmed,2006( 

اتجاىات السػضفيغ نحػ تصبيق السػازنة 
الرفخية في القصاع الحكػمي لدمصشة 

 بخكناؼ دار الدالـ

 
 (2015، شبانة)

دكر السػازنة العامة في تخشيج 
اتخاذ القخارات بالدمصة الػششية 

  الفمدصيشية

 (2014، عمي)
دكر السػازنات التخصيصية في 

قياس كزيادة كفاءة األداء 
السالي في السشطسات الخيخية 

  اليسغ–

)Chong, et..al.,2006 ) 

األدكار الستعجدة لمسذاركة في إعجاد 
السػازنة عمى األداء الػضيفي 

 (2012، بكخكف )
نطع صشاعة القخار في السػازنة 

العامة لمدمصة الػششية 
الفمدصيشية كأثخىا عمى تقجيخات 

 دراسة حالة قصاع غدة: السػازنة

 (2014، عبج الخحسغ)
 كدكرىا ةالسػازنات التخصيصي

في الخقابة كتقػيع األداء في 
الذخكة الدػدانية لتػزيع 

 الكيخباء السحجكدة

(Wijewardena, et..al., 2004( 
 أداء عمى الستصػرة كالخقابة التخصيط ثخ

 الحجع كالستػسصة السؤسدات الرغيخة
 سيخيالنكا في

 (2012، زعيتخأبػ )
دكر اإليخادات السحمية في 

تسػيج السػازنة العامة لمدمصة 
الفمدصيشية مجإلج لتعديد 

اإليخادات السحمية لتغصية عجد 
 السػازنة

 (2014، إبخاىيع)
دكر السػازنات التخصيصية أداة 

تخصيط كرقابة كتحفيد في 
دراسة حالة : تقييع األداء

 وامعة الذخؽ األكسط

)Emojorho,2004) 
السػازنات التقجيخية كإعجادىا في بعس 

 مكتبات وامعات نيجيخيا

 (2009، العسػر)
تقييع نطع السػازنات في 

الجامعات الفمدصيشية بقصاع 
 غدة

 (2013، اليشيشي كبجراف)
دكر استخجاـ السػازنات 

التقجيخية في تحديغ التخصيط 
كالخقابة كاتخاذ القخارات في 

 السداىسة ةالذخكات الدراعي

(Laura, et.. al.,2004( 
مجػ مداىسة السػازنة في السشطسات 
الخسسية لمعسج عمى تحديغ كضيفة 

االتراؿ السالي بيغ السجيخيغ كراسائيع 
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 في األردف
( 2007إلمف هللا، )

كاقع كإعجاد كتشفيح السػازنات 
التخصيصية في الذخكات 
: الرشاعية في قصاع غدة

 دراسة ميجانية

( 2010 ،وػدة كأبػ سخدانة)
 ةتقييع نطاـ السػازنة التخصيصي

دراسة : في أمانة عساف الُكبخػ 
 ميجانية

)Keren,2002) 
استخجاـ السػازنة كأداة لمتخصيط السالي 

 (2006، زعخب)
مذاكج إعجاد السػازنات 

: كتشفيحىا في بمجيات قصاع غدة
 دراسة ميجانية

 (2010، مشرػر)
عسمية إعجاد السػازنة في 
اإلمارات العخبية الستحجة 

 كأساليب صشع القخار

 

 (2006، الشجار)
العػامج السؤثخة عمى كفاءة 
استخجاـ السػازنات التقجيخية 
كأداة لمتخصيط كالخقابة في 

الجامعات الفمدصيشية 
 بسحافطات غدة

 (2010، الخفاوي كوػاد)
 السػازنات إعجاد في التحيد أثخ

 مغ  دراسة تصبيقية:التخصيصية
 مغ عيشة في سمػكي مشطػر
 الرشاعية األعساؿ مشذآت

 

 (2005، حمذ)
دكر السػازنة كأداة لمتخصيط 

كالخقابة في مؤسدات السجتسع 
 السجني الفمدصيشية

 (2009، صياـ)
مجػ أىسية استخجاـ السػازنات 

 في التخصيط ةالتخصيصي
كالخقابة كتقػيع األداء في 

الذخكات الرشاعية األردنية 
 السداىسة

 

 (2005، الججيمي)
دكر السػازنة كأداة تخصيط 
مالي في السشطسات غيخ 
 الحكػمية في قصاع غدة

 (2009، عمياف)
مجػ أىسية استخجاـ السػازنات 

 في التخصيط ةالتخصيصي
كالخقابة كتقػيع األداء في 

الذخكات الرشاعية األردنية 
 السداىسة
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 (2005، العسخؼ )
مجػ فاعمية السػازنة كأداء 

تخصيط كرقابة في ككالة األمع 
الستحجة إلغاثة كتذغيج 

 فالالوئيغ الفمدصيشيي
 في قصاع غدة (األكنخكا)

 (2004، الدغبي)
دكر السػازنات في تخصيط 
كرقابة كتقييع أداء السجالذ 

 البمجية في األردف

 

 (Joshi, et., al., 2003 )

دكر السػازنة التخصيصة في )
الذخكات السداىسة في الخقابة 

( كتقييع األداء
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الرػرة الشيائية لإلستبانة  (3)ممحق 

بخنامج الجراسات العميا السذتخؾ بيغ 
أكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات 

 العميا كوامعة األقرى بغدة
 

 أختي اللخ سة....... أخي اللخ ع 
 

 الدالـ عميكع كرحسة هللا كبخكاتو

دكر السػازنات في تخصيط كتقييع أداءالبمجيات بقصاع  " تيجؼ ىحه االستبانة لجراسة
 "دراسة تصبيقية  مى البمجيات اللُءبخر : غدة

 عمًسا بأف البيانات كمػضػعية،االستبانة بكج مرجاقية أروػ مغ سيادتكع اإلوابة عغ أسئمة 
 .العمسيالتي سيتع الحرػؿ عمييا ستعامج بدخية تامة ألغخاض البحث 

 

 

 كتلزمػا فائق اًلحتخاـ كالتقجيخ

 

 باحثاؿ                                                      

 لؤي  بجربو مخزكؽ قجيح
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 : السعمػمات العامة-القدع األكؿ
. في السكاف الحي يتشاسب مع حالتظ () كاع  المة أرجػ

 :محاكر اًلستبانة -الثانيالقدع 
 أماـ الخيار الحي يتشاسب مع كجية نطخؾ( ) كاع  المة أرجػ

 

 السػازنات: السحػر األكؿ
 

 وباليا  ديخ البمح  إلانيػنذ  رفح  غدة  :البمجية

     دراسات عميا  سبكالػريػ  دبمـػ فسا دكف   :السؤىل العسمي

      سشة فأكثخ11   سشػات10 – 6   سشػات فأقج5  :سشػات الخجمة

   رئيذ شعبة  رئيذ قدع  مجيخ دائخة  مدتذار  :السدسى الػضيلي

 فقخات الجراسة #
مػافق 

 مػافق بذجة
مػافق 
 ندبياا

غيخ 
 مػافق

غيخ 
مػافق 

 بذجة
 السػازنة التذغيمية: البُءعج األكؿ

 .يػوج كعى كاٍؼ لجػ البمجية بأىسية السػازنة التذغيمية -1
     

      .تعتسج مػازنة البمجية عمى الجباية -2
3- 

تقـػ البمجية بإضافة التكاليف غيخ السمدمة ضسغ بشػد السػازنة 
      ".تكاليف إوخاء البحػث كالجراسات: مثج"التذغيمية 

: يتع إضافة تكاليف تدػيقية مغ أوج التخكيج لحسمة معيشة مثج -4
      .تذجيع الجسيػر عمى دفع السدتحقات السالية الستخاكسة عمييع

5- 
 بتػضيح تكاليف األوػر ةتقـػ البمجية عشج إعجاد السػازنة التذغيمي

      .كالخكاتب

6- 
يػوج مخكنة عالية لجػ البمجية بتعجيج السػازنة التذغيمية كقت 

      .األزمات

7- 
تستمظ البمجية سياسة كاضحة لمسذتخيات بسا يتزسغ السػاد األكلية 

      .كاإلتيار السػرديغ
 .تتحقق البمجية مغ مالءمة مػازنتيا التذغيمية لمفتخة الدمشية -8

     
 (ذات الصبيعة التجار ة)السػازنة الخبحية : البُءعج الثاني

 .يتػافخ كعى كاٍؼ لجػ البمجية بأىسية السػازنة الخبحية -9
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10- 
تعتسج السػازنات الخبحية في البمجية بشاًء عمى العػائج الشاتجة مغ 

السياه كالسجارؼ، كالسدمخ البمجؼ، )عػائج : األنذصة التجارية مثج
      .(كمػقف الديارات، إلخ

11- 
تعتسج البمجية عشج إعجاد السػازنة الخبحية مػاكبة التغيخات 

 .االقترادية كالدياسية
     

12- 
لألنذصة الخبحية بعيغ " تدعيخة الخجمة " تقـػ البمجية بأإلج التعخفة 

 .االعتبار عشج إعجادىا لمسػازنة الخبحية
     

13- 
تعتسج البمجية عمى السػازنة الخبحية في تشفيح بعس السذخكعات 

 .التصػيخية الخاصة بيا
     

 مذخكعات البشية ذتعتسج البمجية عمى السػازنة الخبحية في تشفي -14
 .التحتية

     

 السػازنة الخأسسالية: البُءعج الثالث 
      .يػوج كعى كاٍؼ لجػ البمجية بأىسية السػازنة الخأسسالية -15

16- 
اليبات كالتبخعات  الخأسسالية عمى ةتعتسج البمجية في إعجادىا لمسػازف 

 .الخاروية
     

17- 
تعتسج البمجية السػازنات الخأسسالية لمخقابة عمى السرخكفات 

 . الخاصة بالسذخكعات التصػيخيةالخأسسالية
     

      .لبمجيةؿ التصػيخية العسميةتداعج السػازنة الخأسسالية في  -18
      . البمجية الديػلة السشاسبة إلعجاد السػازنة الخأسساليةتػفخ -19

 البحث عغ مسػليغ كتعسج عمى تصػيخية مذػرعاتتتبشي البمجية  -20
 .ليا

     

21- 
 استثسارية ركعاتتستمظ البمجية إلصًصا شػيمة األوج تتعمق بسر

 .إلاصة بيا
     

22- 
تعتسج البمجية عشج إعجاد السػازنة الخأسسالية عمى بيانات كمعمػمات 

 .دقيقة
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 التخصيط كتقييع األداء: السحػر الثاني
 :التخصيط- أكًل

 

مػافق  فقخات الجراسة #
مػافق  مػافق بذجة

 ندبياا
غيخ 

 مػافق

غيخ 
مػافق 

 بذجة
 الخؤ ة كالخسالة

         . تزع البمجية راية كاضحة بسذاركة العامميغ فييا -1
 .رسالة البمجية كاضحة لمجسيػر الجاإلمي كالخاروي -2 

           .يتع إشخاؾ العامميغ في إعجاد راية البمجية -3     
           .يتع إشخاؾ العامميغ في إعجاد رسالة البمجية 4-
           .تدتعيغ البمجية بستخرريغ لرياغة رايتيا 5-
          .رسالتياتدتعيغ البمجية بستخرريغ لرياغة  -6

 االقتراديةتقـػ البمجية بتصػيخ رايتيا بسا يتالءـ مع التغيخات  -7 
 .كاالوتساعية

 األىجاؼ     
           .تزع البمجية أىجاًفا محجدة كاضحة لمعامميغ فييا -8
 . تخاعى البمجية في صياغتيا لألىجاؼ القابمة لمتحيق بدمغ محجد -9

 
        

           . تقـػ البمجية بخبط تحفيد العامميغ فييا بتحقيق أىجافيا -10

11- 
الحاصمة في  حدب التغيخات أىجافياتعجيج ؿتدعى البمجية 

           .مػازناتيا الدشػية
           . تدتخجـ البمجية السػازنات مغ أوج تحقيق أىجافيا السخصط ليا -12

 األنذصة

13- 
 بسا يتشاسب مع رايتيا ركعاتتقـػ البمجية بػضع األنذصة كالسر

           .كرسالتيا

14- 
أنذصتيا تذارؾ البمجية مؤسدات محمية كدكلية في تسػيج 

           .كتشفيحىا
           . أنذصتيا بسا يتشاسب مع قجراتيا السادية كالتسػيمية تزع البمجية -15
           .التسػيجتقـػ البمجية بػضع أنذصتيا حدب ويات  -16
           . تتشاسب أنذصة البمجية مع السدتفجيغ مغ إلجماتيا -17

 الستغيخات البي ية
           .تحجد البمجية الفخص التي تؤثخ عمى عسميا في السدتقبج -18
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           .تحجد البمجية التيجيجات التي تؤثخ عمى عسميا في السدتقبج -19

20- 
 الشطع التي تؤثخ عمى إلى البيئية لمتعخؼ البمجية الستغيخاتتحمج 
           .مدتقباًل عسميا 

21- 
البذخية، )السػارد  إلى تحمج البمجية الستغيخات البيئية لمتعخؼ

           .عمى عسميا  التي تؤثخ(السالية
           . كشبيعتيعتحجد البمجية أنػاع السدتفيجيغ مغ إلجماتيا -22
تخاعي البمجية تحقيق الستصمبات كالقػانيغ الحكػمية عشج إعجاد  -23

 .السػازنات كتصػيخىا
     

24- 
تفخض الستغيخات البيئية عمى البمجية ضخكرة تصػيخ السػازنات 

 .باستسخار بسا يتشاسب مع الستغيخات
 ااإلدارة العمي     

25- 
 لمفئات كاألنذصة كاألىجاؼتػضح اإلدارة العميا الخاية كالخسالة 

           . السدتيجفة

26- 
تذارؾ اإلدارة العميا بفاعمية في تصػيخ السػازنات في البمجية 

           .كإعجادىا

27- 
تتبشى اإلدارة العميا السػازنات في التخصيط لكافة األنذصة 

           .السدتقبمية

28- 
 اإليجابية السقجمة مغ قبج تالسداىساتقجر اإلدارة العميا األفكار ك

           .العامميغ
            . مع مؤسدات السجتسع السجنيبالذخاكةتعسج اإلدارة العميا  -29
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 : تقييع األداء-ثانياا

مػافق  فقخات الجراسة #
 بذجة

مػافق  مػافق
 ندبياا

غيخ 
 مػافق

غيخ 
مػافق 

 بذجة
اإلنتاجية 

1- 
تعتسج البمجية في تقييع األداء عمى مقجرة العامميغ في إعجاد 

           .السػازنات

2- 
تعتسج البمجية في تقييسيا ألداء العامميغ عمى ساعات العسج كمجػ 

           .االلتداـ بالقػانيغ السعسػؿ بيا

3- 
تقـػ البمجية بتصػيخ العامميغ في مجاؿ إعجاد السػازنات لزساف  

           .كفاءة العامميغ عمى إعجادىا كزيادة إنتاويتيع

4- 
تعتسج البمجية عمى الػسائج التكشػلػوية في إعجاد السػازنات بسا 

           .يتشاسب مع السياـ السصمػبة مغ قبج السػضفيغ
 . العسج بسا يزسغ وػدة األداءتيمتـد السػضفػف بأإلالقيا -5

   .يمتـد السػضفػف باتباع التدمدج اإلدارؼ لتحديغ تقييع األداء -6     
   

  

7- 
يتع مشح الحػافد لمسػضفيغ بشاًء عمى نتائج تقييع األداء السقتخحة 

 . ضسغ السػازنة
مدتػر الخجمة      

           .تشدجع الخجمات التي تقجميا البمجية مع استخاتيجياتيا -8
           .تتدع إوخاءات تقجيع الخجمات لمسدتفيجيغ بالدخعة كالخاحة -9

10- 
تعتسج البمجية عمى الػسائج التكشػلػوية الحجيثة في إوخاءات تقجيع 

           .إلجماتيا

11- 
 حاوات إلىتقـػ البمجية بإوخاء استصالعات مدتسخة لمتعخؼ 

           .السدتفيجيغ الستشػعة
            .ىاوػدة الخجمات السقجمة كتشػععمى تذجع البمجية  -12

 السػارد البذخ ة
           . البمجيةمػازناتتػضع إلصط تصػيخ السػارد البذخية كفق  -13
            . بيغ العامميغ فيياتذجع البمجية عمى االتراؿ كالتػاصج  -14
           .الخصط كتصػيخ ات اتخاذ القخاربعسمية العاممػف في البمجية يداىع -15

16- 
في البمجية مغ إلالؿ بخامج تصػيخية في يتع تصػيخ قجرات العامميغ 

           . مجاؿ إعجاد السػازنات
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17- 
شالعيع عمى سياساتيا إيتع التػاصج مع العامميغ في البمجية بيجؼ 

         .في إعجاد السػازنات
  بالسعاييخاًللتداـ 

18- 
تدتخجـ البمجية معاييخ تقييع مشاسبة تديج مغ الكفاءة العسمية  

           .لمسػضفيغ بسا يتشاسب مع مػازنة البمجية

19- 
تعتسج البمجية عمى معاييخ مختمفة مغ أوج تقييع قادر عمى قياس 
           .أداء السػضفيغ كفق ما إلرز في السػزانة مغ كحػافد كمكافآت

20- 
تدتخجـ البمجية معاييخ كاضحة مفيػمة في إعجاد السػازنات لجػ  

           .السػضفيغ مغ أوج التقييع

21- 
السجمذ )تخزع وليات كضع السعاييخ إلى اإلدارة العميا مباشخة  

           .(البمجؼ

22- 
يتع ترسيع نساذج معاييخ السػازنات مغ قبج ويات مخترة كذات 

           .إلبخة
 .تزع البمجية تعميسات كاضحة إلعجاد السػازنات -23

     
تمتـد البمجية بتعميسات كزارة الحكع السحمي كتػويياتيا كفق قانػف  -24

      . اليئيات السحمية
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( التخصيط كتقييع األداء: الستغيخ التابع)نسػذج تحميل اإلنحجار  (4)ممحق 

الستغيخات 
معامالت  الستغيخات السدتقمة التابعة

اًلنحجار 
الخصأ 

السعيار 

معامالت 
اًلنحجار 
السعيار ة 

Beta 

 Tقيسة 
القيسة 

اًلحتسالية 
sig. 

مدتػر 
الجًللة 

 شج 
(0.05 )

  0.833 0.211  3.754 0.796 الثابت التخصيط
داؿ  0.001 3.316 0.208 0.072 0.238 السػازنة التذغيمية
داؿ  0.000 3.916 0.240 0.069 0.271 السػازنة الخبحية

داؿ  0.000 7.672 0.456 0.59 0.453 السػازنة الخأسسالية
 0.000القيسة االحتسالية  F  121.842قيسة اإلتبار 

 0.000 القيسة االحتسالية لسعامج التفديخ R2 0.643قيسة معامج التفديخ السعجؿ 
تقييع 
 الثابت األداء

-
2.617 

4.597  -
0.569 

0.570 
 

داؿ  0.011 3.316 0.208 0.088 0.226السػازنة التذغيمية 
داؿ  0.000 3.916 0.240 0.085 0.371 السػازنة الخبحية

داؿ  0.000 7.672 0.456 0.072 0.372السػازنة الخأسسالية 
 0.000القيسة االحتسالية  F 79.860قيسة اإلتبار 

 0.000 القيسة االحتسالية لسعامج التفديخ R2 0.541قيسة معامج التفديخ السعجؿ 
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خصة  سل مقتخحة لتشليح تػصيات الجراسة  (5)ممحق 

 السقتخحة التشليحآلية التػصيات 
العسج عمى إعجاد السػازنات التذغيمية ما يتزسغ 
سياسة كاضحة لمسذتخيات كالتكاليف غيخ السمدمة 

. كالتدػيقية عشج إعجاد السػازنة التذغيمية

  عسج لجشة إلاصة لبحث سبج إعجاد السػازنة
 .التذغيمية

  عقج اوتساعات دكرية إلاصة بالسػضفيغ لػضع
. الخصط السشاسبة إلعجاد السػازنة التذغيمية ضخكرة أْف تحجد عسمية إعجاد السػازنة التذغيمية بفتخة 

. زمشية محجدة
العسج عمى اعتساد مذخكعات البشية التحتية 

. كالسذخكعات التصػيخية عشج إعجاد السػازنة الخبحية
  بالسياـ السػكمة البمجيةاستذارة السػضفيغ في 

. إلييع
  أف تكػف كج مدؤكليات السػضفيغ متخابصة

 .كتعتسج عمى بعزيا البعس
 كضع الخوج السشاسب في السكاف السشاسب .

االإلح بعيغ االعتبار تدعيخة الخجمة عشج إعجاد 
. السػازنة الخبحية

أف تقـػ البمجيات بقصاع غدة بػضع الخصط 
. كالدياسات الفاعمة لتشسية السذخكعات االستثسارية

  تذكيج لجشة إلاصة بتجشيج األمػاؿ كومب
. مذاريع تصػيخية كاستثسارية

 تصػيخ كسائج تجشيج األمػاؿ. 
  العسج عمى زيادة تجفق كتبادؿ السعمػمات بيغ

. اإلدارات كاألقداـ حػؿ إعجاد السػازنة الخأسسالية
  تػفيخ االتراؿ السفتػح بيغ بيغ اإلدارات

كاألقداـ كبسا يؤدؼ إلى مديج مغ الذفافية كالػضػح 
حػؿ إعجاد السػازنة الخأسسالية 

العسج عمى تػفيخ الديػلة السشاسبة عشج إعجاد 
. السػازنة الخأسسالية

ضخكرة أْف تخاعي البمجيات السػازنة الخأسسالية لمخقابة 
عمى السرخكفات الخأسسالية الخاصة بالسذخكعات 

. التصػيخية
العسج عمى تػفيخ بيانات كمعمػمات محاسبية عشج 

إعجاد السػازنة الخأسسالية 
أف تقـػ اإلدارة العميا في البمجيات بقصاع غدة 

بسذاركة كتحفيد العامميغ عشج صياغتيا لخاية 
كرسالة كاألىجاؼ البمجيات، باإلضافة إلى االستعانة 

بستخرريغ بسجاؿ التخصيط االستخاتيجي عشج 
. صياغتيع

  العسج عمى تعديد ركح العسج الجساعي بيغ
 .العامميغ داإلج البمجية

  تجريب السػضفيغ عمى حػؿ وليات صياغة
 .الخاية كالخسالة

  تجريب السػضفيغ عمى حػؿ وليات صياغة
 .أىجاؼ

  تحفيد كتذجيع العامميغ السمتدميغ مغ إلالؿ
 .السكافآت

 

ضخكرة أْف تخاعي عسمية التخصيط في البمجيات بقصاع 
غدة التغيخات الدياسية كاالقترادية عشج تحجيج 

. أىجافيا
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كضع إلصة استخاتيجية كاضحة لألنذصة كالبخامج 
التى تقجىسا البمجيات بحيث تتشاسب مع احتياوات 

. السدتفيجيغ، ضسغ قجراتيا السالية كالتسػيمية

 ترسيع دكرات تجريبية حػؿ إعجاد السػازنات. 
  تذكيج لجشة إلاصة بتجشيج األمػاؿ كومب

. مذاريع تصػيخية كاستثسارية

ضخكرة مخاعاة اإلدارة العميا في البمجيات بقصاع غدة 
لمستصمبات كالقػانيغ الحكػمية عشج إعجاد مػازناتيا 

. كتصػيخىا

  ترسيع بخامج تصبيقية عالية الجػدة كصعبة
 .االإلتخاؽ لحفع البيانات الستعمقة بالسػازنات

  تكميف كحجة إلاصة بستابعة كحفع الدجالت
. كالسعمػمات الخاصة بالسػازنات

زيادة االىتساـ بالبحث العمسي بسا يتزسغ احتياوات 
. الجسيػر بذكج متفاكت

  ترسيع إلصة بحثية عمسية تتزسغ إعجاد الخصط
 االستخاتيجية

  تصػيخ نطاـ إلدارة البحػث كربصو مع الجيات
. السعشية ذات العالقة

ضخكرة تقجيخ اإلدارة العميا في البمجيات بقصاع غدة 
 .لألفكار كالسداىسات السقجمة مغ قبج العامميغ

 

  تحفيد كتذجيع العامميغ السمتدميغ كاصحاب
 .األفكار كالسقتخحات مغ إلالؿ السكافآت

  تخريز صشجكؽ لسقتخحات العامميغ كالخد
 .عمييع

  تفعيج بخنامج تدجيج السقتخحات بذكج
 .إلكتخكني

  تكميف لجشة إلاصة بستابعة األفكار كالسقتخحات
العسج عمى البحث عغ شخاكات تعاكنية بيغ اإلدارة 

العميا لمبمجيات كمؤسدات السجتسع السحمي 
. كالسؤسدات األوشبية

  تذكيج لجشة إلاصة بتجشيج األمػاؿ كومب
. مذاريع تصػيخية كاستثسارية

كضع بخامج تجريبية لتصػيخ ميارات العامميغ، 
ليربحػا قادريغ عمى إعجاد السػازنات بذكج أدؽ 

كأفزج، لزساف كفاءتيع في إعجاد السػازنات كزيادة 
.  إنتاويتيع

 ترسيع دكرات تجريبية حػؿ إعجاد السػازنات .

العسج عمى تػفيخ أحجث التقشيات التكشػلػوية لديادة 
. سخعة تقجيع اإلوخاءات كالسعامالت لمسدتفيجيغ

 تصػيخ بخامج حاسػبية إلاصة بالبمجيات. 
  تجريب العامميغ في البمجية عمى البخامج

. الحاسػبية
تعديد الثقة كاألماف بيغ العامميغ، مغ إلالؿ زيادة 

. التفاعج كالفيع السذتخؾ بيشيع بيجؼ إعجاد السػازنات
  العسج عمى زيادة تجفق كتبادؿ السعمػمات بيغ

. اإلدارات كاألقداـ حػؿ إعجاد السػازنة الخأسسالية
  تػفيخ االتراؿ السفتػح بيغ بيغ اإلدارات

كاألقداـ كبسا يؤدؼ إلى مديج مغ الذفافية كالػضػح 
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حػؿ إعجاد السػازنة الخأسسالية 
االىتساـ بعسمية تقييع األداء بذكج أكبخ، كالعسج عمى 
ترسيع نساذج إلاصة بسعاييخ تقييع األداء تعتسج عمى 
السػضػعية كالذفافية كتصػيخىا بذكج مدتسخ لتتالءـ 

. كالتغيخات التي تسخ بيا البمجيات بقصاع غدة

  ترسيع إلصة إلاصة بتقييع األداء تتزسغ تقييع
 األداء للفخاد كالسؤسدة ككج

  تصػيخ نطاـ إلدارة تقييع األداغ كربصو مع
. الجيات السعشية ذات العالقة

العسج عمى التشػع في عسمية قياس أداء العامميغ بسا 
يتشاسب مع مياميع الػضيفية  

 (إ جاد الباحث):السخجع
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السػافقة  مى اإلشخاؼ  (6)ممحق 
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كزارة الحكع السحمي في باحث اؿتدييل ميسة  (7)ممحق 
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بمجية غدة في باحث اؿتدييل ميسة  (8)ممحق 
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بمجية خاف يػنذ في باحث اؿتدييل ميسة  (9)ممحق 
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بمجية ديخ البمح في حث لباتدييل ميسة ا (10)ممحق 
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تدييل ميسة باحث باحث بمجية جباليا  (11)ممحق 
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بمجية رفح في باحث اؿتدييل ميسة  (12)ممحق 
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تشديب إحرائي  (13)ممحق 
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مػازنة اؿبالغ  (14)ممحق 
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