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 (ABB) الموازنة عمى أساس النشاط نظام لتطبيقالالزمة مدى توفر المقومات 
                *في قطاع غزة( العاممة حالة الجامعاتدراسة )

 

  الدراسة ممخص
عمذا أسذاس  الموازنذة نظذام ال زمذة لتطبيذقمقومذات البيذان مذد  تذوفر دراسذة ألذا هذذ  ال تهدف     

 فذذب اطذذاع  ذذزة، العاممذذة اتفذذب بي ذذة الجامعذذActivity-Based Budgeting, ABB  النشذذاط
 ،اعتمذدت الدراسذة عمذا اسذتبانة واذد .هتطبيقذل دون بيان الصعوبات والمعواات التب اد تحذو وكذلك 
 ( جامعات.6ما الدراسة المكون من )تمج جميا أفراد عما ( أستبانة32ووزع )
واد بينت نتا ج الدراسة أن المقومات ال زمة لتطبيق نظام الموازنة عمذا أسذاس النشذاط متذوفرة      

 مقومذذذات المقترحذذذة )توجهذذذات الدارة العميذذذالذذذد  الجامعذذذات العاممذذذة فذذذب اطذذذاع  ذذذزة، وبالتذذذالب فذذذلن ال
تنذذذوع الخذذذدمات ، ، هيكذذذل تنظيمذذذبمحوسذذذبة، الكيذذذاءات العمميذذذة والمهنيذذذة ةمحاسذذذبي ةمذذذودعمهذذذا، أنظ

 الجامعية، تنوع األنشذطة المسذاندة، زيذادة نسذبة مذزيج التكذاليف  يذر المباشذرة، وتزايذد حذدة المنافسذة(
والتذذب تمثذذل بنيذذة تحتيذذة لتطبيذذق نظذذام الموازنذذة عمذذا  هذذب حقيقيذذة وموجذذودة فعذذ ا فذذب الوااذذا العممذذب،

من تطبيق نظام ومعواات تحد  صعوباتوجود كما بينت الدراسة  أساس النشاط فب تمك الجامعات.
 الموازنة عما أساس النشاط.

نظذذام الموازنذذة عمذذا أسذذاس تبنذذب تطبيذذق تذذرورة وخمصذذت الدراسذذة ألذذا عذذدة توصذذيات أهمهذذا:      
حذول نظذام الموازنذة  وتذرورة عقذد المزيذد مذن الذدورات التدريبيذة المتخصصذة ،تفذب الجامعذا النشاط

 .لجنة الموازنة ألعتاء عما أساس النشاط
 الجامعات، قطاع غزة، فمسطين. الكممات الدالة: نظام الموازنة عمى أساس النشاط،

 
Abstract 

The availability of necessary elements to implement Activity-Based 

Budgeting: A case study of universities operating in the Gaza Strip. 

 

     This study aims to show the extent of availability of the necessary 

elements to implement Activity-Based Budgeting (ABB) in universities 

operating in the Gaza Strip. It also aims to show the difficulties that may 

hinder its implementation. A questionnaire was distributed on the study’s 

population constituted of 6 universities. 
     The study showed that the necessary elements to implement (ABB) is 

available in the universities operating in the Gaza Strip, hence the 

suggested elements of top management’s orientation and support, 
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computerized accounting systems, professional and scientific 

competencies, organizational structure, services variety, support activities 

variety, high percentage of indirect costs, and the increase in competition 

intensity, do actually exist in reality which represents an infrastructure to 

the implementation of (ABB). The study also showed some difficulties that 

hinder the implementation of such a system. 

     The study recommended the necessity of adopting (ABB) in universities 

and the necessity to hold more specialized training courses about (ABB) to 

the members of the budget committee. 

, Palestine.Gaza Strep,universitiesBased Budgeting,-ActivityKeywords: 
 

  مقدمة الدراسة:
عصذذب التخطذيط المذذالب الذذذ  تقذوم بذذه الدارة الياعمذذة مذن أجذذل المحافظذذة عمذذا الموازنذذات ُتعذد      

أحذذذد  األدوات  التقديريذذذة ُتعذذذد الموازنذذذاتكمذذذا  .(1995 )صذذذبر ، مواردهذذا مذذذن الهذذذدر والراابذذذة عميهذذذا
ء لغايات التخطيط والراابة عما حٍد سوا والخاص المهمة التب ُتستخدم من ابل منشآت القطاع العام

وتقذذذويم األداء، والموازنذذذة كخطذذذة ماليذذذة مسذذذتقبمية ُتسذذذتخدم كذذذأداة تخطيطيذذذة وراابيذذذة مذذذن ابذذذل معظذذذم 
الموازنذة بأنهذا بعبذارة عذن خطذة ماليذة كميذة تغطذب أوجذه النشذاط وتعذرف  ،الحكومات فب دول العالم

ألا الموازنة عما أنها ترجمة كميذة وماليذة المختمية لموحدة االاتصادية ليترة مالية مستقبميةب. وينظر 
ُتعذد الموازنذات مذن أهذم . كمذا (2008)أبو نصذار،  لألهداف التب تسعا أدارة المنشأة لموصول أليها

أسذذذذذاليب التخطذذذذذيط المذذذذذالب التذذذذذب تسذذذذذتخدمها الميسسذذذذذات الخدميذذذذذة والربحيذذذذذة، حيذذذذذث تسذذذذذتطيا تمذذذذذك 
داخمها، وذلذذذك مذذن خذذذ ل وتذذذا تصذذذور الميسسذذات مذذذن خ لهذذذا تذذبط وراابذذذة العمميذذذات المختميذذة بذذذ

مسبق لكافة األعمذال التذب سذتقوم بهذا الميسسذة حتذا يمكذن تحقيذق األهذداف الموتذوعة. لذذلك ُتعذد 
 جميذا دراسة الموازنات مذن الموتذوعات المهمذة فذب الواذت الحاتذر والتذب الاذت اهتمامذاا كبيذراا فذب

الموازنذذذات مذذذن أثذذذر فذذذب تحسذذذين المنشذذذآت عمذذذا اخذذذت ف أشذذذكالها ويرجذذذا ذلذذذك ألذذذا مذذذا تحدثذذذه هذذذذ  
األنشطة المختمية والراابة عميها، مما يساعدها فب أنجاز مهامها بشكل أفتل )در ام والشيإ عيذد، 

2008.) 
عرفذذت الموازنذذة بأنهذذا بتعبيذذر كمذذب لمتذذدفقات النقديذذة الداخمذذة والخارجذذة والتذذب توتذذ  خطذذة كمذذا      

                                               (Atkinson, et. al., 2012).الماليةب  ة بما يحقق أهدافهاالتشغيل لممنشأ

أنهذا بخطذة ميصذمة لمحصذول عمذا المذوارد الماليذة  (Garrison, et. al., 2011) اواذد عرفهذ     
والموارد األخر  المتاحة، واستخدامها من خ ل فترة زمنية محددة، وهب تمثذل خطذة مسذتقبمية معبذراا 

 وراميااب. عنها كمياا 
 لتنييذذذ األنشذذطة وتحقيذذق األهذذداف الماليذذةبلممذذوارد ال زمذذة  بأنهذذا بخطذذة ماليذذة وعرفذذت الموازنذذة     

(Maher, et. al., 2011 .)  
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موازنذة  أولن أيحذدثنا بذ والحتذارات، فالتذاريإ النسذانالموازنة اديمذة اذدم  أعدادعممية أن  كما     
كذذن التذذب يمو اليرعونيذذة  سذذف )عميذذه السذذ م( فذذب مصذذراذذد وتذذعت هذذب تمذذك التذذب وتذذعها النبذذب يو 

، حيذث أصذبحت هذذ  اليكذرة فيمذا والرخذاء واسذته ك القمذ  فذب سذنوات القحذط لنتاجموازنة  عتبارهاا
بعذذذد والتذذذب أشذذذار أليهذذذا القذذذر ن الكذذذريم درسذذذاا وعممذذذاا يسذذذتياد منذذذه فذذذب عمذذذل الموازنذذذات بكافذذذة أشذذذكالها 

فذب القذر ن الكذذريم  الاتصذاد ويتتذذ  ذلذك مذن اولذه تعذالالعمذم ا وأنواعهذا وكذذلك كانذت محذوراا أساسذياا 
 ذا تَذأُكُموَن ُعوَن َسْبَا ِسِنيَن َدَأباا َفَما َحَصدتُّم َفَذُروُ  فذب ُسذنُبِمِه ِأالق َاِمذي ا مامق ََ ثُذمق َيذأِتب ِمذن  اَاَل َتْزَر

ذا ُتحِصذُنوَن َبعِد َذِلَك َسبٌا ِشَداٌد َيأُكمَن َمذا اَذدقمُتم َلهُذنق ِأالق  ثُذمق َيذأِتب ِمذن َبعذِد َذِلذَك َعذاٌم ِفيذِه   َاِمذي ا مامق
 (.49-47يوسف، اآليات: سورة ) َغاُث النقاس َوِفيِه َيعِصُرونيُ 

تذذوفر المقومذذات ال زمذذة لتطبيذذق نظذذام الموازنذذة  مذذد  تذذأتب هذذذ  الدراسذذة لتسذذميط التذذوء عمذذاو      
والصذذعوبات التذذب تحذذد مذذن تطبيذذق هذذذا  فذذب اطذذاع  ذذزة ممذذةالعا الجامعذذات عمذذا أسذذاس النشذذاط فذذب

 ومد  مساعدتها فب الحصول عما الموارد الماليذة ال زمذة والمكانيات ر م محدودية الموارد النظام
حيذث أن الموازنذات أصذبحت عصذب التخطذيط  ،والمجتما لمقيام بتقديم خدماتها لمطمبة نمن الممولي

اعمذة مذن أجذل المحافظذة عمذا مواردهذا مذن الهذدر والراابذة عميهذا بمذا المالب الذذ  تقذوم بذه الدارة الي
يساعدها عما القيام بوظا يها عمذا أسذاس منهجذب لتحقيذق األهذداف المرجذوة بداذة وبمذا يتذي  أساسذاا 

    راابياا يمكن مقارنته ما األداء اليعمب لإلدارة. 
 الدراسة: مشكمة

 التالية:سة فب التسايالت يمكن صيا ة مشكمة الدرا   
فذذب  العاممذذة فذذب الجامعذذات ة عمذذا أسذذاس النشذذاطعذذداد الموازنذذال زمذذة ل افر المقومذذاتهذذل تتذذو  -1

 اطاع  زة؟
 العاممذة فذب الجامعذات ة عما أساس النشذاطالموازن نظام تحول دون تطبيق هل توجد صعوبات -2

 فب اطاع  زة؟
 أهداف الدراسة:

فذذذذب بي ذذذذة  مذذذذا أسذذذذاس النشذذذذاطعذذذذداد الموازنذذذذة عال زمذذذذة ل المقومذذذذات مذذذذد  تذذذذوفر عمذذذذا التعذذذذرف -1
 .فب اطاع  زة العاممةات الجامع

فذذذب بي ذذذة  مذذذا أسذذذاس النشذذذاطالموازنذذذة ع تحذذذول دون تطبيذذذق اذذذد التعذذذرف عمذذذا الصذذذعوبات التذذذب -2
 .فب اطاع  زةالعاممة ات الجامع

 أهمية الدراسة:
 ألا: تعود أهمية الدراسة     
 وخاصذذذة فذذذب مجذذذال ترشذذذيد أسذذذاس النشذذذاط ة عمذذذاالموازنذذذ نظذذذامحظذذذب بهذذذا ياألهميذذذة التذذذب  -1

 .عميها والراابة التكاليف
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 والعمذذل عمذذا تطذذوير األداء المذذالبو دعذذم  عمذذا طانشذذال عمذذا أسذذاس الموازنذذة يسذذاعد أعذذداد -2
 .تحسين الخدمات التعميمية المقدمة

 فذذذذب بي ذذذذة النشذذذذاط عمذذذذا أسذذذذاس الموازنذذذذة نظذذذذام العربيذذذذة التذذذذب تناولذذذذت النذذذذدرة فذذذذب الدراسذذذذات -3
 .اطاع  زةالعاممة فب  اتالجامع

مذن حيذث تقذديم خذدماتها  فذب اطذاع  ذزة ةالعاممذ لتب تحظذا بهذا الجامعذاتاألهمية البالغة ا -4
 .نلميمسطينييالتعميمية 
 :فرضيات الدراسة

 الفرضية الرئيسة األولى:
تتذذوفر المقومذذات ال زمذذة لتطبيذذق نظذذام الموازنذذة عمذذا أسذذاس النشذذاط فذذب الجامعذذات اليمسذذطينية      

 لعاممة فب اطاع  زة.ا
 ويتيرع من اليرتية الر يسة اليرتيات اليرعية التالية:      
تذيثر توجهذذات الدارة العميذذا ودعمهذذا لتطبيذذق نظذذام الموازنذة عمذذا أسذذاس النشذذاط فذذب الجامعذذات  -1

عنذذذذد مسذذذذتو  داللذذذذة  عمذذذذا فذذذذرص تطبيقذذذذهتذذذذأثيراا ذو داللذذذذة أحصذذذذا ية العاممذذذذة فذذذذب اطذذذذاع  ذذذذزة 
05.0. 

تذذذأثيراا ذو داللذذذة  يذذيثر تذذذوفر أنظمذذة محاسذذذبية محوسذذبة لذذذد  الجامعذذات العاممذذذة فذذب اطذذذاع  ذذزة -2
 .05.0الموازنة عما أساس النشاط عند مستو  داللة أحصا ية عما فرص تطبيق نظام 

ذو داللذذة  تذذأثيراا  العاممذذة فذذب اطذذاع  ذذزةالجامعذذات  يذذيثر تذذوفر الكيذذاءات العمميذذة والمهنيذذة لذذد  -3
 .05.0الموازنة عما أساس النشاط عند مستو  داللة تطبيق نظام  أحصا ية عما فرص

تذأثيراا ذو داللذة أحصذا ية  العاممة فب اطاع  زةييثر وجود هيكل تنظيمب سميم لد  الجامعات  -4
 .05.0عما فرص تطبيق نظام الموازنة عما أساس النشاط عند مستو  داللة 

تذأثيراا ذو داللذة  العاممة فذب اطذاع  ذزة ييثر تنوع الخدمات التعميمية المقدمة من ابل الجامعات -5
 .05.0الموازنة عما أساس النشاط عند مستو  داللة تطبيق نظام  أحصا ية عما فرص

العاممذة فذب اطذاع  بذل الجامعذاتييثر تنوع األنشذطة المسذاندة لمخذدمات التعميميذة المقدمذة مذن ا -6
الموازنة عما أساس النشاط عند مسذتو  راا ذو داللة أحصا ية عما فرص تطبيق نظام ي زة تأث
 .05.0داللة 
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يذذيثر زيذذادة نسذذبة مذذزيج التكذذاليف  يذذر المباشذذرة مذذن هيكذذل تكميذذة الخدمذذة التعميميذذة المقدمذذة مذذن  -7
الموازنة عما فرص تطبيق نظام  راا ذو داللة أحصا يةيتأث  زةالعاممة فب اطاع  ابل الجامعات

 .05.0عما أساس النشاط عند مستو  داللة 
يذيثر تزايذد حذدة المنافسذة بذين الجامعذات العاممذة فذب اطذاع  ذزة تذأثيراا ذو داللذة أحصذا ية عمذذا  -8

 .05.0الموازنة عما أساس النشاط عند مستو  داللة فرص تطبيق نظام 

 :الفرضية الرئيسة الثانية
تحذول دون تطبيذق نظذام الموازنذة عمذا أسذاس النشذاط فذب الجامعذات  توجد صعوبات ومعواات     

  .05.0عند مستو  داللة  العاممة فب اطاع  زة
 :الدراسات السابقة

عذدادو  ةالموازنذة الك سذيكي أعذدادات ثير لا تحميل تأأ تهدف (،Haluk, 2010دراسة ) -1  الموازنذة ا 
 عمذذا دام الموازنذذةاسذذتخ مذذد تبيذذان أيتذذاا و . التكميذذة المسذذتهدفةعمذذا ممارسذذات  النشذذاط أسذذاس عمذذا
هذا و التكمية المستهدفة.  نجاح ممارسة زيادة احتمالية من الموازنة الك سيكية فب بدالا  النشاط أساس

منتج  أل باستخدام التكمية المستهدفة، الخصا ص المحددة  هأن افتراتب االعتقاد مبنب عما منطق
فذذب نظذذام التكذذاليف الك سذذيكب  مذذاوأ ،النتذذاجفذذب تكذذون محذذددة ابذذل البذذدء  لنتاجذذهالمذوارد المطموبذذة و 

 ف .
أكثذذر التكميذذة المسذذتهدفة هذذب و  أسذذاس النشذذاط عمذذا التكميذذة أن نظذذام (1: وخمصذذت الدراسذذة ألذذا     

بالمقارنة بالمنهجيات  العم ء تواعاتوالتب ستجاوب عما احتياجات و  مناسبةو المنهجيات معاصرة 
 األهذذذداف ألذذذاجذذذل الوصذذذول مذذذن أ المنهجيذذذات المعاصذذذرة معذذذاا  اسذذذتخدام األفتذذذل( مذذذن 2ميديذذذة. التق

 مذذن يزيذد اسذذتخدام الموازنذة عمذا أسذاس النشذاط( 3 الموتذوعة مذن ابذل عمميذات التكميذة المسذتهدفة.
 رسة التكمية المستهدفة.احتمالية نجاح مما

عمذذا أسذذاس  أمكانيذذة تطبيذذق نظذذام الموازنذذة مذذد  تبيذذانألذذا  هذذدفت(، 2009دراسذذة )البشذذيتب،  -2
معواذات  وكذذلك مذد  وجذود األنشطة فب بي ة المصارف الوطنية اليمسطينية العاممة فب اطاع  ذزة،

 المصارف. تمك فب ظام الموازنات عما أساس األنشطةتحول دون تطبيق ن
عمذذذذا أسذذذذاس  ت األساسذذذذية لتطبيذذذذق نظذذذذام الموازنذذذذةتذذذذوفر المقومذذذذا (1: وخمصذذذذت الدراسذذذذة ألذذذذا     

ال توجذذد معواذذات جوهريذذه تحذذول دون ( 2 األنشذذطة فذذب المصذذارف الوطنيذذة العاممذذة فذذب اطذذاع  ذذزة.
  عما أساس األنشطة.تطبيق نظام الموازنة 

تطبيذق نظذذام الموازنذذة عمذذا  دراسذذة مذد  تذذوفر مقومذذاتهذدفت ألذذا  (،2008دراسذة )أبذذو رحمذذة،  -3
هدفت ألا تبيان مد  وجود معواات تحول دون تطبيذق كما أساس األنشطة فب بمديات اطاع  زة. 

 موازنة األنشطة فب تمك البمديات.
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تذذذذوفر المقومذذذذات األساسذذذية لتطبيذذذذق نظذذذذام الموازنذذذة عمذذذذا أسذذذذاس  (1ومذذذن أهذذذذم نتذذذذا ج الدراسذذذة:     
تحذول دون تطبيذق نظذام الموازنذة عمذا معواات التب ن أهم المو ( 2اطاع  زة.  طة فب بمدياتاألنش

عوبة دراسذذة وتحميذذل تكذذاليف بعذذض ارتيذذاع تكميذذة تطبيذذق النظذذام وصذذ ،فذذب البمذذديات أسذذاس األنشذذطة
 .دماتالخ
تطبيذق نظذام الموازنذة عمذا أسذاس  (، هدفت ألا دراسة مد  تذوفر مقومذات2007، دراسة )بكر -4
حسذذذب عذذذداد موازنذذذة مستشذذذيا الكذذذرك الحكذذذومب أوكذذذذلك  ردنذذذبنشذذذطة فذذذب اطذذذاع المستشذذذييات األاأل

 .عما أساس األنشطةالمعمومات والبيانات التب يوفرها نظام التكاليف 
تتذذوفر مقومذذات تطبيذذق نظذذام التكذذاليف عمذذا أسذذاس األنشذذطة فذذب  (1ومذذن أهذذم نتذذا ج الدراسذذة:      

شذذطة فذذب مستشذيا الكذذرك الحكذذومب أعذذداد الموازنذذة أسذاس األن( 2داخذل بي ذذة المستشذذييات األردنيذة. 
 نتج عنه بيانات أكثر داة.

المحاسبة الدارية الحديثة فب تطوير  دور أساليبهدفت ألا دراسة ( 2007، دراسة )الجخمب -5
ب نظام التكاليف عما موازنتها حس وذلك من خ ل أعداد بغزة لمجامعة الس مية األداء المالب
  . أساس النشاط

نظام التكاليف  حسب بغزة الس مية الجامعة موازنة أعدادأن  (1 ج الدراسة: نتا ومن أهم     
مكانية الوفورات صعيد عما مزاياال منالعديد  يحقق عما أساس النشاط  المصاريف تخييض وا 

 موازنة أعداد فب المتبعة الطريقة (2. التكاليف حجم عن تيصيمية معمومات وتوفير السنوية
 أن يمكن التب المزايا من الكثير منها تحرم وبالتالب العممب األسموب ألا تقرتي الس مية الجامعة
تكاليف الخدمات ترشيد  عما نظامال هذا قي( يساعد تطب3 العممب. األسموب استخدام نتيجة تحققها

 التعميمية واالستغ ل األمثل لمموارد المتاحة والتب تتصف بالندرة.
فذذب  نظذذام التكذذاليف عمذذا أسذذاس النشذذاطاسذذة ألذذا اسذذتخدام (، هذذدفت الدر 7200دراسذذة )حمذذس،  -6

مجال تحديذد وايذاس وترشذيد تكميذة الخذدمات التعميميذة، وتذوفير المعمومذات ال زمذة فذب مجذال ترشذيد 
 القرارات الدارية، وتحديد أسعار تمك الخدمات التعميمية عما أسس موتوعية.

ار لبيان كييية اياس تكاليف الخدمات التعميمية أمكانية أعداد أط (1: الدراسة نتا ج ومن أهم      
بناءا عما أسس موتوعية دايقة وبشكل يتي  أمكانية استخدام هذا الطار فب مجال ترشيد وراابة 

أمكانية التغمب عما مشكمة التحميل الرأسمالب وذلك عن طريق تحميل ( 2. تمك التكاليف التعميمية
تكاليف الخدمات التعميمية واستخدام طريقة االسته ك التب تكاليف األصول الثابتة بالجامعة تمن 

( أمكانية استخدام أسموب التكمية المستهدفة 3 .ل التقادم لبعض األجهزة بالجامعاتتتناسب ما عام
 فب مجال تسعير الخدمات التعميمية.

 اطتطبيق الموازنة عما أساس النش أمكانية ألا تبيان هدفت (،Moustafa, 2005دراسة ) -7
واليوا د والعقبات التب يمكن أن تواجه أعداد هذ  الموازنة عند تطبيقها فب بي ة تتميز بانخياض 
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التطبيق وذلك خ ل  مستو  االعتماد عما التقنيات الحديثة فب تشغيل أنظمة المعمومات المحاسبية
 .النقل( مختميتين )اسم الحسابات واسم مصريتين عما أثنين من األاسام الخدمية فب شركتين

. العديذد مذن المزايذا نظام الموازنة عمذا أسذاس النشذاط تطبيقيحقق  (1: الدراسة نتا جومن أهم      
 طريذق نتعويتذها عذ يمكذن المحاسذبية البيانذات تشذغيل تقنيذات  يذاب عذن الناشذ ة الصذعوبات نأ (2

لنظذام  عذاماك ابذول هنذ( 3 فب الحاالت التب يتذوافر فيهذا العنصذر البشذر . النسانب، المجهود زيادة
 العامذل األكثذر هذب البشذر  العنصذر طااذة ايذاس( 4بذين المذوظيين.  الموازنذة عمذا أسذاس النشذاط

 .تحميل األنشطة مجاالت فب بالبحث المهتمين من أتافية دراسات ألا يحتاج والذ  صعوبة
 

 (ABB) ازنة عمى أساس النشاطنظام المو 
التذب  لممحاسذبة الداريذة الحديثذة األسذاليب أحذد (ABB) الموازنة عما أسذاس النشذاط نظام عدي     

 أنذه ذلذك الميسسذات، فذب والمشذتركة المعاونذة الخذدمات تكذاليف أدارة فذب يمكذن أن تكذون ذات فا ذدة
 .,Moustafa) 2005) الخذدمات تمذك فذب المذوارد واسذتخدام الطااذة اسذتغ ل لمذد  أعمق ريية يوفر

ب أداة تخطيط وراابة اويذة تزيذد مذن كيذاءة التكميذة عذن طريذق الموازنة عما أساس النشاط هكما أن 
القتذذاء عمذذا األنشذذطة التذذب ال تتذذيف ايمذذة، وبالتذذالب هذذب جذذزء مذذن التكميذذة والدارة عمذذا أسذذاس 
مكانية الربحية بشكل أسهل وأكثر داة، وتوفر المعمومات عذن تحسذين  النشاط التب تحمل التكاليف وا 

 .(Haluk, 2010)يل ربحية العم ء عمميات النتاج، التسعير، وتحم
 أن نظذام الموازنذة عمذا أسذاس النشذاط ليسذت أسذاس لحسذاب تكميذة المنذتج Sephtonواد بذين      
بذذل أنذذه عمميذذة أدارة التكذذاليف المتواصذذمة والراابذذة عميهذذا وتشذذخيص فذذرص االسذذتثمار. كمذذا أن  فقذذط،
ين أسذهاماته فذب خدمذة الدارة )بكذر، فرصه حقيقية لتحسذالدار   يوفر لممحاسبنظام ال هذا تطبيق
2007.)  
 أسذذذاس الدارة عمذذذاكجذذذزء مذذذن  اطنشذذذأسذذذاس ال عمذذذا الموازنذذذةأن  (Haluk, 2010)أتذذذاف و      
كمذا و خدمذة معينذة. منذتج أ لنتذاجموبذة نشذطة المطتحذدد التكذاليف المتواعذة لألهذب منهجيذة  النشاط

مذذذن تحويذذذل  يرينمكذذذن المذذذدالموازنذذذة تُ  ادأعذذذد فذذذب عمميذذذة النشذذذاط أسذذذاس التكذذذاليف عمذذذا اسذذذتخدامأن 
 الموازنذذة عمذذاكمذا أن كبذذر. فذذب التكذاليف بموتذذوعية أ التذدايقألذا تكذذاليف متغيذذرة و التكذاليف الثابتذذة 

نشذطة فذب تخصذيص تكذاليف المقذاييس المتعمقذة بهذذ  األو  ةنشذطاأل خذ فب الحسذبانتأ النشاط أساس
من ثم عمذا المنتجذات عذن و  نشطة أوالا ما األمن خ ل تخصيصها ع النتاج العامة عما المنتجات

 .ع اةذات ال األنشطةطريق 

     :تعريف الموازنة عمى أساس النشاط
بأنهذا بتعبيذر كمذب عذن األنشذطة المتواعذة لممنظمذة ويعكذس  نشاطالأساس عما الموازنة تعرف      

داف الستراتيجية المتيق عميها والمتطمبات المالية و ير المالية لموفاء باأله تنبي الدارة بحمل العمل
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عمذذذذا المخذذذذرج ولذذذذيس  عمذذذذا أسذذذذاس النشذذذذاط تركذذذذز الموازنذذذذةوالتغيذذذذرات المخططذذذذة لتحسذذذذين األداءب و 
 :(2010 ،حماد) المدخل؛ أ  تركز عما

 Type of work to be doneنوع العمل المراد أداي                      -1
 Quantity of word to be doneكم العمل المراد أداي                   -2

         Cost of work to be doneتكمية العمل المراد أداي              -3

أدراك تقنية لتحسين داة التقديرات المالية ولزيذادة ببأنها  أساس النشاط كما عرفت الموازنة عما     
 .(Lvy, 2006)المنظمةب 

بأنهذذا موازنذذة تحمذذل بشذذا ر أمذذل عظيمذذة  اطنشذذ( الموازنذذة عمذذا أسذذاس الJoseph)واذذد وصذذف      
  .(2008)أبو رحمة،  لحل عيوب ونوااص طرق الموازنة التقميدية

 بأنهذذذا بعمميذذذة تخطذذذيط وتحكذذذم فذذذب نشذذذاط( الموازنذذذة عمذذذا أسذذذاس الAntos, 2005ويعذذذرف )     
بذه وتحقيذق  األنشطة المتواعة من المنظمة الشتقاق موازنة فعالة لمتكاليف تعنا بحمل العمل المتنبأ

 األهداف الستراتيجية المتيق عميهاب.
     :(ABB) عمى أساس النشاطالتخطيطية  الموازنة إعدادطبيعة 

عذن األسذموب التقميذد ، فذب أنذه  عما أساس النشاطة ييختمف أسموب أعداد الموازنة التخطيط      
و البذذذاا مذذذا يقذذذارن أعذذذداد  .ولذذذيس فقذذذط عمذذذا النيقذذذات التاريخيذذذة يركذذذز عمذذذا العوامذذذل المسذذذببة لمتكميذذذة

بلعذذدادها عمذذا األسذذاس الصذذير  )الموازنذذة الصذذيرية(؛ حيذذث يتأسسذذان  مذذا أسذذاس النشذذاطعالموازنذذة 
 (.2004)مابرلب،  عما مياهيم متشابه

والموازنذذة عمذذا أسذذاس النشذذاط تعطذذب سذذيطرة أكبذذر لممذذديرين عمذذا هيكميذذة التكذذاليف التابعذذة لهذذم      
  (.Atkinson, et. al., 2011التكاليف الثابتة ألا تكاليف متغيرة ) خاصةا فب كييية نقل ما يسما

 عمذذذا أسذذذاس ، وتبذذذرر النيقذذذاتعمميذذذات مسذذذتمرةتيتذذذرض  عمذذذا أسذذذاس النشذذذاط الموازنذذذةكمذذذا أن      
المدير  أنشطة تيد  بناءا عما المسببات المحددة مسبقاا، وتتا مسيولية راابة التكاليف عما عاتق

 يذذتم  أعذذداد الموازنذذة عمذذا أسذذاس النشذذاط بب. وتجذذدر الشذذارة ألذذا أنذذه عنذذدالمسذذ ول عذذن راابذذة المسذذ
وهذذذا يذذيد   ،العا ذذد وايمذذة األنشذذطة عذذن الجذذراءات الروتينيذذة لعذذداد الموازنذذة/فصذذل تحميذذل التكميذذة

عمذذا أدارة األعمذذال ولذذيس فقذذط التكذذاليف التذذب  االهتمذذاموتركيذذز  ،بذذدور  ألذذا تخيذذيض درجذذة التعقيذذد
يذوفر اليرصذة لدارة األداء عمذا أسذاس  الموازنذة عمذا أسذاس النشذاط نظذام. كمذا أن ةتتحممها المنشأ

تولييذة مذن المعمومذات  يذر الماليذة التذب تذرتبط بمقذاييس األنشذطة، والمعمومذات الماليذة التذب تتأسذذس 
الموازنذة  سذتخداملب( ممخصذاا لعمميذة الدارة 1) ويوتذ  الشذكل راذم (.2004، )مذابرلب عما الموازنذة

 معدة عما أساس النشاط.ال
(1شكل رام )ال  

ستخدام الموازناتلالدارة عما أساس النشاط ب  
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 (.440: 2004 ،المصدر: )مابرلب
 

ن و       اذد  ،كميهذوم (Activity Based Management, ABM) اطعمذا أسذاس النشذ الدارةا 
م تحديذذد التكميذذة عمذذا أسذذاس حاجذذة ألذذا التوسذذا فذذب اسذذتخدام نظذذاكمذذا أن ال ،أصذذبحت أكثذذر شذذيوعاا 

بمسذببات  ،وهو مذا يذربط المذوارد ،كأساس لعداد الموازنة التخطيطية أصبحت أكثر وتوحاا  النشاط
 التكمية فب خطوة التخطيط.

ومذن  ل بشكل مباشر بأهذداف المنشذأة ككذل،وتجدر الشارة ألا أنه يمكن ربط أهداف وحدة األعما 
يصب  المديرون مس ولين عن أدارة وتدبر أمر تكاليف تمك الوحدات. فيمكن من خذ ل األهذداف ثم 

بعد ذلك  ،وكذا تحديد أحجام األنشطة التب يجب أن يتم تنييذها ،الستراتيجية تحديد أهداف الموازنة
 . (2004)مابرلب،  معدالت التكمية المقدرة باستخدامشتق الموازنة من األنشطة ت

 :(ABB) طانشإعداد الموازنة عمى أساس ال خطوات
عمذا المذنهج الشذامل لتنييذذ نظذام  طانشذاليتأسس منهج تنييذ عممية أعداد الموازنة عمذا أسذاس      

 (:2004 ،ب )مابرلبوهب كما يأت طانشالالمعمومات المحددة عما أساس 
عنذذد  أسذذاس النشذذاطتذذرورة ترسذذيإ أسذذاس التكميذذة المحذذددة عمذذا  عمذذا أسذذاس التكميذذة: يذذاقتاال -1

، واذذذد يكذذون األسذذذاس هذذو نظذذذام اذذا م لممعمومذذذات المحذذددة عمذذذا أعذذداد الموازنذذذة عمذذا أسذذذاس النشذذاط
أسذذاس النشذذاط، أو اذذد يكذذون مشذذروعاا مسذذتق ا، ولكنذذه سذذوف يشذذكل األسذذاس لمبذذدء فذذب عمميذذة مراحذذل 

        ما يتمن االتساق ما البيانات اليعمية.داد الموازنة، بأع

 تقدٌر أحجاو

 اننشاط واألسعار

وضع 

 استراتٍجٍات

 األعمال

 االتفاق عهى 

 اططاقة كم نش

 حصر األنشطة

 األساسٍة

 حساب

 انرصٍد 

 االختٍاري

 حصر

 األنشطة

 االختٍارٌة

 تحدٌد أرقاو

انتكانٍف 

 تانمىازنة

االتفاق 

 عهى

 انمىازنة

 اننهائٍة

 تجمٍع

 انتنثؤات

 انمانٍة

 تحدٌد أرقاو

اإلٌرادات 

 تانمىازنة

  
  

 

                       

س
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أ

ر 
ٍا
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ا

 

 االتفاق

 عهى

 شطةاألن

 تثىٌة

 األنشطة

 تحدٌد

 مقاٌٍس

 األنشطة

 حساب

 )تحدٌد(

 انتكانٍف
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تتأسس األهداف الستراتيجية عما مهمذة المنشذأة ويجذب أن تيخذذ  هداف الستراتيجية:تأكيد األ -2
 المسببات الخارجية لمتكمية التب تيثر عما المنشأة. باالعتبار

تكذون الدارة اذادرة عمذا  تأسيساا عما األهداف الستراتيجية يجب أن تحديد احتياجات العم ء: -3
وأحجذذذام النشذذذاط مذذذن المنتجذذذات  ،نهذذذا فذذذب شذذذكل تشذذذكيمة منتجذذذاتجذذذات العمذذذ ء معبذذذراا عحتيااتحديذذذد 

 ومعايير الخدمة خ ل فترة الموازنة. ،والخدمات والجودة
 ،اجات العم ء يمكذن وتذا أسذتراتيجيات األعمذالتيحابعد تحديد  وتا أستراتيجيات األعمال: -4

 ،جذذذذب أن تقذذذذدمال شذذذذك أن تمذذذذك السذذذذتراتيجيات سذذذذوف تعذذذذزز سمسذذذذمة المنتجذذذذات والخذذذذدمات التذذذذب ي
 وسياسيات التسويق(. ،والجودة ،وسياسات األعمال التب يجب أن تتبا )بشأن المخاطر

يمكذذن أن  ،بمجذذرد أن يتيذذق عمذذا سمسذذمة المنتجذذات والخذذدمات تقذذدير أحجذذام النشذذاط واألسذذعار: -5
 ذلذذذك فذذذب تحديذذذد الميزانيذذذة حيذذذث تسذذذتخدم بعذذذد ،يتيذذذق عمذذذا حجذذذم نشذذذاط األعمذذذال وهيكذذذل األسذذذعار

 كما أنها تشكل المكون الر يس فب موازنات التكمية. ،ة وموازنة اليراداتالمخطط
فذذلن األمذذر  ،بعذذد تقذذدير حجذذم النشذذاط المخطذذط لممنتجذذات والخذذدمات حصذذر األنشذذطة األساسذذية: -6

وهذذذو مذذا يمكذذن الوصذذذول أليذذه عذذن طريذذذق اسذذتخدام أسذذذاس  ،يتطمذذب تحديذذد عذذذدد األنشذذطة األساسذذية
كنقطذذذة مرجعيذذذة يمكذذذن عذذذن طريقهذذذا ربذذذط مقذذذاييس األنشذذذطة  ،لنشذذذاطالتكميذذذة المحذذذددة عمذذذا أسذذذاس ا

 باألنشطة األساسية.
يقذوم يمكذن أن  ،أسذاس النشذاط نظذام التكذاليف عمذا اعتماداا عما عما طااة كل نشاط: االتياق -7

 المديرون بحساب طااة كل نشاط فب كل اسم.
نيذة فذذب تنييذذذ األنشذذطة األساسذذية تأسيسذذاا عمذذا مسذذتو  المذذوارد المسذذت :االختيذذار تحديذذد الرصذذيد  -8

. الشذذك أن االختياريذةأن تحذدد الرصذيد المتبقذب لتنييذذ األنشذطة  تسذتطيا الدارة ،المحذددة فيمذا سذبق
هذذذذا يمثذذذل تطبيقذذذاا بسذذذيطاا يتأسذذذس عمذذذا مقارنذذذة طااذذذة األنشذذذطة داخذذذل المنشذذذأة مذذذا المسذذذتو  المقذذذدر 

 لألنشطة األساسية ال زمة لتنييذ الخطة. 
 باسذذذذتخدام االختياريذذذذةبعذذذذد ذلذذذذك يمكذذذذن تحديذذذذد أولويذذذذات األنشذذذذطة  :االختياريذذذذةنشذذذذطة حصذذذذر األ -9

النموذج الذ  سبق تطوير . وكذلك رصيد الموارد التب يتم تخصيصها فيما بين األنشطة التب تحتل 
 امة سمم األولويات.

ويات األنشطة بعد ذلك يمكن تحديد التكاليف عما أساس مست تحديد أراام التكاليف بالموازنة: -10
والتذذب يمكذذن أن  ،التكميذذة المحذذددة عمذذا أسذذاس النشذذاطومعذذدالت التكميذذة المحذذددة فذذب ااعذذدة  ،المقذذدرة

أو أ  تحسينات  ،يتم تعديمها أو تسويتها بحيث تأخذ فب الحسبان أ  تغيرات معمومة )مثل التتخم
 مخططة فب الكياية(.
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عمذا أرشذادات  االتيذاقوعنذد  ،تحديذد التكذاليف فذب نيذس واذت تحديد أراام اليرادات بالموازنة: -11
ال شك أن ذلك سوف يتأسذس عمذا أحجذام النشذاط  ،يمكن أن يتم تحديد موازنات اليرادات ،الموازنة

 واألسعار وهوامش األرباح المتواعة. ،المقدرة لممنتجات والخدمات
عمميذذة برمتهذذا مذذرات ومذذرات مذذن الجذذدير بالذذذكر أنذذه ربمذذا يذذتم تكذذرار ال تجميذذا التنبذذيات الماليذذة: -12

بمذذذا يعظذذذم األربذذذاح المتواعذذذة.  ،فيمذذذا يتعمذذذق بتحديذذذد التكذذذاليف واليذذذرادات ووتذذذا أرشذذذادات الموازنذذذة
فالموازنة بين التكمية واليراد سوف تعتمد عما درجة التكافي بين مسذببات حجذم األعمذال فذب األجذل 

 النوعية فب األجل الطويل. واالستثماراتالقصير 
يمكذن الموافقذة عمذا الموازنذة وصذيا تها  فقة عما الموازنة وصيا تها فذب شذكمها النهذا ب:الموا -13

وذلك فب حال تمت الموازنة بذين  ،فب شكمها النها ب حسب األنشطة تمن نطاق مس وليات محددة
اذذد تذذم أعذذدادها حسذذب  . ومذذا دامذذت الموازنذذةالتكذذاليف واليذذرادات بمذذا يمكذذن مذذن توليذذد عوا ذذد كافيذذة

 فيجب أن تكون خاتعة لراابة من تقا تمك األنشطة داخل مجال مس وليته. ،األنشطة مقاييس
 فذذذيمكن أن تسذذذتخدم ،فذذذب صذذذيغتها النها يذذذة عنذذذد وتذذذا الموازنذذذة أعذذذداد تقذذذارير تنييذذذذ الموازنذذذة: -14

ويمكن أن يقاس أداء الدارة عما أساس النياق اليعمب  ،كأساس لعداد التقارير عما أساس شهر 
ولهذذذذا فذذذلن أعذذذداد الموازنذذذة عمذذذا  ،ويمكذذذن أن يذذذربط بحجذذذم وايمذذذة األداء ،لمقذذذاييس األنشذذذطة بالنسذذذبة

 .ع أدارة التكميةأساس النشاط يمكن أن يشكل األساس بالنسبة لنو 
 ب:الموازنة عما أساس النشاط كما يأت مراحل عممية أعدادفقد ذكر ( 2010 ،حماد) أما     

حيذذث يجذذب أن تقذذرر المنشذذأة مذذن هذذو  ،بالعميذذلأسذذاس النشذذاط أعذذداد الموازنذذة عمذذا تبذذدأ عمميذذة  -1
ويتكذذذون المنافسذذذون مذذذن المنافسذذذين المباشذذذرين  ،ويجذذذب أن تنظذذذر ألذذذا منافسذذذيها ،العميذذذل ومذذذا يريذذذد 

وبعذذد ذلذذك يجذذب أن تتذذا المنشذذأة أسذذتراتيجية  ،والخذذدمات البديمذذة التذذب اذذد تنذذافس خذذدمات المنظمذذة
 العميل. باحتياجاتلموفاء 

وتقذرر الدارة والمبيعذات مسذتويات  ، Work Loadمذا المنظمذة أن تتنبذأ بحمذل العمذلينبغب ع -2
وفب  ،المبيعات المستقبمية ويحتاج المديرون ألا تقدير أحمال عممهم نتيجة لمستويات المبيعات هذ 

خذذدمات جديذذدة وأسذذواق جديذذدة وكذذذلك أ  تغيذذرات فذذب  تيتتذذمن التنبذذي بالمبيعذذا ،كثيذذر مذذن األحيذذان
 تيجية.السترا

يجب تعريف المذديرين بالقواعذد الرشذادية لمتخطذيط مذن أجذل وتذا األهذداف الخاصذة بمسذتو   -3
لتحسذذين وفذذب النهايذذة كذذل مذذدير نشذذاط ينبغذذب أن يكذذون لديذذه أهذذداف  ،النشذذاط داخذذل سذذياق عمميذذة مذذا

ل أنشطته التب تتيف ايمة  .غاء األنشطة التب ال تتيف ايمةوا 
التذذب تشذذترك فيهذذا أدارات مختميذذة وألن هذذذ  المشذذروعات سذذوف  يجذذب التعذذرف عمذذا المشذذروعات -4

يجذب التنسذيق بينهذا وأدايهذا ابذل أن  ،تيثر عما حمل العمذل وكذذلك األنشذطة فذب الدارات المختميذة
 يحسن كل مدير أنشطته.
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وهذذب مشذذروعات لتحسذذين العمميذذات عمذذا  ،تحديذذد المشذذروعات الخاصذذة بمسذذتو  النشذذاط المحذذدد -5
المشذذذروعات التذذذب مذذذن شذذذأنها أن تحقذذذق أهذذذداف المنظمذذذة وتيذذذب  اختيذذذارو  ،اليذذذرد مسذذذتو  النشذذذاط 

 اجات العم ء.تيحاب
 والخطوة األخيرة هب تقرير األنشطة وحمل العمل لمسنة المقبمة. -6

   .(ABB) (والموازنة عمى أساس النشاطABC) ن نظام التكاليف عمى أساس النشاطبي العالقة
التكذاليف  بأنهذا نظذام نظام الموازنة عما أساس النشاط (Cooper and Kaplan) وصفلقد      

 والحاجة ألا نظام الموازنة عمذا أسذاس النشذاط ،بABC in reverseمعكوساا بعما أساس النشاط 
ثمذذذة ت والتذذذب تكذذذون عذذذادة ممداد الموازنذذذة التقميديذذذة فذذذب المنشذذذآنابعذذذة مذذذن التحيظذذذات عمذذذا عمميذذذة أعذذذ

وهذذا  ،لمموازنذة فذب السذنوات السذابقة والدارة العميذا بلتذافة نسذبة رينبمياوتات ونقاشذات بذين المذدي
لكذذذن مذذذا نظذذذام و  وفعاليذذذة اسذذذتخدام المذذذوارد المتاحذذذةنذذذادراا مذذذا ينصذذذف بعذذذض القتذذذايا مثذذذل النتاجيذذذة 

لذذذا  ،عتبذذار مذذا هذذب حاجتنذا الحقيقيذذة مذذن المذذواردأيميمذون ألذذا  يرينالمذذدالموازنذة عمذذا أسذذاس النشذذاط 
 :(2007)الجخمب، باآلتب  نيقومو  يرينن المدلف
ومن ثم يتنبأ المديرين بالطمب عما  ،حساب وتحديد مستو  النتاج والمبيعات فب السنة القادمة -1

 حساب الطمب عما الموارد وفق ما تتطمبه األنشطة. يتماألنشطة فب المنشأة وبعد ذلك 
 ة.ااة األنشطتحديد الطمب الحقيقب من الموارد مبنياا عما عينات وط -2

هيذذز كوسذذيمة لتج تسذذتخدم المنشذذآت التذذب تطبذذق نظذذام التكذذاليف عمذذا أسذذاس النشذذاط مذذا  البذذاا و      
ن الموازنذذذة تركذذذز عمذذذا األنشذذذطة الموزعذذذة أ  محذذذددة تكميتهذذذا أحيذذذث  الموازنذذذة عمذذذا أسذذذاس النشذذذاط،

فذب  كما أن المنشآت التب تستخدم هذا النظام يعتمد عما األنشطة المخطط لها مسبقاا  ،بشكل عادل
حسذذابات التكميذة وتوزيذذا وتحديذذد ركذذز عمذا تصذذميم نظذام التكميذذة عمذذا أسذاس النشذذاط ي حذين نجذذد أن

 التكمية بشكل أكثر داة.
النشذاط  نظام التكاليف عما أساسبين المياهيم األساسية واالخت فات  (2) رام الشكليوت  و     

  .(Horngren, et. al., 2008)والموازنة عما أساس النشاط 
 (2رام ) كلشال
 بين النظامين خت فاتواال أوجه االتياق

) انتكانٍف عهى أساس اننشاط       (                ABB) انمىازنة عهى أساس اننشاط  ِ  ِABC) 
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 .(Horngren, et. al., 2008: 319المصدر: )
 

  :(ABB) إعداد الموازنة عمى أساس النشاط مقومات
التكذاليف ة نقطذة البذدء وحجذر األسذاس الذذ  يقذام عميذه نظذام عد تحميل األنشذطة فذب أ  منشذأيُ      

نه من المهم القيذام باألنشذطة المطموبذة التذب ال يمكذن  االسذتغناء أحيث  ،المبنب عما أساس النشاط
ة ونتا جهذذا وتحقيذذذق رتذذا المهتمذذين الذذذذ  أعمذذذال المنشذذعنهذذا بالشذذكل الصذذحي  ويذذذيثر ايجابيذذاا فذذب أ

 .(68: 2009، )أبو محسن س فب تحقيق نتا ج مستمرةينعك
ن التحديذذد السذذميم لألنشذذطة مهمذذاا فذذبو       نظذذام  هذذذا لذذذا فذذلن أعذذداد الموازنذذة عمذذا أسذذاس النشذذاط ا 

 ،ليف بشذكل دايذقخاصذاا فذب تحديذد األنشذطة والتكذا ،التكذاليف عمذا أسذاس النشذاط يعتمد عما نظام

 مسبباث المصادر
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الموازنذة مقومات نظذام من تعتبر  أساس النشاطومن هذا المنطمق فلن مقومات نظام التكاليف عما 
التكذاليف  ونظذام ذات الع اة بالموازنذات والجامعذات من خ ل القراءاتكذلك و  ،أساس النشاط عما

ات ال زمذة لتطبيذق يمكذن صذيا ة المقومذ، أسذاس النشذاط الموازنذة عمذاونظذام  ،عما أسذاس النشذاط
 : (Brimson and Antos, 1999)عما النحو اآلتب أساس النشاط الموازنة عمانظام 

 .عما أساس النشاط نظام الموازنة دارة العميا ودعمها لتطبيقالتبنب  -1
تذذافة بال ،تطبيذذق نظذذام الموازنذذة عمذذا أسذذاس النشذذاطال زمذذة ل تذذوفر الكيذذاءات العمميذذة والعمميذذة -2

 .عممية التغيير ألا تقبل
تكذون اذادرة عمذا تذوفير البيانذات  والكميذات الجامعيذة محاسبة سميمة لد  الجامعذات توفر أنظمة -3

 والمعمومات الدايقة بشكل سهل وميسور وبأال التكاليف.
 .د عما أنجاح تطبيق نظام الموازنة عما أساس النشاطيساع توفر هيكل أدار  لمجامعات -4
 المقدمة لمطمبة. التعميميةت تنوع وتعقد الخدما -5
 .الجامعية والكميات تنوع األنشطة المساندة فب الجامعات -6
رة مذذن هيكذذل نسذذبة كبيذذ الجامعيذذة والكميذذات فذذب الجامعذذاتيشذذكل مذذزيج التكذذاليف  يذذر المباشذذرة  -7

 .تكاليف
 . عما تقديم خدماتها بين الميسسات التنافس -8
 :(ABB) اس النشاطبمدخل الموازنة عمى أس االهتمامب اسبأ

 هناك مشكمتان تسببهما الموازنة النقدية:      
 ال تيد  ألا اتخاذ ارارات مالية سميمة بسبب عدم تحديد التكاليف بشكل محدد ومناسب.  -1
 عدم القدرة عما تحديد المشاريا والخدمات التب تشممها التكمية.  -2

يعمل عما حساب التكمية الحقيقية بشكل محدد  ة عمب أساس النشاطالموازنبينما نجد أن نظام      
عمذا  تقذوم الموازنذة عمذا أسذاس النشذاطحيث  ،بحيث تتيق ما تواعات العم ء وتطابقها ما الموارد

ويعتبذذذر نظذذذام التكذذذاليف عمذذذا  ،تحديذذذد المنتجذذذات والخذذذدمات والتكذذذاليف  يذذذر المباشذذذرة بشذذذكل حقيقذذذب
والهذذدف مذذن ذلذذك هذذو تحديذذد التكميذذة  ،النتذذا ج وسذذيمة ربذذط بذذين تكذذاليف األنشذذطة مذذاط أسذذاس النشذذا

والتكذذاليف الحقيقيذذة تشذذمل التكذذاليف المباشذذرة بالتذذافة ألذذا حصذذة  ،الحقيقيذذة لممنشذذأة عذذن الخذذدمات
نظذذام الموازنذذة عمذذا حيذذث نجذذد أن المنشذذآت التذذب تعتمذذد عمذذا  ،عادلذذة مذذن التكذذاليف  يذذر المباشذذرة

 (.           NDMA, 2002حصول عما عا د أعما )تكون النتيجة تخييض التكاليف وال أساس النشاط
 :(ABB) النشاطمزايا الموازنة عمى أساس 

 2005)و (Haluk, 2010) مذذذذن مزايذذذذا هذذذذب بالعديذذذذد الموازنذذذذة عمذذذذا أسذذذذاس النشذذذذاطتتمتذذذذا      
Moustafa,  .) 
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تذذاج األنشذذطة المطموبذذة لن، المذذوارد، و تتبنذذب ع اذذة بذذين المنتجذذاالموازنذذة عمذذا أسذذاس النشذذاط  -1
  .المنتجات

العامذذة المتعمقذذة  التكذذاليف النتاجيذذة وتذذا األهذذداف لتقميذذلبالموازنذذة عمذذا أسذذاس النشذذاط  تقذذوم -2
  .بالمنتجات

 :ة منهاأمة بين األنشطة مما يساعد عما تحقيق مكاسب كثيرة لممنشءتعمل عما الموازنة والموا -3
 . والحصول عما عا د أعما كاليفض التيخيتالقدرة عما التخطيط السميم والراابة الجيدة و 

تحميل احتياجات العميل من المذوارد وربطهذا باألهذداف  تعمل عمافتركز عما متطمبات العميل  -4
 .         ط لها عما المد  القصير أو الطويلالستراتيجية المخط

شو  تحقيق األهداف الستراتيجية لممنشأة تساعد عما -5  .لموازنةأعداد االموظيين فب  جميا راكا 
 ة.ل الجماعب ويوفر المعمومات لممنشأيعزز العم أساس النشاط الموازنة عمااستخدام نظام  -6
 ساعد فب تحميل التكاليف الثابتة وتحديد الجراءات الكمية لألنشطة الخدمية.ت -7
تمكذذذن مذذذن اتخذذذاذ اذذذرارات اسذذذتثمارية بشذذذكل دايذذذق وذلذذذك نتيجذذذة تحديذذذد التكميذذذة الحقيقيذذذة دون أ   -8
 جازفة.م
 عمل عما تحسين الع اات ما العم ء من خ ل تواا ما يحتاجونه وفق الموارد المتاحة.ت -9

عمذذا تخطذذيط العمميذذات المسذذتقبمية بشذذكل صذذحي  مذذن خذذ ل تحديذذد التكذذاليف سذذاعد المذذديرين ت -10
 .المباشرة و ير المباشرة بداة

 :(ABB) أساس النشاط الموازنة عمىالتي تواجه تطبيق نظام  والصعوبات المشكالت
 اآلتذذبتمثذذل فذذب ت أسذذاس النشذذاط الموازنذذة عمذذاهنذذاك عذذدة صذذعوبات تحذذول دون تطبيذذق نظذذام      

(Moustafa, 2005 :) 
 عند طرح نظام حديث فب أعداد الموازنات.اومة التغييرات من ابل الموظيين مق -1
خوفذاا مذن  أسذاس النشذاط عمذا الموازنذةلمنظذام الحذديث فذب أعذداد  الدارة العميذا دعذمو  تبنذب عدم -2

 .زيادة التكاليف
  من المحاسبين المدربين ذو  الخبرة العالية. عدم توفر الكياءات العممية والمهنية  -3
الموازنذة عدم توفر موظيين ذو  خبرة فب استخدام األجهزة االلكترونية يحول دون تطبيذق نظذام  -4

  ،بشكل صحي  ومجد  عمب أساس النشاط
 حديد وتقدير التكاليف يحول دون تطبيق المدخل الحديث لمموازنات.صعوبة ت -5
نتيجذذة تذذداخل وتنذذوع المنتجذذات  بشذذكل دايذذق ديذذد األنشذذطة التذذب تتذذيف ايمذذةصذذعوبة تحميذذل وتح -6

 وبالتالب تداخل التكاليف عما المنتجات والخدمات. ،وكذلك الخدمات
ة المنشذآت بأهميذة تطبيذق نظذام الموازنذة عدم ايام الجمعيذات المهنيذة بذدورها المطمذوب فذب توعيذ -7

 عما أساس النشاط.
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                                        عدم توفر التمويل ال زم لتطبيق نظام الموازنة عما أساس النشاط. -8
 في الجامعات الفمسطينية: الموازناتنظام إعداد 

مات االجتماعيذة التذب تحذرص الذدول عمذا تعد الخدمات التعميمية أحد  الركا ز األساسية لمخد     
البشر  الذ  يعد االستثمار فب العنصر ، حيث أن تقديم تمك الخدمات يعنب ألفراد المجتماتقديمها 

تسذتخدم الجامعذات اليمسذطينية نظذام و  لمتنمية االاتصذادية واالجتماعيذة أل  مجتمذا. الركيزة األساس
ن أدوات التخطيط والراابة ويسذتخدم فذب أعذدادها األسذموب م ات التقديرية باعتبارها أداة مهمةالموازن

 ية:يخية، ويتم ذلك عبر الخطوات اآلتالتقميد  الذ  يعتمد عما البيانات التار 
تقوم الجهة المختصة فب الجامعذة بلصذدار اذرار بتشذكيل لجنذة أعذداد الموازنذة والتذب تتكذون مذن  -1

و مذذن ينذذوب عنذذه بالتذذافة ألذذا ممثذذل عمذذا عذذدة جهذذات داخذذل الجامعذذة تتتذذمن النا ذذب الدار  أ
 ذات الع اة. دا رة المالية و يرها من الدوا رال
تقوم المجنة المختصة بتحتذير كافذة الرسذا ل والنمذاذج المتعمقذة بلعذداد الموازنذة وتعميمهذا عمذا  -2

تحة كافة كافة الكميات والعمادات والدوا ر فب الجامعة، ويتم منحهم تاريإ الست م هذ  النماذج مو 
 االحتياجات السنوية معبراا عنها باألراام.

 المختمية فب الجامعة. ات اليرعية من الكميات والدوا ريتم تجميا كافة النماذج والموازن -3
يتم دراسة الموازنات اليرعية بتعمق والتنسيق والتياهم ما الجهذة المعنيذة عنذدما يكذون مبالغذة أو  -4

 الموازنة.عدم وتوح فب أ  بند من بنود 
يذذتم تجميذذا كافذذة البنذذود فذذب الموازنذذات اليرعيذذة فذذب موازنذذة عامذذة، ترفذذا ألذذا الجهذذة المعنيذذة وبعذذد  -5

المراجعذذذة والتذذذدايق يذذذتم رفعهذذذا ألذذذا مجمذذذس الجامعذذذة التخذذذاذ القذذذرار، ومذذذن ثذذذم ألذذذا مجمذذذس األمنذذذاء 
 العتمادها بشكل نها ب.

 بعد االعتماد تحول الموازنة ألا الدا رة المالية لدخالها لمحاسوب وبدء العمل عميها. -6
عند دخول السنة الجديدة تتم كافة العمميات وطمبات الصرف وفقاا لبنود هذ  الموازنة موزعة  -7

 عما الكميات.
 :لجامعاتفي ا (ABCالنشاط )عمى أساس تكاليف النظام إعداد الموازنة حسب  خطوات

الدولذذة  تخصصذذه مذذا لهذذا، وتذذآلة المتاحذذة الماليذذة والمذذوارد المكانيذذات الجامعذذات مذذن امذذة تعذذانب    
الموازنذة تذرورة أعذداد  عتمادات مالية لإلنياق عما الخدمات التعميمية وعميه تزداد الحاجة ألامن ا

ت آزنذة فذب المنشذعذداد المواأ تمذر عمميذةو  بهدف ترشيد التكاليف والراابذة عميهذا.عما أساس النشاط 
             (:2007 ،)الجخمب النشاط بالخطوات اآلتية اسأسالتكاليف عما  وفق نظام التعميمية

 التنبي بكميات المخرجات فب اليترة المنو  عمل موازنة لها. -1
أ  مذا هذب األنشذطة التذب البذد وأن تقذوم بهذا المنشذأة قدير حاجذة هذذ  المخرجذات مذن أنشذطة؛ ت -2

 .الكميات المتنبأ بها من المخرجاتول عما حتا تستطيا الحص
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أ  ما هب الموارد وكمياتها التب تسذاعد عمذا انجذاز األنشذطة  ،تقدير حاجة األنشطة من موارد -3
 المقدرة.

بطريقة عكسذية نقذوم بتخصذيص المذوارد عمذا األنشذطة لنذتمكن مذن تحديذد تكميذة كذل نشذاط مذن  -4
 األنشطة.

 معرفة الكاممة والدايقة لتكاليف هذ  المخرجات.لمتخصيص تكاليف األنشطة عما المخرجات  -5

وأسعارها فب فترة الموازنة يتم تحديد اليرادات  عما كميات المخرجات الخطوة األولا عتمادباال -6
 السنوية.

عمذا  تكذاليفالترتيب وتنظيم جانبب المصاريف واليرادات ينذتج عنذدنا موازنذة معذدة وفقذاا لنظذام  -7
 .أساس النشاط

 تحميميةالدراسة ال
 :سةاالدر  منهج

 مجتمع وعينة الدراسة:* 
 ( جامعذذذات6يتكذذذون مجتمذذذا الدراسذذذة مذذذن جميذذذا الجامعذذذات العاممذذذة فذذذب اطذذذاع  ذذذزة وعذذذددها )     

)الجامعة الس مية، جامعة األزهر، جامعة األاصا، جامعة فمسطين، جامعة األمة، جامعة القدس 
 ينذذة لمدراسذذة واذذد بمذذم حجذذم المجتمذذابكاممذذه كعولصذذغر حجذذم المجتمذذا تذذم أخذذذ المجتمذذا  ،الميتوحذذة(

وتذم اسذترداد  ،باليد أعتاء لجنة الموازنةستبانة عما جميا موظف وموظية، واد تم توزيا ال (32)
 صالحة لمدراسة. د تيحصها تبين أن جميعهاوبع جميا االستبانات

 :الدراسةأداة * 
ع الدراسة والتب كان لهما األثر اليعال فب الدراسات السابقة المتعمقة بموتو  بعد االط ع عما     

، تذذم أعذذداد (2008ودراسذذة )أبذذو رحمذذة،  (2009، البشذذيتبتصذذميم االسذذتبانة، ومذذن أبرزهذذا دراسذذة )
تذوفر المقومذات ال زمذة لتطبيذق نظذام الموازنذة عمذا استبانة خصصت لجما المعمومات حول بمد  

يث تغطذب فرتذيات الدراسذة. واذد تذم اختبذار ب بحأساس النشاط فب الجامعات العاممة فب اطاع  زة
 تأليذذذت مذذذن خمسذذذةالصذذدق الظذذذاهر  ل سذذذتبانة عذذذن طريذذذق عرتذذذها عمذذذا مجموعذذذة مذذذن المحكمذذذين 

أشذذذخاص أسذذذاتذة جامعذذذات فمسذذذطينية متخصصذذذين فذذذب المحاسذذذبة والحصذذذاء واذذذد أخذذذذ رأ  السذذذادة 
اد تم تقسيم االستبانة ألذا و  .المحكمين بعين االعتبار، وبذلك خرجت االستبانة فب صورتها النها ية

  :مجموعات كالتالب ث ث
  .حتو  عما الخصا ص العامة لمجتما وعينة الدراسةت: المجموعة األولى
تذوفر المقومذات ال زمذة لتطبيذق نظذام الموازنذة عمذا أسذاس النشذاط مذد   تنذااش :المجموعة الثانيةة

  .األولا الر يسة تخص اليرتية( متغيرات 8) ، وتتكون منفب الجامعات العاممة فب اطاع  زة
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عذذد القيمذذة تو  %9223 ، لجميذذا المتغيذذراتCronbach's Alphaوتتذذراوح ايمذذة أليذذا كرونبذذاخ      
 ,Amir and Sonderpandian) ثرك%( فذذأ60هذذب ) خبذذانو يذذا كر ألل مذذامعل  ياا أحصذذا لو المقبذذ

هذداف أ يذقحقايتها فذب تدامصذان ألذا م نذطواالة ناتباالسذ جا نتذمذاد عتانيذة مكاعنا أي اذه. و (2002
 0.767و  0.596الدراسذذة. والصذذدق البنذذا ب ل سذذتبانة يشذذير ألذذا أن معامذذل االرتبذذاط يتذذراوح بذذين 

وهذا يبين أن محتو  كذل متغيذر مذن متغيذرات االسذتبانة لذه ع اذة اويذة بهذدف الدراسذة عنذد مسذتو  
 (.0205داللة )

( Sample Kolmogorov-Smirnov-1سذمرنوف ) -كمذا تذم اسذتخدام اختبذار كذولمجروف
لمعرفذة هذل البيانذات تتبذا التوزيذا الطبيعذب أم ال. واذد بينذت نتذا ج االختبذار أن ايمذة مسذتو  الداللذذة  

 ، وهذذا يذدل عمذا أن البيانذات تتبذا التوزيذا الطبيعذب(sig.05.0) 0205لكذل متغيذر أكبذر مذن 
 يجب استخدام االختبارات المعمميه.بالتالب و 

تحذول دون تطبيذق نظذام الموازنذة عمذا أسذاس  التب معوااتوالتنااش الصعوبات  موعة الثالثة:المج
 .( فقرات7تكون من )وت ،ةط فب الجامعات العاممة فب اطاع  ز انشال

تمذذذاداا عمذذذا مقيذذذاس ليكذذذرت ذ  واذذذد تذذذم تحديذذذد المتوسذذذط الحسذذذابب المذذذرج  بذذذأوزان حذذذددت اع     
 (.Five Point Likert Scale) لتجميا البيانات الخمس الدرجات

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 االنحذراف المعيذار ، واد تم استخدام االختبارات الحصا ية التالية: النسب الم ويذة والتكذرارات،     

اختبذذار أليذذا كرونبذذاخ لمعرفذذة ثبذذات فقذذرات االسذذتبانة، معامذذل ارتبذذاط بيرسذذون لقيذذاس صذذدق اليقذذرات، 
 One، واختبذار التبذاين األحذاد  One sample T-testاختبذار  ،سذمرنوف -اختبار كولومجروف

Way ANOVA. 
 التحميل الوصفي لخصائص عينة الدراسة:

 المؤهل العممي: -8
، بكذذالوريوس وماجسذذتير، ودكتذذورا  العممذذب مذذيهمهمالمبحذذوثين  جميذذان أ( 1يوتذذ  جذذدول راذذم )     

ستبانة والجابة عميها وتزويد  بالمعمومذات ال زمذة، وهذا يطم ن الباحث لقدرتهم عما تيهم أس مة اال
 وكياءة المبحوثين. عما ادراتأيجابب ميشر  العالب كما أن الميهل العممب

 (1) جدول رام
 الميهل العممبتوزيا مجتما الدراسة حسب 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العممي
 6225 20 بكالوريوس

 2821 9 ماجستير

 924 3 دكتورا 
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  80000 72 المجموع

 التخصص العممي: -2
، محاسذذبة( مذذن عينذذة الدراسذذة تخصصذذهم العممذذب 8424( أن مذذا نسذذبته )2وتذذ  جذذدول راذذم )ي     

وبالتذذالب يتواذذا أن تكذذون  .وهذذذا دليذذل عمذذا وعذذب الدارة عمذذا االختيذذار المناسذذب لمميهذذل المطمذذوب
 يمكن االعتماد عميها.الجابات عما االستبانة عما درجة من الداة والمصدااية 

 (2) جدول رام
 التخصص العممبتوزيا مجتما الدراسة حسب 

 النسبة المئوية التكرار التخصص العممي
 8424 27 محاسبة

 924 3 أدارة أعمال

 622 2 عموم مالية ومصرفية

  80000 72 المجموع

 المسمى الوظيفي: -7
سذذذتبانة هذذذم مذذذن ذو  الموااذذذا الوظيييذذذة ( أن معظذذذم مذذذن اذذذام بتعب ذذذة اال3)جذذذدول راذذذم  يوتذذذ      

، وهذا يدعم ويعزز الثقة فب ونا ب أدار  المتقدمة؛ محاسبون ومدراء ماليون ونوابهم، وريساء أاسام
 المعمومات المجمعة بواسطة االستبانة.

 
 

 المسما الوظييبتوزيا مجتما الدراسة حسب : (3) جدول رام
 
 
 
 
 
 
 عدد سنوات الخبرة: -9

وهذا  سنوات 5تزيد خبرتهم عن من أفراد العينة  (%93.7) ما نسبته ( أن4جدول رام ) يوت     
يعذذزز مذذن اذذدرتهم عمذذا التعامذذل مذذا  ، كمذذا أنذذهعممهذذم فذذب مجذذال دليذذل عمذذا الخبذذرة العمميذذة الجيذذدة

 االستبانة وتعب تها بشكل موتوعب.

 عدد سنوات الخبرةتوزيا مجتما الدراسة حسب : (4) جدول رام
 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي
 2520 8 محاسب

 3725 12 ر يس اسم

 1225 4 مدير مالب

 924 3 مدير عام

 1526 5 نا ب أدار 

  80000 72 المجموع
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 623 2 سنوات 5ال من أ

 5020 16 سنوات 5-10

 4328 14 سنوات 10أكثر من 

  80000 72 المجموع

 

 عدد الدورات التدريبية التي حضرتها في إعداد وتنفيذ الموازنات:  -0
دورات،  3% مذذن المبحذذوثين اذذد حتذذروا أكثذذر مذذن 2821ن مذذا نسذذبته ( أ5يوتذذ  جذذدول راذذم )     

، مذا بالقدر الكافب ر م أهميتها فب تطوير كوادرهذا ون حظ أن الجامعات لم تهتم بالدورات التدريبية
تعذد المذدخل األسذاس والذر يس لكسذب المهذارات الينيذة والتطبيقيذة وتحويذل  ورات التدريبيذةن الذدالعمم أ

المزيذذذد مذذذن الذذذدورات  عقذذذد يجذذب عمذذذا الجامعذذذات وبالتذذذالب العمذذوم النظريذذذة ألذذذا وااذذذا عممذذذب تنييذذذذ .
 .فب مجال أعداد الموازنات وخاصةا موازنة األنشطة لموظييها التدريبية

 (5) جدول رام
 التدريبية التب حترتها فب أعداد وتنييذ الموازناتعدد الدورات 

 النسبة المئوية التكرار عدد الدورات التدريبية التي حضرتها في إعداد وتنفيذ الموازنات
 4026 13 ال من ث ث دوراتأ

 2821 9 دورات فأكثر 3

 3123 10 ال يوجد

  80000 72 المجموع

 

 :فرضيات الدراسةتحميل واختبار 
( لتحميذذل فقذذرات االسذذتبانة، One Sample T-testلمعينذذة الواحذذدة )  Tاسذذتخدام اختبذذار  تذذم     

 أكبذرالمحسذوبة  t ايمذةمحتواهذا أذا كانذت وتكون اليقرة ايجابية بمعنا أن أفذراد العينذة يوافقذون عمذا 
بذر ( والذوزن النسذبب أك0205) من أالمستو  المعنوية ( )أو 220)والتب تساو  الجدولية  tمن ايمة 

 t ايمذةوتكون اليقذرة سذمبية بمعنذا أن أفذراد العينذة ال يوافقذون عمذا محتواهذا أذا كانذت  %(،60من )
( 0205أاذل مذن )مسذتو  المعنويذة  ( )أو-220)الجدوليذة والتذب تسذاو   t ايمةالمحسوبة أصغر من 
معنويذة لهذا مسذتو  الة أذا كذان العينذة فذب اليقذرة متوسذط  راءوتكون  %(،60والوزن النسبب أال من 

 (.Levine, et. al., 2010( )0205أكبر من )
 الفرضية الرئيسة األولى:

 العاممذذة فذذب اس النشذاط فذذب الجامعذاتتتذوفر المقومذذات ال زمذة لتطبيذذق نظذام الموازنذذة عمذا أسذذ     
 . ويتيرع منها اليرتيات اليرعية التالية:اطاع  زة

 : الفرضية الفرعية األولى
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 اس النشاط في الجامعاتدارة العميا ودعمها لتطبيق نظام الموازنة عمى أستؤثر توجهات اإل     
 .05.0عند مستوى داللة  عمى فرص تطبيقهتأثيرًا ذو داللة إحصائية  العاممة في قطاع غزة

 3272 يسذاو  ااألولذ لجميذا فقذرات اليرتذية اليرعيذة ( أن الوسذط الحسذابب6يبين جذدول راذم )     
المحسذوبة  t%ب وايمذة 60ب كبذر مذن الذوزن النسذبب المتوسذط% وهذو أ74238يسذاو   الوزن النسببو 

 وكذذلك بمغذت القيمذة االحتماليذة ،2204الجدولية والتب تسذاو   tكبر من ايمة وهب أ 72606 تساو 
ممذا يذدل عمذا  .02535 لألسذ مة مجتمعذة ، كما بمم االنحذراف المعيذار 0205ال من وهب أ 0.000

العاممذذة  فذب الجامعذات الموازنذذة عمذا أسذاس النشذاطدعمهذا لتطبيذق نظذام وجهذات الدارة العميذا و تأن 
وهذذذا ييهمنذذا  ،بدرجذذة كبيذذرة 05.0 عنذذد مسذذتو  داللذذة ر عمذذا فذذرص تطبيقذذهيذذيث فذذب اطذذاع  ذذزة
 (.2009شيتب، ودراسة )الب( 2008واد اتيقت هذ  النتيجة ما دراسة )أبو رحمة،  لقبول اليرتية.

 
 
 
 
 
 
 

 (6جدول رام ) 
  (ABBتطبيق نظام )دعمها لتوجهات الدارة العميا و أثر  يبين

 العاممة فب اطاع  زة فب الجامعات
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 عمذذذا أسذذذاس النشذذذاطيعذذذد ميهذذذوم نظذذذام الموازنذذذة  1
(ABB)  بالنسذذذذذذبة لدارةمذذذذذذن الميذذذذذذاهيم الحديثذذذذذذة 

 . الجامعة
4.06 0.914 81.25 6.579 0.000 

تتبنذذذذذذذذذا وتذذذذذذذذذدعم أدارة الجامعذذذذذذذذذة تطبيذذذذذذذذذق نظذذذذذذذذذام  2
(ABB.) 

3.00 1.136 60.00 0.000 1.000 

تيذذذوق  ( فذذب الجامعذذةABBتكميذذة تطبيذذق نظذذذام ) 3
 .المنافا المتواعة

3.19 1.091 63.75 0.973 0.338 

 0.000 7.915 81.25 0.759 4.06تحسذذين ايذذاس فذذب  (ABBظذذام )نيسذذاعد تطبيذذق  4
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 األداء.

يسذذذاعد فذذذب  (ABBتطبيذذذق نظذذذام )فذذذب اعتقذذذادك  5
 .أحكام الراابة عما نيقات الجامعة

4.19 0.644 83.75 10.424 0.000 

 (ABBنظذذذذذذام )الجامعذذذذذذة وفقذذذذذذَا ل موازنذذذذذذةأعذذذذذذداد  6
 يساعد فب الحصول عما المزيد من التمويل.

3.81 0.821 76.25 5.601 0.000 

 0.000 7.606 74.38 0.535 3.72 جميع الفقرات 

 

 : ةالثاني الفرضية الفرعية
تةأثيرًا ذو داللةة  العاممةة فةي قطةاع غةزة يؤثر توفر أنظمة محاسبية محوسةبة لةدى الجامعةات     

 .05.0عند مستوى داللة  الموازنة عمى أساس النشاطإحصائية عمى فرص تطبيق نظام 
 3209 يسذذاو  ةالثانيذذ لجميذذا فقذذرات اليرتذذية اليرعيذذة( أن الوسذذط الحسذذابب 7يبذذين جذذدول راذذم )     

المحسذوبة  t%ب وايمذة 60ب توسذطالمكبذر مذن الذوزن النسذبب % وهذو أ79288 يسذاو  والوزن النسبب
 مذة االحتماليذةوكذذلك بمغذت القي ،2204الجدولية والتب تسذاو   tكبر من ايمة وهب أ 92403تساو  
 ممذا يذدل عمذا .02598كما بمم االنحذراف المعيذار  لألسذ مة مجتمعذة  ،0205ال من وهب أ 0.000

فذذب تطبيذذق نظذذام يذذيثر  العاممذذة فذذب اطذذاع  ذذزة تذذوفر أنظمذذة محاسذذبية محوسذذبة لذذد  الجامعذذات أن
 . وادقثىل انفرضٍة تانًوتان ،بدرجة كبيرة 05.0 عند مستو  داللة الموازنة عما أساس النشاط

 .(2008واختميت ما دراسة )أبو رحمة،  (2009اتيقت هذ  النتيجة ما دراسة )البشيتب، 
 (7جدول رام )

 (ABBتوفر أنظمة محاسبية محوسبة فب تطبيق نظام ) يبين أثر
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 نظذذذام محاسذذذبب محوسذذذب فذذذب الجامعذذذة، اسذذذتخدام  1  
 (.ABBيساعد فب تطبيق نظام )

4.31 0.859 86.25 8.643 0.000 

تكذذون  ية جيذذدة لذذد  الجامعذذةمحاسذذب أنظمذذةتذذوفر   2
 .ادرة عما توفير معمومات بشكل أكثر داةا

4.06 0.801 81.25 7.506 0.000 

3 

 
عما  ناءا ب عداد الموازنة فب الجامعةلجنة أ تشكل

العممية والعممية.                  الكياءة   
3.97 0.967 79.38 5.669 0.000 

لجنذذذة الموازنذذذة األسذذذس العمميذذذة الحديثذذذة فذذذب  تتبذذذا 4
 .لمجامعة أعداد الموازنة

3.78 0.870 75.63 5.079 0.000 

5 

 
أنظمذذذذة محاسذذذذبية تتميذذذذز تذذذذوفر أجذذذذراءات و  يسذذذذهل

 (.ABBتطبيق نظام ) بالمرونة
3.84 0.677 76.88 7.048 0.000 
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 0.000 9.403 79.88 0.598 3.99 جميع الفقرات 

 

 : ةالثالث الفرضية الفرعية
تةأثيرًا ذو داللةة  الجامعةات العاممةة فةي قطةاع غةزة يؤثر توفر الكفاءات العممية والمهنية لدى     

 .05.0الموازنة عمى أساس النشاط عند مستوى داللة تطبيق نظام  إحصائية عمى فرص
 3270يسذذاو   ةالثالثذذ الوسذذط الحسذذابب لجميذذا فقذذرات اليرتذذية اليرعيذذة( أن 8يبذذين جذذدول راذذم )     

المحسذذذوبة  t%ب وايمذذذة 60ب كبذذذر مذذذن الذذذوزن النسذذذبب المتوسذذذط% وهذذذو أ74 يسذذذاو  والذذذوزن النسذذذبب
 بمغت القيمذة االحتماليذةوكذلك ، 2204 الجدولية والتب تساو  tكبر من ايمة وهب أ 82217تساو  

ممذا يذدل عمذا  .0.482كما بمم االنحذراف المعيذار  لألسذ مة مجتمعذة  ،0205ال من وهب أ 0.000
تطبيذق  تأثيراا ذو داللة أحصا ية عما فرص الجامعات ييثر توفر الكياءات العممية والمهنية لد  أن

ابذذذول  ، وبالتذذذالببدرجذذذة كبيذذذرة  05.0 عنذذذد مسذذذتو  داللذذذة الموازنذذذة عمذذذا أسذذذاس النشذذذاطنظذذذام 
 (.2009( ودراسة )البشيتب، 2008واد كانت النتيجة متقاربة ما دراسة )أبو رحمة، اليرتية. 

 
 

 
 (8جدول رام )

 (ABBفب تطبيق نظام ) توفر الكياءات العممية والمهنيةيبين أثر  
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ديثذذذذذذة ال زمذذذذذذة فذذذذذذب السذذذذذذوق البرمجيذذذذذذات الح فراتتذذذذذذو  1
 (.ABBنظام ) الستخدامها فب تطبيق

3.25 0.950 65.00 1.488 0.147 

يمكذذذذن االسذذذذتعانة بهذذذذم لمعرفذذذذة كيييذذذذة  خبذذذذراء يتذذذذوافر 2
 (.ABBتطبيق نظام )

3.31 0.896 66.25 1.973 0.057 

عمذا اواعذد وأسذاليب  حاليذةموازنذة الجامعذة ال ترتكز 3
 .نمطية

4.00 0.672 80.00 8.418 0.000 

 تقميذذذذذد  عذذذذذن تحديذذذذذدال عجذذذذذز نظذذذذذام الموازنذذذذذة يمثذذذذل 4
بشذذذكل دايذذذق، حذذذافزاا لتبنذذذب  طالذذذبعناصذذذر تكميذذذة ال

 (.ABBنظام )

3.78 0.751 75.63 5.887 0.000 

تطبيذذذق  يسذذذهل تذذذوافر الكذذذادر الميهذذذل لذذذد  الجامعذذذة 5
 .(ABB)نظام 

4.16 0.808 83.13 8.099 0.000 



 

 - 24 - 

 0.000 8.217 74.00 0.482 3.70 جميع الفقرات 

 
 : ةالرابع الفرعية الفرضية

تةةأثيرًا ذو داللةةة  العاممةةة فةةي قطةةاع غةةزةيةةؤثر وجةةود هيكةةل تنظيمةةي سةةميم لةةدى الجامعةةات      
 .05.0إحصائية عمى فرص تطبيق نظام الموازنة عمى أساس النشاط عند مستوى داللة 

 3286يسذذاو   ةالرابعذ الوسذذط الحسذابب لجميذا فقذرات اليرتذذية اليرعيذة( أن 9يبذين جذدول راذم )     
المحسذوبة  t%ب وايمذة 60ب كبذر مذن الذوزن النسذبب المتوسذط% وهذو أ77219والوزن النسبب يسذاو  

 االحتماليذةوكذلك بمغت القيمذة ، 2204الجدولية والتب تساو   tكبر من ايمة وهب أ 62949تساو  

ممذا يذدل عمذا  .0.700، كما بمم االنحذراف المعيذار  لألسذ مة مجتمعذة 0205ال من وهب أ 0.000
عمذذا فذذرص تطبيذذق نظذذام الموازنذذة عمذذا أسذذاس  يذذيثر وجذذود هيكذذل تنظيمذذب سذذميم لذذد  الجامعذذة أنذذه

واذذذد كانذذذت النتيجذذذة  ابذذذول اليرتذذذية. وبالتذذذالب، بدرجذذذة كبيذذذرة 05.0 عنذذذد مسذذذتو  داللذذذةالنشذذذاط 
 .(2008ما دراسة )أبو رحمة،  تواختمي (2009متقاربة ما دراسة )البشيتب، 

 
 
 

 (9جدول رام )
 (ABBعما فرص تطبيق نظام ) جود هيكل تنظيمب سميمو  يبين أثر
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بالمرونذة فذب أدخذال  ل الدار  لمجامعذةالهيكذ يسم  1
 .دي ت ترورية عند تنييذ الموازنةأية تع

3.59 0.837 71.88 4.013 0.000 

عما مستو  كل دا رة أو كل  أعداد الموازنة يتم 2
 اسم.

4.34 0.865 86.88 8.783 0.000 

عذذن أعذذداد الموازنذذة فذذب  اسذذم خذذاص مسذذ ول يوجذذد 3
 .الجامعة

3.91 1.201 78.13 4.268 0.000 

ة بالهيكذذذذل عمميذذذذة وتذذذذا تقذذذذديرات الموازنذذذذ ربذذذذطيذذذذتم  4
 المحاسبب القا م. هونظام الدار  لمجامعة

3.84 0.677 76.88 7.048 0.000 

المسذذذذذتويات الداريذذذذذة المختميذذذذذة فذذذذذب أعذذذذذداد  تشذذذذذارك 5
 .الجامعة ةموازن

3.81 1.120 76.25 4.104 0.000 

 0.001 3.699 73.13 1.004 3.66فذذذذب عمميذذذذة  يسذذذذاعد كثيذذذذراا  الدار  لمجامعذذذذة الهيكذذذذل 6   
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 .تطبيق الموازنةأنجاح 
 0.000 6.949 77.19 0.700 3.86 جميع الفقرات 

 

 : ةالخامس الفرضية الفرعية

تةأثيرًا ذو داللةة  العاممةة فةي قطةاع غةزة يؤثر تنوع الخدمات التعميمية المقدمةة مةن قبةل الجامعةات
 .05.0نة عمى أساس النشاط عند مستوى داللة المواز تطبيق نظام  إحصائية عمى فرص

 3282 يساو  ةالخامس الوسط الحسابب لجميا فقرات اليرتية اليرعية( أن 10يبين جدول رام )     
المحسذوبة  t%ب وايمذة 60ب طتوسذكبذر مذن الذوزن النسذبب الم% وهذو أ76238 يسذاو  والوزن النسبب

 0.000 وكذلك بمغذت القيمذة االحتماليذة، 2204الجدولية والتب تساو   tكبر من ايمة وهب أ تساو 

تنذوع ممذا يذدل عمذا أن  .02509كما بمم االنحراف المعيار  لألسذ مة مجتمعذة  ،0205ال من وهب أ
الموازنذة  تطبيذق نظذامفذب يذيثر العاممة فب اطاع  زة  الخدمات الجامعية المقدمة من ابل الجامعات

اتيقذت ، وبالتذالب ابذول اليرتذية. واذد بدرجذة كبيذرة 05.0 مسذتو  داللذةعند  عما أساس النشاط
 .(2007ة )بكر، ودراس (2009دراسة )البشيتب،  ما  النتيجة هذ 

 
 

 (10جدول رام )
 (ABBتطبيق نظام )فب  تنوع الخدمات الجامعية المقدمةيبين أثر 
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يسذذتمزم تعقيذذذد وتطذذور الخذذذدمات الجامعيذذة المقدمذذذة،  1
 (.ABBتطبيق نظام )

3.75 0.672 75.00 6.313 0.000 

تسذذذذذذتمزم صذذذذذذعوبة تحديذذذذذذد تكميذذذذذذة بعذذذذذذض الخذذذذذذدمات  2
 (.ABB، تطبيق نظام )المقدمة لمطمبةالجامعية 

4.03 0.782 80.63 7.458 0.000 

الجامعذذة ألذذا أنشذذطة محذذددة  سذذيم أعمذذالوبة تقصذذع 3
 (.ABBنظام ) تطبيق وواتحة، يتطمب

3.41 0.911 68.13 2.523 0.017 

 خدمات الجامعية المقدمة من حيث النوعالاخت ف  4  
 (.ABBتطبيق نظام ) يتطمب ،والكم

3.59 0.798 71.88 4.211 0.000 

م تسذذذذذتخدم الجامعذذذذذة التكنولوجيذذذذذا الحديثذذذذذة فذذذذذب تقذذذذذدي 5
 .لمطمبة الخدمات الجامعية

4.31 0.693 86.25 10.718 0.000 
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 0.000 9.101 76.38 0.509 3.82 جميع الفقرات 

 

  :ةالسادس الفرضية الفرعية
العاممة في  يؤثر تنوع األنشطة المساندة لمخدمات التعميمية المقدمة من قبل الجامعات     

الموازنة عمى أساس النشاط عند تطبيق نظام رًا ذو داللة إحصائية عمى فرص يقطاع غزة تأث
 .05.0مستوى داللة 

يساو   ةالسادس الوسط الحسابب لجميا فقرات اليرتية اليرعية( أن 11يبين جدول رام )     
 t%ب وايمة 60ب كبر من الوزن النسبب المتوسط% وهو أ76209يساو   والوزن النسبب 3280

وكذلك بمغت القيمة  ،2204 الجدولية والتب تساو  tكبر من ايمة وهب أ 5.858المحسوبة تساو  
مما  .0.777كما بمم االنحراف المعيار  لألس مة مجتمعة  ،0205ال من وهب أ 0.000 االحتمالية

العاممة فب  تنوع األنشطة المساندة لمخدمات الجامعية المقدمة من ابل الجامعاتيدل عما أن 
بدرجة  05.0 عند مستو  داللة أساس النشاط عما الموازنة تطبيق نظام ييثر عما اطاع  زة

( ودراسة 2008ابول اليرتية. واد كانت النتيجة متقاربة ما دراسة )أبو رحمة،  وبالتالب، كبيرة
 (.2009)البشيتب، 

 
 (11جدول رام )

 (ABBمة عما تطبيق نظام )تنوع األنشطة المساندة لمخدمات الجامعية المقدأثر يبين 
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فذذذذذب معالجذذذذذة تنذذذذذوع  نظذذذذذام الموازنذذذذذة الحذذذذذالب عجذذذذذز 1
األنشذذذذذطة المسذذذذذاندة، يتطمذذذذذب تذذذذذرورة تبنذذذذذب نظذذذذذام 

(ABB.) 

3.78 1.039 75.63 4.253 0.000 

اصر المساندة من مجموع تزايد استخدام العن يستمزم 2
المقدمذذذذذة،  العناصذذذذذر المكونذذذذذة لمخذذذذذدمات الجامعيذذذذذة

 (.ABBتطبيق نظام )

3.91 0.818 78.13 6.271 0.000 

 ام المسذذتخدم لمموازنذذة فذذب الجامعذذاتاذذدرة النظذذ عذذدم 3
عمذذذا تحديذذذد األنشذذذطة المسذذذاندة يسذذذاعد عمذذذا تبنذذذب 

 (.  ABBنظام )

3.56 1.014 71.25 3.138 0.004 

4 
 

دمات الداريذذة المسذذاندة زايذذد اسذذتخدام الخذذت يسذذتدعا
 (.ABBألا تطبيق نظام ) فب الجامعة

3.97 0.782 79.38 7.006 0.000 
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 0.000 5.858 76.09 0.777 3.80 جميع الفقرات 

 

 : ةالسابع لفرضية الفرعيةا

دمة يؤثر زيادة نسبة مزيج التكاليف غير المباشرة من هيكل تكمفة الخدمة التعميمية المق     
عمى فرص تطبيق نظام  رًا ذو داللة إحصائيةيتأث العاممة في قطاع غزة من قبل الجامعات

 .05.0الموازنة عمى أساس النشاط عند مستوى داللة 

 3284يساو   ةالسابع الوسط الحسابب لجميا فقرات اليرتية اليرعية( أن 12يبين جدول رام )     
المحسوبة  t%ب وايمة 60ب كبر من الوزن النسبب المتوسطوهو أ% 76288  يساو  والوزن النسبب

وكذلك بمغت القيمة  ،2204 الجدولية والتب تساو  tكبر من ايمة وهب أ 62837 تساو 
مما  .0.698، كما بمم االنحراف المعيار  لألس مة مجتمعة 0205وهب أال من  0.000االحتمالية

كاليف  ير المباشرة من هيكل تكمية الخدمة التعميمية المقدمة من زيادة نسبة مزيج الت يدل عما أن
عند  الموازنة عما أساس النشاطعما فرص تطبيق نظام  ييثر العاممة فب اطاع  زة ابل الجامعات
 ما كانت النتيجة متيقة تماماا ابول اليرتية. واد  وبالتالب، بدرجة كبيرة 05.0 مستو  داللة

 .(2008ومتقاربة ما دراسة )أبو رحمة،  (2009ة )البشيتب، دراس
 

 (12جدول رام )
 (ABBزيادة نسبة مزيج التكاليف  ير المباشرة عما فرص تطبيق نظام ) يبين تأثير
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اليف  يذذذذر المباشذذذذرة عذذذذدم القذذذذدرة عمذذذذا توجيذذذذه التكذذذذ 1
، يتطمذب تطبيذق بشذكل دايذق المحممة نحو مسبباتها

 .(ABB)نظام 
3.94 0.801 78.75 6.623 0.000 

عدم ادرة النظام الحالب عمذا تحديذد التكذاليف  يذر  2
المباشذذذذرة بشذذذذكل دايذذذذق يحيذذذذز الدارة عمذذذذا تطبيذذذذق 

 .(ABB)نظام 

3.78 0.751 75.63 5.887 0.000 

رة مذن  ير المباشذرة نسذبة كبيذ يشكل مزيج التكاليف 3
المقدمذة، ممذا يسذذتمزم  هيكذل تكميذة الخدمذة الجامعيذذة

 (.ABBتطبيق نظام )

3.81 0.896 76.25 5.131 0.000 

 0.000 6.837 76.88 0.698 3.84 جميع الفقرات 
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 : ةالثامن الفرضية الفرعية
تأثيرًا ذو داللة إحصائية عمى يؤثر تزايد حدة المنافسة بين الجامعات العاممة في قطاع غزة      

 .05.0الموازنة عمى أساس النشاط عند مستوى داللة فرص تطبيق نظام 
 3277يساو   ةالثامن الوسط الحسابب لجميا فقرات اليرتية اليرعية( أن 13يبين جدول رام )     

المحسوبة  t%ب وايمة 60ب طكبر من الوزن النسبب المتوس% وهو أ75231 يساو  والوزن النسبب
 وكذلك بمغت القيمة االحتمالية، 2204 الجدولية والتب تساو  tكبر من ايمة وهب أ 62565 تساو 

مما يدل عما  .0.660كما بمم االنحراف المعيار  لألس مة مجتمعة  ،0205ال من وهب أ 0.000
الموازنة عما ما تطبيق نظام عييثر العاممة فب اطاع  زة  المنافسة بين الجامعاتتزايد حدة  أن

 وبالتالب ابول اليرتية. واد كانت النتيجة ،بدرجة كبيرة 05.0 عند مستو  داللةأساس النشاط 
 .(2007ودراسة )بكر،  (2009ما دراسة )البشيتب، متقاربة 

 
 
 
 

 (13جدول رام )
 (ABBام )عما تطبيق نظ المنافسة بين الجامعاتتزايد حدة  يبين أثر
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المنافسذذة،  التعميميذذةوتذذدنب أسذذعار الخذذدمات  اخذذت ف 1
 .(ABB)يتطمب السعب نحو تبنب نظام 

3.69 0.859 73.75 4.527 0.000 

فذذذذذذب الراابذذذذذذة عمذذذذذذا  (ABB)نظذذذذذذام  تطبيذذذذذذقيسذذذذذذاعد  2
كذذذذذذاليف وتخصيصذذذذذذها بشذذذذذذكل أدق ألذذذذذذا عناصذذذذذذر الت

 مواجهة المنافسة بشكل أاو .
4.03 0.595 80.63 9.807 0.000 

لمطمبذذذذة بشذذذذكل  المقدمذذذذة ات التعميميذذذذةالخذذذذدم تسذذذذعير 3
 .(ABB)تطبيق نظام  أدق، يتطمب ترورة

3.72 0.813 74.38 5.004 0.000 

فذب عمميذة  الموازنة أدارة الجامعية عما بيانات تعتمد 4
جديذدة  تعميميذةطرح خدمات ب قرارات الخاصةاتخاذ ال

 وتنافسية.
3.63 1.238 72.50 2.856 0.008 

 0.000 6.565 75.31 0.660 3.77 جميع الفقرات 
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نظام الموازنة عمى أساس  : توجد صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيقالفرضية الثانية الرئيسة
 .05.0مستوى داللة عند  العاممة في قطاع غزة ( في الجامعاتABB) النشاط
 3248يساو   لحسابب لجميا فقرات اليرتية الثانية الر يسة( أن الوسط ا14يبين جدول رام )      

المحسوبة  t%ب وايمة 60ب كبر من الوزن النسبب المتوسط% وهو أ69255 يساو  والوزن النسبب
 ة االحتماليةوكذلك بمغت القيم، 2204ساو  الجدولية والتب ت tكبر من ايمة وهب أ 42185تساو  

مما يدل عما  .02646كما بمم االنحراف المعيار  لألس مة مجتمعة  ،0205ال من وهب أ 0.000
أساس النشاط فب الجامعات صعوبات ومعواات اد تحول دون تطبيق نظام الموازنة عما  وجود

وهذ  النتيجة متقاربة ما دراسة  .كبيرة بدرجة 05.0عند مستو  داللة  العاممة فب اطاع  زة
 .(2009وتختمف ما دراسة )البشيتب،  (2008أبو رحمة، )

عما حدة  عظم الصعوبات كلٍ وسط الحسابب لمأن ال (14كما يتت  أيتاا من الجدول رام )    
وسط ما أع وي حظ أن. (3248باستثناء واحدة، ولجميا الصعوبات مجتمعة ) (3206أكبر من )

 أدارة عدم اياميميه ، ق نظام الموازنة عما أساس النشاطحسابب كان لعدم توفر التمويل ال زم لتطبي
، فب حين كان أال المتوسطات عدم توفر الجامعة بعقد دورات تدريبية فب مجال أعداد الموازنات

  الميه ت العممية والمهنية لد  الجامعة.
 (14جدول رام )

 ( ABBتحول دون تطبيق نظام )التب اد ات معواالصعوبات و ال
 العاممة فب اطاع  زة فب الجامعات
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ه ت العمميذذذذذذذة والمهنيذذذذذذذة لذذذذذذذد  المذذذذذذذي  تذذذذذذذوافرعذذذذذذذدم  1
 .الجامعة

2.84 1.273 56.88 -0.694 0.493 

سذذتغرق فذذب كذل نشذذاط مذذن ت المتحديذذد الواذ صذعوبة 2
 .أنشطة الجامعة

3.06 0.982 61.25 0.360 0.721 

االسذذذتعانة بذذذذو  الخبذذذرة مذذذن خذذذارج  تكذذذاليفارتيذذذاع  3
 الجامعة.

3.44 0.982 68.75 2.521 0.017 

مخرجذذذذذات نظذذذذذام الموازنذذذذذة الجامعذذذذذة أن  أدارةتعتقذذذذذد  4
 كافب وال داعب لمتغيير.و  جيدالمستخدم حالياا 

3.59 0.665 71.88 5.049 0.000 

 0.000 4.061 72.50 0.871 3.63والجهذذذذذذذد  (ABB)تكذذذذذذذاليف تطبيذذذذذذذق نظذذذذذذذام  ارتيذذذذذذذاع 5
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 المطموب لذلك.
عذذذذذذذذدم ايذذذذذذذذذام الجمعيذذذذذذذذذات المهنيذذذذذذذذة )مثذذذذذذذذذل جمعيذذذذذذذذذة  6

المحاسذذذذذذذذذذذبين والمذذذذذذذذذذذراجعين اليمسذذذذذذذذذذذطينية( بذذذذذذذذذذذدورها 
 المطموب. 

3.84 0.808 76.88 5.910 0.000 

ت تدريبيذذذذة فذذذذب بعقذذذذد دورا أدارة الجامعذذذذة عذذذذدم ايذذذذام 7
حسذذذب األسذذذاليب  مجذذذال أعذذذداد الموازنذذذات وتنييذذذذها

 .الحديثة
3.94 0.840 78.75 6.313 0.000 

 4.05 0.860 81.00 6.541 0.000 .(ABB) عدم توفر التمويل ال زم لتطبيق نظام 8

 0.000 4.185 69.55 0.646 3.48 جميع الفقرات 

 
 النتائج

 :بما يأت الدراسة ليهاالتب توصمت أ نتا جالأهم ومن      
 وتخصصذذاتهم ،بكذذالوريوس وماجسذذتير، ودكتذذورا  العممذذب مذذيهمهمالمبحذذوثين  جميذذان أ -1

 .جة عالية من االنسجامعما در و  ذات صمة بموتوع الدراسة

% 9327أن و  ن ذو  الموااا الوظيييذة المتقدمذةن معظم من اام بتعب ة االستبانة هم مأ -2
% 2821ن مذا نسذبته أو  ،سذنوات فذب مجذال عممهذم 5تزيذد خبذرتهم عذن من أفراد العينذة 

 .دورات 3من المبحوثين اد حتروا أكثر من 
ظام الموازنذات ال زمة لتطبيق نالمقومات  ،العاممة فب اطاع  زة تتوفر لد  الجامعات -3

 ،ة. أ  أن جميا المقومات المقترحذة فذب نمذوذج الدراسذة هذب حقيقيذعما أساس النشاط
 ط.  انشعما أساس ال نظام الموازنة وتمثل بنية تحتية لتطبيق

بشذكل  نظذام الموازنذة عمذا أسذاس النشذاط  الدارة العميذا ودعمهذا لتطبيذقتوجهات تيثر  -4
 العاممة فب اطاع  زة.لجامعات ايجابب فب تطبيقه فب ا

 تطبيذق نظذام الموازنذة عمذا أسذاس النشذاطل ال زمة محوسبةالمحاسبية النظمة األتوفر ت -5
 .كبيرة بدرجة فب الجامعات

فذب  ال زمة لتطبيق نظام الموازنذة عمذا أسذاس النشذاطوالمهنية ءات العممية تتوفر الكيا -6
 .الجامعات بشكل جيد

 يتوفر هيكل تنظيمب سميم لد  الجامعات. -7

عما أساس  ام الموازنةتطبيق نظفب المقدمة بشكل كبير  تنوع الخدمات التعميميةييثر  -8
 .جامعاتفب ال النشاط

عمذذا  ظذذام الموازنذذةيشذذكل حذذافزاا لتطبيذذق ن ،مخذذدمات الجامعيذذةل لمسذذاندةنشذذطة اتنذذوع األ -9
 .بشكل كبير جامعاتمن ابل الأساس النشاط 



 

 - 31 - 

زيذذادة نسذذبة مذذزيج التكذذاليف  يذذر المباشذذرة مذذن هيكذذل تكميذذة الخدمذذة الجامعيذذة يذذيثر فذذب  -10
 تطبيق نظام الموازنة عما أساس النشاط بشكل أيجابب.

  لجامعات عما تطبيق نظام الموازنة عما أساس النشاط.ييثر تزايد حدة المنافسة بين ا -11

، نظذذام الموازنذذة عمذذا أسذذاس النشذذاط التذذب اذذد تعتذذرض تطبيذذق هنذذاك بعذذض الصذذعوبات -12
ونقذذص الذذذدورات التدريبيذذذة فذذذب مجذذذال أعذذذداد  مويذذذل الذذذ زم لمتطبيذذذقومنهذذا عذذذدم تذذذوفر الت

أن هذذذ  المعواذذات و  ،وكذذذلك عذذدم تذذوفر الكيذذاءات العمميذذة والمهنيذذة ال زمذذة الموازنذذات،
بحيذذذث يمكذذذن التغمذذذب عميهذذذا مذذذن خذذذ ل اهتمذذذام الدارة بعقذذذد الذذذدورات  ،ليسذذذت بذذذالكبيرة

تطذذذوير النظذذذام  ومذذذن خذذذ ل ،وفذذذق النظذذذام الحذذذديث لتدريبيذذذة فذذذب مجذذذال أعذذذداد الموازنذذذةا
التطذذذذورات  ومواكبذذذذة ،ومذذذذن خذذذذ ل تذذذذوفير المعمومذذذذات الدايقذذذذة ،المحاسذذذذبب فذذذذب الجامعذذذذة

  .العممية والتكنولوجية
 

 التوصيات
 فلنه يمكن أيجاز أهم التوصيات فيما يأتب: ،عما نتا ج الدراسةبناءا      
، حذذول أهميذذة لجنذذة الموازنذذة متخصصذذة ألعتذذاءالتدريبيذذة الدورات الذذ المزيذذد مذذن تذذرورة عقذذد -1

بصية خاصة، من حيث  لية عما أساس النشاط  وازنات بصية عامة ونظام الموازنةنظام الم
 ا، والمزايا، وتبيان أوجه االخت ف بينه وبين النظام التقميد .التطبيق والمناف

 الجامعذاتبشذكل جيذد فذب  ،عما أسذاس النشذاط ظام الموازنةترورة التخطيط لعممية تطبيق ن -2
بخبذراء ومستشذارين مذيهمين ومتخصصذين  االسذتعانةوذلك عن طريق  ،العاممة فب اطاع  زة

 .تطبيق هذا النظام الحديثية فب مجال ولديهم الدراية والخبرة الكاف

تذذرورة اسذذتخدام بذذرامج الحاسذذوب وتقنيذذات المعمومذذات المسذذاندة فذذب تأهيذذل الكذذادر المحاسذذبب  -3
وفق متطمبات تصذميم وتنييذذ نظذام الموازنذة عمذا أسذاس  العاممة فب اطاع  زة فب الجامعات

 النشاط.

 .ترورة توفير التمويل ال زم لتطبيق نظام الموازنة عما أساس النشاط -4

حصذذا ية -5 وتحذذديث األنظمذذة المحاسذذبية فذذب  ،تذذرورة العمذذل عمذذا تذذوفير ااعذذدة بيانذذات ماليذذة وا 
 خاصةا األنظمة المتعمقة بالموازنات. ،العاممة فب اطاع  زة الجامعات

 
 الدراسات المستقبمية

 الباحث القيام بالدراسات اآلتية:                       فب توء التوصيات السابقة يقترح
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ووفقذاا  ،التقميذد  ين النتذا ج وفقذاا لنظذام الموازنذةدراسة تطبيقية من خ ل المقارنذة اليعميذة بذ أجراء -1
 لمتحقق من داة تحديد التكمية ومنافا النظام. عما أساس النشاط ظام الموازنةلن

فذذب جميذذا الميسسذذات الخدميذذة  عمذذا أسذذاس النشذذاط الموازنذذة أجذذراء دراسذذات حذذول تطبيذذق نظذذام -2
 .، ... الإالمستشييات ،شركات التأمين مثل ،خر اليمسطينية األ

  المراجع
   : المراجع العربيةأوالً 

  ن الكريم.القر      
 عمان: معهد الدراسات المصرفية. (،3 )ط ،المحاسبة الدارية (،2008أبو نصار، محمد، )     
اس األنشطة مد  توفر مقومات تطبيق نظام الموازنات عما أس(، 2008أبو رحمة، محمد، )     

(ABB ،دراسة تطبيقية عما بمديات اطاع  زة :) رسالة ماجستير  ير منشورة، الجامعة
  زة، فمسطين. -الس مية

مد  تطبيق أساليب المحاسبة الدارية الحديثة فب البنوك (، 2009، )أبو محسن، أحمد     
  زة، فمسطين. –الس مية رسالة ماجستير  ير منشورة، الجامعة  ،عاممة فب اطاع  زةال الوطنية
 (ABBأمكانية تطبيق الموازنات عما أساس األنشطة فب )(، 2009البشيتب، عبد الرحيم، )     

رسالة ماجستير  ير  فب المصارف الوطنية اليمسطينية العاممة فب اطاع  زة: دراسة ميدانية،
    زة، فمسطين. –منشورة، الجامعة الس مية 

عمذا األنشذطة فذب اطذاع المستشذييات  أمكانيذة تطبيذق الموازنذات(، 2007، )بكر، عبد الرحمن     
 صرفية، األردن.مرسالة دكتورا   ير منشورة، األكاديمية العربية لمعموم المالية وال األردنية،

دور أساليب المحاسبة الدارية الحديثة فب تطوير األداء المالب: (، 2007الجخمب، درويش، )     
ِ  حذذول أعذذداد موازنذذة الجامعذذة السذذ مية وفقذذاا ألسذذموب  دراسذذة تطبيقيذذة  ِABC رسذذالة ماجسذذتير ،

  زة، فمسطين. – ير منشورة، الجامعة الس مية 
. الذذذذدار الجامعيذذذذة، الموازنذذذذات التقديريذذذذة: نظذذذذرة متكاممذذذذة، )2005حمذذذذاد، طذذذذارق عبذذذذد العذذذذال، )     

 السكندرية، مصر.
. ترجمذذة يذذة عمذذا أسذذاس النشذذاط فذذب الميسسذذات الماليذذةتحديذذد التكم(، 2004مذذابرلب، جذذولا، )     

 أحمد محمد زامل، وسعد بن صال  الرويتا، الرياض: معهد الدارة العامة، مركز البحوث.
لمتخطذذيط والراابذذة  كذأداة اتمذذد  فاعميذة الموازنذذ(، 2008در ذام، مذذاهر والشذيإ عيذذد، أبذراهيم، )     

المجمذة األردنيذة لمعمذوم ، عمذا أعذداد وتنييذذ الموازنذاتمن وجهة نظر القا مين   زةع اطا فب بمديات
 .210-185(: 2) 11 سمسمة العموم النسانية، ،التطبيقية
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. جامعذذة بيرزيذذت، الموازنذذات ودراسذذات الجذذدو  االاتصذذادية ،)1995نتذذال رشذذيد، ) صذذبر ،     
 فمسطين.

خذذذذدمات التعميميذذذذة نظذذذذام تكذذذذاليف األنشذذذذطة كأسذذذذاس لقيذذذذاس تكميذذذذة ال ،(2007) ،سذذذذالم ،حمذذذذس     
 .238-211(: 1) 15 ،، سمسمة العموم النسانية زة ،مجمة الجامعة الس مية ،بالجامعات
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