
 أ
 

 جامعة القدس المفتوحة      

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
 

 

ْلَطِة الَوَطنيَِّة الِفَلْسطينيَِّة ِفي " َأَثُر َجماَعِة المواَزَنِة ِفي َتْحسيِن اأَلداِء الماليِ  ِللسُّ
 "ِظلِ  َتْطبيِق َمعاييِر الَحْوَكَمةِ 

 

"The Impact of Civil Society Organization (SCOs) Budget Monitoring on 
the Enhancement of the Governments Fiscal performance In the Case of a 

Governing Society" 

 
 زيود أنيسمحمد  دحمأ الطالب: إعداد

 صبري  حالدكتور: صالإشراف 
 

 ُقدمت هذه الرسالة استكمااًل لمتطلبات درجة الماجستير في تخصص
 العامة(اإلدارة والسياسات )

 
 فلسطين-المفتوحةجامعة القدس 

2021 
 



 ب
 

ْلَطِة الَوَطنيَِّة الِفَلْسطينيَِّة ِفي  "َأَثُر َجماَعِة المواَزَنِة ِفي َتْحسيِن اأَلداِء الماليِ  ِللسُّ
 ِظلِ  َتْطبيِق َمعاييِر الَحْوَكَمِة"

"The Impact of Civil Society Organization (SCOs) Budget Monitoring on 
the Enhancement of the Governments Fiscal performance In the Case of a 

Governing Society" 

 إعداد:

زيود أنيسحمد محمد أ  

 بإشراف:

 الدكتور صالح صبري 

2021/ 9/ 21نوقشت هذه الرسالة وأجيزت في   

 أعضاء لجنة المناقشة 

مشرفًا ورئيساً  .. ة القدس المفتوحةجامع .. صالح صبري .. الدكتور   

ممتحنا داخليا    ..  القدس المفتوحةجامعة  ..  شاهر عبيد ..  الدكتور  

ممتحنا خارجيااألستاذ الدكتور .. رائد نعيرات .. جامعة النجاح الوطنية ..    

 

 

 

 



 ت
 

 التفويض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسخ من  فوض/ جامعة القدس المفتوحة بتزويدزيود أ   أنيسحمد محمد أ أدناه،أنا الموقع 
التعليمات  عند طلبهم بحسب األشخاص أوالهيئات  أوالمؤسسات  أورسالتي للمكتبات 

.النافذة في الجامعة  



 ث
 

 

 

 

 

ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ   ﴿ ِل أَْن  فََتَعاَلى اَّلله َوَل َتْعَجْل بِاْلقُرْآِن ِمْن قَب ْ
 ﴾ ُيْقَضى إِلَْيَك وَْحُيُه َوقُ ْل َربِ  زِْدِني ِعْلًما

 سورة طه: اآلية )114(

 

 صدق هللا العظيم  

 

 

 
 



 ج
 

 اإلهداء

 .وسلمهللا علية  ىالبشرية محمد صل األمان معلممرفأ  وعقولهم إلىإلى من قاد قلوب البشرية 

من هللا  ارجو انتظار أإلى من علمني العطاء وبدون  عطائهن عن تبيان فضلة وعظيم إلى من يعجز اللسا
 .الغاليأبي  ... اهضور رجوا بره أأن يمد في عمرك يا من 

إلى  الوجود،إلى أغلى إنسانة في الوجود، إلى من غمرتني بحنانها، وأحاطتني بدعائها، بسمة الحياة، وسر 
 أمي الغالية...  والعافيةد في عمرها، ويمنحها الصحة سأل هللا أن يمأوالدتي الحنونة، 

إلى من يعجز اللسان عن شكرها لمساندتها لي في جميع  دربي،وشمس سعادتي، ورفيقة  حياتي،بلسم  إلى
 إلى زوجتيجل راحتي، وتسهيل دراستي أالظروف واألوقات كلها، التي قدمت لي كل ما تستطيع من 

 .الغالية

 .وتشجيعوعرفانا وتقديرا، لما قدموه لي من دعم  عائلتي حباو إلى إخوتي وأخواتي 

سأل أ) ،رهف، عبد الرحمن ،لينأ محمد،ت كبدي وقرة عيني وزهور عمري، إلى أبنائي األعزاء " اإلى فلذ
 .ومن حفظة كتابة الكريم( الصالحين،ويجعلكم من  حسنا،هللا العظيم أن ينبتكم نباتا 

رى هذا الوطن ثلى المجاهدين المرابطين على إنا األبرار، و ئشهداطن، إلى من رووا بدمائهم تراب الو 
 .الغالي

 .لى زمالئي في العلم والعملإو ق إلى أصدقائي الذين أحببتهم بصد

 إلى جامعتي جامعة القدس المفتوحة، وكوادرها المتفانية في العمل.

 .لهم مني كل الحب واالحترام ومكان،إلى طلبة العلم في كل زمان 

 

 

 

 

 



 ح
 

 شكر وتقدير
َربِ  َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل  "وتعالى انطالقا من قوله سبحانه 

اِلِحيَن   (.19) النمل" َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

بالشكر  أحقوأخيرا على توفيقه لي بإتمام هذه الرسالة، فهو عز وجل  أوالالعلي القدير شكر هللا أفإنني 
اإلمام  يرويهوعمال بقول المصطفى صلى هللا عليه وسلم في الحديث الشريف الذي  بهما، وأولىوالثناء 

 أحمد واإلمام البخاري " ال يشكر هللا من ال يشكر الناس".
تقدير والعرفان إلى أستاذي الفاضل العالم الجليل  الدكتور: صالح صبري، بجزيل الشكر وال أتقدمفإنني 

 والتوجيه واإلرشادلم يدخر جهدا في  إسدال النصح  والذيعلى هذه الرسالة،  باإلشرافالذي تفضل 
كل معاني العلم، والخلق والذوق الرفيع ،  هوكرم أخالق أصلةهذه الدراسة، والذي عكس بطيب  إلنجاز

 أوقات، ووسعني في همن وقته الكثير، وسعدت بصحبته، وتشرفت بالعمل معه، وأفدت من علمفأعطاني 
السديدة  وملحوظاته لنصائحهراحته فقد كان ناصحًا أمينًا حريصًا على شحذ همتي بالقوة والعزيمة، فكان 

يمد في عمره،  أن داعيا من هللا... .إنجازمن  يهإلالمبدعة أكبر األثر في إتمام هذا العمل وما توصلنا 
ميزان حسناته، فلك  الباحثين في الطلبةويمنحه الصحة والعافية، وأن يجعل ما بذله من جهود في خدمة 

 األخوينلجنة المناقشة  ألعضاء أيضا، والشكر موصول أستاذي العظيم تحيه أجالل وإكبارمني 
 :الحبيبين
 ة في جامعة النجاح الوطنية.العلوم السياسي رئيس قسمرائد نعيرات  الدكتور: األستاذ
 شاهر عبيد منسق برنامج القيادة واإلدارة االستراتيجية جامعة القدس المفتوحة. الدكتور: األستاذ

وهي بالتأكيد ستثري  مالحظات،لي من  قدموهوضرورة ما  أهميةلتفضلهما بمناقشة رسالتي هذه، مدركا 
 الجزاء. عني خير فجزاهم هللا اآلنمما هي عليه  أفضلالدراسة وستجعلها 

االستبانة، كما اشكر  أداة جهد في تحكيم  بذلوه منبالشكر والتقدير من اإلخوة المحكمين لما  أتوجهكما 
 .وموظفين ،ومدراء ،عامينمدراء و  مسؤولين، في مجتمع الدراسة من األخوةكافة 
وما  نفسي،فمن  أخطأت، وإن فإن وفقت فمن هللا المتواضع،هذا الجهد  إنجازفإنني احمد هللا على  وأخيرا

 توفيقي إال باهلل.
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 الملخص:

 المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في األداءهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر جماعة الموازنة في تحسين 
هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي  إنجازجل أتطبيق معايير الحوكمة، ومن ل دراك المبحوثينإظل 

مجتمع الدراسة من جميع الموظفين تكّون ، حيث من خالل إعداد استبانة أعدت لهذا الغرضالرتباطي، ا
العامة لمتابعة الموازنة في وزارة المالية وجميع ممثلي  واإلدارةالعامة للموازنة،  اإلدارةالعاملين في 

افية الموازنة ،حيث تم حصر لدعم شف األهليتعنى بالموازنة ضمن الفريق التي مؤسسات المجتمع المدني 
فقد قام ولصغر حجم مجتمع الدراسة ، (81الموظفين ذوي العالقة بعمل الفريق األهلي والبالغ عددهم )

استبانة  (76)حيث استرد الباحثمجتمع الدراسة،  أفرادالمسح الشامل على كافة  أسلوب باستخدامالباحث 
( و Smart Pls) اإلحصائيلتحليل برنامج  ستخدام ، وتم اصالحة للتحليل والتي مثلت عينة الدراسة

(Spss. الستخراج نتائج الدراسة ) 
 و)عالقتهاالعامة التي تنظمها(  و)األنشطةالموازنة  مجاالت العمل لجماعة إن: البحثوكانت أهم نتائج 

ما يخص في أما ،وهي مرتفعة (3.74)بالسلطة التشريعية( بدرجة كلية  و)عالقتهاطة التنفيذية( لبالس
 مرتفعة، أما( وهي 3.5)كلية )الشفافية، المساءلة، النزاهة، المشاركة( فكانت بدرجة  معايير الحوكمة

 ةلجماع كبير أثركما بينت نتائج الدراسة وجود  ( وهي درجة متوسطة،3.31األداء المالي بدرجة كلية )
 وكمة.ل تطبيق معايير الحطة الوطنية الفلسطينية في ظلالمالي للس األداءالموازنة في تحسين 

ومحفزة مشجعة وتشريعية(  )سياسية،تشاركية  تمكينيهتوفير بيئة كان أهمها  بتوصيات الدراسةوخرجت 
بما يقلل من هيمنة الدولة والعمل على تكريس  مع مؤسسات المجتمع المدني تشاركي على توجه ديمقراطي

وعلى الحكومة سن قوانين وتشريعات بحق ، ن طر الشراكة والتعاو أتفعيل  إلىمقاربة تشاركية تهدف 
والقوانين بما يضمن تطبيق معايير الحوكمة في مختلف مراحل  األنظمةتعزيز و  الحصول على المعلومات

يكون لمنظمات كما أوصى الباحث أن  .وتشاركيةشفافية  أكثر الموازنةن تكون هيكلية أالموازنة و  إعداد
كبر في التأثير على الموازنة من خالل تحسين المشاركة الشعبية أور األهلي( د )الفريقالمجتمع المدني 

وموظفين  وإعالميين نواإلعالمية وزيادة في عقد الندوات وتحليل السياسات بحضور خبراء أكاديميي
ثير على السلطة أكثر نجاعة في التأحكوميين، على الفريق األهلي تعزيز األدوات وتطوير الوسائل لتكون 

رفع الوعي العام للمجتمع الفلسطيني ، مع قيادات في الجهاز البيروقراطيمن خالل تعزيز العالقة  التنفيذية
 والمساءلة.فهم الموازنة العامة وحول ثقافة الشفافية  أهميةحول 

 .الحوكمة السلطة الوطنية الفلسطينية، المالي، األداءالموازنة،  جماعة مفتاحية:كلمات  
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Abstract 

This study aims to define the Impact of Civil Society Organization (SCOs) Budget 

Monitoring on the Enhancement of the Governments Fiscal performance In the Case of 

a Governing Society" in light of the research sample’s awareness of the applied 

governance standards. This study depends on the descriptive-analytical correlative 

method; a questionnaire was distributed to collect data. The study community consists 

of employees working in the General Administration of Budget, the General 

Administration of Following-up Budget in the Ministry of Finance, and all 

representatives of civil society organizations concerned with the budget within the civil 

team to support budget transparency (81 employees). The researcher used the 

comprehensive survey method on all members of the study community, the total of the 

questionnaires was 76, which represent the study sample, and the statistical analysis 

program (Smart PIS) and (SPSS) were used to extract the results of the study. 

The most important results of the study: The areas of work of the (SCOs) Budget 

Monitoring (the public activities that it organizes), (its relationship with the executive 

authority), (its relationship with the legislative authority) with a total degree of (3.74), 

which is high. As for governance standards (transparency, accountability, integrity, 

participation), the total score was (3.5), which is a high degree. As for the financial 

performance, the total degree was (3.31), which is a medium degree. The study finds 

out that the (SCOs) Budget Monitoring has a high impact in improving the fiscal 

performance of the Palestinian National Authority in light of applying governance 

standards. 

The study came out with important recommendations for the government: 

 To provide an enabling, participatory (both political and legislative) environment that 

promotes a democratic approach with civil society. Work to create a participatory 

approach to activate partnership and cooperation frameworks. The government needs 

to enact laws and legislation access to information and strengthen regulations and laws 

to ensure applying governance standards in the various stages of budget preparation 

and that the budget structure is more transparent and participatory. Concerning the 

recommendations for civil society institutions: civil society organizations (the civic 

team) need to have a remarkable role in preparing the budget through improving public 

participation, media publications, holding seminars, and policy analysis in cooperation 

with experts, academics, journalists, and government employees. The civil team needs 

to develop more effective means to influence the executive authority by strengthening 

the relationship with leaders in the bureaucratic systems to be more involved in 

drafting budgets. Raising awareness of the Palestinian community about the relevance 

of understanding the public budget, transparency, and accountability is necessary 

Keywords: (SCOs) Budget Monitoring, fiscal performance, Palestinian Authority, 

governance. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 :المقدمة
ن اهتماما متزايدا في يشرين وبداية القرن الواحد والعشر السياسات العامة نهاية القرن الع أدبياتشهدت      

صنع السياسات  ير فيالتأث فيتقوم به  أنيمكن  والدور البارز الذي المدنيمفهوم مؤسسات المجتمع 
المشاركة والديمقراطية وفي ب يتعلقالعامة، وأصبح موضوع المجتمع المدني حتمية وضرورية في كل ما 

مجاال واسعا في  أعطتهفي الدول الغربية التي  االهتماموتجلى هذا  الدولفي  رسم السياسات وصنع القرار
من المجتمع المدني فيها  أصبحدرجة  إلىما بعد التدخل في شؤون المجتمعات، وقد تطور هذا االهتمام في

جانب القطاع  إلىيمثل الطرف الثالث  وأصبحالفاعلين غير الرسميين في صنع السياسات العامة  أهم
 في حل الكثير من القضايا والمشاكل التي تمس المواطنين عليهيعول  وأصبح، الحكومي والقطاع الخاص

 . في الدولة

المشاركة في صياغة توجها عالميا من خالل  أصبحهتمام بدور المجتمع المدني اال نولذا نجد أ     
بين القطاعات الثالث  األدواروالتكامل في  الشراكة المثلثة إلىالتنمية المستدامة حيث تم االنتقال  أهداف

 .(2016سكوا،)اال التعاون والتكامل إلىفي المجتمع والتحول من التنازع والتنافس 

 إيجاد إلىتغير دور الدولة والسعي  وكذلك اهمت التوجهات الديمقراطية في العديد من الدولوقد س     
بحيث  الحكومية والخططفي القرارات  اشريك أصبحالذي دور المجتمع المدني  في تعزيزحكومات رشيقة 

فيذها ورصدها دورا في تخطيط السياسات االقتصادية والمالية واالجتماعية وتنالمجتمع المدني يلعب اخذ 
 .(United Nations,2005,p4) وتقييمها

تطور وتنظيم اجتماعي واقتصادي  حداثإلتوحيد جهود المجتمع المدني مع القطاع الحكومي  أصبحو      
 وهذا ما دفع بالمجتمع المدني ،معالجة المشكالت العامة التي تواجه المجتمعو حل لهو السبيل  للناس

، وذلك في إطار مقاربة لمالية والموازنات العامة للدولةل والتدخل في السياسات افي التفكير والعم لمشاركةل
 .(1، ص2018)بالة،  التشاركيةجديدة للديمقراطية و 

التعبيرية  األداة كونها  في الموازنة العامة إقرارهبمثابة االنعكاس لما تم بر السياسات المالية للدولة توتع     
 هاأهدافتحقيق  في سبيل في السنة القادمة تنفيذهتعتزم الحكومة الذي  كوميعن برنامج العمل الح األهم

 .باقي السياسات والبرامج الحكوميةتتقاطع مع وبذلك جتماعية، االقتصادية و اال
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منسجما مع هذه الخطة المالي للدولة  األداء يجعلنة العامة هي بمثابة خطة مستقبلية ز كون المواف     
المالي للدولة يصبح محكوما  األداء إنكما  االستقرارتي يتم تنفيذ الموازنة بها يسودها الظروف ال أنطالما 
في الموازنة العامة ولذلك  هإقرار في الموازنة العامة ويصبح هو الترجمة الحقيقية لتنفيذ ما تم  إقراراه بما تم 

يكون ظاهرا في  أنامة يفترض الموازنة الع إعدادن الدور الفاعل للمجتمع المدني وبقية الفاعلين في فإ
 المالي للدولة. األداء

في ظل توجه الحكومة الفلسطينية  يأتيالحديث عن دور المجتمع المدني في السياسات المالية  إن     
ووضع معايير للرقابة على  واإلداري معايير الحوكمة في مواجهة حاالت الفساد المالي  نحو تطبيق 

الحكومية  واألنشطةفي القرارات والسياسات والموازنات  فعاال المواطن مشاركوذلك في سبيل جعل ا ،األداء
 متابعة مدى مطابقة القرارات علىا وجعله قادر  المواطن وتحقيق االستجابة الحتياجات ، هالتي تؤثر علي

 ن الربط بين، ولذلك فإ(13-12، ص 2011)البنك الدولي،  واألنظمةللقوانين الحتياجات المواطنين  و 
يتطلب قد السياسات المالية  وإقرارة والمشاركة في صياغالموازنة  بجماعة دور المجتمع المدني ممثال

في القضايا المالية في الدولة  التأثيرالموازنة في  م التي تساهم في تعزيز دور جماعةتنمية بعض القي
 تختزل بالحوكمة. أنوالتي يمكن  والنزاهة لة والشفافيةركة والمساءالمشا أبرزهاوالتي من 

الموازنة في تحسين  ةتقوم به جماع ذيوالتام للدور الالفهم الكامل  أهميةومن هذا المنطلق تبرز      
لتوسيع مدارك الحكومة الحتياجات  ة في ظل تطبيق معايير الحوكمة كأساسطلالمالي للس األداء

من  أصبح ولهذا د حاجات المواطنين،مساءلة الحكومة عن استخدام الموارد العامة لس وتعزيز ،المجتمع
المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية  األداءعلى الموازنة  التي تقوم بها جماعة ثر الممارساتأمعرفة  األهمية

خدمة الفئات المهمشة وجعل الموازنة العامة تمثل خطة  المدني فيفي سبيل تعزيز مشاركة المجتمع 
  .عادلة للمجتمع
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 :الدراسةمشكلة 
تعكس الموازنة العامة برنامج الحكومة وتوجهاتها في إدارة وتوجيه سياساتها في المجاالت المالية      

ويشكل  ،المختلفة في الدولة لقطاعاتمالية ل مخصصات تترجم من خاللواالقتصادية واالجتماعية والتي 
ولذلك فان ، لجميع مراكز المسؤولية اإلنفاقالقانوني الناظم لكافة عمليات  اإلطارقانون الموازنة العامة 

االهتمام بالموازنة العامة والسياسات المالية  إلىفي السياسات العامة دفعه  للتأثيرسعي المجتمع المدني  
ولفت انتباه صناع السياسات نحو  ،العامة التي ينشدها المجتمع المدني األهدافللدولة في سبيل تحقيق 

تمع ونحو الفئات االجتماعية المهمشة والتي قد تتضرر من بعض القطاعات الحيوية في خدمة المج
في العديد من  منظمات المجتمع المدنيبدأ عدد كبير من  األخيرةوفي السنوات السياسات المالية للدولة، 

من خالل العديد من العامة،  الموازنة إعداد في على السياسات المالية وبخاصة والتأثير الدول المشاركة
لدعم شفافية الموازنة  األهليوقد تجسدت هذه المجموعات في الحالة الفلسطينية في الفريق ، األنشطة

المتقدمة رة في العديد من الدول النامية و الموازنة المنتش جماعة أشكالحيث يمثل هذا الفريق شكل من 
 على حد سواء.

هي بمثابة الموازنة في فلسطين  لدعم شفافية األهليالفريق  ايقوم به التي واألنشطة األدوارإن      
السياسات المالية للسلطة الفلسطينية،  فيالمطلوب  التأثيرتحقيق  إلىالتي يسعى من خاللها  التحركات

تحقيقها،  إلىالتي يسعى المجتمع المدني  األهدافالمالي بما يحقق  األداءعلى  التأثيرينعكس هذا أن و 
 التأثيرالموازنة تكون من خالل حجم  ليات التي تقوم بها جماعةاعوالف لألنشطةن القيمة الحقيقة ولذلك فإ

ا معلنا للسلطة الوطنية نحو تطبيق هناك توجهً  أصبحالمالي للسلطة الوطنية في الوقت الذي  األداء في
المالي  األداء في اتأثيرً  أكثرالموازنة  التي تمارسها جماعة األدواروهذا ما قد يجعل من  ،معايير الحوكمة

الموازنة منسجمة مع  ابة لالعتبارات التي تراها جماعةاستج أكثرلها عيجو  ةالفلسطينيللسلطة الوطنية 
تتمحور إشكالية الدراسة في ازدياد المشكالت العامة  ،في ضوء ما تقدم، احتياجات المجتمع الفلسطيني

واالنقسام الفلسطيني،  واتساع اثرها على المجتمع الفلسطيني، وخصوصا في ظل غياب المجلس التشريعي
كذلك األمر ال يوجد أي مشاركة واضحة لمؤسسات المجتمع المدني في المراحل األولى إلعداد الموازنة، 

مشكلة الدراسة  صياغة يمكن وعدم وضوح المعلومات والبيانات الظاهر في الموازنة المقرة، وفي ضوء ذلك
 :في التساؤل الرئيس التالي

 
في ظل تطبيق معايير  في تحسين األداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينيةة الموازن جماعة أثرما 

 ؟الحوكمة
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 :أهداف الدراسة
 :األهداف التاليةهذه الدراسة إلى تحقيق  سعىت     

أثر جماعة الموازنة و)األنشطة العامة التي تقوم بها( و)عالقتها بالسلطة التنفيذية( و)عالقتها معرفة  .1
 ( في تحسين األداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة.طة التشريعيةلبالس

طة التنفيذية( )عالقتها ل)عالقتها بالسمعرفة مستوى إدراك المبحوثين لألنشطة العامة لجماعة الموازنة و .2
 بالسلطة التشريعية(.

دارة الموازنة العامة ة، المشاركة( في إمستوى تطبيق معايير الحوكمة )الشفافية، النزاهة، المساءل معرفة .3
 الفلسطينية.

  معرفة مستوى األداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. .4
 

 :الدراسةأهمية 
 تكتسب الدراسة أهميتها مما يلي:     

الموازنة الذي يعتبر من الموضوعات التي لم تلق  ةموضوع جماعتناول  فيأهمية هذه الدراسة  تأتي .1
الموازنة  ةالدراسة في الربط بين جماع كافي في العديد من األدبيات العربية، كما تكمن أهميةاالهتمام ال

متغير وسيط هو تطبيق معايير  واألداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية مع إدخال وما تقوم به من أدوار
 الحوكمة وهذا ما يمثل إضافة علمية جديدة في الدراسة.

الفلسطينية وهو الفريق  الموازنة في الحالة ةجماع شكالأي االهتمام بشكل من الدراسة ف تكمن أهمية .2
هذا التوجه  ولم يأخذ حيث يعتبر هذا الفريق من تنظيمات المجتمع المدني ،األهلي لدعم شفافية الموازنة

 لمؤسسات المجتمع المدني االهتمام الكافي من الباحثين في فلسطين.
كأحد المجاالت التي  االهتمام بجانب السياسات المالية والموازنات يفيكتسب البحث أهمية إضافية  .3

فيها وفي خلق نوع من المشاركة مع التوجه نحو تعزيز  تسعى مؤسسات المجتمع المدني للتأثير
 الديمقراطية في المجتمعات.

ألهداف التي كما تكمن أهمية الدراسة في تناول األداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية من منطلق ا .4
تسعى مؤسسات المجتمع المدني إلى تحقيقها والتي تركز على تحقيق العدالة ودعم الفئات المهمشة ضمن 

 السياسات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
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 الدراسة:  أسئلة
 تتمثل أسئلة الدراسة بما يلي:     

)عالقتها بالسلطة  القتها بالسلطة التنفيذية(،)ع )األنشطة العامة التي تقوم بها(، الموازنة أثر جماعةما  .1
 ؟داء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمةالتشريعية( في تحسين األ

)عالقتها  الموازنة و)عالقتها بالسلطة التنفيذية( العامة لجماعة ما مستوى إدراك المبحوثين لألنشطة .2
 ؟بالسلطة التشريعية(

في إدارة الموازنة العامة  )الشفافية، النزاهة، المساءلة، المشاركة( طبيق معايير الحوكمةما مستوى ت .3
 الفلسطينية؟

    ؟المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية األداء مستوى ما  .4
 

 فرضيات الدراسة: 
 فرضيات الدراسة على النحو التالي: صياغة يمكن ،وأهدافهامشكلة الدراسة  على ضوء     

 
 األولى: الرئيسية ةالفرضي 

األداء المالي  في( لجماعة الموازنة α≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1
 الفلسطينية.الوطنية  للسلطة

 
 :األتيةالفرضيات الفرعية ويتفرع عنها 

 فيوازنة ( لألنشطة التي تقوم بها جماعة المα≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 .األداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينيةتحسين 

  أثرال يوجد ( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة الموازنة العامة بالسلطة )
 .الفلسطينية الوطنية األداء المالي للسلطةتحسين  فيالتنفيذية 

  أثرال يوجد ( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة الموازنة العامة بالسلطة )
 .الفلسطينيةالوطنية األداء المالي للسلطة  في تحسينالتشريعية 
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 :الفرضية الرئيسية الثانية
األداء  في تحسين( لتطبيق الحوكمة α≤0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أثرال يوجد  .2

 .الفلسطينية الوطنية المالي للسلطة
 

 الرئيسية الثالثة للدراسة:الفرضية 
األداء  في تحسين( لجماعة الموازنة α≤0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أثرال يوجد  .3

 .الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة الوطنية المالي للسلطة
 

 :األتيةويتفرع عنها الفرضيات الفرعية 
في ( لألنشطة التي تقوم بها جماعة الموازنة α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 األداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة. تحسين
  أثرال يوجد ( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة الموازنة مع السلطة )

 .الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة الوطنية األداء المالي للسلطة في تحسينالتنفيذية 
  أثرال يوجد ( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 ) بالسلطة  جماعة الموازنةلعالقة

 .الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة الوطنية األداء المالي للسلطة في تحسين التشريعية
 

 الفرضية الرئيسية الرابعة:
اللة إلدراك المبحوثين ألثر جماعة الموازنة )األنشطة التي تنظمها( )عالقتها ال توجد فروق ذات د .4

الديمغرافية )الجنس، المسمى الوظيفي،  تبعا للمتغيرات)عالقتها بالسلطة التشريعية( بالسلطة التنفيذية( 
 .(α≤0.05)المؤهل العلمي، مكان العمل( عند مستوى الداللة 

 
 الفرضية الرئيسية الخامسة:

توجد فروق ذات داللة إلدراك المبحوثين لمعايير الحوكمة )الشفافية، النزاهة، المساءلة، المشاركة( ال  .5
مكان العمل( عند مستوى الداللة  المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، تبعا للمتغيرات الديمغرافية )الجنس،

(α≤0.05.) 
 الفرضية الرئيسية السادسة:

الديمغرافية )الجنس، المسمى  تبعا للمتغيراتلمبحوثين لألداء المالي إلدراك اال توجد فروق ذات داللة  .6
 .(α≤0.05)الوظيفي، المؤهل العلمي، مكان العمل( عند مستوى الداللة 
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 :الدراسةحدود 
  الموازنة ودورها في السياسات  دراسة على ما يتعلق بموضوع جماعةتقتصر ال الموضوعية:الحدود

 متد الدراسة إلى األدوار المختلفة لمؤسسات المجتمع المدني.وال ت ،المالية والموازنة
  2021-2020تتمثل بالفترة الزمنية لتطبيق الرسالة خالل الفصل الدراسي لعام  الزمانية:الحدود.  
  واإلدارات العامة التي تعنى بالموازنة  شفافية الموازنةلدعم  األهليفريق ال جميع ممثلي البشرية:الحدود

 .لماليةفي وزارة ا
 :الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. الحدود المكانية 
 

 محددات الدراسة 
قيدت هذه الدراسة بعدة عوامل منها قلة المراجع التي تناولت موضوع جماعة الموازنة في تحسين األداء 
المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة في حدود علم الباحث، وصعوبة 

أن الدراسة محددة بنتائج إجابات أفراد العينة، ومرتبطة بفترة زمنية  إلىلحصول على المعلومات، إضافة ا
 تتحكم في المعلومات التي يمكن جمعها والنتائج التي يمكن الحصول عليها. 
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 :الدارسةنموذج 
دراسات بناء على  الباحث إعدادمن ، ا لمتغيرات الدراسة والعالقة بينهاي( نموذجا توضيح1-1يمثل الشكل)

 ة:سابق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وسيطالمتغير ال  

 المتغير المستقل

 جماعة الموازنة 

 

عالقتها بالسلطة التشريعية 

عالقتها بالسلطة التنفيذية 

شطة التي تنظمهااألن 

 الجنس.1

 المسمى الوظيفي.2

 المؤهل العلمي.3

 مكان العمل.4

 

 المتغيرات الديموغرافية 

التابعالمتغير   

 

الشفافية 

النزاهة 

المساءلة 

المشاركة 

 معايير الحوكمة 

 األداء المالي للسلطة

 

تحسين األداء المالي 
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 :الدراسةمصطلحات 
 :تتضمن هذه الدراسة العديد من المصطلحات، لعل أبرزها المصطلحات التالية    
 هذه المجموعة بشكل مستقل  ملمجموعة فرعية من منظمات المجتمع المدني تع : هيالموازنة ةجماع

ياسية، حيث تسلط هذه المنظمات جهودها على موازنات القطاع العام الس واألحزابعن حكومات بالدها 
المهمشة. الحكومي والضرائب وذلك من خالل التركيز على الفقراء والفئات  اإلنفاققضايا  أو
 (.219 ، ص2005الشعراوي،)

الية سياسات الممجموعة من منظمات المجتمع المدني تهتم بقضايا الموازنة وال : هيالتعريف اإلجرائي
 .في الواقع الفلسطينيالفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة وهي تمثل 

 التكاليف وتعظيم  بتقليلهو تعظيم النتائج من خالل تحسين المردودية، ويتحقق ذلك  :المالي األداء
اإليرادات بصفة مستمرة تمتد إلى المدى المتوسط والطويل، بغية تحقيق كل من التراكم في الثروة 

ضع المالي القائم في الو  هو أو(، 37، ص2006قرار في مستوى األداء. )بن ساسي وقريشي، واالست
ككل  ألدائها أوالمنظمة  أداءفترة محددة لناحية معينة من  أوالمؤسسة في وقت 

((wenxiang,taylor,Martin,2016,p14 . 
التي يمكن من خاللها تحديد هو عبارة عن مجموعة من األساليب والسياسات المالية  :اإلجرائيالتعريف 

هو تحقيق درجة من النزاهة والتوزيع العادل  بمعنى أو، نقاط القوة ودعمها وتالفي نقاط الضعف ومعالجتها
الموازنات العامة بما يكفل تحقيق مصالح جميع فئات المجتمع  إعدادفي السياسات المالية الحكومية وفي 

 بما في ذلك الفئات المهمشة.
)قانون الخدمة المدنية واللوائح  الفلسطينيةهي السلطة الحاكمة في األراضي  نية الفلسطينية:السلطة الوط
 (2005والمنظمة له،

 .هي السلطة الحاكمة في األراضي الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو :اإلجرائيالتعريف 
 :ممارسة السلطة  العام الذي يجمع عالقات ونظم ومعايير وعمليات تساعد على اإلطار تعني الحوكمة

 منظمة التنمية والتعاون االقتصادي عرفتها وقد، (27ص ،2017 عقاب،)المؤسسات في  والتحكم
(OCDE)  وإطاروالرقابة عليها حيث تحدد هيكل  األعمالمؤسسات  توجيه بواسطته: نظام يتم أنهاعلى 

المصلحة  أصحابرهم من توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في المؤسسة مثل المديرين وغي
 (4ص، 2012، الدين نورالمؤسسة )التخاذ القرارات والمتعلقة بشؤون  واألحكاموتضع القواعد 

في  اإلداريةأن تتم العمليات  إلىالتي تهدف واألساليب مجموعة من المبادئ  هي :اإلجرائيالتعريف 
 (.، المشاركةالشفافية، النزاهة، المساءلة) الدولة في ظل مبادئ
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري 

  اإلطار النظري 

 الدراسات السابقة 

 التعقيب على الدراسات السابقة 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :مقدمة

بعض ظهر المجتمع المدني في الدول الحديثة إلى جانب القطاع العام والخاص ولذلك يطلق عليه ال     
نشط هذا القطاع في  وقد ،(2016 الصديقي،)الخامسة ، ويسميه البعض السلطة مسمى القطاع الثالث

تعمل  القيم التيوتعزيز  ،العديد من القضايا واألنشطة التي تهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع
تعزيز  ىإلقصاء باإلضافة إلهات النظر وعدم اعلى بناء الدولة وفق قيم تقوم على المشاركة واحترام وج

بدأت المجتمعات المدنية منذ مطلع الثمانينات و  ،لة والشفافية ومكافحة الفساد في بناء الدولةءمفاهيم المسا
بعقد ورشات عمل خاصة بالموازنة العامة، في محاولة منها للتأثير على عملية إعداد ومناقشة الموازنة 

وبدأ يتسارع في األعوام القليلة الماضية  ا في العالم،ا نسبيً حديثً يعتبر هذا الدور ، حيث للدولةالعامة 
وفي المقابل فإن موقف الحكومات  ،الديمقراطية تطبيق مبادئ وخاصة بالتزامن مع التحول السياسي نحو

من مساهمة المجتمع المدني في عملية إعداد ومناقشة ومراقبة الموازنات العامة للدولة ال يزال يتفاوت ما 
وما بين ترحيب الدول األخرى بمثل هذه  الحكومة،ن رفض الفكرة وعدم تقبل لعب أطراف أخرى خارج بي

في تلك  العامةفعلية ومرغوبة في إعداد الموازنة  اأدوار للمجتمعات المدنية بأن تلعب  سمحمما  المشاركة،
وعدم  ،ندرة المعلوماتالموازنة من بدء نشاطها بالرغم من  ةوقد تمكنت جماع ،(2011حوراني، )الدول

 .(219ص ،2003 يك،شكراف) (ندونيسيا)أو)نيجيريا( ووجود أنظمة ديمقراطية منفتحة مثل )ماالوي( 

بدعوى  ؛في الموازنة العامة المجتمع المدنيعلى مشاركة  ،حكومات الدول النامية وقد تحفظت بعض     
مور التي يجب أن تقتصر على طرفي السلطة ويرى بعضها أن الموازنة من األ، السرية في إعداد الموازنة

تجربة بعض الدول التي تعاملت مع قضايا الموازنة بانفتاح  تظهرلكن ، و التشريعيةالتنفيذية والسلطة 
كبعض دول أمريكيا  وشفافية ونزاهة ومساءلة أنها تعزز الوصول إلى موازنات مستجيبة لصالح المجتمع

بمعنى القطاع الخاص مع السياسات المالية، كما أنها تعزز فرص وتساعد على تكيف السوق  الالتينية 
 ،(UNDP,2009,P4البرازيل ) –مثال الموازنة التشاركية في بورتو اليغري اجتذاب االستثمارات إلى البالد 

وبالمجمل فإن شفافية عملية إعداد الموازنة من العوامل التي ترجح نزاهة الموازنة واتساقها مع مصالح 
وبالتالي التحول ، وتمنح ممثلي المجتمع قدرا من الثقة واليقين حول المواطنة ورشاد توزيع الموارد المجتمع

، 2001)المشروع الدولي للموازنة ،  نحو الديمقراطية وإعطاء مزيد من الشفافية والمشاركة العامة
 .(14ص
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 :وسوف يتناول هذا الفصل المباحث التالية
 وأهميته وخصائصه وأركانه. في الدولةالمدني ودوره مفهوم المجتمع  المبحث األول:
 .المفهوم والنشأة واألدوار المفترضة ،الموازنة ةجماع المبحث الثاني:
 واألهداف والخصائص والمعايير. األهميةو  المفهومالنشأة و  ،الحوكمة المبحث الثالث:
 والمعايير. وطرق القياس واألهمية واألهداف المفهوم ،الحكومي األداء المالي المبحث الرابع:

 
 المبحث األول

 مفهوم المجتمع المدني ودوره في الدولة
أصبح مفهوم المجتمع المدني مادة خصبة للدراسات االجتماعية والسياسية والفلسفية واالقتصادية منذ      

فقد حظي باهتمام كبير وخصصت له تعريفات عديدة ومتنوعة بتنوع الوظائف  ،القرن السابع عشر
المكانة، التي أرادها له المفكرون ضمن البناء االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي للجمعيات و 

 الدولة.االنفصالية مع األطر التنظيمية المؤسساتية لجهاز  أوالبشرية في عالقتها االتصالية 

 : لغةً تعريف المجتمع المدني 

ففي  ،" لتعبير عن مصطلحات أخرى civil"وردت فقط في كلمة  civil societyنجد أن مصطلح      
بمعنى العصيان المدني، وتطلق عليه هذه  civil disobedienceمعجم تاريخ األفكار يظهر مصطلح 

متميزة وهو اشتقاق من عصيان  أوالصفة بمعنى عصيان القانون المدني فهو عبارة عن مقاومة حضارية 
تعبير عن لل civis" في الالتينية civilذلك يستعمل لفظ "ك، المواطنين الناجم عن انعدام الحقوق المدنية

يعبر عن ضد  كل ما هو عسكري، رسمي، ديني وكذلك ضدالالت ذات عالقة بالمواطن وتناقمجموعة 
" يدل على كل ما هو خارج ومخالف للمجتمع Civilisن التعبيري المدني "إف ههمجي، وعلي أومتوحش 
 (.207ص  ،2006 ،ة )بليوزي خارج المؤسسات الحكوميالرسمي أ
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 المجتمع المدني اصطالحا:

 ن العديد من التعريفات نذكر منها ما يلي:وأما اصطالحا فقد ذكر الباحثو 

قيام المجتمع المنظم  بأنه: "يعرف المجتمع المدني حيث "،"جون لوك اإلنكليزي تعريف الفيلسوف      
 سعيدي،القانون الطبيعي الموجود دون الدولة وفوقها" )سياسيا ضمن إطار الدولة مهمته تنظيم عملية سن 

ن يعطي المجتمع المدني دورا ضمن المجتمع السياسي بينما أحيث حاول جون لوك  ،(39، ص2013
مجموعة  بأنهويعرف ، والدولة وسيطا األسرةن يظهر المجتمع المدني من خالل موقعه بين أحاول البعض 

بين األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة  العامالمجال  تي تمألمن التنظيمات التطوعية الحرة ال
يعني المجتمع المدني حيث  ،في ذلك بقيم ومعايير االحترام والتسامح واإلدارة السليمة للتنوع واالختالف

كل والتي تش همجمل المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية غير الحكومية وغير اإلرثي
  (.34، ص2009 الحسين،الروابط االجتماعية بين الفرد والدولة )

ة واالقتصادية ن المجتمع المدني هو تلك التنظيمات االجتماعيأخرون آوفي نفس السياق يرى      
مختلفة  وأساليببصفة طوعية تمارس مهام ووظائف نبيلة بوسائل  األفرادم إليها والسياسية التي ينض

تحقيق مصالح ومنافع للفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع  إلىقلة عن الدولة تهدف وتعمل بصورة مست
، 2019،عيروط) في تقديم الحلول ةونشر الوعي واالهتمام بمختلف القضايا المطروحة والمساهم

 .(11ص

فراد ا عن ذلك عرف ) برتراند بادي( المجتمع المدني بأنه كل المؤسسات التي تتيح لألوليس بعيدً      
) وايت جوردن( بأنه مملكة تقع بين ه ويعرف ،وساطة من الدولة أوالتمكن من الخيرات والمنافع دون تدخل 

، وتقطنها منظمات منفصلة عن الدولة، وتتمتع باستقالل ذاتي في عالقتها معها، وتتشكل واألسرة الدولة
 (. 7، ص 2013عدوان، أبو) قيم معينة أوحماية مصالح  إلىيهدفون  أفرادطوعا من 

مجتمع تداولي مفتوح للممارسة االجتماعية االختيارية من  بأنه:المجتمع المدني  (علي حرب)يعرف و      
 (.17ص، 2007 حرب،)االجتماعية. خالل كل المؤسسات المكونة للحياة 

ومات ودور المجتمع المدني بأنه ما ينشأ المجال العام لتداول المعل فقد عرف (2011)وأما المحداوي      
كما ورد في  كوالس( )دومنيكذكر . و وشفافةاإلعالم والثقافة التي تسمح أراء متعددة ومختلفة 

ن المجتمع المدني يعني الحياة االجتماعية المنظمة انطالقا من منطق خاص بها أب( 2013،)الجنحاني
  .اقتصادية وثقافية وسياسية ديناميكيةوبخاصة الحياة العامة التي تضمن 
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علم ذو على أنه " :المجتمع المدني توسع في تعريف( 2010)سالمي،  ما سبق فإن إلىباإلضافة      
عالقة وسيطة بين الحكومة والعائلة تشغلها مؤسسات منفصلة عن الحكومة، وتتمتع باستقاللية في 

 أواماتهم زيادة اهتم أوتشكل بشكل طوعي من أعضاء في المجتمع لحماية  وإنهاالحكومة، مع عالقاتها 
يختلف بين مؤسسات رسمية وشبكات اجتماعية غير رسمية ترتكز على والءات طائفية  العلمقيمهم وهذا 

الدعاية لقضايا  أوللعمالء وتختلف بين تلك المؤسسات ذات األدوار السياسية كجماعات الضغط  أودينية 
 .(7ص ،2010مي،)سال معينه وتلك المؤسسات التي يبقى نشاطها خارج النظام السياسي"

مفهوم منظمات المجتمع المدني يعتبر من المفاهيم التي لم تحظى بإجماع ومما سبق نستنتج بأن      
لكن يبقى الرأي السائد عند تعريف هذا  ،موحد عند تناولها وتعريفها بين المفكرين في العصور الحديثة

، سلطالدولة على المجتمع وممارستها للتعبارة عن حركات اجتماعية تسعى للحد من هيمنة  بأنهاالمفهوم 
وتتمثل هذه الحركات بالمؤسسات والمنظمات الطوعية غير الرسمية التي تعمل باستقالليه بعيدة عن سلطة 

، السيطرة على هذه المؤسسات وغيرهاتفرض هيمنتها على المجتمع ب أنالدولة وسيطرتها التي اعتادت 
ي على هذه المنظمات التطوعية غير اإلجبارية وغير الربحية حيث تطلق عبارة ومفهوم المجتمع المدن

والتي تلعب دورا مهما بين العائلة والمواطن من جهة والدولة من جهة أخرى لتحقيق مصالح المجتمع في 
 كافة النواحي والمجاالت والظروف .

مقابل لألفراد في ب وأبأسعار رمزية وتعمل منظمات المجتمع المدني على تقديم خدماتها ونشاطاتها      
ومن األمثلة على ذلك رعاية النساء واألطفال والمرضى والمسنين إضافة لدعم الشباب والطالب  المجتمع،

ومن هنا تبقى هذه المنظمات بعيدة عن سلطة وهيمنة الدولة  المجتمع،في  لمهمشةاوالفقراء والفئات 
اإلنسانية والتنمية الثقافية واالجتماعية  غاثةواإلوهنالك قسم أخر منها أهلية يعمل في مجال الرعاية 

 ة.أ المر واالقتصادية والصحية والسياسية والرياضية والبشرية، إضافة لحقوق اإلنسان وحقوق 

منظمات المجتمع المدني أصبحت ضرورية حيوية للمجتمعات على  إنمما سبق يمكن القول      
يساعد  إيجابيةتفعيل هذه المنظمات بصورة  ، وأندولاختالفها لكبر حجم المشكالت التي تعاني منها ال

في توفير مجموعة من الخدمات للدولة باإلضافة إلى تنفيذ بعض البرامج التنموية وخصوصا في المناطق 
كما تساهم في تحقيق  ،التي يصعب تواجد الحكومات فيها كالمناطق الريفية والنائية والمناطق المهمشة

ع بقناعة وإيمان راسخ وعمل كما تعمل على دعم المجتمن جميع فئات المجتمع، بيالعدالة والمساواة ما 
 حيث تعتبر منظمات المجتمع المدني العمود الفقري لبناء المجتمع الديمقراطي المدني . متفان
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فكان تيار يرى بضرورة وضع هذه وقد اختلف الباحثون حول تصنيف منظمات المجتمع المدني      
مة منظمات المجتمع المدني ألنها تمثل جزءا من بنية المجتمع الثقافية والسياسية المنظمات في قائ

أما التيار ، المجتمع ن كال من هذه المنظمات تمثل موقف ورأي جزء معين ومحدد من أبناءأو  والحضارية،
ب وخاصة الجمعيات واألحزا ،يخرج قسما من هذه المنظمات من كتلة منظمات المجتمع المدنيف األخر

هذا االتجاه وهذه المنظمات  ،أشكال المعارضة للسلطة القائمة أحدالسياسية التي تشكل في غالب األحيان 
ومجموعات دينية ومؤسسات ومنظمات غير حكومية ومنظمات من نقابات واتحادات عمل  تكتلهي 

 .(27ص ،2013عدوان،أبو ) حكومية منظمات وهيئات شبه أو مجتمعية

اتفقت وجهات نظر غالبية المفكرين والباحثين على اعتبار التنظيمات قد القول مما سبق يمكن      
االجتماعية والحركات االجتماعية والمنظمات الشعبية والجماعات  يالنوادهي: األساسية للمجتمع المدني 

 .نيةالمهنية واالتحادات العمالية والمنظمات غير الحكومية والصحافة الحرة المستقلة والمنظمات الدي

 :لمجتمع المدنيعن انبذة تاريخية 

بي قديم برز خالل النصف الثاني من القرن الثامن و أور مفهوم المجتمع المدني ن مفهوم إبداية نذكر      
فترة الديمقراطية  إلىالغربية وانتقاالتها من فترة االستبداد  أوروباعشر نتيجة التحوالت التي حدثت في 

الكبير الذي حدث في الفكر السياسي خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر  ونتيجة للتحول ،البرجوازية
 (.14، ص2013، الغولو  بوليفة،) خاصبشكل 

الحديث عن نشأة مفهوم المجتمع المدني وتطوره في الفكر الغربي يفترض تحليل وبالتالي فإن      
ونتسكيو روسو وهيجل وجرامشي من المفكرين منهم م كتبها مجموعةمجموعة هائلة من النصوص التي 

تناولوا مفهوم المجتمع  الذينالمفكرين  أبرزولكننا في هذه الدراسة سنتوقف عند  ،سميثدم آوماكس فيبر و 
المجتمع المدني وسيطا يوازن الدولة  أن (2018كما ورد في ) الصوراني، )مونتسكيو(رأى حيث  ،المدني

ون للمجتمع عين فاحصة ومستقلة وهذه العين الفاحصة ليست ن يك، وأالفردالمباشر في  أثيرهاتويحد من 
ة القائمة على التنظيم الذاتي وهذه الجمعيات ظسوى مجموعة متنوعة من الجمعيات المدنية الدائمة اليق

 .بين الدولة والمجتمع أيضاضرورية لتقوية الثورة الديمقراطية مميزا في ذلك 

ن جاك إمجتمع المدني البرجوازي الجديد فال أسسما في وضع مونتسكيو دورا ها ألفكاركان  وإذا     
االجتماعية  األفكارالفلسفية النظرية فحسب، بل في  هفكار أ بأهمية( لم يتميز 1778-1712روسو )

الوسيلة الوحيدة لتصحيح التفاوت  أنوحاول روسو البرهنة على  ،التي طرحها واألخالقيةوالسياسية 
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قد االجتماعي" طالب روسو " الع هوفي كتاب ،القانون  أماموالمساواة المطلقة  االجتماعي في ضمان الحرية
تشريعية وتنفيذية واقترح  إلىم السلطة ين تقوم الحياة السياسية على سيادة الشعب المطلقة ورفض تقسأب

هي سلطة مطلقة لأسس بذلك  وهوالسياسية الهامة  األموري جميع فبدال منها االستفتاء الشعبي العام 
على شرط التالزم بين النسبة وبين الحرية ه تأكيدن الشيء المميز لدى روسو ، ونجد أسلطة الشعب

درجة  إلىوفقير  خراآليشتري  أنه درجة تمكن إلىطن غني ااالجتماعي لمو  هوالمساواة فال مكان في عقد
وبذلك جعل العدالة المجتمع المدني  إلىخل روسو عنصر المساواة أدولكن  ،هبيع نفس ىإلفيها  يضطر

 االجتماعية شرط الحرية

وجود  إلىرجع نشوء المجتمع المدني أفقد  (2007كما ورد في )صالح، وناظم،  سميث( آدم) أما     
وهذه الشبكة سوف تكون نمط وجود المجتمع المدني  ،والمنافع المتبادلة األعمالشبكة كاملة وواسعة من 

دم سميث هو آفالمجتمع المدني عند  ؛نحو التبادل والمقايضة هيتج اإلنسانيالنزوع  أنويرى  ه،نفس
 هالتبادل مع غير  إلىنه يحتاج إالفردية ف هالفرد لكي يحقق مصالح أنويرى سميث  ،المجتمع التجاري 

  .هنفسفي الوقت  هومصالح غير  هبتحقيق مصالح يقوم نهإفوبالتالي  ،لتحقيق ذلك

لمفهوم المجتمع المدني من خالل التركيز على  التأسيسعي في نظرية العقد االجتما أسهمتولقد      
 (2013)زعيتر، يلي:كما  هيو  أال قيم كبرى  أوثالثة حدود 

  مقدسة.ن حقوق الفرد حقوق وهي قيمة عليا مطلقة، أل المواطن:قيمة الفرد 
  لجماعة المدنية.ا لتأسيسوالقانونية الضرورية  األخالقيةقيمة المجتمع المتضامن الملتزم بالمقتضيات 
  ذا اعترف المجتمع بها، واعتبرت السلطات والحقوق تتكون إال إوهي سيادة ال  السيادة:قيمة الدولة ذات

 .ةالناتجة عنها حقوقا مشروعة مقبول
مفهوم المجتمع المدني  أن فقد اعتبر( USID, 2013)كما ورد في  ما المجتمع المدني عند هيجل:أ     

وهذا راجع  ؛ عن المصالح العامة للدولةوحماية مصالحهم الخاصة فضاًل  األفرادمن أقاصر على تحقيق 
ة وتصارع في يما تتميز به مكونات هذا المجتمع من تمزق شديد وتناقض في المصالح المادية والطبق إلى
الحضاري  استقرار سياسي ضروري لتحقيق التقدم والتطور إلىبحيث يستحيل الوصول  ،والغايات ى الرؤ 

  .المدنيا على المجتمع تمادً اع
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 (:USID, 2013, p16) وقد ميز هيجل بين ثالث طبقات يتشكل منها المجتمع وهي     

الطبيعة ويغلب  إياهيعيشون في الريف عيشة بسيطة وقانعون بما تمنحهم  الفالحين: أوطبقة الزراع  .1
 عليهم التعاون والثقة واالتحاد.

ا في المدينة يعتمدون على الصناعة والتجارة ويغلب عليم الذكاء غالب ن والصناع: يعيشو طبقة التجار  .2
 والحيل والخداع.

 حاجاتهم فهي ال تنتج سلعا. إلشباعوال تعتمد العمل  واإلدارةطبقة تهتم بالتنظيم  .3

إن جميع المفكرين اعتبروا المجتمع المدني هو عماد أساسي لتعليم  ؛مما سبق يمكن القول          
ا يوازن العالقة ما بين الدولة والمواطنة وهو العين الفاحصة والمستقلة للمجتمع ويعتبر وسيطً الديمقراطية 

ن منظمات المجتمع المدني على اختالف مسمياتها وخدماتها وتوجهاتها ونشاطاتها أو  المجتمع،وأفراد 
التعدد في المساهمة  إنا كم ،وبناء الدولة تعتبر العمود الفقري والضرورة الملحة لبناء المجتمع الديمقراطي

 للدولة.في صياغة مفهوم المجتمع المدني هو دليل على أهمية المجتمع المدني 

 رامشي:جالمجتمع المدني عند 
كبر األثر على مفهوم المجتمع المدني بعد استبعاد عناصر فلسفية كثيرة أترك  منم رامشيجيعتبر      

ار نظرية السيطرة والهيمنة الطبقية واستخدامه إلعادة وحاول طرح موضوع المجتمع المدني في إط ،منه
 وعيهفقد بلور جرامشي مفهوم المجتمع المدني في ضوء  التحررية، أوالثورة الشيوعية  استراتيجيةبناء 

 المحاكم )القوانين ، الشرطة(الجيشبخطورة مؤسسات الدولة اإليديولوجية التي تضيف إلى القمع )
 للمجتمع المدني بأنه رامشيج نظرحيث  ( والتعليم...واإلعالن  )اإلعالم اإلقناعوالتشريعات( طرق 

الدولة التي تتجلى فيها  أوالمجال الذي تتجلى فيه وظيفة الهيمنة االجتماعية مقابل المجتمع السياسي 
اتها، أدو  والمثقفون أهم باأليدولوجيان الهيمنة مرتبطة ؛ ألالقيادة السياسية المباشرة أووظيفة السيطرة 

الدولة يسيران جنبا إلى جنب ويجمع بينهما في كل نظام ديناميكية  أوفالمجتمع المدني والمجتمع السياسي 
إشكالية  رامشي بمفهوم المجتمع المدني غاية في ذاته بل كان مندرجا في إطارولم يكن اهتمام ج ،السيطرة

 .(62ص، 2017 ،حسني) شمل تتعلق بالبحث في كيفية تحقيق الثورة االشتراكيةأعم و أ 
منظمات مستقلة  بوصفه قد اعتبر يرى الباحث أن المجتمع المدني على مفهوم جرامشي بناءً و      

وبذلك اهتم  تحقيقها،وموازية للدولة ومشاركة في تحقيق الكثير من المهام التي قد تعجز الدولة عن 
كما  ،في عملية التغيير االجتماعي يهلع هرامشي بتعريف المثقف وتحليل دوره والرهان الكبير الذي وضعج
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يشرك  ن، وأالدولةطار إمن العمل في  ارامشي لم يهمش الدولة ولكن اعتبر المجتمع المدني جزءأن ج
 السياسي.المثقف في العمل 

 :أهمية المجتمع المدني في الواقع العربي والفلسطيني
يا ليصبح مكونا إيديولوجيا ومركبا رئيسيا في ارتقى مفهوم المجتمع المدني تدريج العربي،في عالمنا      
الديمقراطية والتنمية المستدامة واالستقالل الوطني وصياغة عقد اجتماعي توافقي يضمن للمواطن  إنجاز

مؤسسات المجتمع المدني في الواقع  أهمية ويمكن إجمال ،العامحقوقه وحرياته ويشركه في إدارة الشأن 
 : (26-25، ص2013)بوليفة، الغول، ما يلي  خاللالعربي والفلسطيني من 

  النظام واالنضباط في المجتمع حيث يعتبر أداة لفرض الرقابة على تحقق منظمات المجتمع المدني
 البعض.سلطة الحكومة وضبط سلوك األفراد والجماعات اتجاه بعضها 

  مجال السياسييوفر المشاركة االختيارية في المجال العام والفي الدول  الديمقراطيةوجود. 
 اإليجابيةالمجتمع المدني أداة للمبادرة الفردية المعبرة عن اإلرادة الحرة والمشاركة  كما تعد منظمات 

النابعة من التطور وليس التبعية اإلجبارية والتنشئة االجتماعية والسياسية وهذه الوظيفة تعكس قدرة 
بنائه من جديد من خالل غرزه لمجموعة  إعادة أوعملية بناء المجتمع  إلىالمجتمع المدني على االنضمام 

نه جزء أمن القيم والمبادئ في نفوس األفراد من خالل الوالء واالنتماء والتعاون والتضامن ويشعر الفرد 
  .من الوطن ويعمل على تحقيق المواطنة ويشجعه على المشاركة

التوسط بين الحاكم والجماهير من  أي ،كما تعبر مؤسسات المجتمع المدني عن الوساطة والتوفيق     
وتسعى منظمات المجتمع  ،ت االتصال ونقل أهداف ورغبات الحكومة والمواطنين بطريقة سلميةاخالل قنو 

حيث تتولى  ،الحفاظ على وضعها وتحسينه واكتساب مكانة أفضل في المجتمع إلى المدني في هذا اإلطار
ا تكون متعارضة ومتضاربة وتجميعها وإعادة ترتيبها مهام متعددة تبدأ بتلقي المطالب التي عادة م

ولنتصور غياب تلك الوظيفية التنظيمية ستكون  ،وتقسيمها إلى فئات محددة قبل توصيلها إلى الحكومة
النتيجة هي عجز الحكومة عن التعامل مع الكل الهائل من المطالب المختلفة التي تعبر عن مصالح 

مؤسسات المجتمع المدني في توفير الخدمات ومساعدة المحتاجين حيث  كما تساهم ،األفراد في المجتمع
تمد مؤسسات المجتمع المدني يد العون والمساعدة للمحتاجين مع تقديم خدمات خيرية واجتماعية هدفها 

انسحابها وذلك من خالل  أوالفراغ في حالة غياب الدولة  ءومل، والمهمشةمساعدة الفئات الضعيفة 
ائف التي كانت تؤديها مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا في العديد من المجاالت سواء األدوار والوظ

وتساعد  ،على الفئات المهمشة من المجتمع كالفقراء والعالج والتركيزخدمات التعليم  أو، اقتصادية
على  مؤسسات المجتمع المدني على تنمية وتطوير المهارات والقدرات الفردية لألعضاء بشكل يقلل العبء
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حيث يصبح لمؤسسات المجتمع المدني دور شريك للدور الحكومي في تنفيذ برامج وخطط  ،الحكومة
 .(Pollard,2005,p34-35) جوانبهاالتنمية المستدامة بمختلف 

 
احمد، )فيذكر المجمع المدني ومدى فاعليتها  مؤسساتب األدوار والتوقعات المرتبطةأما فيما يخص      

 : (116، ص2021، احمد)تي كاآلفي الوطن العربي  تتداخلدوار هذه األ أن (2021
  الدولة.تطرح مطالب للمواطنين غالبا في مواجهة سلطات  ي: وهي المنظمات التمطلبيهمنظمات 
  تقديم خدمات: تقدم بعض منظمات المجتمع المدني خدمات للمواطنين في مجاالت التعليم والصحة

 هذه المنظمات. أدوار أولمن  واالتصاالت وغيرها وربما كان ذلك
  تقديم الرعاية: توفر بعض منظمات المجتمع المدني الرعاية للمواطنين ذوي الحاجة مثل المقعدين

 وكبار السن والمعوقين.
 اوالوطنية، إمبعض منظمات المجتمع المدني بدفع تنمية المجتمعات المحلية  تقوم :التنمية االقتصادية 

 بالنسبة لهذه التنمية. أفكاراتطرح  أوتصادية في مجال الصناعات الصغيرة مثال اق بأنشطةمباشرة بالقيام 
  نشر الثقافة: تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بنشاط ثقافي مثل تشجيع الفنون الجميلة ونشر ثقافة

 التسامح.
 من صور  النهوض بالبيئة: تهتم بعض منظمات المجتمع المدني بخدمة البيئة وبالنهوض بها وحمايتها

 االعتداء البيئي المختلفة.
 األعضاءترتبط بعض منظمات المجتمع المدني بحركات سياسية معينة وتقوم بتعبئة  :التعبئة السياسية 

 السياسية.لصالح هذه الحركات 
  فجمعيات الصداقة هي من بين جمعيات المجتمع المدني التي تسعى  :األخرى التواصل مع الشعوب

 .والتفاهم بين الشعوبلتوثيق عالقات الود 
 وجماعات السالم هي من بين منظمات المجتمع المدني التي تهتم بتوطيد السالم  :مكافحة الحروب

 .ومكافحة االتجاهات العدوانية
 بدعوى مكافحة الفساد  إماتهتم بعض منظمات المجتمع المدني بمراقبة الحكومات  :مراقبة الحكومات
  .ية من االعتداء عليهملحماية حقوق المواطنين والوقا أو
  هذه المنظمات سواء نحو مزيد من الليبرالية  أعضاءدفع التطور السياسي في االتجاهات التي يحبذها

 العربية.تحقيق الوحدة  أوتعميق الديمقراطية  أوالسياسية واالقتصادية 
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 ،في كافة األدوار نه من الصعب تقويم نشاط منظمات المجتمع المدني العربيإوبهذا يمكن القول      
ولذلك فإن مستقرة  أومناسبة  أومالئمة ولكن االنطباع الغالب هو أن هذه المنظمات تعمل في بيئة غير 

 أوتواجه تعقيدات إدارية وقانونية  أو بتمويل كاف  ظى تحفهي قد ال  ،مجرد بقائها هو في حد ذاته نجاح
ولكن يمكن  ،ة اتكالية ال تشجع على المشاركةتواجه ثقاف أوتتعرض للقمع من جانب سلطات بعض الدول 

 كل مما يلي: دور فاعل تجاه امؤسسات المجتمع المدني له إنالقول 
أن هدف هذه المنظمات هو خدمة هؤالء المواطنين باألساس والرقي بأحوالهم بتبني  إذ :المواطنينأوال: 

 اهتماماتهم.من  ن ويجعل المنظمة وثيقة القربو الخطاب الذي يفهمه هؤالء المواطن
أن دور هذه المنظمات هو في جانب منه يتكامل مع دور  على تأكيدالب وذلك: ثانيا: السلطة الحكومية

هذه الحكومة من النوع الذي يقبل مثل هذه العالقة وقد ال  أنالحكومة وال يتعارض معها وذلك بافتراض 
 المدني.ات المجتمع يكون ذلك متاحا في كل الدول العربية وال بالنسبة لكل منظم

 
 المدني:خصائص المجتمع 

 إن وجود مؤسسات المجتمع المدني لن يتحقق إال في ضوء مجموعة من الشروط والصفات التي تعد
ما  الخصائص خصائص مميزة يمكن من خاللها تحديد مدى التطور الذي بلغته هذه المؤسسات ومن هذه

 :(168-167، ص 2021، احمد) يلي
 باألحكامتسترشد العالقات االجتماعية للفرد  أنهاحيث  للدولة،اإلطار القانوني  تعمل داخل أنها 

 الحياة العامة محكومة بالسلوك المدني. أنالقانونية الحالية للدولة بمعنى 
  من نشر الوعي والثقافة  األحيانالسلطة، برغم من كونها تقوم بدور سياسي في بعض  تسعى إلىال

 السلطة.  إلىمنظمات المجتمع المدني السياسية، لكن ال تسعى 
  ،المجتمع المدني المتطور القائم على فعل الطوعية والمبادرة والنزوع للعمل الطوعي  أي أنالتطوعية

 في ثقافة بناء المؤسسات. أساسيمشاركة منظمة هو ركن  إطارفي 
 تصورا واضحا لخريطة  فهي تمتلك ،مؤسسات المجتمع المدني متطورة وواعية وتملك رؤية نإكية ميدينا

وهي مؤسسات لديها تصور  ،المجتمع ومصادر القوة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ومصادر الضعف
سواء  ،جماعات أوقطاعات  أوواضح للتغير االجتماعي وتتبني مواقف الدفاع والمناصرة لمساندة فئات 

 واالقتصادية. الحقوق الثقافية واالجتماعية أوعلى مستوى الحقوق المدنية 
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 طنية تقع و مشكالت المجتمع المحلي والمشكالت ال إنبمعنى  ؛المجتمع المدني يأخذ بالنظرة الكلية أن
مترابط مع المشكالت اإلقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني لها دور في كل من هذه  كلّ  في 

 .المستويات
 لى استقالليته عن جهاز الدولة والمؤسسات المجتمع المدني ال بد له أن يسعى إلى المحافظة ع أن

من خالل العديد من المؤشرات منها  ،القائمةللسلطة السياسية  كون خاضعاي بأن ال ي ونعن ؛الرسمية
مدى  ويتجلى ذلك من خالل مصادر التمويل وكذلك االستقالل اإلداري التنظيمي أي ،االستقالل المالي

عن تدخل الدولة وهذا ما أكده كل  الداخلية بعيداطبقا للوائح والقوانين  الداخلية استقالليتها في إدارة شؤونه
( من خصائص المجتمع المدني 2013،بوليفة)وقد أضاف  ،(2019،ذوقان)( 2013الغول،من الباحثين )

القدرة على التكيف من خالل العديد من المؤشرات وهي التكيف الزماني والتكيف الجيلي والتكيف 
 الوظيفي.

المدني يجب أن يسعى إلى التحقق ومراقبة األخطاء الحكومية  إن المجتمعمما سبق يمكن القول      
والمطالبة بتعديل السياسات من خالل التنبيه إلى أوجه القصور ووقف الممارسات التي تتعدى على حقوق 

إطار سلمي  األفراد بالكشف عن األخطاء واالنتهاكات وتحديد مسؤولية القائمين بها وذلك كله في
 ديمقراطي.

 

 المدني:أركان المجتمع 
الوكالة األمريكية للتنمية )يلي نوضحها فيما  أساسيةينطوي مفهوم المجتمع المدني على ثالثة أركان     

 :(10، ص2013الدولية، 
 ولذلك فهو يختلف ؛ألفراده: فالمجتمع المدني يتكون باإلرادة الحرة الركن األول: الفعل اإلرادي الحر 

دخل في اختيار تال يكون للفرد  هالجماعة القرابيف ،مثل األسرة والعشيرة والقبيلة هعن الجماعات القرابي
م األفراد إلى تنظيمات المجتمع المدني من ضوين ،اإلرث أوعضويتها فهي مفروضة عليه بحكم المولد 

 معنوية. أوالدفاع عن مصلحة مادية  أوجل تحقيق مصلحة أ
 فالمجتمع المدني هو مجموعة من التنظيمات كل تنظيم فيها يضم  لتنظيم الجماعي:الركن الثاني: ا

قبولها ممن  أوأعضاء اختاروا عضويته بمحض إرادتهم الحرة ولكن بشروط يتم التراضي بشأنها  أو اأفراد
يميز  ن هذا التنظيم هو الذيأهنالك تنظيما و  أنولكن يبقى  ،ليه فيما بعدإينضمون  أويؤسسون التنظيم 

 العام.فالمجتمع المدني هو األجزاء المنظمة من المجتمع  ،االمجتمع المدني عن المجتمع عمومً 
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 :ينطوي على قبول االختالف والتنوع بين الذات واآلخرين  الركن الثالث: الركن األخالقي والسلوكي
هم المادية وتدافع عن مصالح ييكونوا منظمات مجتمع مدني تحقق وتحم أنوعلى حق اآلخرين في 

الخالف داخل وبين منظمات المجتمع المدني من ناحية وبينها وبين الدولة  إدارةوااللتزام في  ،والمعنوية
أي بقيم االحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع  ؛بالوسائل السليمة المتحضرة أخرى من ناحية 

  السلمي.
 

 تعزز قيم المساواة والعدالة االجتماعية والديمقراطيةني المجتمع المد أركان إنمما سبق يمكن القول      
في الحقوق السياسية  المساواة  نتيجة ؛تجاه المجتمع على مستوى الفرد والجماعة والشعور بالمسؤولية

نصاف اإل أروح المواطنة القائمة على مبد وتنمي ،واالجتماعية واالقتصادية بين مكونات المجتمع الواحد
 ناتج عن صالح األفراد.ال المجتمعصالح  إلىؤدي تو 
 

 دور المجتمع المدني في إعداد الموازنة العامة:
هي تلك الوثيقة التي تتضمن مقترحات الحكومة الخاصة بالنفقات  تعتبر الموازنة من الناحية الفنية     

 أوا تبر وجها واحدً لكن وثيقة الموازنة تع، واإليرادات بما يعكس سياسة ترتيب أولوياتها وأهدافها المالية
الفائدة من  إيضاح إلىالجزء التالي  حيث يسعى، بالموازنةا لعملية اتخاذ قرار دائم وخاص ا واحدً مظهرً 

االتجاه نحو تضمين جهات  نأفي االعتبار  األخذالموازنة مع  إعدادمشاركة المجتمع المدني في عملية 
النطاق الواسع لبضع  إلىنشير  أنيمكننا و  ،الموازنة هو اتجاه حديث إعدادغير حكومية في مجال 

بعض  نأغير  ،تلك الخبرة ال يمكن تعميمها بعد أن إال، آثارهاالتطبيقية في هذا المجال وبعض  األنشطة
الموازنة التطبيقية لبعض منظمات المجتمع المدني عبر  ألنشطةالقدرة الكامنة  إلىتشير بقوة  األدلة

، 2001الدولي للموازنة ، المشروع)الهامة بالرغم من بعض العقبات وذلك ، من الدولمجموعة عريضة 
 .(25ص

بشكل  اإلطاريشير هذا حيث  ا،الموازنة كإطار مرجعي لتنظيم مناقشتن إعدادونستخدم هنا عملية      
 األساسياالستجابة لتقديم الموازنة السنوية للجهات التشريعية هو عادة ما يكون المحور  أن إلىواضح 

خذ االعتبارات التالية في أذلك، من المفيد  ومع، العاممجموعات الموازنة خالل  أنشطةغلب أ كيز لتر 
 :( Gen, 2018, p34) الحسبان

  في الحياة العملية تتداخل المراحلمراحل، ف أربعإلى وواضح ن بيّ الموازنة بشكل  إعدادتقسم عملية، 
حد عوامل النجاح المتواصل أو ، من مرحلة رأكثوبالمثل يمتد نشاط مجموعات الموازنة عادة عبر 
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 أنعنصر الوقت، وعلى المجموعات  بأهميةالموازنة حول العالم، هو االلتزام  إعدادللمجموعات في مجال 
 تركز على كافة مراحل الموازنة حتى تنجح.

  أن وعلى المجموعات ،الموازنة في كل سياق مجموعة فريدة من الفرص والتحديات إعدادتقدم عملية 
 توزع طاقاتها وفقا للفرص النسبية في كل مرحلة من مراحل العملية.

 ,European Commission) كما يلي مراحل أربعوبهذا تتكون دورة حياة الموازنة من      
2014,p7): 

 الحكومة.يتم وضع خطة الموازنة من قبل السلطة التنفيذية في  حيث :صياغة الموازنة .1
تتم مناقشة خطة الموازنة ويتم تعديلها ثم إقرارها من قبل السلطة  يثح :إصدار قانون الموازنة .2

 التشريعية. 
 الموازنة.تقوم الحكومة بتنفيذ سياسات  حيث :)الشراء والتنفيذ والمراقبة( تنفيذ الموازنة .3
ة يتم حساب وتقييم فاعلية النفقات الفعلي حيث :التشريعي(التدقيق والتقييم )والتقييم مرحلة المراجعة  .4

 في الموازنة.
 :( يوضح ذلك1-2وتخلق هذه المراحل فرصا لمشاركة جماعة الموازنة والشكل )

 ( دورة حياة الموازنة1-2الشكل)

 

 

 

 

 

 

 
(global stock-take of social Accountability initiatives for budget transparency 

and monitoring, challenges ,learned ,2013,p4) 

 أوال: صياغة الموازنة
ة مشروع تقوم السلطة التنفيذية بصياغ

 الموازنة.

 الموازنة رابعا: مراقبة
ومراجعة النتائج من قبل السلطة  الموازنةتدقيق حسابات 

التشريعية والمجتمع المدني، األمر ألذى يتطلب اتخاذ 
 إجراء من قبل السلطة التنفيذية لتصحيح نتائج التدقيق

 الموازنةعلى  ةثانيا: الموافق
عديل الموازنة يقوم المجلس التشريعي بمراجعة وت

 ثم إصدارها كقانون.

 الموازنةتنفيذ ثالثا: 

تقوم السلطة التنفيذية بتحصيل اإليرادات وإنفاق 

األموال حسب المخصصات الواردة في قانون 

 .الموازنة
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من  (قانون الموازنة إصدار )مرحلة ن المرحلة الثانية من إعداد الموازنةإمما سبق يمكن القول و      
إضافة بعض المخصصات المتعلقة  أوفيمكنها المشاركة في تعديل  ؛الموازنة المراحل المهمة لجماعة

لمعرفة  فاقاإلن، من خالل التواصل مع المجلس التشريعي كذلك يمكنها تقييم نوعية ببنود الموازنة
الموازنة ال يمكنها  جماعةففي مرحلة صياغة المسودة  أما ،السياسات المتعلقة بمخصصات الموازنة

إقامة خطوط  أوالمشاركة بصورة مباشرة في هذه المرحلة ولكن يمكن توقعها مما يخلق فرصة للتحليل 
دور الموازنة في هذه المرحلة  عةجمافي مرحلة التنفيذ تلعب  أماع السلطة التنفيذية، اتصال غير رسمية م

المرحلة  أما ،على السلطة التنفيذية بإصدار التقارير الدورية اوتشكل ضغط اإلنفاقالمراقب على سياسات 
حصل على شكل فرصة قيمة لتيالموازنة في هذه المرحلة  ن دور جماعةإوالمراجعة ف مالتقييالنهائية مرحلة 

دعم عملية المساءلة عن أداء  ىإل باإلضافة ةمت بها السلطة التنفيذيمعلومات عن فاعلية األنشطة التي قا
  في تنفيذ بنود الموازنة باألوجه الصحيحة.الحكومة 
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 المبحث الثاني
 المفترضة واألدوارالموازنة المفهوم النشأة  ةجماع

 الموازنة العامة: ةجماع
مجموعة فرعية من منظمات كموازنة بدأ نمو دور منظمات العمل المدني المستقلة في مجال ال     

في تلك المجموعات  ىتعمل األغلبية العظم ،تعرف باسم مجموعات الموازنة وأخذتالمجتمع المدني 
السياسية وكثيرا ما يكون هذا االستقالل هو األساس الذي  واألحزاببشكل مستقل عن حكومات بالدها 

ماتية في مجال إعداد الموازنة العامة من قبل المجتمع والمعلو  الفريدة ةاإلشرافيتلك المساهمة  هتبنى علي
قضايا اإلنفاق الحكومي والضرائب  أووتسلط هذه المنظمات جهودها على موازنات القطاع العام  ،المدني

واالهتمام بتطوير  ةشمر الموازنة العامة على الفقراء، والنوع االجتماعي، والفئات المهأثوبالتركيز على 
منها يشترك في جدول  اأن كثير  إالبالرغم من التباين الواسع بين مجموعات الموازنة، و ، نماذج نظرية

أعمال يقر بقيمة وأهمية تضمين أطراف عديدة في عملية إعداد الموازنة واإلشراف المستقل وااللتزام 
قي المشتركة وبصرف النظر عن نقاط التال، القدرات المالية المتاحة إطاربالخيارات المتحيزة للفقراء في 

كل مجموعة من المجموعات تركز على نوعية  إنيصعب تنميط أعمال مجموعات الموازنة المستقلة حيث 
 ( .219، ص 2003، كرافشيك) لموضوعات وتستخدم منهجيات مختلفةعريضة من ا

 وأ اإلقليم أوعلى مستوى الدولة  أوالمحلي  أوتنشط مجموعات الموازنة على المستوى الوطني و      
فمثال: تركز بعض المجموعات في عملها على تبسيط الموازنة  ،المستوياتتعمل على توليفة من تلك 

بشكل أساسي من خالل بناء القدرات في برامج وحمالت "  الجماهير، وذلكلتصبح سهلة الفهم من جانب 
م البيانات والمعلومات وتعمل على جمع ومقارنة وتفسير وتحليل وتقييم وتقدي ،الموازنة "محو األمية بشأن 

بينما يطور بعضها الخبرة في مجال التدريب، في حين تسلط مجموعات أخرى  المالية )بطريقة مبسطة(
تنظيم  أوكترتيب اجتماع ما قبل الموازنة  مزيج من تلك المجاالت أوخبراتها في مجال التحليل والدعوى 

مجموعات كل مرحلة من مراحل الموازنة ولكنها تراقب معظم الو  الموازنة،ورش عمل حول النشر لتقارير 
 ,Isaksen, Amundsen, Wiig)والتقييمالمراجعة على مرحلة  اإلعالميةكثيرا ما تركز في مشروعاتها 

2007,p7) . 

منهجيات تعمل على تطوير  أوالموازنة على الفقراء  تأثيرالموازنة مجموعات  ترصد بعضكما      
وذلك في العديد من الدول مثل الهند  ،مرأة واألطفال والمسنين والشبابلصالح الفئات المهمشة خاصة ال
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يرى  ،ه يوجد متطلبات أساسية غائبة عن المهتمينأنوبما  ،ةالالتينيوجنوب إفريقيا وبعض دول أمريكا 
 (:2003، الشعراوي )ما يلي نه ال يمكن تحسين مستوى هذه الفئات المهشمة في ظل أ (الشعراوي )

 وأثرغير مباشرة  أوات عن حجم اإلنفاق المالي المخصص لهذه الفئات بطريقة مباشرة غياب المعلوم 
 ذلك على أوضاعهم المعيشية.

 الحتياجاتهم وتقييم  هللمرأة والطفل والفقراء وبالتالي قياس مالءمت لعجز عن تحديد حجم اإلنفاق الموجها
 االحتياجات.مدى كفاءة اإلنفاق على هذه 

 أداة  االموازنة بالتأثير على الموازنات المستجيبة الحتياجات النوع االجتماعي باعتباره ةوتعمل جماع     
جل تنفيذ أتعمل عليها الحكومات من  أنوهي تعتبر من الطرق التي يمكن  ،تحليلية لما تقوم به الدولة

كما تظهر التقدم في ، لتوصيات وخطط العمل المرتبطة بالمرأة والمقررة في المؤتمرات الدوليةاااللتزامات و 
ثار اإلنفاق آالتزامات الحكومة تجاه المساواة بين الرجل والمرأة بتركيز االهتمام على مخرجات الحكومة و 

فجوات بين الخطط والسياسات العامة التي تستهدف تطوير  أيكما تستخدم لضمان عدم وجود ، الحكومي
إدماج مراعاة الدالالت الخاصة بالنوع عند وهي أداة لضمان  ،أوضاع المرأة وبين مخصصات الموازنة

فبدون تقييم  ،نه أصبح من غير المقبول إغفال البعد االجتماعيأخاصة  ،تحليل ورصد اإليرادات والنفقات
 ،جل تحقيق أهدافها غير مجديةأعلى الرجل والمرأة تصبح جهود الحكومة من  ةاآلثار المختلفة للموازن

الموازنة الحكومة الفرنسية بعمل ملحق  طالبت جماعة كفرنسا حيثدول وهذا ما قامت به العديد من ال
الفلبين تبنت الحكومة موازنة  أماللموازنة يحدد المخصصات المقررة لتطور المساواة بين الرجل والمرأة 

الناتج القومي  معقولة منلسويد التزمت بتخصيص نسبة ا أما ،%5خاصة بالنوع االجتماعي بتخصيص 
 (.259-258، ص2003 ،الشعراوي )المرأة بصدد تشغيل  %2رعاية األطفال واإلجمالي ل

كل دولة من في المتباينة السياسية  مجموعات الموازنة أيضا متنوعة وتعكس الظروف وجودكما إن      
تستفيد من تطور  أنهناك قيود على أنواع المنظمات التي يمكن  نه ليسإ حيث ؛الدول التي تعمل بها

من خالل تكوين شراكة  وذلك ،مااد الموازنات، بينما ظهر عدد كبير منها لدعم أنشطة منظمة مهارات إعد
الموازنة والجهات التشريعية لتطوير أعمال الموازنة ودعم الخبرة البحثية المفقودة داخل الجهات  ةبين جماع
كات والتحالفات وتوظيف التغطية اإلعالمية للقضايا الخاصة بالموازنات وبناء الشب وزيادة ،التشريعية

غلب تلك المجموعات قد جاءت نشأتها في إطار قطاع أ أن  إال ،المناصرة كأساليب ضغط فاعلة
باألساس للربح، في حين  تسعىوالتي ال  المحلي،المنظمات غير الحكومية القائمة على أساس المجتمع 
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القطاع الحكومي ذاته، وبالتالي بمساندة من  أو تم تأسيس بعض المجموعات بنجاح في بيئات أكاديمية
لين ومستشارين في مجال ؤو وقادة حكوميين سابقين ومستضم قيادة تلك المجموعات نشطاء وأكاديميين 

 . (221-220، ص2003)كرافشك ، قطاع األعمال العام
ضمن المشروع الدولي للموازنة، حيث تم حشد ما  1997الموازنة مع  نهاية عام  جماعةظهرت       

وفي المؤتمر الثالث الذي  ،يتعلق بالموازنة لحضور أول مؤتمر ةدول ةا من أربع عشر شخًص  50رب يقا
ة ن غالبيأ، حيث ةمن خمسة وعشرين دول امشارك 100حضر المؤتمر  ،2000عقد في نوفمبر 

واستطاعت غالبية المجموعات ، من ديمقراطيات ناشئة أوالمشاركين في المؤتمر من الدول النامية 
، بينما عرضت بعض الدول األخرى مثل غانا في المؤتمر األول تعميق أنشطتها ساسية التي اشتركتاأل

وكان غالبية المشاركين يتمتعون بخبرة ال تقل عن  ،ا مبشرةجهودً  ندونيسياأو  وأوغنداوكينيا وروسيا وكرواتيا 
مال الموازنة في السنوات عام في مجال أعمال الموازنة، وقد كانت مشاركة منظمات غير حكومية في أع

 .(10،ص2001الموازنة )المشروع الدولي للموازنة، عةمشاركة ملحوظة ليبدأ ظهور جما القليلة الماضية
 

 السياق الدولي لدور مجموعات الموازنة:
 ةد على خلق تربه خصبة يمكن لجماعإن وجود سياق دولي لعمل مؤسسات المجتمع المدني ساع     

تزايد دور الجهات التشريعية في  إنكما  ،المتعلقة بالموازنة المسائلمن خاللها في  تشارك أنالموازنة 
 أونحو الديمقراطية  مجال إعداد الموازنة في عدد من الدول النامية والدول التي تعد في المرحلة االنتقالية

ة الحكومية في هناك تحوالت كبرى قد حدثت في األنظم أن، ومن الالفت للنظر الديمقراطيات الناشئة
العقد الماضي، فقد انتقلت العديد من الدول من مجتمعات مغلقة إلى مجتمعات منفتحة كما أصبحت 

بدأ نشاط المجتمع المدني في حيث لصنع القرار،  ةتشاركيتحاول جاهدة أن تبني منظومة ديمقراطية 
 لسياسات المالية واالقتصادية والأداة حكومية في ا التمحور حول الموازنات الحكومية،  فالموازنة هي أهم

ولكن قد تواجه عملية إعداد الموازنة مشكلة الحاجة إلى  ،تعكس هذه الموازنات أولويات المجتمع أنبد 
ا إذا عرفت كيف المجتمع المدني أن تصبح أكثر تأثيرً  لمجموعاتموارد مالية، وفي هذه المرحلة يمكن 

توقيت هذا النمو لدور مجموعات  إال إنيها وتنفيذها وتقييمها، يمكن إعداد مسودة الموازنة والموافقة عل
-13، ص2001)المشروع الدولي للموازنة، ا من التطورات الدولية من بينها ما يليالموازنة يعكس عددً 

14) : 
 :يوجد توافق في اآلراء فيما حيث  دور جديد للحكومة والمنظمات غير الحكومية في معالجة الفقر

الفاعلة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في عملية دفع التنمية  لألطرافر المكملة يتعلق باألدوا



29 
 

)  الدولة المناسبة إلىغلب المؤسسات الدولية أ تنظر  اليومخاصة أن  ،التنمية المستدامة أو االقتصادية
لى الشراكات إاص و لى القطاع الخوإ الدول الديمقراطية التي تعنى بالتنمية المستدامة والنوع االجتماعي (

 تاستراتيجيامع مؤسسات المجتمع المدني التي ال تهدف للربح كفرص جديدة لدعم الحكم الرشيد ولتطبيق 
 والالمساواة .فعالة للحد من معدالت الفقر 

 :غالبا ما صاحبت عملية التحول الديمقراطي عملية تطبيق الالمركزية والتي تجعل الموازنة  الالمركزية
تؤدي الالمركزية  أنوفي حين يمكن  ،المجتمعاتواقعية بالنسبة لهذه  أكثرمجتمعات وتجعلها قريبة من ال

من  أكبرتعقيد عملية التنسيق والمراقبة للموازنة على المستوى الوطني، فإنها قد تخلق فرصا لمشاركة  إلى
ن مؤسسات الدولة وفي ظل عدم توافر قدرات كافية لدى العديد م ،التشريعيةقبل المواطنين والسلطة 

والمؤسسات المحلية فإن الالمركزية تفتح فرص تدريب وتحليل للمجموعات غير الحكومية المعنية بشؤون 
 الموازنة.

 :تزدهر أعمال الموازنة في البالد التي تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية االتجاه نحو الديمقراطية ،
مما يسمح للمجتمع المدني  ،بمزيد من الشفافية والمشاركة العامةبط االتجاه نحو الديمقراطية تير ما  اوكثير 

جل مزيد من أفي السياسة العامة وبالتالي في مجال الدعوى من  أكبرا والجهات التشريعية بأن تلعب دورً 
 الديمقراطية.الشفافية ومن ثم فهذا الدور يعمل على تعميق 

 :ة الخاصة بالموازنة عملية تبني العديد من الدول المستقل األعماليعكس تطور  إدارة اإلنفاق العام
كبر في نظم أوتشجع بمثل هذه الممارسات وتدعم وجود شفافية  ،لممارسات جديدة تتعلق بالمالية العامة

الموازنة،  إعدادكبر للرقابة المستقلة من قبل المجتمع المدني والسلطة التشريعية في أالموازنات ووجود دور 
تعتمد األدوات الجديدة للموازنات متوسطة األجل القائمة  ،لم تتضح بعده ية اإلشراك هذمعالم عمل أن إال

كبر من الشفافية وعلى البيانات المالئمة من حيث توقيت تقديمها وسهولة أعلى أساس النتائج على درجة 
 أولتي تقترحها الموازنات البديلة( ا) الموازنات غير الحكوميةلعمل  أساسيانوهما شرطان  إليهاالوصول 

ا بدرجة أفضل من المراقبة الخارجية األكثر حزمً  الحسابيةوبالمثل تسمح المعايير  ،الموازنة تقدمها جماعة
 للموارد العامة.
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 وتقييمها.( النفقات العامة ودور المجتمع المدني في رصدها 2-2ويمثل الشكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 (47ص  ( دليل كتابة التقارير، رام هللا ـ فلسطين،2015)لسطينية )مركز تطوير المؤسسات األهلية الف

 دور مجموعات الموازنة:
مستوى حدوث تحول كبير في  إلىإن فكرة مشاركة مجموعات الموازنة في مناقشة الموازنة ترقى      

العامة تعتبر  وفي معظم الدول كانت الموازنة ،بالموازنةالمنهج التقليدي لعملية اتخاذ القرارات الخاصة 
 ،الموازنة العامة إعدادلفترة طويلة حكرا على السلطة التنفيذية وهي الفاعل الوحيد والمؤثر في عملية 

ذلك بإشراك و  ،بمقترحات خاصة بعمليات اتخاذ القرار من خارج السلطة التنفيذية الترحيبتم  مؤخراو 

 مشاركة

 المجتمع المدني

ذ عملية تنفي

 الموازنة

مراقب حسابات 

 خارجي

 صياغة الموازنة

المحاسبية وإعداد 

 رالتقاري

تحليل الموازنة من 

خالل جهات 

مستقلة تتسم 

جلسات -بالحيادية

االستماع العامة 

 بوابات الشفافية 

إعداد التقارير، 

جلسات االستماع 

الجماهيرية، بوابة 

الشفافية، المشاركة 

االجتماعية في 

 إعداد الموازنة

 المشاركة بصياغة الموازنة

 أي إمكانية مشاركة المجتمع

ل جلسات في إعدادها، مث

ة االستماع الجماهيرية، بواب

 الشفافية وغيرها

المشاركة في تقييم 

األداء المالي، مثل 

بوابة الشفافية، تتبع 

النفقات العامة، 

 الضرائب
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معاكسة لذلك التوجه في  اأفكارً انتشرت  في حين ،مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بإعداد الموازنة
 :(15ص ،2001للموازنة،المشروع الدولي ) يليكثير من الدول النامية ومن تلك األفكار ما 

 األسواقصياغة منفتحة قد تؤثر على  أين ا ألالموازنة سرً  إعداديتم  أن. 
  تدخل الجمعيات غير الحكومية قد يدمر سالمة وسرية الموازنة 
 في الدفاع عن مصالح دوائر بعينها على حساب  أكبرريعية والمجتمع المدني مصلحة الجهات التش

 مصلحة البالد ككل.
  عملية مغلقة ويقتصر حق الموافقة عليها على الجهات  إطارا في تصدر الموازنة داخليً  أنيجب

 التشريعية.
العامة وازنة في صنع السياسات الم تغيرات الدافعة لتصاعد دور جماعةن االنفتاح والمأالباحث  ى وير      

فقد انتقلت العديد من الدول من مجتمعات مغلقة  ،تحوالت كبرى قد حدثت في األنظمة الحكومية ناتج عن
تبني منظومة ديمقراطية تشاركية لصنع القرار  أنتحاول جاهدة  أصبحتمجتمعات منفتحة كما  إلى

 وجود تطورات عالمية أخرى منها: إلىباإلضافة 
  ما يسمى بدولة الرفاهة االجتماعية وتحوالتهاظهور.  
 بالعولمة.ى مالنظام العالمي وتحوالته وظهور ما يس 
 

بالمعنى الشامل  ةمطلبا أساسيا لتحقيق التنميصبح أوجود المجتمع المدني  نإ؛ ويمكن القول          
وعية لتحقيق التنمية من خالل تطلا ودعم الجهود ،ا اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافيةبعادً أا متضمنً 

المجتمع المدني  تلمؤسسااألدوار المساندة  وتفعيل، طراف المجتمع المدني وصناع القرارأالمشاركة بين 
 .تجاه قضايا التنمية ةلتمكينها من اتخاذ مبادرات فعال

األهلية  اتمركز تطوير المؤسس)الموازنة  ةاألدوار التي يمكن تطبيقها من قبل جماعونذكر هنا      
 (22، ص2015الفلسطينية، 

 المشاركة في استراتيجيات الحد من الفقر والتخطيط للتنمية التشاركية. 
 ا في مساءلة ومراقبة ونقد وبناء الوعي العام رئيسيً  االموازنة على الصعيد االجتماعي دورً  جماعة تعمل

 .حول السياسات والخطط المالية للحكومة والمتصلة بالموازنات
 يل اآلثار المترتبة على مخصصات الموازنة وزيادة الوعي حول القضايا المتصلة بالموازنة وخاصة تحل

 .فيما يخص التباينات بين أولويات سياسة الحكومة وتخصيص الموارد
  األمية.القيام بحمالت توعية عامة لتحسين مستوى محو 
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  فأصبحت العديد من  ،على المال العامكيفية الرقابة  حولمساءلة الحكومة  فيتساهم جماعة الموازنة
ر المعلومات حول الحسابات الختامية آخا تنشر علنً  أوالحكومات المحلية على سبيل المثال تعلن 

 .والنفقات
 جل تعزيز فعالية وآليات عمل الحكومةأوذلك من  ؛تحسين الرقابة العامة. 
  د الفعل والتي يمكن من خاللها استطالعات الرأي العام وجلسات االستماع العامة الستقطاب ردو

 (:Adil Khan,2005,p61) مساءلة الحكومة للمطالبة والضغط من اجل التغيير.
 ات وذلك من خالل مؤشر  ؛رصد وتقييم رضا الجمهور عن الخدمات ذات األولوية التي تقدمها الحكومة

 الموازنة خاصة تم تطويرها من قبل جماعة
  التسريبات في النظام. أوالموارد المالية وتحديد التجاوزات تتبع اإلنفاق العام لمراقبة تدفق 
 

 واتساقاإلقرار بأهمية نزاهة  إلىالموازنة تفضي  األدوار التي تقوم بها جماعة أنن القول كوبهذا يم     
 وهذه المقولة معقولة على مستوى الحرص على نزاهة السياسية المالية، ،السلطة المالية رشاد كدأالموازنة لت

 األقسامتعتمد نزاهة الموازنة على الحاجة لليقين المبكر حول توزيع الموارد بين  أننه من غير المرجح أ إال
ومشاركة المواطنين ومؤسسات  الموازنة إعدادزيادة مشاركة السلطة التشريعية في عملية  أن ،وداخلها

اغة الموازنة حتى يبداية من ص ليالمانتائج تحافظ على االنضباط  إلىيؤدي  أنيمكن  المجتمع المدني 
 .(IBP,2017)اإلشراف على كيفية تنفيذ الموازنة 

الموازنة ستتمكن من التركيز  إعدادالموازنة في عملية  جماعةانه كلما زادت مشاركة ويرى الباحث      
وى فاعلية ورفع مست فيما تخص احتياجات المجتمع والفئات المهمشة والفقيرة األولوياتد يعلى مسائل تحد

من  إن القول نويمك الخاصة.حجم بعض البرامج  أووكفاءة النفقات بدال من زيادة حجم الموازنة 
الموازنة، ولكن هذا ال يعني استئثار السلطة التنفيذية بكافة  إعدادصالحيات السلطة التنفيذية في الحكومة 

يوجد العديد من المزايا بالنسبة للحكومة  نهفإ، هذه العملية مغلقةتكون  أن أوالموازنة  إعدادمراحل عملية 
سياسات الالموازنة كطرف فاعل مكمل في  بأمورالمجموعات المعنية  أوالموازنة  جماعةإشراك في حال 

فتعمل المجموعات على تدعيم قدرة الحكومة من خالل تقديم  ،للحكومة أساسيينوكشركاء  ،العامةالمالية 
الحكومة، والعمل معها في المنتديات المختلفة وفي مجال بناء قدرات  خدمات التدريب والبحث التي تهم

الموازنة كشركاء أساسيين للحكومة في إعداد الموازنة يساهم في  وان إشراك جماعة، الجهات التشريعية
ن القدرة على فهم وتحليل الموازنة من خالل تدريب أعضاء في وإ، بناء المهارات لفهم وتحليل الموازنة

حيث قد يفتقر البعض لهذه المهارات مما يترتب  ،جراءات العملإلس التشريعي هو شرط أساسي المجل
 عليها جهود محددة لبناء المهارات الالزمة لمعالجة مختلف التحديات واإلجراءات. 
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المدني والجهات التشريعية في  تدعم تدخل المجتمع التيالتوجهات العديد من  األن يوجد وأصبح     
التي تقوم بها  األنشطةغير المباشرة من خالل  أومجموعات الموازنة المباشرة  فأعمال لموازنة،ن اؤو ش

ال واألنشطة التي تقوم عمومن هذه األ ،الموازنة تساهم في تحسين صنع القرار في مجال الموازنات جماعة
 :(8، ص2003كرافشيك، ) ما يلي الموازنة بها جماعة

 تبدأ معظم مجموعات الموازنة في تركيز جوهر نشاطها حول األمور  اش:تبسيط الموازنة وتعميق النق
، وتشجيع الحوار بين المواطنين بالموازنة وإعدادها الخاصة بالموازنة على تطوير برامج لمحو األمية

تعزيز قدرة الدولة  فيمما يساعد  حول األولويات التي تخضع لها الموازنة، وجماعات المصالح والمشرعين
تتضمن تفاصيل إعداد  قد، حيث المواطنيناز التشريعي على التواصل وبناء التفاهم والمشاركة مع والجه

 الموازنة بعض األدلة المبسطة واتجاهاتها والمخصصات الحالية وبعض النقاش حول القضايا الراهنة.
 :هات مدخالت الج على تحسين جودة تساعد تلك األنشطة تجميع ونشر المعلومات حول الموازنة

وبالحصول على نظرة عامة بشأن نقاط القوة  التشريعية والمجتمع المدني في عملية إعداد الموازنة،
 .والضعف في نظام اإلنفاق

 :تحليل المجتمع المدني للموازنة ينهض بالقدرات البحثية الخاصة حيث أن  التحليل النقدي المستقل
 أحديوفر هذا التحليل و ، التنفيذيةالجهات  بالجهات التشريعية ووسائل اإلعالم وفي بعض األحيان

ويتضمن تحليل ، الفقراءالمصادر القليلة للمعلومات والتحليل المتخصص عن تأثير الموازنة على 
 مجاالت للتركيز هي: ةمجموعات الموازنة أربع

 عمليات الموازنة. أونظم  -
 التركيز على المستوى االقتصادي الكلي. -
 تأثير المجموعة والقطاع. -
 أخيرا تحليل الدخل.و  -
 :ا ما تتمكن مجموعات الموازنة في كثيرً  توفير معلومات جديدة حول صنع القرار في مجال الموازنة

المجتمع المدني من أن تحافظ على عالقات منتظمة ووثيقة بالمواطنين وجماعات المصالح، مما يسمح 
حكومية حول الموازنة ومتابعة ومراقبة تجميع معلومات عن أولويات المواطنين ووجهات النظر غير البلها 

 المشروعات. أثراتجاهات اإلنفاق العام وتحليل 
 :تقوم الكثير من منظمات المجتمع المدني بتطوير خبراتها في مجال التدريب على الموازنة،  التدريب

ى التحليل هادفة إلى تدعيم قدرة منظمات المجتمع المدني األخرى والجهات التنفيذية ووسائل اإلعالم عل
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كما توفر مجموعات أخرى فرص التدريب  ،والتدخل والتأييد مما يؤدي إلى درجة أقوى من اإلشراف
 اإلقليمية.لإلدارات الحكومية والمؤسسات الدولية من بينها األمم المتحدة ومنظمات التجارة 

  تساعد  أنلنشر منظمات المجتمع المدني من خالل أنشطة التحليل وا تستطيع المحاسبة:إرساء مبدأ
 ؛على سبيل المثال ،اوقد يصبح ذلك ممكنً ، المحاسبةالمواطنين والجهات التشريعية على تعزيز قنوات 

أن تسعى إلى متابعة نتائج المحاسب العام مع  أوعندما توفر المجموعات معلومات سهلة المنال، 
تعزيز  أوالمراقبة التي تختبر  أوأن تجري أنشطة خاصة بقياس األثر  أوجماعات المصالح ذات الصلة، 

 .(United Nations,2005,p68من تقرير المحاسب العام ) ةالمتلقاالبيانات 
 

 :عناصر نظام الموازنة السليم
نتمكن من التغلب على المشكالت المتعلقة بعمليات الموازنة التي ال تعمل  أنليس من السهل      

وفي بعض  ،ةالنامي البلدانفي الموازنة وخصوصا  إلدارةتلك التي تتعلق بوجود نظم سيئة  أو، بكفاءة
األمر  يستدعيحيانا قد أتحديد وإصالح بعض الحلقات الضعيفة في المنظومة و  األمراألحيان قد يتطلب 

)المشروع  تغييرا شامال للمنظومة بكاملها بل وتطبيق قوانين جديدة لتكون بمثابة قواعد فعالة لالسترشاد بها
 .(34، ص2001،زنةالدولي للموا

 
على المشكالت المتعلقة على مركزية وضع الموازنة في القطاع العام و حتى نتمكن من التغلب و      

يتم العمل بكفاءة وبنظم جيدة  أنيجب  ،لوصول إلى التوزيع األمثل للمواردعلى اوعدم قدرتها بالموازنة 
ر تحديد وإصالح بعض الحلقات الضعيفة في لموازنة وخصوصا بالبلدان النامية وقد يتطلب األماإلدارة 

الموازنة في تحديد  اعةمن خالل مشاركة جم كوذل  للمنظومة بكاملهاا شاماًل عمل تغييرً  أو، المنظومة
وعند التعامل مع  ،بهاوتطبيق قوانين جديدة لتكون بمثابة قواعد فعالة لالسترشاد أولويات النفقات العامة 

 ( 2017) الحلو، :ما يلي من خاللالسليم نظام الموازنة  أصلالحسبان  نضع في أنهذه المسائل، يجب 
 موازنة شاملة تستوعب كافة العمليات المالية الحكومية. 
 والرقابة.قانوني لتحديد دور ومسؤوليات المؤسسات بما يتضمن عملية المراجعة  إطار 
  المناسب.معلومات وتقديرات دقيقة وفي الوقت 
  تتميز بالشفافية وتسمح بمشاركة فعالة من قبل المجتمع المدني والسلطة  موازنةالعملية إعداد

 التشريعية. 
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، 2019، )انزارن ة التاليحسب )انزارن( سيحقق المزايا  في الموازنةالموازنة  مشاركة جماعة إن وحيث
 :(442-441ص
 وزيادة  ،ة أكثر شفافيةتعزيز الشرعية الديمقراطية عن طريق تحسين المساءلة ويجعل المسؤولية التنفيذي

 كمية وحجم المشاركة في الحكومة. 
 الشفافية في عملية وضع الميزانية بزيادة عدد الفواعل المشاركة فيها تحسين. 
  على الميزانية والمالية العامة.  أكبررقابة اجتماعية 
 افقرً  األكثر السكان احتياجات بتلبية تسمح التي الموارد لتوزيع جديدة معايير إنشاء. 
 الحكومة  ةيشرع زيادة في يساهم بما والفساد المحسوبية ومكافحة المحلية اإلدارة موارد بزيادة تسمح

 .العامة واإلدارة
 والتضامن مع الحكومة وتأكيد ثقافة الحوار وااللتزام المتبادل بين الحكومة والسكان التعاون  تعزيز. 
 لية في شكل استثمارات حضارية للمشاريع التي في جودة تسيير الشؤون العامة وتوفير عوائد ما تحسين
 .المجتمع وحاجات أولويات ضمن اختيارها يتم

الثقة المتبادلة  إلى زيادةالموازنة في صياغة الموازنة تؤدي  عملية مشاركة جماعة نأ ويرى البعض     
تقليل و صياغتها الهدف من ب وشفافية ونزاهة النفقات العامة وتعريف المواطنين ،بين الحكومة والشعب

 .(Hansen,2014,p2نسبة الفقر وحاالت التهميش في المجتمع وتعزيز الممارسات الديمقراطية )
الموازنة في تحليل الموازنة سيؤثر على تخصيصات الموازنة للقطاعات  شراك جماعةكما إن إ     

ات تحصيل اإليرادات وتحسين والتأثير على سياس ،وتحسين تبادل المعلومات والفهم العام للموازنة العامة
ثار محددة من مخصصات آوبدء المناقشات حول  ،األموال للفئات الضعيفة بمن فيهم النساء واألطفال

 ،2015 الفلسطينية،تطوير المؤسسات األهلية  )مركزموازنات القطاعات المختلفة حسب االحتياجات 
 .(27ص

 
 :الموازنة في مراحل إعداد الموازنة ةدور جماع

 :مرحلة الصياغة وإعداد مسودة الموازنة :الأو 
 :الموازنةمرحلة كتابة مسودة 

من  اإحكامً  وأكثرها ،اا في كافة الدول تقريبً المراحل انغالقً  أكثرمرحلة كتابة مسودة الموازنة من  إن     
 إدراجقبل من قبل المجتمع المدني  لتدخالتال تتوفر عادة فرصة كبيرة  فإنهقبل الجهاز التنفيذي، لذا 

فرص التدخل المتوفرة للمجتمع المدني في مرحلة كتابة مسودة  ، حيث إنالجهات التشريعية أمامالموازنة 
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الوزارية  وصلتهامبادرة الشبكات المرتبطة بالهيئة المعنية  إلىا ما تكون غير رسمية وتستند الموازنة كثيرً 
 .(10، ص2007 للموازنة،الدولي  )المشروع الحكومية اإلداراتمستوى العلى  صلتها وأيضا

شخصية حكومية ما تهتم بقضية معينة، فقد تكون هذه  أو إدارة أنالموازنة  علمت جماعة إذا فمثاًل      
الموازنة  إعدادتوقيت عملية  إنحيث ، فرصة للمجتمع المدني لمناقشة المسائل المرتبطة بتلك القضية

وقت إعداد مسودة في  بحث أونشر تقرير  الوقت أن يتم فيمكن خالل هذا ،في الدولبشكل عام  معروف
وبالطبع قد تلجأ منظمات المجتمع  ،اإلعداداقشات الدائرة في مرحلة نقد يؤثر في الم وهذا ما  ،الموازنة
الموازنة  إعدادلتؤثر على اهتمامات الحكومة خالل مرحلة  األخرى الوسائل  أو اإلعالموسائل  إلىالمدني 

 أنعني يغياب الفرص الرسمية لتدخل المجتمع المدني  أن إال، من فعالية تلك الوسائلما تأكدت  إذا
نفذتها  األنشطة التيومن  ، صعوبة أكثرعلى مقترح الجهات التنفيذية يصبح  األنشطةثر تلك أتحديد 

 ما يلي: الموازنة في مرحلة كتابة المسودة ةجماع

  ؛اأفريقيفي دولة جنوب  جهزة اإلدارية في القطاع العاموزراء في الحكومة ومع األمع  عقد لقاء سنوي 
، جل تحديد األولويات وإسماع الحكومة صوت المجتمع المدني في مرحلة إعداد مسودة الموازنةأوذلك من 

ويات عن هذه اللقاءات مجموعة من األول انبثق حيثالموازنة الكينية  ومثال ذلك جماعة
(Krafchik,2001,p8) . 
 تطور دورها وذلك عن طريق تقديم موازنات  أنالموازنة  قد حاولت بعض جماعة؛ فات بديلةتقديم موازن

وكذلك األمر عدم توافر  ،هذه المحاوالت نتيجة التكلفة المالية إلعداد الموازنةفي فشلت  نهاإبديلة إال 
ي هذا المضمون قد ف نهأإال  ،البيانات والنماذج المطلوبة إلعداد موازنة شاملة موازية لموازنة الحكومة

قطاعات محددة كالموازنة الفيدرالية البديلة  أوالموازنة بالتركيز على موضوعات  نجحت بعض جماعة
 .(226، ص2003كرافشيك، )المتحدة بكندا وحالة المقترحات الضرائب البديلة بالمملكة 

 ا للديمقراطية بإشراك  فريدً ثااًل تعتبر هذه التجربة للميزانية التشاركية م ؛ حيثإعداد الموازنة التشاركية
المجتمع في تحديد جزء من االستثمارات العمومية وتخصيص الموارد واختيار السياسات االجتماعية 

شكال أويسمح لهم بالمشاركة الملموسة في الشؤون العامة )تحديد  ،العريضة ومراقبة اإلنفاق العام
وتعتبر مدينة بورتو اليغري  ،وتقييمها(يع، وتتبعها تنفيذ المشار  التصويت،المشاركة، اقتراح مشاريع، 

بلدة في البرازيل وحققت درجات متباينة من النجاح  100)البرازيل( بداية التجربة وقد تكررت في حوالي 
 .(2017ريبيكياوارنر، )
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 حيث  ؛المشاركة في متابعة الخطط واألنشطة الخاصة بمكافحة الفقر من خالل بناء المشروع القومي
للتصرف في الموارد المسموح  أنشئالموازنة على مراقبة عمل الصندوق لمكافحة الفقر الذي  مل جماعةتع

 .(Okonjo, 2008,p6) المديونيةا لمبادرة الدول مرتفعة باستخدامها وفقً 
 فقد بدأت العديد من الدول في نشر تفاصيل مبكرة عن السياسات االقتصادية الكلية  ؛نشر التقارير

وذلك قبل إدراج الموازنة  ،للموازنة المقبلة في شكل تقرير ما قبل إعداد الموازنة التمهيدية والمخططات
ففي بعض الدول مثل البرازيل والسويد وسويسرا يناقش  ،بشهورالنهائية على جدول أعمال الجهة التشريعية 

بيرو وجنوب الل أخرى مثل وفي دو  ،تقرير ما قبل الموازنة وتتم الموافقة عليه بمعرفة الجهات التشريعية
أفريقيا يسمح للجهات التشريعية بمساحة للمناقشة ويشجع على إعادة ترتيب األولويات واإلنفاق الفعال 

 (.228، ص2003 ،ككرافشي)والمؤثر
 

 :الموازنة في مرحلة كتابة المسودة ةدور جماع
ن الموازنة إحيث  ،ابة مسودة الموازنةال يمكنها المشاركة بصورة مباشرة في مرحلة كتالموازنة  جماعة     

ال تعد من نقطة الصفر، فإن األجزاء الرئيسية منها يمكن توقعها من قبل المشاركين بها من خارج السلطة 
أثناء عملية إعداد الموازنة ولكن  رحلة الصياغةمالتنفيذية بما يخلق فرصة للتحليل والدعوة والمناصرة في 

 (.liywalii,2003,p3لموازنة في هذه المرحلة )يمكن القول أن دور جماعة ا
  ،تلك التي تعتقد هذه  أونشر تحليالت حول المسائل المعروف أنها قيد النظر

 المجموعات أنها من األولويات وذلك على أمل التأثير في الموازنة التي تتم صياغتها.
 لتي ال تؤثر إقامة خطوط اتصال غير رسمية مع مسؤولي السلطة التنفيذية في الدول ا

أن تركز على مرحلة  ةفيها العملية التشريعية كثيرا على الموازنة، فيجوز لهذه الجماع
 الصياغة ألن القرارات الهامة يتم اتخاذها في هذه المرحلة

 
 مرحلة التشريع: ثانيا:
سلطة التنفيذية تأتي المرحلة الثانية من دورة حياة الموازنة عندما تتم مناقشة الموازنة التي قامت ال     

وتبدأ هذه المرحلة عندما  ،إصدار قانون بشأنها أوثم مرحلة التشريع  ،بإعدادها من قبل السلطة التشريعية
تقوم السلطة التشريعية بتقديم مسودة الموازنة إلى السلطة التشريعية وتقوم السلطة التشريعية عندئذ بمناقشة 

علنية وتصويت من قبل اللجان التشريعية وتنتهي العملية وقد يتضمن ذلك عقد جلسات استماع  ،الموازنة
بعد إدخال تعديالت  أوعندما يتم اعتماد الموازنة من قبل السلطة التشريعية سواء في صورتها الحالية 



38 
 

نه في بعض البالد يتم استبدالها أيتم رفض الموازنة من قبل السلطة التشريعية بل  أنويمكن  ،عليها
تبدأ مرحلة سن قانون الموازنة عندما يتنامى  أنومن المعتاد ، ها السلطة التشريعيةبموازنة أخرى تقترح

ومن الناحية النظرية فإن  ،اهتمام العامة بالموازنة وتصبح المعلومات الخاصة بالموازنة متاحة بشكل واسع
سلطة التنفيذية وإدخال السلطة التشريعية تمتلك الموارد والوقت الالزم لمراجعة الموازنة المقترحة من قبل ال

النظام السياسي في بلد ما  أومن الناحية العملية فإن اإلطار القانوني لعملية الموازنة  أما ،تعديالت عليها
كما تعاني السلطة التشريعية في بلدان عديدة من نقص  ،قد يحد من تأثير السلطة التشريعية على الموازنة

وتشارك الهيئة التشريعية في مسائل الموازنة من ، الموازنةل في عدد العاملين وكذلك الخبرات في مجا
عقد  أوطلب معلومات من السلطة التنفيذية  أوتشكيل لجان خاصة  أوخالل عقد جلسات استماع 

 (.14، ص2007 للموازنة،المشروع الدولي )عامة مناظرات 
ن فاعلية هذا النمط يعتمد على أو  ،إن السلطة التشريعية هي الممثل الشرعي للمواطنينوبالتالي ف     

ما  نه يوجد عوامل تقيد السلطة التشريعية منهاأإال  ،مشاركة المجتمع المدني بالتأثير على عملية الموازنة
  :(33، ص2001يلي )المشروع الدولي للموازنة، 

 سلطة التشريعية ا ما تقيد دور السلطة التشريعية فقد تمنح الغالبً ؛ فةاإلطار القانوني واألحكام التشريعي
ال يسمح لها بأي تعديالت  أوقد يسمح لها بالقيام بتعديالت طفيفة فقط ) أو ،ا لمراجعة الموازنةا محدودً وقتً 

 .على اإلطالق(
  النظام السياسي والممارسات السياسية في دولة ما قد تؤدي إلى الحد من تأثير السلطة التشريعية على

لى سبيل المثال تتحكم السلطة السياسية في السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي النظام البرلماني ع ،الموازنة
 ا.هبدون إدخال تعديالت كبيره علي ةيوجد ضغوط قوية على السلطة التشريعية لقبول الموازنو 
  السلطة التشريعية في غالبية الدول النامية تواجه معوقات بسبب عدم توافر العدد الكافي من األفراد

وإذا لم تتمتع السلطة التشريعية بقدر كاف من الصالحيات فإنها لن تكون  ،المتعلقة بالموازنةوالخبرات 
 قادرة على تقييم مقترحات الموازنة والتوصية ببعض التعديالت.

 :مرحلة التشريعدور جماعة الموازنة في 
 عرض مساهماتها، وألنأثناء هذه المرحلة من دورة الموازنة غالبا ما تكون جماعة الموازنة قادرة على 

المناقشات العامة واالهتمام بالموازنة تبلغ أوجهها في هذه المرحلة فإن السلطة التنفيذية تعرض الموازنة 
 . warner,2017)بأن تقوم باألدوار التالية:) ةعلى السلطة التشريعية وهذا يعطي فرصة للجماع

   ر التقارير وعقد الندوات من خالل وسائل وذلك بنشتحصل على تغطية إعالمية لتحليل الموازنة أن
  التواصل االجتماعي.



39 
 

 أن تكون شاهد خبير في جلسات االستماع.  
 ن تعلق على مقترحات الموازنةأ.  
 تركز على الذي يدور في البرلمان حول الموازنة حيث  أن يؤثر تحليلها وشهادتها في الجدل

. ومن نة على الفقراء والفئات المهمشة وغيرهاالموضوعات الهامة المتعلقة بتأثير مقترحات المواز 
   (.31-03، صIBP،2019شراكة الموازنة الدولية ) األدوار كذلك حسب

  تقديم خدمات إجراء األبحاث والتدريب وتدعم قدرات التواصل والتحليل المحدودة لدى الهيئات
  ،التشريعية

 ن خالل تقديم مقدمة عامة عن الموازنة إعداد ملخصات سهلة المنال وأدلة إجراءات للموازنة وذلك م 
  .تحليل االتجاهات الرئيسية لإلنفاق والدخل وهذا يساعد السلطة التشريعية في فهم الموازنة 
  التدريب في مجال الموازنة وهي من األنشطة والوسائل األساسية لتفعيل دور جماعة الموازنة أثناء

 .لتشريعيةمرحلة التشريع وذلك من خالل استهداف الجهات ا
   إعداد وتنسيق التحليل المستقل، حيث يعتبر التحليل المستقل أحد التفسيرات النقدية المتاحة والتي

هي في نفس الوقت سهلة المنال ومالئمة من حيث الوقت. كما إن بعض أعضاء جماعة الموازنة 
 يقدم تحليال شامال للموازنة 

تقدم فرصة كبرى لمجموعات الموازنة للتدخل الرسمي  ا مامرحلة التشريع كثيرً إن ويمكن القول      
الموازنة الحد األعلى من القيمة  ن يضيف نشاط جماعةأوفي تلك الحاالت من الجائز  ،وممارسة النفوذ

كما إن التركيز على  ،عن طريق توفير األنشطة التي تتضمن التدريب وإصدار األدلة وتحليل الموازنة
لندرة المحللين المدربين في القطاع العام ويحسن من الخيارات المالئمة الفقراء يمكن أن يكون حال 
 والمتاحة في مجال السياسات.

 
 :التحكم الرقابة، التنفيذ، –ثالثا: تنفيذ الموازنة 

 ة تنظيمييتعلق بكيف فيمافي هذه المرحلة عندما يتم تنفيذ الموازنة يوجد اختالف كبير بين الحكومات      
وفي بعض الحاالت تقوم وزارة المالية بممارسة  ،اقبتها لإلنفاق لتضمن عملية االلتزام بالموازنةومر  الموازنة

رقابة مركزية قوية على اإلنفاق وتقوم بمراجعة المخصصات التي تقدم للوزارات وتقوم باعتماد عمليات 
ستقاللية تقوم وزارة المالية من اال عال  لكن في البالد التي تتمتع فيها الوزارات بقدر  ،اإلنفاق الرئيسية

، 2015مبروك،)اإلنفاق. بمراقبة اإلنفاق من خالل طلب الحصول على تقارير دورية من كل وزارة عن 
 (37ص
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ا في الصورة المحددة التي اعتمدت من قبل السلطة وعند التطبيق قد ال يتم تنفيذ الموازنة دائمً      
صرف المخصصات المعتمدة في  أو، يل المذكورة في الموازنةالتشريعية من حيث االلتزام بمستويات التمو 

ر يفعل لتغي كردّ  أوأن تنجم تلك االختالفات عن قرارات سياسية واعية  ويمكن ،المشار إليها األوجه
فروق كبيرة بين الموازنة المخصصة  هنالك لكن يشيع شعور القلق عندما يكون ، و الظروف االقتصادية

ينتج عن ذلك  أنحيث يمكن  ،سليمةال يمكن تبرير ذلك بأنه يعكس سياسة  والموازنة الفعلية بحيث
ا وجود نظام موازنة هزيل ومشكالت فنية تجعل فإنها قد تعكس أيًض  ،ةسياسات تعسفية من السلطة التنفيذي

 ،القانون  أجلهامع األهداف التي وضعها من  يتماشىمن الصعب على السلطة التنفيذية تنفيذ الموازنة بما 
في حين يمكن  ،من مخصصات معينة ةالموازنة قد ال تكون واضحة بشأن األغراض المقصود أنبمعنى 

 اإلنفاقالسلطة التنفيذية لمراقبة تدفق  إليهاالمعلومات التي تحتاج  إتاحةيحد من  أنلنظام التقارير الهزيل 
 (.71، ص2015، كميل)
 

 :زنة في مرحلة التنفيذالموا ةدور جماع
لم تقم السلطة التنفيذية بإصدار  وإذاة، التنفيذير تنفيذ الموازنة بالطبع من المهام الخاصة بالسلطة يعتب     

الموازنة لن يكون لديها سوى فرصة محدودة لمراقبة  لة اإلنفاق خالل العام فإن جماعةتقارير دورية عن حا
 :(Pollard,2005)، ويتمثل دورها في مرحلة التنفيذ بما يلي األموالتدفق 

  أثناء هذه المرحلة من دورة الموازنة توفر الفرصة لجمع البيانات عن التنفيذ الستخدامها كدليل في
المرحلة التشريعية ومرحلة التدقيق، إال أن جماعة الموازنة تهتم بوجود نظام مراقبة يتميز بالشفافية 

 الفساد.  أون حاالت سوء اإلدارة والفاعلية والنزاهة والمساءلة بحيث يدعم االلتزام بالموازنة ويحد م
 أن تدعو إلى إدخال إصالحات على الموازنة لتحسين  عةمراقبة تنفيذ االلتزامات كما يمكن لهذه الجما

 ةعملية الرقابة على الموازنة. وبالمثل فيمكنها المشاركة في بعض أنشطة المراقبة، ويمكن لهذه الجماع
نت بعض المخصصات المتعلقة بمشروعات معينة مثل إنشاء على سبيل المثال التركيز على ما إذا كا

 تعبيد طرق قد استخدمت من أجل الغرض المحدد لها من عدمه.  أومدرسة  أومركز صحي 
  تقييم نوعية اإلنفاق لمعرفة ما إذا كانت أهداف السياسة المتعلقة بمخصصات الموازنة قد تحققت وإذا

 الة أم ال. كانت األموال الحكومية تستخدم بصورة فع
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 :األداءأعمال التدقيق والمراجعة وتقييم  –: تقييم النتائج وإعداد التقارير رابعا
ا من األنشطة التي تهدف إلى قياس مدى تتضمن عددً رحلة النهائية من دورة الموازنة إن الم     

قدم تقارير مفصلة عن ومن الناحية النظرية فإن السلطة التنفيذية ت ،االستخدام األمثل للموارد العامة
 إلى أيضاتخضع هذه األنشطة المالية  أنكما يجب  ،أنشطتها المالية إلى السلطة التشريعية والمواطنين

جل أوذلك من  ،المراجعة الدورية من قبل جهاز مستقل ومتخصص مثل مؤسسات التدقيق والمراجعة
 .(challenges ,learned ,2013,p5) إصدار تقارير دقيقة في الوقت المناسب.

التقييم والتدقيق والمراجعة ليست ضرورية فقط للسلطة التشريعية حتى تقوم بمهامها  عمليتا إن     
من النظام الشامل إلدارة اإلنفاق العام ويجب إعداد التقارير عن األداء لضمان  يتجزأفهي جزء ال  ،الرقابية

التركيز عليها في اإلصالحات الحديثة للموازنة  ومن األمور التي يتم ،االستغالل األمثل للموارد العامة
أنها تعمل  اكم ،عملياتهاتوفير معلومات عن األداء المالي للمؤسسات والهيئات العامة بغرض رفع مستوى 

( 3-2ويوضح الشكل ) ،عليها خالل السنة المالية عطالفحص نفقات الموازنة التي تم اال على
 عملية في المواطنين ترعى أن خاللها من للحكومات والتي يمكن لالوسائ عليها تقوم التي فتراضاتاال

 في المشاركة خاللها من للمواطنين يمكن التي الدخول ونقاط االجتماعية المساءلة لتعزيز الموازنة
الموازنة حيث يتم  معلومات عن الموازنة بطلب جماعة حيث تقوم الحكومات بتبسيط ونشر ،الموازنة

بشأن دورات  اآلراءمالحظات بشأن الموازنة ودمج  لتقديمالموازنة  جماعة أولمواطنين استخدامها من قبل ا
جل أوهو من  ،الرأي بمرور الوقتوإبداء مما يضمن استمرار حلقة التعليقات والمناقشة  ،الموازنة القادمة

 .(challenges ,learned ,2013,p5) مراقبة األداء المالي للحكومة
 الموازنة في مراحل الموازنة ةاع( دور جم3-2الشكل)

 
 (Challenges Key,Learned Lessons(2013),Global Stock-Take of Social Accountability 

Initiatives for Budget Transparency and Monitoring,The World Bank Group,United States of 

America ,p13) 
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 :التقييمالموازنة في مرحلة المراجعة و  ةدور جماع
  (2001الدولي للموازنة، )المشروع الموازنة في هذه المرحلة بما يلي: ةوهنا يتمثل دور جماع     

 كي تحصل على معلومات عن  ةتمثل هذه المرحلة من مراحل الموازنة فرصة قيمة بالنسبة للجماع
خالل تقييم ما إذا كانت باإلضافة إلى دعم عملية المساءلة من  ،فاعلية بعض األنشطة الخاصة بالموازنة

 المراجعة. السلطات التشريعية والتنفيذية تستجيبان بصورة مناسبة لنتائج تقارير 
 كما تعتبر نتائج  ،نتائج التدقيق واإلجراءات التي تتخذها الجهات التشريعية لتقييم النتائج التعقيب على

 العام.مخالفة قواعد النظام  أواق لتوضيح حاالت الخطأ في اإلنف آليةوتقارير هذه المرحلة بمثابة 
  اإلنفاق  أوعمليات زيادة اإلنفاق  تقدرعندما تتوفر تقارير التدقيق والمراجعة في الوقت المناسب فإنها

 .الصحيحة األوجهفي غير 
  تحاول نشر مثل هذه المعلومات على نطاق  الموازنة أن ةجماع أوعلى منظمات المجتمع المدني

 دعم اإلصالحات.واسع واستخدامها في 
 

ففي الدول النامية يقدم تقرير  ،الموازنة في مرحلة المراجعة ظهر أسباب تبرر غياب نشاط جماعةيقد      
ا ما تسيطر على التقرير وتخلط معه القضايا جهات التدقيق بعد انتهاء السنة المالية بشهر تقريبا وكثيرً 

 ،اإلنفاق أوجهالتشريعية الفعالة على عدم التأكد من  غياب سلطات الموازنة، و الراهنة الخاصة بالموازنة
درجة االهتمام بمتابعة تقرير المراجعة ومما يزيد هذه المسألة تعقيدا االنقسام بين  ويعزز هذا االتجاه تدني

روع الدولي للموازنة المش)الموازنة العامة والمعنية بتحليل  الموازناتاللجان المعنية باإلشراف على 
 .(28، ص2001،

ن ؤو شوسعت من دورها في  أنهاالموازنة  إعدادفي  الموازنةة جماع دور عن ذكره سبق مما يتضح     
ة الموازنة وتعزيز المشاركة فيها وزيادة الفعالية لياخالتها توسيع رقعة المعرفة بعممد أتاحتبحيث  ،الموازنة

هد غير المباشر الذي بذلته الج إلىبعض الفضل في تحقيق هذه المنافع  ويعود ،عليها اإلشراففي 
وتزيد من حجم  وتعمقهلنشر معلومات تغني النقاش العام  وأنشطةالموازنة في تنظيم دورات تدريبية  ةجماع

ا على القرارات والنتائج المتصلة مباشرً  اأثرً  تقد ترك ةهذه الجماع أعمال أنثبت ، وقد المشاركة العامة
شراف إالموازنة وب إعدادالفهم والمشاركة في عملية  في أكبرها بدرجة وسمح تدخل، تحسنهابالموازنة وعلى 

 ةجماع أمامفي العادة  األوسعالمرحلة التشريعية هي التي تفتح مجال التدخل  وإن ا،وتأثيرً فعالية  أكثر
النشر  وأعمال ةالموازنالموازنة في شؤون  ةستفادة من بحوث جماعلالالموازنة وهي مرحلة مناسبة 
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وبهذا ، السياساتا في عملية رسم يً رسم إلشراكهاتؤمن المنبر لهذه الفئة  أنها عن فضاًل  ،عية والتدريبوالتو 
 :يتمثل بما يلي تقدممما الموازنة  ةجماعدور  أن يرى الباحث

  :في مرحلة كتابة المسودة :أواًل 
 قدرات المجتمع  وتعزيز ،جديدة بمعلومات المواطن أولويات حول الدائر العام النقاش غناءإ  على قدرتها

 تدريبية.المحلي على المشاركة في هذه العملية من خالل ما تنظم من دورات 
 :التشريع مرحلة في: اثانيً 
 تدريبات وتحاليل تضفي على مداوالت الموازنة مقاربة تراعي  إجراءالموازنة وفي  المعرفة بشؤون  توطيد

مهارات التحليل وتبلغ قدرتها على تطوير عملية صنع  قوفي هذه المرحلة تتأل ،المهمشة الفئاتمصالح 
 .القرارات المتعلقة بالموازنة

 :التنفيذ مرحلة: اثالثً 
 أهدافهاحد ما في جمع معلومات عن مدى تحقيق البرامج  إلىالموازنة  ةجماع تساعد. 

  :مرحلة المراجعة ا:رابعً 
  التشريعية  الهيئاتمساعدة  وفي التدقيق مرحلة في تقويم بأعمال قيامال على الموازنة ةجماع تساعد

 ونشرها.وفي توضيح واستنتاج المخرجات وتفسيرها  ،على مراقبة التدقيق الرسمي
 

  :إعداد الموازنة فيالمشكالت المتعلقة 
تقدير النفقات وتقدير اإليرادات  هي:رئيسية  تثالثة نشاطايعتمد إعداد الموازنة العامة على       

الموازنة بشكل متوازن يعمل على وجود مجموعة كبيرة من  إعداد أنوازن بينها، إال ومحاولة خلق الت
غير مباشرة على  أوالمشاكل والتحديات التي تواجه الدول العربية والنامية والتي تعكس بصورة مباشرة 

ا عائقً تقف  تحديات خاصةكل مرحلة من مراحل دورة الموازنة على  تحتوي الموازنة العاملة للدولة حيث 
 (68، ص 2016، )الكفارنةوأهم هذه المشكالت:  ،بسالسةفي سبيل سير العمل 

التي تتولى إعداد المشروع النهائي للموازنة  األجهزةتشتت  :العامةمشكالت تتعلق بإعداد الموازنة  -
زيادة  المتاح من الموارد القدرشح الموارد المالية في الدول النامية، عدم القدرة على معرفة  العامة،

التناقض  أعبائها، دوازديا، اتساع نطاق الدول الحديثة أفضلتطلعات الجماهير وتطلها لحياة 
 المستقبلية. التنميةالحاد بين أوجه الصرف العاجلة ومتطلبا 

: وتتمثل في القصور الواضح والشديد مشكالت تتعلق بتنفيذ الميزانيات العام ومتابعتها وتقييمها -
صرف النفقات ودفعها بسبب ضعف  أو اإليراداتسواء بما يتصل بتحصيل في تنفيذ الموازنة 
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والحرص التي ترافق قيامها بعمليات تنفيذ الميزانية،  ،واألمانةكفاءة جهات التنفيذ وضعف الجدية 
وضعف فاعلية ما تقوم به من مهام رقابية سواء ما يتصل منها  ،الرقابية األجهزةوضعف كفاءة 

نتيجة ضعف توفر  ،المستقلة منها أوالخارجية  أوالرقابة الداخلية  أوريعية، طة التشلبرقابة الس
 .، تقارير متعددة(أمان)لديها القدرات والخبرات والتخصصات 

وتتمثل في غموض التوجهات الصادرة من وزارة المالية  :الختاميمشكالت تتعلق بإعداد الحساب  -
الحكومية بتوجيهات وزارة المالية وعدم قدرتها  ، عدم تقيد الجهاتاألخرى الجهات الحكومية  إلى

على عرض المشكالت والمعوقات، عجزها إعداد الحسابات الختامية وفق تعاليم وزارة المالية، عدم 
المناسبة التي تساعد في إعداد الحسابات  األوقاتوزارة المالي بإصدار تعليماتها في  التزام

 (.24-19ص، 2011،)سجىالختامية 
: أي أن افتقار تعلق بتحديد اإليديولوجيات التي ترتكز عليها نظم الميزانية العامةمشكالت ت -

انتماء فكري يتصف بالمشول واالستمرارية والثبات لتحديد  أووجود اتجاه سياسي  إلىالدول النامية 
المخططين والمشرفين على  أمامانعدام الرؤيا تماما  إلىالعامة للمجتمع مما يؤدي  األهداف

 (.  68ص، 2016، الكفارنة)للدولة غة الميزانية العامة صيا
 

ا وأكثرها انتشارً  والديمقراطيات الناشئةالتي تواجه هذه الدول النامية  المشكالتن أكثر أ ويرى الباحث     
 –عدم وجود إحصاءات اجتماعية  أوعلى اإلطالق هي مشكلة غياب معلومات دقيقة عن الموازنة 

في مراحل إعداد الشفافية والنزاهة  غيابو ي بكل بساطة عدم توافر المعلومات الهامة وه ،دقيقةاقتصادية 
وجود مشكالت  إلىباإلضافة  ،مع المدنيمساءلة من قبل مؤسسات المجتال وضعفالموازنة العامة للدولة 

يما مثل عدم توافر الوقت وعدم تيسر الحصول على المعلومات وكذلك قصور يتعلق بمحدودية القدرات ف
دورة الموازنة من  أوجهعلى كافة  سلًباالقصور يؤثر  وهذا ،ديثةحالالبشرية وبالمعدات  تيتعلق بالمهارا

وبالتالي يمنع الجهود التي تسعى إلى رفع مستوى الشفافية والمساءلة  ،تنفيذها واإلشراف عليها إلىإعدادها 
 .والنزاهة
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 الثالثالمبحث 
 واألهميةالمفهوم  الحوكمة

 دمةمق
ا في اإلدارة العامة والسياسات العامة والحكومات ن الدولة والمجتمع شائعً أصبح مفهوم إدارة شؤو      

ا للتعبير عن العالقة بين الدولة والحكم من ناحية ومؤسسات المجتمع وبرز هذا المفهوم مؤخرً  ،المقارنة
الحكم  أو الحكمانية أو الحوكمة)ون الدولة والمجتمع شؤ  إدارةويشير مفهوم  أخرى المدني من ناحية 

 وهو االنتقال باإلدارة الحكومية من الحالة التقليدية إلى الحالة األكثر تفاعاًل  نفسهالتعبير  إلىالرشيد( 
 .(9، ص2020معزب، )الرئيسية  بين األركان والعناصر وتكاماًل 

المبادرات الداعية لإلصالح  واكتسبت الحوكمة أهمية متزايدة في السنوات القليلة الماضية وكثرت     
الشفافية واالستجابة والمشاركة واإلنصاف والفعالية بوتتمثل معايير الحوكمة  الرشيدةوإحالل الحوكمة 

 (.12ص ،2013)مطير،  االستراتيجيةوالكفاءة والمساءلة وحكم القانون والتنمية والرؤية 
الديمقراطية للمفهوم من حيث تدعيم المشاركة  داألبعاولقد أصبح التركيز في بداية التسعينيات على      

والحوكمة ، شؤون الدولة والمجتمع ودرجة رخاءوتفعيل المجتمع المدني وجودة وفعالية وأسلوب إدارة 
برنامج الرشيدة ومكافحة الفساد من العناصر الهامة للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وإنجاح 

نه يضع األموال في إالفساد يؤدي إلى الفقر حيث و  .(40ص، 2015 لنصر،ا أبو) لية االجتماعيةالمسؤو 
مرض اجتماعي وسياسي  إن الفساد، العامح لجيوب فئة قليلة بينما يمكن استخدام تلك األموال للصا

ا على واقتصادي مركب يشوه مؤسسات القطاعين العام والخاص في مختلف أنحاء العالم ويؤثر سلبً 
 .(3، ص2018 فرج،) ككلالمجتمع 

 
 :حوكمةال نشأة وتطور

ة نإلى كلمة إغريقية قديمة تعبر عن قدرة ربان السفي Governance))مصطلح الحوكمة  يعود أصل     
واألعاصير والعواصف وما يمتلكه من قيم وأخالقيات نبيلة  ومهاراته في قيادة السفينة وسط األمواج

فإذا ما وصل بالسفينة إلى بر األمان وعاد  الركاب،ت وسلوكيات شريفة في الحفاظ على أرواح وممتلكا
 .(39ص، 2015النصر، أبوا" )وحقق مهمته بسالم أطلق عليه خبراء البحار " القبطان المتحوكم جيدً 

 
ا في أدبيات اإلدارة العامة الحوكمة شائعً  أو( Governance ) قد أصبح استخدام مفهوم الــف     

 نىفإن البنك الدولي تب ،فشل سياسات اإلصالح االقتصادي في الدول الناميةونتيجة ل ،والسياسات العامة
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 ،جل  ربط اإلصالح االقتصادي باإلصالح السياسي المؤسسيأوذلك من  مفهوم الحوكمة في الثمانينيات
هذا المفهوم له مجموعة من المتطلبات  أنومن خالل اتخاذ هذا المفهوم وتداوله فإن البنك الدولي أوضح 

المساءلة  -والمساواة والعدالة في توزيع الموارد –الكفاءة والفاعلية اإلدارية –مثل في سيادة القانون تت
 (.41ص ،2015 النصر، أبو) والشفافية والنزاهة من جانب مؤسسات وأفراد الدولة

دية وتطور المفهوم منذ منتصف التسعينات بعد تقرير اللجنة الوزارية لمنظمة التنمية االقتصا     
(OEDC الذي عقد في باريس عام )بين جودة فعاليات أسلوب إدارة ربط رئيس اللجنة  ، حيث1996

من خالل تطبيق الديمقراطية لمساعدة الدول النامية  ،المجتمعن الدولة والمجتمع وبين درجة رفاهية شؤو 
من ناحية ومؤسسات  على حل مشكالتها التي تواجهها وتوضيح طبيعة العالقة بين كل من الدولة والحكم

 .(10ص، 2020 المجتمع المدني من ناحية أخرى )معزب،
كجزء من ثقافة عالمية تنهض على تعزيز مشاركة وضعت كل هذه األحداث مفهوم الحوكمة      

 أواألطراف المجتمعية المختلفة مع الحكومة في صنع وتنفيذ السياسات العامة للتعبير عن التفاعل 
ني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، فالحكومة الرشيدة دوالمجتمع الم المشاركة بين الدول

بمعاييرها ومبادئها تعمل على تحقيق التنمية المستدامة واستغالل الطاقات واإلمكانيات البشرية والمادية 
ية والمساءلة الة والمساواة الالمركزية والشفافدا من العوالتنظيمية في المجتمع وتدعو إلى تحقيق مزيدً 

  .(2ص ،2018)البابلي،  لتحقيق الديمقراطية وألوانه أشكالهوالنزاهة وتحارب الفساد بكافة 
وأكد البنك الدولي على فاعلية الدولة في القضاء على الفقر واستدامة التنمية وتسهيل اإلصالحات      

من خالل استراتيجيات لتعزيز  لكون الحكومة قريبة من الشعب وذلك ،وبناء المؤسسات وتنمية القدرات
والالمركزية وتعزيز مهام وصالحيات الناس وتمكينهم من المشاركة شاركة أوسع في المبادرات السياسة م

وفي تعزيز الحكم الرشيد  ،في عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياتهم اليومية على المستوى المحلي
 .( james ,2015,p15)الفساد لي والسيطرة على وسيادة القانون وتعزيز استقرار االقتصاد الك

      

عدة اعتبارات  إلىهذا المفهوم يعود  إنومن خالل الرصد التاريخي لنشأه وتطور الحوكمة يتضح      
كانت بدايتها تقتصر على تحسين مردودية المعونات الدولية من خالل الشروط التي وضعتها الدول 

ا ا أساسيً لى الدول المتلقية لهذه المعونات ليتطور فيما بعد ويصبح شرطً ع المؤسسات والمنظمات الدوليةو 
لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر من خالل تفعيل معايير الحوكمة وهي ) الشفافية والنزاهة 

وإشراك المجتمع المدني في وضع السياسات التنموية وصنع القرارات وتنفيذها  ،(والمشاركة والمساءلة
 اربة كل أنواع الفساد والرشوة وإهدار المال العام .ومح
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 مفهوم الحوكمة:
مفهوم الحوكمة جدال  أثارحيث  المحلي مفهوم موحد للحوكمة  أوال يوجد على المستوى الدولي      

ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة  ،( 2021في تعريفها)الشلفان، أوالعربية  إلىواسعا سواء في ترجمة الكلمة 
حيث ظهر مصطلح الحوكمة كتعبير عن اإلدارة  وعدم وجود ترجمة عربية موحدة له المصطلحداثة منها ح

: الجيدة للدولة والمجتمع، وهو يربط بين الجوانب اإلدارية والسياسية، كما يتبنى سياسات مرتبطة به مثل
الخاص،  االتجاه نحو القطاع الحكومي وتشجيعمفهوم اإلصالح اإلداري، تقليص حجم المؤسسات 

إدارة قائمة  فالحوكمة هي  ،( 2020وتشجيع الالمركزية، وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية) الدقن،
على النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة دون تمييز  وتطبيق القانون 

ام يتم بموجبة إخضاع نشاط نظ(  2020على الجميع مع توفير رقابة داخلية وخارجية )األسمر،
المؤسسات إلى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء عن 
طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة وضبط العالقات بين األطراف 

 .(83، ص2020،)مكافحة الفساد األساسية التي تؤثر في األداء
 فيما يلي مجموعة من التعاريف المتعلقة بهذا المفهوم:و 

بالحاكمة، وهي مصطلح من  (Governance)( كلمة 2014يعرف قاموس المورد لمنير البعلبكي )     
كما عرفها  ،(43، ص2015النصر ،أبو ) ضبط أوحكم  أوأدار  أوالذي يعني سيطر  Governالفعل 

والمنظمات غير الحكومية، في صنع السياسات العامة  األفرادمشاركة  مبدأ هاأن( على 2019)العجماء،
واتخاذ القرار وتقييم مستوى أداء الدولة نحو خدمات عامة ذات جودة عالية، أي انه يركز على تقليص 

المشاركة وتنسيق بين أصحاب  إلىدور الحكومة من التفرد في رسم السياسات العامة واتخاذ القرار، 
كما عرفها البنك الدولي بأنها "أسلوب الح في إدارة شؤون الدولة بما يساعد في مكافحة الفساد. المص

وقد أطلق عليها البعض  ،جل التنمية"أممارسة القوة في إدارة الموارد االقتصادية واالجتماعية للبالد من 
ى آخرون تعبير الحكم الرشيد وتبن أوأسلوب الحكم الموسع بينما وصفة آخرون بأسلوب الحكم الجيد 

ويبدو هذا المفهوم يتسع ألجهزة الحكومة كما يضم غيرها من المؤسسات المحلية  ،المتحد أوالشامل 
ومؤسسات المجتمع المدني ويثير هذا المفهوم أهمية قواعد السلوك وشكل المؤسسات وأساليب العمل بما 

الحوكمة من  أوالحكم الرشيد  أنيرى البابلي ف أما ،(12، ص2020من حوافز للسلوك )معزب، تتضمنه
التنمية اإلنسانية " فيقصد به الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه اإلنسان ويقوم على توسيع  منظور

قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية السيما بالنسبة ألكثر أفراد 
شفافية الدولية للحكم الرشيد فهي الغاية الحاصلة من تكاتف جهود كل ما تعريف منظمة ال، أالمجتمع فقرا
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من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف المواطنين في مكافحة ظاهرة الفساد بداية من جمع 
المعلومات وتحليها ونشرها لزيادة الوعي العام حول الظاهرة وخلق آليات تمكن هذه األطراف من القضاء 

العام  األمينصرح  2004وفي عام  ،(2ص ،2018، )البابلي على األقل التقليص منها أولظاهرة على ا
" Good Governance and the MDGs( في مقال له نشر بعنوان "Kofi Ananلألمم المتحدة )

د على الحكم الرشيد يعتبر العامل الوحيد واألكثر أهمية في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية" وأك أنعلى 
تطبيق الحكم الرشيد ال يتأتى دون إعداد بيئة مناسبة الحتضانه وذلك من خالل معاونة جميع األطراف  أن

والمؤسسات الخاصة والعامة والهيئات القانونية واللجان المركزية ومؤسسات السلطة لتحقيق ذلك)مكافحة 
 ( .84، ص2020 الفساد،

شيد الذي يؤكد على المشاركة والشفافية والمحاسبية والكفاءة الحكم الر الحوكمة كذلك: بأنها وعرفت      
وتحقيق العدالة وتطبيق القانون، ويمارس ذلك كل من الدولة والقطاع الخاص والمجمع المدني لتحقيق 

ر تنموي و ( من منظ2011تقرير التنمية اإلنسانية العربية )، كما عرفها (2011)محمد ، التنمية المستدامة
ة اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم ييعزز ويدعم ويصون رفاهالحكم الذي ب

وعرفها البرنامج ، وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية ال سيما ألكثر أفراد المجتمع فقرا وتهميشا
واإلدارية إلدارة ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية  بأنها :(UNDP)( 2012اإلنمائي لألمم المتحدة )

شئون الدولة على كافة المستويات من خالل آليات وعمليات ومؤسسات تمكين األفراد والجماعات من 
 تحقيق مصالحهم.

 أوالحكم الرشيد  أوأسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة  أوالحوكمة الصالحة  أوالحاكمية  أووالحوكمة 
 والعدالةة الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة والنزاهة تهدف إلى مكافح Good Governance))الصالح 
 (.12، ص2010)فوكة، 

 
 القطاع الخاص:الحوكمة في 

 خاللهوإدارة المنظمات، وتحدد من  توجيهالنظام الذي يتم من خالله على أنها: الحوكمة عرفت وهنا      
تضم المساءلة والشفافية والرقابة الحقوق والمسؤوليات بين األطراف في إطار مجموعة قوانين وإجراءات 

عملية إدارية تمارسها سلطة اإلدارة هي  أووالنزاهة من اجل إقامة توازن بين األهداف الفردية والجماعية 
غير الحكومية  أوخارجها وسواء داخل الشركات واألجهزة الحكومية  أوسواء داخل الشركات  اإلشرافية

فهي تتخذ من األخالق الحميدة أدائها  ومتزايدة المفعول بعادوهي عملية متعددة المراحل وممتدة األ
، عسافومحورها، وفي الضمير الذاتي عدتها وبنيانها، ومن الوعي اإلدراكي بالقيم والمثل نظامها )

 .(8ص، 2018
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 المفهوم القانوني:الحوكمة في 
ي تحمي مصالح األطراف ذي القواعد القانونية الت إلىوضمن المفهوم القانوني فان الحوكمة تشير      

ويشير فقهاء القانون في هذا المفهوم إلى اإلطار المتكامل من القواعد  الشركة أوبالمؤسسة العالقة 
القانونية الحاكمة إلدارة شؤون المشروعات والمنظمات التي تحافظ على الكيان المؤسسي للشركات وتوفير 

 ويعرفها آخرون بأنها المؤسساتالمستفيدين من  أوة ضمانات الحماية لحقوق كافة األطراف ذوي العالق
مجتمعة من قبل  أو"مجموعة األنظمة واإلجراءات واآلليات القانونية التي تصمم لكي تطبق منفردة 

الفليتي، ) "العموميةوهي الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واإلدارة  المؤسساتاألطراف الثالثة التي تحكم 
 .(23، ص2011

 
 المفهوم المحاسبي:في  الحوكمة

يشير هذا المفهوم إلى توفيـر مقومات حمايـة أموال فأما فيما يتعلق بالمفهوم المحاسبي للحوكمة:      
استثمارات غير  أوالعوائد المناسبة وضمان عدم استخدام أموالهم في مجاالت  علىالمستثمرين وحصولهم 

ن لتحقيـق منافع خاصة ويتم ذلك من خالل مجموعة المديري أوآمنة وعدم استغاللها من قبل اإلدارة 
أنها الشفافية ومزيـد من  ىتناولتها الكتابـات في المحاسبة علو  ،اإلجراءات والضوابط والمعاييـر المحاسبيـة

وفق المعايير  المؤسساتاإلفصاح للبيانات والقوائم المالية وضبط مرتبات وبدالت رجال اإلدارة في 
 .(139، ص2013 ، خرون وأعلي، المحاسبية )

 
 المفهوم اإلداري:الحوكمة في 

وضرورة  المؤسسات والشركاتيركز هذا المفهوم على توضيح العالقة بين الملكية واإلدارة في        
ا على ذلك وترتيبً ، بالمؤسساتوكذلك توضيح حقوق األطراف ذات المصلحة وعالقتهم  ،بينهماالفصل 

ر ضمانات فة القواعد والضوابط واإلجراءات الداخلية في التي بدورها تو تعرف الحوكمة على أنها "مجموع
 "،بالمؤسسةتحقيق حرص المديرين على حقوق المالك والمحافظة على حقوق األطراف ذات المصالح 

المصالح المختلفة  وتعرف كذلك على أنها "مجموعة ممارسات تنظيمية وإدارية تضبط العالقة بين أصحاب
الفليتي، )" العالقة من الممارسات الخاطئة للمديرين اتوتحمي حقوق األطراف ذ الخدمة يبمن فيهم متلق

 .(21، ص2011
ويعرف البعض الحوكمة وفقا لهذا المفهوم على أنها "اإلجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب       

إشراف على المخاطر ورقابة ( لتوفير والموظفينالمصلحة في المنظمة )مثل المساهمين والدائنين والعمال 
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 "،ويجمل أنصار هذا الرأي مفهوم الحوكمة في كلمة واحدة وهي "االنضباط المخاطر التي تقوم بها اإلدارة
البعض إلى  لويمي اإلدارةوانضباط  واألخالقيواالنضباط السلوكي  العملويقصد به االنضباط في أداء 

ورجال  ،الدولةبكل من  المؤسسةح المتشابكة التي تربط مجموعة من العالقة والمصال" إن الحوكمةالقول 
وكذلك صغار المساهمين ومقرضي  ،فيهاوأصحاب رؤوس األموال  ننفسها والمؤسسياإلدارة بالشركة 

 .(22، ص2011الشركة ومموليها والعاملين بها" )الفليتي، 
رسة سلطات اإلدارة الرشيدة، سلوب ممابأنها أوفي ضوء التعريفات السابقة يمكن تعريف الحوكمة:      

وبمعنى آخر فإن الحوكمة تعني النظام الذي يخضع لمعايير النزاهة والشفافية والمساءلة والمشاركة ويحكم 
العالقات بين األطراف األساسية التي تؤثر في مستوى األداء للقطاع العام وقدرته على تحقيق األهداف 

القول إن الحوكمة شامله لكافة إدارات ومكامن اتخاذ  نكويم ة،التي يسعى إلى تحقيقها بصورة عادل
هذا األسلوب القيادة العادلة والحكمة والعقالنية واالستفادة من  أوالقرارات بحيث تتوخى هذه الطريقة 

أصحاب الكفاءات كما تسعى الحوكمة إلى تطبيق القانون ومحاربة الفساد والفوضى وتحقيق مصالح 
ترسيخ القيم والمبادئ اإلدارية كالمساواة والرقابة وتدعوا إلى احترام الحريات الناس وتطوير المجتمع و 

 العامة وإرساء الديمقراطية والمساواة وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع في صنع القرار.

ومن خالل التعريفات السابقة يتضح أنها تصب في ضرورة توفر البيئة المواتية القائمة على      
 (124، ص2021: )الشلفان،ما يلي مقراطية والمشاركة المجتمعية وذلك من خاللالدي

 . تحقيق الحياد واالستقالل وضمان النزاهة للعاملين.1
حيث تغيب مع االتجاه نحو الحوكمة صورة الدولة المركزية التي تحصر بين  ؛إدارة سياسية ال مركزية. 2

 ا بتحمل كل األعباء على المستويين الدولي والمحلي.يديها كل المهام وكل الصالحيات وتقوم بنفسه
التوكيل والموكل فيكونا  أولية المدنية لكي تحل الشراكة المجتمعية محل التمثيل الحوكمة توسع المسؤو . 3

 .اوليته تمامً يتخلى الموكل عن مسؤ  أن من شريكين بداًل 
ظم االجتماعي الذي يقوم على ضبط الحوكمة تبدل وال تقلص دور الدولة وتلعب الدولة دور المن. 4

 اإليقاع والسهر على االنتظام واالستقرار االجتماعي.
والتخطيط برسم السياسات العامة الذي  التوجيهالحوكمة تقترض الحوار والتسوية والتفاوض وتستبدل . 5

 هو عملية تفاعلية مستمرة.
فة للدولة على قاعدة الشراكة والتفاوض حيث تعتمد على إعادة تنظيم الهياكل المختل ؛الحوكمة مرنه. 6

 .بين شركاء المجتمع
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 :الحكم الرشيد أودوافع ظهور الحوكمة 
يوجد العديد من الدوافع التي ساعدت على ظهور الحوكمة وترجع إلى عوامل سياسية وإيديولوجية      

ى عوامل إلو  ،يتييحاد السوفة وانهيار االتردترتبط بتغير موازين القوى في العالم بعد انتهاء الحرب البا
ترتبط بتغير دور الدولة بعد تبني الدول النامية سياسة انفتاح السوق وتحرير التجارة وظهور ما يسمى 
بالعولمة االقتصادية وبروز النضال السياسي واالجتماعي النشيط لمنظمات المجتمع المدني ودعوة هذه 

 فأصبحت الرغبة في المشاركة شكاًل ، صنع الرأي العامالمنظمات إلى إرساء الديمقراطية والمشاركة في 
، 2018فرج، ) بالمشاركة بالتنميةمؤسسات المجتمع المدني  برغبةالمتمثلة  اإلداريةدوافع شكال الأمن 
عولمة القيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتزايد دور المنظمات غير  نأ النصر( أبوكما أكد ) ،(7-4ص

ا أدى إلى ضرورة التفكير في انتهاج الدولي والوطني وشيوع ظاهرة الفساد عالميً الحكومية على المستوى 
، 2015 النصر، أبو) الفسادآليات تجعل من األنظمة أكثر شفافية وأكثر نزاهة من خالل الحد من 

  .(42ص
 

حة، سرعة انتشار ، األسواق التجارية المفتو )العولمةالتحديات العالمية واإلقليمية  نإوبهذا يمكن القول      
والقيادة فأصحبت الدولة تبحث إيجاد طريقة جديدة للحكم  إلىأدت  وغيرها(المعلومات، التهديدات األمنية 

عن مناخ سياسي وقانوني يشجع قطاعات أخرى للمشاركة في عملية التنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان 
فاعلية متوازنة بين الدولة ومؤسسات المجتمع على الدولة تشجيع الشراكة وبناء عالقة ت لزاًمافأصبح 
 المدني.

 
 أهمية الحوكمة:

تعتبر الحوكمة إحدى الوسائل الهادفة إلى تحقيق التنمية االقتصادية ورفاه المجتمع وإرساء قيم      
لحدود الديمقراطية والعدالة والمساواة في الفرص والشفافية التي تتضمن النزاهة وتعزيز سيادة القانون ورسم ا

 والنفوذ حيث:الفاصلة بين المصالح الخاصة والعامة والحيلولة دون استغالل المنصف 
 من المستفيدين تجاه أكثر وشفافية المؤسسة في خاصة اإلدارية القيادة مبدأ تطبيق إلى الحوكمة تسعى 

 وحرياتهم رصهموف وخياراتهم البشر قدرات وتوسيع اإلنسان رفاه تعزيز في ساهمتو  االجتماعية السياسات
 .(85ص، 2020 الفساد،)مكافحة  اوتهميشً  افقرً  األكثر وخاصة والسياسية واالجتماعية االقتصادية

 عزيز القدرة التنافسية للمنظمة وتحقيق رصانة علمية وتجنب الفساد اإلداري كما تسعى الحكومة إلى ت
تطوير وتحقيق االنضباط المالي واإلداري والمالي وتعزيز الثقة بين األطراف المعنية وتعزيز القدرة على ال
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الممارسات األفضل لحوكمة المنظمات والشركات و  والماليوالسلوكي وتخفيض مخاطر الفساد اإلداري 
 .(50ص، 2015 النصر، أبواألجنبية والمحلية إلى أسواق المال ) اتلجذب االستثمار 

  شعور بالطمأنينة والراحة ومن خالل تضمن حقوق ومصالح العاملين دون تمييز والن الحوكمة تأكما
عمق مفهوم تتطبيق معايير الحوكمة ستعمل على تقليص األفعال الخاطئة والسياسات المنحرفة وبالتالي 

 على تعود وبالتالي وإخالص وأمانه صدق بكل واجباتهم بإنجاز تزامهمالمسؤولية لدى األفراد والتي تعني ال
 التزام إلى سيؤدي المشكالت وحل القرارات اتخاذ في إشراكهم أن كما بيةاإليجا بالمنفعة المؤسسة أو الدولة
 .(13ص ،2008،أيمن)أحمد و  عليه اتفق ما لتنفيذ األفراد قبل من أكبر
 رقابة وإشراف ذاتي يؤدي إلى سالمة التطبيق القانوني  مثل الحوكمة وعلى صعيد المجتمع فإن

لتالي حسن اإلدارة وضمان حقوق الناس وأن ذلك يحقق رضا وبا ؛للتشريعات القانونية والضوابط الحاكمة
بث و  للموارد أمثلتوزيع وتخصيص  إلىتؤدي الحوكمة الجيدة في المجتمع و  المؤسسةالمجتمع عن أداء 

 تعزيز اإلطار التنظيمي والرقابي للمؤسساتو  الشفافيةالسلوكيات واألخالقيات وخلق بيئة تتوافر فيها 
المجتمع منها الوالء واالنتماء واإلبداع  ىن الحوكمة الجيدة لها انعكاسات علأ، و (26، ص2010 ،)حماد

والرقابة الذاتية والمرونة وتضمن تمييع المسافات وتقصيرها في ميادين العمل االقتصادي والسياسي 
 الحوكمة غير السليمة تمثل عاماًل  ألن ؛واالجتماعي وهو شرط لعملية النمو المستديم ومحاربة الفقر

ا في إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتعمق الحرمان والتمايز بين فئات أساسيً 
ثر السياسات أومن ثم تولد عدم االستقرار االجتماعي واالقتصادي وتؤمن النقاش العام حول  ،المجتمع

بر المساءلة العامة للسياسات ار السياسات المنحرفة والخاطئة عآثالحكومية مما يساعد على التقليل من 
 .(86، ص2020)مكافحة الفساد،  والموظفين

 
 ما يلي:ويرى الباحث أن أهمية الحوكمة تتمثل في

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر.  -
 نشر شفافية عالية ومصداقية عند إصدار القوائم المالية المعتمدة -
قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية  وتوسيعاإلنسان المساهمة في تعزيز رفاه  -

 واالجتماعية والسياسية وخاصة الفئات المهمشة.
 العامة.المساهمة في التقليل من السياسات المنحرفة والخاطئة عبر المساءلة  -
 تحقيق العدل بين جميع فئات المجتمع وتحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي. -
 حسوبية وتعزيز الديمقراطية والعدالة االجتماعية. محاربة الفساد والم -
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 أهداف الحوكمة:
من معايير الحوكمة عمال وتحقيق األتستهدف الحوكمة المستوى المثالي من األخالق عند ممارسة      

جل مساءلة أجهزة أمن  ،ممثلين له أووالشفافية وحق المساءلة ومنح هذا الحق للمجتمع سواء أفراد  النزاهة
بما يضمن لألفراد في المجتمع الحصول على حقوقهم  ،دارة العامة وإتاحة الفرص الجيدة للتنميةاإل

كما تهدف  اإلنسانقضية احترام حقوق  وتبني ،وتحسين جودة الحياة في إطار مجتمع ينتهج الديمقراطية
وبالتالي  ؛ألهليةمعايير الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة المؤسسات الحكمية وا

 مابة العامة صلحمصالح الجميع والحد من استغالل السلطة في غير الم مراعاةتحقيق الحماية لألفراد مع 
 ،وإتاحة فرص عمل جديدة اإليراداتيؤدي إلى تنمية االستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم 

القانون والعمل على ضمان مراجعة األداء المالي ن هذه المعايير تؤكد على أهمية االلتزام بأحكام أكما 
 .(48، ص2015 النصر، أبو)األفراد  أمام ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة اإلدارة

 
 :الحوكمة خصائص

، المفهوم ذلك تبنت التي المرجعية حسب تنوعت فقد للحوكمة وضعت التي الخصائص ناحية ومن     
 :(25ص، 2008 ، وأيمن،حمدأ) هيئص الحوكمة خصا أن البعض رأى فقدوبالتالي 
يكون لهم صوت مسموع  أنالشعبية الفاعلة التي تضمن لجميع الرجال والنساء على حد سواء  المشاركة

المجتمع  أفرادبين  إقصاء أيبصورة عادلة ودون  هو السائدالقانون  حكم نأو  ،ومؤثر في اتخاذ القرارات
الدولة بصورة موازنة  والشفافية وإتاحة المعلومات حول وطن والمواطنوالجاهزية واالستجابة في خدمة ال

من قبل مؤسسات  االستراتيجيةفئات المجتمع والرؤية  لجميعوالعدل االجتماعي  مباشرة لذوي الشأن
 بالشكل واستخدامها وتسييرها الموارد استغالل لضمان الموارد مع التعامل على والحرص ،الدولةو المجتمع 

 الرشيد الحكم إن حيث؛ الشراكةمن خصائصها كذلك و  والرفاه، المعيشية المستويات رفع على اعديس الذي
 الشرائح جميع مسؤولية من هو ذلك إنحيث  معتالمج شؤون  بإدارة الحوكمة استئثار حال بأية يعني ال

 .فيه الفاعلة االجتماعية
 (: 46، ص2015لنصر ،أبو ا)ما يلي من خصائص الحوكمة  إن( النصر أبو) ويرى      

 الرشيد المهني السلوك وقواعد باألخالقيات االلتزام من السلوكي االلتزام ضمان أي؛ األخالقي السلوك 
 المالية. المعلومات عرض عند والشفافية بالوحدة المرتبطة األطراف كافة مصالح تحقيق في والتوازن 

  المجتمع المدني واإلشراف والرقابة تفعيل دور أصحاب المصالح من مواطنين ومساهمين ومؤسسات
وذلك بالتركيز على االنضباط وإتباع السلوك األخالقي المناسب  الوحدة وإدارة المخاطرعلى عمال 
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ال توجد تأثيرات  واالستقاللية بحيث صورة حقيقية لكل ما يحدث خالل تقديموالشفافية من  والصحيح
 والتنفيذ والمسئوليةم وتقدير أعمال اإلدارة واإلشراف وضغوط غير الزمة للعمل والمساءلة من خالل تقيي

داخل الوحدة اإلدارية والعدالة أي احترام حقوق مختلف المجموعات  األطرافبوجود مسئولية أمام جميع 
  الوحدة.المتعلقة مع 

 
يتسم ضرورة إيجاد نظام جديد لقياس الحوكمة العالمية  حولوهذا ما أكدته منظمات األمم المتحدة      

  :(29-27، ص2008مسعد، ) منهابعدة خصائص 
  الخاص(  المدني،المجتمع  )الحكومة، الدولةخالل القطاعات الثالثة في  القرارات: منالمشاركة في

والمجتمع المدني  .فالدولة تؤدي وظائفها من خالل التشريعات والقضاء واألمن وتوفير الخدمات العامة
ركة وتحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والشفافية في النظام يسهم في تحريك المواطنين للمشا

صياغة السياسات العامة وحماية الحقوق والتوفيق بين المصالح وإيصال الخدمات  واإلسهام فيالسياسي 
االجتماعية ويستدل على جودة المشاركة بمقياس االستقرار السياسي وغياب العنف السياسي واإلرهاب 

 ة على البقاء واالحتفاظ بالسلطة دستوريا.وقدرة الحكوم
  مهمشين وهذا  أون تضمن الحوكمة للجميع إحساسا بأنهم شركاء وغير مبعدين أ والشمولية:المساواة

 رفاهيتهم.يستلزم أن يكون لكل طوائف الشعب ذات الفرصة المتاحة لآلخرين للتحسين وتطوير 
  تعرف على مختلف مصالح المجتمع والتوفيق بينها وصوال يستلزم األمر ال العام:اإلجماع المالئم للرأي

 المستدامة.إلى اتفاق عريض للمصالح وكيفية تحقيقها ووضع رؤى للتنمية 
  يتعين على المؤسسات الدستورية أن تتعهد إجراءات االستجابة لمطالب وحاجات  الحكومة:استجابة

 الشعب وخدمة جميع شركاء الحوكمة في إطار زمني مرغوب.
 من حيث )إمداد السلع  تدير الحكومة موارد المجتمع بكفاءة أنبمعنى  فاعلية وكفاءة الحكومة:ال

والخدمات العامة وإدارة االقتصاد القومي وحماية البيئة( ويرتبط بذلك نوعية البيروقراطية واستقالل موظفي 
ال عن مسئولية الحكومة الخدمة المدنية عن الضغوط السياسية وتنافسية هؤالء الموظفين العموميين فض

 أعمالها.عن 
  تتطلب الحوكمة الجيدة وجود هيكل قانوني وقضائي له سلطة التزام غير مجزأة  القانون:سيادة حكم

 كما تستلزم استقالل القضاء ومكافحة الفساد الناتج عن ممارسة السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة 
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 :ارات الجماعية تكون متاحة مجانا ويسهل الوصول أليها تعني أن المعلومات المتعلقة بالقر  الشفافية
وفهمها وان تكون كمية المعلومات أيضا صادقة ووافية وتشير الشفافية إلى أن تتصرف الحكومة بطريقة 

 الرشيدة.علنية وتعتبر الشفافية األساس لحوار ديمقراطي مالئم ووفق مبادئ الحوكمة 
 :ت الشرعية ومساءلتها وتعد المساءلة بمثابة صمام األمان يجب أن تتوفر للحكومة مقوما المساءلة

ليس فقط للمؤسسات الحكومية بل أيضا للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وترتبط المساءلة 
بالشفافية بعالقة تكاملية حيث انه في غياب الشفافية ال يتوقع حدوث مساءلة وبدون المساءلة ال يكون 

كما يجب ضمان االتساق والتعاون بين الوسائل الحكومية ومنظمات المجتمع للشفافية أي قيمة عملية 
 األعمال. المدني وقطاع 

المصالح العامة  إدارةتعمل على  أنالحكومة يجب  أنخصائص الحوكمة يرى الباحث  وبتفحص     
ة ومؤسسات وتشجيع سياسات وبرامج جديدة للشراكة داخل الدولة تحظى بتأييد ورعاية المنظمات الدولي

 خصائص من نإ كما حقوق اإلنسان واحترام والمساءلة الديمقراطية على قائم إطارالمجتمع المدني في 
 االقتصادية التنمية نشاطات في الحكومة مشاركة من المدني المجتمع منظمات تمكين الحوكمة

 أكدته ما وهذامواطنين( )ال الجزئي أو المدني( المجتمع )مؤسسات الكلي المستوى  على سواء واالجتماعية
 المجتمع لمطالب الحكومة استجابة على لمتحدةا األمم منظمة أكدت كما(.2008 ،أحمد وأيمن) دراسة

 والمساءلة، والنزاهة، الشفافية،) الحوكمة ومبادئ معايير بتطبيق األطراف لجميع المسؤولية على والتأكيد
 (.القانون  حكم وسيادة والعدل،

 مزايا الحوكمة:
 نها تؤمنأ ومن هذه المزاياتجني ثمارها  أن للحوكمة العديد من المزايا والمنافع التي يمكن للدولة     

السياسات الحكومية مما يساعد على التقليل من استمرارية السياسات المشوهة  أثرآليات للنقاش العام حول 
حرية التعبير  النمو وتضمنإلى تساهم في تحسين تطبيق السياسات االقتصادية المؤدية  والخاطئة كما

الترقي االجتماعي وتوفر لجميع أفراد المجتمع و  وكأساس لتوزيع عادل لمكاسب التنمية والتي تؤمن النم
عن خياراتهم والمشاركة في الحوار ووضع تفيدين من خدمات الحكومة للتعبير بصفتهم مواطنين ومس

تصميم نظام شفاف للرقابة والمراجعة يهدف إلى  الحكومات تحت المسئولية للعمل لصالحهم وتساعد في
ولية تنمية وعي وإدراك المواطنين للمسؤ بالقوانين وتصحيح الخلل كما تساعد الحكومة على  االلتزامتقييم 

شأنها أن  منلي حعلى المستوى الم ، وأمااالجتماعية وتعمل على تحقيق مزيد من الديمقراطية وتعميقها
 (.51، ص2015 النصر، أبو) ن تجاه الحكومةترفع درجة ثقة المواطني
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رفع أداء و  الدولتخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي واإلداري التي تواجهها  للحوكمةمزايا من و      
جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس المال المحلي و  للمجتمع،المؤسسات والخدمات المقدمة 

يق الشفافية والدقة والوضوح في السياسات المالية وخصوصا قتحو  ةالوطنيواالستثمارات في المشروعات 
فرص العمل ألفراد  وزيادة ،القراراتثقة المجتمع بها واعتماد الدولة عليها في اتخاذ  العامة وزيادةالموازنة 
 (29-28، ص2008)سليمان،  المجتمع.

 يرى الباحث أن من مزايا الحوكمة ما يلي:و 
 .الدولة وبمؤسساتهاثقة المواطنين ب تعزيز -
 .زيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة  -
 .االلتزام بالقوانين واألنظمةو  تحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة للدوائر الحكومية  -
 .تحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشفافية في استخدام السلطة وإدارة المال العام وموارد الدولة -
 .وتحقيق تكافؤ الفرص بين الموظفين ،راض الخاصةالحد من استغالل السلطة لألغ -
 .تحقيق الحماية الالزمة للملكية العامة -
 .الوطنية واالستقرار المالي للمؤسسات الحكومية االستراتيجيةتحقيق األهداف  -
رفع قدرة المؤسسات من خالل تعزيز وتطوير األداء المؤسسي واستخدام أنظمة فعالة إلدارة مخاطر  -

 .العمل المؤسسي
 المالية.ثار المخاطر واألزمات آتخفيف  -

 :معايير الحوكمة
 األولىتقوم الحوكمة على عدة معايير من شأنها تطوير الحكم ورفع مستوى التنمية وتهدف بالدرجة      

وغياب العدالة القانونية  ،السيئة المتمثلة بتطبيق القانون الشخصي اإلدارة أو السيئاستبدال الحكم  إلى
افية وتردي النزاهة واستغالل المال العام للمصلحة الشخصية وتقديم الفوائد الخاصة على الفوائد وعدم الشف

معايير  أنومع  ،(4، ص2018 البابلي،هدر موارد التنمية االقتصادية واالجتماعية ) وأخيراالعامة 
ع الدول على حد محاولة تعميمها لتوائم جمي إن إالالعامة والمختلفة  اإلصالحالحوكمة شملت جوانب 

لكن دولة حالتها الخاصة التي تختلف عن غيرها من حيث الثقافة والمعايير  إنسواء قد تبوء بالفشل حيث 
الدينية والسياسية واالقتصادية ومستوى الفساد وغيرها من الفروقات التي ال بد من  تسليط الضوء عليها، 

 أهدافهاجزئية وبحسب  أهمية ى خر آلاي حين تولى كلية لبعض المعايير ف أهميةحيث تقوم الدولة بإعطاء 
ونحن في هذه الدراسة سنتحدث  ،(86، ص2020التنموية وغاياتها من تطبيق الحوكمة )مكافحة الفساد، 

 .والمشاركة وسيادة القانون  عن الشفافية والنزاهة والمساءلة
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 :الشفافية
 تعريف الشفافية:

افية تشير فن الشإالحكم في الدول العربية ف إدارةوبرنامج  اإلنمائيالمتحدة  األمم برنامجوفقا لتعريف      
يجمعوا  أنفهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما  ،مكشوفةتقاسم المعلومات والتصرف بطريقة  إلى

 ،المصالحوحماية  المساوئ حول هذا الشأن والتي قد يكون لها دور حاسم في الكشف عن  معلومات
واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام كما تملك قنوات  إجراءاتشفافية ذات ال األنظمةوتمتلك 

ولين وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجميع ؤ المصلحة والمس أصحاباتصال مفتوحة بين 
 (.17، ص2018)فرج، 

 اإلعالمانتشار  الفعلي غير المشروط وقد ساعد على ذلك اإلفصاحوالشفافية بمعناها الواسع تعني      
العالمي بحق الموطن في  اإليمانالمجتمع وتنامي  أفرادالدقيق المكثف وتوفر تكنولوجيا المعلومات لجميع 

كما يمكن تعريفها وذلك بتدفق المعلومات بصورة حرة وتسهيل االطالع عليها  ،(Meijer,2014) المعرفة
ملة للمهتمين بها وان ال يتم حبس أي معلومة من قبل الجهات المعنية ووجوب توفيرها بصورة كافية وشا

حساباتها عن المستفيدين والجهات ذات العالقة )مكافحة الفساد،  أومعامالتها  أو بالمؤسسة متعلقة
 (.87، ص2020

هي وضوح اإلجراءات ونشر المعلومات وتبسيطها بطريقة يمكن فهمها : إن الشفافيةالقول ويمكن      
 اجة. عند الح أليهاوالرجوع 

 
  :الشفافية أهمية
وطنية ودولية تعنى بها المنظمات العالمية والوطنية فهي تعمل على  بأهميةالشفافية اليوم ظى تح     

 الشفافية في النقاط التالية: أهميةوالضبابية وتساهم في الحد من الفساد ويمكن حصر  الغموضتقليص 
مما يتطلب إعادة النظر المستمر  تحقيقهل على . تعد الشفافية وسيلة للتطوير اإلداري كهدف تعم1

واإلجراءات المستخدمة التي تكون خاضعة للمتابعة من مختلف الجهات التي تتعامل معها  باألنظمة
 (.16ص، 2019الكريم ، )عبدالمنظمة 

 . تعزز من الرقابة بحيث يصبح كل شيء واضحا ضمن قواعد العمل وأنظمته.2
ما لدى العاملين من طاقات حيث يكون  أفضلوتشجيع على استغالل  أمانا . تحقق الشفافية للعاملين3

  .وضوحا وأكثر أفضلاألداء بشكل 
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لتخطيط نشاطاته مراجعة  أفضلفي وضع  وتجعلهحذرا وحرصا خشية المساءلة  أكثر. تجعل الموظف 4
 )صالحل التجاوزات الشفافية تقل أنكما  الفساد،رشدا وابعد عن  أكثر سلوكهحساباته وبالتالي يكون 

،2017) 
لتحسين الحكم ومزيد من الشفافية يحرك سلسلة من ردود الفعل من  أولىهو خطوة  الشفافية تطبيق. 5

لكون الحكومة تصبح تمارس  يرجعوذلك  ،الحكومي األداءبينها زيادة المساءلة التي تعمل على تحسين 
ما  اإلداري( أوالسياسي  أوبنشاطها سواء المالي كل ما يتعلق  نشر)المواطنين ومسمع  مرأىعلى  أعمالها

 (. Maurice,2020,p1يعزز من ثقتهم بها)
على فتح قنوات االتصال بين المواطنين  الفساد، والمساعدةمن  وحمايتهالمحافظة على المال العام . 6

 صوتقلي ،والمحاسبةمما يعمل على الحد من الرشوة ويعزز المساءلة  ،والمسئولينالمصالح  وأصحاب
كما تسمح  ،لها من طرف المواطنين الخاطئالغموض والضبابية في التشريعات والقوانين ما يحد من الفهم 

وتساهم  ،وتحقيق الديمقراطية والمساءلة وضمان نجاحها األداءبتوعية المواطنين وتسهيل عملية تقييم 
نظمات الدولية ويتحقق ذلك من خالل الم وأمامالعام  الرأي أمامشفافية الحكومة على تأكيد مصداقيتها 

كما تعمل  ،الجميع أمامهذه النظم  أبوابومصادر تمويله وفتح  هوأهدافعن النشاط  واإلعالنالصدق 
الشفافية على تقوية الترابط المجتمعي بما ينسجم مع الحقوق االجتماعية واالقتصادية للفئات المهمشة 

 (.19، ص2012فرج، )القانونية. في بناء القواعد  هامواإلسالديمقراطية  أركانوالفقراء وتعميق 
 

أهمية الشفافية تكمن في تقليل الغموض والضبابية وتسهم في القضاء على الفساد وتعمل  أنويرى الباحث 
والفوضى في العمل وتعمل على اختبار قيادات  اإلرباكالشفافية على توفير الوقت والتكاليف وتجنب 

 والنزاهة واالنتماء للمؤسسة والصالح العام. إدارية تتصف بالموضوعية
 

  :مؤشرات الشفافية
 أهدافائق واضحة حول ثوذلك بتوفر و  ،العديد من المؤشرات التي يمكن تحقيقها بالشفافية ديوج     

 األساسيللجمهور، وإتاحة المعلومات للجمهور حول النظام  وإتاحتهاالمؤسسة وفلسفة عملها وبرامجها 
الفرصة  وإتاحةنظيمي للمؤسسة وكذلك نظام الموظفين وميزانية المؤسسة وتمويلها وعالقاتها، والهيكل الت

الجمهور في صياغة هذه الخطط والتعليق عليها ومعرفة  وإشراكللجمهور االطالع على خطط المؤسسة 
ويجب  ،هذه الخدمة تأديةالمواطنين بأنشطة المؤسسة وبرامجها وكيفية الحصول على خدماتها وكيفية 

الفرصة لهم لحضور  وإتاحةعن المعلومات للجمهور المعني  واإلفصاحتوفر سياسة عامة للنشر 
 .(50، ص2013االجتماعات العامة في المؤسسة )مصلح ،
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 يلي: فيماتطبيق مؤشرات الشفافية تساهم  إنويمكن القول     
ديد نقاط القوة ومواطن الضعف وجود إجراءات مفتوحة وشفافة وتوافر المعلومات تساعد على تحضمان  -

 في األداء.
 يع الحكومة والوزارات على تقديم الخدمات بأفضل الممارسات السليمة.جخلق روح التنافس وتش -
 الخروج بنتائج ذات جودة عالية وبخدمات متميزة للمواطنين. -
 خلق ثقة متبادلة ما بين الحكومة والمواطن. -

  :المشكالت التي تواجه تطبيق الشفافية
 (2018،)العجيليتطبيق الشفافة منها  تواجهيوجد العديد من المشكالت والمعوقات التي      

 اإلجراءات.. االستمرار بتطبيق األنظمة البيروقراطية وتعقيد 1
هذه  الثرثرة وسعى استغالل إلىمن قبل فئة من الموظفين يميلون  للخروقات.  تعرض الشفافية 2

 اإلدارة. أهدافخاصة وان تعارضت مع المعلومات لتحقيق أهدافهم ال
 اإلدارة. أهدافالشفافية صعوبة في تحديد أهدافها الخاصة وان تعارضت مع  تواجه. 3
األنظمة السائدة واستبدالها  فتستهد. وجود االزدواجية والفوضى في عمليات التحديث والتطوير التي 4

 الجديدة. وألياتهابأنظمة تحكمها معايير الشفافية 
 

  تتمثل بما يلي: ن مشكالت الشفافيةأويرى الباحث      
 غياب قانون حق الحصول على المعلومات. -
 العامة.ضعف ثقافة الشفافية في المؤسسات  -
  .وجود العديد من التجاذبات والصراعات والتناقضات في الحالة الفلسطينية -

 
 النزاهة: 

  تعريف النزاهة:
وهي بال شك مرتبطة  األولسلوكية في المقام  أخالقيةنية دي قيمةالنزاهة كما هو معروف هي      

 لثقلها.منها  وأشفقنوالجبال حملها  واألرض تالسماوا أبت يالت باألمانة
واقتصادية  أخالقيةالنزاهة ثقافة تسود اليوم المجتمعات الغربية باهتمام كبير ولكن من منطلقات  إذا     

من منطلق ديني قبل كل شيء وقوامها الشفافية ومحاربة  إليهاون المجتمعات العربية ينظر  أمااجتماعية، 
 العامة.الممتلكات  أووطهارة اليد وعدم التعرض للمال العام  هلوأشكا هأنواعالفساد بكل 
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في العمل وااللتزام  واإلخالص واألمانةمجموعة من القيم المتعلقة بالصدق  بأنها النزاهة:وتعرف      
وحرص الذين يتولون مناصب  ،أ تجنب تضارب المصالح واالهتمام بالمصلحة العامةالقويم بمبد بالسلوك

عن أي نوع من تضارب المصالح قد ينشأ بين مصالحهم الخاصة والمصالح  اإلعالنعامة عليا على 
المواصفات  أو العطاءات أووكذلك الحال في مجاالت كالمناقصات  ،مناصبهم إطارالعامة التي تقم في 

 همع مصالح يتماشى ااحتمال حسم هذا التعارض بم إلىمما يؤدي  ،الجمركيةالرسوم  أوئب الضرا أو
منع تلقي الموظف العام أي  أيضاوتشمل هذه المجموعة من القيم  ،الخاصة على حساب المصلحة العامة

ر هد إلىيؤدي  أوعمل يؤثر في المصلحة العامة  بأيمقابل مالي )الرشوة( من مصدر خارجي للقيام 
 (.57، ص2015 ،أمانالمال العام )

 
وهي ذات بعد قيمي ومحرك داخلي وبعد سلوكي ظاهري مرتبط بجوانب متعددة من جوانب الحياة      

وتمثل  ،األخالقي والتوازن تتحقق بالتكامل  أنومجاالتها الفردية واالجتماعية والوطنية والتنظيمية يمكن 
 ،هيئة مكافحة الفساد)مبادئ ن السلوك الفعلي وما يعلنه الفرد من النزاهة القدرة على االتساق الداخلي بي

 (.28، ص2019
 إحدىوهي  ،المنظمات الذي يتبع حكم القانون  أو األفراد إن النزاهة سلوكومما سبق يمكن القول      

تعددي  مثل االلتزام بنظام ديمقراطي األساسيةللحوكمة العامة لحماية وتعزيز القيم  األساسيةالمعايير 
 ،واالجتماعيا لضمان الرفاه االقتصادي ضروريً  اأمرً وهي  اإلنسانقائم على سيادة القانون واحترام حقوق 

 العامة.( يوضح النزاهة 4-2)والشكل
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 النزاهة العامة (4-2شكل)

 
 (2021-2-9بتاريخ المشاهدة  ،ةالنزاهة العاماالقتصادية، )منظمة التعاون والتنمية  

 ar.pdf-recommendation-https://www.oecd.org/corruption/ethics/integrityرابط:
 

 :مؤشرات النزاهة للمؤسسات
لى مدى التزم لتقييم مدى توافر النزاهة في مؤسسة ما ال بد من وجود عدد من المؤشرات التي تدل ع     

 تلك المؤشرات: أبرزتلك المؤسسة بقيم النزاهة ومن 
 حد أهم الوسائل التي تعزز النزاهة التي تمزج بين ما تفرضه أحكام : تعد مدونة السلوك أ مدونة السلوك

القانون على العاملين وااللتزام األخالقي الطوعي من قبل العاملين في إدارة الشأن العام لعدد من األحكام 
ظ على مثل المحاف ،ولين وبالمعايير األخالقية االيجابيةلهم مع المواطنين وزمالئهم والمسؤ التي تتعلق بتعام

ألخالقيات والقيم الواجب مراعاتها لوغالبا ما تتضمن مدونة السلوك معايير األموال والممتلكات العامة، 
عي من قبل الموظفين العموميين حيث وتتميز المدونات عن النصوص القانونية بأنها التزام أخالقي طو 

 (.3، ص 2016، أمانأداة رقابة داخلية فعالة ) ريكون الضمي
  أوأنظمة مكتوبة سواء للمؤسسات العامة  أومن خالل توافر أدلة عمل  :النزاهةضمانات نجاح قيم 

ه المواطنين تجاه زمالئهم وتجا للعمل تضع أسسالموظفي هذه المؤسسات في عملها  الخاصة تكون المرشد

https://www.oecd.org/corruption/ethics/integrity-recommendation-ar.pdf
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أنظمة خاصة بتضارب المصالح واإلفصاح عنه حيث  وبوجود، المؤسساتواألطراف المستفيدة من عمل 
االمتناع عن القيام بعمل بهدف جلب منفعة  أويقصد هنا بالمصلحة الخاصة قيام الموظف بعمل 

، ل غير مشروعألي جهة أخرى بشك أوحزبه السياسي  أوعائلته  أوألحد أفراد أسرته  أوشخصية له 
ن خالله الموظف وجود إقرارات ذمة مالية ونظام إفصاح عن الممتلكات وهي عبارة عن إقرار يعلن مو 

وكذلك وجود مدونه ، منقولةأموال منقولة وغير  وأبنائه منوما لدى زوجته  العام ومن في حكمه ما لديه
، 2016 ،أماناإلفصاح عنها )ووجود أنظمة خاصة بالهدايا و  ،العاملينسلوك مطبوعة وموزعة على 

 (57ص
 

  :أهداف النزاهة
 :يوجد مجموعة من األهداف المتعلقة بالنزاهة وهي على النحو التالي     

  ًا ا وتنظيمً ا واجتماعيً معرفة القيم والمفاهيم المتعلقة بالنزاهة وتحديد مواصفات الشخصية النزيهة أخالقي
وإكساب مهارات  ،لمجتمع واستنتاج معايير النزاهة في العلموتفسير أسباب انتشار الفساد في ا ،اووطنيً 

التفكير التي تساعد على مواجه األخطار والتحديات المسببة للفساد وإكساب مهارات التفكير والتأمل في 
الواقع فيما يتعلق بالفرد وعالقته باآلخرين والمجتمع  أرض قيم النزاهة المختلفة وتطبيقاتها العملية على

 (27، ص2016 أمان،وتحصين المجتمع ضد الفساد من خالل غرس قيم النزاهة ) ،بهالمحيط 
 
 وهي قيام الموظف بكسب  ؛بالرشوة كما تهدف النزاهة إلى متابعة ظواهر الفساد والحد منه والتي تتمثل

على أموال الدولة واالحتيال من خالل استيالء الموظف  وهو؛ االختالس أو ،غير مشروع من الوظيفة
للقيام  وجهة نظر الجمهور ىبالتأثير عل والتخويف رالوظيفة العامة لكسب مادي بالخدعة والتزوي تغاللاس
  العنف أوالكسب غير المشروع عن طريق اإلرهاب والتهديد  وهي ؛االبتزازو  ،ماعدم القيام بشيء  أو
فقات تجارية المتاجرة في صو  ،شخصية مصلحةتضارب المصالح لتحقيق و  السلطةإساءة استعمال و 

الخدمات وفقا لالنتماءات الشخصية  بتوفير المحسوبيةو  للغير باستخدام معلومات منصبة أوشخصية 
الحصول على األموال مقابل عدم التدخل في ب مشروعةالمساهمات غير والمحاباة وال ةيالعائلكالروابط 

 (.47ص، 2016 ،وآخرون  ،العزاوي )المال نشاط دافع 
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 المساءلة: 
 لمساءلة: ا تعريف

 في القرار صناع يتخذها التي والقرارات والسياسات األفعال كافة عن المسؤولية تحمل على القدرة هي     
وال يكون هناك أهمية للمساءلة إذا لم يكن هناك نظام محاسبة فاعل  ،(27، ص2018 ،نأبو حسيالدولة )

 ،أعمالهم إلنجازالكفاءة والفاعلية الالزمة والقيام بها ب موسائد على الجميع لوقوف الجميع عن مسؤولياته
وجه )مكافحة  أكمل على بإنجازها والتعهد العمل بمهام للقيام وااللتزام المسؤولية تعني استشعار كما

 .(87، ص2020 الفساد،
 للواجبات ممارساتها طبيعة عن حساب بتقديم الحكومية ومؤسساتها الدولة التزام تعني فالمساءلة     

 الوقت نفس في فشلها أسباب عن تفسيرات أو واجبات وتقديم وفعاليتها كفاءتها رفع بهدف بها ةالمنوط
 التي الداخلية النظم خالل من الحكومة مساءلة تحقيق ويمكن ،النجاح عند الثقة عى فيه تحصل الذي
 مساءلة تحقيق أيضا يمكن كما ،العامة المصالح لحماية وذلك الحكومية األجهزة مختلف سلوك تحكم

 عن وأجهزتها الحكومة باستجواب ذلكويتم  (الخارجية)المساءلة  المباشرة الوسائل خالل من الحكومة
 .(21ص، 2018 ،)فرج  المجتمع فرادأ تخص التي النتائج وعن أدائها وعن تصرفاتها
تقييم  العقاب وهو ما يقصد به أوأن المساءلة تشمل جانبين هما التقييم ثم الثواب )مرتجى( ويضيف 

، 2018)مرتجى،ما يلي  العمل ثم محاسبة القائمين عليه ويمكن تحقيق مبدأ المسؤولية من خالل
 :(32ص
 .القيام بالمهام الموكلة للفرد بعناية ومسؤولية بعيدًا عن المصالح الشخصية 
 .التحقيق الفوري في حال قيام بعض األفراد باإلساءة لإلدارة العليا 
  تسمح بمعاقبة الموظفين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة. وألياتوضع أسس وقوانين 
 التصرف الفوري بشكل فعال وقوي ضد األفراد الذين قد يتجاوزون حدودهم. 

 

 :المساءلة أهداف
 :(2018)فرج،  المساءلة في النقاط الثالثة التالية أهدافيمكن حصر      

لضمان حسن  األداءضبط  آليات إحدىة بحيث تشكل المساءل ؛المساءلة كوسيلة للرقابة والتحكم -
 استخدام السلطة. إساءةمنع  أواالستخدام 

بحيث تشكل وسيلة يضمن المواطنين والمشرعون والرؤساء من خاللها  ؛المساءلة كنوع من الضمان -
في  األولوياتبالقانون من قبل الممارسين للسلطة العامة في مجال الخدمة العام ومراعاة  مااللتزاحسن 

 غالل المصادر.است
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لخفض السلبية  أداة فعند تحقيق الهدفين السابقين تكون المساءلة  ؛المساءلة كعملية للتحسين المستمر -
 أنالتي من شأنها  األعمالوالموظفين للبحث وتجنب  ولينالمسؤ وتخلق استعدادا مسبقا لدى  األداءفي 

من معناه  أكثرم المساءلة قد توسع وبذلك يكون مفهو  ،لتالفيها األخطاءمن  األنواعتلك  إلىتؤدي 
 العقوبة.  إيقاع أوالجوهري المتضمن التقديم للمساءلة والمحاسبة 

، االستراتيجية األهدافطاقات المؤسسة نحو  توجيه إلىتهدف  المساءلة كذلك إنويمكن القول      
 وإعطاءالعمل  أمورسيير المستخدمة في ت األساليبوتحسين  ،أعمالهمتركيز الموظفين على نتائج  وتوجيه
 .واالبتكار اإلبداعوالمساعدة على  اإلداريةللتطور والتقدم في العملية  أكبردافعية 

 
  :لةءمؤشرات المسا

توافر عدد من  إلىعامة فإن النجاعة تستند  مؤسسةعند فحص مدى كفاءة نظام المساءلة في      
 (:12، ص2010، أمان) تيكاآلالمؤشرات التي يمكن بلورتها وتوضيحها 

واستراتيجياتها وخططها  وأهدافهاد وثائق منشورة واضحة تتعلق برسالة المؤسسة وفلسفة عملها و جو  -
 .ونفقاتها وإيراداتهاوموازنتها 

هذه المؤسسة هيكلية تتوافر فيها خاصية خضوع جميع الهيئات الدنيا لمساءلة الهيئات العليا  امتالك -
 .تواصلها وآلياتالعالقة بين هذه الهيئات  أشكالدد تح أنظمةوتوافر  ،ومتابعتها

 .صف وظيفي واضح لكافة العاملين في تلك المؤسسةوجود و  -
التقارير  إلعدادعداد تقارير معينة وبوجود منهجية واضحة إ القيام بأعمال تفتيشية واجتماعات دورية و  -

 فات قانونية.للمساءلة في حال اتضح وجود مخال ألياتوكذلك تطبيق  ،وتقديمها
 

األشخاص فهي تعني خضوع  ،بالشفافية اا وثيقً ارتباطً  ترتبطفإن المساءلة  توضيحهوحسب ما تم      
عنهم في  ولينالمسؤ نتيجة للفحص والمساءلة من قبل  أعمالهم للمحاسبة عنيتولون مناصب عامة  الذين

 التشريعي.قبل المجلس  قد تكون من أومن هم في مراتبهم  أوالمناصب العليا مثل الوزراء 
 

  :مشكالت تطبيق المساءلة
  هوضعف التخطيط الشامل الذي بدور  ،اإلدارةسطوة المركزية الشديدة وضعف الالمركزية على مستوى 

الدورية عن نتائج  رالتقاريوفي تقديم  للطاقات التنظيمية األمثلاالستخدام  إهمال أو إضعافيتسبب في 
 ،وتعدد نشاطاته اإلداري بسبب تضخم حجم الجهاز  اإلداري  واإلشرافابة وصعوبة تفعيل الرق ،أعمالهم
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وهذا  وجود عمالة زائدة ما يعقد عمليات المساءلة وكثرة التغيرات في القوانين والنظم والتعليمات إلى إضافة
 .(128، ص2018، جريو)الخدمة الفشل في أداء  أوالتقصير  إلىما يؤدي 

  العامة  اإلدارة أعمالشيوع المحاباة والمحسوبية في  إلىالتقليدية التي تؤدي هيمنة الوالءات االجتماعية
وانخفاض مستوى رواتب العاملين في الجهاز  ،عالقة السيد بالتابع إلىوتحول العالقة بينها وبين الموطن 

ات وضعف التدريب خاصة عدم احتواء برامجها على نشاط ،بارتفاع التكاليف المعيشية ةمقارن اإلداري 
 (30-29ص ،2018 حسن، أبوتحقق تعميم ثقافة المساءلة وبيان متطلباتها ومنافعها. ) تدريبية

 
 :المشاركة 

 تعريف المشاركة:
حق لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في اتخاذ القرار مع الجهات الرسمية في الدولة من هي المشاركة      

رأيه وفي صنع القرارات ورسم السياسات  داءإبخالل قنوات مؤسسية وتمكنه أيضا من الحرية في 
المبادئ  أهم( أن المشاركة تعد أحد 24ص ، 2018ويضيف )بدوي، ،(26ص ،2016)رمضان،

من خالل وجود مجتمع مدني يقوم على مراقبة عملية  إالاألساسية لتطبيق الحوكمة وال يكون ذلك 
( أن عملية المشاركة تتمثل في 122ص ،2016 المشاركة والمساهمة في اتخاذ القرار، ويزيد )عطا هللا،

الموازنة،  إعدادفي  محلية ومجتمع مدني والقطاع الخاصالمجتمع وهيئات  وأفرادمشاركة جميع الوزارات 
( 80، ص2016أيضا مشاركتهم في بناء الخطة التنموية العامة للدولة، ومن جهة أخرى يعتبر )قويدر،و 

 إبداءظفين في المنظمة في كافة المستويات اإلدارية في حرية عملية المشاركة تكمن في مشاركة المو 
الرأي وطرح األفكار مع جهات االختصاص وصياغة األهداف العامة للمنظمة ورسم السياسات واتخاذ 

 القرارات.
 

  :أهمية المشاركة
تعزز و  مشاكلوالتقلل من الخالفات واالنعزال ، و المنظمةتعزز المشاركة من وجود الديمقراطية داخل      

تضمن استمرار نجاح وتطوير المنظمة وتقدمها و ، المشاركة الشعور لدى الموظفين بكيانهم الشخصي
 (.24، ص2020 مطر،) مقاومةوتقبل الموظفين للتغيير بدون 

 
  :مؤشرات قياس المشاركة

  :(122، ص2016 ،عطا هللا)ما يلي  يمكن قياس معيار المشاركة من خالل     
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  القرارات وتخصيص الموارد، وقدرتهم على توفير البدائل والحلول  المشاركين في اتخاذ اصاألشخقدرة
 ودورهم في اتخاذ القرار النهائي ومدى األخذ بمقترحاتهم وقراراتهم.

 الديمقراطية تتيح لكل  األنظمةيتطلب وجود قنوات فعالة لدى  للجميعتعزيز المشاركة الشاملة  إن
 التطوعي،من خالل منظمات المجتمع المدني والعمل  هاة العامة وتعزيز مصالحة في الحيمواطن للمشارك

الحكوميين ومساءلة  ولينالمسؤ عن مطالبة والضغط على  المجتمع التعبير يستطيعومن خالل هذه القنوات 
 :اهأهم أشكاللها  إن المشاركةوبهذا يمكن القول  أفعالهاالممثلين المنتخبين والحكومات عن 

شؤون مجتمعهم وهو ما  إدارةيكون للمواطنين دور فعال في  أنوتعني   :مباشرةن يالمواطنمشاركة 
 هم( فرص كافية ومتساوية لعرض قضاياهم والتعبير عن مصالحاوإناث اتتيح لكل الناس )ذكور  أنيقتضي 

عملية صنع  ، كما تتاح لهم فرص حقيقية للتأثير فيمعينةفي النتائج المتوقعة من قرارات  رأيهم وإعالن
عن طريق  إماكون تالصادرة عن مؤسسات الدولة، حيث  القرار وفي البرامج والسياسات والقرارات

عبر االنضمام لمنظمات  أو ،اعبر المجالس التمثيلية المنتخبة ديمقراطيً  أومباشرة  الرأي وإبداءالتصويت 
 ممصالحه سمعنقاشات التي تي العبر المشاركة ف أوالمجتمع المدني التي تمارس الضغط على الحكومة 

كبر عدد من أفي ظل الالمركزية التي تسمح بمشاركة  أكثروتعزز مشاركة المواطنين  ،طنهمو ومصلحة 
قد تكون عن طريق اختيار ممثلين لهم  أو ،وجهودهم في تنمية مجتمعاتهم بأفكارهمالمجتمع المحلي  أفراد

لتي توكل لها مهمات عديدة منها سن القوانين والتشريعات سواء على المستوى الوطني كالسلطة التشريعية ا
وكما تعد ومظاهرها من معايير الديمقراطية  اوتعد هذه المشاركة معيارً  ،الموازنة العامة للدولة وإقرار

، 2018 ،فرج )للمجتمع. الموازنة لتحقيق الصالح العام  أولوياتعلى  اإلجماعالضامن الحقيقي لتحقيق 
 .(25ص

 
 وتضطلع ،المالي االجتماعي رأس:تعد مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني مشاركة

 األفرادحماية حقوق  إلىمنظمات المجتمع المدني بجزء كبير من العمل االجتماعي الذي يهدف 
وتعتبر  ،السياسي واالجتماعي واالقتصادي اإلصالحدعم جهود  في والجماعات، وتساهم هذه المنظمات

المجتمع والتي تتمحور  أفرادمؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالموازنة لصالح  أهمالموازنة من  ةجماع
، وكذلك بناء األفرادية والدعوة والدفاع عن حقوق و بالمشاركة في توفير الخدمات وتنظيم الحمالت التوع

أمين وسائل الدعم المعيشي مج التنمية ونشر المعلومات ومكافحة الفقر وتابر  وإدارةالقدرات المؤسسية 
من االنحراف وحماية  ألشكال وتعزيز مكانتها ومشاركتها ودعم الفئات المهمشة والمعرضة بالمرأة والنهوض 

 .(26، ص2018)فرج ،  البيئة وترشيد استخدام الموارد
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 :سيادة القانون 
ير الحماية الكاملة لحقوق القانونية العادلة التي تنفذ بنزاهة وتوف األطر الحوكمةيتطلب تطبيق      

المجتمع في  أفرادوالنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين  األحكامن يتم تطبيق أو  اإلنسان،
 ،2017ويوضح )البنا، (،2، ص2018 بدوي،)والسياسية الحياة االقتصادية واالجتماعية  مجاالتجميع 

انونية من قبل كافة سلطات الدولة والمتمثلة في ( أن سيادة القانون تكمن في احترام القواعد الق29ص
، 2013الشعب كافة لهذه القواعد، ويشير)مطير، أفرادالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية واحترام 

( عند تطبيق الحوكمة في المنظمات يجب أن يكون القانون مرجعية للجميع وضمان سيادته على 17ص
آخر عند تطبيق مبادئ الحوكمة يتطلب توفير إطار قانوني نزيه الجميع بدون استثناء، وعلى صعيد 
 ،محاباة يقوم على توفير الحماية القانونية الكاملة لحقوق اإلنسان أووعادل وشفاف وحيادي وبدون تمييز 

بد من وجود إطار قانوني فعال ينظم العالقات بين كافة األطراف  ال ةوعلى صعيد المنظمة الداخلي
من الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة والموظفين ونهاية  ابدءً  ،المنظمة وفي إدارة المؤسسةالمتعاملة مع 

إن مؤسسات (32ص،  2018يضيف )أبو حسين، بأصحاب المصالح والمستفيدين، من جهة أخرى 
 ، وتطبق على الجميع بالتساوي اأمام قوانين صادرة علنً  ولينمسؤ  ،ةالمجتمع المدني والقطاع الخاص والدول

ممارسة و  ،إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ويحتكم في
وعلى النقيض من ، التشريعية البرلمان للسلطة التشريعية، وتقييد نشاط السلطة التنفيذية من قبل السلطة

نامج األمم المتحدة ( أن هذا المبدأ يعتبر من وجهة نظر بر 62-61ص،  2015ذلك يضيف )الزعانين،
ن غياب سيادة القانون يؤدي إلى أاإلنمائي هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في أي دولة، و 

 نتائج سلبية ومنها:
 انتهاك واضح للحريات والحقوق بدون وجود رادع، وتغيب حرية التعبير والرأي. -
في مجال الرقابة على الهيئات عدم قيام جهات االختصاص والمتمثلة في الرقابة بمسؤولياتها  -
 المؤسسات.و 
 غياب واضح لدور القضاء في تنفيذ القانون. -
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 المبحث الرابع
 وطرق القياس المعايير األهداف األهميةالمالي المفهوم  األداء

 
 (Financial performance in the country): الدولةاألداء المالي في 

 تمهيد:
لفعالة إلدارة المالية العامة بدور محوري في تنفيذ السياسات الوطنية تضطلع األنظمة والمؤسسات ا     

المتعلقة بالتنمية والحد من الفقر وتشكل إدارة المالية العامة الجيدة الركيزة التي تربط الموارد المتوفرة وتقديم 
قدرة  يعبر األداء المالي عن مدىو  ،(Laurence,2019,p1الخدمات وتحقيق أهداف سياسة الحكومة )

لطويل والقصير من أجل تشكيل على االستغالل األمثل لمواردها في االستخدامات ذات األجل ا المؤسسة
، فاألداء المالي هو مدى نجاح المؤسسات في استغالل كل الموارد المتاحة لديها من موارد مادية ثروة

ثل األداء المالي المفهوم ومعنوية أفضل استغالل وتحقيق األهداف المسطرة من طرف اإلدارة، كما يم
الضيق لألداء حيث يركز على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى إنجاز األهداف ويعبر عن األداء حيث 

حكومية، وعليه يعتبر  أوأنه الدعم األساسي لألعمال المختلفة التي تمارسها المؤسسات إن كانت خاصة 
كما يعتبر أداة لتدارك الثغرات والمشاكل التي قد تظهر  ةالصحيحاألداء المالي أداة تحفيز التخاذ القرارات 

 .(48، ص2010)الخطيب، 
من خالل تطوير أداء  ا إلى مواكبة التطورات السريعة والمتالحقة،وأما الحكومات فتسعى دائمً      

اف باألهد األفرادربط إدارة أداء  إلىالعاملين من فرق العمل وزيادة قدراتهم ويهدف األداء المالي 
من خالل إدارة األداء الحكومي بنفس منهج إدارة القطاع  بشتى الطرق االستراتيجية الموضوعة للمؤسسة 

الكثير من التحديات،  ، وذلك لمواجهةهوتقديم الخدمات في أفضل صور  ،ا إلى تحقيق التطويرسعيً  الخاص
والتحوالت  درة المواردون وتنوعها، وتزايد حاجات المجتمع ،في تعدد األهداف أهمهايتمثل والتي 

من خالل خلق البيئة جذب رؤوس األموال واالستثمارات  فيأدت إلى تسابق الدول  ، والتياالقتصادية
 .(88، ص2018د، محم) المناسبة لذلك

 
 مفهوم األداء:

سلوك  أويعرف األداء بأنه تقييم كفاءة وفعالية المؤسسة في تحقيق أهدافها المسطرة وأنه نشاط       
تبط باالستخدام األمثل للموارد البشرية من أجل تحقيق هذه األهداف، وإدارة األداء هي الوسيلة التي ير 

يضمن من خاللها المسير التأكد من الجهود التي يبذلها العاملون والنتائج التي يحققونها لتحقيق أهداف 
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في  المؤسسةتحققه لذي من يرى األداء على أنه: النجاح ا كهنا، و (22، ص2010المؤسسة. )شاهين، 
 .(68، ص2018، محمدتحقيق أهدافها )

ا على تهوقدر  يتهاالنشاط الشمولي المستمر والذي يعكس نجاح المؤسسة واستمرار  هو:واألداء كذلك      
فشلها وانكماشها وفق أسس ومعايير محددة تضعها المؤسسة وفقا لمتطلبات نشاطها  أوالتكيف مع البيئة 

 . (64، ص2011طالب والمشهداني، )األمد طويلة  وفي ضوء األهداف
 المستوى  وهذا األهداف تحقيق مستوى أنه على  األداءفقد عرف  (85، ص 2012)زنيني، أما و      
 الفعالية، هو األداء أن أي األهداف إنجاز نسبة في األداء يحصر التعريف المؤشرات فهذا باستخدام يقاس

 تحقيقها بمجرد جيد أداء تحقق انهبأ المؤسسة على الحكم يمكن ال ، ألنهكاف   غير لكن صحيح هذا
 والنتائج.  المخصصة الموارد ، ومنهم من يرى األداء على أنه عالقةبها ةالمناط لألهداف

 اإلنتاجية الوحدة بها تستخدم التي الكيفية أنه على (38، ص2009)إدريس والغالي، في حين عرفاها    
 المحددة.  المسطرة األهداف تحقيق سبيل في ةوالبشري المادية مواردها

 
 األداء الحكومي:

 إلىيهدف  والذيأداء المؤسسات عموما  تقييمأنه وأما األداء الحكومي: فيمكن لنا أن نعرفه على      
محصلة لكل من األداء الفردي وأداء الوحدات هو  أواإليرادات زيادة في  أوإنماء حصيلة الضرائب 

ومية التي يعمل بها األفراد، باإلضافة إلى تأثيرات البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية التنظيمية الحك
عليهما، بشرط محاولة أنظمة العمل في كل إدارة أن تحقق أكبر قدر ممكن من اإلنتاج بأقل قدر من 

 . (15، ص2017،نفيسة) مستوى مناسب من الجودة التكلفة، وفي أقل وقت ممكن، وعلى
المختلفة من وزارات وهيئات  أداء أجهزتها الحكوميةوكذلك نجد أن األداء الحكومي ألي دولة يعكس      

وغيرها، ولقد أثبتت التجارب أن منظومة اإلدارة الحكومية التقليدية التي تعتمد على اللوائح واإلجراءات ال 
، فقد تبين أن مخرجات هذه اتالخدم أفضلمن خالل تقديم  تستطيع الوفاء بتوقعات وطموحات المواطنين

ال تخضع للقياس الدقيق سواء من حيث إنتاجية الموارد  إما ألنهاالمنظمات في كثير من الدول ضعيفة، 
، نفيسة) جودة الخدمات التي تقدمها أوالكفاءة التي تؤدي بها هذه المنظمات أعمالها  أوالمستخدمة 

 . (16، ص2017
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 األداء المالي الحكومي:
السياسات المالية المتبناة ومدى مساهمة  أثرفإنه يعبر عن  العامة للمؤسساتوأما األداء المالي      

 بتقليلويتحقق ذلك  معدل نمو المؤسسة في إنجاح السياسات المالية وفي تحقيق فائض في األموال،
يق كل من التراكم بصفة مستمرة تمتد إلى المدى المتوسط والطويل، بغية تحق وتعظيم اإليراداتالتكاليف 

  .(16ص، 2017، نفيسة) األداءفي الثروة واالستقرار في مستوى 
 المعيارية، أوواألهداف المخططة  الفعليةاإلنجازات  بينمقارنة  عمليةفتقييم األداء المالي للوحدة هو      

 االنحرافات تعزيزإن وجدت، وبالتالي العمل على  بينهما والنوعية الكميةومن ثم حصر االنحرافات 
واعتماد أفضل  لتحديدتستخدم على نطاق واسع  طريقة، وهو السلبيةومعالجة االنحرافات  اإليجابية

 . Zhu,2014,p2)) اإلنتاجية وزيادةاألداء  لتحسين الممارسات كوسيلة
، حيث أنه يركز على استخدام ومما سبق نستنتج أن األداء المالي يعد مفهوم ضيقا ألداء العمل     

للمؤسسات العامة على مؤشرات مالية يفترض أنها تعكس انحياز األهداف االقتصادية  يستند سيطب
 .والخاصة

 
 المالي: األداء أهمية

 أعمال الحكومات متابعة عملية من خاص وبشكل المالي تنبع األداء أهميةبأن مما سبق نجد      
التفاعل بين و الصحيح،  االتجاه نحو اليتهوفع أدائها مستويات وتقييم أوضاعها ومراقبة سلوكها وفحص

 يلقي أنه في المالي القرار المالئم ألوضاع الحكومات، وبالتالي تتمثل أهمية األداء اذالبيانات المالية التخ
 : (48-46، ص2010)الخطيب،  التالية الجوانب على الضوء

 الحكومة. سيولة تقييم 
 الحكومة. نشاط تطور تقييم 
 كومة.الح مديونية تقييم 

 
 األداء المالي: تقييم
العمل،  معاييرعبارة عن مراجعة لما تم إنجازه باالعتماد على وهنا فقد عرف تقييم األداء المالي بأنه      

للمؤسسة،  االستراتيجيةاألداء المالي من واقع الخطط واألهداف  لتقيم معاييروضع  يتم التقييمفمن خالل 
 المستوياتفي كافة  العامليناألداء كموجه ومراقب وضابط، لجهود  ييمتق استراتيجياتوالتي تستند على 

 . (Kaya, 2016, p17) للمؤسسة االستراتيجيةاألهداف  تحقيقمن أجل  اإلدارية
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 تقييم األداء الحكومي:
وأما في القطاع الحكومي فنذكر هنا بأن تقييم األداء له أهمية خاصة لكونه يمثل البديل عن الدافع      

ذاتي الذي يحفز النشاط الخاص، ويدعم سعي اإلدارة لتحقيق أهدافها، حيث يرتكز تقييم األداء الحكومي ال
 : (54، ص2012)عطاطرة،  على ما يلي

 األداء المطلوب كما يجب. إلنجازأي القدرة على استخدام الموارد المتاحة  أوال: الكفاءة:
 اف التي حددت لها.أي مستوى تحقيق اإلدارة لألهد ثانيا: الفاعلية:
التأكد من استخدام الموارد المتاحة للحصول على المخرجات المطلوبة بالجودة المناسبة  :دثالثا: االقتصا

 .وبأقل تكلفة ممكنة
 

 أهداف قياس األداء الحكومي:
ما هناك أهداف متعددة الستخدام نظام قياس األداء تتمثل في تحقيق منافع لألجهزة الحكومية تتمثل ب     

 : (Houldsworth &Jirasinghe, 2009) يلي
حيث يحدث التكامل بين أهداف الفرد والوحدة اإلدارية والجهاز الحكومي  :االستراتيجية: األهداف أواًل 

للجهاز الحكومي وتعزيز  االستراتيجيةككل، والتأكد من أن الجهود تصب في اتجاه تحقيق األهداف 
 اإليجابيات ومعالجة السلبيات.

وتتمثل هذه األهداف بدعم صناعة القرارات اإلدارية من خالل توفير معلومات  ا: األهداف اإلدارية:يً ثان
عن الكفاءات، الحوافز، الترقيات، ومعرفة األداء المرغوب وغير المرغوب للموظفين وفاعلية تطبيق نظام 

 الحوافز المادية والمعنوية.
هداف فتتمثل بتوفير معلومات مرتدة عن أداء الجهاز الحكومي، وأما هذه األ :ا: األهداف المعلوماتيةثالثً 

ومن ثم تحديد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ومعالجتها، وتوضيح األعمال األكثر أهمية للوحدات 
 اإلدارية وما هو متوقع منها.

ي يوفرها قياس األداء هذه األهداف في أن تساعد المعلومات المرتدة والتتتمثل  ا: األهداف التطويرية:رابعً 
على تطوير أداء الجهاز الحكومي ووضع خطط تطوير وتحسين األداء مستقباًل، ويتم كذلك معالجة 

 انحرافات األداء على المستوى الجزئي والكلي.
حيث تتمثل هذه األهداف بتخطيط العمل وتوزيع االختصاصات والمهام وإعادة  ا: أهداف الصيانة:خامسً 

ما يتالءم مع قدراتهم ومهاراتهم المختلفة وتحدي االحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية، توزيع األفراد ب
 والتأكد من فاعلية إدارة الموارد البشرية.
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تتمثل بتصميم قاعدة بيانات متعددة األغراض، وتدوين القرارات المهمة و  ا: األهداف التوثيقية:سادسً 
 المتعلقة بكل أنشطة الجهاز الحكومي.

 .وأما هذه األهداف فتتمثل بتوفير الكلفة المتعلقة بالمال والوقت والجهد ا: األهداف المالية:سابعً 
 

 صعوبات قياس األداء الحكومي:
هناك صعوبة في قياس أداء أية منظمة حكومية، ويرجع ذلك إلى العديد من الصعوبات تتمثل بما      
 : (56-55، ص2012عطاطرة، )يلي 

 لخدمات الحكومية: حيث كما نعلم فالخدمات الحكومية يصعب إخضاعها للقياس الكمي.طبيعة اأوال: 
تعدد وتعارض األهداف واألولويات: فهناك أهداف متعددة للمنظمات الحكومية في الوقت الذي يوجد ثانيا: 

 فيه هدف محدد لكل منشأة خاصة.
عدم وضوح مهام كل وحدة يقود إلى خلق ن فنجد أغياب التحديد الدقيق لمهام األجهزة الحكومية:  ثالثا:

الكثير من الصعوبات التي تؤدي إلى التسيب في المسؤولية وغياب المساءلة تتمثل بالتداخل في 
اختصاصات األجهزة الحكومية، واالزدواجية والتضارب في االختصاصات باألجهزة، وغياب التنظيم السليم 

والروتين في األجهزة الحكومية، باإلضافة للصعوبات المرتبطة لألجهزة، وعدم التوصيف الدقيق لواجباتها، 
في المسؤولية اإلدارية وطول  ازدواجيةبعنصر العمل والتي تتمثل بالتضخم الوظيفي وسلبياته العديدة من 

اإلجراءات وخلق مستويات تنظيمية غير ضرورية، وازدواجية وتداخل االختصاصات الوظيفية، وصعوبة 
ن عمالة، وذلك لعدم وجود معايير نموذجية ألداء العاملين لتستخدم كمؤشرات إرشادية في تحديد ما يلزم م

 تحديد العمالة، وخلق وظائف جديدة دون أن تصاحبها زيادة في عبء العمل الوظيفي.
 غياب رقابة الملكية الخاصة. رابعا:

اتها في إطار من القرارات الضغوط السياسية: وهنا نرى بأن األجهزة الحكومية تمارس اختصاص خامسا:
السياسية التي تسعى الحكومة من ورائها إلى تعظيم مكاسبها السياسية واالجتماعية أي المردود السياسي 

 واالجتماعي للحكومة الذي يصعب إخضاعه للقياس الكمي.
 في تقديم نفس الخدمة بين القطاعين الحكومي والخاص. لالتداخ سادسا:
ضلل: نجد أن اإلدارة تتبنى ازدواجية في القياس في ظل غياب الشفافية فهناك األداء الم قياسسابعا: 

قياس داخلي تعتمد اإلدارة فيه على الحقائق، وقياس خارجي تقدم اإلدارة فيه صورة غير واقعية لتضليل 
 المستفيد من الخدمة. أوالقياس الخارجي المتمثل في الرأي العام 
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رجات: ويتبين لنا ذلك في عدم قابلية أهداف القطاعـات الحكوميـة للقياس غياب المعيار الكمي للمخ ثامنا:
 .اقتصادية لقياس نتائج أداء هذه القطاعات أوالكمي، إلى جانب عدم األخذ بمعايير أخرى اجتماعية 

 
 المالي:تحديد معايير ومؤشرات األداء 

المسيرين من اختيار المعايير والمؤشرات ال يمكن أن تقوم قائمة للتقييم الجيد لألداء إال إذا تمكن     
مركز المسؤولية  أوالجيدة، واختيار المؤشرات والمعايير ال يتم بأسلوب عشوائي، بل ينبع من المصلحة 

الباحثون وضع طرق  والمعايير حاولومن أجل اجتناب االختيار العشوائي للمؤشرات ، المراد تقييم أدائها
والطريقة التي يرتكز عليها  ،المؤشرات التي تعكس األداء الفعلي للمؤسسةعلمية تسـمح بتحديد المعايير و 

   :(158، ص2002)عشي،  كما يلي ثالث مراحل أساسية إتباعفي أغلب المرات تتمثل في 
  .تحديد األهداف والمهام األساسية المرحلة األولى:
 جل بلوغ األهـداف.أمن  ولينالمسؤ : تحديد عوامل النجاح التي يرتكز عليها المرحلة الثانية

 .بمراقبة عوامل النجاح أوالبحث عن المؤشرات التي تسمح بضبط  المرحلة الثالثة:
 

 المالي الحكومي: األداء معايير
 نجد هنا بأن العديد من الكتاب أشار لعدة معايير للمقارنة في تحقيق األداء المالي نذكرها فيما يلي:      

 التاريخية المالية المؤشرات من مجموعة على أن هذه المعايير تعتمد حيث التاريخية:أوال: المعايير 
 األحسن نحو النسب هذه تطور مدى مقارنة تتم مثاًل ، الحالية النتائج مع ومقارنتها سابقة للحكومة، لسنوات

 . (102، ص2008)النعيمي وآخرون،  األسوأ أو
 لنسبة ثابتة قيمة شكل تأخذ متأصلة وجود خاصية إلى وأما هذه المعايير فتشير المطلقة: ثانيا: المعايير

 الماليين من الكثير اتفاق من الرغم وعلى التقلبات الواقعية بها وتقاس الحكومات جميع بين مشتركة معينة
 زالت ما التي المالية النسب بعض هناك أن المالي، إال التحليل في المطلقة المعايير قبول عدم على

 .(74ص، 2011)طالب والمشهداني،  .التداول نسبة مثل مطلق كمعيار تستخدم
 بالسياسات مقارنة الماضي نتائج وهنا ذكر أن هذه المعايير تعتمد على المستهدفة: ثالثا: المعايير
 التخطيطية المعايير مقارنة أي بإعدادها المؤسسات تقوم التي الخطط وكذلك والموازنات، واالستراتيجيات

 تستطيع الحكومة أن أجل من االنحرافات تحديد في منها ويستفاد ماضية، زمنية لحقبة بالمعايير المتحققة
  .(75-74، ص2011)طالب والمشهداني،  لها التصحيحية اإلجراءات اتخاذ بعد ذلك
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 العوامل المؤثرة على األداء المالي:
ظائفها، تتمثل بالعوامل و  عن أداءهناك عوامل عدة مؤثرة على األداء المالي قد تعرقل الحكومات      

 : (15، ص2015)غزال،  الداخلية والعوامل الخارجية نوضحها فيما يلي
وهي تلك العوامل التي تؤثر على أداء الحكومة والتي يمكن للحكومة التحكم فيها  أوال: العوامل الداخلية:

م هذه العوامل الرقابة على والسيطرة عليها بالشكل الذي يساعد على تعظيم العائد وتقليل التكاليف ومن أه
 التكاليف، والرقابة على كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة، والرقابة على تكلفة الحصول على األموال.

تواجه الحكومة مجموعة من التغييرات الخارجية التي تؤثر على أدائها المالي  ثانيا: العوامل الخارجية:
وإنما يمكن توقع النتائج المستقبلية لهذه التغييرات ومحاولة إعطاء  حيث ال يمكن لإلدارة السيطرة عليه،

خطط لتقليل من تأثيرها وتشمل هذه العوامل مخاطر األزمات المالية، والتغييرات العلمية والتكنولوجية 
المؤثرة على نوعية الخدمات، والقوانين والتعليمات التي تطبق على المؤسسات من طرف الدولة وقوانين 

 .للدولةالمالية والنقدية واالقتصادية ككل  السياساتوكذلك وق، الس
 

خارجية لها اعتبارات  أوكانت داخلية أداء المالي سواء ن العوامل المؤثرة على األإالقول ويمكن      
منها  ةالفلسطينية يوجد العديد من الصعاب التي تواجه الدول ةولكن في الحال ة،خاصة حسب طبيعة الدول

عداد إ عدم كفاية الموارد بشكل عام والمبالغة في  إلى باإلضافةتقرار الوضع االقتصادي والسياسي عدم اس
 التقديرات وضعف الدور الرقابي وخصوصا في ظل غياب المجلس التشريعي واالنقسام الداخلي. 
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 المبحث الخامس
 الدراسات السابقة

 :المقدمة
جل تحقيق أهداف الدراسة ورغم أهم المراجع التي يستند لها الباحث من تعتبر الدراسات السابقة من أ      

خص بالذكر جماعة الموازنة ودورها في أقلة، وندرة األدبيات التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني و 
 مواكبة التوجه في عملية إعداد الموازنة منذ التسعينيات ودورها المتنامي في السنوات القليلة المنصرمة

السياسي الذي يسعى إلى نشر الديمقراطية وترسيخها، ولعدم وجود دراسات من هذا النوع. فقد تم تقسيم 
من الدراسات تتعلق  االدراسات السابقة بناء على متغيرات الدراسة الحالية، حيث جمع الباحث عدد

، النزاهة ،ةلشفافية، المساءلا)الحوكمة  الثانوي:بالمتغير المستقل وهي: جماعة الموازنة والمتغير المستقل 
 المالي. ( والمتغير التابع وهو األداءالمشاركة

ومن خالل هذا الفصل سيتم عرض مجموعة من الدراسات السابقة المتمثلة في الدراسات        
في العنوان  ةالفلسطينية، والدراسات العربية، والدراسات األجنبية، والتي تناولت متغيرات الدراسة المتمثل

ثر جماعة الموازنة في تحسين األداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق معايير أالرئيس: )
هم النتائج، أ الحوكمة(، وذلك لالستفادة منها، والتعرف على أهدافها، وحدودها، والمنهج المستخدم، و 

وإجراء المقارنات بينها وبين والتوصيات التي توصلت إليها الدراسات السابقة، ومن ثم التعقيب عليها، 
الدراسة الحالية، وتحديد الفجوة البحثية، وقد تم ترتيب الدراسات السابقة وفقا للتسلسل التاريخي من األحدث 

 إلى األقدم مبتدئة بالدراسات الفلسطينية، ثم العربية، ومن ثم الدراسات األجنبية موضع الدراسة .
 

 :الدراسات الفلسطينية
معرفة قواعد الحوكمة واثرها في  مكافحة الفساد  إلىهدفت الدراسة : (2020، أخرون بيد، عراسة)د     

( 382في مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية من وجهة نظر موظفيها، وتكونت عينة الدراسة من )
عام في موظفا وموظفة، فبعد جمع البيانات وتحليلها أظهرت النتائج أن درجة توظيف مؤسسات القطاع ال

الفساد بشقية اإلداري والمالي كان أيضا  انتشارالضفة الغربية لقواعد الحوكمة كانت متوسطة، كما أن 
ثر لدرجة الفساد، ووجود أ وانتشاربدرجة متوسطة، وتبين وجود عالقة سالبه بين تطبيق قواعد الحوكمة، 
تشار الفساد اإلداري والمالي وذلك توظيف مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية للحوكمة في درجة ان

تدفع السلطة الوطنية الفلسطينية باتجاه تعزيز تطبيق  أنعلى بعد سيادة القانون وأوصى الباحثون ضرورة 
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قواعد الحوكمة في القطاع العام وتهيئة البيئة المناسبة لذلك، وبذل جهودا إضافية باتجاه محاربة الفساد 
 ن كأحد أبعاد الحوكمة كسبيل لمحاربة الفساد اإلداري والمالي.   والحرص على تطبيق سيادة القانو 

القطاعية إلدارة  االستراتيجيةهدفت الدراسة إلى تحليل وفحص مدى واقع تنفيذ  :(2020 ،)أمانراسة د 
سنوات من إطالقها، إضافة لتقييم جملة محاور مرتبطة بإدارة المال  3بعد  2022-2017المال العام 

اعتماد منهجية عملية استقصائية قائمة على مراجعة األدبيات والخطط المختلفة المتعلقة بأجندة وتم  العام.
، ومراجعة 2011-2017إلدارة المال العام  االستراتيجية، والخطة 2022-2017السياسات الوطنية 

إدارة  ةباستراتيجي إضافة إلى تحليل وتقييم لستة محاور مرتبطة االستراتيجيةالتقدم المنجز في تنفيذ الخطة 
دورة إعداد  العامة،ن و الدي الضريبي،النظام  والنفقات،اإليرادات  العامة،الموازنة  )شفافيةالمال العام 

وتوصلت الدراسة إلى وجود إشكالية من حيث  ،(المؤشرات العالمية إلدارة المال العام العامة،الموازنة 
 المدني،المال العام باالنفتاح على المجتمع  استراتيجيةا تنفيذ المبدأ في مدى إنفاذ وزارة المالية المنوط به

ضمن االلتزام بأنظمة محاسبية شفافة وشاملة وملتزمة تاالستراتيجي إلدارة المال العام كما أن الهدف 
إال أن مستوى الشفافية ما زال دون  فعال،بالمعايير الدولية ومتصلة بنظام رقابة وتدقيق داخلي وخارجي 

وأوصت الدراسة بضرورة ، تنافى ومفهوم العدالة االجتماعيةول. كما إن النظام الضريبي الفلسطيني يالمأم
-2017انفتاح وزارة المالية على المجتمع المدني واألكاديميين والباحثين إنفاذا ألجندة السياسات الوطنية 

إدارة المال العام  استراتيجيةاذ خاصة فيما يتعلق بشفافية سياساتها وإجراءاتها ومن ضمنها مدى إنف 2022
وضرورة التزام وزارة المالية باألحكام القانونية ذات الصلة المتعلقة بشفافية  ،2019-2017في الفترة 

وضرورة أن تعمل وزارة المالية على تعديالت  مواعيدها.ونشر وثائق الموازنة العامة في  العامة،الموازنة 
 المجتمع.يضمن العدالة الضريبية لكافة فئات  في النظام الضريبي الفلسطيني بما

)مبدأ  هدفت الدراسة للتعرف على أثر تطبيق مبادئ الحوكمة بمكوناته: :(2020دراسة )مطر،      
مبدأ الالمركزية،  ،المساءلة، مبدأ الكفاءة والفعالية، مبدأ العدالة االجتماعية والمساواة، مبدأ سيادة القانون 

االستجابة الطارئة، مبدأ التوافق واإلجماع( في سياسات االختيار والتعيين في  مبدأ المشاركة، مبدأ
المناصب اإلدارية العليا في القطاع الحكومي في المحافظات الجنوبية، وقد استخدم الباحث المنهج 

كأداة للدراسة، حيث تمثل مجتمع الدراسة من العاملين في  استبانةالوصفي التحليلي، وتم تصميم 
زارة ووكالء مساعدين، اصب اإلدارية العليا في القطاع الحكومي في المحافظات الجنوبية من وكالء و المن

ن، ورؤساء وحدات ومديريات وغيرها من وظائف الفئة العليا، وقد استخدم الباحث أسلوب يومدراء عام
 ،%77.9بنسبة  انةاستب( 127، يبلغ عدد المستردة منها )استبانة( 163المسح الشامل، وقد تم توزيع )

وكانت النتائج بوجود تطبيق ألبعاد الحوكمة في القطاع الحكومي في المحافظات الجنوبية بدرجة مرتفعة 
لسياسات االختيار والتعيين. ويوجد ارتباط  امرتفع احسب سلم مقياس الدراسة، كما تبين أن هنالك تطبيق
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ختيار والتعيين لذوي المناصب العليا في الوزارات قوي ذو داللة إحصائية بين أبعاد الحوكمة وسياسات اال
الحكومية بقطاع غزة. وأن أبعاد الحوكمة التي لها تأثير ذو داللة إحصائية كانت حسب األقوى تأثيرًا 
سيادة القانون، يليها المشاركة ثم االستجابة الطارئة، وأخيرًا العدالة االجتماعية والمساواة، في حين لم تؤثر 

لمتغيرات الدراسة  المبحوثينخرى. وأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط استجابات األبعاد األ
تعزى لمتغيرات )المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية( في حين لم تكن الفروق دالة إحصائيا لبقية المتغيرات 

ات الجنوبية وأوصت الدراسة على حث المؤسسات الحكومية ومجلس الوزراء في المحافظ ،الديموغرافية
على  والتأكيد ،والتعيينتبني معايير الحوكمة لما لها من دور فاعل في تعزيز سياسات االختيار  على

: العدالة االجتماعية والمساواة، والتوافق واإلجماع في القطاع الحكومي في المحافظات ضرورة تعزيز مبدأ
ضوعية في اختيار األشخاص للمناصب تبني القطاع الحكومي ألساليب منهجية ومو  الجنوبية. وضرورة

 العليا بخالف االعتماد فقط على الترقية الداخلية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور وتأثير الحوكمة في الحد من  :(2019)الكببجي، دراسة     

ممارسات الفساد في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني، ولفحص هذا التأثير، تبنت الباحثة مؤشرات 
وهي المشاركة والمساءلة  1996مة القطاع العام العالمية، التي قام بتطويرها البنك الدولي في العام حوك

واالستقرار السياسي وغياب العنف وفاعلية الحكومة وجودة التشريعات وسيادة القانون والسيطرة على 
يق الحوكمة للمساهمة في وتحاول هذه الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيس، وهو: ما أهمية تطب ،الفساد

الحد من الفساد في القطاع العام الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثين، ولإلجابة على أسئلة الدراسة 
المحكمة من  واالستبانةوفرضياتها استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليلها، 

لى عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة، وطبقت االستبانة ع، ذوي االختصاص كأداة للدراسة
 10، وتم اختيار %42.0وزارة ومؤسسة أي ممثلة بنسبة  38وزارة ومؤسسة من أصل 16حيث تم اختيار 

موظفين من كل وزارة ومؤسسة، مع ضمان التمثيل حسب الجنس والمؤهل العلمي والمسمى الوظيفي 
تم توزيعها. وكانت نتائج الدراسة أهمها   160ستبانة من أصلا 140وسنوات الخبرة، وتم استرداد عدد

وجود عالقة تأثيرية لجميع مؤشرات الحوكمة في الحد من الفساد في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني من 
والدور الفاعل لجميع مؤشرات الحوكمة في الحد من الفساد حيث أن االستقرار ، وجهة نظر المبحوثين

عنف وسيادة القانون يشكالن المحوران األكثر أهمية في الحد من الفساد. أما فيما السياسي وغياب ال
يخص التوصيات أن تكون الحوكمة في القطاع العام الفلسطيني منبثقة من رؤية شاملة لصناعة القرار 

وضرورة عمل برامج توعية للعاملين في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني  ،السياسي في فلسطين
 طنين بمدى أهمية الحوكمة كوسيلة للحد من الفساد.وللموا
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير تطبيق معايير الحوكمة  :(2019 دراسة )مصطفى،     
على تنمية قدرات جمعية النور الخيرية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، معتمدا على االستبانة 

تم استخدام أسلوب الحصر الشامل، في جمع البيانات، وقام بتوزيع االستبانة على  كأداة لجمع البيانات كما
( استبانة 80( استبانة منها )93جميع الموظفين والموظفات في جمعية النور الخيري، وتم استرداد )

وخلصت ، المستردة من االستبيانات %86.6من مجتمع الدراسة و  %80صالحة للتحليل بنسبة بلغت 
ة إلى عدد من النتائج أهمها: توافر أبعاد الحوكمة في جمعية النور الخيرية في قطاع غزة بدرجة الدراس

ات األهلية في ( وتوفرت أبعاد تنمية القدرات موضوع الدراسة في المؤسس%76.4كبيرة، بوزن نسبي )
ت داللة ( كما خلصت الدراسة إلى وجود عالقة قوية ذا%75زة بدرجة كبيرة، وبوزن نسبي )غقطاع 

إحصائية بين أبعاد الحوكمة، وتنمية قدرات المؤسسات األهلية في قطاع غزة، بدرجة ارتباط بلغت 
كما تتأثر تنمية قدرات المؤسسات األهلية في قطاع غزة، المتمثلة بالمتغير التابع بصورة  (،0.813)

اإلفصاح والشفافية، جوهرية، وذات داللة إحصائية بكل من المتغيرات )مسؤوليات مجلس اإلدارة، 
المساءلة، إتباع القواعد القانونية، المعاملة العادلة والمتساوية، الفعالية والكفاءة( وأوصت الدراسة بتطوير 
األنظمة الداخلية في المؤسسات األهلية، بما يضمن تطبيق معايير الحوكمة في مختلف مراحل إدارة 

مجال الحوكمة لإلشراف على تطبيق وتقييم معايير المؤسسة، واالستعانة بجهات متخصصة وخبراء، في 
األخرى، سواء  األهلية الحوكمة في المؤسسة، كما أوصت الدارسة باالطالع على تجارب المؤسسات

المحلية، العربية، الدولية، في مجال تطبيق معايير الحوكمة ومحاولة االستفادة منها، وتطوير برامج 
هلية، وفق احتياجاتهم الالزمة لضمان نجاح تطبيق معايير الحوكمة في تدريبية للعاملين في المؤسسات األ

 المؤسسة.
هدفت الدراسة إلى قياس شفافية الموازنة العامة الفلسطينية من خالل  :(2016 )الكفارنة، دراسة     

لدورية وذلك إتاحة بيانات الموازنة العامة بما فيها نشر الوثائق األساسية وااللتزام بالمواعيد المناسبة وا
(، وتحليل البنية التشريعية والقوانين الدستورية والدولية المتعلقة بشفافية 2015-2011خالل األعوام )

م منهج تحليل المحتوى والذي يستهدف الوصف احيث تم استخد الموازنة العامة واإلفصاح عن المعلومات،
االعتماد على التقارير المالية والشهرية إجراء مقابالت شخصية وذلك ب إلى الدقيق والموضوعي باإلضافة

ثر المساءلة االجتماعية بشكل أوالدورية والسنوية المتاحة من قبل وزارة المالية الفلسطينية، ومن ثم تحليل 
أن   حيث توصلت الدراسة إلى، عام باالعتماد على بيانات ومعلومات من منظمات المجتمع المدني

فيما يخص  2015-2011وثائق فيما يخص األعوام  3نشر إال  الحكومة الفلسطينية لم تتمكن من
 التشريعي.الموازنة مما يؤكد غياب الرقابة على األداء الحكومي عموما وخاصة في ظل غياب المجلس 

أن الحكومة ال توفر المعلومات الكافية للسماح للمواطنين والمجتمع المدني بتحليل ومراقبة  إلى إضافة
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يث تضمن فهم وقدرة المواطنين على إجراء النقاشات والحوارات مع الحكومة بالشكل الموازنة العامة بح
 اوأظهرت الدراسة تراجع، الكافي مما يعيق من قدرة الحكومة على إدارة المال العام بشكل فعال وكفؤ

 اسة عددتفاصيلها، وقدمت الدراو في تطبيق مبادئ الشفافية المتعلقة باإلفصاح عن الموازنة العامة  اواضح
من التوصيات كان أبرزها توفير إرادة سياسية قوية من جانب الحكومات إلشراك المواطنين، وقدرا كبير 
من التعليم والوعي من قبل منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم، ضرورة القيام بتعديالت في القانون 

وضوع المساءلة االجتماعية إضافة ذات صلة بم االخاص بالموازنة العامة بحيث تتضمن تشريعات وبنود
 العامة.إلى مأسسة المساءلة االجتماعية في البنود القانونية الخاصة بالشفافية ضمن قانون الموازنة 

هدفت هذه الدراسة إلى إظهار دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز  :(2016 )عواد، دراسة     
المواطنين المستفيدين من أربعة بلديات في  تحيث استهدفآليات المساءلة االجتماعية في الحكم المحلي، 

، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي  والقرارةالقطاع وهم بلدية خانيونس وبني سهيال وغزة وجباليا 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود حاجة فعلية لزيادة الوعي لدى المواطنين لفهم  ،التحليلي

ة االجتماعية واعتقاد المواطنين بوجود قانون وإجراءات واضحة عن كيفية اتخاذ القرارات آليات المساءل
نه ال بد من إجراء انتخابات مجلس بلدي بشكل ديمقراطي يعزز إقة بالمواطن وتعزز من الشفافية و المتعل

بل منظمات وأوصت الدراسة على ضرورة تطبيق آليات المساءلة االجتماعية من ق ،الشفافية والمساءلة
المجتمع المدني التي من شأنها رفع وتعزيز مستوى الشفافية لدى البلدية مما يساعد البلديات ويكون محفزا 

ولصناع القرار أن يشاركوا في عملية  ،للمواطنين وخاصة في ظل الوضع الذي يعيشه المواطن في غزة
على  وأنهوأكثر رضا عن أداء البلديات، ولية معهم ويكونوا أكثر تحفيزا ؤ ر كي يتحملوا المساتخاذ القرا

متخذي القرار في البلديات التأكد من أن تطبيق آليات المساءلة االجتماعية مما سيؤدي إلى رفع مستوى 
المشاركة والمتابعة والرقابة وضرورة تعزيز األربع ركائز األساسية للمساءلة االجتماعية لدى و الشفافية 

 بين المواطنين والبلديات.البلديات بهدف تعزيز العالقة 
 

 :الدراسات العربية
اإلدارة المالية الرشيدة  هدفت الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه( 2019 صوان،و دراسة )صحراوي،      

في ترشيد اإلنفاق العام والحفاظ على موارد الدولة من الهدر والتبذير انطالقا من تطبيق معايير الحكم 
وازنة العامة وتنفيذها، وبيان أهمية الحكم الرشيد بالنسبة إلى ترشيد النفقات وماله من الراشد في إعداد الم

للدولة وسبل  تشخيص وتحليل مسار اإلنفاق العامأثار وانعكاسات كبيرة على التنمية، وجاءت هذه الدراسة ل
ظل عدم وضوح  تفعيل الحكم الراشد كدعامة أساسية في إدارة السياسات االقتصادية واالجتماعية في

الصورة لدى صانعي السياسات االقتصادية والمسيرين خاصة في مجال توزيع الموارد واستغاللها ومع 
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 ،، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليليالتشاركيةتنامي حجم الفساد وعدم تكريس الديمقراطية 
ستفيد منه الجميع ويضمن الحفاظ وكانت نتائج الدراسة أن الحكم الراشد ضمان للحصول على نمو هام ي

ن الفساد وإ ،ليها العالمإعلى المال العام ورشادة استغالل وتسيير موارد الدولة في ظل الندرة التي يتجه 
اإلداري من أهم معوقات الحكم الراشد وترشيد اإلنفاق العام في الجزائر الن الفساد اإلداري دور كبير في 

 ،نمو االقتصادي والذي بيئته بيانات اإلنفاق على البرامج التنمويةعرقلة جهود الدولة في تحقيق ال
وتوصلت الدراسة إلى محاولة االستفادة من التجارب الرائدة في تطبيق الحكم الرشيد وضرورة إعادة النظر 
في السياسات المالية للدولة وتفعيل أدوات الرقابة على النفقات العامة ولتمكين مبادئ ومعايير الحكم 

 المجتمعية.راشد ننطلق من محاربة الفساد أوال وثم ترسيخ الديمقراطية والعدالة والمشاركة ال
هدفت الدراسة إلى معرفة دور حوكمة اإلنفاق العمومي في تحقيق التوازنات  (2018 دراسة )رقوب،     

العربية المتحدة، ومحاولة  دراسة مقارنه بين الجزائر والمملكة العربية السعودية واإلمارات –النقدية والمالية 
ضبط طبيعية العالقة بين حوكمة اإلنفاق العمومي والتوازنات النقدية والمالية ومعرفة قدر التقدم الذي 
أحرزته البلدان محل الدراسة في تصحيح مسار سياساتها االتفاقية وتوجهاتها نحو حوكمة سياسة اإلنفاق 

في الدول الثالثة والوقوف على التحديات  اإلنفاقيةسات العمومي، ومحاولة حصر متطلبات حوكمة السيا
واستخدم الباحث المنهج الوصفي  امعالجتهمالتي تواجه مسارها نحو حوكمة اإلنفاق العمومي وسبل 

تقتضي تحقيق الترشيد والمساءلة  االتفاقيةوكانت النتائج أن حوكمة السياسة  ،التحليلي والمنهج المقارن 
من جهة وعند تطبيقها من جهة ثانية ويجب على الدولة االلتزام  اإلنفاقيةالبرامج والرقابة عند إعداد 

وأوصت الدراسة إلى أن ترسيخ الحكم المالي  ،1996بمبادئ الحوكمة التي أطلقها البنك الدولي منذ 
 العمومية،ية ممارسة التسيير الجيدة وااللتزام بالممارسات السليمة للمالشد يستوجب األخذ بعين االعتبار الرا

إرساء  االتفاقية وضرورةوضرورة االلتزام بمخرجات دليل شفافية المالية العامة لتحقيق حوكمة السياسة 
 العامة.متطلبات الحوكمة من خالل جملة من المبادئ لعل أبرزها تطبيق مبادئ شفافية المالية 

محلية في ترشيد النفقات العمومية هدفت الدراسة إلى معرفة دور الحوكمة ال :(2018 دراسة )خضرة،     
لإلدارات والتعرف على بعض المفاهيم المتعلقة بالحوكمة والنفقات العامة وإبراز دور الحوكمة في معرفة 
كيفية صرف النفقات العامة والحرص على تخفيضها من خالل التسيير العقالني لها والتعرف على رشادة 

م الباحث المنهج بين الحوكمة والنفقات في الدولة، حيث استخد التسيير في النفقات والعالقة المتداخلة
، وكانت النتائج أن الحوكمة احد المواضيع المستعملة لتحقيق التنمية وان تطبيق معايير الوصفي التحليلي

على تحقيق األهداف المنشودة كما أن الحوكمة بمثابة النظام الذي يهتم برشادة  الحكم الرشيد يساعد
وكانت توصيات الدراسة بضرورة ترشيد النفقات العامة التي تعتبر من الضروريات التي تساعد النفقات، 

، وضرورة جل الوصول إلى التنميةأبيقها من على التطور والتغيير، ومن الضرورة االهتمام بالحوكمة وتط
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والشفافية مواصلة العمل على إصالح مؤسسات الدولة لتصبح أكثر فعالية وكفاءة وخضوعا للمساءلة 
 ويتطلب اإلصالح الفعال التزاما سياسيا.

هدفت الدراسة إلى تبيان طبيعة العالقة التي تصف الوضع القائم   (:2017 عجرود،و  غربي) دراسة     
في دول العالم الثالث بين كل من المجتمع المدني واألنظمة السياسية، حيث تعكس فجوة ال يمكن إغفالها 

غلب األحيان أ وم الدولة ووظيفتها وإنكارها في ي يعود سببها الرئيسي إلى تطاول مفهبين هذه الثنائية والت
لمنظمات المجتمع المدني، وتعبر الحالة الجزائرية عن عالقة متردية بين كل من النظام السياسي 

في استخدمت الدراسة المنهج الوص، و األخيرأثرت بشكل واضح على الدور المسند لهذا  ،المدنيوالمجتمع 
، وقد ة عشوائية طبقية من الجمعيات العاملة في الجزائرلتحقيق أهدافها، وتم اختيار عين التحليلي

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها هيمنة الدولة على منظمات المجتمع المدني في 
االجتماعية فضال عن األنظمة السياسية المغلقة، وفرض األنظمة الحاكمة سيطرتها على كامل العملية 

محاولة سطوتها كمرتكز وحيد للشرعية وبالتالي مصدر للقوة والسلطة المركزية الشديدة لمؤسسات الدولة 
مع محيطها  حيث خلصت الدراسة إلى ضرورة تفاعل منظمات المجتمع المدني واإلدارة، في التوجيه

من خالل إعطائها استقاللية وحرية  أكبر جل إكسابها للمصداقية والفعالية  بشكلأالداخلي والخارجي من 
أكثر وضرورة إشراكها في عمليات صنع القرار كونها الوسيط بين المواطن والدولة، وتفعيل دور المجتمع 

إصالحات قانونية  وإصالح المنظومة الحكومية وفقا إلدخال االقتصاديةو المدني باإلصالحات السياسية 
من االستقاللية والدعم والتعامل مع تلك المؤسسات المدنية  ادني مزيدوتشريعية من شأنها منح القطاع الم

كقطاع ثالث يشارك في عملية التنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص وهو 
 حد الحلول لهذه العالقة.أما يعرف بالحوكمة باعتبارها 

ل دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية هدفت الدراسة إلى تأصي :(2017 دراسة )حفاف،     
إلى جنب مع الدولة والقطاع الخاص، تم استخدام المنهج  ااإلنسانية، باعتبارها فاعال أساسيا جنب

التاريخي، والمنهج المقارن  لتحقيق هدف الدراسة، وقد أجريت الدراسة على حالة الجزائر وتم استخدام 
تنموي للجزائر وبعض الدول مثل األردن، صربيا، كوستاريكا، الجزائر، المنهج المقارن  لمقارنة  األداء ال

منظمات المجتمع المدني هي منظمات تنموية تمكينيه، وان  أن  حيث توصلت الدراسة إلى ،تونس
إلى محدودية  ا، األمر الذي أدىا، ولم يتطور كيفيً المجتمع المدني الجزائري منذ مطلع األلفية تطور كميً 

من التحديات والعراقيل المرتبطة بمنظمات  ةلية التنمية اإلنسانية، ويرجع ذلك إلى جملفي عم هدور 
أهم التوصيات  مرتبطة بالمجتمع والثقافة، أما المجتمع المدني، وبطبيعة النظام السياسي الجزائري وأخرى 

ل االرتباط بأوضاع التي قدمتها الدراسة فهي توفير رؤية تنموية للمجتمع المدني الجزائري، وذلك من خال
إلى ضرورة التعاون والتنسيق والتشبيك مع غيرها من  وحاجات المجتمع والتحرك نحوها، باإلضافة
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نشر ثقافة المشاركة والتأكيد على أهمية المشاركة وتحمل الفرد مسؤوليته في و المنظمات وفواعل التنمية، 
 كومة ومختلف فواعل التنمية اإلنسانية في الجزائر.الشراكة والتعاون بين الح طرأالتنمية اإلنسانية، وتفعيل 

ومشاركة  التشاركيةمعرفة مدى تطبيق الديمقراطية  هدفت الدراسة إلى :(2017)سويقات، دراسة     
تفعيل هذه المشاركة  في تعزيز  لياتآو  المواطنين في عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بشؤونهم العامة،

 ةوطرح انشغاالت المواطنين والمساهمة في سن القوانين المؤطر  تبنيمدني في دور مؤسسات المجتمع ال
لحياتهم ورسم السياسات العامة والوقوف على مدى تجسيدها ميدانيا، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 

تبني تناولت الدراسة التجربة المغربية والجزائرية في  المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، وقد
مقاربة إصالحية وتجسيدها في القوانين التي عملت على تمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة 

اإلصالحي ساهم في إعطاء منظمات  التوجه وقد خرجت الدراسة بنتيجة أن ،في تسيير الشؤون العامة
باعتبارها فاعال هاما في لة المجتمع المدني دورا هاما في تجسيد المشاركة والشفافية والمراقبة والمساء

مبادئ الحكم الرشيد على المستوى المحلي بعضويتها في لجان مراقبة االنتخابات المحلية، واآلليات  ءإرسا
القانونية التي تخولها المساهمة في إدارة وتسيير الجماعات المحلية التي تؤهلها أن تكون شريكا فعاال في 

دراسة بوضع آليات قانونية تتيح لهم المساهمة في اقتراح القوانين وأوصت ال ،التنمية على المستوى المحلي
 ولينؤ المس وتحديد األولويات التنموية ومتابعة تنفيذها، واستحداث اطر واضحة لممارسة هذا الحق وإلزام

 ومقترحاتهم بعين االعتبار. راءهمآ بأخذ
في رفع أداء  كمة الشركات العامةحو  ثرأهدفت الدراسة إلى التعرف على  :(2016الحايك،) دراسة     

وقد تم استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في  المؤسسات الحكومية،
 نإلى المخلصين الجمركيين والمحامين وجميع األشخاص الذي باإلضافة المديرية العامة للجمارك في سوريا

المجتمع  لدراسة فقد تم اختيارها بشكل عشوائي من  كافة أفراديرتبطون بأعمال تخص الجمارك، أما عينة ا
، وأظهرت نتائج الدراسة  أهمية الحوكمة كأداة فعالة للرقابة في المؤسسات الحكومية مفردة 90وتكونت من 

آلية من آليات الحوكمة في  أهم وذلك من خالل عدة آليات داخلية وأخرى خارجية ويعتبر مجلس اإلدارة
في  ةوأظهرت الدراسة أن تجربة الحوكم، الحكومية ألنه من الجهات الرقابية داخل اإلدارةالمؤسسات 

ظهر تحليل نتائج االستبيان وجود أظاهرة الفساد المالي واإلداري و  نتشارالالمؤسسات الحكومية ضعيفة 
 أو اان مالياء كعالقة ارتباط قوية بين آليات الحوكمة في المؤسسات الحكومية واألداء بشكل عام سو 

على المؤسسات الحكومية من خالل تحسين أدائها  آليات الحوكمة تؤثر ، كما إنامؤسساتي أو اوظيفي
وأوصى الباحث باالستفادة من تطبيق مبادئ الحوكمة في وضع مقياس لألداء المالي  ،وخاصة المالي

يث وتطوير األنظمة تطبيق حوكمة المؤسسات الحكومية وتحدبللمؤسسات الحكومية، وضرورة البدء 
 الحكومية.والقوانين لتواكب متطلباتها، وضرورة سن قوانين لتعزز اإلفصاح والشفافية لدى المؤسسات 
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 الدراسات األجنبية:

هدفت الدراسة إلى معرفة دور المنظمات غير الحكومية في مناصرة  :(zhang, 2018دراسة )     
ن للضغط الذي تمارسه المنظمات غير الحكومية، وقد السياسات العامة، واستجابة الحكومة في الصي

تناولت الدراسة ثالث فرضيات، فرضية تعددية تركز على تبادل الموارد بين هذه المنظمات والحكومة، 
وفرضية الزبائنية التي تعترف بعدم إضفاء  الحكومية،وفرضية مؤسسية تركز على الرقابة المؤسسية 

تم اختبار الفرضيات  ، وقدالسياسة وتؤكد على الشبكة غير الرسميةالطابع المؤسسي على عملية صنع 
باالستناد إلى البيانات والمسوح المتعلقة بالمنظمات غير  السابقة من خالل  استخدام المنهج الكمي

المناصرة  ، حيث توصلت الدراسة إلى وجود نمطا هجينا منمقاطعات صينية الحكومية المسجلة في ثالث
ها )الدولة التعددية (، والتي تتناسب مع التحول االجتماعي واالقتصادي األخير في تاسم السياسية التي

ضرورة إشراك المنظمات غير الحكومية في  أهم التوصياتالصين واإلصالح السياسي المتأخر وكانت 
ية التعبير عن مطالب المواطنين، وان يكون هنالك كيان قانوني ودستوري لهذه المنظمات غير الحكوم

 بالصين . ةن تعنى الحكومة الصينية بالتعددية االجتماعية الموجودأبالقانون الصيني، و 
الغرض من هذا البحث هو مناقشة الحكم الرشيد في كان ( Mansur, Tangl,2018دراسة )     

سلط الضوء على األساس النظري من تقييم الحوكمة، شرح كل من  ، وقدالمؤسسات العامة في األردن
ئ الحوكمة التسعة، وشرح كيف يجب أن تكون الحوكمة الرشيدة تنعكس على التقارير المالية مباد

يأخذ و  ،أداة تحسين في األردنكالحكومية. اعتمد الباحث المنهج الوصفي القائم على تحليل تقييم الحوكمة 
وتوصلت الدراسة إلى أن  ،اضعة للمساءلة في األماكن العامةفي االعتبار المنظمات العامة والحوكمة الخ

أداة تقييم الحوكمة تهدف إلى تحفيز المؤسسات العامة على المشاركة في التحسين المستمر لمسار 
 الحوكمة الرشيدة، مما يسمح لهم بتحديد نقاط القوة والضعف والمقارنة مع أفضل الممارسات.

المستقل للموازنة  هدفت الدراسة إلى معرفة  تأثير التحليل :(Robinson, 2016) دراسة       
ومبادرات المناصرة المصممة لتحسين شفافية الموازنة على الفقر ودراسة دور المنظمات غير حكومية 

، ومؤسسات البحث والحركات االجتماعية في التأثير على الموازنات في الدول المستهدفة بالدراسة
رازيل وكرواتيا والهند والمكسيك وجنوب البمنها استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة في عدد من الدولة و 

وأوغندا، وتظهر نتائج الدراسة أن مبادرات ميزانية المجتمع المدني تساهم في تحسين شفافية قرارات  إفريقيا
الموازنة وزيادة الوعي بالموازنة ومحو األمية والمشاركة األعمق في عملية الموازنة من جانب المشرعين 

أن مجموعات الموازنة تساهم بشكل إلى  وتوصلت الدراسة ،المجتمع المدنيووسائل اإلعالم ومنظمات 
مباشر في التأثيرات اإليجابية على مخصصات الميزانية وتحسين التنفيذ وبالتالي زيادة مساءلة صانعي 
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 لجماعة  الموازنة في تحسين اإلنفاق على الصحة والتعليم وكذلك في زيادة اكما تبين أن هناك دور ، القرار
وأوصت الدراسة بتعزيز أنشطة مجموعات الموازنة  ،مخصصات الميزانية التي تفيد الفقراء والفئات المهمشة

 .من خالل تعزيز المساءلة وتعزيز الشفافية وتعميق المشاركة
التعرف على الدور الذي يبذله البنك  إلىهدفت الدراسة  :(Ling, Roberts, 2015) دراسة     

)الشفافية، والمساءلة،  إلى دراسة مبادئ الحوكمة ت المهمشة والفقراء، باإلضافةالدولي تجاه الطبقا
الترابط بين الشفافية والمشاركة  إلىوالمشاركة( ونتائج الترابط بينهما وتتبع النتائج، وتوصلت الدراسة 

يزانية وتعزيز في مساءلة الحكومة خالل دورة الم ات الفاعلة المحلية تلعب دورا مهمن الجهاأوالمساءلة و 
توفير أهمية الشفافية في تمكين المشاركة وذلك من خالل  شفافية معلومات الموازنة، وتوصلت الدارسة إلى

ن لتحديد األولويات، حيث تساهم الشفافية في تخصيص الميزانيات وتنفيذها يالمعلومات للفاعلين المحلي
وتحسين  لمتاحة لمعالجة األولويات المناصرة للفقراء،بما يؤدي إلى زيادة كفاءة اإلنفاق وتعزيز الميزانيات ا

أوصت الدراسة بوضع  ، وقداإلنمائي الخدمة باعتباره الرافعة الرئيسية للتأثير على األثر أوتقديم البرامج 
 وصول الجمهور إلى معلومات الموازنة والسجالت التشريعية. تشريع اتحادي لضمان

هدفت الدراسة إلى فحص العوامل المؤثرة على (Nofianti, and Suseno, 2014): دراسة      
تنفيذ إدارة الحوكمة الرشيدة وأثرها نحو تطبيق المساءلة من خالل الحوكمة الرشيدة والكفاءة المهنية 

جل تنفيذ إدارة حوكمة رشيدة وقياس مدى تأثيره على أداء أوالسيطرة على الجهاز الحكومي الداخلي من 
واعتمد الباحث على المنهج التطبيقي التوضيحي باستخدام االستبيانات  ،محليةالمساءلة للحكومة ال

واستخدام العينة العنقودية  المحلية،والبيانات األولية والثانوية وتقارير تقييم األداء في وحدة البنية التحتية 
الحكومي الداخلي  ه يمكن تنفيذ إدارة المساءلة على الجهازأنوتوصلت الدراسة إلى  ،الطبقية العشوائية

على تنفيذ إدارة الحكم الرشيد  اإيجابيً  أثرتوالسيطرة على الكفاءة المهنية للجهاز الحكومي الداخلي حيث 
 على أداء المساءلة للحكمة المحلية. إيجابيمما أدى إلى تأثير 

السياسية  هدفت هذه الدراسة إلى تقديم نتائج بحثيه نوعية حول القدرات: (King, 2014) دراسة     
لمختلف أصحاب المصلحة في خدمات الصحة والتعليم من خالل التدخالت لمنظمات غير الحكومية في 

 همقابلة شب (123) هج التحليلي، وتم استخدم ما مجموعأوغندا، حيث تم استخدام المنه مناطق غرب
لمجتمع المدني مناقشة جماعية مركزة مع مجموعة من الجهات الفاعلة في الدولة وا (20)منظمة و

ا، وقد والسياسيين حيث ركز على عينتين من المقاطعات في المنطقة المستهدفة بالدراسة في أوغند
الدراسة انه يمكن للمنظمات غير الحكومية إحداث تحسينات محدودة في تقديم الخدمات من توصلت 

لنتائج أن مبادرات خالل الجمع بين نخب الدولة والمجتمع المدني معا لحل المشكالت، وأوضحت ا
المساءلة االجتماعية في أوغندا تقدم من خالل االستراتيجيات القائمة على المعلومات التي يدعمها التوجه 
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أوصت الدراسة بتوفر إرادة سياسية لتطبيق معايير الحوكمة، والتعاون ما بين السلطة ، وقد نحو الحوكمة
شاركية لتأمين صحة وتعليم أفضل لهذه الفئات من خالل والفئات الريفية الفقيرة من خالل المناقشة والت

 إعادة توزيع القوة االجتماعية واالقتصادية.
تعلقة بالميزانية ومبادرات هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الشفافية الم :(Carlitz ,2013) دراسة     
وقد خرجت الدراسة بعدد من  ( لتحليل تأثيرها في أوغندا من خالل تقارير البنك الدولي،TALsلة )ءالمسا

على اإلنفاق لصالح الفقراء  أن االنفتاح في عملية الميزانية يمكن أن يكون لها تأثير النتائج كان أهمها
والتنمية، كما يمكن لمبادرات الموازنة التشاركية وعمليات التدقيق االجتماعي، أن تعزز الشفافية والمساءلة 

ن الوصول إلى معلومات الموازنة يؤدي إلى أير على رفاهية الناس، و الموازنة وبالتأث إعدادفي عملية 
 تمكين المواطنين وجعل حكوماتهم أكثر استجابة الحتياجاتهم.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير الحكم الرشيد على التنمية في  :(Uddin, 2010دراسة )     
على المستشفيات الحكومية في بنغالدش مع عدم وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  بنغالدش،

 وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق معايير الحكم الرشيد في، هالمبحوثوجود توضيح لعدد أفراد العينة 
بنغالدش هو أمر نادر الحدوث في الواقع العملي ويشكل الفساد عقبة كبيرة أمام تطبيق معايير الحكم 

وكانت أهم التوصيات ضرورة تطبيق  ،صنع القرار ليست شفافةإن عملية  الرشيد في بنغالدش، كما
معايير الحكم الرشيد في جميع الجوانب في بنغالدش وبذل المزيد من الجهود لفرض معايير الحكم الرشيد 

 على كل النواحي.
هدفت الدراسة إلى تحليل مستوى المشاركة الشعبية وتطبيق  :(Uzzaman,2010دراسة )     

فهناك العديد من وكالء الدول المتقدمة يدفعون باتجاه  ،على إصالح الحكم في البلدان الناميةالديمقراطية 
لسوء الحظ لم تكشف ، فتحقيق الرضا الشعبي عن الحكومة وبسط المساواة وسيادة القانون والعدل الحكومي

 ،ة في الحكمأي من الدراسات بشكل دقيق كيف أن الترتيبات الحكومية تحول دون المشاركة الشعبي
 ، وقدالرشيدوتهدف الدراسة إلى إيجاد السبل الممكنة لزيادة المشاركة الشعبية التي تسهم في بناء الحكم 

الدراسة لجمع المعلومات مجموعة من الطرق من خالل توزيع االستبيانات وعمل المقابالت مع  استخدمت
ه يوجد مشكالت متعددة تحول دون وكانت النتائج ان ،الشعب مباشرة للحصول على معلومات دقيقة

تطبيق  لياتآو المشاركة الشعبية في الحكم مثل عدم إدراك قيمة المشاركة الشعبية في الحكم الجيد 
أيضا وال يوجد نظام قانوني قوي في المناطق  والشعب ولينؤ الشعبية الحالية غير واضحة للمس المشاركة

لى ضرورة وجود لجان شعبية غير حكومية تعمل وأوصت إ، الحكمالريفية يضمن مشاركة الشعب في 
 على تتبع الفساد الحكومي لضمان وجود حكومة رشيدة تطبق العدل والمساواة بين المواطنين في الريف.
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هدف هذا ، حيث بعنوان دليل المشاركة في الحكم الرشيدوالتي تمثلت  :(Nikolic, 2008دراسة )     
 ن( والمجموعات المستهدفة )المجتمعية( الذيCORADالشريكة ) الدليل إلى أن يكون مرجعا للوكاالت

 قيقأكثر شفافية ومساءلة لتح ممارسات الحكم الرشيد، ومساعدتهم في جعل عملهم وإجراءاتهم ييريدون تبن
( منظمة من منظمات المجتمع المدني في سيراليون 1000واهتمت الدراسة بتعزيز قدرات ) ،األمن الغذائي
ع الحكومة من اجل تحقيق الجهود الرامية إلى منع الفساد وتعزيز الديمقراطية، وحقوق في التعاون م

وقد بين الدليل أن الحكم الرشيد هو غاية من الصعب تحقيقها في مجملها ، اإلنسان والشفافية والمساءلة
ة كبيرة بالرغم من نجاح عدد قليل من الدول والمجتمعات والمنظمات غير الحكومية في تحقيقها بنسب

، سيادة القانون  ،مبادئ الحكم الرشيد تتمثل في ثمانية مبادئ رئيسية هي )المشاركة وأوضح الدليل أن
 االستجابة، اإلجماع، العدل، الفاعلية والكفاءة، والمساءلة(. ،الشفافية

يد للبنك تسليط الضوء على االهتمام المتزا هدفت الدراسة إلى :(Malena& Other,2004)دراسة      
، والمبادرات االجتماعية المتعلقة بالحد من الفقر وتحقيق جتماعيةاالالدولي في تعزيز المشاركة والمساءلة 

غير مباشر،  أومنظمات المجتمع المدني بشكل مباشر  أوالتنمية، والتي تعتمد على المواطنين العاديين 
ومراقبة تقديم الخدمات العامة، والصحافة وذلك من خالل الموازنة التشاركية، وتتبع اإلنفاق العام 

استخدم الباحثون المنهج الوصفي  للمواطنين، حيثاالستقصائية واللجان العامة والمجالس االستشارية 
أهمية عندما  التحليلي، وكانت أهم نتائج الدراسة أن مطالب المجتمع المدني بمساءلة الدولة تكون أكثر

ن أنظمة المساءلة المحلية القوية هي شرط أنات الخاصة بالدولة، و تعمل على تمكين الضوابط والتواز 
أهمية  أن دور الموطن المباشر والمجتمع المدني تصبح أكثر يأ أساسي مسبق لجدوى المساعدة اإلنمائية

في المراقبة والمساءلة لضمان التنمية، كما أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بالعديد من المبادرات 
آليات المساءلة  وإدخال توعية الحكومة المحلية وبناء القدرات وتبادل الخبرات والدروس المستفادةالمستقلة و 

ل لجان من يوأوصت الدراسة بتشك ،والمشاركة ضمن المشاريع والبرامج والسياسات لتحقيق الحوكمة
ة آلليات المشاركة من المأسسة القانوني المحلية وأهميةالمواطنين لضمان شفافية اتخاذ القرارات الحكومية 

مستوى البرامج والوكاالت الفردية إلى مستوى النظام العام كوسيلة لتعزيز الفعالية واالستدامة على المدى 
 الطويل.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:
 :: أوجه االستفادة من الدراسات السابقةواًل أ

اسة وأهميتها نظري، وتحديد مشكلة الدر ال اإلطارساعدت الدراسات السابقة الباحث في صياغة      
، كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تصميم مقاييسها وتصميم واختيار أداة وأهدافها وفرضياتها

الدراسة )االستبانة( ومعرفة مؤسسات المجتمع المدني واألنشطة التي تقوم بها باإلضافة إلى إبراز معايير 
 لطة الوطنية الفلسطينية. الحوكمة واألداء المالي للس

 
 :االتفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية أوجها: ثانيً 

 ،(2020صفي التحليلي كدراسة )مطر،استخدمت المنهج الو  معظم الدراسات السابقةنجد أن      
(، وبعض Ivan,2008) (،Uddin,2010) (،mansard,2018) (،2018)خضرة، (،2019)الكببجي،
، (Zhang, 2018) والمنهج الكمي كدراسة ،(2017المقارن كدراسة ) حفاف،ستخدمت المنهج الدراسات ا

واستخدمت  ،ولكن الدراسة الحالية جمعت ما بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الوصفي االرتباطي
ت على أكدبعض الدراسات ، و لجمع البيانات حيث تشابهت مع معظم الدراسات االستبانةالدراسة الحالية 

تساهم في الحفاظ على المال العام ورشاده وتسيير موارد الدولة التي أهمية تطبيق معايير الحوكمة و 
دراسة وتعزيز التنمية وذلك من خالل ترشيد النفقات والحد من الفساد المالي واإلداري حيث اتفقت مع 

(، 2018قوب،(، )ر 2019صوان، (، )صحراوي،2019)مصطفى، (،2019،(، )الكببجي2020)مطر،
 .(Mark,2006) (،Tangel,2018(، )2018)خضرة،

 
  :االختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية أوجها: ثالثً 

)غربي، عجرود،  (،2016مؤسسات المجتمع المدني كدراسة )عواد، بمعظم الدراسات السابقة اهتمت      
، (2020الحوكمة كدراسة )مطر، عاييربأهمية تطبيق م أو ،(Zhan,2018(، )2017(، )حفاف، 2017

 األداء المالي أو ،(Ruth,2013) ،(Mamsur, 2018) (،2016(، )الحايك، 2019 ،)الكببجي
ولم نجد أي دراسة حسب  ،(Robinson, 2016( ،)2016( ،)الكفارنة، 2020كدراسة )امان، للمؤسسات

ومعايير الحوكمة واألداء المالي  علم الباحث ربطت بين مؤسسات المجتمع المدني )جماعة الموازنة(
دراسة الكفارنة هدفت  في أن (2016) الكفارنة،  اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة، في حين للقطاع العام

لى إما الدراسة الحالية هدفت أمن خالل اتاحة بيانات الموازنة  هلى قياس شفافية الموازنة العامة الفلسطينيإ
  .الموازنة ةقوم بها جماعالتعرف على األنشطة التي ت
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ضوء ما سبق عرضه، تظهر الحاجة الماسة إلى إجراء المزيد من  ا لهذا االختالف وفيونظرً      
 إعداد الموازنة( ودورها كفاعل وشريك في ةجماعالمدني )األبحاث التي تتناول موضوع مؤسسات المجتمع 

المالي وفق تطبيق معايير  األداءمه بتحسين تقد أنالموازنة العامة للدولة ومدى التأثير التي يمكن 
 :اآلتيةهذه الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة من النواحي  إنالحوكمة، وبهذا يمكن القول 

على مستوى المحلي والعربي التي تتناول جماعة الموازنة  األولىحسب علم الباحث تعد هذه الدراسة  -
 الحوكمة.لحكومي في ظل تطبيق معايير المالي للقطاع ا األداءعلى تحسين  وأثرها

الموازنة  إعدادالموازنة( في  ة)جماعحول دور مؤسسات المجتمع المدني  توفير المعلومات بشكل رئيس -
 للدولة. اإلداري وما تقوم به من ادوار تجاه المجتمع وتجاه المجلس التشريعي وتجاه الجهاز 

المالي والحوكمة في دراسة واحدة ولكن  واألداءنة لم تتناول الدراسات السابقة موضوع جماعة المواز  -
 .أه مجز كانت 
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 الفصل الثالث
 المنهجية واإلجراءات

 المقدمة
نجاز الجانب ليتم من خاللها إ خطاها،جية الدراسة وإجراءاتها الطريقة التي يتتبع الباحث هتتضمن من     

المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي  التطبيقي من الدراسة، والتي من خاللها يتم الحصول على البيانات
وبالتالي تحقيق  ،للتوصل إلى النتائج التي سيتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوعها

 األهداف التي يسعى الباحث لتحقيقها.
ها واإلجراءات التي قام الباحث بإتباع حيث سيتناول ويتضمن هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة المتبع     

وكذلك يتضمن تحديد مجتمع الدراسة وعينتها باإلضافة لألداة  هذه الدراسة وطرق جمع البيانات في
وخطوات التحقق من صدقها  المستخدمة في الدراسة والمتمثلة في استبانة وزعت على مجتمع الدراسة

ج التي سيتم الحصول بما يعزز الثقة والدقة في النتائ ل التأكد من سالمة ووضوح فقراتهاجأمن  وثباتها
 عليها، ويتضمن أيضا وصفا لمتغيرات الدراسة والطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات.

 
 منهجية الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والوصفي االرتباطي فالمنهج الوصفي يقوم على دراسة      
 كمي حيث يوضح مقدار الظاهرة وحجمها. الظواهر كما توجد في الواقع والتعبير عنها بشكل 

وهي االستبانة والمقابلة  جمع البيانات من مصادرها األولية يقوم على المنهج الوصفي االرتباطيو      
طار النظري السابقة واألبحاث وذلك لصياغة اإلكالكتب والمجالت والدراسات  ومن مصادرها الثانوية 

الدراسة بشكل واف ومن ثم ربط متغيرات الدراسة بعضها البعض للدراسة وإللقاء الضوء على متغيرات 
تعميمات عن الظاهرة  أوبأسلوب كمي إحصائي لكي يتمكن من استخالص دالالتها والوصول إلى نتائج 

المنهج التحليلي: وذلك عن طريق تصميم استبيان يشمل متغيرات الدراسة كأداة لجمع محل الدراسة 
 :فحص هذه البيانات وتحليها باستخدام عدة اختبارات أهمها البيانات الثانوية ومن ثم

  فحص صدق االستبانة واالتساق الداخلي والخارجي لها بإجراء اختباراتT-testوANOVA  باستخدام
  .SPSS 25اإلحصائي  برنامج التحليل

 الوسط الحسابي  إجراء التحليل الوصفي للمتغيرات الديموغرافية والمتغيرات المستقلة والتابعة باستخراج
 .SPSS 25 قل قيمة ودرجة التطبيق باستخدام برنامج التحلي اإلحصائيأواالنحراف المعياري وأكبر و 

  اختبار الفرضيات باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي المتقدمSmart-PLS3 . 
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 :ومصادر البيانات أنواع
  :والبيانات الثانوية األوليةالبيانات  من البيانات، وهما أساسييناعتمد الباحث في دراسته على نوعين 

متغيرات : وذلك من خالل البحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة األوليةالبيانات  .1
وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع الدراسة، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج الدراسة 
spss (Statistical Package For Social Science )اإلحصائيةواستخدام االختبارات  اإلحصائي 

 المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
استخدم الباحث المصادر الثانوية المتمثلة بالكتب والدوريات والمنشورات  :الثانويةالبيانات  .2

 .(، المتعلقة بموضوع الدراسةاإلنترنتوتية )والشبكة العنكب والقوانين واألنظمةوالدراسات السابقة 
 

 :مجتمع الدراسة
يتضمن مجتمع الدراسة جميع الموظفين العاملين في اإلدارة العامة للموازنة، واإلدارة العامة لمتابعة      

مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى  وجميع ممثلي ا( موظف43والبالغ عددهم ) الموازنة في وزارة المالية،
حيث تم حصر الموظفين ذوي  ،منظمة 38ضمن الفريق األهلي لشفافية الموازنة والمكون من  لموازنةبا

 .(81والبالغ عددهم ) العالقة بعمل الفريق األهلي
 

 :عينة الدراسة
ا، قام الباحث باستخدام أسلوب المسح ( فردً 81ونظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة البالغ عدده )     

  (1-3كما يوضح بالجدول ) أفراد مجتمع الدراسةالشامل على كافة 
 توزيع عينة الدراسة على مجتمع الدراسة.  (1-3جدول)

 عدد االستبانات المستردة عدد االستبانات الموزعة مجتمع الدراسة
 41 43 وزارة المالية 

 35 38 مؤسسات المجتمع المدني
 76 المجموع الكلي لالستبانات المستردة والصالحة للتحليل

 ثالباح إعدادمن ( 1-3جدول )

حيث تم الحرص أن يكون عدد االستبانات المستردة والصالحة للتحليل يمثل عينة إحصائية سليمة وفق 
 جيجير لحساب عينة الدراسة: معادلة رتشيرد
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. 
 ( مفرده وبذلك تكون عينة الدراسة67حيث وفق المعادلة السابقة فان حجم العينة يجب أن ال يقل عن )

  ممثلة للمجتمع المستهدف بالدراسة.
 

 :نموذج الدراسة والمتغيرات
  ا لمتغيرات الدراسة والعالقة بينهاي( نموذجا توضيح1-3يمثل الشكل)نموذج البحث 

 .سابقةمن إعداد الباحث بناء على دراسات 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وسيطالمتغير ال  

 المتغير المستقل

 جماعة الموازنة 

 

عالقتها بالسلطة التشريعية 

عالقتها بالسلطة التنفيذية 

هااألنشطة التي تنظم 

الجنس 

 المسمى الوظيفي 

المؤهل العلمي 

مكان العمل 

 
 

 المتغيرات الديموغرافية 

التابعالمتغير   

 

الشفافية 

النزاهة 

المساءلة 

المشاركة 

 

 معايير الحوكمة 

 األداء المالي للسلطة

 

تحسين األداء المالي 
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 :أداة الدراسة
ة وقد وزعت على مؤسسات المجتمع المدني ووزارة المالية لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام االستبان       

أثر جماعة الموازنة في تحسين األداء المالي للسلطة الوطنية )بموضوع الدراسة  فاالستمارة هي أداة خاصة
ال سيما دراسة  ا باألدب النظري والدراسات السابقةمستعينً  (الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة

ذات الصلة بموضوع الدراسة  ،( zhang , 2018( ودراسة )2018دراسة )رقوب، و  ،(2020)مطر،
 .وذلك من أجل الحصول على نتائج لهذه الدراسة

 الباحث احتواء )االستبانة( على قسمين رئيسيين هما: ىكما راع
 

 )المتغيرات الديموغرافية( للدراسة والتي تكونت من: القسم األول:
مستويات )دبلوم فأقل،  ةأنثى( والمؤهل العلمي وله ثالث، ذكر)مستويان النوع االجتماعي وله      

مستويات )مدير عام، مدير، رئيس قسم،  ةوبحسب المسمى الوظيفي إلى خمس ،بكالوريوس، دراسات عليا(
 موظف، غير ذلك(، ومكان العمل إلى مستويان )مؤسسات مدنية، وزارة المالية(.

 
 لدراسة الرئيسية )مجاالتها وفقراتها(:محاور استبانة ا القسم الثاني:

 ( مجاالت وفقرات االستبانات وأبعادها.2-3جدول)
 عدد الفقرات الدراسة أبعاد مجاالت الدراسة

 
 جماعة الموازنة 

 11 األنشطة التي تقوم بها
 8 عالقتها بالسلطة التنفيذية

 12 طة التشريعيةلعالقتها بالس
 

 معايير الحوكمة
 10 الشفافية 

 6 النزاهة 
 6 المساءلة 
 5 المشاركة

 13 تحسين األداء المالي األداء المالي 
 من إعداد الباحث( 2-3جدول)           
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 :صدق األداة
 تم قياس صدق األداة كاآلتي:

 :الصدق الظاهري 
 األعمالتخصص إدارة المختصين في تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين      

(، وقد طلب من المحكمين إبداء الرأي 1في الجامعات الفلسطينية )ملحق رقم  السياسات العامة والمالية و 
أما بالموافقة  ،في فقرات أداة الدراسة من حيث صياغة الفقرات، ومدى مناسبتها للمجال الذي وضعت فيه

ولقد تم األخذ برأي أغلبية لجنة  إضافة فقرات جديدة أو حذفها لعدم أهميتها، أوتعديل صياغتها  أو ،عليها
وقد رأى المحكمون ضرورة إعادة صياغة بعض الفقرات، وتكونت أداة  المحكمين في عملية التحكيم،

( فقرة وبذلك يكون قد تحقق الصدق الظاهري لالستبانة، وأصبحت 71الدراسة في صورتها النهائية من )
 (.2أداة الدراسة في صورتها النهائية )ملحق رقم 

 
 :الصدق البناء الداخلي

 (Person Correlation Matrixتم فحص الصدق الداخلي من خالل استخدام مصفوفة بيرسون )     
 لقياس االرتباط بين محاور الدراسة ودرجتها الكلية، وقد جاءت نتائجها كما يلي:

(: الصدق الداخلي لفقرات األداة:3-3جدول )  
 الداللة معامل الثبات الرقم

 طة العامة التي تنظمهااألنش
1 .740 0.000 
2 .760 0.000 
3 . 773 0.000 
4 . 804 0.000 
5 . 845 0.000 
6 . 622 0.000 
7 . 771 0.000 
8 . 443 0.000 
9 . 722 0.000 

10 . 690 0.000 
11 . 352 0.000 

 عالقتها بالسلطة التنفيذية
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 الداللة معامل الثبات الرقم
12 . 821 0.000 
13 . 774 0.000 
14 . 711 0.000 
15 . 670 0.000 
16 . 781 0.000 
17 . 865 0.000 
18 . 889 0.000 
19 . 703 0.000 

 الموازنة بالسلطة التشريعية ةعالقة جماع
20 . 681 0.000 
21 . 674 0.000 
22 . 670 0.000 
23 . 657 0.000 
24 . 804 0.000 
25 . 835 0.000 
26 . 740 0.000 
27 . 530 0.000 
28 . 696 0.000 
29 . 608 0.000 
30 . 727 0.000 
31 . 813 0.000 

 الشفافية
32 . 846 0.000 
33 . 841 0.000 
34 . 792 0.000 
35 . 848 0.000 
36 . 895 0.000 
37 . 854 0.000 
38 . 841 0.000 
39 . 911 0.000 
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 الداللة معامل الثبات الرقم
40 . 890 0.000 
41 . 838 0.000 

 النزاهة
42 . 892 0.000 
43 . 905 0.000 
44 . 863 0.000 
45 . 904 0.000 
46 . 856 0.000 
47 . 897 0.000 

 المساءلة
48 . 869 0.000 
49 . 893 0.000 
50 . 898 0.000 
51 . 830 0.000 
52 . 877 0.000 
53 . 786 0.000 

 المشاركة
54 . 767 0.000 
55 . 870 0.000 
56 . 914 0.000 
57 . 890 0.000 
58 . 872 0.000 

 األداء المالي
59 . 876 0.000 
60 . 826 0.000 
61 . 871 0.000 
62 . 914 0.000 
63 . 777 0.000 
64 . 885 0.000 
65 . 885 0.000 
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 الداللة معامل الثبات الرقم
66 . 883 0.000 
67 . 957 0.000 
68 . 907 0.000 
69 . 812 0.000 
70 . 796 0.000 
71 . 897 0.000 

 spssعداد الباحث بناء على تحليل إ ن م (1-3جدول)

وضح الجداول السابقة االستدالل علـى وجـود ارتبـاط واتسـاق داخلـي بـين فقـرات االسـتبانة عـن طريـق ت     
وكان ذلك مؤشرًا لوجود صدق اتسـاق داخلـي بـين فقـرات مجـاالت الدراسـة  ،حساب معامل االرتباط بيرسون 

 إحصائيًا.ت االرتباط عالية ودالة مع درجاتها الكلية، حيث أن جميع معامال

 :ثبات األداة
-3، والجدول رقم ) Cronbach’sAlphaباستخدام معادلة كرونباخ ألفالقد تم استخراج معامل الثبات      

 ( يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها:4
 (: معامالت ثبات أداة الدراسة ومحاورها )مجاالتها وفقراتها(4-3)الجدول

 حصل:حيث  مختلفة،كما حصلت مجاالت الدراسة على معامل ثبات 
 معامل الثبات عدد الفقرات أسماء المجاالت

 888. 11 المحور األول: األنشطة العامة التي تنظمها
 907. 8 المحور الثاني: عالقتها بالسلطة التنفيذية 

 908. 12 المحور الثالث: عالقة جماعة الموازنة بالسلطة التشريعية 
 956. 31 الموازنة ةالمجال األول: أثر جماع

 959. 10 المحور األول: الشفافية
 944. 6 المحور الثاني: النزاهة 

 929. 6 المحور الثالث: المساءلة 
 909. 5 المحور الرابع: المشاركة

 976. 27 المجال الثاني: معايير الحوكمة
 973. 13 المجال الثالث: األداء المالي

 978. 71 جال الكليالم
 (spssv25)إعداد الباحث من برنامج         
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(، 0.973-0.888( أن معامالت الثبات لمجاالت االستبانة تتراوح بين )2يتضح من الجدول رقم )     
( أما بالنسبة للمجال الثاني فقد بلغ معامل الثبات الكلي 0.956في حين بلغ الثبات الكلي للمجال األول )

في حين بلغ الثبات الكلي للمجال الكلي  ،(0.973في حين بلغ الثبات الكلي للمجال الثالث )( 0.976)
كما هو موصى به للدراسات  ( وهي معامالت ثبات عالية وتفي بأغراض البحث العلمي0.978)

 علميا.ثبات أداة الدراسة مقبول  أن(، مما يعني George,2003االقتصادية واإلنسانية بحسب )
 

 :ت الدراسةإجراءا
 لقد تم إجراء هذه الدراسة وفقًا للخطوات اآلتية:     

من خالل التواصل الشخصي مع  تحديد مجتمع الدراسة من مؤسسات المجمع المدني ووزارة المالية .1
 المالية.المؤسسات المكونة للفريق األهلي لشفافية الموازنة والعاملين في وزارة 

 راسات العليا، وموافقة مجتمع الدراسة.الحصول على موافقة عمادة كلية الد .2
 تحديد واختيار أفراد العينة. .3
استبيان  81عينة الدراسة، واسترجاعها، اذ تم توزيع إعداد أداة البحث)االستبانة( وتوزيعها على أفراد  .4

 .%93.8حيث بلغ معدل االسترداد  ااستبيان 76وتم استرجاع 
 وتبويبها.جمع البيانات  .5
صائيًا عن طريق الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية معالجة البيانات إح .6
(SPSS.) 

 .  Smart PLS3تفريغ البيانات في برنامج  .7
 استخراج النتائج، وتحليلها، ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتراح التوصيات المناسبة. .8
 

 :متغيرات الدراسة
 اسة بحيث اشتملت على المتغيرات اآلتية:لقد صممت هذه الدر      

 أواًل: المتغيرات الديموغرافية وهي:
 الجنس: وله مستويان )ذكر، أنثى(. -1
 مستويات )دبلوم فأقل، بكالوريوس، دراسات عليا (. ةوله ثالث :المؤهل العلمي -2
 مستويات )مدير عام، مدير، رئيس قسم، موظف، غير ذلك(. ةوله خمس :المسمى الوظيفي -3
 وله مستويان )مؤسسات مدنية، وزارة المالية(. :ن العملمكا -4
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)األنشاااطة العاماااة التاااي تقاااوم الموازنة ةثانياااا: المتغيااارات المساااتقلة: وتتمثااال بمجااااالت العمااال لجماعااا
 .طة التشريعية(لطة التنفيذية(،)عالقتها بالسلبها(،)عالقتها بالس

 .ية ، النزاهة ، المساءلة، المشاركة() الشفافبمعايير الحوكمة ويتمثلثالثا: المتغير الوسيط: 
 .تحسين األداء المالي() المالياألداء في  ويتمثلالتابع:  ررابعا: المتغي

 

 :المعالجات اإلحصائية
بعد جمع إجابات أفراد العينة، جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسوب، ثم تمت معالجة     

لمتقدم وبرنامج التحليل اإلحصائي  ، SPSSv25تحليل اإلحصائيالبيانات إحصائيا باستخدام برنامج ال
SMART PLS3،  نفي  أوة وإثبات صحومن المعالجات اإلحصائية المستخدمة الختبار نموذج الدراسة
 :الفرضيات ما يلي

 :Measurement Modelأوال: تحليل النموذج القياسي 
 قق من المعايير التالية:يمكن تحليل نتائج النموذج القياسي من خالل التح     

  :تم من خاللوي Convergent validity الصدق التقاربي. 1
A) ) التشبعات -االتساق الداخليFactor Loading . 

(B ) ثبات المقياسReliability -  الموثوقية المركبةComposite Reliability (CR). 
 (C) متوسط التباين المفسر.Average Variance Extracted (AVE) 

 
 Fornell and Larckerوذلك من خالل معيار Discriminant validity  . الصدق التمايزي 2

(1981). 
 :Structural Modelثانيا: تحليل النموذج الهيكلي 

 يمكن تحليل نتائج النموذج الهيكلي من خالل التحقق من المعايير التالية:     
(A) معامل التفسير coefficient of determination(𝑅2) 

 (B) حجم التأثيرEffect size (𝑓2) 
 (C)اختبار الفرضيات 

 ثالثا: اختبار جودة نموذج الدراسة:
 ة من خالل التحقق من المعايير التالية:يتم اختبار جودة نموذج الدراس     
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(A)  2جودة التنبؤQ. 
(B)  جودة المطابقةGoodnes of Fit (GoF). 
 :باستخدام ما يليوذلك  SPSSV25: استخدام برنامج رابعا

 .االستبانةاستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات  -
 .(Independent Sample t-testات المستقلة )استخدام اختبار )ت( للعين -
 .(One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي ) -
 للتأكد من صالحية نموذج االنحدار. ANOVAاختبار تباين االنحدار  -
 الفرعية.والفرضيات لفحص الفرضيات الرئيسية    smart-plsاستخدام برنامج  -
 ساق الداخلي لفقرات أداة االستبانة.كرونباخ ألفا،  لحساب االت –معادلة ألفا  -
 

 األداة:مفتاح تصحيح 
معارض بشدة، ) خماسيال ليكرت على سلم إجابات داة تدرجت اإلجابة على كل فقرة من فقرات األ

اعتماد  تم المستجيب، كما( وذلك حسب انطباق محتوى الفقرة على معارض، محايد، موافق، موافق بشدة
للتعرف على  الخماسيالدراسة واستخراج النتائج وفقا لمقياس ليكرت  حيح أداة التوزيع التالي في عملية تص

( يظهر مفتاح التصحيح لمستوى إجابات فقرات كل مجال 5-3والجدول رقم )، إجابات أفراد عينة الدراسة
 :من مجاالت االستبانة

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

 1.80-1 2.60-1.81 3.40-2.61 4.20-3.41 5.0-4.21 متوسطال
 من إعداد الباحث (5-3جدول رقم )
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 الفصل الرابع
 ل وعرض نتائج الدراسةتحلي

 المقدمة
بعد االنتهاء من جمع البيانات عن طريق استبيان أعده الباحث بغرض جمع البيانات الالزمة       

الختبار نموذج الدراسة، والتي وزعت على عينة الدراسة المستهدفة، في هذا الفصل تم تحليل البيانات 
لفرضيات التي تم طرحها في نموذج الدراسة نفي صحة ا أوجل التحقق أوعرض نتائجها، وذلك من 

ن الدراسة قامت بتحليل البيانات إإثبات صحة الفرضيات ف أووفي سبيل التحقق من نفي  ،المقترح
برنامج  باستخدام Structural Equation Modeling) )(SEM)باستخدام منهجية المعادالت الهيكلية 

 .(Smart-PLS3)التحليل اإلحصائي المتقدم 
 

 :دل االستجابات على أداة الدراسةمع
تمثلت طريقة توزيع االستبيان في التوجه الشخصي لعينة الدراسة المكونة من موظفي وزارة المالية       

على موظفي مؤسسات المجتمع المدني بحيث تم توزيع االستبيان  إلكترونيالفلسطينية، وتوزيع استبيان 
من عينة  %93.8استبانة بواقع  76ية الجمع تم استرجاع موظف، وبعد انتهاء عمل 81على عينة من 

يبين  (1-4وممثلـة لمجتمـع البحث، )الجدول رقم  اجـدً  البحـث األصـلية، وهـذه النسـبة تعـد كافية
 لعينة الدراسة. الخصائص الديموغرافية

(1-4جدول رقم )  
 خصائص العينة الديموغرافية

 النسبة التكرار المتغير

 ماعيالنوع االجت
 %52.6 40 ذكر
 %47.4 36 أنثى

 المؤهل العلمي
 %0 0 فأقل دبلوم

 %64.5 49 بكالوريوس
 %35.5 27 عليا دراسات

 المسمى الوظيفي

 %9.2 7 عام مدير
 %19.7 15 مدير

 %13.2 10 قسم رئيس
 %47.4 36 موظف
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 %10.5 8 ذلك غير

 مكان العمل
 %46.1 35 المجتمع المدني مؤسسات

 %53.9 41 المالية وزارة
 spssمن إعداد الباحث بناء على تحليل        

من أفراد عينة الدراسة كانوا من  %52.6 نسبته ماأن أعاله ( 1-4يتضح من الجدول السابق رقم )      
في  أكثرالباحث ذلك إلى أن الذكور لهم تمثيل  ويعزو، من اإلناث %47.4 الذكور، وأن ما نسبته

كما يعود ذلك إلى طبيعة العوامل  فلسطينت الصلة بإعداد ومتابعة الموازنة العامة في الجهات ذا
كما أن طبيعة المجتمع الفلسطيني  الفلسطينياالجتماعية والثقافية والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع 

 من اإلناث.  أكثرتميل إلى إعطاء أولوية العمل للذكور 
ومن يحملون شهادة  %64.5ينة ممن يحملون شهادة البكالوريوس بنسبة غلب أفراد العأ وكان      

الباحث ذلك إلى منطقية هذا التوزيع بالنظر إلى مجتمع  ويعزو ،%35.5الدراسات العليا كانت نسبتهم 
فارتفاع نسبة حملة شهادة البكالوريوس، والتي تعتبر الشهادة الجامعية األولى، والتي تعتبر شرطا  ،الدراسة

الشروط الواجب توافرها في معظم الوظائف التخصصية، ويتفق ذلك مع خيارات التعيين واالختيار في  من
أما فيما يخص الدراسات العليا فيعود إلى زيادة نسبة  ،المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني

ومهاراتهم، وقدراتهم العاملين من اجل تطوير انفسهم، وذلك لتحقيق أهداف محددة منها تطوير انفسهم ، 
ولية، ما أن هذه الفئة تستطيع حمل المسؤ باإلضافة إلى الحصول على فرص الترقية ما امكن ذلك، ك

ما المستوى أوالمشاركة في اتخاذ القرارات، وهذا يعكس حالة التنوع تبعا لحاجة العمل والتخصص. 
مدير، وما  %19.7س قسم، ورئي %13.2موظف، و %47.4الوظيفي فقد توزعت عينة الدراسة بنسبة 

ذلك لوجود مستويات الباحث  ويعزو %10.5ت نسبة من هم غير ذلك مدير عام، وكان %9.2نسبته 
مؤسسات المجتمع المدني يقل  أو المالية(يتم اعتمادها من قبل الدائرة الحكومية )وزارة  هإدارية وهيكلي

تتقاطع مع معقوليه تدرج الفئات في الهيكل  وهي نسبة ،ويكثر عدد الموظفين العاملين بهذه المستويات
 مؤسسة.التنظيمي اإلداري ألي 

، مؤسسات المجتمع المدنييعملون في  %46.1كما تبين بحسب متغير مكان العمل أن ما نسبته      
 إلى حد ما. ةوتعتبر نسبة متقارب ،يعملون في وزارة المالية %53.9وما نسبته 
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 :نتائج الدراسة
من هذا الفصل عرضا كاماًل ومفصاًل لنتائج الدراسة، التي توصل إليها الباحث عن موضوع يتض       

الدراسة وهو )أثر جماعة الموازنة في تحسين األداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق 
ياس ليكرت معايير الحوكمة(، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، ولتحديد نتائجها تم االستعانة بمق

كبر قيمة في أ( ومن ثم تقسيمه على 4=1-5الخماسي من خالل حساب المدى بين درجات المقياس )
قل قيمة في أوبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى  (0.80= 5÷4)المقياس للحصول على طول الخلية أي 

صبح أالدرجة وهكذا الحد األعلى لهذه  "( وذلك لتحديد1المقياس ) بداية المقياس وهي واحد صحيح "
 ( .2-4طول الدرجة كما هو موضح بالجدول رقم )

 (2-4)جدول رقم 
سلم ليكرت الخماسي مفتاح المتوسطات الحسابي ة لسلم اإلجابة  

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

 1.80-1 2.60-1.81 3.40-2.61 4.20-3.41 5.0-4.21 المتوسط
( من إعداد الباحث 2-4جدول رقم)  

 
 :تحليل المؤشرات المتعلقة بمتغيرات الدراسة

 األول.النتائج المتعلقة بالسؤال 
طة التنفيذية، العالقة لبالس ةذات العالق األنشطةالعامة،  )األنشطةالموازنة  ةما مستوى أنشطة جماع

 (؟مع السلطة التشريعية
 :الموازنة مجاالت العمل لجماعة

 :األنشطة العامة التي تنظمها :بعد األولال
 ( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية واختبار المعنوية لبعد3-4جدول رقم )

 األنشطة العامة التي تنظمها

 المتوسط البعد األول/ األنشطة العامة التي تنظمها #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 النسبية 

 اختبار
 المعنوية 

 القرار 
 اإلحصائي

 ترتيب
 األهمية

 درجة 

 التقدير

1 
تنظم جماعة الموازنة الورش الكافية للتأثير 
في إعداد الموازنة بما يحقق أهداف جماعة 

 الموازنة.
 1 معنوي  0.000 79.21% 886. 3.96

 
 كبيرة
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2 
تنظم جماعة الموازنة المؤتمرات المتخصصة 

ناقشة الموازنة العامة لجعلها أكثر انسجاًما بم
 مع احتياجات جميع فئات المجتمع.

 8 معنوي  0.000 77.37% 885. 3.87
 
 كبيرة

تقوم جماعة الموازنة بإجراء تحليالت قطاعية  3
 كبيرة 5 معنوي  0.000 %78.42 813. 3.92 للتأثير على توزيع أوجه اإلنفاق في الموازنة.

4 
ازنة بإجراء تحليل لعالقة تقوم جماعة المو 

الموازنة بالسياسات العامة بغية التأثير في 
 بنودها.

 7 معنوي  0.000 77.63% 832. 3.88
 كبيرة

5 
تتابع جماعة الموازنة أثر الموازنة على 
مختلف األصعدة، وخاصة )االقتصادية 

 واالجتماعية(.
 6 معنوي  0.000 78.16% 996. 3.91

 كبيرة

زنة على تحليل أثر الموازنة تركز جماعة الموا 6
 على الفئات المهمشة.

 كبيرة 2 معنوي  0.000 78.68% 680. 3.93

7 
الموازنة على تبسيط الموازنة  ةتعمل جماع

 3 معنوي  0.000 %78.68 943. 3.93 العامة لتصبح قابلة للفهم من قبل المواطنين.
 كبيرة

تقوم جماعة الموازنة بتنظيم أنشطة تدريبية  8
 كبيرة 11 معنوي  0.000 %72.11 767. 3.61 للمواطنين تتعلق بقضايا الموازنة.كافية 

تعمل جماعة الموازنة على مراقبة األداء  9
 الحكومي عند تنفيذ الموازنة.

 كبيرة 10 معنوي  0.000 76.58% 870. 3.83

10 
تعمل جماعة الموازنة على مراقبة اإلنفاق 

 9 معنوي  0.000 %76.84 749. 3.84 الحكومي عند تنفيذ الموازنة.
 كبيرة

11 
تعمل جماعة الموازنة على إعداد موازنات 
مستجيبة تلفت نظر صن اع السياسات ألثر 

 الموازنة على بعض فئات المجتمع.
 4 معنوي  0.000 78.42% 860. 3.92

 كبيرة

  مرتفعة 3.8732 الدرجة الكلية

 spssمن إعداد الباحث بناء على تحليل  (3-4جدول)
الموازنة  جماعة العامة التي تنظمها األنشطةالدرجة الكلية لبعد  أنيتبين من الجدول السابق           

قيم المتوسطات الحسابية ما بين  تراوحت(، و 3.87، بمتوسط حسابي )مرتفعةكانت  عينة الدراسةحسب 
النسبية  األهميةث على فقرة من حيأ على من المتوسط الحسابي النظري، فقد جاءت أ ( وهي 3.61-3.96)

" الموازنة جماعة أهداف يحقق بما الموازنة إعداد في للتأثير الكافية الورش الموازنة جماعة تنظم" :هي
هذه  إنإلى ويعزو الباحث ذلك ، وهي بدرجة كبيرة (0.886( وانحراف معياري )3.96بمتوسط حسابي )

برزها، عقد أدعم شفافي الموازنة والتي كان النتائج تعكس حجم األنشطة التي يقوم بها الفريق األهلي ل
ومتابعة إدارة اإلنفاق  (2021،2020، 2019، 2018 ،2017الموازنة العام السنوي لعام )مؤتمر 

نشطة هذه األمن و  الحكومي والمال العام لدعم الشفافية واالنفتاح وإتاحة بيانات الموازنة العامة للدولة،
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، أشكال التسرب المالي والخسائر التي تتكبدها 2021ل العام خالل سنة استراتيجية إصالح الما  والندوات
 أداءواقع الدين العامة ومتأخرات القطاع الخاص في فلسطين، استعراض  ،2020السلطة خالل عام 

 ،The Reality of public debt and arrears، 2020من العام  األولالموازنة العامة خالل النصف 
-2010واقع المنح والمساعدات الخارجية للموازنة العامة ، 2020للموازنة العامة  تقرير نصف السنوي و 

 جماعة تقوم" هي:نسبية  أهميةقل فقرة ذات أفي حين كانت  ،2019، تقرير أداء الموازنة العامة 2019
وانحراف ( 3.61" بمتوسط حسابي )الموازنة بقضايا تتعلق للمواطنين كافية تدريبية أنشطة بتنظيم الموازنة

ويرى الباحث على الفريق األهلي أن يزيد من األنشطة والندوات  .وهي بدرجة كبيرة (0.767معياري )
التدريبية والتثقيفية للموطنين حول أهمية وفهم الموازنة العامة وأليات تنفيذها وتوجه الحكومة السنوي نحو 

 القطاعات المختلفة.
 :يذيةعالقتها بالسلطة التنفالثاني البعد     

( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية واختبار المعنوية لبعد 4-4جدول رقم )
 "عالقتها بالسلطة التنفيذية"

 المتوسط البعد الثاني/ عالقتها بالسلطة التنفيذية #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 النسبية 

 اختبار 
 المعنوية

  القرار
 اإلحصائي

 ترتيب
 األهمية

 درجة 
 التقدير

تقوم جماعة الموازنة بمراقبة صالحيات السلطة  1
 كبيرة 4 معنوي  0.000 %75.26 846. 3.76 التنفيذية فيما يتعلق بإعداد الموازنة.

2 
تقوم جماعة الموازنة بتتبع عمل الموازنة في 

ة مرحلة إعداد مسودتها من قبل الوحدات اإلداري
 في الوزارات. 

 5 معنوي  0.000 75.00% 866. 3.75
 كبيرة

3 
تقوم جماعة الموازنة بتنفيذ األنشطة الالزمة 
للتأثير على األجهزة اإلدارية في إعداد مسودة 

 الموازنة.
 8 معنوي  0.000 73.16% 841. 3.66

 كبيرة

4 
تتعمد جماعة الموازنة نشر التقارير ذات الصلة  

الفترة التي يتم فيها إعداد ببنود الموازنة في 
 مسودة الموازنة.

 6 معنوي  0.000 74.47% 741. 3.72
 كبيرة

تقوم جماعة الموازنة بفتح خطوط اتصال مع  5
 كبيرة 2 معنوي  0.000 %76.05 895. 3.80 السلطة التنفيذية تتعلق بإعداد مسودة الموازنة.

تقوم جماعة الموازنة بقياس مدى االستخدام  6
 كبيرة 3 معنوي  0.000 %75.79 853. 3.79 لموارد العامة ضمن مخصصات الموازنة.األمثل ل

7 
تتحقق جماعة الموازنة من استجابة السلطة 
التنفيذية لنتائج تقارير المراجعة الخاصة بالموازنة 

 بشكل مناسب.
 7 معنوي  0.000 73.95% 864. 3.70

 كبيرة



107 
 

8 
( تنظيم وحضورتحرص جماعة الموازنة على )

سات االستماع لوزير المالية حول قضايا جل
 الموازنة العامة.

 1 معنوي  0.000 79.21% 774. 3.96
 كبيرة

  مرتفعة 3.7681 الدرجة الكلية

 spssمن إعداد الباحث بناء على تحليل  (4-4جدول)  

ية حسب عينة الدرجة الكلية لبعد عالقة جماعة الموازنة بالسلطة التنفيذ أنيتبين من الجدول السابق      
-3.66(، وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية ما بين )3.7681الدراسة كانت مرتفعة، بمتوسط حسابي )

 :فقرةعلى فقرة من حيث األهمية النسبية أ ( وهي اعلى من المتوسط الحسابي النظري، فقد جاءت 3.96
العامة"  الموازنة قضايا حول المالية لوزير االستماع وحضور( جلسات على )تنظيم الموازنة جماعة "حرص
قل فقرة ذات أهمية نسبية أكانت و ، وهي بدرجة كبيرة (0.774( وانحراف معياري )3.96) حسابي بمتوسط

" الموازنة مسودة إعداد في اإلدارية األجهزة على للتأثير الالزمة األنشطة بتنفيذ الموازنة جماعة تقوم" :فقرة
 .وهي بدرجة كبيرة (0.841ي )( وانحراف معيار 3.66بمتوسط حسابي )

 عمل بتتبع الموازنة ةجماع قيام إلىبالسلطة التنفيذية  الموازنة ةجماع بعالقة يتعلق يعزو الباحث ذلك فيما
 لوزير االستماع وحضور( جلسات على )تنظيم الموازنة جماعة كما تحرص، هاإعداد مرحلة في الموازنة
الموازنة بعقد جلسات استماع مع  ةومنها قيام جماع العامة، وازنةالم قضايا حولخرين والوزراء اآل المالية

أن  إلى قل فقرة فيعزو الباحث ذلكأأما فيما يخص  ،2021وزارة التنمية االجتماعية بشأن الموازنة لعام 
عداد مسودة إ ما زالت قائمة لعمل أنشطة أخرى لزيادة التأثير في الجهاز اإلداري عند الموازنة  ةجماع
ن الجهاز أعلى هرم السلطة و أ الموازنة هو عمل يرتبط بصناع السياسات في  إعدادن أ كما ،زنةالموا

 اإلداري ليس سوى جهاز تنفيذي.
 

 :عالقتها بالسلطة التشريعيةالثالث: البعد 
لبعد عالقتها  ( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية واختبار المعنوية5-4جدول رقم )

 بالسلطة التشريعية

 المتوسط البعد الثالث/ عالقتها بالسلطة التشريعية #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

  األهمية
 النسبية

 اختبار 
 المعنوية

 القرار 
 اإلحصائي

 ترتيب
 األهمية 

 درجة 
 التقدير

1 
تدفع جماعة الموازنة باتجاه ممارسة السلطة 

 1 معنوي  0.000 %74.74 854. 3.74 ياتها الدستورية في إعداد الموازنة.التشريعية لصالح
 كبيرة

2 
تستهدف جماعة الموازنة في خططها اللجان البرلمانية 
المختصة بشؤون الموازنة في مناقشة شؤون 

 الموازنة.
 2 معنوي  0.000 74.21% 649. 3.71

 كبيرة
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3 
اء ترى جماعة الموازنة أن فتح قنوات اتصال مع أعض

السلطة التشريعية في القضايا ذات الصلة بالموازنة 
 يسهم في تحقيق أهداف جماعة الموازنة.

 8 معنوي  0.000 70.79% 824. 3.54
 كبيرة

تضع جماعة الموازنة دلياًل مبسًطا حول إعداد الموازنة  4
 كبيرة 12 معنوي  0.000 %70.00 757. 3.50 عند تشكيل السلطة التشريعية، لنشر ثقافة الموازنة.

5 
يمكن لجماعة الموازنة أن تستهدف أعضاء السلطة 

 9 معنوي  0.000 %70.53 824. 3.53 التشريعية ببرامج تدريبية حول قضايا الموازنة.
 كبيرة

تحرص جماعة الموازنة على حضور جلسات السلطة  6
 كبيرة 5 معنوي  0.000 %72.11 967. 3.61 التشريعية الخاصة بمناقشة الموازنة.

7 
تضع جماعة الموازنة على أجندتها إثارة النقاش لدى 
السلطة التشريعية حول أثر الموازنة على الفئات 

 المهمشة.
 10 معنوي  0.000 70.26% 774. 3.51

 كبيرة

تعمل جماعة الموازنة على نقل وجهات نظر المواطنين  8
 كبيرة 11 معنوي  0.000 %70.26 739. 3.51 حول الموازنة للسلطة التشريعية.

9 
تحرص جماعة الموازنة على توفير المعلومات 
ألعضاء السلطة التشريعية حول الواقع االقتصادي 

 واالجتماعي. 
 7 معنوي  0.000 71.32% 789. 3.57

 كبيرة

10 
تحرص جماعة الموازنة على المشاركة في أي لجان 
قد تشكلها السلطة التشريعية تتعلق بإعداد الموازنة 

 العامة.
 4 معنوي  0.000 72.11% 750. 3.61

 كبيرة

تقدم جماعة الموازنة الخيارات والبدائل المتعلقة بإعداد  11
 التشريعية. الموازنة للسلطة

 كبيرة 3 معنوي  0.000 72.89% 795. 3.64

12 
تدعم جماعة الموازنة زيادة صالحيات السلطة 

 6 معنوي  0.000 %71.58 942. 3.58 التشريعية في مراحل إعداد الموازنة.
 كبيرة

  مرتفعة 3.5866 الدرجة الكلية

 spssمن إعداد الباحث بناء على تحليل  (5-4جدول)   

الدرجة الكلية لبعد عالقة جماعة الموازنة بالسلطة التشريعية حسب عينة  يتبين من الجدول السابق أن     
-3.50ت الحسابية ما بين )(، وتراوحت قيم المتوسطا3.5866، بمتوسط حسابي )مرتفعةالدراسة كانت 

 :فقرةعلى فقرة من حيث األهمية النسبية أ على من المتوسط الحسابي النظري، فقد جاءت أ ( وهي 3.74
" بمتوسط الموازنة إعداد في الدستورية لصالحياتها التشريعية السلطة ممارسة باتجاه الموازنة جماعة تدفع"

 هي:قل فقرة ذات أهمية نسبية كانت أ، و رتفعةوكانت م (0.854( وانحراف معياري )3.74حسابي )
 ثقافة لنشر التشريعية، السلطة تشكيل عند الموازنة إعداد حول مبسًطا دلياًل  الموازنة جماعة تضع"

 . وكانت مرتفعة (0.757( وانحراف معياري )3.50" بمتوسط حسابي )الموازنة
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هذا و ، ور فاعل للمجلس التشريعي في الموازنةالموازنة تدعم وجود د جماعة حيث يستنتج الباحث بأن     
ن تعلق على مقترحات الموازنة كما أالموازنة أن تكون شاهد خبير في جلسات االستماع و  يعطي لجماعة

تساهم في تقديم خدمات إجراء األبحاث والتدريب وتدعم قدرات التواصل والتحليل المحدودة لدى الهيئات 
منها ) موازنة  ال ودليل إجراءات إلعداد الموازنةنملخصات سهلة المالتشريعية وذلك من خالل إعداد 

الموازنة باتجاه ممارسة السلطة التشريعية لصالحياتها الدستورية  ةجماع كما تساهم، 2016المواطن( عام 
نشر ثقافة الموازنة، وتضع على أجندتها إثارة النقاش لدى السلطة التشريعية وتتعمد  لموازنةافي إعداد 

الموازنة على المشاركة في أي لجان قد  ةول أثر الموازنة على الفئات المهمشة، وكذلك تحرص جماعح
تشكلها السلطة التشريعية تتعلق بإعداد الموازنة العامة، وتعمل على نقل وجهات نظر المواطنين حول 

لسلطة التشريعية في أن فتح قنوات اتصال مع أعضاء ا يرى المستطلعينالموازنة للسلطة التشريعية، حيث 
ل حالة ضغط والفئات المهمشة وتشك الموازنة ةالقضايا ذات الصلة بالموازنة يسهم في تحقيق أهداف جماع

 .والسلطة التنفيذية ) الحكومة ( على المجلس التشريعي
 

 :الموازنة المتعلقة بمجاالت العمل لجماعة الكلية تحليل المؤشرات
لمجال العمل النسبية واختبار المعنوية  واألهميةتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( التكرارات والم6-4جدول رقم )

 الموازنة. ةلجماع

# 
 المتوسط الموازنة  ةمجاالت العمل لجماع

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 النسبية

 اختبار 
 المعنوية

 القرار 
 اإلحصائي

 ترتيب
 األهمية

 درجة 
 التقدير

 مرتفعة 1 معنوي  0.00 %77.74 0.582 3.87 العامة التي تنظمهااألنشطة  1
 مرتفعة 2 معنوي  0.00 %75.21 0.651 3.76 عالقتها بالسلطة التنفيذية 2

 مرتفعة 3 معنوي  0.00 %72.79 0.570 3.58 عالقتها بالسلطة التشريعية 3

  مرتفعة 3.74 الدرجة الكلية

 spssى تحليل من إعداد الباحث بناء عل (6-4جدول)   

الموازنة حسب عينة الدراسة  ةالعمل لجماع يتبين من الجدول السابق أن الدرجة الكلية لمجاالت     
( وهي 3.58-3.87(، وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية ما بين )3.74كانت مرتفعة، بمتوسط حسابي )

ية النسبية هو األنشطة العامة على متغير من حيث األهمأ على من المتوسط الحسابي النظري، فقد كان أ 
قل متغير من أ، و وهي بدرجة كبيرة (0.582( وانحراف معياري )3.87التي تنظمها بمتوسط حسابي )

 (0.570( وانحراف معياري )3.58حسابي ) التشريعية بمتوسطحيث األهمية النسبية عالقتها بالسلطة 
 . وهي بدرجة كبيرة
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 2021حتى  2011شاء الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة بعام إن انه ومنذإلى ويعزو الباحث ذلك      
برزها استراتيجية إصالح المال أبالعديد من الورش والندوات والمبادرات، ومن ساهم بالعمل على القيام 

أشكال التسرب المالي والخسائر التي تتكبدها السلطة خالل عام حول  ةوندو ، 2021العام خالل سنة 
اقع المنح والمساعدات الخارجية للموازنة العامة و  ،2020ر نصف السنوي للموازنة العامة تقريو  ،2020
، كذلك األمر عمل استطالع الرأي مثال على ذلك 2019، تقرير أداء الموازنة العامة 2010-2019

دراسات ومنها منشورات و  2020ملخص استطالع الراي العام حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين 
جلسة تم تنفيذها متعلقة  32كثر من أن أ ، وعقد جلسات استماع وتفيد التقاريروعوية وتعليمية وتثقيفيةت

وكذلك األمر عقد  ،بمواضيع مختلفة تخص إدارة المال العامة ومكافحة الفساد وتطبيق معايير الحوكمة
 المواطنينللفهم من قبل  ، وتبسيط الموازنة العامة لتصبح قابلةة دورات تدريبات تخص هذا الموضوععد

كة في النقشات فهم الموازنة وبالتالي المشار لومنها نشر وإتاحة موازنة المواطن والتي تتيح فرصة للمواطن 
 ،، وكذلك األمر عقد جلسات شبابية في المواضيع التي تخص الفساد وإدارة السجالت الماليةالخاصة بها

صبحت تثير القلق في فلسطين، أن خالل هذه الورش ا بأن منظمات المجتمع المدني مويظهر واضحً 
في  اإلسهامجانب قدرتها على  إلىتفرض قيودا وضوابط على الدولة،  أنبوسعها  أنال تدرك  أنهاحيث 

ن رؤية إو  ،الحكم وتعديل وصياغة بعض التشريعات والسياسات عبر تعزيز معايير الحوكمة إدارةتحسين 
 ريعية تأثرت بغياب السلطة التشريعية.طة التشلالمتعلقة بالس األنشطة

 
، النزاهة، الشفافية)دراك المبحوثين لتطبيق معايير الحوكمة ستوى إالسؤال الفرعي الثاني: ما م

 الفلسطينية؟الموازنة العامة  إدارة، المشاركة( في المساءلة
 :الحوكمةتحليل المؤشرات المتعلقة بمتغير 

 :الشفافية: ولالبعد األ 

 بعد الشفافيةمعنوية لالنسبية واختبار ال واألهمية( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7-4) جدول رقم

 المتوسط البعد األول/ الشفافية #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 النسبية

 اختبار 
 المعنوية

 القرار 
 اإلحصائي

 ترتيب
 األهمية

 درجة 
 التقدير

حرص وزارة المالية على أن تتسم األنظمة ت 1
 كبيرة 4 معنوي  0.000 %73.68 1.073 3.68 المطبقة والخاصة بالموازنة بالوضوح. والتعليمات

يتم نشر األنظمة والتعليمات بطريقة تضمن وصولها  2
 كبيرة 5 معنوي  0.000 %72.89 1.055 3.64 لكافة األطراف ذات العالقة.



111 
 

3 
ابية ذات الصلة بالموازنة بواجباتها تقوم الهيئات الرق

 بمهنية.
 1 معنوي  0.000 75.53% 961. 3.78

 كبيرة

4 
تنشر وزارة المالية التقارير المتعلقة بالموازنة بشكل 

 2 معنوي  0.000 %75.53 1.091 3.76 دوري.
 كبيرة

تنشر وزارة المالية المعلومات المتعلقة بالموازنة كافة  5
 كبيرة 3 معنوي  0.000 %74.21 1.117 3.71 للوزارة. على الموقع اإللكتروني

تتبنى السلطة الوطنية االنفتاح فيما يتعلق بالموازنة  6
 العامة.

 متوسطة 10 معنوي  0.000 67.11% 1.151 3.36

7 
تسمح السلطة الوطنية لجماعة الموازنة باالطالع 

 6 معنوي  0.000 %70.79 1.148 3.54 على جميع المعلومات دون إخفاء أي منها.
 كبيرة

8 
)وزارة المالية( على نشر الوطنية تعمل السلطة 

الوعي بأهمية شفافية المعلومات المتعقلة بالموازنة 
 العامة.

 8 معنوي  0.000 69.21% 1.089 3.46
 كبيرة

تبسط وزارة المالية اإلجراءات الخاصة بإعداد  9
 كبيرة 7 معنوي  0.000 %69.47 973. 3.47 الموازنة العامة لتكون سهلة الفهم على المهتمين.

10 
تتيح السلطة الوطنية )وزارة المالية( المجال لوسائل 
اإلعالم كافة لتغطية األخبار الخاصة بالموازنة 

 العامة.
 9 معنوي  0.000 67.89% 981. 3.39

 متوسطة

  مرتفعة 3.5816 الدرجة الكلية

     spssمن إعداد الباحث بناء على تحليل  (7-4جدول) 

، بمتوسط مرتفعةالدرجة الكلية لبعد الشفافية حسب عينة الدراسة كانت  يتبين من الجدول السابق أن
لى من المتوسط أع( وهي 3.78-3.36(، وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية ما بين )3.5816حسابي )

 الصلة ذات الرقابية تالهيئا تقوم" :على فقرة من حيث األهمية النسبية هيأ الحسابي النظري، فقد جاءت 
في ، وهي بدرجة كبيرة (0.961( وانحراف معياري )3.78" بمتوسط حسابي)بمهنية بواجباتها بالموازنة

العامة"  بالموازنة يتعلق فيما االنفتاح الوطنية السلطة "تتبنى هي:قل فقرة ذات أهمية نسبية حين كانت أ
 . بدرجة متوسطةوهي  (1.151( وانحراف معياري )3.36بمتوسط حسابي )

ن غياب السلطة التشريعية دفع السلطة التنفيذية لتعزيز معايير شفافية أإلى ويعزو الباحث ذلك      
المعارضة للموازنة من خالل وجود ديوان الرقابة اإلدارية والمالية الذي يتابع  األصواتالموازنة لتقليل 

حراف المالي واإلداري في دوله فلسطين بسلطاتها التقارير والموازنات العامة ويعمل على كشف أوجه االن
والتأكد من أن األداء العام يتفق مع أحكام القوانين واألنظمة،  الثالث )التنفيذية، التشريعية، والقضائية(،

 ،كذلك األمر وجود بعض المؤسسات التي تهتم بمتابعة التقارير وأوجه اإلنفاق مثل مكافحة الفساد وغيرها
قل فقرة يرى الباحث وجود نقص واضح في المعلومات المتعلقة بالموازنة المقدمة أق بأما فيما يتعل
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 وضعف اء،رقام صمّ أوعدم وضوح المعلومات الظاهرة في الموازنة فهي تعبر عن  ،للمواطنين في فلسطين
سبب لزو ذلك الموازنات الحكومية،  يع الشفافية المالية حيث ال يتم االلتزام بالمعايير الدولية في نشرفي 

 غياب قانون حق الوصول للمعلومات وغياب ثقافة الشفافية ومساءلة الحكومة  ونتيجة االنقسام السياسي. 
 

 :النزاهة: البعد الثاني
 الموازنة العامة الفلسطينية؟  إدارة( في )النزاهةدراك المبحوثين لتطبيق الحوكمة إما مستوى 

 الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية واختبار المعنوية لبعد النزاهة( التكرارات والمتوسطات 8-4جدول رقم )

 البعد الثاني/ النزاهة #
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 النسبية

 اختبار
 المعنوية 

 القرار
 اإلحصائي

 ترتيب
 األهمية

 درجة 
 التقدير

ام المناطة بها إلعداد تلتزم الوزارات الفلسطينية بالمه 1
 الموازنة وفًقا للقانون.

 كبيرة 1 معنوي  0.000 76.05% 980. 3.80

2 
تعمل الوزارات الفلسطينية على توضيح دورها في 

 2 معنوي  0.000 %74.21 935. 3.71 إعداد الموازنة.
 كبيرة

تلتزم الوزارات الفلسطينية بإتاحة المعلومات الخاصة   3
 كبيرة 4 معنوي  0.000 %72.11 1.021 3.61 هات المهتمة دون تمييز.بالموازنة لجميع الج

تتأكد الجهات الرقابية أن الوزارات الفلسطينية تقوم  4
 بتنفيذ مهامها وفًقا للتشريعات المؤسساتية.

 كبيرة 5 معنوي  0.000 71.58% 913. 3.58

5 
يتجرد العاملون في وزارة المالية من المصالح 

 وتحضير الموازنة العامة. الشخصية عند إعداد
 3 معنوي  0.000 72.89% 1.042 3.64

 كبيرة

6 
ُتلزم جميع الوزارات الفلسطينية موظفيها باالطالع على 
مدونة السلوك األخالقي في الجهاز الحكومي ألغراض 

 إعداد الموازنة العامة.
 6 معنوي  0.000 71.32% 929. 3.57

 كبيرة

  مرتفعة 3.6513 الدرجة الكلية

 spss( من إعداد الباحث بناء على تحليل 8-4جدول)  

، بمتوسط مرتفعةالدرجة الكلية لبعد النزاهة حسب عينة الدراسة كانت  يتبين من الجدول السابق أن     
على من المتوسط أ ( وهي 3.80-3.57(، وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية ما بين )3.6513حسابي )

 بالمهام الفلسطينية الوزارات تلتزم" :لى فقرة من حيث األهمية النسبية هيعأ الحسابي النظري، فقد جاءت 
وهي بدرجة  (0.980( وانحراف معياري )3.80بمتوسط حسابي) "للقانون  وفًقا الموازنة إلعداد بها المناطة

على  باالطالعُتلزم جميع الوزارات الفلسطينية موظفيها  " هي:فقرة ذات أهمية نسبية قل كانت أ، و كبيرة
( 3.57" بمتوسط حسابي )مدونة السلوك األخالقي في الجهاز الحكومي ألغراض إعداد الموازنة العامة

 وهي بدرجة كبيرة . (0.929وانحراف معياري )
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إلى وجود نظام موحد إلعداد الموازنة يشمل جميع الوزارات وكذلك األمر االهتمام من يعزو الباحث ذلك 
 لمحاسبية التي تحقق الرقابة الداخلية كاستخدام نظام بيسان المالي.قبل الحكومة بتطبيق النظم ا

قل فقرة يوجد مدونة سلوك وظيفيه في فلسطين ولكن ال يتم تعميمها بشكل دوري أأما فيما يخص      
على الموظفين، وكذلك عدم االهتمام الكافي من قبل الموظفين بهذه المدونة لعدم وجود قانون إجباري 

 العامة.لى هذه المدونة، كما أن هذه المدونة عامة وال تختص بإعداد الموازنة باالطالع ع
 المساءلة: البعد الثالث
 الموازنة العامة الفلسطينية؟  إدارة( في الحوكمة)المساءلةالمبحوثين لتطبيق  إدراكما مستوى 

مية النسبية واختبار المعنوية لبعد ( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واأله9-4جدول رقم )
 المساءلة

 البعد الثالث/ المساءلة #
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 النسبية

 اختبار 
 المعنوية

 القرار 
 اإلحصائي

 ترتيب
 األهمية

 درجة 

 التقدير

1 
تقوم الجهات ذات العالقة بمساءلة جهات 

 1 معنوي  0.000 %76.05 1.007 3.80 ند الحاجة لذلك.االختصاص بالموازنة العامة ع
 كبيرة

2 
تحرص وزارة المالية على متابعة عملية المساءلة 
التي تقوم بها الجهات ذات العالقة والتي تتعلق 

 بالموازنة.
 5 معنوي  0.000 69.21% 930. 3.46

 كبيرة

3 
يتم محاسبة الموظفين من مختلف المستويات 

لفة التشريعات المتعلقة اإلدارية في حال مخا
 بالموازنة العامة.

 2 معنوي  0.000 71.84% 1.035 3.59
 كبيرة

تساهم إجراءات الحكومة في الكشف عن المتورطين  4
 متوسطة 6 معنوي  0.000 %64.21 957. 3.21 في الفساد مهما كانت رتبتهم التنظيمية.

5 
تمارس وحدات الرقابة الداخلية في وزارات السلطة 

ية مبدأ المساءلة بفاعلية فيما يتعلق بالموازنة الوطن
 العامة.

 4 معنوي  0.000 69.74% 1.052 3.49
 كبيرة

يدرك العاملون في الوزارات بوضوح القواعد المطلوب  6
 كبيرة 3 معنوي  0.000 %70.00 917. 3.50 االلتزام بها وعواقب مخالفتها.

  مرتفعة 3.5088 الدرجة الكلية

 spssإعداد الباحث بناء على تحليل  ( من9-4جدول)  

، بمتوسط مرتفعةالدرجة الكلية لبعد المساءلة حسب عينة الدراسة كانت  يتبين من الجدول السابق أن     
على من المتوسط أ ( وهي 3.80-3.21(، وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية ما بين )3.5088حسابي )

تقوم الجهات ذات العالقة  " :األهمية النسبية هي على فقرة من حيثأ الحسابي النظري، فقد جاءت 
( وانحراف معياري 3.80" بمتوسط حسابي)بمساءلة جهات االختصاص بالموازنة العامة عند الحاجة لذلك
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تساهم إجراءات الحكومة في الكشف  "هي: قل فقرة ذات أهمية نسبيةكانت أ، و وهي بدرجة كبيرة (1.007)
( وانحراف معياري 3.21" بمتوسط حسابي )كانت رتبتهم التنظيمية عن المتورطين في الفساد مهما

 .وهي بدرجة متوسطة (0.957)
وجود أجهزة مساءلة مختلفة منها ديوان الرقابة اإلدارية والمالية، هيئة مكافحة يعزو الباحث ذلك إلى      

اءلة جهات االختصاص ، حيث تقوم الجهات ذات العالقة بمسالمشروعالفساد، وهيئة مكافحة الكسب غير 
بالموازنة العامة عند الحاجة لذلك، وبالتالي فإن إجراءات الحكومة تساهم في الكشف عن المتورطين في 
الفساد وتمارس وحدات الرقابة الداخلية في وزارات السلطة الوطنية مبدأ المساءلة بفاعلية فيما يتعلق 

ارات بوضوح القواعد المطلوب االلتزام بها وعواقب بالموازنة العامة، وبالتالي يدرك العاملون في الوز 
 مخالفتها.

قل فقرة فيرى الباحث أن الظروف االستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني من أأما فيما يخص      
حالة االنقسام السياسي، وتعطيل عمل المجلس التشريعي، وتداخل السلطات، وإحكام السلطة التنفيذية على 

داري في الجهاز عدم وجود سلطة قادرة على محاسبة ومساءلة هذه الفئات نتيجة التسيس اإلو ، القضائية
 الحكومي وعدم القدرة على متابعة أصحاب النفوذ السياسي بالسلطة.

 
 :المشاركة: البعد الرابع
 الموازنة العامة الفلسطينية؟  إدارة(، في الحوكمة)المشاركةالمبحوثين لتطبيق  إدراكما مستوى 

( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية واختبار المعنوية لبعد 10-4جدول رقم )
 المشاركة

 المتوسط البعد الرابع/ المشاركة #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 النسبية

اختبار 
 المعنوية

القرار 
 اإلحصائي

 ترتيب
 األهمية

 درجة 
 ديرالتق

1 
تشارك الجهات ذات العالقة بقضايا الموازنة في تنظيم 
أنشطة متعلقة بالموازنة مع الجهات الحكومية ذات 

 االختصاص.
 1 معنوي  0.000 70.53% 1.089 3.53

 كبيرة

تشارك مؤسسات المجتمع المدني بفاعلية في اللقاءات  2
 التي تنظمها الحكومة وتتعلق بقضايا الموازنة.

 متوسطة 2 معنوي  0.000 67.11% 1.003 3.36

3 
تشارك أطراف من خارج الحكومة في لجان حسب 
االختصاص للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة 

 بالموازنة.
 3 معنوي  0.000 66.84% 946. 3.34

 متوسطة

4 
تشارك أطراف من خارج الحكومة في تقديم مقترحات 

 5 معنوي  0.000 %62.89 860. 3.14 لحل المشكالت المتعلقة بإعداد الموازنة.
 متوسطة



115 
 

5 
تدعم الحكومة مشاركة جهات من المجتمع المدني في 

 تقديم مقترحات إلعداد الموازنة.
 4 معنوي  0.000 63.16% 953. 3.16

 متوسطة

  متوسطة 3.3053 الدرجة الكلية

 spss( من إعداد الباحث بناء على تحليل 10-4جدول)  

الدرجة الكلية لبعد المشاركة حسب عينة الدراسة كانت متوسطة،  سابق أنيتبين من الجدول ال     
على من أ ( وهي 3.53-3.14قيم المتوسطات الحسابية ما بين ) (، وتراوحت3.3053بمتوسط حسابي )

إلى  المتوسط الحسابي النظري، وللمزيد من التحقق اإلحصائي فقد تم اختبار قيمة المعنوية والذي أشار
تشارك  " :فقرة هيو على فقرة من حيث األهمية النسبية أ ذات داللة إحصائية فقد جاءت وجود فوارق 

الجهات ذات العالقة بقضايا الموازنة في تنظيم أنشطة متعلقة بالموازنة مع الجهات الحكومية ذات 
 قل فقرة ذات أهميةأ، و وهي بدرجة كبيرة (1.089( وانحراف معياري )3.53" بمتوسط حسابي)االختصاص

تشارك أطراف من خارج الحكومة في لجان حسب االختصاص للمساعدة في اتخاذ القرارات " هي:نسبية 
 . وهي بدرجة متوسطة (0.860( وانحراف معياري )3.14" بمتوسط حسابي )المتعلقة بالموازنة

أن الحكومة تهدف بمشاركة أطراف من خارج الحكومة في لجان حسب إلى يعزو الباحث ذلك      
فاء الشرعية في ظل غياب ضجل إأختصاص للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة من اال

أن  إلى قل فقرة فيعزو الباحث ذلكأأما فيما يخص ، المجلس التشريعي وبهدف دعم المشاركة المجتمعية
ي العام أى الر ن أي صياغة منفتحة قد تؤثر علإعداد الموازنة أل الجهات التي تشارك في يتنتقالحكومة 

 من كما ترى الحكومة أن لهذه الجهات ،كما أن تداخل المؤسسات غير الحكومية قد يدمر سالمة الموازنة
على حساب  مصلح تراد بعينها أو فئويةكبر في الدفاع عن مصالح أمؤسسات المجتمع المدني مصلحة 

رحات المجتمع المدني فيما يتعلق للبعد السياسي وليس لمقت األكبرالثقل  أنمصلحة البالد ككل بمعنى 
 بالموازنة.

 
 :المتعلقة بمتغير الحوكمةالكلية تحليل المؤشرات 

 ألبعاد( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية واختبار المعنوية 11-4جدول رقم )
 الحوكمة

 المتوسط معايير الحوكمة  #
 الحسابي

االنحراف 
 ري المعيا

  األهمية
 النسبية

 اختبار 
 المعنوية

 القرار 
 اإلحصائي

 ترتيب
 األهمية 

 درجة 
 التقدير

 كبيرة 2 معنوي  0.00 %72.21 0.910 3.58 الشفافية  1
 كبيرة 1 معنوي  0.00 %73.68 0.858 3.65 النزاهة  2

 كبيرة 3 معنوي  0.00 %70.15 0.845 3.50 المساءلة  3
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 متوسطة 4 معنوي  0.00 %66.59 0.833 3.30 المشاركة  4

  مرتفعة 3.50 الدرجة الكلية

 spss( من إعداد الباحث بناء على تحليل 11-4جدول)    

، مرتفعةالحوكمة حسب عينة الدراسة كانت  يتبين من الجدول السابق أن الدرجة الكلية لمتغير     
على من أ ( وهي 3.65-3.30)قيم المتوسطات الحسابية ما بين  (، وتراوحت3.50بمتوسط حسابي )

لى محور من حيث األهمية النسبية هو لصالح النزاهة بمتوسط أعالمتوسط الحسابي النظري، فقد جاء 
قل محور ذات أهمية نسبية كان لصالح أ، و وهي بدرجة كبيرة (0.858( وانحراف معياري )3.65حسابي)

 . بدرجة متوسطة وهي (0.833( وانحراف معياري )3.30المشاركة بمتوسط حسابي )
هم الوسائل التي عززت من أ المطبقة في فلسطين من  األخالقيةالسلوك  ةن مدونأويرى الباحث      

الطوعي الديني بعدم قبول الرشوة عزز من  األخالقيالقانون على العاملين وااللتزام  أحكامن أالنزاهة كما 
حوسبة متطورة كنظام نظمة مأن وجود أكما  نظمة مكتوبة تمس العمل،أدلة عمل و أهذه النتيجة بتوافر 

 ن االنقسام الفلسطينيأما فيما يتعلق بالمشاركة فيرى الباحث ، أعزز من قيم النزاهة بيسان المالي
ي، وتمركز وتعطل المجلس التشريع ةراضي الفلسطينيوعدم وجود انتخابات في األ والتجاذب السياسي

 من قبل مؤسسات المجتمع المدني.     الحقيقية ركةمشاال السلطة في فصيل واحد أدى إلى ضيق
 

 :تحليل المؤشرات المتعلقة بمتغير األداء المالي
 المبحوثين لألداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية؟ إدراكما مستوى 

عنوية لمتغير ( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية واختبار الم12-4جدول رقم )
 األداء المالي

 المتوسط األداء المالي #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 النسبية

اختبار 
 المعنوية

القرار 
 اإلحصائي

 ترتيب
 األهمية

 درجة 
 التقدير

تعكس الموازنة العامة األولويات الخاصة بالمجتمع  1
 بيرةك 2 معنوي  0.000 %73.42 1.112 3.67 الفلسطيني.

يعكس حجم اإلنفاق على القطاعات المختلفة من  2
 الموازنة أولوية كل القطاعات.

 كبيرة 1 معنوي  0.000 73.68% 1.122 3.68

يتم تمويل الموازنة العامة بصورة تضمن الكفاءة في  3
 استغالل الموارد المتاحة كافة.

 كبيرة 3 معنوي  0.000 71.58% 1.099 3.58

نة العامة بما يضمن تلبية احتياجات يتم إعداد المواز   4
 متوسطة 8 معنوي  0.000 %66.84 1.206 3.34 جميع فئات المجتمع.

يتم إعداد الموازنات العامة بما يضمن الترشيد في  5
 متوسطة 10 معنوي  0.000 %63.68 1.016 3.18 النفقات دون التأثير على حجم الخدمات العامة.
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6 
في الموازنة مع األهداف ينسجم توزيع النفقات العامة 

 التنموية في فلسطين.
 4 معنوي  0.000 67.63% 1.166 3.38

 متوسطة

7 
تعمل التغذية العكسية التي يتم الحصول عليها من  

عمليات تنفيذ الموازنة على عدم انحراف الموازنة عن 
 المخطط لها.

 7 معنوي  0.000 66.84% 1.014 3.34
 متوسطة

8 
عامة يتم الحرص على إنصاف عند إعداد الموازنة ال

 11 معنوي  0.000 %62.37 1.083 3.12 جميع فئات المجتمع الفلسطيني.
 متوسطة

9 
يؤخذ بعين االعتبار عند إعداد الموازنة العامة في 
 فلسطين إنصاف الفئات المهمشة )المرأة، الشباب،

 أصحاب اإلعاقة...(
 5 معنوي  0.000 67.37% 1.164 3.37

 متوسطة

10 
لسياسات المالية للسلطة الفلسطينية في تحقيق تصب ا

 6 معنوي  0.000 %67.37 1.176 3.37 التنمية في المجتمع الفلسطيني.
 متوسطة

السياسات المالية للسلطة قادرة على معالجة ظاهرة  11
 متوسطة 12 معنوي  0.000 %58.16 1.048 2.91 البطالة.

ى التعامل مع السياسات المالية للسلطة الوطنية قادرة عل 12
 ظاهرة الفقر في المجتمع الفلسطيني.

 متوسطة 13 معنوي  0.000 57.89% 1.138 2.89

تسهم السياسات المالية للسلطة الفلسطينية في الحد من  13
 متوسطة 9 معنوي  0.000 %64.47 1.115 3.22 الفساد المالي.

  متوسطة 3.3128 الدرجة الكلية

 spssناء على تحليل من إعداد الباحث ب( 12-4جدول) 

الدرجة الكلية لبعد األداء المالي حسب عينة الدراسة كانت متوسطة،  يتبين من الجدول السابق أن     
على من أ ( وهي 3.68-2.89قيم المتوسطات الحسابية ما بين ) (، وتراوحت3.3128بمتوسط حسابي )

يعكس حجم اإلنفاق  " :النسبية هيعلى فقرة من حيث األهمية أ المتوسط الحسابي النظري، فقد جاءت 
( وانحراف معياري 3.68" بمتوسط حسابي)على القطاعات المختلفة من الموازنة أولوية كل القطاعات

السياسات المالية للسلطة الوطنية قادرة  " هي:، واقل فقرة ذات أهمية نسبية وهي بدرجة كبيرة (1.122)
( وانحراف معياري 3.89" بمتوسط حسابي )سطينيعلى التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمع الفل

 .وهي بدرجة متوسطة (1.115)
 

تركز اإلنفاق  2021-2019يعزو الباحث ذلك وبالنظر إلى الموازنة العامة خالل األعوام من        
ويشكل حجم  ،منالحكومي بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية االجتماعية، واأل

جمالي اإلنفاق العام، حيث تم تخصيص التعليم حوالي إمن  %62 نسبتهق على هذه القطاعات ما اإلنفا
للحماية والتنمية  %12جمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي و إمن  %12من أجمالي الموازنة و  17%
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ازنة موازنة طوارئ ولكن مو  2020-2019لقطاع األمن حيث كانت خالل األعوام  %20االجتماعية و 
وقد تم اعتماد األرقام  ،في ظل الظروف الراهنة وهذا يعد منطقيا إلى حد ما ،كانت موازنة عادية 2021

تأشيريه قابلة للتعديل والتحديث على ضوء المستجدات المستقبلة خالل  2021والبيانات المتعلقة بموازنة 
 السنة المالية.

، وسوء اإلدارة والتخطيط للوضع السياسي غير المستقرث ذلك الباح وقل فقرة فيعز أما فيما يخص أ       
االقتصادي واالجتماعي والتنسيق واستغالل الموارد وافتقار الحكومة للسياسات المالية التنموية التي تحد 

حيث تشير اإلحصاءات انه  من الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني والتي بدورها ستزداد نسب الفقر
دفعات مخصصة للعائالت الفقيرة ضمن برنامج  4دفعات من أصل  3تم تحويل فقط  2020خالل العام  

) وفق مؤشرات وزارة من مخصصاتها  %25الذي يعني حرمان تلك العائالت من  األمرالمساعدة النقدية 
نسبة الفقر في فلسطين حوالي  أنلى إوتشير تقديرات المركز االحصائي الفلسطيني التنمية االجتماعية ( 

  حيث ما زالت مرتفعة. 29%
 

 :تحليل المؤشرات المتعلقة بالمجال الكلي
النسبية واختبار المعنوية  واألهمية( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 13-4جدول رقم )

 للمتغيرات الرئيسية

# 
 المتوسط البعد الكلي 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 النسبية

 اختبار 
 المعنوية

 القرار 
 اإلحصائي

 ترتيب
 األهمية

 درجة 
 التقدير

 كبيرة 1 معنوي  0.00 %75.28 0.551 3.74 الموازنة ةمجاالت العمل لجماع 1
 كبيرة 2 معنوي  0.00 %70.64 0.778 3.50 الحوكمة  2

 متوسطة 3 معنوي  0.00 %66.57 0.967 3.31 األداء المالي  3

  مرتفعة 3.51 الدرجة الكلية

 spssمن إعداد الباحث بناء على تحليل  (13-4جدول)

، بمتوسط حسابي مرتفعةيتبين من الجدول السابق أن الدرجة الكلية حسب عينة الدراسة كانت       
على من المتوسط الحسابي أ ( وهي 3.74-3.31قيم المتوسطات الحسابية ما بين ) (، وتراوحت3.51)

الموازنة بمتوسط  ةمجاالت العمل لجماع ث األهمية النسبية هوعلى متغير من حيأ النظري، فقد كان 
قل مجال ذات أهمية نسبية كان األداء أ، و وهي بدرجة كبيرة (0.551( وانحراف معياري )3.74حسابي)

 .وهي بدرجة متوسطة (0.967( وانحراف معياري )3.31المالي بمتوسط حسابي )
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 هلي لدعم شفافية الموازنة الموازنة ممثلة بالفريق األ ةلجماع نشطةأن هنالك أالنتائج تظهر وبالتالي ف     
طة الوطنية الفلسطينية وتطبيق معايير الحوكمة واالهتمام لاألداء المالي للسعلى وما تقوم به من أدوار 

 ،بجانب السياسات المالية والموازنات كأحد المجاالت التي تسعى مؤسسات المجتمع المدني للتأثير فيها
في ظل االنقسام نوع من المشاركة وتعزيز الديمقراطية وتحقيق العدالة ودعم الفئات المهمشة وخلق 

على أ الموازنة حصل على  ةى الباحث أن مجاالت العمل لجماعوير  السياسي وتعطل المجلس التشريعي،
طة التي قام بها األنش هنالك العديد من وتفيد التقارير أن والتقارير.متوسط حسابي نتيجة الورش والندوات 

( تنوعت ما بين تقارير ودراسات تشخصية 2019الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة خالل سنة )
العديد ومتخصصة في إدارة الموازنة العامة كما نفذت أمان بالشراكة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني 

  جتمع الفلسطينيمن الفئات األكثر تهميشا في المللمواطنين ميدانية ال من الزيارات
لدولة يؤدي إلى هدر المال العام، والثروات الوطنية، اكما أن النتائج السلبية لضعف الحوكمة في       

وتراجع االقتصاد، وانعدام التنمية، وزيادة حجم المديونية الخارجية، وعدم إمكانية سداد الديون، وهروب 
بناء للقضاء والصحة والتي تعد الركائز األساسية لرؤوس األموال واالستثمارات، وتردي نظم التعليم وا

 وبالتالي انعدام المساواة في توزيع الموارد االقتصادية بين المواطنين.
 

 :نتائج تحليل بيانات الدراسة
إلى جزئيين رئيسيين Smart-PLS3 يقسم التحليل باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي المتقدم      
 وهما:

: وهو ذلك الجزء من نموذج Measurement Modelياسي )النموذج الخارجي( تحليل النموذج الق .1
ن المتغيرات المعادلة الهيكلية، والذي يتعامل مع متغيرات الدراسة ومؤشراتها حيث يحدد العالقات بي

( والمتغيرات غير المشاهدة )الكامنة(، كما أنه أيضا يصف صدق وثبات األسئلة أوالمشاهدة )المؤشرات 
 يرات المشاهدة.المتغ

 : وهو النموذج الداخلي الذي يوضحStructural Model )النموذج الداخلي( تحليل النموذج الهيكلي .2
العالقات السببية الموجودة بين متغيرات الدراسة، حيث انه يوضح طبيعة العالقة بين العوامل المستقلة 

ومن خالل ، امل المستقلة في العامل التابعوالتابعة، وكذلك يبين نسبة األثر ومعامل التفسير لكل من العو 
 سالبة(. أونتائج النموذج الهيكلي يمكن توضيح نتائج فرضيات الدراسة وقيمة العالقات وإشارتها )موجبة 

ن تحليل البيانات إف Smart-PLS3بناًء على المراحل األساسية للتحليل اإلحصائي من خالل برنامج     
تأكد أوال من أن البيانات التي تم جمعها قد اجتازت معايير النموذج سيتم على مرحلتين لكي يتم ال
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وذلك من اجل  Structural Model، وثانيا يتم تقييم النموذج الهيكلي Measurement Modelالقياسي
 الوصول إلى نتائج الفرضيات وتحقيق أهداف هذه الدراسة

 :Measurement Model)تحليل النموذج القياسي )النموذج الخارجي 
 قسمين رئيسيين هما: إلى Measurement Modelيقسم تحليل النموذج القياسي 

 .Convergent validity الصدق التقاربي .1
  Discriminant validity. الصدق التمايزي  .2

في قدرته على تقدير الصدق البنائي  (Smart-PLS3)تتمثل إحدى المزايا األساسية لبرنامج      
ق البنائي إلى الدرجة التي تعكس بها عناصر مقياس البناء النظري والمفاهيمي ويشير الصد، للمقاييس

ويتم التحقق من الصدق البنائي للمقياس من خالل اختبار توافر كال من الصدق  ،الذي صممت لقياسه
 وفيما يلي نتائج اختبار كال النوعين من الصدق. ،التقاربي، والصدق التمايزي لذات المقياس

 
 :Convergent validity)) ق التقاربي للمقاييسالصد تحليل
إلى درجة اتساق العناصر المستخدمة لقياس   Convergent Validityالتقاربييشير الصدق      

 Hair Jr, Hult, Ringle, and Sarstedt (2016)ووفًقا لما أشار إليه ، المفهوم مع بعضها البعض
 Factor التشبعات –االتساق الداخلي ( Aيتم من خالل ثالثة معايير هي: ) يالتقاربفإن تقدير الصدق 

Loading( ،B ) ثبات المقياسReliability -  الموثوقية المركبةComposite Reliability (CR) ، 
(C) متوسط التباين المفسرAverage Variance Extracted (AVE). 

 ة علميًا لقبول عناصر الصدق التقاربي:توضيحا للمعايير المعتمد (14-4)وفي الجدول  
 : معايير قبول عناصر الصدق التقاربي(14-4)الجدول 

 القيم المعتمدة المعايير

 من كبرأ األسئلةلكل  Factor loading  يجب أن تكون قيمة التشبعات  Factor loadingاالتساق الداخلي 
 .(Hair Jr et al., 2016)بحسب  0.50

 الموثوقية المركبة 
Composite Reliability (CR) 

لتجسيد التناسق  0.70أكبر من  CRيجب أن تكون قيم الموثوقية المركبة 
 .(Hair Jr et al., 2016)الداخلي بين مؤشرات العام وذلك بحسب 

 Averageمتوسط التباين المفسر 
Variance Extracted (AVE) 

لتجسد نجاح   0.50كبر من أ ((AVE يجب ان تكون قيم التباين المفسر
 .(Hair Jr et al., 2016)سب جميع أسئلة العامل في قياسه وذلك بح
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أظهرها برنامج  كما  Measurement Modelنتائج تحليل النموذج القياسي (1-4)يظهر الشكل رقم و 
Smart-PLS3: 

 
( النموذج القياسي ويظهر قيم التشبعات قبل الحذف1-4شكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. التشبعات - االتساق الداخلي: Factor Loading  

لدراسة من خالل اختبار تشبعات األسئلة )الفقرات( لجميع يتم تقدير االتساق الداخلي لنموذج ا     
يتم تقييم صدق النموذج من خالل قياس تشبعات و وللتحقق من الصدق التقاربي لنموذج الدراسة،  ،األبعاد

-4)والشكل رقم  (15-4)حيث تشير النتائج في الجدول رقم  ،Factor loading)فقرات نموذج الدراسة )
 العبارات )األسئلة( لجميع عوامل الدراسة. Factor Loadings)) إلى قيم تشبعات (1
 
 



122 
 

نموذج الدراسة قبل الحذف أبعادنتائج تشبعات األسئلة لكل  (15-4)الجدول   
 قيم التشبعات العبارة الرمز العامل

 األداء المالي

H1 .0.876 تعكس الموازنة العامة األولويات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني 

H2 جم اإلنفاق على القطاعات المختلفة من الموازنة أولوية يعكس ح
 كل القطاعات.

0.825 

H3  يتم تمويل الموازنة العامة بصورة تضمن الكفاءة في استغالل
 الموارد المتاحة كافة.

0.873 

H4   يتم إعداد الموازنة العامة بما يضمن تلبية احتياجات جميع فئات
 المجتمع.

0.913 

H5  الموازنات العامة بما يضمن الترشيد في النفقات دون يتم إعداد
 التأثير على حجم الخدمات العامة.

0.776 

H6  ينسجم توزيع النفقات العامة في الموازنة مع األهداف التنموية في
 فلسطين.

0.887 

H7   تعمل التغذية العكسية التي يتم الحصول عليها من عمليات تنفيذ
 الموازنة عن المخطط لها. الموازنة على عدم انحراف

0.889 

H8  عند إعداد الموازنة العامة يتم الحرص على إنصاف جميع فئات
 المجتمع الفلسطيني.

0.881 

H9  يؤخذ بعين االعتبار عند إعداد الموازنة العامة في فلسطين إنصاف
 اإلعاقة...( الشباب أصحابالفئات المهمشة )المرأة، 

0.958 

H10 المالية للسلطة الفلسطينية في تحقيق التنمية في  تصب السياسات
 المجتمع الفلسطيني.

0.909 

H11 .0.808 السياسات المالية للسلطة قادرة على معالجة ظاهرة البطالة 

H12  السياسات المالية للسلطة الوطنية قادرة على التعامل مع ظاهرة
 الفقر في المجتمع الفلسطيني.

0.791 

H13 ات المالية للسلطة الفلسطينية في الحد من الفساد تسهم السياس
 المالي.

0.898 

 جماعة الموازنة

 األنشطة التي
 تقوم بها

A1 
تنظم جماعة الموازنة الورش الكافية للتأثير في إعداد الموازنة بما 

 يحقق أهداف جماعة الموازنة.
0.798 

 

   

A2 
شة الموازنة تنظم جماعة الموازنة المؤتمرات المتخصصة بمناق

 العامة لجعلها أكثر انسجاًما مع احتياجات جميع فئات المجتمع.
0.823 

A3 
تقوم جماعة الموازنة بإجراء تحليالت قطاعية للتأثير على توزيع 

 أوجه اإلنفاق في الموازنة.
0.761 

A4 
تقوم جماعة الموازنة بإجراء تحليل لعالقة الموازنة بالسياسات 

 ثير في بنودها.التأ العامة بغية
0.844 

A5 
تتابع جماعة الموازنة أثر الموازنة على مختلف األصعدة، وخاصة 

 )االقتصادية واالجتماعية(.
0.875 

A6 
تركز جماعة الموازنة على تحليل أثر الموازنة على الفئات 

 المهمشة.
0.538 

A7 
 الموازنة على تبسيط الموازنة العامة لتصبح قابلة ةتعمل جماع

 للفهم من قبل المواطنين.
0.829 

A8 
تقوم جماعة الموازنة بتنظيم أنشطة تدريبية كافية للمواطنين 

 تتعلق بقضايا الموازنة.
0.361 

A9 
تعمل جماعة الموازنة على مراقبة األداء الحكومي عند تنفيذ 

 الموازنة.
0.646 

A10 
ند تنفيذ تعمل جماعة الموازنة على مراقبة اإلنفاق الحكومي ع

 الموازنة.
0.642 

A11 
تعمل جماعة الموازنة على إعداد موازنات مستجيبة تلفت نظر 

 صنّاع السياسات ألثر الموازنة على بعض فئات المجتمع.
0.201 

عالقتها 
بالسلطة 
 التنفيذية

B1 
تقوم جماعة الموازنة بمراقبة صالحيات السلطة التنفيذية فيما 

 يتعلق بإعداد الموازنة.
0.848 

B2 
تقوم جماعة الموازنة بتتبع عمل الموازنة في مرحلة إعداد 

 قبل الوحدات اإلدارية في الوزارات.  مسودتها من
0.788 
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B3 
تقوم جماعة الموازنة بتنفيذ األنشطة الالزمة للتأثير على األجهزة 

 اإلدارية في إعداد مسودة الموازنة.
0.716 

B4 
شر التقارير ذات الصلة ببنود الموازنة تتعمد جماعة الموازنة ن 

 في الفترة التي يتم فيها إعداد مسودة الموازنة.
0.627 

B5 
تقوم جماعة الموازنة بفتح خطوط اتصال مع السلطة التنفيذية 

 تتعلق بإعداد مسودة الموازنة.
0.753 

B6 
تقوم جماعة الموازنة بقياس مدى االستخدام األمثل للموارد العامة 

 ن مخصصات الموازنة.ضم
0.857 

B7 
تتحقق جماعة الموازنة من استجابة السلطة التنفيذية لنتائج 

 تقارير المراجعة الخاصة بالموازنة بشكل مناسب.
0.884 

B8 
( جلسات االستماع تنظيم وحضورتحرص جماعة الموازنة على )

 لوزير المالية حول قضايا الموازنة العامة.
0.719 

عالقتها 
لسلطة با

 التشريعية

C1 
تدفع جماعة الموازنة باتجاه ممارسة السلطة التشريعية 

 لصالحياتها الدستورية في إعداد الموازنة.
0.684 

C2 
تستهدف جماعة الموازنة في خططها اللجان البرلمانية المختصة 

 بشؤون الموازنة في مناقشة شؤون الموازنة.
0.773 

C3 
قنوات اتصال مع أعضاء السلطة  ترى جماعة الموازنة أن فتح

التشريعية في القضايا ذات الصلة بالموازنة يسهم في تحقيق 
 أهداف جماعة الموازنة.

0.705 

C4 
تضع جماعة الموازنة دلياًل مبسًطا حول إعداد الموازنة عند 

 تشكيل السلطة التشريعية، لنشر ثقافة الموازنة.
0.517 

C5 
ستهدف أعضاء السلطة التشريعية يمكن لجماعة الموازنة أن ت

 ببرامج تدريبية حول قضايا الموازنة.
0.764 

C6 
تحرص جماعة الموازنة على حضور جلسات السلطة التشريعية 

 الخاصة بمناقشة الموازنة.
0.831 

C7 
تضع جماعة الموازنة على أجندتها إثارة النقاش لدى السلطة 

 ت المهمشة.التشريعية حول أثر الموازنة على الفئا
0.730 

C8 
تعمل جماعة الموازنة على نقل وجهات نظر المواطنين حول 

 الموازنة للسلطة التشريعية.
0.169 

C9 
تحرص جماعة الموازنة على توفير المعلومات ألعضاء السلطة 

 التشريعية حول الواقع االقتصادي واالجتماعي. 
0.628 

C10 
ة في أي لجان قد تشكلها تحرص جماعة الموازنة على المشارك

 السلطة التشريعية تتعلق بإعداد الموازنة العامة.
0.332 

C11 
تقدم جماعة الموازنة الخيارات والبدائل المتعلقة بإعداد الموازنة 

 التشريعية. للسلطة
0.642 

C12 
تدعم جماعة الموازنة زيادة صالحيات السلطة التشريعية في 

 مراحل إعداد الموازنة.
0.822 

 الشفافية الحوكمة

D1 
تحرص وزارة المالية على أن تتسم األنظمة والتعليمات المطبقة 

 والخاصة بالموازنة بالوضوح.
0.766 

D2 
يتم نشر األنظمة والتعليمات بطريقة تضمن وصولها لكافة 

 األطراف ذات العالقة.
0.787 

D3 0.725 ا بمهنية.تقوم الهيئات الرقابية ذات الصلة بالموازنة بواجباته 

D4 .0.817 تنشر وزارة المالية التقارير المتعلقة بالموازنة بشكل دوري 

D5 
تنشر وزارة المالية المعلومات المتعلقة بالموازنة كافة على 

 الموقع اإللكتروني للوزارة.
0.858 

D6 .0.823 تتبنى السلطة الوطنية االنفتاح فيما يتعلق بالموازنة العامة 

D7 
تسمح السلطة الوطنية لجماعة الموازنة باالطالع على جميع 

 المعلومات دون إخفاء أي منها.
0.839 

D8 
وزارة المالية( على نشر الوعي بأهمية )الوطنية تعمل السلطة 

 شفافية المعلومات المتعقلة بالموازنة العامة.
0.891 

D9 
موازنة العامة تبسط وزارة المالية اإلجراءات الخاصة بإعداد ال

 لتكون سهلة الفهم على المهتمين.
0.847 

D10 
تتيح السلطة الوطنية )وزارة المالية( المجال لوسائل اإلعالم كافة 

 لتغطية األخبار الخاصة بالموازنة العامة.
0.742 
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 النزاهة

E1 
تلتزم الوزارات الفلسطينية بالمهام المناطة بها إلعداد الموازنة 

 وفًقا للقانون.
0.859 

E2 .0.794 تعمل الوزارات الفلسطينية على توضيح دورها في إعداد الموازنة 

E3 
تلتزم الوزارات الفلسطينية بإتاحة المعلومات الخاصة بالموازنة  

 لجميع الجهات المهتمة دون تمييز.
0.835 

E4 
تتأكد الجهات الرقابية أن الوزارات الفلسطينية تقوم بتنفيذ مهامها 

 ًقا للتشريعات المؤسساتية.وف
0.813 

E5 
يتجرد العاملون في وزارة المالية من المصالح الشخصية عند 

 إعداد وتحضير الموازنة العامة.
0.807 

E6 
تُلزم جميع الوزارات الفلسطينية موظفيها باالطالع على مدونة 
السلوك األخالقي في الجهاز الحكومي ألغراض إعداد الموازنة 

 العامة.

0.812 

 المسائلة

F1 
تقوم الجهات ذات العالقة بمساءلة جهات االختصاص بالموازنة 

 العامة عند الحاجة لذلك.
0.859 

F2 
تحرص وزارة المالية على متابعة عملية المساءلة التي تقوم بها 

 الجهات ذات العالقة والتي تتعلق بالموازنة.
0.863 

F3 
لمستويات اإلدارية في حال يتم محاسبة الموظفين من مختلف ا

 مخالفة التشريعات المتعلقة بالموازنة العامة.
0.861 

F4 
تساهم إجراءات الحكومة في الكشف عن المتورطين في الفساد 

 مهما كانت رتبتهم التنظيمية.
0.753 

F5 
تمارس وحدات الرقابة الداخلية في وزارات السلطة الوطنية مبدأ 

 يتعلق بالموازنة العامة.المساءلة بفاعلية فيما 
0.770 

F6 
يدرك العاملون في الوزارات بوضوح القواعد المطلوب االلتزام بها 

 وعواقب مخالفتها.
0.688 

 المشاركة

G1 
تشارك الجهات ذات العالقة بقضايا الموازنة في تنظيم أنشطة 

 متعلقة بالموازنة مع الجهات الحكومية ذات االختصاص.
0.692 

G2 
ك مؤسسات المجتمع المدني بفاعلية في اللقاءات التي تشار

 تنظمها الحكومة وتتعلق بقضايا الموازنة.
0.631 

G3 
تشارك أطراف من خارج الحكومة في لجان حسب االختصاص 

 للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة.
0.698 

G4 
 تشارك أطراف من خارج الحكومة في تقديم مقترحات لحل

 المشكالت المتعلقة بإعداد الموازنة.
0.666 

G5 
تدعم الحكومة مشاركة جهات من المجتمع المدني في تقديم 

 مقترحات إلعداد الموازنة.
0.698 

 smart plsمن إعداد الباحث بناء على تحليل ( 15-4جدول)   

سؤال  71اسة اشتملت على ، يتبين أن أداة الدر (1-4)والشكل رقم ( 15-4)الجدول رقم من خالل        
( a8 ،a10 ،c8 ،c10تبين انه يستوجب حذف الفقرات ) التشبعات–وعند القيام باختبار االتساق الداخلي 

 .0.50قل أن قيمها ألوذلك 
 

.B  ثبات المقياس الموثوقية المركبة(Composite Reliability:) 
متغير الكامنة بالنسبة إلى مجموع أحمال مجموع أحمال العامل ال معيار الموثوقية المركبةيقيس       

 ,.Hair Jr et alفما فوق بحسب  0.7بها  صيالمو العامل زائد تباين الخطأ ويجب أن تكون القيمة 
في Composite Reliability (CR)  ويمكن توضيح نتائج ثبات مقياس الموثوقية المركبة  ،((2016

 ( التالي:2-4رقم )والشكل  (16-4)الجدول رقم 
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 CRنتائج الموثوقية المركبة  :(16-4)الجدول 

 Composite Reliability (CR) المتغير
 الموثوقية المركبة

 0.976 األداء المالي
 0.923 األنشطة التي تقوم بها جماعة الموازنة

 0.921 عالقتها بالسلطة التشريعية
 0.924 عالقتها بالسلطة التنفيذية

 0.978 الحوكمة
 smart plsالباحث بناء على تحليل  عدادإمن  (16-4)الجدول

 CRة المركبة ي(: الموثوق2-4شكل رقم )

 

-4) كما في الجدول رقم 0.70أن جميع القيم أكبر من  CRتشير نتائج مقياس الموثوقة المركبة      
ن مستوى االتساق أالموثوقية المركبة قد تحقق، أي  مقياسإن ، ويمكن القول (2-4) والشكل رقم (16

 (.(Hair Jr et al., 2016الداخلي بين عوامل الدراسة يعتبر عالي وذلك بحسب 
C . متوسط التباين المفسرAverage Variance Extracted (AVE): 

من أشهر المقاييس الشائعة إلثبات صحة التقارب على  AVEيعتبر مقياس متوسط التباين المفسر      
مؤشرات ويعرف هذا المقياس بأنه القيمة المتوسطة الكبرى للتحمالت المربعة لل ،مستوى النموذج البنائي

 على عدد المؤشرات )األسئلة(.   مقسوماالمرتبطة بالعامل، أي مجموع التحميالت المربعة 
لى إأكثر  أو 0.50البالغة  AVEوباستخدام المنطق نفسه المستخدم في المؤشرات الفردية تشير قيمة      

قيض من ذلك، تشير وعلى الن ،البناء )العامل( يفسر في المتوسط أكثر من نصف التباين في مؤشراته
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نه في المتوسط ال يزال هناك تباين أكبر في خطأ العناصر بدال ألى إ 0.50التي تقل عن  AVEالقيمة 
 Average Varianceوفيما يتعلق بنتائج متوسط التباين المفسر ، من التباين المفسر في البناء

Extracted (AVE)  التالي: (3-4)والشكل رقم  (17-4)الجدول رقم فهي كما في 
 

 AVE: نتائج متوسط التباين المفسر(17-4)الجدول

 Average Variance Extracted (AVE) المتغير
 رمتوسط التباين المفس

 0.756 األداء المالي
 0.576 األنشطة التي تقوم بها جماعة الموازنة

 0.542 عالقتها بالسلطة التشريعية
 0.606 عالقتها بالسلطة التنفيذية

 0.621 الحوكمة
 smart plsمن إعداد الباحث بناء على تحليل ( 17-4جدول)   

 

 Average Variance Extracted(: التباين المفسر 3-4شكل رقم )

 

-4)الجدول رقم كما في  Average Variance Extractedتشير نتائج متوسط التباين المفسر      
معيار متوسط التباين أي أن  ،الموصى به فإن جميع القيم تجاوزت المعيار (3-4)والشكل رقم  (17

 نه يوجد توافق بين أسئلة العامل مع بعضها البعض.أالمفسر قد تحقق أي 
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 : Discriminant Validityالصدق التمايزي 
إلى درجة تباعد المتغيرات عن بعضها  Discriminant Validity يشير معيار الصدق التمايزي      

ن أجل التأكد من أغير يمثل نفسه وال يمثل غيره من المتغيرات وذلك من خر أن كل متآبمعنى  أوالبعض 
وحتى يكون  Fornell and Larcker (1981)تم استخدام معيار ، غير مكررة المتغيرات المستخدمة

لكل متغير من متغيرات  Fornell-Larckerهناك صدق تمايزي ألداة الدراسة يجب أن يكون معيار 
الدراسة أكبر ما يمكن مقارنته ببقية المتغيرات، أي أن المتغير يمثل نفسه أكثر من تمثيله لبقية المتغيرات، 

يوضح انه ال يوجد تداخل ( 18-4)ول رقم الجد، و وبالتالي ال يكون هناك تداخل بين متغيرات الدراسة
 ألداة الدارسة محقق. بالتالي معيار الصدق التمايزي 

 : نتائج الصدق التمايزي (18-4)الجدول رقم 

األداء  
 المالي

األنشطة التي تقوم 
بها جماعة 

 الموازنة

عالقتها 
بالسلطة 
 التشريعية

عالقتها 
بالسلطة 
 التنفيذية

 الحوكمة

     0.870 األداء المالي
األنشطة التي تقوم بها جماعة 

    0.759 0.438 الموازنة

   0.736 0.749 0.209 عالقتها بالسلطة التشريعية
  0.778 0.731 0.567 0.349 عالقتها بالسلطة التنفيذية

 0.788 0.470 0.291 0.561 0.808 الحوكمة
 smart plsإعداد الباحث بناء على تحليل  ( من18-4جدول) 

بناًء على ما سبق، تظهر النتائج صحة األسئلة المستخدمة في قياس المتغيرات من خالل تحليل      
والصدق  Convergent validity بشقيه الصدق التقاربي Measurement Modelالنموذج القياسي 

خلي( نه من الممكن البدء بتحليل النموذج الهيكلي )النموذج الداإف Discriminant validity التمايزي 
Structural Model .والذي سيتم مناقشته في القسم التالي 

 
 :Structural Modelتحليل النموذج الهيكلي )النموذج الداخلي( 

والتمايزي للنموذج القياسي، فإن الخطوة التالية تتناول تقييم  بعد قبول نتائج مقاييس الصدق التقاربي     
دراسة القدرات التنبؤية للنموذج والعالقات بين متغيرات الدراسة، وهذا ينطوي على  ،نتائج النموذج الهيكلي
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تتضمن المعايير األساسية ولقد تم اختبار مجموعة من المعايير ينبغي استخدامها لتقييم النموذج الهيكلي، و 
 الختبار النموذج الهيكلي ما يلي:

 (A)معامل التفسير coefficient of determination(𝑅2). 
(B) التأثير  حجمEffect size (𝑓2). 
 (C)اختبار الفرضيات. 

 
 Smart-Pls3يوضح نتائج النموذج الهيكلي بحسب نتائج برنامج  (4-4)الشكل رقم 

 
 

 لقبول النموذج الهيكلي: علمياالتالي يبين القيم الموصى بها  (19-4)الجدول رقم 
 Structural Modelتقييم النموذج الهيكلي ) النموذج الداخلي (  :معايير(19-4)الجدول 

 الوصف المعايير

 𝐑𝟐معامل التفسير 

 تكون كما يلي: 𝐑𝟐( فإن قيمة معامل التفسيرCohen (1988)بحسب 
    ال يوجد معامل تفسير في حال كانت>𝐑𝟐 0.02  
  0.02صغيرة في حال كانت≤ 𝐑𝟐< 0.12  
 0.12في حال كانت  متوسطة≤ 𝐑𝟐< 0.25 
 0.25كانت  في حال كبيرة≤ 𝐑𝟐< 1 
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 𝒇𝟐حجم األثر 

تكون كما  𝒇𝟐فإن قيمة حجم األثر  Hair, Ringle, and Sarstedt (2013)بحسب
 يلي:
 في حال كانت   حجم أثر ال يوجد𝒇𝟐 > 0.02  

  0.15صغيرة في حال كانت ≤  𝒇𝟐 < 0.02  

 0.35في حال كانت  متوسطة ≤  𝒇𝟐 < 0.15 

 1         في حال كانت كبيرة ≤  𝒇𝟐 < 0.35 

 Bootفحص معامل المسار بإستخدام
Strapping 

 من حيث الحجم والمالئمة والقيمة المستخدمة عادة كما يلي:يجب تقدير معامل المسار 
  1.65يساوي  %10عند مستوى الداللة 
  1.96يساوي  %5عند مستوى الداللة 
  بحسب   2.59يساوي   %1عند مستوى الداللةHair et al. (2013) 

 
A. معامل التفسير𝑹𝟐: 

معامل التفسير )معامل التحديد( يعتبر المقياس األكثر شيوعا لتقييم النموذج الهيكلي وهو المعروف      
ويمثل هذا المعامل مقياسا للقوة التنبؤية للنموذج ويحسب على انه الترابط التربيعي بين القيم ، 𝑹𝟐بقيمة 

سابقا،  (1-4)موذج القياسي في الشكل رقم الفعلية والتنبؤية الخاصة بالنموذج الهيكلي. باالعتماد على الن
حيث اظهرت النتيجة ان األداء المالي والحوكمة R2أدناه يبين نتائج معامل التفسير(20-4)والجدول رقم 

 الموازنة( كما هو مبين في الجدول التالي:  ةتم تفسيرها من قبل المتغير المستقل )جماع
 𝑹𝟐: نتائج معامل التفسير(20-4)الجدول 

  𝐑𝟐 Adjusted المتغير
𝐑𝟐 

 0.824 0.834 األداء المالي
 0.349 0.375 الحوكمة

 smart plsمن إعداد الباحث بناء على تحليل  (20-4جدول)

B. جم األثرح𝒇𝟐   للمتغيرات الخارجيةEffect size 
والذي بدوره يشرح  𝑓2حجم األثرنتائج  (21-4)، يظهر الجدول رقم 𝑓2فيما يتعلق بقيم حجم األثر      

مجال عمل لثر أال يوجد  نهقدرة كل متغير مستقل على تفسير المتغير التابع، ويتبين من نتائج التحليل أ
 جماعة الموازنة على األداء المالي ولكنها تؤثر في تطبيق الحوكمة.

هداف يعمل على تحقيق األ ن تطبيق معايير الحوكمة من قبل الحكومةأإلى ويعزو الباحث ذلك      
وبالتالي زيادة ثقة  ،المالي والقضاء على جميع أشكال الفساد ستقراراالوتحقيق  ستراتيجيةاالالوطنية 

المواطنين بالدولة ومؤسساتها والخدمات التي يقدمها القطاع العام وتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة والنزاهة 
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السلطة العامة ألغراض خاصة وتحقيق الحماية الالزمة للملكية والحد من استغالل  ،والعدل والشفافية
 فمما يؤدي إلى تعزيز وتطوير األداء المالي للحكومة وأنشاء أنظمة فعالة للعمل المؤسسة وتخفي ،العامة

 .المخاطر واألزمات المالية أثار
 𝒇𝟐: نتائج حجم األثر(21-4)الجدول 

 النتيجة 𝒇𝟐حجم األثر المتغير
 ال يوجد 0.006 األداء المالي 

 كبير أثر 0.238 الحوكمة
 smart plsمن إعداد الباحث بناء على تحليل  (21-4جدول)  

C. اختبار الفرضيات:  
تم اختبار فرضيات الدراسة وكانت  𝑓2وحجم األثر R2بعد التأكد من قيم كل من معامل التفسير     

 ( التالي: 5-4رقم )والشكل  (4-4)النتائج كما هو موضح في الشكل رقم
 

 :األولىالفرضية الرئيسية 

H01 أ: ال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لجماعة الموازنة )في تحسين 
 الفلسطينية.  الوطنية األداء المالي للسلطة

 ( اختبار الفرضية الرئيسية األولى5-4شكل رقم )
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 األولى( اختبار الفرضية الرئيسية 22-4جدول رقم )

االنحراف  المتوسط الفرضية الرقم
 المعياري 

T-value P-value النتيجة 

H01  األداء  ←جماعة الموازنة
 مقبولة 0.005 2.834 0.125 0.369 المالي

  smart plsمن إعداد الباحث بناء على تحليل ( 22-4جدول) 

على من قيمتها الجدولية أ  T  =2.834قيمة ن أ( 5-4( والشكل رقم )22-4يتبين من الجدول رقم )     
وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص  0.05≥ 0.005( عند مستوى داللة 1.96والتي تساوي )

( لجماعة الموازنة على األداء α≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) نهأعلى 
نه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند أبديلة التي تنص على وقبول الفرضية ال، المالي للسلطة الفلسطينية

إلى ويعزو الباحث ذلك ، ( لجماعة الموازنة على األداء المالي للسلطة الفلسطينيةα≤0.05مستوى داللة )
الموازنة على الصعيد  ةواألدوار التي تقوم بها جماع الموازنة تنشط على مستوى المجتمع ةأن جماع

في مساءلة ومراقبة ونقد وبناء الوعي العام حول السياسات والخطط المالية  يةيسر رئادو أاالجتماعي 
وزيادة الوعي حول  ،ثار المترتبة على مخصصات الموازنةللحكومة والمتصلة بالموازنات وتحليل اآل

القضايا المتصلة بالموازنة وخاصة فيما يخص التباينات بين أولويات سياسة الحكومة وتخصيص الموارد 
الموازنة تعمل على مساءلة  ةالقيام بحمالت توعية عامة لتحسين مستوى اإلنفاق الحكومي، كما أن جماعو 

 التسريبات في النظام أوالحكومة والرقابة على المال العام لمراقبة تدفق الموارد المالية وتحديد التجاوزات 
كما يوجد العديد من   جتماعي،من خالل الورش والندوات التي تعقدها ووسائل اإلعالم والتواصل اال

نها تحليل المبادرات التي ساهم بها الفريق األهلي لدعم شفافة الموازنة في تحسين السياسات المالية م
الحوار  ة الوطنية الفلسطينية وإصدار ورقة موقف حولها وقدمها في جلساتطلالسياسات المالية للس

، إعداد دراسة " مجاالت (2016، 2015، 2012)خالل سنة طة لالوطني بشأن األزمة المالية للس
 التقشف والترشيد في الموازنة العامة وتقديمها كبادرة من الفريق األهلي لدعم سياسات الحكومة الفلسطينية

 .(2021، 2020)لعام
 
  :األولىلفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية ا

H01.1:  أال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لألنشطة ) التي تقوم بها
 الفلسطينية. الوطنية األداء المالي للسلطة في تحسينجماعة الموازنة 
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H01.2 أ: ال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة الموازنة العامة )
 الفلسطينية.الوطنية األداء المالي للسلطة  حسينفي تبالسلطة التنفيذية 

H01.3 أ: ال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة الموازنة العامة )
 الفلسطينية. الوطنية األداء المالي للسلطة في تحسينبالسلطة التشريعية 

 
 رئيسية األولى( اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية ال6-4شكل رقم )

 
األولىالفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية اختبار ( 23-4جدول رقم )  

 smart plsمن إعداد الباحث بناء على تحليل ( 23-4جدول)  

االنحراف  المتوسط الفرضية الرقم
 النتيجة T-value P-value المعياري 

H01.1 
األنشطة التي تقوم بها 

 مقبولة 0.002 3.077 0.254 0.673 األداء المالي ←

H01.2  عالقتها بالسلطة التنفيذية
 غير مقبولة 0.123 1.545 0.223 0.246- داء المالياأل ←

H01.3 
عالقتها بالسلطة 

األداء  ←التشريعية 
 المالي

 غير مقبولة 0.758 0.308 0.206 0.043-
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H01.1:  أال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لألنشطة ) التي تقوم بها
 الفلسطينية. الوطنية األداء المالي للسلطة في تحسينجماعة الموازنة 

على من قيمتها الجدولية أ  T  =3.077ن قيمة أ( 6-4( والشكل رقم )23-4يتبين من الجدول رقم )     
وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص  0.05≥0.002( عند مستوى داللة 1.96والتي تساوي )

 جماعة بها تقوم التي ( لألنشطةα≤0.05داللة ) مستوى  عند إحصائية داللة ذو ثرأ يوجد لى انه الع
 ذو ثرأ وقبول الفرضية البديلة التي تنص على انه يوجد ،الفلسطينية للسلطة المالي األداء على الموازنة

 المالي. األداء على وازنةالم جماعة بها تقوم التي ( لألنشطةα≤0.05داللة ) مستوى  عند إحصائية داللة
نه وبالرغم من المعيقات التي تواجه الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة إال أ إلى ويعزو الباحث ذلك     

انه نجح في العديد من المبادرات المجتمعية منها عقد المئات من جلسات االستماع مع مختلف القطاعات 
المالي والخسائر التي  التسرب، مناقشة أشكال (2019سنة ) لعامةوالمجاالت، نشر تقارير تحليل الموازنة ا

هم األدوات أداة تتبع اإلنفاق العام التي تهتم بإشراك المجتمع المدني أ . ومن (2020سنة ) تتكبدها السلطة
ل ، وكذلك األمر استخدام وسائIBP) في الشأن العام للدولة بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنة العامة )

 االتواصل االجتماعي في بث العديد من الحوارات والمناقشات الخاصة بالموازنة العامة وهذا يعد ضغط
 جل تحسين األداء المالي للحكومة .أعلى الحكومة من 

H01.2 أ: ال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة الموازنة العامة )
 الفلسطينية.الوطنية األداء المالي للسلطة  حسينفي تبالسلطة التنفيذية 

 الجدولية قيمتها من قلأ T = 1.154 قيمة نأ( 6-4رقم ) ( والشكل23-4رقم ) الجدول من يتبين     
 تنص التي الصفرية الفرضية قبول يتم وعليه 0.05≤0.123 داللة مستوى  ( عند1.96تساوي ) والتي
( لعالقة جماعة الموازنة العامة α≤0.05ية عند مستوى داللة )ثر ذو داللة إحصائأنه ال يوجد أ على

 بالسلطة التنفيذية على األداء المالي للسلطة الفلسطينية.
، وفق خطط واحتياجات تقوم هي بتحليها االسلطة التنفيذية تلتزم بما تراه مناسبأن ويعزو الباحث ذلك      

الحكومية حرر السلطة التنفيذية من الضوابط والموازين  والغياب التام للرقابة التشريعية على الميزانية
تفتقر بالغالب إلى الشفافية  التي المؤسسية والمساءلة العامة، وبالتالي يتم إصدار التشريعيات والسياسات

ة الفلسطينية على طلعامة الشعب، كما أن اعتماد الس مع أووالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني 
ي أالمانحين الدوليين وليس أمام الر  أمامتسبب في إضعاف النظام السياسي الفلسطيني  المساعدات الدولية

كثر من اإلصالح اإلداري أالعام كما أن هذه الضغوط لها أجندات واضحة تتبلور بالتركيز على األمن 
، رى ة الفلسطينية على حساب قطاعات أخطللوية لقطاع األمن في موازنة السوذلك من خالل إعطاء األو 

لنفسها القدرة على القيام  يا يسمى الدولة المهيمنة التي تدعوجود بم أوسيطرة مؤسسات الدولة  أن كما
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ا مرورً  ،بوظائف شديدة االتساع والشمول بدء من األمن الداخلي والخارجي حتى إدارة وتوجيه االقتصاد
مبادرات األفراد  ىتكاد تتالش أوبصور الرعاية الصحية واالجتماعية المختلفة في ظل هذه الدولة تضمحل 

بمعنى أن ،  جل الوفاء بمختلف حاجاتهم االجتماعيةأنفسهم في شكل تنظيمات طوعية من أفي تنظيم 
 الوضع األمني وحالة االنقسام السياسي واالستقطاب والتسيس  أعطى حيزا كبيرا ونوع من التشريعية

وال تشجعها لموقفها المبدئي المعادي الموازنة  ةماعتي تقوم بها جعلى هذه األنشطة اليق يللتض للحكومة
لعدم ثقة النظام السياسي بها، وفي ظل هذه السيادة تفقد منظمات المجتمع  أو المؤسساتلمبادرات هذه 
 .التنفيذيةطة لفي التعاون مع الس ةالمساهمفي المدني دورها 

H01.3 أ: ال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة الموازنة العامة )
 الفلسطينية. الوطنية األداء المالي للسلطة في تحسينبالسلطة التشريعية 

 الجدولية قيمتها من قلأ T = 0.308 قيمة نأ( 6-4رقم ) ( والشكل23-4رقم ) الجدول من يتبين     
 تنص التي الصفرية رضيةالف قبول يتم وعليه 0.05≤0.758 داللة مستوى  ( عند1.96تساوي ) والتي
 العامة الموازنة جماعة ( لعالقةα≤0.05داللة ) مستوى  عند إحصائية داللة ذو ثرأ يوجد ال نهأ على

 الفلسطينية. للسلطة المالي األداء على التشريعية بالسلطة
 

 :الثانيةالفرضية الرئيسية 

H02 ثر ذو داللة إحصائية عند مسأ: ال يوجد( توى داللةα≤0.05 لتطبيق الحوكمة )في تحسين 
 الفلسطينية. الوطنية األداء المالي للسلطة

( اختبار الفرضية الرئيسية الثانية7-4الشكل رقم )
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 ( اختبار الفرضية الرئيسية الثانية24-4جدول رقم )

 smart plsمن إعداد الباحث بناء على تحليل ( 24-4جدول) 

H02 ثر ذو داللة إحصائية عند مسأ: ال يوجد( توى داللةα≤0.05 لتطبيق الحوكمة )في تحسين 
 الفلسطينية. الوطنية األداء المالي للسلطة

على من قيمتها أ  T  =51.225ن قيمة أ( 7-4( والشكل رقم )24-4يتبين من الجدول رقم )     
 وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية التي 0.05≥0.000( عند مستوى داللة 1.96الجدولية والتي تساوي )

 األداء على الحوكمة ( لتطبيقα≤0.05داللة ) مستوى  عند إحصائية داللة ذو ثرأ يوجد نه الأتنص على 
 الفلسطينية. للسلطة المالي
أداء مالي يقل فيه  إلى الحكومة يؤديلحوكمة من قبل أن تطبيق معايير اإلى ويعزو الباحث ذلك      

أن تعزيز الحوكمة و يتعلق بالموازنة العامة،  فيماالخاطئة والممارسات  الممارسات التي قد تقود إلى الفساد
لتحسين األداء المالي لما تحققه الحوكمة من ضوابط على األداء المالي وعلى  اصبح متطلبأفي الدول 

السيطرة على اإلنفاق العام وتشجع المجتمع على دعم السياسات الحكومية واالقتصادية و  ،السياسات المالية
 مار والتنمية والمواطنة القائمة على الديمقراطية مما يترتب في تحسين األداء المالي.وتعزز االستث

 

 :الثالثةالفرضية الرئيسية 

H03 :  أال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لجماعة الموازنة )في تحسين 
 الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة. ية الوطناألداء المالي للسلطة 

 

 

 

 

 

االنحراف  المتوسط الفرضية الرقم
 النتيجة T-value P-value المعياري 

H02  مقبولة 0.000 51.225 0.018 0.912 األداء المالي ←الحوكمة 
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 الفرضية الرئيسية الثالثة ( اختبار8-4شكل رقم )

  
 

 ( اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة25-4جدول رقم )

 المتوسط الفرضية الرقم
االنحراف 
 المعياري 

T-value P-value النتيجة 

H03  جماعة الموازنة← 
 مقبولة 0.002 3.066 0.135 0.414 األداء المالي←الحوكمة 

 smart plsمن إعداد الباحث بناء على تحليل  (25-4جدول)  

H03 :  أال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لجماعة الموازنة )في تحسين 
 الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة. ية الوطناألداء المالي للسلطة 

على من قيمتها الجدولية أ  T  =3.066ن قيمة أ( 8-4( والشكل رقم )25-4يتبين من الجدول رقم )     
وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص  0.05≥0.002( عند مستوى داللة 1.96والتي تساوي )

 األداء على الموازنة ( لجماعةα≤0.05داللة ) مستوى  عند إحصائية داللة ذو ثرأ يوجد نه الأعلى 
نه أوقبول الفرضية البديلة التي تنص على  ،الحوكمة معايير تطبيق ظل في الفلسطينية للسلطة المالي
 للسلطة المالي األداء على الموازنة ( لجماعةα≤0.05داللة ) مستوى  عند إحصائية داللة ذو ثرأيوجد 

 الحوكمة. معايير يقتطب ظل في الفلسطينية
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أن تطبيق معايير الحكومة يعني حسن التصرف في إدارة الحكم من خالل إلى ويعزو الباحث ذلك      
الشفافية والمساءلة والنزاهة والمشاركة والتي تساعد في تحقيق الديمقراطية والتي يعني أشكال وأساليب 

نصاف تجاه حقوق الفرد إلإلى تحقيق العدالة واإضافة  ،ليات اتخاذ القراراتآممارسة السلطة السياسية و 
ساد وتقدر قع الفاالموازنة من خالل تقاريرها الدورية حول و  ةن الدور الذي تلعبه جماعأكما  ،والمجتمع
ا ا مهمً قدمها الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة، حيث شكل مصدرً ا تقرير مخصص 34بحوالي 

ا في القطاع العام لمعرفة الثغرات في عمل المؤسسات التي تشكل منفذً  للمعلومات التي يحتاجها المسؤولين
وبالتالي تعتبر وسيلة فعالة لمعالجة هذه الثغرات، كما أن الشفافية تبنى على حرية  ،لبعض مظاهر الفساد

الموازنة  ةتي تعني إفساح المجال أمام جماعن تكون سهلة الفهم وموثوقة والأالوصول للمعلومات و 
وبالتالي  ،يساعد في ترشيد القرارات في مجال السياسات العامةوهذا افيتها فع على الموازنات وشلالطال

الموازنة  ةإن تعزيز الشراكة ما بين جماعوبالتالي فمحاصرة الفساد وبناء حالة من الثقة والمصداقية، 
ا والمساءلة ويكون طرفً والقطاع العام يرفع من شفافية النظام السياسي ويقوى من سالمة حكم القانون 

ا على االحتياجات الحقيقية وأهداف المجتمع الذي ا في مكافحة الفساد وفي توفير مناخ مالئم مبنيً أساسيً 
ودليل ذلك أن الحكومة  ،وبالتالي تحسين في األداء المالي للدولة ،سيؤدي إلى مناخ مالئم للتنمية هبدور 

عن الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة بإصدار موازنة الفلسطينية قد تبنت بعض التقارير الصادرة 
مؤسسة رسمية، وذلك  25المواطن ومنها قيام الحكومة الفلسطينية بالمصادقة على دمج وإلغاء أكثر من 

 لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق ومنع االزدواجية وترشيد النفقات.
 

 :الثالثةالفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية 

H03.1 ثر ذو داللة إحصائية عندأ: ال يوجد ( مستوى داللةα≤0.05 لألنشطة التي تقوم بها )
 .الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة الوطنية األداء المالي للسلطة في تحسينجماعة الموازنة 

H03.2 أ: ال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة الموازنة )
الفلسطينية في ظل تطبيق معايير  الوطنية األداء المالي للسلطة في تحسينالسلطة التنفيذية ب

 .الحوكمة
H03.2 أ: ال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة الموازنة )

الفلسطينية في ظل تطبيق معايير  الوطنية األداء المالي للسلطة في تحسينالسلطة التنفيذية ب
 .الحوكمة
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 ( اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثالثة9-4شكل رقم )

 
 اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثالثة: (26-4)الجدول

االنحراف  المتوسط الفرضية الرقم
 النتيجة T-value P-value المعياري 

H03.1 
األنشطة التي تقوم بها 

األداء  ←الحوكمة ←
 المالي

 مقبولة 0.000 4.292 0.183 0.725

H03.2 
عالقتها بالسلطة التنفيذية 

األداء  ←الحوكمة ←
 المالي

 غير مقبولة 0.939 0.077 0.185 0.004

H0.3.3 
عالقتها بالسلطة 

 ←التشريعية 
 األداء المالي ←الحوكمة

 مقبولة 0.046 1.998 0.184 0.279

 smart plsمن إعداد الباحث بناء على تحليل ( 26-4جدول)  

الموازنة وعالقتها  ةجماع ( لم يظهر عالقة بين26-4والجدول )( 23-4بالمقارنة ما بين جدول )    
صبح بوجود عالقة عند إدخال المتغير أ)الحوكمة( ولكن  دخال المتغير الوسيطإة التنفيذية عند طلبالس

التشريعية على  بالسلطةالموازنة وعالقتها  ةالوسيط )الحوكمة( على الفرضية بوجود عالقة ما بين جماع
 الحوكمة.األداء المالي في ظل تطبيق معايير 
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أن غياب المجلس التشريعي وعدم إجراء انتخابات عامة أدى إلى ضعف إلى ويعزو الباحث ذلك      
الرقابة على الشأن العام وعلى الحكومة خاصة، كما أن غياب المجلس التشريعي أدى إلى تمركز 

وهذا ما أظهرته بعض التقارير الصادرة  ،الرقابة المتبادلة أمبد أضعفالرئيس مما السلطات الثالثة بيد 
ن أوهذا يعني  ،وتجاوزات في أعمال الحكومةعن الفريق األهلي لدعم شفافة الموازنة بوجود مخالفات 

 للسلطة.تطبيق معايير الحوكمة سيحسن األداء المالي 
 

H03.1 ثر ذو داللة إحصائية عندأ: ال يوجد ( مستوى داللةα≤0.05 لألنشطة التي تقوم بها )
 .الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة الوطنية األداء المالي للسلطة في تحسينجماعة الموازنة 

على من قيمتها الجدولية أ  T  =4.292ن قيمة أ( 9-4( والشكل رقم )26-4يتبين من الجدول رقم )     
وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص  0.05≥0.000اللة ( عند مستوى د1.96والتي تساوي )

 جماعة بها تقوم التي ( لألنشطةα≤0.05داللة ) مستوى  عند إحصائية داللة ذو ثرأ يوجد ال نهأعلى 
وقبول الفرضية البديلة  ،الحوكمة معايير تطبيق ظل في الفلسطينية للسلطة المالي األداء على الموازنة

 بها تقوم التي ( لألنشطةα≤0.05داللة ) مستوى  عند إحصائية داللة ذو ثرأيوجد  نهأالتي تنص على 
 الحوكمة. معايير تطبيق ظل في الفلسطينية للسلطة المالي األداء على الموازنة جماعة

الموازنة تعمل على إرساء مبدأ المحاسبة  ةأن األنشطة التي تقوم بها جماع إلى ويعزو الباحث ذلك     
وبالتالي ستفضي إلى نظام موازنة سليم  ،لمواطنين والجهات التشريعية على تعزيز قنوات المساءلةوتساعد ا

وبالتالي التغلب على مركزية وضع الموازنة في القطاع العام وعلى المشكالت المتعلقة بالموازنة ونسبة 
بر على الميزانية كأ جتماعيةاكما أن تطبيق الحوكمة يؤدي إلى رقابة  ،اإلنفاق المخصص للقطاعات

للموارد  اجيد توزيعاسيحقق  هوالمالية العامة وهذا سيؤدي إلى زيادة عدد الفواعل المشاركة بها والذي بدور 
وبالتالي زيادة موارد الدولة ومكافحة المحسوبية والفساد وبالتالي  ،احتياجات السكان األكثر فقرا ةسمح بتلبيي

جودة تسيير الشؤون العامة وتوفير عوائد مالية في شكل  يساهم في زيادة شرعية الحكومة وتحسين
 استثمارات للمشاريع التي يتم اختيارها ضمن أولويات وحاجات المجتمع.

H03.2 أ: ال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة الموازنة )
الفلسطينية في ظل تطبيق معايير  الوطنية األداء المالي للسلطة في تحسينالسلطة التنفيذية ب

 .الحوكمة
 الجدولية قيمتها من قلأ T = 0.077 قيمة نأ( 9-4رقم ) ( والشكل26-4رقم ) الجدول من يتبين     
 تنص التي الصفرية الفرضية قبول يتم وعليه 0.05≤0.939 داللة مستوى  ( عند1.96تساوي ) والتي
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 السلطة مع الموازنة جماعة ( لعالقةα≤0.05داللة ) مستوى  عند إحصائية داللة ذو ثرأ يوجد ال نهأ على
 الحوكمة. معايير تطبيق ظل في الفلسطينية للسلطة المالي األداء على التنفيذية

ن االعتبارات التي تنطلق منها السلطة التنفيذية تكون مرتكزة على اعتبارات أ إلى ويعزو الباحث ذلك     
ذات صلة  ة ورؤية قيادة حركة فتح كحزب حاكم وليس اعتباراتسياسية تتعلق بالتنظيمات السياسي

 أعطىن غياب المجلس التشريعي واالنقسام الفلسطيني أكما  ،االجتماعية هبالمجتمع المدني ومطالب
بمعنى أن  ،خاصة تفتقر للمساءلة والرقابة أجنداتالسياسات والقرارات وفق  باتخاذالمجال للحكومة 

الفريق األهلي تؤثر بالمجتمع، والمجتمع يؤثر باألداء المالي أما األنشطة التي يتم  األنشطة التي يقوم بها
 ا للسلطة التنفيذية ال تؤثر باألداء المالي. هتوجيه

 
H03.3 : أال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة الموازنة )

الفلسطينية في ظل تطبيق معايير  الوطنية لسلطةاألداء المالي ل في تحسينبالسلطة التشريعية 
 .الحوكمة

على من قيمتها الجدولية أ  T  =1.998ن قيمة أ( 9-4( والشكل رقم )26-4يتبين من الجدول رقم )     
وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص  0.05≥0.046( عند مستوى داللة 1.96والتي تساوي )

 بالسلطة الموازنة جماعة ( لعالقةα≤0.05داللة ) مستوى  عند إحصائية ةدالل ذو ثرأ يوجد ال نهأعلى 
وقبول الفرضية البديلة  ،الحوكمة معايير تطبيق ظل في الفلسطينية للسلطة المالي األداء على التشريعية

 الموازنة جماعة ( لعالقةα≤0.05داللة ) مستوى  عند إحصائية داللة ذو ثرأ نه يوجدأالتي تنص على 
 الحوكمة . معايير تطبيق ظل في الفلسطينية للسلطة المالي األداء على التشريعية طةبالسل
في  ة التشريعيةطلالس التي يقوم بها الفريق األهلي ويستهدف األنشطة أنإلى ويعزو الباحث ذلك      

يعطي  ن تطبيق معايير الحوكمةأحيث كثر تأثيرا في ظل تطبيق معايير الحوكمة أداء المالي تكون األ
 ة التشريعية وبالتالي تؤثر على األداء المالي للسلطة.طلالموازنة في التأثير على الس ةكبر لجماعأهامش 

 
 معايير جودة نموذج الدراسة:

 :𝑸𝟐جودة التنبؤ 
أهميتها التنبؤية، عندما يظهر  أوالقدرة التنبؤية خارج نموذج العينة  𝑄2يمثل مقياس جودة التنبؤ      

عالقة تنبؤية، فإنه يتنبأ بدقة البيانات الغير المستخدمة في تقدير  PLSبرنامج  يوذج المسار فنم
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األكبر من صفر لمتغير كامن داخلي معين إلى الصلة التنبؤية لنموذج المسار  𝑄2النموذج، وتشير قيم 
(Hair Jr et al., 2016)( يوضح نتائج جودة نموذج الدراسة.4.23، الجدول رقم ) 

 .𝑸𝟐(: جودة التنبؤ 27-4الجدول رقم )
 RMSE MAE Q²  

 0.188 0.730 0.927 األداء المالي
 0.317 0.647 0.848 الحوكمة

 smart plsمن إعداد الباحث بناء على تحليل  (27-4جدول)   

يتضح من الجدول السابق، بأن قيمة جودة التنبؤ معنوية مقبولة من الناحية اإلحصائية ألنها أكبر      
، مما يدل على أن المتغيرات الموجودة في نموذج (Hair Jr et al., 2016)صفر بحسب  من قيمة

 الدراسة لديها القدرة على التنبؤ بحسب البيانات المستخدمة.
 

 :Goodnes of Fit (GoF) جودة المطابقة
معياًرا عالمًيا لمؤشر حسن المالئمة  (Henseler and Sarsted, 2013) قترح الباحثون السابقون إ     

 PLSيستخدم هذا المعيار لقياس المالءمة اإلجمالية للتحقق من صحة نموذج و (، GoF)المطابقة 
 & Sarstedt) مثل PLSفي دراسات مختلفة في نمذجة مسار  GoFستخدام مؤشر اوتأكيده، تم 

Ringle,2010 ،) 
ى وتأكيده في القياس على مستو  PLSكطريقة للتحقق من أداء نموذج  GoFيتم التعرف على المعيار و 

 ,Esposito Vinziالعام ) النموذج البنائي والهيكلي ككل، وبالتالي التركيز بشكل خاص على األداء
Chin, Henseler, & Wang, 2010 ،) ذلك، قام الباحثين بتعريف  إلىباإلضافةGoF  أنه "معيارًا

 ,Tenenhaus, Amato, & Esposito Vinzi)على صعيد عالمي"  PLSللتحقق من صحة نموذج 
 .(  يوضح القيم الالزمة لحساب جودة معيار المطابقة28-4الجدول رقم )و  ،(2004

 
 

 GoF(: جودة المطابقة 28-4الجدول رقم )
𝑹𝟐 𝑨𝑽𝑬̅̅ المتغير التابع ̅̅ ̅̅  

 0.756 0.834 األداء المالي
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  (AVE) x  R  
2

GOF 

GoF= √0.834 ∗ 0.756 

GoF= √0.630 

GoF=0.794 

 -Wetzels, Odekerken) حسب معيار 0.36هي أكبر من و  0.794تساوي  GoF قيمة معيار     
Schrode, & Van Oppen, 2009،)   .مما يدل على جودة مطابقة كبيرة لنموذج الدراسة 

ستناًدا إلى القيم الموضحة أعاله، فإن مستوى مالءمة النموذج مرتفع بدرجة كافية، مما يشير إلى ا     
 العالمي مناسبة.أن صالحية النموذج 

 
 :النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة الديمغرافية

تم في هذا الفصل مناقشة الفرضيات الديمغرافية التي تختبر أثر جماعة الموازنة في تحسين األداء      
المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة، وللتأكد من صدق هذه الفرضيات 

م الباحث االختبارات التالية لمعرفة درجة تأثير كل عامل من العوامل المستقلة على األداء المالي استخد
 للسلطة:

 .االستبانةاستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات  -1
 .(Independent Sample t-testاستخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة ) -2
 .(One Way ANOVAليل التباين األحادي )اختبار تح -3
 للتأكد من صالحية نموذج االنحدار. ANOVAاختبار تباين االنحدار  -4

الباحـــث  ، فقـــد قـــاماألداء المـــالي للســـلطة علـــى فـــروق  أي الديمغرافيـــة العوامـــل أظهـــرت مـــا ذاإولمعرفـــة      
( حتـى 29-4) ين الجـداولتبـو  ،ANOVAاختبار )ت( للعينات المستقلة واختبـار تحليـل التبـاين باستخدام 

 الدراسة. فرضياتنتائج اإلجابة على   ( 4-33)
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  نتائج فحص الفرضية الرابعة
المبحوثين  ( إلدراكα≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) أنه والتي تنص على 

نية في ظل تطبيق معايير الحوكمة الوطنية الفلسطي للسلطةالمالي  األداءالموازنة في تحسين  اعةألثر جم
 تبعًا لمتغير الجنس(.

الموازنة  ( إلدراك المبحوثين ألثر جماعةα≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)
 تبعًا لمتغير الجنس(.

 معايير لتطبيقالمبحوثين  ( إلدراكα≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 (.الجنس لمتغير تبعاً  حوكمةال
 للسلطة المالي األداءالمبحوثين  ( إلدراكα≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 .(الجنس لمتغير تبعاً  الفلسطينية الوطنية
 

-Independent Sample tوالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة )     
test ) للمقارنة بين وسطين حسابيين لعينتين مستقلتين من أجل استخراج المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة ودرجات الحرية وقيمة الداللة اإلحصائية، والجدول التالي 
 يوضح نتائج هذا االختبار.

 

نة بين وسطين حسابيين لعينتين مستقلتين (: نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة للمقار 29-4جدول رقم )
(Independent Sample t-testتبعًا لمتغير الجنس ) 

 المجال
(40ذكر=) (36أنثى = )   

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

0.976 76 0.539 3.94 0.618 3.81 تنظمها التي العامة األنشطة
- 0.332 

 0.191 1.320 76 0.473 3.87 0.771 3.67 التنفيذية بالسلطة عالقتها
 0.754 0.314 76 0.451 3.56 0.665 3.60 التشريعية بالسلطة عالقتها

 0.002 3.197 76 0.832 3.91 0.883 3.28 الشفافية

2.657 76 0.673 3.91 0.942 3.41 النزاهة
- 0.010 

 0.028 2.236 76 0.769 3.73 0.869 3.30 لمساءلةا
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 spssمن إعداد الباحث بناء على تحليل  (29-4جدول)   

لة إحصائية عند مستوى داللة فروق ذات دال ( السابق أنه يوجد29-4تبين من خالل الجدول )     
(α≥0.05إلدراك المبحوثين ألثر جماع )الموازنة في تحسين األداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية  ة

والعرض التالي يوضح هذه النتيجة: تقبل الفرضية  ،في ظل تطبيق معايير الحوكمة تبعًا لمتغير الجنس
( وهي قيمة أعلى من 0.332حيث بلغ مستوى الداللة له )الصفرية لمتغير األنشطة العامة التي تنظمها 

( 0.191القيمة المفروضة، وتقبل لمتغير عالقتها بالسلطة التنفيذية حيث بلغ مستوى الداللة لهذا المتغير )
وهي قيمة أعلى من القيمة المفروضة، وتقبل لمتغير عالقتها بالسلطة التشريعية حيث بلغ مستوى الداللة 

لمتغير الشفافية حيث بلغ مستوى  ( وهي قيمة أعلى من القيمة المفروضة، وترفض0.754) لهذا المتغير
لمتغير النزاهة حيث بلغ  قل من القيمة المفروضة، وترفضأ( وهي قيمة 0.002الداللة لهذا المتغير )

ءلة لمتغير المسا قل من القيمة المفروضة، وترفضأ( وهي قيمة 0.010مستوى الداللة لهذا المتغير )
لمتغير  قل من القيمة المفروضة، وترفضأ( وهي قيمة 0.028حيث بلغ مستوى الداللة لهذا المتغير )

قل من القيمة المفروضة، أما أ( وهي قيمة 0.010المشاركة حيث بلغ مستوى الداللة لهذا المتغير )
 روضةفالممن القيمة قل أ ( وهي قيمة0.006بالنسبة لمجال األداء المالي فقد بلغ مستوى الداللة له )

وعليه فقد تم قبول الفرضية الصفرية لبعض مجاالت الدراسة، ورفضها لبعض المجاالت وكانت لصالح 
 اإلناث.

الموازنة هي لصالح المرأة من  ةناث لألنشطة التي تقوم بها جماعأن نظرة اإلإلى ويعزو الباحث ذلك      
بالحقوق  عترافاالعلى  ةكما تساعد هذه الجماع تماعياالجثر الموازنة على النوع أخالل التركيز على 

والذي سيعزز من خالل التمكين االجتماعي للمرأة في العديد من المجاالت سواء أكانت  ،لصالح اإلناث
الحماية من العنف وكذلك سيعزز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وتوفير  أوصحية  أوتعليمية 
ما فيما يخص معايير الحوكمة فيرى الباحث أن تطبيق معايير ، أوق العمللها في س عادلة فرص 

نظرة ن أرأة بالمشاركة والمساواة كما كثر من الرجال ربما لشعور ورغبة المأالحوكمة كانت لصالح النساء 
 كثر بتطبيق معايير الحوكمة أيصبح لديها قناعة كثر من الرجل أللمرأة  والمحافظ المجتمع الديني

 
 
 

 0.010 2.637 76 0.703 3.56 0.881 3.07 المشاركة

 76 0.836 3.63 0.996 3.02 ياألداء المال
2.841

- 0.006 
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 تائج فحص الفرضية الخامسةن
 إلدراك( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : )أنه  التي تنص على 

الموازنة في تحسين األداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق  ةالمبحوثين ألثر جماع
 .معايير الحوكمة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي(

 ةالمبحوثين ألثر جماع إلدراك( α≤0.05)ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد فرو ) .1
 .الموازنة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي(

 معايير لتطبيقالمبحوثين  إلدراك( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
 المؤهل العلمي( لمتغير تبعاً  الحوكمة

 المالي األداءالمبحوثين  إلدراك( α≤0.05)ة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات دالل) .3
 المؤهل العلمي( لمتغير اتبعً  الفلسطينية الوطنية للسلطة

-Independent Sample tوالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة )     
testمن أجل استخراج المتوسطات الحسابية  ( للمقارنة بين وسطين حسابيين لعينتين مستقلتين

واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة ودرجات الحرية وقيمة الداللة اإلحصائية، والجدول التالي 
 يوضح نتائج هذا االختبار.

 

(: نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة للمقارنة بين وسطين حسابيين لعينتين مستقلتين 30-4جدول رقم )
(Independent Sample t-testتبعًا لمتغير المؤهل العلمي ) 

 spssمن إعداد الباحث بناء على تحليل ( 30-4جدول)

 المجال
 (=27Nدراسات عليا ) (N=49بكالوريوس )

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

0.136 76 0.622 3.88 0.565 3.86 تنظمها التي العامة األنشطة
- 0.892 

 0.753 0.316 76 0.744 3.73 0.601 3.78 التنفيذية بالسلطة عالقتها
 0.605 0.520 76 0.650 3.63 0.527 3.56 التشريعية بالسلطة عالقتها

 0.000 4.708 76 0.887 2.99 0.755 3.90 الشفافية
 0.014 2.530 76 0.972 3.32 0.740 3.82 النزاهة

 0.002 3.230 76 0.846 3.11 0.768 3.72 المساءلة
 0.012 2.576 76 0.957 2.98 0.707 3.48 المشاركة

 0.000 4.424 76 1.043 2.72 0.752 3.63 المالي األداء
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ة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل( السابق أنه 30-4تبين من خالل الجدول )     
(α≤0.05 )الموازنة في تحسين األداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية  ةإلدراك المبحوثين ألثر جماع

في ظل تطبيق معايير الحوكمة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي والعرض التالي يوضح هذه النتيجة: تقبل 
( وهي قيمة 0.892لة له )الفرضية الصفرية لمتغير األنشطة العامة التي تنظمها حيث بلغ مستوى الدال

لمتغير عالقتها بالسلطة التنفيذية حيث بلغ مستوى الداللة لهذا المجال  على من القيمة المفروضة، وتقبلأ 
لمتغير عالقتها بالسلطة التشريعية حيث بلغ  على من القيمة المفروضة، وتقبلأ ( وهي قيمة 0.753)

لمتغير الشفافية  لى من القيمة المفروضة، وترفضعأ ( وهي قيمة 0.605مستوى الداللة لهذا المجال )
قل من القيمة المفروضة، وترفض لمتغير أ( وهي قيمة 0.000حيث بلغ مستوى الداللة لهذا المجال )

 ( وهي قيمة أقل من القيمة المفروضة، وترفض0.014النزاهة حيث بلغ مستوى الداللة لهذا المجال )
من القيمة المفروضة،  قلأ( وهي قيمة 0.002لة لهذا المجال )لمتغير المساءلة حيث بلغ مستوى الدال

من القيمة  قلأ( وهي قيمة 0.012لمتغير المشاركة حيث بلغ مستوى الداللة لهذا المجال ) وترفض
من  قلأ( وهي أيضًا 0.000المفروضة، أما بالنسبة لمجال األداء المالي فقد بلغ مستوى الداللة له )

 ،يه فقد تم رفض الفرضية الصفرية لبعض مجاالت الدراسة وقبولها لمجاالت أخرى القيمة المفروضة، وعل
 ةحول مدى تأثير جماعكثر أقناعة بالواقع حيث تبين أن من كان مؤهلهم العلمي بكالوريوس لديهم 

في بعض  طة الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمةلالمالي للس األداءالموازنة في تحسين 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن من هم مؤهلهم العلمي ماجستير فأعلى  ،االت ورفضها لمجاالت أخرى المج

ن هم دون ذلك مفضل مأ بشكل م هذه األنشطة والورش والندوات والتقاريريفضل على تقيألديهم القدرة 
دراسات الدنيا ها دون المستوى المطلوب، كذلك األمر انخفاض نسبة حمة الدراسات العليا إلى النفيعتبرو 

 في مجتمع الدراسة.
 

 نتائج فحص الفرضية السادسة
إلدراك ( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أنه: التي تنص على 

الموازنة في تحسين األداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق  ةالمبحوثين ألثر جماع
 .تغير المسمى الوظيفي(معايير الحوكمة تبعًا لم

 ةإلدراك المبحوثين ألثر جماع( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1
 الموازنة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي(.

 معايير لتطبيقالمبحوثين  إلدراك( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2
 لمسمى الوظيفي(ا لمتغير اتبعً  الحوكمة
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 المالي األداءالمبحوثين  إلدراك( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3
 .المسمى الوظيفي( لمتغير تبعاً  الفلسطينية الوطنية للسلطة

 
 One Wayوللتأكد من صدق الفرضّية الصفرّية السابقة تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي )     

ANOVA )( الستخراج قيم المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية ودرجات الحرية وقيم )ف
جاالت الدراسة وعلى األداة المحسوبة وقيم مستوى الداللة اإلحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة على م

 للدراسة، والجداول التالية توضح نتائج هذا االختبار. الكلي
 

 (31-4الجدول )
 ( حسب متغير المسمى الوظيفيOne Way ANOVAج اختبار تحليل التباين األحادي )نتائ

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 تنظمها التي العامة األنشطة
 0.521 4 2.086 بين المجموعات

 71 23.3372 خالل المجموعات 0.187 1.586
0.329 

 75 25.423 المجموع

 التنفيذية بالسلطة عالقتها
 0.612 4 2.447 بين المجموعات

 71 29.356 خالل المجموعات *0.218 1.480
0.413 

 75 31.803 المجموع

 التشريعية بالسلطة عالقتها
 0.601 4 2.405 بين المجموعات

 71 22.046 خالل المجموعات *0.114 1.936
0.311 

 75 24.451 المجموع

 الشفافية
 4.211 4 16.845 بين المجموعات

 71 45.389 خالل المجموعات 0.000 6.588
0.639 

 75 62.234 المجموع

 النزاهة
 2.525 4 10.099 بين المجموعات

 71 45.189 خالل المجموعات 0.009 3.967
0.636 

 75 55.288 المجموع

 المساءلة
 1.950 4 7.801 المجموعاتبين 

 71 45.804 خالل المجموعات 0.023 3.023
0.645 

 75 53.605 المجموع
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 المشاركة
 2.563 4 0.2531 بين المجموعات

 71 41.865 خالل المجموعات 0.003 4.347
0.590 

 75 52.118 المجموع

 المالي األداء
 4.051 4 16.205 بين المجموعات

 71 53.941 خالل المجموعات 0.001 5.333
0.760 

 75 70.146 المجموع
 spssمن إعداد الباحث بناء على تحليل ( 31-4جدول) 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( السابق أنه 31-4تبين من خالل الجدول )     
(α≥0.05إلدراك المبحوثين ألثر جماع )اء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية الموازنة في تحسين األد ة

في ظل تطبيق معايير الحوكمة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي والعرض التالي يوضح هذه النتيجة: تقبل 
( وهي قيمة 0.187الفرضية الصفرية لمتغير األنشطة العامة التي تنظمها حيث بلغ مستوى الداللة له )

ر عالقتها بالسلطة التنفيذية حيث بلغ مستوى الداللة لهذا المتغير لمتغي أعلى من القيمة المفروضة، وتقبل
لمتغير عالقتها بالسلطة التشريعية حيث بلغ  على من القيمة المفروضة، وتقبلأ ( وهي قيمة 0.218)

لمتغير الشفافية  على من القيمة المفروضة، وترفضأ ( وهي قيمة 0.114مستوى الداللة لهذا المتغير )
قل من القيمة المفروضة، وترفض لمتغير أ( وهي قيمة 0.000الداللة لهذا المتغير ) حيث بلغ مستوى 

 ( وهي قيمة أقل من القيمة المفروضة، وترفض0.006النزاهة حيث بلغ مستوى الداللة لهذا المتغير )
، قل من القيمة المفروضةأ( وهي قيمة 0.023لمتغير المساءلة حيث بلغ مستوى الداللة لهذا المتغير )

قل من القيمة أ( وهي قيمة 0.003لمتغير المشاركة حيث بلغ مستوى الداللة لهذا المتغير ) وترفض
قل من أ( وهي أيضًا 0.001المفروضة، أما بالنسبة لمجال األداء المالي فقد بلغ مستوى الداللة له )

 لها لمجاالت أخرى.القيمة المفروضة، وعليه فقد تم رفض الفرضية الصفرية لبعض مجاالت الدراسة وقبو 
 

( للمقارنات البعدية بحسب متغير المسمى LSDولتحديد طبيعة هذه الفروق أجرى الباحث اختبار )     
 الوظيفي وذلك لتحديد لصالح من كانت الفروق، والجدول التالي يوضح نتائج هذا االختبار:
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 أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي: ( لداللة الفروق في إجاباتLSDنتائج اختبار ) (32-4جدول رقم )
 غير ذلك موظف رئيس قسم مدير مدير عام المسمى الوظيفي المجال

 0.221 -0.525 -0.158 0.691  مدير عام الشفافية
 -0.470 *-1.217 *-0.850   مدير 
 0.380 -0.367    رئيس قسم 
 *-0.742     موظف 
      غير ذلك 

 0.244 -0.515 -0.364 0.341  دير عامم النزاهة
 -0.097 *-0.856 *0.705-   مدير 
 0.608 -0.150    رئيس قسم 
 *0.759     موظف 
      غير ذلك 

 0.267 -0.329 0.009 0.476  مدير عام المساءلة
 -0.208 *0.805- -0.466   مدير 
 0.258 -0.338    رئيس قسم 
 0.597     موظف 
      غير ذلك 
 0.657 -0.137 0.037 *0.723  مدير عام 
 0.066- *-0.861 *-0.686   مدير 

 0.620 -0.174    رئيس قسم المشاركة
 *0.794     موظف 
      غير ذلك 
 0.153 -0.645 -0.361 0.512  مدير عام 
 -0.358 *-1.158 *-0.874   مدير 

 0.515 -0.283    رئيس قسم األداء المالي
 *0.799     موظف 
      غير ذلك 

 spssإعداد الباحث بناء على تحليل  ( من32-4جدول)   

لمتغير المسمى الوظيفي  اتبعً  الدراسة عينة أفراد إجابات في الفروق  داللة السابق الجدول يوضح     
النزاهة،  أنه في مجال معايير الحوكمة بأبعادها) الشفافية، تبين االستبانة حيثبعض مجاالت  على

مدير ورئيس قسم وموظف وكانت لصالح مسماهم الوظيفي بين من كان  فروق  المساءلة، المشاركة( يوجد
رئيس قسم وموظف ويوجد فروق بين من كان مسماهم الوظيفي موظف وغير ذلك وقد كانت الفروق 



150 
 

ن في الجهاز ييهذه الفئات هم تنفيذ أنإلى ويعزو الباحث ذلك ، لصالح غير ذلك  في بعد الشفافية
ما فيما يخص بعد النزاهة يوجد فروق بين من كان مسماهم ، أإشرافيةاإلداري على عكس اإلدارات العليا 

ويوجد فروق بين من كان  ،الوظيفي مدير ورئيس قسم وموظف وكانت لصالح موظف ورئيس قسم
ن القوانين واألنظمة أإلى ويعزو الباحث ذلك  ،مسماهم الوظيفي موظف وغير ذلك وكانت لصالح موظف

ما فيما يخص بعد المساءلة يوجد فروق بين من ، أومدونة السلوك يتم تعميمها على الموظفين التنفيذين
الموظف يلتزم  أن إلىويعزو الباحث ذلك  ،كان مسماهم الوظيفي مدير وموظف فكانت لصالح موظف

كثر من الفئات العليا حسب قانون أقوبات اكثر من الفئات العليا بالقوانين واإلجراءات المتبعة لوجود ع
ما فيما يخص بعد المشاركة فيوجد فروق بين من كان مسماهم الوظيفي مدير ، أالخدمة المدنية الفلسطيني

ويوجد فروق بين من مسماهم الوظيفي مدير ورئيس قسم وموظف  ،عام ومدير وكانت لصالح مدير عام
فروق بين من كان مسماهم الوظيفي موظف وغير ذلك  يوجد، وكذلك وكانت لصالح رئيس قسم وموظف

ن هنالك بعض التفاوت بين أصحاب الرتب العليا أ إلى ويعزو الباحث ذلك ،وكانت لصالح موظف
ن مدير عام ليس كمدير أن مستوى المسؤولية والصالحية ألصحاب تلك الوظائف متباين حيث أباعتبار 

 ،في القرار على مستوى الحكومة ومشاركتهالمجريات  على هطالعاومدير ليس كرئيس قسم في نطاق 
 ن تختلف.أوبالتالي فإن درجة المسمى الوظيفي يمكن 

مسماهم الوظيفي مدير ورئيس قسم كان ما فيما يخص بعد األداء المالي يوجد فروق بين من أ     
ذلك  غيرويوجد فروق بين من مسماهم الوظيفي موظف و  ،وموظف وكانت لصالح رئيس قسم وموظف

ن الموظفين ورؤساء األقسام هم على اطالع ومعرفة أ إلى ويعزو الباحث ذلك ،وكانت لصالح موظف
  اإلداري.الموازنة من قبل الموظفين التنفيذين في الجهاز  إعدادبكيفية تحديد االحتياجات حيث يتم 

 
 نتائج فحص الفرضية السابعة

إلدراك ( α≤0.05)إحصائية عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة: )أنه التي تنص على 
الموازنة في تحسين األداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق  ةالمبحوثين ألثر جماع

 .معايير الحوكمة تبعًا لمتغير مكان العمل(
 ةالمبحوثين ألثر جماع إلدراك( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1

 .الموازنة تبعًا لمتغير مكان العمل(
 معايير لتطبيقالمبحوثين  إلدراك( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

 مكان العمل( لمتغير تبعاً  الحوكمة
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 المالي األداءالمبحوثين  إلدراك( α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .3
 مكان العمل( لمتغير اتبعً  الفلسطينية نيةالوط للسلطة

 
-Independent Sample tوالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة )     
test للمقارنة بين وسطين حسابيين لعينتين مستقلتين من أجل استخراج المتوسطات الحسابية )

جات الحرية وقيمة الداللة اإلحصائية، والجدول التالي واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة ودر 
 يوضح نتائج هذا االختبار.

(: نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة للمقارنة بين وسطين حسابيين لعينتين مستقلتين 33-4جدول رقم )
(Independent Sample t-testتبعًا لمتغير مكان العمل ) 

 spssمن إعداد الباحث بناء على تحليل  (33-4جدول)

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( السابق أنه 33-4تبين من خالل الجدول )     
(α≤0.05 ) مالي للسلطة الوطنية الفلسطينية الموازنة في تحسين األداء ال ةإلدراك المبحوثين ألثر جماع

في ظل تطبيق معايير الحوكمة تبعًا لمتغير مكان العمل والعرض التالي يوضح هذه النتيجة: ترفض 
( وهي قيمة 0.001الفرضية الصفرية لمجال األنشطة العامة التي تنظمها حيث بلغ مستوى الداللة له )

لسلطة التنفيذية حيث بلغ مستوى الداللة لهذا المجال قل من القيمة المفروضة، وترفض لمجال عالقتها باأ
( وهي قيمة أقل من القيمة المفروضة، وتقبل لمجال عالقتها بالسلطة التشريعية حيث بلغ مستوى 0.00)

على من القيمة المفروضة، وترفض لمجال الشفافية حيث بلغ أ ( وهي قيمة 0.361الداللة لهذا المجال )

 المجال
ت مجتمع المدني مؤسسا (=41Nوزارة المالية )

(35N=)  درجات
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.001 3.607 76 0.627 3.63 0.453 4.07 تنظمها التي العامة األنشطة
 *0.000 3.791 76 0.739 3.48 0.448 4.00 التنفيذية بالسلطة عالقتها
 *0.361 0.919 76 0.684 3.52 0.454 3.64 التشريعية بالسلطة عالقتها

 0.000 11.86 76 0.558 2.78 0.520 4.25 الشفافية
 *0.000 7.540 76 0.786 3.04 0.506 4.17 النزاهة

 *0.000 7.334 76 0.753 2.91 0.541 4.01 المساءلة
 *0.000 5.051 76 0.898 2.85 0.531 3.69 المشاركة

 0.000 9.476 76 0.822 2.54 0.456 3.97 المالي األداء
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قل من القيمة المفروضة، وترفض لمجال النزاهة حيث أ( وهي قيمة 0.000ال )مستوى الداللة لهذا المج
( وهي قيمة أقل من القيمة المفروضة، وترفض لمجال المساءلة 0.00بلغ مستوى الداللة لهذا المجال )

( وهي قيمة أقل من القيمة المفروضة، وترفض لمجال 0.000حيث بلغ مستوى الداللة لهذا المجال )
قل من القيمة المفروضة، أما أ( وهي قيمة 0.000يث بلغ مستوى الداللة لهذا المجال )المشاركة ح

قل من القيمة المفروضة، وعليه أ( وهي 0.000بالنسبة لمجال األداء المالي فقد بلغ مستوى الداللة له )
ق حيث كانت الفرو ، فقد تم رفض الفرضية الصفرية لبعض مجاالت الدراسة وقبولها لمجاالت أخرى 

 لصالح وزارة المالية .
ولكن الفريق  األهليللفريق  اكبير  اهنالك دور  أنالعاملين في الوزارة يرون  أنإلى  ويعزو الباحث ذلك     
يقوم بها لذلك كانت المتوسطات لصالح العاملين  أنالتي يجب  األدوارنه ما زال يوجد العديد من أيرى 

المتعلقة بالموازنة ولكن  لألنشطةهناك حوكمة  أنارة المالية يرون العاملين في وز  أنفي وزارة المالية كما 
فضل من أبمستوى  اوتصور  الديهم طموح أنوهذا يعني  ،قلأالحوكمة بدرجة  األهليالفريق  أعضاءيرى 

لي الما األداء أنوا أالمالي فقد تحيز العاملون في وزارة المالية لعملهم ور  األداء أماالوزارة  ألنشطةالحوكمة 
 مأمولوجود مستوى  إلىقل وهذا يشير أذلك بدرجة  األهليالفريق  أعضاء رأىجيد للسلطة الوطنية بينما 

 الحالي. األداءالمالي افضل من  األداءحول مستوى  األهليالفريق  أعضاءلدى 
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات والمقترحات

 :نتائج الدراسة
يتعلق بأثر جماعة الموازنة على تحسين األداء  فيماجملة من النتائج  إلى دراستهتوصل الباحث في      

 الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة. للسلطةالمالي 
ما أثر جماعة الموازنة في تحسين األداء المالي للسلطة  لى:عكانت نتائج السؤال األول والذي ينص فقد 

  :والذي تفرع منه ثالثة أسئلة الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة؟
ها، وعالقتها التي تقوم بالعامة الموازنة ضمن )األنشطة  ةثين لدور جماعدراك المبحو إما مستوى  .1

 (؟التشريعية طةل، وعالقتها بالسالتنفيذيةبالسلطة 
 المبحوثين لمستوى تطبيق الحوكمة بما يتعلق بإدارة الموازنة العامة؟ إدراكما مستوى  .2
 الفلسطينية؟المالي للسلطة الوطنية  لألداءالمبحوثين  إدراكما مستوى  .3

 ،(3.74) بمتوسط حسابيمرتفعة  أنهاالموازنة  عةبمجاالت العمل لجمافيما يتعلق  النتائجأظهرت      
وبعد  ازنة فقد كان بعد األنشطة العامةالمو  ةمجاالت العمل لجماع أبعادكل بعد من ب يتعلقفيما  أما

،  3.87)متوسط حسابيبدرجة مرتفعة و بطة التشريعية لوبعد عالقتها بالس عالقتها بالسلطة التنفيذية 
( %72.79 ،%75.21 ،%77.74) فكانتاألهمية النسبية حيث أما من  ،على التوالي (3.58، 3.67

 Nofianti, Novie( ودراسة )Roberts, 2015مع دراسة ) اتفقت ،األبعادلكل بعد من 
SusantiSuseno ,2014 ) في مساءلة الحكومة خالل دورة  اا مهمً الموازنة تلعب دورً  ةجماع في أن

في  (Uddin ,2010اختلفت مع دراسة ) و ، ثرت على األداء الماليأن تطبيق معايير الحوكمة أالموازنة و 
 .الموازنة تؤثر على السلطة التنفيذية مما يعكس على األداء المالي  ةتقوم بها جماع ن األنشطة التيأ

 أما مرتفعة( بدرجة 3.5أظهرت النتيجة الكلية بمتوسط حسابي )د فق الحوكمة يتعلق بمجالفيما  أما     
، 3.58) وبمتوسط حسابي( هة، المساءلة، النزا الشفافية)بدرجة مرتفعة لبعد  الحوكمة فقد كانت أبعاد

 وبمتوسط حسابي) بدرجة متوسطةفقد كانت المشاركة (  فيما يخص ) أما( على التوالي 3.5، 3.65
 ،%70.15، %73.68 ،%72.21حسب األهمية النسبية لكل بعد على التوالي )وكانت   (3.3

عايير الحوكمة ضمان ن تطبيق مفي أ (2019 ،صحراوي، صوان)مع دراسة  اتفقت، (66.59%
( 2020)مطر، دراسة واختلفت مع  ،للمحافظة على المال العام ورشادة استغالل وتسيير موارد الدولة

مرتفعة على عكس بعاد الحوكمة كانت بدرجة أن تطبيق في أ( 2019و) مصطفى، (2019)الكببجي ،و
 .كانت بدرجة متوسطةالتي الدارسة الحالية 
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فقد اتفقت  .(3.31) بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابيالي أظهرت النتيجة الكلية فيما يخص األداء الم أما
دارة المالية الرشيدة في اإل تلعبهإبراز الدور الذي  إلى( التي تهدف 2019، صوان،)صحراوي مع دراسة 

ت كان ( التي2016،)الكفارنةمع دراسة  ترشيد األنفاق انطالقا من تطبيق معايير الحكم الرشيد، واختلفت
تهدف إلى قياس شفافية الموازنة العامة الفلسطينية من خالل إتاحة بيانات الموازنة العامة بما فيها نشر 

المبحوثين لألداء المالي للسلطة  إدراكالوثائق األساسية أما الدراسة الحالية فكانت تهدف إلى قياس مدى 
 الوطنية الفلسطينية.

    
 :نتيجة الفرضية الرئيسية األولى

األداء المالي  في تحسين( لجماعة الموازنة α≤0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أثريوجد ال 
 :الفلسطينيةالوطنية للسلطة 

 للسلطةالمالي  األداءالنتائج بوجود عالقة ما بين مجاالت العمل لجماعة الموازنة على  أظهرت     
التي تقوم بها جماعة الموازنة  األنشطة أنبمعنى موجبة وقوية،  أنهاحيث اتضح  الفلسطينية،الوطنية 

(، 2017مع دراسة )سويقات، هذه النتيجة اتفقتوقد ، الفلسطينيةالوطنية  للسلطةالمالي  األداءثر على تؤ 
ن االنفتاح في عملية في أ ،(RuthCarlitz, 2013( وكذلك دراسة )Ling, Roberts ,2015) ودراسة

  .وبدورها تعزز األداء الحكومي عزز معايير الحوكمةيالموازنة 
 

 :فكانت النتائج األولىفيما يخص الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية  أما
  أثرال يوجد ( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لألنشطة التي تقوم بها جماعة الموازنة )

 :الفلسطينية الوطنية األداء المالي للسلطة تحسين في
المالي  األداءالتي تقوم بها جماعة الموازنة على  األنشطة بعد ما بين أثرنه يوجد أنتائج ال أظهرت      

ي تقوم والورش والندوات الت األنشطة أنالعالقة قوية وموجبة، بمعنى  أنالفلسطينية، حيث يتضح  للسلطة
مع دراسة ذه النتيجة هاتفقت  ،يةالفلسطينالوطنية  للسلطةالمالي  األداءعلى  الموازنة تؤثر بها جماعة

(RuthCarlitz ,2013) ( ودراسةMark Robinson, 2016 )هذه األنشطة والندوات والتقارير  في أن
 .ي التأثير اإليجابي على مخصصات الموازنة لصالح بعض القطاعاتفتساهم بشكل مباشر 

  أثرال يوجد ( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة المواز ) نة العامة بالسلطة
 :الفلسطينية الوطنية األداء المالي للسلطةتحسين  فيالتنفيذية 
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 األداءة التنفيذية على عالقتها بالسلطعلى بعد الموازنة  لجماعة أثرنه ال يوجد أالنتائج  أظهرت      
الدولة على  هيمنة في أن (2017عجرود،  ،بيغر مع دراسة )هذه النتيجة اتفقت  ،لوطنيةا للسلطةالمالي 

ساهم في ضعف التأثير على  الدولةالمدني وفرض األنظمة الحاكمة سيطرتها على المجتمع منظمات 
( Sophie  King,2014( ودراسة )Ling, Roberts,2015واختلفت مع دراسة ) ،السلطة التنفيذية

مجملها تطبيق معايير الحوكمة في  في أن (Nofianti, Novie SusantiSuseno ,2014دراسة )و 
 .الموازنة قد يحدث تأثير ولو قليال يقها ولكن المساهمة من قبل جماعةغاية من الصعب تحق

  أثرال يوجد ( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة الموازنة العامة بالسلطة )
 :الفلسطينية الوطنية األداء المالي للسلطةتحسين  فيالتشريعية 

المالي  األداءطة التشريعية على لعالقتها بالسلبعد الموازنة  لجماعة أثرنه ال يوجد أتائج الن أظهرت      
 .ةالفلسطينيللسلطة الوطنية 

 
 الفرضية الرئيسية الثانية للدراسة:نتيجة 

األداء  في تحسين( لتطبيق الحوكمة α≤0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أثرال يوجد  .1
 الفلسطينية. طنيةالو  المالي للسلطة

 الفلسطينية،المالي للسلطة الوطنية  األداءعلى  الحوكمةلتطبيق معايير  أثرنه يوجد النتائج أ أظهرت      
 (الشفافية والنزاهة والمساءلة والمشاركة) الحوكمةتطبيق معايير  أنبمعنى  ةوإيجابي قويةعالقة  وأظهرت

( ودراسة 2019اتفقت مع دراسة )صحراوي، صوان، ، سطينيةالفلالمالي للسلطة الوطنية  األداءسيزيد من 
 برشادهفي أن تطبيق معايير الحوكمة يحقق التنمية بما ينعكس على األداء ويهتم ( 2018، )خضرة

الحوكمة المحلية  أثر( حيث هدفت دراسة خضرة إلى معرفة 2018 )خضرة،واختلفت مع دراسة  النفقات.
ا الدراسة الحالية هدفت إلى معرفة العالقة بين تطبيق معايير مدارات بينفي ترشيد النفقات العمومية لإل

 الفلسطينية.الوطنية  للسلطةالحوكمة في إعداد الموازنة العامة واألداء المالي 
 

 الفرضية الرئيسية الثالثة للدراسة:نتيجة 
األداء تحسين  في( لجماعة الموازنة α≤0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أثرال يوجد  .2

 :الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة الوطنية المالي للسلطة
طة الوطنية الفلسطينية في ظل لللس المالي األداءالموازنة على  ثر لجماعةأنه يوجد أالنتائج  أظهرت    

( 2016ايك، )الح دراسةمع هذه النتيجة اتفقت ، وقد كانت العالقة قوية وموجبةو ، الحكومةتطبيق معايير 
يات تطبيق معايير الحوكمة على المؤسسات الحكومية واألداء العام سواء آلبوجود عالقة ارتباط قوية بين 
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غلب أ الجهاز الحكومي في  في أن( 2017، عجرود واختلفت مع دراسة ) غربي، ،اوظيفي أو اكان مالي
الحاكمة سيطرتها على طبيعة وبالتالي فرض األنظمة األحيان ينكر وجود منظمات المجتمع المدني 
حيث هدفت إلى  (Zhang,2018واختلفت مع دراسة ) .العالقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني

معرفة دور المنظمات غير الحكومية في مناصرة السياسات العامة واستجابة الحكومة في الصين للضغوط 
لية هدفت إلى معرفة األدوات واألنشطة التي تقوم الذي تمارسه المنظمات غير الحكومية بينما الدراسة الحا

    بها جماعة الموازنة في التأثير في السياسات المالية وإعداد الموازنة في فلسطين.
 

 :الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثالثة فكانت النتائجب يتعلقفيما  أما
  أال يوجد( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05لأل ) نشطة التي تقوم بها جماعة الموازنة

 الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة. الوطنية األداء المالي للسلطةتحسين  في
طة لالمالي للس األداءالتي تقوم بها جماعة الموازنة على  لألنشطة ثرأنه يوجد أالنتائج  أظهرت     

حيث اتفقت مع دراسة  وموجبة.نت العالقة قوية الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة، وكا
(Robinson , 2006 إن مبادرات المجتمع المدني تساهم في تحسين شفافية قرارات الموازنة وزيادة )

 Leny Nofianti, Novie)الوعي بالموازنة وفي مخصصات الموازنة لصالح المجتمع واختلفت مع دراسة 
Susanti Suseno: 2014) فحص العوامل المؤثرة على تنفيذ إدارة الحوكمة الرشيدة  التي هدفت إلى

على مساءلة الحكومة بينا الدراسة الحالية هدفت إلى معرفة العالقة بين األنشطة التي تمارسها  وأثرها
 الموازنة وتطبيق معايير الحوكمة ةجماع

  ثرأال يوجد ( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 لعالقة جماعة المو ) السلطة التنفيذية بازنة
 .الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمةالوطنية األداء المالي للسلطة تحسين  في

ة التنفيذية على األداء المالي للسلطة طثر لعالقة جماعة الموازنة بالسليوجد أنه ال أأظهرت النتائج      
دراسة الحالية مع دراسة اختلفت الالوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة. 

(Uzzaman,2010)  حيث هدفت إلى تحليل مستوى المشاركة الشعبية وتطبيق الديمقراطية على إصالح
الحكم في البلدان النامية بينما الدراس الحالية هدفت إلى معرفة أثر جماعة الموازنة واألنشطة التي تقوم 

  طة التنفيذية.لبها وعالقتها بالس
  ذو  ثرأال يوجد( داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 ) بالسلطة  جماعة الموازنةلعالقة

 .الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمةالوطنية األداء المالي للسلطة تحسين  في التشريعية
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المالي للسلطة  األداءطة التشريعية على للعالقة جماعة الموازنة بالس أثريوجد نه أأظهرت النتائج      
 طنية الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة، وكانت العالقة قوية وموجبة.الو 
 

 :الرابعة نتائج الفرضية الرئيسية
ال توجد فروق ذات داللة إلدراك المبحوثين ألثر جماعة الموازنة )األنشطة التي تنظمها( )عالقتها  .1

الديمغرافية )الجنس، المسمى الوظيفي،  تبعا للمتغيرات)عالقتها بالسلطة التشريعية( بالسلطة التنفيذية( 
 .(α≤0.05)المؤهل العلمي، مكان العمل( عند مستوى الداللة 

تنظمها( التي  )األنشطةجماعة الموازنة  ألثرفروق إلدراك المبحوثين  وجدت نه الأالنتائج  أظهرت      
وجد فروق ، وإنه ال تالجنسر لمتغي التشريعية( تبعاطة لبالس التنفيذية( و)عالقتهاطة لبالس و)عالقتها

عالقتها التنفيذية( )لطة )عالقتها بالس التي تنظمها( األنشطةجماعة الموازنة ) ألثرإلدراك المبحوثين 
جماعة  ألثروجد فروق إلدراك المبحوثين ال ت، وأنه لمتغير المسمى الوظيفي التشريعية( تبعا لطةبالس

طة التشريعية( تبعا لمتغير ل)عالقتها بالس طة التنفيذية(لبالسعالقتها ) التي تنظمها( األنشطةالموازنة )
 المؤهل العلمي.

 -يلي: فيما يتعلق بمجال العمل فكان يوجد فروق لبعض المتغيرات فكانت النتائج كما  أما
طة لعالقتها بالسالتي تنظمها( ) األنشطةجماعة الموازنة ) ألثروجد فروق إلدراك المبحوثين تنه أ    
وجد فروق ال ت، وأنه حيث كانت لصالح العاملين في وزارة المالية، ذية( تبعا لمتغير مكان العملالتنفي

 .طة التشريعية( تبعا لمتغير مكان العمللبالس )عالقتهاجماعة الموازنة  ألثرالمبحوثين إلدراك 
ن ألثر تطبيق ( في أنه ال توجد فروق في استجابة المبحوثي2020اتفقت بشكل جزئي مع دراسة )مطر،   

معايير الحوكمة في سياسات االختيار والتعيين في المناصب اإلدارية العليا في القطاع الحكومي في 
 .المحافظات الجنوبية والتي تعزى لمتغير الجنس

 
  :نتائج الفرضية الرئيسية الخامسة

( ، المساءلة، المشاركةالشفافية، النزاهةال توجد فروق ذات داللة إلدراك المبحوثين لمعايير الحوكمة ) .2
مكان العمل( عند مستوى الداللة المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي،  الديمغرافية )الجنس، تبعا للمتغيرات

(α≤0.05): 
الشفافية، النزاهة، المساءلة، ) لمعايير الحوكمةدراك المبحوثين وجد فروق إلتنه أالنتائج  أظهرت -

 نثى.ألصالح  حيث كانت ،( تبعا لمتغير الجنسالمشاركة
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)الشفافية، النزاهة، المساءلة، دراك المبحوثين لمعايير الحوكمة وجد فروق إلتنه أالنتائج  أظهرت -
 .حيث كانت لصالح بكالوريوس ،لمتغير المسمى الوظيفي ( تبعاالمشاركة

ة، ، المساءل، النزاهة)الشفافيةدراك المبحوثين لمعايير الحوكمة وجد فروق إلنه تأالنتائج  أظهرت -
 ،لبعد الشفافية لصالح رئيس قسم وموظف وغير ذلك حيث كانت( تبعا لمتغير المؤهل العلمي المشاركة

ولبعد المساءلة كانت لصالح موظف ولبعد المشاركة  ،ولبعد النزاهة كانت لصالح رئيس قسم وموظف
 كانت لصالح مدير عام ورئيس قسم وموظف.

، ، المساءلة، النزاهة)الشفافيةحوثين لمعايير الحوكمة دراك المبوجد فروق إلنه تأالنتائج  أظهرت -
  .كانت لصالح وزارة الماليةتبعا لمتغير مكان العمل ( المشاركة

وجد فروق في معرفة دور تنه في أ( Leny ,2014( ودراسة )2018، اتفقت مع دراسة )رقوب     
مع دراسة  تاختلفو  ،عا لمتغير الجنسنفاق العمومي على تحقيق التوازنات النقدية والمالية تبحوكمة اإل
المؤهل العلمي( حيث أظهرت النتائج  ،)الجنس، والمسمى الوظيفي ( بشكل جزئي لبعدي2019،)مصطفى

لمتغير الجنس  ى تعز و  ،جمالي محور الحوكمةإوجد فروق في متوسط استجابات المبحوثين حول تنه ال أ
 . والمؤهل العلمي والمسمى الوظيفي

 
 :ة الرئيسية السادسةنتائج الفرضي

الديمغرافية )الجنس، المسمى  للمتغيرات المالي تبعاال توجد فروق ذات داللة إلدراك المبحوثين لألداء  .3
 :(α≤0.05)الوظيفي، المؤهل العلمي، مكان العمل( عند مستوى الداللة 

حيث كانت لصالح  ،الجنستبعا لمتغير  المالي لألداءالمبحوثين  إلدراكوجد فروق تنه أالنتائج  أظهرت -
 .نثىأ

حيث  ،لمتغير المسمى الوظيفي المالي تبعاالمبحوثين لألداء  إلدراكوجد فروق ت نهأالنتائج  أظهرت -
 .كانت لصالح بكالوريوس

حيث كانت  ،تبعا لمتغير المؤهل العلمي المالي لألداءالمبحوثين  إلدراكوجد فروق ت نهأالنتائج  أظهرت -
 وموظف.لصالح رئيس قسم 

حيث كانت  ،تبعا لمتغير مكان العمل المالي لألداءالمبحوثين  إلدراكوجد فروق ت نهأالنتائج  رتأظه -
 المالية.لصالح وزارة 
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( بشكل جزئي 2019دراسة )صحراوي، صوان، و (، 2016، )الحايكهذه النتيجة مع دراسة  اتفقت      
في أنه يوجد أثر لتطبق معايير العمل(  العلمي، مكان المؤهل)لبعد فيما يخص تحسين األداء المالي تبعا 

 .الحوكمة يساهم في تحسين كبير باألداء تبعا لمتغير الجنس والمسمى الوظيفي والمؤهل العلمي
 

 التوصيات
الموازنة بالمشاركة في مراحل  تتاح الفرصة لجماعة أنالدراسة، من الضروري  أهدافلكي تتحقق      
هم فيما أيوفير الفرص لمؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بالتعبير عن ر ن يتم توأالموازنة العامة،  إعداد

تجاه  األنظاربالموازنة العامة للدولة، وال بد من تصويب  والمتمثلةيتعلق بالسياسات المالية الحكومية 
زنة ة وعلى المواالمالي للسلط األداءمن خالل الرقابة على  يقدمه الذيغياب المجلس التشريعي، والدور 

يجب  األمركذلك  ،والنفقات وحول الدين العام باإليراداتالعامة  ومساءلة الحكومة حول كيفية التصرف 
ن تطبق الموازنة أعلى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني تطبيق معايير الحوكمة وفق المعايير الدولية و 

توصيات  إلىوصيات الدراسة وقد تم تصنيف ت ،المالي األداءالتشاركية لما لها من دور في تحسين 
 كما يلي: تخص الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، والباحثين المستقبليين

 
 :الحكومةمتعلقة ب توصيات أوال:

مشجعة ومحفزة على توجه ديمقراطي  وتشريعية( سياسية)تشاركية  تمكينيهبيئة  توفيربالحكومة  تقوم أن -
والعمل على تكريس مقاربة تشاركية  الدولة،من هيمنة بما يقلل  مع مؤسسات المجتمع المدنيتشاركي 

طر الشراكة والتعاون من حوار وتشاور في التنفيذ والرقابة بين الحكومة ومختلف أتفعيل  إلىتهدف أساسا 
 الفاعلة.المؤسسات 

والقوانين  األنظمةتعزيز سن قوانين وتشريعات بحق الحصول على المعلومة و إلى الحكومة  تتوجه أن -
من خالل مراجعة  ، وذلكفي مختلف مراحل إعداد الموازنة العامة مةوكالحيضمن تطبيق معايير بما 

الفلسطيني على توسيع  اإلداري قوانين الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي وحث القيادات في الجهاز 
 المالية.وتحديد المخصصات  ةللوزار دائرة المشاورة عند تحديد االحتياجات 

 .أكبرالموازنة بشكل  ةلتعزيز دور جماع االنتخابات وتفعيل عمل المجلس التشريعي ءإجراضرورة  -
مرحلة صياغة مسودة الموازنة في الموعد المحدد لتصبح  وباألخصالموازنة  إعدادضرورة نشر مراحل  -

م يت أنوالخبراء والمواطنين قبل  واألكاديميينمتاحة للنقاش العام من قبل مؤسسات المجتمع المدني 
 النهائي.صياغتها بشكلها 
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همية المشاركة أ نشر ثقافة المشاركة والتأكيد على و توفير رؤية تنموية للمجتمع المدني الفلسطيني  -
ن على وتحمل الفرد مسؤوليته تجاه المجتمع، بما يقلل من مظاهر االتكالية واالغتراب السياسي، لذا يتعي

باط بين تأسيس التوجهات الحكومية وقضايا المجتمع الحكومة كسب ثقة المجتمع من خالل تحقيق االرت
ليات واضحة ومحددة تساهم في مشاركة فاعلة وتمثيل حقيقي لكل مكونات المجتمع آوتطوير  وحاجاته

 .المدني في النقاشات الخاصة بالموازنة العامة
منح القطاع قانونية وتشريعية من شانها  إصالحات إلدخالالمنظومة الحكومية وفقا  وإصالحث يتحد -

 .يخدم الدولة فاعلالمدني مزيد من االستقاللية والدعم والتعامل مع تلك المؤسسات المدنية كقطاع 
الخاص بالوزارات ذات  اإللكترونيةن يتم نشر البيانات والتقارير ومسودات الموازنة من خالل المواقع أ -

 .العالقة
 

 :المجتمع المدني تمؤسساتوصيات متعلقة بثانيا: 
 إجراءاتفي التأثير على الموازنة العامة من خالل اتخاذ  أكبركون لمنظمات المجتمع المدني دور ي أن -

من خالل توسيع المشاركة الشعبية تحسن من عمليات المراقبة ومساءلة الحكومة بفاعلية وكفاءة 
موازنة العامة وفهم عقد المزيد من الدورات التدريبية حول تحليل الو ووسائل التواصل االجتماعي  واإلعالمية

 حكوميين.وموظفين  وإعالميين نوأكاديمييالسياسات المالية بحضور خبراء و البيانات 
ومؤسسات  إعالميةلدعم شفافية الموازنة بحيث يتكون من مؤسسات  األهليالفريق  أعضاءزيادة  -

العامة  لموازنةعلى كافة مراحل عملية ا ومستقال امن المجلس التشريعي لتكون مراقب وأعضاءحكومية 
 .قات التي تواجه الموازنة العامةومواجهة كافة المعي

نجاعة في التأثير بالسلطة  أكثرلتكون  واألدواتتطوير الوسائل على منظمات المجتمع المدني  -
بوضع المسودات  إشراكهمالتنفيذية من خالل تعزيز العالقة مع قيادات الجهاز البيروقراطي لكي يتم 

 بالوزارات.ة للموازنات الخاص
الموازنة  االستفادة من تجارب جماعةعمل شبكات قاعدية و لدعم شفافية الموازنة  األهليالفريق على  -

 والدولة.المواطن  بينا هي الوسيط نهأو  خاصةوجودها لتثبت جدارتها وضرورة  أكبر بشكل أخرى في دول 
ووضعها ضمن  أهميتهاامة وبيان الع فهم الموازنة حول أهميةرفع الوعي العام للمجتمع الفلسطيني  -

 المجال.عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا  أولويات
 .الفلسطينيالشأن العام للمجتمع  أهميتها فيوبيان  والمساءلة نشر ثقافة الشفافية -
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 :المستقبليين الباحثينتوصيات متعلقة ب ثالثا:
 أكثرن خالل إدخال مؤشرات كمية وأدوات بمواضيع الموازنات م أكثريوصي الباحث باالهتمام  -

 للحكومة.تخصصية في األداء المالي 
في تحسين األداء المالي مع  وأثرها التشاركيةيوصي الباحث بإجراء دراسات مستقبلية حول الموازنات  -

 الحوكمة.التركيز على معايير 
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  المحكمين أسماء(: 1ملحق رقم )

 كان العملم التخصص الدرجة العلمية االسم الرقم
 جامعة بيرزيت عامة  إدارة مساعد أستاذ قعد زايد أبومحمد  1
 جامعة القدس المفتوحة عامة  إدارة مشارك أستاذ عبيدمحمد احمد شاهر  2
 وحةتجامعة القدس المف تكنولوجيا المعلومات مشارك أستاذ الصباحوجيه يوسف  3
 جامعة القدس ابوديس ة إدارة تنموي مساعد أستاذ قنامصالح سلمان زياد  4
 جامعة النجاح الوطنية  علوم سياسية  ربروفسو  رائد نعيرات 5
 جامعة بيرزيت إدارة أعمال بروفسور سلطان سامي سهيل 6
 جامعة القدس المفتوحة لإدارة أعما مشارك أستاذ مصلح محمد محمود عطية 7
 امعة القدس ابوديسج واقتصاد إدارة مشارك أستاذ الكرنز محمود سليمان سعدي 8
 األمريكيةالجامعة العربية  ومالية  إدارة مساعد أستاذ شرابه أبومحمد  9

 الدولية اإلغاثةمنظمة  لإدارة أعما دكتوراه  الشوبكي عبد هللاميساء محمود  10
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:االستبيان :(2ملحق رقم )  

 

المفتوحة القدس جامعة  
العلميعمادة الدراسات العليا والبحث   

والسياسات العامة  اإلدارة  
 ....الفاضلة ، األخت...الفاضل األخ

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم
الالزمة إلجراء دراسة في  المعلومات لجمع صممت التي االستبانة هذه أيديكم بين نضع أن يسرنا

موازنة في تحسين األداء جماعة ال "أثر عنوان، تحت "تخصص الماجستير في "اإلدارة والسياسات العامة
 "المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تطبيق معايير الحوكمة.

ثر جماعة الموازنة ممثلة بالفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة على أ التعرف إلى الدراسة هذه حيث تهدف
ظل التوجهات الحكومية  الوطنية في العامة، ودور هذا الفريق في السعي إلى تحسين األداء المالي للسلطة

 .تطبيق معايير الحوكمة نحو
على فقرات االستبانة بدقة ووفق ما ترونه  باإلجابة التكرم منكم نأمل المجال، هذا في رأيكم ونظًرا ألهمية

 مناسًبا.
 .فقط العلمي البحث ألغراض إال تستخدم أن جميع إجاباتكم ستعامل بسرية تامة ولن ونحيطكم علًما

 واالحترام التقدير فائق بولبق وتفضلوا
 

 المشرف: د.صالح صبري                        الطالب: أحمد محمد أنيس زيود                   
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 :البيانات الشخصية: األول القسم

 تحليل بغرض لعينة الدراسة، والوظيفة االجتماعية الخصائص بعض على التعرف إلى القسم هذا يهدف
 المربع في (√) إشارة بوضع التكرم باختيار ما يالئمكم من خيارات وذلك منكم نرجو لذا بعد، بما النتائج

 .الختيارك المناسب
 

 النوع االجتماعي   .1
 أنثى.2            ذكر   .1
 

 المؤهل العلمي  .2
 دراسات عليا  .3       بكالوريوس .2         فأقلدبلوم  .1
 

 المسمى الوظيفي .3
 قسم رئيس .3             مدير .2            عام مدير .1 
 ......... حدد(من فضلك ) ذلكغير .5              موظف .4 
 

 
 مكان العمل .4

 مؤسسات مجتمع مدني .2      وزارة المالية .1
 

 

 القسم الثاني: فقرات االستبانة:
في المربع  (√) ك بوضع عالمة، وذلالتاليةعدم موافقتك على مدى صحة العبارات  أوحدد درجة موافقتك 

 : الختياركالمناسب 
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موافق  نص الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 الموازنة ةالعمل لجماع مجاالت األول:المجال 
 .: يقصد بها الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في فلسطينجماعة الموازنة

 
 التي تنظمهاالمحور األول: األنشطة العامة 

تنظم جماعة الموازنة الورش الكافية للتأثير في إعداد الموازنة بما  .1
 يحقق أهداف جماعة الموازنة.

     

تنظم جماعة الموازنة المؤتمرات المتخصصة بمناقشة الموازنة العامة  .2
 لجعلها أكثر انسجاًما مع احتياجات جميع فئات المجتمع.

     

زنة بإجراء تحليالت قطاعية للتأثير على توزيع أوجه تقوم جماعة الموا .3
 اإلنفاق في الموازنة.

     

العامة تقوم جماعة الموازنة بإجراء تحليل لعالقة الموازنة بالسياسات  .4
 التأثير في بنودها. بغية

     

تتابع جماعة الموازنة أثر الموازنة على مختلف األصعدة، وخاصة  .5
 اعية(.)االقتصادية واالجتم

     

      تركز جماعة الموازنة على تحليل أثر الموازنة على الفئات المهمشة. .6
الموازنة على تبسيط الموازنة العامة لتصبح قابلة للفهم  ةتعمل جماع .7

 من قبل المواطنين.
     

تقوم جماعة الموازنة بتنظيم أنشطة تدريبية كافية للمواطنين تتعلق  .8
 ة.بقضايا الموازن

     

      تعمل جماعة الموازنة على مراقبة األداء الحكومي عند تنفيذ الموازنة. .9
      تعمل جماعة الموازنة على مراقبة اإلنفاق الحكومي عند تنفيذ الموازنة. .10
تعمل جماعة الموازنة على إعداد موازنات مستجيبة تلفت نظر صن اع  .11

 فئات المجتمع. السياسات ألثر الموازنة على بعض
     

 بالسلطة التنفيذية عالقتها الثاني:المحور 
تقوم جماعة الموازنة بمراقبة صالحيات السلطة التنفيذية فيما يتعلق  .12

 بإعداد الموازنة.
     

مسودتها تقوم جماعة الموازنة بتتبع عمل الموازنة في مرحلة إعداد  13
 قبل الوحدات اإلدارية في الوزارات. من
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موافق  نص الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

تقوم جماعة الموازنة بتنفيذ األنشطة الالزمة للتأثير على األجهزة  14
 اإلدارية في إعداد مسودة الموازنة.

     

تتعمد جماعة الموازنة نشر التقارير ذات الصلة ببنود الموازنة في  .15
 الفترة التي يتم فيها إعداد مسودة الموازنة.

     

طوط اتصال مع السلطة التنفيذية تتعلق تقوم جماعة الموازنة بفتح خ 16
 بإعداد مسودة الموازنة.

     

تقوم جماعة الموازنة بقياس مدى االستخدام األمثل للموارد العامة  .17
 ضمن مخصصات الموازنة.

     

تتحقق جماعة الموازنة من استجابة السلطة التنفيذية لنتائج تقارير  18
 ناسب.المراجعة الخاصة بالموازنة بشكل م

     

( جلسات االستماع لوزير تنظيم وحضورتحرص جماعة الموازنة على ) 19
 المالية حول قضايا الموازنة العامة.

     

 عالقة جماعة الموازنة بالسلطة التشريعية المحور الثالث:
جماعة الموازنة وعالقتها بالسلطة بسبب غياب السلطة التشريعية في فلسطين فإن الفقرات التالية تشير إلى التوجهات المستقبلية ل

 التشريعية من وجهة نظر الفريق األهلي.

تدفع جماعة الموازنة باتجاه ممارسة السلطة التشريعية لصالحياتها  .20
 الدستورية في إعداد الموازنة.

     

تستهدف جماعة الموازنة في خططها اللجان البرلمانية المختصة  .21
 شؤون الموازنة. بشؤون الموازنة في مناقشة

     

ترى جماعة الموازنة أن فتح قنوات اتصال مع أعضاء السلطة  22
التشريعية في القضايا ذات الصلة بالموازنة يسهم في تحقيق أهداف 

 جماعة الموازنة.

     

تضع جماعة الموازنة دلياًل مبسًطا حول إعداد الموازنة عند تشكيل  .23
 الموازنة. السلطة التشريعية، لنشر ثقافة

     

يمكن لجماعة الموازنة أن تستهدف أعضاء السلطة التشريعية ببرامج  .24
 تدريبية حول قضايا الموازنة.

     

     تحرص جماعة الموازنة على حضور جلسات السلطة التشريعية  .25
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موافق  نص الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 الخاصة بمناقشة الموازنة. 
 

26. 
السلطة  تضع جماعة الموازنة على أجندتها إثارة النقاش لدى

 التشريعية حول أثر الموازنة على الفئات المهمشة.
     

 
27. 

تعمل جماعة الموازنة على نقل وجهات نظر المواطنين حول الموازنة 
 للسلطة التشريعية.

     

 
28. 

تحرص جماعة الموازنة على توفير المعلومات ألعضاء السلطة 
 التشريعية حول الواقع االقتصادي واالجتماعي. 

     

 
29. 

تحرص جماعة الموازنة على المشاركة في أي لجان قد تشكلها السلطة 
 التشريعية تتعلق بإعداد الموازنة العامة.

     

 
30. 

للسلطة تقدم جماعة الموازنة الخيارات والبدائل المتعلقة بإعداد الموازنة 
 .التشريعية

     

شريعية في مراحل تدعم جماعة الموازنة زيادة صالحيات السلطة الت .31
 إعداد الموازنة.

     

 المساءلة، المشاركة( النزاهة، الشفافية،الحوكمة ) المجال الثاني: معايير

 المحور األول: الشفافية

المطبقة  تحرص وزارة المالية على أن تتسم األنظمة والتعليمات 32
 والخاصة بالموازنة بالوضوح.

     

بطريقة تضمن وصولها لكافة األطراف  األنظمة والتعليمات يتم نشر 33
 ذات العالقة.

     

      الرقابية ذات الصلة بالموازنة بواجباتها بمهنية. الهيئات تقوم 34
      تنشر وزارة المالية التقارير المتعلقة بالموازنة بشكل دوري. 35
تنشر وزارة المالية المعلومات المتعلقة بالموازنة كافة على الموقع  36

 اإللكتروني للوزارة.
     

      فيما يتعلق بالموازنة العامة. تتبنى السلطة الوطنية االنفتاح 37
 

38 
تسمح السلطة الوطنية لجماعة الموازنة باالطالع على جميع 

 المعلومات دون إخفاء أي منها.
     

 
39 

وزارة المالية( على نشر الوعي بأهمية شفافية الوطنية )تعمل السلطة 
 لمعلومات المتعقلة بالموازنة العامة.ا
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موافق  نص الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

تبسط وزارة المالية اإلجراءات الخاصة بإعداد الموازنة العامة لتكون  40
 سهلة الفهم على المهتمين.

     

 
41 

تتيح السلطة الوطنية )وزارة المالية( المجال لوسائل اإلعالم كافة 
 لتغطية األخبار الخاصة بالموازنة العامة.

     

 محور الثاني: النزاهةال

 
42 

تلتزم الوزارات الفلسطينية بالمهام المناطة بها إلعداد الموازنة وفًقا 
 للقانون.

     

      تعمل الوزارات الفلسطينية على توضيح دورها في إعداد الموازنة. 43
 

44 
تلتزم الوزارات الفلسطينية بإتاحة المعلومات الخاصة بالموازنة لجميع  

 المهتمة دون تمييز.الجهات 
     

تتأكد الجهات الرقابية أن الوزارات الفلسطينية تقوم بتنفيذ مهامها وفًقا  45
 للتشريعات المؤسساتية.

     

 
46 

يتجرد العاملون في وزارة المالية من المصالح الشخصية عند إعداد 
 وتحضير الموازنة العامة.

     

وظفيها باالطالع على مدونة السلوك ُتلزم جميع الوزارات الفلسطينية م 47
 األخالقي في الجهاز الحكومي ألغراض إعداد الموازنة العامة.

     

 المحور الثالث: المساءلة
تقوم الجهات ذات العالقة بمساءلة جهات االختصاص بالموازنة العامة  48

 عند الحاجة لذلك.
     

ة التي تقوم بها تحرص وزارة المالية على متابعة عملية المساءل 49
 الجهات ذات العالقة والتي تتعلق بالموازنة.

     

يتم محاسبة الموظفين من مختلف المستويات اإلدارية في حال مخالفة  50
 التشريعات المتعلقة بالموازنة العامة.

     

تساهم إجراءات الحكومة في الكشف عن المتورطين في الفساد مهما  51
 كانت رتبتهم التنظيمية.

     

في وزارات السلطة الوطنية مبدأ  الداخلية تمارس وحدات الرقابة 52
 المساءلة بفاعلية فيما يتعلق بالموازنة العامة.

     

     يدرك العاملون في الوزارات بوضوح القواعد المطلوب االلتزام بها  53
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موافق  نص الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 وعواقب مخالفتها.
 المحور الرابع: المشاركة

 
54 

عالقة بقضايا الموازنة في تنظيم أنشطة متعلقة تشارك الجهات ذات ال
 بالموازنة مع الجهات الحكومية ذات االختصاص.

     

 
55 

تشارك مؤسسات المجتمع المدني بفاعلية في اللقاءات التي تنظمها 
 الحكومة وتتعلق بقضايا الموازنة.

     

 
56 

تشارك أطراف من خارج الحكومة في لجان حسب االختصاص 
 في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة. للمساعدة

     

 
57 

تشارك أطراف من خارج الحكومة في تقديم مقترحات لحل المشكالت 
 المتعلقة بإعداد الموازنة.

     

 
58 

تدعم الحكومة مشاركة جهات من المجتمع المدني في تقديم مقترحات 
 إلعداد الموازنة.

     

 المجال الثالث: األداء المالي
 

      تعكس الموازنة العامة األولويات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني. 59
يعكس حجم اإلنفاق على القطاعات المختلفة من الموازنة أولوية كل  60

 القطاعات.
     

يتم تمويل الموازنة العامة بصورة تضمن الكفاءة في استغالل الموارد  61
 المتاحة كافة.

     

ة العامة بما يضمن تلبية احتياجات جميع فئات يتم إعداد الموازن  62
 المجتمع.

     

 يتم إعداد الموازنات العامة بما يضمن الترشيد في النفقات دون التأثير 63
 على حجم الخدمات العامة.

     

ينسجم توزيع النفقات العامة في الموازنة مع األهداف التنموية في  64
 فلسطين.

     

عكسية التي يتم الحصول عليها من عمليات تنفيذ تعمل التغذية ال  65
 الموازنة على عدم انحراف الموازنة عن المخطط لها.

     

     عند إعداد الموازنة العامة يتم الحرص على إنصاف جميع فئات  66
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موافق  نص الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 المجتمع الفلسطيني.
يؤخذ بعين االعتبار عند إعداد الموازنة العامة في فلسطين إنصاف  67

 اإلعاقة...( الشباب، أصحابهمشة )المرأة، الفئات الم
     

تصب السياسات المالية للسلطة الفلسطينية في تحقيق التنمية في  68
 المجتمع الفلسطيني.

     

      السياسات المالية للسلطة قادرة على معالجة ظاهرة البطالة. 69
هرة الفقر السياسات المالية للسلطة الوطنية قادرة على التعامل مع ظا 70

 في المجتمع الفلسطيني.
     

تسهم السياسات المالية للسلطة الفلسطينية في الحد من الفساد  71
 المالي.

     

 

 شكًرا لحسن تعاونكم
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  :تسهيل مهمة الباحث: (3ملحق رقم )

 

 


