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 المستخلص

ستهالك الموارد التنظيمية من قبل  شغيلية كنظام إداري لتحسين كفاءة وفعالية ا لقد تم النظر بجدية في نظام الموازنة الت

ا اانتبا   وفقالا للظروف الحالية في ه ا الصتتتتدد   عليهاالحكومات على المستتتتتويين الووني والمحليل ل لن  من المهم  دال

وقد تم ي تحول دون تنفي  الموازنة التشغيلية في الجامعات )كربالء  بغداد  بابل( تبحث الدراسة الحالية في العقبات الت

البحث تحديد ثالثة عوامل رئيستتية في التنفي  النا ل للموازنة التشتتغيليةق القدرة والستتلقة والقبولق والهدف من 

الحالي من حيث الغرض وهو ووبق البحث  هو بحث معوقات عملية تنفي  الموازنة التشتتتتتتتغيلية في عينة من الجامعات

من رؤستتاء  امعات وعمداء  419مجال وصتتفي من حيث كيفية  ما المعلوماتل كما لتتمل المجتما في ه   الدراستتة 

كليات ورؤستتاء اقستتام الشتتمون المالية والرقابة والتدقيق الداللي والمحاستتبين والمدققين  وقد استتتادم ااستتتبيان ك داة 

ا من مجتما البحث وكان التيارهم كعينة تم استتتتتادام برنام  217 لجما البيانات  وقد وزعت على  (SPSS) عضتتتتوال

والتبار الفرضيات في ه   الدراسة  باستادام  ,ايضاال  تم التحقق من موثوقية أداة البحث باستادام معامل ألفا كرو نباخ

مت الموافقة عليها  بعبارة وأظهرت النتائ  أن  ميا فرضتتتتتتيات البحث ت  ( غير المعياريKruskal-Wallisالتبار)

 ألرى في الوقت الحاضتتر  تتمتا الجامعات )كربالء  بغداد  بابل( بالقدرة والستتلقة والقبول لتنفي  الموازنة التشتتغيلية 

ومن اهم التوصتتيات هي مرا عة ااستتتراتيجيات لتعايا القدرة والستتلقة والقبول لتنفي  الموازنة التشتتغيلية بشتتكل أك ر 

 امعاتلفعالية في الج
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Obstacles to Implementing the Operational Budget 

An Exploratory Study in the Universities of Baghdad - Karbala - Babylon 

Shireen Tawfeeq Ali 1  ,  Ali Dakhil Sakhil 2 

Abstract 

The operating budget system has been seriously considered as a management system 

to improve the efficiency and effectiveness of the consumption of organizational 

resources by governments at the national and local levels. Therefore, it is very 

important to pay attention to it according to the current circumstances in this regard. 

The current study examines the obstacles that prevent the implementation of the 

operational budget in universities (Karbala, Baghdad, Babil). Three main factors have 

been identified in the successful implementation of the operational budget: capacity, 

authority and acceptance. The aim of the research is to examine the obstacles to the 

process of implementing the operational budget in a sample of universities. The 

current research has been applied in terms of purpose, which is a descriptive field in 

terms of how information is collected. The community also included in this study 419 

university presidents, deans of colleges, heads of departments of financial affairs, 

control and internal auditing, accountants and auditors, and the questionnaire was 

used as a tool to collect data, and it was distributed to 217 members of the research 

community and their selection was as a sample. The (SPSS) program was also used. 

From the reliability of the research tool using the Alpha Crow Nbach coefficient, and 

testing the hypotheses in this study, using the non-standard (Kruskal-Wallis) test, and 

the results showed that all the research hypotheses were approved, in other words at 

 الباحثينانتساب 

  قسم الشمون المالية   امعة كربالء 1  

 56001 كربالء   العراق

 
  كلية القب البيقري   امعة كربالء 2

 56001  كربالء  العراق

 
1 Shireen.t@uoker.bala.edu.iq  
2 Ali.dakhil@uoker.bala.edu.iq 

 

   المؤلف المراسل 2

 

 معلومات البحث

  2022حايران  تأريخ النشر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiliation of Authors 
1 University of Karbala, 

Financial Affairs Department, 

Iraq, Karbala, 56001  

 
2 University of Karbala, College 

of Veterinary Medicine, Iraq, 

Karbala, 56001  

 
1 Shireen.t@uoker.bala.edu.iq  
2 Ali.dakhil@uoker.bala.edu.iq 

 
2 Corresponding Author 

 

 

Paper Info. 

Published:  June 2022 

 

 

 

 مجـلــة كليـــة الكــوت الجـامعـــة للعلـوم اإلنسانيـة
ISSN (E) : 2707 – 5648      II      ISSN (P) : 2707 – 563X    

www.kutcollegejournal1.alkutcollege.edu.iq 

  2022حزيران  ،   1  ،  العدد  3  المجلد

mailto:Shireen.t@uoker.bala.edu.iq
mailto:Ali.dakhil@uoker.bala.edu.iq
mailto:Shireen.t@uoker.bala.edu.iq
mailto:Ali.dakhil@uoker.bala.edu.iq


 

 
123 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة 137 - 122  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد ........ موانع تنفيذ –شريين و علي    
 

present, the universities (Karbala, Baghdad, Babylon) The ability, authority and 

acceptance to implement the operational budget, and among the most important 

recommendations is to review strategies to enhance capacity, authority and acceptance 

to implement the operational budget more effectively in universities.  

 

Keywords : Authority, acceptance, capacity, barriers to operating budgeting 

 

 

 المقدمة 1

الموازنة التشغيلية هي لقة سنوية بمياانية سنوية تم ل العالقة 

ونتائ  تنفي  ذلن بين مبالغ األموال الماصتتتتتتصتتتتتتة لكل برنام  

وفعااال  االبرنام   ويمكن أن يكون استادام نظام الموازنة مناسب

للغاية في التاصتتتتتيث األم ل وااستتتتتتادام المناستتتتتب للموارد 

الموازنة هي لتتتتتتريان الحياة للحكومة   ألن  تعدالمتاحة   ل لن 

الحكومة تمارس  ميا أنشتتقتها المالية   بما في ذلن اريرادات 

لتنفيتتت  برامجهتتتا الماتلفتتتة في إوتتتار قتتتانون  والمصتتتتتتتروفتتتات

الموازنة  وما توسا المسموليات الحكومية   والايادة السريعة 

في ارنفاق الحكومي وارتباوه بالحالة العامة اقتصتتتاد الدولة   

ة وك لن الحا ة إلى تحستتتتتين أنظم  ف ن الستتتتتيقرة على ارنفاق

ما  ها   ك قدت أهميت يات يمكن مالحظة أن فالتاقيط   ف رضتتتتتتت

البحتتث   بمتتا في ذلتتن القتتدرة على تقييم األداء   وقتتدرة القوى 

العاملة   والستتتتتتتلقة والقبول   هي من بين العقبات التي تحول 

دون تنفي  الموازنة التشتتتتغيلية   وتوا ه مشتتتتاكل وستتتتوف نقدم 

 حلواال له   المشاكل في ه ا البحثل 

وتقديم الحلول في بح هم بعنوان قدور الموازنة التشتتتتتغيلية  [1]

سة حالة بلدية األهواز(قل الغرض من  سها في البلدية )درا سي لت 

هتت   التتدراستتتتتتتتة هو التحقيق في مفتتاهيم الموازنتتة التشتتتتتتتغيليتتة 

ية  لد ظام الموازنة في ب حث ن بة لب ناستتتتتتت يات الم وااستتتتتتتتراتيج

األهوازل نتائ  ه   الدراستتتةع ضتتتع  نظام المحاستتتبة وضتتتع  

المعلومتتات ارداريتتة  التاقيط ااستتتتتتتتراتيجي وضتتتتتتتع  نظتتام

والعوامل البيئية والسياسية والبشرية وعدم و ود نظام محاسبة 

التكتتالي   كلهتتا عوامتتل أدت إلى عتتدم تحقيق عمليتتة وضتتتتتتتا 

لة  وقد تم  يةل منه  البحث هو دراستتتتتتتة حا الموازنة التشتتتتتتتغيل

ية  ومن أهم  يدان لدراستتتتتتتتة الم بة وا ادام أستتتتتتتلور المكت استتتتتتتت

زنة التشتتتغيلية تحديد مملتتتر األداء  ااستتتتراتيجيات لتنفي  الموا

وأنظمة إدارة األداء المتكاملة  وتنفي  الهيكل التنظيمي  وتغيير 

 نظام المحاسبة البلدية من النقد إلى أساس ااستحقاقل

بح اال بعنوان قدراستتتتة  دوى تنفي  الموازنة التشتتتتغيلية في   [2]

دي بلديات محافظة لوزستانقل لقد و دت برام  النمو ااقتصا

والتنمية ااقتصتتتتتتادية واا تماعية وال قافية للبالد اتجاهاال  ديداال 

وأظهرت منظور التغييرات الجديدة  ومن الضتتروري للمديرين 

يةل ومن لالل تعايا  نات التشتتتتتتتغيل لاص للمواز مام  إيالء اهت

نظام الموازنة الااضتتتا ردارتها  استتتتادم المعرفة واألستتتاليب 

دورها  وت ديةل الموازنة التشغيلية  الجديدة رعداد الموازنة  م 

لد حتى ا  قافي للب ماعي وال  في اازدهار ااقتصتتتتتتتادي واا ت

تتال  عن قتتتافلتتتة البنتتتاء المحليتتتة والقتتتدرة على التنتتتاف  ما 

 المنافسين األ انب في الساحة العالميةل

قدراسة وتحليل انحرافات الموازنة العامة لجامعة واسطق   [3]

لتعرف على واقا الموازنتتة العتتامتتة في تهتتدف التتدراستتتتتتتتة الى ا

الدوائر الحكومية وبيان نقاو الضتتع  فيها  وإيجاد ستتبل معينة 

 بااعتماد على موازنات السنوات السابقةل

تم إ راء البحث كـتتت قدراسة حول العوائق التي تحول دون  [4]

تنفي  الموازنة التشتتتتتغيلية في ممستتتتتستتتتتة التعليم التقني والمهني 

لمديرية العامة للتعليم التقني والمهني في  نور )دراستتة حالةع ا

لدراستتتتتتتة من  ال  223لراستتتتتتتان(ل ويتكون مجتما ا با مديراال ونائ

ولبيراال في المتتتديريتتتة العتتتامتتتة للتعليم الفني والمهني بجنور 

لراستتان  وفي ه   الدراستتة تم استتتادام ااستتتبيان ك داة لجما 

ا من مج 141البياناتل ووزعت ااستتتتتتبيانات على  تما عضتتتتتوال

نة  وتم تقييم موثوقية أداة البحث  يارهم كعي ل ين تم الت البحث ا

باستتتتتادام معامل ألفا كرو نباخ وفريدمان وظهرة النتائ  أنه لم 

 يتم ت كيد  ميا فرضيات البحثل

تجري بح ا بعنوان قدراسة  دوى تنفي  الموازنة التشغيلية  [5]

ه ا البحث من يةق يقبق  هد للعلوم القب حيث  في  امعة مشتتتتتتت

لمل  الهدف والمجال الوصفي من حيث كيفية  ما المعلوماتل 

متتاليتتا ومعتتاون متتدير ومتتديري  امتتدير 260مجتما التتدراستتتتتتتتة 

الحستتابات والتدقيق والرقابة والمحاستتبين وذوي الشتت ن ولبيراال 

من  امعة مشتتتتتتتهد للعلوم القبيةل في ه   الدراستتتتتتتة استتتتتتتتادم 

ات    ااستتتتتتتبيانااستتتتتتتبيان ك داة لجما البيانات وقد توزعت ه

ال ين التيروا كعينةل كما عضتتتتتوا من مجتما البحث  152على 

فا كرو  تم التحقق من موثوقية أداة البحث باستتتتتتتتادام معامل أل

 (Tنباخل تم التبار فرضتتتتتتيات ه ا البحث باستتتتتتتادام التبار )

وك لن التبار فريدمان وأظهرت النتائ  ت كيد  ميا فرضتتتتتيات 
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 امعة مشتتتتتتهد للعلوم القبية لتتتتتتروو البحثل بمعنى آلر  لدى 

 لتنفي  الموازنة التشغيلية من حيث القبول والسلقة والقدرةل

في دراستتتتتتتة بعنوان قدور الموازنة القائمة على األداء في  [6]

تعايا اردارة المالية للبلدياتق إلى أنع الموازنة من أهم أدوات 

المتتتتديرين التي تعبر عن نه  المنظمتتتتة لتحقيق األهتتتتداف 

تنظيميتتة  في كتتل عتتام متتاليل لتت لتتن  لايتتادة  ودة قرارات ال

المديرين حول كيفية تمويل واستتتتتتتادام الموارد بين األنشتتتتتتقة 

الماتلفة  يمكن اقتراح نظام الموازنة على أستتتتتتاس األداء ك داة 

 فعالة في مجال الموازنةل

قاهم المعوقتتتتات التي توا تتتته اعتتتتداد وتنفيتتتت  الموازنتتتتة  [7]

اق وستتتتبل التصتتتتدي لهاق دراستتتتة تقبيقية ااستتتتت مارية في العر

واستتتتتتتقالعية في  امعة الكوفة  تهدف الدراستتتتتتة الى التعرف 

على مفهوم الموازنة ااستتتتتتت مارية وكيفية اعدادها وتنفي ها من 

 هتتة والتعرف على اهم المعوقتتات التي توا تته اعتتداد وتنفيتت  

الموازنة ااستتت مارية وما هي ستتبل التصتتدي للمعوقات للحفاظ 

 األموال العامة من  هة ألرىلعلى 

)دراستتتة العوامل الممثرة في نقث الموازنة التشتتتغيلية في  [8]

 امعة الموصتتتتتتتل في العراق( وأظهرت النتائ  أن عدة عوامل 

منها العوامل البشتتتتتترية والبيئية والفنيةل وألن الموظفين األكفاء 

ا في تنفي  الموازنة التشتتتتتتتغيلية   يمدونوذوي الابرة  ا مهمال دورال

 فهو العامل البشري األك ر أهمية ال ي يمثر على الموازنةل

في دراستتتتتتتتتة بعنوان قفحث الموازنتتة التنفيتت  ومياانيتتة  [9]

ااستتتحقاقع قواعد القرار أم أدوات التحليل ق وللصتتوا إلى أن 

تنفي  الموازنة على أستتتتتتتاس األداء وتحويلها إلى قاعدة اتااذ 

ع تحتاج حكومة تيةاآلاألقل القدرات  فيالقرار ستتتتتتتوف يتقلب 

الوايتتات المتحتتدة إلى المعلومتتات والابرة لجلتتب األنشتتتتتتتقتتة 

والمار ات إلى الوحدات  يجب بعد ذلن تاصتتتتتتتيث التكالي  

له   الوحدات والحصتتتتتتتول على قدرة قياس النتائ  التي تولدها 

 لكل وحدة

 

 المحور األول )منهجية البحث(

 2-1 مشكلـه البحث  

أن تنفي  الموازنة التشتتتتتتتغيلية في الجهات الحكومية لي  باألمر 

ل لن تبحث  هل ويوا ه العديد من العقبات والمشتتتتتتتاكلل  الستتتتتتت

التتدراستتتتتتتتة الحتتاليتتة في تحتتديتتد العوائق التي تحول دون تنفيتت  

الموازنة التشتتتتتتغيلية في الجامعات كواحدة من الهيئات التنفي ية 

د أهم العوائق المتعلقة المهمة للحكومة وستتتحاول الدراستتة تحدي

بالتنفي ل وقد تم تحديد ثالثة عوامل رئيستتتتتتتية في التنفي  النا ل 

 للموازنة التشغيليةق القدرة والسلقة والقبولق 

 

أهمية البحث    1-3 

تبرز أهمية البحث من لالل تستتتتتتتليط الضتتتتتتتوء على الموازنة 

التشتتتتتغيلية وما هو مفهوم الموازنة التشتتتتتغيلية وأهدافها وورق 

ادها وكيفية تنفي ها وماهي اهم المعوقات التي توا ه تنفي  اعد

ساهم في تقور  شغيلية والتعرف على الحلول التي ت الموازنة الت

 الموازنة التشغيلية من حيث التنفي ل

 

 هدف البحث 4-1

قات عمليتة تنفيت  الموازنة التشتتتتتتغيليتة في عينتة من  هو بحتث معو

 الجامعاتل

 

 فرضيات البحث 5-1

عدم القدرة على تقييم األداء هو أحد الموانا  -ااولىع الفرضية 

 التي تحول دون تنفي  الموازنة التشغيليةل

يةع  ية ال ان ي   -الفرضتتتتتتت حد موانا تنف لة هو أ عام عجا القوى ال

 الموازنة التشغيليةل

سلقة القانونية وار رائية من  -الفرضية ال ال ةع  اافتقار إلى ال

 في  الموازنة التشغيليةلالعقبات التي تحول دون تن

عدم و ود حوافا للقبول هو أحد العوائق  -الفرضتتتتتتية الرابعةع 

 التي تحول دون تنفي  الموازنة التشغيليةل

 

 وسائل جمع البيانات والمعلومات 6-1

مه في  ائيين منفصتتتتتتتلين  الجاء  حث وتنظي ه ا الب تم تجميا 

ئل  والبحوث األول منه عن وريق الكتب واألواريل والرستتتتتتتا

والمقاات واانترنيتل ويستتتادم الجاء ال اني من البحث ورق 

المستتل واارتباو  كما تم إ راء محاوات لوصتت  القضتتايا قيد 

سة بموضوعية وواقعية ومنهجية  والبحث في الفرضيات  الدرا

من لالل االتبتتارات ارحصتتتتتتتتائيتتة وتقبيق برنتتام  التحليتتل 

 (1المرفقة في ملحق رقم ) ااستبيان ااحصائي لتحليل استمارة

  واستاراج النتائ ل

 

 )الجانب النظري( المحور الثاني

 ية للكلماتمالتعاريف العل 1-2

أدى ااهتمام األلير بتنفي  الموازنة التشتتتتتغيلية إلى توفير نظرة 

ثاقبة للعوامل التي تمثر على التنفي  النا ل له ا النظامل كما يتم 
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ستتستتي للققا  األفكار في النموذج الممتقديم ه   المجموعة من 

لا ق ) ال ي يمكد ثالثة عوامل ممثرة من لالل (  2004العام ق

 القدرة والسلقة والقبولل -تبني ارصالحاتع 

أحد التامينات الشتتتتتتتائعة حول ستتتتتتتوء تنفي  الموازنة هو القدرة 

المنافضتتتتتتتتة أو القتتدرة التنظيميتتة المنافضتتتتتتتتةل تبين الحتتاات 

ن األبعاد ال الثة إة بتنفي  الموازنة التشتتتتتغيلية  لقوالتقارير المتع

للقدرة التنظيمية تشتتتتمل القدرة على تقييم األداء  وقدرة الموارد 

شغيلية شرية والقدرة الفنية على التنفي  الكامل للموازنة الت  ( الب

.1992  cattle   1999   Fultonل) 

فإن القدرة من أ ل التنفي  النا ل ألي برنام    -القدرة: اوالً:  

ليات التنفي  لتترو أستتاستتي وضتتروري  على التنفي  ومتابعة عم

دون القدرة على فعل لتتتتتتيء ما  ستتتتتتيكون القيام به محفوفالا من 

ظام الموازنة  ي  ن قة بتنف لدراستتتتتتتات المتعل بالصتتتتتتتعوبات  في ا

قدرة القوى  -ثالثة عواملع  علىالتشغيلية  وينقسم عامل القدرة 

لة وقدرة تقييم األدا عام ياس ال ية  وتمثر ققدرة ق قدرة التقن ء وال

األداءق على  ميا مراحتتتتل تنفيتتتت  الموازنتتتتة التشتتتتتتتغيليتتتتةل 

(Harris,2001)ل  

ا  تمدي - قدرة القوى العاملة: -أ ا مهمال قدرة القوى العاملة دورال

في تنفي  الموازنة التشتتتتتتغيلية  والقدرة المقلوبة تاتل  وتتعلق 

لة  نة  ويجتب أن تتمتا القوى العتام حل تنفيت  المواز بجميا مرا

نة وإدارة  يا ياس األداء  وصتتتتتتت هارات محددة في ق بة بم المقلو

صياغ ستادام معلومات األداء ل ة قواعد البيانات  والقدرة على ا

 (لFulton   1999أهداف األداء )

تمثر على  ميا مراحتتل تنفيتت   -القدددرة علت تقييا األداء:  -ب

الموازنة التشتتتغيلية  وللتنفي  الهادف للموازنة التشتتتغيلية  يجب 

أن تكون المعلومات المستتتتتتتتمدة من تقييم األداء دقيقة وموثوقة 

 وتستتتتتادم في اردارة وصتتتتنا القرار ولبرة الموارد وتصتتتتميم

 لقط الحوافال

يجب استتتتتتتتادام المتقلبات الفنية المحددة  -القدرة التقنية:  -ج

لجما معلومات األداء وإنشاء قاعدة بيانات يتم من لاللها توفير 

معلومات األداء على الفور  في لتتكل مناستتب  ولقائفة متنوعة 

 ل(Melkers & Willoughby,1998)  من المستادمين

ا أحدثت ااتجاهات الحدي ة ف ي تنفي  الموازنة التشتتتتتتتغيلية أفكارال

حول العوامل التي تمثر على التنفي  النا ل له ا النظامل وتسمى 

ه   المجموعة من األفكار قلا ق في النموذج الممسسي للققا  

العتتتتام  وهتتتت ا النموذج لتتتته ثالثتتتتة عوامتتتتل تمثر على تنفيتتتت  

ارصتتتتتتتالحتتات  أي أنتته يمكتتد على القتتدرة والستتتتتتتلقتتة والقبول 

(Andrews ,2004) ل 

العامل ال اني الفعال في التنفي  النا ل للموازنة  -السدددددلطة:  -ثانياً: 

سلقة  التشغيلية هو  ال ي يتم تقديمه في ثالثة مستويات من عامل ال

 السلقة القانونية والسلقة ار رائية والسلقة التنظيميةل

غالبالا ما تتمتا عمليات إعداد الموازنة  -السدددددلطة القانونية:  -أ

الرسمية بدعم قانوني قوي  وا يمكن تنفي  ارصالحات الجديدة 

 (لFulton   1999إذا كانت تتعارض ما ه   القوانين )

غتتالبتتالا متتا يتم إهمتتال تقييم األداء  -السدددددددلطددة ا جرائيددة:  -ب

نة  يات المواز مات األداء في عمل مل لمعلو ادام المحت وااستتتتتتتت

الحالية  من ستتتتتتتمات العمليات الحالية ار راء الرستتتتتتتمي ال ي 

نا ل  ي  ال مة  ستتتتتتتلوك الموازنة يتقلب التنف يتقلب كقاعدة عا

لإلصتتتتتتتالحتتتتات تكيي  نموذج ارصتتتتتتتالح ما هتتتت   القواعتتتتد 

 ل(Xavier,1998وار راءات )

تمثر لقوو الستتتتلقة التنظيمية على  -السددددلطة التنظيمية:  -ج

ة  لاصة عندما تكون هناك نية استادام تنفي  الموازنة التشغيلي

ماح  قة الالزمة والستتتتتتت معلومات األداء  إذا تم تفويض الستتتتتتتل

للمتتتديرين بتتتاتاتتتاذ قرارات في التوظي   وإعتتتداد الموازنتتتة  

وإعداد التقارير  وستتتتتلقة اتااذ القرار  ل ا فستتتتتتكون الموازنة 

 (  Cattle,1992التشغيلية أك ر فعالية )

( أن مقاومة 2005ذكر روبنستتتون وبرومي ) - القبول: -ثالثاً: 

ارصتتتتتتتالح من قبل بعض المستتتتتتتمولين الحكوميين ورؤستتتتتتتاء 

المنظمات واردارات والموظفين قد تكون أكبر عقبة أمام تنفي  

أنظمة  ديدة  م ل الموازنة القائمة على العمليات  ويقسم عامل 

نب  جا نب ارداري وال جا ياستتتتتتتي وال نب الستتتتتتت جا القبول الى  ال

 ايلالتحفي

ا  يعد - القبول السدددياسدددي: -أ قبول المستتتمولين الستتتياستتتيين أمرال

ية   ا في دعم وتمويل الموازنة التشتتتتتتتغيل مال قبول  ويمديحاستتتتتتت

معلومات األداء من قبل المستتتتتتتمولين الستتتتتتتياستتتتتتتيين وأل  ه   

نا ل للموازنة  ي  ال ا في التنف ا مهمال بار دورال المعلومات في ااعت

 .(Andrews,2004التشغيلية )

عد - قبول ا دارة: -ب ية   ي مديرين للموازنة التشتتتتتتتغيل قبول ال

لاصتتتة فيما يتعلق باستتتتادام معلومات األداء في صتتتنا القرار 

ارداري وإنشتتتتتتتتاء لقط الحوافا  عتامالال رئيستتتتتتتيتتاال في عمليتتة 

الموازنة التشغيليةل ألن التحدي الرئيسي في الموازنة التشغيلية 

مة الاقط  نا  مديري البرام  بقي ياس هو إق ااستتتتتتتتراتيجية وق

 (ل1999األداء )الوايات المتحدة محكمة مرا عة الحسابات  

عملية وضتتتا الموازنة مليئة بالحوافا   - القبول التحفيزي: -ج

ا من الموازنتة التشتتتتتتتغيليتة  بحيتث يتم  وأن تكون الحوافا  اءال

النظر في المكافآت والعقوبات لألداء الستتليم وغير المناستتب في 
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ي  البرام ي  الموازنة تنف جاح أو الفشتتتتتتتل في تنف مدة والن   المعت

  ل(,2004Andreusالتشغيلية )

 ً  ماهية وتعريف الموازنة التشغيلية -رابعا

صناعية أم لدمية أم تجارية  سواء أكانت  سة  س ان نجاح أي مم

وذلتتن عن وريق   يقتتاس إلى حتتد كبير بمتتا تحققتته من أربتتاح

التحكم في تافيض المصتتتتتتتتتاري  وتكتتالي  ارنتتتاج  وعمليتتة 

المصروفات وتكالي  ارنتاج ومراقبتها أمر لي  بالهين لاصة 

با   لن اا من لالل أت ي تي ذ في الممستتتتتتتستتتتتتتتات الكبيرة  وا 

ع 2007الوستتتتتتائل العلمية التي من ضتتتتتتمنها الموازناتل )بكر  

 (ل70

والموازنة الشتتتتاملة هي لقة مالية لتتتتاملة تتكون من موازنات 

الماتلفة ويمكن تقستتتتتتيم الموازنة اردارات واألنشتتتتتتقة الفردية 

الشتتتتتتتاملة إلى الموازنة التشتتتتتتتغيلية والموازنة الماليةل تشتتتتتتتمل 

 التي تشكل قائمة الدلل  الموازنة التشغيلية كافة العناصر

 Hansen et, al, 2009: 250)ل) 

بالا إلى  نب ما  ية هي الاقة الستتتتتتتنوية  ن الموازنة التشتتتتتتتغيل

بين مبلغ األموال  الموازنتتة الستتتتتتتنويتتة التي توضتتتتتتتل العالقتتة

لن  نام  والنتتائ  المتحققتة من تنفيت  ذ الماصتتتتتتتصتتتتتتتتة لكتل بر

  بناهي(ل2007البرنام ل )

( ب نها عبارة عن لقة تفصيلية 10ع 2007وعرفها )السياغي  

أداة تاقيقية  وتعدلتتتتتتتاملة تعد وتوز  قبل بدء تنفي  العمليات 

ل لتقييم األداء  والموازنتة التشتتتتتتتغيليتة تشتتتتتتتمت ارقتابيتة ومعيتار

  الموازنات الفرعية الااصة بإيرادات ومصروفات التشغيلل

وتعرف الموازنة بانها لقة كمية لحيازة واستتتتتتتعمال الموارد على 

التاقيط   لغرضتتتتتتين ماتلفينمدى فترة زمنية محددة وتستتتتتتادم 

 لNoreen et, al, 2011: 288))والرقابة 

 

 المحور الثالث )الجانب التطبيقي(

  1-3 المجتمع وعينة البحث

( فرداالل وتتكون 417يشتتمل المجتما ارحصتتائي له   الدراستتة )

عينة البحث من رؤستتاء الجامعات ومستتاعديهم وعمداء الكليات 

ورؤستتتتتاء اقستتتتتام الشتتتتتمون المالية ومدراء الحستتتتتابات ومدراء 

بغداد  –التدقيق والمحاستتتتتبين والمدققين في الجامعات )كربالء 

في هت ا البحتث هي  بتابتل(ل وستتتتتتتتكون وريقتة ألت  العينتات –

شوائية القبقية صيغة كوكران لتحديد   العينات الع ستادام  وتم ا

 ( فرداالل217حجم العينة البالغة )

 

 

نتائج البحث الوصفي   3-2  

بنتتتتاءال على المعلومتتتتات التي تم  معهتتتتا   فتتتتإن المتغيرات 

الديموغرافية وأستتتتئلة الققا  العام التي تمت دراستتتتتها في ه   

لدراستتتتتتتة هيع مة    -ا اد الجن    والعمر   والتعليم   ومدة ال

والمستتتتتتوى التنظيمي   ومستتتتتتوى ارلمام بموضتتتتتو  الموازنة 

التشتتغيلية  ونو  الوظيفة وبحستتب نتائ  ااستتتبيان المبنية على 

 143المعلومتتتات التي تم  معهتتتا حول متغير الجن    فتتتإن 

( من النساء  ٪1ل34) 74٪( من العينة هم من الر ال و 9ل65)

بالمتغير العمري    ما يتعلق  بالر ال في عدل تكرار هو  أعلى م

ا ) 36 ا    30( من العينة تقل أعمارهم عن ٪5ل16لتتتاصتتتال عامال

ا ) 82 ا    40-30( في الفئة العمرية ٪8ل37لتتتتتتاصتتتتتتال  66عامال

ا ) ا  و  50-40٪( في الفئة العمرية 4ل30لاصال لاصا  33عامال

فما فوق  أعلى ستتتتتنة  50٪( من العينة في الفئة العمرية 2ل15)

ا وأقل  40إلى  30معدل تكرار يكون في الفئة العمرية من  عامال

ا فما فوقل أما بالنسبة  50 تكرار يكون في الفئة العمرية من عامال

( من العينة على ٪4ل48) 105متغير التعليم   فقد حصتتتتتتل الى 

 41٪( على در ة الما ستتتتتتتتير   و 7ل32) 71بكالوريوس   و 

ا   أعلى تكرار مرتبط بمستتتتتتتوى در ة ٪( على الدكتور9ل18)

البكالوريوس وأقل تكرار مرتبط بمستوى الدكتورا   فيما يتعلق 

ا ) 37بمتغير مدة الادمة    ( من العينة لديهم ٪1ل17لتتتتتتاصتتتتتتال

ا ) 46ستتنوات   و  5لدمة عمل أقل من  ( لديهم ٪2ل21لتتاصتتال

ا  59ستتتتتتتنوات   و  10إلى  5الادمة في العمل من  لتتتتتتتاصتتتتتتتال

 43سنوات    15إلى  10الادمة في العمل من ٪( لديهم 2ل27)

ا ) ا 20إلى  15دمة في العمل من ( لديهم الا٪8ل19لاصال   عامال

ا ) 17  25إلى  20( لديهم الادمة في العمل من ٪8ل7لتتتتتاصتتتتتال

ا و ا ) 15عامال ا   25( لديهم الادمة أك ر من ٪9ل6لتتتتتاصتتتتتال عامال

ستتتتتتتنة  15إلى  10أعلى تكرار مرتبط بفئة الادمة العملية من 

ستتتتتتتنة فما فوق  فيما  25أقل تكرار يتعلق بفئة الادمة العملية و

( من العينتتة ٪6ل45) 99يتعلق بمتغير المستتتتتتتتوى التنظيمي   

( ٪9ل42) 93( من العينة مشتتتتتتترفون   و ٪5ل11) 25لبراء   

اء وأقتتتل من العينتتتة اداريينل أعلى تكرار مرتبط بفئتتتة الابر

ن  فيمتتتا يتعلق بمتغير ارلمتتتام يتكرار مرتبط بفئتتتة المشتتتتتتترف

( لديهم ٪7ل3ألتتتااص ) 8بموضتتتو  الموازنة التشتتتغيلية   فإن 

ا    ا  33إلمام بموضتتو  الموازنة التشتتغيلية منافض  دال لتتاصتتال

ا ) 82٪( منافض   2ل15)  69  ( في المتوستتط ٪8ل37لتتاصتتال

ا ) ا  25٪( لديهم مستتتتتوى إلمام مرتفا  8ل31لتتتتاصتتتتال لتتتتاصتتتتال

ا  ب5ل11) موضو  الموازنة التشغيلية  فيما يتعلق ٪( مرتفا  دال

ا ) 112بنو  الوظيفة    ا  71٪( مدراء   6ل51لتتتاصتتتال لتتتاصتتتال
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ا ) 34محاستتتبون و ٪( 7ل32) ن  يرتبط و( مدقق٪7ل15لتتتاصتتتال

أعلى تكرار بنو  وظيفتتتة المتتتدراء ويرتبط أقتتتل تكرار بنو  

 وظيفة المدققينل

ا ألن  ميا المتغيرات األربعتتة في الجتتدول رقم ) كال ( 1ونظرال

ل لن لمقارنة لجنستتتتتتتيلالمستتتتتتتتويين  ها توزيا وبيعي   ن لي  ل

 U-Whitneyوستتتتتتتائل المجموعتين  فإننا نستتتتتتتتادم التبار )

Wilcoxon) غير البتتارومتري  وهو متتا يعتتادل التبتتار (T )

 البارومتري للمجموعتين المستقلتينل

 

 ( لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )الجنس(U-Whitney Wilcoxon( نتائج اختبار )1جدول )

 متغيرات البحث
إحصائيات 

 االختبار
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف 042/0 500/4433 القدرة علت تقييا األداء

 ا يو د التالف 0/411 500/4936 قدرة القوى العاملة

 ا يو د التالف 0/213 000/4747 السلطة

 ا يو د التالف 0/676 000/5110 القبول

 

  SPSS ( من نتائ  برنام 1مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

 Mann-Whitney Wilcoxon)( في التبار )1وفقالا للجدول )

( التي تم الحصتتتتتتتول عليها من االتبار والمتعلقة Pف ن قيمة )

( أقل من مستوى الاق  042ل0بمتغير القدرة على تقييم األداء )

فتتإن القتتدرة على تقييم األداء في كتتل من  ومن ثم  05ل0البتتالغ 

ل كور وارناث  لدى المرأة فرق كبير  لكن قيمة  المجموعتين ا

(P( قدرة القوى العاملة )والستتتتلقة 411ل0 )(والقبول 213ل0 )

  ل لن ا يو د 05ل0(ل وهو أعلى من مستتتتتتتوى الاق  676ل0)

ويمكن القول إنه ا يو د فرق   سبب لرفض الفرضية الصفرية

آراء المستتتتتتتتجيبين من ال كور وارناث فيما كبير في متوستتتتتتتط 

  يتعلق بدر ة رد  القوى العاملة والسلقة والقبولل

عة في  ميا المستتتتتتتتويات كما لوحظ أن  ميا المتغيرات األر ب

( لمتغيرات العمر لي  لهتتا توزيا 2األربعتتة في الجتتدول رقم )

وبيعي  لتت لتتن لفحث و ود فروق ذات دالتتة إحصتتتتتتتتائيتتة في 

آراء المستتتتتتجيبين حول در ة رد  القدرة والستتتتتلقة متوستتتتتط 

حستتتتتتتتتب الفئتتتات العمريتتتة  يتم استتتتتتتتاتتتدام التبتتتار بوالقبول 

(Kruskal-Wallis nonparametric). 

 

 لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )العمر(Kruskal-Wallis) ( نتائج اختبار ) 2جدول رقا )

 متغيرات البحث
إحصائيات 

 االختبار

درجة 

 الحرية
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف 001/0> 3 494/187 القدرة علت تقييا األداء

 و ود التالف 001/0> 3 806/158 قدرة القوى العاملة

 و ود التالف 001/0> 3 185/195 السلطة

 و ود التالف 001/0> 3 595/183 القبول

 

  SPSS ( من نتائ  برنام 2مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

جدول ) قالا لل بار2وف مة Kruskal-Wallis) ( في الت فإن القي  )

(P)  التي تم الحصتتتتتتتول عليهتتا من االتبتتار لجميا المتغيرات

األربعتتتة هي القتتتدرة على تقييم األداء وقتتتدرة القوى العتتتاملتتتة 

ل ل لن تم رفض 05ل0والستتتلقة والقبول أقل من مستتتتوى الاق  

وللصتتتتتتت إلى و ود التالف كبير في   الفرضتتتتتتية الصتتتتتتفرية
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آراء المستتتتتتتتجيبين حول در تتة رد  عوامتتل القتتدرة متوستتتتتتتط 

 حسب الفئات العمريةلبلسلقة والقبول وا

(  ميا 3لوحظ أن  ميا المتغيرات األربعتتة في الجتتدول رقم )

مستتتتويات التعليم األربعة لي  لها توزيا وبيعي  ل لن من أ ل 

آراء المستتتجيبين حول التحقيق في االتالف الكبير في متوستتط 

سلقة والقبول  يتم  حسب الفئات العمرية بدر ة رد  القدرة وال

 (لKruskal-Wallis nonparametricاستادام التبار )

 

 لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )التعليا( Kruskal-Wallis) ر )( نتائج اختبا3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

  SPSS ( من نتائ  برنام 3مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

قالا جدول ) وف بار )3لل مة Kruskal-Wallis( في الت فإن القي  )

((P التي تم الحصتتتتتتتول عليهتتا من االتبتتار لجميا المتغيرات

األربعتتتة هي القتتتدرة على تقييم األداء وقتتتدرة القوى العتتتاملتتتة 

ل ل لن تم رفض 05ل0والستتتلقة والقبول أقل من مستتتتوى الاق  

 وللصتتتتتتت إلى و ود التالف كبير في  الفرضتتتتتتية الصتتتتتتفرية

آراء المستتتجيبين فيما يتعلق بدر ة رد  عوامل القدرة متوستتط 

 حسب فئات التعليملبوالسلقة والقبول 

(  ميا 4لوحظ أن  ميا المتغيرات األربعتتة في الجتتدول رقم )

المستتتتتتتتويات األربعة من متغيرات مدة الادمة لي  لها توزيا 

آراء وبيعي  لتتت لتتتن للتحقيق في التالف كبير في متوستتتتتتتط 

حستتتب بستتتتجيبين حول در ة رد  القدرة والستتتلقة والقبول الم

 Kruskal-Wallisالفئتتات العمريتتة  يتم استتتتتتتتاتتدام التبتتار )

nonparametric)ل 

 

 ( لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )مدة الخدمة(Kruskal-Wallis) ( نتائج االختبار4جدول )

 متغيرات البحث
إحصائيات 

 االختبار

درجة 

 الحرية
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف <001/0 5 413/203 القدرة علت تقييا األداء

 و ود التالف <001/0 5 422/176 قدرة القوى العاملة

 و ود التالف <001/0 5 508/204 السلطة

 و ود التالف <001/0 5 155/178 القبول

 

 SPSS( من نتائ  برنام  4مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

جدول ) قالا لل بار )4وف مة Kruskal-Wallis( في الت فإن القي  )

(P التي تم الحصتتتتتتتول عليهتتا من االتبتتار لجميا المتغيرات )

األربعتتتة هي القتتتدرة على تقييم األداء وقتتتدرة القوى العتتتاملتتتة 

ل ل لن تم رفض 05ل0ستتتلقة والقبول أقل من مستتتتوى الاق  وال

وللصتتتتتتت إلى و ود التالف كبير في   الفرضتتتتتتية الصتتتتتتفرية

آراء المستتتجيبين فيما يتعلق بدر ة رد  عوامل القدرة متوستتط 

 حسب فئات مدة الادمةلبوالسلقة والقبول 

(  ميا 5لوحظ أن  ميا المتغيرات األربعتتة في الجتتدول رقم )

ها  المستتتتتتتتويات عة لمتغيرات المستتتتتتتتوى التنظيمي لي  ل األرب

توزيا وبيعي  ل لن لدراستتتتة و ود التالف كبير في متوستتتتط 

 متغيرات البحث
إحصائيات 

 االختبار

درجة 

 الحرية
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف 001/0> 2 737/152 القدرة علت تقييا األداء

 و ود التالف 001/0> 2 753/162 قدرة القوى العاملة

 و ود التالف 001/0> 2 375/180 السلطة

 و ود التالف 001/0> 2 190/182 القبول
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قدرة والستتتتتتتلقة  آراء المستتتتتتتتجيبين حول در ة رد  عوامل ال

 Kruskal-Wallisوالقبول حستتتب فئات المستتتتوى التنظيمي )

nonparametric)ل  

 

 ( لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )المستوى التنظيمي(Kruskal-Wallisنتائج االختبار )( 5جدول )

 متغيرات البحث
احصائيات 

 االختبار

درجة 

 الحرية
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف <001/0 2 261/100 القدرة علت تقييا األداء

 و ود التالف <001/0 2 703/101 قدرة القوى العاملة

 و ود التالف <001/0 2 163/125 السلطة

 و ود التالف <001/0 2 580/122 القبول

 

  SPSS ( من نتائ  برنام 5مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

جدول ) قالا لل بار )5وف مة Kruskal-Wallis( في الت فإن القي  )

(P لاللتبتتار لجميا المتغيرات ) األربعتتة هي القتتدرة على تقييم

األداء وقدرة القوى العاملة والستتتتلقة والقبول أقل من مستتتتتوى 

وللصتتت إلى   ل ل لن تم رفض الفرضتتية الصتتفرية05ل0الاق  

آراء المستتتتتجيبين حول در ة و ود التالف كبير في متوستتتتط 

حستتتتب فئات المستتتتتوى برد  عوامل القدرة والستتتتلقة والقبول 

 التنظيميل

(  ميا 6 ميا المتغيرات األربعتتة في الجتتدول رقم ) لوحظ أن

ها توزيا وبيعي   عة لمتغيرات العمر لي  ل المستتتتتتتتويات األرب

آراء ل لن لفحث و ود فروق ذات دالة إحصتتائية في متوستتط 

حستتتب بالمستتتتجيبين حول در ة رد  القدرة والستتتلقة والقبول 

 Kruskal-Wallisالفئتتات العمريتتة  يتم استتتتتتتتاتتدام التبتتار )

nonparametric)ل 

 

 ( لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )مستوى االلمام بالموازنة التشغيلية(Kruskal-Wallis( نتائج اختبار)6جدول )

 

 متغيرات البحث
احصائيات 

 االختبار

درجة 

 الحرية
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف <001/0 4 032/196 القدرة علت تقييا األداء

 و ود التالف <001/0 4 337/163 قدرة القوى العاملة

 و ود التالف <001/0 4 491/195 السلطة

 و ود التالف <001/0 4 562/181 القبول

 

  SPSS ( من نتائ  برنام 6مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

جدول ) قالا لل بار )( في 6وف مة Kruskal-Wallisالت فإن القي  )

(P التي تم الحصتتتتتتتول عليهتتا من االتبتتار لجميا المتغيرات )

األربعتتتة هي القتتتدرة على تقييم األداء وقتتتدرة القوى العتتتاملتتتة 

ستوى الاق   سلقة والقبول أقل من م ل ل لن  تم رفض 05ل0وال

  لالفرضية الصفرية

ء المستتتجيبين آراوللصتتت إلى و ود التالف كبير في متوستتط 

قة والقبول  قدرة والستتتتتتتل مل ال حستتتتتتتب بحول در ة رد  عوا

 مستوى االمام بالموازنة التشغيليةل

(  ميا 7لوحظ أن  ميا المتغيرات األربعتتة في الجتتدول رقم )

المستتتتتتويات األربعة لمتغيرات الوظيفة لي  لها توزيا وبيعي  
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اء آرل لن لفحث و ود فروق ذات دالة إحصتتائية في متوستتط 

حستتتب بالمستتتتجيبين حول در ة رد  القدرة والستتتلقة والقبول 

 Kruskal-Wallisنو  الوظيفتتتة  يتم استتتتتتتتاتتتدام التبتتتار )

nonparametric)ل  

 

 ( لجميع الفرضيات األربعة لمتغير )نوع الوظيفة(Kruskal-Wallis( نتائج اختبار )7جدول )

 متغيرات البحث
 احصائيات

 االختبار

درجة 

 الحرية
 نتائج االختبار p مقدار

 و ود التالف <001/0 2 092/46 القدرة علت تقييا األداء

 و ود التالف <001/0 2 38/307 قدرة القوى العاملة

 و ود التالف <001/0 2 824/58 السلطة

 و ود التالف <001/0 2 283/49 القبول

 

 SPSS( من نتائ  برنام  7مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

جدول ) قالا لل بار )7وف مة Kruskal-Wallis( في الت فإن القي  )

(P التي تم الحصتتتتتتتول عليهتتا من االتبتتار لجميا المتغيرات )

األربعتتتة هي القتتتدرة على تقييم األداء وقتتتدرة القوى العتتتاملتتتة 

ل ل لن تم رفض 05ل0ستتتلقة والقبول أقل من مستتتتوى الاق  وال

وللصتتتتتتت إلى و ود التالف كبير في   الفرضتتتتتتية الصتتتتتتفرية

آراء المستتتجيبين فيما يتعلق بدر ة رد  عوامل القدرة متوستتط 

 حسب فئات نو  الوظيفةلبوالسلقة والقبول 

 المحور الرابع )االستنتاجات والتوصيات(

االستنتاجات  4- 1 

 

نتائ  البحث حسب نتائ  االتبار وكما موضل في الجدول رقم 

( ادنا ل 8)   

 

 للفرضيات ككل Wilcoxonنتائج اختبار: ( 8الجدول رقا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS( من نتائ  برنام  8مصدر ه   البيانات الم كورة في الجدول رقم )

 

ال لنتائ  تحليل البيانات التي تم  معها  وبحستتتب ما تم ذكر  ووفقا

بابل(   فإن القدرة على تقييم  –بغداد  –من الجامعات )كربالء 

القدرة والستتتتتتتلقة والقبول   هو أحد العوامل والمتقلبات لتنفي  

الموازنة التشتتتتتتتغيلية  كما ان األداء في ه   الجامعات له األثر 

 الفرضيات
االختبار 

 االحصائي
 p مقدار

نتائج 

 الفرضيات

الفرضية 

 األولت

العوائق التي تحول هل عدم القدرة على تقييم األداء هو أحد 

 دون تنفي  الموازنة التشغيلية 
 ت ييد الفرضيه >001/0 -028/4

الفرضية 

 الثانية

قدرة القوى العاملة هي واحدة من العقبات التي تحول دون 

 تنفي  الموازنة التشغيلية 
 ت ييد الفرضيه >001/0 -671/8

الفرضية 

 الثالثة

اافتقار إلى السلقة القانونية واافتقار إلى السلقة  يعد

اا رائية من العقبات التي تحول دون تنفي  الموازنة 

 التشغيلية 

 ت ييد الفرضيه >001/0 -745/7

الفرضية 

 الرابعة

هل نقث الحوافا للقبول أحد العوائق التي تحول دون تنفي  

 الموازنة التشغيلية 
 الفرضيهت ييد  >001/0 -870/8
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 ومن ثماألكبر في تستتتهيل تنفي  ه   القريقة الجديدة للموازنة   

قدمه   ال ي بدور    ستتتتتتتلقة  بار  الراد  األول في ت يمكن اعت

حستتتتتتتب التبار بلقبول  تم ترتيبها وقدرة الموارد البشتتتتتتترية وا

ويلكوكسون   وكما تم فحصه في قسم وريقة البحث   الفرضية 

 –تنث على أن الجامعات )كربالء  التياألولى من الدراستتتتة   

غداد  ي   –ب قدرة على تقييم األداء المقلور لتنف ها ال لدي بل(   با

 دتع(  Pالموازنة التشتتتتتغيلية وفقالا لنتائ  التبار ويلكوكستتتتتون ) 

  مما يمكد الفرضتتتتتتتية  001ل0القيمة التي تم الحصتتتتتتتول عليها 

جامعات )كربالء  فإن ال كادر  –األول في البحث  وبحستتتتتتتب ال

بابل( تمتلن المهارات الالزمة والصتتتتتتتالحية والقبول  –بغداد 

تمت الموافقة على الفرضيات ال انية  ومن ثملتنفي  ه   الاقة   

ناءال على ذلن    عة  ب قالا وال ال ة والراب نه وف تاج أ يمكن ااستتتتتتتتن

بتتابتتل(    فتتإن هتت    –بغتتداد  –لمنتستتتتتتتبي الجتتامعتتات )كربالء 

الجامعات لديها  ميا المتقلبات في ه   الدراستتتتتتتة لالنتقال من 

وريقة الموازنة التقليدية إلى الموازنة التشتتتغيلية   لاصتتتة وفقالا 

لتحليل ويلكوكستتتتتتتون  تحديد أولويات العوامل الم كورة أعال  

ة نظر المنتستتتتتتتبين   فتإن القتدرة على تقييم األداء هو من و هت

العامل ال ي يجب أن يمل  في ااعتبار األك ر ألن رادعها في 

الجتتامعتتات هو أك ر من العوامتتل األلرى   لتت لتتن فهي تتقلتتب 

المايد من الحستتتتتاستتتتتية  كما ذكرنا ستتتتتابقالا   يعود أحد العوامل 

يتتات القبول في الممثرة في تنفيتت  الموازنتتة التشتتتتتتتغيليتتة إلى آل

الموازنتتتة ا على  الحكومتتتات والمنظمتتتات  إذا كتتتان القتتتائمون

نة  يملكون القتدرة على تقييم األداء التشتتتتتتتغيلي في تنفيت  المواز

التشغيلية أو على مراحل   يكون التنفي  صعبالا   ويمكن تر يحه 

األبعاد األلرى والستتتتتلقة فضتتتتتال عن في البحث المستتتتتتقبلي   

 والقبول به   القريقةلوقدرة القوى العاملة 

 

 

 2-4 اقتراحات عملية للبحث    

بناءال على األسئلة المقروحة في ااستبيان ونتائ  البحث وأهمية 

  اآلتيةار ابات الواردة من عينة الدراسة  نقدم ااقتراحات 

 فيما ياث متغير القدرة  -اوالً: 

ا على األستتتتئلة ) -عنصددددر القدرة علت تقييا األداء:  -أ   31ردال

( المتعلقة به ا العنصتتتتتر  غالبالا ما 10  13  21  23  26  29

 يستادم المستجيبون متوسط الدر ات في ار ابة  ل لن يُقترحل

*( يجب تحديد األنشتتتتقة القابلة للقياس وغير القابلة للقياس من 

حيث قياس األداء بشتتتتتتتكل صتتتتتتتحيل ويجب تحديد معايير قياس 

 الأدائها ولرحه

 *( إنشاء قواعد بيانات مناسبة ضد ااعتماد على المنظمةل

 *( يجب دم  أنظمة محاسبة األداء ومحاسبة األداء وإصالحهال

ا على األستتئلة ) -عنصددر قدرة القوى العاملة:  -ب   16  19ردال

ستادم المستجيبون الدر ة 3  6 ( المتعلقة به ا البند  غالبالا ما ي

 ابة  ل لن يُقترحلالمتوسقة والعالية في ار 

*( الدورات التدريبية المناسبة لمنتسبي الجامعات للتعرف على 

 كيفية تنفي  الموازنة التشغيليةل

*( يتم وضتتتتتتتا األستتتتتتت  الفنيتتة والتكنولو يتتة الالزمتتة للتنفيتت  

 الصحيل للموازنة التشغيلية في المنظمةل

*( يجب توظي  موظفين في الجامعات بمهارة حستتتتار وتحديد 

 الادماتلتكلفة 

 *( توفير التدريب الالزم للموظفين لحسار وتقييم األداءل

بالا ما  -فيما ياث متغير الستتتتتتتلقةع  -ثانياً:  في ه ا البند  غال

  14  17  20  24  27  32ياتار المستجيبون على األسئلة )

( در ات متوستتتتتتقة وعالية  مما يشتتتتتتير إلى 1  5  7  9  12

أهمية ه ا البند في إنشتتتاء نظام الموازنة التشتتتغيليةل ل لن ينبغي 

  ي تي اقتراح ما 

قوانين مقننتتة من قبتتل مجل  النوار أ( يتم إعتتداد وإصتتتتتتتتدار 

العراقي من أ ل إنشتتتتتتتاء نظام موازنة من أ ل الحد من الت ثير 

 والقدرة التفاوضية للموازنة والقضاء على القريقة التقليديةل

ر( تعديل القوانين المالية والمحاستتتتبية بما يوفر أستتتتاستتتتاال  يداال 

 للموازنة التشغيلية على المستوى الكليل

القوانين على ارصتتتتالحات الالزمة للموازنة  ج( يجب أن تنث

 والمديرين الماليين والجهات لتنفي  الموازنة التشغيليةل

في هتت ا البنتتتد   ياتتتتار  -فيمتتتا ياث متغير القبول ع -ثددالثددداً:

   15   18   22   25   28   30المستتتتجيبون على األستتتئلة )

ط (   وفي ك ير من األحيان   ياتارون متوستتتتت2   4   8   11

 اآلتيةعالدر ات وعالية   بناءال على ااقتراحات 

مة عالقة  قا ها  ينبغي إ ي  غة القوانين وتنف يا أ( من لالل صتتتتتتت

 مناسبة بين نظام الموازنة التشغيلية ونظام المكاف ة والعقارل

ر( يتم لتتترح المعايير الالزمة لقياس الكفاءة والفعالية والتكلفة 

يرين على ااستتتتتتجابة ااقتصتتتتتادية لألنشتتتتتقة ويتم تدريب المد

لمعتتايير القيتتاس هتت   ويصتتتتتتتبحون األستتتتتتتتاس رعتتداد التقتتارير 

 الدوريةل

شغيلية على  ج( إيجاد المنصة الالزمة لتقبيق نظام الموازنة الت

 المدى القويل لوكالء الحكومةل
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التوصيات 4- 3 

مرا عة ااستتتتتتتتراتيجيات لتعايا القدرة والستتتتتتتلقة والقبول  - 

 لالتشغيلية بشكل أك ر فعالية في الجامعاتلتنفي  الموازنة 

يُقترح إ راء البحث كوستتتيلة لتحستتتين أو إزالة الحوا ا التي  -

  تعترض الموازنة التشغيليةل

تقييم آثار نظام الموازنة التشتتتتتتغيلية على اروار المحاستتتتتتبي  -

 الحالي للجهات الحكوميةل

القوة يتم تشتتتتتتجيا الباح ين المستتتتتتتقبليين على النظر في نقاو  -

والضتتتتتع  والتهديدات والفرص الم كورة لالل الدراستتتتتات 

ية في الغرر ودول  يات التشتتتتتتتغيل ي  المياان قارنة بين تنف الم

 العالم ال الثل

ية   م   - نة التشغغغغغغغفيل فة على المواز تأثير التكل ية  نظراً ألهم

 .المقترح إجراء دراسات  ي هذا الصدد

 

 المصادر

 أوالً: المصادر العربية

  عباس  سراج رزوقي قدراسة وتحليل انحرافات الموازنة

العامة لجامعة واستتتتتتطقل مجلة الكوت للعلوم ااقتصتتتتتتادية 

 ل2016 امعة واسط    23واردارية  العدد 

   علي  احمد ماهرق اهم المعوقات التي توا ه اعداد وتنفي

الموازنة ااست مارية في العراق وسبل التصدي لهاق مجلة 

 ل2014 امعة الكوفة   35الكوفة العدد مركا دراسات 

 ( ل العوامل الممثرة 2012عادل ورفی  حل والاعبی  مل)

على المياانية التشتتتتتتتغيليةل بح ية غير منشتتتتتتتورة   امعة 

 الموصل  موصل  عراقل 

   الستتتتتتتياغي  حمود محمد  قأعداد الموازنات التاقيقيةق

 الدورة التدريبية لبرنام  نستتتتتتتي  لتنمية قدرات المنظمات

غير الحكومية الشتتابة بالتعاون ما ممستتستتة تنمية القيادات 

الشتتتابة  مركا تقوير الشتتتبار اقتصتتتاديا صتتتنعاء  اليمن  

 ل2007

  بكر  عبتتد الرحمن محمتتد عبتتد الرحمن  قأمكتتانيتتة تقبيق

الموازنات المبنية على األنشتتتتقة في ققا  المستتتتتشتتتتفيات 

ليتتتتة  لمتتتتا لعتلتوم ا كلتيتتتتة ا كتتورا    وروحتتتتة د ني  ا اارد

رفية  األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية  والمص

 ل2007عمان  ااردن  
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 (1ملحق رقا )

 بسا هللا الرحمن الرحيا

 

 تحية طيبة...

ـوازنة التشغيلية قدراسة استقالعية في »ما فائق ااحترام والتقديرل لقد تم إعداد ه ا ااستبيان من أ ل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوانا تنفي  المـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ

بابلق وهو يتعلق بموضتتتو  البحث وير ى ار ابة على األستتتئلة ذات الصتتتلة بدقة وعنايةل لتتتاكرين لكم  –كربالء  –الجامعات بغداد 

 م لإل ابة على أسئلة ااستبيانل حسن تعاونك

 

 المواصفات العامة للشاث ال ي يملئ ااستبيانع

 □ان ى □ ( الجن ع ذكر 1) 

 □عام 50أك ر من □ عام  50 -40ما بين □ عام 40 -30ما بين □ عام  30( العمرع أقل من 2) 

 □دكتورا □ ما ستير □ ( المستوى التعليميع بكالوريوس 3) 

سنه وما فوق  25□ سنه  25 - 20□ سنه  20- 15□ سنه  15- 10□ سنوات  10 - 5□ سنوات  5- 1العمليةع  ( مستوى الابرة4) 

□ 

 □ إدارة □ إلراف □ ( المستوى التنظيميع لبرة 5) 

 □ک ير  دا □ ك يرا□ متوسط □ قليل □ ( مستوى ارلمام بموضو  الموازنة التشغيليةع قليل  دا 6) 

 □ مدير□ مدقق□ اسب ( العنوان الوظيفيع مح7) 

  

 

بعد قراءة العبارات التالية يرجت وضدددددع إشدددددارة)صدددددي( لتحديد إلت أي مدى هذ  العبارة تعتبر كحاجز علت طريق وضدددددع الميزانية 

 التشغيلية للجامعات في العراق )بالتأكيد بعض الحاالت تتعلق بداخل الجامعة والبعض منها تتعلق بخارج الجامعة(. 
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 ت
تمثل العقبات الموجودة في طريق تنفيذ الموازنة  العبارات التي

 التشغيلية

 

دا
ج
ل 
لي
ق

 

يل
قل

ط 
س
و
مت

 

را
ثي
ك

دا 
ج
ر 
ثي
ك

 

1 

النفوذ والقدرة على المساومة للوحدات الماتلفة في عملية 

الموازنة  تمثر على التيارات التنظيمية لمدراء المياانية والمالية 

 المياانيةل من ناحية التوقعات  ارعداد و التصديق على

     

2 
لم يمل  بعين ااعتبار الصلة بين مستوى نجاح نظام الموازنة 

      التشغيلية ونظم المكاف ة والعقارل

3 
ا يتم استادام أنظمة التدريب المناسبة للموظفين لتعري  وتنفي  

      عملية الموازنة التشغيلية في الممسسة بكفاءةل

4 
لبدء عملية الموازنة التشغيلية حتى  لم تقرح الدوافا و الحوافا

 اآلنل
     

5 

الموازنة التشغيلية الداللية والاار ية ا تاال تقليدية ولم يتم 

استبدال إ راءات الموازنة التشغيلية )على سبيل الم ال  التركيا 

 على المدلالت بدا من الموازنة القائمة على النتائ (ل

     

6 
فنية من أ ل التنفي  السليم للموازنة ا تو د أي أس  تقنية و 

 التشغيليةل
     

7 

ا يو د بناء فرق عمل و تشكيل لجان مشتركة بين الوحدات 

لحسار السعر النهائي و تقييم األداء و تَقّدم عملية بناء الموازنة 

 التشغيلية للممسسة او الجامعةل

     

8 

ااعتمادات لكل وحدة ألن في الموازنة التشغيلية  الحصول على 

يعتمد على تحسين األداء و فعالية األنشقة  ل لن ينظر بعض 

المدراء التنفي يين للمياانية التشغيلية على أنها محاسبة مستمرة 

 للمعايير الم كورةل

     

9 
ا تو د تعليمات مناسبة و بصورة مكتوبة لتنفي  الموازنة 

 التشغيلية في الجامعاتل
     

      قياس األداء و مار ات البرام  ومن ثم تقييمها عمل معقدلورق  10

11 

من الواضل إنه يو د رضا عن الوضا القائم و تو د مقاومة 

للتغيير بين مديري وحدات الجامعة في وريق تنفي  الموازنة 

 التشغيليةل
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 ت
تمثل العقبات الموجودة في طريق تنفيذ الموازنة  العبارات التي

 التشغيلية

 

دا
ج
ل 
لي
ق

 

يل
قل

ط 
س
و
مت

 

را
ثي
ك

دا 
ج
ر 
ثي
ك

 

12 
ا تستادم إ راءات و معايير محددة لبناء المملرات و قياس 

      لتحديد نتائ  األنشقةلالمملرات 

13 
من الصعب تحديد األنشقة القابلة للقياس و غبر القابلة للقياس من 

      حيث األداء و تو د صعوبة في الفصل بينهما دالل الجامعاتل

14 
ا تو د عمليات و إ راءات اتصالية و تفاعلية مالئمة للموازنة 

 والوزارة نفسهالالتشغيلية بين وحدات مياانية الجامعات 
     

15 

کبار صنا  القرار في البالد  نظرا لمراكاهم المتغيرة و ك رة 

انتقالهم  يميلون نحو الموازنة القصيرة األ ل  في حين أن أساس 

 الموازنة التشغيلية يتقلب عملية وويلة نسبيال

     

16 
النهائي العاملين ا يملكون الابرة والمهارة الالزمة لحسار السعر 

 ألنها عملية معقدةل
     

17 
على المستوى الكلي ا تتمتا القواعد المالية والحسابية بالفعالية و 

 المنقق الصحيل للموازنة التشغيلية على مستوى المنظمةل
     

18 
اردارة الكلية للبالد ا تستادم الك ير من التجارر العلمية النا حة 

      ما متقلبات المنظمات الداللية للدولةل للبلدان المتقدمة و ا تكيفها

      ا تو د القدرة الالزمة لدى الموظفين المعنيين لقياس األداءل 19

      ا تتمتا تصني  اريرادات و النفقات للمياانية بالمعايير المقلوبةل 20

21 
لم تنش  القدرة الالزمة ردارة قواعد البيانات المتعلقة ب داء ونتائ  

      الوحدات والتي لها ت ثير مبالر على الموازنة التشغيليةل

22 

كبار صنا  القرار في البالد  في بعض األحيان  ي ل ون بعين 

ااعتبار مصالل مجموعة من األلااص في عملية ارعداد 

 والمصادقة علی مياانيه الجامعة او الوزارةل

     

      ونواتجها تستغرق وقتا ووياللالحسابات المتعلقة بقياس األنشقة  23

24 
لي  لدى مديرو المياانية والمالية ما يكفي من السلقة والموارد 

 لحسار السعر النهائي و تنفي  الموازنة التشغيليةل
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 ت
تمثل العقبات الموجودة في طريق تنفيذ الموازنة  العبارات التي

 التشغيلية

 

دا
ج
ل 
لي
ق

 

يل
قل

ط 
س
و
مت

 

را
ثي
ك

دا 
ج
ر 
ثي
ك

 

25 
بالنسبة لبعض رؤساء الجامعات لم يتم إضفاء القابا الممسسي 

      األداءلعلى قيمة الاقط ااستراتيجية و استادام قياس 

      ا يمكن الوثوق و ااعتماد على نتائ  تقييم األداءل 26

27 

مدراء المياانية و المالية للممسسة ا يمتلكون السلقة الالزمة فيما 

يتعلق بعملية الموازنة التشغيلية و إعداد التقارير واتااذ القرارات 

 األداءلالتي تتعلق بتاصيث الموارد وفقا لمعلومات تقييم 

     

28 
وبيعة الشفافية و الوضوح ألداء المياانية والتبعات السلبية 

 لقريقة موازنة األداء لإلدارة الكلية للدولة  يقغي على قبولهل
     

29 
ا يو د التصاق بين نظم الموازنة والنظم المالية  وا سيما 

 المحاسبة ارداريةل
     

30 

بيانات األداء تعتبر ك داة لإللراف و ااعتقاد ب ن معلومات و 

الممال ة من قبل المنظمات الرقابية يتحدى و يحول دون تنفي  

 الموازنة التشغيليةل

     

31 
ا يو د تنسيق بين قاعدة البيانات للموازنة والنظم التنفي ية 

      والتشغيليةل

32 
على  القوانين واللوائل الحالية التي تحكم عملية وضا الموازنة

      مستوى الدولة  ا تدعم عملية الموازنة التشغيلية للجامعاتل

 

 

 

 

 شكرا  جابتكا

 


