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وتاثيرهاعلى كفاءة   اعداد موازنة البرامج واالداء في ظل مصفوفة البرامج الجديدة
 2030في ظل رؤية مصر االستراتجية  وزارة التعليم العالى  اداء

 ميدانية دراسة 
 هالل ابراهيم احمد   هدى

 جامعة عين شمس –البيئة  الدراسات والبحوث مدرس بمعهد 
 ملخص البحث 

إلى توضيح   الدراسة  البرامج واالداءالجديدة و تهدف  الجديد في موازنات  ضرورة تطبيق موازنة  النظام  الهدف من  إن 
خالل    وفي  وكذلك مؤشرات التنافس للبنك الدولي في جميع المجاالت. 2030مصر   البرامج واألداء هو التوافق مع رؤية

أنه تم عمل استمارة سيتم    لجنة الخطة والموازنة اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بموازنات البرامج واألداء والمنبثقة عن
 موازنات البرامج واألداء بكل الوزارات من ألجل التمسك بما فيها. توزيعها من خالل إسطوانة مدمجة لجميع العاملين ب

االستمارة تؤكد العديد من األمور التي تصب في خانة المحافظة على المال العام وضبط االنفاق الحكومي    ونجدان
وبما يحقق االهمية االقتصادية  مردود على المواطن وبجودة عالية وتحقيق المردود اإليجابي لهذا اإلنفاق وأن يكون له

أم ال،      الجديدة    فة ما إذا كانت الهيئات والوزارات والجامعات تطبق نظام موازنة البرامج واالداءومعر والمالية للمجتمع  
وقد اعتمدت الباحثة للتحقق من  وقامت الباحثة بإجراء التحاليل االحصائية لإلجابات التي وردت بقائمة االستقصاء،   

 . الختبار فروض الدراسة Cronbach's alpha -ثبات قائمة االستقصاء باستخدام معامل ثبات )الفا كرونباخ

بشكل مناسب،  و   ال يطبق بشكل كامل    وتطبيق االستمارة الجديدة  داءنظام موازنة البرامج واالتوصلت الدراسة إلى أن  و 
 يساعد في تقويم األداء  الدقيق لعرض موازنة البرامج واالداء الجديد وشكل االستمارة الجديدة    وأن القياس المحاسبي

 البيئي. المحاسبى

ميع قطاعات  علي ج  وشكل االستمارة الجديدة    تطبيق نظام موازنة البرامج واالداء الجديدةالباحثة بضرورة    وأوصت
وزارة التعليم العالي ومعالجة جميع البنود الموازنة لتحويلها الي مؤشرات اداء ومعدالت اداء تمكن من تحقيق الهدف  

البرامج واالداء  والبد من   البرامج والجديدة    ضرورة تطبيق   المرجوه من تطبيق موازنة  بشكل دقيق،   نظام موازنة 
.وتطبيق موازنة البرامج واالداء الجديدة  باإلفصاح  الهيئات والوزارات رورة إصدار تشريعات ُتلزم وض
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اإلطار العام للبحث  -أوالا   

 مقدمة البحث  1/1

، تعكس الخطة االستراتيجية طويلة المدى للدولة  2016، هي أجندة وطنية ُأطلقت في فبراير  2030رؤية مصر  ان  
التنمية المستدامة في كل   المجاالت، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية لتحقيق مبادئ وأهداف 

األبعاد    2030على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية اإلقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر    2030مصر  
 الثالثة للتنمية المستدامة: البعد االقتصادي، والبعد االجتماعي، والبعد البيئي.

تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص    2018لدولة في مطلع عام  وقد قررت ا
ومنظمات المجتمع المدني وباالستعانة بعدد من أرفع الخبراء في مختلف المجاالت، وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت 

بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف    2030ني لرؤية مصر  على السياق المحلي واإلقليمي والعالمي. واهتم اإلصدار الثا
تناول   الُمحدثة على  الرؤية  العالمي. وتؤكد  السياق  ذلك  األممية، وكيف سيخدم  األجندة  المصرية  المساهمة  ستخدم 
  وتداخل كل القضايا من منظور األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة: البيئي واالقتصادي واالجتماعي، فهي رؤية شاملة 

 ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة. 
على االرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة    2030تركز رؤية مصر  

ياة السياسية  وذلك من خالل التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة واالندماج االجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الح
واالجتماعية. يأتي ذلك جنًبا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز االستثمار في البشر  

 وبناء قدراتهم اإلبداعية من خالل الحث على زيادة المعرفة واالبتكار والبحث العلمي في كافة المجاالت. 
المترتبة على التغيرات المناخية من خالل وجود نظام بيئي متكامل   أهمية لمواجهة اآلثار  2030وتعطي رؤية مصر  

ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع  
حلية. وتأتي كل هذه  من خالل اإلصالح اإلداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين اإلدارات الم
 األهداف المرجوة في إطار ضمان السالم واألمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.

وكذلك مؤشرات التنافس  2030مصر   إن الهدف من النظام الجديد في موازنات البرامج واألداء هو التوافق مع رؤية
لجنة   خالل اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بموازنات البرامج واألداء والمنبثقة عن  وفي  للبنك الدولي في جميع المجاالت. 

أنه تم عمل استمارة سيتم توزيعها من خالل إسطوانة مدمجة لجميع العاملين بموازنات البرامج واألداء    الخطة والموازنة
 بكل الوزارات من ألجل التمسك بما فيها. 

تمارة تؤكد العديد من األمور التي تصب في خانة المحافظة على المال العام وضبط االنفاق الحكومي  االس  ونجدان
 وتحقيق المردود اإليجابي لهذا اإلنفاق وأن يكون له مردود على المواطن وبجودة عالية. 

القتصادية واالجتماعية وأشار إلى أنه ال بد من تعريف كلمة مشروع وأن يكون لكل مشروع دراسة جدوى تؤكد األهمية ا
لهذا المشروع، مؤكًدا أنه ما ال يمكن قياسه ال يمكن متابعته، ولذلك ال بد من برنامج زمني محدد بالتاريخ واألرقام وبه  

 تاريخ بدء المشروع وتاريخ االنتهاء منه ونسب القياس وطالب حلمي بنشر ثقافة األداء. 
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عل في نشر تلك الثقافة وهو ما ساعدنا كثيًرا في وضع الموازنات طبقا وتابع، :"خالل العامين الماضيين نجحنا بالف
البرامج واألداء، وقال ألول مرة في تاريخ مصر يكون هناك متابعة بشكل ربع سنوي فيما يتعلق بأهداف  لموازنات 

 برنامج الحكومة ونسب تنفيذه بجميع الوزرات والمؤسسات وهذا األمر خطوة إيجابية جًدا". 

وأشار ممثل وزارة التخطيط، إلى أن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة كالم مكتوب ولكن سيتم وضع مؤشرات وقياس  
األهداف   أن  حلمي  وأضاف  دقيقا  تفصيال  مفصلة  األمور  كل  وستكون  مستويات  ألدنى  وسننزل  المؤشرات  لتلك 

في ظل إطار منطقي متكامل من  2030مصر  يةوفقا للبرنامج الحكومة وهناك تناغم مع رؤ  5اإلستراتيجية للحكومة 
االنحراف  لعدم  تقديرية سليمة  لالنفاق وبتكلفة  ببرامج زمنية وضبط  اإلستراتيجية  إلى األهداف  أدني عملية ومشروع 

 المالي. 

أنه سيتم تدريب جميع العاملين بالوزارات والجهات، كما سيتم إرسال فرق للتدريب بالمحافظات للعمل على  وأضاف  
  إصالح منظومتي التخطيط والمالية وهناك دعم كبير من الدولة لهذا األمر وكذلك

، فى ظل االستمارة الجديدة ومصفوفة البرامج ومتطلبات البرامج واألداء موازنةودور  ،  2030  رؤية مصر    استراتيجيةن  ا
 العالى والبحث العلمى وما يتبعها من مؤسسات. اللجنة لوزارة التعليم

وزارات المالية والتخطيط والتعليم   نجد كثير من الوزارات قامت بالفعل عمل االستمارة الجديدة ومصفوفة البرامج مثل   و 
عات، "الجامعات المصرية، المجلس األعلى للمستشفيات الجامعية، المجلس األعلى للجام  جميعالعالى والبحث العلمى، و 

 ومؤسسة األزهر الشريف"، 

 والعمل على تطبيقها  الدولة  مل جهات  وال بد أن تلتزم بها    المصرية    دولة الاتجاه    تتجه    البرامج واألداء  موازنة    أن  نجد  

فكرة موازنة البرامج واألداءعلى توزيع االعتمادات، بناء على برامج المدة ولها أهداف واضحة، ومدة    تعتمد    وفى السياق
 زمنية محددة، ويقاس أداؤها بمؤشرات قياس أداء قابلة للقياس واإلدارة.

حتى اآلن تم اعتماد بعمل تقرير لتقييم ما تقدمه الوزارات والجهات المختلفة ويتم اعتماده من البرلمان و   كل جهة    تقومثم  
   ستحتوى على برامج على المستوى التنفيذى البرامج الجديدة   ،  مشيرة إلى أن االستمارة2017تقارير منذ بداية عام   3

)التعمق الرأسى من خالل الوصول إلى تفاصيل البرامج حتى مستوى العمليات لألنشطة والمشروعات، ربط المديريات ثم  
فظات، ربط الجامعات بمستهدفات الدولة مع المحافظة علي استقالليتها التامة، تطبيق موازنة بالوزارات الفنية والمحا

البرامج واألداء الجهات المستقلة كافة، تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعى، رفع موازنة البرامج واألداء على  
 (.gfmis منظومة

 ى اربع خطوات ولتنفيذ موازنة البرامج واالداء الجديدة تتم عل

الخطة    التعمق الرأسى من خالل عمل نموذج جديد موحد بين وزارتى المالية والتخطيط ومعتمد من لجنة  -1
 والموازنة فى البرلمان، 

 األصلية"،  2030إعداد مصفوفة برامج توافقية تحت مظلة برنامج الحكومة "باالعتماد على استراتيجية     -2
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 اشرة ووضع مؤشرات قياس أداء حسب المستوى التخطيطى.حساب التكاليف المباشرة والغير مب  -3
والمستشفيات   -4 الجامعات  إشراك  على  واالتفاق  للنوع،  المستجيبة  الموازنة  تطبيق  فى  خطوات  اتخاذ 

 . gfmis الجامعية فى موازنة البرامج واألداء، مؤكدة أنه يتم حاليا تكويد البرامج على منظومة

توجيه االعتمادات  داء هو توجيه اإلنفاق إلى المكان السليم، مضيفا "بالبرامج واألداء  و البرامج واأل   موازنة  إن الهدف من
 فى االتجاه السليم".  المالية 

ألنها ستصل إلى أدنى مستوى تفصيلى فى عمل الوزارات،    بموازنة البرامج واالداء    أهمية االستمارة الجديدةنجد ان  
عملية بداية ونهاية وتكلفة كلية وكافة العناصر األساسية الخاصة بدراسة    مؤكدا على ضرورة الوصول إلى أن يكون لكل

مستوى الوزارة ومستوى مستويات تنفيذية على مستوى الجهة وُأخرى على    3ُمقسمة على     وان االستمارة  الجدوى.  
 استراتيجى. 

 مشكلة البحث: 1/2

 : التالية التساؤالتيمكن للباحثة التعبير عن مشكلة الدراسة من خالل 

 ؟ هل تطبق كل الهيئات والوزرات االستمارة الجديدة لموازنة البرامج واالداء الجديدة   -

حساب التكاليف المباشرة والغير ن  ُيمكن مهل وجود نظام لموازنة البرامج واالداء  في الهيئات والوزارات   -5
 ؟ مباشرة ووضع مؤشرات قياس أداء حسب المستوى التخطيطى.

 البحث:  ض فرو  1/3

 البحث على النحو التالي: غة فروضصيايمكن 

 " ال يحقق تطبيق موازنة البرامج واآلداء كفاءة اآلداء المحاسبي للوحدات الحكومية  "  .1
 " للوحدات الحكومية الوظيفيال يحقق تطبيق موازنة البرامج واآلداء كفاءة اآلداء  -2
 " للوحدات الحكومية  اإلداري ال يحقق تطبيق موازنة البرامج واآلداء كفاءة اآلداء  -3
توجد فروق بين آراء عينة الدراسة حول تأثير تطبيق موزانة البرامج واآلداء على كفاءة آداء وزارة التعليم العالي تعزو  "ال      -4

 . عدد سنوات الخبرة( – الدرجة الوظيفية  –لمتغيرات )المؤهل العلمي 
 أهمية البحث: 1/4

 يستمد البحث أهميته من الناحيتين العلمية والعملية كما يلي: 

هو توجيه  دور موازنة البرامج واالداء و يعتبر البحث مساهمة علمية في األبحاث والدراسات التي تتناول  الناحية العلمية:  
 فى االتجاه السليم". توجيه االعتمادات المالية اإلنفاق إلى المكان السليم، مضيفا "بالبرامج واألداء  و 

العملية:  لمواز أهمية معرفة    الناحية  الهيئات والوزارات ُيمكن من  وجود نظام  البرامج واالداء في  التكاليف  نة  حساب 
 المباشرة والغير مباشرة ووضع مؤشرات قياس أداء حسب المستوى التخطيطى.
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 أهداف البحث: 1/5 

 تتمثل أهداف البحث في اآلتي: 

 البحث من عدمها. روضإختبار صحة ف  .أ

 بالدولة المصرية . الجهات المستقلة لكافة  تطبيق موازنة البرامج واألداء   .ب

  (.gfmis تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعى، رفع موازنة البرامج واألداء على منظومة  .ج

 التعمق الرأسى من خالل عمل نموذج جديد موحد بين وزارتى المالية والتخطيط ومعتمد من لجنة  .د
 الخطة والموازنة فى البرلمان، 

  2030إعداد مصفوفة برامج توافقية تحت مظلة برنامج الحكومة "باالعتماد على استراتيجية    .ه
 األصلية"،

 البرامج واالداء الجديدة علي كافة قطاعات الدولة . تطبيق موازنة الخروج بتوصيات تساعد في  .و

 منهجية البحث: 1/6

المنهج االستنباطي للتعرف على طبيعة المشكلة ووضع الفرضيات، والمنهج االستقرائي الختبار الفرضيات، يتم استخدام  
الجهات  لكافة    تطبيق موازنة البرامج واألداء  والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة، والمنهج الوصفي التحليلي لمعرفة  

 بالدولة المصرية  المستقلة 

 البحث:حدود  1/7

 تتمثل حدود البحث فيما يلي:   

 وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية الحدود المكانية:  .أ

 2020/ 2019منية للبحث: يغطى البحث عام الحدود الز  .ب

 الدراسات السابقة:  -ثانياا 
وتم    بالدولة المصريةالجهات المستقلة  لكافة    تطبيق موازنة البرامج واألداء  دف الدراسة الحالية إلى دراسة  ته

 ات الدراسة . إختيار مجموعة من الدراسات السابقة بسبب عالقتها بمتغير 

 

 

 



ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                       
IJSRSD (2021): Volume 4, Issue 1, June 2021                                                                            International Journal of Scientific 
Received: April 2021, Accepted:  June 2021                                                                              Research and Sustainable Development 

 

Page 6 of 38 
 

   ,السابقة الخاصة بتطبيق موازنة البرامج واالداءمجموعة الدراسات  2/1

 بعنوان   (slovenial, et al, 2017)دراسة  -1

Program and Performance Budgeting 

إلى ضمان كفاءة وفعالية اإلنفاق العام ، مع تحسين األداء العام للسياسات   تسعى  الحكومات انتهدف الدراسة إلى 
 (.PPB)موازنة البرنامج واألداء مع االبتكارات المختلفة. وفي هذا الصدد ، يجري إدخال ترتيبات مثل

وفًقا للنتائج المشتركة ، للسماح بالتفكير في   الموازنة لألمام من تصنيف أموال    يمكن النظر إلى موازنة األداء كخطوة
  المحتملة تحسين الصلة بين موازنة البرامج واالداء . وتشمل فوائده  عند اتخاذ قرارات تخصيص الموازنةمعلومات األداء  

لنتائج المحققة اوتخطيط السياسة اإلستراتيجية ، وتحقيق القيمة مقابل المال لإلنفاق العام ، وإتاحة المعلومات حول  
 لإلنفاق في الموازنة  . 

 PPB( قد اتخذت الخطوات األولى في تنفيذ عناصر  SEEعلى الرغم من أن معظم البلدان في جنوب شرق أوروبا )
على قدرات الوزارات التنفيذية ، وجودة    -من بين أمور أخرى    -  PPB، كان التقدم محدوًدا. يعتمد نجاح إصالح  

 رتيبات المساءلة ، وقضايا التنسيق ، وتسلسل اإلصالحات.معلومات األداء ، وت
، من المهم دعوة المسؤولين الماليين لمناقشة تحديات   PPBإلعداد بلدان جنوب شرق أوروبا بشكل أفضل إلصالح  

 توصلت الدراسة الى انخفاض عدد المؤسسات التى تطبق موازنة البرامج واالداء  و  PPBإصالح 
 بعنوان   (Cal Clark,charlesE.Menifield & la shonda M. Stewart et al, 2018)دراسة  -2

Policy Diffusion and Performance-based Budgeting 

طبقت هذه المقالة نموذج نشر السياسة كإطار نظري لتفسير االنتشار الدولي  تهدف الدراسة إلى تحليل محددات 
دراسة حالة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية للبلدان التي نفذت هذا   33للميزنة القائمة على األداء ، بناًء على 

ة القائمة على األداء كان متسًقا إلى حد ما مع نموذج االنتشار. اإلصالح. تظهر البيانات أن التطور التاريخي للميزن
ثم تسارعت على مدار الخمسة عشر   1995-1985على وجه الخصوص ، انطلق اعتماد موازنة األداء خالل الفترة 

سياسة عدم  عاًما التالية ، وكان المبتكرون األساسيون مجموعة من أربعة بلدان ناطقة باللغة اإلنجليزية مع اقتصادات 
التدخل نسبًيا )الواليات المتحدة وكندا وأستراليا( ونيوزيلندا(. أشارت دراسات الحالة إلى أن الموازنة على أساس األداء  
كانت بشكل عام جزًءا من برنامج أوسع لإلصالح الحكومي ، وأن الوكاالت التنفيذية كانت أكثر أهمية من البرلمانات 

 ًدا في صنع الميزانية ووضع السياسات ، وأن تنفيذها واجه عدد كبير من التحديات.في إدارتها ، وأصبحت مهمة ج
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 بعنوان  (Marko Järvenpää , et al, 2016)دراسة  -3
(Collective identity, institutional logic and environmental management accounting change) 

تغير المحاسبة البيئية والسلوك التنظيمى والهوية الجماعية، من خالل  تهدف الدراسة إلى تحليل العالقة بين  
 دراسة تأثير السلوك التنظيمي وهوية الشركة على األداء البيئي.

السائدة    الجماعية  الهوية  مع  لكى تتالءم  قد تشكلت من جديد    الجديدة  البيئية  التدابير  وتوصلت الدراسة إلى أن 
لكى تبقى    البيئية  التدابير  المؤسسي أو السلوك التنظيمى  المنطق  وزيادة الربحية، وألزم  التكاليف  وهى توفير  والمهيمنة

 التقليدية.  المالية  التدابير  مربحة لصالح وغير استراتيجية غير معايير
 

 .  بعنوان(  Alaa Mohamad Malo Alain1 , Magdy Melegy Abdul Hakim Melegy2   ،2017)  دراسة   -4
Program and Performance Budgeting System in Public Sector Organizations An Analytical Study in 

Saudi Arabian Context 

حسين نظام الموازنة ، تم اعتماد عدد من األساليب وذلك من أجل تورموازنة البرامج واالداء  دتهدف الدراسة إلى توضيح  
العام  القطاع  في  )  والتقنيات  واألداء  البرنامج  ميزانية  نظام  مثل  ،PPBSمنظمات   ) “Program and 

Performance Budgeting System     القائمة على األداء  والموازنة  ( النظامPBBS  والميزانية )
البحوث التي أجريت في البلدان النامية فيما يتعلق    الحالية هي امتداد في خط عدد قليل جدا(. الدراسة  ZBBالصفرية )

التركيز على    ". الدراسة تركز على   PPBSمج واألداء  نهج "الذي يعرف باسم" نظام موازنة البرابتنفيذ "ميزانية واحدة  
المنظمات "في المملكة العربية السعودية.    ع العام"الدعم الذي قد تجده في حالة اعتماد "شكل الميزانية" من قبل "القطا

 ، "درجة مساهمة نظام المحاسبة تليها" القطاع العام  PPBSقبول وتبني    تستكشف الدراسة عدة أبعاد مثل األلفة ، 
إذا تم اعتماد هذا النهج    " ، والفوائد التي يمكن أن تتحقق والعقبات التي من المحتمل مواجهتهاPPBSالمنظمات "لتبني  

في إعداد الموازنة من قبل مؤسسات القطاع العام في منطقة الخرج. جاءت الدراسة مع النتائج الرئيسية التالية ؛ هناك 
والمحاسبون العاملون في “مؤسسات القطاع العام” ، النظام    من قبل المديرين الماليين  PPBSمعرفة وفهم عادالن لـ  

بنجاح ، هناك بعض الفوائد التي يمكن الحصول    PPBSالمنظمات "في تبني    عه “القطاع العام”المحاسبي الذي يتب
الوقوف كحجر    وهي  من قبل مؤسسات القطاع العام ، وأخيرًا تم اكتشاف بعض العوائق  PPBSاعتماد    عليها أثناء

 بشكل فعال. بالسعودية  في "مؤسسات القطاع العام" في منطقة الخرج PPBSعثرة العتماد 

 موازنة البرامج واالداء    نظام وتوصلت الدراسة إلى أن وجود 

 العداد موازنة البرامج واالداء :   هناك بعض الخطوات التي يجب أخذها في االعتبار أثناء التخطيط ان يكون البد  
بالتخطيط اإلستراتيجي الذي يعتمد على المهمة و الرؤية    PPBSتطوير الخطة اإلستراتيجية: تبدأ دورة    :1الخطوة    -

التي وضعتها المنظمة. يضع التخطيط االستراتيجي خطة عالية المستوى لمدة خمس أو عشر سنوات قادمة. توضح  
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للوصول    لالستراتيجية لوياتهم وتحديد واضحعملية التخطيط األهداف التي يجب تحقيقها في الوقت القريب ؛ تحديد أو 
 المناسب .طار عمل للسياسة واتخاذ القرار ير عملية التخطيط االستراتيجي كاتوفو إلى تلك األهداف. 

 :   2الخطوة  -
الخطوة المنطقية    تحديد األهداف والغايات: يجب أن ينتهي التخطيط االستراتيجي باألهداف وتحقيق خارطة الطريق 

 التالية هي تقسيم هذه األهداف عالية المستوى إلى أهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى.
: تحديد المقاييس وتحديد الهدف: مقياس األداء هو وصف رقمي للعمل ، وهو يتم إجراؤها من قبل منظمة ، 3الخطوة  

وكذلك النتائج الناتجة عن هذا العمل. الخطوة التالية هي تحديد التدابير والتي يمكن استخدامها لتقييم الجهود التي تبذلها  
علنة. "الهدف" هو مطلب أداء مفصل قابل للقياس يتعلق بالهدف. تحديد التدابير  المنظمة في تحقيق أهدافها وغاياتها الم

األهداف  تلك   ، فعالة  أهداف ممتدة  المهام حساسية هي تحديد  أكثر  األهداف هي مهام صعبة. واحدة من    وتحديد 

 لكنها قابلة للتحقيق ، دون أن تكون محبطة. ،  طموحة
يتم   الموارد عبارة عن سلسلة من القرارات المتخذة فيما يتعلق بالميزانيةتخصيص الموارد: تخصيص    :    4الخطوة

 تخصيص الموارد لكل برنامج أو وكالة. في عملية الميزنة ، يتخذ صانعو القرار الرئيسيون بطريقة منهجية
عل اإلنفاق  التي تحققت من خالل  السابقة  والنتائج  للبرامج  المستهدفة  الخدمة  االعتبار مستويات  تقييم  في  أساس  ى 

 واإلنفاق الفعال. البرنامج. تعكس عمليات تخصيص الموارد أولويات المنظمة وتشجع الكفاءة
تقييم األداء: هذه هي الخطوة األخيرة في دورة ميزانية البرنامج واألداء. في هذه المرحلة، ستقيس الوكاالت    :  5الخطوة  

لمحدد مسبًقا. يجب أن تكون النتيجة تم جمعها وتحليلها في الوقت جميع النتائج التي ينتجها كل برنامج مقابل الهدف ا
المناسب. التقييم مهم ألن المؤشرات وحدها غالًبا ما تكون غير كافية للحكم على أداء البرنامج. التقييم بمثابة حلقة  

مدخالت حيوية للدورة تغذية مرتدة لمزيد من التحسين في التخطيط االستراتيجي معالجة. يجب استخدام هذه النتائج ك
 . واألداءالتالية من موازنة البرامج 

 اإلطار النظرى للبحث-ثالثاا 

 موازنة البرامج واالداء  وأهداف  وأهميةمفهوم  3/1

موازنة البنود واالعتمادات والرقابة كانت هي أول شكل من أشكال إعداد الموازنة العامة للدولة أو الجيل األول من    أن
فكانت هي الوسيلة    2شكل إعداد الموانة العامة للدولة، وظهرت هذه الموازنة التقليدية في بدايات القرن الثامن عشر

لقائمة في البلدان ذات التنظيم الحديث، ومنع وقوع االختالسات أو الوحيدة لضبط عمل الجهاز الحكومي، بصورته ا
الصرف بدون وجه حق. ويقوم اهتمامها األساسي بالنواحي الشكلية واإلجرائية للتطبيق والصرف. وحتى تقارير الرقابة  
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تقييم أداء جهات )تقرير جهاز المحاسبات وأجهزة الرقابة اإلدارية هنا في مصر على سبيل المثال( تهتم باألساس ب
العمل الحكومي على أساس عدد المخالفات لما هو مخطط من بنود صرف، وليس على أساس حجم اإلنجاز. لقد كان  
النفقات وتحصيل اإليرادات. ومع   المركزية على صرف  السلطة  التقليدي هو فرض رقابة  الموازنة  الهدف من شكل 

رة العلمية الحديثة في مجال اإلدارة الحكومية بهدف تنفيذ ما يعهد التطور ظهر تيار جديد نادى بإدخال أساليب اإلدا
إليها به من تكاليف بأقصى كفاءة ورشادة ممكنة ووفقا لخطة عامة للدولة. كانت أحد آثار هذا التفكير الحديث ظهور 

واألداء البرامج  تعريفه (program & performance Budget / P.P.B) موازنة  استخالص  يمكن  ا من  والتي 
، وهي من المرات األولى لظهور مفهوم 1949والتي صدرت عام   Hoover Commission توصية لجنة هوفر األولى 

موازنة البرامج واألداء كمفهوم لموازنة عامة على المستوى الحكومي للواليات المتحدة األمريكية. حيث جاء في تلك 
األ الفيدرالية  الحكومة  موازنة  تعديل  “ينبغي  للوظائف التوصية  وفقا  الموازنة  بتبويب  باألخذ  وذلك  بأكملها،  مريكية 

والمشروعات واألنشطة، وهذا هو المقصود بموازنة األداء، ذلك األسلوب الذي يركز االهتمام على العمل الواجب أداءه  
البرامج واألداء  . ومن هذا التعريف يمكن النظر إلى موازنة  3أو الخدمة المؤداة، وما سيتكلفه هذا العمل أو الخدمة” 

باعتبارها الجيل الثاني من أشكال الموازانات العامة، والذي ينتقل من هدف الرقابة على اإلنفاق العام )والذي يظهر 
حديثا أن تلك المهمة أصبحت مهمة رقابة داخلية في األجهزة والجهات نفسها وهي أكثر فاعلية من مجرد رقابة الموازنة  

بة والرفع من كفاءة اإلدارة الحكومية والقياس الدقيق لألعمال المنجزة. وفي هيكلة موازنة البرامج وتنفيذ بنودها( إلى الرقا
ما يجعلها بمثابة التحول من نمط اإلنفاق الواجب الجامد إلى نمط أكثر مرونة يتمثل في قياس أداء األنشطة وتحديد  

ي ال يقيس العائد الفعلي من وراء اإلنفاق فيه. ولقد  برامج العمل المطلوبة على أساسه، فال يوجد بها أي تقدير مال
صممت موازنة البرمج واألداء لتحسين عملية صنع القرار وذلك من خالل توفير المعلومات حول مدى تلبية الخدمات 

 الحكومية الحتياجات المجتمع، 

 :عناصروهي ترتكز على ثالثة  

ــوار  –يـــــرتبط بتكلفــــــة المـــــدخالت  :االقتصااااااد ــودة والكميــــــة أي جميــــــع المـــ ــة والماديــــــة ذات الجـــ د البشــــــرية ،الماليـــ
ــايير  ــتويات والمعـــ ــة المـــــدخالت بالمســـ ــاس ومقارنـــ ــن قيـــ ــي يمكـــ ــل التكـــــاليف والتـــ ــب وبأقـــ ــت المناســـ ــة فـــــي الوقـــ المالئمـــ

 األخرى 
 .هي العالقة بين المخرجات والموارد المستخدمة إلنتاجها ،هي تقاس بتكلفة الوحدة للمخرج :الكفاءة
 .دى تحقيق البرنامج لألهداف والمردودات المتوقعة منهوهي م :الفاعلية
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 آفاق التحول في مصر )بين موزانة البنود وموازنة البرامج(

ــها األساســــي  ــان غرضــ ــاوالت كــ ــارب ومحــ ــي عــــدة تجــ ــة المصــــرية فــ ــاوالت الحكومــ ــتينيات ظهــــرت محــ ــة الســ ــذ بدايــ منــ
ــود  ــة البنـــــــ ــكالت موازنـــــــ ــوب ومشـــــــ ــب عيـــــــ ــة تجنـــــــ ــة البـــــــــرامج واألداء ومحاولـــــــ ــق موازنـــــــ ــن تطبيـــــــ ــتفادة مـــــــ ــو االســـــــ هـــــــ

بدايـــــــة واالعتمـــــــادات بغـــــــرض تحقيـــــــق الكفـــــــاءة االقتصـــــــادية. وتكـــــــررت المحاولـــــــة فـــــــي منتصـــــــف الســـــــبعينيات مـــــــع 
تحــــــول النظــــــام االقتصــــــادي إلــــــى االقتصــــــاد الحــــــر “هــــــذا التحــــــول كــــــان يقتضــــــي معــــــه تحــــــوال علــــــى مســــــتوى اإلدارة 
الماليـــــة العامـــــة للدولـــــة، إال أن شـــــيئا لـــــم يحـــــدث مـــــن هـــــذا القبيـــــل، وتوقفـــــت محـــــاوالت الحكومـــــة نحـــــو تغييـــــر نظـــــام 

 5الموازنة العامة خالل حقبة الستينيات والسبعينيات”.

والمعــــــدل  2005لســــــنة  87، حيــــــث نــــــص القــــــانون رقــــــم 2005ة للظهــــــور مــــــرة أخــــــرى فــــــي عــــــام وعــــــادت المحاولــــــ
بشـــــأن الموازنـــــة العامـــــة للدولـــــة علـــــى ضـــــرورة تطبيـــــق العمـــــل بموازنـــــة البـــــرامج فـــــي  1973لســـــنة  53للقـــــانون رقـــــم 
. إال أن مصـــــر مازالـــــت إلـــــى اآلن تتبـــــع 2010ســـــنوات مـــــن تـــــاريخ ســـــريان القـــــانون، أي فـــــي عـــــام  5مـــــدة أقصـــــاها 

 .نظام موازنة البنود واالعتمادات

وفـــــي كـــــل األحـــــوال ينبغـــــي لكـــــي تطبـــــق مصـــــر موازنـــــة البـــــرامج فعليـــــا كمـــــا تطمـــــح إلـــــى ذلـــــك الحكومـــــة نفســـــها مـــــن 
ــن  ــوع مـــــ ــذا النـــــ ــو هـــــ ــة نحـــــ ــراءات التحويليـــــ ــدد مـــــــن اإلجـــــ ــوم بعـــــ ــة أن تقـــــ ــورات وزارة الماليـــــ ــن منشـــــ ــد مـــــ خـــــــالل العديـــــ

 :6الموازانات ومن هذه اإلجراءات

ــازي إجـــــراء  .1 ــين جهـــ ــربط بـــ ــة والـــ ــالتنظيم اإلداري للحكومـــ ــه بـــ ــة وعالقتـــ ــة العامـــ ــام الموازنـــ ــي نظـــ ــة فـــ ــرات جذريـــ تغييـــ
 .الموازنة العامة، والتخطيط بالدولة

البــــــدء فــــــي إعــــــداد نمــــــاذج كميــــــة للبــــــرامج، كنمــــــوذج للنقــــــل داخــــــل المــــــدن ونمــــــوذج للتعلــــــيم ونمــــــوذج لإلســــــكان،  .2
ــب أن يوضـــــــح ــال برنـــــــامج التعلـــــــيم يجــــ ــى ســـــــبيل المثــــ ــوع علـــــــى القـــــــدرة  فعلــــ ــأثير هـــــــذا النــــ ــه نـــــــوع التعلـــــــيم وتــــ فيــــ

 .اإلنسانية وسنوات وأنواع التعليم وانعكاساتها على المقدرة على الكسب
ــتوى  .3 ــى مســـ ــى أعلـــ ــا علـــ ــن تطبيقهـــ ــي يمكـــ ــل التـــ ــة للتحليـــ ــاليب الفنيـــ ــا باألســـ ــا ووعيهـــ ــع كفاءتهـــ ــوادر ورفـــ ــوفير الكـــ تـــ

 .وعلى أي نشاط
ــة البــــرامج  يجــــب أن تتــــوافر المعلومــــات والبيانــــات التــــي .4 ــليم حتــــى يمكــــن تطبيــــق موازنــ ــاعد علــــى التحليــــل الســ تســ

 .على الموازنة العامة للدولة في مصر
هــــــذه هــــــي المقومــــــات األساســــــية التــــــي يمكــــــن مــــــن خاللهــــــا تطبيــــــق موازنــــــة البــــــرامج فعليــــــا علــــــى الموازنــــــة العامــــــة 

يأخــــذ شــــكل تــــدريجي للدولــــة. ومــــن خــــالل كــــل تجــــارب الــــدول التــــي ســــبقت مصــــر فإنــــه مــــن المعــــروف أن التطبيــــق 
حتــــى ال يحــــدث أي ارتبــــاك فــــي ماليــــة الدولــــة. إن مصــــر قــــد قامــــت ومازالــــت بتطبيــــق موازنــــة البنــــود لفتــــرات طويلــــة 
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أ نحــــو تحريــــر أكبــــر لالقتصــــاد وأفــــق أكبــــر للتنميــــة،  وممتــــدة، ومــــع التطــــورات والتحــــوالت التــــي تشــــهدها مصــــر حاليــــً
ــدريج ــة تـــ ــول فـــــي إعـــــداد الموازنـــ ــذا تحـــ ــاحب هـــ ــي أن يصـــ ــل ينبغـــ ــن أجـــ ــاس مـــ ــة البـــــرامج باألســـ ــق موزنـــ ــو تطبيـــ يا نحـــ

تحقيــــــق كفــــــاءة أكثــــــر لماليــــــة واقتصــــــاد الدولــــــة وإدارة مواردهــــــا، وأيضــــــا مــــــن أجــــــل اســــــتخدام موازنــــــة أكثــــــر شــــــفافية 
 .تحقق مشاركة أكثر للجمهور

 الدراسة الميدانية -رابعاا 

 منهج البحث وإجراءاته 
العينة والمنهج المستخدم في  في هذا الجزء تعرض الباحثة إلجراءات البحث من حيث 
 البحث وإعداد قائمة االستقصاء واختبار فروض البحث كما يلي: 

 أوال: منهج البحث: 

يقوم البحث على اسـتخدام المنهج الوصـفي التحليلي حيث يعد مناسـبا لطبيعة البحث كما يعد 
تعتمد على آراء العينة  أســــــــــلوبا لوصــــــــــف الواقع من خالل تحديد العالقات بين متغيرات البحث والتي 

 والتي تم جمعها من خالل قائمة االستقصاء.

 ثانيا: مجتمع وعينة البحث: 
تمثـــل مجتمع البحـــث في العـــاملين بوزارة التعليم العـــالي من القيـــادات المتمثلـــة في المـــديرين  

ــوائية تكونت من ) ــحب عينة عشـــــ ( مفدرة ممثلة  100ووكالء الوزارة ورؤســـــــاء القطاعات، حيث تم ســـــ
لمجتمع الكلي للبحـث بحـيث تبـياـنت مؤهالتهم العلمـية ودرجـاتهم الوظيفـية وســــــــــــــنوات خبرتهم ، وفيمـا  ل

سـنوات   –الوظيفة   –يلي وصـف عينة الدراسـة الميدانية بالتفصـيل حسـب خصـائصـهم )المؤهل العلمي 
 الخبرة( كما يلي:
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 وصف عينة الدراسة حسب )المؤهل العلمي(:  -1
 ( 1جدول )

 الدراسة حسب )المؤهل العلمي( وصف عينة 
 النسبة المئوية  العدد  المؤهل العلمي
 % 73 73 مؤهل عالي
 % 18 18 ماجستير 
 % 9 9 دكتوراه
 % 100 100 المجموع

( من الحاصـلين على مؤهالت عليا  73من الجدول السـابق يتبين أن عينة البحث تمثلت في )
ــبة ) ــلين على 18(، و)%  73بنســـــــــ ــبة )( من الحاصـــــــــ ــتير بنســـــــــ ( من  9(، و )%  18درجة الماجســـــــــ

 (.100( وبإجمالي )% 9الحاصلين على الدكتوراه بنسبة )

 

 (:الدرجة الوظيفيةوصف عينة الدراسة حسب ) -2
 ( 2جدول )

 (الدرجة الوظيفيةوصف عينة الدراسة حسب )
 النسبة المئوية  العدد  الدرجة الوظيفية

 % 50 50 مدير عام 
 % 25 25 وكيل وزارة
 % 25 25 رئيس قطاع 
 % 100 100 المجموع

( من العــاملين بــدرجــة مــدير 50تمثلــت في )  الحــالي  ( يتبين أن عينــة البحــث 2من الجــدول )
ــبة ) ــبة )25(، و)%  50عام بنســــــ ــاء القطاعات  25(، و )%  25( من وكالء الوزارة بنســــــ ( من رؤســــــ

 .من أفراد العينة (100( وبإجمالي )% 25بنسبة )

 (: عدد سنوات الخبرةالدراسة حسب )وصف عينة  -3
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 ( 3جدول )
 ( عدد سنوات الخبرةوصف عينة الدراسة حسب )

 النسبة المئوية  العدد  عدد سنوات الخبرة 
 % 5 5 سنوات  5أقل من 

 % 21 21 سنوات  10إلى أقل من  5من 
 % 74 74 سنوات  10أكثر من 

 % 100 100 المجموع

ــنوات خبرتهم عن خمس 5البحث تمثلت في )( يتبين أن عينة  3من الجدول ) ( ممن تقل ســـــــــ
ــبة ) ــنوات بنســ ــنوات خبرتهم بين  21(، و)%  5ســ ــبة    10إلى أقل من   5( ممن تتاروح ســ ــنوات بنســ ســ

من أفراد   (100( وبإجمالي )%  74ســـــــنوات بنســـــــبة )  10( ممن تزيد خبرتهم عن  74(، و )%  21)
 .العينة

 ثالثا: إعداد قائمة االستقصاء: 
بالرجوع إلى األدبيات والدراسات التي تناولت موزانة البرامج وموازنة اآلداء وكذلك التي تناولت 
الكفاءة الوظيفية والمحاسبية واإلدارية ومن خاللها تم التوصل إلى قائمة تتضمن ثالثة محاور رئيسية  

ذلك المحور،    ( عبارة تقيس12يقيس كل منها أحد متغيرات البحث، ويندرج تحت كل محور منها )
 يلي: كما 

آراء ووجهات   باستطالعتعلق  يو   األولصحة الفرض    الختبار  وقد تم تخصيصه  :المحور األول •
كفاءة اآلداء المحاسبي    على  تطبيق موازنة البرامج واآلداءأثر    نظر فئات عينة الدراسة حول

 . للوحدات الحكومية
الثاني • تخصيصه    :المحور  تم  الفرض    الختباروقد  آراء   باستطالعتعلق  يو   الثانيصحة 

كفاءة اآلداء  على  طبيق موازنة البرامج واآلداء  أثر ت  ووجهات نظر فئات عينة الدراسة حول
 .اإلداري بالوحدات الحكومية

الثالث • تخصيصه    :المحور  تم  الفرض    الختباروقد  آراء    باستطالعتعلق  ي و   الثانيصحة 
كفاءة اآلداء  على  طبيق موازنة البرامج واآلداء  أثر ت  ووجهات نظر فئات عينة الدراسة حول

 .بالوحدات الحكومية الوظيفي
 وقد تم التحقق من صدق وثبات قائمة االستقصاء بعد تطبيقها على عينة البحث كما يلي: 
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وقد تم التحقق من صدق القائمة من خالل عرضها على مجموعة  صدق قائمة االستقصاء:   •
)الصدق الظاهري( لها وقد تم التعديل في ضوء آرائهم ومقترحاتهم، كما  من المحكمين لتحقيق  

تم حساب صدق االتساق الداخلي لعبارات ومحاور القائمة من خالل حساب معامل ارتباط 
)بيرسون( بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور، وكذلك معامل االرتباط بين درجة كل 

 اور كما يوضحه الجدول التالي:محور والدرجة الكلية لمجموع المح
 
 ( 4جدول )

 معامل ارتباط بيرسون بين عبارات ومحاور قائمة االستقصاء 
 المحور الثالث  المحور الثاني  المحور األول

 معامل االرتباط العبارة  معامل االرتباط العبارة  معامل االرتباط العبارة 

1 **0.351 1 *0.241 1 **0.360 

2 **0.414 2 **0.368 2 **0.362 

3 *0.259 3 *0.377 3 **0.340 

4 **0.442 4 **0.401 4 **0.408 

5 **0.257 5 *0.257 5 **0.461 

6 **0.569 6 **0.362 6 **0.432 

7 **0.247 7 **0.330 7 **0.336 

8 *0.222 8 *0.200 8 **0.368 

9 **0.362 9 **0.354 9 *0.256 

10 **0.310 10 **0.441 10 **0.313 

11 **0.336 11 **0.393 11 **0.409 

12 **0.450 12 **0.421 12 **0.365 

 ارتباط المحور األول بالقائمة
**0.436 

 ارتباط المحور الثاني بالقائمة
**0.428 

 ارتباط المحور الثالث بالقائمة
**0.395 

والــدرجــة الكليــة لقــائمــة  ( يتبين أن معــامالت االرتبــاط بين درجــة كــل عبــارة  4من الجــدول )
ــاء تراوجت بين ) ــتقصــــ (، كما بلغ معامل ارتباط المحور األول بالقائمة ككل 0.450(، )0.200االســــ

( وهي قيم ارتباط دالة 0.395( والمحور الثالث بالقائمة )0.428( والمحور الثاني بالقائمة )0.436)
الداخلي للعبارات والمحاور ( مما يدل على صــــــــجق االتســــــــاق  0.05(، )0.01عند مســــــــتوى داللة  )

 بقائمة االستقصاء.

ــتخدام معامل ثبات  ثبات قائمة االسااتقصاااء:  • ــاء باسـ ــتقصـ وقد تم التحقق من ثبات قائمة االسـ
( لكـل محور من المحـاور الثالث ولمجموع المحـاور،  Cronbach's alpha  -)الفـا كرونبـاخ

 كما يلي:
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 ( 5جدول )

 لمحاور قائمة االستقصاء Cronbach's alpha معامل ثبات ألفا كرونباخ

 المحاور  م
عدد 
 العبارات 

معامل  
 الثبات 

1 
األول:   موازنةةة البرامو وااداع ع   المحور  أثر تطبيق 

 كفاعة ااداع المحاسبي ل وحدات الحكومية
12 0.459 

2 
ع    طبيق موازنةة البرامو وااداع  المحور الثةاني: أثر ت

 كفاعة ااداع اإلداري بالوحدات الحكومية
12 0.582 

3 
ع   طبيق موازنةة البرامو وااداع  المحور الثةالةث: أثر ت

 بالوحدات الحكومية الوظيفيكفاعة ااداع 
12 0.543 

 0.669 36 الدرجة الك ية لمجموع المحاور 

(  0.582( والمحور الثـاني )0.459ثبـات المحور األول )( يتبين أن معـامـل  5من الجـدول )
( وهي قيم مرتفعــة ومقبولــة من  0.669( وبلغ معــامــل ثبــات القــائمــة ككــل )0.543والمحور الثــالــث )

 الثبات لقائمة االستقصاء.
ــفية( والذي يتضـــــــمن   ــتخدام معامل ثبات )التجزئة النصـــــ كما تم التحقق من ثبات القائمة باســـــ

ــاب ثبات العبارا ــبيرمان حســ ــاب معامل ارتباط )ســ ــاب ثبات العبارات الزوجية وحســ   -ت الفردية ثم حســ
 براون( بين النصفين كما يلي:

 ( 6جدول )
 معامل ثبات التجزئة النصفية لعبارات قائمة االستقصاء 
 ارتباط )سبيرمان براون( بين النصفين  ثبات النصف الثاني  ثبات النصف األول

0.454 0.624 0.741 

( ومعـامـل ثبـات العبـارات  0.454( يتبين أن معـامـل ثبـات العبـارات الفرديـة )6الجـدول )من  
( وهي قيمة مرتفعة  0.741براون بين النصــــفين ) -( وبلغ معامل ارتباط ســــبيرمان  0.624الزوجية )

 وتدل على ثبات عبارات القائمة. من الثبات أيضا
 

 رابعا: التحليل الوصفي لمتغيرات البحث: 
ــمن التح ــاب النســـــب المئوية  يتضـــ ــاء في حســـ ــتقصـــ ــفي لمحاور وعبارات قائمة االســـ ليل الوصـــ

لدرجات الموافقة، وحســــــاب المتوســــــطات الحســــــابية المرجحة لتلك الموافقات واالنحراف المعياري لكل 
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متوســـــــــط وكذلك حســـــــــاب درجة الموافقة وترتيب كل عبارة حســـــــــب درجة الموافقة عليها من قبل أفراد 
 العينة، كما يلي.

مج واألداء وتحقيق كفااءة األداء راتطبيق موازناة البحليال الوصااااااااافي لعباارات المحور األول:  الت .1
 .المحاسبي بالوحدات الحكومية
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية7جدول )

 ودرجات الموافقة ع   عبارات المحور األول بقائمة االستقصاع

 المحور األول م

س 
يا
مق
ال

 

غير 
موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق

موافق  
إل  حد  
 ما 

 موافق
موافق 
 بشدة 

المتوسط 
 المرجح 

االنحراف  
 المعياري 

 النتيجة 

ب 
تي
تر
ال

 

1 
مةوازنةةةة   تةطةبةيةق  و الةبةرامة يةدد  

واألداع زيةادة كفةاعة مسةةةةةت الةدفةاتر  
 المحاسبية بالوحدات الحكومية. 

 48 26 22 3 1 ت

4.21 0.943 
موافق  
 بشدة 

1 
 % 1.0 3.0 22.0 26.0 48.0 

2 
مةوازنةةةة   تةطةبةيةق  و  الةبةرامة   يةدد  

تةطةبةيةق   كةفةةةاعة  زيةةةادة  إلة   واألداع 
 معايير المحاسبة بالوحدات.

 17 47 24 9 3 ت

 6 موافق  0.966 3.66
 % 3.0 9.0 24.0 47.0 17.0 

3 
تطبيق موازنةةة   و  البرام  يدد  

النفقةةات   ترشةةةةةيةةد  إل   واألداع 
 بالوحدات الحكومية

 24 37 20 10 9 ت
 8 موافق  1.216 3.57

 % 9.0 10.0 20.0 37.0 24.0 

4 
مةوازنةةةة   تةطةبةيةق  و  الةبةرامة   يةدد  

واألداع إل  تحقيق كفاعة تخصةةي  
 و  واألنشطة. البرام  دات وفق  رااإلي

 13 53 19 10 5 ت
 7 موافق  1.006 3.59

 % 5.0 10.0 19.0 53.0 13.0 

5 

مةوازنةةةة   تةطةبةيةق  و  الةبةرامة   يةدد  
مةبةةةدأ  كةفةةةاعة  تةحةقةيةق  إلة   واألداع 
محةاسةةةةةبةة المسةةةةةئوليةة في إعةداد  

 الموازنة بالوحدات الحكومية.

 16 36 31 8 9 ت

 10 موافق  1.120 3.42
 % 9.0 8.0 31.0 36.0 16.0 

6 
مةوازنةةةة   تةطةبةيةق  و  الةبةرامة   يةدد  

واألداع إل  كفةاعة التنبد بةالموازنةة 
 بالوحدات الحكومية  المستقب ية

 26 50 12 3 9 ت
 4 موافق  1.134 3.81

 % 9.0 3.0 12.0 50.0 26.0 

7 
مةوازنةةةة   تةطةبةيةق  و  الةبةرامة   يةدد  

واألداع إل  كفةاعة تنفيةا البنود اات  
 األولوية بالوحدات الحكومية.

 8 31 29 22 10 ت
3.05 1.122 

موافق 
ال  حد  
 ما

12 
 % 10.0 22.0 29.0 31.0 8.0 

8 
مةوازنةةةة   تةطةبةيةق  و  الةبةرامة   يةدد  

واألداع إل  تحقيق كفةاعة تشةةةةة يةل  
 نظم المع ومات بالوحدات الحكومية.

 44 29 7 6 14 ت
 3 موافق  1.114 3.83

 % 14.0 6.0 7.0 29.0 44.0 

9 
تطبيق موازنةةة   و  البرام  يدد  

واألداع إل  تحقيق كفاعة ضةةةبط  
 المستندات الحكومية.

 29 48 16 5 2 ت

 9 موافق  1.039 3.51
 % 2.0 5.0 16.0 48.0 29.0 

10 
مةوازنةةةة   تةطةبةيةق  و  الةبةرامة   يةدد  

واألداع إل  تحقيق كفاعة تخصةةي  
 المصروفات بالوحدات الحكومية

 30 39 19 8 4 ت
 2 موافق  0.915 3.97

 % 4.0 8.0 19.0 39.0 30.0 

11 
مةوازنةةةة   تةطةبةيةق  و  الةبةرامة   يةدد  

واألداع إل  كفةاعة تحةديةد األفةداف 
 العامة ل موازنة بالوحدات 

 8 53 15 13 11 ت
 5 موافق  1.073 3.80

 % 11.0 13.0 15 53.0 8.0 

12 
مةوازنةةةة   تةطةبةيةق  و  الةبةرامة   يةدد  

واألداع إل  كفةاعة افكت األصةةةةةول  
 وفق األسس المحاسبية بالوحدات.

 13 47 24 10 6 ت
3.34 1.147 

موافق 
ال  حد  
 ما

11 
 % 6.0 10.0 24.0 47.0 13.0 

 موافق 0.911 3.64 إجمالي درجة الموافقة ع   المحور األول
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تطبيق موازناة  ( والــذي يمثــل نتــائج التحليــل الوصــــــــــــــفي لعبــارات المحور األول )7من الجــدول )
حســــب ترتيب  ( حيث يتبين منه  مج واألداء وتحقيق كفاءة األداء المحاسااابي بالوحدات الحكوميةراالب

 ما يلي:العبارات وفق متوسطاتها 
يؤدى تطبيق موازنة البرامج واألداء زيادة كفاءة مســــــــــك ( والتي تنص على )1جاءت العبارة ) −

(  4.17( في الترتيب األول من حيث الموافقة بمتوسط )الدفاتر المحاسبية بالوحدات الحكومية
 .( وبدرجة موافقة )موافق بشدة(0.943وانحراف معياري )

ج  البرام   يؤدى تطبيق موازنـــة  ( والتي تنص على )10جـــاءت العبـــارة )وفي الترتيـــب الثـــاني   −
ــروفات بالوحدات الحكومية ــيص المصــــــ ــط )واألداء إلى تحقيق كفاءة تخصــــــ (  3.97( بمتوســــــ

 ( وبدرجة موافقة )موافق(.0.915وانحراف معياري )
ــالـــث   − ــارة )وفي الترتيـــب الثـ ــاءت العبـ ــة  ( والتي تنص على )8جـ ج  البرام   يؤدى تطبيق موازنـ

(  3.83( بمتوســـــــــــــط )واألداء إلى تحقيق كفاءة تشـــــــــــــغيل نظم المعلومات بالوحدات الحكومية
 ( وبدرجة موافقة )موافق(.1.114وانحراف معياري )

ــب الرابع   − الترتيــ ــارة )وفي  ــاءت العبــ ــة  ( والتي تنص على )6جــ ج  البرام   يؤدى تطبيق موازنــ
( وانحراف  3.81( بمتوســـط )بالوحدات الحكومية  التنبؤ بالموازنة المســـتقبليةواألداء إلى كفاءة  

 ( وبدرجة موافقة )موافق(.1.134معياري )
ج  البرام   يؤدى تطبيق موازنــة  ( والتي تنص على )11جــاءت العبــارة )وفي الترتيــب الخــامس   −

(  3.80توســــــــــــــط )( بمواألداء إلى كفـاءة تحـديـد األهـداف العـامـة للموازنـة بـالوحـدات الحكوميـة
 ( وبدرجة موافقة )موافق(.1.073وانحراف معياري )

ج  البرام   يؤدى تطبيق موازنـة  ( والتي تنص على )2جـاءت العبـارة )وفي الترتيـب الســـــــــــــــادس   −
( وانحراف  3.66( بمتوســــــــــــــط )واألداء إلى زـيادة كـفاءة تطبيق مـعايير المحـاســـــــــــــــبة ـبالوحـدات 

 ( وبدرجة موافقة )موافق(.0.966معياري )
ــابع   − ج  البرام   يؤدى تطبيق موازنــة  ( والتي تنص على )4جــاءت العبــارة )وفي الترتيــب الســـــــــــــ

(  3.59( بمتوســــــط )ج  واألنشــــــطةالبرام دات وفق  راواألداء إلى تحقيق كفاءة تخصــــــيص اإلي
 ( وبدرجة موافقة )موافق(.1.006وانحراف معياري )

ج  البرام   دى تطبيق موازنــة  يؤ ( والتي تنص على )9جــاءت العبــارة )وفي الترتيــب التــاســــــــــــــع   −
( وانحراف معياري  3.51( بمتوســــــط )واألداء إلى تحقيق كفاءة ضــــــبط المســــــتندات الحكومية

 ( وبدرجة موافقة )موافق(.1.039)
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( في المرتبة األخيرة من حيث درجة الموافقة وبدرجة موافقة )إلى حد ما(، كما  12؛  7وقد جاءت العباراتين )
مج واألداء وتحقيق كفاءة األداء المحاسبي  راتطبيق موازنة البعلى عبارات المحور )   بلغت الموافقة اإلجمالية

 ( وبدرجة )موافق( على المحور.0.911( وانحراف معياري )3.64( بمتوسط ) بالوحدات الحكومية
 

  الوظيفي مج واألداء وتحقيق كفااااءة األداء  راتطبيق موازنااة البالتحليااال الوصااااااااافي لعباااارات المحور الثااااني:   .2
 .بالوحدات الحكومية

بقائمة  الثانيودرجات الموافقة ع   عبارات المحور  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية8جدول )

 االستقصاع

 

 المحور الثاني  م

س 
يا
مق
ال

 

غير 
موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق

موافق 
إل  حد  
 ما

 موافق
موافق 
 بشدة 

المتوسط 
 المرجح 

االنحراف  
 المعياري 

 النتيجة 

ب 
تي
تر
ال

 

1 
يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
إل  تحقيق كفةاعة اإلجراعات اإلداريةة  

 بالوحدات الحكومية. 

 44 32 15 6 3 ت
 8 موافق  1.166 4.08

 % 3.0 6.0 15.0 32.0 44.0 

2 
يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
إل  تحقيق كفةاعة تطبيق مبةدأ الربةابةة  

 بالوحدات الحكومية.

 24 40 14 16 6 ت
 10 موافق  1.189 3.60

 % 6.0 16.0 14.0 40.0 24.0 

3 
يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
إل  تحقيق كفاعة تطبيق مبدأ التوجيه  

 والتنفيا بالوحدات الحكومية.

 22 34 27 9 8 ت
 11 موافق  1.167 3.53

 % 8.0 9.0 27.0 34.0 22.0 

4 

يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
فةي  الةمةعة ةومةةةات  كةفةةةاعة  تةحةقةيةق  إلة  
الت ةايةة الراجعةة لوضةةةةةن الموازنةة  

 بالوحدات الحكومية.

 82 5 6 3 4 ت
4.58 0.985 

موافق  
 بشدة 

4 
 % 4.0 3.0 6.0 5.0 82.0 

5 

يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
الةخةطةط   وضةةةةةن  كةفةةةاعة  تةحةقةيةق  إلة  
المسةةةةةتقب يةة لتطوير العمةل اإلداري  

 بالوحدات الحكومية.

 60 30 6 4 0 ت
4.46 0.869 

موافق  
 بشدة 

6 
 % 0 4.0 6.0 30.0 60.0 

6 

يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
الةخةطةط   وضةةةةةن  كةفةةةاعة  تةحةقةيةق  إلة  
المسةةةةةتقب يةة لتطوير العمةل اإلداري  

 بالوحدات الحكومية.

 91 5 4 0 0 ت
4.87 0.822 

موافق  
 بشدة 

1 
 % 0 0 4.0 5.0 91.0 

7 
ددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
إل  تحقيق كفةاعة تخصةةةةةي  العمةل 

 اإلداري بالوحدات الحكومية. 

 10 43 31 13 3 ت
 12 موافق  0.946 3.44

 % 3.0 13.0 31.0 43.0 10.0 

8 
يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
كفةةاعة اإلدارة بةةاألفةةداف  إل  تحقيق 

 بالوحدات الحكومية.

 52 38 5 1 4 ت
4.33 0.925 

موافق  
 بشدة 

7 
 % 4.0 1.0 5.0 38.0 52.0 

9 
يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
كفةةاعة اإلدارة بةةاألفةةداف  إل  تحقيق 

 بالوحدات الحكومية. 

 77 21 3 0 1 ت
4.79 1.158 

موافق  
 بشدة 

2 
 % 1.0 0.0 3.0 21.0 77.0 

10 
يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
مةن  الصةةةةةرف  كةفةةةاعة  تةحةقةيةق  إلة  

 اإليرادات بالوحدات الحكومية.

 53 18 10 12 7 ت
 9 موافق  1.205 3.98

 % 7.0 12.0 10.0 18.0 53.0 

11 
يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
الةقةوانةيةن  تةطةبةيةق  كةفةةةاعة  تةحةقةيةق  إلة  

 وال وائح الحكومية بعدالة.

 69 17 11 2 1 ت
4.51 0.823 

موافق  
 بشدة 

5 
 % 1.0 2.0 11.0 17.0 69.0 

12 
يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
إل  تحقيق كفةاعة انتةاجيةة الوحةدات 

 الحكومية.

 78 12 6 0 4 ت
4.60 0.989 

موافق  
 بشدة 

3 
 % 4.0 0 6.0 12.0 78.0 

 موافق بشدة  1.020 4.23 إجمالي درجة الموافقة ع   المحور الثاني 
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تطبيق موازناة  )  الثــاني( والــذي يمثــل نتــائج التحليــل الوصــــــــــــــفي لعبــارات المحور  8من الجــدول )
حســــــــــــــب ترتيب  ( حـيث يتبين مـنه  بالوحدات الحكومياة  الوظيفيمج واألداء وتحقيق كفااءة األداء  راالب

 ما يلي:العبارات وفق متوسطاتها 

يؤدي تطبيق موازنــة البرامج واألداء إلى تحقيق كفــاءة ( والتي تنص على )6جــاءت العبــارة ) −
( في الترتيب األول من وضــــــع الخطط المســــــتقبلية لتطوير العمل اإلداري بالوحدات الحكومية

 ( وبدرجة موافقة )موافق بشدة(.0.822وانحراف معياري )( 4.87حيث الموافقة بمتوسط )
يؤدي تطبيق موازـنة البرامج واألداء ( والتي تنص على )9جـاءت العـبارة )وفي الترتـيب الـثاني   −

( وانحراف معياري  4.79( بمتوســــــــــط )إلى تحقيق كفاءة اإلدارة باألهداف بالوحدات الحكومية
 (.بشدة ( وبدرجة موافقة )موافق1.158)
ــالـــث    وفي − ــارة )الترتيـــب الثـ ــة البرامج  ( والتي تنص على )12جـــاءت العبـ يؤدي تطبيق موازنـ

( وانحراف معيـاري  4.60( بمتوســــــــــــــط )واألداء إلى تحقيق كفـاءة انتـاجيـة الوحـدات الحكوميـة
 (.بشدة ( وبدرجة موافقة )موافق0.989)
موازـنة البرامج واألداء  يؤدي تطبيق ( والتي تنص على )4جـاءت العـبارة )وفي الترتـيب الرابع  −

( بمتوسط  إلى تحقيق كفاءة المعلومات في التغذية الراجعة لوضع الموازنة بالوحدات الحكومية
 (.بشدة ( وبدرجة موافقة )موافق0.985( وانحراف معياري )4.58)

يؤدي تطبيق موازنــة البرامج  ( والتي تنص على )11جــاءت العبــارة )وفي الترتيــب الخــامس   −
( وانحراف  4.51( بمتوسط )تحقيق كفاءة تطبيق القوانين واللوائح الحكومية بعدالةواألداء إلى  

 (.بشدة ( وبدرجة موافقة )موافق0.823معياري )

يؤدي تطبيق موازنــة البرامج  ( والتي تنص على )5جــاءت العبــارة )وفي الترتيــب الســـــــــــــــادس   −
داري بـــالوحـــدات واألداء إلى تحقيق كفـــاءة وضــــــــــــــع الخطط المســــــــــــــتقبليـــة لتطوير العمـــل اإل

 (.بشدة ( وبدرجة موافقة )موافق0.869( وانحراف معياري )4.46( بمتوسط )الحكومية
( والتي تنص  7بينما جاءت بقية العبارات في ترتيب أقل حيث جاءت في المرتبة األخيرة العبارة )

الـية  ( وـبدرجـة )موافق( وبلغـت الموافقـة اإلجمـ0.946( وانحراف معيـاري )3.44على )( بمتوســــــــــــــط )
 ( وبدرجة )موافق بشدة(1.020( وانحراف معياري )4.23على عبارات المحور ككل بمتوسط )
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اآلداء مج واألداء وتحقيق كفاءة راتطبيق موازنة البالتحليل الوصاااااااافي لعبارات المحور الثاني:  .3
 .بالوحدات الحكومية  اإلداري 

 المعيارية( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 9جدول )

 بقائمة االستقصاع  الثالثودرجات الموافقة ع   عبارات المحور 

 

 المحور الثالث  م

س 
يا
مق
ال

 

غير 
موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق

موافق 
إل  حد  
 ما

 موافق
موافق 
 بشدة 

المتوسط 
 المرجح 

االنحراف  
 المعياري 

 النتيجة 

ب 
تي
تر
ال

 

1 
يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
كفةةاعة التبويةةب الوظيفي   إل  تحقيق 

 بالوحدات الحكومية. 

 7 32 25 22 14 ت
 10 موافق  0.879 3.96

% 14.0 22.0 25.0 32.0 7.0 

2 

يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
النفقةةات  تبويةةب  كفةةاعة  تحقيق  إل  
مسةةةةةتويةةةات   عةةةدة  ع    واإليرادات 

 بالوحدات الحكومية.  

 23 37 15 11 14 ت
 12 موافق  0.963 3.44

% 14.0 11.0 15.0 37.0 23.0 

3 

يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
األداع   بةيةةةاس  كةفةةةاعة  تةحةقةيةق  إلة  
ومعةةايير   بمعةةدالت  وربطةةه  الوظيفي 

 اإلنجاز بالوحدات الحكومية.

 70 12 6 7 5 ت

4.35 0.969 
موافق  
 بشدة 

7 
% 5.0 7.0 6.0 12.0 70.0 

4 

يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
تةحة ةيةةةل  فةي  الةكةفةةةاعة  تةحةقةيةق  إلة  
االنحرافات واسةتخداماا لتقويم األداع  

 الوظيفي بالوحدات الحكومية.

 38 25 17 13 7 ت

 11 موافق  1.020 3.74
% 7.0 13.0 17.0 25.0 38.0 

5 

يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
إل  تحقيق الكفاعة في وضةةةن الخطط 
في شةةةةةكةل برامو وظيفيةة بصةةةةةيرة 
 وطوي ة األجل بالوحدات الحكومية.

 47 24 15 8 6 ت

 8 موافق  0.889 3.98
% 6.0 8.0 15.0 24.0 47.0 

6 

يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
إل  تحقيق الكفاعة في وضةةةن الخطط 
في شةةةةةكةل برامو وظيفيةة بصةةةةةيرة 

 وطوي ة األجل بالوحدات الحكومية

 45 23 19 10 3 ت

 9 موافق  0.894 3.97
% 3.0 10.0 19.0 23.0 45.0 

7 
يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
إل  تحقيق كفةةاعة تخصةةةةة  العمةل  

 الوظيفي بالوحدات الحكومية. 

 69 15 6 5 5 ت
4.38 0.698 

موافق  
 بشدة 

6 
% 5.0 5.0 6.0 15.0 69.0 

8 
يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
الوظيفي   النظةةةام  كفةةةاعة  تحقيق  إل  

 بالوحدات الحكومية.

 65 27 5 2 1 ت
4.53 0.887 

موافق  
 بشدة 

2 
% 1.0 2.0 5.0 27.0 65.0 

9 

يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
إل  تحقيق كفاعة تسةة سةةل اإلجراعات  
حسةةةةةب التةدري الوظيفي بةالوحةدات  

 الحكومية.

 72 15 6 2 5 ت
4.47 0.854 

موافق  
 بشدة 

4 
% 5.0 2.0 6.0 15.0 72.0 

10 
يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
الةمةوارد   تةطةويةر  كةفةةةاعة  تةحةقةيةق  إلة  

 البشرية بالوحدات الحكومية

 70 16 9 3 2 ت
4.49 1.010 

موافق  
 بشدة 

3 
% 2.0 3.0 9.0 16.0 70.0 

11 
يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
األفةةداف  تحقيق  كفةةاعة  تحقيق  إل  

 الوظيفية بالوحدات الحكومية. 

 72 8 11 9 0 ت
4.43 0.966 

موافق  
 بشدة 

5 
% 0 9.0 11.0 8.0 72.0 

12 

يددي تطبيق موازنةة البرامو واألداع  
كفةةاعة المنةةافسةةةةةةة بين  إل  تحقيق 
بةةةالةوحةةةدات   الةوظةيةفةيةةةة  الةوحةةةدات 

 الحكومية

 92 3 3 2 0 ت
4.85 0.958 

موافق  
 بشدة 

1 
% 0 2.0 3.0 3.0 92.0 

 موافق بشدة  0.915 4.21 إجمالي درجة الموافقة ع   المحور الثالث 
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تطبيق موازناة  )  الثــالــث ( والــذي يمثــل نتــائج التحليــل الوصــــــــــــــفي لعبــارات المحور  9من الجــدول )
ــب ترتـيب  ( حيـث يتبين منـه باالوحادات الحكومياة  اإلداري مج واألداء وتحقيق كفااءة األداء  راالب حســــــــــــ

 ما يلي:العبارات وفق متوسطاتها 
يؤدي تطبيق موازـنة البرامج واألداء إلى تحقيق كـفاءة ( والتي تنص على )12جـاءت العـبارة ) −

ــة بين الوحـدات الوظيفـية ـبالوحـدات الحكومـية ( في الترتـيب األول من حـيث الموافـقة المـنافســــــــــــ
 ( وبدرجة موافقة )موافق بشدة(.0.958وانحراف معياري )( 4.85بمتوسط )

يؤدي تطبيق موازـنة البرامج واألداء ( والتي تنص على )8جـاءت العـبارة )وفي الترتـيب الـثاني   −
( وانحراف معـياري  4.53( بمتوســــــــــــــط )إلى تحقيق كـفاءة النظـام الوظيفي ـبالوحـدات الحكومـية

 (.بشدة ( وبدرجة موافقة )موافق0.887)
ــالـــث لترتيـــب  وفي ا − ــارة )  الثـ ــة البرامج  ( والتي تنص على )10جـــاءت العبـ يؤدي تطبيق موازنـ

(  4.49( بمتوســــــــــــــط )واألداء إلى تحقيق كـفاءة تطوير الموارد البشــــــــــــــرـية ـبالوحـدات الحكومـية
 (.بشدة ( وبدرجة موافقة )موافق1.010وانحراف معياري )

يؤدي تطبيق موازـنة البرامج واألداء ( والتي تنص على )9جـاءت العـبارة ) الرابعوفي الترتـيب  −
ــط  إلى تحقيق كفاءة تســــــلســــــل اإلجراءات حســــــب التدرج الوظيفي بالوحدات الحكومية ( بمتوســـ

 (.بشدة ( وبدرجة موافقة )موافق0.854( وانحراف معياري )4.47)
يؤدي تطبيق موازنــة البرامج  ( والتي تنص على )11جــاءت العبــارة )  الخــامسوفي الترتيــب   −

(  4.43( بمتوســــــــــــــط )لى تحقيق كـفاءة تحقيق األهـداف الوظيفـية ـبالوحـدات الحكومـيةواألداء إ
 (.بشدة ( وبدرجة موافقة )موافق0.966وانحراف معياري )

ــادس   − يؤدي تطبيق موازنــة البرامج  ( والتي تنص على )7جــاءت العبــارة )وفي الترتيــب الســـــــــــــ
ــط )ميةواألداء إلى تحقيق كفاءة تخصــــــــص العمل الوظيفي بالوحدات الحكو  (  4.38( بمتوســــــ

 (.بشدة ( وبدرجة موافقة )موافق0.698وانحراف معياري )
يؤدي تطبيق موازنة البرامج واألداء ( والتي تنص على )3جاءت العبارة )  السابعوفي الترتيب   −

ــدات  ــالوحــ بــ ــاز  ــدالت ومعــــايير اإلنجــ ــه بمعــ ــاس األداء الوظيفي وربطــ قيــ إلى تحقيق كفــــاءة 
 (.بشدة ( وبدرجة موافقة )موافق0.969وانحراف معياري )( 4.35( بمتوسط )الحكومية
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وـقد جـاءت بقـية العـبارات ـبدرجـات موافـقة أـقل حـيث جـاءت بقـية العـبارات ـبدرجـة )موافق( وـقد  
(  0.915( وانحراف معياري )4.21جاءت الموافقة االجمالية على عبارات المحور الثالث بمتوســــــط )

 وبدرجة موافقة )موافق بشدة(.

 تبار فروض البحث:خامسا: اخ
 اختبار الفرض األول:  .2

ال يحقق تطبيق موازنااة البرامج واآلداء كفاااءة اآلداء المحاااسااااااااابي للوحاادات   "  والـــذي ينص على
 "الحكومية

والختبار الفرض األول تم اســــتخدام اختبار "ت" لعينة واحدة لتعرف داللة الفروق بين درجات 
 المتوسطات الحسابية للعبارات كما يلي:موافقة أفراد العينة من خالل 

 100ن =  ( لعينة واحدة لمتغيرات المحور األولOne Sampele T Test( اختبار )10جدول )

 اختبار "ت" 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 مستو  الداللة بيمة "ت"

متغيرات المحور 
 األول

3.645 3.334 9.934 0.01 
 دالة

 

مج  راتطبيق موازنة البيتبين أن متوســـــــط موافقة العينة على عبارات المحور األول )(  10من الجدول )
(  3.334( بانحراف معياري )3.64( بلغ )واألداء وتحقيق كفاءة األداء المحاسبي بالوحدات الحكومية

( كما 7وهو متوســـــــــــط في فئة )موافق( ويتوافق مع متوســـــــــــط آراء العينة على المحور األول بجدول )
( مما يدل 0.01( وهي قيمة دالة لصـــــالح القيمة المحددة وبمســـــتوى داللة )9.934يمة التاء )بلغت ق

 على أن موافقة العينة على ما جاء في المحور األول دالة إحصائيا.
ال يحقق تطبيق موازنــــة البرامج  وهو مــــا أدى إلى رفض الفرض األول للبحــــث والــــذي ينص على )

ة  قبول الفرض البديل حيث جاءت موافق( كما تم  لوحدات الحكوميةواآلداء كفاءة اآلداء المحاســــــــــــــبي ل
 (.0.05العينة بداللة إحصائية أقل من )

 اختبار الفرض الثاني:  .3
 " للوحدات الحكومية  الوظيفيال يحقق تطبيق موازنة البرامج واآلداء كفاءة اآلداء    والذي ينص على "
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تم اســتخدام اختبار "ت" لعينة واحدة لتعرف داللة الفروق بين درجات   الثانيوالختبار الفرض  
 موافقة أفراد العينة من خالل المتوسطات الحسابية للعبارات كما يلي:

 100الثاني ن = ( لعينة واحدة لمتغيرات المحور One Sampele T Test( اختبار )11جدول )

 اختبار "ت" 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 مستو  الداللة بيمة "ت"

متغيرات المحور 
 0.01 9.506 3.525 4.231 الثاني 

 دالة

ال يحقق  )  الثــاني( يتبين أن متوســــــــــــــط موافقــة العينــة على عبــارات المحور  11من الجــدول )
ــانحراف  4.23( بلغ )للوحاادات الحكوميااة  الوظيفيتطبيق موازنااة البرامج واآلداء كفاااءة اآلداء   ( بـ

( ويتوافق مع متوســـــط آراء العينة على المحور بشـــــدة  ( وهو متوســـــط في فئة )موافق3.525معياري )
( وهي قيمة دالة لصـــــــالح القيمة المحددة وبمســـــــتوى  9.506( كما بلغت قيمة التاء )8األول بجدول )

 دالة إحصائيا. الثاني( مما يدل على أن موافقة العينة على ما جاء في المحور 0.01داللة )
ال يحقق تطبيق موازنة البرامج واآلداء للبحث والذي ينص على )  الثانىوهو ما أدى إلى رفض الفرض  

ة العينة بداللة  قبول الفرض البديل حيث جاءت موافق( كما تم  للوحدات الحكومية  الوظيفيكفاءة اآلداء  
 (. 0.05إحصائية أقل من )

 

 اختبار الفرض الثالث:   .4
 "للوحدات الحكومية اإلداري ال يحقق تطبيق موازنة البرامج واآلداء كفاءة اآلداء  " والذي ينص على

تم اسـتخدام اختبار "ت" لعينة واحدة لتعرف داللة الفروق بين درجات  الثالث والختبار الفرض  
 موافقة أفراد العينة من خالل المتوسطات الحسابية للعبارات كما يلي:

 الثالث( لعينة واحدة لمتغيرات المحور One Sampele T Test( اختبار )12جدول )

 اختبار "ت" 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 مستو  الداللة بيمة "ت"

متغيرات المحور 
 0.01 10.158 4.128 4.211 الثالث 

 دالة
 

ال يحقق  )  الثـالـث ( يتبين أن متوســــــــــــــط موافقـة العينـة على عبـارات المحور  12من الجـدول )
( بــــانحراف  4.21( بلغ )للوحااادات الحكومياااة  اإلداري تطبيق موازناااة البرامج واآلداء كفااااءة اآلداء  
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( ويتوافق مع متوســـــط آراء العينة على المحور بشـــــدة  ( وهو متوســـــط في فئة )موافق4.128معياري )
ــتوى  10.158بلغت قيمة التاء )  ( كما9األول بجدول ) ــالح القيمة المحددة وبمسـ ( وهي قيمة دالة لصـ

 دالة إحصائيا. الثالث ( مما يدل على أن موافقة العينة على ما جاء في المحور 0.01داللة )
ال يحقق تطبيق موازنـــة البرامج  للبحـــث والـــذي ينص على )  الثـــالـــث وهو مـــا أدى إلى رفض الفرض  

ة قبول الفرض البــديــل حيــث جــاءت موافقــ( كمــا تم  للوحــدات الحكوميــة  اإلداري واآلداء كفــاءة اآلداء  
 (.0.05العينة بداللة إحصائية أقل من )

 اختبار الفرض الرابع:  .5
توجد فروق بين آراء عينة الدراساااة حول تأثير تطبيق موزانة البرامج ال  " والذي ينص على

  –  الادرجاة الوظيفياة  –واآلداء على كفااءة آداء وزارة التعليم العاالي تعزو لمتغيرات )المؤهال العلمي  
 .عدد سنوات الخبرة(

عينــة  والختبــار الفرض الرابع فقــد تم إجراء تحليــل التبــاين أحــادي االتجــاه للفروق بين فئــات ال
 على إجمالي المحاور بقائمة االستقصاء كما يلي:

 ( للفروق بين آراء العينة  One Way ANOVA( تحليل التباين األحادي )13جدول )
 100ن =  تأثير تطبيق موزانة البرامج واآلداء على كفاءة آداء وزارة التعليم العاليحول 

خصائ   
 العينة

 مصدر التباين 
مجموع  
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fبيمة 
مستو  
 المعنوية

المؤهل 
 العلمي

 17.480 2 34.959 بين المجموعات 

0.362 
0.697 

 غير دالة 
 48.333 97 4688.821 داخل المجموعات 

  99 4723.240 المجموع

الدرجة 
 الوظيفية 

 34.620 2 69.240 بين المجموعات 

0.722 
0.489 

 ة غير دال
 47.979 97 4654.00 المجموعات داخل 

  99 4723.240 المجموع

سنوات 
 الخبرة 

 87.443 2 174.887 بين المجموعات 

1.865 
0.160 

 غير دالة 
 46.890 97 4548.353 داخل المجموعات 

 99 4723.240 المجموع
 

للفروق بين ىراء العينـــة حســــــــــــــــب ( والـــذي يمثـــل نتـــائج تحليـــل التبـــاين في اتجـــاه واحـــد  13من الجـــدول )
 خصائصهم ومنه يتبين ما يلي:
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عند اختبار الفروق بين آراء العينة حســــــب متغير )المؤهل العلمي( وجد أن قيمة "ف" لتحليل   −
( وهي قيمــة أكبر من مســــــــــــــتوى الــداللـة  0.697( بمســــــــــــــتوى داللــة )0.362التبــاين بلغــت )

ــد فروق بين آراء العي0.05) ــه ال توجـ ــا يعني أنـ ــة حول  ( ممـ ــة البرامج  نـ ــأثير تطبيق موزانـ تـ
 ، وأن هناك اتفاقا على ذلك التأثير.واآلداء على كفاءة آداء وزارة التعليم العالي

كمـا أـنه عـند اختـبار الفروق بين آراء العيـنة حســــــــــــــب متغير )اـلدرجـة الوظيفـية( وجـد أن قيمـة  −
( وهي قيمة أكبر من مســــــــتوى  0.489( بمســــــــتوى داللة )0.722"ف" لتحليل التباين بلغت )

تأثير تطبيق موزانة البرامج  ( مما يعني أنه ال توجد فروق بين آراء العينة حول  0.05الداللة )
، وأن هـناك اتـفاـقا أيضــــــــــــــا بينهم حســــــــــــــب اـلدرجـة  ى كـفاءة آداء وزارة التعليم الـعاليواآلداء عل
 الوظيفية.

وعند اختبار الفروق بين آراء العينة حســـــــــب متغير )عدد ســـــــــنوات الخبرة( وجد أن قيمة "ف"  −
ــتوى داللة )1.865لتحليل التباين بلغت ) ــتوى الداللة 0.160( بمسـ ( وهي قيمة أكبر من مسـ

ــا يع0.05) ــة حول  ( ممـ ــد فروق بين آراء العينـ ــه ال توجـ ــة البرامج  ني أنـ ــأثير تطبيق موزانـ تـ
، وأن هناك اتفاقا أيضــــــــــا بينهم حســــــــــب ســــــــــنوات  واآلداء على كفاءة آداء وزارة التعليم العالي

 الخبرة.
توجـد فروق بين آراء عيـنة  وعلـيه فقـد تم قبول الفرض الرابع من فروض البحـث واـلذي ينص على )ال  

الدراســــــــة حول تأثير تطبيق موزانة البرامج واآلداء على كفاءة آداء وزارة التعليم العالي تعزو لمتغيرات  
ـنه ال توجـد فروق حـيث ثـبت ـباالختـبار أ عـدد ســــــــــــــنوات الخبرة( –  اـلدرجـة الوظيفـية –)المؤهـل العلمي 

 سنوات الخبرة(. –الدرجة الوظيفية  –بين آراء العينة تعزو لخصائصهم )المؤهل العلمي 

 نتائج وتوصيات البحث  -خامساا 

 : نتائج البحث-أوالا 

 إلى النتائج التالية :   الدراسة  توصلت 

واألداء وتحقيق كفاءة األداء المحاسبي بالوحدات مج  راتطبيق موازنة البأن تبين من دراسة الفرض االول وجد   -1
( وهو متوسط في فئة )موافق( ويتوافق مع متوسط آراء العينة على  3.334( بانحراف معياري )3.64( بلغ )الحكومية

( وهي قيمة دالة لصالح القيمة المحددة وبمستوى داللة  9.934( كما بلغت قيمة التاء )7المحور األول بجدول ) 
 ما يدل على أن موافقة العينة على ما جاء في المحور األول دالة إحصائيا.( م0.01)
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ال يحقق تطبيق موازنة البرامج واآلداء كفاءة  وهو ما أدى إلى رفض الفرض األول للبحث والذي ينص على ) 
ائية أقل من  ( كما تم قبول الفرض البديل حيث جاءت موافقة العينة بداللة إحصاآلداء المحاسبي للوحدات الحكومية

(0.05 .) 

ــة الفرض الثانى  -2 ــط موافقة العينة على عبارات المحور   وجد   تبين من دراسـ   الثانيأن متوسـ
(  4.23( بلغ )للوحاادات الحكوميااة  الوظيفيال يحقق تطبيق موازنااة البرامج واآلداء كفاااءة اآلداء  )

ــط في فئة )موافق3.525بانحراف معياري ) ــدة  ( وهو متوسـ ــط آراء العينة على  (  بشـ ويتوافق مع متوسـ
ــالح القيمـة المحـددة 9.506( كمـا بلغـت قيمـة التـاء )8المحور األول بجـدول ) ( وهي قيمـة داـلة لصــــــــــــ

دالــة   الثــاني( ممــا يــدل على أن موافقــة العينــة على مــا جــاء في المحور  0.01وبمســــــــــــــتوى داللــة )
 إحصائيا.

ــا أدى إلى رفض الفرض   ــانىوهو مـ ــذي ي  الثـ ــة البرامج  نص على )للبحـــث والـ ال يحقق تطبيق موازنـ
ة قبول الفرض البــديــل حيــث جــاءت موافقــ( كمــا تم  للوحــدات الحكوميــة  الوظيفيواآلداء كفــاءة اآلداء  

 (.0.05العينة بداللة إحصائية أقل من )

ــة الفرض الثالث وجد  -3 ال ) الثالث أن متوســــــط موافقة العينة على عبارات المحور تبين من دراســــ
( بانحراف  4.21( بلغ )للوحدات الحكومية اإلداري يحقق تطبيق موازنة البرامج واآلداء كفاءة اآلداء  

( ويتوافق مع متوســـــط آراء العينة على المحور بشـــــدة  ( وهو متوســـــط في فئة )موافق4.128معياري )
ــتوى  10.158مة التاء )( كما بلغت قي9األول بجدول ) ــالح القيمة المحددة وبمسـ ( وهي قيمة دالة لصـ

 دالة إحصائيا. الثالث ( مما يدل على أن موافقة العينة على ما جاء في المحور 0.01داللة )
ال يحقق تطبيق موازنـــة البرامج  للبحـــث والـــذي ينص على )  الثـــالـــث وهو مـــا أدى إلى رفض الفرض  

ة قبول الفرض البــديــل حيــث جــاءت موافقــ( كمــا تم  للوحــدات الحكوميــة  اإلداري واآلداء كفــاءة اآلداء  
 (.0.05العينة بداللة إحصائية أقل من )

ــنوات تبين من دراســـة الفرض  الرابع وجد ان    -4 عند اختبار الفروق بين آراء العينة حســـب متغير )عدد سـ
( وهي قيمة أكبر 0.160( بمســــــــــتوى داللة )1.865الخبرة( وجد أن قيمة "ف" لتحليل التباين بلغت )

ـتأثير تطبيق موزاـنة  ( ممـا يعني أـنه ال توجـد فروق بين آراء العيـنة حول  0.05من مســــــــــــــتوى اـلدالـلة )
 ، وأن هناك اتفاقا أيضا بينهم حسب سنوات الخبرة. آداء وزارة التعليم العالي  البرامج واآلداء على كفاءة
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توجــد فروق بين  وعليــه فقــد تم قبول الفرض الرابع من فروض البحــث والــذي ينص على )ال  
ــة حول تأثير تطبيق موزانة البرامج واآلداء على كفاءة آداء وزارة التعليم العالي تعزو   آراء عينة الدراســـ

حيث ثبت باالختبار أنه ال توجد   عدد ســنوات الخبرة(  –  الدرجة الوظيفية  –)المؤهل العلمي    لمتغيرات 
 سنوات الخبرة(. –الدرجة الوظيفية  –فروق بين آراء العينة تعزو لخصائصهم )المؤهل العلمي 

 :البحث توصيات -ثانياا 

 توصي الباحثة باالتي :  

جهات  ض .1 جميع  وعلى  العالي  التعليم  بوزرات  الجديدة  واالستمارة  واالداء  البرامج  موازنة  نظام  تطبيق  رورة 
 : ومؤسسات الدولة المصرية . 

 أن تكون الموازنة العامة ل دولة مستجيبة ل نوع اإلجتماعيضرورة    - .2

االستفادة من االعتمادات التي تنفق  أن يتم تعميماا ع   كافة المديريات والمحافظات في محاولة تعظيم  - .3
 .في المديريات والتي ال يتم مراجعتاا من الناحية الفنية

ربط الجانب الفني في المديريات من وزاراتاا الفنية من حيث إعداد موازنة البرامو واألداع ومتابعة  - .4
 .التنفيا الربن سنوية

 .اً المتابعة الربن سنويةعمل نمواي موحد ل حساب الختامي ل برامو واألداع متضمن- .5
بشكل تجريبي ال يتضمن   GFMISرفن موازنة البرامو واألداع بجانب موازنة البنود ع   منظومة ال - .6

 .وبف الصرف لتعدي اعتمادات برامو بعيناا لكن يتضمن متابعة ل صرف وفقا ل برامو
 .ع   الموازنة العامة الدولةالتنسيق بين الجاات الربابية المخت فة في الدولة لضمان إحكام الربابة - .7
  بدع العمل أساس ل تك فة المعيارية -  .8

 ميكنة مرح ة إالعداد موازنة البرامو واألداع ع   منظومة إلكترونية - .9

 .متابعة فنية أكثر دبة  - .10
استكمال التنسيق بين الجاات الربابية المخت فة في الدولة لضمان إحكام الربابة ع   الموازنة العامة   - .11

 .ولةالد
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 قائمة المراجع 
 العربية لمراجع ا

القادة  م .1 للتنظيم واإلدارة، مركز إعداد  المركزي  الجهاز  البرامج واألداء، ورقة ضمن برنامج من إعداد  وازنة 
 .للقطاع الحكومي

محمود عوض رضوان: االتجاهات الحديثة في تطوير الموازنة العامة للدولة ودورها في إدارة البرامج  د . .2
 29-22، ص:  2019طبعة   -واألنشطة، دار النهضة العربية

زكريا محمد بيومي: االتجاهات الحديثة في تطوير أساليب الموازنة العامة ومدى األخذ بها في  د. .3
 .15، ص 1983-د، مطبعة جامعة القاهرةمصر، مجلة القانون واالقتصا

 .موازنة البرامج واألداء: مرجع سابق .4
، مرصد الموازنة العامة  2015الموازنة العامة المصرية وتحديات التحول: أوراق السياسات، مارس  .5

 .5وحقوق اإلنسان، ص 
رقابة عليها : مجلة  د. سهير شعراوى جمعة " دور محاسبة التكاليف في تخطيط وتحليل البرامج الحكومية وال .6

 . 2012كلية التجارة جامعة بنها العدد االول  –الدراسات والبحوث التجارية 

مركز توزيع الكتب كلية التجارة جامعة   –د. سعيد ضوء واخرون . المدخل في المحاسبة الحكومية والقومية   .7
 . 2015القاهرة 

يف البيئية باستخدام تقنيات المحاسبة اإلدارية  وضع أنموذج لتحديد التكال"(،  2009سناء شمس الدين عبدهللا، ) .8
 المعهد،  رسالة دكتوراه غير منشورة"،  البيئية: بحث تطبيقي في الشركة العامة لصافى الوسط، مصفى الدورة

 ، جامعة بغداد، العراق.والمالية المحاسبية للدراسات العالي

تطبيقية"،   البيئية: دراسة  وااللتزامات   التكاليف  عن  للمحاسبة  مقترح  معيار"(،  2014صالح مهدى جواد، ) .9
، ص ص  98، عدد  37المستنصرية، العراق، مجلد    واالقتصاد، الجامعة  اإلدارة  كليةواالقتصاد،    اإلدارة  مجلة
179 -206 . 

10.  ( " 2012طه عليوى ناصر،   المعلومات  جودة  تفعيل في ودورها البيئية للتكاليف المحاسبي القياس أهمية  (، 
 اإلدارة   مجلة"،  الموصل بمدينة  الصناعية المنشآت من عينة آلراء استطالعية دراسة  ات:القرار  التخاذ المحاسبية

 . 103-65، ص ص  92، عدد  35المستنصرية، العراق، مجلد  واالقتصاد، الجامعة  اإلدارة كليةواالقتصاد، 

الحسن محمد .11 السر   على البيئية المحاسبة نظام تطبيق أثر"(،  2015، )وإسماعيل محمد أحمد شمبو  عمر 

األزهري،   الزعيم امعةج  مية، العل المجلة"،  ميدانية دراسة : السودانية الصناعية المنشآت في  البيئية التكاليف تقليل
 . 151-99، ص ص 16، عدد السودان

 236- 227ص  2018كتاب موازنة البرامج واالداء وزارة المالية والصناعى بدولة االمارات العربية المتحدة  .12
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 مالحق البحث 

 سيدي الفاضل / سيدتي الفاضلة:

أثر   " حول  راسةء دراسة حيث تقوم الباحثة بإجرات الدامقياساا لمتغير   االستقصاءتعتبر قائمة 
  ."على كفاءة أداء وزارة التعليم العالي واألداءتطبيق موازنة البرامج 

وتتطلع الباحثة إلى تعاونكم الصادق معها في ملء هذه القائمة مع ضرورة تحري الدقة 
 .جابة على كل سؤالإلوالموضوعية عند ا

وأود أن أوضح لسيادتكم بأن جميع المعلومات التي ستدلون بها ستكون موضع سرية تامة   
  .لبحث العلمي فقطاألغراض  إالولن تستخدم 
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 القسم األول : البيانات الشخصية 
 دكتوراة:  ماجستير:   مؤهل عالي:  المؤهل العلمي:  
 رئيس قطاع  وكيل وزارة:  مدير عام:   الدرجة الوظيفية: 

  10أكثر من   10إلي  5من   سنوات   5أقل من  عدد سنوات الخبرة:
 سنوات 

 القسم الثاني: محاور الدراسة 
 

 المحور األول: تطبيق موازنة البرامج واألداء وتحقيق كفاءة األداء المحاسبي بالوحدات الحكومية 

 م
المحور األول: تطبيق موازنة البرامج واألداء  
وتحقيق كفاءة األداء المحاسبي بالوحدات 

 الحكومية 

موافق  
 بشدة

 موافق 
موافق  
إلي 
 حد ما

غير  
 موافق 

غير  
موافق  
 بشدة

إلى زياااادة واألداء  يؤدى تطبيق موازناااة البرامج   1
كفاءة أداء مسااااد الدفاتر المحاساااابية بالوحدات 

 .الحكومية

     

ياااادة ز إلى  واألداء  ؤدى تطبيق موازناااة البرامج  ي 2
كفااءة أداء تطبيق معاايير المحااساااااااااباة الماالياة  

 .بالوحدات الحكومية

     

إلى ترشاااااايد  واألداء يؤدى تطبيق موازنة البرامج  3
 النفقات بالوحدات الحكومية

     

إلى تحقيق    واألداءيؤدى تطبيق موازنااة البرامج   4
يرادات الحكومية وفق البرامج إلكفاءة تخصيص ا

 .نشطةأل وا
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إلى تحقيق    واألداءؤدى تطبيق موازنااة البرامج  ي 5
كفاءة تطبيق مبدأ محاسابة المسائولية في إعداد 

 .الموازنة بالوحدات الحكومية

     

إلى تحقيق    واألداءيؤدى تطبيق موازنااة البرامج   6
باالوحادات   كفااءة التنبؤ باالموازناة المساااااااااتقبلياة

 الحكومية.

     

إلى تحقيق    واألداءؤدى تطبيق موازنااة البرامج  ي 7
ا البنود  ات  تنفياااذ  باااالوحااادات أل كفااااءة  ولوياااة 

 .الحكومية

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 8
باااالوحااادات  المعلوماااات  تشاااااااااغيااال نظم  كفااااءة 

 .الحكومية

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 9
 .كفاءة ضبط المستندات الحكومية

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 10
كفاءة تخصاااااايص المصااااااروفات غير المباشاااااارة 

 .بالوحدات الحكومية

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 11
هاداف العااماة للموازناة باالوحادات ألكفااءة تحادياد ا

 .الحكومية
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تحقيق  داء إلى  ألؤدى تطبيق موازنااة البرامج واي 12
ساااااااااس ألصاااااااااول الثاابتاة وفق األك اال كفااءة اه

 .المحاسبية بالوحدات الحكومية
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 المحور الثاني: تطبيق موازنة البرامج واألداء وتحقيق كفاءة األداء اإلداري بالوحدات الحكومية 

 م
المحور الثاني: تطبيق موازنة البرامج واألداء  

بالوحدات  وتحقيق كفاءة األداء اإلداري 
 الحكومية 

موافق  
 بشدة

 موافق 
موافق  
إلي 
 حد ما

غير  
 موافق 

غير  
موافق  
 بشدة

إلى تحقيق    واألداءيؤدى تطبيق موازنااة البرامج   1
 .دارية بالوحدات الحكوميةإلجراءات ااإلكفاءة 

     

إلى تحقيق    واألداءيؤدى تطبيق موازنااة البرامج   2
 .كفاءة تطبيق مبدأ الرقابة بالوحدات الحكومية

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 3
كفاااءة تطبيق مباادأ التوجيااه والتنفيااذ بااالوحاادات 

 .الحكومية

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 4
التغااذيااة  كفاااءة المعلومااات التي تساااااااااتخاادم في  

 .الراجعة لوضع الموازنة بالوحدات الحكومية

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 5
كفاءة وضاااااع الخطط المساااااتقبلية لتطوير العمل  

 .داري بالوحدات الحكوميةإلا

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 6
لتطوير العمل  كفاءة وضاااااع الخطط المساااااتقبلية  

 داري بالوحدات الحكوميةإلا
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داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 7
ا العمااال  باااالوحااادات إلكفااااءة تخصااااااااايص  داري 

 .الحكومية

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 8
 .هداف بالوحدات الحكوميةألدارة باإلكفاءة ا

     

داء إلى تحقيق  ألموازنااة البرامج وايؤدى تطبيق   9
 .هداف بالوحدات الحكوميةألدارة باإلكفاءة ا

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 10
 يرادات بالوحدات الحكوميةإلكفاءة الصرف من ا

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 11
 .واللوائح الحكومية بعدالةكفاءة تطبيق القوانين 

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 12
 .كفاءة انتاجية الوحدات الحكومية
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 الوظيفى بالوحدات الحكومية  األداءوتحقيق كفاءة   واألداءالمحور الثالث: تطبيق موازنة البرامج 

 م
واألداء  المحور الثالث: تطبيق موازنة البرامج 

وتحقيق كفاءة األداء الوظيفي بالوحدات 
 الحكومية 

موافق  
 بشدة

 موافق 
موافق  
إلي 
 حد ما

غير  
 موافق 

غير  
موافق  
 بشدة

إلى تحقيق  واألداء  يؤدى تطبيق موازنااة البرامج   1
 .بالوحدات الحكومية التبويب الوظيفيكفاءة 

     

إلى تحقيق    واألداءيؤدى تطبيق موازنااة البرامج   2
عاااادة كفاااااءة   علي  وااليرادات  النفقااااات  تبويااااب 

مسااااااتويات )وظيفي / اقتصااااااادي/ حسااااااب بنود  
 اإلنفاق(

     

إلى تحقيق  واألداء  يؤدى تطبيق موازنااة البرامج   3
ت  ال داء الوظيفي وربطااه بمعااد ألكفاااءة اياااس ا

 .نجاز بالوحدات الحكوميةإل ومعايير ا

     

إلى تحقيق  واألداء  يؤدى تطبيق موازنااة البرامج   4
نحرافااات واساااااااااتخاادامهااا  اإل الكفاااءة في تحلياال  
ا لتقويم  بااااالوحاااادات ألكوسااااااااايلااااة  الوظيفي  داء 

 .الحكومية

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 5
الكفاءة في وضع الخطط في شكل برامج وظيفية  

 .بالوحدات الحكوميةجل ألقصيرة وطويلة ا
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داء إلى تحقيق  األيؤدى تطبيق موازنااة البرامج و  6
الكفاءة في وضع الخطط في شكل برامج وظيفية  

 جل بالوحدات الحكوميةألقصيرة وطويلة ا

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 7
باااالوحااادات  كفااااءة تخصاااااااااص العمااال الوظيفي 

 .الحكومية

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 8
 .كفاءة النظام الوظيفي بالوحدات الحكومية

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 9
جراءات حسااب التدرا الوظيفي  إلكفاءة تساالساال ا

 بالوحدات الحكومية

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 10
بااااالوحاااادات  البشاااااااااريااااة  الموارد  تطوير  كفاااااءة 

 .الحكومية

     

داء إلى تحقيق  ألؤدى تطبيق موازنااة البرامج واي 11
ا تحقيق  باااالوحااادات ألكفااااءة  الوظيفياااة  هاااداف 

 .الحكومية

     

داء إلى تحقيق  أليؤدى تطبيق موازنااة البرامج وا 12
الوظيفياااة   الوحااادات  بين  المناااافسااااااااااااة  كفااااءة 

 .الحكوميةبالوحدات  
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Abstract 
   The study aims to clarify the necessity of implementing the new program and performance 

budget, and that the aim of the new system in program and performance budgets is compatibility 

with Egypt Vision 2030, as well as the World Bank's competition indicators in all fields. A form 

that will be distributed on CD to all employees of the program and performance budgets of all 

ministries in order to adhere to what they contain. 

We find the form confirms many of the things that go in the field of preserving public money, 

controlling government spending, achieving positive returns for this spending, and having a 

return on the citizen with high quality and in a way that achieves the economic and financial 

importance of society. 

And to know whether the bodies, ministries and universities apply the new program and 

performance budgeting system or not, and the researcher conducted statistical analyzes for the 

answers received in the survey list, and the researcher approved to verify the stability of the 

survey list using the reliability factor (Cronbach's alpha to test the study hypotheses. 

The study concluded that the program and performance budget system and the application of the 

new form are not fully and appropriately applied, and that the accurate accounting measurement 

for the presentation of the program budget and the new performance and the form of the new 

form helps in evaluating the environmental accounting performance. 

The researcher recommended the need to apply the new program and performance budget 

system and the new form of the form to all sectors of the Ministry of Higher Education and to 

address all the budget items to convert them into performance indicators and performance rates 

that enable the desired goal of implementing the program and performance budget, and it is 

imperative to apply the new program budget system accurately, and the necessity Issue 

legislation that requires agencies and ministries to disclose and implement the new program and 

performance budget 


