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و  

  ملخص البحث
  

هدف هذا البحث إلى دراسة مدى وجود عالقة بين الرقابة المالية والتمويل لمؤسـسات              
التعليم العالي الفلسطيني في قطاع غزة، وتحديد درجة تأثير كل المقومات الرقابيـة وأنظمـة               
الضبط الداخلي واألنظمة المحاسبية واألدوات الرقابية على التمويل لتلك المؤسسات، إضـافة            

دور مؤسسات التدقيق في تشجيع التمويل، وذلك من خالل تحليل وتقييم األوضـاع             إلى تحديد   
الرقابية لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلـى بيـان مـدى التـزام              

وبيان اثـر ذلـك     . مؤسسات التعليم العالي بتطبيق اإلجراءات الرقابية حسب األصول العلمية        
  .تي هي عصب الحياة لتلك المؤسساتعلى الجوانب المالية ال

 إلى االطالع على الدراسـات األدبيـة فـي          ثومن اجل إتمام هذا البحث فقد قام الباح       
مجاالت الرقابة والتمويل ومؤسسات التعليم العالي، كما قام بإعداد اسـتبانه إلتمـام الدراسـة               

الية فـي مؤسـسات     موظف من شاغلي المهام الم    ) 50(الميدانية، حيث وزعت االستبانة على      
التعليم العالي في قطاع غزة، حيث تم من خالل هذه االستبانة قياس الجوانـب الرقابيـة فـي                

  .الجامعات ومعرفة دورها في التأثير على التمويل لتلك المؤسسات

وقد توصل البحث إلى وجود عالقة ليست بالبسيطة بين الرقابة المالية وبـين التمويـل               
 الفلسطيني في قطاع غزة، حيـث أن الرقابـة بمقوماتهـا وأدواتهـا              لمؤسسات التعليم العالي  

وأنظمتها ومؤسساتها تساهم بشكل فعال في تشجيع واستمرار التمويل لمؤسسات التعليم العالي            
في قطاع غزة، وذلك على الرغم مما أثبتته الدراسة من وجود بعض مواطن الخلل والقصور                

  .الفلسطينية في قطاع غزةفي الرقابة المالية في بعض الجامعات 

وختاماً خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات التي نأمل منها تقوية وتدعيم الرقابـة              
المالية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني في قطاع غزة، والتي من شأنها تشجيع الممولين              

  :والمتبرعين على تمويل تلك المؤسسات لذلك نذكر منها ما يلي



ز  

ل التنظيمية للجامعات التي تعاني من ضعف وقصور فـي بعـض   تطوير الهياك  -1
المقومات لتلك الهياكل بما يتناسب مع حجم وطبيعة عملها وبما يزيد من فعالية             

  .الرقابة المالية الداخلية في ضوء اإلمكانيات المتاحة

وجود هيئات رقابية قانونية عليا لمتابعة الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعلـيم           .  -2
لي وتطويرها ومعالجة القصور الحاصل فيهـا بمـا يتناسـب مـع تلـك               العا

 .   المؤسسات

إعطاء دور اكبر لمؤسسات التدقيق واألجهزة الرقابية والتي من شأنها المساهمة           -3
 .بدرجة أفضل في تطوير مؤسسات التعليم العالي

  

  



ح  

ABSTRACT 
 

This research aimed to study the existence degree of a relationship between the 

financial control and financing for the Palestinian higher education institutions in 

Gaza Strip. Also, it aimed to determine the influence degree of control components, 

the internal control systems, an accounting systems, and control tools on the financing 

for those institutions. In addition to, determining the role of auditing institutions on 

the supporting financing  through analyzing and evaluating the monitoring positions 

for Palestinian higher education institutions in Gaza Strip. Moreover, highlighting the 

degree of an application of controlling procedures in the light of the scientific 

principles in those institutions. Also, indicating the influence of these procedures on 

the financial aspects which are a vital factor of those institutions.  

To complete this research , the researcher went through literature reviews in 

controlling , financing the higher education institutions. A questionnaire was prepared 

which was distributed to 50 employee involved in financial tasks at higher education 

institutions in Gaza Strip to measure the monitoring aspects in universities and its role 

in influence on financing of those institutions. 

The researcher reached to a  result of the existence a real relationship between 

financial monitoring and the finance for Palestinian higher education institutions in 

Gaza Strip, as the monitoring  with its components, tools, systems, and its institutions 

contributes effectively in continuity  of its finance for higher education institutions  in 

Gaza Strip. In spite of the result that the financial control  suffer from many weak 

points at many of  Palestinian universities in Gaza Strip. 

 

In conclusion, the research raised some recommendations which we hope to 

strengthen and support the financial monitoring in the Palestinian higher education 

institutions in Gaza Strip which would encourage sponsors and donors to finance 

those institutions So remember, including the following:. 

.   



ط  

1. Development of organizational structures of universities, which suffer from 

the weakness and lack of infrastructure in some of those structures, 

commensurate with the size and nature of its work and increase the 

effectiveness of internal financial control in the light of the possibilities 

available.  

2. giving a greater role for the institutions of scrutiny and control agencies, 

which would better contribute to the development of institutions of higher 

education     
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  :ةــمقدم

      يكتسب التعليم أهمية بالغة في حياة المجتمعات والدول، باعتباره السبيل الوحيد إلحداث            

التطور الحضاري واالقتصادي والثقافي واالجتماعي، فهو من ناحية يمثل أحد أهم مجـاالت             

حية ثانية يمثل استثماراً في رأس المال البشري والـذي  التنمية البشرية وأبرز أهدافها، ومن نا  

يعد أهم وأرقى أنواع االستثمار على اإلطالق، إذ أن اإلنسان في المحصلة النهائية هو الثروة               

الحقيقية لألمم، وأن التطور الحضاري للمجتمعات ال يقاس فقط بحجم اإلنجاز المادي والثراء             

رزه من إنجاز علمي وإنتاج معرفي، وما أحدثـه التعلـيم    بما أح- وهو األهم  -النقدي، و إنما  

من تطور في بناء القدرات البشرية والمهارات اإلنسانية والقدرات الذهنية واإلبداعيـة، كمـا              

يعتبر التعليم العالي المفتاح الذهبي لرفاهية المجتمع األدبية والمادية، لـذلك أصـبح التعلـيم               

يثة والذي يمد المجتمع بكافة احتياجاته من الكوادر العلميـة          مورداً استراتيجياً للمجتمعات الحد   

المتخصصة، بحيث غدا التعليم طاقة إنتاجية متنوعة وثروة متجددة ودائمة يؤدي إلـى زيـادة      

 القيمة المضافة وتعزيز النمو االقتصادي واألمر الذي من شأنه تحسين جودة الحياة اإلنـسانية        

  ).م2006الحاوري، (

 في الشرق األوسط أو في معظـم         فريداً من نوعه    فيعتبر لتعليم العالي الفلسطيني  ل أما بالنسبة   

شهد نظـام التعلـيم     أنحاء العالم في انه نتاجا لمبادرة خاصة غير ربحية وغير حكومية، كما             

 فـي مجال كليات المجتمع ثم استمر       بدأ بإنشاء    فقد تحوالت كبيرة     في فلسطين  العالي بمجمله 

   ).م2003وزارة التربية والتعليم العالي، ( لفلسطينية الرئيسيةتأسيس الجامعات ا

للتطورات اإلقليمية والتكنولوجيا الهائلة والمستمرة والتي شكلت تحديات كبيرة في              ونتيجة  

 مواكبة هـذا     توفير المصادر التمويلية الكافية من أجل      ، ظهرت مشكلة  مجال األنظمة التعليمية  

الوصول لجودة أعلى في التعليم بما يتناسب مـع التغيـرات           و لوجيالتطور اإلقليمي والتكنو  

  .السريعة والمتالحقة
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ـ التعليم ال لتطوير في مؤسسات    من أهم المشكالت التي تعيق ا          كذلك   ي تزايـد أعـداد     لاع

ارتفـاع  مع قلة الموارد المالية المتاحة لدعم التعليم الجامعي الفلـسطيني و          الطلبة بشكل كبير    

ـ قتصادية  السياسية وا الي مختلف جوانب الحياة والذي ظهر نتيجة األوضاع         التكاليف ف   سيئةال

، الذي بدوره يؤثر بشكل مباشر أو غيـر مباشـر علـى             يالتي يعاني منها مجتمعنا الفلسطين    

 خطورة العجز الذي يهدد الوضع المالي للجامعـات          ومن هنا ظهرت   .تمويل التعليم الجامعي  

  ).م2006األغا، ( الفلسطينية

 معوقات كبيرة أثرت سـلباً علـى المجـاالت           أدت ندرة الموارد المالية إلى ظهور      قدل

 فـإن   ومن ثم . الخ....والبحث العلمي واألجهزة والمباني وخدمة المجتمع     واإلدارية  األكاديمية  

  .ندرة الموارد المالية تقف عائقاً دون إنجاز المشاريع التعليمية والتربوية

فلسطينية العاملة في قطاع غزة أن تقوم بواجبهـا وبمـسئوليتها           لذلك على الجامعات ال   

تجاه المجتمع الفلسطيني الذي يمر بأصعب الظروف واألزمات التي تستهدف إذاللـه والنيـل         

من عزيمته، وذلك عن طريق المحافظة على الموارد المالية المتاحة، والبحث عـن مـوارد               

  .   برامجها ومشاريعها التي تحقق أهدافهاحتى تستطيع تلك الجامعات تنفيذ مالية أخرى،

أيضا من واجب مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني القيام بدورها الفعال فـي الرقابـة              

  .       على تلك الموارد المالية

إن الرقابة والمحاسبة ضرورية في كل زمان ومكان وخاصة في الظروف واألزمـات           

مع من تجاوز تلك الظروف بحيث تزيد مـن قدرتـه   العصيبة، لدورها الفعال في تمكين المجت   

  .على الصمود في مواجهة تلك التحديات
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من هنا يتوجب على مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني في قطاع غزة االهتمام بتـوفير    

الرقابة الالزمة والمطلوبة والعمل على توفير سبل ومقومات نجاحها حتى يتم الحفـاظ علـى          

  .التمويل الستمرارها في تحقيق أهدافها هذا الدعم وةاستمراري

  : مشكلة الدراسة

  :تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال التالي

  ؟  الفلسطيني في قطاع غزةعاليمؤسسات التعليم العلى تمويل الرقابة المالية  هو أثر ما

  :أهمية الدراسة

 سـسات  مؤ حد عناصر ومقومات نجاح   الدراسة في أنها تلقي الضوء على أ      تكمن أهمية   

التمويل الذي يعتبـر مـن أحـد الـدعائم            توفر  الفلسطيني في قطاع غزة وهو     عاليالتعليم ال 

  يساعد في تحقيق األهداف التعليميـة للجامعـات        ي الستمرار المسيرة التعليمية والذ    األساسية

  .الفلسطينية

 كذلك تكمن أهمية الدراسة في زيادة اهتمامها بتطوير وتفعيل الرقابـة الماليـة علـى              

، وزيـادة   تلـك المؤسـسات   نها زيادة كفاءة    أ والتي من ش   مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني،   

  .مواردها المالية إضافة إلى االستغالل األمثل لتلك الموارد

مستوى األداء ورفع الكفاءة اإلنتاجيـة       تطوير   إن القيام بمثل هذه الدراسة سوف يساهم في       

  .لمؤسسات التعليم
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  :أهداف الدراسة

  : تحقيق األهداف التاليةإلىتهدف الدراسة 

معرفة مدى قوة أو    تلك المؤسسات وتحليلها ل    األنظمة الرقابية المطبقة في      التعرف على  .1

 .ضعف تلك األنظمة

 التعرف على مصادر التمويل في مؤسسات التعليم العالي، وما هي معوقات ومخاطر التمويل .2

 فـي تطـوير أداء      واسـتخدامها   الرقابية  األدوات والمقومات  تطبيقالتعرف على مدي     .3

  . في قطاع غزةمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني

 األجهزة والمؤسسات الرقابية فـي ضـبط األداء المـالي واإلداري            دور التعرف على  .4

  .لمؤسسات التعليم العالي

تحـسين مـستوى   الموارد المالية المتاحة، ل   على   وبيان أثرها     دور الرقابة المالية   تحليل .5

 .لمؤسسات التعليم العالياألداء ورفع الكفاءة اإلنتاجية 

  

  :دراسةفرضيات ال

  : فرضيات رئيسية وهيست    بعد عرض مشكلة الدراسة يمكن حصر فرضيات الدراسة في 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرقابة المالية وتوفر فرص تمويـل مؤسـسات               .1

  .التعليم العالي الفلسطيني

ات داللة إحصائية بين توفر هيكل تنظيمي وتوصـيف وظيفـي كفـؤ             توجد عالقة ذ   .2

  .وفعال وتمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توفر نظام محاسبي سـليم وتمويـل مؤسـسات           .3

  .التعليم العالي الفلسطيني
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 مؤسـسات  توفر أنظمة ضبط داخلـي وتمويـل   ذات داللة إحصائية بين توجد عالقة  .4

  .التعليم العالي الفلسطيني

مدى توفر مقومات وأدوات الرقابة المـستخدمة        توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين      .5

 .وتطويرها وتمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني

 الرقابيـة  ةااللتزام بالمعايير المتعلقـة بـاألجهز   توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين     .6

في توجيه وضبط األداء المالي وتمويل مؤسسات التعليم العـالي          مؤسسات التدقيق   دور  و

 .الفلسطيني
  

  :منهجية الدراسة

     من اجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصـفي التحليلـي، وذلـك نظـراً                

لمناسبة هذا المنهج مع طبيعية وأهداف البحث ألنه يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كمـا               

كما قام الباحـث    . رض الواقع ويصفها بشكل دقيق، ويعبر عنها تعبيراً كيفياً وكمياً         هي على أ  

  :بجمع البيانات من المصادر الثانوية واألولية كما يلي

  :المصادر الثانوية  . أ

  :تم معالجة اإلطار النظري للبحث من خالل مصادر البيانات الثانوية التالية

  الكتب والمراجع العربية واألجنبية  •

  حاث والدراسات السابقة األب •

  الدوريات والمجالت المهنية المتخصصة  •

  :  المصادر األولية  .  ب

     تم الحصول على البيانات األولية الالزمة للدراسة وذلك من خالل االستبانات التي سوف يتم              

ر إعدادها لهذا الغرض، لتكون أداة رئيسية في الدراسة الميدانية، وذلك لما لها من أهمية في تـوفي                

  . كما قام الباحث بتصميم االستبانة بعد االطالع على األدبيات المتعلقة بالموضوع. الوقت والجهد
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  :متغيرات الدراسة

  :)Y(المتغير التابع

  . التمويل الخارجي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني في قطاع غزة

  :المتغير المستقل

  ).X1(توفر جهاز إداري ذي كفاءة عالية  .1

  ).X2 (م محاسبي سليمتوفر نظا .2

  ). (X3توفر أنظمة ضبط داخلي .3

مدى تطوير مؤسسات التعليم الجامعي الفلسطيني فـي قطـاع غـزة لـألدوات               .4

 ).X4 (واإلجراءات الرقابية المستخدمة

ــك   .5 ــه وضــبط األداء المــالي فــي تل دور المؤســسات الرقابيــة فــي توجي

 ).X5(المؤسسات
  

  

  :الدراسات السابقة

  :ربيةالدراسات الع: أوالً

واقع الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمات األهلية فـي         : "بعنوان) م2007شاهين،  (دراسة

  ".قطاع غزة

اولت الدراسة واحدة من أهم الوظائف اإلدارية التي تمارسها اإلدارة وهـي الرقابـة              تن      

ن خالل تحليل   الداخلية،وتوضيح الدور الهام الذي تلعبه في تحقيق أهداف المنظمات األهلية م          

، كذلك التعرف على بعض العوامل المؤثرة في الرقابة الداخلية، إضافة           امهامها واختصاصاته 

إلى قياس مدى تحقيق النظم الرقابية المطبقة داخل المنظمات األهلية من تحقيق أهدافها ومدى              

  .مساهمتها في الحد من الظواهر السلبية داخلها



  الفصل األول                                                                             اإلطار العام للدراسة

 8

ر مقومات البناء التنظيمي في المنظمات األهلية في قطـاع               وقد توصلت الدراسة إلى توف    

غزة بدرجة عالية، مما يدل على وجود هيكل تنظيمي يتالءم مـع أعمـال الجمعيـات وتحقيـق                  

وبين أن النظم الرقابية الداخلية المطبقة في المنظمات األهلية فـي قطـاع غـزة تحقـق            أهدافها،

  .أهدافها

وعي بأهمية العمل الرقابي، وان الهدف منـه هـو          وقد أوصت الدراسة بضرورة نشر ال     

  .تصحيح األداء والتحديث المستمر في األساليب الرقابية المستخدمة
  

اثر الرقابة المالية على استمرار التمويـل للمؤسـسات         : "بعنوان) م2005،  شرف(دراسة  

  ".  األهلية في قطاع غزة

 واسـتمرارية التمويـل للمنظمـات       ولت الدراسة مدى وجود عالقة بين الرقابة المالية       تنا

األهلية في قطاع غزة، وتحديد درجة تأثير كل من المقومات الرقابية وأنظمـة الـضبط               

الداخلي واألنظمة المحاسبية واألدوات الرقابية على الوضع المالي للجمعيات، إضافة إلى           

  .تحديد دور مؤسسات الرقابة والتدقيق على الوضع المالي

 إلى وجود ازدياد محدود في الوضع المالي للجمعيات األهلية فـي            وقد توصل شرف  

قطاع غزة، وأن هذا االزدياد ينحصر في دعم مجال اقتناء األصول الخاصة بالجمعيـات             

األهلية، كما توصل إلى وجود عالقة ليست بالبسيطة بين الرقابة المالية وبـين مـستوى               

  .تمويل الجمعيات األهلية في قطاع غزة

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تقوية وتدعيم الرقابة                 وقد

المالية على الجمعيات األهلية في قطاع غزة، والتي منها ضرورة العمل على إيجاد طاقم              

  .رقابي في الجمعيات األهلية لعملية الضبط الداخلي
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مـستقاة مـن الفكـر التربـوي        صيغ تمويل التعليم ال   " :بعنوان) م2005صبيح،  ( دراسة  

  "اإلسالمي وأوجه اإلفادة منها في تمويل التعليم الجامعي الفلسطيني

 واقع تمويل التعليم الجامعي الفلسطيني، والكشف عن صيغ         ىتناولت الدراسة التعرف عل   

تمويل التعليم المستقاة من الفكر اإلسالمي، واستعراض بعـض االتجاهـات والتجـارب             

مية في تمويل التعليم الجامعي، وتحديد أوجه اإلفادة منها في تمويل التعلـيم       العالمية واإلقلي 

، وقد توصلت الدراسة إلى أن الجامعات الفلسطينية تعتمد في تمويلهـا         الجامعي الفلسطيني 

بدرجة كبيرة على رسوم الطلبة، وبدرجة متوسطة علـى كـل مـن المـصادر الذاتيـة                

صت الدراسة بضرورة العمل على مبدأ المـشاركة        والتبرعات والهبات الخارجية، وقد أو    

المجتمع بكافة أفراده ومؤسساته الحكومية وغيرها والجامعة في تمويل التعلـيم           (من قبل   

  ).الجامعي الفلسطيني

مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في إحكـام الرقابـة          "  :بعنوان )م2005عياش،  (دراسة  

  "في غزة في ضوء معايير المراجعة الدولية) االنروا(على أداء أنشطة وكالة الغوث الدولية

تناولت الدراسة تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في إحكام الرقابة علـى أنـشطة               

، ومدى توافقه مع متطلبات معايير المراجعة الدوليـة،         في غزة ) االنروا(وكالة الغوث الدولية  

في تحقيق األهداف الماليـة واإلداريـة للرقابـة         وكذلك دراسة وتقييم مدى فاعلية هذا النظام        

الداخلية الفعالة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تظهر أن نظـام الرقابـة                

الداخلية المطبق في وكالة الغوث بقطاع غزة نظام فعال نسبياً في إحكام الرقابـة علـى أداء                 

مراجعة الدولية، وأنـه يـساهم فـي تـوفير     وأنشطة وكالة الغوث، وأنه يعمل وفقا لمعايير ال    

الحماية الالزمة لألصول والممتلكات بدرجة كبيرة نسبياً، كما أن البيانات المالية والمحاسـبية             

تظهر بشكل صادق وعادل بدرجة يمكن االعتماد عليها في التخطيط والمراجعة، وقد أوصت             

 وأدوات الرقابة الداخلية بمـا      الدراسة ببذل مزيد من الجهد لتحسين وتطوير عناصر ووسائل        

  .يزيد من كفاءتها
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سبل تفعيل دور الرقابة لضبط األداء المـالي الخـاص           " :بعنوان) م2005الباشا،  (دراسة  

  "بالمدفوعات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية

تناولت الدراسة بيان السبل الكفيلة بتفعيل الرقابة لضبط األداء المالي الخاص بالنفقـات             

لعامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، كما تناولت الرقابة الداخلية عـن طريـق دائـرة الرقابـة      ا

ودائرة الموازنة ودائرة المدفوعات، وبينت أهمية الموازنة كأداة للرقابة علـى المـدفوعات،             

وأيضا دور الرقابة الخارجية عن طريق هيئة الرقابة العامة والمجلـس التـشريعي ومـدقق               

ـ           الحسابات ال  ، بخارجي، كما تناولت الرقابة عن طريق النظام المحاسبي اليـدوي والمحوس

  .وكيفية ضبط الرقابة عند استخدام الحاسوب

: وقد توصلت الدراسة إلى العديد من السبل لتفعيل الرقابة على المدفوعات العامة منهـا             

ود الموازنـة   منح المراقب المالي صالحيات واسعة، وكذلك وضع قيود على المناقالت بين بن           

العامة للدولة، وذلك لتفعيل دور الموازنة كأحد األدوات الهامـة فـي الرقابـة، ومـن أهـم                  

تعيين لجنة خاصة بتوثيق اإلجراءات وعمـل دليـل خـاص بهـا             : في هذه الدراسة  التوصيات  

وتوزيعها على كافة الموظفين، وإنشاء قسم في دائرة الموازنة يعنى بتحليل االنحرافـات وبيـان               

  .سبباتها وطرق عالجهام
  

مدى فعالية أساليب الرقابة في المؤسسات العامـة فـي        " :بعنوان) م2004ماضي،  (دراسة  

  "قطاع غزة

تناولت الدراسة الرقابة المالية واإلدارية على المؤسسات العامة فـي الـسلطة الوطنيـة              

ـ          ة والرقابـة   الفلسطينية، وخصائص النظام الرقابي الفعال، وتطرقت إلى الرقابة الداخلي

وقـد اهتمـت الدراسـة    . الخارجية والعالقة بينهما وأهميتهما في الحفاظ على المال العام   

بتغطية جوانب الرقابة المالية واإلدارية الداخلية والخارجيـة علـى مؤسـسات الـسلطة             

الوطنية الفلسطينية، وقد خلصت الدراسة إلى عدم كفاءة األساليب الرقابية في المؤسسات            

ي قطاع غزة، وقد توصلت إلى مجموعة من التوصيات لتقوية وتدعيم الوسـائل             العامة ف 
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الرقابية بما يمكن األجهزة والمؤسسات الرقابية من القيام بواجباتها بكفاءة وفعالية تحقـق             

  .أهداف العمل الرقابي في المؤسسات العامة

دراسـة   اع الحكومي تقويم منهج الرقابة المالية في القط     " :بعنوان) م2003حماد،  (دراسة  

  مع التطبيق على مؤسسات السلطة الفلسطينية" مقارنة

تناولت الدراسة تقويم منهج الرقابة المالية في القطاع الحكومي الفلـسطيني مـن خـالل               

دراسة وتحليل خصائص النظام الرقابي الفعال ووسائل تطبيقه لمعرفـة مـدى تطـابق              

ن ثم تحليل العوامل التي يمكن أن تحد        خصائصه مع خصائص النظام الرقابي الفعال، وم      

من كفاءة وفعالية النظام الرقابي في السلطة الوطنية الفلسطينية لتحديـد وسـائل وسـبل               

تالفيها، وإمكانية تحسينها وتطويرها بما يخدم العمل الرقابي واستخالص أهم المؤشـرات   

. ة الوطنية الفلـسطينية   السلط الرقابية الواجب تضمينها لنظام الرقابة المالية في مؤسسات       

  :وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها

  .ضعف كفاءة وفعالية العمل الرقابي الفلسطيني على مؤشرات السلطة الفلسطينية •

  .ضعف النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية في مؤسسات السلطة الفلسطينية •

يئـة الرقابـة العامـة وعـدم     ضعف الجهاز األعلى للرقابة في فلسطين ممثلة به     •

  .  استقالليتها وعدم فعاليتها
  

وسائل الرقابة على األموال العامة بين الفكر الوضـعي         " :بعنوان) م1994يوسف،  (دراسة  

  "والفكر اإلسالمي

 أهمية المال في حياة الفرد والجماعة وصعوبة إنفاقـه بـشكل يـضمن              نتناولت الدراسة بيا  

 ذلك من ضرورة تـوفير وسـائل رقابيـة فعالـة      ه وما يتطلب  تحقيق أكبر نفع ممكن للمجتمع    

لضمان  تحقيق األهداف المنشودة، كما عنيت الدراسة بالتعرف على أنـواع الرقابـة التـي                

يوصى بها كل من الفكر اإلسالمي والفكر الوضعي في هدا الخصوص، ثم المقارنـة بينهمـا           
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ختالف أو االتفاق  بين الفكرين  فـي  للتعرف على أوجه الجدوى الحقيقية لكل نوع  ومدى اال  

هذا الخصوص، وخلصت الدراسة إلى أن الفكر اإلسالمي أسبق بكثير من الفكر الوضعي في              

المفاهيم والوسائل الرقابية، إال أن الرقابة في الفكر اإلسالمي مرتبطة بالجوانـب الـسياسية               

ات الضعف والتراجع والنكـسات     والمالية للدولة اإلسالمية، وبالتالي تأثرت  بشكل كبير بفتر        

  .المتالحقة التي مرت بها الدول اإلسالمية

  :الدراسات األجنبية: ثانياً

  ".تمويل التعليم العالي من وجهة نظر أوروبا"  بعنوان(Jongbloed, 2008)دراسة

حيث تناولت الدراسة قضية . هدفت الدراسة إلى مناقشة تمويل التعليم العالي في أوروبا

وكيفية تخصيص التمويل ، من يمول التعليم العالي:عليم العالي من عدة جوانب وهيتمويل الت

الحكومي للجامعات، وكيفية تأثير االستقالل الذاتي للجامعات في اتخاذ القرارات أكثر من 

وقد عرضت الدراسة عدة نماذج للتمويل والتي وضعت ضمن . الموارد المادية والبشرية

 الدراسة مسح آلليات تمويل أنظمة التعليم العالي في جميع أنحاء كما وضحت. التصنيف العام

أوروبا ، فوجدت في معظم البلدان أن التخصيص المباشر يحدث من خالل مزج معايير 

وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن ميزانيات . المدخالت مع المخرجات

وكان من . عتمادها على التخطيط المركزي المؤسسات تعتمد على اختيار الطالب أكثر من ا

أهم التوصيات التي اقترحتها الدراسة هي الحاجة إلى الحكومات األوروبية لزيادة االستقالل 

الذاتي لجامعاتها الوطنية وإعادة النظر في هياكلها اإلدارية، ودور هذه الحكومات يكمن في 

  .ب وكفالة ضمان الجودةتقديم المعونات وتعزيز الوصول إلى تنظيم ودعم الطال

  

  

  



  الفصل األول                                                                             اإلطار العام للدراسة

 13

 للخطـوات  وتوجيه تقييم( أثيوبيا في العالي التعليم تمويل بعنوان :)(Meerisotis, 2003 :دراسة

  ).القادمة

. هدفت هذه الدراسة إلى عمل صيغة عملية للميزانية وفق معايير مؤسسات التعليم العالي في أثيوبيا          

وإدارة صيغة التمويل في مؤسسات التعليم العالي       كما هدفت إلى وضع العناصر األساسية لتطبيق        

  . في أثيوبيا

فوجدت . وقد تناولت هذه الدراسة تحليل صيغة من صيغ تمويل مؤسسات التعليم العالي في أثيوبيا             

هذه الدراسة تحليل صيغ تمويل مؤسسات التعليم العالي في أثيوبيا، فوجدت هذه الدراسة أن صيغة               

  .لها آثار سلبية غير مقصودة على الطالبالتمويل معقدة وقد يكون 

وكان من أهم توصيات الدراسة أنه حتى يتم تطبيع أي نظام تمويل بدون القيود التي تتميـز بهـا                   

أنظمة التمويل في أثيوبيا يجب عمل سلسلة من آليات التوجيه في صيغ التمويل لتحقيق الهدف من                

  .األداء والكفاءة واالبتكار

سياسية تشجع مؤسسات التعليم العالي التخاذ بعض الخطـوات التـي تعبـر             وآليات التوجيه هي    

   .ضرورية لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية

  "آليات مقترحة لتمويل التعليم العالي:"  بعنوان(Albrech and Ziderman, 1992)دراسة

ص مصادر لتخصي -خاصة في الدول النامية –سة اآلليات التي تتبعها الحكوماتتناولت الدرا

 خلصتوقد . التعليم العالي من أجل تحديد وسيلة فعالة لوصول المعونات لهذه المؤسسات

الدراسة أن آليات تمويل هذه المؤسسات يتطور في إطار ثالثة أنواع رئيسية من القيود التي 

  :والتي أدت إلى تدهور وضع هذه المؤسسات وهى ، تضعها الحكومة

  .رقابة سجالت الطالب .1

  . ية مالية عالية على الجامعات من خالل منع تنويع مصادر الدخلفرض تبع .2

  .فرض قيود على مدى قدرة هذه المؤسسات تخصيص تمويلها على النحو الذي تراه مناسبا .3
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يجاد وسيلة فعالة لمنح الجامعات مزيدا من الحكم الذاتي أكثر من بإ الدراسة أوصتوقد 

ورأت أن هناك حل باستخدام . دمي التمويلعملية صنع القرار وضمان المساءلة أمام مق

هيئات التمويل الحاجزة بين الحكومة  والمؤسسات والحل اآلخر هو تغيير معايير تخصيص 

  .واستخدام طريقة تشيلي في تحويل القروض والمنح مباشرة للطالب بدال من المؤسسات. الموارد

  :لتعليق على الدراسات السابقةا

 الدراسات السابقة ركزت على األنظمة الرقابية الداخليـة سـواء           غلبأيرى الباحث أن          

 كفاءة وفعالية هذه    ىاإلدارية أو المالية  في القطاعين العام و الخاص، وذلك للتعرف على مد            

األنظمة،وذلك من خالل التعرف على األدوات واإلجراءات الرقابية المستخدمة، أيضا تناولت           

الـسبل  البحث عـن  بالرقابية على األموال العامة،كما قامت الدراسات بالتعرف على الوسائل   

  .الكفيلة بتفعيل الرقابة لضبط األداء المالي ورفع كفاءته

كما تناولت بعض الدراسات صيغ تمويل التعليم المستقاة من الفكر التربوي اإلسالمي وأوجـه       

  .اإلفادة منها في تمويل التعليم الجامعي الفلسطيني

 التعلـيم   اسـتمرار حد عناصـر ومقومـات      أ الدراسة أنها تركز على   أما ما يميز هذه     

، كمـا قامـت      في قطاع غزة وهو التمويل      في مؤسساته التعليمية العاملة    الجامعي الفلسطيني 

الدراسة بالتعرف على األنظمة الرقابية المطبقة في تلك المؤسسات ومعرفـة مـدى قـوة أو                

وات والمقومات الرقابيـة وأنظمـة الـضبط        ضعف تلك األنظمة، أيضا تم الوقوف على األد       

الداخلي لمعرفة مدى تطبيقها واستخدامها في تطوير أداء تلك المؤسسات، كما تـم توضـيح               

 وتحـسين   الموارد المالية الخارجية والداخلية المتاحة،    دور الرقابة المالية في المحافظة على       

ذلك نظرا ألهمية التمويل في تنفيـذ       لمؤسسات التعليم، و  مستوى األداء ورفع الكفاءة اإلنتاجية      

  .البرامج والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع
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  :مقدمــة: 2. 1
        

تعد الرقابة من الوظائف اإلدارية المهمة والتي ترتبط ارتباطاً كبيراً بـالتخطيط فـي              

منظمات األعمال الحديثة لقد تطورت مفاهيم الرقابة وفلسفتها ومنظورها اإلداري بشكل كبير            

يثة وبدالً من أن ينظر إليها كمرادف للسيطرة والسلطة والقـوة أصـبحت     خالل السنوات الحد  

العـامري و  ( أكثر تشاركيه وأكثر شحذاً للهمم وتلعب دوراً أكثر ايجابية في الممارسات اإلدارية          

  ) .224:،ص2007الغاليب، 

 تنفيـذ        لذلك يمكن أن نقول بان انعدام عملية الرقابة في المؤسسة يترتب علـى عـدم                

ن نجاح تحقيق األهداف في المؤسسة      ا، وان ضم  الخطة التي وضعت من اجل تحقيق األهداف      

ضمن الخطط الموضوعة ال وجود له بدون وجود الرقابة وذلك لمعرفة ما تم انجازه ضـمن                

ومما الشك فيه أن الرقابة بمفهومها المعاصر، وفي شتى صورها لم تنشا بـين              . المخطط له 

ضعت لتطورات تاريخية كبيرة إلى أن ظهرت بهذه الـصورة فـي            عشيةً وضحاها، وإنما خ   

  . عالمنا الحاضر وفي مختلف النظم السياسية والمالية المعاصرة

    لذلك لو نظرنا إلى التغير الحاصل في مفهوم الرقابة لوجدنا أن هذا التغير جـاء نتيجـةً                 

وكبر  ،تكنولوجي الحاصل اللتغير الظروف المحيطة بالمؤسسة والتي منها التطور الصناعي و        

حجم المؤسسات والذي بدوره يؤدي إلى زيادة االهتمام بالرقابة وتطويرها لمواكبة ذلك التغير             

  .   لنظراً ألهميتها ألنها تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية
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  :ماهية الرقابة وأهدافها: 2. 2

  :تعريف الرقابة: 2. 2. 1

دارة الذين حددوا وظائف العملية اإلدارية، العالم الفرنـسي هنـري           إن أوائل علماء اإل   

التأكد من إتمام كل شيء حسب الخطـة المرسـومة   "فايول والذي وصف وظيفة الرقابة بأنها     

والتعليمات الصادرة والمبادئ القائمة، وهدف الرقابة هو تشخيص نقاط الـضعف واألخطـاء     

 "مارس الرقابة على األشياء والناس واإلجـراءات      وتصحيحها ومنع حدوثها في المستقبل، وت     

)Fayol,1949,p107  م2005 نقالً عن شرف .( 

قياس وتـصحيح أداء المرؤوسـين   " وآخرون فقد عرفوا الرقابة بأنها تعني  أما كونتز

ــم     ــد ت ــشأة ق ــعتها المن ــي وض ــط الت ــداف والخط ــن أن األه ــد م ــرض التأك بغ

  ).Koontz,1984,p549("تحقيقها

تلك الجهود واألنشطة المستمرة المنتظمـة للحـصول علـى          " السلمي بأنها   كما عرفها   

معلومات صحيحة ودقيقة عن تقدم العمل والتنفيذ في مختلف مجاالت النـشاط التـي تتـولى                

اإلدارة العامة مسئوليتها، ومقارنة معدالت التنفيذ ومستوياته بالمعدالت والمستويات المستهدفة          

 "ف عن االنحرافات وتصحيحها، والعمل على منعها إن أمكـن   في الخطة الموضوعة، والكش   

  ).298،ص1977السلمي،(

عملية التحقق من مدى انجاز األهداف المرسـومة بكفـاءة           "وعرف شيحا الرقابة بأنها   

ــت      ــصر وق ــي اق ــذليلها ف ــى ت ــل عل ــا والعم ــات تحقيقه ــن معوق ــشف ع والك

  ).412،ص1994شيحا،("ممكن
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يرة  أخرى إال أنها وان اختلفت قليالً عن بعـضها الـبعض                     وهناك أيضا تعريفات كث   

فإنها تؤدي إلى نفس المضمون لمفهوم الرقابة، فمن خالل التعريفات السابقة نجد أن الرقابـة               

هي عبارة عن وظيفة من وظائف اإلدارة والتي تهتم بقياس وتقييم األداء وذلك عـن طريـق         

مؤسسة وذلك لمساعدة اإلدارة في اكتشاف أوجه        التي اعتمدت ضمن خطة ال     رمقارنته بالمعايي 

  . القصور واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجتها حتى تستطيع المؤسسة  تحقيق أهدافها
                                                                   

  :ية الرقابةأهم: 2. 2. 2

، فكالهما يعمـالن معـاً بـشكل    ط التخطي الوثيق بوظيفة اتبدأ أهمية الرقابة من ارتباطه    

  )485:،ص2006 املغريب،(متكامل، وال يمكن أن يكون احدهما فعاالً دون اآلخر

   كما قال حريم بان الرقابة ليست وظيفة مستقلة أو منفصلة عن الوظائف اإلدارية األخـرى        

ا الوثيق بالوظـائف    وإنما هي عملية مالزمة ألداء كل منها لذلك تبرز أهمية الرقابة الرتباطه           

  ).303ص ،2006 حريم،( اإلدارية األخرى والسيما وظيفة التخطيط
  

     فبعد وضع الخطط والقرارات المختلفة يتم حشد الموارد والجهود والنـشاطات المختلفـة    

لتحقيق األهداف والنتائج المحددة، ومن اجل ضمان سير العمل في االتجاه الـصحيح ينبغـي               

ر األداء واالنجاز والكشف عن أية معوقات تواجه العمل وتتجه اإلدارة في            مراقبة ومتابعة سي  

الوقت المناسب إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات المناسبة، كما أن من الضروري تفادي وقـوع              

  ). 303ص ،2006، حريم(األخطاء واالنحرافات ومعالجتها قبل وقوعها
  

  )201،ص2005العتيبي، (: من خالل كم ذكر العتيبيوتظهر هنا أهمية الرقابة

  .الفجوة الزمنية بين القول والفعل أو بين ما يتم االتفاق عليه وبين البدء في تنفيذه. ا
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إن هناك دائما فجوة زمنية بين الوقت الذي يتم فيه تحديد األهـداف والخطـط والتنظـيم                 

دث ظروف  ومن خالل هذه الفجوة الزمنية قد تح      . والتوجيه والوقت الذي يتم فيه تنفيذ ذلك      

وهنا تبرز أهمية الرقابة كعامـل  . ومستجدات غير متوقعة قد تؤدي إلى انحراف المطلوب     

  .منبه إلى هذا االنحراف

  

  . التباين بين أهداف التنظيم وأهداف العاملين فيه. 2

فأهـداف األفـراد    . تختلف عادة أهداف التنظيم عن أهداف األفراد العاملين في التنظـيم          

 مع ما تسعى المنظمة إلى تحقيقه وبالتالي فان الرقابـة الجيـدة       احياناًتختلف  الشخصية قد   

تسعى إلى كشف واستبعاد كون عمل األفراد موجها لمصالحهم الخاصة بل نحـو تحقيـق             

أهداف التنظيم ومن هنا تساعد الرقابة في إظهار مدى خطورة هذا التباين لإلدارة العليـا               

  .لمعالجته
  

  :لماليةا أهداف الرقابة: 2. 2. 3

دور  لتطـور  تبعـا  تلخيـصها  يمكن األهداف، من العديد تحقيق إلى عامة بصفة الرقابة تهدف

  )2006 كالب،( :التالي النحو على وممارستها الرقابة

  .واإلهمال االستخدام وسوء والتالعب واالختالس السرقة من المنشأة أصول حماية .1

إلمكـان   الماليـة،  والقوائم التقاريرو المحاسبية البيانات وسالمة ودقة صحة من التأكد .2

  .القرارات اتخاذ في عليها االعتماد

أنها  المقررة، واإلجراءات واللوائح والقوانين األنظمة ضمن تسير األعمال أن من التأكد .3

  .الطرق بأفضل تؤدي

واكتشاف  والتزوير، واالختالس الغش وأعمال االنحرافات و األخطاء حدوث ومنع استباق .4

  .تكرارها ومنع لمعالجتها الالزمة التصحيحية اإلجراءات واتخاذ بأول، أوال امنه يقع ما
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العليـا   اإلدارة تضعها التي والمخططات واإلجراءات السياسات كفاية مدي من التحقق .5

  .تنفذها التي والمهام األعمال لتنفيذ بالمنشأة

دليـل   هـا، وأهم األساسـية  العناصر توفر خالل من علمية، أسس على المؤسسة إدارة .6

وشـرح   للوظائف واضح تحديد مع تنظيمي وهيكل المستحدثة، والدورات لإلجراءات

  .العمل سير عن دورية وتقارير مضمونها،

 الرقابـة  تقـوم  أن أي ، المنشأة في والبشرية المادية الموارد استخدام حسن من التأكد .7

 يتمـشى  حتـى  الجية،الع اإلجراءات واتخاذ األداء تقييم طريق عن تنفيذه تم بتحديد ما

  .الموضوعة مع الخطط األداء

 اإلسـراف  مـن  والحـد  التنفيـذ  عمليات تكاليف في المادي الوفر تحقيق على العمل .8

  .المقررة القواعد حدود مع المالية المسائل مطابقة على والعمل المبرر، والصرف غير

القـرارات   هذه وتنفيذ اإلدارية، المستويات مختلف على السليمة القرارات اتخاذ ضمان .9

  .صورة بأفضل

علـى   والعمل التنفيذي، العمل انسياب تعترض التي والعقبات المشكالت على الوقوف .10

  .لحلها حديثه أساليب بدائل توفير

الحقـوق   من والتأكد وتحفيزهم لمكافأتهم المنظمة أفراد وإبداعات ميزات عن الكشف .11

  .القانون أمام للجميع المساواة ضمان مع لهم المقررة والمزايا

  .للمنشأة العامة المصلحة أداء والء مع المنشأة أفراد ارتباط من التأكد .12

مـن   يجـري  بما كاف إلمام على المنظمة في العليا اإلدارية المستويات أن من التأكد .13

  .للمؤسسة األخرى اإلدارية المستويات في أعمال
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الهدف  اتجاه في جميعا هاوسير اإلدارية األجهزة مختلف بين االنسجام توافر من التأكد .14

  .المقررة للسياسات ووفقا الواحد

نجـاح   في أساسيا عنصرا تشكل التي اإلنتاجية الكفاية مستوي وتحسين الفعالية، زيادة .15

  .واستمراريتها وربحيتها المؤسسة

تنفذها  سبل وتوفير المرسومة، اإلدارية السياسات بتنفيذ االلتزام على العاملين تشجيع .16

  .الممكنة رقالط بأفضل

 .والمسئولية والشفافية السيطرة إطار تقوية على العمل .17

  

  :األنواع الرئيسية للرقابة على مؤسسات التعليم العايل: 2. 3

  : إلى في مؤسسات التعليم العاليتنقسم الرقابة       

  الرقابة الخارجية: 2. 3 .1

 به القضاء من االسـتقالل    ويقصد بها تلك التي يعهد بها إلى هيئة مستقلة تتمتع بما يتمتع             

  ).322، ص2007الخطيب وشامية،(

مجموعة من اإلجراءات القانونية واإلداريـة واألجهـزة        "كما عرفها الوادي وعزام بأنها    

الرقابية المتخصصة التي تؤسس خارج التنظيم المعين بهدف التأكد من كفـاءة وفعاليـة              

  ).199،ص2007الوادي وعزام،( "األداء المالي واإلداري للمنظمات

والرقابة تمارس كحق من حقوق الملكية أو السيادة، ففي منظمـات األعمـال الخاصـة               

تمارس هذه الرقابة بواسطة أصحاب المنظمة أو من يمثلهم كحق من حقوق الملكية، بنمـا   

في مؤسسات الجهاز اإلداري فتمارس الرقابة الخارجية بواسطة أجهزة السياسة العامـة            

  .)271ص ،1974رشيد،( حقوق السيادةوالحكم كحق طبيعي من
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  :ويمارس الرقابة الخارجية جهات عدة نذكر منها

 : هيئة الرقابة العامة .1

تعتبر هيئة الرقابة العامة من الجهات الحكومية التي يحق لها القيام بأعمال الرقابة، وذلك              

نة  لـس 17من قانون هيئـة الرقابـة العامـة رقـم     ) 7(حسب ما نصت عليه المادة رقم   

 باعتبارها الهيئة العليا للرقابة في مناطق السلطة والتي تتبـع رئـيس الـسلطة         -م1995

  -: حيث تتولى القيام أعمال الرقابة على-وتخضع إلشرافه المباشر

  .وزارات وأجهزة السلطة المختلفة .1

  .الهيئات والمؤسسات العامة والنقابات والجمعيات واالتحادات بجميع أنواعها .2

صة والشركات التي تساهم فيها السلطة أو التي تتلقى مساعدة          المؤسسات الخا  .3

منها أو المؤسسات التي رخص لها باستغالل أو إدارة مرفق مـن المرافـق              

  .العامة للسلطة

وحدات الحكم المحلي وتتمثل في البلديات والمجـالس القرويـة وغيرهـا،              .4

ه استثناء  ولرئيس السلطة إخضاع جهات أخرى إلى رقابة الهيئة، كما يجوز ل          

  .بعض الجهات من هذه الرقابة

 :المدقق الخارجيرقابة  .2

ن جهة رقابية خارجية مستقلة، وذلك بهدف إبداء الرأي         يتقوم مؤسسات التعليم العالي بتعي    

الفني المحايد على مدى صدق وعدالة القوائم وذلك من خالل تقرير المدقق المرفق مـع                

تخدمي القوائم المالية، وزيادة ثقة األطـراف ذوي        القوائم المالية  والذي يعتبر رسالة لمس      

  .  العالقة في محتويات هذه التقارير
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  :رقابة الجهات المانحة .3

أدت التطورات األخيرة في األراضي الفلسطينية الخاصة بقضايا الفساد وانتـشاره فـي             

المؤسسات الفلسطينية وإساءة استغالل األموال العامة لخدمة مصالح وأهـداف شخـصية            

لى تغيير الممولين نظرتهم وعالقتهم مع المنظمات في فلسطين، ونتيجة لفقدان العديد من             إ

المؤسسات الممولة لعنصر الثقة والمصداقية تجاه المنظمات المحلية فقد أخـذت تتعامـل             

بطرق وأساليب جديدة تمكنها من رقابة ومتابعة البرامج والمشاريع التي تمولها لتـضمن             

نود اتفاقيات التمويل واألوجه المخصص لها، وهو ما أصـبح يعـرف     التزام المنظمات بب  

برقابة الجهات الممولة، وقد أخذت هذه الرقابة أشكاالً عديدة حسب استيراتيجية وفلـسفة             

  . )22، ص2005شرف، ( :المؤسسة كما يلي

تطلب الجهة المانحة من مؤسسات التعليم إرسال إيصال قـبض، أو إشـعار، أو               §

  .فقة مع سند القيد وذلك للتأكد من استالم مبلغ التمويلحوالة بنكية مر

في حال إرسال مبلغ لتمويل رسوم دراسية تقوم الجهة المانحة بطلب مـستندات              §

  .تثبت صرف مبلغ التمويل في ذلك

في حال إرسال مبلغ تمويل لدعم وتطوير المؤسسة يتم إرسـال إيـصال قـبض       §

  .للجهة المانحة بالمبلغ المقبوض

  .إرسال مستندات اإلعالن عن مناقصة للمشروع التطويرييتم كذلك  §

إرسال جميع المستندات التي تتعلق بالمشروع التطويري للجهـة المانحـة مثـل              §

  .الفواتير والمستخلصات، وغيرها من المستندات

  .تطلب بعض الجهات المانحة فتح حساب خاص في احد البنوك باسم المشروع §

 المشروع التطويري الممول مـن قبـل أي جهـة           يتم إرسال تقرير نهائي في نهاية      §

  . مانحة
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 :الرقابة الداخلية: 2. 3. 2

الخطة التنظيمية وجميع الطرق والمقاييس التي تتبناهـا المنـشاة          "         هي عبارة عن  

لحماية األصول ومراجعة البيانات المحاسبية والتأكد من دقتها ومـدى االعتمـاد عليهـا              

  وتشجيع العاملين على االلتزام بالسياسات اإلدارية المحددة مقـدماً    وزيادة الكفاية اإلنتاجية  

  ).433م، ص1995حجازي (

نشاط تقييمي مستقل داخـل     "         كما عرفها المعهد األمريكي للمدققين الداخليين بأنها      

 "التنظيم من اجل فحص النواحي المحاسبية والعمليات األخـرى بهـدف خدمـة اإلدارة             

Morse,1971,p2)  م2005 نقالً عن شرف  (  

أي منشاة في أي قطاع لها أهداف معينة، لذلك تقوم المنشأة بتوجيـه مواردهـا الماليـة       

والبشرية لتحقيق هذه األهداف وذلك ضمن خطة معينة يلتزم بها جميع األطـراف، وكـذلك               

مـا  تحديد مسئولية كل طرف،وحتى يتم معرفة تنفيذ الخطة المرسومة البد من متابعتها تحت              

يسمى بالرقابة الداخلية، لذلك تعتبر مهمة في وجودها في عمل كان، كما تعتبر نقطة البدايـة                

لالنطالق عند إعداد برنامج التدقيق الخارجي، لذلك يجب على كل مؤسـسة إنـشاء وحـدة                

  .  خاصة بالرقابة الداخلية تكفل لها تحقيق أهدافها
  

  :أهداف الرقابة الداخلية: 2. 3. 2. 1

  )82-81م،ص2005جمعة،(:لرقابة الداخلية إلى تحقيق العديد من األغراض أهمهاتهدف ا

  . من أي تالعب أو اختالس أو سوء استخداممؤسسات التعليم العاليحماية أصول  -1

التأكد من دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر إلمكان تحديـد درجـة االعتمـاد               -2

 .طط مستقبليةعليها قبل اتخاذ أية قرارات أو رسم أي خ
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 .الرقابة على استخدام الموارد المتاحة -3

 .لمؤسسات التعليم العاليزيادة الكفاية اإلنتاجية  -4

 .وضع نظام للسلطات والمسئوليات وتحديد االختصاصات -5

 .حسن اختيار األفراد للوظائف الذين يشغلونها -6

 .التدريب والعالقات اإلنسانية -7

 .تعليمات بطريقة تضمن انسياب العملتحديد اإلجراءات التنفيذية واللوائح وال -8

  :محددات الرقابة الداخلية: 2. 3. 2.2

تعتبر الرقابة الداخلية نقطة االنطالق للرقابة الخارجية،كما يعتبر وجود نظـام رقـابي             

داخل المنشأة دليل على أن المنشأة تسير لتحقيق أهدافها وفقاً لما أعدت له ضمن خطة معينة،                

 أن هناك محددات تؤثر على قوة وفعالية نظام الرقابة الداخلية، واهم            وعلى الرغم من ذلك إال    

  ) Jain,1996,p108(:تلك العوامل

تكاليف نظام الرقابة الداخلية، فتكاليف إجراءات الرقابـة يجـب أن تـتالءم مـع       .1

  .المفقود المتوقع نتيجة األخطاء والتجاوزات

ادية والمعامالت التي تقوم بها     معظم اإلجراءات الرقابية يتم توجيهها للصفقات الع       .2

  .المؤسسة وليس للمعامالت غير العادية

فعالية النظام تتأثر دائما باإلهمال وعدم الجدية وااللتزام وكذلك عدم فهم التعليمات             .3

  . الرقابيماإلدارية من قبل العاملين بالنظا

  .مؤسسةاكتشاف العاملين في وحدات العمل آللية وطريقة عمل النظام الرقاب في ال .4
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فعالية الرقابة تعتمد بشكل كبير على األشخاص الممارسين للعمل الرقابي، فإذا كـان              .5

األشخاص يسيئون استخدام مسئولياتهم فان نظام الرقابـة ال يكـون فعـاالً حـسب               

  .المطلوب

الظروف المتغيرة في بيئة العمل يمكن أن تسبب عدم كفاية اإلجراءات التـي تـتم     .6

ن االنسجام في اإلجراءات قد يكون صعباً األمر الذي يؤثر          في العمل، وبالتالي فا   

 .على فعالية النظام الرقابي
  

  :خلية في مؤسسات التعليم العاليالرقابة الدا: 2. 3. 2. 3

ال تختلف الرقابة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي عن بعضها من حيث الهدف مـن               

فلسطين بإنشاء دائرة أو وحدة خاصة بالتدقيق       الرقابة، حيث تقوم مؤسسات التعليم العالي في        

والرقابة المالية، هدفها التأكد من صحة وسالمة األمور المالية في المؤسسة، والتحقق من دقة              

العمليات والبيانات المالية المثبتة في السجالت وتقرير مدى مطابقتهـا للقـوانين واألنظمـة              

ات اإلدارية ذات اآلثار المالية تنفذ بدقـة وفقـاً     والتعليمات،كما تهدف إلى التأكد من أن القرار      

كما تهدف إلى تدقيق ومتابعة اإلجراءات الهادفة إلى حماية أمـوال           . للقوانين واألنظمة النافذة  

  . من سوء االستخدام والتلف والضياعةوموجودات المؤسس

يث تتـولى   وتكون هذه الدائرة تابعة لنائب رئيس المؤسسة التعليمية للشئون اإلدارية، ح          

هذه الدائرة القيام بمهام التدقيق والرقابة المالية على كافة أنـواع المـصروفات واإليـرادات               

 التعليمية، وكافة موجوداتها والتزاماتها، وقد تكون هذه الرقابة مسبقة          ةالمتعلقة بأموال المؤسس  

  . أو الحقة حسب مقتضى األمر
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ؤسسات التعليم العالي، وما هي اإلجـراءات       وبعد االطالع على مهام الرقابة الداخلية في م       

  : 1 دائرة التدقيق تم حصرها باالتيالتي تمارس من قبل

تمارس دائرة التدقيق الداخلي عمليات التدقيق الالزمة على المـصروفات التـشغيلية             .1

  .واإلدارية

لية تمارس دائرة التدقيق والرقابة المالية عمليات التدقيق الالزمة على النفقات الرأسـما             .2

  .بصورة مسبقة وشاملة

تتولى دائرة التدقيق والرقابة المالية فحص وتدقيق كافة النفقات والمعـامالت الماليـة               .3

  .المتعلقة بأعمال المراكز والوحدات المختلفة في المؤسسة

راجعة كـشوفات الرواتـب واألجـور       متتولى دائرة التدقيق والرقابة المالية فحص و        .4

 سالمة وصحة المبالغ المستحقة للعاملين واالسـتقطاعات         من دواذونات الصرف والتأك  

  .المتعلقة بها والتحقق من توفر المستندات المؤيدة لها

تقوم دائرة التدقيق والرقابة المالية بتدقيق المعامالت المالية التي يتقرر صرفها من الـسلفة                .5

 من قبل الـصندوق،     المخصصة للصندوق والمحالة إليها من الدائرة المالية وذلك قبل دفعها         

  .والتأكد من استيفائها للمتطلبات اإلدارية والمستندية والفنية التي تجيز صرفها

تقوم دائرة التدقيق والرقابة المالية بفحص وتدقيق جميـع اإليـرادات المتعلقـة بأنـشطة                 .6

  .يةالمراكز والمختبرات والوحدات البحثية وغيرها بالمؤسسة والمحالة إليها من الدائرة المال

تتولى دائرة التدقيق والرقابة المالية مراجعة مقبوضات الصناديق ومطابقتها مع بيانات             .7

  .التقارير الفرعية لتلك الصناديق

                                                
  .مقابلة مع مدقق داخلي في الجامعة اإلسالمية 1
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تخضع جميع السجالت والحسابات الممسوكة في الدائرة المالية والقيود المثبتة بها إلى              .8

ردة في اللوائح والتعليمات    تدقيق الحق للتأكد من انتظامها وصحتها وفقاً للمتطلبات الوا        

  .المالية المتعلقة بها

تتولى دائرة التدقيق والرقابة المالية مراجعة الميزانية العموميـة للمؤسـسة وحـساب               .9

اإليرادات والمصروفات والتأكد من صحة األرقام الواردة فيها قبل إحالتها إلى المدققين            

  .الخارجيين
  

  خصائص ومقومات النظام الرقابي: 2. 4

عد وجود نظام رقابي فعال شرطاً الزماً لضمان تحقيق األهداف المنشودة من وظيفة             ي

إن مثل هذا النظام ينبغي أن يشمل تحديداً واضحاً ومنطقيـاً لألجهـزة أو المعـدات                . الرقابة

وضروري جداً أن تكون هذه الوسائل      . والوسائل أو األشخاص المسئولين عن المهمة الرقابية      

 إلتمـام مهـامهم بالـشكل       ةالصالحيات الكافية واإلمكانيات الالزم   لديهم  وهؤالء األشخاص   

  )332،ص1999العالق،:(ومن ابرز مكونات النظام الرقابي الفعال. الصحيح

  .األشخاص الذين يقومون بالعمل الرقابي .1

  .األدوات والوسائل التي تمكن هؤالء األشخاص من القيام بواجباتهم .2

  . لهمالسلطات والصالحيات الممنوحة .3

  .عالقات واضحة في إطار الهيكل التنظيمي للمنشأة المعنية .4

  .إجراءات رقابية واضحة .5
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  :خصائص وشروط النظام الرقابي الفعال: 2. 4. 1

، ونظـام الرقابـة    جامعةيجب أن يعكس نظام الرقابة طبيعة أوجه النشاط المختلفة في ال          

، 2006 نـصر، وشـحاته،   (  أخرى جامعة معينة قد ال يصلح للتطبيق في        جامعةالذي يطبق في    

  ). 50:ص

     إن نظام الرقابة الفعال هو في الحقيقة نظام فرعي من نظام إدارة المؤسسة ككل، وبذلك               

يجب أن يتكامل هذا النظام الفرعي مع باقي األنظمة الفرعية لإلدارة وخاصـة مـع نظـام                  

  .) 243:،ص2007 العامري و الغالبي،( التخطيط ونظام المعلومات في المنظمة

  )334-333،ص1999العالق، ( :فللنظام الرقابي الفعال خصائص وشروط وهي

  : المالءمة. 1

بمعنى أن يتالءم النظام الرقابي مع طبيعة ونشاط المنشأة وحجمها وأهدافها وتطلعاتهـا             

  .المستقبلية

  :السرعة في كشف االنحرافات. 2

لسرعة في اكتشاف االنحرافات، كلما كـان       كلما كان النظام الرقابي قادراً على تحقيق ا       

  .النظام ذات كفاية في تالفي اكبر قدر ممكن من اآلثار السلبية الخطيرة لتلك االنحرافات

  : توازن التكاليف مع المردود. 3

يجب أن تتوازن التكاليف المبذولة لتوفير النظام الرقابي مع الفوائد التـي تعـود علـى               

  .النظامالمنشأة من جراء تطبيق هذا 

  :المرونة. 4

ليتـه فـي مواجهـة الخطـط        يجب أن يكون النظام الرقابي مرنا كي يظل محتفظاً بفعا         

  .  الظروف الغير متوقعة أو في حاالت الفشل التامالمتغيرة أو
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  :  الوضوح.5

  .يجب أن تكون الوسائل الرقابية واضحة وصريحة ومفهومة لجميع العاملين في المنشأة

  :يكل التنظيمي التوافق مع اله.6

  .بمعنى انه ال يجوز أن يمارس الرقابة إال من كانت سلطته تسمح له بذلك

  : إمكانية تشخيص وتصحيح األخطاء.7

 الرقابي ليس فقط ذلك النظام الذي يكتشف األخطاء أو االنحرافات، وإنما هـدف        مفالنظا

  الرقابة تشخيص األخطاء وإبراز أسباب وقوعها أصال

   النظام الرقابي الفعالمتطلبات: 2. 4. 2

لكي تنجح الرقابة يجب أن تعتمد على وضع نظام لمتغيرات المدخالت المختلفـة ألي              

نشاط، وقد يتصف هذا النظام بشيء من التعقيد لكن باستخدام نظم المعلومـات، والحاسـبات               

  ).346،ص 2002الصحن وآخرون، (  اآللية يمكن بسهولة وضع هذا النظام

   )273:، ص2001الشامي ونينو،( :لبات النظام الرقابي الفعال في اآلتي ويمكن تلخيص متط

  .  أن تكون األهداف محددة بوضوح ودقة، وان تكون قابلة للقياس-1

ان تكون هناك عالقة معروفة وواضحة بين مختلف الجهود في المنظمة ومدى مساهمة هذه              2

  .الجهود في تحقيق األهداف المنشودة

ة المعوقات التي تقف حائالً أمام بلوغ األهداف المرسومة ممـا يكـون      ضرورة إزالة كاف   -3

  :مطلوب من إدارة المنظمة العمل على ما يلي

  . وضع المعايير الرقابية-أ

  . اإلشراف على األعمال وفقاً لهذه المعايير-ب

  . مقارنة الجهود المتحققة بالمعايير المحدودة-جـ
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  . تصحيح االنحرافات حال حدوثها-د
  

  :مقومات النظام الرقابي الفعال: 2. 4 .3

أي نظام من األنظمة حتى يكون فعال ويعطي النتائج التي وضع من اجلها البد وان يعتمـد                 

  )212-209،ص2006المطارنة،( :على مقومات تساعد في إنجاحه، وتتمثل تلك المقومات في

  :هيكل تنظيمي كفء. 1

 رقابة فعال كونه يحـدد المـسئوليات بدقـة،          الن الهيكل التنظيمي يعد نقطة البداية لنظام      

وحتى يكون الهيكل التنظيمي كفء البد من مراعاة تسلـسل االختـصاصات وتوضـيح              

السلطات والمسئوليات لكل إدارة داخل المنشأة بدقة، كما يعبر عن الهيكل التنظيمي بأنـه              

ـ           از الرقابـة   مجموعة من الوسائل واإلجراءات الرقابية التي تحكم عالقة المؤسسات بجه

  .بهدف توفير الرقابة الالزمة على تلك المؤسسات

  :سليمنظام محاسبي . 2

 نظام محاسبي دقيق بحيث يـوفر لـإلدارة الحمايـة           جامعةمن المفترض أن يكون لدى ال     

 لألصول والسجالت من التلف والضياع، وذلك كون اإلدارة تعتمد بدرجة كبيـرة             ةالالزم

  .مالئمالغير األداء المالئم وة لمعرفة على التقارير والبيانات المعد

  :الضبط الداخلي. 3

وهو النظام الذي يهدف إلى تدقيق العمليات المحاسبية والماليـة بهـدف خدمـة اإلدارة،               

كذلك يحتاج نظام الضبط    . والضبط الداخلي له اثر فعال في وجود نظام رقابة داخلية فعال          

  .خطاء والغش واكتشافهاالداخلي إلى ترتيبات خاصة للواجبات لمنع األ
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  :كفاءة الموظفين. 4

تعتمد فعالية نظام الرقابة الداخلية الفعال على كفاءة الموظفين ووضع الموظف المناسـب             

  .في المكان العناصر التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقييم نظام الرقابة الداخلية
  

  :ضرورة متابعة االلتزام بنظام الرقابة الداخلية. 5

ن عملية متابعة االلتزام بعناصر نظام الرقابة الداخلية ذات اثر جوهري في كفاءة وفعالية              إ

النظام، هذا يعني انه يجب على المنشأة أن تضع إجراءات من شأنها أن تبين مدى التـزام                

  . الموظفين بمواصفات وتعليمات نظام الرقابة الداخلية

  : حماية األصول.6

سياسات وإجراءات توفر الحماية الالزمة لألصول والسجالت       يجب أن يكون لدى المنشأة      

  .من التلف والضياع واالختالس وحتى تكون المعلومات والتقارير صحيحة

  :االعتراضات الموجهة للرقابة 2.4.4

على الرغم من أن الرقابة احدي وظائف اإلدارة الهامة، إال أنها تواجـه باعتراضـات               

  وجه، فمن هذه الصعوبات االعتراضات أو العقبات ما يلـي          تمنعها من أداء عملها على أكمل     

  .)561: ،ص2005 إدريس،(

  .التركيز على العقوبات وتجاهل المكافآت

  .الرقابة عن طريق االلتزام، بمعنى سيطرة األوامر ومحدودية الحرية في التنفيذ  مزاولة .1

  .قصور أو عدم دقة البيانات المستخدمة في الرقابة .2

 .ضوعية من جانب القائمين بالرقابةالتحيز وعدم المو .3
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  :العوامل التي تؤثر على مقومات األنظمة الرقابية في المؤسسات الفلسطينية: 2. 4. 5

على الرغم من توفر مقومات األنظمة الرقابية في المؤسسات إال انه يشوبها نوعاً مـن               

محـاد،  (: فـي اآلتـي  الضعف، الذي يؤثر سلباً على أداء تلك المؤسسات، وتتمثل هذه العوامل        

  )45،ص2003

ضعف الهياكل التنظيمية لألجهزة الرقابية الفلسطينية، شانها في ذلـك شـأن بـاقي             .1

  .المؤسسات الفلسطينية، حيث ال يوجد هيكل تنظيمي معتمد ومطبق

ضعف متطلبات وجود النظام المحاسبي الفعال والتي تحتاج إلى إعادة النظـر مـن            .2

عد على ضمان تطبيقـه بـشكل سـليم، وتطـوير     خالل وضع التشريعات التي تسا   

األساس المحاسبي المطبق بما يحقق سهولة عمليات التدقيق والرقابة التي تمارسـها            

  .المؤسسات الرقابية

ضعف الكوادر البشرية العاملة في األجهزة الرقابية نظراً الن التعيينات تحكمها في             .3

ـ            رة، إضـافة إلـى أن      كثير من الحاالت اعتبارات أخـرى غيـر الكفـاءة والخب

  . اختصاصات بعض المسئولين قد تكون بعيدة عن مجال الرقابة المالية

ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات الفلسطينية الخاضعة للرقابـة، األمـر             .4

  .الذي يحد من قدرة األجهزة الرقابية على أداء عملها ويصعب عمليات المراقبة
  

  : الرقابيةوسائل تحديث الرقابة في األجهزة

نتيجة للتطور االلكتروني واستخدام الحاسوب في جميع مناحي الحياة، وبالطبع هـذا األمـر              

تغير مع الزمن أسـلوب     طال مهنة المحاسبة وتبعاً لذلك مهنة الرقابة وتدقيق الحسابات، حيث         

ـ             ذا تسجيل ووسائط تخزين البيانات المالية في ظل استخدام األنظمة المحاسبية المحوسبة، وه

أسلوب الرقابة، ومع ذلك ورغم تغير األسلوب نتيجة السـتخدام األنظمـة             األمر تطلب تغير  
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في ظل هذا الواقع كـان البـد مـن          .المالية المحاسبية المحوسبة، فان أهدف الرقابة لم تتغير       

استخدم الحاسوب في أعمال الرقابة وابتداع وتحديث وسائل أخرى للرقابـة، لـذلك يمكـن               

  )20،ص 2004جملة الرقابة املالية،( :ائل تحديث الرقابة باالتيالتعبير عن وس

  .األجهزة الرقابية عمل في نظم المعلومات ألهمية نظراً أنظمة المعلومات، وتحديث تطوير .1

تطوير أنظمة األجهزة الرقابية بحيث تواكـب العـصر والتغيـرات االقتـصادية        .2

  .واالجتماعية

هم في تطوير برامج المحاسبة والمراجعـة       تنمية وتطوير القوى البشرية التي تسا      .3

  .في الدولة

  .ممارسة األجهزة الرقابية دورها في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة .4

التركيز على أهمية التخطـيط االسـتراتيجي واختيـار الموضـوعات الرقابيـة            .5

  .والتخطيط والتقويم المستمر لخطط وبرامج المراجع

  ات التعليم العايلالرقابة على مؤسس: 2. 5

  :واقع مؤسسات التعليم العالي في فلسطين: 2. 5. 1

وسط التي تواجه بتحـديات     تعتبر الجامعات الفلسطينية هي الوحيدة في منطقة الشرق األ        

تعرقل استمرارها في مسيرتها التعليمية، والتي منها مخاطر انخفاض أو التوقف عن التمويل             

  .  لدعم هذه المؤسسات التعليمية

فلـم  .  فتية وفق المعايير الدولية    تعتبر الجامعات الفلسطينية  وعلى الرغم من ذلك إال أن       

وقـد  . فقـط عامين  يمر على إنشاء أقدمها سوى ثالثين عاماً، فيما أقيمت أحدثها قبل أقل من              

فقـد  . 1967يونيو  /شهد نظام التعليم العالي بمجمله تحوالت كبيرة في أعقاب حرب حزيران          

ثـم  ) سنتين بعد إنهاء الدراسـة الثانويـة      ( أوالً في مجال كليات المجتمع       ر واسع انتشاحدث  
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كانت كل واحـدة     حيث   .1971استمر مع تأسيس الجامعات الفلسطينية الرئيسية بدءاً من عام          

لذا، يعتبـر   . من هذه الجامعات، ومنذ البداية، نتاجاً لمبادرة خاصة غير ربحية وغير حكومية           

الشرق األوسـط   منطقة  فلسطيني فريداً من نوعه في هذا الخصوص سواء في          التعليم العالي ال  

وهكذا، تعتبر البنيـة    . أو في معظم أنحاء العالم، حيث تكون المؤسسات الحكومية هي القاعدة          

وزارة التربية والتعليم    (غير الربحية وغير الحكومية للجامعات الفلسطينية أحد سماتها المميزة        

  .)م2003،  الفلسطينيالعالي

  :أهمية الرقابة على مؤسسات التعليم العالي: 2. 5. 2

 مهمـة وضـرورية ولـذلك    مؤسسات التعلـيم العـالي الفلـسطيني   تعتبر الرقابة على   

  )222: م، ص2000عبد اللطيف، ( :لالعتبارات التالية

التأكد من كفاءة البرامج واألنشطة التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي، وبذلك فـان               .1

  .لرقابة تهدف إلى التأكد من كفاءة تلك األنشطة والمشاريع بما يخدم الصالح العاما

الحفاظ على أموال وممتلكات المؤسسات والتي تعتبر ماال عاماً، وليـست ملكـاً              .2

للقائمين عليها، وبذلك فان الرقابة تهدف للتأكد من أن أموال المؤسـسة تـصرف              

  .ة القائمين عليهاوتستخدم في المصلحة العامة وليست لمصلح

التأكد من حسن استغالل الموارد واإلمكانيات المتاحة وأنها أنفقت فـي مـشاريع              .3

وبرامج تحقق أهداف المؤسسة، حيث أن المنح والتبرعات التي تحـصل عليهـا             

  .مؤسسات التعليم مخصصة من المانحين للمصلحة العامة

عداد الخطط االستيراتيجية   تساعد الرقابة في توفير المعلومات الموثوقة الالزمة إل        .4

  .والمرحلية لبرامج ومشاريع مؤسسات التعليم العالي
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تساعد الرقابة في تطوير األنظمة المالية واإلدارية لمؤسسات التعليم العـالي بمـا           .5

  .يمكنها من زيادة كفاءتها وقدرتها على تحقيق أهدافها

بـين مؤسـسات    تعمل الرقابة على تحقيق الحد المطلوب من التنسيق المـشترك            .6

  .  التعليم العالي، لمنع التعارض والتصادم وازدواجية الخدمة

  :أدوات الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني: 2. 5. 3

يتم ممارسة الرقابة في مؤسسات التعليم العالي من خالل مجموعة مـن األدوات والتـي               

  :يمكن إجمالها فيما يلي

  : الموازنات التقديرية-1

يتم تنفيذه في فترة زمنية مقبلة معبـر        معين و  ر الموازنة التقديرية خطة تتعلق بنشاط     تعتب

عنها بأرقام، لذلك تمثل قوائم للنتائج المتوقع تحقيقها بانتهاء تنفيذ النشاط المعـدة لـه، لـذلك                 

تعتبر أداة من أدوات الرقابة ألنها تلخص الخطط وتعبر عنها بـشكل رقمـي ممـا يـسهل                  

  . عايير رقابيةاستخدامها كم
  

  :  القوائم المالية-2

وهي القوائم التي تعد في نهاية الفترة المالية في مؤسسات التعليم العالي، وتتمثل القـوائم      

المالية في تلك المؤسسات بحساب اإليرادات والمصروفات والذي يعبر عن كافـة إيـرادات              

 كافـة األصـول     التـي تظهـر    ومصروفا المؤسسة في تلك الفترة، كذلك الميزانية العمومية       

الموجودة داخل المؤسسة، وااللتزامات التي عليها، لذلك تعتبر القوائم المالية أداة مـن أدوات              

  . الرقابة المالية في مؤسسات التعليم العالي
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  : الرقابة الداخلية والتقارير اإلدارية-3

ة الخارجية، ألنهـا تقـوم      تعتبر الرقابة الداخلية نقطة االنطالق الذي ترتكز عليها الرقاب        

بالتحقق من أن العمل يسير وفقاً لما هو مخطط له وذلك أثناء تنفيذ الخطـة المعـدة ضـمن                   

الموازنة التقديرية، وذلك من خالل التأكد من سالمة التقارير المالية الـصادرة، كمـا تقـوم                

  .ة في تنفيذ الخطة التعليميةبفحص أو اختبار السياسات واإلجراءات التي تتبعها إدارة المؤسس

 مكملـة   لوجـدت أنهـا    إلى أدوات الرقابة التي تستخدم في المؤسسات التعليميـة           النظر تملو

لبعضها البعض في تحقيق نظام رقابي فعال في المؤسسة، فالموازنات التقديرية تصنف تحت             

خطـط  نوع من أنواع الرقابة وهذا النوع هو الرقابة السابقة، ألنها تقـوم بـالتعبير عـن  ال               

وأهداف المؤسسة بشكل بيانات مالية، كما تقوم بتقييد اإلدارة باتخاذ قراراتهـا ضـمن هـذه                

  . تعتبر رقابة سابقةوبالتاليالموازنة أو الخطة المترجمة إلى بيانات مالية، 

ـ   التي كما تصنف الرقابة الداخلية والتقارير اإلدارية تحت نوع من أنواع الرقابة           سمى ت

و المستمرة، ألنها تقوم برقابة سير العمل داخل المؤسـسة، ومعرفـة مـدى              بالرقابة اآلنية أ  

التالؤم مع أهداف المؤسسة ومصالحها العامة، كما تقوم بمتابعة تطبيق الخطة المعـدة مـسبقا     

ضمن الموازنة التقديرية، وان العمل يسير وفقها أم ال، وذلك لمنع الوقوع فـي األخطـاء أو                 

  .حالاكتشافها ومعالجتها في ال

أما النوع اآلخر من أدوات الرقابة وهو القوائم المالية، والذي يصنف تحت نوع آخـر                

من الرقابة وهو الرقابة الالحقة، فالقوائم المالية تقوم بإعطاء معلومات نهائية عن سير العمل              

داخل المؤسسة خالل الفترة المالية المنتهية، والتي من خاللها يتم مقارنتهـا مـع الموازنـة                

لتقديرية التي تعبر عن أهداف المؤسسة، وذلك لمعرفة وقيـاس تحقيـق األهـداف ومـدى                ا

  . االستغالل األمثل للموارد المتاحة
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  :مقومات تحقيق الرقابة الداخلية الفعالة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني: 2. 5. 4

وعـة مـن المقومـات      ترتكز الرقابة الداخلية الفعالة في مؤسسات التعليم العالي علـى مجم          

  : والتي يمكن أن نجملها في األتياألساسية

  :وجود طاقم إداري ذي كفاءة عالية. 1

يتم تحديد هذا الطاقم اإلداري التي تحتاجه المؤسسة بناء على الهيكـل التنظيمـي لهـا،            

وتزداد أهميته مع زيادة حجم المؤسسة، ولعل وجود الطاقم اإلداري ذي الكفاءة العاليـة              

ؤسسة يحقق الكثير من المزايا التي لم تحققها مؤسسات أخرى تفتقر إلـى ذلـك،               في الم 

ـ   اءةـكف ذي إداري مـــطاق ودـة وج ــــوألهمي  اتــمؤسـس  يـعالية ف
ـ رق ونـــانـق بــاوج دــم فق ــالتعلي بـشأن  م  1998لـسنة   ) 11( مـــ

تشكيل يختلف مـن    على تشكيله كما أن ال    مؤسسات التعليم العالي في الوقائع الفلسطينية       

  :مؤسسة ألخرى حسب نوعها حكومية أم خاصة أم عامة إال أنها تتفق في اآلتي

  :   مجلس األمناء-أ

وهو الذي يتولى مسئولية كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، كما يتـولى متابعـة               

عمل مجلس إدارة المؤسسة، ومناقشة التقرير المالي واإلداري الذي يعد مجمل أعمـال             

  .مؤسسة للفترة المنتهيةال

  : مجلس اإلدارة-ب

 وهو الجامعة المكون من الرئيس ونوابه، والعمداء أو مجلس الكلية المكون من رئيسها             

ونائبه، ورؤساء األقسام، كما يعتبر السلطة التنفيذية في المؤسسة لـسياسات وقـرارات             

 عملهـم ومراقبـة   مجلس األمناء، كما يقوم بتعيين الموظفين األكفاء واإلشـراف علـى   

  .أدائهم
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  :الموظفون

وهم األشخاص الذين يعملون داخل المؤسسة والذين يعتبرون األداة التنفيذيـة لتحقيـق             

  .أنشطة وبرامج المؤسسة، والذين يتم تعينهم وفقاً لحاجة المؤسسة

  : وجود نظام محاسبي وإداري سليم-2

 إصـدار مجموعـة مـن        من ابرز أوجه عمل مجلس إدارة مؤسسات التعليم العالي هو         

اللوائح والنظم اإلدارية والمالية التي تحكم سير النظام في تلك المؤسسات، كما وتعتبـر              

 بمثابة حـدود تـسير      مقياساً للحكم على أداء عناصر المؤسسة، لذلك تعتبر هذه اللوائح         

  . ضمنها المؤسسة

  

  : وجود نظام الضبط الداخلي-3

دارة واألطراف اآلخرين المعنيين بهـدف تحـسين         الضبط الداخلي هو إجراء تتخذه اإل     

إدارة المخاطر وزيادة إمكانية تحقيق األهداف الموضوعة، تخطط اإلدارة وتنظم وترشد           

كمـا يـشتمل الـضبط       األهداف   أداء اإلجراءات الكافية لتوفير ضمانات معقولة لتحقيق      

 وكـذلك   ألنشطة التي تشمل بـدورها صـياغة الـسياسات        لالداخلي على نطاق واسع     

إجراءات يومية للمتابعة والتي يمكن أن يقوم بها أي شخص بغض النظر عن التـدريب               

كما أن االستقاللية ليست شرطاً حيث أن الشخص ممكن أن يقوم بإجراءات            . أو المركز 

  .ضبط ذاتي
  

  :أساليب تحقيق الرقابة الخارجية على مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني: 2. 5. 5

يب موحدة لتحقيق الرقابة الخارجية على مؤسسات التعليم العالي، ولكـن           ال يوجد أسال  

كانيـات  األساليب تختلف حسب الجهة التي تمارس جهة الرقابة، وحسب الـصالحيات واإلم           
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، وتعتبر أجهزة الرقابة الخارجية على مؤسسات التعليم العـالي كمـا            المتاحة للعملية الرقابية  

  . العامة، ورقابة الجهة المانحة، والمدقق الخارجي المستقلذكرناه سابقاً هي هيئة الرقابة

  :أساليب هيئة الرقابة العامة: 2. 5. 5. 1

لسنة ) 15(من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم        ) 11(،  )10(نصت المادة رقم    

 -:م على صالحيات هيئة الرقابة العامة في مجال الرقابة المالية وهي كاآلتي2004

بة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من ناحية اإليرادات والمصروفات          مراق .1

عن طريق قيامها بمراجعة مستندات ودفاتر وسجالت المتحصالت والمـستحقات          

العامة والمصروفات والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصـة      

ين واللـوائح المحاسـبية   بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة نظامية وفقاً للقـوان      

 .والمالية المقررة والنظم المحاسبية المتعارف عليها والقواعد العامة للموازنة

 والمكافآت وصرفيات التامين والـضمان االجتمـاعي        اتمراجعة حسابات المعاش   .2

 .واإلعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها

كز المالية والميزانيات للوقـوف علـى مـدى         مراجعة الحسابات الختامية والمرا    .3

صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وفقاً للمبادئ والنظم المحاسبية المتعـارف عليهـا         

مع إبداء المالحظات بشان األخطاء والمخالفات والقصور فـي تطبيـق أحكـام             

القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سالمة تطبيق القواعد المحاسبية وصحة          

ترها وسالمة إثبات توجيه العمليات المختلفة بما يتفق واألصول المحاسبية في           دفا

 .تحقيق النتائج المالية السليمة
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مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين فيما يتعلـق بالتعيينـات والمرتبـات             .4

واألجور والترقيات والعالوات وأية بدالت أخرى وما في حكمهـا للتثبـت مـن          

 .ات للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بهامطابقتها للمواصف

مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامـة            .5

 .ين واللوائحللتأكد من اتفاقها مع القوان

 .مراجعة العقود والمناقصات واالتفاقيات المعقودة مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة .6

 .حث حال المخازن وفحص دفاترها وسجالتهاب .7

التحقق من قيام أجهزة الرقابة الداخلية من الجهات الخاضعة للرقابـة بممارسـة              .8

مهامها بصورة سليمة وفعالة، ودراسة القواعد التي تنظم أعمالهـا للتثبـت مـن              

 .كفاءتها ودقتها في تحقيق األهداف المقررة لها

 . العام على أساس معايير االقتصاد والكفاية والفعاليةمتابعة وتقييم مدى استخدام المال .9

بحث وتحري أساليب القصور في العمل واإلنتاج، بما في ذلـك الكـشف عـن                .10

 .عيوب النظم اإلدارية والمالية التي تعرقل سير العمل، واقتراح وسائل تالفيها

   2:المانحةأساليب الجهات : 2. 5. 5. 2

 الرقابة على مؤسسات التعليم وذلك حسب الغرض التي قامـت         تختلف أساليب الجهات المانحة في    

  :بالتمويل من اجله، فالتبرعات التي تأتي لمؤسسات التعليم العالي تنقسم إلى قسمين وهما

  ة لتغطية الرسوم الجامعية للطلبمبالغ ممنوح .1

  . مبالغ ممنوحة لدعم وتطوير مشاريع معينة في مؤسسات التعليم العالي .2

  :غ الممنوحة لتغطية الرسوم الجامعية للطلبةالمبال: أوالً

  :وتنقسم هذه المبالغ إلى قسمين
                                                

  .لجامعة اإلسالمية في الدائرة المالية التابعة لمقابلة مع رئيس قسم المحاسبة 2



  الفصل الثاني                                                               مفاهيم الرقابة المالية وأهدافها
 

 42

  :  مبالغ ممنوحة لتغطية الرسوم الجامعية لفئة معينة من الطلبة-أ

  :وفي هذه الحالة تكون أساليب الرقابة من قبل الجهة المانحة كاآلتي

ومرفـق معـه كـشف      يتم توجيه كتاب من قبل الجهة المانحة بالمبلغ المراد تحويله            §

  .بأسماء فئة معينة من الطلبة محددة من فيل الجهة المانحة

  .يتم تحويل المبلغ بإحدى الصور الثالث إما نقداً أو بشيك أو حوالة مالية §

تطلب الجهة المانحة من المؤسسة سند قبض المبلغ إذا كان نقداً، أو إيصال قبض في                §

  .ية مرفقة مع سند القيدحال كان المبلغ الممنوح بشيك، أو حوالة بنك

 . تطلب الجهة المانحة إيصال قبض لجميع الطلبة المستفيدين من المبلغ المنوح §

  :مبالغ ممنوحة لتغطية الرسوم الجامعية بدون تحديد فئة معينة من الطلبة - ب

وفي هذه الحالة تطلب الجهة المانحة إيصال قبض باستالم المبلغ الممنوح فقط وتترك الحرية              

  .سة بتحديد الفئة المراد توزيع المبلغ عليهاللمؤس

  :المبالغ الممنوحة لدعم مشاريع تطويرية: ثانياً

تبدأ فكرة دعم المشاريع التطويرية من داخل المؤسسة التعليمية، وذلك بأنهـا بحاجـة لـدعم                

برنامج تطويري داخلي مثل إنشاء مختبر حاسوب، إقامة مباني جديدة أو تجديد مباني قائمـة،       

يرها من المشاريع أو البرامج التطويرية، فتقوم الدائرة المختصة بذلك في المؤسسة بإعداد             وغ

وتجهيز خطة كاملة عن البرنامج أو المشروع، ثم تقوم بعد ذلك بتسويقها للجهات المانحة، تقوم 

  :احد الجهات المانحة باعتماد هذا البرنامج التطويري، ثم تبدأ اإلجراءات العملية لذلك وهي

  .استالم كتاب من الجهة المانحة بالتبني لهذا البرنامج أو المشروع التطويري •

يتم تحويل المبلغ للمؤسسة بإحدى صورها الثالث المذكورة سابقاً مع مالحظة بعض              •

  .الجهات المانحة القيام بطلب فتح حساب خاص باسم المشروع أو البرنامج التطويري
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قبض المبلغ إذا كان نقداً، أو إيصال قبض في         تطلب الجهة المانحة من المؤسسة سند        •

  .حال كان المبلغ الممنوح بشيك، أو حوالة بنكية مرفقة مع سند القيد

تتولى دائرة اللوازم والمشتريات القيام بمهامها من إعالن عـن مناقـصة للمـشروع          •

  .وغيرها من المهام

مج مرفـق معـه     في نهاية المشروع يتم إرسال تقرير نهائي عن المشروع أو البرنا           •

 . جميع المستندات التي تثبت أوجه صرف المبلغ وكيفية الصرف

  :أساليب المدقق الخارجي المستقل: 2. 5. 5. 3

تهدف الرقابة الخارجية إلى التأكد من سالمة القوائم المالية وإبداء الرأي الفني المحايـد              

ماليـة، ويبـدأ المراجـع      على تلك القوائم بهدف خدمة الطرف الثالث من مستخدمي القوائم ال          

  :الخارجي ممارسة عمله من العقد المبرم بينه وبين المؤسسة والمتمثلة فيما يلي

فحص القوائم المالية بأخذ عينة عشوائية بناء على فحـصه وتقييمـه لنظـام الرقابـة                

  .الداخلي، فقد يزيد حجم العينة وقد يقلصها تبعا لضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية

نقدية وذلك من خالل المقبوضات التي تمت في المؤسسة والمتمثلة في رسـوم             فحص ال 

الطلبة والدعم الخارجي، والتأكد من المستندات التي تؤيدها، والمصروفات التي تمـت فـي               

المؤسسة والتأكد من توافر المستندات المؤيد لها وأنها أنفقت وفقا للسياسات والخطط المعـدة              

  .لتحقيق أهداف المؤسسة

  .لتأكد من أن المستندات معدة وفقا للقوانين واألنظمة المتعارف عليهاا

إبداء الرأي الفني المحايد على تلك القوائم المالية والمتمثلـة فـي حـساب اإليـرادات                

  .   والمصروفات وكشف الميزانية العمومية
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  الفصل الثالث
  "متويل مؤسسات التعليم العايل"

  

  . مقدمة3.1

  .مية التمويل أه3.2

  .لتمويل في مؤسسات التعليم العالي مفهوم ا3.3

  .ئل تمويل مؤسسات التعليم العالي مصادر ووسا3.4
  . التعليم العالي والجهات المانحة العالقة بين مؤسسات3.5

  . مؤسسات التعليم العالي صعوبات النقص في تمويل3.6

  .م العاليادة نفقات مؤسسات التعلي العوامل المؤثرة على زي3.7
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  : مقدمة3.1
يعتبر التمويل هو عصب حياة جميع المؤسسات وتـوفير المـوارد الماليـة الالزمـة               

لمؤسسات التعليم مسألة ال غنى عنها، وذلك لقيام تلك المؤسسات بوظائفها المختلفـة لتحقيـق      

ع أهدافها، كما يعتبر تمويل مؤسسات التعليم العالي من أهـم القـضايا التـي تواجـه القطـا        

التعليمي، وذلك نظراً لإلقبال المتزايد على مؤسسات التعليم العالي، والذي يتطلب المزيد مـن             

  .اإلنفاق على تلك المؤسسات

     إن نقص التمويل في يقف عقبة دون التوسع في التعليم وتحقيـق اآلمـال والطموحـات             

ـ             ض مـشروعاتها   واألهداف المنشودة من النظام التعليمي، وقد تتخلى بعض الدول عـن بع

التعليمية، نظراً لضخامة التكاليف، وهذه المشكلة ال يبدو باإلمكان التغلب عليها في المـستقبل              

  ).م2007 المنيع،(المنظور بسبب العالقة بين مخرجات التعليم والتمويل 

لذلك يجب على مؤسسات التعليم العالي البحث عن مصادر تمويل وذلـك لتنفيـذ برامجهـا                

زمة لتحقيق أهدافها، ألنه وبدون التمويل ال يمكن تنفيـذ تلـك البـرامج، الن               التطويرية الال 

التمويل في المؤسسات التعليمية بمثابة الدم في العروق، كما يجب على المؤسسات التعليميـة              

أن يتسم مركزها المالي باالستقرار، بمعنى أن يكون هناك توازن بين حجم النفقات الالزمـة               

 وحجم التمويل الالزم لتمويل أي برنامج في مؤسـسات التعلـيم، وأال             للحصول على التمويل  

يكون هناك مغاالة في نفقات الحصول على التمويل، والتي يمكن أن تستغل في تنفيذ بـرامج                

الن البعض ال يلقي باالً لزيادة نفقات البحث عن         . معينة في المؤسسة وهذا ما يعرف بالكفاءة      

 مستردة من المبلغ الذي سيتم الحصول عليـه مـن أي جهـة              مصادر التمويل، ألنه يعتبرها   

  .مانحة، مما يؤثر سلباً على أنشطة وبرامج المؤسسة

فمن هنا يمكن أن نقول بان الحصول على التمويل وكذلك استمراره واستغالله استغالالً             

مـا  امثالً يعتمد على وجود إدارة ناجحة في المؤسسة، وان فشل تلك اإلدارة في المؤسسة حت              
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سيؤدي إلى فشل المؤسسة،وان تمويل مؤسسات التعليم العالي يختلف عن تمويل المشروعات            

االستثمارية، وذلك لكون مؤسسات التعليم العالي مؤسسات غير ربحية تقدم خـدمات مقابـل              

رسوم ال تغطي سوى جزء من نفقاتها لذلك تعتبر دائمة البحث عن مصادر تمويل خـارجي                

  .         والتي من خاللها  يتم تحقيق أهدافهالتغطية باقي نفقاتها
  

  : أهمية التمويل3.2

 مؤسسات التعليم العالي في اعتباره البنية األساسية لتكوين وتطـوير           تكمن أهمية تمويل  

مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية، والذي يعتبر المحك الرئيسي إلعداد القوى البشرية           

اثر مردوده في شكل مخرجاته من القوى العاملة ذات المعـارف  المنتجة في المجتمع، ويظهر    

والمهارات المبدعة في كل قطاع من قطاعات الحياة، ولهذا فان العائد من التعلـيم الجـامعي                

إنما هو عائد مرتفع ويمكن أن يكون مضمون النتائج إذا ما تم التخطيط الجيد لموارده المالية                 

. ما تمت متابعة مستوى أدائه وجودة مخرجاته بشكل مـستمر         والبشرية الالزمة إلدارته، وإذا     

كما تبرز أهمية التمويل لمؤسسات التعليم العالي في أن الموارد المالية تعتبر من أهم العوامل               

التي تساعد في نجاح واستمرار عمل هذه المؤسسات، فبدون المال تكون هذه المؤسسات غير              

مات للمجتمع، كما يساعدها في االرتقاء بمستواها سـواء  قادرة على تنفيذ برامجها وتقديم الخد    

  . كان أكاديميا أو إداريا أو على صعيد االرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين

  : مفهوم التمويل يف مؤسسات التعليم العايل3.3

حيـث يوجـد الكثيـر مـن      لتمويل مؤسسات التعليم العـالي،  تعريف موحد   ال يوجد 

   . ذلك من قبل الباحثين والمهتمين في هذا المجالالتعريفات في 

إمداد باألموال وينطـوي ذلـك علـى سياسـات          "       فقد عرفت رحمة تمويل التعليم بأنه       

  ).32: م، ص2000رحمة، " ( التمويل ومصادره والمبالغ التي تقدم له
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لمؤسسة التعليمية  إيجاد مصادر مالية قادرة على تغطية احتياجات ا       "      كما عرفه آخر بأنه     

غـانم،  " (كاملة، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها ورسالتها التربويـة، والبحثيـة واالقتـصادية    

  ).259: م، ص2000

مجموع الموارد المرصودة في إطار التعلـيم إلـى         "      كما عرف أبو الوفا وآخرون بأنه       

 بالموارد المتاحة وإدارة هذه     المؤسسات التعليمية لتحقيق األهداف المنشودة التي يتعين تحقيقها       

   ).68: م، ص2000أبو الوفا وآخرون، (" األموال واستخدامها بكفاءة

مجموع الموارد المرصودة في إطار التعليم إلى المؤسسات التعليميـة          "     كذلك عرف بأنه    

 " فاءةوال واستخدامها بك  م هذه األ  لتحقيق األهداف التي يتعين تحقيقها بالموارد المتاحة وإدارة       

  ).م2006األغا، (

     ويتضح من التعريفات السابقة أن المقصود بتمويل مؤسسات التعليم العالي هـو تـوفير              

الموارد النقدية وغير النقدية لتلك المؤسسات وذلك من مصادر مختلفـة، وكـذلك إدارة هـذه       

  .  األموال واستغاللها االستغالل األمثل

  : تعليم العايل مصادر ووسائل متويل مؤسسات ال3.4

 يـرتبط تمويـل   كمـا     التمويل في الجامعات حسب ملكية الجامعة وحجمهـا،        تتنوع مصادر 

 بتحديد مصادر التمويل المتاحة لمجتمع ما بمختلف أنواعهـا والعمـل         العالي  التعليم مؤسسات

ـ           ام على تنميتها واستثمارها وتوجيهها على النحو األمثل الذي يمكن المؤسسة التعليمية من القي

  .كلفةتبوظائفها تجاه الفرد والمجتمع على أكمل وجه وبأقل 

الجهات التي يمكن الحصول منهـا علـى        "  فقد عرفت مصادر تمويل مؤسسات التعليم بأنها        

  .)225: م، ص1962التركي وآخرون، (" التكاليف الالزمة لبرامج التعليم

  : العالي في اآلتيوفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مصادر التمويل لمؤسسات التعليم
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 : التمويل الحكومي3.4.1

 موازنة الحكومة احد أهم مصادر تمويل التعليم العالي، بل قد تكون هـي المـصدر                تعد

، حيث تـساهم الحكومـة فـي تمويـل       الدولالرئيسي لتمويل معظم الجامعات في العديد من        

  .الجامعات بعدة طرق وعبر العديد من الوسائل

حجم األموال التي تستقطع من الناتج القومي، والتي        " يل الحكومي بأنه        لذلك عريف التمو  

تدرج في الموازنات الحكومية، سواء كانت حكومات مركزية، أو محليـة، أو غيرهـا مـن                

  ). 704: م، ص1994درويش، (" الجهات الرسمية بصفة دورية ودائمة

 - 278: ، ص 2003غنيمـة، (ي  وتظهر أهمية تعزيز الدور الحكومي في عملية التمويل في اآلت         

279:(  

تحقق الحكومات وفورات خارجية من خالل ما تحققه من المنافع االجتماعية للتعليم،             -1

  .والتي تفوق المنافع الخاصة لألفراد

تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، فلو كان التعليم خاصاً وبمصروفات كاملة، فان األفراد             -2

امعات، بجانب أن األفراد المتعلمين سـوف       القادرين هم الذين سوف يذهبون إلى الج      

يشغلون وظائف مميزة ويحصلون على دخول أعلى طيلة حياتهم العمليـة بالمقارنـة          

 .باألفراد غير المتعلمين

انتشار ظاهرة استخدام اقتصاديات الحجم في التعليم، ونجـاح الحكومـات وحـسن              -3

اً ألنـه يعمـل علـى       استغاللها لذلك العنصر يعمل على تخفيض تكلفة الطالب، نظر        

مساحات ونطاق كبير مما يتطلب دعماً كبيراً من الحكومات عند البدء، مقابل الـدور              

 .الكبير الذي يحدثه مستقبالً في تقليل تكلفة الطالب



 يم العاليالفصل الثالث                                                                  تمويل مؤسسات التعل

 49

انتشار ظاهرة استخدام اقتصاديات الوقت في التعليم، يمثل احدث أنـواع التكتيكـات              -4

ا أن تؤدي إلـى تقليـل تكلفـة الطالـب           اإلدارية في تحقيق وفورات عالية من شانه      

  .مستقبالً

العديد من االعتبارات المتعلقـة بحجـم       على الرغم من أهمية التمويل الحكومي إال أن هناك          

  )م2006 الحاوري،(:التمويل الحكومي ومستواه ووضعه الراهن، أبرزها ما يلي

عامة التي تـنهض  تقوم فكرة التعليم العالي على أساس أنه يندرج في إطار الخدمات ال     -1

بها الدولة وتقدمها بصورة شبه مجانية غير أن هذه النظرة لخدمـة التعلـيم العـالي                

سادت في مراحل وفترات من التطور االقتصادي، وباتت النظرة الحديثة تقوم علـى             

أساس إشراك المجتمع في توفير خدمة التعليم العالي بما في ذلـك طـالبي الخدمـة                

ه يمكن تقديمها بمعايير السوق كما هو الحـال عبـر مؤسـسات    التعليمية ذاتها كما أن  

 .التعليم العالي األهلي وخاصة ألولئك الذين تتوفر لديهم المقدرة المالية 

يواجه التمويل الحكومي للتعليم العالي قيوداً مالية تتعلق بمحدودية المـوارد العامـة              -2

لتالي فأن التوسع الـذي يـشهده       للدولة والتي تحد من زيادة التمويل للتعليم العالي وبا        

التعليم العالي حالياً ومستقبالً يتطلب البحث عن مصادر أخرى مكملة ، إذ أن زيـادة               

التمويل الحكومي في ظل محدودية الموارد العامة للدولة ال يكـون بـنفس مـستوى               

التوسع في التعليم العالي وال يمكن أن يفي بمتطلبات تطويره وتحديثه وإدخال مفاهيم             

  .الجودة لمكون رئيس لمخرجات التعليم العالي

كما أن التمويل الحكومي لمؤسسات التعليم العالي يتخذ أشكال عدة وهـي أن التمويـل               

وذلك عن طريق رصد جزء معين من موازنة الدولة         (الحكومي يمكن أن يتم بصورة مباشرة       

ذلـك عـن طريـق      و( ، كما يمكن أن يتم بصورة غيـر مباشـرة           )لمؤسسات التعليم العالي  

الضرائب التي تفرض مباشرة على قطاعات معينة لصالح مؤسسات التعليم العـالي، أو عـن     

طريق التسهيالت الضريبية التي تقدمها الحكومة للمؤسسات المتبرعـة للجامعـات، أو عـن              

وفيما يلي عرض تفـصيلي     ). طريق قيام الحكومة باالقتراض لصالح مؤسسات التعليم العالي       

  : من هذه الصورعن كل صورة
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  : التمويل الحكومي المباشر3.4.1.1

تقوم الحكومات بتمويل مؤسسات التعليم بشكل عام بصورة مباشـرة وذلـك عـن طريـق                 

تخصيص جزء من الدخل القومي لمؤسسات التعليم والذي يتم إدراجه ضمن بنـود موازنـة               

  .اليالدولة، ومن ثم تخصيص جزء من المبلغ المخصص لمؤسسات التعليم الع

  :   التمويل الحكومي غير المباشر3.4.1.2

  :يقوم هذا النوع من التمويل الحكومي على عدة أشكال وهي

  :مؤسسات التعليم العاليصالح فرض ضرائب ورسوم خاصة ل. 1

تفرض بعض الحكومات ضرائب على فئات وقطاعات اجتماعية معينة لحساب الجامعات           

ي بريطانيا تفرض رسوم على السجائر والمشروبات       ومؤسسات التعليم العالي المختلفة، فف    

الكحولية لتمويل التعليم في بريطانيا، وفي األردن تفرض الحكومة ضريبة سنوية تستوفى            

من صافي اإليجار السنوي، وكـذلك  %) 2(من المالك المستأجر في المناطق البلدية بواقع       

وع من الضرائب وتخصصه    الحال في فرنسا وغيرها من الدول التي تقوم بفرض هذا الن          

  .)28: م، ص2000سلمان، (لصالح مؤسسات التعليم العالي

 : التعليم العاليتالتسهيالت الضريبية للمؤسسات المتبرعة لمؤسسا. 2

 بعمل تسهيالت ضريبية على بعض المؤسسات السيما المؤسـسات          تقوم بعض الحكومات  

عات في مجاالت البحث العلمي المختلفة      اإلنتاجية الكبرى لدفعها لتقديم منح مالية إلي الجام       

أو تبرعها بأجهزة ومعدات وأية تسهيالت أخرى، كما قامت كثير مـن الـدول المتقدمـة                

بتشريع قوانين لتشجيع الشركات ورجال األعمال على التبرع لمؤسسات التعلـيم العـالي             

: م، ص2000جريـو،  (وذلك عن طريق القيام بإعفاء المبلغ المراد التبرع به من الـضرائب         

419( .  
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  :القروض. 3

 تقوم بعض الحكومات في بعض الدول باالقتراض لغرض تمويل مؤسسات التعلـيم             حيث

العالي وذلك بسبب تحول بعض المؤسسات المانحة مـن سياسـة التبـرع إلـى سياسـة             

   .اإلقراض

  : التمويل الخاص3.4.2

ولة، لذلك تقـوم الكثيـر مـن        تشكل نفقات مؤسسات التعليم العالي عبئاً على الحكومة في الد         

الدول بتقليص مخصصات التعليم العالي من موازنة الدولة، وبناء على ذلك سمحت الحكومـة           

للجامعات بفرض رسوم على الطلبة الملتحقين بتلك المؤسسات، وقبول الهبات والتبرعات من            

 :أي جهة أخرى غير حكومية، ويتخذ التمويل الخـاص صـور عـدة نـذكر منهـا اآلتـي                  

     )281-280:، ص2002غنيمة،(

  :الرسوم الدراسية. 1

 تشكل الرسوم الدراسية مصدراً مهماً من مصادر التمويل في معظم الجامعات الخاصـة     

 مؤسسات التعليم العالي في جميـع       حيث تقوم ومعظم الجامعات الحكومية في الدول المتقدمة،       

المؤسسات التعليمية وذلـك مقابـل      الدول بفرض رسوم على الطلبة الراغبين بااللتحاق بتلك         

الحصول على الخدمات التعليمية، فضال عن أن الطلبة تعتبر من أفراد المجتمع لـذلك يجـب           

 على ما   فكرة فرض الرسوم الدراسية على الطلبة     تقوم   عليهم المساهمة في نفقات الدولة، كما     

وم الطلبة بدفع الرسـوم     ، حيث يقوم هذا النظام على أساس  أن يق         يعرف بنظام استرداد الكلفة   

مباشرة مقابل الحصول على مقعد دراسي في المؤسسة التي يرغب االلتحاق بها، كذلك يقـوم            

الطلبة بدفع رسوم دراسية مقابل عدد الساعات المسجلة في الفصل الدراسي، كما تظهر أهمية              

  :فرض الرسوم الدراسية لتغطية جزء من تكاليف التعليم في االتي

  .دمة التعليمية ذاتها تحسين الخ-أ
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  : رفع كفاءة العملية التعليمية من خالل-ب

  .توفير عدد اكبر من مؤسسات التعليم العالي والجامعي •

  .تدعيم المعامل والمكتبات وإدخال الحاسب اآللي •

 .بناء المزيد من القاعات الدراسية •

  :التبرعات والهبات المحلية. 2

  وهـي التبرعـات التـي تقـدمها        خاصـة، تعتبر هذه التبرعات من مصادر التمويل ال      

المؤسسات أو الشركات أو األشخاص من داخل المجتمعات المحلية، حيث تغطـي جـزءاً ال               

يمكن تجاهله من نفقات مؤسسات التعليم العالي، وقد تكون هذه التبرعات نقدية وذلـك عـن                

دعـم  طريق تقديم منح دراسية للطلبة الجامعيين، أو تبرعات عينيـة وذلـك عـن طريـق                 

المختبرات باألجهزة أو المكتبات بالكتب وغيرها من صور التبرع العيني، لذلك عرفت هـذه              

المجهودات التي تبذلها المؤسسات والجمعيات الخيريـة واالجتماعيـة فـي           " التبرعات بأنها   

  ).245: م، ص1989حسانين، (" ميدان التعليم

  :ضريبة الخريج. 3

نها تعود على مؤسسات التعليم العالي بعوائد       وهي ضريبة تفرض على دخل الخريج، أل      

هامة، إال أنها ترافق هذه التجربة صعوبات قانونية ودستورية وإدارية، كعدم أمكانية تحقيقهـا            

  ).27: م، ص1997شعت، (على الشخص الموظف ذاتياً 

  :ضريبة أرباب العمل .4

عـض   الضريبة صورة أخرى من صور التمويل الخاص والتـي تفرضـها ب         تعتبر هذه 

الدول على المؤسسات المستفيدة من مخرجات التعليم حيث تفرض هذه الضريبة بنسبة عـدد              

  ).27: م، ص1997شعت، (الخرجين العاملين في هذه المؤسسات 
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  :  التمويل الخارجي3.4.3

أدى اإلقبال المتزايد للطلبة على مؤسسات التعليم العالي إلى ارتفاع نفقات التعليم، لـذلك          

 الطلبة والهبات المحلية وغيرها من مصادر التمويل المحلية كافية لـذلك تلجـا              لم تعد رسوم  

مؤسسات التعليم العالي إلى البحث عن مصادر تمويل خارجية والتي بـدورها تـساهم فـي                

تغطية الجزء المتزايد من نفقات التعليم العالي، فكثير من المنظمـات الدوليـة تقـوم بتقـديم                 

 مثل المنظمات المتعـددة األجنـاس، والبنـك الـدولي، والبنـك          مساعدات في مجال التعليم،   

األمريكي للتنمية، والبنك األفريقي للتنمية، وغيرها الكثير من المنظمـات، كمـا أن المبـالغ               

الممنوحة لمؤسسات التعليم العالي من قبل منظمات خارجية عادة ما تشترط شـروط معينـة               

فقة مع أهدافها، كما أن التمويل الخارجي عـادةً   على مؤسسات التعليم هذه الشروط تكون متوا      

ما يكون بشكل فني، كتقديم بعض المعلمين، واألساتذة، من قبل الدولة المانحة، أو تقديم بعض               

المنح الدراسية في بلد أجنبي، وإما أن تكون هذه المساعدات بشكل آخر وهو الشكل المـالي،                

  .   عاليوهو تقديم مساعدات مالية لمؤسسات التعليم ال

  5: طرق الحصول على التمويل من الجهات المانحة3.4.3.1

 البرامج واألنشطة المراد تنفيذها بشكل علمي وسليم وبما يتناسـب مـع             القيام بإعداد  .1

  .أهداف وفلسفة مؤسسات التعليم العالي

قيام دائرة التخطيط والتطوير في مؤسسات التعليم العالي بتـرويج البرنـامج المـراد          .2

على الجهات المانحة سواء الداخلية أو الخارجية، مع إرفاق التقارير التي تؤكـد     تنفيذه  

  .  صحة البيانات الواردة

قيام بعض الجهات المانحة بتحويل بعض المبالغ لمؤسسات التعليم العالي وذلـك دون              .3

  . أن يتم أي نوع من أنواع االتصال، وقد يكون هذا المبلغ مقيد أو غير مقيد

                                                
  مقابلة مع مدیر الدائرة المالیة في جامعة األزھر-  5
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  :يل الذاتي التمو3.4.4

 بسبب النقص في مصادر التمويل وزيادة العجز في موازنة مؤسسات التعلـيم العـالي،    

لذلك لجأت العديد من الجامعات إلى التفكير لزيادة وتنويع مصادر تمويلها وذلك مـن خـالل               

  .أسلوب التمويل الذاتي أو ما يعرف بفلسفة الجامعة المنتجة

قيام الجامعة بممارسة بعض النشاطات المضافة إلى مهماتها         "لذلك فان الجامعة المنتجة تعني      

 التي تعزز من موازنة الجامعة نفسها، وتحسن من         تحقيق بعض الموارد المالية     لقاء األساسية

  ).289:م، ص2000غانم، (" مستوى العاملين فيها

  :وفي ضوء ما سبق فان التمويل الذاتي يتخذ أشكاالً عدة وهي

  ):الدراسات المسائية (التعليم الموازي. 1

  .  مصدر جديد من مصادر التمويل في بعض مؤسسات التعليم العالييعتبر التعليم الموازي

توفير فرص جديدة للطلبة الـذين فـاتتهم تلـك    " حيث تعتمد فكرة التعليم الموازي على    

 "الفرص من أعمار مبكرة، وتعذر عليهم الحصول عليها في الدراسة الصباحية مقابل أجـور             

  ).128: م، ص2000الدليمي، (

بانخفاض معـدالت القبـول مقارنـة بالدراسـات         " كما أن هذا النوع من التعليم يتميز        

" الصباحية، وعدم التقييد بالعمر وإتاحة الفرصة لغير القادرين على التفرغ للدراسة الصباحية           

  ).39: م، ص2001الخشاب، والعناد، (

  :خدمة المجتمع. 2

ؤسسات التعليم العالي إلى هذا النوع الجديـد مـن أنـواع مـصادر              لجأت العديد من م   

التمويل، والذي من خالله تقوم مؤسسات التعليم بتقديم خدماتها للمجتمع مقابل مردود مـالي،              

  :لذلك قامت بهذه الخدمة عبر وسائل متعددة وهي
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  :التعليم المستمر  . أ

ذلك بهدف زيادة الخبرة لدى      و لتعليم المستمر ات ل  وحد إلنشاءالعديد من الجامعات    سعت  

العاملين في مؤسسات العمل، وتأهيل الخريجين من الطلبة للعمل، ولمواكبـة التطـور             

  . لمؤسسات التعليم العاليةالعلمي الحاصل، وذلك مقابل رسوم منخفض

  :البحث العلمي واالستشارات العلمية  .  ب

 وذلك للبحث عـن      بعالقات شراكة مع مؤسسات مختلفة،     ترتبط مؤسسات التعليم العالي   

حلول لمشكالت حاصلة لدى تلك المؤسسات المختلفة، حيث تقـوم مؤسـسات التعلـيم              

بتقديم الخبرة والمشورة للدوائر واألفراد والشركات في مختلف القضايا التي تهم           " العالي

تلك الجهات، وحل مشاكلها ذات الصلة باختصاصاتها كلية معينة، مقابل أجـور وفـق              

    ).130: م، ص2000الدليمي، ("  وعقود أعدت لهذا الغرضصيغة متفق عليها

  :النشاطات اإلنتاجية  .  ت

كثير من الجامعات تقوم بعض كلياتها بنشاطات إنتاجية مختلفة، وتقوم ببيع تلـك المنتجـات،               

مثل تـشغيل الـورش والمختبـرات       .واإلفادة من مواردها المالية في تعزيز موازنة الجامعة       

حقول الزراعية وذلك مقابل أجور بسيطة، كما أن بعـض مؤسـسات            والمعامل والعيادات وال  

التعليم تبيع بعض منتجات لديها للغير مقابل أجور، كل ذلك يشكل مورداً من موارد مؤسسات               

  . التعليم العالي

  : األوقـاف3.4.5

العتمادهـا   واألوقـاف  التبرعـات  إلي الحالي الوقت في العالم جامعات من كثير اتجهت

اعتمدت  البطالة،فقد وانتشار الحكومي التمويل في التراجع ظل في التمويل مصادر من مصدرا

 وتقليـل  الخاصة مواردها تنمية على التسعينات بداية منذ سنغافورة في الجامعات بعض سياسة

) م1991(عـام   فـي  هناك جامعتان استطاعت السياسة هذه ظل وفي" الحكومة، على االعتماد
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 ألزمـت  ثم ومن أمريكي، دوالر بليون إلي قيمتها تصل بها التعليم ويللتم أوقاف على الحصول

 الخمـس  السنوات خالل أوقاف شكل في للجامعات دوالر مليون (250 ) بتقدي نفسها الحكومة

، 2003الهاللـي،  ( "حكومية غير مصادر من المبلغ هذا مثل على تحصل أن واستطاعت التالية،

  ).151:ص

  :أهمية التمويل الذاتي

من األهمية الكبرى لمصادر التمويل الخارجي والتمويل من الجهات المحلية          على الرغم   

في أنها عنصر أساسي في تنفيذ برامج وأنشطة مؤسسات التعليم العـالي، إال انـه ال يجـب                  

االعتماد على تلك المصادر كمصدر وحيد للتمويل في تنفيذ األنشطة والمشاريع، بـل ينبغـي         

يادة الموارد الذاتية، والبحث عن وسائل أخرى فـي التمويـل الـذاتي         على تلك المؤسسات ز   

  :   وذلك لالتي

 التمويل  ر، وذلك لعدم ثبات واستقرا    عدم الشعور بالخوف من المستقبل    و تحقيق االستقرار  -1

الخارجي والمحلي، والتي ال يمكن التحكم بها ألنها تخضع لظروف خارجة عن سـيطرة           

  . مؤسسات التعليم العالي

، الن االعتمـاد الكامـل علـى التمويـل     االستقاللية و عدم الحاجة إلى اآلخرين حقيق ت-2

الخارجي والمحلي يجبرها إلى حد كبير إلى الخضوع لسياسات الجهة المانحة التـي قـد          

   .تشترط شروط معينة للقيام بتمويل مبلغ معين لتنفيذ بعض البرامج واألنشطة

، الن بعض الجهـات  قرارات و في التخطيط و تنفيذ األنشطةبالحرية في اتخاذ ال الشعور -3

المانحة قد تفرض بعض القيود على المبلغ المتبرع به والتي تحد من الحرية فـي تنفيـذ                 

  .البرامج واألنشطة

  

  



 يم العاليالفصل الثالث                                                                  تمويل مؤسسات التعل

 57

  

  : العالقة بني مؤسسات التعليم العايل واجلهات املاحنة3.5

كثير من المشاكل والتـي حالـت دون              لقد واجهت الكثير من مؤسسات التعليم العالي ال       

تحقيق أهدافها، فمن هذه المشاكل عجز المصادر الذاتية عن تغطية نفقات تلـك المؤسـسات،               

لذلك لجأت مؤسسات التعليم العالي إلى البحث عن جهات خارجيـة مانحـة وذلـك لتمويـل            

نحة وإقامـة   جهات ما  البرامج واألنشطة الالزمة لتحقيق أهداف المؤسسة، كما أن البحث عن         

عالقات معهم لتمويل األنشطة الالزمة ليس باألمر الهين، لذلك يجب على مؤسـسات التعلـيم      

العالي كسب ثقة الجهات المانحة حتى يتسنى لهم القيام بالتمويل، وذلك من خـالل اطالعهـم                

على بعض التقارير اإلدارية والمالية لمؤسسات التعليم العالي، والتي تعبـر عـن األعمـال               

االنجازات لتلك المؤسسات، وكذلك بيان صدق تلك التقارير من خالل إرفاق بعض القـوائم              و

المالية التي تثبت ذلك، كذلك ينبغي على مؤسسات التعليم العالي إقناع الجهات المانحة بأهمية              

وضرورة األنشطة التي ترغب المؤسسة في تنفيذها ومالها من دور ايجابي في زيادة التنميـة         

تمع، كذلك ال ينبغي على مؤسسات التعليم العالي التركيز فقط على تـوفير المـوارد               في المج 

المالية لمؤسسات التعليم العالي فقط، وإنما هناك صور أخرى للتمويل الخارجي، وذلك عـن              

طريق دعم مؤسسات التعليم العالي فنياً وتطوير قدرات العاملين لديها، مـن خـالل تـوفير                

وكذلك توفير المنح الدراسية للطلبة، أيضا القيام بإرسال طاقم لتـدريب           األساتذة من الخارج،    

الموظفين الكتسابهم بعض المهارات التي يفتقرون إليها، والتي تؤهلهم للقيام بالمهام المختلفـة             

  ).م2006األغا،( الموكلة إليهم

وقـف علـى   إن قدرة مؤسسات التعليم العالي على بناء عالقات دبلوماسية مع جهات مانحة يت  

  :    عدة اعتبارات داخلية وخارجية وهي
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  : االعتبارات الداخلية3.5.1

  :يمكن حصر االعتبارات الداخلية في أهم النقاط التالية

  .فعالية وكفاءة اإلدارة في مؤسسات التعليم العالي. 1

 المهمة التي تجعل مؤسسات التعليم العالي قادرة على بناء عالقات مـع             إن من العناصر  

جهات المانحة والتعامل معهم بكفاءة هي اإلدارة المالية، ألنها تعتبر هي لغة التخاطـب مـع     ال

الجهات المانحة، وذلك عن طريق التقارير المالية واإلدارية التي تعد في نهاية كل فترة مالية،               

أيضا يجب النظر إلى أن الكثير من الجهات المانحة لمؤسسات التعليم العالي أصبحت تقـسم                

مشاريع طويلة األجل إلى مراحل، حيث يتم االطالع على التقارير النهائيـة لكـل مرحلـة                ال

مرفقة بالمستندات التي تؤكد صحتها، بعد ذلك يتم التمويل للمرحلة التالية للمـشروع، لـذلك               

تقوم الجهات المانحة بالتركيز على تقارير مؤسسات التعليم العـالي مـن الناحيـة اإلداريـة              

 تقوم بدعم البرنامج المراد تمويله، كذلك إن مـا يزيـد ثقـة الجهـات المانحـة         والمالية لكي 

بالتقارير المالية هو إبداء الرأي الفني المحايد من قبل المراجع الخارجي للقوائم الماليـة فـي            

  .مؤسسات التعليم العالي والذي يزيد من استمرار الدعم والتمويل لتلك المؤسسات

  .   تتمتع بها مؤسسات التعليم العالي درجة المصداقية التي .2

يكمن تمويل البرامج والمشاريع التي تعد من قبل مؤسسات التعليم العـالي فـي درجـة          

المصداقية والشفافية التي تتمتع بها تلك المؤسسات، وان ما تصبو إليـه مؤسـسات التعلـيم                

إلى االرتقاء بمـستوى    العالي من وراء تلك البرامج المراد تمويلها تحقيق أهداف عامة ترنو            

المؤسسة التي تعتبر المصدر الوحيد للتنمية البشرية في المجتمـع وليـست تحقيـق أهـداف               

شخصية الن ذلك ينعكس مردوده على بناء العالقات مع الجهات المانحة ومـن ثـم تمويـل                 

  .  البرامج المطلوب تنفيذها
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  . الهيكل التنظيمي السليم.3

ؤسسات التعليم العالي األداة المهمة والتي تساعد المؤسـسة          في م  يعتبر الهيكل التنظيمي  

للوصول إلي تحقيق أهدافها المنشودة، كذلك يعتبر من أسباب نجاح المؤسسات، الن الهـدف              

من وجود هيكل تنظيمي هو تسهيل القيام بالوظائف اإلدارية، لذلك يجـب علـى مؤسـسات                

مؤسسات التعلـيم العـالي مراعـاة التناسـق         التعليم العالي عند القيام بإعداد هيكل تنظيمي ل       

والتكامل في العمل، وان يكون الهيكل التنظيمي لتلك المؤسسات قادر على توصـيل جميـع               

البيانات والمعلومات الالزمة إلى جميع األطراف المعنية بها، كما أن وجود هيكـل تنظيمـي               

قوانين التي تكفـل تنظـيم     سليم في المؤسسة يبين الصالحيات والمسئوليات ويضع اللوائح وال        

سير العمل داخل مؤسسات التعليم العالي يعتبر نقطة ارتكاز للرقابة الداخلية الفعالـة والتـي               

تعمل على تحقيق أهداف المؤسسة، كذلك يجب على مؤسسات التعلـيم العـالي عنـد إعـداد        

ك يجـب أن  الهيكل التنظيمي أن يتسم بالمرونة وذلك لمواجهة أي تغيرات في المستقبل، كـذل           

يتسم بالوضوح بمعنى تحديد وتوضيح جميع الصالحيات والمسئوليات لجميع أفراد المؤسـسة        

والذي من شانه مساعدة الرقابة الداخلية في القيام بمهامها، والمساهمة في زيادة درجـة ثقـة                

  . الجهات المانحة لمؤسسات التعليم العالي

  .العاليوضوح األهداف والغايات في مؤسسات التعليم . 4

 هي نقطة االنطالق إلعـداد  كافـة الخطـط    تعتبر األهداف في مؤسسات التعليم العالي    

الالزمة لتحقيقها، وذلك من خالل القيام بالمشاريع والبرامج الالزمة، لذلك إن هـذه البـرامج              

والمشاريع تحتاج إلى تمويل لتنفيذها، فقد تكون موازنة مؤسسات التعليم العالي غيـر كافيـة               

لك تلجا إلى البحث عن جهات مانحة لتمويل تلك البرامج، وبناء عليه تقوم الجهات المانحـة       لذ

باالطالع على األهداف التي تسعى إليها تلك المؤسسات من وراء تنفيذ هذه البـرامج، لـذلك                

ينبغي على مؤسسات التعليم العالي ضرورة وضع أهدافها بصورة واضـحة وجليـة والتـي         
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على التمويل الالزم وتنفيذ البرامج التي من خاللها تسعى لتحقيق أهدافها           تمكنها من الحصول    

  . المنشودة

  : االعتبارات الخارجية3.5.2

 بناء العالقات مع الجهات المانحة على االعتبارات الداخلية فقط، وإنما توجـد             ال يتوقف 

مانحـة، لـذلك    اعتبارات خارجية والتي تلعب دور آخر في بناء تلك العالقات مع الجهات ال            

  : يمكن إيجاز االعتبارات الخارجية في اآلتي

  .  السياسة المتبعة لدى الجهات المانحة.1

 بالبحث عن جهات مانحة لتنفيذ برامجها من بين العديد مـن            تقوم مؤسسات التعليم العالي   

تلك الجهات المانحة، لكن يجب على مؤسسات التعليم العالي دراسـة الـسياسة واألجنـدة       

عة لدى الجهات المانحة، الن كل جهة من تلك الجهات لها سياسة خاصـة بالتمويـل                المتب

والدعم الخارجي، كما إن دراسة هذه األجندة والسياسة للجهات المانحة من شانها تـوفير              

الوقت والجهد في البحث عن الجهات التي تستطيع تمويل برامجها وأنشطتها التـي مـن               

  .اتخاللها يتم تحقيق أهداف المؤسس

  . المبالغ المخصصة للدعم والتمويل-2

 تعتبر المبالغ المخصصة في موازنة الجهات المانحة للدعم والتمويـل مـن االعتبـارات          

الخارجية والتي تؤثر سلبا في عالقة مؤسسات التعليم العالي بالجهات المانحة، لذلك يمكن             

عدة ضمن الخطة الـسنوية،     أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بطلب تمويل ألحد البرامج الم         

وذلك بعد البحث عن أجندة تلك الجهات المانحة، لكن يوجد هنا عامل يحكم عملية التمويل               

وهو حجم المبالغ المخصصة في الموازنة للدعم والتمويل والذي يتوقف على عدة عوامل             

ل غير  تؤثر فيه بالزيادة أو النقصان، لذلك يمكن أن يكون المبلغ المخصص للدعم والتموي            

  .كافي لدعم البرنامج المراد تمويله، والذي يؤثر في بناء العالقات مع الجهات المانحة
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  . االستقرار السياسي واألمني في المجتمع.3

تعتبر األوضاع السياسية واألمنية السائدة في المجتمع أداة من األدوات التي لها دور فـي               

الستقرار السياسي واألمني في المجتمـع      البحث وبناء العالقات مع الجهات المانحة، الن ا       

يقوم بتوجيه الجهات المانحة لدعم المشاريع والبرامج التي من شانها زيادة التنميـة فـي                

  . المجتمع

  : صعوبات النقص في تمويل مؤسسات التعليم العالي3.6

من مؤسسات التعليم العالي صعوبات في ممارستها لألنشطة والتـي تحـول            تواجه العديد   

تحقيق أهدافها، فكان من أهم الصعوبات التي أثرت على قيام مؤسسات التعليم العالي             دون  

  :بوظائفها ما يلي
  

  . الصعوبات المتعلقة بالمجال األكاديمي.1

إن النقص الذي تواجهه مؤسسات التعليم في التمويل اثر سلباً على أدائها والـذي بـدوره                

ة والتربوية، وسبب هجرة الكفاءات العاليـة       تراجع الصفات والكفاءات األكاديمي   "أدى إلى   

إلى المراكز أو الجامعات التي تعطي رواتب أفضل مما يسبب نقص فـي أعـداد الهيئـة             

  .)9: م، ص2000رحمة، (" التدريسية

  . الصعوبات المتعلقة بالبحث العلمي-2

وث  من مشكلة مهمة وهي نقص التمويل الذي يتعلق بـالبح          تعاني مؤسسات التعليم العالي   

العلمية التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بها، إن البحوث العلمية تحتاج إلـى               

تمويل للقيام بها والتي تهدف إلى االرتقاء والنهوض بتلـك المؤسـسات، لـذلك تواجـه                

مؤسسات التعليم العالي نقص في تمويل تلك البحوث العلمية والتـي تعمـل علـى حـل                 

 مؤسسات التعليم العالي، والتي يواجهها المجتمع بأسـلوب علمـي           المشاكل التي تواجهها  

   .وتكنولوجي متطور
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  . الصعوبات المتعلقة باألصول الثابتة-3

تعتبر األصول الثابتة كالمباني واألجهزة والمعدات في مؤسـسات التعلـيم العـالي مـن               

ل لتلك المؤسسات قد    المدخالت التي تعتمد عليها القيام بأعمالها، لذلك إن النقص في التموي          

يمس تلك المدخالت، والذي بدوره يؤثر سلباً على كفاءة أداء مؤسسات التعلـيم العـالي،               

  .وذلك من قلة المباني واألجهزة والمختبرات التعليمية وغيرها من المدخالت

  . الصعوبات المتعلقة بخدمة المجتمع-4

بالتنمية االجتماعيـة للمجتمـع،     تعتبر مؤسسات التعليم العالي إحدى المؤسسات التي تقوم         

لذلك من البديهي وجود ارتباط وثيق بين تلك المؤسسات والمجتمع الن كل منهمـا يـؤثر             

على اآلخر، كما أن من واجب تلك المؤسسات تقديم خدمات للمجتمع ومواكبة التطـورات              

اثـر  الحاصلة، ولكن النقص التمويلي لمؤسسات التعليم العالي حال دون تحقيق ذلك ممـا             

  . على قدرة تلك المؤسسات بواجبها اتجاه المجتمع

  : العوامل المؤثرة على زيادة نفقات مؤسسات التعليم العالي3.7

إذا كان التعليم الجامعي والعالي هو قمة النظام التعليمي الرسمي في أي مجتمع، فمن باب               

األول عن إعداد الفئـة     أولى وبديهياً أن يكون أكثر أنواع التعليم تكلفة، حيث انه المسئول            

  .)228: ، ص1989حسانين، (العليا من الفنيين واألخصائيين والخبراء على قمة السلم الوظيفي 

     لذلك تواجه مؤسسات التعليم العالي ندرة في الموارد المالية المتاحة والتـي حالـت دون             

امج واألنـشطة  تحقيق أهدافها، لذلك قد تتخلى بعض مؤسسات التعليم عن تنفيذ بعـض البـر            

والتي من خاللها يتم تحقيق أهدافها، ويرجع السبب في ذلك إلى االرتفاع المستمر في تكاليف               

 علـى  يوجد العديد من العوامل المـؤثرة    مؤسسات التعليم العالي مع قلة الموارد المالية، لذلك         

يمـي نفـسه    ، بعض هذه العوامل داخلية نابعة من النظـام التعل         شكل اإلنفاق التعليمي وحجمه   
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وبعضها نتيجة للعوامل الخارجية المحيطة به والتي تؤثر فيه ، ويمكن تقسيم هـذه العوامـل                

  )م2007 المنيع،(: إلى
 

  .عوامل داخلية مرتبطة بالمؤسسات التعليمية: أوالً

المؤسسات التعليمية والسياسيات المتبعة فيها واألسـاليب المـستخدمة         بوهي عوامل مرتبطة    

 -:مدخالت بعضها مع بعض ومن هذه العوامل ما يلي وطرق تفاعل ال

االهتمام بجودة التعليم والتحكم في كفايته الداخلية من خالل التركيز على اقتـصاديات          -1

الحجم وضبط أعداد الطالب في الفصل مما أدى إلى الحاجـة إلـى زيـادة أعـداد                 

دى إلـى زيـادة     ، وهذا أ  الفصول الناتجة عن هذه السياسيات    المعلمين لمواجهة زيادة    

معلمين قبـل  النفقات التعليمية سواء في الرواتب أو البرامج التدريبية الالزمة لتأهيل ال      

  .الخدمة وأثناء الخدمة

 وما يتطلب ذلك من رصد ميزانيات لهـا تخـصص     الغير أكاديمية االهتمام باألنشطة    -2

  .و خارجها أمؤسسات التعليملإلنفاق على متطلباتها سواء أكانت هذه األنشطة داخل 

 والذي يشكل هدراً اقتصادياً واضحاً من حيث مكـوث          .......مستوى الهدر التعليمي     -3

الطالب في المرحلة الدراسة أكثر من المقرر له وعدم إتاحة الفرصة للطالب الجـدد              

  .مما يؤدي إلى زيادة أعداد الطالب وبالتالي يؤثر على كلفة الوحدة التعليمية

عدم االستخدام األمثل للموارد المتاحة وضعف جودة توزيع        ضعف اإلدارة التعليمية و    -4

 .ية وبشكل يحقق األهداف التعليميةهذه الموارد على عناصر العملية التعليم
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  .عوامل خارجية مرتبطة بالمجتمع: ثانياً

التغيرات االقتصادية التي تشهدها المجتمعات سواء على المجتمع المحلـي أو اإلقليمـي أو                

ل ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط ، ومستوى الناتج القومي للدولة وما يصاحبه من              الدولي مث 

 الوطنية واألسعار والتي قد تؤدي إلى التأثير على مستوى اإلنفـاق الحكـومي              للعملةتقلبات  

  .لى الخدمات العامة ومنها التعليمالعام ع

  :كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر في زيادة النفقات وهي

الـسيدية،  (التعليميـة   التكنولوجيا تكاليف وزيادة العلم، في السريع لتكنولوجيا التقدم .1

  .)45: م، ص2001وباطويح، 

 داخلـه  ومن التعليم خارج من لمتغيرات نتيجة وذلك الجامعي الطالب تكلفة ارتفاع .2

  ).221: م، ص1991وآخرون،  إبراهيم( ذكرها كما أهمها

 المـالي  والتـضخم  األسـعار  ارتفـاع  مثل والمحلية، ةالعالمي االقتصادية التغيرات -      أ

  .العمالت بعض وانخفاض قيمة

 وصـيانة،  وكتـب،  تعلـيم  ومـواد  ومرتبات، إدارة من الجارية المصاريف تزايد -      ب

  .ومكافآت ومنح وترويج ونشاط ونقل وكهرباء، ورعاية،

  .معمرة وسلع وإنشاءات ومبانٍ أراض من الرأسمالية المصاريف تزايد -      ج

 األمـر  العربية العمالت لمعظم الشرائية القوة وانخفاض األسعار وارتفاع التضخم .3

 علـى  للحـصول  إضافية مالية مبالغ إلى تحتاج العالي التعليم جعل مؤسسات الذي

  ).38:، ص2000رحمة، (أقل  بمبالغ عليها كانت تحصل التي االحتياجات

 التخطيط وغياب اإلنفاق، ترشيد سياسات قاروافت التربوية، المشروعات كلفة ارتفاع .4

  ).7: ، ص2002السنبل، ( المدى بعيد
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ازدياد عدد الطالب في مرحلة التعليم الجامعي، مما يتطلب زيـادة المخصـصات          .5

  .المالية، لتغطية النفقات المتزايدة لألعداد الكبيرة من الطالب

 والزراعـة والـصيدلة     ةسزيادة االهتمام بالتعليم الجامعي العملي في كليات الهند        .6

  .)235: ، ص1989حسانين، (والطب وما إليها على حساب التعليم النظري 

تخصيصها إلـى مجـاالت التعلـيم العـالي          الموارد المالية التي يتم   كذلك ذكر الحاوري بان     

مرتبطة بكيفية استخدام هذه الموارد في تعزيز ورفع كفاءة التعليم العالي وتحسين مخرجاتـه              

ومن نافلة القول أن الموارد      . تلك المخرجات بحاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية       وارتباط

المالية للتعليم العالي رغم محدوديتها إال أن تخصيصها يتم بطريقة غير رشيدة وغير كفؤ بـل    

قد يبدد في بعض األحيان تبديداً لهذه الموارد النادرة في جوانب ليست هي األكثر أهمية وفي                

  يمكن اإلشارة إلى بعض جوانب التوظيف غير المالئم لهذه الموارد منها ما يلـي              هذا الصدد 
  ):م2006 الحاوري،(

توجيه موارد ال بأس بها إلنشاء كليات وتخصصات علمية ليـست نـادرة ويتزايـد                -1

الطلب االجتماعي عليها فهناك ما يناظرها من أقـسام وتخصـصات وكليـات فـي            

  .جامعات أخرى

 الخاصة بالتعليم العالي نحو مزيد من التوسع األفقي في إنـشاء            تخصيص بعض الموارد   -2

الجامعات والكليات واالبتعاث الخارجي دون أن يرتبط ذلك التخصيص للموارد بـسياسة            

األمر الـذي   ، عامة وواضحة تحكم إنشاء الجامعات والكليات ومسألة اإلبتعاث الخارجي        

 التعليم وتفعيل أداء المؤسسات الجامعيـة       أفضى إلى تزايد متطلبات التمويل ال لرفع كفاءة       

 رواالهتمام بجوانب تطوير المناهج التعليمية  واستحداث تخصصات نادرة وإدخال معايي           

ضبط الجودة في التعليم العالي عمومـاً، وإنمـا  للوفـاء بمتطلبـات تـسير الكليـات                  

 .والتخصصات التي تم استحداثها دون  حاجة حقيقية لها

، رتباطية بين زيادة تمويل التعليم العالي  والمخرجات النهائية لـه          ضعف العالقات اإل   -3

 .والمتمثلة في خريجي الجامعات في مختلف الحقول والتخصصات العلمية



  الفصل الرابع                                                                           الطريقة واإلجراءات
 

  

 66

  
  
  
  
  

  

  ل الرابعـالفص
  "راءاتــة واإلجــالطريق"

  

  

 منهجية الدراسة

 مجتمع  وعينة الدراسة

 صدق وثبات االستبانة

  المعالجات اإلحصائية
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، وكـذلك أداة     واألفراد مجتمع الدراسـة وعينتهـا      يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة،     

الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كمـا يتـضمن هـذا الفـصل وصـفا         

، وأخيـرا المعالجـات     في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقهـا     لإلجراءات التي قام بها  الباحث       

  .الباحث عليها في تحليل الدراسةاإلحصائية التي اعتمد 
  

  منهجية الدراسة 
والذي يعـرف بأنـه    لمنهج الوصفي التحليلي    ا استخدامتحقيق أهداف الدراسة تم     من اجل   

طريقة في البحث تتناول إحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما            

، ل معها فيصفها ويحللهـا    ث أن يتفاع  هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباح       

مؤسسات التعلـيم العـالي     أثر الرقابة المالية على تمويل      وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة      

  :و سوف تعتمد الدراسة على نوعيين أساسيين من البيانات ،الفلسطيني

  :البيانات األولية. 1

حـث   لدراسـة بعـض مفـردات الب       توذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا      

ومـن ثـم تفريغهـا وتحليلهـا       ، وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث      

اإلحصائي  SPSS    (Statistical Package for Social Science)باستخدام برنامج 

واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشـرات           

  .تدعم موضوع الدراسة
    

 : الثانويةالبيانات. 2

تمت مراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصـة أو المتعلقـة بالموضـوع قيـد              

ثر الرقابة المالية علـى تمويـل مؤسـسات التعلـيم العـالي             الدراسة، والتي  تتعلق بأ    

، وأية مراجع قد تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، وينـوي الباحـث مـن        الفلسطيني

نوية في الدراسة، التعرف على األسـس و الطـرق العلميـة            خالل اللجوء للمصادر الثا   
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السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حـدثت و               

  .تحدث في مجال الدراسة

  عينة الدراسة ومجتمع 
جامعات الفلسطينية  يتكون مجتمع الدراسة المستهدف من العاملين في الدوائر المالية في ال          

الجامعة اإلسالمية، جامعة األزهر، جامعـة األقـصى، جامعـة القـدس          (اع غزة   في قط 

وقد تم إتباع طريقة الحصر الشامل نظرا لصغر حجم العينة، وقد تـم توزيـع               ) المفتوحة

 موظف وموظفة ، وتم اسـترداد جميـع         50االستبانة  على جميع أفراد عينة الدراسة البالغة         

 لم يستبعد أي منها نظرا لعدم تحقق الشروط المطلوبـة       تانا ، وبعد تفحص االستبي    تاالستبيانا

   استبانه50 الخاضعة للدراسة تلإلجابة على االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبيانا

  :والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة  كما يلي

  : و الوظیفیة الشخصیةالبیانات: أوًال 

 :المؤهل العلمي .1

من % 30.0، و"بكالوريوس"من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي % 62.0أن ) 1(يبين جدول رقم 

  ".دبلوم"من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي % 8.0، و"ماجستير"عينة الدراسة مؤهلهم العلمي 

وبناًء علیھ فان ذلك یدل على أن الفئة المستھدفة في الدوائر المالیة لمؤسسات التعلیم العالي 

ة من أصحاب المؤھالت العلمیة المطلوبة، مما یفسح المجال لھم الفلسطیني في قطاع غز

  .اإلدالء بآرائھم على االستبانة

  )1(جدول رقم 
  المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب 

  النسبة المئویة  التكرار   المؤهل العلمي
  62.0  31  بكالوريوس

  30.0  15  ماجستير

  8.0  4  دبلوم

  100.0  50  المجموع
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 :التخصص. 2

من عینة % 12.0و " محاسبة" من عینة الدراسة تخصصھم % 88.0)  2(یبین جدول رقم 

  "إدارة أعمال" الدراسة تخصصھم 

ھذا یدل على أن أقسام المحاسبة في الدوائر المالیة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

  .لدیھا كادر متخصص في نفس المجال مما یكسبھا الخبرة والقوة في العمل

  )2(جدول رقم 
  التخصصتوزيع عينة الدراسة حسب 

  النسبة المئویة  التكرار  التخصص
  88.0  44  محاسبة

  12.0  6  إدارة أعمال

 0.0  0  علوم مالية

  0.0  0  اقتصاد

  100.0  50  المجموع

  

 :المستوى الوظيفي. 3

 ، " ومدققمحاسب"ة الدراسة المستوى الوظیفي لھم من عین% 74.0)  3(یبین جدول رقم 

من عینة % 6.0، و " رئیس قسم"ة الدراسة المستوى الوظیفي لھم من عین% 20.0و 

  "مدیر" الدراسة المستوى الوظیفي لھم 

وعلیھ فان ذلك یدل على أن اغلب األفراد الذین قاموا باإلدالء بآرائھم  من الذین یمارسون 

  .  العمل في میدان المحاسبة والرقابة

  )3(جدول رقم 
  المستوى الوظيفيالدراسة حسب توزيع عينة 

  النسبة المئویة  التكرار  المستوى الوظيفي
  74.0  37   ومدققمحاسب

  20.0  10  رئيس قسم

  6.0  3  مدير

 0.0  0  أخرى

  100.0  50  المجموع

  

  



  الفصل الرابع                                                                           الطريقة واإلجراءات
 

  

 70

 :عدد سنوات الخبرة. 4

 5اقل من "ات الخبرة لھم من عینة الدراسة بلغ عدد سنو% 10.0) 4(یبین جدول رقم 

 10أقل من – 5من " من عینة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة لھم% 56.0و ، "سنوات

 15أقل من – 10من " لدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة لھممن عینة ا% 24.0، و "سنوات

  " سنة فأكثر15" من عینة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة لھم % 10.0، "سنوات

 سنوات وھذا دلیل على 5تھم أكثر من من عینة الدراسة بلغت خبرا% 90ویالحظ أن نسبة 

  .أن الدوائر المالیة في مؤسسات التعلیم العالي الفلسطیني تمتلك الخبرة الالزمة للعمل

  )4(جدول رقم 
  عدد سنوات الخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب 

  النسبة المئویة  التكرار  عدد سنوات الخبرة
  10.0  5   سنوات5أقل من 

  56.0  28   سنوات10أقل من – 5من 

  24.0  12   سنة15 أقل   من– 10من 

  10.0  5  فأكثر سنة 15

  100.0  50  المجموع

  

 :الجامعة التي تعمل بها. 5

من % 20.0و " الجامعة اإلسالمیة" من عینة الدراسة من  %  20) 5(یبین جدول رقم 

، و "جامعة األقصى"من عینة الدراسة من % 20.0 ، و "جامعة األزھر" عینة الدراسة من 

  "من عینة الدراسة من جامعة القدس المفتوحة% 40.0

  

  )5(جدول رقم 
  الجامعة التي تعمل بهاتوزيع عينة الدراسة حسب 

  النسبة المئویة  التكرار  الجامعة التي تعمل بها
  20.0  10  اإلسالمية

  20.0  10  األزهر

  20.0  10  األقصى

  40.0  20  القدس المفتوحة

  100.0  50  المجموع
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 :لعمرا. 6

 إلى اقل من 30من " من عینة الدراسة  تراوحت أعمارھم %  64.0. 24)  6(یبین جدول رقم 

من عینة % 8.0، و " عام 30اقل من "  من عینة الدراسة  بلغت أعمارھم %24.0،"  عام40

من عینة الدراسة  بلغت % 4.0، و "  عام50 إلى اقل من 40من "  الدراسة  تراوحت أعمارھم

  " سنة فأكثر50"أعمارھم 

وھذا یدل على أن أفراد الفئة المستھدفة في الدوائر المالیة لمؤسسات التعلیم العالي الفلسطیني في 

  .قطاع غزة أصحاب خبرة في العمل في ھذا المجال

  )6(جدول رقم 
  العمرتوزيع عينة الدراسة حسب 

  النسبة المئویة  التكرار  العمر
  64.0  32   عام40 إلى اقل من 30من 

  24.0  12   عام30اقل من 

  8.0  4   عام50 إلى اقل من 40من 

  4.0  2   سنة فأكثر50

  100.0  50  المجموع

  
  :أداة الدراسة

  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1

 .ى مالئمتها لجمع البياناتعرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مد -2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النـصح              -4

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب -5

ولقـد تـم   ،  على جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسـة       توزيع االستبانة  -6

 : كما يليتقسيم االستبانه إلى قسمين 

  فقرات6يتكون من البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة ويتكون من  : القسم األول ×
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ثر الرقابة الماليـة علـى تمويـل        أعلى   تتناول إجابات أفراد عينة الدراسة       القسم الثاني  ×
 : وتم تقسيمه إلى ستة محاور كما يليت التعليم العالي الفلسطينيمؤسسا

ü عالقة الرقابة المالية بتوفر فرص التمويل لمؤسسات يناقش : المحور األول
 اتفقر 6ویتكون من  ،التعليم العالي الفلسطيني

ü حدد درجة توفر المقومات التالية في النظام المحاسبي يناقش : يالمحور الثان
 . فقرات10 ويتكون من ، في الجامعة

ü حدد درجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في يناقش : الثالث المحور
 . فقرات10، ويتكون من الجامعة

ü ویتكون ، مدى توفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعةیناقش : المحور الرابع 

 .ةفقر 12من 

ü تعلقة باألجهزة درجة االلتزام بالمعايير التالية الم يناقش: المحور الخامس
 ات فقر9ویتكون من ،  الرقابية ومؤسسات التدقيق في الجامعة

ü مدى توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعال يناقش  : المحور السادس
  فقرات8، ويتكون من عةفي الجام

  )7(وقد كانت اإلجابات على كل فقرة  وفق مقياس ليكارت الخماسي حسب جدول رقم 
  

  

  )7(جدول رقم
  ياس ليكارت الخماسيمق

  ال يوجد  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  التصنيف
  1  2  3  4  5  الدرجة

  

  

  :ةانالستبصدق وثبات ا

  :تم تقنين  فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتالي

v تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين: ةانصدق فقرات االستب. 

  :داة الدراسةصدق أ .1

أعضاء من أعـضاء  ) 6(على مجموعة من المحكمين تألفت من  ةاناالستبتم عرض  

الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  متخصـصين فـي المحاسـبة         
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واإلدارة  واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بـإجراء مـا        

سجيلها في نموذج تـم إعـداده لهـذا         من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد ت       يلزم  

  .الغرض

  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة .2

 على عينة الدراسة االستطالعية البـالغ       ةانلفقرات االستب تم حساب االتساق الداخلي     

 مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجـة الكليـة           25حجمها  

  . للمحور التابعة له كما يلي

عالقة الرقابة المالية بتوفر فرص التمويل لمؤسسات : األول الداخلي لفقرات المحور الصدق

  التعليم العالي الفلسطيني

عالقة  (األوليبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور )  13(جدول رقم 

 الكلي لفقراته،  والمعدل) الرقابة المالية بتوفر فرص التمويل لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني

، حيث إن مستوى )0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

 الجدولية والتي تساوي r المحسوبة اكبر من قسمة r وقيمة 0.05الداللة لكل فقرة اقل من 

  .  صادقة لما وضعت لقياسهاألول، وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.396
  )13(جدول رقم 

فرص التمويل لمؤسسات التعليم العالي  بتوفر المالية الرقابة عالقة :االول الصدق الداخلي لفقرات المحور
  الفلسطيني

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

 0.007 0.529  .وجود رقابة مالية فعالة يؤثر على حجم التمويل 1

2 
مـا تعـززت    تزيد فرصة المؤسسة في الحصول على التمويـل كل        

  .عناصر الرقابة المالية
0.745 0.000 

3 
وجود رقابة مالية فعالة يتيح أبواب ومجاالت إضافية للحصول على         

  .التمويل
0.716 0.000 

4 
تزيد درجة تجاوب المؤسسات المانحة في حالة توفر مقومات الرقابة 

  .المالية بشكل جيد
0.678 0.000 

5 
ة فعالة داخل الجامعة كشرط لمنح      يطالب الممولون بتوفر رقابة مالي    

  .التمويل
0.515 0.008 
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معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

6 
اإلفصاح الكافي والشفافية في إعداد التقارير المالية تزيد من فرص          

  .الحصول على التمويل الالزمة للجامعة
0.657 0.000 

  0.396تساوي "  23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعال في  مدى :ثانيال محورال لفقرات الداخلي الصدق
  الجامعة

مدى توفر  ( الثانييبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور)  8(جدول رقم 

،  والذي يبين أن والمعدل الكلي لفقراته) هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعال في الجامعة

،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة  )0.05(نة دالة عند مستوى داللة معامالت االرتباط المبي

،  وبذلك 0.396 الجدولية والتي تساوي r المحسوبة اكبر من قسمة r وقيمة 0.05اقل من 

    صادقة لما وضعت لقياسهالثانيتعتبر فقرات المحور 

  )8(جدول رقم 
  ظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعال في الجامعةمدى توفر هيكل تن : لصدق الداخلي لفقرات المحور الثانيا

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

 0.000 0.747  . الجامعة ومشاريع برامج مع تتالءم ومرنة واضحة ةتنظيمي هيكلية تتوفر  1

 0.000 0.692  .توجد قواعد مكتوبة تحدد واجبات ومسئوليات الدوائر واألقسام  2

 0.000 0.904  .اص بالموظفينيوجد وصف وظيفي خ  3

 0.031 0.442  .وتخصصاتهم العلمية للموظفين الوظيفي الوصف بين توافق يوجد  4

 0.037 0.419  .عدد الموظفين يتالءم مع حجم العمل والنشاط داخل الجامعة  5

 0.010 0.507  . حسب االحتياجات الفعلية وعلى أساس الكفاءةتتتم التعيينا  6

 0.000 0.846  .بصورة سليمة التقارير وتوصيل لنقل مناسبة آلية التنظيمية الهيكلية توفر  7

 0.000 0.903  .توفر الهيكلية التنظيمية آلية للتنسيق الفعال بين دوائر وأقسام الجامعة  8

  0.396تساوي "  23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

  درجة توفر المقومات التالية في النظام المحاسبي في الجامعة :صدق الداخلي لفقرات المحور الثالثال
درجة تـوفر    (الثالثيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور          )  9(جدول رقم   

والمعدل الكلي لفقراتـه،  والـذي يبـين أن       ) المقومات التالية في النظام المحاسبي في الجامعة      

، حيث إن مستوى الداللة لكل فقـرة        )0.05(عند مستوى داللة    بينة دالة   معامالت االرتباط الم  
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 وبـذلك   ،    0.396 الجدولية والتي تساوي     r المحسوبة اكبر من قسمة      r وقيمة   0.05اقل من   

    صادقة لما وضعت لقياسهتعتبر فقرات المحور الثالث

  

  
  

  )9(جدول رقم 

  لتالية في النظام المحاسبي في الجامعةدرجة توفر المقومات ا : صدق الداخلي لفقرات المحور الثالثال

  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

 0.005 0.547  . تستخدم الجامعة نظام محاسبي معتمد يتالءم مع أنشطتها 1

2 

يحدد النظام المحاسبي الوسائل واإلجراءات الالزمة لتنفيذ المعامالت   
 0.000 0.710  .المالية بشكل سليم

3 

لنظام المحاسبي مجموعة دفترية ومستنديه وسـجالت ماليـة         يوفر ا 
 0.001 0.603  .واضحة وكاملة

 0.006 0.538  تستخدم الجامعة نظام محاسبي محوسب 4

 0.000 0.693  تسجل المعامالت المالية أوال بأول بصورة منتظمة 5

 0.024 0.449  يساعد النظام المحاسبي في توفير معلومات دقيقة ووافية 6

7  
يمكن النظام المحاسبي من إعداد وتجهيز التقارير المالية في المواعيد 

 0.002 0.580  . المحددة لها

8  
يمكن النظام المحاسبي من إعداد التقارير الماليـة عـن األنـشطة            

 0.000 0.669  .والبرامج بشكل تفصيلي لكل برنامج أو مشروع

9  

شف االنحرافـات   يساهم النظام المحاسبي في تقييم أداء البرامج وك       
  .وقت حدوثها

0.683 0.000 

 0.025 0.448  .يساهم النظام المحاسبي في إعداد المشاريع والموازنات الالزمة لها  10

  0.396تساوي "  23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  ية في الجامعةدرجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التال: صدق الداخلي لفقرات المحور الرابعال
درجة توفر   (ن كل فقرة من فقرات المحور الرابع      يبين معامالت االرتباط بي   )  10(جدول رقم   

والمعدل الكلي لفقراته ، والذي يبـين أن معـامالت          ) أنظمة الضبط الداخلي التالية في الجامعة     

رة اقـل مـن   ، حيث إن مستوى الداللة لكل فق    )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       

، وبـذلك تعتبـر     0.396 الجدولية والتي تـساوي      r المحسوبة اكبر من قسمة      r وقيمة   0.05

    صادقة لما وضعت لقياسهمحور الرابعفقرات ال



  الفصل الرابع                                                                           الطريقة واإلجراءات
 

  

 76

  )10(جدول رقم 
  درجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في الجامعة : صدق الداخلي لفقرات المحور الرابعال

  الفقرة  مسلسل
معامل 
  ط االرتبا

مستوى 
  الداللة

 0.002 0.589  . يوجد مراقب داخلي ذي كفاءة مهنية 1

 0.001 0.644  .يوجد أنظمة وتعليمات ولوائح معتمدة 2

 0.000 0.827  .تتبع الوظيفة الرقابية ألعلى هيئة إدارية في الجامعة 3

 0.001 0.631  .يتم منح المراقب الداخلي صالحيات واسعة ألداء عمله 4

 0.000 0.817  .المراقب تقارير دورية عن أداء العمل لإلدارةيرفع  5

6  

يراعى الفصل بين وظيفة المسئول عن المعامالت المالية والمسئول 
  .عن تسجيل تلك المعامالت

0.515 0.008 

 0.000 0.761  . يوجد نظام مشتريات يضبط حدود وطرق الشراء  7

 0.000 0.768  .يوجد لجان متخصصة للمشتريات وتنفيذ األعمال  8

 0.001 0.633  .تعزز كافة المصروفات بمستندات ثبوتية مؤيدة لها  9

 0.014 0.485  .يتم مراجعة المعامالت المالية قبل الصرف للتأكد من دقتها  10

  0.396تساوي "  23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  وفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعةمدى ت: صدق الداخلي لفقرات المحور الخامسال
مدى  (الخامسيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور )  11(جدول رقم 

والذي يبين أن معامالت ، والمعدل الكلي لفقراته) توفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعة

 الداللة لكل فقرة اقل من ، حيث إن مستوى)0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

،   وبذلك تعتبر 0.396 الجدولية والتي تساوي r المحسوبة اكبر من قسمة r وقيمة 0.05

    صادقة لما وضعت لقياسهالخامسفقرات المحور 

  )11(جدول رقم 

  مدى توفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعة : الخامسالصدق الداخلي لفقرات المحور 

مل معا  الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

 0.043 0.408  .يوجد قواعد واضحة إلعداد الموازنات 1

 0.002 0.592  . تعد الجامعة موازنات تفصيلية دورية لبرامجها ومشاريعها 2

3 

يتم إعداد الموازنات باالعتماد على البيانات التاريخية باإلضـافة         
  .ألسعار السوق 

0.613 0.001 

 0.009 0.512  .نة للجامعة من خالل موازنات البرامج والمشاريعيتم عمل المواز 4
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مل معا  الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

 0.000 0.808  .يتم عمل الموازنات بصورة سنوية 5

 0.001 0.635  .يتم اعتماد الموازنات من مجلس األمناء  6

 0.038 0.417  .يتم إشراك كافة الدوائر واألقسام في إعداد الموازنة  7

 0.000 0.705  . أداء الدوائر واألقسامتستخدم الموازنات كأساس لتقييم   8

 0.000 0.846  .يتم مقارنة األداء الفعلي بما هو مخطط ودراسة أسباب االنحراف  9

 0.000 0.867  .يتم رفع تقارير إدارية لإلدارة عن سير العمل واالنحرافات  10

 0.000 0.751  .تستخدم القوائم المالية المعتمدة لقياس كفاءة اإلدارة في التنفيذ  11

 0.010 0.503  .تستخدم القوائم المالية لتحديد المركز المالي بصورة سليمة  12

  0.396تساوي "  23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  
درجة االلتزام بالمعايير التالية المتعلقة باألجهزة : صدق الداخلي لفقرات المحور السادسال

  يق في الجامعةالرقابية ومؤسسات التدق
درجة  (السادسيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور )  12(جدول رقم 

والمعدل ) االلتزام بالمعايير التالية المتعلقة باألجهزة الرقابية ومؤسسات التدقيق في الجامعة
،  )0.05(لة الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى دال

 الجدولية r المحسوبة اكبر من قسمة r وقيمة 0.05حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من 
    صادقة لما وضعت لقياسهالسادس، وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.396والتي تساوي 

  

  )12(جدول رقم 

تعلقة باألجهزة الرقابية ومؤسسات درجة االلتزام بالمعايير التالية الم : السادسالصدق الداخلي لفقرات المحور 
  التدقيق في الجامعة

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

1 
يتم مراجعة حسابات الجامعة بشكل دوري من مـدقق حـسابات           

  .خارجي مستقل
0.659 0.000 

 0.000 0.779  .يتم تعيين المدقق الخارجي وتحدد أتعابه من مجلس األمناء 2

3 
 المراجع الخارجي علـى مجلـس األمنـاء فـي           يعرض تقرير 

  .اجتماعاته
0.749 0.000 

4 
يقوم المراجع الخارجي بجوالت المراجعة على حسابات الجامعة        

  .أثناء السنة المالية
0.503 0.014 

5  
يتم التفتيش على أعمال وأنشطة الجامعة من قبل هيئـة الرقابـة            

  .العامة
0.739 0.000 

 0.017 0.472  .ت ومالحظات األجهزة الرقابيةتلتزم الجامعة بتوجيها  6
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معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

 0.000 0.655  . تتعاون الجامعة بشكل كبير مع مفتشي األجهزة الرقابية  7

8  
تتضمن تقارير األجهزة الرقابية تقييم األنظمة المالية واإلداريـة         

  .للجامعة
0.742 0.000 

9  
تتضمن تقارير الرقابة مقترحات تتعلق بتطـوير النظـام المـالي      

  .إلداريوا
0.510 0.009 

  0.396تساوي "  23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  
  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة •
  

يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مـع        ) 14(جدول رقم   

ـ     المعدل الكلي لفقرات االستبانة      اط المبينـة دالـة عنـد       والذي يبين أن معامالت االرتب

 r وقيمـة    0.05 ، حيث إن مستوى الداللة لكل فقـرة اقـل مـن              0.05مستوى داللة   

  .0.396 الجدولية والتي تساوي rالمحسوبة اكبر من قسمة 

   )14( جدول رقم 
  معامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

  حورمحتوى الم  المحور
معامل 
  االرتباط

  مستوى الداللة

  األول
عالقة الرقابة المالية بتوفر فرص التمويل لمؤسـسات        

  التعليم العالي الفلسطيني
0.745 0.000 

  الثاني
مدى توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعـال         

  في الجامعة
0.947 0.000 

 درجة توفر المقومات التالية في النظام المحاسبي فـي          الثالث
  الجامعة

0.849 0.000 

 0.000 0.669  درجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في الجامعة  الرابع

 0.000 0.875  توفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعة  الخامس

درجة االلتزام بالمعايير التالية المتعلقة باألجهزة الرقابية   السادس
  ومؤسسات التدقيق في الجامعة

0.868 0.000 

  0.396تساوي "  23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rيمة ق
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  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

 هما طريقـة التجزئـة      نخطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتي      يت  وقد أجر 

  .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1

بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  الرتبة لكل بعد وقد  تـم تـصحيح                  

-Spearman(معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سـبيرمان  بـراون للتـصحيح              

Brown Coefficient (حسب المعادلة  التالية :  

=   معامل الثبات 
1

2
ر+

يبين أن هناك ) 15(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

  ةانل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبمعام
  

  )15(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  التجزئة النصفية

عدد   محتوى المحور  المحور
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

توى مس
 المعنوية

  األول
عالقة الرقابة المالية بتوفر فرص التمويل لمؤسسات التعليم العالي         

  الفلسطيني
6 0.7455 0.8542 0.000 

 0.000 0.8627 0.7585 8  مدى توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعال في الجامعة  الثاني

 0.000 0.8409 0.7255 10   الجامعةفي المحاسبي النظام في التالية المقومات توفر درجة  الثالث

 0.000 0.8483 0.7366 10  درجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في الجامعة  الرابع

 0.000 0.8791 0.7842 12  توفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعة  الخامس

درجة االلتزام بالمعايير التالية المتعلقة باألجهزة الرقابية ومؤسسات       السادس
  التدقيق في الجامعة

9 0.6985 0.8225 0.000 

 0.000 0.8594 0.7534 55  جميع الفقرات

  0.369تساوي "  23" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  -2

طريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين  طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كتم استخدام
  أن معامالت الثبات مرتفعة) 16(جدول رقم 
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  )16(جدول رقم 
  )طريقة والفا كرونباخ( معامل الثبات 

عدد   محتوى المحور  المحور
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ

 0.8954 6  لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني التمويل فرص بتوفر المالية الرقابة عالقة  األول

 0.8824 8  مدى توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعال في الجامعة  الثاني

 0.8741 10  درجة توفر المقومات التالية في النظام المحاسبي في الجامعة  الثالث

 0.8712 10  درجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في الجامعة  الرابع

 0.9024 12  ة في الجامعةتوفر مقومات وأدوات الرقاب  الخامس

  السادس
درجة االلتزام بالمعايير التالية المتعلقة باألجهزة الرقابية ومؤسسات التدقيق 

 0.8599 9  في الجامعة

 0.8893 55  جميع الفقرات

  
  :المعالجات اإلحصائية

دام االختبـارات    اإلحصائي وتم استخ   SPSSتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج       لقد تم   

  :اإلحصائية التالية

 .النسب المئوية والتكرارات .1

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .2

  .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات .3

  .معادلة سبيرمان براون للثبات .4

سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال          -اختبار كولومجروف  .5

 )1- Sample K-S( . 

 One sample T test. لمتوسط عينة واحدة  tاختبار  .6

 . للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتينtاختبار  .7

8. tاختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث عينات مستقلة فأكثر. 

 .اختبار شفيه للفروق المتعددة مثنى مثنى بين المتوسطات للعينات .9
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  سـل اخلامـالفص
  "الدراسة امليدانية وتفسريهانتائج "

  
 اختبار التوزيع الطبيعي

 تحليل فقرات وفرضيات الدراسة
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  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي

 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو       ما إذا كانت   سمرنوف     -عرض اختبار كولمجروف  ي

 حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون           اختبار  ضروري في   

نتائج االختبار حيـث أن قيمـة مـستوى         ) 17(ويوضح الجدول رقم    . توزيع البيانات طبيعيا  

.05.0( 0.05الداللة  لكل قسم اكبر من  >sig (  وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيـع

  .م االختبارات المعلميهالطبيعي ويجب استخدا

  )17(جدول رقم 
  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

عدد   عنوان المحور الجزء
  الفقرات

 قيمة مستوى الداللة Zقيمة 

  األول
عالقة الرقابة المالية بتوفر فرص التمويل لمؤسـسات        

  التعليم العالي الفلسطيني
6 1.217 0.103 

  الثاني
 هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعـال        مدى توفر 

  في الجامعة
8 0.970 0.303 

 0.674 0.722 10  درجة توفر المقومات التالية في النظام المحاسبي في الجامعة  الثالث

 0.814 0.636 10  درجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في الجامعة  الرابع

 0.119 1.189 12  عةتوفر مقومات وأدوات الرقابة في الجام  الخامس

درجة االلتزام بالمعايير التالية المتعلقة باألجهزة الرقابية   السادس
  ومؤسسات التدقيق في الجامعة

9 0.945 0.333 

 0.146 1.143 55  جميع الفقرات

  
  

  تحليل فقرات الدراسة

، فقـرات االسـتبانة  لتحليـل  ) One Sample T test( للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار 

 المحسوبة  tوتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة                

 والـوزن   0.05أو مستوى الداللة اقل مـن       ( 2.01 الجدولية  والتي تساوي      tاكبر من قيمة    

ون على محتواها   ، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافق         ) %60النسبي اكبر من    
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أو مـستوى   (2.01 - الجدولية والتي تساوي         t المحسوبة أصغر من قيمة      tإذا كانت قيمة      

، وتكون آراء العينة في الفقرة محايـدة        ) %60 والوزن النسبي اقل من      0.05 قل من الداللة أ 

  0.05إذا كان مستوى الداللة لها اكبر من 

 المالية بتوفر فرص التمويل لمؤسسات التعليم العـالي  عالقة الرقابة: تحلیل فقرات المحور األول  
  الفلسطيني

  
والذي يبين آراء أفراد    ) 23( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

عالقة الرقابة المالية بتوفر فرص التمويل لمؤسـسات التعلـيم           (األولعينة الدراسة في المحور     

  : تبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يليمر) العالي الفلسطيني

وهـي  " 0.000"ومستوى الداللة   %"  84.17" بلغ الوزن النسبي     " 6" في الفقرة  رقم      .1

اإلفصاح الكافي في إعداد التقارير المالية تزيد من فـرص          " مما يدل على أن      0.05قل من   أ

 " الحصول على التمويل الالزمة للجامعة

وهي أقل مـن    " 0.000"ومستوى الداللة   %" 84.08"بلغ الوزن النسبي    " 3"في الفقرة رقم     .2

 " وجود رقابة مالية فعالة يتيح أبواب ومجاالت إضافية للحصول على التمويل" مما يدل على 0.05

قل مـن   أوهي  "  " ومستوى الداللة   %" 81.67"بلغ الوزن النسبي    " 1 "في الفقرة رقم   .3

 " مالية فعالة يؤثر على حجم التمويلوجود رقابة " مما يدل على 0.05

قـل  أوهي " 0.000"ومستوى الداللة %"  80.82"بلغ الوزن النسبي " 4" رقم في الفقرة  .4

درجة تجاوب المؤسسات المانحة في حالة توفر مقومات الرقابة      " مما يدل على أن      0.05من  

 " المالية تزيد بشكل جيد

قـل  أوهي  " 0.000"ومستوى الداللة   %" 80.00"بلغ الوزن النسبي    " 2 "في الفقرة رقم   .5

فرصة المؤسسة في الحصول على التمويل تزيد كلمـا تعـززت           " مما يدل على أن      0.05من  

 " عناصر الرقابة المالية
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قـل  أوهي  " 0.000"ومستوى الداللة   %" 75.92"بلغ الوزن النسبي    " 5"في الفقرة رقم     .6

قابة مالية فعالة داخل الجامعة كشرط      الممولون يطالبون بتوفر ر   " مما يدل على أن      0.05من  

 "  لمنح التمويل

عالقـة الرقابـة     (األولوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحـور           
، و الـوزن    4.06تـساوي ) المالية بتوفر فرص التمويل لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني       

 tوقيمـة  % " 60" محايـد  وهي اكبر من  الوزن النـسبي ال  % 81.14النسبي  يساوي   
، و  2.01 الجدولية والتـي تـساوي         t وهي اكبر من قيمة      13.422المحسوبة تساوي     

الرقابة المالية توفر  مما يدل على أن 0.05   وهي اقل  من 0.000مستوى الداللة تساوي   
 في أن   ضعف بدرجة جيدة ، إال أن هناك        فرص التمويل لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني     

زيد من فرص التمويل، كما أن هذه النتائج تتفق مـع  عند إعداد التقارير المالية ي   إلفصاح  ا
والتي توصلت إلى وجود عالقة ليست بالبـسيطة بـين الرقابـة      ) م2005شرف  (دراسة  

  .المالية وبين مستوى تمويل الجمعيات األهلية في قطاع غزة
  )23(جدول رقم 

 )فرص التمويل لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني بتوفر المالية رقابةال عالقة(ول األ المحور فقرات تحليل

 الفقرات م

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

  

سبي
 الن

زن
الو

  

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
 

 0.000 10.577 81.67 0.710 4.08  .وجود رقابة مالية فعالة يؤثر على حجم التمويل 1

2 

 التمويل تزيد فرصة المؤسسة في الحصول على
  .كلما تعززت عناصر الرقابة المالية

4.00 0.764 80.00 9.165 0.000 

3 

وجود رقابة مالية فعالة يتيح أبواب ومجاالت 
  .إضافية للحصول على التمويل

4.20 0.645 84.08 13.071 0.000 

4 

تزيد درجة تجاوب المؤسسات المانحة في حالة توفر 
  .مقومات الرقابة المالية بشكل جيد

4.04 0.841 80.82 8.667 0.000 

5 

يطالب الممولون بتوفر رقابة مالية فعالة داخل 
  .الجامعة كشرط لمنح التمويل

3.80 1.080 75.92 5.160 0.000 

6 

اإلفصاح الكافي في إعداد التقارير المالية تزيد من 
  .فرص الحصول على التمويل الالزمة للجامعة

4.21 0.824 84.17 10.159 0.000 

 0.000 13.422 81.14 0.551 4.06  جميع الفقرات 

  2.01تساوي " 49" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  مدى توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعال في الجامعة : ت المحور الثانيتحلیل فقرا
  

راد والذي يبين آراء أف   ) 18(رقم   للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول        tتم استخدام اختبار    

مدى توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفـؤ وفعـال فـي             (عينة الدراسة في المحور الثاني    

  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي) الجامعة

وهي اقـل  " 0.000"ومستوى الداللة %"  72.00" بلغ الوزن النسبي "  1" في الفقرة  رقم      .1

 " الجامعة ومشاريع برامج مع تتالءم ومرنة واضحة ةتنظيمي هيكلية تتوفر" مما يدل على أنه 0.05من 

ي اقل  وه" 0.015"  ومستوى الداللة   %"  67.76" بلغ الوزن النسبي      " 4"في الفقرة رقم       .2

 " يوجد توافق بين الوصف الوظيفي للموظفين وتخصصاتهم العلمية" مما يدل على أنه 0.05من 

وهي اقل من " 0.048"ومستوى الداللة %" 67.60"بلغ الوزن النسبي     "  3" رة رقم   في الفق  .3

 " يوجد وصف وظيفي خاص بالموظفين" مما يدل على أنه 0.05

وهي اكبر  " 0.104" ومستوى الداللة   %"  66.00"بلغ الوزن النسبي     "  2"في الفقرة  رقم      .4

 " دد واجبات ومسئوليات الدوائر واألقسامتوجد قواعد مكتوبة تحال " مما يدل على أنه 0.05من 

وهـي اكبـر   " 0.124"ومستوى الداللة   %"  65.20" بلغ الوزن النسبي       "  6"في الفقرة رقم       .5

  "  حسب االحتياجات الفعلية وعلى أساس الكفاءةتال تتم التعيينا"  مما يدل على أنه 0.05من 

وهي اكبر  " 0.153" ومستوى الداللة   %"  64.80" بلغ الوزن النسبي       "  5"في الفقرة رقم     .6

 " يتالءم مع حجم العمل والنشاط داخل الجامعةال عدد الموظفين " مما يدل على أن 0.05من 

كبـر  وهي أ " 0.589"ومستوى الداللة   %"  62.40"بلغ الوزن النسبي     " 8"في الفقرة  رقم      .7

 "  الفعال بين دوائر وأقسام الجامعةتوفر الهيكلية التنظيمية آلية للتنسيق" مما يدل على أنه 0.05من 

وهي أكبر مـن    " 0.699"ومستوى الداللة   %"  61.60"بلغ الوزن النسبي     " 7"في الفقرة رقم       .8

 " آلية مناسبة لنقل وتوصيل التقارير بصورة سليمة التنظيمية الهيكلية ال توفر" مما يدل على أنه 0.05
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مدى توفر هيكل تنظيمـي      (قرات المحور الثاني  الحسابي لجميع ف  بصفة عامة يتبين أن المتوسط      

 % 65.86، و الوزن النسبي  يـساوي        3.29تساوي  ) وتوصيف وظيفي كفؤ وفعال في الجامعة     

  وهي اقـل مـن       2.006 المحسوبة تساوي    tوقيمة  %" 60"وهي أكبر من  الوزن النسبي المحايد        

 0.05   وهي أكبـر  مـن   0.051، و مستوى الداللة تساوي 2.01 الجدولية والتي تساوي       tقيمة  

   .عدم توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعال في مؤسسات التعليم العاليمما يدل على 

ويعتقد الباحث أن من أهم العوامل التي أدت إلى تدني  درجة توفر هيكل تنظيمـي وتوصـيف            

نونيـة التـي تتبـع لهـا     وظيفي كفؤ وفعال في مؤسسات التعليم العالي هو  عدم متابعة الجهات القا 

  . مؤسسات التعليم العالي للهياكل التنظيمية في تلك المؤسسات لمعرفة النقاط الضعف فيها ومعالجتها

  )18(جدول رقم 

 )مدى توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعال في الجامعة(المحور الثانيتحليل فقرات 

 الفقرات م
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1 
 ومشاريع برامج مع تتالءم ومرنة واضحة ةتنظيمي هيكلية تتوفر

  . الجامعة
3.60 1.088 72.00 3.900 0.000 

2 
توجد قواعد مكتوبة تحدد واجبات ومـسئوليات الـدوائر       

  .واألقسام
3.30 1.282 66.00 1.655 0.104 

 0.048 2.031 67.60 1.323 3.38  .يوجد وصف وظيفي خاص بالموظفين 3

4 
يوجــد توافــق بــين الوصــف الــوظيفي للمــوظفين 

  .وتخصصاتهم العلمية
3.39 1.077 67.76 2.521 0.015 

5 
عدد الموظفين يتالءم مع حجم العمل والنـشاط داخـل          

  .الجامعة
3.24 1.170 64.80 1.450 0.153 

6 
 حسب االحتياجات الفعلية وعلـى أسـاس        تتتم التعيينا 

  .اءةالكف
3.26 1.175 65.20 1.565 0.124 

7 
آلية مناسبة لنقل وتوصـيل التقـارير     التنظيمية الهيكلية توفر

  .بصورة سليمة
3.08 1.455 61.60 0.389 0.699 

8  
توفر الهيكلية التنظيمية آلية للتنسيق الفعال بين دوائر وأقسام         

  .الجامعة
3.12 1.560 62.40 0.544 0.589 
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 0.050 2.006 65.86 1.032 3.29  جميع الفقرات

  2.01تساوي " 49" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 
 
 

  درجة توفر المقومات التالية في النظام المحاسبي في الجامعة : تحلیل فقرات المحور الثالث
  

اد ي يبين آراء أفر   والذ) 19( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

) درجة توفر المقومات التالية في النظام المحاسبي في الجامعة         (عينة الدراسة في المحور الثالث    

  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

 " 0.000"ومستوى الداللـة    %"  85.60" بلغ الوزن النسبي       "  4"في الفقرة  رقم      .1

 " تستخدم الجامعة نظام محاسبي محوسب"لى أن  مما يدل ع0.05وهي اقل من 

هي و" 0.000"ومستوى الداللة   %" 84.00"بلغ الوزن النسبي    "  5" في الفقرة رقم       .2

 " تسجل المعامالت المالية أوال بأول بصورة منتظمة" مما يدل على أن 0.05اقل من 

وهي " 0.000"ومستوى الداللة   %"  82.80"بلغ الوزن النسبي    "  1"في الفقرة رقم     .3

 " تستخدم الجامعة نظام محاسبي معتمد يتالءم مع أنشطتها" مما يدل على أن 0.05أقل من 

" 0.000"ومـستوى الداللـة     %"  82.00" بلغ الوزن النسبي     "  8"في الفقرة  رقم      .4

يمكن النظام المحاسبي من إعداد التقارير المالية عن   " مما يدل على أن      0.05قل من   أوهي  

 " امج بشكل تفصيلي لكل برنامج أو مشروعاألنشطة والبر

وهي " 0.000"ومستوى الداللة   %"  80.40"بلغ الوزن النسبي        "3"في الفقرة رقم     .5

يوفر النظام المحاسبي مجموعة دفترية ومستنديه وسجالت        " مما يدل على أن    0.05قل من   أ

 " مالية واضحة وكاملة
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وهي " 0.000"  ومستوى الداللة     %"77.60"بلغ الوزن النسبي      " 7"في الفقرة رقم     .6

يمكن النظام المحاسبي من إعداد وتجهيز التقارير الماليـة         " أن    مما يدل على   0.05اقل من   

 " في المواعيد المحددة لها

هي و" 0.000"ومستوى الداللة   %"  76.80" بلغ الوزن النسبي     "6"في الفقرة  رقم      .7

 " سبي في توفير معلومات دقيقة ووافيةيساعد النظام المحا" مما يدل على أن 0.05اقل من 

وهـي  " 0.000"ومستوى الداللة   %" 76.00"بلغ الوزن النسبي      " 2"الفقرة رقم   في   .8

يحدد النظام المحاسبي الوسائل واإلجراءات الالزمة لتنفيـذ  " مما يدل على أن      0.05اقل من   

 " المعامالت المالية بشكل سليم

 وهي أقل " 0.000" ومستوى الداللة   %" 74.40" بلغ الوزن النسبي  " 10"في الفقرة رقم     .9

 "يساهم النظام المحاسبي في إعداد المشاريع والموازنات الالزمة لها" مما يدل على أن 0.05 من

هـي  و" 0.001"ومستوى الداللة %" 70.40"بلغ الوزن النسبي  " 9"في الفقرة رقم     .10

قييم أداء البـرامج وكـشف   يساهم النظام المحاسبي في ت   " مما يدل على أن      0.05أقل من   

 "االنحرافات وقت حدوثها

درجة توفر المقومـات     (لحسابي لجميع فقرات المحور الثالث    وبصفة عامة يتبين أن المتوسط ا     

وهي % 79.00، و الوزن النسبي  يساوي         3.95تساوي    ) التالية في النظام المحاسبي في الجامعة     

  وهي اكبر من قيمة      12.730 المحسوبة تساوي    tة  وقيم% " 60" اكبر من  الوزن النسبي المحايد       

t       مما يدل   0.05   وهي اقل  من        0.000، و مستوى الداللة تساوي      2.01 الجدولية والتي تساوي 

  على أن توفر المقومات التالية في النظام المحاسبي في الجامعة بدرجة كبيرة

نظام المحاسـبي فـي مؤسـسات        ويرى الباحث أن البيانات السابقة تشير إلى توفر مقومات ال         

  .التعليم العالي بدرجة كبيرة والذي بدوره يؤدي إلى إحكام عملية الرقابة فيها
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  )19(جدول رقم 

 )درجة توفر المقومات التالية في النظام المحاسبي في الجامعة(المحور الثالثتحليل فقرات 
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1 
تستخدم الجامعة نظام محاسـبي معتمـد يـتالءم مـع           

 0.000 14.098 82.80 0.572 4.14  . أنشطتها

2 
يحدد النظام المحاسبي الوسائل واإلجـراءات الالزمـة       

 0.000 5.838 76.00 0.969 3.80  .لتنفيذ المعامالت المالية بشكل سليم

3 
يـة ومـستنديه    يوفر النظام المحاسبي مجموعـة دفتر     

 0.000 8.087 80.40 0.892 4.02  .وسجالت مالية واضحة وكاملة

 0.000 13.483 85.60 0.671 4.28  تستخدم الجامعة نظام محاسبي محوسب 4

 0.000 12.124 84.00 0.700 4.20  تسجل المعامالت المالية أوال بأول بصورة منتظمة 5

 0.000 7.758 76.80 0.766 3.84  قيقة ووافيةيساعد النظام المحاسبي في توفير معلومات د 6

7 
يمكن النظام المحاسبي من إعداد وتجهيز التقارير المالية 

 0.000 8.340 77.60 0.746 3.88  . في المواعيد المحددة لها

8  
يمكن النظام المحاسبي من إعداد التقارير المالية عـن         
األنشطة والبرامج بشكل تفـصيلي لكـل برنـامج أو          

  .مشروع
4.10 0.647 82.00 12.025 0.000 

9  
يساهم النظام المحاسبي في تقييم أداء البرامج وكـشف         

  .االنحرافات وقت حدوثها
3.52 1.035 70.40 3.553 0.001 

10  
يساهم النظام المحاسبي في إعداد المشاريع والموازنـات         

  .الالزمة لها
3.72 0.927 74.40 5.494 0.000 

 0.000 12.730 79.00 0.528 3.95  جميع الفقرات

  2.01تساوي " 49" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 

  درجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في الجامعة : ت المحور الرابعتحلیل فقرا
 والذي يبين آراء أفراد   ) 20( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

مرتبـة  ) درجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في الجامعة    ( الراب ع عينة الدراسة في المحور     

  : تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

ي اقل وه" 0.000"ومستوى الداللة   %" 85.20"بلغ الوزن النسبي    "  10"في الفقرة رقم     .1

 " لمالية قبل الصرف للتأكد من دقتهايتم مراجعة المعامالت ا" مما يدل على أنه 0.05من 
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قـل  وهي أ " 0.000"ومستوى الداللة   %" 80.41"بلغ الوزن النسبي    " 7" في الفقرة رقم   .2

 " يوجد نظام مشتريات يضبط حدود وطرق الشراء" مما يدل على أنه 0.05من 

وهي اقل  " 0.000"ومستوى الداللة   %"  79.57"بلغ الوزن النسبي      " 6"في الفقرة رقم     .3

يراعى الفصل بين وظيفة المـسئول عـن المعـامالت الماليـة     " مما يدل على أنه    0.05 من

 " والمسئول عن تسجيل تلك المعامالت

وهي اقـل  " 0.000"ومستوى الداللة %"  79.20"بلغ الوزن النسبي " 1"في الفقرة رقم   .4

 " يوجد مراقب داخلي ذي كفاءة مهنية"  مما يدل على أنه0.05من 

وهي اقـل   " 0.000"ومستوى الداللة   %" 78.30"بلغ الوزن النسبي    " 5 "في الفقرة رقم   .5

 " المراقب تقارير دورية عن أداء العمل لإلدارة يرفع" مما يدل على أنه 0.05من 

وهي اقـل   " 0.000"ومستوى الداللة   %" 77.96"بلغ الوزن النسبي    " 9"في الفقرة رقم     .6

 " ت بمستندات ثبوتية مؤيدة لهاتعزز كافة المصروفا"  مما يدل على أنه 0.05من 

قـل  أوهي  " 0.000"ومستوى الداللة   %" 76.67"بلغ الوزن النسبي    " 2"في الفقرة رقم     .7

 " يوجد أنظمة وتعليمات ولوائح معتمدة" مما يدل على أنه 0.05من 

قـل  أوهي " 0.000"ومستوى الداللة %" 76.40"بلغ الوزن النسبي  " 8"في الفقرة رقم   .8

 " يوجد لجان متخصصة للمشتريات وتنفيذ األعمال"ل على أنه  مما يد0.05من 

قـل  أوهي  " 0.000"ومستوى الداللة   %" 75.92"بلغ الوزن النسبي    " 3"في الفقرة رقم     .9

 " تتبع الوظيفة الرقابية ألعلى هيئة إدارية في الجامعة" مما يدل على أنه 0.05من 

قل أوهي  " 0.006"وى الداللة   ومست%" 68.98"بلغ الوزن النسبي    " 4"في الفقرة رقم     .10

 " يتم منح المراقب الداخلي صالحيات واسعة ألداء عمله" مما يدل على أنه 0.05من 

مدى توفر أنظمة ال ضبط  ( الرابعوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور        

  وھ ي اكب ر م ن   %  77.85 ، و الوزن الن سبي  ی ساوي      3.89تساوي  ) الداخلي التالیة في الجامعة   
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 t  وهي اكبر مـن قيمـة         11.244 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" الوزن النسبي المحايد    

 ممـا   0.05   وهي اقل  من        0.000، و مستوى الداللة تساوي      2.01الجدولية والتي تساوي      

  توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في الجامعة بدرجة كبيرةيدل على 

بقة نتائج تشير إلى توفر أنظمة ضبط داخلي في مؤسسات التعليم العـالي             أظهرت البيانات السا  

بدرجة كبيرة وهذا إن دل فإنما يدل على اهتمام تلك المؤسسات بالرقابة التي لها دور كبير في                  

  .توفير التمويل لها
  )20(جدول رقم 

  )امعةدرجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في الج( رابعتحليل فقرات المحور ال
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 0.000 9.333 79.20 0.727 3.96  . يوجد مراقب داخلي ذي كفاءة مهنية 1
 0.000 7.393 76.67 0.781 3.83  .يوجد أنظمة وتعليمات ولوائح معتمدة 2
 0.000 6.106 75.92 0.912 3.80  .رية في الجامعةتتبع الوظيفة الرقابية ألعلى هيئة إدا 3
 0.006 2.856 68.98 1.100 3.45  .يتم منح المراقب الداخلي صالحيات واسعة ألداء عمله 4
 0.000 5.508 78.30 1.139 3.91  .يرفع المراقب تقارير دورية عن أداء العمل لإلدارة 5

6 
يراعى الفصل بين وظيفة المـسئول عـن المعـامالت      

 0.000 5.479 79.57 1.225 3.98  .مالية والمسئول عن تسجيل تلك المعامالتال
 0.000 6.444 80.41 1.108 4.02  . يوجد نظام مشتريات يضبط حدود وطرق الشراء 7
 0.000 4.556 76.40 1.273 3.82  .يوجد لجان متخصصة للمشتريات وتنفيذ األعمال  8
 0.000 5.900 77.96 1.065 3.90  .مؤيدة لهاتعزز كافة المصروفات بمستندات ثبوتية   9

10  
يتم مراجعة المعامالت المالية قبل الصرف للتأكد من 

 0.000 10.756 85.20 0.828 4.26  .دقتها
 0.000 11.244 77.85 0.561 3.89  جميع الفقرات

  2.01تساوي " 49" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  مدى توفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعة : یل فقرات المحور الخامستحل

والذي يبين آراء أفراد    ) 21( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

مرتبـة   ) توفر مقومات وأدوات الرقابـة فـي الجامعـة   مدى ( الخامسعينة الدراسة في المحور    

  : لنسبي لكل فقرة كما يليتنازليا حسب الوزن ا

قل أوهي " 0.000"ومستوى الداللة %" 81.60" بلغ الوزن النسبي "  5"في الفقرة  رقم    .1

 " يتم عمل الموازنات بصورة سنوية" مما يدل على أنه 0.05من 

قـل  أوهي  " 0.000"ومستوى الداللة   %" 78.40"بلغ الوزن النسبي    " 6"في الفقرة رقم     .2

 " يتم اعتماد الموازنات من مجلس األمناء"نه  مما يدل على أ0.05من 

قـل  أوهي  " 0.000"ومستوى الداللة   %" 74.40"بلغ الوزن النسبي    " 1"في الفقرة رقم     .3

 " قواعد واضحة إلعداد الموازناتيوجد " مما يدل على أن 0.05من 

قـل  أوهي  " 0.000"ومستوى الداللة   %" 74.00"بلغ الوزن النسبي    " 3"في الفقرة رقم     .4

يتم إعداد الموازنات باالعتماد على البيانات التاريخية باإلضـافة  " مما يدل على أن  0.05من  

 " ألسعار السوق

قـل  أوهي " 0.003" ومستوى الداللة %" 70.83"بلغ الوزن النسبي " 7 "ي الفقرة رقم ف .5

 " يتم إشراك كافة الدوائر واألقسام في إعداد الموازنة" مما يدل على أنه 0.05من 

قل أوهي  " 0.003"ومستوى الداللة   %" 70.40"بلغ الوزن النسبي    " 12"فقرة رقم   في ال  .6

 " تستخدم القوائم المالية لتحديد المركز المالي بصورة سليمة" مما يدل على أنه 0.05من 

وهي اقـل   " 0.001" ومستوى الداللة %" 69.20"بلغ الوزن النسبي    " 2"في الفقرة رقم     .7

 " امعة تعد موازنات تفصيلية دورية لبرامجها ومشاريعهاالج" مما يدل على أن 0.05من 

قل من أوهي " 0.035"الداللة  ومستوى%" 67.20" النسبي بلغ الوزن "4" رقم في الفقرة .8

 " عمل الموازنة للجامعة يتم من خالل موازنات البرامج والمشاريع" مما يدل على أن 0.05
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وهي أكبـر   "  0.904"ومستوى الداللة   " %60.40"بلغ الوزن النسبي    "  10"في الفقرة رقم     .9

 "ال يتم رفع تقارير إدارية لإلدارة عن سير العمل واالنحرافات" مما يدل على أنه 0.05من 

وهي أكبر  " 0.909"ومستوى الداللة    %"59.60" بلغ الوزن النسبي   "11" رقم في الفقرة  .10

 "لقياس كفاءة اإلدارة في التنفيذال تستخدم القوائم المالية المعتمدة " مما يدل على أنه 0.05من 

وهي أكبر  " 0.310"ومستوى الداللة   %"  56.40"بلغ الوزن النسبي    " 8"في الفقرة رقم     .11

 "الموازنات ال تستخدم كأساس لتقييم أداء الدوائر واألقسام" مما يدل على أن 0.05من 

وهـي  " 0.291"ومستوى الداللة   %" 56.00"بلغ الوزن النسبي    " 9"في الفقرة رقم     .12

يتم مقارنة األداء الفعلي بما هـو مخطـط ودراسـة           ال  " مما يدل على أنه      0.05كبر من   أ

 "أسباب االنحراف

مدى تـوفر مقومـات      (لحسابي لجميع فقرات المحور الخامس    وبصفة عامة يتبين أن المتوسط ا     

ن   موهي اكبر % 68.18، و الوزن النسبي  يساوي   3.41تساوي    ) وأدوات الرقابة في الجامعة   

 t  وهـي اكبـر مـن قيمـة           4.135 المحسوبة تساوي    tوقيمة  " %60"الوزن النسبي المحايد    

 ممـا   0.05   وهي اقل  من        0.000، و مستوى الداللة تساوي      2.01الجدولية والتي تساوي      

  يدل على توفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعة بدرجة كبيرة نوعا ما 

تشير إلى توفر مقومات وأدوات الرقابة في مؤسسات التعلـيم          يرى الباحث أن البيانات السابقة      

والسبب في ذلك هو الضعف في رفـع تقـارير    % 68.18العالي بدرجة كبيرة نوعا ما بنسبة       

 أوالً بأول، أيضا الضعف في اسـتخدام القـوائم الماليـة            تلإلدارة عن سير العمل واالنحرافا    

عنـد إعـداد    كذلك الضعف في استخدام القوائم المالية       المعتمدة لقياس كفاءة اإلدارة في التنفيذ،       

   .الموازنات
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  )21(جدول رقم 

 )مدى توفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعة(المحور الخامستحليل فقرات 

 الفقرات م

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

  

سبي
 الن

زن
الو

  

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
 

 0.000 6.725 74.40 0.757 3.72  .ناتيوجد قواعد واضحة إلعداد المواز 1

2 
تعد الجامعـة موازنـات تفـصيلية دوريـة لبرامجهـا           

  . ومشاريعها
3.46 0.908 69.20 3.581 0.001 

3 
يتم إعداد الموازنات باالعتماد على البيانات التاريخيـة        

  .باإلضافة ألسعار السوق 
3.70 1.199 74.00 4.127 0.000 

4 
ة من خالل موازنات البـرامج      يتم عمل الموازنة للجامع   

  .والمشاريع
3.36 1.174 67.20 2.169 0.035 

 0.000 8.709 81.60 0.877 4.08  .يتم عمل الموازنات بصورة سنوية 5

 0.000 5.535 78.40 1.175 3.92  .يتم اعتماد الموازنات من مجلس األمناء 6

 0.003 3.169 70.83 1.184 3.54  .يتم إشراك كافة الدوائر واألقسام في إعداد الموازنة 7

- 56.40 1.240 2.82  . تستخدم الموازنات كأساس لتقييم أداء الدوائر واألقسام  8
1.026 0.310 

9  
يتم مقارنة األداء الفعلي بما هو مخطط ودراسة أسـباب          

  .االنحراف
2.80 1.325 56.00 -

1.067 0.291 

10  
يتم رفع تقارير إداريـة لـإلدارة عـن سـير العمـل             

  .نحرافاتواال
3.02 1.169 60.40 0.121 0.904 

11  
تستخدم القوائم المالية المعتمدة لقيـاس كفـاءة اإلدارة فـي         

  .التنفيذ
2.98 1.237 59.60 -

0.114 0.909 

 0.003 3.110 70.40 1.182 3.52  .تستخدم القوائم المالية لتحديد المركز المالي بصورة سليمة  12
 0.000 4.135 68.18 0.699 3.41  جميع الفقرات

  2.01تساوي " 49" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 
 

درجة االلتزام بالمعايير التاليـة المتعلقـة بـاألجهزة الرقابيـة     : لمح ور ال سادس   تحلیل فق رات ا   
  ومؤسسات التدقيق في الجامعة

راد والذي يبين آراء أف   ) 22(ل رقم    للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو      tتم استخدام اختبار    

درجة االلتزام بالمعايير التالية المتعلقة بـاألجهزة الرقابيـة          (عينة الدراسة في المحور السادس    

  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي) ومؤسسات التدقيق في الجامعة
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قـل  أوهي " 0.000"داللة ومستوى ال%" 89.36"بلغ الوزن النسبي  " 1"في الفقرة رقم   .1

يتم مراجعة حسابات الجامعة بشكل دوري من مدقق حـسابات          " مما يدل على أنه      0.05من  

 " خارجي مستقل

وهي أقل مـن    " 0.000"ومستوى الداللة   %" 82.92"بلغ الوزن النسبي    " 5"في الفقرة رقم     .2

 " هيئة الرقابة العامةيتم التفتيش على أعمال وأنشطة الجامعة من قبل " مما يدل على أنه 0.05

وهي اقل من " 0.000"ومستوى الداللة%" 82.00"بلغ الوزن النسبي " 6"في الفقرة رقم     .3

 " تلتزم الجامعة بتوجيهات ومالحظات األجهزة الرقابية" مما يدل على أنه 0.05

وهي اقـل  " 0.000"ومستوى الداللة %" 80.82"بلغ الوزن النسبي  " 7"في الفقرة رقم   .4

 " الجامعة بشكل كبير مع مفتشي األجهزة الرقابيةتتعاون "مما يدل على أنه  0.05من 

وهي أقل مـن  " 0.000"ومستوى الداللة  %"  76.40"بلغ الوزن النسبي    " 3"في الفقرة رقم     .5

 " قرير المراجع الخارجي يعرض على مجلس األمناء في اجتماعاتهت" مما يدل على أن 0.05

قـل  أوهي  " 0.000"ومستوى الداللة   %" 75.83" النسبي   بلغ الوزن " 2"في الفقرة رقم     .6

 "يتم تعيين المدقق الخارجي وتحدد أتعابه من مجلس األمناء" مما يدل على أنه 0.05من 

قل مـن   أوهي  "  " ومستوى الداللة   %" 75.00"بلغ الوزن النسبي    " 4"في الفقرة رقم     .7

راجعة على حسابات الجامعة أثناء يقوم المراجع الخارجي بجوالت الم" مما يدل على أنه 0.05

 " السنة المالية

وهـي  " 0.118" ومستوى الداللـة    %" 66.40"بلغ الوزن النسبي    "  8"في الفقرة رقم     .8

تتضمن تقارير األجهزة الرقابية تقييم األنظمة الماليـة        ال  " مما يدل على أنه      0.05كبر من   أ

 " واإلدارية للجامعة
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وهي أكبر من   " 0.128" ومستوى الداللة   %" 65.71"سبي  بلغ الوزن الن  " 9"في الفقرة رقم     .9

 "ال تتضمن تقارير الرقابة مقترحات تتعلق بتطوير النظام المالي واإلداري" مما يدل على أنه 0.05

  

درجـة االلتـزام     (لحسابي لجميع فقرات المحور الـسادس     وبصفة عامة يتبين أن المتوسط ا     

، و  3.86تـساوي   ) رقابية ومؤسسات التدقيق فـي الجامعـة      بالمعايير التالية المتعلقة باألجهزة ال    

 tوقيمـة  % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد  % 77.26الوزن النسبي  يساوي   

، و مستوى   2.01 الجدولية والتي تساوي       t  وهي اكبر من قيمة       8.406المحسوبة تساوي   

درجة االلتزام بالمعايير المتعلقـة     ن   مما يدل على أ    0.05   وهي اقل  من        0.000الداللة تساوي   

   كبیرةباألجهزة الرقابية ومؤسسات التدقيق في الجامعة

إال أن هناك قصور في التعاون مع مفتشي األجهزة الرقابية، كما أن تقارير األجهزة الرقابية               

ال تتضمن تقييم لألنظمة المالية واإلدارية، كما أنها ال تتضمن تطوير لهـذه األنظمـة فـي                 

  . سسات التعليم العاليمؤ

  )22(جدول رقم 
درجة االلتزام بالمعايير التالية المتعلقة باألجهزة الرقابية ومؤسسات التدقيق (تحليل فقرات المحور السادس

 )في الجامعة

 الفقرات م
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ط ال
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لمت
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الم
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1 

بشكل دوري مـن مـدقق   يتم مراجعة حسابات الجامعة  
  .حسابات خارجي مستقل

4.47 0.856 89.36 11.758 0.000 

 0.000 4.703 75.83 1.166 3.79  .يتم تعيين المدقق الخارجي وتحدد أتعابه من مجلس األمناء 2

3 

يعرض تقرير المراجع الخارجي على مجلس األمناء في  
  .اجتماعاته

3.82 1.101 76.40 5.267 0.000 

4 

راجع الخارجي بجوالت المراجعة على حسابات   يقوم الم 
  .الجامعة أثناء السنة المالية

3.75 1.062 75.00 4.893 0.000 

 0.000 7.148 82.92 1.111 4.15يتم التفتيش على أعمال وأنشطة الجامعة من قبل هيئـة           5
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  .الرقابة العامة
 0.000 10.577 82.00 0.735 4.10  .تلتزم الجامعة بتوجيهات ومالحظات األجهزة الرقابية 6

 0.000 6.750 80.82 1.079 4.04  . تتعاون الجامعة بشكل كبير مع مفتشي األجهزة الرقابية 7

8  

تتضمن تقارير األجهزة الرقابية تقييم األنظمة الماليـة         
  .واإلدارية للجامعة

3.32 1.421 66.40 1.593 0.118 

9  

لنظـام  تتضمن تقارير الرقابة مقترحات تتعلق بتطوير ا      
  .المالي واإلداري

3.29 1.291 65.71 1.549 0.128 

 0.000 8.406 77.26 0.726 3.86  جميع الفقرات

  2.01تساوي " 49" و درجة حرية " 0.05" ستوى داللة  الجدولية عند مt ًُُُقيمة 

  جميع المحاور

 يبين آراء أفراد والذي) 24( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 
عينة الدراسة في محاور الدراسة المتعلقة أثر الرقابة المالية على تمويل مؤسسات التعليم 

  .العالي الفلسطيني مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل محور
، و الوزن النسبي  يساوي 3.72و يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع محاور الدراسة تساوي

 9.51 المحسوبة تساوي  tوقيمة %" 60" من  الوزن النسبي المحايد وهي أكبر % 74.39
   0.000، و مستوى الداللة تساوي 2.01 الجدولية والتي تساوي  tوهي أكبر من قيمة 

   0.05وهي اقل  من 
 لذلك وبناء على النتائج السابقة لجميع الفرضيات فان الباحث يرى أنها تشير إلى أن الرقابة 

  . اثر على تشجيع واستمرار تمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينيالمالية  لها
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  )24(جدول رقم 
 تحليل محاور الدراسة
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1 
عالقة الرقابة المالية بتوفر فرص التمويل 

  يلمؤسسات التعليم العالي الفلسطين
4.06 0.551 81.14 13.422 0.000 

2 
مدى توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ 

  وفعال في الجامعة
3.29 1.032 65.86 2.006 0.050 

3 
درجة توفر المقومات التالية في النظام 

  المحاسبي في الجامعة
3.95 0.528 79.00 12.730 0.000 

4 
درجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في 

  امعةالج
3.89 0.561 77.85 11.244 0.000 

 0.000 4.135 68.18 0.699 3.41  توفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعة 5

6 
درجة االلتزام بالمعايير التالية المتعلقة باألجهزة 

  الرقابية ومؤسسات التدقيق في الجامعة
3.86 0.726 77.26 8.406 0.000 

 0.000 9.511 74.39 0.535 3.72  جميع المحاور

  2.01تساوي " 49" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  اختبار فرضيات الدراسة

تعمل الرقابة المالية بتوفير فرص التمويل لمؤسسات التعليم العـالي الفلـسطيني     : الفرضية األولى 

  α=05.0عند مستوى داللة 

والـذي يبـين  أن   ) 30(نة الواحدة والنتائج مبينة في جـدول رقـم           للعي tتم استخدام اختبار    

وهي اكبر من  الوزن     % 81.14 ، و الوزن النسبي  يساوي        4.06المتوسط الحسابي تساوي    

 t   وهـي اكبـر مـن قيمـة            13.422 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" النسبي المحايد   

 مما  0.05   وهي اقل  من        0.000وي  ، و مستوى الداللة تسا    2.01الجدولية والتي تساوي      
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يدل على  أن تعمل الرقابة المالية بتوفير فرص التمويل لمؤسسات التعليم العالي الفلـسطيني               

  α=05.0عند مستوى داللة 

  )30(جدول رقم 
 عالقة الرقابة المالية بتوفر فرص التمويل لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني
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عالقة الرقابة المالية بتوفر فرص التمويل 
  لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني

4.06 0.551 81.14 13.422 0.000 

  
 الرقابة الماليـة وتـوفر    بين القائلة بوج ود عالق ة  وبناًء على ما سبق نقبل الفرضیة السابقة      

 التمويل وان الرقابة المالية لها األثر األكبر في توفير فرص التمويـل لمؤسـسات               صفر

  α=05.0داللة التعليم العالي الفلسطيني في قطاع غزة وذلك عند مستوى 

 عند مستوى داللة توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعال في الجامعة : الفرضية الثانية

05.0=α  

  أن والـذي يبـين  ) 25( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جـدول رقـم           tتم استخدام اختبار    

وهي اكبر من  الوزن     % 65.86، و الوزن النسبي  يساوي       3.29المتوسط الحسابي تساوي    

 الجدوليـة  t  وهي اقل من قيمـة  2.006 المحسوبة تساوي tوقيمة % " 60" النسبي المحايد   

 ى مما يدل عل   0.05  من       وهي اكبر     0.51، ومستوى الداللة تساوي     2.01ساوي    والتي ت 

  بـصورة  متوسـطة عنـد      توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعال في الجامعـة          عدم

  α=05.0مستوى داللة 
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  )25(جدول رقم 
  مدى توفر ھیكل تنظیمي وتوصیف وظیفي كفؤ وفعال في الجامعة
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مدى توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ 
  وفعال في الجامعة

3.29 1.032 65.86 2.006 0.051 

  

 تنظيمي وتوصيف وظيفـي كفـؤ   توفر هيكليالقائل ة   الفرض یة   ن رفض وبناًء على ما س بق      

عند مـستوى داللـة     يم العالي الفلسطيني وذلك عند مستوى       وفعال وتمويل مؤسسات التعل   

05.0=α  

  بدرجة كبيرة عند توفر المقومات التالية في النظام المحاسبي في الجامعة : الفرضية الثالثة

  α=05.0مستوى داللة 

والـذي يبـين  أن   ) 26(رقـم    للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جـدول         tتم استخدام اختبار    

وهي اكبر من  الـوزن  % 79.0 ، و الوزن النسبي  يساوي      3.95المتوسط الحسابي تساوي    

 الجدوليـة  t   وهي اكبر من قيمة 12.73 المحسوبة تساوي tوقيمة % " 60" النسبي المحايد   

على   مما يدل    0.05   وهي اقل  من        0.000، و مستوى الداللة تساوي      2.01والتي تساوي     

  بدرجة كبيـرة عنـد مـستوى داللـة     توفر المقومات التالية في النظام المحاسبي في الجامعة    

05.0=α  
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  )26(جدول رقم 
  درجة توفر المقومات التالیة في النظام المحاسبي في الجامعة
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 لة

درجة توفر المقومات التالیة في النظام 
  المحاسبي في الجامعة

3.95 0.528 79.00 12.730 0.000 

  

توفر نظام محاسبي سليم وتمويل مؤسسات التعلـيم        ي  على ما سبق نقبل الفرضية القائلة      وبناء

  α=05.0داللة العالي الفلسطيني وذلك عند مستوى 
  

 بدرجة كبيرة عند مستوى داللة  توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في الجامعة    :الفرضية الرابعة 

05.0=α  
  

والـذي يبـين  أن      ) 27( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

وهـي اكبـر مـن     % 77.85، و الوزن النسبي  يساوي   3.89ابي تساوي   المتوسط الحس 

  وهي اكبر من قيمة      11.244 المحسوبة تساوي      tوقيمة  % " 60" النسبي المحايد   الوزن  

t       0.05قل  من    وهي أ    0.000ستوى الداللة تساوي    ، و م  2.01 الجدولية والتي تساوي 

 بدرجة متوسطة  عند مستوى      توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في الجامعة      مما يدل على    

  α=05.0داللة 
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  )27(جدول رقم 
 درجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في الجامعة
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 0.000 11.244 77.85 0.561 3.89  درجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في الجامعة

توفر أنظمة ضبط داخلي وتمويل مؤسـسات  ب  القائلةیة ال سابقة وبناًء على ما سبق نقب ل الفرض      
  α=05.0داللة التعليم العالي الفلسطيني وذلك عند مستوى 

  

  α=05.0 عند مستوى داللة توفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعة: الفرضية الخامسة

والـذي يبـين  أن   ) 28(والنتائج مبينة في جـدول رقـم         للعينة الواحدة    tتم استخدام اختبار    

وهي اكبر من  الوزن     % 68.18، و الوزن النسبي  يساوي       3.41المتوسط الحسابي تساوي      

 الجدوليـة  t   وهي اكبر من قيمة 4.135 المحسوبة تساوي tوقيمة % " 60" النسبي المحايد   

 مما يدل على     0.05هي اقل  من        و   0.000، و مستوى الداللة تساوي      2.01والتي تساوي     

  α=05.0 عند مستوى داللة توفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعة
  )28(جدول رقم 

  توفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعة
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 0.000 4.135 68.18 0.699 3.41  رقابة في الجامعةتوفر مقومات وأدوات ال

  
بتوفر مقومات وأدوات الرقابة المستخدمة  القائلة وبناًء على ما سبق نقبل الفرضیة السابقة

  α=05.0داللة وتمويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني وذلك عند مستوى 
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ر التالية المتعلقة باألجهزة الرقابية ومؤسسات درجة االلتزام بالمعايي: الفرضية السادسة

  α=05.0التدقيق في الجامعة  مرتفعة عند مستوى داللة 

والذي يبين  أن ) 29( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

اكبر من  وهي % 77.26، و الوزن النسبي  يساوي 3.86المتوسط الحسابي تساوي  

 t  وهي اكبر من قيمة 8.406 المحسوبة تساوي tوقيمة % " 60" الوزن النسبي المحايد 

 0.05   وهي اقل  من 0.000، و مستوى الداللة تساوي 2.01الجدولية والتي تساوي  

درجة االلتزام بالمعايير التالية المتعلقة باألجهزة الرقابية ومؤسسات مما يدل على  أن 

   α=05.0  مرتفعة عند مستوى داللة الجامعةالتدقيق في 

  )29(جدول رقم 
 درجة االلتزام بالمعاییر التالیة المتعلقة باألجھزة الرقابیة ومؤسسات التدقیق في الجامعة
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 التاليـة المتعلقـة     درجة االلتـزام بالمعـايير    
باألجهزة الرقابية ومؤسـسات التـدقيق فـي        

  الجامعة
3.86 0.726 77.26 8.406 0.000 

  
 ة االلتزام بالمعـايير المتعلقـة بـاألجهز    القائلة بتوفروبناًء على ما سبق نقبل الفرضیة السابقة     

لتعلـيم  دور مؤسسات التدقيق في توجيه وضبط األداء المالي وتمويـل مؤسـسات ا  الرقابية و 

  α=05.0داللة العالي الفلسطيني وذلك عند مستوى 
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  ادسـل السـالفص
  "اتــج والتوصيــالنتائ"

  
  

  .نتائج الدراسية: 6.1

.توصيات الدراسة: 6.2
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يعتبر هذا الفصل ملخص لنتائج الدراسة الميدانية، وربطها في اإلطار النظـري والدراسـات         

لى وضع التوصيات التي تـساعد علـى تحـسين األداء المـالي واإلداري        السابقة، وصوالً إ  

 التعليم العالي وزيادة اإلنتاجية والخدمات المقدمة للمجتمع وبيان أوجـه الـضعف             تلمؤسسا

   .والقصور في األنظمة الرقابية

  : نتائج الدراسة: أوالً

  :في اآلتييمكن أن نجمل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

ظهرت الدراسة الميدانية عدم توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفـؤ وفعـال فـي             أ -1

مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني في قطاع غزة ، وذلك على الرغم من أهميتهـا فـي                

فعالية الرقابة الداخلية، فبعض مقومات الهيكلية تتوفر بدرجة كبيرة، بينما تضعف درجـة             

 األمر مرتبط بمدى شعور وإدراك إدارات الجامعـات       توفر الهيكلية في مقومات أخرى،      

بحاجتها لتلك المقومات، ومدى مالءمتها ألوضاعها وبرامجها مقارنة بحساب التكلفة          

  .  والعائد

أظهرت الدراسة الميدانية توفر مقومات النظام المحاسبي بدرجة كبيرة في مؤسـسات        -2

األنظمـة المحاسـبية تـوفر      التعليم العالي الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تبين أن          

مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجالت المحاسـبية، كمـا أن األنظمـة المحاسـبية              

المطبقة في تلك المؤسسات تتالءم بدرجة عالية نوعا ما مـع أنـشطتها وبرامجهـا               

وطبيعة عملها، إضافة إلى أن تلك المؤسسات تستخدم البرامج المحاسبية في إثبـات             

بشكل يمكنها من استخراج التقارير بسهولة وبالـشكل المطلـوب          وتسجيل معامالتها   

 .وإعداد التقارير في الوقت المناسب وبالشكل الذي يطلبه مستخدمي تلك التقارير
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 أن أنظمة الضبط الداخلي في مؤسسات التعليم العالي الفلـسطيني فـي             ةبينت الدراس  -3

 إحكـام عمليـة الرقابـة       قطاع غزة تتوفر بدرجة كبيرة، والتي لها الدور الفعال في         

المالية واإلدارية على تلك المؤسسات، حيث تبين أن أنظمة الضبط الـداخلي تـوفر              

مراقبين داخليين ذي كفاءة مهنية، كما أنها توفر أنظمة وتعليمات ولوائح معتمدة، كما             

أن الوظيفة الرقابية تتبع ألعلى هيئة إدارية في الجامعة، كمـا يـتم مـنح المراقـب              

 صالحيات واسعة ألداء عمله، وعلى الرغم من قوة أنظمة الضبط الـداخلي             الداخلي

إال أن هناك بعض القصور في بعض جوانبها وهي عدم مراجعة المعامالت الماليـة              

 .قبل الصرف للتأكد من دقتها

أظهرت الدراسة الميدانية استخدام مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني في قطاع غـزة             -4

 ضعف في رفع تقارير لـإلدارة       بدرجة كبيرة نوعاً ما إال أن هناك      لألدوات الرقابية   

 أوالً بأول، أيضا الضعف في استخدام القـوائم الماليـة           تعن سير العمل واالنحرافا   

  . المعتمدة لقياس كفاءة اإلدارة في التنفيذ

أظهرت الدراسة بتوفر درجة االلتزام بالمعايير المتعلقة باألجهزة الرقابية ومؤسسات           -5

إال أن هناك قصور     لتدقيق في مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة بدرجة كبيرة           ا

في التعاون مع مفتشي األجهزة الرقابية، كما أن تقارير األجهزة الرقابية ال تتـضمن              

تقييم لألنظمة المالية واإلدارية، كما أنها ال تتضمن تطوير لهذه األنظمة في مؤسسات             

 . التعليم العالي

لدراسة وجود عالقة ارتباط بين الرقابة المالية على مؤسسات التعليم العـالي            أثبتت ا  -6

في قطاع غزة والتمويل لتلك المؤسسات، حيث كان أعلى عالقة للتمويل مـع تـوفر       

نظام محاسبي، ثم تالها توفر أنظمة الضبط الداخلي، ثم درجـة االلتـزام بالمعـايير           

سات التدقيق، ثم تالها توفر مقومـات وأدوات        التالية المتعلقة باألجهزة الرقابية ومؤس    

الرقابة، وأخيرا توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعـال فـي مؤسـسات              

 . التعليم العالي

  



 الفصل السادس                                                                          النتائج والتوصيات

  

   107 

  

  :دراسةتوصيات ال: ثانياً

التعلـيم العـالي    ضوء ما سبق تبين أهمية ودور الرقابة المالية في نجاح مؤسـسات         في

برامجها وأنشطتها وتشجيع االستمرار في تدفق التمويل الـالزم  الفلسطيني في قطاع غزة في أداء      

  : التاليةاء وانجاز تلك البرامج والمشاريع، وعليه فان توصيات الدراسة تتناول الموضوعاتألد

العمل على تطوير الهياكل التنظيمية للجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة التي             -1

ت لتلك الهياكل بما يتناسب مـع حجـم         تعاني من ضعف وقصور في بعض المقوما      

وطبيعة عملها وبما يزيد من فعالية الرقابة المالية الداخلية فـي ضـوء اإلمكانيـات               

 :المتاحة وذلك من خالل اآلتي

ü وجود قواعد مكتوبة تحدد واجبات ومسئوليات الدوائر واألقسام.  

ü حسب االحتياجات الفعلية وعلى أساس الكفاءةتأن تتم التعيينا .  

ü يتالءم عدد الموظفين مع حجم العمل والنشاط داخل المؤسسةأن .  

ü أن توفر الهيكلية آلية للتنسيق الفعال بين دوائر وأقسام المؤسسة.  

ü أن توفر الهيكلية التنظيمية آلية مناسبة لنقل وتوصيل التقارير بصورة سليمة.  

طيط المـالي   والذي له دور فعال في عملية التخ        العمل على تطوير النظام المحاسبي     - 2

 .للجامعات مما يجعله يساهم في تقييم أداء البرامج وكشف االنحرافات وقت حدوثها

 تطوير أنظمة الضبط الداخلي والتي لها دور كبير وفعال في إحكام عمليـة الرقابـة          - 3

 .واالهتمام بمراجعة المعامالت المالية قبل الصرف للتأكد منها

معات والتي لها الدور األساسي في عمليـة         تطوير مقومات وأدوات الرقابة في الجا      - 4

 :الرقابة من خالل اآلتي

ü  تقارير إدارية لإلدارة عن سير العمل واالنحرافات أوالً بأولأن يتم رفع.  
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ü أن يتم استخدام القوائم المالية المعتمدة لقياس كفاءة اإلدارة في التنفيذ.  

ü ألقسامأن يتم استخدام الموازنات كأساس لتقييم أداء الدوائر وا.  

ü أن يتم مقارنة األداء الفعلي بما هو مخطط له ودراسة أسباب االنحراف. 

تطوير التقارير الرقابية بحيث تصل إلى درجة تتضمن فيها تقييم لألنظمـة الماليـة               - 5

واإلدارية في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، كما تتـضمن مقترحـات             

 .   لهاتتعلق بتطوير النظام المالي واإلداري

 تطوير العمل الرقابي بحيث ال يبقى في إطار الرقابة المالية التقليدية، وإنما يرتقـي               - 6

 .لمستوى رقابة وتقويم األداء ورقابة المردود االقتصادي

 حث الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة على زيادة مواردها المالية من مـصادرها              - 7

لى أرباب العمل المستفيدين مـن      الذاتية، من خالل إصدار تشريع بفرض ضرائب ع       

الخريجين،كذلك فرض ضرائب على دخل الخرجين لفترة معينة، أيضاً يجـب علـى         

مؤسسات التعليم العالي زيادة االهتمام بالنشاطات اإلنتاجية والعمل علـى توسـيعها،            

 .وذلك حتى ال تصبح رهينة لسياسة وفلسفة الجهات المانحة

ق واألجهزة الرقابية والتي من شـأنها المـساهمة          إعطاء دور اكبر لمؤسسات التدقي     - 8

 .بدرجة أفضل في تطوير مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني في قطاع غزة
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 مطـابع   - دراسات في مشكالت التعليم الجـامعي والعـالي        -حسانين، محمد سمير   .7

  .م1989 طنطا، -غباشي
ـ –حنفي، عبد الغفار   .8  الجامعيـة للنـشر    الـدار -ال أساسيات لدارة منظمات األعم

  م2006والتوزيع، 
  م2007 دار وائل للنشر،– أسس المالية العامة –الخطيب، خالد،و شامية، احمد  .9

 – دار صفاء للنشر والتوزيـع  -المدخل إلى التدقيق الحديث–جمعة، احمد حلمي    . د .10
   .م2005عمان، 

 دار  -لجهـاز اإلداري   العملية اإلدارية في ا    – نظرية اإلدارة العامة     –رشيد، احمد    .11
  1974المعارف بمصر 

 . م1977 –اإلدارة العامة ، علي، السلمي .12

  .م2001 – اإلدارة المبادئ األساسية –الشامي، لبنان و نينو، ماركو  .13
 -والنـشر  للطباعـة  الجامعيـة  الـدار  – العامة اإلدارة -العزيز عبد إبراهيم شيحا، .14

   1994-بيروت
 .م2002 – الدار الجامعية –ارة  مبادئ اإلد–الصحن، محمد وآخرون  .15

  م2007 دار وائل للنشر، - اإلدارة واألعمال–العامري، صالح و الغالبي، طاهر  .16
 المكتبـة الجامعيـة     - إدارة وتنمية المؤسـسات االجتماعيـة      –عبد اللطيف، احمد     .17

  .م2000 اإلسكندرية -االزاريطة
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لحامد للنشر والتوزيع   دار ا .تطور الفكر واألساليب في اإلدارة    .العتيبي، صبحي جبر   .18
  م 2005

 اليـازوري  دار – ومفـاهيم  نظريـات  ،الحديثـة  اإلدارة أسـس  – بـشير  العالق، .19
  1999،العلمية،عمان

الـدار   -جديدة أساليب المعاصر العربي العلمي والبحث التعليم تمويل - محمد غنيمة، .20
  .م2002المصرية اللبنانية، القاهرة،

 دار المسيرة للنشر والتوزيع     –ابات المعاصرة    تدقيق الحس  –المطارنة، غسان فالح     .21
  م 2006 عمان -والطباعة

 المـستقبلية    العلمية والتوجهات   اإلدارة األصول  –المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح       .22
  م2006 -لمدير القرن الحادي والعشرين

 – الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة      –نصر، عبد الوهاب، وشحاتة، السيد شحاتة        .23
  .م2006

 دار المـسيرة للنـشر      - مبادئ الماليـة العامـة     -عزام، زكريا  محمود، و  الوادي، .24
  م2007والتوزيع، 

  :رسائل الماجستير والدكتوراه: ثانياً
 سبل تفعيل دور الرقابـة لـضبط األداء المـالي الخـاص             -الباشا، عوني راغب   .1

معـة   الجا - رسـالة ماجـستير    -.بالمدفوعات العامة للسلطة الوطنية الفلـسطينية     
 .م2005 - غزة-اإلسالمية

 تقويم منهج الرقابة المالية في القطاع الحكومي، دراسة         -حماد، أكرم إبراهيم عطية    .2
  . السودان-جامعة الجزيرة، قسم المحاسبة والتمويل- رسالة دكتوراه-مقارنة

 رسالة - غزة قطاع في العالي التعليم مؤسسات لتمويل مقترح نموذج-  محمد سلمان، .3

 .م2000السودان درمان، أم جامعة ، التربية كلية ، منشورة غير دكتوراه

 واقع الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمات األهلية في         -شاهين، سمر محمد راغب    .4
  .م2007 - غزة- الجامعة اإلسالمية- رسالة ماجستير-.قطاع غزة

األهليـة   اثر الرقابة المالية على استمرار التمويل للمؤسسات         -شرف، محمد محمد   .5
 الجامعـة   - رسالة ماجـستير   -. المؤسسات األهلية في قطاع غزة     -دراسة ميدانية 

  . م2005 - غزة-اإلسالمية
 علـي  القـائمين  نظـر  وجهة من ومستقبله الجامعي التعليم تمويل واقع- منى شعث، .6

 ، منشورة غير ماجستير رسالة  -الدولة وأجهزة التعليم ومجلس الجامعات الفلسطينية
 .م1997فلسطين  نابلس، - النجاح الوطنية جامعة تربية،ال كلية
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 صيغ تمويل التعليم المستقاة من الفكر التربوي اإلسالمي وأوجـه    -صبيح، لينا زياد   .7
 الجامعـة   - رسـالة ماجـستير    -.اإلفادة منها في تمويل التعليم الجامعي الفلسطيني      

  .م2005 - غزة-اإلسالمية
ظام الرقابة الداخلية في إحكـام الرقابـة         مدى فاعلية ن   -عياش، يوسف حسن حامد    .8

في غزة، في ضوء معايير المراجعة      ) االنروا(على أداء أنشطة وكالة الغوث الدولية     
  .م2005 - غزة- الجامعة اإلسالمية- رسالة ماجستير-.الدولية

 مدى فاعلية أساليب الرقابة في المؤسسات العامة فـي         -ماضي، كامل احمد إبراهيم    .9
  .م2004 - غزة- الجامعة اإلسالمية-لة ماجستير رسا-.قطاع غزة

 وسائل الرقابة على األموال العامة بين الفكـر الوضـعي           -يوسف، إبراهيم يوسف   .10
 العـدد   - حوالية كلية الشريعة والقانون والدراسـات اإلسـالمية        -والفكر اإلسالمي 

  . م1994 سنة -الثاني عشر
  :الدوريات والمؤتمرات: ثالثاً

 التعلـيم  حـول  قـراءات  -مـصر  في العالي التعليم تمويل-ونوآخر علي إبراهيم، .1

 .م1991اليونسكو،العالي،

تمويل التعليم الجامعي وأثـرة علـى اإلدارة الجامعيـة فـي           -األغا، صالح اسعد     .2
 بغـزة،  ورقة عمل مقدمة إلى اليوم العلمي المنعقد بجامعة القدس المفتوحة  -فلسطين

 .م29/11/2006

 مجلة الرقابـة    –ألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية      تحديث طرق الرقابة في ا     .3
  .، المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية2004المالية 

 العلمي المؤتمر -التمويل ومشكالت الطلب ازدياد بين الجامعي التعليم- داخل جريو، .4

 نيـسان  19-17 يـروت، ب العربية، الجامعات اتحاد لمجلس 33 للدورةالمصاحب 
 م2000

 اتحاد مجلة -الوسائل و الفلسفة-المنتجة الجامعة- العناد ومجداب اإلله، عبد الخشاب، .5

  .م1996العربية الجامعات التحاد العامة األمانة :الجامعات العربية، األردن
 الذاتي، التمويل - العلمي البحث و العالي التعليم في العراق  تجربة-نصيف الدليمي، .6

-17 بيروت، العربية، الجامعات اتحاد لمجلس 33 للدورةالمصاحب العلمي  مؤتمرال
 .م2000 نيسان 19

 سـبل  و أوضـاعها  العربية الدول في العالي التعليم تمويل  كفاية- أنطوان رحمة، .7

 العربيـة،  الجامعـات  اتحاد لمجلس 33 للدورة المصاحب المؤتمر العلمي -تحسينها

 .م2000 نيسان19-17 بيروت،
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 الحـادي  القـرن  مـشارف  علـى  العربـي  الوطن في التربية-العزيز عبد السنبل، .8

 .م2002،الحديث الجامعي  المكتب،اإلسكندرية -والعشرين

 -وتنويعها الجامعي للتعليم التمويل مصادر تطوير - باطويح ومحمود محمد السيدية، .9
-17 بيروت، العربية، الجامعات اتحاد لمجلس 33 للدورةالمصاحب العلمي  المؤتمر

 .م2000 نيسان 19

 -التقليديـة  غيـر  التمويل ومصادر العربية للجامعات التنموي  الدور- محمد غانم، .10
-17 بيروت، العربية، الجامعات اتحاد لمجلس 33 للدورة العلمي المصاحب المؤتمر

  .م2000 نيسان 19
ـ   -م بشأن مؤسسات التعليم العالي    1998لسنة  ) 11(قانون رقم    .11 سطينية،  الوقائع الفل

  .م1998العدد ثالثون، نوفمبر 
استبدل هذا القانون بقانون ديوان     (م  1995 لسنة   17قانون هيئة الرقابة العامة، رقم       .12

 م ونشر في مجلة الوقائع2004 لسنة 15الرقابة المالية واالدارية رقم 

 - الرقابة المالية واإلدارية ودورها في عملية التنمية اإلداريـة         -سعيد يوسف  ،كالب .13
  م 2006 فبراير 15 -13غزة،. مؤتمر كلية التجارة في الجامعة اإلسالمية

، مجلة الرقابة الماليـة   ، المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية       .14
  .1996يونيو، 28العدد ، تونس

 التربيـة  مستقبل -التنمية توجهات ظل في العالي التعليم سياسة مأزق -محمد نوفل، .15

 .م1995الحديث الجامعي المكتب :ة، اإلسكندريةالعربي

 القـومي  المـؤتمر  -الجـامعي  التعليم تمويل في حديثة اتجاهات -الهاللي الهاللي، .16

 28 عـين شـمس،   جامعـة  العربي، الوطن في المستقبل جامعة السنوي العاشر ،

 .م2003 ديسمبر،

لمؤسسات التعليم العالي    تقييم الجودة واألداء النوعي      -وزارة التربية والتعليم العالي    .17
  م 2003 ورشة عمل، جامعة حلب الجمهورية العربية السورية، -والبحث العلمي

  
  :المواقع اإللكترونية

 نـسخة   - التعليم في اليمن بين قيود التمويل ومتطلبـات التطـوير          -الحاوري، احمد  .1
 :www.yemn-nic.infoمتوفرة على الموقع 2006 أكتوبر 27الكترونية 

المملكة العربيـة   ، جامعـة الملـك سـعود      -تمويل التعلـيم   -حمد بن عبداهللا  م،  المنيع .2
 . www.faculty.ksu.edu.sa/3283/doclibم2007،السعودية

  

http://www.yemn-nic.info
http://www.faculty.ksu.edu.sa/3283/doclib
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  )1(ملحق رقم 
   غزة–الجامعـة اإلسالميـة 

  عمـادة الدراســات العليـا
  كليـــــة التجــــارة
  قسـم المحاسبـة والتمويـل

  
  
  
  

  األخ الكريم
  

  حتية طيبة وبعد،،،
  

  تعبئة استبانه لبحث ماجستري بعنوان:  املوضوع
  ويل مؤسسات التعليم العايل الفلسطينيأثر الرقابة املالية على مت

  
ل الالزم لمؤسسات التعليم العالي     تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور الرقابة المالية في استمرار توفير التموي           

الفلسطيني لتمكينها من القيام بالبرامج والمشاريع التي تحقق أهدافها التي أنشأت من اجلها، ولهذا الغـرض                
  :مرفقة من اجل إتمام رسالة الماجستير في المحاسبة والتمويل بعنوان الاالستبانةأعدت 

  
  أثر الرقابة املالية على متويل مؤسسات التعليم العايل الفلسطيني

  "دراسة ميدانية على اجلامعات الفلسطينية العاملة يف قطاع غزة"
  

مية التي تخدم تطور مجتمعنا، فكلنا أمل وحيث أننا نعهد بكم االهتمام واالستعداد الدائمين لمؤازرة األبحاث العل
في تعاونكم معنا من خالل اإلجابة على األسئلة الواردة في هذه االستبانة، علما بان المعلومات التـي سـيتم      

  .الحصول عليها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
  وتفضلوا بفائق االحرتام والتقدير،،،،

  
  ثـالباح

  محمود حمزة الغماري
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  : معلومات عامة-أ
  :يرجى وضع دائرة حول اإلجابة المناسبة

   دكتوراه□   ماجستير□   بكالوريوس□   دبلوم□  :المؤهل العلمي
  :التخصص

  

  اقتصاد □    علوم مالية□   إدارة أعمال□   محاسبة□
  .................أخرى □  مدير □  رئيس قسم □  محاسب □  :المستوى الوظيفي
 10أقل من – 5من  □   سنوات5أقل من  □  :عدد سنوات الخبرة

  سنوات
أقل    – 10من  □
   سنة15من

  فأكثر  سنة15 □ 

  القدس المفتوحة □  األقصى □  األزهر □  اإلسالمية □  :الجامعة التي تعمل بها
 إلى اقل من 30من  □   عام30 اقل من □  :العمر

   عام40
 إلى اقل 40من  □

   عام50من 
  ثر فأك50 □

  
  : القسم الثاني-ب

  ارةــالعب  الرقم
بدرجة 
  عالية جداً

بدرجة 
  عالية

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  محدودة

غير 
  متوفر

  .مدى توفر هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي كفؤ وفعال في الجامعة: أوالً
            . الجامعة ومشاريع برامج مع تتالءم ومرنة واضحة ةتنظيمي هيكلية تتوفر   -1
            .اعد مكتوبة تحدد واجبات ومسئوليات الدوائر واألقسامتوجد قو   -2
            .يوجد وصف وظيفي خاص بالموظفين   -3
            .يوجد توافق بين الوصف الوظيفي للموظفين وتخصصاتهم العلمية   -4
            .عدد الموظفين يتالءم مع حجم العمل والنشاط داخل الجامعة   -5
            .ياجات الفعلية وعلى أساس الكفاءة حسب االحتتتتم التعيينا   -6
            .آلية مناسبة لنقل وتوصيل التقارير بصورة سليمة التنظيمية الهيكلية توفر   -7
            .توفر الهيكلية التنظيمية آلية للتنسيق الفعال بين دوائر وأقسام الجامعة  -8

  .الجامعةفي حدد درجة توفر المقومات التالية في النظام المحاسبي : ثانياً
             .تستخدم الجامعة نظام محاسبي معتمد يتالءم مع أنشطتها   -1
يحدد النظام المحاسبي الوسائل واإلجراءات الالزمة لتنفيذ المعامالت           -2

  .المالية بشكل سليم
          

يوفر النظام المحاسبي مجموعة دفترية ومـستنديه وسـجالت ماليـة              -3
  .واضحة وكاملة

          

            ستخدم الجامعة نظام محاسبي محوسبت   -4
            تسجل المعامالت المالية أوال بأول بصورة منتظمة   -5
            يساعد النظام المحاسبي في توفير معلومات دقيقة ووافية   -6
يمكن النظام المحاسبي من إعداد وتجهيز التقارير المالية في المواعيد             -7

  . المحددة لها
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نظام المحاسبي من إعداد التقارير المالية عن األنشطة والبرامج يمكن ال  -8
  .بشكل تفصيلي لكل برنامج أو مشروع

          

يساهم النظام المحاسبي في تقييم أداء البرامج وكشف االنحرافات وقت   -9
  .حدوثها

          

            .يساهم النظام المحاسبي في إعداد المشاريع والموازنات الالزمة لها  -10
  .الجامعةحدد درجة توفر أنظمة الضبط الداخلي التالية في : لثاًثا
             .يوجد مراقب داخلي ذي كفاءة مهنية   -1
            .يوجد أنظمة وتعليمات ولوائح معتمدة   -2
            .تتبع الوظيفة الرقابية ألعلى هيئة إدارية في الجامعة   -3
            .داء عملهيتم منح المراقب الداخلي صالحيات واسعة أل   -4
            .يرفع المراقب تقارير دورية عن أداء العمل لإلدارة   -5
يراعى الفصل بين وظيفة المسئول عن المعامالت المالية والمسئول    -6

  .عن تسجيل تلك المعامالت
          

            . يوجد نظام مشتريات يضبط حدود وطرق الشراء   -7
            .ذ األعماليوجد لجان متخصصة للمشتريات وتنفي  -8
            .تعزز كافة المصروفات بمستندات ثبوتية مؤيدة لها  -9

            .يتم مراجعة المعامالت المالية قبل الصرف للتأكد من دقتها  -10
  

  ال يوجد  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  ارةـــالعب  الرقم
  .توفر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعةما مدى : رابعاً

            .جد قواعد واضحة إلعداد الموازناتيو   -1
             .تعد الجامعة موازنات تفصيلية دورية لبرامجها ومشاريعها   -2
يتم إعداد الموازنات باالعتماد على البيانات التاريخية باإلضافة ألسعار         -3

  .السوق 
          

            .يتم عمل الموازنة للجامعة من خالل موازنات البرامج والمشاريع   -4
            .يتم عمل الموازنات بصورة سنوية   -5
            .يتم اعتماد الموازنات من مجلس األمناء   -6
            .يتم إشراك كافة الدوائر واألقسام في إعداد الموازنة   -7
            . تستخدم الموازنات كأساس لتقييم أداء الدوائر واألقسام  -8
            .ط ودراسة أسباب االنحرافيتم مقارنة األداء الفعلي بما هو مخط  -9

            .يتم رفع تقارير إدارية لإلدارة عن سير العمل واالنحرافات  -10
            .تستخدم القوائم المالية المعتمدة لقياس كفاءة اإلدارة في التنفيذ  -11
            .تستخدم القوائم المالية لتحديد المركز المالي بصورة سليمة  -12
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  ال يوجد  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  ارةـــالعب  الرقم
  .حدد درجة االلتزام بالمعايير التالية المتعلقة باألجهزة الرقابية ومؤسسات التدقيق في الجامعة: خامساً

يتم مراجعة حسابات الجامعة بشكل دوري من مدقق حسابات خارجي    -1
  .مستقل

          

            .ن مجلس األمناءيتم تعيين المدقق الخارجي وتحدد أتعابه م   -2
            .يعرض تقرير المراجع الخارجي على مجلس األمناء في اجتماعاته   -3
يقوم المراجع الخارجي بجوالت المراجعة على حسابات الجامعة أثناء    -4

  .السنة المالية
          

            .يتم التفتيش على أعمال وأنشطة الجامعة من قبل هيئة الرقابة العامة   -5
            .تلتزم الجامعة بتوجيهات ومالحظات األجهزة الرقابية   -6
            . تتعاون الجامعة بشكل كبير مع مفتشي األجهزة الرقابية   -7
            .تتضمن تقارير األجهزة الرقابية تقييم األنظمة المالية واإلدارية للجامعة  -8
            .ي واإلداريتتضمن تقارير الرقابة مقترحات تتعلق بتطوير النظام المال  -9

  
  ال يوجد  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  ارةـــالعب  الرقم
  .عالقة الرقابة المالية بتوفر فرص التمويل لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني: ساًساد

            .وجود رقابة مالية فعالة يؤثر على حجم التمويل   -1
كلما تعززت عناصر تزيد فرصة المؤسسة في الحصول على التمويل    -2

  .الرقابة المالية
          

وجود رقابة مالية فعالة يتيح أبواب ومجاالت إضافية للحصول على    -3
  .التمويل

          

تزيد درجة تجاوب المؤسسات المانحة في حالة توفر مقومات الرقابة    -4
  .المالية بشكل جيد

          

الجامعة كشرط لمنح يطالب الممولون بتوفر رقابة مالية فعالة داخل    -5
  .التمويل

          

اإلفصاح الكافي والشفافية في إعداد التقارير المالية تزيد من فرص    -6
  .الحصول على التمويل الالزمة للجامعة
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  )2(ملحق رقم 
  قائمة بأسماء المحكمين لإلستبانة

  

  مكان العمل  الوظيفة  االسم  الرقم
  الجامعة اإلسالمية ـ غزة  س الجامعة للشئون اإلداريةنائب رئي  سالم عبداهللا حلس. د. أ  .1
  الجامعة اإلسالمية ـ غزة  عضو هيئة تدريس  علي عبداهللا شاهين. د  . 2
  الجامعة اإلسالمية ـ غزة  عضو هيئة تدريس  عصام البحيصي. د  . 3
  الجامعة اإلسالمية ـ غزة  عضو هيئة تدريس  حمدي زعرب. د  . 4
  الجامعة اإلسالمية ـ غزة   تدريسعضو هيئة  يوسف بحر. د  .5
  الجامعة اإلسالمية ـ غزة  عضو هيئة تدريس  نافذ بركات. د  .6
  

  
  )3(ملحق رقم 

  قابالت التي أجراها الباحثقائمة بأسماء الم
  

  التاريخ  الوظيفة  االسم  الرقم
  م11/3/2009  مدقق داخلي  صالح ماجد عدس  .1
  م11/3/2009  رئيس قسم المحاسبة  باسل أبو زعيتر  . 2
  م12/3/2009  )جامعة األزهر(مدير الدائرة المالية   راغب أبو شعبان  .3
 
 

  


