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 كفاءة وفاعلية لتحسينالموازنة بالمشاركة ستخدام ا

 وحدات الحكم المحلى فى ج م عل المحاسبى داءاأل
 –دراسة مقارنة  – 

 (1)د/ سحر مصطفى محمد عبد الرازق
 ملخص البحث:

 وفنعل ةةت اادا   فةةن   علةةت ليسةة   بنلاشةةنر ت الاواز ةةت سةةلادا ا لةةير رلر ةةن    ةةت ارنر ةةتدراسةةت ليل ل البحــث
 .ع   ج فت الايلت الي   ويداتب للاسئول   لاينسبتا

لت ا ش ت راجاوعت ا  الاواط     الرن ط   با طسلطالع رأى ايث علت نعلاد البا لتحقيق هذه األهداف
وبعةةا العةةنال   والاسةةئول   فةةت ( اللطبةةا الاواز ةةت بنلاشةةنر ت) وا طرةةت الدو رةةت( لطبةةا الاواز ةةت بنلاشةةنر ت)  نصةةر
أدا   وفنعل ةت  فةن   ليسة   لير ر لطب ا الاواز ت بنلاشنر ت علةت، ا  أجل ق ن  ادى الايلت بنليتالي    ويدات

اليةةت الاطبةةا بةةا الاواز ةةت علةةت لةةوف ر العد ةةد اةة  الازا ةةن لسةة ن   ذلةة   ع ةةن او  ،بنلايل ةةنت    الاسةةئول   الي ةةوا
 . طبا الاواز ت بنلاشنر ت شب ا لا ال  يتب ارنر ت بنلاشنر ت،

عةةةند  لوج ةةةا  ،يةةةتز ةةةند  إ ةةةرادات ال للاواز ةةةت بنلاشةةةنر ت علةةةتإلةةةت وجةةةود لةةةير ر إ جةةةنبت  حـــثاالبتوصـــ   وا 
اةة  الاةةرائ   تللبلد ةة ت ةةرادات الانل ةةز ةةند  ليصةة ل اإو  االسةةلرانرات إلةةت الب  ةةت ااسنسةة ت فةةت ااي ةةن  اا رةةر فرةةرا،

وز ةةةند  اسةةلوى الشةةفنف ت واإفصةةند عةةة  اةةوارد الدولةةت وطةةةرا  اةةرى، وا افةةنا  سةةةبت اللرةةر  الاةةر بت،والرسةةو  اا
عطن  صور  عة  اادا  الي ةوات للصةا بنلدقةت والاصةداق تا عال ةنت لر ة   اادا   اة   يسة ااةن   ،سلاداانلرن، وا 

اانع الاانلف   للاسن لت. سنعد فت الي وات بنلايل نت، و   ال شا ع  الفسند وا 
لاةان   ،زاةتواإا ن  نت الال ،بارور  لوف ر الب ئت الاالئات حثاالب اعتمادا على النتيجة السابقة أوصى

اللطب ةةةا الج ةةةد للاواز ةةةةت بنلاشةةةنر ت، واينولةةةت الل،لةةةة  علةةةت الصةةةةعوبنت، والليةةةد نت اللةةةت لعرقةةةةل عال ةةةت لطب ررةةةةن، 
 قلصند ال لت للبالد. وصوال إلت االو  ،ا  الاواط  العندى  ا  ا  ازا ن علت جا ع الاسلو نت، بد اسلفند  بان ليررلال

  .ويدات الي   الايلت، اليت الاشنر ت فت إعداد الاواز ت، بنلاشنر ت، الاواز ت الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 

  

                                                           
 بتجارة عين شمس  مدرس بقسم  المحاسبة و المراجعة  (1)

dr.sahar_mostafa@Yahoo.com 
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The impact of participate budget used on improving the 

accounting performance efficiency and effectiveness of the 

officials in LGU in Egypt 

(A comparative study) 
Abstract:  
This study investigates the impact of participate budget(PB) used on improving 

the accounting performance efficiency and effectiveness for the officials of  LGU in 

Egypt. in order to achieve this objective the researcher depends on comparative  study 

of a group of citizens who live in Manshiet Nasser Area (that apply PB) and el Dweika 

area (that don't apply it) and some of workers and officials in LGU in the neighborhood 

to measure the impact of participate budget application on improving the performance 

efficiency and effectiveness of officials in LGU, and its reflection to provide more 

advantages to the citizens who live in the first area that apply participate budget system 

compared with the another area that does not apply this system. 

The researcher  finds that there is a positive impact of using (PB) on: increasing 

the revenues of local government units and redirect this investments to the infrastructure 

projects in the poorer local units, increasing the revenues of taxes and other fees and 

decreasing the percentage of tax evasion ,and increasing the transparency and disclosure 

level of the state resources and their exploit and give an image of governmental 

performance to be more accurate and credible so improving the evaluation of 

governmental performance in locals and discovering the corruption of this units and 

prosecute the offenders .                                          
Depending on the previous result the researcher recommends : the necessity of 

providing the relevant environment and the necessary potentials to ensure the good 

application of (PB) and trying to overcome the difficulties and challenges that obstruct 

it’s application in order to get use of the accomplished advantages in all levels starting 

from the ordinary citizen and down to the total economy of the country.    

Keywords: participate budget (PB), LGU: local government units, locals.             
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 :مقدمة -1
اللطو ر والل،  ر الاسلربلت للبالد، والس ان ا  ال ني ل   الاواز ت العنات آل ت هنات لدفع عال ت  لعلبر

سلادا  الج د لرن  ا   لير ا ز ند  فت اسلو نت العانلت والران  علت البطنلت االقلصند ت والانل ت، فا  االل اال
ت البالد،  لنج ت جد د  فإوالا طنقنت  ،الاواط    اسلوى اع شتورفع  ،عند  لوز ع الدالا  وز ند  الدال الروات و 

قلصندى أدوات اللوج ا اال  يداه ا فنلاواز ت العنات ال و  جز ا رئ س ن ا  برااج الدولت لع    شنطرن، ولسلاد  
قلصند اوبنال لرنل إلت  جلانع ت،والرفنه ت الاع ش ت والعدالت اال ،قلصند تجلانعت للير ا الل ا ت االوالانلت واال

لت ا رج اللاط ط الاوجا لدع  عال نت الل ا ت وليس   اسلو نت اع شت اافراد،  ن  البد ا  إعند   السوا وا 
سلرالل ت وا ح الرطنع الي وات اال ،قلصنددا  جد د  إدار  االأال ظر فت الاواز ت العنات للدولت بي ث ل و  

قلصند ت، وا  ر  أصبح ا  اقلصندى ولير ا ل ا ت  ل االوالارو ت، وليا ل إدارلا الاسؤول ت فت عال نت اللش،
عند  ه  للران ولبو بران لادات أغراا تالارورى إعند  ال ظر فت جن بت اإ فنا واإ رادات بنلاواز  ، ولطو رهان وا 

يداث ل ا ت ير ر ت.الليل ل اال  قلصندى ولرو   اادا  وا 
ولعراةةت لل ر ةةر اةة  الل، ةةرات العد ةةد   ،د اةة  الارايةةلاةةرت الاواز ةةت العناةةت للدولةةت فةةت اصةةر بنلعد ةةولرةةد 

أو ا  زاو ةت درجةت اإفصةند والشةفنف ت،  ،والعا رت طوال الس وات العد د  الانا ت، سوا  ا  ي ث الر  ل الاينسبت
وعةد   ،اردار ا  اللانر  وعد  الواود وغ ةن  الشةفنف ت يدوث إلت تهذه الل، رات فت الر  ل الانلت للاواز ت أد

 فةةن   الاصةةني  لرةةن فةةت اللعناةةل اةةع ب ن ةةنت الاواز ةةت العناةةت للدولةةت، واةة  رةة  فنلواةةع  يلةةنج إلةةت إصةةالد ولب ةةت ال
لاجاوعت ا  اادوات وااسنل   اللت  ا   ا  االلرن ليس   عال ت إعداد ول ف ذ الاواز ت العنات للدولت، واة  هةذه 

 ااا ر  هت "الاواز ت بنلاشنر ت". تالواقع العالت فت ااو سليسن  للطب ررن فت اقت قبول و اادوات اللت ظررت وال
أجةل لا ةة   الاةواط    للاشةنر ت فةةت سةلرال ج ت اة  االاواز ةت بنلاشةنر ت ل سةت هةةدفن  فةت يةد ذالرةن، ول  رةةن 

لرةة  عةة  طر ةةا إ شةةن  ق ةةن  للاةةواط      علاةةندات الانل ةةت الايةةددعال ةةت صةة ع الرةةرار لليد ةةد أولو ةةنت اإ فةةنا اةة  اال
لللعب ر ع  ارلرينلر ، وهةو اةن  سةنعد علةت جعةل لاصة ا الاةوارد العناةت أ رةر شةاوال وا  صةنفن اة  اةالل لشةج ع 
وصةةول الجارةةور إلةةت الاعلواةةنت الالعلرةةت بةةنإ رادات واصةةندرهن وأوجةةا إ فنقرةةن، ااةةن  ز ةةد بشةة ل فعةةنل اةة  الشةةفنف ت 

والفسةةند،  ت،و  ف ةةت إدار  ال فرةةنت العناةةت، واليةةد اةة   طةةنا الاانرسةةنت غ ةةر الاشةةروع تلاطبرةةلب ةةن  الس نسةةت الانل ةةت ا
وبنللنلت لعز ز اصداق ت الي وات وررت الاواط   ، وليس   لرد   الادانت ا  االل الةربط بة   ليد ةد االيل نجةنت، 

دار  الاشةنر ع الانل ةت، فنلاوا ز ةت بنلاشةنر ت ا رج ةت ال نالةت للعز ةز الةلعل  واللاط ط االسلرانرى، وال ظ  الار ب ت، وا 
والاسةةن لت االجلانع ةةت، وفةةلح طةةرا جد ةةد  للاشةةنر ت الابنشةةر  للاةةواط     ل  ةةو  لرةة   ،االجلاةةنعت، والاواط ةةت الفعنلةةت
 -De los, Maria, 2016- Leatherdale, 2012)قلصةةند ت والانل ةةت للةةبالد.دور إ جةةنبت فةةت الي ةةن  اال

Stamati& Karantjias, 2011)  

 مشكلة البحث:  1-2

ل رةةن جةةن  إ ت  غ ةةن  الررةةت بةة   الي واةةت والاةةواط    ف اةةن  لعلةةا بةةنإدارات الايل ةةت وأدائرةةن للارةةن  الاو لةةإ
غلةةة  ااي ةةةن ، أعةةة  هةةةذا اادا  أي ن  ةةةن، وعةةةد  لةةةوافر هةةةذه الاعلواةةةنت فةةةت  ت  ل جةةةت للاعلواةةةنت ال،نااةةةت الالنيةةة

فنلاش لت ل ا  فت ال، ن  الاعرفت لدى الاواط     ع  هذه اإدارات، ووظ فلرةن، واعةن  ر لر ة   أدائرةن، فعلةت سةب ل 
الارنل الاواز نت الايل ت اى اطط لطو ر ول ا ت لرو  برن الي وات فت أى اجنل ل سةت النيةت لاراجعةت الاةواط    
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 عرا الاواط و  اردار اااوال اللت ل  لاص صرن لالسةلرانر فةت الايل ةنت  وا نقشنلر  بيى ش ل ا  ااش نل، وال
أو فت أى ا  الاشةروعنت اللةت للب نهةن، و  ةلج عة  هةذا الواةع الاةبر  از ةد اة  الفسةند وشةب نت الايسةوب ت، وااةن 

 ,Célérier&Other))للاسةئول    الرسةا    أاةن  العناةت.  تقدر قل ل ا  الاسن لت والاينسةب وجودار سو    ز د اا

2015 -Zhang &Liao, 2011 
 ا ةة  أ  لسةةلادارن الي واةةت الاصةةر ت اةة  أجةةل إعةةند  ب ةةن  الررةةت اةةع  تآل ةة” الاواز ةةت بنلاشةةنر ت“ولعلبةةر 

الاةةواط    فةةت اصةةر، ولةة  لرلصةةةر فنئةةد  إشةةرا  الاةةواط    فةةت الاةةةنذ الرةةرارات الانصةةت باةةوارده  الايل ةةت فةةةت أ  
نلر  فرةةةط، ول ةةة  سةةةلالد للةةة  الفنئةةةد  إلةةةت ل،  ةةةر رأى الاةةةواط    عةةة  ي واةةةنلر ، وهةةةو لسةةةلج   هةةةذه الرةةةرارات اولو ةةة

  ج ب ةةت والعرب ةةت.انيةةدث فةةت اد  ةةت بورلةةو أل جةةرى وفةةت ال ر ةةر اةة  الاةةد  البراز ل ةةت اااةةرى، والعد ةةد اةة  الةةبالد اا
(Célérier&Other, 2015- Marquetti, &Other, 2012- Miles, 2011- Da Silva, 2008- 

Sintomer& Others,2008) 
بنلاشنر ت، فر ن  اطوات جند  فت هذا الاجنل، وا  ان  ت  الاش لت ال ل ا  فت لطب ا اصر للاواز إ

 ل جند لطب رنت الاواز ت بنلاشنر ت، علت تل ا  فت   ف ت هذا اللطب ا، ي ث  وجد العد د ا  الايددات الاطلوب
سب ل الارنل ي وات ايل ت للالع بنسلرالل ذالت، واوارد  نف ت ليت لصرا الايل نت، ودع  الاينفظ أو رئ   
اليت، واجلاع اد ت  شط، وفت اصر  عن ت ا   را فت  ل هذه العواال، فاللزال عرل ت اللاط ط الار زى 

ليد ث ا ذ س وات عبر برااج اللدر   لس طر علت عرول اعدى الاطت العنات والاواز ت فت اصر علت الرغ  ا  ا
ع  أها ت إعداد الاواز ت بنلاشنر ت، للبدأ الاطوات ااولت إعداد  -اللت لاولرن الا ح والاسنعدات ااج ب ت-

و  ا  ال جند أو الفشل فت لطب ا الاواز ت بنلاشنر ت، فت ادى  الاواز ت ا  أسفل، ا  الرنعد  العر ات للاجلاع،
لرغبنت الاواط    والعال اعر  ج بن  إلت ج   ا  أجل لير ا طاوينلر  وبان  اد   اسلجنبت الي وات

 (Krenjova & Raudla, 2013 -  No Author, 2011-  Coxon, 2009)اصنلير 
 اللنلت:  ولذا  رنر اللسنؤل
كفاءة  تحسينستطاعت محاوالت تطبيق الموازنة بالمشاركة فى مصر أن تساهم فى اه  مع ك  هذه التحديات 

اإلنفاق من  عندوالتغلب على مشكلة اإلسراف والتهدير  ،وحدات الحكم المحلىل المحاسبى داءاأل وفاعلية
 للمناطق التى طبقت بها الموازنة بالمشاركة  مقارنة بالمناطق التى لم تطبقها؟ المخصصة المالية ماداتتعاال

 أهداف البحث: 1-3

 فت: بنلاشنر ت الاواز ت دور لللاا أهداا البيث فت ق ن 

 .للايل نت الااصصت الانل ت علانداتاال ا  الي وات اإ فنا  فن   ز ند  .أ 
 .للايل نت الالنيت الاوارد ز ند  .ب 
 . بنلايل نت سلرانراتاال ليس   .ج 
 .للايل نت الااصصت الانل ت علانداتاال ا  الي وات اإ فناليس   فنعل ت  .د 
 .بنلايل نت الي وات لألدا  والشفنف ت اإفصند اسلو نت ليس   .ه 
 .  بنلايل نت الي وات اادا  لر    عال نت ليس   .و 
اانع الفسند ع  ال شا .ز   .للاسن لت الاانلف   وا 
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 أهمية الدراسة: 1-4

اة  أهة  اادوات الفعنلةت علةت  لعلبةر الاواز ةت بنلاشةنر تاة  أ   ل بةع أها ةت البيةث الناحية األكاديمية من
الاسةةلوى العةةةنلات فةةةت اجةةنل إشةةةرا  الاجلاةةةع الاةةد ت فةةةت صةةة ع الرةةرار وهةةةو اةةةن يرا الشةةفنف ت والفعنل ةةةت والاسةةةن لت، 
و اةةا  اانرسةةنت لف ةةد اجاوعةةنت الاةةواط     الاراشةةت اقلصةةند ن  واجلانع ةةن ، وا  الاواز ةةت بنلاشةةنر ت انزالةةت أدا  

  نلرةةةن والطلبةةةنت وازا ةةةن لطب ررةةةن لةةة  لفرةةة  بعةةةد  ل ةةةن ، لرةةةذا اةةة  ااها ةةةت  إجةةةرا  الدراسةةةنت لطةةةو ر يد رةةةت  سةةةب ن ، إا ن
بيةةةنث اللةةةت ل شةةةا الاةةةو  ع رةةةن للسةةةنعد الارلاةةة   والاسةةةئول   عةةة  لطب ررةةةن فةةةت اصةةةر علةةةت ل ف ةةةذهن ب جةةةند واا

 ا رن.  توالوصول لل لنئج الاسلردف

 Open 2012أشنر ال ا"اؤشر الاواز ت الافلويتل بع أها ت البيث   ل جت لان  الناحية العملية وا 

Budget Survey 2012))  ا  لراجع أدا  اصر ا  ي ث شفنف ت الاواز ت ولوف ر اعلوانت للاواط    ع  عال ت
واعرن ول ف ذهن، والاراقبت علت إدار  الي وات للانل العن  ارنر ت بناعوا  السنبرت، فنلي وات الاصر ت لل ح 

وع  اإ فنا الفعلت ا  قبل  ولاص ا اواردهن، ائ لت جدا ع  عال ت واع الاواز ت العنات، للجارور اعلوانت
الي وات، ولليار فت إلنيت هذه الاعلوانت، اان  جعل ا  الصع  علت الاواط    اال اراط اع الي وات فت 

إدارلرن للانل العن ، ولعلبر الاواز ت بنلاشنر ت اطو  جند   يو إعند   أدائرن فت عال ت الانذ الررار، واينسبلرن علت
 .الررت ب   الي وات والاواط   ، فنلاواط و   ليولو  ا   و ر  اجرد اشنهد   إلت أطراا فنعلت

والبيث اينولت لللي د ا  قدر  الاواز ت بنلاشنر ت علت عالج ر،رات اادا  الي وات واإرلرن  ب فن   
الاواز ت العنات  اإ فنا ا  البرلان نت للفع ل دورهن فت الرقنبت علت واسنعدت، أدا  ويدات الي   الايلت ت وفنعل

 للدولت ا  االل:
 وللبت ايل نجنت اليت  ،بنلاواز ت العنات للدولت لارل اصنلح اجلانع ت  علاندات الوارداللي د ا  أ  اال

 والاواط   . ،للاجلاعنت

 وايل نجنت أفراد الاجلاع. ،وادى اللزاارن بلير ا اصنلح ،الل ف ذ ت رقنبت أعانل السلطت 

 يل نجنت الاسلردفت.اينسبت الاسؤول   ع  أى الل أو قصور فت للب ت ول ف ذ الالطلبنت واال 

ي ث لل  اراقبت الاواز ت فت جا ع الارايل وذل  االفن  لواقع الينل فاللزال الاجنل  ال  نب ت لر ز علت 
الاريلت ااولت ا  الرقنبت علت الاواز ت، ب  ان ه ن   زوعن  الزا دا  فت العنل  ينل ن  إلت بذل الاز د ا  االهلان  

ان  سنعد علت لر    دقت اللرد رات اللت ب  ت عل رن الاواز ت، وادى بنلاريلت الرن  ت وهت "اريلت الرقنبت الاليرت"، ا
لر    ادى الرشد فت اسلادا  الاوارد الالنيت، وان إذا  ن ت الاواز ت يررت أفال و اللزا  اإدارات الااللفت بب ودهن، 
 !ال لنئج بيقل ل لفت اا  ت ا  ال

 حدود البحث: 1-5

 للارل يدود البيث ف ان لت:
 أدا  ويدات الي   علت  فن   وفنعل ت  هنبنلاشنر ت علت دراست لير ر  تفت ل نول اواوع الاواز   رلصر البيث

 تبنلاواز ت العنات للدولت للا نطا اللت طبرت ف رن الاواز   اإ فنا ا  اإعلاندات والاوارد الايددالايلت ع د 
 بنلاشنر ت.
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 ا نطا اللت طبرت برن الاواز ت بنلاشنر ت وا طرت أارى لرلصر الدراست اللطب ر ت علت دراست ارنر ت ب   أيد ال
 لطبا برن الاواز ت بنلاشنر ت. اشنبت لرن فت الظروا واإا ن  نت ل 

 تنظيم البحث :  1-6

فت او  الاش لت البير ت، وا طالقن ا  أها ت البيث ولير رن اهدافا ، فرةد لة  لرسة   اةن لبرةت اة  البيةث 
الاواز ةةت بنلاشةةنر ت وازا ةةن لطب ررةةن، والسةةانت واابعةةند الرئ سةة ت لرةةن،  افرةةو  اللةةنلتعلةةت ال يةةو اللةةنلت:  عةةرا الرسةة  

وأهةةة  الابةةةندت والالطلبةةةنت اللةةةت لعلاةةةد عل رةةةن،  لةةةت ذلةةة  اطةةةوات ودور  لطب ررةةةن وأهةةة  الصةةةعوبنت والليةةةد نت اللةةةت 
: الرنلةةةث ل ةةةنول الرسةةة  و  لواجررةةن، و الةةةل  هةةةذا الجةةةز  بعةةةرا لةةةدور الاينسةةةبت فةةةت دعةةة  ولفع ةةةل الاواز ةةةت بنلاشةةةنر ت،

: ا رج ت البيث والدراسةت اللطب ر ةت، و عةرا الرابع الدراسنت السنبرت وص نغت فروا و اوذج البيث، و يلل الرس 
 .الاسلربل ت البيث اجنالتو ، الرس  الانا : ال لنئج واللوص نت

 

 القسم الثانى
 بالمشاركةلموازنة لاإلطار المفاهيمى  

PARTICIPATORY BUDGETING (PB) 
 ،بل نر ةةةا لةةةادار  الرشةةة د  فةةةت ظةةةل الاطنلبةةةنت الالزا ةةةد  بلطب ةةةا الد ارراط ةةةتااانرسةةةت  بنلاشةةةنر تالاواز ةةةت 

و جعلرن لظرر بنلش ل الا نس  فةت  ،والينجت لاز د ا  اإفصند والشفنف ت ل شر الاعلوانت بش ل  لس  بنلاصداق ت
ا ن  ةنت إاينربةت الفسةند و ولةد و  اإرلرةن  بةنادا ، الوقت الا نس  لليرا الفنئد  الارجو  ا رن، اان  سنعد فةت عال ةت

 .الا ز  االقت لسنه  فت لطب ا ابندى  الي   الرش د واإدار  الرش د 

 (PB) بالمشاركةتعريف الموازنة  2-1

الموازنـــة "اللةةةت وردت فةةةت هةةةذا الاجةةةنل وأغلبرةةةن  ةةةدور فةةةت فلةةة  وايةةةد وهةةةو أ  اللعةةةنر اه ةةةن  العد ةةةد اةةة  
صـناعة رـرار تخصـيص  ىفـ منطقة جغرافية محـددة حى أو المواطنيين فى مشاركةمن خاللها يتم آلية  بالمشاركة

اوافرةت الاسةئول    و فةت اة  ،"المخصصة لهـم فـى الموازنـة العامـة للدولـةو  أو جزء من الموارد العامة المتاحة ك 
فةةت يةةدود اع  ةةت ال للجةةنوز و  ،السةةنبا ليد ةةدهن علاةةنداتأوجةةا صةةرا اال بنلدولةةت بل،  ةةر العناةةت عةة  إعةةداد الاواز ةةت

 .واالسلرال ج نت العنات للدولت ااهداا والاطط و وفت ا ،لليتإجانلت الابنلغ الااصصت أصال 
Schugurensky, 2012- Haller & Faulkner, 2012-Altschuler& Lerner, 2011-Aragonès& 

Sánchez 2009- Sintomer& Others, 2008) 

 الموازنة بالمشاركة مزايا 2-2

 ارل علت العد د ا  ااطراا بطرا االلفت لازا نأ  لطب ا الاواز ت بنلاشنر ت  عود بنل ر ر ا  ا
 (Anonymous, 2013 – Eichenthal,2013-  McNulty, 2012- Postigo, 2011- Anonymous, 

2011- Michels, 2011-  Avritzer, ,2010- Crawford, 2009- Carpenter&Garlick,2008- Da 

Silva, 2008) 



 سحر مصطفى محمد عبدالرازقد/                         AUJAAــ  مجلة المحاسبة والمراجعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

243 

  الااصصت لألي ن  والا نطا الج،راف ت  علانداتنالواالفصند للاعلوانت الانصت ب تليس   اسلوى الشفنف
هذه يفز الاواط    علت االشلرا  فت ص نعت قرارات لوز ع   ،وان  رلبط برن ا   فرنت واصروفنت

 سل،الل رش د لرن.او  ف ت لاص صرن بان  يرا أقصت  علانداتاال

 ليد د أولو نت ايل نجنت ا نطرر  الج،راف ت والس   ت، واقلراد الادانت والاشنر ع لللاواط     إلنيت الفرا
 ا نطالوواع الاواز نت الفرع ت ل ،ارلرينتالف نر و اا ههذ ا نقشتو  ،الجد د  أوليس   انهو اوجود بنلفعل

 .بطر رت د ارراط ت وشفنفت رنوئفت ا

  ربط ا  االل  ولعز ز ابندت الي   الرش د، والاسن لت، ،تلي وال الاينسبت الرقنبت علت اادا  اانرست
 الي   الايلت )البلد نت( اشروع ت اجنل  دع  ، وا  ر د ارراط ت اللاط ط اع د ارراط ت الل ف ذ والالنبعت

علت دع   ليصل هذه الاجنل وبنللنلت  ،ا  أعانل ها  االل ز ند  اإفصند ع  ان اطط وان ل  ل ف ذ
 .علت ان ل  إ جنزه ب ن ولي  د الاواط    

   رادات ااي ن  والا نطا الج،راف ت ع  طر ا اشنر ت رجنل ااعانل والرطنع الانا فت لرد   إز ند 
 والدع   اشنر ت اجلاع ت ا  جن بر  لليس   ولطو ر الادانت داال أي نئر  و ا نطرر  الج،راف ت.الاسنعد  

   لللجاعنت الفر ر   تسنس اا تالليل  تإعند  لوج ا اسلرانرات ااي ن  والا نطا الج،راف ت ب،را لوف ر الب
ب   الرند  الا لاب   وجانعنت الالفنت اال  رر و  تجلانع عزز الشب نت اال، اان  داا لر آبش ل   نس  

 الاجلاع الاد ت بان  عود بنلفنئد  علت الاجلاع   ل.
  قصت فنئد  ا  الاوارد الايدود  الااصصت فت الاواز ت للير ا ااهداا أالعال برود الفر ا واللعنو  للير ا

الاواط  ا  ارعد  االجنل  عل ل ح الفرصت للعا ا الاواط ت والد ارراط ت ا  االل ل،  ر الارعد ، اان الارجو 
 الالفرج السلبت لارعد الاشنر  اإ جنبت.

 لد ر  ق نعت أ  ان يصل ا ر  فت  الاواط    الشفنف ت  جعل و ا نخ ا  الاصداق ت  لوفر الاواز ت بنلاشنر ت
سوا  عود بنل فع عل ر  وعلت أوالده  فت الاسلربل بش ل ابنشر أو غ ر  أو رسو  ادانت، ش ل ارائ 

  ت. ل ا ت الاجلاعالليس   اسلوى الاع شت و  ا  االلبنشر ا
  لدع  أسلو  اللوافا و  ،أسلو  اللفنوا للوصول افال لاص ا للاوارد الالنيت تالاواز ت بنلاشنر ت للب

 ب   ااي ن  الس   ت للبندل الابرات واإا ن  نت بان  يرا أقصت  فع اا   للجا ع.

  دفنع ع  يروا الاواط    ع د ال ،والجاع نت الا ر ت ،والجناعنت ،لا ظانت الاد  تا لدع الاواز ت بنلاشنر ت
 .والاسنوا  تت، واللي د ا  لطب ا ابندى  العدالفت ينلت وجود أى قصور فت اادا  الي وا

 بالمشاركةالرئيسية للموازنة  واألبعاد السمات 3 -2
 -Nitzsche & Others 2012) مث : بالمشاركةهناك العديد من السمات التى تتميز بها الموازنة حح

Boulding&Wampler 2010- Carpenter 2009)  
ا طرت ج،راف ت ايدد  ارل السلطت الايل ت، أو ا طرت/اد ر ت الار ز ت اا  سلطت   ل  ل ف ذهن فت .أ 

 .اع   تس   تأو ي ،ايل ت
 . ل ويد  ج،راف ت تبن لظن  ف ل عرد تقشنت اللن ااالجلانعنت وال لعلاد علت .  
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 الاواز ت الايل ت علاندابعد  االل وقت قص ر دلعر اللعر ف ت والل ف ذ ت ا  اا شطت اتدور للاا   .ج 
 .رنبالايدد   علانداتاالواعرفت 

يشد الاواط    لعال ، اإلدر  ، و بياور الشب ت ا  اافراد والاؤسسنت الاع  ت لعلاد علت  .د 
 .ولعر فر  بان هو اطلو  ا ر  الايل   

ا   ا نهجلاللا الطرا والبل  ،بنلاشنر تال لوجد طر رت وايد  شنالت وعنلا ت للطب ا الاواز ت  .ه 
 لاص ا ا  ار    إلت رالرت بنلانئت ا  اواز نتب لبدأ العند  تف إالأ ا ،ارىا ا طرت ج،راف ت

ل شنر  الاواط و  فت لاص صرن فت  ،لاص ا االسلرانرات الجد د  ، وأي ن  ناإ رادات الس و ت
 با نطرر  الس   ت الطل  والعرا علت ادانت الب  ت الليل تالاعلوانت الالنيت ع   او 

 .ا  ليس   ولطو ر ال إعلبنره  أ رر ااطراا درا ت برذه الادانت وان ليلنج نب
 ل جةةت  فةةت أغلةة  اليةةنالت،  ا ا ةة  لطب رةة ،بنلاشةةنر ت تللاواز ةةال  وجةةد  اةةوذج وايةةد علةةت الةةرغ  اةة  أ ةةا و 

وغ رهةةةن اةةة   تدار  الاةةةدانت العناةةةو  ف ةةةت إ ،فر الاةةةواردالةةةو واةةةدى  ، ةةةتالاد  نتل ظةةة   الاجلاعةةةو  ،نتااةةةلالا الررنفةةة
 رئ سة ت بعةندألرن رالرت  بش ل عن    الاواز نت بنلاشنر تأالإ، لطب ا  اوذج وايد تجعل ا  الصعوبل الاؤررات اللت

 &Zhang &Liao,2011- Fung & Warren, 2011- Franklin) :( ف اةةن لت1 واةيرن الشةة ل رقةة  )

Others , 2009- Dicken, 2008)   
 

 (1شك  ررم )
 بالمشاركةاألبعاد الرئيسية للموازنة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد البنيث.الش ل ا  

 بالمشاركةالموازنة المتطلبات األساسية لتطبيق  2-4
 (.2 وايرن الش ل رق  ) للطب ا الاواز ت بنلاشنر ت زاتالال ااسنس ت ه ن  العد د ا  الالطلبنت

(Krenjova & Raudla, 2013 - Krawitz, 2012- Fung & Warren, 2011- 

Adesopo,2011- Boulding&Wampler 2010- Franklin& Others ,   2009)  
 

 المشاركةبعد 
 ىحق التصويت على التوزيع السنو له ىحمواطن بال كل

تخاذ القرارات الخاصة افى  شتراكواالة,ستثمارات الراسماليلال
 وتوزيع الموارد المخصصة للحى. ,نفاقبأوجه اإل

 

 البعد الزمنى 
اً يعمليه منتظمة زمنفهى 

 )ذات دورة سنوياً( 
 

 (ى)المكان ىالبعد المحل

عمليه تطبق على منطقة فهى 
 .جغرافية محددة

 

 بالمشاركةأبعاد الموازنة 
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 (2ش ل رق  )
 ااسنس ت للطب ا الاواز ت بنلاشنر تالالطلبنت 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 الش ل ا  إعداد البنيث.

 ا  ازا ن.   اهذه الالطلبنت  عرقل عال نت لطب ا الاواز ت بنلاشنر ت، و ؤرر علت ان  ا   أ  ليرر  غ ن  أيد إ

 للموازنة بالمشاركة ةساسيالمبادىء األ 2-5
سنسةةة     برةةةا ا راةةةن أابةةةدأ    لجا عرةةةن ليةةةت ا ةةة   العد ةةةد اةةة  الابةةةندت علةةةت بنلاشةةةنر تالاواز ةةةت لعلاةةةد 

 ,Déa, 2012- Postigo, 2011- Stamati& Karantjias): (3رقة  )ابةندت رن و ةت  واةيرن الشة ل اجاوعةت 

2011- Adesopo, 2011 - Wampler, 2009- 2012ص ند  اليو ات الرش د  ببلد ت) 
  

سياسات فرعية على مستوى 

 المحليات والقرى والمدن

 وموضوعية على مستوى الدولة ةمحددة وواضح ةسياس

أهداف موضوعية 

 وواقعية وقابلة للقياس

واضحة  إجراءات تنفيذية
وتتالءم مع الموارد  ومرنة

 المتاحة

ون يتسممواطنون 
لهم وبالنزاهة واألمانة 

مهارات خاصة فى 

 تصال والتفاوضاال

 مؤسسات مجتمع مدنى

 خطة تدريبية

تحديد إحتياجات المجتمع 

 وترتيب أولوياته

نظام معلومات 
 جيد
 



 سحر مصطفى محمد عبدالرازقد/                         AUJAAــ  مجلة المحاسبة والمراجعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

246 

 (3الشك  ررم )
 بالمشاركةمبادئ الموازنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الش ل ا  إعداد البنيث.

 بالمشاركةالموازنة خطوات تطبيق  2-6
ف ةةل  ،بنلاشةةنر تعلاةةند عل ةةت للطب ةةا الاواز ةةت االوايةةد  ا ةة   تعةةنلاال  وجةةد  اةةوذج سةةبا الرةةول أ ةةا      
اةةة  الاجلاعةةةنت  هقةةةد ال  صةةةلح ل، ةةةر  بةةةا ااةةةن  لطلةةة  لصةةةا    اةةةوذج اةةةنا بةةةا تلةةةا ظروفةةةا الانصةةة تاجلاةةةع ايلةةة

الشة ل فةت  ،سلرشةند بةا وا  اةند اطوالةال   ه ن  إطنر عن  لاطةوات إعةداد الاواز ةت بنلاشةنر ت  ا ة  اال ،ااارى
 ,Kusisto, 2013- Szaniszlo, 2013- Al Maskati, 2013-Wu&Wen2012 - Latham)( 4رقة  )

2012-No Author, 2011- Smith, 2011-  Anonymous, 2011- Avritzer, ,2010- Spada,2009- 

Anonymous, 2009- Shifrin, 2008) 
 

  

 الرشيد الحكم الديمقراطية

 التشاركيةللموازنة وية ــــــــثان ئينبثق منهما مباد

 مبادئ الموازنة التشاركية

 مبادئ رئيسية

 اتيتفاقاإل احترام

 الكفاءة

 

 الجودة

 ةالتنافسي

 المرونة

 المساواة

 ةالشعبي ةلمشاركا

 الفاعلية الشفافيه
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 (4شك  ررم )

 بالمشاركةخطوات تطبيق الموازنة 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الش ل ا  إعداد البنيث.
 -Déa, 2012) :ارةل ابةندى  العال ةنت اللشة، ل ااجاوعةت اة   و فةت اة و ةل  ل ف ةذ هةذه الاطةوات     

Postigo, 2011- Stamati& Karantjias, 2011- Adesopo, 2011- Wampler, 2009)    
الاشنر ت  تعال  تدور ار  ف  و  ل ل عاو  بي ثعال ال ل  ل ظ   فرا  :ةالواسع ةالمشارك .أ 

 .ا   ل اواط  تاليد  تيرا الا فعبان 
بي ث للس  الاعلوانت الا شور  ع ران بنلدقت  :الدخ  والنفقات ىمجال ىف ةشفافية الموازن .ب 

 .والاصداق ت
 يس  لاللر    والعال نت الالنبعت و  اسلارار تو  فرا اللعد ل، لنيتإ: تطبيقالعملية  فى ةلمرونا .ج 

 .ان  سلجد ا  ظروااع بان  لال    لألدا 
لطب ا  تعال  تال سن  فو للرجنل  تاشنر ت السنو ي ث  ج  أ  ل و  ه ن  : التمثي  النوعى .د 

 .بنلاشنر تالاواز ت 
 تا  الار  اينربت اللا  ز والع صر ف :ختيار فرق العم اعند  ىوالعرر ىالتركيز على التعدد الثقاف .ه 

 .اوي ند ل ،وقو  ص نعت الررار ت، شطت لليا   قو  الاشنر جا ع اا تف

بش ل  ،ىو ل او أ ىيار  اللاط ط سوا   ن  ة:مع عملية تخطيط المدين بالمشاركةالموازنة ربط   .و 
 . اا  الل نال ف ان ب  رن

 

ستقصاء لتحليل ا -1
 الوضع الحالى

 
بناء نظام معلومات  -7

 مرن

 

 بناء فريق العمل -4

 

تحديد نوعية وعدد  -3
 ودور المشاركين

 

اإلفصاح عن كمية  -2
 ومصدر الموارد

 

 تحديد االحتياجات  -5

تجميع وتحليل  -6
االحتياجات وترتيب 

 ولوياتاأل

خطوات 
تطبيق 

الموازنة 
 التشاركية
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 :دورة الموازنة بالمشاركة 2-7
  أورغة   ،العناةت للدولةت تللاواز ة تجةز  هةن  اة  الةدور  السة و  واللةت لعلبةر بنلاشةنر تالاواز ةت ارايل  وهت

إال أ  ه ةن   ارايةل رئ سة ت  جة   ،بنلاشةنر تارى فت ارايل واطوات ل ف ذ الاواز ت ألت إه ن  لبن  نت ا  اد  ت 
  ( ف ان  لت:5أ  لار برن عال ت لطب ا الاواز ت بنلاشنر ت  وايرن الش ل رق  )

(Fasth& Others, 2016-  Ergen & Cukurova, 2012-  Justice& Dülger, 2009- 

Zhang&Yang, 2009- Aragonès& Sánchez 2009 – Kalikakis&Others,2008) 

 
 (5شك  ررم )

 بالمشاركةالمراح  الرئيسية للموازنة 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الش ل ا  إعداد البنيث.
 تي ن ، ودوائر الاد  اارل   ع  ويدات الي   الايلت فت ااب   ) الدورية: ةوالقطاعي ةاالجتماعات المحلي .أ 

 ورجنل العل  والادات الاجلاع ت اع الاشنر     ا  اواط     عند    ورجنل أعانل وارلا    بنلعال الا دا ت
وان ل   ل   ،تالفلر  السنبر تف رئنست اليت جنزات إع   هلرر ر  اليت ارالي ث  رد  رئ    وغ ره ( والد  

 ،بنلاشنر ت تللاواز  تجرائ والرواعد اإ ،الرند سلرانر للعن  لال تو رد  الاطت الارلري ،سبن  ذل أو  ه جنز إ
ف ان  لعلا  تو ل  الانذ الررارات الا نسب ،تالاواز  تالاالنر  فالاطرويت و  توالرطنع  توالبرااج والاشنر ع الايل 

 .ولو نلرنأال نر الاشنر ع و نب
هذه االجلانعنت  توف ،تولعرد ب   الافوا واجلاعا الايل (:ة)االختياري ةوالقطاعي ةاالجتماعات المحلي .ب 

 اع ارور  اشنر ت البلد نت ،ولو نلرنأ  و يددو  ال نرهنااللت ل   الاشنر ع  و  نقشو     الاجلاع    رررو إف
والبعد  توالرطنع تهذه االجلانعنت للير ا ينلت اللوافا واال سجن  ان ب   البعد الايل تف )الايل نت(

 .تقل ااإ
ع  قنئات  ترسا ن  بلرد   لرر ر رسا تالاع   بنلاشنر تالاواز ت لرو  لج ت : ةاالجتماعات على مستوى البلدي .ج 

والرطنعنت لرن االل االجلانعنت  تال نر الاجلاع الايلااو   فت تلت رئ   البلد إولو نلرن أالاشنر ع و 
 .تالسنبر

 ةاالجتماعات المحلي -1

 الدورية ةوالقطاعي

تصميم مصفوفة  -4

 بالمشاركة  ةالموازن

االجتماعات على  -3

 ةمستوى البلدي

تنفيذ ومتابعة  -5

 وتقييم العمليات
 ةاالجتماعات المحلي -2

 (  ة) االختياري ةوالقطاعي
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بلصا   اصفوفت  بنلاشنر تالاواز ت بنالشلرا  اع لج ت  تلرو  البلد : بالمشاركةالموازنة تصميم مصفوفة  .د 
لسلاد  لالنبعت  تباشنر ت الس ن  والل تعداد الاواز إسلرانر بصفلران ا  ارل زات عال ت واطت اال تالاواز 

 . جنزات الالفا عل رن اسبرن  اإ
ان سبا إقراره فت اصفوفت  و  ل  ه ن النبعت ولر    عال نت الل ف ذ فت اتقييم العمليات: تنفيذ ومتابعة و  .ه 

 أى اسلجدات فت ب ئت العال واع  ل  لر  ارن واوا الرن اع بنلاشنر ت تللاواز  تجرائ نلرواعد اإف ،الاواز ت
 :بدورل   رئ س ل   بنلاشنر تالاواز ت رندات ي ث لار دور  الس ت ال تسلسلاد  ف تالرواعد الجد د  الل

الي   جلانعنت علت اسلوى ويدات ول االألبدأ اع و  (التمهيد واإلعداددورة ) ةللموازن ولىالدورة األ 
 .علت اسلوى البلد نت تعلت اصفوفت الاواز  تولالل  بنلاوافر الايلت

واالل هذه الدور  لبدأ الدراسنت  ،تالس ت اللنل  تلبدأ ف توالل (ةدورة التنفيذ والرراب)للموازنة  ةالدورة الثاني
 . و  لدش   الاشنر ع الاصدا عل رن تف تول لر والنبعت ولر    اادا  تالف  

 ،ب   البلد نت ف ان لفنوتل تاواز ت البلد إجانلي ا   بنلاشنر تالاواز ت لش لرن  تالل تال سب و اليظ أ 
 ا    ي ث ن  ايل و أ ،قطنع ن   ت ان أ  الاوارد لوزع علت الاد   ،%(10) إلت%( 1العند  لرع ان ب   ) تل  رن ف

 بطر رل  : تلوز ع ولاص ا الاوارد علت الاد  
ي ةن  ي ةن ( اةع اللر  ةز علةت الا ةنطا الفر ةر  )اا)اا تيااو اةندو  الاةو  ت،يسة  الاةواي االولــــــــــــــى:

 و الفررا  (.أي ن  اللعسن  أ، تالعشوائ 
، ال رةل، ت) الصةي تولو ةنت الاد  ةأه ةن لع ة   تولو نت الرطنع اللاص ا قطنع ن ، فنا :ةالثـــــــــــانـــــــيـــــــــ

 عند  ال ظر برن س و ن.إ(، و ا   ت، الب ئت، الررنفتطفنل، اللعل  ، اللرف اسلربل اا
للوز ع ولاص ا  توالايل ت ظن  اللاص ا الازدوج الارل ز الت البعد   الرطنع سلادا او ا   

 ،الالفنت ب   الاد  وااي ن  والا نطا الج،راف ت الااللفتا وجودلاص ا الاعن  ر  لراعت أ  و ج  ،الاوارد
 أر ن  علبنرواللت  ج  أ  لؤاذ فت اال ،يل نجنلرن والابنلغ الااصصت لرن فت الاواز تاإا ن  نلرن و ت  ل اد  فل

على ثالث ويتم ذلك  ،ةالعام ةع عملية إعداد وتنفيذ الموازنة بالمشاركة للمساءلاخضويتم إ، عال ت الاشنر ت
 -Nitzsche&Others 2012 - Wu & Wen 2012 - Latham, 2012- Centner, 2012) مستويات.

Wampler, 2009)  
 بنلاشنر ت، تسلادا  الاواز ا   ف توص نع الررار  ترئ   البلد االلرن و واح  تاالجلاعنت العنا األو :

 .توارصدهن ال رنئت للس ن  الايل    وعند  ان ل و   ل س 
 ،علت اسلوى الاوايت تاعلوانت افصل  و وفرو  ،تالاجلاعنت الايل  وواارل تالصينف الثانى:

 هداا الاطت.أوادى لير ا  ،توادى اللرد  فت ل ف ذ الاواز  ،واالسلرانرات ،والرطنعنت للعلا بنلادانت ،ي ن واا
 تالاواز ل ف ذ بلوف ر  نال للاعلوانت الالعلرا ب تولرو  البلد  ،ادا ا ل لنئجل لرو ت عال  اإاإ الثالث:

اان  تل لرو ت للبلد دا  علت الاوقع اإوادى اللرد  فت اا ،سلرانراتاان فذ ا  و  ،الادانت انقد  ا  ،بنلاشنر ت
  وفر ق وات الصنل ابنشر  اع الاواط   .
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 :بالمشاركةالموازنة تواجه عملية تطبيق  ىالت والتحدياتالصعوبات  2-8
 ارل: اللت لعوا عال ت لطب ا الاواز ت بنلاشنر ت والليد نت الصعوبنته ن  العد د ا  

 (Al Maskati, 2013- Wu & Wen 2012- Marquetti, &Other, 2012- Rossmann, & 

Others 2012 - Michels, 2011- Bland, 2011- Smulian, 2008)  

 إجرا ات واطوات اادا  الي وات.فت  اللعر د والب روقراط ت .أ 
 .الاؤسسنت الي وا ت وويدات الي   الايلت تف تدار الردرات اإ أغل  اعا .  

 .لنيت الفرا لذوى الاواه  والردرات الانصت لل ف ذ طاوينلر عد  إ .ج 
دار  اعا  .د   .تجود  الاعلوانت الاردا ت  لد ببس تالاعلوانت الاجلاع  ظ  إعداد وا 

 ال رن تغ ن  الررت ب   الي وات والاواط    ف ان  لعلا بنإدارات الايل ت وأدائرن للارن  الاو ل .ه 

 لرن. تواإا ن  نت الاطلوبلرا   الاشنر ع الاصدا عل رن دو  ل ف ذ بسب  عد  لوفر الاوارد  .و 

 .اواط  للاشنر ت فت ليس   الب ئت الاي طت باالاللزا  قوى لدى  وجود عد  .ز 
 .علت أرا الواقع الاواز ت بنلاشنر ت ل جز إجرا اتلواررت الرو ت الدار  اإ غ ن  .د 
 .الاواز ت بنلاشنر ت لطب ا لفرا عال ل ف ذاللطب ا و الاعرف ت وارنرات الردرات ال غ ن  .ط 

 :دور المحاسبة فى دعم الموازنة بالمشاركة 2-9

يل نجةنت ا، وفنعل ت فةت للب ةت لاص ا اااوال العنات  فن   أعلت فت لسلردا لير ا الاواز ت بنلاشنر ت
ال فةةةت وجةةةود إالأ  ذلةةة  لةةة   ليرةةةا إ ،ول نلفةةةا الاز ةةةد اةةة  لانسةةة  الاجلاةةةعوالطلبةةةنت الاةةةواط    ، ااةةةن  ةةةؤدى إلةةةت 

علاةةند واال ، ا ةة  الورةةوا ف رةةن ،والدقةةت ،للسةة  بنلاصةةداق ت عةة  اادا  الي ةةوات و شةةر لاعلواةةنت ،وشةةفنف ت ،إفصةةند
دار ةة   ،عل رةةن  ،تيصةةنئ    علةةت درجةةت عنل ةةت اةة  ال زاهةةا  و  ،قلصةةند   او  ،ولةة   ةةل  ذلةة  بةةدو  اجاوعةةت اينسةةب    وا 
  وفرن لابندت الر دست الالزاا ت للةوف ر هةذه الاعلواةنت، اةع دعة  ير رةت واسةن د ،اعن بافرو  الفر ا   عالو  توااان 

 تواللةت لسةةنعده علةةت الاشةةنر  ،الاف ةةد  والدق رةةت للاةةواط  تللوصةة ل الاعلواة ،عةةال جةند  اةة  جا ةةع أجرةز  ووسةةنئل اإ
 وبش ل  لس  بنل فن   والفنعل ت. ،الير ر ت

واليصةةةول علةةةت  ،اةةةورودرا ةةةت بنلعد ةةةد اةةة  اا ،واط    اعرفةةةتلطلةةة  اةةة  الاةةة  الاواز ةةةت بنلاشةةةنر ت فلطب ةةةا
فعلةةت سةةب ل الارةةنل  جةة  أ    ةةو  لةةدى  ةةل  ،بشةة ل فعةةنل عال ةةت اللطب ةةااعلواةةنت لسةةنعده  علةةت الاشةةنر ت فةةت 

فةت اةو  اةن اصةا  سةلاداانلرن؟ا؟ وان هت اواردهن و  بنلاشنر ت اشنر   يد أد ت درا ت واعرفت بان هت الاواز ت
 ا ة  أ   صةالي ت اللةتوالاطةوات اإ ،والاشةنر ع الل او ةت ،وان هت االسلرانرات الرأسةانل ت ،علانداتااي نئر  ا  

(   -Uddin & Others, 2011بردا للب ت االيل نجنت الايل ت اا رر إلينيةن  واة،طن  ؟للب نهنالاواز ت بنلاشنر ت 
Postigo,2011) 

لةةوف ر هةةذه الب ن ةةنت  وأ رةةره  قةةدر  وابةةر  علةةتاافةةراد  يبواةةود دور الاينسةة  بصةةفلا اةة  أ فةة ظرةةر  وه ةةن
لنيةةت ،لاوالاعلواةةنت للاةةةواط  العةةندى لةةةدع  اشةةةنر  للعب ةةةر الج ةةةد عةة  ارلرينلةةةا لعةةالج اةةةن ظرر اةةة  ل لةةا فةةةراال وا 

 ،الالنبعةت والرقنبةت لعال ةنت الل ا ةت الاجلاع ةتاة   ا ا  ةو  ،داال الصور  أر ن  اللاطة ط والل ف ةذ ااش الت اان  جعل
(  واح دور الاينسبت فت دعة  6والش ل رق  ) ،وللب ت الطلبنت أفراد الاجلاع ،رفع اسلوى الاع شتاان  سنه  فت 

   الاواز ت بنلاشنر ت.
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 (6شك  ررم )

 دور المحاسبة فى دعم وتفعي  الموازنة بالمشاركة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الش ل ا  إعداد البنيث.
 الثالثالقسم 

 الدراسات السابقة وصياغة فروض ونموذج البحث
 الدراسات السابقة : 3-1

 أ  لاشةةن ل البراز ةةل العد ةةد ، إال ىيةةل سةةير  عةةد  وجةةودأ ةةا رغةة  ( (Maidenberg,2002أشةةنرت دراسةةت 
 ،ادرسةت الاواط ةت رةنجعلاة  لطب ررةن الا نس  الالاوست و سلطنعت إدار  اااور بش ل االلا، االاواز ت بنلاشنر ت 

لاجلاةةع لالسةةلطت، والوصةةول افاةةل الاشةةنر ع والاةةدانت والازا ةةن  تالرةةدر  علةةت اواجرةةت الس نسةة    فةة يررةةتواللةةت 
 االبل ةةةةةنر الاواز ةةةةةت بنلاشةةةةةنر ت فةةةةةت دعةةةةة  علةةةةةت دور (Novy&Leubolt,2003) دراسةةةةةت ب  اةةةةةن ر ةةةةةزت. اواواط  ةةةةة
اجنل الل ا ت اليار ت ا  أجل لعز ز فرة  العالقةت الال نقاةت بة   الدولةت والاجلاةع  تف تللاجلاع الاد  تاالجلانع
 سةةةةةةةةتدرا أواةةةةةةةةيتو الاواز ةةةةةةةةت بنلاشةةةةةةةةنر ت.  ول ف ةةةةةةةةذ ، بنسةةةةةةةةلادا  ليل ةةةةةةةةل دق ةةةةةةةةا وشةةةةةةةةنال لعال ةةةةةةةةت واةةةةةةةةعتالاةةةةةةةةد 

(Goldfrank&Schneider,2006)  الاواز ةةةةةت بنلاشةةةةةنر ت لرةةةةةد   اشةةةةةروع  سةةةةةلطنعا يةةةةةز  العاةةةةةنل البراز لةةةةةت أ ،
صةة ع الرةةرار واللةةير ر فةةت  الاشةةنر ت عال ةةنتودعةة  ، تايةةنوالت اةة  أجةةل ه  لةةت الصةةراع الس نسةةال اةة  أهةة  علبنرهةةننب

الاؤ ةةد  للاشةةنر ت،  اةة  الفرةةرا  والطبرةةت الالوسةةطت اللصةةنرع بةة   الاعنراةة   وااغلب ةةت ورغةة علةةت  لةةنئج الس نسةةنت، 
اليفةةنظ علةةت صةةور  ي واةةت  تأظرةةرت ال لةةنئج لفاةة ل اصةةنلح الاؤ ةةد  ، ورغةة  الر،ةةرات اللةةت  شةةفت عةة  الفشةةل فةة

سةةةلرانرات الاسةةةلردفت، إالأ  ، وعةةةد  ليرةةةا لوقعةةةنت الاشةةةنر    لالت عةةةدا  اااةةة  الاةةةنلا ظ فةةةت، وز ةةةند  الاةةةرائ ، و 

إعداد دراسات الجدوى لدعم تقييم المقترحات 

 تنمويةألى استثمارات أو مشاريع 

 توفير المعلومات التعريفية عن الموازنة

ما هى وكيفية إعدادها  بالمشاركة،

 ظائفهاوتفاصيل البنود التى تحتويها وو

بشكل يساعد المواطنيين على  ؟وأهدافها

 .المراحل المختلفة لها ىالمشاركة ف

 

تجميع أراء ومقترحات المشاركيين 

ودراستها وتحليلها وإعادة صياغتها 

بشكل يحولها لمعلومات مفيدة فى العديد 

من المجاالت مثل بيان االحتياجات المحلية 

األكثر إلحاحاً وضغطاً وهو ما يساعد فى 

 عداد الموازنات فى المستقبلإرفع كفاءة 

 

 مراقبة تنفيذ الموازنةمتابعة و

 

 المشاركةبعد المشاركة قبل

 بالمشاركةدور المحاسبة فى دعم الموازنة 
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ظل أفال الا نرات الاؤسسة ت الفنعلةت ذات اللةير ر اا بةر علةت الي ةن  اليزب ةت بنلبراز ةل.  اةن لس ر تالاواز ت بنلاشن
لطب ةةةا   ف ةةةت اسةةةل،الل ل  ولوج ةةةن الاعلواةةةنت وااللصةةةنالت  نسةةةلرال ج ت للعز ةةةز  (Peixoto,2008)أظرةةةرت دراسةةةت 

ت يررةةت اسةةلوى اشةةنر ت اةةن للةةوا -البراز ل ةةت، ولر ةةز الدراسةةت علةةت لجربةةت اد  ةةت ب لوهةةور زو لي  الاواز ةةت بنلاشةةنر ت
العةنل  فةي اجةنل الد ارراط ةت اإل لرو  ةت اللةت  توايد  اة  أهة  الابةندرات فة ولذا لعلبر -ال و   نا 7,1 رر  ا  

وليررهةن  الاواز ت بنلاشةنر ت للطب الجربت لر  ن  (Ozen&Yontar,2009)دراست تسلعراال  ل ف ذهن يلت اآل . و 
، الس نسةت الانل ةت، ت لانبةنت، الاجةنل  اللشةر ع ت، والسةلو  اال لاةنبالعواال ارل، الاة،ط الس نسةت، االبنلعد د ا  

الاواز ةةت العناةةت للدولةةةت ، الرطنعةةنت الرسةةا ت وغ ةةةر الرسةةا ت، اقلصةةةند الظةةل، اللرل بةةنت الاؤسسةةة ت الانل ةةت والس نسةةةت 
 الاواز ةت للطب ةا ولةت اللجةنر  ال  د ةتا اعةر  (Pinnington& others,2009) دراسةت تقةداو . وغ رهةنال رد ةت 

إعداد اواز ت لاصة ا اااةوال  تالاشنر ت فو دع  ال، ي ث طل  ا  ا ظانت الاجلاع الاد ت اللينلا و بنلاشنر ت
الدراسةةةت العد ةةةد اةةة  الةةةدرو   الااليظةةةت ، قةةةداتو أربةةةع سةةة وات اةةة  الارةةةنبالت،  وبعةةةد با ةةةنطرر ، العناةةةت والانصةةةت

شةة لت ليةةد نت أاةةن   جنيرةةن. للةة  اللةةت و  الاواز ةةت بنلاشةةنر ت ب ةةالط اةة  وا اللةةي ا  ةةتالاسةةلفند  وعراةةت الظةةر 
 ور ةن الج وب ةت،  تاة  اةالل ليل ةل أارلةت لجر ب ةت فة تأها ت  ظر ت الي   اللعةنو   (Kim,2010)دراست  توايأو 

 1987عنال ينس  للعز ز الد ارراط ت وز ند  الرفنه ت، وي وانت  ور ن الج وب ت ا ةذ عةن   تالي   اللعنو أ دت أ  
ولةوف ر اةدانت،  اةن لةدر  الاشةنر ت  ،رسة  الس نسةنت تطبا الي   اللعنو ت ا  االل ل ف ذ اشنر ت الاةواط    فةل
ي ة  اللعةنو ت، إالأ  الدراسةت لشة ر اليسةنبنت  يارلةت علةت ال تاةدقر إعداد الاواز ت، و ظن  ه ئت الايلف  ، ودور تف

 دراسةةت  وأشةةنرتلصي يا.ت و  ب،ةة تإلةةت أ  عةةد  دعةة  الي واةةت الينل ةةت لارةةل ل ةةنر اعةةن   بنل سةةبت للي ةة  اللعةةنو 

(Rodgers,2010)تااللفة  ن ةت ااطراا الاع  ترغ  أ  ف،  2001أعرن  أزات د سابر  تبو    آ ر  ف للجربت 
للطلة  اشةنر ت الاةواط    اةع  ، واللةتالاواز ةت بنلاشةنر تأج دات ال نقات ال للطةنبا اةع أهةداا فت ظل  وال نفست

جعللرةةةن قنبلةةةت  الاواز ةةةت بنلاشةةةنر تل ف ةةةذ الي واةةةت، إالأ  هةةةذه الل نقاةةةنت لفنعلةةةت بطر رةةةت الرةةةت اسةةةنيت ايلالةةةت ل
وعراةت  .ظل غ ن  س نسةت برااج ةت قو ةت تأ  عال نت الاشنر ت  ا   أ  ل شي ف وهو ان  ؤ دلللطب ا واللطو ر، 

الدراسةةةةت  عراةةةةتاةةةةو  الابةةةةر  البراز ل ةةةةت، و  تفةةةةت الا،ةةةةر  فةةةة الاواز ةةةةت بنلاشةةةةنر تلطب ةةةةا  (Bergh,2010)دراسةةةةت 
فت الي   واللرل بنت واآلل نت الاؤسس ت اللت لا ح الاجلاةع الاةد ت والاةواط     تالظروا العال ت لاينوالت الاشنر 

 ةةت، سةةوا   ةةن  ذلةة  فةةت شةة ل صةةفت اراقةة  بسةة ط أو  عاةةو عناةةل شةةر   فةةت اللةةدر بنت صةةوت فةةت الي واةةت الايل
أ  (Zhang& Liao,2011)  أ ةدت دراسةت اةن  .فت ار    ا  البلد نت الر ف ت فةت اينفظةت اليةوز لل ف ذوعال نت ا

و  ف ةت  ،فت اليةوار اةع الي واةت ف اةن  لعلةا بةنلاوارد الالنيةت ر  سللز  اشنر ل تدور هندا وفعنل وير ر    للاواط
الجةنه    تا  سلع وادانت لؤرر علت اسلوى اع شلر ، وأ  هذا اليوار  جة  أ    ةو  فة لر  إ فنقرن علت ان  رد 

 فةةت هةةذا الاجةةنل، لدراسةةنتلوغ ةةن   تبةة   الاسةةئول   الي ةةوا    والاةةواط   ، وأشةةنرت الدراسةةت لوجةةود عجةةز أ ةةند ا
 توال ةت   ةو ج رسة تورؤسةن  البلةد نت فة ىالعجز ي ث اسةلادات ب ن ةنت الاسةح اة  اةد ر  ولينول الدراست ال  هذا

لدراسةةت   ف ةةةت لفنعةةةل الجارةةور اةةةع الاسةةةؤول   واللصةةورات والاواقةةةا الالوقعةةةت، وأشةة نل الي واةةةت، ول ةةةوع وس نسةةةنت 
الجةنه   لةدع  ولطب ةا الاواز ةت  تااللصةنل فة الاجنل  الايل ت، واصنئا الاجلاع ولير ر  ل ان سبا علت آل نت

 تأدالت إلت الص   علت الاسلوى الشعب الاواز ت بنلاشنر ت أ (Wu&Wang,2011) بنلاشنر ت. وأشنرت دراست 
يررةةت بعةةا  الصةة  عال ةةت صةة ع قةةرار اإ فةةنا الي ةةوات ، ولوصةةلت الدراسةةت إلةةت أ   تللعز ةةز لةةير ر الجارةةور فةة
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لعز ز اللةير رات االجلانع ةت والس نسة ت واالقلصةند ت لاشةنر ت الاةواط     وهةو اةن  بشةر باز ةد اة  اللطةو ر  تاللرد  ف
"الا طةا اإدارى  لير ر ((He,Baogang2011 دراست فت الص  . ب  ان عرات الاواز ت بنلاشنر توالدع  للطب ا 

، اةة  بنلصةة   الاواز ةةت بنلاشةةنر تدعةة  لطب ةةا علةةت ولا ةة   الاةةواط "  ،تللاسةةئول   الي ةةوا   ، واإصةةالد الس نسةة
نلعد ةةةد اةةة  الةةةريالت قةةةن  البنيةةةث االلرةةةن ب ،اةةةالل دراسةةةت وليل ةةةل ااةةة  لجةةةنر  للطب ررةةةن علةةةت اةةةدى سةةةت سةةة وات

الاواز ةةت لا ةة   الاةةواط    اةة  اةةالل   ؤ ةةد أ سةةل لنج عةةن  لوصةةلت الدراسةةت الو الا دا  ةةت وارةةنبالت اةةع الاسةةؤول  ، 
 ل جت  اليةذر   ، وذل ار دالايل ت الشعب ت الاجنل  الو  ،اع الا طا اإدارى الا ،لا ايدودا  سوا   و   بنلاشنر ت

الاواز ةةت أ  اسةةلادا   (Glenn,2012)دراسةةت  تواةةيوأوالارنواةةت اةة  الي واةةنت الايل ةةت،  ،اةة  الرةةند  الار ةةز   
شةةةرا  أصةةةةين  الاصةةةليت، أدت إلةةةت ليسةةة   اللفنعةةةةل اإ جةةةنبت ل بنلاشةةةنر ت لاةةةواط     وشةةةرع ت قةةةةرارات للرر ةةةا وا 

سةةةلفند  اةةة  الابةةةرات الااللفةةةت اةةة  اةةةالل عةةةرا وجرةةةنت ال ظةةةر الالعةةةدد  للاةةةواط    بةةةدال اةةة  اآلرا  الي واةةةت، واال
شةةةنرت أالفرد ةةت للاسةةةئول  ، والا نقشةةةنت اليةةر  الافلويةةةت لااللةةةا الفئةةةنت والطوائةةا بةةةدال اةةة   ظةة  الي ةةة  الجناةةةد ، و 

 &Bassoli) دراسةت تل نولةو وسةنئل اإعةال  وشةب نت اإ لر ةت فةت هةذا الاجنل. االدراسةت اها ةت الةدور الةذى للعبة

Bocconi,2012)  فةةت اةةو  أربعةةت ال، ةةرات  الاواز ةةت بنلاشةةنر توصةةا وليل ةةل لةةرالث يةةنالت إ طنل ةةت طبرةةت ،
 ، ودور الاعنراةةت، والشةةفنف ت، وقةةدات الدراسةةت وصةةفن  ةةناالايرجةةت وهةةت إدراج الاةةواط   ع صةةر فعةةنل ، واشةةنر ل

لراةةن علةةت الد ارراط ةت الايل ةةت سةلبن وا  جنبةةن. وأشةةنرت الدراسةت الر ةة   اة  الال، ةةرات  الاواز ةت بنلاشةةنر تل  ف ةت لةةير ر 
ارةل الشةرا نت  أاةرىسةلرال ج ت شةنالت اعلاةد ، بنإاةنفت إلةت عوااةل ادور الر ند  الس نس ت، ولةوافر  هان  ب رلير ر 

 أواةيت، والاشةنر ت الفعنلةت اة  جن ة  الاةواط    ، والدراسةت تت  شةطب   الرطنع   العن  والانا، ووجةود اعنراة
العالقةنت وسةالات  للعبا الا ظانت الاد  ةت اةع الاجلاةع ووجةود ىأ  وجود وص ن ت هذه الاانرسنت لرلبط بنلدور الذ

لبراز ل ت في فت إقل   ر فت فت اد  ت اج ز ا الاواز ت بنلاشنر تبر ناج  (Tranjan,2012)دراست  تعراو اإدار ت. 
وهو  ر ز علت الطر رت  اللت لات برةن عال ةنت الليةول الةد ارراطت واللطةور الرأسةانلت  1982 - 1977الفلر  ا  

ول،  ةةرات ا ةةزا  الرةةو  الطبر ةةت اةة  اةةالل اةة ح فةةرا لفئةةنت فرع ةةت اراشةةت  للاشةةنر ت فةةت رسةة  اسةةلرال ج ت س نسةة ت 
 طرةت، ولسةةلعرا الدراسةت ااواةةنع الس نسة ت واالقلصةةند ت فةةت العاةد  اةةد ي ة   فئةةت الاسةئول   الي ةةوا    فةةت الا

الدراسةت  لوصةلتالبراز ل االل هةذه الفلةر  ، والجرةود اللةي بةذلرن الفر ةا لاشةنر ت الاةواط     اةع الي واةت الايل ةت، و 
 قةةةد و اها ةةةت ليل ةةةل الجوا ةةة  الس نسةةة ت واالقلصةةةند ت علةةةت الاسةةةلوى الايلةةةت للوصةةةول إلةةةت الد ارراط ةةةت اللشةةةنر  ت. 

(Maskati,2013) أجر ةةةةت اابيةةةةنث  ي ةةةةث ،فةةةي اال ةةةةت البيةةةةر   الاواز ةةةةت بنلاشةةةةنر ت دراسةةةت يةةةةول إا ن  ةةةةت ل ف ةةةةذ
 توارنبالت شاص ت اةع العةنال   فةي وزار  الانل ةت ولوصةل ،ع  ت 52علاند علت دراست اسلرصنئ ت وزعت علت بنال

 تلةدر ج ن فة هنل ف ةذ تالبةد  فةوأ ةا سة ل  ، الاواز ةت بنلاشةنر ت دع  ل ف ةذلو  الاواط    إ جنب ت سلجنبتاإلت أ   الدراست
  ، وباسةةنعدالا لاةة  اةة  قبةةل الاةةواط    ىالاال ةةت اةةع اسةةنعد  اةة  الاجلةة  البلةةد توايةةد  اةة  ااةة  اينفظةةنت فةة

البلةد نت  تفة الاواز ةت بنلاشةنر تلةير ر اسةلادا  (Gonçalves, 2014)  أواةيت دراسةتو ه ئةت الي واةت اإل لرو  ت.
علةت  اةط الاصةروفنت البلد ةت، وظةروا الاع شةت، ولوصةلت الدراسةت إلةت أ   2004-1990البراز ل ت اةالل الفلةر  

فاةةةةلت لاصةةةة ا ال فرةةةةنت العناةةةةت بشةةةة ل  لطةةةةنبا اةةةةع لفاةةةة الت  الاواز ةةةةت بنلاشةةةةنر تالبلةةةةد نت اللةةةةت اسةةةةلادات 
والرعن ةت الصةي ت، ااةن  تادانت الصرا الصي تت فسلرانراول  لوج ا الجز  اا بر ا  ا زا  نلرن لال ،الاواط    
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أرر علت افا  اعدالت وف نت الراع.  ان أ  اللفنعل الابنشر ب   اسلاداي الادات والاسةؤول   الا لابة   اة  
 أرر علت   ف ت اسلادا  الاوارد الايل ت واسلوى الاع شت ويرا  لنئج ق نس ت.  الاواز ت بنلاشنر تاالل 

 :الفروض 3-2

ه أسنلذلا فت هذا الاجنل، واللت أوايت أانسبا  رى البنيث أ  دراسلا اطو  اسل انل ت لان بدفت او  
ر ةةزت علةت إا ن  ةنت لطب ةا الاواز ةةت بنلاشةنر ت فةت الب ئةةت انصةت أ  أغلة  الدراسةنت  ،الدراسةنت السةنبرت أارلةت لرةةن

اة   اةن يررةا أو  ا ة  أ   يررةا هةذا اللطب ةاوالاعرقلت لرةذا اللطب ةا، و  ،والعواال الاسنعد  ،اللت لات ف رن الدراست
 دا ااالاواز ةت بنلاشةنر ت علةت لطب ةا  دراست أرةرالدراست الينل ت وايد  ا  الدراسنت الرل لت اللت لينول ب  ان  ،ازا ن

ى اع شةت الاةواط    واةن  رةد  لرة  اة  سةلع و  ع نسنت ذل  علت اسلالاسئول   بويدات الي   الايلت، و ل الاينسبت
 .وادانت

 يلى:  ومن ثم يمكن صياغة فروض الدراسة كما 
اإ فةنا اادا  الي ةوات لعال ةنت علت ز ند   فةن    للاشنر ت فت إعداد الاواز ت وجد لير ر جوهرى ال . أ

 علاندات الانل ت الااصصت للايل نت.ا  اال

 ز ند  الاوارد الالنيت للايل نت. علت للاشنر ت فت إعداد الاواز ت وجد لير ر جوهرى ال .  

 سلرانرات بنلايل نت.ليس   اال علت للاشنر ت فت إعداد الاواز ت وجد لير ر جوهرى ال . ت

اادا  الي ةةوات لعال ةةةنت  ليسةةة   فنعل ةةت علةةت للاشةةنر ت فةةت إعةةةداد الاواز ةةت وجةةد لةةير ر جةةةوهرى ال . ث
 علاندات الانل ت الااصصت للايل نت.اإ فنا ا  اال

ليسة   اسةلو نت اإفصةند والشةفنف ت لةألدا   علةت للاشنر ت فت إعةداد الاواز ةت ر جوهرى  وجد ليرال . ج
 الي وات بنلايل نت.

علةةةت ليسةةة   عال ةةةنت لر ةةة   اادا  الي ةةةوات  للاشةةةنر ت فةةةت إعةةةداد الاواز ةةةت وجةةةد لةةةير ر جةةةوهرى ال . د
 بنلايل نت.  

اانع الاانلف   للاسن لت. للاشنر ت فت إعداد الاواز تال وجد لير ر جوهرى  . خ  علت ال شا ع  الفسند وا 

 الرابعالقسم 
 منهجية البحث والدراسة التطبيقية

 : البحث منهجية 4-1
 :البحث وعينة مجتمع 4-1-1

 الاواز ةةةت لطبةةةا)  نصةةةر ا شةةة ت با طفلةةةت الرةةةن ط   الاةةةواط     اةةة  اجاوعةةةت اةةة  البيةةةث اجلاةةةع  ل ةةةو 
 ،بةةنليت الايلةةت الي ةة  ويةةدات فةةت والاسةةئول   العةةنال   وبعةةا ،(بنلاشةةنر ت الاواز ةةت اللطبةةا) الدو رةةتو ( بنلاشةةنر ت

 :                     الاالنر  الدراست ع  نت فت اللنل ت الاصنئا لوافر اراعن  ل  وقد
 .                            ج دا   لار ال   البيث لاجلاع اارلت ع  نت ل و  أ  -أ 
 .الع  ت أفراد أغل  اع الشاص ت الارنبالت االل ا  سلرصن اال قوائ  سل فن ا ل  -  
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 .   الب ن نتت ا لال غ ر الروائ  سلبعندا ل  -ج 
، ولرةةد لةة  الصةةنليت سةةلانراتاال اةة  قةةدر أ بةةر علةةت  يصةةل تل ةة سةةلانر ا 300 بلوز ةةع البنيةةث قةةن  ولرةةد

 بعةةةا علةةةت اةة ر  تالاسلرصةةة بعةةا جنبةةةتإ عةةد  بسةةةب  اسةةةلانر  21 اةة ر  اسةةةلبعد، اسةةلانر  276  عةةةدد سةةلرجنعا
 .ذل   واح الدراست باليا( 1) والجدول.  اسلانر  255 سلانرتاال عددت أجانل فيصبح الفررات،

 :البيانات على الحصو  مصادر 4-1-2
 إالبةةنر الالزاةةت الب ن ةةنت جاةةعت فةة الشاصةة ت والارةةنبالت االسلرصةةن  قنئاةةت أسةةلو  علةةت البنيةةث علاةةدا

 -:اآلل ت الب ن نت االسلرصن  قنئات لاا ت ي ث الدراست، فروا
 -العلاةةت الاؤهةةل ي ةةث اةة  البيةةث تلةةع   لافةةردات الد اوجراف ةةت الب ن ةةنتت فةة للارةةل وهةةت: ول ةةتأ ب ن ةةنت

 (.الوظ فت -ف ا لس  ى الذ اليت
  .الا دا  ت الدراست فروا البنرال جاعرن ل  اللت الب ن نت وهت: أسنس ةت ب ن نت

 :التطبيقية الدراسة 4-2

 :اإلحصائى للتحلي  البيانات صالحية اختبار 4-2-1
 الل،و ةةت، وسةةالالرن وواةةويرن، اإيصةةنئت، للليل ةةل صةةالي لرن اةة  لللي ةةد سلرصةةن اال قةةوائ  اراجعةةت لاةةت

 اةة  اإجنبةةنت علةت اليصةةول بعةد سةةلانر اال جةود  اةةدى البةةنرا ولة  أجلةةا، اة  الاواةةوعت للرةدا ايلواهةةن واالئاةت
 وجةدول الربةنت، اعناةل ليسةن   رو بةنخ ألفةن واعندلةت الةداالت، الصةدا اع ةنرى يسةن  االل ا  ا ر  الاسلرصت

 لراويةت واللةت سلرصةن ،اال اسةلانر  أقسةن  اة  قسة  ل ةل والصةدا الربةنت اعةناالت ق اةت  واح الدراست باليا( 2)
ا ن  ت االسلرصن  سلانر ا وصدا ربنت علت لدل ق   وهت( 0.9 ،0.7) انب    . عل رن علانداال وا 

 :الدراسة عينة خصائص 4-2-2
 إلةةةت بنلاشةةةنر ت الاواز ةةةت للطب ةةةا وفرةةةن   وزعةةةت الدراسةةةت ع  لةةةت أ  الدراسةةةت باليةةةا( 3) جةةةدول ب ن ةةةنت لشةةة ر

 بنلاشةةةةنر ت الاواز ةةةةت اللطبةةةا وا طرةةةةت ،% 54 و سةةةةبلرن(  نصةةةر ا شةةةة ت) بنلاشةةةةنر ت الاواز ةةةت لطبةةةةا ا طرةةةةت ا طرلةةة  ،
% 13 ل سةبت الدراسةت للاؤهةل وفرةن   الدراسةت ع  لةت لوز ةع الدراسةت باليةا( 4) جةدول و واح ،%46 و سبلرن( الدو رت)

 الجناعت،و سةةبت لللعلة  % 27 و سةبت الوسةةط،ال فةوا لللعلة  % 31 و سةةبت الالوسةط، لللعلة  % 26 و سةةبت و  لة ،  رةرأ
  سةةبت إلةةت للوظ فةةت وفرةةن   وزعةةت الدراسةةت ع  لةةت أ  الدراسةةت باليةةا (5) جةةدول ب ن ةةنت لشةة ر العل ن، اةةن للدراسةةنت% 3
 .للالاصص  % 15 و سبت للاوظف  ،% 25 و سبت للف    ،% 21 و سبت الير ، لألعانل% 39

 :الدراسة عينتى آراء بين المقارنة 4-2-3
   البيةةث، ع  لةةت آرا  بةة   إيصةةنئ ن   دالةةت فةةروا وجةةود الاوزعةةت سلرصةةن اال لرةةوائ  اإيصةةنئت الليل ةةل أظرةةر

 ا شةة ت يةةت) بنلاشةةنر ت للاواز ةةت الاطبرةة   ع  ةةت لصةةنلح الدراسةةت ع  لةةت آرا  بةة   جوهر ةةت الالفةةنتا ظرةةرت ي ةةث
 اةة  قسةة  ل ةةل بنل سةةبت الع  لةة   آرا  لفنصةة ل( أ) جةةدول و واةةح( الدو رةةت يةةت) الاطبرةة   غ ةةر بع  ةةت ارنر ةةت(  نصةةر
 (الدراست باليا( 13) –( 6) ا  الجداول. )اللطب ر ت الدراسا أقسن 
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 جدول )أ(
 الارنر ت ب   آرا  ع  لت الدراست

غ ر  الاطبر   العبنر  الرس 
 الاطبر  

 االيظنت

اةدى لةوافر الع نصةر اللةت لارةل  ااول
الالطلبةةةةةةةنت ااسنسةةةةةةة ت للطب ةةةةةةةا 

 الاواز ت بنلاشنر ت

-8.01لراويةةةةةةت قةةةةةة   )ت( بةةةةةة    ) 58% 83%
 0.01( ع ةةةد اسةةةلوى داللةةةت 16.80

 لصنلح الاطبر  
اسةةنهات الاواز ةةت بنلاشةةنر ت  اةةدى  الرن ت

ويةدات الي ة  أدا   فت ز ند   فن  
 الايلت

 -3.51لراويةةةةةةت قةةةةةة   )ت( بةةةةةة    ) 72% 82%
 0.01( ع ةةةةةد اسةةةةةلوى داللةةةةةت 8.14

 لصنلح الاطبر  
اسةةنهات الاواز ةةت بنلاشةةنر ت فةةت  الرنلث

 .ز ند  الاوارد الالنيت للايل نت
 -5.44)لراويةةةةةةت قةةةةةة   )ت( بةةةةةة     62% 78%

 0.01( ع ةةةد اسةةةلوى داللةةةت 12.69
 لصنلح الاطبر  

فةةت اسةةنهات الاواز ةةت بنلاشةةنر ت  الرابع
 سلرانرات بنلايل نتليس   اال

 -3.32لراويةةةةةةت قةةةةةة   )ت( بةةةةةة    ) 67% 79%
 0.01( ع ةةةةد اسةةةةلوى داللةةةةت  9.21

 لصنلح الاطبر  
ادى اسنهات الاواز ةت بنلاشةنر ت  الانا 

 ويةةةةداتأدا  ليسةةةة   فنعل ةةةةتفةةةةت 
 الي   الايلت

 -3.09لراويةةةةةةت قةةةةةة   )ت( بةةةةةة    ) 77% 82%
 0.01( ع د اسةلوى داللةت  12.33

 لصنلح الاطبر  
اةةةةةةةةةةةةةةةدى اسةةةةةةةةةةةةةةةنهات الاواز ةةةةةةةةةةةةةةةت  السند 

ليسة   اسةلو نت بنلاشنر ت فةت 
اإفصةةةةةةةةةةند والشةةةةةةةةةةفنف ت لةةةةةةةةةةألدا  

 الي وات بنلايل نت

 -5.96لراويةةةةةةت قةةةةةة   )ت( بةةةةةة    ) 67% 83%
 0.01(ع ةةةةد اسةةةةلوى داللةةةةت 11.04

 لصنلح الاطبر  

ادى اسنهات الاواز ةت بنلاشةنر ت  السنبع
فةةت ليسةة   عال ةةنت لر ةة   اادا  

 الي وات بنلايل نت

، 7.32لراويةةةةةت قةةةةة   )ت( بةةةةة     ) 58% 81%
 0.01( ع ةةةد اسةةةلوى داللةةةت 14.80

 لصنلح الاطبر  
ادى اسنهات الاواز ةت بنلاشةنر ت  الرنا 

 ااةنعاو  فت ال شا عة  الفسةند
 للاسن لت الاانلف  

، 8.48لراويةةةةةت قةةةةة   )ت( بةةةةة     ) 61% 88%
 0.01( ع ةةةد اسةةةلوى داللةةةت 21.07

 لصنلح الاطبر  

 الاصدر: الليل ل اإيصنئت
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  ةوفر اللطب ةا هةذا وأ  ،بنلاشنر ت الاواز ت للطب ا الرنات الع نصر بعا لوافر ا  البد أ ا سبا اان  لاح
 بنلايل ةةةنت، ادا الي ةةةواتللاعلواةةةنت الالةةةوافر  عةةة  ا والشةةةفنف ت اإفصةةةند اسةةةلو نت ليسةةة   ارةةةل ،نالازا ةةة اةةة  العد ةةةد
 اادا ، هةةةذا وفنعل ةةةت  فةةةن   رفةةةع فةةةت اان سةةةنه  الايلةةةت، الي ةةة  بويةةةدات الاسةةةئول   أدا  ولر ةةة   النبعةةةت  ا ةةة  وبنللةةةنلت
ااةنع الفسةند عة  وال شةا ،بةا سةلرانراتاال وليسة  الالنيت لليةت،  الاوارد ز ند  فت و  ع    للاسةن لت، الااةنلف   وا 
 .   ر ات ي ن  لر   وفر بان اليت س ن  وايل نجنت الطلبنت أغل  للب ت ال رنئ ت الايصلت لل و 

 الدراسة: فروض اختبار 4-2-3
 للاة ا  ا ة  0.01 داللةت اسةلوى ع ةد البيةث لع  لةت اة ر  الاسلرصةت إجنبةنت اإيصنئت الليل ل ا 

  بيث(.ال باليا 20-14 الجداول. )ف ان لت(  ) بجدول وعرارن ال لنئج
 جدول) (

 و لنئج اإالبنرات اإيصنئ ت
الال، ر  الفرا 

 الاسلرل
اعنال  الال، ر اللنبع

 اإرلبنط
  اوذج اإ يدار

الال، ر الاسلرل  ؤرر علت 
 باردارالال، ر اللنبع 

  ااول
 الاشنر ت
 فت 
 إعداد
 الاواز ت

اإ فنا اادا  الي وات لعال نت ز ند   فن   
علاةةةةةةةةةةةندات الانل ةةةةةةةةةةةت الااصصةةةةةةةةةةةت اةةةةةةةةةةة  اال
 للايل نت

0.667 
 
 

44.3% 

 %34.9 0.592 ز ند  الاوارد الالنيت للايل نت. الرن ت 
 %21.9  0.471 سلرانرات بنلايل نت.ليس   اال الرنلث
اادا  الي ةةةةةةةوات لعال ةةةةةةةنت ليسةةةةةةة   فنعل ةةةةةةةت الرابع

علاةةندات الانل ةةت الااصصةةت اإ فةةنا اةة  اال
 للايل نت

0.581 33.6% 

 لةةألدا  اإفصةند والشةةفنف ت ليسة   اسةةلو نت الانا 
 الي وات بنلايل نت.

0539. 28.8% 

ليسةةةةةةةة   عال ةةةةةةةةنت لر ةةةةةةةة   اادا  الي ةةةةةةةةوات  السند 
 بنلايل نت.  

0.651 
 

42.2% 

ااةةةةةنع الااةةةةةةنلف    السنبع ال شةةةةةا عةةةةة  الفسةةةةةةند وا 
 للاسن لت.

0.774 59.7% 

 اإيصنئت الليل ل: الاصدر
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 وفنعل ةت  فةن   ز ةند  علةت الاواز ةت إعةداد فةت للاشةنر ت جةوهرى لير ر وجود إلت(  ) الجدول ب ن نت لش ر
 وليسة   للايل ةنت، الالنيت الاوارد ز ند  وعلت لليت، الااصصا علانداتاال ا  اإ فنا لعال نت الي وات اادا 
 الفسةةند عةة  وال شةةا ،الي ةةوات اادا  لر ةة   عال ةةنت وليسةة   والشةةفنف ت، اإفصةةند اسةةلو نت وليسةة   سةةلرانرات،اال

اانع     .للاسن لت الاانلف   وا 
 الااصصةةت الانل ةةت علاةةنداتاال اةة  اإ فةةنا لعال ةةنت الي ةةوات اادا   فةةن   ز ةةند ت فةة اليةةندث الل، ةةر وأ 

 ز ةةند ت فةة اليةةندث والل، ةةر ،243,1 بارةةدار الاواز ةةت إعةةداد فةةت الاشةةنر تت فةة الل، ةةر  سةةببا الويةةد  بارةةدار للايل ةةنت
 الل، ةةةر ،817,0 بارةةةدار الاواز ةةةت إعةةةداد فةةةت الاشةةةنر تت فةةة الل، ةةةر  سةةةببا الويةةةد  بارةةةدار للايل ةةةنت الالنيةةةت الاةةةوارد
 ،57,0 بارةدار الاواز ةت إعةداد فةت الاشةنر تت فة الل، ةر  سةببا الويةد  بارةدار الايل ةنت اسلرانرات ز ند ت ف اليندث
 للايل ةةنت الااصصةةت الانل ةةت علاةةنداتاال اةة  اإ فةةنا لعال ةةنت الي ةةوات اادا  فنعل ةةت ز ةةند ت فةة اليةةندث والل، ةةر
 اسةةلو نت ليسةة  ت فة اليةةندث والل، ةةر ،60,0 بارةدار الاواز ةةت إعةةداد فةت الاشةةنر تت فةة الل، ةر  سةةببا الويةةد  بارةدار

  بارةدار الاواز ةت إعةداد فةت الاشةنر تت فة الل، ةر  سةببا الويةد  بارةدار بنلايل ةنت الي وات لألدا  والشفنف ت اإفصند
ت فةةةة الل، ةةةر  سةةةببا الويةةةد  بارةةةةدار بنلايل ةةةنت الي ةةةوات اادا  لر ةةة   عال ةةةةنت ليسةةة   فةةةي اليةةةندث الل، ةةةر، 64,0

ااةنع الفسةند عة  ال شةات فة اليةندث والل، ةر ،159,1 بارةدار الاواز ةت إعداد فت الاشنر ت  للاسةن لت الااةنلف   وا 
 .385,1 باردار الاواز ت إعداد فت الاشنر تت ف الل، ر  سببا الويد  باردار

 : اللنل ت البد لت الفروا وقبول للبيث ااصل ت الفروا رفا إا ن  ت  لاح اانسبا
 اإ فةنا لعال ةنت الي ةوات اادا   فةن   ز ةند  علةت الاواز ةت إعةداد فةت للاشةنر ت جةوهرى لير ر  وجد .أ 

 .للايل نت الااصصت الانل ت علانداتاال ا 
 .للايل نت الالنيت الاوارد ز ند  علت الاواز ت إعداد فت للاشنر ت جوهرى لير ر  وجد .  
 .بنلايل نت سلرانراتاال ليس   علت الاواز ت إعداد فت للاشنر ت جوهرى لير ر  وجد .ج 
 اإ فةنا لعال ةنت الي ةوات اادا  فنعل ةت ز ةند  علةت الاواز ةت إعداد فت للاشنر ت جوهرى لير ر  وجد .د 

 .للايل نت الااصصت الانل ت علانداتاال ا 
 لةةألدا  والشةةفنف ت اإفصةةند اسةةلو نت ليسةة   علةةت الاواز ةةت إعةةداد فةةت للاشةةنر ت جةةوهرى لةةير ر  وجةةد .ه 

 .بنلايل نت الي وات
 الي ةةةةوات اادا  لر ةةةة   عال ةةةةنت ليسةةةة   علةةةةت الاواز ةةةةت إعةةةةداد فةةةةت للاشةةةةنر ت جةةةةوهرى لةةةةير ر  وجةةةةد .و 

 .  بنلايل نت
ااةةةنع الفسةةةند عةةة  ال شةةةا علةةةت الاواز ةةةت إعةةةداد فةةةت للاشةةةنر ت جةةةوهرى لةةةير ر  وجةةةد .ز   الااةةةنلف   وا 

 .للاسن لت
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 خامسالقسم ال

 النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المستقبلية
  النتائج 5-1

 أولو ةةةةنت ليد ةةةةد فةةةةت الاشةةةةنر ت اةةةة  لا ةةةة ر  اللةةةةت الاعلواةةةةنت للاةةةةواط    بنلاشةةةةنر ت الاواز ةةةةت لةةةةوفر .1
 الاواز ةةةةنت وواةةةع، وا نقشةةةةلرن الجد ةةةد  والاشةةةنر ع الاةةةةدانت واقلةةةراد السةةةة   ت، ا ةةةنطرر  يل نجةةةنتا

 فةت أعلةت  فةن   ، وهةو اةن  ير ةاالاةدانت ولرةد   الاشةنر ع إ جنز ورصد ،وشفنفت د ارراط ت بطر رت
 العنات. اااوال لاص ا

  ،الاجلاةع فةت قل لةت  ابةت لاداةت ا ةلل تلةوال ،"الايسةوب ت"  ررنفةت اة  ليةوال ارلل بنلاشنر ت الاواز ت .2
 وشةةفنف ت إ صةةنف ن أ رةةر عةةن  إ فةةنا اةة  اةةالل ،الاصةوا وجةةا علةةت والفرةةرا  ال ةةن  أ رةةر إشةةرا  إلةت

  وع ةت وجةود  فةت اليةوظ وليسة  الفررا  أيوال ليس   إلتى  ؤد اان ،الي وات ا  أ بر واسؤول ت
 .لاسلير رن الادانت والسلع وصول فراو 

 علت الاد ت الاجلاعاؤسسنت و  الايلت لي  لويدات ا الفوائد ا  العد د ليرا بنلاشنر ت الاواز نت .3
عةةند  الاةةد  إ ةةرادات ز ةةند  فةةت الاسةةنعد   ا  رةةن ي ةةث سةةوا ، يةةد  الب  ةةت إلةةت االسةةلرانرات لوج ةةا وا 

 . فررا اا رر ااي ن  فت ااسنس ت
أ رةر  بلد ةةنت إ جند أجل، ا  الايل نتت ف الرش د  لليو اتلطب ا عالت  أفال بنلاشنر ت لاواز تا .4

 بةةةنلاجلاع الانصةةةةةةةةت الل او ةةةت االسةةةلرال ج نت وواةةةع والل ف ةةةذ اللاطةةة ط عال ةةةنت علةةةت وقةةةندر   فةةةن  
 االسلرانر. ولاط ط الايلت

 والرسةو  الاةرائ  اة  تللبلد ة تالانل ة  ةراداتاإ ليصة ل ز ةند  علةت إ جنبت لير رللاواز ت بنلاشنر ت  .5
 عةة  واإفصةةند الشةةفنف ت اسةةلوى ز ةةند  فةةت لسةةنه  فرةةت الاةةر بت، اللرةةر   سةةبت وا افةةنا اةةرى،اا

 .والاصداق ت بنلدقت للصا الي وات اادا  ع  صور  ولعطت سلاداانلرنا وطرا الدولت اوارد
 اإعالاةت والرطةنع الاةنا والرطنع الاد ت الاجلاعاؤسسنت  اشنر تب الاواز ت بنلاشنر ت لساح .6

 فةةةت للاشةةةنر ت والبلةةةد نت والاؤسسةةةنت للي واةةنت ولرةةةد ارن واقلرايةةةنلر  ولصةةةورالر  بةةةئرائر  واااةةذ
 الةةةةدول علةةةةت بنلا فعةةةةت عةةةةود  ، ااةةةةنالاسةةةةلداات الل ا ةةةةت أهةةةةداا لير ةةةةا جةةةةلأ اةةةة  اواز نلرةةةةن إعةةةةداد

 أهارةةةن اةةة  واللةةةت واعوقةةةنت اشةةةن ل اى وارلريةةةنت يلةةةول إ جةةةند فةةةت ان سةةةنه  وهةةةو واواط  رةةةن،
 .    الاواز ت فت الدائ  العجز

 لشةجع بنلاشةنر ت الاواز ت لطب ا عال ت ع  الا شور  الاعلوانت بران للا ز اللت والشفنف ت اإفصند .7
 اللةت والا نطا ااي ن  اع شت اسلوى لليس   والاند ت الانل ت الاسنعدات لرد   علت ااعانل رجنل

 عاةن لز ةد قةد إا ن  ةنت للطلة  واللةت الاسةلردفت والاشةنر ع الاطةط ل ف ةذ فةت والاشةنر ت ف رن  ع شو 
 .الاواز ت فت الدولت جن   ا  ااصا هو

 وال شةةا بنلايل ةةنت، الي ةةوات اادا  لر ةة   عال ةةنت ليسةة   علةةت إ جةةنبت للاواز ةةت بنلاشةةنر ت لةةير ر .8
اانع الفسند ع   .للاسن لت الاانلف   وا 
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 التوصيات 5-2
 الي واةةت تفعلةة رةة  واةة  بنلاشةةنر ت، الاواز ةةت لطب ةةا ع ةةد ج  رةةن  ا ةة  الازا ةةن اللةةت اةة  لوجةةد العد ةةد .1

 والاعرفةةت العنلا ةةت، واةة  الابةةر  لجةةنر  الةةدول اللةةت سةةبرل ن فةةت هةةذا الاجةةنل، اةة  ياةةذل أ   تاصةةر ال
 جلانع ةةتواال قلصةةند تاال الل ا ةةت بعجلةةت الةةدفع أجةةل اةة  ااَلل ةةت هةةذه لطب ةةا فةةت سةةر عت باطةةت بةةدألو 

 . الراه  الوقت فت ال رن الينجت أا  فت  ي  واللت للبالد
 والرقنبةةةت ،العناةةةت الاواز ةةةت ول ف ةةةذ بواةةةع، الالعلرةةةت الرةةةرارات تفةةة الاجلاع ةةةت الاشةةةنر ت فةةةرا لوسةةة ع .2

ت، الاةةةد  الاجلاةةةعا ظاةةةنت و  اللشةةةر ع ت السةةةلطت اةةةع لللشةةةنور ا ةةةن وقةةةت لةةةوف راةةة  اةةةالل  ،عل رةةةن
 اللشةةةةر ع ت الاجةةةةنل  دور للرو ةةةةت إجةةةةرا ات والاةةةةنذ الاواز ةةةةت واةةةةع عال ةةةةت اةةةة   جةةةةز  والاةةةةواط    
 ، وأوجا إ فنقرن.الاواز ت عال نت لاص ا اوارد علت للرقنبت العل ن والاؤسسنت

 الااللفةت الفنعلةت ااطةراا اسةلطنعت إذا فرةط اسلداات سل و  بنلاشنر ت الاواز نت إعداد عال ت أ  .3
 شةةةةر علر ، لعز ةةةةز  سةةةةلط عو  اةةةة ر  فنلس نسةةةة و  واهلاناةةةةنلر ، قةةةة ار  لاداةةةةت فرصةةةةت أ رةةةةن لةةةدر  أ 

 عالرةةة ، وفنعل ةةةت  فةةةن   ليسةةة    سةةةلط عو  والاسةةةئولو  والعةةةنالو  بارا ةةةز وويةةةدات الي ةةة  الايلةةةت
 الاةوارد أ  لللي ةد اة  أقةوى جلاةنعتاال  سة  و  لةير ره الدول ةت والا ظاةنتاؤسسنت العاةل الاةد ت و 

 ابنشةةر  بصةةور  الاشةةنر ت  سةةلط عو  والاواط ةةو  أفاةةل، بصةةور  لسةةلاد  الااصصةت باواز ةةت الدولةةت
 ات اللت ليرا اصنلير  وللبت إيل نجنلر .الررار  لانذإ فت

 الانل ةةت للاةةوارد العةةندل اللوز ةع لاةةا  الاواز ةت بنلاشةةنر ت، ل ف ةةذ لاةةان  صةنرات آل ةةنت واةةع  جة  .4
الاةةةةوارد  لوج ةةةا  ةةةةل  اةةة  االلرةةةن أ   ا ةةة  بعال ةةةنت سةةةئول   عةةةة  اادا  الي ةةةواتالاق ةةةن   لج ةةة ول

 .الانصت أهدافر  اداتل الااصصت
للدولت واواردهن وأوجا اإ فنا ا رن وان  اصا ل ل قطنع  العنات الاواز ت ورنئا جا ع  شرت   ب، .5

وبنلش ل  الا نس  ول ل ا طرت بنللفص ل الا نس  وبان  يرا أهداا اإفصند والشفنف ت وفت الوقت
   اادا  باةةةن  اةةةد  أغةةةراا الاشةةةنر ت والنبعةةةت ولر ةةة اإ لر ةةةت شةةةب ت علةةةت الاالئةةة  وبطر رةةةت افرواةةةت

 .الي وات
 ربةةط دا ،بةةنا اليةةوافز ربةةط ارةةل ويةةدات الي ةة  الايلةةت، تفةة دار اإ اةة  جد ةةد   اةةنذج  جةة  لطب ةةا .6

 ب ةن  جد ةد ، تاينسةب  أسةنل   والاسةن لت، تالشةفنف  لفع ةل اادا ،    ةلر هةداا،بنا والاشنر ع البرااج
ل ةةل الاةةواط       ةةو  أ  اةةرور  بجن ةة  ت فةةت عال ةةنت الل ف ةةذ والالنبعةةت،الاشةةنر  الرطنعةةنت قةةدرات
 ر .لفئن بااللا بنلاشنر ت، تبنلاواز  تالالعلر الررارات ص نعت تف اللصو ت يا

 تبنلاواز ةة تصةة نعت الرةةرارات الالعلرةة تاللصةةو ت فةةو  الاشةةنر ت   ةةو  للرطةةنع الاةةنا يةةا اةرور  أ  .7
واشنر   تجز  ا  اجل  الاد    ت، الادا ت، الس ني ت، اللجنر تالص نع  ابااللا فئنل ،بنلاشنر ت

ال ةنزات الاند ةت أوالانل ةت البعةا ا افعنل فت ل ف ذ الاشنر ع الاسةلردفت يلةت لةو فةت الارنبةل لة  ا ية
 الاع و ت. أو
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اينولةةت الل،لةة  علةةت الصةةةعوبنت والليةةد نت اللةةت لعرقةةل عال ةةةت اللطب ةةا الج ةةد للاواز ةةت بنلاشةةةنر ت  .8
وصةةةوال إلةةةت و  ،اةةة  الاةةةواط  العةةةندى   ااةةة  ازا ةةةن علةةةت جا ةةةع الاسةةةلو نت، بةةةد اسةةةلفند  باةةةن ليررةةةواال
 .اقلصند ال لت للبالد، وشرع ت السنست والاسئول   ع  إدارلاال

 مجاالت البحث المستقبلية. 5-3
 علرةد البنيةث أ  اجةنل البيةث فةت اواةوع الاواز ةت بنلاشةنر ت اةنزال اصةبن  إجةرا  الاز ةد اة  الدراسةةنت 

 دراسة دور الموازنة بالمشاركة فىو رلرد بعا ااف نر الا بررت ا  البيث الارد  ارل  ،واالبينث
 .الل،ل  علت اش الت اللرر  الار بت 

 سلرانرات الايل ت واإج ب ت بنلدولت.ز ند  يج  وجود  اال 

 .عالج العجز الدائ  بنلاواز ت العنات للدولت 

    ع  اادا  الي وات بنلدولت.واع  اوذج لر ن  اادا  الاينسبت للاسئول 

 .اينربت الفسند واينسبت الاسئول   ع  اادا  الي وات 

 .دع  اإفصند والشفنف ت لألدا  الي وات وأرره علت ال نلج الروات للبالد 
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Development Bank) IDB WORKING PAPER SERIES No. IDB-WP-547. 

 
 ملحق الدراسة

 (1جدو  ررم )
 اسلانرات الدراست

عدد االسلانرت  عدد االسلانرات الاوزعت ب ن 
 الاسلرد 

عدد االسلانرت 
 الصنليت

 137 145 150  ع   طبا )ا شي   نصر(
 118 131 150 ال  طبا )الدو رت

 255 276 300 اإجانلي

 (2جدو  )
 اعناالت الربنت والصدا السلانر  االسلرصن  الاوزعت

اعنال  الرس 
 الربنت

اعنال 
 الصدا

 0.939 0.882 ادى لوافر الع نصر في اليي الذي لس   ف ا
 0.850 0.724 ادى اسنهات الاواز ت بنلاشنر ت في ز ند   فن   أدا  ويدات الي   الايلي

 0.871 0.759 الاوارد الالنيت للايل نتادى اسنهات الاواز ت بنلاشنر ت في ز ند  
 0.824 0.680 ادى اسنهات الاواز ت بنلاشنر ت في ليس   االسلرانرات بنلايل نت

 0.826 0.683 ادى اسنهات الاواز ت بنلاشنر ت في ز ند  فنعل ت أدا  ويدات الي   الايلي.

http://www.internationalbudget.org,2010,2012/
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والشةةةفنف ت لةةةألدا  اةةةدى اسةةةنهات الاواز ةةةت بنلاشةةةنر ت فةةةي ليسةةة   اسةةةلو نت االفصةةةند 
 الي واي بنلايل نت

0.844 0.918 

 0.879 0.773 ادى اسنهات الاواز ت بنلاشنر ت في ليس   عال نت لر    اادا  الي واي بنلايل نت.
اانع الاانلف   للاسن لت.  0.894 0.801 ادى اسنهات الاواز ت بنلاشنر ت في ال شا ع  الفسند وا 

 0.969 0.940 االجانلي

 (3ررم )جدو  
 هل  ل  لطب ا الاواز ت بنلاشنر ت في ا طرل  

 %   الا طرت
 %54 137  ع   طبا )ا شي   نصر(

 %46 118 ال  طبا )الدو رت(
 %100 255 اإجانلي

 (4جدو  ررم ) 
 لوز ع ع  ت الدراست وفرن  للاؤهل

 الفئت
 االجانلي الدو رت ا شي   نصر

  %   %   % 
 13 33 9 23 5 10  ررا و  ل 

 26 66 13 34 13 32 لعل   الوسط
 31 80 12 31 18 49 لعل   فوا الوسط

 27 69 11 27 16 42 لعل   جناعي
 3 7 1 3 2 4 دراسنت عل ن

 %100 255 %46 118 %54 137 اإجانلي

 (5جدو  ررم ) 
 لوز ع ع  ت الدراست وفرن  للوظ فت

 الفئت
 االجانلي الدو رت ا شي   نصر

  %   %   % 
 39 101 17 43 23 58 اعانل ير 

 21 53 11 29 9 24 ف ت
 25 63 12 31 13 32 اوظا

 15 38 6 15 9 23 الاصا
 %100 255 %46 118 %54 137 اإجانلي
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 (6جدو  )
 االالالا ب   آرا  ع  لت الدراست

 العبنر 

ق ات ت  150 طبا  = 150ال  طبا  =
دالت ع د 
0.01 

الالوسط 
 الارجح

اال يراا 
 الاع نري

 سبت 
 الاوافرت

الالوسط 
 الارجح

اال يراا 
 الاع نري

 سبت 
 الاوافرت

لوجةةةةةةةةد ي واةةةةةةةةت ايل ةةةةةةةةت للالةةةةةةةةع 
بنسةةةةةةلرالل ذالةةةةةةت، لةةةةةةد رن اةةةةةةوارد 

  نف ت ليت لصرفرن.
2.82 0.94 56.4 4.43 0.66 88.6 16.80 

الي واةةةنت الايل ةةةةت لشةةةنر  فةةةةت 
صةةةةةةةةةةةةة نعت الرةةةةةةةةةةةةةرارات وواةةةةةةةةةةةةةع 

 الس نسنت الانصت برن.
2.91 1.08 58.4 3.94 0.52 78.8 10.48 

الي واةةةةةةةةةةةةنت الايل ةةةةةةةةةةةةت لالةةةةةةةةةةةة  
سةةةةةةةةةلطنت لا  رةةةةةةةةةن اةةةةةةةةة  ز ةةةةةةةةةند  

 إ رادالرن الانصت. 
3.00 0.99 60.2 4.36 0.71 87.2 13.62 

لةةوفر السةةلطت الل ف ذ ةةت اعلواةةنت 
لفصةةةةة ل ت للجارةةةةةور عةةةةة    ف ةةةةةت 
اشةةةةةةةنر لر  فةةةةةةةت واةةةةةةةع اطةةةةةةةط 
 اواز ت اليت وليس   ل ف ذهن.

2.90 1.21 58.4 3.94 1.01 78.8 8.01 

لوجةةةةد آل ةةةةنت رسةةةةا ت  ا ةةةة  اةةةة  
االلرةةةن للجارةةةور الاشةةةنر ت فةةةت 
 عال ت اراجعت أدا  الايل نت.

2.86 1.20 57.4 4.05 0.79 81.0 10.11 

 15.44 83.0 0.47 4.15 58.0 0.86 2.90 االجانلي

 (  7جدو  )
 بنلاشنر ت فت ز ند   فن   أدا  ويداتاالالالا ب   ارا  ع  ت الدراست فت ادى  اسنهات الاواز ت 

 الي   الايلت طبرنللطب ا الاواز ت بنلاشنر ت في الا طرت. 

 العبنر 

  ق ات ت 118 طبا  = 137ال طبا  =
دالت 
ع د 
0.01 

الالوسط 
 الارجح

اال يراا 
 الاع نري

 سبت 
 الاوافرت

الالوسط 
 الارجح

اال يراا 
 الاع نري

 سبت 
 الاوافرت

 7.07 80.8 0.73 4.04 68.4 0.79 3.42لوج ةةةةا اإعلاةةةةندات لةةةةدع   رطةةةةت 
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لرةةةةةةد   الاةةةةةةدانت، ااةةةةةةن  ةةةةةة ع   
علةةةةةةت وجةةةةةةود اةةةةةةدانت االئاةةةةةةت، 

 و نف ت لاواط ت اليت.
لةةةةةةوافر اعلواةةةةةةنت عةةةةةة  ل ةةةةةةنل ا 
الاشةةةةةةةةةةروعنت الااللفةةةةةةةةةةت اللةةةةةةةةةةت 
 يلنجرةةن اليةةت، ااةةةن  سةةنه  فةةةت 
ال ةةنر أفاةةلرن  الافناةةلت ب  رةةن وا 

 أو أ ررهن الينين.

3.34 1.12 66.8 3.93 1.05 78.6 4.65 

لةةوفر آل ةةنت رسةةا ت لللواصةةل اةةع 
الجارةةةةةةةةةور أو لللرةةةةةةةةةت الشةةةةةةةةة نوى 
واالقلرايةةةةةةنت اللةةةةةةت لسةةةةةةنعد فةةةةةةت 

 ليد د أوجا اإ فنا.

3.77 0.85 75.4 4.08 0.68 81.6 3.51 

إجةةةةةةةرا  ل،  ةةةةةةةرات فةةةةةةةت أولو ةةةةةةةنت 
الي واةةةةةةت وبرااجرةةةةةةن، باةةةةةةن ف رةةةةةةن 

 ليس   لرد   الادانت.
3.64 0.96 73.2 4.25 0.68 85.0 6.21 

ليد ةةةةةةد ااهةةةةةةداا الرئ سةةةةةة ت فةةةةةةي 
 او  الاوارد الالنيت.

3.71 0.88 74.4 4.22 0.63 84.4 5.73 

 8.14 82.0 0.51 4.10 71.6 0.61 3.58 االجانلت

 (8جدو  )
 ارا  ع  ت الدراست في ادى اسنهات الاواز ت بنلاشنر ت فت ز ند  الاوارد الالنيت للايل نت

 للطب ا الاواز ت بنلاشنر ت في الا طرت.طبرن  

 العبنر 

 150 طبا  = 150ال  طبا  =
ق اةةةةةةةةةت ت 
دالةةةت ع ةةةد 

0.01 
الالوسط 
 الارجح

 
اال يراا 
 الاع نري

 

 سبت 
 الاوافرت

الالوسط 
 الارجح

 
اال يراا 
 الاع نري
 

 سبت 
 الاوافرت

اإهلاةةةةةةةةةةةةن  بإسةةةةةةةةةةةةل،الل الاةةةةةةةةةةةةوارد 
الالنيةةت بطر رةةت لرلةةل اةة  اللرةةد ر 

 واإسراا، وعد  ااان ا. 
3.09 0.86 61.8 4.01 0.94 80.2 8.79 

دعةةةةةةةة  الاسةةةةةةةةنوا  فةةةةةةةةت ااعبةةةةةةةةن  
الاةةةةةةةةةةةةةر ب ت وربطرةةةةةةةةةةةةةن بازا ةةةةةةةةةةةةةن 

2.93 0.76 58.6 3.78 0.84 75.6 9.11 
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الاةةةةدانت العناةةةةت اللةةةةت لرةةةةةدارن 
 الويدات الايل ت. 

إا ن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةت ليج ةةةةةةةةةةةةةةةةةل بعةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواط     لاطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنلبر  
يل نجةةةةةةةةةةنلر  اةةةةةةةةةةالل ااجةةةةةةةةةةل  وا 
الرصة ر لةدع  اطنلة  واصةةنلح 
أاةةةةةةةر   ذوى إيل نجةةةةةةةنت أ رةةةةةةةر 

 الينين.  

3.03 0.85 60.6 4.11 0.97 82.2 10.21 

دعةةةة  الاةةةةوارد الايل ةةةةت للا طرةةةةت 
 5.44 74.4 0.86 3.72 63.4 0.92 3.17 ولرو لرن ويس  إسل،اللرن.

الاجلاةةةةةةةةةةةةع الاةةةةةةةةةةةةد ت اشةةةةةةةةةةةةنر ت 
الفعنلةةةت، واةةةن ليررةةةت اةةة  لةةةواز  
بصةةةةةةةور  أفاةةةةةةةل بةةةةةةة   الاةةةةةةةوارد 
الااصصةةةةةةةت لليةةةةةةةت وأولو ةةةةةةةنت 

يل نجنت قنط  ا.  وا 

3.22 0.80 64.4 3.89 0.87 77.8 6.94 

 12.69 78.2 0.51 3.91 61.8 0.61 3.09 االجانلي

 (9جدو  )
ليس   اإسلرانرات بنلايل نت طبرن  للطب ا الاواز ت ارا  ع  ت الدراست في ادى  اسنهات الاواز ت بنلاشنر ت فت 

 بنلاشنر ت في الا طرت

 العبنر 
 ق اةةةةةةةةت ت 150 طبا  = 150ال طبا  =

دالةةت ع ةةد 
0.01 

الالوسط 
 الارجح

اال يراا 
 الاع نري

 سبت 
 الاوافرت

الالوسط 
 الارجح

اال يراا 
 الاع نري

 سبت 
 الاوافرت

ادرا  ا ظاةةةةنت الاجلاةةةةع الاةةةةد ت 
اها ةةةةةةةةت الاشةةةةةةةةنر ت فةةةةةةةةت ليد ةةةةةةةةد 
الاشنر ع اللت  يلنجرةن اليةت ا  
هذه الا ظانت هت أ رر ااطراا 
اعرفةةةةةةةةةةةت بإيل نجةةةةةةةةةةةةنت الاجلاةةةةةةةةةةةةع 

 الايلت.  

3.53 0.97 70.6 4.21 0.73 84.2 6.84 

ليج ةةةةةةةةل اإ فةةةةةةةةنا علةةةةةةةةت اشةةةةةةةةنر ع 
رن و ةةةةةةت، ارةةةةةةل الاالعةةةةةة  وارا ةةةةةةز 
اللرف ةةةةا، واللر  ةةةةز علةةةةت الاشةةةةنر ع 

3.03 0.94 60.6 3.88 0.93 77.6 7.81 
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اا رةةر الينيةةن و يلنجرةةن اةةواط ت 
 اليت.

إ اةةةراط الاجلاةةةع الاةةةد ت فةةةت  ةةةل 
ارايةةةةةل ليسةةةةة   اليةةةةةت  بةةةةةدأ اةةةةة  
اللاطةةةةةةة ط رةةةةةةة  الل ف ةةةةةةةذ والصةةةةةةة ن ت 

 والالنبعت.

3.14 0.89 62.8 3.71 0.99 74.2 .5.02 

داج  ظ  الاعرفت الايل ةت للاةواط     
فةةةةةةةت لاطةةةةةةة ط ول ف ةةةةةةةذ الاشةةةةةةةروعنت 
الايل ةةةةةةةت، ول اةةةةةةةةل الايل ةةةةةةةةنت هةةةةةةةةذه 

 الاعرفت بنلدع  الف ت. 

3.81 0.87 76.2 4.11 0.67 82.2 3.32 

إعةةةةةةند  لوج ةةةةةةا اسةةةةةةلرانرات البلةةةةةةد نت 
ب،ةةةةةةةةةةةرا لةةةةةةةةةةةوف ر الب  ةةةةةةةةةةةت الليل ةةةةةةةةةةةت 

 .الفر ر االسنس ت لللجاعنت 
3.34 0.80 66.8 3.82 0.77 76.4 5.26 

 9.21 79.0 0.57 3.95 67.4 0.51 3.37 االجانلي

 (10جدو  ) 
ارا  ع  ت الدراست في ادى اسنهات الاواز ت بنلاشنر ت فت ز ند  فنعل ت أدا  ويدات الي   الايلت طبرن  للطب ا 

 الاواز ت بنلاشنر ت في الا طرت.

 العبنر 

 ق اةةةةةةةةةت ت 150 طبا  = 150ال طبا  =
دالةةةت ع ةةةد 

0.01 
الالوسط 
 الارجح

اال يراا 
 الاع نري

 سبت 
 الاوافرت

الالوسط 
 الارجح

اال يراا 
 الاع نري

 سبت 
 الاوافرت

يصةةةةةةةةةول الاةةةةةةةةةواط     علةةةةةةةةةت 
الاةةةةةةةدانت والاةةةةةةةوارد بةةةةةةةنلجود  
وال ا ةةةةةةةةةةةةت الاالئاةةةةةةةةةةةةت، وفةةةةةةةةةةةةت 

 اللوق ت الا نس . 

3.29 0.54 65.8 4.12 0.87 82.4 9.95 

يل  ر ر ا  الاشة الت اللةت 
 ن ةةةةةةةت  صةةةةةةةع  يلرةةةةةةةن ف اةةةةةةةن 
ااةةةةةةةةةةةةت،  ل جةةةةةةةةةةةةت اشةةةةةةةةةةةةنر ت 
الاةةةةةةةةواط     بسةةةةةةةةب  درا ةةةةةةةةلر  

 ووع ر  برن. 

3.28 0.53 65.6 3.82 0.69 76.4 7.62 

 11.59 87.6 0.69 4.38 72.0 0.69 3.46لطب ةةةةةةةةةا طةةةةةةةةةرا أ رةةةةةةةةةر  فةةةةةةةةةن   
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لليسةةةةةةةةةةةة   الاةةةةةةةةةةةةدانت العناةةةةةةةةةةةةت 
ااس نسةةةةةةةةةةةةة ت، ارةةةةةةةةةةةةةل ال ظنفةةةةةةةةةةةةةت 

 والصيت. 
الايل ةنت لشةةعنر" ر د أ  دعة  

 سةةةن ده  فةةةت لير ةةةا أهةةةدافر " 
بةةةةةةةةدال اةةةةةةةة " " ر ةةةةةةةةد اةةةةةةةة ر  أ  

  شنر وا ف ان  عال".

3.67 0.71 73.4 3.94 0.78 87.8 3.09 

إعةةند  لوج ةةا اااةةوال العناةةت اةة  
ااي ةةةن  الرر ةةةت إلةةةت ااي ةةةن  فةةةت 
الا ةةةنطا الفر ةةةر  والايرواةةةت اةةة  

 الادانت العنات.

3.75 0.90 75.0 4.21 0.64 84.2 5.02 

 12.33 81.8 0.43 4.09 76.8 0.41 3.49 االجانلي

 (11جدو  )
ارا  ع  ت الدراست في ادى اسنهات الاواز ت بنلاشنر ت فت ليس   اسلو نت اإفصند والشفنف ت لألدا  الي وات 

 بنلايل نت طبرن  للطب ا الاواز ت بنلاشنر ت في الا طرت.

 العبنر 
 150 = طبا  150ال طبا  =

 ق ات ت
اسةةةةةةةةةةةةةةةةلوى 

 ع   الداللت
 سةةةةةةةةةةةةةةةةةبت 
 الاوافرت

 ع  
 سةةةةةةةةةةةةةةبت 
 الاوافرت

إا ن  ةةةةةةةةةةةةةت اليصةةةةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةةةةت 
الاعلواةةةةةةةةةةةنت بطر رةةةةةةةةةةةت سةةةةةةةةةةةرلت 
واعل ةةةةةةةةةةةت، باسةةةةةةةةةةةنعد  وسةةةةةةةةةةةنئل 
 اللواصل االجلانعت اليد رت. 

3.35 0.95 67.0 4.08 0.75 81.6 7.38 
دالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 0.01ع د

إشةةةةلرا   فةةةةن ات ادربةةةةت دااةةةةل 
وااي ةةةةةةةن  الا ظاةةةةةةةنت ااهل ةةةةةةةت 

قةةةةةندر  علةةةةةت اجةةةةةرا  افنواةةةةةنت 
 اب  ت علت اعلوانت صي يت.

3.40 0.91 68.0 4.38 0.68 87.6 10.54 
دالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 0.01ع د

لوط ةةةةةةد العالقةةةةةةنت بةةةةةة   قةةةةةةنط ت 
اليت الوايةد، وجعةل العالقةت بة   
الاةةةةواط  وصةةةةن ع الرةةةةرار فعنلةةةةت، 

 بدال  ا  العالقت السلب ت. 

3.53 1.07 70.6 4.15 0.70 83.0 5.96 
دالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 0.01ع د

دالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  10.79 84.2 0.73 4.21 63.0 0.95 3.15لةةةةةةوف ر الاعلواةةةةةةنت الاةةةةةةرور ت 
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للااططةةةةةة   وصةةةةةةن عت الرةةةةةةةرار 
للةةةةوف ر ب ئةةةةنت اا  ةةةةت واسةةةةن د  
 لررارات وس نسنت أ رر  فن  .

 0.01ع د

اةةةةة ح  نفةةةةةت الاةةةةةواط    الابةةةةةرر 
الروى للعال اع الي وات والررت 
برن، واللرو ج لافرو  الاسةئول ت 
 اإجلانع ت ب   س ن  اليت.

3.29 1.02 65.8 4.00 0.89 80.0 6.37 
دالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 0.01ع د

 االجانلي
3.34 0.74 66.8 4.16 0.52 83.2 11.04 

دالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
 0.01ع د

 (12جدو  )
ارا  ع  ت الدراست في ادى اسنهات الاواز ت بنلاشنر ت فت ليس   عال نت لر    اادا  الي وات بنلايل نت طبرن 

 الاواز ت بنلاشنر ت في الا طرت.للطب ا 

 العبنر 
 150 طبا  = 150ال طبا  =

 ق ات ت
اسةةةةلوى 
 ع   الداللت

 سةةةةةةةةةةةةبت 
 الاوافرت

 ع  
 سةةةةةةةةةةةةةةبت 
 الاوافرت

الاشةةةةةةةةةةةنر ت فةةةةةةةةةةةت عال ةةةةةةةةةةةت رصةةةةةةةةةةةد 
الاؤشةةةةرات االقلصةةةةند ت لر ةةةةن  أدا  
الايل ةةةةنت، للواةةةة ح أى الةةةةل فةةةةت 

 اإ فنا العن . 

2.64 1.22 56.0 4.05 0.92 81.0 11.26 
دالةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
0.01 

الاشةةنر ت فةةت عال ةةت الرقنبةةت الاد  ةةت 
اةةةةةةةةة  أجةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةربط بةةةةةةةةة   الواقةةةةةةةةةةع 
االقلصندى الرنئ  وب   س نسةت وزار  
الانل ت ولصر ينلرن بادانت أفاةل 

 للاواط  والاجلاع.

2.95 1.23 59.0 4.06 0.84 81.2 9.15 
دالةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
0.01 

الاشةةةةةنر ت فةةةةةت لر ةةةةة    ظةةةةةن  الي ةةةةة  
الايلةةةةةةت الرةةةةةةنئ ، وأ ةةةةةةواع الاةةةةةةدانت 

 اللت  ج  أداؤهن. 
2.93 1.26 58.6 3.90 1.00 78.0 7.32 

دالةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
0.01 

لةةوف ر لرةةنر ر لرةةنط ت اليةةت لارنر ةةت 
اإ رادات وال فرنت الفعل ت لليةت اةع 
اللرةةةد رات الااططةةةت للفلةةةر  الاع  ةةةت 

 السنبا.أو اع  ف  الفلر  ا  العن  

2.89 1.28 57.8 3.94 0.85 78.8 8.37 
دالةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
0.01 
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لرةةةةد   اعلواةةةةنت لسةةةةنعد فةةةةت إجةةةةرا  
ليسةةةة   ولطةةةةو ر لةةةةألدا  الي ةةةةوات 

 بنليت.  
3.09 1.31 61.8 4.33 0.67 86.6 10.26 

دالةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
0.01 

 االجانلي
2.90 0.82 58.0 4.06 0.48 81.2 14.80 

دالةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
0.01 

 

 

 (13جدو  )
اانع الاانلف   للاسن لت طبرن   ع  تارا   الدراست في ادى اسنهات الاواز ت بنلاشنر ت فت ال شا ع  الفسند وا 

 للطب ا الاواز ت بنلاشنر ت في الا طرت

 العبنر 
 150 طبا  = 150ال طبا  =

اسةةةةةلوى  ق ات ت
 ع   الداللت

 سةةةةةةةةةةةةبت 
 الاوافرت

 ع  
 سةةةةةةةةةةةةبت 
 الاوافرت

اللي ةةةةد اةةةة  أ  ل ف ةةةةذ الاواز ةةةةت لةةةة  
بنلصةةةور  الايةةةدد  اللةةةت اعلاةةةدلرن 

 السلطت اللشر ع ت.
2.92 1.36 58.4 4.32 0.67 86.4 11.33 

دالةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
0.01 

الراةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةت اللا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةز، 
والايسةةةةوب ت ودعةةةة  الاسةةةةنوا  بةةةة   

 الاواط    .
3.34 1.27 66.8 4.31 0.59 86.2 8.48 

دالةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
0.01 

اينربةةةةت اإغةةةةرا  الةةةةذى  ا ةةةة  أ  
 لعرا لا الاوظفةو  الي وا ةو  
باينولةةةةةةةةةةت إافةةةةةةةةةةن  أاةةةةةةةةةةوال اةةةةةةةةةة  
اإعلاةةةةندات اةةةة  أجةةةةل اليصةةةةول 
علةةت ا ةةنفع شاصةة ت لرةة ،  ل جةةت 
اعرفةةةت الاةةةواط     باةةةن  اصةةةا 

 لر  وف ان  ل  إ فنقا.         

3.00 1.38 60.0 4.61 0.49 92.2 13.49 
دالةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
0.01 

اينربةةت الد ارراط ةةت اللرل د ةةت بةة   
 ابةةةةةةةت اةةةةةةة  الس نسةةةةةةة    وشةةةةةةةرائح 
اجلانع ةةةةت اع  ةةةةت، للالةةةةع بةةةةنل فوذ 

3.07 1.10 61.4 4.33 0.47 86.6 12.92 
دالةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
 ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
0.01 
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فةةةت اال ةةةنر اةةة  بنلسةةةلطت، ارنبةةةل 
لعز ز اطةنلبر ، وهةت دائةر   اةرج 
ا رةةةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةةةواد ااعظةةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةة  
الاةةةةةةةةةةةةةةواط    ، و ةةةةةةةةةةةةةةل  لجنهةةةةةةةةةةةةةةل 

 ايل نجنلر  ااسنس ت.
لف  ةةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةب نت الايسةةةةةةةةةةةةةوب ت 
والاينبةةةةةةةةن ، عةةةةةةةة  طر ةةةةةةةةا الةةةةةةةةا 
اجاوعةةةنت اةةة  الاةةةواط    لالةةةنز 
بل وع الابرات، الاشةنر ت الفعنلةت، 

 ال فن  ، والردر  علت العال. 

2.84 1.13 56.8 4.51 0.59 90.2 15.89 
دالةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
0.01 

 21.07 88.4 0.32 4.42 60.6 0.73 3.03 االجانلي
دالةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
0.01 

 الانل ت الااصصت للايل نت 

 ( 14جدو  ) 
 و لنئج ليل ل اال يدار للفرا ااول ق ات اعنال االرلبنط  واح 

 الاعنل 
الر ات 
 الاردر 

 ق ات ت   
”t” 

 اسلوى الداللت  
“P” 

اعنال 
 الليد د

اعنال الليد د 
 الاصيح

 الاع و ت

 0.01 13.045 1.660 الرنبت
 اع وي 0.443 0.444

 0.01 15.440 1.243 إعداد الاواز تالاشنر ت فت 
  0.69 الاطي الاع نري لل اوذج

 اسلوى الداللت ق ات اعنال االرلبنط
0.667 0.01  

 F” 238.40“   ق ات ا
 0.01 اسلوى الداللت

 (  15جدو  ) 
 و لنئج ليل ل اال يدار للفرا الرن ت ق ات اعنال االرلبنط  واح

 الر ات الاردر  الاعنل 
 ق ات ت   

”t” 
 اسلوى الداللت  

“P” 
اعنال 
 الليد د

اعنال 
الليد د 
 الاصيح

 الاع و ت

 0.01 22.304 2.271 الرنبت
 اع وي 0.349 0.351

 0.01 12.694 0.817 الاشنر ت فت إعداد الاواز ت
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  0.55 الاطي الاع نري لل اوذج
 اسلوى الداللت ق ات اعنال االرلبنط

0.592 0.01  

 F” 161.14“   ق ات ا
 0.01 اسلوى الداللت

 (  16جدو  )
 و لنئج ليل ل اال يدار للفرا الرنلث ق ات اعنال االرلبنط  واح

 الر ات الاردر  الاعنل 
 ق ات ت   

”t” 
 اسلوى الداللت  

“P” 
اعنال 
 الليد د

اعنال 
الليد د 
 الاصيح

 الاع و ت

 0.01 28.313 2.797 الرنبت
 اع وي 0.219 0.222

 0.01 9.218 0.576 الاشنر ت فت إعداد الاواز ت
  0.54 الاطي الاع نري لل اوذج

 اسلوى الداللت ق ات اعنال االرلبنط
0.471 0.01  

 F” 84.97“   ق ات ا
 0.01 اسلوى الداللت

 (17جدو  )
 و لنئج ليل ل اال يدار للفرا الرابع ق ات اعنال االرلبنط  واح

 الاردر الر ات  الاعنل 
 ق ات ت   

”t” 
 اسلوى الداللت  

“P” 
اعنال 
 الليد د

اعنال 
الليد د 
 الاصيح

 الاع و ت

 0.01 37.273 2.887 الرنبت
 اع وي 0.336 0.338

 0.01 12.331 0.604 الاشنر ت فت إعداد الاواز ت
  0.42 الاطي الاع نري لل اوذج

 اسلوى الداللت ق ات اعنال االرلبنط
0581. 0.01  

 F” 152.056“   ق ات ا
 0.01 اسلوى الداللت

 ( 18جدو  )
 و لنئج ليل ل اال يدار للفرا الانا  ق ات اعنال االرلبنط  واح

 الر ات الاردر  الاعنل 
 ق ات ت   

”t” 
 اسلوى الداللت  

“P” 
اعنال 
 الليد د

اعنال 
الليد د 
 الاصيح

 الاع و ت

 اع وي 0.288 0.290 0.01 21.455 2.523 الرنبت
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 0.01 11.045 0.821 الاشنر ت فت إعداد الاواز ت
  0.64 الاطي الاع نري لل اوذج

 اسلوى الداللت ق ات اعنال االرلبنط
0539. 0.01  

 F” 121.99“   ق ات ا
 0.01 اسلوى الداللت

 (19جدو  )
 و لنئج ليل ل اال يدار للفرا السند  ق ات اعنال االرلبنط  واح

 الر ات الاردر  الاعنل 
 ق ات ت   

”t” 
 اسلوى الداللت  

“P” 
اعنال 
 الليد د

اعنال 
الليد د 
 الاصيح

 الاع و ت

 0.01 14.072 1.741 الرنبت
 اع وي 0.422 0.424

 0.01 14.804 1.159 الاشنر ت فت إعداد الاواز ت
  0.67 الاطي الاع نري لل اوذج

 اسلوى الداللت ق ات اعنال االرلبنط
0651. 0.01  

 F” 219.169“   ق ات ا
 0.01 اسلوى الداللت

 (  20جدو  )
 و لنئج ليل ل اال يدار للفرا السنبع ق ات اعنال االرلبنط  واح

 الر ات الاردر  الاعنل 
 ق ات ت   

”t” 
 اسلوى الداللت  

“P” 
اعنال 
 الليد د

اعنال 
الليد د 
 الاصيح

 الاع و ت

 0.01 15.859 1.648 الرنبت
 اع وي 0.597 0.599

 0.01 21.078 1.385 الاشنر ت فت إعداد الاواز ت
  0.56 الاطي الاع نري لل اوذج

 اسلوى الداللت ق ات اعنال االرلبنط
0774. 0.01  

 F” 444.298“   ق ات ا
 0.01 اسلوى الداللت

 
 


