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  العربية باللغة الخالصة

  

وتحددت مشكلة الدراسة ،  في قطاع غزة أداء اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكوميةتقيم إلىهدفت هذه الدراسة 

واقع ممارسة واستخدام المفاهيم العلمية لإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية هو ما  :ؤال الرئيس اآلتيبالس

  المحلية في قطاع غزة؟
 

ومجتمع الدراسة هو المدير المالي أو . استخدم الباحث االستبانه كأداة لجمع البيانات االبتدائية: أداة الدراسة وعينتها

قطاع في  منظمة غير حكومية 698 جمعية وكانت عينة الدراسة عبارة مسح شامل لعدد 698عدد من يقوم بمهامه في 

 جمعية 88 و غير صالحة للتحليل،ة استبان15 استبانه حيث كان الفرق عبارة عن 550وقد أجرى التحليل لعدد . غزة

  . استبانة لم تسترد45 و.لم يستدل عليها
 

 . الوصفي التحليلي اعتمد الباحث المنهج:منهج الدراسة
 

غالبية أفراد عينة ) 2.  اإلدارة المالية غير موجودة لدى الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة) 1 :نتائج الدراسة

لدى ) 4. أن اإلدارة المالية ال تحظى بالقدر المناسب من األهمية) 3. الدراسة ال يدركون المفهوم العلمي لإلدارة المالية

لم تتطور ممارسة واستخدام اإلدارة المالية كما تطور اإلطار النظري لها في أدب اإلدارة المالية لدى عينة الدراسة 

أن آراء أفراد عينة الدراسة  يتفقون على أن هناك معوقات تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة ) 5. المفكرين والكتاب

لمفاهيم العلمية لإلدارة المالية وبين األهمية التي تحظى تبين وجود عالقة بين كل من  ممارسة واستخدام ا) 6. المالية

توجد ) 8. توجد فروق جوهرية في ممارسة واستخدام الوظيفة المالية تعزى للصفات الشخصية للمدير المالي)  7. بها

استخدام توجد عالقة بين ممارسة و) 9. فروق جوهرية في ممارسة واستخدام الوظيفة المالية تعزى للعوامل التنظيمية

وجود عالقة بين وضوح مفهوم اإلدارة المالية ) 10. الوظيفة المالية ووضوح مفهوم اإلدارة المالية لدى المدير المالي

وجود عالقة سلبية بين ممارسة واستخدام الوظيفة المالية ) 11. وكل من المؤهل والخبرة والتدريب للمدير المالي

وجود عالقة بين معوقات ممارسة واستخدام ) 12. ير الحكومية بقطاع غزةوالمعوقات التي تواجهها في المنظمات غ

  . اإلدارة المالية وبين المتغيرات الشخصية للمدير المالي
 

عقد دوارات تدريبية للهيئات اإلدارية توضح ،  توفير مدير مالي أو مراقب حسابات في كل منظمة :توصيات الدراسة

أن وعمل التحليل والوصف الوظيفي، ضرورة  تخصيص إدارة مستقلة لإلدارة المالية ، المفهوم العلمي لإلدارة المالية

العمل على دراسة معوقات ممارسة ، لتي وردت في أدب وفكر اإلدارة الماليةوالوظائف اتتبني اإلدارة المالية األهداف 

، عوقاتفية التغلب على تلك المواستخدام اإلدارة المالية في تلك المنظمات حسب ظروف وبيئة كل منظمة ومن ثم كي

 .وتوصيات اخرى
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Abstract 

 
"Evaluate the financial management for Non-Governmental organization in Gaza strip" 
Study Aims: 
The purpose of this study was aimed to identify The reality  the Financial Management in 
The  Non-Governmental Organizations in the Gaza Strip. 
 
Research Methodology: Researcher used the descriptive and analytical analysis method. 
Study Tool: The researcher used the questionnaire as a tool for primary data collection of a 
direct relationship with the subject of the study. 
 
Study sample: The researcher used comprehensive survey to (698) Non-Governmental 
Organizations in the Gaza Strip. 
 
Conclusions: 
1) Financial management does not exist in the vast majority of the study sample. 2) Majority 
of the study sample are not aware of the scientific concept of the financial management. 3) 
The financial management has not given the adequate importance. 4) Financial management 
application and practices has not developed within the study sample parallel to the evolution 
of the financial management theoretical framework adopted by Finance's thinkers and 
writers. 5) Members of the study sample agree that there are obstacles facing the practicing 
and use of financial management. 6) Existed relationship was obvious between the practices 
and use of the financial management concepts and its granted interest. 7) There are 
significant differences in practicing and the use of financial function due to the personal 
characteristics of the financial manager. 8) There are significant differences in practicing and 
the use of financial function due to organizational factors. 9) There is a relationship between 
practicing and the use of financial function and clarity of the financial management concept 
of the Financial Manager. 10) A relationship exists between the clarity of the financial 
management concept and all of qualifications, experience and training of the financial 
manager. 11) The existence of negative relationship between practice and use of financial 
function and constraints that non-governmental organizations faced in the Gaza Strip. 12) 
The existence of relationship between constraints of practice and the use of the financial 
management and the personal variables of financial manager.  
 
Recommendations: 
Allocation of financial manager or comptroller for each organization, holding of training 
courses to the governing bodies that illustrates the scientific concept of financial 
management, allocation of a separate department for financial management and prepare job 
analysis and description, the necessity to adopt financial management objectives and 
functions set out in the literature and thoughts of financial management, to study constraints 
of practicing and the use of financial management in those organizations according to the 
conditions and environment of each organization and then how to overcome those obstacles, 
and other recommendations. 
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 المقـدمة 

 الدراسـةمشـكلة  

 فرضيـات الدراسـة 

 أهداف الدراسـة 

 لدراسـةأهمية ا 

 حدود الدراسة 

 هيكلية الدراسة 
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

   مقدمة  .1

التجاريـة التـي تقـوم بهـا،        لما كانت المنشآت التجارية تسعى لتعظيم األرباح الناتجة عن العمليات           

استخدمت اإلدارة المالية والقوائم المالية لقياس حجم تلك األرباح، أيضا لمقارنة النتائج الظـاهرة فـي                

تلك القوائم ألكثر من فترة مالية من حياة المشروع، بهدف التعرف على مواطن الخلل والعمل بـشكل                 

  .علمي لتقليل تكلفة الحصول على الربح

جميع القرارات اإلدارية في المنظمة لها انعكاسات وأثار مالية بصورة مباشـرة أو غيـر               ونظراً ألن   

مباشرة، فقد اكتسبت اإلدارة المالية أهمية كبيرة واحتلت مكاناً بارزاً فـي أعلـى مـستويات الهيكـل                 

  .كما تربع المدير على قمة الهرم التنظيمي في العديد من المنظمات الكبرى. التنظيمي

ية أخرى، في المنظمات غير الحكومية ال أهمية للربح ألنه ليس هدف للمنظمة، فهي تـسعى                ومن ناح 

لتقديم خدمة وفقاً ألهدافها الخيرية والتنموية، وخدمة للمجتمع المحلي، في محاولة منها للمساهمة فـي               

ات، والتي تتطلب   ومن هنا تظهر أهمية اإلدارة المالية  في تلك المنظم          .التنمية االقتصادية واالجتماعية  

اهتماماً متميزاً خصوصاً إذا ما أخذنا بعين االعتبار الظروف البيئية والـسياسية واالقتـصادية التـي                

يحياها المجتمع الفلسطيني الذي تقوم تلك المنظمات من أجل خدمته، تلك الظروف تجعل مهمة اتخـاذ                

    .القرار المالي صعبا وأكثر تعقيداً

يمكن أن تتخذه اإلدارة في المنظمات غير الحكومية يعتمد بالدرجة األولى إن أي قرار ناجح وسليم 

ومن هنا تظهر ضرورة معرفة أهمية اإلدارة المالية وأهمية دور . على الموقف المالي لتلك المنظمة

فالمدير المالي في تلك المنظمات يستطيع أن يساهم في . المدير المالي في المنظمات غير الحكومية

خدمات المجتمعية إلى عدد أكبر من مستفيدي هذه الخدمات، عن طريق اتباع نماذج وأساليب تقديم ال
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احتواء التكاليف، ترشيد قرارات االستثمار، وحسن استغالل وإدارة األصول المختلفة للمنظمة، ونحن 

لممكن حيث من ا. هنا نود التركيز علي واقع اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية وأهميتها

الزاوية األولي تعالج اإلدارة المالية كوظيفة : معالجة موضوع اإلدارة المالية من ثالث زاويا مختلفة

من وظائف المشروع الرئيسة مثل التسويق ووظيفة اإلنتاج، حيث يعهد إلى هذه اإلدارة بمسئولية القيام 

انية يمكن النظر من خاللها إلى والزاوية الث.  بعدد من الوظائف واألعمال طبقاً لوصف وظيفي محدد

حيث تستمد أهميتها من المستوى .  اإلدارة المالية كوحدة إدارية تندرج في الهيكل التنظيمي للمشروع

. وتنقسم إلى عدة أقسام داخلية طبقاً لعدد من العوامل، أهمها حجم المشروع. اإلداري الذي تنتمي إليه

رة المالية من خالل وصف األفراد القائمين عليها، وتحديد والزاوية الثالثة يمكن منها تناول اإلدا

 .الخ....المؤهل، الخبرة، السن : الشروط الواجب توافرها فيهم من حيث

تناول واقع اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية من الزوايا الـثالث            ت الدراسة هولذلك فإن هذ  

لقي الضوء على وظائف المـدير المـالي،        تبذلك   يالمذكورة مع التركيز على الجانب الوظيفي، وه      

بين خصائص وصـفات    تبين موقعها في الهيكل التنظيمي للمنظمة، و      تبرز أهمية اإلدارة المالية، و    تو

  .المديرين الماليين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

  الدراسةمشكلة .  2

  :تحاول الدراسة اإلجابة عل السؤال الرئيسي وهو

قع ممارسة واستخدام المفاهيم العلمية لإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية في قطاع ما هو وا

  غزة؟

  :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

  ما مدى وجود اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة؟ )1

 مفهوم العلمي لإلدارة المالية؟هل يدرك أفراد عينة الدراسة في المنظمات غير الحكومية ال )2
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هل تحظى الوظيفة المالية الموجودة في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بالقدر المناسـب                )3

 من األهمية؟ 

 طبقاً للمفاهيم العلمية التـي      هل يتم ممارسة واستخدام اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية          )4

 ؟وردت في أدب اإلدارة المالية

 ؟ غير الحكومية اإلدارة المالية في هذه المنظمات ممارسة واستخداملمعوقات التي تواجهما هي ا )5

  الدراسةفرضيات .  3

  :بالفرضيات اآلتية الدراسةيمكن اإلجابة على أسئلة 

  : الفرضية األولي

تحظى بها  توجد عالقة ايجابية بين ممارسة واستخدام المفاهيم العلمية لإلدارة المالية وبين األهمية التي              

 موقع اإلدارة الماليـة فـي       -ضرورة وجود إدارة مالية مستقلة تسمى اإلدارة المالية         (اإلدارة المالية   

 وجـود   – وجود وصف وظيفي لإلدارة الماليـة        –مستوى اإلدارة العليا في الهيكل التنظيمي للمنظمة        

ـ   ) مدير مالي بمؤهل علمي متخصص وخبرة وحاصل على تـدريب مناسـب            ات غيـر   فـي المنظم

  .الحكومية

  : الفرضية الثانية

 في استجابات أفراد العينة في ممارسة α=05.0توجد فروق جوهرية عند مستوى داللة 

 تخصص –مؤهل المدير المالي (واستخدام الوظيفة المالية تعزى للصفات الشخصية للمدير المالي 

في المنظمات غير الحكومية بقطاع ) مدير المالي سنوات الخبرة والتدريب لل–مؤهل المدير المالي 

 . غزة
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  : الفرضية الثالثة

 في استجابات أفراد العينة في ممارسة α=05.0توجد فروق جوهرية عند مستوى داللة 

 نوع القطاع – عمر المنظمة –حجم المنظمة (واستخدام الوظيفة المالية تعزى للعوامل التنظيمية 

  .في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة) به المنظمةالذي تعمل 

  : الفرضية الرابعة

 بين ممارسة واستخدام الوظيفة المالية ووضوح مفهوم α=05.0توجد عالقة عند مستوى داللة 

  .اإلدارة المالية لدى المدير المالي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

  : الفرضية الخامسة

مؤهل ( بين وضوح المفهوم والمتغيرات الشخصية مثل α=05.0 عالقة عند مستوى داللة توجد 

  ) سنوات الخبرة والتدريب للمدير المالي– تخصص مؤهل المدير المالي –المدير المالي 

  :الفرضية السادسة

دام الوظيفة المالية  بين ممارسة واستخα=05.0توجد عالقة جوهرية عند مستوى داللة 

  .والمعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

  : الفرضية السابعة

 بين المعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام α=05.0توجد عالقة ايجابية عند مستوى داللة 

 – تخصص مؤهل المدير المالي –مؤهل المدير المالي (شخصية اإلدارة المالية وبين المتغيرات ال

 ) عمر المنظمة–حجم المنظمة (، والعوامل التنظيمية )سنوات الخبرة والتدريب للمدير المالي
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  الدراسةف اأهد.  4

 غير الحكومية في قطاع     بصفة رئيسة إلى دراسة واقع اإلدارة المالية في المنظمات        الدراسة   ههدف هذ ت

هدف من خالل تحديد وتحليل العوامل والمتغيرات الخاصة بالوظيفة المالية في المنظمـات             تا  كم. غزة

  :األهلية إلى تحقيق األهداف الفرعية التالية

 . مدى وجود أو غياب اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزةالتعرف على )1

فـي   المالية في المنظمات غير الحكوميـة  التي تحظى بها اإلدارة  النسبية مدى األهميةتحديد )2

  .قطاع غزة

 .في قطاع غزة غير الحكومية اإلدارة المالية في المنظمات  أهداف ووظائفالوقوف على )3

ذلـك لإلطـار    التعرف على أهم وظائف المدير المالي ومسئولياته المختلفة، ومدى مطابقـة             )4

 . غزةفي قطاع غير الحكوميةفي المنظمات النظري المتعارف عليه 

المعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية في            تحديد   )5

 .قطاع غزة

  الدراسةية أهم. 5

اإلدارة المالية وأهمية قطاع المنظمات غير الحكومية في قطـاع          تستمد الدراسة أهميتها من أهمية      

من اإلجراءات، والتكلفة الماليـة الباهـضة،        المتخذ العديد     المالي ،  حيث يترتب على القرار     غزة

 إلى ترشيد وأن يسترشد بالبيانات المالية المتوفرة له، والكثير مـن             المالي ولذلك يحتاج هذا القرار   

 لذا  القرارات اإلدارية والتي ال تعطي اهتماماً فاعالً للبيانات المالية يكون مصيرها الفشل للمنظمة            

  : أهميتها من هذه الدراسةتستمد
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توضح حقيقة وأهمية اإلدارة  و ،واقع اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكوميةوتركز الدراسة على 

 التي رؤية اإلدارة العليا ألهمية الوظيفة الماليةويظهر التحليل س   وهذا .تلك المنظمات المالية في

البيانات المالية واستخدامها  ترشيد قراراتهم عندما تتوفر لديهم القدرة على التعامل مع تساعدهم في

لتحقيق أهداف إدارتهم بكفاية وفعالية، ونظراً ألن ترشيد القرارات اإلدارية يتطلب دقة المعلومات التي 

يتم استخالصها من البيانات المتاحة فإن قدرة متخذ القرار على االستفادة من هذه المعلومات أمر 

حيث تبرز أهمية . على مختلف مستويات التنظيممرشدة ضروري إلصدار القرارات العقالنية وال

  :الدراسة في أنها تفيد

رين التنفيذيين والمسؤولين المـاليين،     ي جميع العاملين في قطاع المنظمات األهلية وخاصة المد        )1

الممولين الخارجين والمحلين، المستفيدين من خدمات تلك المنظمات والمهتمين بهذا المجـال،             

 والمحاسبين المستقبلين للعمل فـي     معيات والمنظمات األهلية، الطالب     الوزارات الخاصة بالج  

 .المنظمات األهلية

جغرافيا على المنظمات غير الحكومية المتواجدة في قطاع غزة فقـط دون            الدراسة  اقتصرت   )1

الضفة الغربية وذلك لصعوبة الوصول واالتصال بمنظماتها نظرا للظروف السياسية واألمنية           

 .  تحول دون ذلكالسائدة والتي

 الدراسةهيكلية . 7

  :قام الباحث بتغطية هذه الدراسة من خالل ستة فصول مرتبة على النحو التالي

  .اإلطار العام للدراسة: الفصل األول •

 .اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية: الفصل الثاني •

  .المنظمات غير الحكومية:  الثالثالفصل •
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  .راءات الدراسةطريقة وإج: الفصل الرابع •

 . واختبار الفرضياتالدراسةومناقشة أسئلة التحليل : الفصل الخامس •

 .النتائج والتوصيات: الفصل السادس •

 المراجع •

 المالحق •
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 سابقةالالدراسات .  8

تعتبر الكتابات حول اإلدارة المالية في المنظمات األهلية قليلة وحديثة بالنسبة للعمل األهلـي العربـي                

ذها مع إهمـال التنظـيم      يا بالنسبة للوضع الفلسطيني كان االهتمام أكثر بالمشاريع وتنف        أم. بشكل عام 

لذا تم االستعانة ببعض    . المالي وهذا انعكس أيضاً على قلة الكتابات في هذا الموضوع وندرة األبحاث           

 :الدراسات ذات العالقة وهي كالتالي

   :الدراسات العربية

  )2005(الجديلي، محمد . 1

بالتحديد في قطـاع غـزة،       و نظمات غير الحكومية في فلسطين    م دور الموازنة في ال    :ة بعنوان الدراس

 من دليل المنسق الخاص لألمم المتحـدة        مجتمع الدراسة  الجديلياختار  و. وأهميتها كأداة تخطيط مالي   

ـ  المنهج الوصـفي استخدم و،2003المنظمات غير الحكومية لسنة   د  لدراسة الجوانب النظرية، واعتم

المنهج التحليلي للدراسة الميدانية والذي يعتمد على جمع البيانات عن الظـاهرة وتفـسيرها وتحليلهـا         

أهـم  مـن    و  المعدة لـذلك،   اإلستبانةجمعت البيانات األولية من خالل       و .لتصبح معلومات تفيد البحث   

 ايجابيـة نحـو     يـة ؤإن معظم المنظمات غير الحكومية لديها ر      ) 1 -: التي وصل إليها البحث    النتائج

 .خاصة بكالوريوس العلوم المالية للعمل في المجال المالي للمنظمـة          و استخدام حملة الشهادات العملية   

أن لدى العاملين   ) 3 . أن استخدام الموازنة يرتبط الى حد ما بالمؤهالت العلمية لصانعي القرارات           ) 2

إن ) 4 .مجـال اإلدارة الماليـة    التأهيـل فـي      و في المجال المالي في المنظمات ضعف في التدريب       

تعطي المنظمات اإلهتمام   ) 5 .إعدادها و المنظمات ال تهتم عادة بوجود لجنة مختصة بصياغة الموازنة        

بشكل مستقل، في حين يوجـد ضـعف فـي إعـداد             و األكبر إلعداد الموازنات على أساس المشاريع     

ظمات من عدم اإلستفادة من تحليـل       تعاني المن ) 6 .للمنظمة كوحدة واحدة   و الموازنةعلى أساس سنوي  

 إن للمنظمـات هيكليـات إداريـة      ) 7 .والفعلـي  اإلنحرافات التي قد تظهر بين المخطط في الموازنة       
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ألساسية التي يمكـن أن يعتمـد       اتنظيمية مكتوبة أو غير مكتوبة، كما توجد في المنظمات المقومات           و

فعلـي علـى أرض      و  ليست مطبقة بشكل كامـل     التنظيمية، إال أن هذه الهيكليات     عليها في الهيكليات  

ذلـك   و البشرية، و تقوم المنظمات بمحاوالت لدراسة احتياجاتها السنوية من الموارد المالية        ) 8 .الواقع

األنشطة غالبـا حـسب    و تقوم المنظمات بالبرامج  ) 9 .لكنها غير كافية   و سعيا منها لتحسين أوضاعها،   

 . القليل من المنظمات لديها مشاريع تدر دخال ثابتا وشطة،نيل لتلك البرامج أو األوتوفر التم

  

  )2005(دراسة حلس . 2

، "كأداة للتخطيط والرقابة في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيةدور الموازنة  ":الدراسة بعنوان

 الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام الموازنة كأداة تخطيط ورقابة في مؤسسات المجتمع هدفتو

تضمنها دليل المنظمات  مؤسسة 100وكانت عينة الدراسة .  الفلسطينية العاملة في قطاع غزةالمدني

 المنهج  حلسواعتمد  . الصادر من مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة2003غير الحكومية لعام 

بح التحليلي للدراسة الميدانية والذي يعتمد على جمع البيانات عن الظاهرة وتفسيرها وتحليلها لتص

 التي أهم النتائجمن  و المعدة لذلك،اإلستبانةجمعت البيانات األولية من خالل  و.معلومات تفيد البحث

 خطط طويلة األجل تقوم بإعداد معظم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية ) 1 :حلس هيوصل إليها 

 ومعظمها نات سنويةتقوم بإعداد موازكل مؤسسات المجتمع المدني ) 2. تصل مدتها إلى ثالث سنوات

 من وراء إعداد هذه الموازنات  مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية  تهدف)3.لديها لجنة موازنة

  بين أقسام ودوائر ووحدات المؤسسة مما يسهلدام الموازنة كأداة اتصال وتواصلاستخ)  أ:األتي

) ج. بالمستقبلها على التنبؤومساعدتاإلدارة م أداء يتقي) ب. انسجام وترابط واتساق هذه األقسام

الموازنة تساعد )  د.المساعدة على تحقيق أهداف المؤسسة بشكل عام، أداة فاعلة لتخصيص الموارد

لم تتمكن بعض مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية ) 4. مؤسسات المجتمع المدني على تحقيق أهدافها



  -14- 

ن في هذه المؤسسات، ومثالية األهاف من تحقيق أهدافها في الموازنة وذلك لضعف أداء العاملي

تستخدم مؤسسات المجتمع المدني ) 5. المحددة، وظروف عدم التأكد التي تعمل به المؤسسات

الفلسطينية انحرافات الموازنة في تقييم أداء المدراء فكما أن الموازنة أداة تخطيط ورقابة فهي أداة 

  .تستخدم في تقيم األداء

 

   )2003(أبو خوصة أسامة . 3

 إلى هدفت الدراسة.  "المشكالت التي تواجه المؤسسات األهلية في محافظات غزة ":الدراسة بعنوان

: نتائج الدراسة كالتاليوكانت . التعرف على المشاكل التي تواجه المنظمات األهلية في محافظة غزة

ل بسبب النظرة من المشاك% 5من مشاكل المنظمة تعود إلى العجز في التمويل، بينما % 80أن  )1

وكانت معوقات الحصول على ) 2. مشاكل العمل التطوعي% 15السلبية من المجتمع للمنظمة، و

أن % 15ورأى %  55، محدودية التمويل %30التمويل تعود إلى تدخل الجهات الممولة الخارجية 

 مصادر تمويل المنظمات )3. غياب مصادر التمويل هو المعيق لفرص الحصول على التمويل

من منظمات % 5تبرعات وهبات محلية، % 5مصادر ذاتية، % 15جهات أجنبية، % 70توزعت بين 

من % 65كما أظهرت الدراسة أن  )4. من السلطة الوطنية الفلسطينية% 5داخل الخط األخضر و

بسبب محدودية الموارد الذاتية % 20المنظمات تعاني من مشاكل مالية بسبب عدم كفاية التمويل، 

 .سبب سوء في اإلدارة المالية للمنظمةب% 15و

  

  ):2000(دراسة الجريدي . 4

 ،اإلدارة المالية في المنظمات الصناعية الليبية وسبل تطويرها  واقع وظيفةالدراسة بعنوان

. بنغازي  ميدانية على خمس وثالثون منظمة من المنظمات الصناعية الليبية العاملة في مدينة دراسة

 تقييم وظيفة اإلدارة المالية في المنظمات الصناعية الليبية الواقعة إدارتها) 1: آلتيإلى اهدفت الدراسة 
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وظائف في الواقع  بيان أوجه االختالف بين ما تقوم به اإلدارة المالية من) 2. الرئيسية بمدينة بنغازي

لمساندة تحقيق بعض األهداف الفرعية ا) 3. لي وما هو موجود في األدب المالي ذو العالقةمالع

من خالل بيان األهمية التي تحظى بها اإلدارة المالية وأهدافها  ذلك وللتعرف على واقع اإلدارة المالية،

بالوظائف المطلوبة  واألدوات واألساليب المالية التحليلية المستخدمة والمشاكل التي تقف عائقاً في القيام

من حيث المؤهل العلمي،  ين الماليينعلى النحو األفضل، إضافة إلى تحديد أهم خصائص المدير

المنظمات  وتبين أن واقع وظيفة اإلدارة المالية في. والتخصص، والخبرة، وعدد الدورات التدريبية

وكانت . ذي العالقة الصناعية قيد البحث يختلف عما هو متعارف عليه في األدب اإلداري والمالي

الليبية بمجتمع البحث تعد من المنظمات الكبيرة  ةأن المنظمات الصناعي) 1:  كالتالينتائج الدراسة

حجم القوى العاملة؛ عدد المصانع؛ حجم رأس المال؛ المبيعات  نسبياً وذلك بمقاييس حجم األصول؛

العلمي،  التأهيل العلمي المناسب للمديرين الماليين المتالكهم للخبرة الوظيفية والتخصص) 2 .السنوية

وظائف اإلدارة المالية في   تعتبر.ظيفة المحاسبية بالدرجة األولىإال أن ذلك يصب في مجال الو

رئيسي في الوظائف ذات الصبغة اإلجرائية  المنظمات الصناعية الليبية بمجتمع البحث مقتصرة بشكل

الالزمة لمقابلة المتطلبات اليومية والدورية كإثبات القيود  والتي تعني بالقيام باإلجراءات المحاسبية

اإلدارة  تواجه) 3. الكشوفات الخاصة بالرواتب واألجور وإعداد التقارير المالية ة وإعدادالمحاسبي

المنظمة أهمها عدم  المالية بجملة من المشاكل أغلبها مشاكل داخلية باإلمكان معالجتها داخل إطار

، المعلوماتغياب نظم ، اإلدارة المالية توافر الكوادر الفنية المدربة، عدم وجود وصف محدد لوظائف

المسئولين بإدارة المنظمة بالجوانب اإلدارية والفنية لوظيفة اإلدارة  عدم إلمام وعدم وضوح األهداف،و

العالقة  أما المشاكل ذات. إضافة إلى عدم وجود الصالحيات الكافية لممارسة الوظيفة المالية المالية،

المطلوبتان في القنوات التمويلية  نوع والكفاءةبالبيئة الخارجية للمنظمة فقد تركزت في االفتقار إلى الت

   .واالستثمارية في البيئة المالية الليبية
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  )1997(دراسة الباز . 5

، ومحـددات الواقـع وآفـاق    21المنظمات األهلية العربية على مشارف القرن ال   " الدراسة بعنـوان    

بينها فلسطين حيث شـملت     قد شارك في هذه الدراسة فرق عمل من الوطن العربي ومن            و ،المستقبل

هو التعرف  : وكان هدف الدراسة  .  منظمة أهلية فلسطينية   200، منها    منظمة أهلية  1565العينية الكلي   

ــات   ــس للمنظمـ ــاء المؤسـ ــض  والبنـ ــي بعـ ــة فـ ــاراألهليـ ــةاألقطـ   العربيـ

 وتركزت في عدة محـاور منهـا        .)مصر,عمان,الكويت,اإلمارات,البحرين,فلسطين,المغرب,تونس(وهي

منظمات األهليـة وإشـكالية     ت االنطالق والمشكالت واالحتياجات المؤسسية وكفاءة األداء في ال        معوقا

واعتمدت الدراسة في جمع البيانات الميدانيـة       ,وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي المقارن       . التمويل

ية من خبـرات   ما ينقص المنظمات األهل    وقد حاولت الدراسة معرفة    .األقطارعلى استبيان موحد لكل     

إلى تحسين  يؤدي  إلى تطويرها بالشكل الذي     المنظمات  تعوق أداء العمل، وكذلك الخبرات التي تحتاج        

رات بحثية في مجـالت     بوشارك في هذه الدراسة خ    . أداء المنظمة وتعظيم قدراتها على تحقيق أهدافها      

ج إلى توفير المزيد من الخبرات      ارتفاع نسبة االحتيا  ) 1:  األتي واستنتجت الدراسة عدة إدارية ومالية،    

مما يدل على وعي العاملين في المنظمات األهلية بأهمية تحسين مستوى الخبرات لالرتفاع بمـستوى               

ارتفاع نسبة الخبـرات    ) 3. القصور الكبير في القدرات والمهارات اإلدارية والمالية      ) 2. أداء المنظمة 

دور المنظمة األهلية في تدريب الفئات االجتماعيـة        الخاصة بالتدريب مما يعكس تزايد الوعي بأهمية        

 .المختلفة، في إطار العمل على رفع قدراتها العلمية ودعمها وحثها على المشاركة الفعالة
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  )1992(دراسة مطر . 6

عددها ( واقع اإلدارة المالية في المستشفيات دراسة تطبيقية على بعض المستشفيات الدراسة بعنوان

في مدينة الرياض ) بلغ عدد المستشفيات التي استجابات للدراسة ثماني عشرةسبع وعشرون، و

 إلى للتطرق لدور اإلدارة المالية في المستشفيات هدفت الدراسة وقدبالمملكة العربية السعودية، 

نتائج وأهميتها، وهل هذه اإلدارة تحظى بنفس األهمية التي تحظى بها نفس اإلدارات األخرى، وكانت 

أشارت الدراسة إلى نتيجة عامة هي اختالف واقع اإلدارة المالية في المستشفيات ) 1:  كالتاليةالدراس

أن اإلدارة المالية في المستشفيات لم تحظ بالقدر ) 2. عن اإلطار النظري الذي تعارف عليه الكتاب

 المؤهلة باإلضافة وبينت أهم أسباب غياب اإلدارة هو عدم توفر الكفاءات البشرية. المتوقع من األهمية

، %)67(العاملين في اإلدارة المالية حاصلين على المؤهالت المتوسطة ) 3. إلى صغر المستشفى

من المستشفيات لديها % 61فقط %). 70(وكذلك تقع اإلدارة المالية في مستوى اإلدارة المتوسطة 

عانيها اإلدارات المالية وأوضحت الدراسة اختالف المشاكل التي ت )4. وصف وظيفي لإلدارة المالية

  . باختالف نمط الملكية

 

 الدراسات األجنبية

  ) Matt Evans) 2007مقال  . 1

تفتقر المنظمات غير الحكومية لإلدارة . 1 خلق القيمة من خالل اإلدارة المالية المتميزةالدراسة بعنوان

م افتقار كثير من هذه المالية العملية من جانبي المستوى التنظيمي والبرامج االجتماعية، ورغ

ومن . المنظمات للموارد المتاحة هناك حاجة ملحة لتصميم إدارة مالية عملية لتلك المنظمات

 تصميم نموذج مالي إلدارة البرامج ماليا والعمل على تبسيط إدارة المشاريع، التوصيات لهذه المقالة

 واإلداري، وتحليل مردود الكلفة من وتوحيد اإلجراءات المالية وتصميم برامج لتقييم األداء المالي
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خالل القياس والمقارنة بالبرامج المنفذة من قبل منظمات مشابهة من أجل تحسين اتخاذ القرارات 

استخدام نماذج للموازنات والتنبؤ المالي مما يساعد المنظمات لتنظيم وتطوير وتبسيط . اإلستراتيجية

العمل على تطوير سياسات مالية . ارئة وغير المخطط لهاالتقارير المالية وخاصة لألمور المالية الط

التدريب على األدوات األساسية لإلدارة المالية مثل برامج الحاسوب . موحدة للمراقبة والمساءلة

  .وشجرة القرارات وتقييم وقراءة التقارير

  

  )Kern) 2002 مقالة. 2

 أهمية الموازنة كأداة  التعرف علىإلى المقالةهدفت . استخدم موازنتك كأداة تخطيط:  بعنوانمقالة

تخطيط مالي للمستقبل، وأن المنظمة غير الربحية إذا لم تخطط وتضع ميزانية للسنة القادمة بشكل 

صحيح فإنها في هذه الحالة لن تكون لديها القدرة على مواجهة المستقبل مالياً بشكل صحيح، كما 

لمنظمة غير الربحية كدليل لها لضمان مستقبل مالي بحثت الدراسة في كيفية استخدام الموازنة في ا

كما ركزت الدراسة على أن فاعلية الموازنة كأداة تخطيط تكمن في إعدادها قبل بدء السنة . أفضل

 بنتائج الجاريةالمالية وتجهيزها قبل عدة أشهر، والسماح لرؤساء األقسام بجمع ومقارنة ميزانية السنة 

  .الحاليةالسنة 

  ) Elizabeth K. Keating and Peter Frumkin) 2001دارسة . 3

: هدفت الدراسة إلى 2كيف يقيم اإلداء المالي في المنظمات غير الهادفة للربح: الدراسة بعنوان

كيف يمكن تقييم األداء المالي ) 1: هما مساعدة المشاركين في القطاعات غير الربحية للعناية بمسألتين

علومات حول األداء المالي أن تكون في متناول اليد وقابلة لالستخدام كيف يمكن للم) 2الغير ربحي؟ 

استخدام ) 1 :نتائج الدراسةمن قبل العديد من أصحاب المصلحة في منظمات غير ربحية؟ وكانت  

أنشطة المنظمة، النظام المحاسبي، اإلفصاح المالي، المراقبة هيئة م األداء المالي وتينموذج لتقي
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تناولت محددات أخرى للتقييم الدقيق لألداء ) 2. يم األداء، وقرار الدعم والمشاركةوالمتابعة، وتقي

إن : ليس وحده اإلفصاح المالي هو المجال الوحيد الذي يمكن من خالله تحسين نظام المساءلة :المالي

مين المستخد إن أعدادا كبيرة من. معظم المجاالت غير الربحية تفتقر للترتيب المحاسبية في النظم

المتاحة وكيفية الوصول إلى  المحتملين لتقارير مالية غير ربحية غير متأكدين من طبيعة المعلومات

والنتيجة النهائية التي . القراءة وتفسير البيانات المالية الكثير من المستخدمين ال يعرفون. تلك المواد

الغير ربحي واتخاذ  مات لألداءقلة من المستخدمين قادرون على إجراء تقيي: بها هي أن يمكن التنبؤ

وهنا يرى هذه المشاكل،  ونظرا التساع نطاق. قرارات واعية بشأن الدعم المستقبلي أو المشاركة

 أن النجاح االقتصادي المستقبلي في المجتمع الغير ربحي يعتمد على قدرته على التواصل الباحث

  .بفعالية ونزاهة نتائجه إلى جمهوره

 )  1996خرون، آ و (Sheng دارسة. 4

 على أربع وثالثون الدراسةكانت عينة  . 3 مجال ودور المدير المالي في سنغافورة:عنوان الدراسة

 استطالع دور المدير المالي الهدف من هذه الدراسةمنظمة وثماني مقابالت مع مدراء ماليين، وكان 

ي بيئة العمل من منافسة وعولمة في العشرة األعوام المقبلة وتغير هذا الدور مع التغيرات الحاصلة ف

وبينت هذه الدراسة أن المدير المالي لم يعد حبيساً تحت أكوام الجداول المالية بل  .وثورة معلومات

يجب أن يلعب دور حيوياً واستراتجياً مثل أعضاء اإلدارة العليا، فلم تعد التحاليل المالية وحدها العب 

النتائج وجاءت .  عوامل أخرى مثل الجودة والخدمة الموثوقةمهم وال األسعار أيضاً وحدها، بل هناك

يعملون في الضرائب من وقتهم، % 60 من أكثر :كالتالي المدير المالي بهاألهم الوظائف التي يقوم 

اإلستراتيجية، % 40نظم المعلومات اإلدارية، % 50أعمال الخزينة، % 58يعملون إدارة مالية، % 60

ولكن هذه النتائج تختلف باختالف حجم المنظمات كما .  ألعمال أخرى%10تصفية الشركات، % 20
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 البحث بأن المدير المالي يجب أن يمتلك خلفية تعليمية مناسبة، ودورات وأضاف . أشار الباحث

وفهم أكبر للبيئة التنافسية العالمية، والعولمة حيث هدمت . تدريبية مستمرة تتجاوز التدريب الرسمي

 أن يكون المدير المالي لدية المعرفة في إدارة ويجب. ي كانت سائدة بين الدولجميع الحدود الت

الموارد البشرية، ومهارات االتصال ومهارات تكنولوجيا المعلومات، والتسويق وشجاعة الوقوف ضد 

من المستجوبين أن تكنولوجيا المعلومات % 60المحن، والقدرة على تفويض المسئوليات، حيث رأى 

  .  كبيراً في مجال أعمالهمتلعب جزءا

 5 .Thomas J. Frosheiser, Brian H. Kleiner) 1992(  

 إلى التعرف على مدى هدفت الدراسة 4  اإلدارة المالية للرعاية الصحية الفاعلة:الدراسة بعنوان

أن ) 1:  ما يلينتائج الدراسةوكان من أهم . فاعلية اإلدارة المالية في منظمات الرعاية الصحية

دارة المالية ال تختلف في منظمات الرعاية الصحية عن اإلدارة المالية في منظمات الصناعات اإل

أن الوظيفة المهمة لإلدارة المالية في منظمات الرعاية الصحية والتي تعتبر متميزة )  2. األخرى

تكون لكي  )3. وتحتاج إلى خبراء إضافيين حتى تكون فاعلة هي وظيفة المقبوضات وإدارة الذمم

مديراً مالياً فعاال، ال يكفي معرفة ببيئة تحصيل الذمم الحالية، ولكن يجب على المدير المالي أن يتوقع 

إن التقلب في دورة حسابات ) 4. ويخطط لتغييرات كبيرة في معدالت وطرق وتوقيت تحصيل الذمم

  .رة الماليةالمقبوضات وإدارة الذمم ذو أهمية كبيرة على مجاالت أخرى من مجاالت اإلدا

 )Drucker ) 1990  مقالة

إلى التعرف على الموازنات والتقارير  المقالة وهدفت 5إدارة األداء لإلدارة المالية:  بعنوانالمقالة

واشتملت الدراسة على نقاط ذات عالقة . المالية ومحاسبة األموال والتدقيق في المنظمات غير الربحية
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. والرقابة ارة المالية للمنظمات غير الربحية أمر حاسم للتخطيطتعتبر اإلد) 1:بدراستي وهي كالتالي

) 3. التقارير المالية هي وثائق مراقبة وتحكم) 2. تعتبر الموازنة وثيقة تخطيط في المقام األول

التدقيق هي عملية ) 4. محاسبة األموال هي الطريقة التي من خاللها يتم توثيق الموارد المالية للمنظمة

  .في البيانات المالية للمنظمة تبار دقة واكتمال المعلومات المعروضةتستخدم الخ

 

  التعليق على الدراسات السابقة

 الفلسطينية الدراسات على التعليق

 مسارات من لنفسها حددته ما ضوء في البحثية غاياتها حققت قد السابقة الدراسات بأن المالحظ من

 المجتمع في الحكومية غير المنظمات بدور كثرأ اهتمت الفلسطينية الدراسات ولكن .وأهداف

 هذه من وقليل .وتصنيفها المنظمات هذه وتعداد التنموي، الدور منها عدة زوايا من الفلسطيني

 بعض وفي التنظيمية، النواحي من وفاعليتها أداءها وكيفية المنظمات هذه إدارة على ركزت الدراسات

 حيث الحكومية غير للمنظمات المؤسسي البناء تخص مهمة نقاط الدراسات هذه في نجد األحيان

 وتجنيد اإلستراتيجي، التخطيط األفراد، إدارة منها عام، بشكل اإلدارة في العام للضعف بعضها أشارت

  .األموال

 العربية الدراسات على التعليق

 العام فالضع مثل الحكومية غير المنظمات قطاع تواجه التي العامة المشاكل على  الدراساتركزت

الدراسة  مجتمع حيث من الدراسة هذه مع تلتقي فهي وبالتالي. ومعوقاته اإلداري األداء في

(NGOs)، اإلدارة واقع على ركزت كانت مطر دراسة ولكن .المضمون حيث من معها وتختلف 

 ةأهمي مدي الدراسة هذه بينت حيث السعودية، في الحكومية وغير الحكومية المستشفيات في المالية
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 السعودية المستشفيات في المالية اإلدارة تواجهها التي وما هي المشاكل القطاع هذا في المالية اإلدارة

 ولكنها المضمون في ودراسة الجريدي  مطر دراسة مع الدراسة هذه تلتقي وبهذا. فاعليتها من وتحد

 غير المنظمات في المالية اإلدارة بواقع الدراسة هذه اهتمت حيث الدراسة، مجتمع في تختلف

 . غزة قطاع في الحكومية

 األجنبية الدراسات على التعليق

 التقـت  فالبعض المالية باإلدارة اهتمت دراسات على اشتملت أنها نجد األجنبية الدراسات تفحص عند

 مع التقت دراسات وهناك. الدراسة مجتمع في معها واختلفت الموضوع مضمون في الدراسة هذه مع

 معها اختلفت ولكنها المالية، اإلدارة الستراتيجيات تطرقت أنها ذلك الموضوع حيث من الدراسة هذه

 دراسـة  تكن ولم حكومية، غير لمؤسسات (case studies) حالة دراسات عن عبارة كانت أنها في

 موضوعها ولكن الحكومية غير بالمنظمات اهتمت دراسة وهناك .حكومية غير المنظمات لقطاع عامة

للمنظمات غير الحكومية وتم تقييم وتحديد احتياجات تلك المنظمـات    تقييم القدرة اإلداريةانصب على

 ...  إدارة الموارد البشرية، واإلدارة المالية، والعالقات العامة في عدة مجاالت إدارية منها

 



  
 

  الثاني الفصل 

المنظمات اإلدارة المالية في 

  غير الحكومية
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  نيالفصل الثا

  مالية في المنظمات غير الحكوميةاإلدارة ال

  
 مقدمة 

 مفهوم اإلدارة المالية  

 المالية الوظيفةأهمية  

 مكان اإلدارة المالية في الهيكل التنظيمي 

 أهداف اإلدارة المالية 

 وظائف اإلدارة المالية 

 من هو؟: المدير المالي 

 موقع المدير المالي في الهيكل التنظيمي 

 سلطات وصالحيات المدير المالي 

 مؤهالت المدير المالي 

 صفات المدير المالي 
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 اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية

  مقدمة

تعتبر اإلدارة المالية حقال هاما من حقول إدارة األعمال، لكن المالحظة العملية لواقع هذا الحقل على                

ارات العديد مـن    مدى عقود سلفت كثيراً ما أظهرت عدم حصولها على االهتمام المناسب من قبل إد             

المنظمات، لقناعة لدى بعض اإلدارات بأن األمور المالية هي من اختصاص المحاسبين وحدهم، عدا              

أن العوامل التاريخية لعبت دوراً متجددا في تطوير اإلدارة المالية وجعلت الكثيـر مـن المـديرين                 

، األمر الذي أدى إلى تعزيـز       يدركون أهمية اإلدارة المالية في حماية وجود المؤسسة وتحقيق أهدافها         

مكانتها، ونقلها إلى موقع المشارك في صنع القرار على مستوى اإلدارة العليا، بعد أن كانت لفتـرات                

كنجـو  . (طويلة جداً تقوم بدور المنفذ لقرارات اتخذت في أماكن أخرى داخل المؤسسة أو المنظمـة              

 .)1997عبود، 

اإلدارة المالية، هما حقل اإلدارة المالية العامة وحقل اإلدارة         ومن المناسب اإلشارة هنا إلى حقلين من        

المالية الخاصة، وهذين الحقلين ليسا منفصلين عن بعضهما تماماً، فهما يشتركان في أنهما يعمالن في               

سوق واحدة وبينهما روابط مالية، مثل الضرائب التي تدفعها المالية الخاصة للمالية العامة، والـدعم               

تلقاه المالية الخاصة من المالية العامة، أو العكس كحاالت التبرع للمنظمات غير الحكوميـة              الذي قد ت  

ومن هنا يمكن تصنيف مالية المنظمات غير الحكومية ضمن المالية          . التي تعتبر ضمن المالية العامة    

تلقى دعما من   العامة على الرغم من أنها ليست حكومية إال أنها تستعمل المال العام، فتلك المنظمات ت              

السلطة ومن الجهات المانحة المختلفة نيابة عن الحكومة أو السلطة الفلسطينية، ولمعاونتها على الوفاء              

بالتزاماتها تجاه تنمية المجتمع الفلسطيني والقيام بدور مـساند للـسلطة يعـود بـالنفع االجتمـاعي                 

 Financial)ماليـة  وهنـا يجـدر توضـيح مفهومـان لـإلدارة ال     . واالقتصادي علـى المجتمـع  
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Management)    وتعني الوظيفة المالية أو النشاط المالي في المنظمة، وهذه الوظيفة تـشمل عمليـة 

. تحديد االحتياجات المالية وتوفير التمويل المناسب لها ثم استعمالها في حيـازة مختلـف األصـول               

وم تنظيمي ويعني الجهة التي ، وهذا مفه(Financial Department)والمفهوم الثاني الدائرة المالية 

  )1993السامرائي، . (تتولى القيام بالدور المالي للمنظمة

الزاويـة األولـي تعـالج      :  ولكن الباحث هنا سيعالج موضوع اإلدارة المالية من ثالث زاويا مختلفة          

لى هذه  اإلدارة المالية كوظيفة من وظائف المشروع الرئيسة مثل التسويق ووظيفة اإلنتاج، حيث يعهد إ             

والزاوية الثانية يمكن   .  اإلدارة بمسئولية القيام بعدد من الوظائف واألعمال طبقاً لوصف وظيفي محدد          

حيث تـستمد   . النظر من خاللها إلى اإلدارة المالية كوحدة إدارية تندرج في الهيكل التنظيمي للمشروع            

سام داخلية طبقاً لعدد من العوامـل،       وتنقسم إلى عدة أق   . أهميتها من المستوى اإلداري الذي تنتمي إليه      

والزاوية الثالثة يمكن منها تناول اإلدارة المالية مـن خـالل وصـف األفـراد       . أهمها حجم المشروع  

  .الخ....المؤهل، الخبرة، السن : القائمين عليها، وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم من حيث

لمنظمات غير الحكومية من هذه الزوايا الـثالث مـع          والبحث الحالي يتناول واقع اإلدارة المالية في ا       

التركيز على الجانب الوظيفي، وسيلقي الضوء في هذا البحث على مفهوم اإلدارة المالية ومكوناتهـا،               

ويبرز أهميتها، ويبين موقعها في الهيكل التنظيمي للمنظمة، ويوضح دور ووظائف المـدير المـالي،               

  .يين في منظمات قطاع غزةوأهم خصائص وصفات المديرين المال

ويطرح القسم الحالي عرضاً تحليلياً لما هو متاح من كتابات ودراسات تتناول موضوع اإلدارة المالية               

بصفة عامة، واإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية بصفة خاصة، ثم يقدم إطاراً نظرياً للوظيفة               

  .المالية في ضوء هذه الكتابات والدراسات
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  هوم اإلدارة الماليةمف.  1

  )1976الهواري، (تعريف 

تناول الهواري مراحل تطور مفهوم الوظيفة المالية خالل القرن الماضي، واستخلص مـن ذلـك أن                

قرار االسـتثمار   : الوظيفة المالية هي دراسة واتخاذ مجموعة من القرارات المالية، هي حسب أهميتها           

موال، قرار التمويل طويل األجـل، قـرارات إدارة رأس          طويل األجل، قرار هيكل التمويل وتكلفة األ      

  .المال العامل، قرارات استثمار قصيرة األجل، ثم قرارات التمويل قصير األجل

  )1980شوقي، (تعريف 

يرى أن تقسيم أعباء الوظيفة المالية بين المدير المالي والمراقب المالي يخضع أساساً العتبارات حجم               

وقـد لخـص الكاتـب      . حاجة إلى مثل هذا التقسيم كلما اتسع حجم المشروع        المشروع، حيث تزداد ال   

التخطيط، الرقابـة الماليـة، الحـصول علـى         : نواحي األنشطة الضرورية لوظيفة اإلدارة المالية في      

  .األموال، استثمار األموال، تم مواجهة بعض المشاكل المالية الخاصة

  ) Gup ،1983(تعريف 

وخلص إلـى أن    . ظيفة المالية منذ أوائل القرن الماضي حتى الثمانينيات       استعرض مراحل التطور الو   

اإلدارة المالية هي مجموعة من العمليات الخاصة باالستخدام األمثل للموارد المالية المتاحة للمـشروع              

التخطـيط،  : وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فان اإلدارة المالية تشتمل على         . بغرض تعظيم ثروة المالك   

أهمية تقسيم اإلدارة المالية بين المراقـب المـالي         ) Gup(كذلك يعتقد   . مار، وقرارات التمويل  واالستث

والمدير المالي، على أن يعهد للمراقب المالي بمسؤولية اإلشراف على حسابات المشروع والتعامل مع              

ير المالي فيقـوم    أما المد . الضرائب ودفع األجور والمرتبات، باإلضافة إلى معالجة البيانات المحاسبية        

إدارة النقدية، التعامل مع البنوك واألسواق المالية، إعداد الميزانيات الرأسمالية، التحليل المـالي،             : ب

كما بين الكاتب موقعها في مستوى اإلدارة العليا في الهيكل التنظيمي للمنشأة، وذلـك              . التخطيط المالي 
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ية والذي بدوره يقسم أعباء الوظيفة المالية بـين         عن طريق إنشاء وظيفة نائب مدير عام للشئون المال        

  .المراقب المالي والمدير المالي

  )1989الهندي، (و) 1986حميد، (تعريف 

 أن مفهوم الوظيفة المالية قد تطور في منتصف الخمسينيات حيث كان المحور األساس للوظيفة المالية               

ل اتخاذ القـرارات بـشأن نوعيـة األمـوال          يتلخص في تدبير األموال الالزمة للمنشأة، ثم امتد ليشم        

المطلوب تدبيرها، ثم دخلت الوظيفة المالية في مجاالت أخرى جديدة تتمثـل فـي اتخـاذ القـرارات                  

المتعلقة باالستثمارات والتمويل، وتطورت ليشمل التخطيط المالي للتعرف على ما سوف تكون عليـه              

ضيفت مهمة أخرى وهي تنمية بعـض المعـايير         األوضاع في المستقبل وذلك قبل اتخاذ أي قرار، وأ        

الرقابية للوقوف على وضعية المركز المالي للمنشأة وللحكم على مدى سالمة القـرارات التـي تـم                 

، بأن دور المدير المالي قد اتـسع        )1989الهندي،  (و) 1986حميد،  (اتخاذها بالفعل، وأضاف كالهما     

ويلي من مصادر التمويل المناسبة وتخطيط وإدارة       نطاقه ليشمل مسئولية الحصول على أفضل مزيج تم       

عمليات االستثمار في عناصر األصول الثابتة والمتداولة، باإلضافة إلى تحديد احتياجـات المـشروع              

  .المالية ووضع المعايير الرقابية على سالمة القرارات المالية

  ) Weston and Brigham ، 1987(تعريف 

لية تختلف من مشروع إلى أخر، إال أن هناك عدة وظـائف رئيـسية ال             أن تفاصيل وظيفة اإلدارة الما    

تختلف باختالف المشروع، ومن هذه الوظائف الحصول على األموال الالزمة من المصادر الخارجية             

وعند أداء هذه الوظائف فـإن المـدير        . وتوجيه األموال المتاحة للمشروع إلى االستخدامات المختلفة      

  .يط لربط المشروع بمصادر التمويل المختلفة في األسواق الماليةالمالي يلعب دور الوس

  

  



  -29- 

  )2000أبو معمر، (تعريف 

أن اإلدارة المالية بأنها أوجه النشاط اإلداري أو الوظيفة المتعلقة بتنظيم حركة األموال الالزمة لتحقيق               

  .أهداف المشروع بكفاية إنتاجية عالية والوفاء بالتزاماته

  )Lewis) ،2003تعريف 

هي  ليس احتفاظ المنظمة بسجالت محاسبية فقط، بل هي جزء مهم في برنامج اإلدارة، ويجب أن ال                  

ترى كنشاط مستقل يترك لموظفي المالية، وأضاف أن اإلدارة المالية تـشمل التخطـيط، والتنظـيم،                

مة من النواحي   ومراقبة ومتابعة الموارد المالية في المنظمة لتحقيق األهداف، وأنها ترعى صحة المنظ           

تعمل المنظمات األهلية في بيئة     : إدارة الموارد النادرة  : المالية وال تترك األشياء للصدفة وتشمل اآلتي      

وكثيراً من الممولين أصبح يهتم ويريد أن يتأكد بأن األموال التـي            . تنافسية حيث تزيد ندرة الممولين    

صص لها، وهذا ما يساعد في تحقيـق        تبرع بها تم صرفها بطريقة صحيحة وفي أوجه الصرف المخ         

كل المنظمات تواجه مخاطر داخلية وخارجيـة قـد تهـدد           : إدارة المخاطر . رسالة المنظمة وأهدافها  

، ويجب أن تدار المخاطر بطريقة لوضـع        )سحب المال، حريق المكتب، الغش    (عملياتها حتى وجودها    

اإلدارة المالية جزء من اإلدارة ككل،      : راتيجياًاإلدارة است . حد ألسبابها والتقليل من تـأثيرها إذا أمكن      

ينظرون إلى تمويـل    . وهذا يعني بأن المديرين يجب أن يكونوا مطلعين على الصورة العامة للمنظمة           

وأوضـح  . المنظمة في األمد المتوسط واألمد الطويل، وليس فقط يركزون على المشاريع والبـرامج            

Lewis)  ،2003 (   من اهتمام أقرب بأهداف المنظمة ومشاريعها،  ولذا خطوات         بأن اإلدارة المالية تتض

عندما تنشأ : Plan التخطيط . Plan- Do, Review) تخطيط، تطبيق، ومراجعة (  –اإلدارة المالية 

والخطوة الثانية تحضير خطة ماليـة للتكـاليف       . المنظمة تضع أهدافها واألنشطة لتحقيق هذه األهداف      

وبعـد الحـصول علـى      : Do  التطبيق. ين سيتم الحصول على األموال    إلنجاز تلك األنشطة، ومن أ    

  .األموال المطلوبة يتم تطبيق أنشطة البرامج لتحقيق الغايات الموضوعة في مرحلة التخطيط
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يتم مراجعة ومراقبة التقارير المالية، مقارنة الوضع الفعلـي بـالخطط المعـدة             : Review المراجعة

 المديرين إذا كانت المنظمة تسير في االتجاه الصحيح لتحقيق أهـدافها            وفي هذه المرحلة يقرر   . مسبقاً

ويتم االستفادة من هذه المرحلة لتخطيط المراحل التالية،        . ضمن الوقت المحدد والموازنات المعدة لذلك     

  .وهكذا 

ذ من مراجعة التعريفات السابقة اتفق كتاب وأساتذة اإلدارة علـى أن اإلدارة الماليـة تتعلـق باتخـا                 

وهي أداة ضرورية لدعم أهداف المنظمة، وغرضها تزويـد المعلومـات لمـساعدة             القرارات المالية،   

وتتضمن اإلدارة الماليـة الرقابـة والمحافظـة        . مدراء البرامج لتحضير خطط قصيرة وطويلة األجل      

المتطوعين وتوزيع واستثمار موارد المنظمة التي تشمل األفراد والمعدات والمساهمات غير النقدية من             

 على التـسجيل وتقريـر المعلومـات        يركز الذيأنها تذهب أبعد من من التفكير التقليدي        . والمموليين

اإلدارة المالية تميل إلى تحليل اإلداء المالي، تحديـد         . المالية إلى التركيز على التحليل وصناعة القرار      

 ويمكـن   .موارد لخلق موارد جديـدة    طرق الستخدام الموارد بفاعلية، ايجاد طرق جيديدة الستخدام ال        

. القول  بأن اإلدارة المالية تعمل على مقابلة الموارد المتاحة باألنشطة المخططة لها من قبل المنظمـة                

مراقبة فاعلية استخدام الموارد المتاحة، تحديد طرق لتخفيض وتعويض التكاليف، ايجاد طرق لتمويـل    

في  االستخدام السابق  للموارد من أجل تحديد اجتياجـات           المبادرات الجديدة، التعرف على االتجاهات      

إدارة واسـتثمار المـوارد     . ، واالحتياجات النقدية للمشاريع، والتنبؤ بالنمو المـالي       الموازنة المستقبلية 

المالية وجعلها ربحية، تطوير خطط مالية طويلة األجل لمقابلة االحتياجات المستقبلية، مراقبة ومحاولة             

  . الكبيرةمنع األخطار
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  همية الوظيفة الماليةأ.  2

ولكنه يعتمـد علـى عوامـل       . يختلف الدور الذي تؤديه اإلدارة المالية من منظمة إلى أخرى         

متعددة كحجم المنظمة وطبيعة النشاط الذي تزاوله كما يختلف المركز الذي يحتله الجهاز القائم بهـذه                

وبصرف النظـر   . ة أو لجنة فرعية أو متخصصة     الوظيفة سواء أكان القائم بهذا الدور إدارة متخصص       

 جزءاً ال يتجزأ من العملية      اعن القائم بهذا العمل فإن دور إدارة المالية كوظيفة إدارية يتمثل في كونه            

حيـث  . اإلدارية في المنظمة، فهذه اإلدارة تخدم نفس الغرض والهدف الذي تسعى المنظمة إلى تحقيقه             

لالزمة للقيام بأنشطة المنظمة، وتوجيه هـذه األمـوال إلـى نـواحي             تتولى مسئولية توفير األموال ا    

  ).1993 السامرائي،( .االستثمار المتعددة بما يحقق أهداف المنظمة بكفاءة عالية

وتلعب اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية دورا مهما في إدارة الموارد الماديـة والبـشرية،                

 من خالل إدارة إيرادات المنظمة المتنوعة، وترشيد اإلنفاق علـى           بهدف تحقيق أهداف المنظمة، وذلك    

البرامج التي تنشأ لتحقيق الهدف العام للمنظمة، فالعناصر المالية إذا ال بد من إدارتها بعقالنية، بـذلك                 

وتتركز األهمية لإلدارة الماليـة فـي الموازنـة بـين           . فهي تتحمل واجبات جسيمة ال بد من تأديتها       

. على استمرار وجود التمويل الالزم لقيام المنظمة بنشاطاتها وبرامجها المنسجمة مع أهدافها           المحافظة  

. حيث التطبيق الجيد لإلدارة المالية سيساعد المديرين في استخدام موارد المنظمـة بكفـاءة وفاعليـة               

الحترام والثقـة   هذا ما يكسبها ا   . وسيساعد المنظمة بأن تكون أكثر مساءلة أمام الممولين والمستفيدين        

، (Lewis. وسيزيد من ميزتها التنافسية في ظل ندرة المـوارد        . من جميع األطراف التي تتعامل معها     

2003(.  

البحث عن األمـوال بالكميـة المناسـبة وبالتكلفـة          : وباختصار فإن مهمة الوظيفة المالية تنحصر في      

  .ق أغراض المنظمةالمالئمة وفي الوقت المناسب وإنفاقها بالطريقة المثلي لتحقي
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  :مكان اإلدارة المالية في الهيكل التنظيمي.  3

تحتل اإلدارة المالية كتخصص وظيفي مكانة مهمة في الهيكل التنظيمي للمنظمات غيـر الحكوميـة،               

ورغم أن الهياكل المالية، تختلف باختالف نشاط المنظمات وحجمها، إال أن اإلدارة المالية تظل مـن                

لها الوظيفي متماثل مع جميع الهياكل التنظيمية بغض النظر عن النشاط التي تقوم             ناحية مظهرها وهيك  

به المنظمات، بسبب كون القرارات المالية موجودة في جميع المنظمات غير الحكومية بغض النظـر               

  ).1997، الحناوي( .عن شكلها وطبيعتها التشغيلية

 في المنظمة وفي هذا اإلطـار يقـوم كـل مـن             ويظهر الشكل الموالي موقع الوظيفة واإلدارة المالية      

  .المراقب المالي وأمين الخزانة برفع التقارير إلى نائب الرئيس للتمويل

ويقع على عاتق أمين الخزانة مسؤولية إدارة النفقات النقدية واتخاذ قـرارات اإلنفـاق االسـتثماري                

     ).1997، الحناوي(محاسبية ووضع الخطط المالية، ويتولى المراقب المالي مسؤولية الوظيفة ال
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   )1(الشكل 

  خريطة تنظيمية نموذجية

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).1997، الحناوي(: المصدر (

  

ي أن  أأن وظيفة اإلدارة المالية بمظهرها اإلداري والفني واحـدة فـي جميـع الهياكـل التنظيميـة،                  

دة في جميع شركات األعمال بغض النظر عن حجمها وطبيعتها، لكنها تفترق            االعتبارات المالية موجو  

مارس به هذه الوظيفة بين شركة وأخرى من الناحية العمليـة، األمـر   تفي مدى التنظيم والتعقيد الذي      

 )1995عقل،  (. الذي يؤدي إلى التفاوت في تفاصيل الوظيفة المالية بين الشركات المتفاوتة في الحجم            

 مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس المؤسسة أو العضو المنتدب

 نائب الرئيس للتسويقنائب الرئيس للتمويل

 المدير المالي

 مدير االئتمان مدير النقدية

       مدير التخطيط المالي مدير اإلنفاق االستثماري مدير المحاسبة المالية   مدير نظم المعلومات

 للتمويلنائب الرئيس

 المراقب المالي

 مدير م التكاليف مدير الضرائب
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ن موقع اإلدارة المالية في الهيكل التنظيمي للمنظمـات غيـر الحكوميـة يكـون بمـستوى               ورغم كو 

التخصصات الوظيفية األخرى مثل إدارة المشاريع، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة تجنيد األمـوال،             

مـستوى  وإدارة العالقات العامة باعتبارها اإلدارات التنفيذية التي تأتي بعد المستوى القيـادي األول،              

إال أن اإلدارة المالية وبسبب طبيعتها وغرضها ومهمتها تكون قريبة من قمـة الهيكـل               . المدير العام 

نوع القرارات التي تمارسها وما تتسم به من خطورة وتعقيد والتي           ) 1: التنظيمي ويعود سبب ذلك إلى    

البيانات التي تتوافر لدى    أهمية المعلومات و  ) 2. ترتبط بالهدف االستراتيجي للمنظمات غير الحكومية     

  )2000ابو معمر، (، )1991حنفي، . (اإلدارة المالية والتي تستخدمها في عملية اتخاذ القرارات

أضف على ذلك، بأن أغلب المنظمات غير الحكومية ال تميل إلى تخويل صالحيات الوظيفة الماليـة،                

إلدارة المالية مما يجعل اإلدارة المالية      ليظل األسلوب المركزي هو األساس المنظم للعالقات الوظيفية ل        

وقـد يعتقـد    . تفقد الكثير من المستويات الوظيفية الالحقة، بل تحصر مهامها في قمة الهيكل التنظيمي            

البعض أن مكان اإلدارة المالية هو ذات الموقع إلدارة الحسابات في الهيكل التنظيمي، بل لقد درجـت                 

وشركات األعمال على اعتبار أن دائرة الحـسابات مـا هـي إال             الكثير من المنظمات غير الحكومية      

اإلدارة المالية انطالقاً من االعتقاد بأن اإلدارة المالية تؤدي نفس المهام المحاسبية، وفي ذلك خطأ كبير                

بين التخصصين إال أن المحاسبة هي منهج فني للتعامل مع البيانات المحاسبية وفق قواعـد متعـارف                 

الميزانيـة العموميـة وكـشف      ( األساسية هي جمع البيانات وإعداد الحسابات الختامية         عليها فمهمتها 

في حين يتسم منهج القرارات والذي يتم من خالل البيانات المحاسبية، وعليـه فـإن الجـزء                 ) الدخل

ويالحظ مزج غير علمي بين مهـام وتخـصص ونـشاط           . اإلجرائي الذهني يطغى على هذه الوظيفة     

، وبين  اختالفـين أساسـيين بـين         )1991حنفي،  . (ة ومهام وتخصص ونشاط المحاسبة    اإلدارة المالي 

المحاسبة واإلدارة المالية يتعلق االختالف األول بأسلوب وطريقة معالجة وتسجيل التـدفقات الماليـة،              

إن الوظيفة األساسية للمحاسـبة هـي       ) 1: والثاني خاص بعملية اتخاذ القرار، ووضح وذلك كما يلي        
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 بيانات تساعد في قياس أداء شركات األعمال ومستوى ربحيتهـا، ويكمـن االخـتالف بـين                 إعطاء

فالمحاسب يلجأ إلـى المبـادئ المحاسـبية        . المحاسب والمدير المالي في معالجة اإليرادات والنفقات      

المعروفة إلعداد القوائم المالية، ولهذا فإنه يعتمد مبدأ االستحقاق في التـسجيل حيـث يـتم تـسجيل                  

في حين يهتم المدير المـالي      . إليرادات بغض النظر عما إذا كانت نقدية أو آجلة كذلك الحال للنفقات           ا

بالمحافظة على قدرة الشركة في تسديد ما عليها من التزامات، ولهذا فإنه يعمل على تـوفير التـدفق                  

والثابتـة التـي   النقدي الضروري ألداء هذه االلتزامات، وأيضا الحصول على الموجودات المتداولـة            

لذلك فإنه يهتم بتسجيل اإليرادات والنفقات لحظة حدوث التدفقات النقديـة           . تساعد على تحقيق األهداف   

الداخلة والخارجة ويمكنه ذلك من التعرف على وقت حدوث الحجز النقدي مما يكون في وضع يمكنه                

إن جوهر عمـل    ) 2. مطلوبةمن التخطيط المسبق للحصول على األموال وقت الحاجة لها وبالكمية ال          

المحاسب هو تجميع البيانات وعرضها في الحسابات الختامية، بينما يهتم المدير المالي بتحليـل تلـك                

وال يعنـي ذلـك أن   . الحسابات أمال في اتخاذ القرارات على ضوء نتائج التحليل وتفسيره لتلك النتائج         

. مع أي بيانات، ولكن لكل منهم وظيفة مـستقلة        المحاسب ال يتخذ القرارات أو أن المدير المالي ال يج         

  ).1991حنفي، (

  أهداف اإلدارة المالية.  4

يلعب النشاط المالي في المنظمات غير الحكومية بمختلف قطاعاتها االجتماعية والتنموية، دوراً بـالغ              

وعة مـن   األهمية بين األنشطة األخرى، وذلك لما يقوم به هذا النشاط من ترجمة كمية للخطط الموض              

قبل كافة األقسام، ووضعها بشكل منسق ينسجم مع األهداف العامة التـي وجـدت المنظمـة أساسـاً                  

ولذا تُشتق أهداف اإلدارة المالية أساساً من أهداف المنظمات العاملة بها، فمثالً في شـركات               . لتحقيقها

ترض وجود أهـداف محـددة      األعمال ينبغي التأكيد على أن القرارات الرشيدة والتي تتسم بالكفاءة تف          
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ولذلك يمكن القول أن مـا ترمـي إليـه          . وواضحة من الضروري حصرها وتحديدها واالتفاق عليها      

 .هدف تعظيم األرباح أو تعظيم ربحية السهم الواحد       ) 1 :اإلدارة المالية هو تحقيق هدفين رئيسيين هما      

 )2000أبو معمر،  (.حدهدف تعظيم ثروة المالك أو تعظيم القيمة السوقية للسهم الوا) 2

 هذين الهدفين جدالً ال زال مستمراً بين كتاب اإلدارة المالية حول الهدف الذي يجب أن تركز                 اوقد أثار 

عليه اإلدارة المالية كمحور لقراراتها، ويمكن القول أن الكتابات توزعت بين هذين الهدفين، فـالبعض               

جب أن تدور حوله قرارات اإلدارة المالية، فـي         يرجح األول لما فيه من محتوى ليكون الهدف الذي ي         

حين يرجح البعض اآلخر، هدف تعظيم ثروة المالك أو تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحـد كهـدف                 

استراتيجي لإلدارة المالية، رغم أن الغالبية العظمى من كتاب اإلدارة المالية قد تبنوا هدف تعظيم ثروة                

  )2000أبو معمر، (. ة للسهم الواحد هدفاً استراتيجياً لإلدارة الماليةالمالك أو تعظيم القيمة السوقي

ف اإلدارة المالية بثالثة أو أكثـر مـن األهـداف           اأهد) 2003 ،الصياح وآخرون (وفي المقابل حصر    

 Aggregating the: تجميع أكبر رصيد نقـدي للمنـشأة  ) 1 :الرئيسية والتي يمكن إيجازها فما يلي

largest Balance for the firm.    تستهدف الوظيفة المالية التقليدية وبخاصة في الشركات الفرديـة

أو ذات الحجم الصغير تجميع أكبر رصيد نقدي للمنشأة وبطبيعة الحال أن هذا الهدف مـن األهـداف                  

التقليدية التي رفضت من قبل غالبية علماء اإلدارة المالية ألنه يمكن أن يتحقق على حـساب أهـداف                  

 Achieving Theتحقيق أقصى العوائـد الممكنـة للمنـشأة    ) 2. سعى المنشأة إلى تحقيقهاأخرى ت

Maximum Possible returns for the firm     كذلك تسعى المنشأة ضمن أهـدافها إلـى أقـصى 

االعتبار عامل التوقيـت علـى      عين  العوائد الممكنة للشركة ولكن يؤخذ على هذا الهدف أنه ال يأخذ ب           

االعتبار درجة المخاطر التي تتحملها المنشأة من أجل الحصول         بعوائد، كما أنه ال يأخذ      حصول هذه ال  

على تلك العوائد باإلضافة إلى عدم وضوح ماهية العوائد هل هي عوائـد صـافية؟ أم بعـد طـرح                    

الضريبة منها؟ أم عوائد وأرباح تشغيلية؟ ولكن يمكن القول أن أهداف المنشأة الحديثة قد اختلف عـن                 



  -37- 

لكـن مـن    . وأصبح هذا الهدف مرفوضاً من قبل غالبية المنشآت الحديثة في العـالم           . هدافها التقليدية أ

الممكن أن يكون هذا الهدف ضمن األهداف العامة للمنشأة وهي إمكانية تحقيق عوائد معقولة للمنـشأة                

ة تعليـة القيمـة الـسوقي     ) 3 .وليس أقصى العوائد على حـساب عوامـل كثيـرة داخـل المجتمـع             

 لقد برز هذا الهـدف فـي الـسنوات     Overestimating the Market Value of Stocks:للسهم

األخيرة كأحد األهداف الرئيسية التي يجب على اإلدارة المالية أن تحققها وهو إيجاد قيمة أعلى للمنشأة                

راء والتـصفية   وهذه القيمة تكون إجمالية ويمكن أن يستفاد منها ألغراض عديدة منها حالة البيع والش             

الخ من األمور التي تـستلزم معرفـة قيمـة          .. واالنفصال أو التأمين أو ألغراض رقابية أو ضريبية       

  .المنشأة

إن المنظمة تعمل من  :السيولة )1 : أهم األهداف األساسية التي تسعى اإلدارة المالية لتحقيقها، وهيإن

قام، وبالتالي اسـتمرار المنظمـة فـي أداء         خالل برامج تحتاج إلى نفقات تتناسب مع حجم النشاط الم         

خدماتها يلزمه استمرار في توفر اإليرادات القادرة على تغطية تلك النفقات ومقابلتها، بمعنى آخر فإن               

أي منظمة ال تتوفر لديها سيولة نقدية لن تستطيع السير نحو تحقيق األهداف التي تسعى إلى تحقيقهـا،             

ئيسي ألي نشاط في إطار المنظمة هو السيولة النقدية، فإن توفرت           ومن هنا يتضح جليا أن العصب الر      

تـسعى اإلدارة    :الربحية االجتماعية   )2. …مع اإلدارة الحكيمة أدت الغرض المطلوب منها، وإال فال

المالية في المنظمات غير الربحية إلى تحقيق أعلى مجرى من العوائد االجتماعية للفئة المستهدفة مـن                

لعائد الذي يؤول للمجتمع والمتمثل بالمردود الذي تأتي به المنظمـة مثـل الوفـورات               نشاطها، هذا ا  

االقتصادية المحققة جراء قيام المنظمة بخلق فرص عمل أو تأسيس المشاريع الخدمية مثـل المراكـز                

  )1993السامرائي، ( .الصحية ومراكز التأهيل المجتمعي وغيرها

 يقصد بـه    PLANINGالتخطيط  ) 1: ها تمر في مراحل معينة    نإولكي تحقق أهداف اإلدارة المالية ف     

عملية قراءة المستقبل والتنبؤ به، ووضع الخطوط العريضة أي السياسات العامة التي يمكـن الـسير                
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 يعني التنظيم في اإلدارة المالية تحديد سلطات        ORGANIZATION التنظيم) 2 .عليها في المستقبل  

ل التنظيمي وتنسيق جهود األفراد الذين يعملـون فـي المؤسـسة            ومسؤوليات العاملين وتصميم الهيك   

 CONTROLالرقابـة   ) 3 .لتسهيل تنفيذ الخطوط والسياسات المرسومة بأقل تكلفة ممكنة       ) المنظمة(

هي عملية متابعة تنفيذ السياسات الموضوعة، والعمل على تقييمها واكتشاف األخطـاء فـي التنفيـذ                

  )1997كنجو عبود، ( .ات التي تعترض عملية التنفيذومعالجتها والتغلب علي الصعوب

  :وظائف اإلدارة المالية.  5

إن مهام الوظيفة المالية تعتبر جزء من المهام الشاملة للمنظمة، وال تختلف عن المهام األخـرى مـن                  

 وبالرغم من عدم االتفاق حول تقسيم الوظائف اإلدارية لإلدارة الماليـة، إال           . حيث ماهيتها ومضمونها  

أن هناك اتفاقا على أن التخطيط والرقابة والتنظيم والتحفيز تمثل الوظائف اإلدارية الرئيسة، وسـوف               

  )1975 خليل الشماع،. (نبحث هذه الوظائف هنا قدر تعلق األمر باإلدارة المالية

ختلفـة  إن أي مشروع كان تجاريا أو صناعيا أو إنتاجيا بحاجة إلى المال لإلنفاق على أوجه النشاط الم                

إلخ، وهذه النفقات قد تزداد في      ..... مثل الشراء، المصاريف اإلدارة، األجور و الرواتب، أنشطة البيع        

بعض األشهر وقد تنقص في أشهر أخرى، ومن هنا يأتي أهمية تحديد األموال الالزمة وتحديد كـذلك                 

ناسـب، كـي يـتمكن      وقتها، ومن خالل ذلك يمكن تحديد طول لتوفير المال الالزم وفي الوقـت الم             

لعل الوظيفة الثانية للجهاز تتمثل في      . المشروع من خالل ذلك تحديد تكلفة الحصول على هذه األموال         

تقدير احتياجات المشروع من األموال وتحديد النتائج المتوقعة من استخدام المال و تزداد المخاطر مع               

. ديد أو إجراء توسيع في مشروع قائم      زيادة حجم األموال المطلوبة، وهذا يحدث عند إنشاء مشروع ج         

الوظيفة الثالثة للجهاز اإلداري تكمن في دراسة المشروعات االستثمارية حيث يتم إعـداد الدراسـات               

المالية عن البدائل المطروحة أمام اإلدارة وذلك لترشيد قرارات اإلدارة التي تعتبر الوظيفة الرابعـة،               
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أبـو معمـر،    (تمثل بتسجيل العمليات سواء نفقات أو إيـرادات         أما الوظيفة الخامسة للجهاز المالي فت     

2000.(  

) تدبير احتياجات المشروع من األموال    (تمارس األجهزة المالية في غالبية المشروعات الوظيفة األولى         

في حين تكاد الوظائف األخرى تكون غير موجودة، ولعـل مـن أهـم              ) الوظيفة المحاسبية (واألخيرة  

إن عملية التخطيط عملية فكريـة      ) 1): تقدير االحتياجات المالية  ( وظيفة التخطيط    األسباب لعدم وجود  

متقدمة وعلمية، وهذا يتطلب هدم األسلوب الذي يعتمد على التواكل والعواطف ليحل محلـه أسـلوب                

) 2. يعتمد على المستقبل والتوقع المبنى على استقراء الماضي ودراسة الحاضر والتنبـؤ بالمـستقبل             

ة النسبية في معالجة المشاكل التي تنشأ من عدم التفكير في المستقبل فالكل قد تعود على معاونة                 السهول

الغير ولو كانت هذه المساعدة مبنية على عدم التفكير المسبق ودراسة األمور، يلجا إلـى أسـرته أو                  

  ).2000ر، أبو معم(أصدقائه مستغال قوة الروابط األسرية والصدقة في معالجة األمور المالية 

  من هو؟: المدير المالي.  6

أحد والمدير المالي في أي تنظيم مؤسسي هو المسئول اإلداري األول عن النشاط المالي في مشروعه،                

وبحكم وظيفته تقع عليه مـسؤولية      . األعضاء المهمين في اإلدارة العليا المسؤولة عن إدارة المشروع        

في البعد اإلداري أو الوظيفة اإلدارية يقوم المدير المـالي          . الفنيإدارة الدائرة المالية ببعديها اإلداري و     

وعة من األنشطة اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتنمية كفاءات وتوجيه ورقابـة، كبقيـة مـدراء                مبمج

أما في الجانب الفني أو مدخل اتخاذ القرارات الذي تطور مـن الناحيـة اإلجرائيـة                . الدوائر األخرى 

يقـوم المـدير    . حية التمويلية ثم إلى الناحية التمويلية االستثمارية السائدة هذه األيام           المحاسبية إلى النا  

المالي بأهم وظائفه التي تنفرد بها الوظيفة المالية عن اإلدارات األخرى أو يكون دورها مميـزاً فـي                  
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نتاجية والتسويقية  رسم السياسات المالية والمشاركة في اتخاذ القرارات المالية المؤثرة على الجوانب اإل           

  ).1996أبو صبحا، . (في المشروع بكامله

) 1 :بالرجوع إلى القوائم المالية األساسية للمشروع يمكن استخالص ثالث وظائف للمدير المالي وهي            

 تختص هذه الوظيفة بتحويل البيانات المالية إلى شكل أو نمط بحيـث             :دراسة وتحليل البيانات المالية   

عرفة جوانب القوة والضعف في المركز المالي للمـشروع، وتخطـيط عمليـات             يمكن استخالصها لم  

التمويل في المستقبل وتقدير مدى الحاجة لزيادة الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة، وبالتالي تقدير حجم التمويل              

اإلضافي المطلوب، لذلك فإن األداء الجيد لهذه الوظيفة ضروري ألداء الوظائف األخـرى الخاصـة               

يحدد المدير المالي   : تحديد هيكل أصول المؤسسة   ) 2 .يكل األصول والمركز المالي للمؤسسة    بتحديد ه 

نمط هيكل األصول وأنواعها كما تظهر بقائمة المركز المالي ويعني ذلك تحديد كمية النقود المستثمرة               

جم األمثـل   في األصول الثابتة واألصول المتداولة، وبعد تحديد هيكل األصول يحدد بقدر اإلمكان الح            

هي األصـول الثابتـة التـي        االستثماري في كل نوع من أنواع األصول المتداولة وأن يحدد أيضا ما           

ينبغي استخدامها، ومتى تصبح هذه األخيرة متقادمة فنيا ومن ثم يتم استبدالها أو تطويرهـا، وبـذلك                 

العمليات الماضـية   يتضح أن مسألة هيكل األصول ليس باألمر السهل حيث يتطلب ذلك التعرف على              

يوجد نوعين من القرارات الخاصة : تحديد الهيكل المالي للمؤسـسة ) 3 .وتفهم األهداف طويلة األجل   

، يتصل النوع األول من القرارات بتحديد المزيج المالئم للتمويل القـصير والطويـل األجـل،                ةالمالي

ة العامة، أمـا النـوع الثـاني مـن          ويعتبر ذلك من أهم القرارات المالية ألثره على الربحية والسيول         

القرارات ذات أهمية أيضا، حيث يدور حول تحديد أيهما أكثر منفعة للمؤسسة، القروض طويلة األجل               

أو قصيرة األجل في وقت معين، فقد تفرض الظروف أنواع معينة من القرارات وقد يتطلب الـبعض                 

كاليف واآلثار المترتبة على كـل منهـا فـي          منها تحليال مستفيضا ودراسة معمقة للبدائل المتاحة والت       

 )1993حنفي،  (.األجل الطويل
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دير ميتضح مما سبق أن الوظائف األساسية للمدير المالي ذات عالقة بالمركز المالي للمؤسسة، فقيام ال              

المالي بتحليل وتقييم الميزانية فهو يحلل ويدرس الوضع المالي للمؤسسة ككل ويمكنه ذلك من ضـبط                

 العمليات المالية للمؤسسة والبحث عن المراكز التي تعتبر بؤرة للمشاكل وتقويمها واتخاذ ما              أو تنظيم 

يلزم من إجراءات لمواجهتها، ففي تحليله لهيكل األصول فهو يحدد الجانب األيمـن مـن الميزانيـة                 

  .وبإقراره الهيكل المالي والتمويلي فهو يشكل الجانب األيسر من الميزانية

يهدف المدير المالي إلى تحقيق أهداف المالك، فلو نظرنا إلى شركات المساهمة            :  المالي أهداف المدير 

   .نجد المديرين من غير المالك ال يهدفون إلى تحقيق أهدافهم الشخصية كزيادة المرتبات

لكن األصح هو تعظيم ثروة المالك وإذا تحقق هذا الهدف فإنه من المفروض ضمنيا تحقق مـصالحهم                 

 وكمالحظة يعتقد البعض أن هدف المالك هو تعظيم الربح بينما يعتقد الـبعض اآلخـر أن                 الشخصية،

نه هدف قصير   أ)1 :الهدف هو تعظيم الثروة، وبصفة عامة يوجه إلى تعظيم الربح ثالث انتقادات هي            

 )3 .خذ في الحسبان المخاطرة المترتبة عن ذلـك       أي نه ال أ) 2 .األجل يمثل ذلك وجهة النظر المحدودة     

بـو عبـد اهللا عيـسى       (. يترتب عليه تدهور قيمة السهم السوقية وهو ما يتعارض مع هدف المساهم           

   ).2003وآخرون، 

  التنظيمي الهيكل في المالي المدير وظيفة موقع.  7

يتوقف موقع المدير المالي في الهيكل التنظيمي على حجم المنظمة غير الحكومية وشـكلها القـانوني،               

. ة، وعدد العاملين والموظفين، والتوزيع الجغرافي، والبيئة التي تعمل بها المنظمة          وطبيعة عمل المنظم  

وتنطوي عملية التنظيم على تحديد السلطات والمسئوليات والعالقات ضمن المنظمة وتنقسم إلى تصميم             

مالية نفسها  ولذا عملية تنظيم الوظيفة ال    . الهيكل التنظيمي وإلى تنمية الهيئة اإلدارية أو تشغيل المنظمة        

تأخذ نماذج مختلفة وليس نموذجاً محدداً، مثالً في المنظمات الصغيرة التي تتميز ببساطة نـسبية فـي                 
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تشغليها وتفويض الصالحيات في حدوده الدنيا ال تجد مديراً يقتصر عمله على الوظيفة المالية، بل تجد                

 المالية أو أحياناً رئـيس مجلـس        يقوم بالوظيفة ) عادة يكون أمين الصندوق   (عضو من مجلس اإلدارة     

ونرى أيضاً مهام ومسؤوليات أمين الصندوق تتنوع بتنوع المنظمات، وحـسب موازناتهـا،             . اإلدارة

قد يكون أمين الصندوق مسئوال مسؤولية مباشرة عن تلقي وإيداع وإنفـاق            . وحجم العمالة المهنية بها   

وحتى لو لم يكن هو     . ون المهام المطلوبة منهم   األرصدة، أو يعمل على التأكد فقط من أن اآلخرين يتم         

. الذي يعد التقارير اإلجبارية، إال أنه هو الموقع رسمياً على التقارير التي تحمل موافقة مجلس اإلدارة               

حكومية، ويفترض منه أنـه يتـصرف       الومن الناحية القانونية يكون هذا الشخص وكيالً للمنظمة غير          

ومن ناحية أخرى، إذا كبر حجم المنظمة نسبياً فإنها تعمد           .امالت المالية على مسؤولياته عند إتمام المع    

سمه ماسك دفاتر الحسابات، أو محاسب، أو مراقب، أو         ا سواء كان    –الشؤون المالية إلى مسئول مالي      

 هو الذي يتعامل عادة مع مهام مختلفة، مثل المحاسبة، ومعالجـة            -مدير مالي، أو المدير المالي العام     

انات، وإعداد التقارير المالية، وإدارة المخاطر، وشؤون المراجعة الداخلية للحـسابات، ومراقبـة             البي

ولكن يالحظ في جميع األحوال ال تترك اإلدارة        . المخزون السلعي، وشؤون الصرافة، وإعداد الموازنة     

الماليـة وتحديـد    المالية فقط للعاملين في تلك الوظيفة، بل تتدخل مجالس اإلدارة في وضع السياسات              

أوجه اإلنفاق واألوليات تبعاً للخطط اإلستراتيجية ومقابلة احتياجـات المنتفعـين وأحيانـاً الممـولين               

  ).2003بو عبد اهللا عيسى وآخرون،  (.والشرائع والقوانين الحكومية

لي  الحجم يكون المسئول الماةفي حالة المنظمات غير الحكومية كبير. (Shim. Siegel, 1998)وبين 

 أمـام   لرئيس للشئون المالية، ويحمل اسماً رئاسياً يكون مـسئوال        لنائباً  : مديراً تنفيذياً في اإلدارة العليا    

 Chief Financial)وغالباً ما يكون المسئول األول عن األمور المالية . المدير العام ومجلس اإلدارة

Officer) .           ويساعده شخصان يطلـق عليهمـا المـدير المـالي(Treasurer) المراقـب المـالي     و

(Controller).       المدير المالي أو مدير التمويل(Treasurer) .      يمثل الدور الرئيسي للمدير المـالي
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في إدارة أموال المنظمة والمحافظة على سيولتها وتأمين احتياجاتها التمويلية، وهكذا يكون دور مدير               

النقد، تنظيم العالقة مع البنوك والمؤسسات المالية،       إدارة  : التمويل واألجهزة التابعة له بالوظائف التالية     

، التـأمين علـى   )ديون المنظمة علـى الغيـر  (الحصول على التمويل الالزم للمنظمة، إدارة االئتمان       

المراقـب المـالي     .موجودات المنظمة، بشكل عـام، فهـو يمـارس األعمـال الماليـة الخارجيـة              

(Controller) : ولية المباشرة عن األمور التالية من الوظيفة الماليـة  وهو الشخص الذي يتولى المسئ

للمنظمة ومنها المحاسبة، إعداد القوائم المالية السنوية، التدقيق الداخلي، الرواتب، إعداد القوائم المالية             

وهنـاك فـرق بـين مفهـومين هـاتين      . التقديرية، وبشكل عام، فهو يمارس األعمال المالية الداخلية 

أي تـسلم أمـوال     .  ألموال المنظمة  (custodial) المدير المالي يقوم بدور الحافظ       الوظيفتين وهو أن  

استعمال موارد المنظمـة    أن  المراقب المالي فهو رقابي للتأكد من       دور  المنظمة والمحافظة عليها، أما     

 (Behar, 2002)وال يقتصر دور المدير المالي على ما ذكر سابقاً، حيث أضاف . قد تم بشكل صحيح

 أدوار أخرى للمدير المـالي فـي المنظمـات غيـر     (River Voices-Vol.11, No. 3) مجلة في

مجلس اإلدارة، حمايـة األصـول      قبل  تطوير النظام المالي لمراجعة والمصادقة من       : الحكومية ومنها 

للمنظمة وحفظ سجالت مالية دقيقة، تحديد معايير مناسبة للقيام بالوظائف الماليـة داخـل المنظمـة،                

 (Fundraising program)ضير القوائم المالية، تخطيط وتنفيذ برامج تنميـة المـوارد الماليـة    تح

وتحديد فرص التمويل، وتطوير وتطبيق إجراءات وممارسـات للموازنـات التقديريـة، واالسـتجابة           

يـذيين  للتغيرات العملية التي تؤثر على االحتياجات المالية، وإعداد التقـارير الماليـة للمـديرين التنف              

ومجالس اإلدارة، اإلشراف وتعزيز الموظفين العاملين في مجال الوظيفة المالية، يشارك فـي عمليـة               

اتخاذ القرار وحل المشاكل، يطور ويطبق نظام للمعلومات الداخلية والخارجية التي تتعلـق بـاألمور               

اء األرقـام، ويوضـح     المالية في المنظمة، بعمل مع رؤساء البرامج لتمثيل اهتماماتهم، وشرح ما ور           
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تأثيرات العمل خالل كل خطوة في التخطيط وتحضير الموازنات، يقدم للمدير التنفيذي ومجلس اإلدارة              

  .الصورة المالية، وأين تكمن المشاكل، وما هي اإلجراءات التصحيحية الالزم اتخاذها

 فإن االستفادة من خبرتـه      أيا كان موقع المدير المالي في المنظمة غير الحكومية        ووبناء على ما سبق،     

وتخصصه أمر ضروري بحيث ينبغي عدم وضع أي خطة مالية من قبل اإلدارة العليا قبل الرجـوع                 

وطبقاً لهذا المفهوم يجب أن يكـون المـدير         . إلى المدير المالي الذي يلم بالشؤون المالية في المنظمة        

همية الكبرى لعمليات التخطيط واالسـتثمار      األ: المالي قريباً من قمة الهيكل التنظيمي لعدة أسباب منها        

أهمية المعلومات التي تتوافر لـدى اإلدارة الماليـة         . والتمويل التي يعتبر المدير المالي مسؤوالً عنها      

أهمية القرارات المالية في حياة المنظمة ومستقبلها، األمـر الـذي           . للمنظمة في عملية اتخاذ القرارات    

 ).2003أبو معمر،  (.ة باألمور المالية على معلومات دقيقةيوجب بناء القرارات المتعلق

  سلطات وصالحيات المدير المالي.  8

إن تداخل الوظيفة المالية مع الوظائف األخرى في أي منظمة سواء ربحية أو غير هادفة للربح يقـود                  

الذي يقوم به    للدورومن هنا ال غرابة أال نجد نموذجاً واحداً         . إلى صعوبة تحديد مجال الوظيفة المالية     

فنجد اختالفات في السلطات والصالحيات بين مـدير        . المدير المالي في المنظمات التي بها مدير مالي       

ويعود ذلك جزئياً إلى اخـتالف خبـرات ومـؤهالت المـديرين            . وبين منظمة وأخرى  . مالي وآخر 

 ومن هنا نشاهد فـي      .الرئيسين من جهة ومجالس اإلدارة ومدى تفويضهم للصالحيات من جهة أخرى          

بعض المنظمات غير الحكومية أن كثير من القرارات المالية تؤخذ خارج مكتب المدير المالي، مبقيـة                

للمكتب تنفيذ القرارات التي اتخذت ضمن لجان،  وتنفيذ السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بناء                

  . على توجيهات المدير العام أو المدير التنفيذي
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السلطة التنفيذية ويمارسها علـى مـوظفي دائرتـه، الـسلطة           : المالي يتمتع بالسلطات التالية   فالمدير  

. الوظيفية ويمارسها على موظفين من خارج دائرته ولكنهم يقومون بأعمال لها عالقة باإلدارة الماليـة              

ـ  السلطة االستشارية ويمارسها على زمالئه في نفس المستوى اإلداري أو رؤسائه عندما يطلـب               ه من

 (Hakein, Seidner, 1998) .ذلك

  مؤهالت المدير المالي .  9

إن طبيعة عمل المنظمة غير الحكومية وتنوع مشاريعها تحدد المؤهالت العلمية التي يجب توفرها في               

فإذا كانت المنظمة صغيرة ومشاريعها محدودة فتكون جل هم الوظيفة الماليـة القـبض             . لمدير المالي ا

أما إذا كانت المنظمة كبيرة ولديها مـشاريع        . ج المدير المالي إلى مؤهالت عالية     والصرف، فال يحتا  

متنوعة وأعمال معقدة فيفضل المدير المالي الحائز على بكالوريوس أو ماجستير في اإلدارة المالية أو               

مع خبرة طويلـة فـي أعمـال        " تشارترد" أو   CPA" رتفايديس"المحاسبة أو مؤهل مهني عالمي مثل       

ؤهالت التـي  موأضاف بعض ال (Hakein, Seidner, 1998) .اسبة واإلدارة والتخطيط الماليالمح

خبرة وتدريب في مجال اإلدارة الماليـة والرقابـة الداخليـة،           : يجب توافرها في المدير المالي ومنها     

ي تطوير  المعرفة في رسالة المنظمة وبرامجها وعالقتها بالمتطلبات المالية ومحتوياتها، خبرة عملية ف           

 عملية في مجال المحاسبة، اللباقـة، ومهـارات االتـصال           ةالموازنات وتحضير القوائم المالية، خبر    

  .والقدرة على اتخاذ القرار، األمانة واالستقامة وااللتزام برسالة المنظمة وأهدافها

  

  صفات المدير المالي. 10

بية فإنه يجب أن يكون قادرا على التنظيم        إضافة لكون المدير الماليللمنظمة المترجم للمعلومات المحاس      

ويقتضي هذا أن يكون لدى المدير المالي المهارات الفنية والمحاسـبية وأيـضا المهـارات        .  واإلدارة
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ينطبق هذا على اإلدارة المالية واإلدارة في األقـسام         (المبدأ األول لإلدارة الجيدة      .النوعية للمدير الجيد  

فبغض النظر عمن ينجز العمل فيبقـى المـدير هـو           . ة كفاءة الموظف  هو أهمي ) األخرى في المنظمة  

   . (Gabrielle, 2001) .المسئول عن النتيجة

فارضا للنظام أو    قابال للتكيف أي باستطاعته أن يكون معلما      : ولذلك يجب على المدير المالي أن يكون      

قـادرا علـى    ): لبق(سي  دبلوما.  لممارسة السلطة ومراعاتها   ءشخص كف : قائد حازم . صانع القرار 

ومـن األسـباب   ). موضوعي، لبق، متعاون وصارم دون أن يكون مـستبدا      (االتصال اإليجابي البناء    

يمكـن  (عدم القدرة لإلبقاء على الموظفين ذوي الكفاءة        : الرئيسية للفشل اإلداري للمدير المالي تتضمن     

اإلحجام عن  ). زة ومرضية للموظف  عدم توفير بيئة محف   لأن يعزى هذا إلى سوء اختيار المرشحين أو         

يجب أن يعتمد مديرو المالية على      . كون الفاعل مقابل المنسق للمهام    : تفويض المسئولية وتحديد المهام   

يجـب أن يبقـى      .عدم القدرة على اتخاذ قرارات فعالة     . قدرات الموظفين والتي تتطلب الصبر والفهم     

ة بدوره اإلداري ومراقبته باستمرار أو اختبار فعله فيما         المدير المالي مدركا للمزالق واألخطار المتعلق     

وبهذا يكون المدير المالي قادرا على الحفاظ على نظرة صحيحة بحيـث توجـه              . يتعلق بهذه األخطار  

ويكون المدير المالي في موقع يمكنـه مـن         . األنشطة واألهداف اإلدارية للوصول إلى أهداف التنظيم      

ليات اليومية للمنظمة وسيكون باستطاعته رؤية االتجاهات، نقاط القوة         الحصول على نظرة شاملة للعم    

  )2000أبو معمر، (. والضعف وفرص التحسين

ومن االستعراض السابق ألراء الكتاب والباحثين، يتضح أن هناك إجماعاً شبه تام على أهمية الوظيفة               

ن أداء هذه الوظيفة قد يختلف مـن        إ. المالية في المنظمات سواء الهادفة للربح أو غير الساعية للربح         

هناك عدة مبادئ وأسس ال يوجد خالف عليها، منها         أن  مشروع إلى آخر طبقاً للعديد من العوامل، إال         

وأنـه  . ختص باتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالتمويل واالستثمار وتوزيع األرباح        تاإلدارة المالية   أن  

إن المدير المالي يعتمد على عدد من األدوات والوسائل التي          لكي يمكن الوصول إلى أفضل القرارات ف      
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كذلك تبين أن هناك شبه إجماع على وجود اإلدارة المالية فـي المـستوى اإلدارة               . تحقق هذا الغرض  

ن أن اإلدارة المالية في     يوكما تب . العليا مع تقسيم أعباء هذه الوظيفة بين المدير المالي والمراقب المالي          

. ر الربحية قد تطورت من وظيفة إمساك الدفاتر بطرق بدائية إلى وظيفة غاية في التعقيد              المنظمات غي 

وأن أبعاد هذه الوظيفة تبدلت من وظيفة تنفيذية إلى وظيفة إدارية تختص باتخاذ العديد من القـرارات                 

. مات المختلفة اإلدارية الهامة، والتي تتعلق بكيفية الحصول على األموال وكيفية توجيهها إلى االستخدا           

كما أوضحت الكتابات السابقة أن المدير المالي قد أصبح عضواً هاماً في مجلـس اإلدارة للمنظمـات                 

ق أهداف المنظمة غير الحكومية يعتمد على كفاءته في أداء وظيفتـه كمـا              أن تحقي كما  . غير الربحية 

الزمة وكيفية استخدامها للوصـول     كذلك تبين أن المدير المالي يجب أن يلم باألدوات المالية ال          . ينبغي

 .التحليل المالي، الموازنات التقديرية، تحليل التعادل، والميزانية الرأسمالية       : إلى أفضل القرارات، مثل   

(Gabrielle, 2001)  ،) ،2000أبو معمر(  



  الثالثالفصل 

   المنظمات غير الحكومية

  في قطاع غزة
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  الثالثالفصل 

  المنظمات غير الحكومية

  
 ةمقدم 

 مفهوم المنظمات غير الحكومية 

 أهمية المنظمات غير الحكومية في التنمية 

  تمويل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية 

  التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية 
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  الثالثالفصل 

  المنظمات غير الحكومية

  المقدمة

بالمنظمـات غيـر    في هذا الفصل سنحاول أن نلقي الضوء على بعض النقاط ذات العالقـة              

الحكومية، منها مفهوم المنظمات غير الحكومية، وأهميتها في عملية التنمية، ثم نظـرة عامـة علـى                 

  .المنظمات العاملة في قطاع غزة، وما هي بعض التحديات التي تواجه تلك المنظمات

 إن الدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في دعـم عمليـة التنميـة االقتـصادية                

فبينمـا  . واالجتماعية المستدامة أعطاها اهتماما وخاصة خالل السنوات األخيرة من القرن العـشرين           

بقيت بعض المنظمات غير الحكومية تؤدي دورها التقليدي في أعمال اإلغاثـة واإلحـسان، وتقـدم                

ا الحـدود   الرعاية االجتماعية الممكنة على الصعيد المحلي، نالحظ انطالق القسم اآلخر منها متجـاوز            

اليوم تلعب المنظمات غير الحكومية أدوارا      . المحلية والوطنية متجها صوب الساحات الدولية والعالمية      

ايجابية متنوعة في أهدافها ووسائل عملها ومصادر تمويلها وقدراتها، وقد مكنها ذلك فـي الحـصول                

. ا في الميادين المختلفة   على دعم شعبي واحترام دولي بارز مما كان له أثر جلي في وضوح مساهمته             

وهذا ما دعا المنظمات الدولية والدول المتقدمة صناعيا على أن تعتمد عليها كثيرا في تنفيذ مساعداتها                

وبرامجها التنموية في الدول النامية، مما أدى إلى إكسابها قوة ونفوذا في تلك الدول، والحكمـة فـي                  

ها أكثر كفاءة وأقل بيروقراطيـة مـن المنظمـات          االعتماد على المنظمات غير الحكومية ترجع لكون      

  )2002الهيتي، (. الحكومية في الدول النامية
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أما في فلسطين، فقد شهدت المنظمات غير الحكومية تطورا ملحوظا خالل السنوات المنصرمة سـواء               

والت وقد ارتبط ذلك بطبيعة التح    . من حيث أعدادها أو تنوع قاعدة أنشطتها، والتشريعات الخاصة بها         

حيث لعبت دورا مهمـا فـي       . التي شهدها البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي لفلسطين       

واسعة في ظل االحتالل اإلسرائيلي شملت مجاالت الحيـاة الميدانيـة فبعـد أن أكمـل                 توفير خدمات 

عن الوجود  فاعاالحتالل سيطرته على مناطق غزة والضفة بدأ المجتمع الفلسطيني في تشكيل آليات الد

 وقـد أضـافة   .والقطاع بشكل أكثر فعالية فقد اتسعت خدماتها التطوعية الجماهيرية في أنحاء الضفة

 عـامالً   10,375، حـوالي    2001االحصائيات بأن قطاع المنظمات غير الحكومي استوعب في عام          

لغربية وقطاع غـزة،    تفيد في الضفة ا   س مليون م  4.5بأجر، وبلغ عدد المستفيدين في نفس العام حوالي         

 دوالراً أمريكي في عام     112,726,506 المنظمات غير الحكومية      تلك وبلغ اجمالي ايرادات التي تلقتها    

ولقد أشارت احصائيات البنك الدولي إلى أن حجم التمويل الكلي للقطاع غير             .)2007حماد،   (.1999

 مليـون دوالراً أمريكـي      180-120ن  ، قد بلغ ما بي    1993الحكومي الفلسطيني ما قبل اتفاقيات اسلو       

عبد الهادي،  . ( مليون سنوياً مباشرة بعد قيام السلطة الفلسطينية       60سنوياً، بينما انخفض هذا المبلغ إلى       

2002 .(  

  :مفهوم المنظمات غير الحكومية.  1

إن تزايد ظهور المنظمات غير الحكومية قد جاء نتيجة الطلب لالستقاللية وتقويـة مؤسـسات             

مية المستدامة والمجتمع المدني، ولتتحدى المؤسسات الرسمية للدولة ومؤسسات القطـاع الخـاص             التن

التجارية، ولخلق التوازن المطلوب في المجتمع، فالمنظمات غير الحكومية هـي المنظمـات التـي ال          

ظمات تكون جزاءا من الهيكل التنظيمي لجهاز الدولة وال هي منظمة تهدف إلى تحقيق الربح مثل المن               

في القطاع الخاص، بكلمة أخرى هي منظمات ال يستفيد منها القائمون على إدارتها من عائد أنـشطتها              
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وأن أهم ما يميـز المنظمـات        .وبرامجها أي منفعة شخصية، بل نشاطاتها وبرامجها لخدمة هدف عام         

لخاصة، كان  غير الحكومية عن غيرها من المنظمات هي رسالتها والغرض من إنشائها، فالمنظمات ا            

الغرض من إنشائها هو تحقيق الربح، والحكومية وجدت للدفاع عن البالد وحماية مكتسباتها، وأمنهـا               

القومي لتحقيق األمن والعدالة بين أفراد المجتمع والعمل على تحقيق الرفاهية العامة للمجتمع بتحقيـق               

 الحكومية وجدت غالبـا لتقـديم       النمو االقتصادي، والقضاء على البطالة، في حين أن المنظمات غير         

بعض الخدمات ودعم بعض التوجهات في مجاالت متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية مثل، تنبيـه              

المجتمع لبعض المخاطر البيئية واالجتماعية أو تقديم الرعاية الصحية أو خدمات تعليميـة وتربويـة               

العام ألهمية توفير األمن االجتماعي ورفاه      وثقافية واجتماعية وغيرها من األسباب التي تحمل الطابع         

  )2002الهيتي، . (المجتمع بصفة عامة

ويمكن القول بأن المنظمات غير الحكومية وجدت أو أنشئت لكي تقدم خدمات لـيس هـدفها                

الرئيس تحقيق الربح منها، ودخلها وأصولها يجب أن يوجه لخدمة رسالتها والهدف األساسـي الـذي                

 حالة حل أو إنهاء المنظمة يجب أن ال يذهب أي شـيء منهـا إلـى أفـراد أو           أنشئت من اجله، وفي   

، المنظمة الحكومية بأنها هيئة مؤلفة من سبعة أشخاص         )1996،  الراوي(فقد عرف   . منظمات خاصة 

فأكثر، غرضها األساسي تنظيم مساعيها لتقديم الخدمات االجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو أي نوع               

ن تستهدف من نشاطها أو عملها جني الربح المادي واقتسامه أو تحقيق المنفعـة              أطنين دون   آخر للموا 

المنظمات غير الحكوميـة بأنهـا منظمـات أو         ) 1997،مدني(ومن ناحية أخرى، وصف     . الشخصية

مؤسسات اجتماعية غير ربحية ال صلة لها بمؤسسات الدولة الرسمية، أو بمؤسسات القطاع الخـاص               

 الربح بشكل أساسي، ومن يقوم بإنشاء هذه المؤسسات هـم األفـراد أو المجموعـات،                التي تستهدف 

وتستمد هذه المنظمات قوتها من الحريات الطبيعية لإلنسان والتي تختلف من مكان آلخر مـن حيـث                 
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مدى السماح أو التقييد لها، وهذا طبعا سواء أكانت هذه المؤسسات تسعى إلقامة مجتمع مدني لحمايـة                 

 السياسية واالقتصادية، أو لحماية مجموعة معينة من النـاس كاألقليـات والنـساء واألطفـال         الحقوق

  .والمعوقين، أو لخدمة أغراض عامة كالصحة والثقافة وحماية البيئة ومحاربة الفقر

يتضح من هذا الوصف أن هذا المصطلح يشير إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو هيئـة ال                  و

الوقت ال تعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءاً من القطـاع الحكـومي             تسعى للربح، وفي نفس     

وانه يستخدم عند اإلشارة إلى الهيئات غير الحكومية التي تعمل في األنشطة االجتماعية أو في أنشطة                

  .تتعلق بالتنمية خارج إطار القطاع الخاص والعام

عايير يجب االعتماد عليهـا عنـد       ن هناك مجموعة من الصفات والم     إوتأسيسا على ما سبق ف    

  )2002الهيتي، ( :تحديد مفهوم المنظمات غير الحكومية، وتتمثل هذه الصفات والمعايير باالتي

أن يتوافر للمنظمة شكل رسمي له سمة الدوام إلى حد ما، وبالتالي فهـو يـستبعد التجمعـات                   -1

  . المؤقتة وغير المؤسسية

الربح، ومن هنا فإن التعريف يـستبعد أي منظمـة تـوزع            أن تكون المنظمة غير هادفة إلى        -2

ن الربح وفقا لهذا المعيار ينبغي أن يتجه        أرباحها على مؤسسيها أو أعضاء مجلس اإلدارة، أل       

  . إلى تطوير فاعلية المنظمة

أن تكون المنظمة غير حكومية، أي غير مرتبطة هيكليا بالحكومة، لكنها يمكن أن تحصل على                -3

  ). مالية أو فنية(دة من الحكومة دعم أو مسان
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أن تنبع اإلدارة الذاتية للمنظمة من داخلها، وبالتالي فإن التعريف يستبعد من مجاله أي منظمة                -4

  . تدار من الحكومة أو من أية قوى خارجية عنها

 توافر قدر من المشاركة التطوعية، سواء في إدارة المنظمة أو في أنشطتها، والتطوع قد يرتبط               -5

  . بنشاط معين، أو قد يرتبط بمجلس اإلدارة أو االثنين

أن تكون المنظمة غير حزبية، أي ال ترتبط أساسا بحزب معين لكنها قد تنشط سياسيا، وهـذا                  -6

يؤكد على فكرة استقاللية المنظمة وتوجهها إلى المجتمع ككل أو بعض قطاعاته لكـن بـدون                

   .ارتباطها بكيان حزبي معين

  منظمات غير الحكومية في التنميةأهمية ال.  2

 فريز،( أخذت دول العالم المختلفة تهتم بالمنظمات غير الحكومية ألسباب عديدة من أهمها ما يلي             

2002(:  

كونها تعكس حاجة تنموية اجتماعية، عادة ما تنشا داخل المجتمعات المحلية، وبذلك تكون الرد                -1

ة لفئة معينة أو مجموعة أو شريحة من السكان أو منطقـة            الطبيعي أو العفوي لحاجات تنموية اجتماعي     

  .جغرافية أو مجموعة أو تيار سياسي أو قضية اجتماعية

نها متحررة نسبيا من المحددات الحكومية والرسـمية      أالقدرة على التحرك بحرية نسبية، حيث         -2

  .من نواح عديدة، بما فيها النواحي السياسية واإلدارية

صال مع الفئات المستهدفة، تبعا لبنيتها وطبيعتهـا غيـر الرسـمية وعنـصر              التواصل واالت  -3

  .التطوعية، فان المنظمات عادة ما تكون اقدر على الوصول والتواصل مع الفئات المستهدفة
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كونها أكثر تقبال وتحوز على ثقة أكبر من قبل الفئات المستهدفة، تبعا للدرجـة العاليـة مـن                    -4

لفئات المستهدفة، فإن المنظمات عادة ما تحوز على ثقة أكبر من قبل            االتصال والتواصل مع ا   

  .هذه الفئات وبالتالي يتم التعامل بإيجابية أكبر

مرونة الحركة، عادة ما يكون للمنظمات غير الحكومية مرونة نسبية عاليـة فـي التحـرك،                  -5

   .هات الحكوميةوخاصة لكونها أكثر تحررا من قيود البيروقراطية التي تعاني منها الج

وتكتسب المنظمات غير الحكومية أهميتها من ثالث عوامل مترابطة األول هو تصور النـاس              

ومعتقـدات الديمقراطيـة    ،  واعتقاداتهم الدينية ومخزونهم الثقافي   ،  والقيم التقليدية  للقواعد والمبادئ 

 بالقوانين التي تطبقهـا     والعامل الثاني يتمثل  . والمجتمع واألسرة والفرد  ،  والحرية والحكم الصالح  

الدولة والتي تحدد حرية التعبير وحركة األفراد والحيز القانوني الذي يعمل فيه كل فـرد بقـصد                 

أما العامل الثالث، فهو عملية بناء الثقة بـين األفـراد ومـع مختلـف               . تكوين شبكات وجمعيات  

ت االجتماعية ورأس المال    المجموعات المنظمة، وهذا يشكل األساس الذي يقوم عليه تكوين الشبكا         

فهي باتـت تمثـل قـوة اقتـصادية         ،  وتمارس المنظمات غير الحكومية أدوارا مهمة      .االجتماعي

نالحظ ،  ففي الواليات المتحدة األمريكية على سبيل المثال      ،  واجتماعية وسياسية مؤثرة في المجتمع    

لحيـاة المختلفـة فـي      بأن قطاع المنظمات غير الحكومية هو قطاع كبير ومتنوع يمس جوانب ا           

لف هذا القطاع من حوالي مليون ونصف مليون منظمة قدر إجمالي دخلها            أويت،  المجتمع األمريكي 

من مجمل قوة العمـل فـي       %) 8.5(ويعمل فيها حوالي    ،  مليار دوالر ) 650(السنوي بأكثر من    

ة يتطوعـون   من مجموع البالغين في الواليات المتحـد      % 56وهناك ما يقارب    ،  الواليات المتحدة 

  )2003 الملحم،( .سنويا لبعض الوقت للعمل في هذه المنظمات
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  : الفلسطينيةغير الحكوميةتمويل المنظمات   .3

لقد ساد اعتقاد في أوساط المانحين أن منظمات المجتمع المـدني أفـضل األدوات إلحـداث تغييـر                  

مقدرة المجتمع المـدني علـى      وقد تكون بعض الشواهد قد أثبتت       , ديمقراطي حقيقي في الدول النامية      

إحداث تغيير في بعض الحاالت األفريقية لفترات قصيرة في مطلع تسعينات القرن الماضي، وكما هو               

الحال في التحول الكبير في وسط وشرق أوروبا لكن مثل هذا الفهم ينقصه الدفع باتجاه عالقة سـوية                  

مويل من أكثر الجوانـب أهميـة وحيويـة      ويعد الت ،  )2003أبو سيف، . (في عملية االستخدام األدواتي   

 فعليه يتوقف حجم نشاطها ونوعيته ومستواه وأثره علـى المجتمـع            غير الحكومية، بالنسبة للمنظمات   

وتزداد هذه األهمية نتيجة لطبيعة مصادر تمويل المنظمات التي تتسم بالمرونة والتغييـر             , الذي تخدمه 

فضالً عما يمثله التمويل من مساهمة كبيرة فـي القيمـة           , وتأثرها بالمناخ السياسي واالجتماعي للبالد    

 لتغطية  المنظمةفهو يمثل القيم المالية والعينية التي تدخل إلى ميزانية          , االقتصادية للقطاع األهلي ككل   

والتي تشمل بعض األنشطة التي تسهم بـدورها فـي عمليـة التمويـل              , النفقات الثابتة والجارية لها   

بر التمويل موضوعا حساسا وهاما بالنسبة للعمل األهلي الفلسطيني فقـد حظيـت             وكما يعت . المستمرة

 الفلسطينية برعاية المؤسسات الدولية الراعية لعملية التنمية في الضفة الغربية           غير الحكومية المنظمات  

 وتـساهم   غير الحكوميـة  ي الترويج لدور مميز للمنظمات      وقطاع غزة وتستخدم هذه الجهات نفوذها ف      

"  مثل مشروع البنك الـدولي       غير الحكومية مج التمويل األجنبية في فرض ادوار محددة للمنظمات         برا

أو مشروع تمكين الممول مـن وكالـة        , برنامج دعم المنظمات األهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة        

 حكوميـة غيـر ال إن معظم التمويل الخارجي الذي تتلقاه المنظمات      ).  2001ماس،( التنمية األمريكية   

 غير الحكومية الفلسطينية يأتي أما من منظمات أهلية دولية أو من مصادر مخصصة لتمويل المنظمات              

 الفلسطينية تتنـافس  لـيس مـع    غير الحكومية وليس الهيئات الحكومية وبكلمات أخرى أن المنظمات        

  ).1997البرغوثي،( السلطة الفلسطينية بل مع منظمات أهلية في بلدان أخرى 
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في عقدي الثمانينات والتسعينات عالقة اعتمادية بين عدد متنامي مـن المنظمـات المجتمعيـة               بدأت  

 وأدت هذه االعتمادية المتزايدة إلى نتائج هامة يبرز منها في هذا            ,الفلسطينية على مصادر دعم أجنبية    

هذه المنظمـات   أهداف الكثير من    ير الخارجي في تحديد برامج عمل و      السياق اثنتان األولى زيادة التأث    

 والثانية  ,خر على هذا الدعم لضمان الوجود     ونمو اعتمادية الطرف اآل   , فتقديم الدعم المتوالي من طرف    

ـ نامينمو شريحة منتفعـة مرتبطـة بمـصادر التمويـل ومنفـصلة عـن دي               ة وسـياق المجتمـع      كي

   . )1995الجرباوي،(

  التحديات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية.  4

 من الدور الذي تمارسه المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية االقتصادية والرعاية             بالرغم

غير أنها تواجه اليوم العديد مـن       ،  والتوعية بالمخاطر البيئية في فلسطين    ،  والتنمية الثقافية ،  االجتماعية

تي أثـرت    وال 2001التحديات الداخلية والخارجية خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام            

وسوف تؤثر على أنشطة وبرامج المنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين وتحـد مـن دورهـا                 

 2002ويشير التقرير األول للتنمية اإلنسانية العربية للعـام          .المطلوب في تنمية المجتمع بكفاءة عالية     

مثل القيود  ،   خارجي إلى أن المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات غير الحكومية هي متعددة قسم منها            

والقسم اآلخر يأتي من داخل الجمعيات نفسها مثل        ،  اإلدارية البيروقراطية وتلك المرتبطة بالنظام العام     

وانخفاض تمثيل الشباب والمرأة في     ،  قلة الديمقراطية الداخلية التي تنعكس في البطء في تداول اإلدارة         

 .خص واحد غالبا ما يكـون مؤسـس الجمعيـة   وشخصنة إداراتها وتركزها في يد ش     ،  مجالس إدارتها 

حيـث أن الـبعض مـن       ،  وأشار التقرير أيضا إلى نقص الشفافية فيما يخص عملية اتخاذ القـرارات           

، ومحدوديـة العمـل التطـوعي    ،  الجمعيات تجد صعوبة في احترام قواعد واضحة لإلدارة والمحاسبة        



  -58- 

سهمت هذه العيوب في كثير من المشكالت التي        وأ،  والتبعية المالية للخارج  ،  وتقلص القاعدة االجتماعية  

    .تواجه العديد من الجمعيات في تمويل مناشطها

ويمكن إيجاز أهم المشكالت والمعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية كما أشـار التقريـر               

تنميـة  والتي تؤثر في أدائها لـدورها المطلـوب فـي ال          ،  2002األول للتنمية اإلنسانية العربية للعام      

   :االقتصادية واالجتماعية المستدامة باالتي

  :على المستوى التشريعي  -1

  :يالحظ وجود نقص في التشريعات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في المجاالت التالية

دعم الرسمي المطلوب تقديمه للمنظمات غير الحكومية بوصفها شريكا فـي التنميـة             ال  .أ 

اريع حكومية في مجال التنمية االجتماعيـة أو لتنفيـذ          سواء من أجل تنفيذ برامج أو مش      

  .برامج أو مشاريع خاصة بهذه المنظمات

استفادت بعض المنظمات غير الحكومية من حق النفع العام مع ما يتيحه لها ذلـك مـن       . ب 

  .دعم حكومي

  .تنظيم الدعم الفني لفائدة المنظمات غير الحكومية  . ج 

 االجتماعية في البلد بالتنسيق مع المنظمات غير        تنظيم جهود المتطوعين بما يخدم التنمية       .د 

  .الحكومية

  .االمتيازات والتسهيالت الممنوحة للعاملين بالمنظمات غير الحكومية  .ه 

تنظيم العالقة بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدوليـة بمـا يخـدم مـصالح                 . و 

  .المنظمات غير الحكومية في إطار برامجها ومشاريعها التنموية
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  :التمويلي المستوى ىعل -2

 بشكل ملحوظ منذ إنشاء السلطة الفلسطينية هبوطا حادا في          غير الحكومية لقد عانت المنظمات      

 220 والتي بلغـت     غير الحكومية ن المساعدة الدولية للمنظمات     ل مشاريعها وطبقا للبنك الدولي فإ     تموي

 أي انخفـاض    1997ر عـام     مليون دوال  74 قد هبطت عموديا إلى      1993مليون دوالر أمريكي عام     

من العيادات الـصحية غيـر      % 60وادي ذلك إلى إغالق مئات رياض األطفال وحوالي         % 66بنسبة  

تعد مشكلة التمويل من أهـم العوامـل التـي            و   ).2000،البرغوثي( الحكومية في المناطق الريفية       

المادية دورا محوريا في     وتلعب المساعدات     . عمل المنظمات غير الحكومية وتحد من نشاطها       لتعرق

ويالحظ أن العديد من المنظمات غير الحكوميـة فـي           .تحديد اتجاهات عمل المنظمات غير الحكومية     

فلسطين تعتمد في تمويل أنشطتها وبرامجها على التبرعات الخارجية سواء األجنبية أو العربية وجزء              

ل بعض المخاطر من أهمها التذبذب      ويعتري هذا المصدر من التموي    ،  يعتمد على الشركات والمحسنين   

والمشروطية، حيث تتفاوت حجم التمويالت من فترة ألخرى ومن سنة ألخرى مما قد يؤثر على عمل                

كما أن اشتراط الممولين توظيف تمويالتهم في اغلب األحيان لتنفيذ أنشطة محددة من شأنه              ،  المنظمات

 وتتأثر فرص الحصول علـى      .ر خطط عملها  أن يضر باألولويات التي قد ترسمها المنظمات في إطا        

التمويل كذلك بنوعية النشاط والتوجهات واألهداف المعلنة من قبل المنظمات غير الحكومية سواء كان              

باإلضافة إلى ذلك، فإن التنافس على مصادر التمويل ذاتهـا يـشكل            . التمويل من جهة محلية أو دولية     

  )2006سعده، . (معائقا كبيرا في الحصول على التمويل الالز
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  :الثقافي المستوى على  -3

ونعني بذلك ثقافة المجتمع أو تربية المجتمع في مجال التنمية، وهي لألسف الشديد ما زلت ضعيفة                

مما يجعل المنظمات غير الحكومية تعمل في ظل بيئة اجتماعية تتطلب جهدا كبيرا ومكثفا في مجـال                 

  :ناجمة عن ضعف الثقافة التنموية للمجتمع ما يليومن أهم السلبيات ال. التوعية المجتمعية

قلة اإلقبال على التطوع للعمل في المنظمات غير الحكومية، على العكس مـن الـصورة                  .أ 

الموجودة في بعض الدول المتقدمة، فعلى سبيل المثال أوضح مركز المعلومات والتوثيـق         

الحكوميـة الفرنـسية    مليون متطوع يعلمون في المنظمات غير       ) 10(الفرنسي بأن نحو    

  .من الشعب الفرنسي% 17 ألف منظمة، ويمثل هؤالء نحو 750البالغة حوالي 

ضعف في االطالع والمتابعة بما تقوم به المنظمات غير الحكومية مـن انجـازات فـي                  . ب 

  .الميادين التنموية المختلفة

ان ضعف إقبال الشباب على االنخراط في عضوية هذه الجمعيات من ناحية، وضعف إيم              . ج 

.. بعض األعضاء المشاركين فيها بالدور الهام الذي تلعبه في تنمية المجتمعات وتقـدمها            

  )2002 الهيتي،(

  :والمؤسسي التنظيمي المستوى على  -4

تعد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية منظمات حديثة قياسا بمثيلتها في الدول المتقدمة صـناعيا              

فهي منظمات قليلة الخبرة والتجربة مما يجعل       ،  وبالتالي،  مانوالتي تخطى عمر بعضها قرنين من الز      

ويتضح قصور المنظمات غير الحكومية الفلـسطينية مـن الناحيـة           ،  ها دون الطموحات المنشودة   ءأدا

  :تيالتنظيمية والمؤسسية باآل
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غلب المنظمات غير الحكومية في فلسطين من ضـعفا فـي           أتعني   :اختالل الهياكل التنظيمية    -أ

وتؤدي االختالالت الموجودة على مستوى الهياكـل التنظيميـة فـي تلـك             . كلها التنظيمية هيا

  :المنظمات إلى ما يلي

خلل في توزيع األدوار داخل المنظمة مما يحول دون تحقيق األهداف المرجـوة ويعيـق                

  .اتخاذ القرارات المناسبة

  .خلل في التنسيق بين مختلف مكونات الهياكل التنظيمية 

توزيع الموارد البشرية المؤهلة حسب متطلبات الوظـائف المطلوبـة ضـمن            ضعف في    

  .الهياكل التنظيمية

التخطيط االستراتيجي قد حظي بقبول كبير داخل       أن  بالرغم من   : غياب التخطيط االستراتيجي   -ب

غيـر  ، المنظمات غير الحكومية في العديد من دول العالم منذ العقد األخير من القرن العشرين             

ا نجد أن أغلب المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تفتقر لهذا التخطيط المهم في ظل بيئـة                ننأ

 ونجد بأنها تكتفي بإنجاز مجموعة من األنـشطة         .اقتصادية واجتماعية تشهد تغييرات مطردة    

قنـديل،  (. المتفرقة والموسمية التي تفتقر إلى االنسجام وإلى تحديد األهداف وقيـاس النتـائج            

2004(  

يمكن القول بأن المنظمات التي تفشل في أن تخطط للمستقبل تكون عرضة لفقدان فرصـها فـي                 و

كما أنها تخـاطر بعـدم اللحـاق باالحتياجـات          ،  أو في زيادة وتنويع خدماتها    ،  توسيع قاعدة مواردها  

لعـدم   وقد يكون الثمن الذي تدفعه تلك المنظمات         .والمتطلبات المتغيرة للمجتمع المحلي الذي تستهدفه     

  .ممارستها للتخطيط االستراتيجي هو الركود والتراجع
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  : والشراكة التنسيق مستوى على  -5

يقود ضعف التنسيق والتعاون والتكامل بين المنظمات غير الحكومية في نطاق األنـشطة والبـرامج                

المشابهة والمقدمة إلى نفس الفئات والشرائح االجتماعية سواء على الصعيد المحلي أو على الـصعيد               

يـق البـرامج    وبعثرة الجهود واإلمكانات وضعف التنفيذ والفاعلية في تطب       ،   إلى االزدواجية  الفلسطيني

األمر الذي يتطلب البحث عن آلية لتحقيق التنسيق فـي عمـل المنظمـات غيـر                ،  واألنشطة التنموية 

كما أن ازدواجية وتعددية العضوية في كثير من المنظمـات           .الحكومية بما يحقق التكامل في مناشطها     

   .)2003اح وآخرون، الطر(. وخفض مستوى الفاعلية في األمد البعيد، تقود أيضا إلى تشتيت الجهود

وفي الخاتمة نرى، أن تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في التنمية يستدعي تبني مجموعـة مـن                 

اإلجراءات الكفيلة بمواجهة المعوقات والمشاكل والتحديات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكوميـة        

 غير الحكومية،  م عمل المنظمات  ومنها العمل على سن وتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تنظ         

تشجيع وتحفيز المتطوعين للعمل في      و تقديم الدعم الفني والمالي الحكومي للمنظمات غير الحكومية،       و

   .تلك المنظمات
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  الرابع فصلال

 واإلجراءات الطريقة
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات

  
 مقدمة 

 منھجية الدراسة 

 مجتمع وعينة الدراسة 

 أداة الدراسة 

 صدق وثبات االستبانة 

المعالجات اإلحصائية 
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات

  مقدمة

 وكـذلك أداة الدراسـة      ، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتهـا     ،يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة     

 كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي قام بهـا           ، وصدقها وثباتها  ،المستخدمة وطرق إعدادها  

 وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في         ،لباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها     ا

  .تحليل الدراسة

  

  منهجية الدراسة .  1

من اجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والـذي يعـرف بأنـه                 

ات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هـي دون         طريقة في البحث تتناول إحداث وظواهر وممارس      

 وتهدف هذه الدراسـة     ،تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها          

إلى تقويم أداء اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية دراسة تطبيقية على المنظمات العاملة فـي                

يانات الالزمة من خالل المصادر الثانوية المتمثلة فـي الكتـب            وقد تم الحصول على الب     ،قطاع غزة 

والمراجع العلمية والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث والدوريات والمجالت العلمية والمهنيـة            

المتخصصة، كما سيتم الحـصول علـى البيانـات والمعلومـات األوليـة عـن طريـق االسـتبانة           

)Questionnaire (  ا لهذا الغرض وتحليلها باستخدام  البرنـامج اإلحـصائي           التي تم إعدادهSPSS 

(Statistical Package for Social Science) .و المقابلة الشخصية .  
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  الدراسةوعينة مجتمع .  2

 جمعية خيريـة أو     698يتكون مجتمع الدراسة من الجمعيات المسجلة في وزارة الداخلية هو            

 وذلك حتى تاريخ    2000/1خيرية والهيئات األهلية رقم     هيئة أهلية بموجب قانون الجمعيات ال     

31/12/2005. 

 . مدير مالي أو من يقوم بمهامه في الجمعية698يتكون مجتمع الدراسة من عدد  

 . جمعية خيرية أو هيئة أهلية في قطاع غزة 698 عددالمسح الشامل لاستخدم الباحث  

جمعية مـن مجتمـع   ) 88(ستدالل على  استبانة  حيث لم يتمكن الباحث من اال610تم توزيع   

 .الدراسة حيث اليوجد لها مقرات

 استبانة لنظـراً لعـدم تحقـق        15 استبانة وبعد فحص االستبانات تم استبعاد        565تم استرداد    

الشروط المطلوبة لالستجابة على االستبانة، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضـعة للدرسـة             

  استبانة،550

 لم تسترجع وذلك ناتج عن عدم اهتمام بعض المؤسسات في عمليـة             45 تاأما باقي االستبيان   

 اإلجابة على االستبانة

 ):عينة الدراسة(والجداول التالية تبين خصائص مجتمع الدراسة  

  :العمر 

مـن  % 27.3 سـنة، و   30من عينة الدراسة بلغت أعمارهم اقل من        % 14.2أن  ) 1(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة تراوحت أعمـارهم      % 34.5 سنة، و  40 – 31هم من   عينة الدراسة تراوحت أعمار   

  . سنة فأكثر51من عينة الدراسة بلغت أعمارهم % 24.0 سنة، و50 – 41من 
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  )1(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر
 النسبة المئوية التكرار  العمر

  14.2  78   سنة30اقل من 
  27.3  150   سنة31-40
  34.5  190   سنة41-50
  24.0  132   سنة فأكثر51

 100.0  550  المجموع
  

 سنة وهذا يشير بأن مجتمـع الدراسـة         30من عينة الدراسة تزيد أعمارهم عن       % 85 بأن   يالحظ 

 . لدية الخبرة بشكل عام في العمل

  :الجنس 

  

  .اثمن عينة الدراسة من اإلن% 9.8من عينة الدراسة من الذكور، و% 90.2أن ) 2(يبين جدول رقم 
  

  )2(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
 النسبة المئوية التكرار  الجنس
  90.2  496  ذكر
  9.8  54  أنثى

 100.0  550 المجموع
  

، ممن يقومون بالعمل في مجال الشئون المالية ذكور% 90.2ويتضح من الجدول السابق بأن األغلبية 

ال تهتم بالكفاءة بل تميل للذكور أكثر لإلعتقاد بأن الذكور وهذا ما يفسر بأن المنظمات عند تكويها 

 وكثير من المنظمات تقتصر عضوية اإلدارة فيها .عندهم حرية أكثر ومرونة مما تتطلبها المنظمات

على الذكور فمثالً األندية الرياضية في معظمها وخاصة في المخيمات وبعض مناطق الجنوب 

  .الذكوروالشمال من قطاع غزة تقتصر على 
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  :العمل الحالي في المؤسسة 

  

من عينـة الدراسـة     % 8، و "مدير مالي "من عينة الدراسة يعملون       % 10.4أن  ) 3(يبين جدول رقم    

من عينـة   % 20.7، و "أمين صندوق "من عينة الدراسة يعملون     % 41.8و،  "مراقب حسابات "يعملون  

من عينة  % 0.9، و "ضو مجلس إدارة  ع"من عينة الدراسة يعملون     % 18.2و" محاسب"الدراسة يعملون   

  ".مدير عام المنظمة"الدراسة يعملون 

  

  )3(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمل الحالي في المؤسسة
 النسبة المئوية التكرار  العمل الحالي

 10.4 57 مالي مدير
 8 44 حسابات مراقب
 41.8 230 صندوق أمين

 20.7 114 محاسب
 18.2 100رةإدا مجلس عضو
 0.9 5 المنظمة عام مدير

 100.0 550  المجموع
  

هو الذي يقوم باألعمال المالية وذلك % 41.8ومن المالحظ من الجدول السابق بأن أمين الصندوق 

 وأحياناً يعزى لصغر حجم المنظمة وقلة ،يرجع للمطلب القانوني حسب النظام الداخلي للمنظمات

 خاصة لدفع أجور مدراء ماليين متخصصين، وعادة يأتي أمين الصندوق أنشطتها أو عدم توفير أموال

وفي معظم األحوال يتم اختيار أمناء . بالتعين من قبل مجلس اإلدارة الذي بدوره أتى باإلنتخاب

% 20.7ثم تلى ذلك المحاسب بالنسبة . الصندوق حسب سمعتهم وأمانتهم بغض النظر على مؤهالتهم

 لديها محاسبين وليس بالضروة بأن يقوموا بوظائف المدير المالي، المنظماتوهذا يدل بأن خمس هذه 

من عينة الدراسة بعتمدون على أمين الصندوق والمحاسب في انجاز % 60والنسبتين معاً أكثر من 
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وهذا يدل بأن اإلدارت تلك المنظمات تهتم باألعمال المحاسبية أكثر من أعمال  األعمال المحاسبية

  .لي التي تتجاوز تصنيف وتبويب المعامالت المالية التي يقوم بها المحاسبينالمدير الما

  

  :المؤهل العلمي 

مـن  % 21.6قل من ثانوية عامة، و    أمن عينة الدراسة مؤهلهم العلمي      % 2.0أن  ) 4(يبين جدول رقم    

% 6.4ومن عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس،       % 66.4عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ثانوية، و     

  . ةمن عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دكتورا% 3.6و: من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ماجستير

  )4(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
  2.0  11  اقل من ثانوية

  21.6  119   عامةثانوية
  66.4  365  بكالوريوس
  6.4  35  ماجستير
  3.6  20  دكتوراه

 100.0  550  المجموع
  

ويالحظ هنا ارتفاع نسبة حملة شهادة البكالوريوس وحملة شهادة الثانوية العامة، حيث أن مجموع 

 مما يعكس المستوى األكاديمي الجيد لدى العاملين في المنظمات غير الحكومية في ،%89.0النسبتين 

سبة حملة شهادات الدبلوم المتوسط أو أقل من الثانوية، وهذا إن  وبالتالي يالحظ انخفاض نقطاع غزة،

دل على شيء فانه يدل على ارتفاع المستوى التعليمي لدى القائمين علي الشئون المالية في هذه 

  المنظمات، األمر الذي قد يرفع من سقف التوقعات ألدائهم المالي واإلداري في مواقع عملهم
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  :اليالح العمل مجال في الخبرة 

% 27.5قـل، و  أمن عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم سنتين ف        % 42.5أن  ) 5(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة تراوحت    % 8.7 سنوات، و  4-2من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم من         

 11 من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لـديهم       % 21.3 سنوات، و  10-5سنوات الخبرة لديهم من     

 .سنة فأكثر

  

  )5(جدول رقم 

  الحالي العمل مجال في  الخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير
 النسبة المئوية التكرار الحالي العمل مجال في الخبرة
 42.5 234 سنتين من أقل

 27.5 151 سنوات 4-2 
 8.7 48 سنوات 10-5 

 21.3 117   سنة فأكثر 11
 100.0 550  المجموع

  

من عينة الدراسة لديهم خيرة تزيد عن خمس سنوات وفي اعتقاد الباحث هذه نـسبة               % 30ظ أن   يالح

خبرتهم أقـل   % 70كافية بأن تعطي قدر من المعلومات حول اإلدارة المالية، برغم أن النسبة الكبيرة              

تقاد ، ولكن يقود لالع   من خمس سنوات، وهذا ال يعني بأن الغالبية ليس لديهم معرفة عن اإلدارة المالية             

بان غالبية األفراد ليس لديهم رصيد من التجربة العملية التي من شانها أن تنعكس إيجابا على سلوكهم                 

  .المالي

  

  :عدد الموظفين 

مـن  % 18.9 موظفين، و  5من المنظمات بلغ عدد الموظفين فيها اقل من         % 69.1أن  ) 6(رقم  جدول  

من المنظمات بلغ عدد العـاملين      % 12.0، و موظف 15-5المنظمات تراوح عدد الموظفين فيها بين       

  . موظف15فيها أكثر من 



  -71- 

  )6(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد الموظفين
 النسبة المئوية التكرار  عدد الموظفين

  69.1  380 موظفين5اقل من 
  18.9  104 موظف5-15

  12.0  66  موظف15أكثر من 
 100.0  550  المجموع

  

 وهذا يدل بأن المنظمات صغيرة  من عينة الدراسة%69.10) عدد الموطفين ( منة النسبة الكبيربلغت

، ولكن وجود اإلدارة المالية مهم بغض النظر عن حجم المنظمة، على نسبياً من حيث حجم الموظفين

  األقل وجود مسئول عن الشئون المالية مؤشر بأن المنظمة تهتم باإلدراة المالية

  

  :عدد المتطوعين 

  

 موظفين، 5من المنظمات بلغ عدد المتطوعين فيها اقل من % 51.7أن ) 7(دول رقم يبين ج

من المنظمات بلغ % 7.3 ، وموظف 15-5من المنظمات تراوح عدد المتطوعين فيها بين % 41.1و

  . موظف15عدد المتطوعين فيها أكثر من 

  

  )7(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد المتطوعين
 النسبة المئوية التكرار  طوعينعدد المت
  51.7  284 متطوعين5اقل من 

  41.1  226  متطوع5-15
  7.3  40  متطوع15أكثر من 

 100.0  550  المجموع
  
  

ال بد من التنويه هنا إلى أن جزءاً من المنظمات المبحوثة اعتبرت الهيئات العامة في عداد 

 الهيئية العامة ال تعني بالضرورة قيام من يتمتع المتطوعين، وهذا بالطبع غير دقيق لكون العضوية في
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كما يجب التنويه إلى أن بعض المنظمات أفادت بعدد . بخدمة المنظمة أو بالمساهمة في تنفيذ نشاطاتها

ومن هنا اعتماد هذه النسب واألرقام ال . الذين تطوعوا لديها ولو مرة واحدة يوم مثالً أة عدة ساعات

  .ع لدى المنظمات غير الحكومية في قطاع غزةيؤشر بدقة عن حجم التطو

  

  :نوع القطاع الخاص 

  

مـن عينـة    % 6.1من المنظمات  تعمل في المجال االجتمـاعي، و        % 69.6أن  ) 8(يبين جدول رقم    

% 1.9من المنظمات  تعمل في مجال الزراعة والبيئـة، و % 3.2الدراسة تعمل في المجال الصحي، و   

من المنظمات  تعمل في مجال حقـوق        % 1.3ليم والتعليم العالي، و   من المنظمات  تعمل في مجال التع      

من المنظمات  تعمـل     % 13.2من المنظمات  تعمل في مجال الجمعيات المهنية، و        % 4.8اإلنسان، و 

  .في مجال الشباب والثقافة

  )8(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير نوع القطاع الخاص
 ة المئويةالنسب التكرار  نوع القطاع الخاص

 69.6 375 االجتماعي
 6.1 33 الصحي
 3.2 17 والبيئة الزراعة
 1.9 10العالي والتعليم التعليم
 1.3 7 اإلنسان حقوق

 4.8 26 المهنية الجمعيات
 13.2 71 والثقافية الشباب

 100.0 539  المجموع
  

ة الواحدة، حيث تشير األرقام     ويالحظ من الجدول مدى تنوع األنشطة والمجاالت التي تعمل بها المنظم          

إلى أن العديد من المنظمات تمارس أعمالها في أكثر من مجال وهذا التنوع الكبير في مجاالت عمـل                  

أن ) 1999نخلـة،   (هذه المنظمات أكدته عدة دراسات سابقة أجريت على هذا القطـاع، فقـد ذكـر                

والتعليميـة واإلغاثـة االجتماعيـة      المؤسسات األهلية تقوم بالعديد من الخدمات كالخدمات الـصحية          
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أن المنظمات غير الحكومية في   (Abdelkarim, 2002) وقد اظهر . من الفلسطينيينللمحاجينالمختلفة 

الضفة والقطاع متنوعة في مجاالت عملها، وهي تساند مجموعات من النـاس فـي كافـة المنـاطق                  

 ولكن فـي نفـس      .(missions)لرساالت  الجغرافية، وأنها قد أخذت على عاتقها مجموعة واسعة من ا         

الوقت فان تعدد األنشطة التي تقوم بها المنظمة الواحدة قد تولد اعتقاد بعدم وضوح الرؤية والرسـالة                 

والتي أجريت على المنظمات غيـر      ) 2004(لهذه المنظمة إال أن هذا األمر يتعارض مع دراسة شبير           

   .مات غير الحكومية رؤية محددة ومكتوبةالحكومية في قطاع غزة حيث أظهرت أن لدى المنظ

  
  

  :المحافظة التي تعمل بها المنظمة 

من المنظمات تعمل   % 53.3من المنظمات تعمل في منطقة جباليا، و      % 12.9أن  ) 9(يبين جدول رقم    

من المنظمات تعمـل    % 14.9من المنظمات تعمل في المنطقة الوسطى، و      % 11.8في منطقة غزة، و   

  .من المنظمات تعمل في منطقة رفح% 7.1 وخانيونس، في منطقة 

  )9(جدول رقم 

  المحافظة التي تعمل بها المنظمة
 النسبة المئوية التكرار المحافظة التي تعمل بها المنظمة

  12.9  71 جباليا
  53.3  293 غزة

  11.8  65 الوسطى
  14.9  82  خان يونس

  7.1  39 رفح
 100.0  550  المجموع

  

المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة تتركز في مدينة %) 53.3(يالحظ بأن أكثر من نصف 

وسهولة الحركة ) الحكومة والمموليين(غزة وذلك يرجع حسب اعتقاد الباحث لقربها من صانعي القرار

  .وائر الحكوميةدوالتسهسالت مثل البنوك وال
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  :عمر المنظمة بالسنوات 

مـن  % 43.5 سـنوات، و   5 بلغت أعمارها اقل من      من المنظمات % 41.8أن  ) 10(يبين جدول رقم    

 10من عينة الدراسـة بلغـت أعمارهـا         % 14.7 سنوات، و  10-5المنظمات تراوحت أعمارها بين     

  .سنوات فأكثر

  

  )10(جدول رقم 

  عمر المنظمة بالسنوات
 النسبة المئوية التكرار عمر المنظمة بالسنوات

  41.8  230 سنوات5اقل من 
  43.5  239 سنوات5-10

  14.7  81  سنوات فأكثر10
 100.0  550  المجموع

  

عمرها يزيد عن )  عينة الدراسة(من المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة % 58.2يالحظ بأن 

، وهذا يعطي اإلعتقاد بأن تلك النسبة متمرسة في العمل وممارسة ومستخدمة لإلدارة خمس سنوات

  .المالية

  أداة الدراسة.  3

  ستبانة كإحدى أدوات الدراسة، وقد تم تقسيم االستبانة إلى عدة محاور كالتالي تم استخدام اال 

العمل الحالي، المؤهل، الخبرة    العمر، الجنس،   (لبيانات الشخصية   ايحتوى على   : المحور األول  

  )في مجال العمل

ن، عدد الموظفين بأجر، عدد الموظفين المتطوعي      (يحتوى على بيانات المنظمة   : المحور الثاني  

  )نوع القطاع الذي تعمل به المنظمة، المحافظة التي تعمل بها المنظمة، عمر المنظمة

ويقيس هذا السؤال مدى وجـود أو       ) السؤال الثالث (سؤال واحد   يحتوى على   : المحور الثالث  

  ). نعم، ال(واجابته  غياب اإلدارة المالية
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يقـيس مـستوى      سؤال مفتوح  وهو) السؤال الرابع (سؤال واحد   يحتوى على   : المحور الرابع  

،  وقام الباحث بتفريغ استجابات أفراد عينة الدراسة على          إدراك المفهوم العلمي لإلدارة المالية    

 :مقياس ليكرت الخماسي كالتالي

  ال يدرك  محايد  يدرك  جدايدرك التصنيف
 على ال يدرك

  اإلطالق

  1  2  3  4  5  النقاط
  

 السؤال رقم خمسة حتى الـسؤال رقـم تـسعة         أسئلة من     ستة يحتوى على : المحور الخامس  

، األهمية التي تحظى بها اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكوميـة          وتقيس أسئلة هذا المحور   

، وفي حالة   )نعم وال (السؤال رقم خمسة يقيس وجود إدارة مالية مستقلة واجابته          : وهي كالتالي 

السؤال رقم سـتة يحـدد موقـع        . ارة المالية تذكر إسم الجهة التي تقوم بمهام اإلد      ) ال(االجابة  

اإلدارة المالية في الهيكل التنظيمي للمنظمة، هل هو في مستوى اإلدارة العليا أم فـي اإلدارة                

السؤال رقم سبعة يقيس وجود وصف وظيفي لإلدارة المالية مـن عدمـه             . المتوسطة للمنظمة 

كما ) ال نعم،(مالي من عدمه واجابته     السؤال رقم ثمانية يقيس وجود مدير       ). ال نعم،(واجابته  

يقيس المؤهل العلمي للمدير المالي ونوعه وعدد سنوات الخبرة وكذلك عدد الـدورات التـي               

كمـا  ) ال نعـم، (واجابته  ) رئيس حسابات (السؤال رقم تسعة يقيس وجود مراقب مالي        . تلقاها

ذلك عدد الدورات التـي     يقيس المؤهل العلمي للمراقب المالي ونوعه وعدد سنوات الخبرة وك         

  .تلقاها

 خمسة أسئلة من السؤال رقم عشرة حتى السؤال رقـم أربعـة             يحتوى على : المحور السادس  

 ممارسة واستخدام اإلدارة المالية في المنظمات غيـر         عشر وتقيس أسئلة هذا المحور مستوى     

 واسـتخدام   السؤال رقم عشرة يتكون من سبعة فقرات ويقيس ممارسة        :  وهى كالتالي  الحكومية
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أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية، وتم استخدام مقيـاس ليكـرت الخماسـي               

السؤال رقم الحادي عشريتكون من خمس فقرات ويقيس ممارسـة           الستجابات عينة الدراسة،  

واستخدام وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية، وتم استخدام مقيـاس ليكـرت              

السؤال رقم الثاني عشر يتكون من ثالثـة عـشرة فقـرة             الستجابات عينة الدراسة،  الخماسي  

ويقيس ممارسة واستخدام وظائف المدير المالي في المنظمات غير الحكومية، وتـم اسـتخدام              

السؤال رقم الثالث عشر ويتكون من خمس        مقياس ليكرت الخماسي الستجابات عينة الدراسة،     

ام وظائف المراقب المالي في المنظمات غير الحكومية، وتـم          فقرات ويقيس ممارسة واستخد   

السؤال رقم الرابع عشر ويتكـون       استخدام مقياس ليكرت الخماسي الستجابات عينة الدراسة،      

من سبعة فقرات ويقيس ممارسة واستخدام وظائف المحاسب في المنظمات غيـر الحكوميـة،         

 .ة الدراسةوتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي الستجابات عين

 غير موافق على اإلطالق غير موافق محايد موافق موافق جدا التصنيف

  1  2  3  4  5  النقاط
  

 يتكون من سبعة فقرات ويقـيس     ) رقم خمسة عشرة  ( سؤال واحد    يحتوى على : لمحور السابع ا 

وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسـي      المعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة المالية،        

 .ستجابات عينة الدراسةال

 غير موافق على اإلطالق غير موافق محايد موافق موافق جدا التصنيف

  1  2  3  4  5  النقاط
  
  

 :صدق وثبات االستبانة.  4

  :قام الباحث بتقنين فقرات االستبيان وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتالي
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  .ستبيان بطريقتينقام الباحث بالتأكد من صدق فقرات اال: صدق فقرات االستبيان

 :صدق المحكمين  :أوالً

واقـع اإلدارة   (في دراسته التي حملت عنوان      ) 1992(استعان الباحث باالستبانة التي استخدمها مطر       

عـدد   استبانته على     مطر ، وقد عرض   )المالية في المستشفيات دراسة تطبيقية على بعض المستشفيات       

. هدف اكتشاف األسئلة التي صعب فهمهـا أو اسـتيعابها         من المديرين الماليين في بعض المستشفيات ب      

 بعض التعديالت التي طلبت منه حتى تصبح الفقرات أكثر وضوحا وتحقيقا لألهـداف،              ومن ثم اجرى  

أعضاء مـن أعـضاء الهيئـة       ) 8(على مجموعة من المحكمين تألفت من       ثم عرضت هذه االستبانة     

متخصصين فـي المحاسـبة      واألقصىوجامعة األزهر ة  التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمي     

واإلدارة واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل               

في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذلك خرج االستبيان في صورته شبه النهائية                

  .عيةليتم تطبيقه على العينة االستطال

  
  

  :صدق المقياس: ثانياً

  
  : صدق االتساق الداخلي )1

 مفردة،  40االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة البالغة         صدق  وقد قام الباحث بحساب     

  . وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع له

  

أهداف اإلدارة الماليـة فـي المنظمـات غيـر       ( قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات محور      

أهداف اإلدارة   (محوريبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من        )  11(جدول رقم   ): الحكومية

والدرجة الكلية لفقراته،  والـذي يبـين أن معـامالت           )  المالية في المنظمات غير الحكومية    
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 r المحسوبة اكبر مـن قيمـة        r قيمة   ، وكذلك )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       

وبـذلك تعتبـر    ،  0.281 والتي تـساوي     38 ودرجة حرية    0.05الجدولية عند مستوى داللة     

  .فقرات المجال صادقة لما وضعت لقياسه

  

  )11(جدول رقم 

) أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور

   الكلية لفقراتهوالدرجة
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية  مسلسل

 0.000 0.818  تحقيق فائض من اإليرادات عن المصروفات  10.1
 0.000 0.824  تخفيض تكاليف العمل في المنظمة  10.2
 0.000 0.257  تغطية نفقات المنظمة من اإليرادات  10.3
 0.000 0.257  الرقابة على صرف األموال في المنظمة  10.4
 0.000 0.837  مساعدة إدارة المنظمة على تحقيق أهدافها  10.5
 0.000 0.802  االلتزام الكامل بميزانية المنظمة   10.6
 0.000 0.830  توفير بيانات التخاذ قرارات مالية  10.7

  0.281 تساوي 38 ودرجة حرية 0.05توى داللة  الجدولية عند مسr المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  
  

وظائف اإلدارة الماليـة فـي المنظمـات غيـر          (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات محور      

وظائف اإلدارة   (محوريبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من        )  12(جدول رقم   : الحكومية

ه،  والـذي يبـين أن معـامالت         والدرجة الكلية لفقرات  )  المالية في المنظمات غير الحكومية    

 r المحسوبة اكبر مـن قيمـة        r، وكذلك قيمة    )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       

 وبـذلك تعتبـر     ،0.281 والتي تـساوي     38 ودرجة حرية    0.05الجدولية عند مستوى داللة     

  .فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه

  

  )12(جدول رقم 

وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير ( كل فقرة من فقرات محورمعامالت االرتباط بين 

  والدرجة الكلية لفقراته) الحكومية
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية مسلسل

 0.000 0.804  . تقدير احتياجات المنظمة من األموال  11.1
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  مستوى الداللة  معامل االرتباط  وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية مسلسل
 0.000 0.807  . ظمة من األموال تدبير احتياجات المن  11.2
 0.000 0.829  .إعداد المشروعات التي ستنفذها المنظمة  11.3
إعداد الدراسات المالية للبدائل المطروحة أمام   11.4

 0.000 0.802  .اإلدارة  وذلك لترشيد قرارات اإلدارة

 0.000 0.370  تسجيل العمليات سواء نفقات أو إيرادات  11.5
  0.281 تساوي 38 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r اكبر من قيمة  المحسوبةrقيمة 

 
يبـين  )  13(جدول رقم   ): وظائف المدير المالي  (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات محور      

 والدرجة الكليـة لفقراتـه،       )وظائف المدير المالي   (محورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من       

 r، وكـذلك قيمـة      )0.05(ت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللـة         والذي يبين أن معامال   

 والتي تـساوي    38 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rالمحسوبة اكبر من قيمة     

  . وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه،0.281

  

  )13(جدول رقم 

  والدرجة الكلية لفقراته) ائف المدير الماليوظ(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور
معامل   وظائف المدير المالي مسلسل

  االرتباط
مستوى 
  الداللة

 0.000 0.756  إعداد نظام شامل للميزانيات التقديرية  12.1
 0.000 0.768  إعداد ميزانية تقديرية للمشتريات  12.2
 0.000 0.780  إعداد ميزانية تقديرية للمصروفات  12.3
 0.000 0.739  إعداد ميزانية تقديرية للنقدية  12.4
 0.000 0.317  إعداد الميزانيات التقديرية للمشاريع المقدمة للمولين  12.5
 0.000 0.768  التنبؤ بحجم أعمال المنظمة   12.6
 0.000 0.729  إعداد ميزانية عمومية تقديرية  12.7
 0.000 0.655  إعداد قوائم الدخل التقديرية  12.8
استخدام النسب المالية لتحليل الوضع المالي للمنظمة وللتنبؤ   12.9

 0.000 0.803  بالمركز المالي وللمقارنة مع المنظمات األخرى
 0.000 0.728  إعداد قوائم مصادر واستخدامات األموال  12.10
 0.000 0.326  البحث عن مصادر تمويل للمنظمة  12.11
 0.000 0.814  للمنظمةإعداد دراسات الجدوى المطلوبة   12.12
 0.000 0.761  التخطيط للوصول إلى هيكل للتمويل   12.13

  0.281 تساوي 38 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
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يبين )  14(جدول رقم   ): وظائف المراقب المالي  (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات محور      

 والدرجة الكلية لفقراتـه،      )وظائف المراقب المالي   (محورط بين كل فقرة من      معامالت االرتبا 

 r، وكـذلك قيمـة      )0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللـة            

 والتي تـساوي    38 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rالمحسوبة اكبر من قيمة     

 .المحور صادقة لما وضعت لقياسهوبذلك تعتبر فقرات ، 0.281

  

  )14(جدول رقم 

  والدرجة الكلية لفقراته) وظائف المراقب المالي(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور

 مستوى الداللة معامل االرتباط  وظائف المراقب المالي مسلسل

 0.000 0.874  تطويرا لنظام المالي للمنظمة  13.1
 0.000 0.796  تبات واألجورتدقيق كشوف المر  13.2
 0.000 0.733  اعتماد صرف األموال طبقا للقواعد  13.3
 0.000 0.759  مراجعة الشيكات والمعامالت المصرفية  13.4
 0.000 0.789  إعداد التقارير عن االنحرافات الفعلية   13.5
 0.000 0.879  المراجعة المستمرة للحسابات  13.6

  0.281 تساوي 38 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rمة  المحسوبة اكبر من قيrقيمة 
  

يبـين  )  15(جدول رقـم    ): وظائف المحاسب (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات محور        

 والدرجة الكلية لفقراته،  والذي      )وظائف المحاسب  (محورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من       

 المحـسوبة   r، وكذلك قيمة    )0.05(ة عند مستوى داللة     يبين أن معامالت االرتباط المبينة دال     

، 0.281 والتي تـساوي     38 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rاكبر من قيمة    

 .وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه
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  )15(جدول رقم 

  الكلية لفقراتهوالدرجة ) وظائف المحاسب(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور

  وظائف المحاسب مسلسل
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 0.000 0.530  تجميع وتصنيف البيانات المحاسبية  14.1
 0.000 0.740  تسجيل العمليات المحاسبية وإدخال  14.2
 0.000 0.606  إعداد التقارير المالية للممولين  14.3
 0.000 0.594  معتمدةتنفيذ اإلجراءات والسياسات المالية ال  14.4
 0.000 0.587  إعداد كشوف التسوية الخاصة بالبنوك  14.5
الرقابة على كافة المستندات الصادرة والواردة لقسم   14.6

 0.000 0.575  المحاسبة

 0.000 0.767  إعداد كشوف المرتبات واألجور  14.7
  0.281 تساوي 38درجة حرية  و0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 

  

المعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة     ( قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات محور      

المعوقـات التـي     (محوريبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من        ) 16(جدول رقم   ): المالية

ي يبـين أن معـامالت    والدرجة الكلية لفقراته، والذ   )تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة المالية    

 r المحسوبة اكبر مـن قيمـة        r، وكذلك قيمة    )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       

 وبـذلك تعتبـر     ،0.281 والتي تـساوي     38 ودرجة حرية    0.05الجدولية عند مستوى داللة     

  .فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه
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  )16(جدول رقم 

المعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة ( من فقرات محورمعامالت االرتباط بين كل فقرة

  والدرجة الكلية لفقراته) المالية

معامل   المعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة المالية مسلسل
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

يتطلب اإلدارة المالية مهارات إدارية وفنية خاصة، وهذه   15.1
 0.000 0.698   لديكمالمهارات غير متوفرة

تحتاج اإلدارة المالية إلى نظام معلومات كفء، وهو غير   15.2
 0.000 0.745  متوفر

تحتاج اإلدارة المالية إلى تكلفة عالية والمنظمة غير قادرة   15.3
 0.000 0.832  على دفعها

 0.000 0.722  غياب برامج تدريبية في اإلدارة المالية  15.4
نظمة غير متفهم لدور اإلدارة المالية في مجلس إدارة الم  15.5

 0.000 0.842  .المنظمة

حجم ألعمال والمشاريع في المنظمة صغير وال يتطلب وجود   15.6
 0.000 0.869  .إدارة مالية فيها

  0.281 تساوي 38 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 

  

  :ت االستبانةالصدق البنائي لمجاال )2

يبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكلية لفقرات االسـتبانة،             ) 17(جدول رقم   

والذي يبين أن محتوى كل مجال من مجاالت االستبيان له عالقة قوية بهدف الدراسة عنـد مـستوى                  

  ).0.05(داللة 

  )17(جدول رقم 

  الصدق البنائي لمجاالت الدراسة
مستوى الداللةمعامل االرتباط  مجالمحتوى ال

 0.000 0.866  محور أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية
 0.000 0.893  محور وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية

 0.000 0.938  محور وظائف المدير المالي
 0.000 0.912  محور وظائف المراقب المالي

 0.000 0.709  حاسبمحور وظائف الم
 0.000  0.802 محور المعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة المالية

  0.281 تساوي 38 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
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  :Reliabilityثبات االستبانة   :ثالثاً

نة االستطالعية نفسها بطريقتين همـا طريقـة التجزئـة          وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العي      

  .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  

 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكـل                

 معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتبـاط سـبيرمان           محور من محاور االستبانة، وقد تم تصحيح      

  : حسب المعادلة  التالية) Spearman-Brown Coefficient(براون للتصحيح 

= معامل الثبات 
1

2
ر+
يبين أن هناك معامل ثبات ) 18(  حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

  كبير نسبيا لفقرات االستبيان

  )18(م جدول رق

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  محتوى المجال
معامل 
 االرتباط

معامل 
 الثبات

مستوى 
المعنوية

محور أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير 
 0.000 0.82346 0.6999  الحكومية

محور وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير       
 0.000 0.777282 0.6357  الحكومية

 0.000 0.899103 0.8167  وظائف المدير الماليمحور 
 0.000 0.930538 0.8701  محور وظائف المراقب المالي

 0.000 0.831298 0.7113  محور وظائف المحاسب
محور المعوقات التي تواجه ممارسة واسـتخدام       

 0.000 0.877603 0.7819  اإلدارة المالية

 0.000 0.82138 0.6969  جميع المجاالت
  0.281 تساوي 38 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 

  

  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين جـدول                

  .الستبانةأن معامالت الثبات مرتفعة لمحاور ا) 19(رقم 
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  )19( جدول رقم

  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

عدد   محتوى المجال
 الفقرات

معامل ألفا كرونباخ 
 للثبات

  82720. 7  أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكوميةمحور 

  78170.  6  محور وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية

  90320. 13  لماليمحور وظائف المدير ا
  89200.  6  محور وظائف المراقب المالي

  74150. 7  محور وظائف المحاسب
محور المعوقات التي تواجه ممارسـة واسـتخدام اإلدارة         

  87230. 6  المالية

 0.8957  45  جميع المجاالت
  

  

  المعالجات اإلحصائية.  5

 اإلحصائي وتم استخدام االختبـارات      SPSSن خالل برنامج    لقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة م      

  :اإلحصائية التالية

  النسب المئوية والتكرارات .1

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .2

 معامل ارتباط سبيرمان لقياس صدق الفقرات  .3

-1 (سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيـع الطبيعـي أم ال           -اختبار كولومجروف  .4

Sample K-S(  

 One sample t testاختبار  .5

 Independent samples t testاختبار  .6

 One Way ANOVAاختبار  .7
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  الفصل الخامس

 التحليل ومناقشة أسئلة

   واختبار الفرضياتالدراسة 
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  الفصل الخامس

واختبار  الدراسة التحليل ومناقشة أسئلة

   الفرضيات

  
 اختبار التوزيع الطبيعي 

  الدراسةمحاورتحليل  

   الدراسةفرضيات اختبار 
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  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف( اختبار التوزيع الطبيعي

 سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو اختبـار              -سنعرض اختبار كولمجروف  

كون توزيع البيانـات    ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن ي           

نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللة  لكل مجال اكبر مـن             ) 20(ويوضح الجدول رقم    . طبيعيا

0.05  )05.0. >sig ( وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات

  .ةالمعلمي

  

  )20(جدول رقم 

  )One-Sample Kolmogorov-Smirnov( اختبار التوزيع الطبيعي

عدد   محتوى المحور
  الفقرات

قيمة 
Z 

قيمة مستوى 
 الداللة

 أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير محور
  0.736  0.682 7  الحكومية

محور وظائف اإلدارة الماليـة فـي المنظمـات غيـر           
  0.148  1.132  6  الحكومية

  0.716  0.695 13  محور وظائف المدير المالي
  0.760  0.667  6  محور وظائف المراقب المالي

  0.392  0.892 7  محور وظائف المحاسب
محور المعوقات التي تواجه ممارسة واسـتخدام اإلدارة        

 0.554  0.792 6  المالية

  0.302  0.964  45  جميع الفقرات
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  تحليل محاور الدراسة

لتحليل فقـرات االسـتبانة والجـداول    ) One Sample T test( ة  للعينة الواحدTتم استخدام اختبار 

 tالتالية تحتوي على النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والوزن النـسبي وقيمـة                 

 وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت             ،ومستوى الداللة لكل فقرة   

ومستوى داللة  " 549" عند درجة حرية     1.96 الجدولية والتي تساوي     tوبة اكبر من قيمة      المحس tقيمة  

وتكون الفقرة سلبية بمعنى     %) 60كبر من   أ والوزن النسبي    0.05أو مستوى الداللة اقل من      " (0.05"

والتـي   الجدولية   t المحسوبة أصغر من قيمة      tأن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة           

 0.05أو مستوى الداللة اقـل مـن        " (0.05"ومستوى داللة   " 549" عند درجة حرية     1.96-تساوي    

من كبر  أ وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الداللة            ، %)60والوزن النسبي اقل من     

0.0  

   وجود وغياب اإلدارة الماليةمحور 

  : إجابة السؤال األول

  ياب اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة؟ما مدى وجود أو غ

  

  )21(جدول رقم 

  وجود أو غياب اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
 (%) ال(%) نعم   الفقرة

  هل يوجد لدى منظمتكم موازنة تقديرية شاملة

  86.2  13.8   على األقل؟2006 للمنظمة كوحدة واحدة عن العام 

  87.8  12.2  هل يوجد لدى منظمتكم مدير مالي؟
  90.2  9.8  هل يوجد لدى منظمتكم مراقب مالي؟

  88.1  11.9  اإلجمالي
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من عينة الدراسة يعتقدون بوجود موازنة تقديرية شاملة للمنظمة % 13.8أن ) 21(يبين جدول رقم 

من عينة % 12.2 و،)2005الجديلي، (  على األقل لدى منظمتهم،2006كوحدة واحدة عن العام 

من عينة الدراسة يوافقون على انه % 9.8 و.م مدير ماليهالدراسة يوافقون على انه يوجد لدى منظمت

 . عينة الدراسة لديهم إدارة ماليةمن أفراد% 11.9بشكل كلى   .م مراقب مالي بينماهيوجد لدى منظمت

 في المنظمات غير الحكومية ويرجع غياب وبشكل عام النتيجة السابقة تدل على غياب اإلدارة المالية

) 1 اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية إلى أربعة أسباب رئيسية مرتبة حسب أهميتها كما يلي

صغر حجم المنظمة مقاساً بحجم األموال المتاحة، حجم ) 2.. وجود إدارة مالية يحتاج إلى تكلفة مالية

هيمنة رئيس مجلس اإلدارة على كافة النواحي اإلدارية ) 3. األصول، عدد العاملين في المنظمة

اإلدارة المالية تحتاج إلى مهارات فنية وتحتاج إلى ) 5 .حداثة عمر المنظمة) 4. والمالية في المنظمة

 .لنظام معلومات وهو غير متوفر لدى كثير من المنظمات

 المالية لإلدارة العلمي المفهوم إدراك محور
  :انيإجابة السؤال الث

  هل يدرك أفراد عينة الدارسة في المنظمات غير الحكومية المفهوم العلمي لإلدارة المالية؟

 

  )22(جدول رقم 

  إدراك المفهوم العلمي لإلدارة المالية
 النسبة المئوية التكرارما هو مفهوم اإلدارة المالية لديك؟ 

 18.2 100 اإلطالق على موافق غير
 63.8 351 موافق غير
 8.2 45 دمحاي
 5.5 30 موافق
 4.4 24 بشدة موافق

 100.0 550  المجموع
  

من % 8.2  و.من عينة الدراسة ال يدركون مفهوم اإلدارة المالية% 80.00أن ) 22(يبين جدول رقم 

من عينة الدراسة يدركون % 9.90 ،عينة الدراسة ليس لديهم فكرة واضحة عن مفهوم اإلدارة المالية
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 النتائج السابقة تدل أن أفراد عينة الدراسة في المنظمات غير الحكومية الف ،ماليةمفهوم اإلدارة ال

يدركون أن اإلدارة المالية قد تطورت من إدارة متخصصة في الحسابات إلى إدارة متكاملة تعمل مع 

 .باقي اإلدارات األخرى على تحقيق أهداف المنظمة
  

  محور األهمية التي تحظى بها اإلدارة المالية

  : إجابة السؤال الثالث

هل تحظى الوظيفة المالية الموجودة في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بالقدر المناسب من 

 األهمية؟

 :وجود إدارة مالية مستقلة .1

  )23(جدول رقم 

  األهمية التي تحظى بها اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية
 النسبة المئوية التكرار قلة؟هل يوجد في منظمتكم إدارة مالية مست

  89.6  493 ال
  10.4  57 نعم

 100.0  550  المجموع
  

من عينة الدراسة يعتقدون بأنه يوجد لدى منظمتهم إدارة مالية % 10.4أن ) 23(يبين جدول رقم 

  . من عينة الدراسة يعتقدون بأنه ال يوجد لدى منظمتهم إدارة مالية مستقلة% 89.6 و،مستقلة

  

  ارة المالية في الهيكل التنظيمي للمنظمةموقع اإلد .2

  

  )24(جدول رقم 

  موقع اإلدارة المالية في الهيكل التنظيمي للمنظمة
 النسبة المئوية التكرار أين تقع اإلدارة المالية في منظمتكم؟

  0  0  في مستوى اإلدارة العليا
  100  57  في مستوى اإلدارة المتوسطة 

 100.0 57  المجموع
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من عينة الدراسة يعتقدون بان اإلدارة المالية في منظماتهم تقع في % 100أن ) 24(قم يبين جدول ر

 هذه مستوى اإلدارة المتوسطة، من الواضح أن غالبية المنظمات التي لديها أدارة مالية مستقلة تضع

ى بأن رأت التي أدب وفكر اإلدارة الماليةتفق مع لم يولكن هذا . اإلدارة في مستوى اإلدارة الوسطى

إدارة الموارد البشرية،  وموقع اإلدارة المالية يكون بمستوى التخصصات األخرى مثل إدارة المشاريع،

وإدارة تجنيد األموال، وإدارة العالقات العامة باعتبارها اإلدارات التنفيذية التي تأتي بعد المستوى 

ب طبيعتها وغرضها ومهمتها تكون اإلدارة المالية وبسبأن  إال ،القيادي األول مستوى المدير العام

  . قريبة من قمة الهيكل التنظيمي

 

  :وجود وصف وظيفي لإلدارة المالية .3

  )25(جدول رقم 

  هل يوجد في منظمتكم وصف وظيفي لإلدارة المالية؟
 النسبة المئوية التكرار هل يوجد في منظمتكم وصف وظيفي لإلدارة المالية؟

  8.7  48  نعم
  91.3  502  ال

 100.0 550  المجموع
  

من عينة الدراسة يعتقدون بوجود وصف وظيفي لإلدارة المالية في % 8.7أن ) 25(يبين جدول رقم 

. من عينة الدراسة ال يعتقدون بوجود وصف وظيفي لإلدارة المالية في منظماتهم% 91.3منظماتهم، و

 الوظيفي لإلدارة المالية وأنه يجب من الواضح أن المنظمات غير الحكومية ينقصها وجود الوصف

 وما يؤكد النتائج السابقة ما يعتقده الباحث وما .ا النقص ألنه يؤدي إلى عدم كفاءة األداء ذتالفي ه

أوضحه أحد المديرين الماليين في أن المنظمات التي لديها وصف وظيفي يرجع إلى أنها خضعت 

يفي ظالتوصيف الووويرى الباحث أن الوصف ). يمامقابلة حسان بسط(لعملية بناء مؤسساتي سابقاً 
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ويرى . لوظائف اإلدارة المالية قد جاء عاماً بال تفصيل وال يعتد به كوصف وظيفي لإلدارة المالية

  . د من القواميس العالمية لتحليل الوظائفتفالباحث بأن المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة لم تس

  

 .صص وخبرة وحاصل على تدريب مناسبوجود مدير مالي بمؤهل علمي متخ .4

  

    هل يوجد في منظمتكم مدير مالي؟ )1
  

  )26(جدول رقم 

    هل يوجد في منظمتكم مدير مالي ؟
 النسبة المئوية التكرار هل يوجد في منظمتكم مدير مالي

 12.2 67  نعم
 87.8 483  ال

 100.0 550  المجموع
  

يعتقدون بوجود مدير مالي لدى منظمتهم، من عينة الدراسة % 12.2أن ) 26(يبين جدول رقم 

  .من عينة الدراسة يعتقدون بعدم وجود مدير مالي لدى منظمتهم% 87.8و

  
  

  :المؤهل العلمي للمدير المالي )2
  

  )27(جدول رقم 

  المؤهل العلمي للمدير المالي
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي للمدير المالي

  0.0  0  أقل من بكالوريوس
 83.6 56  ريوسبكالو

 16.4 11  ماجستير
 100.0 67  المجموع
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من % 16.4من المدراء الماليين مؤهلهم العلمي بكالوريوس، و% 83.6أن ) 27(يبين جدول رقم 

  . المدراء الماليين مؤهلهم العلمي ماجستير

  

  

  

  :نوع المؤهل للمدير المالي )3

  

  )28(جدول رقم 

  نوع المؤهل للمدير المالي
 النسبة المئوية التكرار لمدير المالينوع المؤهل ل

 10.4 7  إدارة
 23.9 16  علوم مالية ومصرفية  

 65.7 44  محاسبة
 0.0 0  غيره

 100.0 67  المجموع
  

من المدراء % 23.9 و،من المدراء الماليين متخصصين في اإلدارة% 10.4أن ) 28(يبين جدول رقم 

من المدراء الماليين متخصصين في % 65.7ية، والماليين متخصصين في العلوم المالية والمصرف

  .المحاسبة

  

  :الخبرة للمدير المالي )4

  )29(جدول رقم 

  الخبرة للمدير المالي
 النسبة المئوية التكرار الخبرة للمدير المالي

 0.0 0   سنوات3اقل من 
 32.8 22   سنوات  3-6
 47.8 32   سنوات 10 – 7

 19.4 13 سنوات  10أكثر من 
 100.0 67  عالمجمو
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من % 47.8 و، سنوات6-3من المدراء الماليين تراوحت خبرتهم بين % 32.8) 29(يبين جدول رقم 

من المدراء الماليين بلغت خبرتهم % 19.4 و، سنوات10-7المدراء الماليين تراوحت خبرتهم بين 

  . سنوات10أكثر من 

  

  

  : يعدد الدورات للمدير المال )5
  

  )30(جدول رقم 

  ات للمدير الماليعدد الدور
 النسبة المئوية التكرار عدد الدورات للمدير المالي

 11.9 8  دورة
 40.3 27  دورتان

 47.8 32  ثالث دورات
 100.0 67  المجموع

  

من المدراء % 40.3 و،من المدراء الماليين لديهم دورة واحدة% 11.9أن ) 30(يبين جدول رقم 

  .لماليين حصلوا على ثالث دوراتمن المدراء ا% 47.8حصلوا على دورتين، و

 الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية ال يوجد لديها  %87.8 يتضح أن 26من الجدول رقم 

وهدا دليل جوهري آخر على غياب اإلدارة المالية في تلك المنظمات كما ورد في   .مدير مالي 

 السؤال الثالث المتعلق بوجود إدارة مالية وهذا يدعم استجابة أفراد عينة الدراسة على. السؤال األول

   .المدير المالي والمراقب المالي حيث أن هناك إجماع على أن أعباء الوظيفة المالية تقسم بين ، مستقلة

   

بمؤهل علمي متخصص وخبرة وحاصل على تدريب ) رئيس حسابات(وجود مراقب مالي  .5

  مناسب

  

  هل يوجد في منظمتكم مراقب مالي؟   )1
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  )31(قم جدول ر

  هل يوجد في منظمتكم مراقب مالي ؟
 النسبة المئويةالتكرار هل يوجد في منظمتكم مراقب مالي

 9.8 54  نعم
 90.2 496  ال

 100.0 550  المجموع
  

من عينة الدراسة يعتقدون بوجود مراقب مالي لدى منظمتهم، % 9.8أن ) 31(يبين جدول رقم 

  .وجود مراقب مالي لدى منظمتهممن عينة الدراسة يعتقدون بعدم % 90.2و

  

  

  :المؤهل العلمي للمراقب المالي )2

  

  )32(جدول رقم 

  المؤهل العلمي للمراقب المالي
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي للمراقب المالي

  0.0  0  أقل من بكالوريوس
 79.6 43  بكالوريوس
 20.4 11  ماجستير

 100.0 54  المجموع
  

من % 20.4ومن المراقبين الماليين مؤهلهم العلمي بكالوريوس، % 79.6أن ) 32(يبين جدول رقم 

  .المراقبين الماليين مؤهلهم العلمي ماجستير
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  :نوع المؤهل للمراقب المالي )3

  

  )33(جدول رقم 

  نوع المؤهل للمراقب المالي
 النسبة المئوية التكرار نوع المؤهل للمراقب المالي

 9.3 5  إدارة
 27.8 15  صرفية  علوم مالية وم

 62.9 34  محاسبة
 0.0 0  غيره

 100.0 54  المجموع
  

من % 27.8من المراقبين الماليين متخصصين في اإلدارة، و% 9.3أن ) 33(يبين جدول رقم 

من المراقبين الماليين % 62.9المراقبين الماليين متخصصين في العلوم المالية والمصرفية، و

  متخصصين في المحاسبة

  :لمراقب الماليالخبرة ل )4
  

  )34(جدول رقم 

  الخبرة للمراقب المالي
 النسبة المئوية التكرار الخبرة للمراقب المالي

 0.0 0   سنوات3اقل من 
 29.6 16   سنوات  3-6
 57.4 31   سنوات 10 – 7

 13 7     سنوات10أكثر من 
 100.0 54  المجموع

  

% 57.4 سـنوات، و   6-3تراوحت خبرتهم بين    من المراقبين الماليين    % 29.6) 34(يبين جدول رقم    

من المـراقبين المـاليين بلغـت       % 13 سنوات، و  10-7من المراقبين الماليين تراوحت خبرتهم بين       

  . سنوات10خبرتهم أكثر من 
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 :عدد الدورات للمراقب المالي )5
  

  )35(جدول رقم 

  عدد الدورات للمراقب المالي
 بة المئويةالنس التكرار عدد الدورات للمراقب المالي

 3.7 2  دورة
 37 20  دورتان

 59.3 32  ثالث دورات
 100.0 54  المجموع

  

من المراقبين % 37، واقبين الماليين لديهم دورة واحدةمن المر% 3.7أن ) 35(يبين جدول رقم 

  .من المراقبين الماليين حصلوا على ثالث دورات% 59.3الماليين حصلوا على دورتين، و

 الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية ال يوجد لديها  %90.2 يتضح أن 31من الجدول رقم 

  وهدا دليل جوهري آخر على غياب اإلدارة المالية في تلك المنظمات كما ورد في .مراقب مالي 

وهذا يدعم استجابة أفراد عينة الدراسة على السؤال الثالث المتعلق بوجود إدارة مالية . السؤال األول

   .حيث أن هناك إجماع على أن أعباء الوظيفة المالية تقسم بين المدير المالي والمراقب المالي، لةمستق

  

  : تعليق عام على إجمالي محور أهمية اإلدارة المالية

وجود ) 1: تم قياس أهمية وظيفة اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة من خالل              

ـ  ) 2. لهيكل التنظيمي للمنظمة  إدارة مالية مستقلة في ا     ه اإلدارة فـي المـستويات اإلداريـة        ذموقع ه

وجـود مـدير مـالي      ) 4. ه اإلدارة ذوجود وصف وظيفي محدد يبين وظائف وأقسام ه       ) 3. المختلفة

  .الخ ....... ومراقب مالي في المنظمة مع بيان الصفات الشخصية مثل المؤهل العلمي والخبرة 

نفراد أن اإلدارة المالية ال تحظى بالقدر المناسب مـن          انود المذكورة كل على     وقد تبين من مناقشة الب    

لك لغياب وجود إدارة مالية مـستقلة فـي    ذويرجع    . األهمية في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة      
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ه اإلدارة، ولغياب وجود مدير مالي  ذتلك المنظمات، ولعدم وجود وصف وظيفي يبين وظائف وأقسام ه         

 .ياب وجود مراقب مالي في تلك المنظماتوكذلك لغ

  

  محور ممارسة واستخدام اإلدارة المالية

  

  : إجابة السؤال الرابع

 هل يتم ممارسة واستخدام اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية؟  

 ما هي أهداف اإلدارة المالية التي تتبناها المنظمات غير الحكومية؟ )1

  )37(جدول رقم 

  حور أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكوميةتحليل فقرات م

أهداف اإلدارة المالية في  مسلسل
  المنظمات غير الحكومية
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تغطية نفقات المنظمة من   10.1
 0.000 29.490 89.27 4.46  0.0  0.0  4.2  45.3  50.5  اإليرادات

الرقابة على صرف   10.2
 0.000 29.490 89.27 4.46  0.0  0.0  4.2  45.3  50.5  األموال في المنظمة

تخفيض تكاليف العمل في   10.3
 0.000 20.332- 42.25 2.11  28.7  45.5  16.0  5.5  4.4  المنظمة

مساعدة إدارة المنظمة   10.4
 0.000 20.227- 42.25 2.11  29.3  44.4  16.6  5.5  4.4  على تحقيق أهدافها

توفير بيانات التخاذ   10.5
 0.000 20.282- 42.22 2.11  29.3  44.5  16.4  5.5  4.4  قرارات مالية

تحقيق فائض من   10.6
اإليرادات عن 
  المصروفات

4.4  5.5  15.8  45.5  28.9  2.11 42.18 -20.408 0.000 

االلتزام الكامل بميزانية   10.7
 0.000 20.544- 42.00 2.10  29.6  44.9  15.6  5.5  4.4  منظمة ال

              2.78 55.64 -7.933 0.000 
 
 

ايجابية حيث أن الـوزن     ) 10.2،  10.1(أن آراء أفراد العينة في الفقرات رقم        ) 37(يبين جدول رقم    

جميع  العينة في بينما كانت آراء أفراد     ،  0.05ومستوى المعنوية اقل من     %" 60"النسبي لهما اكبر من     
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ومستوى المعنوية اقـل    %" 60"فقرات المحور المتبقية سلبية حيث أن الوزن النسبي لكل منها اقل من             

 بوزن نـسبي  " تغطية نفقات المنظمة من اإليرادات       " بمعنى أن أفراد العينة يتفقون على أن         0.05من  

، وعلـى أن    %89.27بي  بوزن نـس  " الرقابة على صرف األموال في المنظمة     "على أن    و ،89.27%

مساعدة إدارة المنظمـة علـى    "على أن    و ،%42.25بوزن نسبي " تخفيض تكاليف العمل في المنظمة      "

بـوزن نـسبي    " توفير بيانات التخاذ قرارات مالية    "، وعلى أن    %42.25بوزن نسبي   " تحقيق أهدافها 

، وعلى أن   %42.18بوزن نسبي   " تحقيق فائض من اإليرادات عن المصروفات     "على أن   ، و 42.22%

  %.42.00بوزن نسبي " اللتزام الكامل بميزانية المنظمةا"

  والوزن النسبي يساوي   2.78وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع فقرات المحور يساوي           

 الجدوليـة   tوهي اقل من قيمـة       7.933- المحسوبة تساوي  tوقيمة   %60"من   اقل وهو 55.64%

 مما يعني أن آراء أفراد      0.05وهي اقل من     0.000 الداللة يساوي ، ومستوى   1.96-والتي تساوي   

  .أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية قليلة تبنى العينة يتفقون على أن

وكما هو واضح من استجابات أفراد الدراسة أن اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية ال تتبنى                

 ومساعدة اإلدارة    وردت في أدب اإلدارة المالية وهي تعظيم قيمة المنظمة         أهداف اإلدارة المالية كما   

 واتفق جميـع كتـاب اإلدارة الماليـة أن          ،%42.22على تحقيق أهدافها حيث أن وزنه النسبي بلغ         

  .. اإلدارة المالية يجب أن تتبنى أهداف المنظمة التي تعمل معها

  الحكومية؟ما هي وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير
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  )38(جدول رقم 

  وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية: تحليل فقرات محور
  

 مسلسل
وظائف اإلدارة المالية 
في المنظمات غير 
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تدبير احتياجات المنظمة    11.1
 0.000 17.981- 43.42 2.17 28.0 44.5 15.5  6.4  5.6  . من األموال

 تقدير احتياجات المنظمة   11.2
من األموال وتحديد 
النتائج المتوقعة من 

  .استخدام األموال

5.6  5.5  15.5 45.1 28.1 2.15 42.98 -18.662 0.000 

إعداد المشروعات التي   11.3
 0.000 18.218- 43.20 2.16 28.2 45.1 15.3  5.5  6.0  .ظمةستنفذها المن

إعداد الدراسات المالية   11.4
للبدائل المطروحة أمام 
اإلدارة  وذلك لترشيد 

  .قرارات اإلدارة

5.3  5.5  15.8 45.1 28.4 2.14 42.84 -19.048 0.000 

تسجيل العمليات سواء   11.5
 0.000 22.980 78.33 3.92  3.5  5.1 12.2 54.9 24.4  نفقات أو إيرادات

 0.000 15.105- 50.15 2.51  جميع الفقرات
 
 

ايجابية حيث أن الوزن النسبي لهـا       ) 11.5(أن آراء أفراد العينة في الفقرة رقم         )38(يبين جدول رقم    

، بينما كانت آراء أفراد العينة في  جميـع فقـرات            0.05ومستوى المعنوية اقل من     %" 60"اكبر من   

ومستوى المعنوية اقـل مـن      %" 60"بقية سلبية حيث أن الوزن النسبي لكل منها اقل من           المحور المت 

 هـو     وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية        بمعنى أن أفراد العينة يتفقون على أن       0.05

تدبير احتياجات المنظمـة مـن      " و ،%78.33بوزن نسبي   " تسجيل العمليات سواء نفقات أو إيرادات     "

، %43.20 بوزن نـسبي  " إعداد المشروعات التي ستنفذها المنظمة    " و ،%43.42بوزن نسبي   " موالاأل

إعداد الدراسـات الماليـة للبـدائل       "، و %42.98بوزن نسبي   " تقدير احتياجات المنظمة من األموال    "و

  %.42.84بوزن نسبي " ارة  وذلك لترشيد قرارات اإلدارةالمطروحة أمام اإلد
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 والوزن النسبي يساوي     2.51 أن الوسط الحسابي لجميع فقرات المحور يساوي         وبصفة عامة يتبين  

 الجدولية  t وهي اقل من قيمة      15.105- المحسوبة تساوي  tوقيمة  % 60"وهو  اقل  من       50.15%

 مما يعني أن آراء أفراد      0.05 وهي اقل من     0.000، ومستوى الداللة يساوي     1.96-والتي تساوي   

  . دون المستوى المطلوب وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكوميةالعينة يتفقون على أن

  

الوظيفـة  (لحكومية تمارس الوظيفة األخيـرة      يتبين من استجابات أفراد الدراسة أن المنظمات غير ا        

في حين تكاد الوظائف األخرى غير موجودة ويعتقد الباحـث أن سـبب عـدم وجـود                 ) المحاسبية

ها وظيفة التخطيط المالي إلى أن عملية التخطيط المالي عملية فكرية متقدمة            الوظائف األخرى وأهم  

 يعتمد على التواكل والعواطف ليحل محله أسلوب يعتمـد علـى            ذيوعلمية وتتطلب هدم األسلوب ال    

كمـا أن    . المستقبل والتوقع المبنى على االستقراء للماضي ودراسة الحاضر والتنبـؤ بالمـستقبل           

   .عدم وجود وظيفة التخطيط الماليير في المستقبل تعتبر سببا آخر لسهولة عدم التفك

  ما هي وظائف المدير المالي في المنظمات غير الحكومية؟ )2

  )39(جدول رقم 

  وظائف المدير المالي: تحليل فقرات محور

  وظائف المدير المالي مسلسل
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12.1  
إعداد نظام شامل 
 0.000 18.246- 43.56 2.18  27.1  44.4  17.1  6.5  4.9  للميزانيات التقديرية

12.2  
إعداد ميزانية تقديرية 

 0.000 18.247- 43.20 2.16  28.2  45.1  15.1  5.8  5.8  للمشتريات

12.3  
إعداد ميزانية تقديرية 

 0.000 16.619- 45.71 2.29  20.4  46.4  22.2  6.5  4.5  للمصروفات

12.4  
إعداد ميزانية تقديرية 

 0.000 20.408- 42.18 2.11  28.9  45.5  15.8  5.5  4.4  للنقدية

12.5  
إعداد الميزانيات التقديرية 
 0.000 15.649 75.13 3.76  3.1  17.6  7.8  43.5  28.0  للمشاريع المقدمة للمولين

 0.000 17.522- 44.51 2.23  22.9  48.2  17.8  5.6  5.5عمال التنبؤ بحجم أ  12.6
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  وظائف المدير المالي مسلسل
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  المنظمة 

12.7  
إعداد ميزانية عمومية 

 0.000 14.833- 46.76 2.34  19.6  46.4  18.9  10.7  4.4  تقديرية

12.8  
إعداد قوائم الدخل 

 0.000 12.335- 48.36 2.42  20.5  40.4  20.9  13.1  5.1  التقديرية

12.9  

 استخدام النسب المالية
لتحليل الوضع المالي 

للمنظمة وللتنبؤ بالمركز 
المالي وللمقارنة مع 
  المنظمات األخرى

4.4  5.6  16.9  48.5  24.5  2.17 43.35 -19.465 0.000 

12.10  
إعداد قوائم مصادر 
 0.000 16.828- 44.69 2.23  25.5  43.3  18.4  8.2  4.7  واستخدامات األموال

12.11  
البحث عن مصادر تمويل 

 0.000 12.196 72.36 3.62  3.8  20.7  11.8  37.1  26.5  للمنظمة

12.12  
إعداد دراسات الجدوى 

 0.000 20.077- 42.40 2.12  28.5  45.5  15.8  5.8  4.4  المطلوبة للمنظمة

12.13  
التخطيط للوصول إلى 

 0.000 20.587- 42.18 2.11  28.7  45.5  16.0  5.8  4.0  هيكل للتمويل 

 0.000 18.178- 48.80 2.44  جميع الفقرات
 
 
 

ايجابية حيث أن الـوزن     ) 12.11،  12.5(أن آراء أفراد العينة في الفقرات رقم        ) 39(يبين جدول رقم    

، بينما كانت آراء أفراد العينة في جميع        0.05ومستوى المعنوية اقل من     %" 60"النسبي لهما اكبر من     

قـل  أومستوى المعنوية   %" 60"قل من   سلبية حيث أن الوزن النسبي لكل منها ا        فقرات المحور المتبقية  

إعداد الميزانيات التقديرية   " وظائف المدير المالي هي    بمعنى أن أفراد العينة يتفقون على أن         0.05من  

بوزن نسبي  " للمنظمةالبحث عن مصادر تمويل     "، و %75.13 بوزن نسبي " ولينمللمشاريع المقدمة للم  

" إعداد ميزانية عمومية تقديريـة    " ، و %48.36 ن نسبي بوز"  التقديرية إعداد قوائم الدخل  "، و 72.36%

 قـوائم   إعداد"، و %45.71بوزن نسبي   " إعداد ميزانية تقديرية للمصروفات   "، و %46.76بوزن نسبي   

بـوزن نـسبي    " التنبؤ بحجم أعمال المنظمة   "، و %44.69بوزن نسبي   " مصادر واستخدامات األموال  

استخدام النسب المالية   "، و %43.56بوزن نسبي   " قديرية نظام شامل للميزانيات الت    إعداد"، و 44.51%
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بـوزن نـسبي   " لي وللمقارنة مع المنظمات األخرىلتحليل الوضع المالي للمنظمة وللتنبؤ بالمركز الما    

اسـات الجـدوى    إعداد در "، و %43.20بوزن نسبي   " إعداد ميزانية تقديرية للمشتريات   "، و 43.35%

، %42.18بـوزن نـسبي     " إعداد ميزانية تقديرية للنقدية   "، و %42.40بوزن نسبي   " المطلوبة للمنظمة 

  %.42.18بوزن نسبي " التخطيط للوصول إلى هيكل للتمويل"و

 والوزن النسبي يساوي   2.44 وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع فقرات المحور يساوي         

 الجدوليـة  t قيمة وهي اقل من  18.178-  المحسوبة تساوي  tوقيمة  % 60"من   اقل وهو 48.80%

 مما يعني أن آراء أفراد      0.05 وهي اقل من     0.000ومستوى الداللة يساوي     ،1.96-والتي تساوي   

  . في المنظمات الغير حكومية غير فاعلة بدرجة كبيرةالعينة يتفقون على أن وظائف المدير المالي

  

الحـصول علـى    ) 2. لرقابـة التخطيط المالي وا  ) 1: إن الوظائف الرئيسية للمدير المالي تتمثل في      

وبالتالي يجب على المـدير المـالي تقـدير         . االنضمام واالندماج ) 4. استثمار األموال ) 3. األموال

احتياجات المنظمة من األموال على المدى القصير والبعيد وهدا ما يـسمى بالميزانيـة التقديريـة،                

م نظام للرقابة المالية يمكنـه مـن        وكذلك ينبغي على المدير المالي عند وضعه للخطط المالية تصمي         

مراجعة العمليات الفعلية ومقارنتها مع الخطط التي سبق رسمها ودلك للتأكد من حسن سير العمـل                

  والواضح مـن الجـدول الـسابق أن    .وتصحيح أي انحراف قد يحدث ومنع حدوث األخطاء المالية      

ن غير موجـودة وال تمـارس كمـا         وظائف المدير المالي في المنظمات غير الحكومية تكاد أن تكو         

خر على غياب اإلدارة المالية في المنظمات       آه النتائج دليل    ذكما أن ه  . وردت في أدب اإلدارة المالية    

 وكما أكد العديد من الدارسين والكتاب في أن أعبـاء اإلدارة الماليـة              ،غير الحكومية في قطاع غزة    

 .توزع على المدير المالي وعلى المراقب المالي
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 ما هي وظائف المراقب المالي في المنظمات غير الحكومية؟ )3

  

  )40(جدول رقم 

  ظائف المراقب المالي في المنظمات غير الحكوميةو

  وظائف المراقب المالي  مسلسل
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ا لنظام المالي تطوير  13.1
 0.000 13.682- 47.20 2.36  20.0  45.1  21.3  6.2  7.5  للمنظمة

تدقيق كشوف المرتبات   13.2
 0.000 14.520- 46.73 2.34  20.0  45.8  21.5  6.0  6.7  واألجور

اعتماد صرف األموال   13.3
 0.000 17.323- 45.24 2.26  21.1  46.5  21.6  6.5  4.2  طبقا للقواعد

كات مراجعة الشي  13.4
 0.000 15.415- 46.25 2.31  20.2  46.0  22.2  5.6  6.0  والمعامالت المصرفية

إعداد التقارير عن   13.5
 0.000 12.347- 48.07 2.40  19.5  44.5  20.9  6.4  8.7  االنحرافات الفعلية 

المراجعة المستمرة   13.6
 0.000 13.435- 47.31 2.37  20.0  45.1  21.3  5.6  8.0  للحسابات

 0.000 17.842- 46.80 2.34  اتجميع الفقر
  
  

أن آراء أفراد العينة في جميع فقرات المحور سلبية حيث أن الوزن النسبي لكل              ) 40(يبين جدول رقم    

وظيفـة   بمعنى أن أفراد العينة يتفقون على أن         0.05ومستوى المعنوية اقل من     %" 60"منها اقل من    

المراجعـة  "، و %48.07 بـوزن نـسبي   " ت الفعلية تقارير عن االنحرافا  إعداد ال " المراقب المالي هي  

، %47.20 بوزن نسبي "  تطويرا لنظام المالي للمنظمة    "، و %47.31بوزن نسبي   " المستمرة للحسابات 

جعـة الـشيكات والمعـامالت      مرا"، و %46.73 "دقيق كشوف المرتبـات واألجـور     ت"وبوزن نسبي   

  %.45.24بوزن نسبي " ا للقواعداعتماد صرف األموال طبق"، و%46.25بوزن نسبي " المصرفية

 والوزن النسبي يساوي   2.34 وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع فقرات المحور يساوي         

 الجدوليـة  tوهي اقل من قيمة   17.842-  المحسوبة تساوي  tوقيمة  % 60"من   اقل وهو 46.80%
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مما يعني أن آراء أفراد      0.05وهي اقل من     0.000 ، ومستوى الداللة يساوي   1.96-والتي تساوي   

  .حكومية غير فاعلة بدرجة كبيرةالالعينة يتفقون على أن وظائف المراقب المالي في المنظمات غير 

  

. إعداد التنبؤات المالية والميزانيات التقديريـة     ) 1: إن الوظائف الرئيسية للمراقب المالي تتمثل في      

والواضح من الجدول السابق أن وظـائف        .اإلشراف على الحسابات  ) 3. تقييم استخدام األصول  ) 2

المراقب المالي في المنظمات غير الحكومية تكاد أن تكون غير موجودة وال تمارس كما وردت فـي                 

النتائج دليل أخر على غياب اإلدارة المالية فـي المنظمـات غيـر              هذه   كما أن . أدب اإلدارة المالية  

 في أن أعباء اإلدارة المالية تـوزع علـى المـدير            الحكومية وكما أكد العديد من الدارسين والكتاب      

 وينوه الباحث في حالة عدم وجود مراقب مالي داخل المنظمة يجب أن             .المالي وعلى المراقب المالي   

  .تضاف وظائفه لوظائف المدير المالي المذكورة أعاله والعكس صحيح

  

 ما هي وظائف المحاسب في المنظمات غير الحكومية؟ )4

  

  )41(جدول رقم 

  وظائف المحاسب في المنظمات غير الحكومية

  وظائف المحاسب  مسلسل
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تجميع وتصنيف البيانات   14.1
 0.000 18.980 79.31 3.97  1.6 13.1 7.6 42.4 35.3  المحاسبية

تسجيل العمليات  ودخالإ  14.2
 0.000 17.675 77.02 3.85  2.4 16.9 7.3 40.2 33.3  المحاسبية

إعداد التقارير المالية   14.3
 0.000 16.332 76.25 3.81  3.1 17.6 7.6 38.2 33.5  للممولين

تنفيذ اإلجراءات   14.4
والسياسات المالية 

  المعتمدة
33.5 38.0 7.8 17.6 3.1  3.81 76.22 16.289 0.000 
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  وظائف المحاسب  مسلسل
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إعداد كشوف التسوية   14.5
 0.000 16.267 76.18 3.81  3.1 17.6 7.8 38.2 33.3  الخاصة بالبنوك

الرقابة على كافة   14.6
المستندات الصادرة 

  والواردة لقسم المحاسبة
29.1 29.5 8.0 23.6 9.8  3.44 68.87 7.560 0.000 

إعداد كشوف المرتبات   14.7
 0.000 16.332 76.25 3.81  3.1 17.6 7.6 38.2 33.5  واألجور

 0.000 18.141 75.73 3.79  جميع الفقرات
 

  

أن آراء أفراد العينة في جميع فقرات المحور ايجابية حيث أن الـوزن النـسبي    ) 41(يبين جدول رقم    

، بمعنى أن أفراد العينة يتفقـون علـى أن          0.05ومستوى المعنوية اقل من     %" 60"لكل منها اكبر من     

بـوزن نـسبي    " تجميع وتصنيف البيانات المحاسبية  " في المنظمات الغير حكومية هي       وظيفة المحاسب 

إعداد التقـارير الماليـة     "، و %77.02بوزن نسبي   " تسجيل العمليات المحاسبية  وإدخال  "و،  79.31%

بـوزن نـسبي    " اءات والـسياسات الماليـة المعتمـدة      تنفيذ اإلجر "، و %76.25بوزن نسبي " للممولين

الرقابـة علـى كافـة      "، و %76.18بوزن نسبي   " اد كشوف التسوية الخاصة بالبنوك    دإع"، و 76.22%

إعـداد كـشوف المرتبـات      "، و %68.87بوزن نـسبي    "  الصادرة والواردة لقسم المحاسبة    المستندات

  %.76.25بوزن نسبي " واألجور

  

 يساوي  والوزن النسبي  3.79 وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع فقرات المحور يساوي         

 الجدولية  t وهي اكبر من قيمة      18.141  المحسوبة تساوي  tوقيمة  % 60"من   اكبر وهو 75.73%

 مما يعني أن آراء أفـراد       0.05وهي اقل من     0.000 ومستوى الداللة يساوي   ،1.96والتي تساوي   

  .العينة يتفقون على أن وظيفة المحاسب في المنظمات الغير حكومية فاعلة بدرجة كبيرة
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الواضح أن المنظمات غير الحكومية تمارس الوظيفة المحاسبية مع غيـاب ممارسـة وظـائف               من  

  .المدير المالي والمراقب المالي

  

  : تعليق ومناقشة

من الواضح من مناقشة محور ممارسة واستخدام اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكوميـة فـي        

ذه المنظمات لم تتطور في الممارسة واالسـتخدام        قطاع غزة أن اإلدارة المالية في الممارسة داخل ه        

 وتم االستدالل على ذلك     ،كما تطور اإلطار النظري لها في أدب اإلدارة المالية لدى المفكرين والكتاب           

 ومراقباً مالياً واللذان بدورهما تتوزع عليهما أعباء        ،أن الغالبية العظمى منها ليس لديها مديراً مالياً       

وأن اإلدارة المالية في تلك المنظمات ال تتبنى األهـداف          . ا أجمع الكتاب والمفكرين   اإلدارة المالية كم  

  .  حيث اقتصر دورها على الوظيفة المحاسبية،الصحيحة كما وردت في اإلطار النظري

 

  )42(جدول رقم 

 ممارسة واستخدام اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية ألفراد عينة الدراسة الذين لديهم

  .إدارة مالية
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أهداف اإلدارة المالية في   
  %71.8 3.59 2.57 5.40 0.25 50.6 41.18  المنظمات غير الحكومية

وظائف اإلدارة المالية   
في المنظمات غير 

  الحكومية
42.14 53.26 3.62 0.98 0  4.45 89%  

  %85.6 4.28 2.14 3.92  0.14 51.32  42.48  وظائف المدير المالي  

  %90 4.50  1.36  0.55  0 38.52 59.57  وظائف المراقب المالي  

  %98 4.9  0  0  0 7.27 92.73  وظائف المحاسب  
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  :تيأعاله يبين اآل) 42(الجدول 

  3.59مات غير الحكومية بلغ المتوسط الحسابي لمحور أهداف اإلدارة المالية في المنظ 

 %.71.8والوزن النسبي لها 

  4.45بلغ المتوسط الحسابي لمحور وظائف اإلدارة المالية  في المنظمات غير الحكومية  

  %.89والوزن النسبي لها 

  4.28بلغ المتوسط الحسابي لمحور وظائف المدير المالي في المنظمات غير الحكومية  

  %.85.6والوزن النسبي لها 

  4.5 المتوسط الحسابي لمحور وظائف المراقب المالي في المنظمات غير الحكومية بلغ 

 %.90والوزن النسبي لها 

  4.9بلغ المتوسط الحسابي لمحور وظائف المحاسب في المنظمات غير الحكومية  

 %.98والوزن النسبي لها 
  
  

  :تعليق ومناقشة

المالية في المنظمات غير الحكومية في من الواضح من مناقشة محور ممارسة واستخدام اإلدارة 

أن اإلدارة المالية في الممارسة داخل هذه ألفراد عينة الدراسة الذين لديهم إدارة مالية، قطاع غزة 

 في الممارسة واالستخدام كما تطور اإلطار النظري لها في أدب اإلدارة المالية ت تطور المنظمات

الوزن النسبي لمحور أهداف اإلدارة المالية  أن   من  لى ذلكلدى المفكرين والكتاب، وتم االستدالل ع

بمعنى أنها تتبني األهداف التي وردت في أدب اإلدارة المالية ، وبلغ الوزن النسبي لمحور %  71.8

بمعنى أنها تتبني الوظائف التي وردت % 89وظائف اإلدارة المالية  في المنظمات غير الحكومية 

ة، وبلغ الوزن النسبي لمحور وظائف المدير المالي في المنظمات غير في أدب اإلدارة المالي

بمعنى أنها تتبني وظائف المدير المالي التي وردت في أدب اإلدارة المالية، وبلغ % 85.6الحكومية 

بمعنى أنها تتبني % 90الوزن النسبي لمحور وظائف المراقب المالي في المنظمات غير الحكومية 

مالي التي وردت في أدب اإلدارة المالية، وبلغ الوزن النسبي لوظائف المحاسب وظائف المراقب ال
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بمعنى أنها تتبنى وظائف المحاسب التي وردت في أدب اإلدارة % 98في المنظمات غير الحكومية 

وكثير من هذه المنظمات استفادات من دورات تدريبية وتعاملت مع منظمات دولية مما . المالية 

م والتركيز على اإلدارة المالية ايمانا بدورها في عملية التنمية وتحقيق أهداف دفعها لالهتما

  .منظماتها

  

  محور معوقات ممارسة واستخدام اإلدارة المالية

  :إجابة السؤال الخامس

 ما هي المعوقات التي قد تواجه استخدام اإلدارة المالية في هذه المنظمات؟ 

  

  )43(جدول رقم 

   ممارسة واستخدام اإلدارة الماليةالمعوقات التي تواجه

  مسلسل
المعوقات التي تواجه 

ممارسة واستخدام اإلدارة 
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يتطلب اإلدارة المالية   15.1
مهارات إدارية وفنية 

مهارات خاصة، وهذه ال
  غير متوفرة لديكم

37.3 36.2 12.5 7.6  6.4  3.90 78.07 18.109 0.000 

تحتاج اإلدارة المالية إلى   15.2
نظام معلومات كفء، 

  وهو غير متوفر
34.5 38.4 10.9 6.5  9.6  3.82 76.33 15.364 0.000 

تحتاج اإلدارة المالية إلى   15.3
تكلفة عالية والمنظمة غير 

  قادرة على دفعها
44.2 36.5 9.1  4.9  5.3  4.09 81.89 19.463 0.000 

غياب برامج تدريبية في   15.4
 0.000 18.143 78.36 3.92  6.9  6.7 13.1 34.2 39.1  اإلدارة المالية

مجلس إدارة المنظمة غير   15.5
متفهم لدور اإلدارة المالية 

  .في المنظمة
39.8 38.9 11.1 4.7  5.5  4.03 80.58 18.420 0.000 

حجم ألعمال والمشاريع   15.6
في المنظمة صغير وال 

يتطلب وجود إدارة مالية 
  .فيها

42.7 36.7 10.5 4.2  5.8  4.06 81.27 19.567 0.000 

 0.000 17.338 79.42 3.97  جميع الفقرات
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أن آراء أفراد العينة في جميع فقرات المحور ايجابية حيث أن الوزن النسبي لها              ) 43(يبين جدول رقم    

 المعوقـات   ، بمعنى أن أفراد العينة يتفقون على أن       0.05ومستوى المعنوية اقل من     %" 60"من  اكبر  

يتطلب اإلدارة المالية مهارات إدارية وفنية خاصة،       " هي   التي تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة المالية     

نظام معلومات  تحتاج اإلدارة المالية إلى     "، و %78.07بوزن نسبي   " وهذه المهارات غير متوفرة لديكم    

يـة والمنظمـة    تحتاج اإلدارة المالية إلى تكلفة عال     " ، و %76.33بوزن نسبي   " كفء، وهو غير متوفر   

بوزن نـسبي   " رامج تدريبية في اإلدارة المالية    غياب ب "، و %81.89بوزن نسبي " غير قادرة على دفعها   

بـوزن نـسبي    " نظمـة مجلس إدارة المنظمة غير متفهم لدور اإلدارة الماليـة فـي الم           "، و 78.36%

" وال يتطلب وجود إدارة مالية فيهـا      حجم ألعمال والمشاريع في المنظمة صغير       "على أن    و ،80.58%

  %.81.27بوزن نسبي 

  

 والوزن النسبي يساوي 3.97 وبصفة عامة يتبين أن الوسط الحسابي لجميع فقرات المحور يساوي

 الجدولية t وهي اكبر من قيمة 17.338 المحسوبة تساوي tوقيمة % 60"من  اكبر وهو 79.42%

 مما يعني أن آراء أفراد 0.05وهي اقل من  0.000، ومستوى الداللة يساوي 1.96والتي تساوي 

  .العينة يتفقون على أن هناك معوقات التي تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة المالية

  

  :وتعليق مناقشة

 المنظمة وأن عالية لتكلفة تحتاج المالية دارةاإل أن هو األول المعوق أن يتبن السابق الجدول من

 صغير األعمال حجم هو الثاني المعوق وأن ،81.89 %نسبي بوزن وجاءت دفعها على قادرة غير

 مجلس أن هو الثالث المعوق وأن ،81.27 %نسبي بوزن وجاء مالية إلدارة وجود يتطلب وال

 جاء الرابع والمعوق ،80.58 %نسبي بوزن المنظمة في المالية اإلدارة لدور متفهم غير اإلدارة
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 إلى تحتاج المالية اإلدارة أن هو الخامس والمعوق ،78.36 %نسبي بوزن تدريبية برامج يابغ

 اإلدارة أن السادس المعوق إن ،78.07 %نسبي بوزن وجاء متوفرة وغير خاصة فنية مهارات

 وتوافقت ،%76.33 نسبي بوزن ءوجا لديها وفرمت غير وهو كفؤ معلومات لنظام تحتاج المالية

  ). 2003 ،خوصة أبو (دارسة مع النتائج هذه
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  الدراسة فرضيات اختبار

 
 
 

  :الفرضية األولى

توجد عالقة ايجابية بين ممارسة واستخدام المفاهيم العلمية لإلدارة المالية وبين األهمية التي 

 موقع -لة تسمى اإلدارة المالية  ضرورة وجود إدارة مالية مستق(تحظى بها اإلدارة المالية 

 وجود وصف وظيفي –اإلدارة المالية في مستوى اإلدارة العليا في الهيكل التنظيمي للمنظمة 

)  وجود مدير مالي بمؤهل علمي متخصص وخبرة وحاصل على تدريب مناسب–لإلدارة المالية 

  . في المنظمات غير الحكومية

  

العالقة بين ممارسة واستخدام المفاهيم العلمية لإلدارة المالية وبين         استخدام اختبار سبيرمان إليجاد     تم  

 -ضرورة وجود إدارة مالية مستقلة تسمى اإلدارة الماليـة            ( األهمية التي تحظى بها اإلدارة المالية       

 وجود وصـف وظيفـي      –موقع اإلدارة المالية في مستوى اإلدارة العليا في الهيكل التنظيمي للمنظمة            

فـي  )  وجود مدير مالي بمؤهل علمي متخصص وخبرة وحاصل على تدريب مناسب           – المالية   لإلدارة

يبين وجود عالقة بين كـل مـن         والذي  ) 44(المنظمات غير الحكومية والنتائج مبينة في جدول رقم         

ث ممارسة واستخدام المفاهيم العلمية لإلدارة المالية وبين األهمية التي تحظى بها اإلدارة المالية حي             

 .0.05أن مستوى الداللة لكل منهم اقل من 
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  )44(جدول رقم 

العالقة ايجابية بين ممارسة واستخدام المفاهيم العلمية لإلدارة المالية وبين األهمية التي تحظى بها 

  إلدارة الماليةا

  األهمية التي تحظى بها اإلدارة المالية    

  المتغيرات

يل
حل
الت

  

لة
تق
س
 م
ية
مال

ة 
ار
 إد
ود
وج

  

وق
م

ية
مال
 ال
رة
إلدا
ع ا

  

ل 
يك
له
ي ا
 ف
ليا
لع
ة ا
ار
إلد
ى ا

تو
س
م

مة
نظ
لم
ي ل
يم
نظ
الت

  

ي 
لم
 ع
هل
مؤ
 ب
لي
ما

ر 
دي
 م
ود
وج

ى 
عل

ل 
ص
حا
 و
رة
خب
 و
ص
ص
تخ
م

ب
س
منا

ب 
ري
تد

  

قيمة 
معامل 
  االرتباط

0.317  0.501  0.388  0.516  

مستوى 
ممارسة واستخدام المفاهيم العلمية   0.000  0.000  0.000  0.000  الداللة

حجم   لإلدارة المالية
 550  550  550  550  العينة

  

  

  :الفرضية الثانية

 في استجابات أفراد العينة في ممارسة α=05.0توجد فروق جوهرية عند مستوى داللة  

 –مؤهل المدير المالي ( واستخدام الوظيفة المالية تعزى للصفات الشخصية للمدير المالي 

في المنظمات غير )  الخبرة والتدريب للمدير المالي سنوات–تخصص مؤهل المدير المالي 

  .الحكومية بقطاع غزة

  

  وتنقسم هذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية األخرى

  

 في استجابات أفراد العينة في ممارسة α=05.0توجد فروق جوهرية عند مستوى داللة  :2.1

  )مؤهل المدير المالي(للمدير المالي واستخدام الوظيفة المالية تعزى للصفات الشخصية 
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والذي يبين أن مستوى ) 45( والنتائج مبينة في جدول رقم tالختبار الفرضية تم استخدام اختبار 

عند   مما يعني وجود فروق جوهرية0.05 وهو اقل من 0.002الداللة لجميع المجاالت يساوي 

العينة في ممارسة واستخدام الوظيفة المالية تعزى  في استجابات أفراد α=05.0مستوى داللة 

   .ولصالح فئة الماجستير) مؤهل المدير المالي(للصفات الشخصية للمدير المالي 

  

  )45(جدول رقم 

 للفروق في استجابات أفراد العينة في ممارسة واستخدام الوظيفة المالية تعزى للصفات tاختبار 

  )ير الماليمؤهل المد( الشخصية للمدير المالي 
 المتوسط الحسابي

  المحور
  ماجستير  بكالوريوس

tقيمة 
 مستوى

  الداللة

  0.000  4.666  4.8547  4.2662  أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية

  0.057  1.943  4.6545  4.4000  وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية
  0.050  2.006  4.6573  4.3671  وظائف المدير المالي
  0.120  1.580  4.8182  4.5644  وظائف المراقب المالي

  0.575  0.564  5.0000  4.9740  وظائف المحاسب
 0.002  3.182 4.3595  4.0868  جميع المحاور الفرعية

  

 في استجابات أفراد العينة في ممارسة α=05.0توجد فروق جوهرية عند مستوى داللة  :2.2

  )سنوات الخبرة(م الوظيفة المالية تعزى للصفات الشخصية للمدير المالي واستخدا

  

) 46(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جدول رقم 

  في استجابات أفراد العينة فيα=05.0والذي يبين انه توجد فروق جوهرية عند مستوى داللة 

حيث ) سنوات الخبرة(ممارسة واستخدام الوظيفة المالية تعزى للصفات الشخصية للمدير المالي 

  . 0.05  وهي اقل من0.000بلغت قيمة مستوى الداللة 

  



  -115- 

  )46(جدول رقم 

اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في استجابات أفراد العينة في ممارسة واستخدام الوظيفة 

  )سنوات الخبرة( الشخصية للمدير المالي المالية تعزى للصفات
  المتوسط الحسابي

  المحور
3-6 

  سنوات
7 – 10 

  سنوات
 10أكثر من 
  سنوات

 مستوى Fقيمة 

  الداللة

أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير 

  0.000  18.448  5.0000  4.5313  3.9196  الحكومية

وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير 

  0.000  15.385  4.6000  4.6062  4.0750  الحكومية

  0.000  26.481  4.6923  4.6082  3.9423  وظائف المدير المالي
  0.000  12.657  4.7857  4.7917  4.1875  وظائف المراقب المالي

  0.350  1.070  5.0000  4.9955  4.9375  وظائف المحاسب
 0.000  23.533 4.8083  4.6941  4.1776  جميع المحاور الفرعية

  

  

 في استجابات أفراد العينة في ممارسة α=05.0توجد فروق جوهرية  عند مستوى داللة  :2.3

  )التدريب للمدير المالي(واستخدام الوظيفة المالية تعزى للصفات الشخصية للمدير المالي 

  

) 47(ل رقم الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جدو

 في استجابات أفراد العينة في α=05.0والذي يبين انه توجد فروق جوهرية عند مستوى داللة 

) التدريب للمدير المالي(ممارسة واستخدام الوظيفة المالية تعزى للصفات الشخصية للمدير المالي 

   . 0.05 اقل من  وهي0.000حيث بلغت قيمة مستوى الداللة "  دورات3"ولصالح فئة 
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  )47(جدول رقم 

اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في استجابات أفراد العينة في ممارسة واستخدام الوظيفة 

  )التدريب للمدير المالي(المالية تعزى للصفات الشخصية للمدير المالي 
  المتوسط الحسابي

  المحور
 فأكثرثالث دورات  دورتان   دورة

 Fقيمة 
 مستوى

  الداللة

  0.000  35.976  4.7500  4.0000  3.3571  أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية

  0.000  16.077  4.6313  4.2571  3.6000  وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية
  0.000  51.527  4.6971  4.1209  3.2692  وظائف المدير المالي
  0.000  22.446  4.8229  4.4286  3.2500  وظائف المراقب المالي

  0.000  23.855  4.9955  5.0000  4.5000  وظائف المحاسب
  0.000 49.617 4.7730 4.3271 3.5526  جميع المحاور الفرعية

  

 في استجابات أفراد العينة في ممارسة α=05.0توجد فروق جوهرية عند مستوى داللة : 2.4

تخصص مؤهل المدير (ى للصفات الشخصية للمدير المالي واستخدام الوظيفة المالية تعز

  .)المالي

  

) 48(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جدول رقم 

 في استجابات أفراد العينة في α=05.0والذي يبين انه توجد فروق جوهرية عند مستوى داللة 

تخصص مؤهل المدير (استخدام الوظيفة المالية تعزى للصفات الشخصية للمدير المالي ممارسة و

  . 0.05 وهي اقل من 0.000حيث بلغت قيمة مستوى الداللة " اإلدارة"ولصالح فئة ) المالي
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  )48(جدول رقم 

وظيفة اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في استجابات أفراد العينة في ممارسة واستخدام ال

  )تخصص مؤهل المدير المالي(المالية تعزى للصفات الشخصية للمدير المالي 

  المتوسط الحسابي
  المحور

 علوم مالية  إدارة
   ومصرفية

  محاسبة
 مستوى Fقيمة 

  الداللة

  0.000  16.597  4.5588  3.9196  5.0000  أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية

  0.000  9.175  4.5706  4.1375  4.6400  لية في المنظمات غير الحكوميةوظائف اإلدارة الما

  0.000  15.231  4.5769  4.0144  4.7077  وظائف المدير المالي

  0.003  6.490  4.7549  4.2813  4.7333  وظائف المراقب المالي

  0.351  1.069  4.9958  4.9375  5.0000  وظائف المحاسب

 0.000 4.678015.026  4.2253 4.8105  جميع المحاور الفرعية

  

  

  :الفرضية الثالثة

 في استجابات أفراد العينة في ممارسة α=05.0عند مستوى داللة  توجد فروق جوهرية

 نوع – عمر المنظمة –حجم المنظمة (واستخدام الوظيفة المالية تعزى للعوامل التنظيمية 

  لحكومية بقطاع غزةفي المنظمات غير ا) القطاع الذي تعمل به المنظمة

  

  وتنقسم هذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية األخرى

  

 في استجابات أفراد العينة في ممارسة α=05.0توجد فروق جوهرية  عند مستوى داللة  :2.1

في المنظمات غير الحكومية ) حجم المنظمة(واستخدام الوظيفة المالية تعزى للعوامل التنظيمية 

  زةبقطاع غ

  

) 49(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جـدول رقـم                 

 في استجابات أفراد العينـة فـي        α=05.0والذي يبين انه توجد فروق جوهرية  عند مستوى داللة           

فـي المنظمـات غيـر      ) منظمـة حجم ال (للعوامل التنظيمية   ممارسة واستخدام الوظيفة المالية تعزى      
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 0.000حيث بلغت قيمة مـستوى الداللـة        "  موظف 15أكثر من   " ولصالح فئة    الحكومية بقطاع غزة  

 . 0.05وهي اقل من 

  

  )49(جدول رقم 

اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في استجابات أفراد العينة في ممارسة واستخدام الوظيفة 

  في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة) حجم المنظمة ( المالية تعزى للعوامل التنظيمية
 المتوسط الحسابي

  المحور
 5اقل من 
موظفين

5-15 
موظف

 15أكثر من 
 موظف

 Fقيمة 
 مستوى

  الداللة

أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير 

  الحكومية
2.6556  2.7129  3.6169  81.772  0.000  

ت غير وظائف اإلدارة المالية في المنظما

  الحكومية
2.3426  2.4288  3.5818  101.997  0.000  

  0.000  123.728  3.5186  2.4157  2.2593  وظائف المدير المالي

  0.000  100.487  3.5455  2.2997  2.1417  وظائف المراقب المالي

  0.000  46.106  4.5000  3.8819  3.6365  وظائف المحاسب

  0.000  129.062 3.7301  2.7239  2.5784  ةجميع المحاور الفرعي

  

 في استجابات أفراد العينة في ممارسة α=05.0توجد فروق جوهرية عند مستوى داللة :2.2

في المنظمات غير الحكومية ) عمر المنظمة(واستخدام الوظيفة المالية تعزى للعوامل التنظيمية 

  بقطاع غزة

  

) 50(ن األحادي والنتائج مبينة في جـدول رقـم          الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباي       

 في استجابات أفـراد العينـة فـي         α=05.0نه توجد فروق جوهرية عند مستوى داللة        أوالذي يبين   

فـي المنظمـات غيـر      ) عمر المنظمـة  (للعوامل التنظيمية   ممارسة واستخدام الوظيفة المالية تعزى      

 وهـي   0.000 مستوى الداللة    حيث بلغت قيمة  "  سنوات فأكثر  10" ولصالح فئة    الحكومية بقطاع غزة  

 . 0.05اقل من 
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  )50(جدول رقم 

اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في استجابات أفراد العينة في ممارسة واستخدام الوظيفة 

  في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة) عمر المنظمة( المالية تعزى للعوامل التنظيمية 
  المتوسط الحسابي

  رالمحو
 5اقل من 
 سنوات

5-10 
 سنوات

 سنوات 10
 فأكثر

 Fقيمة 
 مستوى

  الداللة

أهداف اإلدارة المالية في المنظمات غير 

  الحكومية

2.6410  2.8177  3.0758  14.995  0.000  

وظائف اإلدارة المالية في المنظمات غير 

  الحكومية

2.3278  2.5623  2.8568  16.282  0.000  

  0.000  14.250  2.7749  2.4673  2.2936  لمدير الماليوظائف ا

  0.000  14.689  2.7366  2.3835  2.1551  وظائف المراقب المالي

  0.000  18.130  4.1005  3.8697  3.5894  وظائف المحاسب

  0.000  20.002 3.0793  2.7895  2.5789  جميع المحاور الفرعية

  

 في استجابات أفراد العينة في ممارسة α=05.0توجد فروق جوهرية  عند مستوى داللة: 2.3

في ) نوع القطاع الذي تعمل به المنظمة(واستخدام الوظيفة المالية تعزى للعوامل التنظيمية 

  المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

  

) 51(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جـدول رقـم                 

 في استجابات أفـراد العينـة فـي         α=05.0والذي يبين انه توجد فروق جوهرية عند مستوى داللة          

فـي  ) نوع القطاع الذي تعمل به المنظمة     (ممارسة واستخدام الوظيفة المالية تعزى للعوامل التنظيمية        

ت قيمة مـستوى الداللـة      حيث بلغ " القطاع الصحي "الحكومية بقطاع غزة ولصالح فئة      المنظمات غير   

 . 0.05  وهي اقل من0.001
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  )51(جدول رقم 

اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في استجابات أفراد العينة في ممارسة واستخدام الوظيفة 

في المنظمات غير الحكومية ) نوع القطاع الذي تعمل به المنظمة(المالية تعزى للعوامل التنظيمية 

  بقطاع غزة

  المتوسط الحسابي

  رالمحو

 زراعة  صحي اجتماعي
  وبيئة

 التعليم
 والتعليم
  العالي

 حقوق
  اإلنسان

 الجمعيات
  المهنية

 الشباب
  والثقافية

قيمة 
F 

 مستوى
  الداللة

أهداف اإلدارة 
المالية في 

المنظمات غير 
  الحكومية

2.8263  3.0823  2.7143  2.7429  2.4286  2.5769  2.5976  3.321  0.003  

دارة وظائف اإل
المالية في 

المنظمات غير 
  الحكومية

2.5552  2.7818  2.2000  2.5000  2.5143  2.3308  2.2901  2.601  0.017  

وظائف المدير 
  0.001  3.887  2.1939  2.2130  2.2308  2.4231  2.2534  2.8135  2.4878  المالي

وظائف المراقب 
  0.003  3.288  2.0775  2.1154  2.1667  2.2833  2.0196  2.7475  2.3933  المالي

  0.014  2.700  3.5151  3.7912  3.6531  3.6000  3.5294  3.8961  3.8503  وظائف المحاسب
جميع المحاور 

 0.001  3.943 2.5059  2.5709  2.5564  2.6868  2.5294  3.0478  2.7951  الفرعية

  

  :الفرضية الرابعة

وضوح مفهوم  ولوظيفة المالية بين ممارسة واستخدام اα=05.0توجد عالقة عند مستوى داللة 

  .اإلدارة المالية لدى المدير المالي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

  

تم استخدام اختبار سبيرمان إليجاد العالقة بين ممارسة واستخدام الوظيفة الماليـة ووضـوح مفهـوم                

 والنتائج مبينة في جـدول      . المالي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة       المديراإلدارة المالية لدى    

وضوح مفهـوم اإلدارة    ارسة واستخدام الوظيفة المالية و    يبين وجود عالقة بين مم    والذي  ) 52(رقم  

المالية لدى المدير المالي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة حيث بلغت قيمة مستوى الداللـة                

 . 0.05 وهي اقل من 0.000
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  )52(جدول رقم 

وضوح مفهوم اإلدارة المالية لدى المدير  وبين ممارسة واستخدام الوظيفة الماليةالعالقة ايجابية 

  .المالي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

وجود إدارة مالية   التحليل  المتغيرات
  مستقلة

قيمة معامل 
  0.317  االرتباط

مستوى 
ممارسة واستخدام المفاهيم   0.000  الداللة

 550  حجم العينة  العلمية لإلدارة المالية
  

  

  :الفرضية الخامسة

المتغيرات الشخصية مثل  و بين وضوح المفهومα=05.0توجد عالقة عند مستوى داللة 

  ) سنوات الخبرة والتدريب للمدير المالي– تخصص مؤهل المدير المالي –مؤهل المدير المالي (

  

ن وضوح المفهوم والمتغيرات الشخصية والتنظيمية مثـل  تم استخدام اختبار سبيرمان إليجاد العالقة بي  

، ) سنوات الخبرة والتدريب للمـدير المـالي       – تخصص مؤهل المدير المالي      –مؤهل المدير المالي    (

مؤهـل  ( والذي يبين وجود عالقة بين وضوح المفهوم وكل مـن         ) 53(والنتائج مبينة في جدول رقم      

حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لكـل منهـا         )  للمدير المالي   سنوات الخبرة والتدريب   –المدير المالي   

، أما بالنسبة للعالقة بين وضوح المفهوم وتخصص مؤهل المـدير فـال             0.05 وهي اقل من     0.000

  . 0.05 وهي اكبر من 0.113توجد عالقة حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 
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  )53(جدول رقم 

  يةالمتغيرات الشخصية والتنظيم ووضوح المفهوم

  المتغيرات الشخصية والتنظيمية    

  المتغيرات

يل
حل
الت

  

ي
مال
 ال
ير
مد
 ال
هل
مؤ

  

ي
مال
 ال
ير
مد
 ال
هل
مؤ

ص 
ص
تخ

  

رة
خب
 ال
ت
وا
سن

  

ي
مال
 ال
ير
مد
 لل
ب
ري
لتد
ا

  

  0.755  0.651  0.216  0.562  قيمة معامل االرتباط

 ممارسة واستخدام المفاهيم العلمية لإلدارة المالية  0.000  0.000  0.113  0.000  مستوى الداللة

 55  55  55  55  حجم العينة

  

  

  :الفرضية الساسة

 جوهرية بين ممارسة واستخدام الوظيفة المالية α=05.0توجد عالقة عند مستوى داللة 

  .والمعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة المالية  في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

  

المعوقـات التـي     و رمان إليجاد العالقة بين ممارسة واستخدام الوظيفة الماليـة        تم استخدام اختبار سبي   

والنتائج مبينة فـي    . تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة          

يبين وجود عالقة سلبية بين ممارسة واستخدام الوظيفة المالية والمعوقـات           والذي  ) 54(جدول رقم   

تواجه ممارسة واستخدام اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة حيث بلغـت              التي  

 . 0.05 وهي اقل من 0.000قيمة مستوى الداللة 
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  )54(جدول رقم 

  المتغيرات الشخصية والتنظيمية والعالقة بين ممارسة واستخدام الوظيفة المالية وضوح المفهوم

  التحليل  المتغيرات

تي المعوقات ال
تواجه ممارسة 

واستخدام اإلدارة 
  المالية  

قيمة معامل 
  0.213-  االرتباط

مستوى 
ممارسة واستخدام المفاهيم   0.000  الداللة

 550  حجم العينة  العلمية لإلدارة المالية
  

  

  :الفرضية السابعة

جـه ممارسـة واسـتخدام      بين المعوقات التي توا    α=05.0 عند مستوى داللة     توجد عالقة ايجابية  

 – تخصص مؤهل المـدير المـالي        –مؤهل المدير المالي    (إلدارة المالية وبين المتغيرات الشخصية      

  ) سنوات الخبرة والتدريب للمدير المالي

  

تم استخدام اختبار سبيرمان إليجاد العالقة بين المعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام إلدارة الماليـة               

 سـنوات الخبـرة     – تخصص مؤهل المدير المالي      –مؤهل المدير المالي    (لشخصية  وبين المتغيرات ا  

يبين وجود عالقة بين المعوقـات      والذي  ) 55(والنتائج مبينة في جدول رقم      ). والتدريب للمدير المالي  

 –مؤهل المـدير المـالي      (التي تواجه ممارسة واستخدام إلدارة المالية وبين المتغيرات الشخصية          

حيث بلغت قيمة مـستوى     ).  سنوات الخبرة والتدريب للمدير المالي     – المدير المالي    تخصص مؤهل 

 سـنوات الخبـرة     – تخصص مؤهل المدير المـالي       –  لكل من مؤهل المدير المالي        0.000الداللة  

 . 0.05والتدريب للمدير المالي وهي اقل من 
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  )55(جدول رقم 

  خدام إلدارة المالية وبين المتغيرات الشخصيةالعالقة بين المعوقات التي تواجه ممارسة واست

  المتغيرات الشخصية     

  التحليل  المتغيرات
مؤهل 
المدير 
  المالي

تخصص مؤهل 
  المدير المالي

سنوات 
  الخبرة

التدريب 
للمدير 
  المالي

قيمة معامل 
  0.814  0.716  0.372  0.366  االرتباط

مستوى 
  0.000  0.000  0.005  0.006  الداللة

 واستخدام إلدارة المالية المعوقات التي تواجه ممارسة

 55  55  55  55  حجم العينة
  
  
  

  :الفرضية الثامنة

توجد عالقة ايجابية بين المعوقات التي تواجه ممارسة واسـتخدام إلدارة الماليـة وبـين العوامـل           

   .في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة)  عمر المنظمة–حجم المنظمة (التنظيمية 

دام اختبار سبيرمان إليجاد العالقة بين المعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام إلدارة الماليـة              تم استخ 

. في المنظمات غير الحكومية بقطـاع غـزة       )  عمر المنظمة  –حجم المنظمة   (وبين العوامل التنظيمية    

ه ممارسـة   يبين وجود عالقة ايجابية المعوقات التي تواج      والذي  ) 56(والنتائج مبينة في جدول رقم      

في المنظمات غير   )  عمر المنظمة  –حجم المنظمة   (واستخدام إلدارة المالية وبين العوامل التنظيمية       

   .0.05 لكل منهما وهي اقل من 0.000الحكومية بقطاع غزة حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 

  )56(جدول رقم 

  ة وبين العوامل التنظيميةالعالقة بين المعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام إلدارة المالي
  العوامل التنظيمية  

حجم   التحليل  المتغيرات
  المنظمة

عمر 
  المنظمة

قيمة معامل 
  0.161  0.165  االرتباط

المعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام إلدارة   0.000  0.000  مستوى الداللة

 550  550  حجم العينة  المالية
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  الفصل السادس

  نتائج والتوصيات ال
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  فصل السادسال

  نتائج والتوصياتال

  
  نتائج الدراسة 

  توصيات الدراسة 

 الدراسات المستقبلية 
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  نتائج الدراسة

   
وأنها ) %88.1(أن اإلدارة المالية غير موجودة لدى الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة  .1

 . من أفراد عينة الدراسة)%11.90  (موجودة لدى

  

 من عينة الدراسة )%9.9(و .يدركون مفهوم اإلدارة المالية من عينة الدراسة ال )%82(أن  .2

 من عينة الدراسة ليس لديهم فكرة واضحة عن )%8.2(و، يدركون مفهوم اإلدارة المالية

  ،مفهوم اإلدارة المالية

أن اإلدارة المالية ال تحظى بالقدر المناسب من األهمية في المنظمات غير الحكومية بقطاع  .3

  .غزة

لم تتطور ممارسة واستخدام اإلدارة المالية  كما  غير الحكومية في قطاع غزةفي المنظمات  .4

  .تطور اإلطار النظري لها في أدب اإلدارة المالية لدى المفكرين والكتاب

  هناك معوقات نحو ممارسة و استخدام االدارة المالية، أن آراء أفراد العينة يتفقون على أن  .5

تخدام المفاهيم العلمية لإلدارة المالية وبين األهمية التي ممارسة واس وجود عالقة بين كل من .6

 .تحظى بها اإلدارة المالية

 توجد فروق جوهرية في استجابات أفراد العينة في ممارسة واستخدام الوظيفة المالية تعزى  .7

 – تخصص مؤهل المدير المالي –مؤهل المدير المالي (للصفات الشخصية للمدير المالي 

 .في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة) والتدريب للمدير الماليسنوات الخبرة 
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توجد فروق جوهرية في استجابات أفراد العينة في ممارسة واستخدام الوظيفة المالية تعزى  .8

في )  نوع القطاع الذي تعمل به المنظمة– عمر المنظمة –حجم المنظمة (للعوامل التنظيمية 

  .المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

وضوح مفهوم اإلدارة المالية لدى  وتوجد عالقة عند بين ممارسة واستخدام الوظيفة المالية .9

  .المدير المالي في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

 سنوات الخبرة والتدريب –مؤهل المدير المالي ( وكل من وجود عالقة بين وضوح المفهوم .10

ضوح المفهوم وتخصص مؤهل المدير فال توجد ، أما بالنسبة للعالقة بين و )للمدير المالي

  .عالقة

المعوقات التي تواجه ممارسة  ووجود عالقة سلبية بين ممارسة واستخدام الوظيفة المالية .11

 .في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة واستخدام اإلدارة المالية

وبين المتغيرات وجود عالقة بين المعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام إلدارة المالية   .12

 سنوات الخبرة والتدريب – تخصص مؤهل المدير المالي –مؤهل المدير المالي (الشخصية 

  .للمدير المالي

وجود عالقة ايجابية المعوقات التي تواجه ممارسة واستخدام إلدارة المالية وبين العوامل  .13

   .قطاع غزةفي المنظمات غير الحكومية ب)  عمر المنظمة–حجم المنظمة (التنظيمية 
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  توصيات الدراسة

 داخل تلك المنظمات ذللك بتوفير مدير مالي أو مراقب حسابات في  إدارة ماليةالعمل على إيجاد .1

 .كل منظمة

توضح المفهوم العلمي لإلدارة المالية بهدف ليوصي الباحث بعقد دوارات تدريبية للهيئات اإلدارية  .2

 .رفع وعيهم لهذا المفهوم ومحدداته

يوصي الباحث ، كي تحظى اإلدارة المالية بالقدر المناسب من األهمية في المنظمات غير الحكومية .3

ن تكون في أعلى الهيكل التنظيمي وأالهيئات اإلدارية بتخصيص إدارة مسقلة لإلدارة المالية 

ك ن يتم إسناد وظائف تلوألتلك اإلدارة،  ) وصف وتوصيف(ن يتم عمل تحليل وظيفي وأ. للمنظمة

 ).المدير المالي ومراقب الحسابات(اإلدارة لمتخصيصين 

كومية في قطاع غزة حيوصي الباحث بضرورة أن تتبني اإلدارة المالية في المنظمات غير ال .4

األهداف التي وردت في أدب وفكر اإلدارة المالية، كما يوصي بممارسة وظائف اإلدارة وعلى 

رسة الوظائف المحاسبية كما أوضحت نتائج الدراسة، مامرأسها التخطيط المالي وعدم اإلكتفاء ب

ين وتبرز أهداف اإلدارة المالية، وظائفها وكذلك دور كل من المدير بوضروة عقد دورات تدريبة ت

 .المالي، ومراقب الحسابات والمحاسب والمدقق الخارجي

دراسة معوقات يوصي الباحث الهيئات اإلدارية في المنظمات غير الحكومية بالعمل أوالً على  .5

ممارسة واستخدام اإلدارة المالية في تلك المنظمات حسب ظروف وبيئة كل منظمة ومن ثم كيفية 

اسة تلك المعوقات وكيفية رالتغلب على تلك المنظمات، وكذلك يوصي بعقد ورش عمل للمهتمين لد

 .التغلب عليها
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ملين في اإلدارة المالية في  عند تعيين العاالشخصية للمدير المالي الصفاتبة االهتمام رضرو .6

 . غير الحكوميةالمنظمات

 العاملين على مشاريع البناء المؤسساتي سواء من داخل المنظمات أو من خارجها ضرورة أخذ  .7

 .االعتبار عند إعداد مشاريع البناء المؤسساتيبظيمية نالت العوامل

 يتناسب مع حجم تلك المنظمات مارسة واستخدام اإلدارة الماليةم إيجاد نموذج مثالي ل علىالعمل .8

 .وتدريب العاملين على ذلك النموذج)  كبيرة- متوسطة- صغيرة-متناهية في الصغر(

ال بد للمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة أن تراجع رؤيتها للمستقبل بما يمكنها من  .9

ت التخطيط المالي بالتحديد مراجعة سياسا والدولي، ومواكبة التطورات على الصعيدين المحلي

لي السليم، االمعتمدة لديها، بحيث تتمكن من االلمام بمتطلبات العصر من أدوات التخطيط الم

 .لتحافظ على بقائها

قطاع  وة بالمنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين بشكل عامقزيادة الدراسات المالية المتعل .10

 خاصة في ظل تدهور األوضاع السياسيةغزة بشكل خاص، لزيادة دورها التنموي في المجتمع، 

عجزها في كثير من األحيان عن تقديم العون  وانهيار المقومات األساسية للسلطة الفلسطينية،و

 .لألسر المنكوبة
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  المالحق
  

  )1(ملحق رقم 
 نموذج استبانة الدراسة

  

   الرحيمبسم اهللا الرحمن
  

  األخت الكريمة/ األخ الكريم
  

  وبعد،،    السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

  استبيان بحث ماجستير بعنوان/ الموضوع
  

 تقومي أداء اإلدارة املالية يف املنظمات غري احلكومية دراسة تطبيقية على املنظمات العاملة يف قطاع غزة

  
في المنظمات غير الحكومية وبيان مدى التشابه واالخـتالف         يقوم الباحث بدراسة واقع الوظيفة المالية       

يحـدو الباحـث األمـل      ولذا  . بين المفاهيم النظرية لإلدارة المالية وواقع التطبيق العملي لهذه المفاهيم         

الكبير في تكرمكم بإعطاء جزء من وقتكم الثمين لإلجابة على هذا االستبيان بدقة وموضوعية، علمـا                

ي سيتم الحصول عليها سوف يتم التعامل معها بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض              بان المعلومات الت  

  .البحث العلمي

  .إن تعاونكم معنا يعد دعما للبحث العلمي والتنمية في فلسطين

  
  

  .واسمحوا لي بان أتقدم بجزيل الشكر ووافر التحية لكم
  
  
  

  الباحث

  يوسف النباهين
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  :المحور األول

  البيانات الشخصية

1      

    العمر  

    الجنس  

    العمل الحالى  

    المؤهل  

    الخبرة في مجال العمل  

  

  : الثانيمحورال

   بيانات المنظمة

2      

    عدد الموظفين باجر  

    عدد الموظفين المتطوعين  

    نوع القطاع الذى تعمل به المنظمة  

    المحافظة التى تعمل بها المنظمة  

    عمر المنظمة بالسنوات  

 

  :الثالثرمحوال

  االدارة المالية وغياب  وجود 

  ال  نعم    3

    هل يوجد لدى منظمتكم موازنة تقديرية شاملة للمنظمة كوحدة   
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   على االقل؟2006واحدة عن العام 

  
  

  

  

  

  : الرابعمحورال

  ادراك المفهوم العلمي لالدارة المالية

  ما هو مفهوم االدارة المالية لديك؟   4

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

-----------------------------  

  

  : الخامسمحورال

  : االهمية التى تحظى بها االدارة المالية في المنظمات غير الحكومية

  وجود ادارة مالية مستقلة  5

  هل يوجد في منظمتكم ادارة مالية مستقلة؟  

  :ال  : نعم  

---: ذكرهاما هو اسم الجهة التى تقوم بمهام االدارة المالية؟ ا: في حال االجابة بال   

--------------------------------  

  
  
  

  موقع االدارة المالية في الهيكل التنظيمي للمنظمة  6

  اين تقع االدارة المالية فى منظمتكم؟  
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  : فى مستوى االدارة العليا  

  : فى مستوى االدارة المتوسطة  
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  سنوات  10 سنوات   أكثر من 10 – 7 سنوات  6-3 سنوات 3اقل من : الخبرة  

                                                                       

    3                 2                1:               عدد الدورات   

                                                                      

  
حاصل بمؤهل علمي متخصص وخبرة و) رئيس حسابات(وجود مراقب مالى   9

  على تدريب مناسب

  هل يوجد في منظمتكم مراقب مالي ؟    

  :ال  : نعم  

   ماجستير– بكالوريوس –أقل من بكالوريوس :  ما هو مؤهله العلمي  

                                                             
   غيره       -  علوم مالية ومصرفية    محاسبة –ادارة :  نوع المؤهل  

                                                             
   سنوات10 سنوات  أكثر من 10 – 7 سنوات 6-3 سنوات 3اقل من : الخبرة  



  -141- 

                                                                 

    3                 2                1:               عدد الدورات   

                                                                      

  :المحور السادس

  حمور ممارسة واستخدام االدارة املالية ىف املنظمات غري احلكومية
  أهداف االدارة املالية يف املنظمات غري احلكومية  10
    

جدا
ق 
واف
م

  

فق
موا

  

ايد
حم

  

ري م
غ

فق
وا

ى   
 عل
فق
موا

ري 
غ

الق
الط
ا

  

            حتقيق فائض من االيرادات عن املصروفات  
            ختفيض تكاليف العمل ىف املنظمة  
            تغطية نفقات املنظمة من االيرادات  
            الرقابة على صرف االموال ىف املنظمة  
            مساعدة ادارة املنظمة على حتقيق اهدافها  
            يزانية املنظمة االلتزام الكامل مب  
            توفري بيانات الختاذ قرارات مالية  
  

  وظائف االدارة املالية يف املنظمات غري احلكومية  11
    

جدا
ق 
واف
م

  

فق
موا

  

ايد
حم

فق  
موا

ري 
غ

ى   
 عل
فق
موا

ري 
غ

الق
الط
ا

  

            . تقدير احتياجات املنظمة من االموال  
            .  تدبري احتياجات املنظمة من االموال  
            .اعداد املشروعات الىت ستنفذها املنظمة  
اعداد الدراسات املالية للبدائل املطروحة امام االدارة    

  .وذلك لترشيد قرارات االدارة
          

            تسجيل العمليات سواء نفقات او ايرادات  
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12    

جدا
ق 
واف
م

  

فق
موا

  

ايد
حم

فق  
موا

ري 
غ

ى   
 عل
فق
موا

ري 
غ

الق
الط
ا

  

  ايلوظائف املدير امل  
            اعداد نظام شامل للميزانيات التقديرية  
            اعداد ميزانية تقديرية للمشتريات  
            اعداد ميزانية تقديرية للمصروفات  
            اعداد ميزانية تقديرية للنقدية  
            اعداد امليزانيات التقديرية للمشاريع املقدمة للمولني  
            التنبؤ حبجم اعمال املنظمة   
            اعداد ميزانية عمومية تقديرية  
            اعداد قوائم الدخل التقديرية  
استخدام النسب املالية لتحليل الوضع املايل للمنظمة   

 وللتنبؤ باملركز املاىل وللمقارنة مع املنظمات االخرى
          

            اعداد قوائم مصادر واستخدامات االموال  
            البحث عن مصادر متويل للمنظمة  
            اعداد دراسات اجلدوى املطلوبة للمنظمة  
            التخطيط للوصول اىل هيكل للتمويل   
  

13    

جدا
ق 
واف
م

  

فق
موا

  

ايد
حم

فق  
موا

ري 
غ

ى   
 عل
فق
موا

ري 
غ

الق
الط
ا

  

  وظائف املراقب املاىل  
            تطويرالنظام المالي للمنظمة  
            تدقيق كشوف املرتبات واالجور  
            موال طبقا للقواعداعتماد صرف اال  
            مراجعة الشيكات واملعامالت املصرفية  
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            اعداد التقارير عن االحنرافات الفعلية   
            املراجعة املستمرة للحسابات  
  

14    

جدا
ق 
واف
م

  

فق
موا

  

ايد
حم

فق  
موا

ري 
غ

ى   
 عل
فق
موا

ري 
غ

الق
الط
ا

  

  وظائف احملاسب  
            جتميع وتصنيف البيانات احملاسبية  
            تسجيل العمليات احملاسبية وإدخال  
            إعداد التقارير املالية للممولني  
            تنفيذ اإلجراءات والسياسات املالية املعتمدة  
            إعداد كشوف التسوية اخلاصة بالبنوك  
الرقابة على كافة املستندات الصادرة والواردة لقسم   

  احملاسبة
          

            بات واألجورإعداد كشوف املرت  
  

  :احملور السابع
  :حمور املعوقات الىت تواجه ممارسة واستخدام االدارة املالية

15   

جدا
ق 
واف
م

  

فق
موا
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حم
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ري 
غ

ى   
 عل
فق
موا

ري 
غ

الق
الط
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يتطلب اإلدارة املالية مهارات إدارية وفنية خاصة،   
  وهذه املهارات غري متوفرة لديكم

          

لية إىل نظام معلومات كفء، وهو حتتاج اإلدارة املا  
  غري متوفر

          

حتتاج اإلدارة املالية إىل تكلفة عالية واملنظمة غري   
  قادرة على دفعها

          

            غياب برامج تدريبية يف اإلدارة املالية  
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جملس ادارة املنظمة غري متفهم لدور االدارة املالية ىف   
  .املنظمة

          

ىف املنظمة صغري وال يتطلب حجم العمال واملشاريع   
  .وجود ادارة مالية فيها

          

-- ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --   : معوقات اخرى اذكرها  
 - ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- -----
 - ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- -----

--- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- - --
- -- -----  

  
 


