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 دور املوازنات التقديـرية في تحسيـن كفاءة النظام املحاسبي 
وتحسيـن األداء املالي في القطاع الصناعي في األردن

د. عمر فريد شقور

أستاذ مساعد

د. أيمن صالح مصطفى حرب

أستاذ مساعد 
 قسم املحاسبة

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 جامعة الزرقاء

اململكة األردنية الهاشمية

امللخص 1

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور املوازنات التقديـرية في تحسيـن كفاءة النظام املحاسبي وتحسيـن األداء املالي 
في الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان، ولتحقيق هذا الهدف، قام الباحثان بإعداد استبانة تهدف إلى قياس مدى 
استخدام املوازنات التقديـرية ومدى كفاءة النظام املحاسبي، أما بالنسبة لألداء املالي، فتم قياسه عن طريق معدل العائد 

علــى األصــول.

تتكون عينة الدراسة من 20 شركة صناعية تم اختيارها باستخدام أسلوب  العينة العشوائية، وقام الباحث بتوزيع 
اســتبانة لكل من املديـــر املالي ورئيس قســم املحاســبة لكل شــركة من شــركات عينة الدراســة، حيث بلغت االســتبانات املوزعة 
)40( اســتبانة، تــم تجميــع )28( اســتبانة صالحــة إلجــراء الدراســة عملًيــا، وخضعــت للتحليــل اإلحصائــي، أي بنســبة )%70(، 
ولتحليــل بيانــات الدراســة واختبــار فرضياتهــا، تــم اســتخدام بـــرنامج اإلكســلEXCEL ، وبـــرنامج الحــزم اإلحصائيــة للعلــوم 

االجتماعيــة  SPSS، وأســلوب  تحليــل االنحــدار.

توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن الشــركات الصناعيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان تســتخدم املوازنــات التقديـــرية بدرجــة 
متوســطة، كما أظهرت نتائج الدراســة أن مدى كفاءة النظام املحاســبي في الشــركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان هو 
بدرجــة جيــدة. وخلصــت الدراســة إلــى أن اســتخدام املوازنــات التقديـــرية يؤثـــر فــي تحسيـــن األداء املالــي وتحسيـــن كفــاءة النظــام 

املحاســبي فــي الشــركات الصناعيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان.

الكلمات املفتاحية: املوازنات التقديـرية - تقييم األداء املالي - القطاع الصناعي.

املقدمة ومشكلة الدراسة

تعتبـــر املوازنات التقديـــرية إحدى األدوات املالية املهمة، التي تســتخدم من قبل املنظمات في القطاعيـــن الخاص والعام 
لغايــات الرقابــة والتخطيــط وتقييــم األداء، وتهتــم املنظمــات بمختلــف أنواعهــا باملوازنــات مــن خــال إجــراءات  ماليــة ومحاســبية 

تخــص نــوع العمــل الخــاص باملنظمــة.

ولكــي تتوســع املنظمــات أو تتطــور فــي منافســة األســواق الداخليــة والخارجيــة، فعليهــا أن تضــع موازنــة خاصــة بهــا تتعلــق 
بتقييم األداء املالي وكفاءة النظام املحاسبي، حتى تواجه أية مشكات مستقبلية قد تؤثـر عليها سلًبا، فاملنظمات تضطر في أي 
وقــت مــن األوقــات إلــى فتــح قســم جديــد أو شــراء آلــة  جديــدة أو إدخــال تكنولوجيــا جديــدة، وكل هــذا يحتــاج إلــى أســلوب  تقنــي فــي 
وضــع موازنــة تقديـــرية لــألداء املالــي واملحاســبي للتنبــؤ باإليـــرادات فــي تقييــم األداء املالــي واتخــاذ القــرارات املدروســة بشــكل فعــال.

* تم استالم البحث يف أكتوبر 2016، وقبل للنرش يف فرباير 2017.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور املوازنــات التقديـــرية فــي تحسيـــن كفــاءة النظــام املحاســبي وتحسيـــن األداء املالــي 
فــي الشــركات الصناعيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، ولتحقيــق هــذا الهــدف، قــام الباحثــان بإعــداد اســتبانة تهــدف إلــى قيــاس مــدى 
اســتخدام املوازنــات التقديـــرية ومــدى كفــاءة النظــام املحاســبي، أمــا بالنســبة لــألداء املالــي، فتــم قياســه عــن طريــق معــدل العائــد علــى 
األصــول. تتكــون عينــة الدراســة مــن 20 شــركة صناعيــة تــم اختيارهــا باســتخدام أســلوب  العينــة العشــوائية، وقــام الباحــث بتوزيــع 
اســتبانة لــكل مــن املديـــر املالــي ورئيــس قســم املحاســبة لــكل شــركة مــن شــركات عينــة الدراســة، حيــث بلغــت االســتبانات املوزعــة )40( 
استبانة، تم تجميع )28( استبانة صالحة إلجراء الدراسة عملًيا، وخضعت للتحليل اإلحصائي، أي بنسبة )70%)، ولتحليل بيانات 
الدراســة واختبار فرضياتها، تم اســتخدام بـــرنامج اإلكســلEXCEL ، وبـــرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSS، وأســلوب  
تحليل االنحدار. توصلت نتائج الدراســة إلى أن الشــركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان تســتخدم املوازنات التقديـــرية بدرجة 
متوســطة، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن مــدى كفــاءة النظــام املحاســبي فــي الشــركات الصناعيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان هــو بدرجــة 
جيــدة. وخلصــت الدراســة إلــى أن اســتخدام املوازنــات التقديـــرية يؤثـــر فــي تحسيـــن األداء املالــي وتحسيـــن كفــاءة النظــام املحاســبي فــي 

الشــركات الصناعيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان.
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واملوازنــة الفعالــة الجديــة هــي املوازنــة التــي تقــوم علــى مخطــط فعــال ومســتقبلي للمنظمــة، بحيــث تتفاعــل إدارات املنظمة 
كافــة مًعــا للوصــول إلــى موازنــة فعالــة تقــوم علــى مخطــط مــدروس، فــاإلدارة الناجحــة فــي املنظمــات التجاريــة والصناعيــة 
والخدماتية، هي اإلدارة املرنة في أسلوب وضع املوازنات، بحيث تشارك جميع أقسام املنظمات في العمل باملوازنات املوضوعة، 
وتقوم اإلدارة بالرقابة والتخطيط وتقييم األداء، ومن بعد ذلك يتم الخروج بالقرارات السليمة والصحيحة ملصلحة املنظمة.

مشكلة الدراسة

تأتي هذه الدراسة كدراسة تتعلق بموضوع تأثيـر استخدام املوازنات التقديـرية في تحسيـن األداء املالي وتحسيـن كفاءة النظام 
املحاسبي في القطاع الصناعي في األردن.

عناصر مشكلة الدراسة

ستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية: 

1 ما تأثيـر استخدام املوازنات التقديـرية في تحسيـن األداء املالي في القطاع الصناعي في األردن؟ -

1 ما تأثيـر استخدام املوازنات التقديـرية في تحسيـن كفاءة النظام املحاسبي في القطاع الصناعي في األردن؟ -

الدراسات السابقة

دراســة )الجديلــي، 2005(، بعنــوان: »دور املوازنــة كأداة تخطيــط فــي املنظمــات غيـــر الحكوميــة فــي قطــاع غــزة« وتناولــت   -
هــذه الدراســة دور املوازنــة فــي املنظمــات الحكوميــة فــي فلسطيـــن، وبالتحديــد فــي قطــاع غــزة، وأهميتهــا كأداة تخطيــط مالــي تمكــن 

املنظمــة مــن االســتمرار فــي تقديــم خدماتهــا للجمهــور ومواجهــة املشــكات املاليــة املســتقبلية املتوقعــة.

دراســة )بوغابــة، 2012(، بعنــوان: »دور املوازنــة التقديـــرية فــي تحسيـــن املؤسســة االقتصاديــة«. وركــزت هــذه الدراســة   -
علــى تأثـــر املؤسســة االقتصاديــة باملتغيـــرات املتســارعة للبيئــة التنافســية، ممــا يحتــم علــى املنظمــات اعتمــاد املوازنــات التقديـــرية 

الصحيحــة التخــاذ القــرارات املاليــة.  

دراسة )النجار، 2006(، بعنوان: »العوامل املؤثـــرة على كفاءة استخدام املوازنات التقديـــرية كأداة تخطيط ورقابة  3-
فــي الجامعــات الفلســطينية بمحافظــة غــزة«. وتناولــت هــذه الدراســة التطــور فــي حجــم الجامعــات وأنشــطتها فــي االســتخدام 
األمثــل للمــوارد االقتصاديــة املتاحــة، والرقابــة علــى اســتخدام هــذه املــارد فــي ســبيل تحقيــق األهــداف املنشــودة، باســتخدام 
املوازنــات التقديـــرية التــي تســاعد فــي االســتخدام األمثــل للمــوارد االقتصاديــة، وكان مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة 

ضعــف تطبيــق املوازنــات لضعــف األداء، وعــدم وجــود قســم خــاص فــي تطبيــق املوازنــات.

دراســة )حلــس، 2005(، بعنــوان: »دور املوازنــة كأداة للتخطيــط والرقابــة فــي مؤسســات املجتمــع املدنــي الفلســطينية«.  4-
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام املوازنة كأداة تخطيط ورقابة في مؤسسات املجتمع املدني الفلسطينية 
العاملة في قطاع غزة بفلسطيـن، حيث تستخدم املوازنة كأداة اتصال وتواصل وتقييم أداة اإلدارة، وكان من أهم النتائج التي 

توصلت إليها الدراسة أن الشركات تقوم بإعداد موازنات طويلة األجل.

دراسة )عليان، 2009(، بعنوان: »مدى أهمية استخدام املوازنات التخطيطية في التخطيط والرقابة وتقويم األداء  5-
في الشركات الصناعية األردنية املساهمة العامة«. وهدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية استخدام املوازنات التخطيطية في 
عملية التخطيط والرقابة وتقويم األداء في الشركات الصناعية األردنية املساهمة العامة، وكذلك مدى التـــزام هذه الشركات 
باســتخدام هــذه املوازنــات وأهميــة مشــاركة جميــع األقســام فــي اإلعــداد لهــا، وكان مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة 
أن غالبيــة الشــركات الصناعيــة تقــوم بتطبيــق املوازنــات كأداة فعالــة فــي عمليــات التخطيــط والرقابــة وتقييــم أداء العمليــات 
اإلنتاجية، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة قيام الشركات الصناعية باستخدام املوازنات كأداة في التخطيط 

لإليـــرادات واملصروفات.
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-6  )The1Effect1of1Budgets1on1Financial1Performance1of1Manufacturing :بعنــوان ،)Onduso, 2013( دراســة
.)Companies1in1Nairobi1County وركــزت هــذه الدراســة علــى تحديــد تأثيـــر املوازنــة علــى اإلنجــاز واألداء املالــي فــي الشــركات 

الصناعيــة فــي مقاطعــة نيـــروبي، وكذلــك تأثيـــر املوازنــة علــى العائــد علــى األصــول وإعــادة التقييــم.

دراســة )Kern, 2002(، بعنــوان: )Use1Your1Budget1as1A1planning1Tool(، وركــزت هــذه الدراســة علــى إظهــار أهميــة  7-
املوازنــة فــي عمليــات التخطيــط املســتقبلي للمنظمــات علــى أســاس املوازنــات املاليــة املســتقبلية، فاملوازنــة الصحيحــة هــي املوازنــة 

التــي تــؤدي إلــى قــدرة املنظمــة علــى مواجهــة أيــة صعوبــات ومشــاكل ماليــة مســتقبلية.

اإلطار النظري وتصميم منهج الدراسة

مفهوم وأهداف املوازنة التقديـرية

عــرف )أبــو نصــار، 0 0 :  30( املوازنــة التقديـــرية بأنهــا عبــارة عــن »خطــة ماليــة كميــة تغطــي أوجــه النشــاط املختلفــة للمنظمــات 
واملشــروعات االقتصاديــة للفتـــرات املاليــة املســتقبلية«. أمــا ) Onduso,  0 3: 7( فقــد عــرف املوازنــة التقديـــرية »هــو أن ال نتوقــع 
األربــاح، ولكــن نتوقــع جميــع الخســائر، وبأنهــا عبــارة عــن أدوات مــن أدوات اإلدارة املاليــة فــي املنظمــات الصناعيــة كإجــراء ألعمــال التنبــؤ 

لعمليــات التخطيــط املســتقبلي«.

ويتفــق الباحــث مــع املفاهيــم والتعريفــات الســابقة للموازنــة التقديـــرية، فهــي عبــارة عــن موازنــات مســتقبلية للتنبــؤ 
املســتقبلي باإلجــازات املاليــة لجميــع أقســام املنظمــات للخــروج بالنتائــج اإليجابيــة املتوقعــة.

وتنحصر أهداف املوازنات التقديـرية بشكل عام في النقاط التالية )أبو نصار، 0 0 : 303-305(: التخطيط، وهو من 
الوظائف األساســية لإلدارة. والرقابة على األرباح والعمليات. وتقييم األداء ومنح الحوافز. وتســهيل االتصال والتنســيق بيـــن 

األقســام. وتوزيع املصادر املتاحة على األقســام املختلفة.

أنواع املوازنات )أبو نصار، 2010: 307-306(:

1 املوازنات االستـراتيجية والتكتيكية والتشغيلية. -

1 املوازنات قصيـرة األجل وطويلة األجل. -

1 املوازنات الشاملة واملوازنات الوظيفية.3-

1 املوازنات التقليدية واملوازنة الصفرية.4-

ويـــرى الباحــث أن أهــم مشــكات وانتقــادات املوازنــات التقديـــرية هــي مــدى دقــة املوازنــة ودقــة األرقــام والبيانــات املاليــة 
للخــروج بنتائــج مســتقبلية للمنظمــة.

أهداف وأهمية الدراسة

إن تأثيـر املوازنات التقديـرية في القطاع الصناعي في األردن له أهمية كبيـرة في تقييم األداء املالي وتقييم كفاءة النظام املحاسبي 
في املستقبل التخاذ القرارات املبنية على قاعدة جيدة لتخفيض أية مشكات في املستقبل.  

وتهدفت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف، من أهمها:
1 تحديد تأثيـر استخدام املوازنات التقديـرية في تحسيـن األداء املالي في القطاع الصناعي في األردن. -
1 تحديد تأثيـر استخدام املوازنات التقديـرية في تحسيـن كفاءة النظام املحاسبي في القطاع الصناعي في األردن. -

فروض الدراسة

سيتم في هذه الدراسة اختبار الفرضيات التالية:
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الفرضية األولى

 HO:  ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لتأثيـر استخدام املوازنات التقديـرية في تحسيـن األداء املالي في القطاع الصناعي في األردن.

الفرضية الثانية

HO:  ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة لتأثيـــر اســتخدام املوازنــات التقديـــرية فــي تحسيـــن كفــاءة النظــام املحاســبي فــي 
القطــاع الصناعــي فــي األردن.

أما متغيـرات هذه الدراسة، فيوجد ثاثة متغيـرات، تنقسم إلى متغيـر مستقل واحد ومتغيـريـن تابعيـن اثنيـن، وتتمثل 
علــى النحــو التالي:

1 املتغيـر املستقل: املوازنات التقديـرية. -
1 املتغيـر التابع: يتمثل في: -

تقييم األداء املالي.أ- 

 تقييم كفاءة النظام املحاسبي.ب- 

نموذج الدراسة
        

   

 

 

 

 

 استخدام املوازنات التقديرية

 تحسين األداء املالي
 
 

 :املتغير املستقل
 

 :املتغيرات التابعة

 

 تحسين كفاءة النظام املحاسبي
 
 

مصادر جمع البيانات

تم االعتماد على نوعيـن من مصادر جمع البيانات هي:

املصادر الثانوية  -

حيــث تــم جمــع معلومــات وبيانــات الدراســة مــن خــال مراجعــة أدبيــات الدراســة والدراســات النظريــة وامليدانيــة ذات 
العاقــة بالدراســة عــن طريــق مراجعــة الكتــب والبحــوث والدوريــات املنشــورة، باإلضافــة إلــى االســتعانة بشــبكة اإلنتـــرنت.

املصادر األولية  -

اســتخدم الباحــث أســلوب  املســح امليدانــي للشــركات الصناعيــة األردنيــة، للتعــرف علــى دور املوازنــات التقديـــرية فــي 
تحسيـــن كفــاءة النظــام املحاســبي وتحسيـــن األداء املالــي فــي القطــاع الصناعــي فــي األردن، حيــث قــام الباحــث بإعــداد اســتبانة 

الدراســة التــي اشــتملت علــى جميــع جوانــب الدراســة وفرضياتهــا. 

     وتتكون استبانة الدراسة من قسميـن:

القسم األول: يهدف إلى التعرف على خصائص األفراد املجيبيـن عن استبانة الدراسة.

 موزعة كما يلي:
ً
الجزء الثاني: يهدف إلى قياس متغيـرات الدراسة، ويتكون من 3  سؤاال

املتغيـر املستقل )املوازنات التقديـرية(: تم قياسه عن طريق األسئلة ) - 6(.أ- 

املتغيـر التابع األول ) كفاءة النظام املحاسبي(: تم قياسه عن طريق األسئلة )7- 3 (.ب- 

املتغيـر التابع الثاني )األداء املالي(: تم قياسه عن طريق العائد على األصول )صافي الدخل/ متوسط األصول(.ج- 
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مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان لألوراق املالية لسنة 6 0  )66 شركة(.

عينة الدراسة

تتكون عينة الدراسة من 20 شركة صناعية تم اختيارها باستخدام أسلوب العينة العشوائية، وقام الباحث بتوزيع 
اســتبانة لكل من املديـــر املالي ورئيس قســم املحاســبة لكل شــركة من شــركات عينة الدراســة، حيث بلغت االســتبانات املوزعة 
)40( استبانة، تم تجميع )28( استبانة  صالحة إلجراء الدراسة عملًيا، وخضعت للتحليل اإلحصائي، أي ما نسبته )%70(.

ولقد تبيـن من خال اإلجابات عن استبانة الدراسة، أن أفراد عينة الدراسة يتصفون بالخصائص التالية:
النسبةالعدد1- الجنس

93%26ذكر
7%2أنثى

النسبةالعدد2- املؤهل العلمي
صفرصفرثانوية عامة فأقل

صفرصفردبلوم كلية مجتمع
82%3 بكالوريوس

8 %5دراسات عليا
النسبةالعدد3- املسمى الوظيفي

54%5 رئيس قسم املحاسبة
46%3 املديـر املالي

طرق تحليل بيانات الدراسة

1 قام الباحث بوضع أوزان رقمية ) – 5( لكل سؤال من أسئلة القسم الثاني في االستبانة، وذلك ألغراض التحليل اإلحصائي.  -

1 لتحديد مدى اإلجابة، استخدم الباحث املعادلة التالية: -

 00. X {)5 X مجموع قيم إجابات أسئلة املتغيـر / )عدد أسئلة املجال} = مدى اإلجابة للمتغيـر

األساليب اإلحصائية املستخدمة

اعتمــد الباحــث علــى البـــرنامج اإلحصائــي )SPSS( فــي تحليــل البيانــات التــي تــم تجميعهــا فــي قوائــم االســتبيان لتحقيــق 
أهــداف البحــث، وتتضمــن تلــك التحليــات مــا يلــي: 

1 اختبــار )ألفــا Cronbach-Alpha(  للحكــم علــى مــدى مصداقيــة قائمــة االســتبيان، ومــا تتضمنــه مــن محتويــات،  -
ألغــراض الحكــم علــى مــدى تجانــس البنــود املســتخدمة فــي قيــاس املتغيـــرات .

1 التكرارات والنسب املئوية: لوصف خصائص أفراد الدراسة. -
1 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية: لتحديد إجابات أفراد الدراسة عن األسئلة التي تضمنتها محاور الدراسة. 3-
1 -4 )T( للحكــم علــى مــدى إمكانيــة قبــول أو رفــض فــروض البحــث، وذلــك بمقارنــة  )One1SampleT-Test( اختبــار

املحســوبة مــع مســتوى املعنويــة )0.05(.

اختبار صدق وثبات األداه

 ،)Cronbach-Alpha للتأكد من التناسق الداخلي ألسئلة االستبانة والتحقق من ثباتها، فقد تم استخدام اختبار )ألفا
حيث إن احتساب معامل الثبات حسب هذه الطريقة يدل على االستقرار والثبات واالعتماد إلى حد كبيـر.
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، بلغــت 
ً
وعنــد تطبيــق اختبــار )ألفــا Cronbach-Alpha( علــى األســئلة التــي تقيــس متغيـــرات الدراســة والبالغــة 3  ســؤاال

ا عالًيا، وأن هناك درجة عالية من الثبات لجميع األسئلة.
ً
قيمة ألفا ما قيمته 0.9267، وهذا يبيـن أن األسئلة مرتبطة ارتباط

والجدول التالي يبيـن نتائج تطبيق معامل ألفا على أسئلة الدراسة املتعلقة بقياس مدى استخدام املوازنات التقديـرية 
في الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان وكفاءة النظام املحاسبي في هذه الشركات.  

معامل ألفاأسئلة االستبانةاملتغيـر
10.9267 – 13جميع األسئلة

10.9342 – 6مدى استخدام املوازنات التقديـرية 
70.9134 – 13كفاءة النظام املحاسبي  

اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج

قــام الباحــث باســتخدام بـــرنامج اإلكســل EXCEL وبـــرنامج الحــزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة  SPSS فــي تحليــل 
البيانــات والتعــرف علــى اإلحصــاءات الوصفيــة ملتغيـــرات الدراســة ونتائــج اختبــار الفرضيــات، حيــث يبيـــن الجــدول رقــم ) ( 
اإلحصاءات الوصفية ملتغيـرات الدراسة، ويبيـن الجدول رقم )2( نتائج اختبار فرضيات الدراسة، وسيتم بيان لكل فرضية، 

واإلحصــاءات الوصفيــة ملتغيـــراتها واختبارهــا فــي الصفحــات التاليــة:

جدول رقم )1( 
اإلحصاءات الوصفية ملتغيـرات الدراسة

Std. Dev. Mean Max Min N
0.07 0.6738 0.8467 0.386  28 مدى استخدام املوازنات التقديـرية 
0.04 0.038 0.   -0.0  28 األداء املالي ) العائد على األصول(
0. 3 0.7656 0.9 45 0.4376 28 كفاءة النظام املحاسبي  

جدول رقم )2( 
اختبار فرضيات الدراسة  

)TDfSig. )2-tailedاملتغيـر

8270.009 3.  أثـر استخدام املوازنات التقديـرية في تحسيـن األداء املالي  

6 270.0 7.85أثـر استخدام املوازنات التقديـرية في تحسيـن كفاءة النظام املحاسبي

الفرضية األولى- ال يوجد أثـــر ذو داللة إحصائية لتأثيـــر استخدام املوازنات التقديـــرية في تحسيـــن األداء املالي في القطاع 
الصناعي في األردن.

لقد تم قياس مدى استخدام املوازنات التقديـرية في الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان عن طريق األسئلة 
من   إلى 6 في استبانة الدراسة، حيث تم حساب مدى االستخدام املعادلة اآلتية:

 00 X [)5 X مجموع قيم اإلجابات لألسئلة )  – 6( من االستبانة / )عدد األسئلة] = مدى الدعم

أما بالنسبة لألداء املالي فقد تم قياسه باستخدام العائد على األصول )صافي الدخل / متوسط األصول(.

تــم اختبــار هــذه الفرضيــة باســتخدام اختيــار االنحــدار البســيط  Simple1Regression1Test، ويبيـــن الجــدول رقــم )2( نتائــج 
اختبــار أثـــر اســتخدام املوازنــات التقديـــرية فــي تحسيـــن األداء املالــي فــي الشــركات الصناعيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، حيــث كانــت 
قيمة .P-value1sig = 0.009، وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية α = 0.05، وبالتالي تـرفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية 

البديلة، أي أن استخدام املوازنات التقديـرية يؤثـر في تحسيـن األداء املالي في الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان.



املجلة العربية لإلدارة، مج 38، ع 4 - ديسمبر )كانون األول( 2018

5 

الفرضية الثانية- ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لتأثيـر استخدام املوازنات التقديـرية في تحسيـن كفاءة النظام 
املحاسبي في القطاع الصناعي في األردن.

لقد تم قياس مدى استخدام املوازنات التقديـرية في الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان عن طريق األسئلة 
من   إلى 6 في استبانة الدراسة، حيث تم حساب مدى االستخدام عن طريق املعادلة اآلتية:

 00 X [ )5 X مجموع قيم اإلجابات لألسئلة )  – 6( من االستبانة / )عدد األسئلة ] = مدى االستخدام

أمــا بالنســبة ملــدى كفــاءة النظــام املحاســبي فــي الشــركات الصناعيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، فقــد تــم قياســه عــن طريــق األســئلة 
من 7 إلى 3  في اســتبانة الدراســة، حيث تم حســاب مدى الكفاءة باســتخدام املعادلة اآلتية:

 00 * [)5 X مجموع قيم اإلجابات لألسئلة )7 – 3 ( من االستبانة / )عدد األسئلة] = مدى الكفاءة

ومــن خــال الجــدول رقــم ) ( ناحــظ أن مــدى اســتخدام املوازنــات التقديـــرية هــو 67.38%، وهــي درجــة متوســطة، وكان 
هنــاك تبايـــن بيـــن الشــركات الصناعيــة فــي مــدى أثـــر اســتخدام املوازنــات التقديـــرية، حيــث كانــت أعلــى قيمــة 84.67%، وأدنــى 
قيمــة  38.6%، وكذلــك يبيـــن الجــدول أن مــدى كفــاءة النظــام املحاســبي هــو 76.56%، وهــي درجــة جيــدة، وكان هنــاك تبايـــن 

بيـــن الشــركات الصناعيــة فــي مــدى كفــاءة النظــام املحاســبي، حيــث كانــت أعلــى قيمــة 45. 9%، وأدنــى قيمــة %43.76.

تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختيار االنحدار البسيط  Simple1Regression1Test، ويبيـن جدول )2( نتائج اختبار أثـر  
استخدام املوازنات التقديـرية في تحسيـن كفاءة النظام املحاسبي في الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان، حيث بلغت قيمة 
.P-value1sig =6 0.0، وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية α = 0.05، وبالتالي تـرفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة، 

أي أن استخدام املوازنات التقديـرية يؤثـر في تحسيـن كفاءة النظام املحاسبي في الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان.

النتائج والتوصيات

توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

1 إن مــدى اســتخدام املوازنــات التقديـــرية فــي الشــركات الصناعيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان هــو 67.38%، وهــي درجــة  -
متوســطة.

1 إن مدى كفاءة النظام املحاسبي في الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان هو 76.56%، وهي درجة جيدة. -

1 إن استخدام املوازنات التقديـرية يؤثـر في تحسيـن األداء املالي في الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان.3-

1 إن اســتخدام املوازنــات التقديـــرية يؤثـــر فــي تحسيـــن كفــاءة النظــام املحاســبي فــي الشــركات الصناعيــة املدرجــة فــي 4-
بورصــة عمــان.

وأخيـرا يقتـرح البحث التوصيات اآلتية:

1 النتائج اإليجابية يفتـرض تعزيـزها، وزيادة االهتمام باملوازنات التقديـرية. -

1 ضرورة توسيع مجتمع الدراسة في الدراسات الاحقة، بحيث ال يقتصر على القطاع الصناعي في األردن، بل يتعدى  -
ذلــك إلــى القطاعــات األخــرى فــي األردن ليشــمل القطــاع املالــي، والجامعــات، واملستشــفيات، والتأميـــن، واالتصــاالت، 

وقطاعــات أخــرى.

1 أظهرت النتائج إيجابية املوازنات التقديـرية على كفاءة النظام املحاسبي، وتحسيـن األداء املالي في القطاع الصناعي 3-
فــي األردن.

1 زيادة الوعي لدى العامليـن في الدوائر املالية واألقسام املحاسبية بأهمية موضوع املوازنات التقديـرية.4-
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ABSTRACT

This1 study1 aims1 to1 identify1 the1 role1 of1 budgets1 to1 improve1 the1 accounting1 system1 efficiency1 and 
improving1 financial1 performance1 in1 industrial1 companies1 listed1 on1 the1 Amman1 Stock1 Exchange, and1 to 
achieve1this1goal, the1researchers1prepare1a1questionnaire1in1order1to1measure1the1use1of1budgets1and1the 
accounting1system1efficiency1 in1 this1companies, while1 the1financial1performance1measured1by1 return1on 
assets.

The1study1sample1contains1of  0 industrial1companies1have1been1selected1using1the1style1of1the1random 
sample, and1the1researchers1distributed1questionnaire1for1each1of1the1Chief1Financial1Officer1and1head1of1the 
accounting1department1of1each1company1of1the1sample, 40 questionnaires1was1distributed1and1retrieved 
 8 of1them, and1to1analysis1of1the1study1data1and1test1hypotheses, the1researchers1used1EXCEL1program1and 
statistical1Package1for1social1Sciences )SPSS( and1regression1analysis1method.

Study1results1showed1that1industrial1companies1listed1on1the1Amman1Stock1Exchange1uesed1budgets, 
and1 the1 results1 of1 the1 study1 showed1 that1 the1 extent1 of1 the1 accounting1 system1 efficiency1 in1 industrial 
companies1listed1on1the1ASE1is1a1good, the1study1concluded1that1the1use1of1budgets1affect1in1the1improving 
financial1performance1and  accounting1system1efficiency1in1industrial1companies1listed1on1the1Amman1Stock

Keyword : The1Budgets – Improving1the1Financial1Performance – Industrial1Sector.




