
املجلة العربية لإلدارة، مج 39، ع2 - يونيو )حزيـران( 2019

3

دور عوامل النجاح للموازنات التخطيطية في تحسيـن األداء املالي 
 للمنظمات الخاصة العاملة في قطاع االتصاالت 

في األردن لعام 2015-2013

ناديـن عماد رحاحلة

 باحثـــة 
ماجستيـر التخطيط اإلقليمـي

د. بالل هاشم النسور

أستاذ مساعد
قسم تخطيط وإدارة املشروعات - كلية األعمال

 جامعة البلقاء التطبيقية
اململكة األردنية الهاشمية

امللخص 1

هدفت هذه الدراسة إلى كشف وتحليل أثـــر عوامل النجاح للموازنات التخطيطية في تحسيـــن أداء املنظمات الخاصة 
ــن مجموعــة مــن أهــم وأبـــرز عوامــل  العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت األردنيــة، ولتحقيــق ذلــك تــم تصميــم أنمــوذج للدراســة تضمَّ
 بأبعــاده الســتة القواعــد العامــة للموازنــات التخطيطيــة، 

ً
 )متمثــا

ً
النجــاح للموازنــات التخطيطيــة، باعتبــاره متغيـــًرا مســتقا

املشاركة في إعداد املوازنات التخطيطية، مدى استخدام نظم املعلومات اإلدارية، مدى تطبيق نظم املعلومات املحاسبية، 
التنبؤ املالي، الرقابة املالية(، باإلضافة إلى متغيـــر األداء التابع، الذي شــمل دراســة وتحليل األداء املالي كمتغيـــر تابع بمكوناته 

الربحيــة والســيولة املاليــة واملديونيــة والحصــة الســوقية.

تكون مجتمع الدراسة من ثماني منظمات خاصة عاملة في قطاع االتصاالت األردني، كما كانت االستبانة األداة الرئيسة 
لجمــع البيانــات، حيــث بلــغ العــدد النهائــي لعينــة الدراســة )120( مــن املــدراء املالييـــن واإلدارييـــن ورؤســاء األقســام واملوظفيـــن 
 )spss( وتم إجراء التحليل باستخدام رزمة .)% العامليـن في القسم املالي في املنظمات الخاصة وبنسبة استجابة بلغت )94

لتحليل األثـر للمتغيـر املستقل بأبعاده على املتغيـر التابع، باإلضافة إلى استخدام الدراسة ألسلوب املقابلة املهيكلة.

وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان مــن أهمهــا أن منظمــات االتصــاالت الخاصــة تطبــق نظــم معلومــات 
محاسبية جيدة ومتطورة تساهم في توفيـر البيانات املحاسبية الازمة لعملية إعداد وتنفيذ املوازنة التخطيطية. كما أظهرت 
نتائج الدراسة أن األبعاد الستة لعوامل النجاح للموازنات التخطيطية تتبايـن بشكل متفاوت، بعضها عن بعض، من حيث 
األهميــة والتأثيـــر فــي األداء املالــي، فقــد تبيـــن أن ُبعــدي اســتخدام نظــم املعلومــات املحاســبية والتنبــؤ املالــي باملوازنــة التخطيطيــة 
همــا األكثـــر أهميــة وقــدرة فــي تفسيـــر األداء املالــي للمنظمــات الخاصــة العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت األردنــي. أمــا بعــد املشــاركة فــي 
إعداد املوازنة التخطيطية فا يتمتع بأهمية في قطاع االتصاالت األردني، حيث تبيـن محدودية تأثيـراته في أدائها املالي، وبينت 
النتائــج- أيًضــا- أن منظمــات االتصــاالت الخاصــة تتميـــز بكفــاءة نظــم الرقابــة املاليــة علــى إعــداد وتنفيــذ املوازنــة التخطيطيــة، 

وهذا من شــأنه أن يقلل من حدوث انحرافات ســالبة ناتجة عن تنفيذ املوازنة.

الكلمات املفتاحية: موازنات تخطيطية، منظمات الخاصة - األردن، قطاع االتصاالت - األردن، نظم املعلومات املحاسبية، 
نظم املعلومات اإلدارية.

املقدمة

تعتبـــر املوازنات التخطيطية من أهم الوســائل الفعالة التـــي تســتخدمها إدارة املنظمات في تحقيق االســتخدام الرشــيد 
للمــوارد املتاحــة بأنواعهــا املختلفــة، وتطمــح إدارة املنظمــات فــي قطــاع االتصــاالت فــي ظــل التطــور والتقــدم التكنولوجــي املتاحق 

* تم استام البحث في أكتوبـر 2016، وقبل للنشر في يونيو 2017.
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هدفت هذه الدراسة إلى كشف وتحليل أثـر عوامل النجاح للموازنات التخطيطية في تحسيـن أداء املنظمات الخاصة العاملة 
في قطاع االتصاالت األردنية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها أن منظمات االتصاالت الخاصة تطبق 
نظــم معلومــات محاســبية جيــدة ومتطــورة تســاهم فــي توفيـــر البيانــات املحاســبية الازمــة لعمليــة إعــداد وتنفيــذ املوازنــة التخطيطيــة. 
كما أظهرت نتائج الدراسة أن األبعاد الستة لعوامل النجاح للموازنات التخطيطية تتبايـــن بشكل متفاوت، بعضها عن بعض، من 
حيــث األهميــة والتأثيـــر فــي األداء املالــي، فقــد تبيـــن أن بعــدي اســتخدام نظــم املعلومــات املحاســبية والتنبــؤ املالــي باملوازنــة التخطيطيــة 
همــا األكثـــر أهميــة وقــدرة فــي تفسيـــر األداء املالــي للمنظمــات الخاصــة العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت األردنــي. أمــا بعــد املشــاركة فــي إعــداد 
املوازنــة التخطيطيــة فــا يتمتــع بأهميــة فــي قطــاع االتصــاالت األردنــي، حيــث تبيـــن محدوديــة تأثيـــراته فــي أدائهــا املالــي، وبينــت النتائــج- 
أيًضا- أن منظمات االتصاالت الخاصة تتميـز بكفاءة نظم الرقابة املالية على إعداد وتنفيذ املوازنة التخطيطية، وهذا من شأنه أن 

يقلــل مــن حــدوث انحرافــات ســالبة ناتجــة عــن تنفيــذ املوازنــة.
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وزيــادة حجمهــا وأنشــطتها ودرجــة منافســتها إلــى تحقيــق أهدافهــا االستـــراتيجية بأعلــى كفــاءة وفاعليــة ممكنــة، حيــث تلجــأ إلــى 
تحقيــق أهدافهــا باســتخدام الوســائل والطرائــق واألســاليب العلميــة املتاحــة املتطــورة، وخاصــة فــي الجانــب املالــي مــن خــال 

تخطيــط مالــي دقيــق مــن حيــث املحتــوى )بطاينــة، 2005(.

لقد تأثـرت املنظمات باملتغيـرات املتسارعة للبيئة التنافسية واملحيطة التـي تشهد تذبذًبا واضًحا في بيئة األعمال العربية 
التـــي تشــهد- بســبب التداعيات السياســية في البيئة املحيطة- مخاطر أثـــرت وبصورة جلية على األداء املالي املنظمات الخاصة، 
مما أثـر على نموها واستمرارها، وأثـر على أن تحقق أداًء مالًيا متميـًزا، والذي يظهر خاصة في القرارات املالية املتخذة، وتحسيـن 
األداء املالي، مما يحتم عليها ضرورة اعتماد طرق وأساليب حديثة ومتطورة، من أبـرزها املوازنات التخطيطية )بوغابة، 2012(. 
لذا تهتم هذه الدراسة بأبـرز عوامل النجاح للموازنات التخطيطية ودورها في تحسيـن األداء املالي واتخاذ القرارات املالية، ومدى 

االعتماد عليها في ذلك، بما يضمن استمرارها ونموها وتحقيقها ألداء يميـزها عن باقي املنظمات األخرى.

وتســعى الدراســة الحاليــة إلــى تحليــل أثـــر عوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة بأبعادهــا علــى تحسيـــن أداء املنظمــات 
العاملة في قطاع االتصاالت األردني، حيث نأمل من خال تحليل وتشــخيص موضوع الدراســة إلى تحقيق الفائدة ألكثـــر من 
طرف من أصحاب املصالح. فأول املستفيديـن من هذه الدراسة هم مديـرو املنظمات الخاصة العاملة في  قطاع االتصاالت 
األردني، وذلك من خال إلقاء الضوء على مدى نجاحهم في تبني عوامل النجاح للموازنات التخطيطية الحديثة، وتأثيـر هذا 
ا مستفيًدا من هذه الدراسة من خال قياس مستوى 

ً
التبني على تحسيـن األداء  املالي ملنظماتهم، ويمكن اعتبار الحكومة طرف

النجــاح الــذي حققتــه الجهــود املبذولــة فــي تطويـــر أداء منظمــات االتصــاالت األردنيــة. أخيـــًرا نأمــل أن تســاهم هــذه الدراســة فــي 
اإلضافــة إلــى املعرفــة العلميــة لبنــاء أنمــوذج العاقــات بيـــن كل مــن عوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة بأبعادهــا املختلفــة 

واألداء املالــي للمنظمــات الخاصــة األردنيــة، وأن تشــكل أساًســا ملزيــد مــن الدارســات املســتقبلية.

مشكلة الدراسة:

تواجــه املنظمــات الخاصــة العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت األردنــي العديــد مــن التحديــات الحقيقيــة فــي جوانــب ماليــة وإداريــة 
وتنظيميــة، والتـــي قــد يكــون مــن أهمهــا التغيـــر املتســارع فــي بيئــة األعمــال التـــي أثـــرت علــى هــذا القطــاع الحيــوي كباقــي القطاعــات، 
بســبب الظــروف املحيطــة فــي شــمال وشــرق وجنــوب اململكــة األردنيــة الهاشــمية، باإلضافــة إلــى التـــزايد املســتمر فــي املنافســة بيـــن 
املنظمــات علــى املستوييـــن املحلــي والعاملـــي. ومــن هنــا يتبيـــن أن هنــاك نقًصــا وتـــراجًعا فــي األداء املالــي  للمنظمــات الخاصــة العاملــة 
فــي قطــاع االتصــاالت فــي اآلونــة األخيـــرة، وذلــك بتـــراجع أربــاح االتصــاالت األردنيــة 38% خــال 2013 إلــى 52 مليــون دينــار، وتـــراجع 
اإليـــرادات وفًقــا لبيانــات منظمــات االتصــاالت التـــي تصــل إلــى أكثـــر مــن 3 إلــى 7% بســبب األعبــاء التـــي منهــا رفــع أســعار الكهربــاء، 
وفرض الدولة ضرائب خاصة على القطاع، وتكلفة تـرخيص الجيل الرابع الذي قامت الدولة بتقديـر قيمة رخصة استخدامه 
بـــ 156 مليــون دينــار، وتعتبـــره منظمــات االتصــاالت غيـــر واقعــي ومبالــغ فيــه، وهنــاك غيــاب للتخطيــط املالــي بشــكل عــام واملوازنــة 
التخطيطية بشكل خاص، وتغيب واضح  لدور عوامل النجاح عند إعداد منظمات االتصاالت ملوازنتها التخطيطية، واتخاذها 
كمتطلبات نجاح لها، وأن هناك تناقًضا في مدى فهم تطبيق هذه العوامل من قبل املنظمات، مما يؤدي إلى حدوث فجوه بيـن 

فــذ، وهــذا مــا أظهرتــه الدراســة األوليــة التـــي قــام الباحثــان بإجرائهــا علــى هــذا القطــاع.
ُ
طــط لــه ومــا ن

ُ
مــا خ

ومن جانب آخر تبيـن للباحثيـن من خال الدراسة االستطاعية أجريت على ثماٍن من منظمات االتصاالت الخاصة في 
األردن بأبعادهــا املختلفــة- وجــود نقــص واضــح فــي اســتخدام عوامــل النجــاح، وهــو مــا قــد يوفــر البيئــة املناســبة لتحقيــق الهــدف 
الرئيــس مــن الدراســة الحاليــة، وهــو تشــخيص وتحسيـــن فهــم عوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة بأبعادهــا املختلفــة علــى 
األداء املالي للمنظمات الخاصة العاملة في قطاع االتصاالت األردنية. وتبيـن لهما كذلك وجود تفاوت بيـن تلك املنظمات من 

حيــث مســتوى تبنيهــا لعوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة.

وبناء على ما سبق تتمثل املشكلة البحثية في الفرضية التالية:

إن تبنــي املنظمــات الخاصــة العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت األردنــي ألســلوب املوازنــات وعوامــل نجاحهــا يمكــن أن يؤثـــر 
إيجابًيــا علــى أدائهــا املالــي.
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أهمية الدراسة

جــري علــى قطــاع االتصــاالت األردنــي، أحــد أهــم القطاعــات االقتصاديــة فــي 
ُ
تنبــع أهميــة الدراســة الحاليــة مــن كونهــا ت

االقتصــاد الوطنــي، ودوره التنمــوي املتمثــل بدفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن خــال دراســة الســوق املحلــي، 
وخلــق الفــرص االســتثمارية ودعمهــا، حيــث ال يـــزال قطــاع االتصــاالت األردنــي القطــاع األكثـــر تنافســية في الشــرق األوســط.

كمــا تجســدت أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تتنــاول موضوعــا يـــرتبط بعوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة، التـــي 
تســاهم- وبشــكل فعــال- فــي ممارســة إدارة املنظمــة ألعمالهــا فــي مجــاالت التخطيــط والتنســيق والرقابــة وتقييــم األداء واتخــاذ 
القرارات من قبل اإلدارة العليا، حيث إن املوازنات التخطيطية هي تـــرجمة كمية لسياسات وأهداف املنظمات التـــي تضعها 
اإلدارة، وخاصــة أن الخطــة املاليــة تدخــل بشــكل رئيــس فــي جميــع وظائــف املنظمــة. ومــن هنــا فــإن دراســة عوامــل النجــاح 
للموازنات التخطيطية في تحسيـن أداء املنظمات العاملة في قطاع االتصاالت، يساعد في تشخيص وإلقاء الضوء على هذه 
الجوانب املهمة، والتـــي قد تعكس مدى قدرة منظمات االتصاالت على مواجهة التحديات واملخاطر التـــي فرضتها التطورات 
الحاصلة في سوق االتصاالت على املستوييـن املحلي والعاملـي، خصوًصا أن أغلب الدراسات العلمية حول هذه املوضوعات 

قــد أجريــت علــى منظمــات أعمــال فــي دول صناعيــة متطــورة.

علــى الرغــم مــن األهميــة الســابقة لعوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة للمنظمــات الخاصــة العاملــة فــي قطــاع 
االتصــاالت األردنــي- ياحــظ، بعــد مراجعــة الدراســات ذات العاقــة، أن الدراســات التـــي تناولــت هــذا البعــد فــي بيئــة األعمــال 
األردنية ال تـزال قليلة للغاية، كما ياحظ محدودية الدراسات التـي اختبـرت أثـر عوامل النجاح للموازنات التخطيطية كاملة 

فــي تحسيـــن أداء املنظمــات العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت األردنــي.

أهدف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف الرئيسة التالية:

التعرف على درجة تبني عوامل النجاح للموازنات التخطيطية من قبل املنظمات الخاصة في قطاع االتصاالت األردني. - 

التعرف على مستوى األداء املالي للمنظمات الخاصة العاملة في قطاع االتصاالت األردني. - 

تحديــد أثـــر عوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي للمنظمــات الخاصــة العاملــة فــي قطــاع  - 
االتصــاالت األردنــي.

أسئلة الدراسة وفرضياتها

ستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية، وتم تحديد اإلطار الزمني لهذه الدراسة خال الفتـرة 2013- 2015:

ما درجة تبني عوامل النجاح للموازنات التخطيطية في املنظمات الخاصة العاملة في قطاع االتصاالت األردني؟ - 

ما مستوى تحسيـن األداء املالي في املنظمات الخاصة العاملة في قطاع االتصاالت األردني؟ - 

تـركز الدراسة على اختبار الفرضية الرئيسة التالية:

* ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )α≥ 0.05( ألبعاد عوامل النجاح للموازنات التخطيطية على 
تحسيـن أداء املنظمات العاملة في قطاع االتصاالت األردني.

ينبثق عن الفرضية الرئيسة للدراسة الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضيــة األولــى: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥ 0.05( للقواعــد العامــة إلعــداد املوازنــات - 
التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة.

الفرضيــة الثانيــة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥ 0.05( للمشــاركة فــي إعــداد وتنفيــذ - 
املوازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة.
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الفرضيــة الثالثــة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥ 0.05( الســتخدام نظــم املعلومــات - 
اإلداريــة فــي املوازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة.

الفرضيــة الرابعــة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥ 0.05( الســتخدام نظــم املعلومــات - 
املحاســبية فــي املوازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة.

الفرضيــة الخامســة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥ 0.05(  للتنبــؤ املالــي فــي املوازنــات - 
التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة.

الفرضيــة السادســة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥ 0.05( للرقابــة علــى املوازنــات - 
التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة.

الدراسات السابقة

دراســة: ) الوشــاح، 2014(، بعنــوان “تفعيــل دور املوازنــات فــي التخطيــط والرقابــة وتـــرشيد اإلنفــاق العــام فــي بلديــات  - 
محافظــة البلقــاء: دراســة ميدانيــة “. وهدفــت إلــى إبـــراز أهميــة دور املوازنــات البلديــة فــي التخطيــط والرقابــة وتـــرشيد 
النفقــات فــي املجالــس البلديــة، وتحسيـــن قدرتهــا علــى تنفيــذ املشــروعات الخدميــة واإلنتاجيــة لخدمــة أفــراد املجتمــع 
املحلي، ورفع مستوى الرضا لدى املواطنيـن عن الخدمات املقدمة من ِقبلها. وأكدت نتائج الدراسة وجود اهتمام 
بأهميــة املوازنــة فــي التخطيــط والرقابــة وتـــرشيد اإلنفــاق لــدى العامليـــن فــي البلديــات بمســتوى متوســط، كمــا بينــت 
النتائج إن اتباع األسس العلمية في إعداد املوازنة والرقابة عليها كان بمستوى متوسط، وأوصت الدراسة بضرورة 
اســتخدام األســس العلميــة فــي إعــداد املوازنــات بدرجــة أكبـــر، ممــا يـــزيد مــن فاعليتهــا كأداة تخطيــط ورقابــة، وزيــادة 

وعــي وإدراك العامليـــن فــي البلديــات بأهميــة املوازنــات ودورهــا فــي تـــرشيد النفقــات فيهــا.

دراســة )عليــان، 2009 (، بعنــوان: “مــدى أهميــة اســتخدام املوازنــات التخطيطيــة فــي التخطيــط والرقابــة وتقويــم  - 
األداء في املنظمات الصناعية األردنية املساهمة العامة”و. هدفت إلى إبـراز أهمية استخدام املوازنات التخطيطية 
فــي التخطيــط والرقابــة وتقويــم األداء فــي املنظمــات الصناعيــة األردنيــة املســاهمة العامــة، وبيــان مــدى التـــزام هــذه 
املنظمــات باســتخدام هــذه املوازنــات وأهميــة املشــاركة فــي إعــداد املوازنــات مــن ِقبــل جميــع األقســام املوجــودة 
فــي املنظمــة، ومــن أهــم النتائــج التـــي توصــل إليهــا أن غالبيــة املنظمــات الصناعيــة األردنيــة املســاهمة العامــة تقــوم 
بتطبيق املوازنات التخطيطية، وإعدادها بشكل منتظم واستخدامها كأداة فعالة لعملية التخطيط والرقابة على 
العمليات اإلنتاجية، وتقويم األداء. ومن التوصيات التـي أشار إليها الباحث: العمل على مراعاة النواحـي السلوكية 
عند إعداد املوازنات التخطيطية، وأهمية مشاركة جميع أفراد األقسام املختلفة في إعداد املوازنات التخطيطية، 

والعمــل علــى تقليــص املعوقــات الداخليــة التـــي تواجــه املنظمــة عنــد إعــداد املوازنــات التخطيطيــة.

دراســة )خلــف هللا، 2007(، بعنــوان: “واقــع إعــداد وتنفيــذ املوازنــات التخطيطيــة فــي املنظمــات الصناعيــة – قطــاع  - 
غــزة... دراســة ميدانيــة علــى املنظمــات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة”. وهدفــت إلــى تحليــل وتقييــم واقــع إعــداد وتنفيــذ 
املوازنــات التخطيطيــة فــي املنظمــات الصناعيــة بقطــاع غــزة، وتحديــد األســس واملبــادئ التـــي يقــوم عليهــا التطبيــق، 
وتحديــد املشــكات التـــي تواجــه عمليــة التطبيــق، وتحديــد العوامــل التـــي تحــد مــن تطبيــق املوازنــات التخطيطيــة فــي 
بعض املنظمات. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعه من النتائج من أهمها: أن غالبية املنظمات الصناعية في قطاع 
غزة تطبق املوازنات التخطيطية، وتعتمد األسس العلمية عند تطبيقها للموازنات، فيما عدا مشاركة املستويات 
اإلداريــة فــي إعــداد تقديـــرات املوازنــات، حيــث كانــت املشــاركة بصــورة متفاوتــة بيـــن املنظمــات، وتســتخدم املنظمــات 
الصناعية املوازنات في تنفيذ وظائفها املختلفة من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات املختلفة، في حيـن أنها ال تتخذ 
تلك املنظمات املوازنات التخطيطية كمعيار لتقويم األداء. وخلصت الدراسة إلى مجموعه من التوصيات، أهمها: 
ضــرورة وجــود نظــام املوازنــات التخطيطيــة بجميــع املنظمــات الصناعيــة بقطــاع غــزة ملــا لهــذا النظــام مــن أهميــة فــي 
تحقيــق الوظائــف اإلداريــة فــي املنظمــات، وكذلــك العمــل علــى الربــط بيـــن تقديـــرات املوازنــة ومراكــز املســئولية، حتــى 
تتمكن اإلدارة من تقييم أداء كل العامليـن باملنظمة، وكذلك يجب استخدام األساليب العلمية الحديثة في التنبؤ 

بتلــك التقديـــرات حتــى يتــم وضــع تقديـــرات واقعيــة قابلــة للتحقــق.
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دراسة )Sajady, et al.,  008( “تقييم فاعلية نظم املعلومات املحاسبية من وجهة نظر املديـريـن املالييـن”. وهدفت  - 
إلى تقييم فاعلية نظم املعلومات املحاسبية من وجهة نظر املديـريـن املالييـن في )347( منظمة صناعية من مجموع 
)1383( مــن املنظمــات املســجلة فــي ســوق األوراق املاليــة فــي مدينــة طهــران بجمهوريــة إيـــران. وقــد توصلــت الدراســة 
إلى أن تطبيق نظم املعلومات املحاســبية في هذه املنظمات بمســتوى جيد، وأنه يســاعد على تحسيـــن عملية اتخاذ 

القرارات من قبل مديـري املالية، باإلضافة إلى أنه يساعد على تحسيـن الرقابة الداخلية وجودة التقاريـر املالية.

دراســة )Alaa –Aldin,  007( “اتجاهــات املوظفيـــن فــي القطــاع الحكومـــي لســلطنة بـــروناي دار الســام نحــو تطبيــق  - 
املوازنــة الصفريــة“. وهدفــت إلــى التعــرف علــى اتجاهــات املوظفيـــن فــي القطــاع الحكومـــي لســلطنة بـــروناي دار الســام 
نحــو تطبيــق املوازنــة الصفريــة، مــن حيــث قيــاس مــدى الفهــم والدعــم فــي حالــة تطبيــق هــذا النظــام الحكومـــي وقيــاس 
وتحليل الفوائد والعقبات التـي قد تنجم في حالة تطبيقها إلعداد املوازنة السنوية في هذا البلد، ومن أهم النتائج 
التـي توصلت إليها الدراسة: غالبية أفراد العينة لديهم معرفة ووعي دون املتوسط عن الطريقة التـي تعتمد لتطبيق 
املوازنــة الصفريــة، وهنــاك دعــم كبيـــر مــن قبــل غالبيــة أفــراد العينــة فــي حــال تطبيــق املوازنــة الصفريــة فــي ســلطنة 
بـــروناي، وهنــاك موافقــة عاليــة علــى أن تطبيــق املوازنــة الصفريــة مــن شــانه أن يوفــر املعلومــات األساســية ملديـــري 
الدوائــر التخــاذ القــرارات الرشــيدة املتعلقــة بتخصيــص املــوارد املاليــة للــدول، وان هنــاك صعوبــات قــد تعتـــرض 

تطبيــق املوازنــة الصفريــة خصوصــا عقبــة الوقــت والجهــد واملــال الكثيـــر.

دراســة ) laura et al.,  00(: “بيان مدى مســاهمة املوازنة للعمل على تحسيـــن وظيفة االتصال بيـــن املدراء ورؤســائهم”.  - 
وهدفــت إلــى بيــان مــدى مســاهمة املوازنــة للعمــل علــى تحسيـــن وظيفــة االتصــال بيـــن املــدراء ورؤســائهم، وذلــك مــن خــال 
املشاركة في إعداد وتنفيذ والرقابة على املوازنة كوسيلة من وسائل االتصال من ناحية، ومدى مساهمة املوازنة كوسيلة 
لشــرح وتفسيـــر الخطط من ناحية أخرى. كما هدفت الدراســة إلى بيان دور املوازنة كوســيلة للتغذية الراجعة. ومن أهم 
النتائج التـــي بينتها هذه الدراسة:  إن تقاريـــر املوازنة التـــي يـــرفعها املديـــرون إلى رؤسائهم في املنظمات، تعمل على تحسيـــن 
تفسيـر وشرح خطط املنظمة، وتؤدي إلى تفاعل بيـن املديـريـن ورؤسائهم، وتعمل على تحسيـن التغذية الراجعة.  وأوصت 
الدراسة بأهمية املشاركة في إعداد وتنفيذ املوازنة داخل املنظمة ملا له من أثار إيجابية في تحسيـن العاقة بيـن املديـريـن 

ورؤســائهم، مــن أجــل تبــادل وجهــات النظــر، وتفعيــل دور املوازنــة كأداة للتخطيــط والرقابــة فــي املنظمــة.

ما يميـز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

تعتبـر هذه الدراسة من الدراسات القليلة من نوعها التـي تـركز على عوامل النجاح للموازنات التخطيطية ودورها في تحسيـن 
جــرى علــى قطــاع االتصــاالت فــي األردن فــي هــذا 

ُ
األداء املالــي للمنظمــات العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت، كمــا تعتبـــر الدراســة األولــى التـــي ت

املجال، باإلضافة إلى أخذها بجميع عوامل النجاح التـي عرضتها الدراسات السابقة، مما جعلها تنظر للموضوع بصورة محورية.

اإلطار النظري

في هذه الجزئية من البحث تطرق الباحثون إلى تعريف املوازنات التخطيطية، وتعريف عوامل النجاح، كل على حدة، 
وأيًضا الحديث عن األداء املالي وعناصره.

مفهــوم املوازنــة التخطيطيــة يعتبـــر مــن املفاهيــم املهمــة فــي اإلدارة التخطيطيــة، وهــو مــن علــم املســتقبليات الــذي أصبــح 
يحظــى باهتمــام واســع مــن اإلدارات الرياديــة الحديثــة فــي املنظمــات. وكلمــة موازنــة تعنــي التــوازن بيـــن شيئيـــن، فاإلنســان يــوازن 
بيـن ما ينفقه وبيـن ما يمكن الحصول عليه من موارد، حيث تطور أسلوب املوازنة على مر العصور، بحيث امتدت فكرتها من 
الجزئيــة إلــى أنشــطة املنظمــة كافــة، بغــض النظــر عــن طبيعــة عملهــا، بمــا فيهــا املنظمــات الهادفــة إلــى الربــح والغيـــر الربحيــة، وأن 
املوازنــة يجــب أن يتــم إعدادهــا بشــكل علمـــي ومنهجــي وفًقــا لقــراءات وتنبــؤات منطقيــة لكــي تكــون قــادرة علــى مواجهــة املتغيـــرات 

املســتقبلية بمرونــة )Yang،2014(، )زعــرب، 2006(.

إن املنظمــات فــي الوضــع الراهــن تواجــه العديــد مــن العقبــات والتحديــات فــي البيئــة املحيطــة نتيجــة التســاعها وتعــدد 
أنشــطتها وانتشــارها وتنوع الخدمات التـــي تقدمها، األمر الذي يؤدي إلى صعوبة اإلشــراف عليها ورقابتها وتوجيهها نحو تحقيق 
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مــا هــو مخطــط مــن أهدافهــا، ســواء التكتيكيــة أو االستـــراتيجية التـــي أنشــئت ألجلهــا بــدون موازنــة ماليــة تطبــق أســس النجــاح 
ومتطلباتــه، وضــرورة تحقيــق االســتخدام األمثــل للمــوارد االقتصاديــة والبشــرية والفنيــة املتاحــة لهــا )األفنــدي، 2003(.

إن املوازنــة تدفــع إدارة املنظمــة إلــى ممارســة عمليــة التخطيــط باســتمرار مــن خــال أهــداف واضحــة قابلــة للقيــاس 
والتطبيق، ضمن الزمن والتكلفة واملعاييـر املعتمدة، ويتم السعي لتحقيقها مرحلًيا مع األخذ بعيـن االعتبار مواجهة التغيـرات 

فــي الظــروف املحيطــة باملنظمــة ) عي�ســى، 2011(.

على أن املوازنة التخطيطية هي تـرجمة رقمية ألهداف منظمات األعمال في شكل خطة كمية ورقمية، تمثل ما يجب أن 
يكــون عليــه األداء فــي فتـــرة مســتقبلية- عــادة مــا تكــون ســنة- فــي ضــوء اإلمكانــات املتاحــة للمنظمــات والظــروف البيئيــة املحيطــة 

.)Graeme,  0  ( ،)2012 ،بها، من خال متابعة عملية التنفيذ، ثم التقييم لألداء ) أبو زعيتـر

عوامل النجاح للموازنات التخطيطية

إن تحديــد عوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة كمتغيـــر مســتقل تتمثــل فــي أبعادهــا الســتة فــي االعتمــاد علــى آراء 
مجموعــة مــن الباحثيـــن والكتــاب فــي حقــل األعمــال، حيــث تفاوتــت وتعــددت هــذه اآلراء بصــورة متفاوتــة، حيــث يـــرى البعــض 
أن نجــاح املوازنــة التخطيطيــة يعتمــد علــى قدرتهــا علــى أداء متطلباتهــا الفنيــة وقدرتهــا علــى توفيـــر مجموعــة مــن عوامــل النجــاح 
يتــم اعتبارهــا مقومــات أساســية للتطبيــق والنجــاح، بحيــث تســاهم وبشــكل كبيـــر فــي تحقيــق األهــداف التطبيقيــة، وخاصــة 
فــي منظمــات االتصــاالت، حيــث إن توفيـــر هــذه العوامــل وتبنيهــا وتطبيقهــا يقــود إلــى توضيــح حــال املوازنــات وفهمهــا وشــرحها 
وتفسيـــرها بأســلوب علمـــي، وتطبيــق هــذه العوامــل واالســتفادة منهــا بفعاليــة عاليــة، مــن خــال تحقيــق التــوازن بيـــن التكلفــة 
والعائــد، وتعزيـــز ســبل عملهــا، والعمــل علــى تطويـــر إجــراءات إعدادهــا، وال يمكــن تحقيــق هــذا إال مــن خــال مــورد بشــري مؤهــل 

وذي كفــاءة )العمــري، 2005(.

بهــدف تحديــد ووصــف عوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة، ال بــد مــن التطــرق إلــى آراء مجموعــة مــن الباحثيـــن 
والتعــرف علــى أبعــاد الدراســة الحاليــة كمتغيـــرات مســتقلة للدراســة:

القواعــد العامــة إلعــداد املوازنــات التخطيطيــة: هــي مجموعــة القواعــد التـــي يجــب األخــذ بهــا ليتــم إعــداد موازنــات - 
تخطيطيــة تضمــن حســن اســتغال املــوارد املاليــة والرقابــة عليهــا مــن قبــل املنظمــات، وتتضمــن هــذه القواعــد 
)شمولية املوازنة، وحدة املوازنة، سنوية املوازنة والواقعية( التـي تم أخذها في الدراسة الحالية )حجازي، 1995(، 

.)Mukdad,  0  (

املشــاركة فــي إعــداد املوازنــة: يقصــد باملشــاركة مســاهمة العامليـــن املسئوليـــن عــن تنفيــذ املوازنــة فــي وضــع الخطــة - 
وإعدادهــا وفًقــا لألســس العلميــة، وهــذا يــؤدي إلــى تشــجيعهم، ورفــع روحهــم املعنويــة، وزيــادة الكفايــة اإلنتاجيــة، 

.)James,  0  ( ،)1998 ،إلــى األهــداف املرجــو تحقيقهــا )الرملــي 
ً
وصــوال

نظم املعلومات اإلدارية: يقصد بها مجموعة النظم الفرعية املتكاملة التـي تستخدم الحاسب في توفيـر املعلومات، - 
وخاصة املالية منها الازمة لجميع املستويات اإلدارية املختلفة في املنظمة )عبدويان، 2010(.

نظم املعلومات املحاسبية: هي عبارة عن مجموعة من البـرمجيات، مثل استخدام بـرمجيات الجداول اإللكتـرونية - 
التـــي تتضمــن بـــرنامج “إكســل”، وهــو مــن أســهل بـــرامج النظــام املحاســبي التـــي يمكــن اســتخدامها فــي إعــداد املوازنــات 

.)Tamara,  00 ( ،)2006 ،التخطيطية )النجار

التنبــؤ املالــي: محاولــة إيجــاد تصــور واقعــي عــن الوضــع املالــي للمنظمــة فــي املســتقبل فــي االعتمــاد علــى املعلومــات - 
الســابقة والحاليــة، بغــرض االســتناد إليهــا فــي عمليــات التخطيــط والرقابــة، وملواجهــة االلتـــزامات املاليــة التـــي يتوقــع 

.)Emmett,  009( ،)2006 ،أن تواجــه املنظمــة فــي ظــروف عــدم التأكــد البيئــي )اللــوزي

الرقابــة املاليــة: تعتبـــر املوازنــة أداة فعالــة تتمكــن اإلدارة مــن خالهــا مــن القيــام بعمليــة الرقابــة علــى األداء وتقييــم - 
األداء املالــي، والتحقــق مــن أن كل �ســيء يسيـــر وفًقــا للخطــط املرســومة والتعليمــات الصــادرة والقواعــد املقــررة فــي 

الخطــة )عليــان، 2009(.
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وألغراض الدراسة تم اختيار عوامل النجاح للموازنات التخطيطية اآلتية:

القواعد العامة إلعداد املوازنات التخطيطية:  -

قاعدة الشمولية:أ- 

إن قاعــدة شــمولية املوازنــة تعــرف بأنهــا عمليــة تســجيل جميــع اإليـــرادات والنفقــات مهمــا قــلَّ شــأنها، وهــذا يعنــي عــدم 
األخــذ بأســلوب املوازنــة الصافيــة، وهــي خصــم جميــع نفقاتهــا مــن إيـــراداتها بــدون تســجيل لجميــع الحــركات املحاســبية بدقــة 

)Osama,  009(، )عي�ســى، 2011(.

إضافــة إلــى أن املوازنــة تحقــق مبــدأ الشــمول عندمــا تشــمل جميــع أوجــه النشــاط فــي املنظمــة، وبالتالــي يجــب إن تتضمــن 
خطة املبيعات والتسويق واملشتـريات واالستثمار والتمويل، مع مراعاة التنسيق الكامل بينها للوصول إلى الهدف النهائي دون 
تعــارض، حيــث يتــم أخــذ جميــع الظــروف عنــد تقديـــر بنــود املوازنــة، وحتــى ال تحــدث مشــكات عنــد تنفيــذ هــذه التقديـــرات مــن 

قبــل أقســام املنظمــة املختلفــة )حمــاد، 2005(.

قاعدة وحدة املوازنة:ب- 

تتضمن قاعدة وحدة املوازنة إدراج جميع نفقات املنظمة وإيـراداتها في موازنة واحدة، بغض النظر عن طبيعة نشاط 
املنظمة، وتساعد هذه القاعدة على معرفة حقيقة الوضع املالي للمنظمة كما تساعد الجهات املختصة بالرقابة على مختلف 
األنشــطة املاليــة فيهــا، ملــا توفــره مــن مقومــات اإلفصــاح وشــمولية العــرض، واألخــذ بقاعــدة ســنوية املوازنــة التخطيطيــة فــي 
مختلف املنظمات الحالية، بغض النظر عن توقيت بدايتها ونهايتها، وقد تـرتب على سنوية املوازنة إلغاء جميع املخصصات 

غيـــر املســتغلة في نهاية الســنة املالية )  Fan,  0(، ) حجازي، 1995(.

قاعدة الواقعية:ج- 

تتضمن قاعدة الواقعية أن املوازنة تبدأ بتحديد األهداف التـي تسعى املنظمة لتحقيقها نتيجة مزاولة النشاط، وحتى يمكن 
تحقيق تلك األهداف، ينبغي مراعاة مناسبة األهداف املحددة لإلمكانات واملوارد املالية املتاحة للمنظمة، أي الربط بيـن األهداف 
واإلمكانات )زامل، 2000(. و يتم التعبيـر  عن التحقق من واقعية األهداف بشكل كمـي ورقمـي من خال املوازنة التخطيطية، التـي 

.)Tiina,  0  ( تعمل على تنسيق موارد املنظمة خال فتـرة زمنية معينة لتحقيق هدف محدد بصورة شاملة في املنظمة

مشاركة العامليـن في إعداد املوازنة التخطيطية:  -

يقت�سي هذا العامل ضرورة مراعاته للجوانب السلوكية للعامليـــن في املوازنات، وتتمثل املشاركة في مقدار تأثيـــر الفرد 
على املوازنة النهائية التـي يشارك في إعدادها، وهذا يجعلهم يبذلون أق�سى ما في وسعهم من جهد لتحقيقه، ولن يتحقق ذلك 
إال باملشــاركة، حيــث يمكــن مــن خالهــا حــث العامليـــن علــى اإلدالء بمــا لديهــم مــن معلومــات بصــدق وأمانــة، واســتخدامها عنــد 
ل أرقام املوازنة، وزيادة مستوى االلتـزام التنظيمـي  بُّ

َ
ق

َ
إعداد املوازنات، باإلضافة إلى تبادل املعلومات، وتقليل الضغوط، وت

)Mohd,  008(، )عبد اللطيف، 2004(.

وهنــاك مجموعــة مــن املزايــا للمشــاركة فــي إعــداد املوازنــات التخطيطيــة أهمهــا مــا ذكــره مجموعــة مــن الباحثيـــن كالتالــي 
)  James,  0( )الحميــد، 2006(:

رفع الروح املعنوية للعامليـن في أثناء التنفيذ وبذل أق�سى جهد لنجاح املوازنة.أ- 

تؤدي املشاركة في اإلعداد إلى التناسق بيـن املستويات اإلدارية ومستويات النشاط، وتق�سي على الصراع ضد امليـزانية.ب- 

تؤدي املشاركة إلى رقابة أكبـر على التنفيذ واملحاسبة عند التقصيـر.ج- 

نظم املعلومات اإلدارية:  -

إن نظم املعلومات اإلدارية متطلب مهم لنجاح املوازنات التخطيطية، حيث تنبع أهمية نجاح تطبيق املوازنات التخطيطية 
إلى حد كبيـر من املعلومات املختلفة التـي يوفرها نظام املعلومات اإلدارية في املنظمة، لذا على نظام املعلومات اإلدارية أن يكون 
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مصمًما بشكل دقيق وفعال ليضمن الحصول على املعلومات املطلوبة لتطبيق املوازنات التخطيطية بالدقة والسرعة والنوعية 
الازمــة وفــي الوقــت املناســب، وذلــك علــى مستوييـــن، مســتوى إعــداد املوازنــات التخطيطيــة كخطــة ماليــة مســتقبلية للمنظمــة، 

.)Denise,  0  ( ،)2000 ،ومستوى الرقابة عن طريق هذه النظم اإلدارية على املوازنات التخطيطية )العاوييـن

استخدام نظم املعلومات املحاسبية في املوازنة التخطيطية:  -

إن عمليــة إدخــال تقديـــرات إيـــرادات ونفقــات املوازنــة تتطلــب قــدًرا كبيـــًرا مــن املعالجــة، لذلــك يصاحــب هــذه املرحلــة 
صعوبــة كبيـــرة، إذ كانــت تعتمــد علــى الحاســبات اليدويــة، ممــا أدى إلــى لجــوء اإلدارة املاليــة إلــى اســتخدام نظــم املعلومــات 
املحاســبية فــي مجــال املوازنــات التخطيطيــة، وذلــك  ألغــى الحاجــة إلــى االعتمــاد علــى تلــك األســاليب التقليديــة التـــي تتطلــب- 
عــادة- فتـــرة زمنيــة محــددة فــي إعــداد ومراجعــة املوازنــات. لــذا فــإن قيمــة نظــام املعلومــات املحاســبي فــي عمليــة إعــداد املوازنــة 
التخطيطيــة- تكمــن فــي كفاءتــه، ودقتــه، وإمكانيــة تفــادي األخطــاء الحســابية مــن خالــه، وأيًضــا ســرعته فــي توفيـــر املعلومــات 
املطلوبــة للمخطــط املالــي، واســتجابته لتعديــل املوازنــات التخطيطيــة بســرعة، إذ إن املرونــة فــي إعــداد املوازنــة تــؤدي إلــى 
ل مــن عمليــة توفيـــر املعلومــات  نجاحهــا، لذلــك يعتبـــر تنفيــذ املوازنــات التخطيطيــة مــن خــال أنظمــة وبـــرامج محاســبية أمــر ســهَّ
املالية في الوقت املناسب، وذلك من خال استخدام التقاريـر املحاسبية، سواء أكانت شهرية أم دورية كوسيلة ملقارنة األداء 

الفعلــي للمنظمــة مــع مــا هــو مقــدر فــي الخطــة املوضوعــة )  Min,  0(، )النجــار، 2006(.

ســاهم اســتخدام نظــم املعلومــات املحاســبية فــي اســتغال الوقــت والجهــد والتكاليــف، أثنــاء القيــام بعمليــة املعالجــة 
للبيانــات املحاســبية املاليــة املســتمدة مــن املســتندات والدفاتـــر املحاســبية، وتحويلهــا إلــى معلومــات يمكــن االســتفادة منهــا فــي 
 لتحقيــق 

ً
وضــع الخطــط والبـــرامج ألداء األعمــال ورســم السياســات فــي املنظمــات، والرقابــة علــى تنفيــذ هــذه الخطــة؛ وصــوال

أهــداف املنظمــة )العجمـــي، 2011(.

اعتماد املوازنة على التنبؤ العلمـي:  -

زاد االهتمــام بمفهــوم التنبــؤ بشــكل عــام نظــًرا ألهميــة التنبــؤ بالظــروف املســتقبلية التـــي تتمثــل فــي تخفيــض عنصــر عــدم 
التأكــد وتحديــد وتقييــم األخطــار املســتقبلية املحتملــة وإدارتهــا مــن أجــل اإلعــداد ملواجهتهــا، إن التنبــؤ باملســتقبل للموازنــة 
التخطيطيــة يحتــاج إلــى مؤشــرات ماليــة وإداريــة يتــم الحصــول عليهــا مــن معرفــة الحقائــق التاريخيــة، ومــن الضــروري أن يكــون 
 ،)Emmett,  009( الجهاز املحاسبي سليًما، واملعلومات الواردة فيه منتظمة بصورة تكشف بجاء نتائج العمليات املاضية

) أل آدم والــرزق، 2000(.

يوفــر النظــام املحاســبي الســليم لنظــام املوازنــات التخطيطيــة املعلومــات املاليــة التاريخيــة الضروريــة، لانطــاق منهــا 
لتحديد أهداف املنظمة ووضع استـراتيجياتها، كما إنه يوفر املعلومات عن النتائج املالية الفعلية الضرورية لتحقيق هدف 
الرقابة وتقييم األداء من خال مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج املقدرة الواردة في املوازنات، وخاصة في البيئة املتغيـرة، حيث 

يعتبـــر التنبــؤ أفضــل وســائل تقليــل املخاطــر )Marie,  0 0(، )خلــف هللا، 2007(.

الرقابة باستخدام املوازنة التخطيطية:  -

إن الرقابــة املاليــة كمتطلــب لنجــاح املوازنــة التخطيطيــة تنبــع مــن أهميــة الرقابــة املاليــة مــن عمليــة التقييــم ومراجعــة 
األنشــطة املاليــة للتأكــد مــن أن تنفيذهــا يسيـــر وفًقــا للمعاييـــر واألســس املوضوعــة، وذلــك الكتشــاف االنحرافــات ونقــاط 
الضعــف والعمــل علــى تصحيحهــا فــوًرا، وهــي عمليــة ضروريــة ملتابعــة تنفيــذ الخطــط، حيــث ال يمكــن للتخطيــط املالــي تحقيــق 

.)Tiina,  0  ( أهدافــه مالــم تقتـــرن بنظــام رقابــي فعــال

هناك أنواع للرقابة املالية على املوازنات التخطيطية، منها ) الطويل، 1994(:

الرقابــة الداخليــة: هــي األدوات املســتخدمة للمحافظــة علــى أصــول املنظمــة، مثــل صاحيــة التنظيــم املحاســبي، - 
والتنظيم اإلداري، وتقديم تقاريـر دورية إلدارة املنظمة عن االنحرافات، ويستعان بقسم املراجعة الداخلية لتحقيق 

ذلــك الغــرض، حيــث تعــد جــزًءا مــن نظــام الرقابــة، الهــدف منهــا هــو تحقيــق الغايــات املحاســبية املتعلقــة باملنظمــة.

الرقابة الخارجية: هي قيام جهات خارجية، مثل مراجعي الحسابات وأجهزة الوزارات بمتابعة نشاط املنظمة، ومدى - 
تحقيقه اللتـزاماته، والقوانيـن التـي يجب مراعاتها، واملبادئ العلمية املتعارف عليها عند إعداد الحسابات الختامية.
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الرقابــة اإلداريــة: قيــام املســتويات اإلداريــة بمتابعــة تقاريـــر املنظمــة ملعرفــة مــدى مــا حققتــه األنشــطة مــن السياســة - 
التـــي رســمتها والنتائــج التـــي أمكــن الوصــول إليهــا مــن تنفيــذ هــذه السياســة.

تحسيـن األداء املالي:

مفهوم تحسيـن األداء أنه ذلك الفعل الذي يقود إلى إنجاز األعمال واألنشطة كما يجب أن تنجز، والذي يشتمل على 
االســتمرارية والشــمول، ومــن ثــم فهــو بهــذا املعنــى يعتبـــر املحــدد لنجــاح املنظمــة وبقائهــا فــي أســواقها املســتهدفة، كمــا يعكــس فــي 
الوقــت نفســه مــدى قــدرة املنظمــة علــى التكيــف مــع بيئتهــا الداخليــة أو الخارجيــة، أو فشــلها فــي تحقيــق التأقلــم املطلــوب، كمــا 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن مفهــوم تحسيـــن األداء يقتـــرن بمصطلحيـــن هاميـــن، همــا كفــاءة وفاعليــة األداء )الــداودي، 2010(.

دور النســب املاليــة فــي الكشــف عــن األداء املالــي، إن أســهل طريقــة الختبــار األداء املالــي للمنظمــة وأســرعها تكــون مــن 
خــال النســب املاليــة، ومــن املهــم فــي هــذه الدراســة أن يتــم تحديــد املفاهيــم املتعلقــة بأبعــاد األداء املالــي موضــع الدراســة، وهــي 
الربحية والسيولة واملديونية والحصة السوقية وأساليب قياسها، حيث إنها نسب مهمة في التحليل املالي وهدف من أهداف 

الدراســة؛ ولكــي يتوافــر إطــار مفاهيمـــي للمطلــع علــى هــذه الدراســة، وتتمثــل فيمــا يلــي )عقــل، 1995(:

الربحية  -

الربحية هي أول األبعاد، وتمثل العاقة بيـن األرباح التـي تحققها املنظمة واالستثمارات التـي ساهمت في تحقيق هذه األرباح، 
وتقاس إما من خال العاقة بيـن األرباح واملبيعات، أو من خال العاقة بيـن األرباح واالستثمارات التـي ساهمت في تحقيقها.

السيولة  -

تعبـــر الســيولة عــن قــدرة املنظمــة علــى مواجهــة التـــزاماتها قصيـــرة األجــل املتوقعــة منهــا وغيـــر املتوقعــة، وذلــك مــن خــال 
التدفــق النقــدي العــادي الناتــج عــن مبيعاتهــا وتحصيــل ذممهــا بالدرجــة األولــى )ســيولة املنظمــة(، ومــن خــال الحصــول علــى 
النقــد مــن املصــادر األخــرى بالدرجــة الثانيــة، أي مــن خــال تحويــل بعــض املوجــودات إلــى نقــد جاهــز خــال فتـــرة قصيـــرة دون 

خســارة لهــا، وتســمى بســيولة األصــل.

املديونية  -

إن نسبة الديون هي تلك النسبة التـي تقيس إجمالي الديون وااللتـزامات املتـرتبة على املنظمة مقارنة بإجمالي األصول، 
وتعــد هــذه النســبة مؤشــًرا مهًمــا ألنهــا تحــدد هامــش األمــان للمقرضيـــن، فهــي تبيـــن نســبة اعتمــاد املنظمــة علــى أمــوال الغيـــر فــي 

تمويل أصولها  ) شــبيب، 2007(.

الحصة السوقية  -

تـــرمز الحصــة الســوقية إلــى نصيــب املنظمــة أو نســبة مبيعاتهــا إلــى املبيعــات اإلجماليــة للقطــاع، ويســاعد تحليــل الحصــة 
الســوقية فــي التعــرف علــى موقــف مبيعــات املنظمــة بالنســبة للمبيعــات الخاصــة بالقطــاع، ودرجــة التغيـــر فيهــا، بصــرف النظــر 

عــن الثبــات أو الزيــادة أو النقصــان فــي مبيعــات هــذه املنظمــة )دخــان، 2010(.

منهجية الدراسة

مجتمع الدراسة ووحدة املعاينة:

إن منظمات االتصاالت األردنية هي منظمات أعمال ذات نطاق دولي وفًقا ملعيار نوع الخدمات التـــي تقدمها واألســواق 
ن مجتمع الدراسة  وَّ

َ
والعماء، إضافة إلى ارتباطها بتحالفات استـراتيجية مع منظمات عاملية تختص بمجال االتصاالت. وتك

مــن منظمــات الخاصــة العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت األردنــي املســجلة فــي هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت لعــام 2014، وبلــغ 
عددها في الدراسة الحالية 8 شركات خاصة، من ضمنها ثاث أكبـر منظمات اتصاالت أردنية، ولكن تم استثناء منظمة زيـن 
لاتصاالت األردنية بسبب رفضها التعاون مع الباحثيـن. وبذلك تصبح املنظمات التـي أجريت عليها الدراسة ثماني منظمات 
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خاصــة فــي قطــاع االتصــاالت األردنــي، ونتيجــة لصغــر حجــم مجتمــع الدراســة نســبًيا، فقــد تــم اختيــاره كلــه إلجــراء الدراســة. 
الجدول رقم )2( يبيـن أسماء املنظمات التـي تم أخذها ضمن الدراسة. وضمت وحدة املعاينة من هم بدرجة )املدراء املالييـن 
ورؤســاء األقســام فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة، باإلضافــة إلــى املــدراء اإلدارييـــن واملحاسبيـــن املالييـــن، وجميــع املوظفيـــن 
العامليـــن فــي قســم املوازنــة ولهــم عاقــة مباشــرة باإلعــداد والتنفيــذ واإلشــراف والرقابــة علــى املوازنــة التخطيطيــة، بلــغ العــدد 

ــا.
ً
اإلجمالــي لهــم جميًعــا 120 مبحوث

ولتحقيــق أهــداف الدراســة واختبــار فرضياتهــا، فقــد اعتمــدت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي للبيانــات الثانويــة 
واألوليــة املتعلقــة بمتغيـــرات الدراســة.

مصادر تجميع البيانات:

مصــادر ثانويــة: تتعلــق بالجانــب النظــري والعلمـــي الخــاص بموضــوع الدراســة. ومــن هــذه املصــادر الكتــب والدوريــات  - 
والدراســات الســابقة واملراجــع واألبحــاث.

مصــادر أوليــة: شــملت تصميــم اســتبانة وتوزيعهــا علــى عينــة الدراســة؛ بهــدف تجميــع البيانــات املتعلقــة بــآراء الفئــة  - 
املســتهدفة، وتــم إجــراء مقابــات مهيكلــة مــع املــدراء املالييـــن فــي منظمــات االتصــاالت.

أداة جمع البيانات:

تم تصميم استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها، وذلك باالطاع على األدبيات والدراسات السابقة املتعلقة 
باملوضوع، وتكونت من جزأيـن:

الجزء األول: تكون من املتغيـرات الشخصية، وشمل العوامل الديموغرافية ألفراد العينة، مثل الجنس، واملؤهل  - 
العلمـــي، والتخصــص العلمـــي، وعــدد ســنوات العمــل فــي القســم املالــي، وشــهادات املمارســة املهنيــة، واملســتوى 

الوظيفــي.

الجزء الثاني: يتألف هذا الجزء من سبعة محاور، كل محور يضم مجموعة من األسئلة. وتألفت هذه املحاور من  - 
القواعــد العامــة للموازنــة التخطيطيــة )قاعــدة ســنوية املوازنــة، قاعــدة وحــدة املوازنــة، قاعــدة الشــمولية، قاعــدة 
الواقعيــة(، واســتخدام نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي املوازنــة التخطيطيــة، واســتخدام نظــم املعلومــات املحاســبية 
فــي املوازنــة التخطيطيــة، واملشــاركة فــي إعــداد وتنفيــذ املوازنــة التخطيطيــة، والتنبــؤ املالــي فــي املوازنــة التخطيطيــة، 
والرقابــة علــى املوازنــة التخطيطيــة، وتحسيـــن األداء املالــي. وقــد تــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخما�ســي لبيــان آراء 
أفراد عينة الدراسة في العبارات الواردة في االستبانة. وتم عرض االستبانة على مجموعة من املختصيـن والعامليـن 
فــي املجــال نفســه لتحكيمهــا وبيــان مــدى ماءمتهــا ألغــراض الدراســة، وأجريــت التعديــات املناســبة عليهــا وفًقــا آلراء 
املحكميـــن. وقــد تــم توزيــع )120( اســتبانة علــى املــدراء واملحاسبيـــن والعامليـــن فــي قســم املوازنــة. وقــد بلــغ عــدد 
االســتبانات املستـــرجعة الصالحــة للتحليــل )113( اســتبانة بنســبة اســتجابة بلغــت 94.1 %، وهــي نســبة اســتجابة 
عاليــة، وتــم إجــراء مقابــات شــخصية مــع عــدد مــن املسئوليـــن واملديـريـــن املعنييـــن ذوي العاقــة فــي الدوائــر املاليــة فــي 

منظمــات االتصــاالت األردنيــة للحصــول علــى بعــض البيانــات الخاصــة بالجانــب النظــري.

كمــا تــم اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة املناســبة فــي التحليــل، مثــل املتوســط الحســابي، واالنحــراف املعيــاري، ومعامــل 
.SPSS مســتخدًما البـــرنامج اإلحصائــي T االرتبــاط، واختبــار

تحليل البيانات واختبار الفرضيات:

- تحليل البيانات: 
ً
أوال

يظهــر الجــدول )1( اختبــار )كرونبــاخ ألفــا( الــذي يســتخدم لقيــاس مــدى ثبــات أداة القيــاس، حيــث يبيـــن الجــدول قيمــة 
ــن الباحثــون مــن االعتمــاد علــى 

َّ
ألفــا لــكل مجــال، وكذلــك ملجمــوع الفقــرات وهــي نســب مقبولــة ومناســبة إحصائًيــا، بحيــث تمك

عينــة الدراســة كأســاس لتحليــل وتفسيـــر وتعميــم نتائجهــا.
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جدول رقم )1( 
اختبار الثبات ) درجة املصداقية – ألفا (

معامل ألفا كرونباخعدد الفقراتاملجال
84.9%1- 52عوامل النجاح للموازنات التخطيطية

64.4%53-61تحسيـن األداء املالي 
 82.9%1- 61األداة ككل

أمــا الخصائــص الشــخصية والديموغرافيــة لعينــة الدراســة، فتــم تحليــل خصائصهــا باســتخدام التحليــات الوصفيــة 
والتكراريــة، حيــث يظهــر الجــدول )2( ملخًصــا لخصائــص عينــة الدراســة، ويمكــن عــرض هــذه الخصائــص علــى النحــو التالــي:

جدول رقم )2(
الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

النسبة املئوية %التكرار الخصائص الشخصية والديموغرافيةالرقم 

58,1%61ذكر. الجنس.1.
41,9%44أنثى. 

3,8%4دكتوراة. املؤهل العلمـي.2.
18,1%19 ماجستيـر. 
74,3%78بكالوريوس.

3,8% 4دبلوم متوسط.
47,6%50محاسبة. التخصص العلمـي.3.

10,5%11علوم مالية ومصرفية. 
12,4%13إدارة أعمال. 

5,7%6نظم معلومات إدارية. 
2,9%3االقتصاد.  

6,7%7نظم معلومات محاسبية. 
14,3%15أخرى. 

34,3%36أقل من 5 سنوات أو يساويها. عدد سنوات العمل في القسم املالي.4.
41,9%44من 5 إلى 10 سنوات.
13,3%14من 10 إلى 15 سنة.
2,9%3من 15 إلى 20 سنة.
4,8%5من 20 إلى 25 سنة.

2,9%253 فأكثـر.
CPA3%2,9شهادات املمارسة املهنية.5.

CMA4%3,8
CIA6%5,7

ACPA1%1
86,7%91ال توجد شهادة ممارسة مهنية. 

14,3%15مديـر.املستوى الوظيفي.6.
15,2%16رئيس قسم.

30,5%32موظف إداري.
40%42محاسب مالي.
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الجنــس: بلــغ عــدد الذكــور فــي عينــة الدراســة )61( فــرًدا بنســبة )58,1%( مــن عينــة الدراســة هــم مــن الذكــور، فــي - 
حيـــن كان )41,9%( مــن العامليـــن فــي قطــاع االتصــاالت هــم مــن اإلنــاث، وهــذا يعكــس نســبة عاليــة مــن أفــراد مجتمــع 
الدراســة مــن الذكــور وخاصــة فــي املواقــع القياديــة، حيــث إن معظــم املــدراء املالييـــن كانــوا مــن الذكــور، ويعكــس هــذا 

توجــه القيــادات فــي منظمــات االتصــاالت إلــى أن تكــون مواقــع املســئولية- وخاصــة فــي األمــور املاليــة- مــن الذكــور.

املؤهــل العلمـــي: شــكل الحاصلــون علــى مؤهــل علمـــي بكالوريــوس )78( فــرًدا، بنســبة )74,3%( مــن عينــة الدراســة، - 
وهــذا يعكــس أن أفــراد العينــة يتمتعــون بالخبـــرة األكاديميــة التـــي تمكنهــم مــن إعــداد املوازنــة التخطيطيــة وتنفيذهــا 

والرقابــة عليهــا.

التخصــص العلمـــي: شــكل الحاصلــون علــى تخصــص املحاســبة )50( شــخًصا، أي مــا نســبته )47,6%( مــن العينــة، - 
و)10,5%( هم من تخصص علوم مالية ومصرفية، و)12,4%( هم من تخصص إدارة األعمال، وهذا يعكس وجود 
اهتمــام كبيـــر وتدقيــق ومتابعــة للعمليــات املاليــة املتعلقــة باملوازنــة التخطيطيــة فــي القســم املالــي ملنظمــات االتصــاالت 
األردنيــة مــن حيــث نســبة املحاسبيـــن التـــي ظهــرت، وهــذه النســبة طبيعيــة ألن العمــل فــي القســم املالــي يعتمــد وبشــكل 

كبيـــر علــى النظــام املحاســبي املعمــول بــه فــي املنظمــة.

عدد سنوات العمل في القسم املالي: ياحظ أن )41,9%( من عينة الدراسة لهم خبـرة من خمس إلى عشر سنوات، - 
وهذا يعكس أن أفراد العينة يمتلكون خبـــرة مالية مقبولة في إعداد وتنفيذ املوازنة التخطيطية في املنظمات، وما 
نســبته )13,3%( وهــي نســبة مقبولــة مــن األفــراد الذيـــن يمتلكــون خبـــره أكثـــر مــن عشــر ســنوات، وهــذا يــدل علــى أن 
املنظمات تشجع االحتفاظ بالعامليـن واملدراء املالييـن لفتـرات طويلة من خال ما يتمتعون به من خبـرات ممتازة، 

وكفــاءة فــي اإلعــداد للموازنــة التخطيطيــة.

شــهادات املمارســة املهنيــة: يتضــح مــن الجــدول الســابق أن )86,7%( مــن أفــراد العينــة ال يحملــون شــهادة مهنيــة، - 
لذلــك علــى إدارة املنظمــة أن تقــوم بــدورات تدريبيــة إلكســاب املوظفيـــن ألي شــهادة مــن الشــهادات املذكــورة فــي 
الدراسة أو غيـــرها لتطويـــر أدائهم، بما ينسجم مع العمليات املالية التـــي يقومون بها في القسم املالي الذيـــن يعملون 

بــه.

جدول رقم )3(
قائمة بمنظمات االتصاالت األردنية التـي شكلت مجتمع الدراسة

النسبة املئوية عدد االستبيانات املوزعة فيها اسم املنظمة
30,48%32منظمة االتصاالت األردنية 

29,62%29منظمة أمنية للهواتف املتنقلة
10,48%11املنظمة األردنية لخدمة نقل البيانات 

9,52%10منظمة تقارب 
4,76%5منظمة تواصل لخدمات التـراسل

8,33%10منظمة البتـراء األردنية لاتصاالت املتنقلة 
12,5%15منظمة كريستال 

7,62%8منظمة سما لاتصاالت 
100%120املجموع 

ثانًيا- اختبار فرضيات:

لتحليل الفرضيات، تم استخدام االنحدار ملتوسطات آراء العينة، وبيان النتائج التـي تم التوصل إليها، وظهرت كاآلتـي:

الفرضية الرئيسة األولى:

H0: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α≥ 0.05( لعوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة علــى 
تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة.
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والختبار الفرضية تم استخدام اختبار االنحدار ملتوسطات آراء عينة الدراسة ملدى وجود أثـر ذي داللة إحصائية عند 
مستوى الداللة )α≥ 0.05( لعوامل النجاح للموازنات التخطيطية على تحسيـن األداء املالي في منظمات االتصاالت األردنية، 

والجدول )4( يبيـن نتائج االختبار.

جدول رقم )4(
 تحليل التبايـن لالنحدار ألثـر عوامل النجاح للموازنات التخطيطية على تحسيـن األداء املالي 

في املنظمات الخاصة في قطاع االتصاالت األردني

مصدر التغيـر
مجموع 
املربعات

DF
)درجات الحرية(

متوسط مجموع 
املربعات

R
)االرتباطية(

R2 )معامل 

التحديد(
F

املحسوبة
 F

الجدولية

مستوى 
الداللة

بســبب  املربعــات  مجمــوع 
 S S R ر النحــدا ا

4.43490.493

0.6610.4378.2073.9200.00 مجمــوع مربعــات االنحرافــات 
 SSE)االنحدار)البواقــي عــن 

5.703950.060

 SST10.136104مجموع املربعات الكلي

يشيـر الجدول )4( إلى أثـر عوامل النجاح للموازنات التخطيطية على تحسيـن األداء املالي في منظمات االتصاالت األردنية، 
إذ أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي وجــود أثـــر دال إحصائًيــا، فقــد بلــغ مجمــوع املربعــات بســبب االنحــدارSSR  )4.434( عنــد 
مســتوى داللــة إحصائيــة ) α≥ 0.0(، أمــا معامــل التحديــد R2 فقــد بلــغ )0.437(، أي أن مــا نســبته )43.7%( مــن التغيـــرات فــي 
تحسيـن األداء املالي في منظمات االتصاالت األردنية ناتج عن عوامل النجاح للموازنات التخطيطية، وهو أثـر ذو معنوية، حيث 
بلغت قيمة f املحسوبة )8.207(، وهي أعلى من قيمتها الجدولية )3.920(، وعلى مستوى داللة إحصائية بلغت )0.000(، وهي 
أقــل مــن القيمــة املحــددة 0.05، وبالتالــي فإننــا نقبــل الفرضيــة البديلــة ونـــرفض الفرضيــة العدميــة، وهــذا يعنــي أنــه يوجــد أثـــر ذو 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ) α≥ 0.0( لعوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات 
االتصــاالت األردنيــة. وتشيـــر تلــك النتيجــة إلــى األهميــة الكبيـــرة لعوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة فــي منظمــات االتصــاالت 
األردنيــة. ويثمــن الباحثــون الــدور املتكامــل الــذي تقــوم بــه الرقابــة والنظــم اإلداريــة وإعــداد املوازنــة التخطيطيــة ضمــن االلتـــزام 
بالقواعد العامة والتنبؤ املالي، واملشاركة في إعداد املوازنة التخطيطية وتنفيذها فهي عوامل متكاملة متـرابطة يكمل بعضها 

بعًضــا للوصــول فــي النهايــة إلــى وضــع تقديـــرات وأرقــام متوقعــة مســتقبلية ملوازنــة املنظمــة تضمــن أداًء مالًيــا عالًيــا.

الفرضيــة الفرعيــة األولــى: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ) α≥ 0.0( للقواعــد العامــة إلعــداد 
املوازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة. والختبــار الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار 
االنحدار ملتوسطات آراء عينة الدراسة ملدى وجود أثـر ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) α≥ 0.0( للقواعد العامة 
إلعــداد املوازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة. والجــدول )5( يبيـــن نتائــج االختبــار.

جدول رقم )5(
تحليل التبايـن لالنحدار ألثـر القواعد العامة إلعداد املوازنات التخطيطية

على تحسيـن األداء املالي في املنظمات الخاصة في قطاع االتصاالت األردني

النموذج
R

)االرتباطية(
R2

)معامل التحديد(
F

املحسوبة

مستوى 
الداللة

0.3050.09310.5560.002للقواعد العامة إلعداد املوازنات التخطيطية على تحسيـن األداء املالي

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي حسب ما يشيـر الجدول )56( وجود عاقة تأثيـرية دالة إحصائًيا بيـن القواعد العامة 
إلعــداد املوازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي، فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط R )0.305(، أمــا معامــل التحديــد، R2 فقــد 
بلــغ )0.093(، وهــي قيمــة معنويــة، حيــث بلغــت قيمــة f املحســوبة )10.556(، وهــي أعلــى مــن قيمتهــا الجدوليــة )3.920(، وعلــى 
مستوى داللة إحصائية بلغت )0.002(، وهي أقل من القيمة املحددة 0.05، وبالتالي فإننا نـرفض الفرضية العدمية ونقبل 
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الفرضيــة البديلــة، وهــذا يعنــي أنــه يوجــد أثـــر ذو  داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة  ) α≥ 0.0( للقواعــد العامــة إلعــداد 
املوازنــات  التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة. ويعــزى ذلــك إلــى أن منظمــات االتصــاالت 
األردنيــة تعتمــد علــى القواعــد العامــة إلعــداد موازنتهــا التخطيطيــة، حيــث تعتبـــر هــذه املنظمــات هــذه القواعــد بمثابــة مبــادئ 
وأسس علمية رصينة ومقومات ضرورية لنجاح املوازنة التخطيطية، فينعكس ذلك على إعداد موازنة شاملة لجميع إدارات 
املنظمــة وأقســامها، بحيــث تتســم تقديـــراتها وأرقامهــا بإمكانيــة التحقيــق، ويــؤدي ذلــك إلــى تحقيــق تنســيق وتــوازن بيـــن مختلــف 
أوجــه النشــاط فــي املنظمــة. وتـــرى الباحثــة أن تطبيــق األســس العلميــة والقواعــد العامــة عنــد إعــداد املوازنــة التخطيطيــة 
مــن قبــل اإلدارة العليــا يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات ماليــة ســليمة فيمــا يخــص عمليــات التخطيــط فــي منظمــات االتصــاالت كافــة،  
وهــذه النتيجــة التـــي توصلــت إليهــا الدراســة تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )خلــف هللا، 2007(، حيــث تشيـــر إلــى مــدى إدراك 

املنظمــات الصناعيــة ألهميــة االلتـــزام بالقواعــد العامــة إلعــداد املوازنــة التخطيطيــة.

الفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ) α≥ 0.0( للمشاركة في إعداد وتنفيذ 
املوازنات التخطيطية على تحسيـن األداء املالي في منظمات االتصاالت األردنية.

والختبــار الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار االنحــدار ملتوســطات آراء عينــة الدراســة ملــدى وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى الداللــة ) α≥ 0.0( للمشــاركة فــي إعــداد وتنفيــذ املوازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات 

االتصــاالت األردنيــة. والجــدول )6( يبيـــن نتائــج االختبــار.

جدول رقم )6(
 تحليل التبايـن لالنحدار ألثـر املشاركة في إعداد وتنفيذ املوازنات التخطيطية
على تحسيـن األداء املالي في املنظمات الخاصة في قطاع االتصاالت األردني

النموذج
R

)االرتباطية(
R2

)معامل التحديد(
F

املحسوبة

مستوى 
الداللة

0.1560.0242.550.113املشاركة في إعداد وتنفيذ املوازنات التخطيطية على تحسيـن األداء املالي

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي- حسب ما يشيـر الجدول )7(- عدم وجود عاقة تأثيـرية دالة إحصائًيا بيـن املشاركة 
فــي إعــداد وتنفيــذ املوازنــات  التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي، فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط R )0.156(، أمــا معامــل التحديــد  
R2 فقــد بلــغ )0.024(، وهــي قيمــة ليســت ذات معنويــة، حيــث بلغــت قيمــة f املحســوبة )2.55(، وهــي أقــل مــن قيمتهــا الجدوليــة 

)3.920(، وعلــى مســتوى داللــة إحصائيــة بلغــت )0.113(، وهــي أعلــى مــن القيمــة املحــددة 0.05، وبالتالــي فإننــا نقبــل الفرضيــة 
 )α≥ 0.0 ( العدميــة ونـــرفض الفرضيــة البديلــة. وهــذا يعنــي أنــه ال يوجــد أثـــر ذو داللــة داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة
للمشــاركة فــي إعــداد وتنفيــذ املوازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة. وفــي الواقــع 
العملي، وبناًء على املقابلة التـي أجريت مع املديـر املالي في منظمة االتصاالت األردنية، فإن منظمات االتصاالت تقوم بإعداد 
املوازنــات التخطيطيــة بأســلوب املشــاركة، حيــث يعــد كل قســم تقديـــرات موازنتــه علــى حــدة، ومــن ثــم يتــم رفعهــا لــإلدارة العليــا 
مــن قبــل مديـــر القســم لتتناغــم الخطــط الفرعيــة مــع اإلمكانــات املاديــة املتوافــرة فــي املنظمــة،. إن هــذه النتيجــة التـــي توصــل 
إليهــا الباحثــان مــن خــال دراســتهما، والتـــي تقــول بعــدم وجــود تأثيـــر للمشــاركة، بســبب عــدم توافــر الخبـــرة املاليــة الجيــدة فــي 
مجــال إعــداد املوازنــة التخطيطيــة لــدى بعــض العامليـــن فــي املســتويات اإلداريــة املختلفــة- قــد تكــون هــي التـــي أدت إلــى الحــد مــن 
املشــاركة فــي إعــداد املوازنــة. ويـــرى الباحثــان مــن خــال اإلحصــاءات املنشــورة عــن منظمــات االتصــاالت فــي موقــع هيئــة تنظيــم 
ــا فــي أعــداد العامليـــن فــي قطــاع االتصــاالت، 

ً
قطــاع االتصــاالت. ويوضــح التقريـــر الســنوي لعــام 2013 أن هنــاك تطــوًرا ماحظ

حيــث بلــغ عــدد العامليـــن 4212 موظًفــا، وهــذه النســبة فــي ارتفــاع مســتمر، ولكــن علــى منظمــات االتصــاالت أن تنتقــي النــوع 
وليــس الكــم، بمعنــى تعييـــن العامليـــن بنــاًء علــى الكفــاءة  والخبـــرة وليــس املؤهــل العلمـــي فقــط، وبنــاء علــى هــذا تكــون مشــاركتهم 
فعالة بشكل كبيـر في مجال إعداد وتنفيذ املوازنة التخطيطية، وتأثيـر ذلك على األداء املالي ككل، املصدر: هيئة تنظيم قطاع 

االتصــاالت التقريـــر الســنوي لعــام 2013(.

وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة العمــري )2005(، حيــث توصلــت إلــى نســبة ضعيفــة ملشــاركة جميــع 
املســتويات اإلداريــة فــي عمليــة إعــداد وتنفيــذ املوازنــة التخطيطيــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك مــا توصلــت إليــه دراســة األفنــدي 
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)2003(، وتشيـــر إلــى األهميــة الكبيـــرة ملشــاركة العامليـــن فــي جميــع املســتويات اإلداريــة فــي إعــداد وتنفيــذ املوازنــة التخطيطيــة، 
وسيســاعد ذلــك علــى االلتـــزام بتقديـــرات املوازنــة.

الفرضية الفرعية الثالثة: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) α≥ 0.0( الستخدام نظم املعلومات 
اإلداريــة فــي املوازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنية.

والختبار الفرضية تم استخدام اختبار االنحدار ملتوسطات آراء عينة الدراسة ملدى وجود أثـر ذي داللة إحصائية عند 
مستوى الداللة ) α≥ 0.0( الستخدام نظم املعلومات اإلدارية في املوازنات التخطيطية على تحسيـن األداء املالي في منظمات 

االتصاالت األردنية، والجدول )7( يبيـن نتائج االختبار.

جدول رقم )7(
تحليل التبايـن لالنحدار ألثـر استخدام نظم املعلومات اإلدارية في املوازنات التخطيطية

على تحسيـن األداء املالي في املنظمات الخاصة العاملة في قطاع االتصاالت األردني

النموذج
R

)االرتباطية(
R2

)معامل التحديد(
F

املحسوبة

مستوى 
الداللة

اســتخدام نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي املوازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن 
املالــي األداء 

0.4300.18523.3600.000

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي حسب ما يشيـــر الجدول )7( وجود عاقة تأثيـــرية دالة إحصائًيا بيـــن استخدام نظم 
املعلومات اإلدارية في املوازنات التخطيطية وتحسيـن األداء املالي، فقد بلغ معامل االرتباط R )0.430(، أما معامل التحديد  
R2فقــد بلــغ )0.185(، وهــي قيمــة معنويــة، حيــث بلغــت قيمــة f املحســوبة )23.360(، وهــي أعلــى مــن قيمتهــا الجدوليــة )3.920(، 

وعلــى مســتوى داللــة إحصائيــة بلغــت )0.000(، وهــي أقــل مــن القيمــة املحــددة 0.05، وبالتالــي فإننــا نـــرفض الفرضيــة العدميــة 
ونقبــل الفرضيــة البديلــة، وهــذا يعنــي أنــه يوجــد أثـــر ذو  داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة  ) α≥ 0.0( الســتخدام نظــم 
املعلومــات اإلداريــة فــي املوازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة. إن هــذه النتيجــة تبيـــن 
مــدى اهتمــام منظمــات االتصــاالت بالــدور الكبيـــر لنظــم املعلومــات اإلداريــة مــن حيــث مســاهمة قواعــد البيانــات والبـــرمجيات 
والتجهيـــزات املتطــورة واملتوافــرة فــي املنظمــة بتقديــم معلومــات عــززت مــن كفــاءة املوازنــة التخطيطيــة، حيــث تكمــن أهميــة 
املعلومــة التـــي توفرهــا هــذه النظــم فــي وضــع الخطــط والسياســات املاليــة، وتقييــم األداء مــن قبــل اإلدارة العليــا فــي املنظمــة، 
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة أبــو ســبت )2005( فــي بيــان أهميــة نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي صنــع القــرارات اإلداريــة فــي 

الجامعــات الفلســطينية فــي غــزة.

الفرضية الفرعية الرابعة: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) α≥ 0.0( الستخدام نظم املعلومات 
املحاسبية في املوازنات التخطيطية على تحسيـن األداء املالي في منظمات االتصاالت األردنية، والختبار الفرضية تم استخدام 
اختبار االنحدار ملتوسطات آراء عينة الدراسة ملدى وجود أثـر ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) α≥ 0.0( الستخدام 
نظــم املعلومــات املحاســبية فــي املوازنــات التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة، والجــدول )8( 

يبيـن نتائج االختبار.

جدول رقم )8(
 تحليل التبايـن لالنحدار ألثـر استخدام نظم املعلومات املحاسبية في املوازنات التخطيطية

على تحسيـن األداء املالي في املنظمات الخاصة العاملة في قطاع االتصاالت األردني

النموذج
R

)االرتباطية(
R2

)معامل التحديد(
F

املحسوبة

مستوى 
الداللة

اســتخدام نظم املعلومات املحاســبية في املوازنات التخطيطية على تحسيـــن 
األداء املالــي

0.5640.31948.1490.000



دور عوامل النجاح للموازنات التخطيطية في تحسين األداء املالي للمنظمات الخاصة...

18

أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي حســب مــا يشيـــر الجــدول )8( وجــود عاقــة تأثيـــرية دالــة إحصائًيــا بيـــن اســتخدام 
نظــم املعلومــات املحاســبية فــي املوازنــات التخطيطيــة وتحسيـــن األداء املالــي، فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط R )0.564(، أمــا معامــل 
التحديــد R2 فقــد بلــغ )0.319(، وهــي قيمــة معنويــة حيــث بلغــت قيمــة f املحســوبة )48.149(، وهــي أعلــى مــن قيمتهــا الجدوليــة 
)3.920(، وعلى مستوى داللة إحصائية بلغت )0.000(، وهي أقل من القيمة املحددة 0.05، وبالتالي فإننا نـرفض الفرضية 
العدمية ونقبل الفرضية البديلة، وهذا يعني أنه يوجد أثـــر ذو  داللة إحصائية عند مســتوى معنوية  ) α≥ 0.0( الســتخدام 
نظم املعلومات املحاسبية في املوازنات التخطيطية على تحسيـن األداء املالي في منظمات االتصاالت األردنية. ويعزى ذلك إلى 
أن منظمــات االتصــاالت تمتلــك نظًمــا محاســبية جيــدة وذات كفــاءة تســاهم فــي توفيـــر البيانــات املاليــة الازمــة إلعــداد املوازنــة 
التخطيطيــة، وتوفرهــا بالوقــت والدقــة والســرعة املطلوبــة، وهــذا ينعكــس علــى تحسيـــن اتخــاذ القــرارات املاليــة واالســتثمارية 
مــن قبــل املــدراء املالييـــن فــي املنظمــة، وتتفــق مــع هــذه النتائــج التـــي توصلــت إليهــا الباحثــة دراســة )Kobelsky,  000(، حيــث 

توصلــت إلــى التأثيـــر الجوهــري لنظــم املعلومــات املحاســبية علــى تطويـــر كفــاءة العمــل والتقليــل مــن النفقــات وزيــادة األربــاح.

الفرضيــة الفرعيــة الخامســة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ) α≥ 0.0( للتنبــؤ املالــي فــي املوازنــات 
التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة، والختبــار الفرضيــة، تــم اســتخدام اختبــار االنحــدار 
ملتوســطات آراء عينــة الدراســة ملــدى وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ) α≥ 0.0( للتنبــؤ املالــي فــي املوازنــات 

التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة، والجــدول )9( يبيـــن نتائــج االختبــار.

جدول رقم )9(
تحليل التبايـن لالنحدار ألثـر التنبؤ املالي في املوازنات التخطيطية

على تحسيـن األداء املالي في املنظمات الخاصة العاملة في قطاع االتصاالت األردني

Rالنموذج
)االرتباطية(

R2

)معامل التحديد(
F

املحسوبة

مستوى 
الداللة

0.4330.18723.7160.000التنبؤ املالي في املوازنات التخطيطية على تحسيـن األداء املالي

أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي حســب مــا يشيـــر الجــدول )9( وجــود عاقــة تأثيـــرية دالــة إحصائًيــا بيـــن التنبــؤ املالــي فــي 
املوازنات التخطيطية، وتحسيـن األداء املالي، فقد بلغ معامل االرتباط R )0.433(، أما معامل التحديد R2 فقد بلغ )0.187(، 
وهــي قيمــة معنويــة، حيــث بلغــت قيمــة f املحســوبة )23.716(، وهــي أعلــى مــن قيمتهــا الجدوليــة )3.920(، وعلــى مســتوى داللــة 
إحصائيــة بلغــت )0.000(، وهــي أقــل مــن القيمــة املحــددة 0.05، وبالتالــي فإننــا نـــرفض الفرضيــة العدميــة ونقبــل الفرضيــة 
البديلــة. وهــذا يعنــي أنــه يوجــد أثـــر ذو  داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة  ) α≥ 0.0( للتنبــؤ املالــي فــي املوازنــات التخطيطيــة 
على تحسيـن األداء املالي في منظمات االتصاالت األردنية. ويعزى ذلك إلى أن منظمات االتصاالت تستخدم األساليب الكمية 
والعلميــة املختلفــة للتنبــؤ باإليـــرادات والنفقــات املســتقبلية. وتكمــن أهميــة ذلــك فــي تـــزويد متخــذي القــرار فــي املنظمــة بالقــدرة 
علــى التخفيــف مــن حالــة عــدم التأكــد بشــأن األداء املالــي املتوقــع للمنظمــة فــي املســتقبل  لكــن لــم يـــرتِق هــذا التنبــؤ إلــى الدقــة 
املطلوبــة، لذلــك تشيـــر الباحثــة إلــى أهميــة القيــام بعمليــة التنبــؤ الجيــد  فــي منظمــات االتصــاالت، وذلــك مــن خــال نظــرة اإلدارة 
العليــا إلــى التنبــؤ باعتبــاره أحــد عناصــر نظــام تخطيطــي ورقابــي متكامــل، وتأييدهــا الســتخدام طــرق جيــدة ومتطــورة فــي عمليــة 
التنبــؤ، وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع دراســة النجــار ) 2006( أن الجامعــات فــي غــزة تســتخدم األســاليب العلميــة للتنبــؤ بصــورة 

متدنيــة.

الفرضيــة الفرعيــة السادســة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ) α≥ 0.0( للرقابــة علــى املوازنــات 
التخطيطيــة علــى تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات االتصــاالت األردنيــة.

والختبــار الفرضيــة، تــم اســتخدام اختبــار االنحــدار ملتوســطات آراء عينــة الدراســة ملــدى وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة 
عند مستوى الداللة ) α≥ 0.0( للرقابة على املوازنات التخطيطية على تحسيـن األداء املالي في منظمات االتصاالت األردنية. 

والجــدول )10( يبيـــن نتائــج االختبــار.
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جدول رقم )10(
 تحليل التبايـن لالنحدار ألثـر الرقابة على املوازنات التخطيطية 

على تحسيـن األداء املالي في املنظمات الخاصة العاملة في قطاع االتصاالت األردني

النموذج
R

)االرتباطية(
R2

)معامل التحديد(
F

املحسوبة

مستوى 
الداللة

0.3170.10011.5060.001الرقابة على املوازنات التخطيطية على تحسيـن األداء املالي

أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي حســب مــا يشيـــر الجــدول )10( وجــود عاقــة تأثيـــرية دالــة إحصائًيــا بيـــن الرقابــة علــى 
املوازنــات التخطيطيــة وتحسيـــن األداء املالــي، فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط R )317(، أمــا معامــل التحديــد R2 فقــد بلــغ )0.100(، 
وهــي قيمــة معنويــة حيــث بلغــت قيمــة f املحســوبة )11.506(، وهــي أعلــى مــن قيمتهــا الجدوليــة )3.920(، وعلــى مســتوى داللــة 
إحصائيــة بلغــت )0.001(، وهــي أقــل مــن القيمــة املحــددة 0.05، وبالتالــي فإننــا نـــرفض الفرضيــة العدميــة ونقبــل الفرضيــة 
البديلة، وهذا يعني أنه يوجد أثـر ذو  داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ) α≥ 0.0( للرقابة على املوازنات التخطيطية على 
تحسيـن األداء املالي في منظمات االتصاالت األردنية(. ويعزى ذلك إلى أن منظمات االتصاالت تتميـز بكفاءة نظم الرقابة املالية 
علــى إعــداد وتنفيــذ املوازنــة التخطيطيــة، وهــذا مــن شــأنه أن يعــزز مــن عمليــة ضبــط النفقــات واإليـــرادات املقــدرة فــي الخطــة 
املوضوعــة، وكلمــا كانــت الرقابــة املاليــة فعالــة، قلــل ذلــك مــن حــدوث انحرافــات ســالبة ناتجــة عــن تنفيــذ املوازنــة التخطيطيــة. 
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة Kren )2003( بضــرورة وجــود نظــام رقابــي عالــي الفعاليــة فــي املؤسســات؛ للحيلولــة دون 

حــدوث االنحرافــات فــي املوازنــة.

ولبيــان األهميــة النســبية ألثـــر املتغيـــرات املســتقلة فــي املتغيـــر التابــع فقــد تــم االعتمــاد علــى قيــم معامــات بيتــا املعياريــة. 
ويشيـــر الجــدول رقــم )11( إلــى عوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة األكثـــر تأثيـــًرا فــي تحسيـــن األداء املالــي فــي منظمــات 

األردنيــة: االتصــاالت 

جدول رقم )11(
 عوامل النجاح للموازنات التخطيطية األكثـر تأثيـًرا

في تحسيـن األداء املالي في املنظمات الخاصة العاملة في قطاع االتصاالت األردني 

املتغيـر التابععوامل النجاح للموازنات التخطيطية
R2

)معامل التحديد(
معامل بيتا

0.3190.564تحسيـن األداء املالياستخدام نظم املعلومات املحاسبية في املوازنات التخطيطية

0.1870.433التنبؤ املالي في املوازنة التخطيطية

0.1850.430استخدام نظم املعلومات اإلدارية في املوازنات التخطيطية

0.1000.317الرقابة على املوازنة التخطيطية

يشيـر الجدول رقم )11( إلى أن عوامل النجاح للموازنات التخطيطية األكثـر تأثيـًرا في تحسيـن األداء املالي في منظمات 
االتصــاالت األردنيــة كان اســتخدام نظــم املعلومــات املحاســبية فــي املوازنــات التخطيطيــة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل بيتــا 
)0.564(، كما بلغ معامل التحديد R2 )0.319(، وجاء في املرتبة الثانية التنبؤ املالي في املوازنة التخطيطية، حيث بلغت قيمة 
معامل بيتا )0.433(، كما بلغ معامل التحديد R2 )0.187(، تاه استخدام نظم املعلومات اإلدارية في املوازنات التخطيطية، 
حيــث بلغــت قيمــة معامــل بيتــا )0.430(، كمــا بلــغ معامــل التحديــد R2 )0.319(، ثــم الرقابــة علــى املوازنــة التخطيطيــة، حيــث 
بلغت قيمة معامل بيتا )0.317(، كما بلغ معامل التحديد R2 )0.100(. ويعزى ذلك إلى أن طبيعة العمل في قسم املوازنة هو 
في املجال املالي، لذلك يحتاج إلى نظم تقوم بتوفيـر بيانات محاسبية في الوقت املائم التخاذ القرار املناسب ويتم تمثيل ذلك 
بنسبة األهمية الكبيـرة لنظم املعلومات املحاسبية وتأثيـرها على املوازنة التخطيطية بما ينعكس على األداء املالي للمنظمة، 
فتعمل هذه النظم من خال تفعيل وتطبيق بـرامج محاسبية متطورة ملراقبة ومتابعة العمليات املالية من خال مرور هذه 

العمليــة علــى قســم املوازنــة لفحصهــا والســماح بإجــراء الحــركات املاليــة املتـــرتبة عليهــا.
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عرض النتائج والتوصيات:

نتائج الدراسة

إن العديــد مــن منظمــات االتصــاالت تلتـــزم بالقواعــد العامــة عنــد إعــداد املوازنــة التخطيطيــة الخاصــة بهــا، وتـــراعي  - 
هــذه املنظمــات عنــد إعدادهــا أربــع قواعــد تمثلــت فــي قاعــدة الســنوية، وقاعــدة الشــمولية، وقاعــدة وحــدة املوازنــة، 

قاعــدة الواقعيــة.

غياب الدور الفاعل ملشاركة العامليـن في إعداد وتنفيذ املوازنة التخطيطية في منظمات االتصاالت، وهذا قد يؤثـر  - 
سلبًيا على كفاءة استخدام املوازنة كأداة تخطيط وتقويم لألداء في املنظمة.

توصلــت الدراســة إلــى أن املنظمــات العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت تســتخدم نظــم املعلومــات اإلداريــة بشــكل متوســط  - 
فــي املوازنــات التخطيطيــة، وأن املنظمــات تســتخدم البـــرمجيات املناســبة فيمــا يخــص إعــداد التقاريـــر املاليــة، حيــث 

إن املعلومــة الغيـــر الدقيقــة تكبــد املنظمــة ضرائــب إضافيــة علــى أرباحهــا.

بينــت نتائــج الدراســة أن املنظمــات العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت تطبــق نظــم معلومــات محاســبية جيــدة تســاهم فــي  - 
توفيـــر البيانــات املحاســبية الازمــة لعمليــة إعــداد وتنفيــذ املوازنــة التخطيطيــة.

توصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك قصــوًرا لــدى منظمــات االتصــاالت فــي جانــب التنبــؤ املالــي بالتقديـــرات املســتقبلية  - 
للموازنــة التخطيطيــة.

توصلــت الدراســة إلــى الــدور الفعــال للرقابــة املاليــة علــى املوازنــة التخطيطيــة ودورهــا فــي تقليــل االنحرافــات عــن  - 
املوضوعــة. الخطــة 

التوصيات:

بناء على نتائج الدراسة تم التوصل إلى التوصيات التالية:

التخطيــط  -  الرأســمالية والتحــول نحــو موازنــة  فــي االعتمــاد علــى املوازنــات  ضــرورة قيــام منظمــات االتصــاالت 
املنظمــة. فــي  إلــى تخطيــط األنشــطة االســتثمارية  املوازنــات  هــذه  تهــدف  واملشــروعات، حيــث 

تفعيل دور املشاركة لجميع املستويات اإلدارية في إعداد وتنفيذ املوازنة التخطيطية، والقيام بعقد دورات تدريبية  - 
للمشاركيـن في إعداد املوازنة وتدريبهم على أفضل األساليب العلمية وأحدثها في مجال املوازنات التخطيطية.

ضــرورة قيــام منظمــات القطــاع الخــاص فــي مجــال االتصــاالت بتدريــب املحاسبيـــن وتطويـــر مهاراتهــم وخبـــراتهم فــي  - 
مجــال املوازنــة التخطيطيــة، واألخــذ باقتـــراحاتهم بتطويـــر نظــم املعلومــات املحاســبية فــي املنظمــة.

تـركيـــز املنظمــات الخاصــة العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت األردنــي علــى تطويـــر األســاليب العلميــة الكميــة الحديثــة فــي  - 
التنبــؤ املالــي والتقديـــر والتخطيــط وفــي تحليــل العائــد والتكلفــة فــي مجــال املوازنــات التخطيطيــة.

قيام منظمات االتصاالت بدراسة مبكرة وسريعة للمعوقات التـي تحد من فاعلية املوازنة التخطيطية واالستعداد  - 
التــام للمتغيـــرات املســتجدة كافــة التـــي قــد تواجــه نشــاط املنظمــة، ســواء أكان فــي مجــال الســيولة أم فــي تغيـــر أســعار 

األســهم، أم فــي تدنــي فــي اإليـــرادات.

ضــرورة تطويـــر نظــم دعــم القــرار املالــي فــي املنظمــات، حيــث تســمح هــذه النظــم بالتخطيــط الدقيــق واملحافظــة علــى  - 
التدفقــات النقديــة طــوال الوقــت، وبالتالــي يتـــرتب علــى ذلــك زيــادة فــي األربــاح وقيمــة األســهم للمنظمــة.

إجــراء دراســات أخــرى مشــابهة لهــذه الدراســة تـــركز علــى تفعيــل دور عوامــل النجــاح للموازنــات التخطيطيــة فــي رفــع 7- 
كفــاءة األداء املالــي للمنظمــات الخاصــة فــي قطــاع االتصــاالت.
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استبانة الدراسة 

يهدف هذا الجزء من االستبانة إلى الحصول على معلومات عامة... رجاء وضع عالمة )√( أمام اإلجابة املناسبة:

 ذكر                      أنثى      -  الجنس:              

املؤهل العلمـي:  - 
 دبلوم متوسط         ثانوية عامة وأقل  بكالوريوس    ماجستيـر             دكتوراة 

التخصص العلمـي: - 
 إدارة أعمال         محاسبة                                    علوم مالية ومصرفية  

 أخرى  نظم معلومات محاسبية    اقتصاد           نظم معلومات إدارية    

عدد سنوات العمل في القسم املالي: - 
 من 10 –15 سنة       من 5 – 10 سنوات               أقل من أو يساوي 5 سنوات   

 25 سنة فأكثـر  من 20 - 25 سنة                    من 15 - 20 سنة       

شهادات املمارسة املهنية: - 
                 JCPA          ACPA        CIA         CMA       CPA  ال يوجد

املستوى الوظيفي: - 
          مديـر           رئيس قسم          موظف إداري          محاسب مالي

درجه املوافقةالقواعد العامة للموازنة ) قاعدة السنوية (
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ش
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1. تعد موازنة شركتكم لتحديد مصروفات سنوية تقديـرية لكل قسم.

2. يتم وضع أرقام تقديـرية إجمالية لإليـرادات لسنة قادمة.

3. تعقد لجنة املوازنة اجتماًعا سنوًيا ملناقشة وتعديل تقديـرات املوازنة القادمة.

4. تقدر الشركة اإليـرادات والنفقات بصورة دورية ملدة سنة واحدة.

درجه املوافقةالقواعد العامة ) قاعدة الشمولية (
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1. توضح شركتكم في إعدادها للموازنة التخطيطية جميع أنشطة الشركة املالية.

2. تدرس الشركة عند إعدادها للموازنة التخطيطية الظروف املحيطة بالشركة.

3. تتسم املوازنة بالشمولية لجميع أنشطة الشركة.

4. ينظر للموازنة في شركتكم على أنها خطة شاملة تـربط أجزاء الشركة مًعا. 

5. تعتبـر املوازنة التخطيطية وسيلة أساسية في شركتكم للتنسيق بيـن املستويات اإلدارية املختلفة

6. تـرتبط املوازنة التخطيطية بالهيكل التنظيمـي في الشركة.

7. يساهم الشمول في املوازنة في تقليل االختاف بيـن إدارتها. 
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درجة املوافقةالقواعد العامة ) وحدة املوازنة (
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1. تعمل شركتكم على تحقيق التوازن بيـن مختلف أنشطة الشركة في إعدادها للموازنة التخطيطية.  
2. تتعامل الشركة مع املوازنة كوحدة واحدة متكاملة ومتـرابطة تعتمد عليها في التخطيط والرقابة.

3. تعتمد شركتكم في إعداد املوازنة على مجموعة قواعد وأساليب موحدة.    
درجه املوافقةمبدأ الواقعية
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1. تعد املوازنة بناًء على وصف دقيق ألهدافها املرجوة منها. 
2.تضع الشركة موازنتها بناًء على قدراتها املالية والتشغيلية.  

3. تستخدم األساليب اإلحصائية في إعداد تقديـرات املوازنة التخطيطية.   
درجه املوافقةاملشاركة في إعداد وتنفيذ املوازنة التخطيطية
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1. تعتمد الشركة في إعداد املوازنة التخطيطية على العامليـن بمستوياتهم اإلدارية كافة.
2. تعزز مشاركة العامليـن في إعداد املوازنة التخطيطية من تقبلهم لها. 

3. تمكن املشاركة في املوازنة التخطيطية من تحقيق تفاعل بيـن معدي املوازنة ومنفذيها. 
4. تـزيد املشاركة في إعداد املوازنة التخطيطية من قدرات العامليـن ملعرفة مشكات التـي تواجه املوازنة. 

5. تقوم هيئة إعداد املوازنة بمناقشة تقديـرات الدوائر في ضوء أهداف الشركة االستـراتيجية. 
درجه املوافقةاستخدام نظم املعلومات اإلدارية في املوازنة التخطيطية
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1. تساهم قواعد البيانات املستخدمة في توفيـر معلومات كافية إلعداد املوازنة التخطيطية.  
2. تساعد البـرمجيات املستخدمة في بناء قرارات مالية تعزز من كفاءة املوازنة.

3. تمكن التجهيـزات املتاحة اإلدارة العليا من صنع قرار مالي رشيد.
4. تتيح النظم املستخدمة في الشركة تقاريـر مالية واضحة.   

5. توفر النظم املستخدمة معلومات حديثة تستخدم في إعداد املوازنة التخطيطية.
6. تسهل النظم املستخدمة آلية توزيع املوارد املالية بكفاءة.

7. تساهم النظم املستخدمة في تقديم املعلومة في الوقت املناسب لغرض تعزيـز كفاءة املوازنة التخطيطية. 
درجة املوافقةاستخدام نظم املعلومات املحاسبية في املوازنات التخطيطية
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 معيارًيا يحدد طرق إثبات ومعالجة العمليات 
ً
1. تتضمن نظم املعلومات املحاسبية دليا

املستخدمة في املوازنة التخطيطية.
2. تتناسب األجهزة املستخدمة في نظم املعلومات املحاسبية مع طبيعة وحجم العمل في املوازنة. 

3. تطور الشركة بـرمجياتها إلنتاج معلومات تساهم في رفع كفاءة املوازنة التخطيطية.



املجلة العربية لإلدارة، مج 39، ع2 - يونيو )حزيـران( 2019

23

4. تهتم الشركة بتدريب العامليـن على النظام املحاسبي لرفع كفاءة املوازنة التخطيطية.
5. يوفر النظام معلومات لتخطيط العمليات في إدارة الشركة تستخدم في إعداد املوازنة التخطيطية. 
6. نظم املعلومات املحاسبية توفر معاييـر ومؤشرات رقابية عززت من كفاءة املوازنة التخطيطية.

7. يتمتع العاملون بمهارات ذات مستوى فني يتناسب مع حجم العمل املطلوب في نظم املعلومات 
املحاسبية إلدارة املوازنة التخطيطية.

درجه املوافقةالتنبؤ املالي في املوازنة التخطيطية
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1. تعتمد الشركة على التنبؤ في إعداد املوازنة التخطيطية. 
2. يتم التنبؤ بالتدفقات النقدية في الشركة باستمرار. 

3. تأخذ الشركة بعيـن االعتبار تقلبات اقتصادية مؤثـرة على التنبؤ بأرقام تقديـرية للموازنة.
4. تعتبـر إدارة الشركة أن درجة التنبؤ باملوازنة التخطيطية قريبهة من الواقع. 

5. يـرتكز التنبؤ باإليـرادات املستقبلية على مدى توافر املعلومات املالية.
6. تعتمد اإلدارة العليا على نماذج كمية حديثة للتنبؤ باملوازنة التخطيطية. 

7. يقلل التنبؤ من درجة الخطأ في تقديـر النفقات. 
8. يساهم التنبؤ املالي في تخطيط االحتياجات النقدية في األجل القصيـر. 

درجه املوافقةالرقابة على املوازنة التخطيطية
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1. تتضمن أنشطة الرقابة سياسات وإجراءات رقابية تؤخذ بعيـن االعتبار عند إعداد املوازنة التخطيطية. 
2. تكشف العملية الرقابية انحرافات تنفيذ املوازنة التخطيطية. 

3. توفر الشركة رقابة فعالة على مستندات إدخال البيانات املالية.
4. تقوم اإلدارة العليا بفرض الرقابة الداخلية على الحسابات التفصيلية.

5. يتم تطويـر وتحديث بـرامج التقييم والرقابة من وقت إلى آخر.
6. توفر الشركة بـرامج واضحة للتقييم الدوري ملدى دقة تسجيل املصروفات املقدرة.

7. تقوم الشركة بـرقابة دورية على املعامات املالية. 
8. تحد الرقابة املالية من املصروفات غيـر الضرورية في الشركة. 

درجه املوافقةتحسيـن األداء املالي 
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تحدد الشركة ربحيتها وفقا للعائد املتحقق على مبيعاتها.. 1
تعتمد الشركة على الربح كأساس لاستمرار.. 2
تعتمد الشركة على السيولة النقدية في أدائها ألعمالها. . 3
تساهم السيولة النقدية في الوضع التناف�سي للشركة. . 4
تعتمد إدارة الشركة على السيولة النقدية في ابتكار طرق جديدة في العمل.. 5
تتميـز الشركة بإدارة أصولها بكفاءة، مما يؤدي إلى توليد ربحية لها. . 6
ا ألنشطتها التشغيلية.. 7

ً
 محبط

ً
تعد زيادة ديون الشركة عاما

تقوم الشركة بقياس نسبة املديونية املتـرتبة عليها. . 8
تسعى الشركة إلى تعزيـز حصتها السوقية مقارنة باملنافسيـن.. 9
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ABSTRACT

This study aimed to instigate and analyze the impact of critical success factors of the planning budgets 
in improving the performance of the private organizations operating in the Jordanian telecom sector. In 
order to achieve this study , researchers  improved  a model of the study and  designed it , to ensure a set of 
the most priorities of  important and success factors for the planning budgets as an independent variable 
include  )the six dimensions: general scientific  rules of planning budgets, Participation , extent of use of 
MIS, extent of application of accounting information systems, financial forecasting, modeling and financial 
control(, in addition to the performance variable related to the study and analysis of financial performance 
as a variable include  profitability and financial components of liquidity, and market share

The population of the study was composed of 8 private organizations operating in the Jordanian tele-
communications sector. The questionnaire was the main tool for data collection. The final number of the 
study sample was )  0( , the unit of analysis was  financial managers, managers, heads of departments 
and employees working in the financial department of the private organizations, the methodology of  data 
analysis was conducted using a package )spss( to diagnostic  the impact of the independent variable on the 
dependent variable dimensions in addition to the use of the study of the method corresponding structured.

The result of the study that’s  the most important of which is that the private telecommunication orga-
nizations used  significant  accounting systems that contribute of accounting subsystems  for the initiation  
and execution  the budget. The results of the study also showed that the six dimensions of the success 
factors of the planning budgets vary in different ways, In terms of impact on financial performance, it was 
found that the use of accounting information systems and financial forecasting in the planning budget are 
the very significant and these factors had explained the efficiency   of indicators of sector. The results also 
showed that private telecommunications organizations are representative by the efficiency of financial con-
trol systems, which can reduce the occurrence of negative deviations resulting from the implementation of 
the budget.


