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  ملخص
ى دور استخ     ذه الدراسة للتعرف عل ي تحسين التخطيط   تهدف ه ة ف ات التقديري دام الموازن

ي األردن  اهمة ف ة المس رآات الزراعي ي الش رارات ف اذ الق ة واتخ ام  ،والرقاب دى قي ى م وعل
ة     ات التقديري داد الموازان اهمة باع ة المس رآات الزراعي تبانة    . الش ميم اس م تص ك ت ق ذل ولتحقي

امل  )٧٠(وزعت على عينة الدراسة البالغة  ام     مستجيبا من الع ة وأقس إدارة الشرآات الزراعي ين ب
ل اإلحصائي     ا للتحلي تبانة  )٦٢(المحاسبة واإلدارة المالية في هذه الشرآات، خضع منه د  .  اس وق

حيث  SPSS تم تحليل مفردات االستبانة بواسطة الحاسوب، باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي
ة، في      تم التوصل إلى أن معظم الشرآات الزراعية المساهمة ال  ات التقديري وم بإعداد الموازان تق

ك من    ،حين أن إعدادها يساعد على تحسين وظيفة التخطيط في الشرآات الزراعية المساهمة وذل
رآة       ل الش ة داخ ام المختلف ين اإلدارات واألقس وال ب وارد واألم ع الم ة توزي ين عملي الل تحس خ

تقبلية م   ات المس التنبؤ باالحتياج رآة ب اعدة إدارة الش وال ومس ق  ن األم ة لتحقي وارد الالزم والم
دافها، ة      أه رآات الزراعي ي الش ة ف ة الرقاب ين وظيف ى تحس ة عل ات التقديري اعد الموازن ا تس آم

ل      ار قب ة األخط ة ومواجه ات إداري دوث أزم ب ح ي تجن اهم ف ا تس ي األردن، آونه اهمة ف المس
ق أهداف   تفاقمها، ومساعدة اإلدارة على التحقق من أن األداء يسير وفق الخ طة الموضوعة لتحقي

ر المفضلة     ات غي د االنحراف ع األداء المخطط وتحدي ي م ة األداء الفعل الل مقارن ن خ رآة م الش
ات     ا تساعد الموازن ومعرفة المسؤول عنها ومساءلته واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، آم

ة ال        رارات في الشرآات الزراعي اذ الق ة اتخ ا    ،مساهمة التقديرية على تحسين وظيف بحيث تجعله
اليف    أآثر عقالنية وجودة، آون اتخاذها يعتمد على استخدام أساليب علمية حديثة، مما يخفض تك
ود         ى وج ة إل لت الدراس ا توص ب، آم ت المناس ي الوق ا ف ن اتخاذه هل م رارات، ويس اذ الق اتخ
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ارات في الشرآات  معوقات تواجه استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط والرقابة واتخاذ القر
ة في شرآات القطاع الزراعي،        وارد المالي الزراعية المساهمة في األردن، تتمثل في ضعف الم
ات          ي موازن ع ف ام توض ى أرق ة إل رآات الزراعي تراتيجيات الش داف واس ل أه عوبة تحوي وص

  .تقديرية

  .مسؤوليةالموازنات، التخطيط، الرقابة، اتخاذ القرارات، محاسبة ال :الكلمات المفتاحية
 
Abstract  

This study aimed to identify the role of using the budgets in 
improving the planning ,controlling and making decisions in the 
shareholding agricultural companies in Jordan and it aimed to identify 
the extent to which the shareholding agricultural companies contributed 
in the preparation of the estimated budgets. And to achieve these 
objectives, a questionnaire was designed and distributed to the sample of 
the study which consisted of 70 employees in the agricultural companies’ 
administration, in the accounting departments and in the finance 
administration in these companies. 62 questionnaires were analyzed 
statistically by the computer using SPSS. The study concluded that most 
of the shareholding agricultural companies did not prepare the budgets.  
Preparing the budgets improves the planning in the shareholding 
agricultural companies in Jordan; the budgets improve the process of 
distributing the sources and money between the administrations and the 
different departments of the company efficiently, and they help the 
administration of the company to predict of the future needs as money 
and necessary resources to achieve its objectives. And the budgets also 
improves control in the shareholding agricultural companies in Jordan; 
they help in avoiding administrative crises and face risks, they help the 
administration in making sure that work goes according to the plan to 
achieve the companies’ goals through comparing the real performance 
with the planned one and determine the unwanted distractions and who is 
responsible for them, and correct them properly. And the budgets help in 
improving the process of decision making in the shareholding 
agricultural companies in Jordan to be more rational and quality.  
Depending on using scientific new methods, the cost of decision making 
will be reduced and the decision making will be in the proper time.  The 
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study also concluded that there were obstacles face using the budgets in 
planning, control and decision making in the shareholding agricultural 
companies in Jordan represented by the weakness of the financial 
resources in the companies of the agricultural center, the difficulty of 
converting the goals and the strategies of the agricultural companies into 
numbers used in the estimated budgets. 

Key words: Budgets, Planning, Control, Decision Making, 
Responsibility Accounting.  

  
  مقدمة

أ            ذه األهداف تلج ق ه ة، ولتحقي ق أهداف معين ى تحقي ا إل تسعى المنشأة االقتصادية بطبيعته
الستخدام الوسائل والطرق واألساليب المتاحة، تفاضل بينها طبقًا لمعايير معينة وتختار ما يمّكنها 

ن تحق ق   م ل لتحقي امج عم ة أو برن ذا يتضمن وضع خط ة، وه اليف الممكن ل التك دافها بأق ق أه ي
امج       األهداف المطلوبة، ومن ثم متابعة التنفيذ الفعلي وتصحيح مساره ليتماشى مع الخطة أو برن

  ).٣٧، ٢٠٠٢آحالة، . (العمل المطلوب بهدف تحقيق أهدافها

زة أس ي األردن رآي ة ف رآات الزراعي ر الش ادية وتعتب ا االقتص ة بأبعاده ية للتنمي اس
زال           ا ال ت زان التجاري وخصوصًا أنه واالجتماعية والبيئية من حيث مساهمتها في تحسين المي

ويساهم القطاع   موردًا أساسيًا للنشاطات في القطاعات االقتصادية  األخرى مثل قطاع الخدمات،
بته  الي وي     %.٢.٨ الزراعي بما نس ي االجم اتج المحل ه  من الن وى     %٣.٥ عمل في من مجموع الق

ذهب    %١١ العاملة، وتشكل الصادرات الزراعية ة، ي ا   %٩٢من مجموع الصادرات االردني منه
ة المتحدة والكويت وسوريا وقطر، ويعمل االردن        الى االسواق العربية خاصة االمارات العربي

م استقطاب      ار اردن    ٥٠٠حاليا على تطوير قطاع الزراعة، حيث ت ون دين ى القطاع من    ملي ي ال
ام  ام  ٢٠٠٢ع ى ع ي  ٢٠١٠وحت تثمارها ف م اس ين زراعة  ١٣٠ت ا، توزعت ب مشروعا زراعي

، آما تساهم )٢٠١٢ مؤسسة تشجيع االستثمار،(المحاصيل والخدمات المساندة وتطوير المزارع 
دن، أل  ن بعض الشرآات الزراعية في التنمية االجتماعية حيث تساهم في الحد من الهجرة إلى الم

ًا  . مرآز عملها هو القرى والضواحي ويعتبر القطاع الزراعي من أآثر قطاعات االقتصاد ارتباط
ل          ة إذا ُأهم ا اإلنتاجي ها وإمكانياته دهور خصائص ة لت تكون عرض ي س ة والت الموارد الطبيعي ب

د شهد القطاع الزراعي      استغاللها بصورة متوازنة  ة، وق ًا     ودائم خالل السنوات الماضية تراجع
ى مدى            لص م عل ي لحقت به ة الت ائر المالي الح قطاعات أخرى آالصناعة والخدمات جراء الخس

اح والعجز عن تسويق          ى ضعف األرب ا أدى إل اف مم مواسم متتالية بفعل موجات الصقيع والجف
  .منتجاتهم

ك      ونظرًا للحاجة الماسة إلى تنمية القطاع الزراعي في األ   ه يمكن المساهمة في ذل ردن فإن
ذه الشرآات،            من خالل ة في ه ادات اإلداري ة وتحسين مستوى القي النهوض بالشرآات الزراعي
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رة           د جاءت فك رارات، فق اذ الق ة، واتخ وتمكينها من القيام بالوظائف األساسية من تخطيط ورقاب
داد      اهمة بإع ة المس رآات الزراعي ام الش دى  قي ى م رف عل ى التع دف إل ي ته ة والت ذه الدراس ه

ة  الموازنات التقدير ية واستخدامها آأداة للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في الشرآات الزراعي
ات    ى معوق ع التعرف إل ام  ) محددات (في األردن، م ة بهدف االهتم ات التقديري تخدام الموازن اس

  .بهذه المحددات ومعالجتها

  مشكلة الدراسة
ة  تعتبر الموازنات التقديرية ترجمة صادقة ألهداف المشروع واستراتي    جيات اإلدارة المتبع

دخًال         ر م ات، والتي تعتب ة المبيع لتحقيق هذه األهداف، بدءًا من التنبؤ بالمبيعات من خالل موازن
تريات،             ة المش لعي، وموازن زون الس ة المخ ل موازن رى، مث ات األخ ن الموازن لة م ى سلس إل

دخل    ة ال ة، وقائم اليف اإلداري ة التك ويقية، وموازن اليف التس ة التك ة وموازن ة، والموازن التقديري
ة         اج وموازن ة اإلنت رى آموازن افية أخ ات إض دخًال لموازن ة، وم رآات التجاري ي الش ة ف النقدي

ة     مباشرة وموازنة األجور المباشرة   التكاليف اإلنتاجية غير ال ة والبيعي اليف االداري ة التك وموازن
  .في الشرآات الصناعية

ة م     ات التقديري ة سيساعدها     ومن هنا فإن استخدام الموازن ل إدارات الشرآات الزراعي ن قب
ع            ات تغطي جمي ذه الموازن ا المتاحة بشكل أفضل، آون ه في تحقيق أهدافها واستغالل موارده
ة    رة زمني عناصر تكاليف وإيرادات الشرآة، آما تحدد صافي الدخل المعياري للمشروع خالل فت

  -:ةمالية، وعليه تم صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة التالي

  ما مدى قيام الشرآات الزراعية المساهمة في األردن بإعداد الموازنات التقديرية؟  .١

ة في تحسين         .٢ ات التقديري ة المساهمة في األردن للموازن ما مدى استخدام الشرآات الزراعي
  وظائف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات؟

ات   .٣ ي معوق ا ه ددات(م ي ال  ) مح ة ف ات التقديري تخدام الموازن اذ  اس ة واتخ يط والرقاب تخط
 القرارات في الشرآات الزراعية المساهمة األردنية؟

  أهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية

  . التعرف على مدى قيام الشرآات الزراعية المساهمة في األردن بإعداد الموازنات التقديرية .١

ي  .٢ ة ف ات التقديري تخدام الموازن ى دور اس رف عل اذ التع ة واتخ يط والرقاب ين التخط تحس
 .القرارات في الشرآات الزراعية األردنية

ات     .٣ ى معوق ي       ) محددات (التعرف عل ة ف ة في التخطيط والرقاب ات التقديري استخدام الموازن
   .الشرآات الزراعية األردنية
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  أهمية الدراسة
ة وم   ة آمي ي ترجم ة ه ات التقديري ون الموازن ي آ ة ف ذه الدراس ة ه ن أهمي ة لخطط تكم الي

قة، لتتخذ             املة ومنس تقبلية في صورة ش رة مس ع أوجه نشاط  المشروع لفت اإلدارة المتعلقة بجمي
اذ             ن اتخ ن اإلدارة م ا، ويمّك ة عليه ي والرقاب ذ الفعل ائج التنفي ة نت ه متابع ى أساس تم عل دفًا ي ه

  .اإلجراءات التصحيحية لمعالجة االنحرافات والتوصل إلى الكفاءة القصوى

د نجاح     ويعتبر ة في األردن، ويعتم ه وتطّوره  القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية الهام
ة،   ة والمالي  بدرجة آبيرة على نجاح الشرآات الزراعية في تحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعي

ة حسب       ة المطلوب وائم المالي ومن هنا فإن قيام الشرآات الزراعية في األردن باالهتمام بإعداد الق
اذ   الم ة واتخ عايير المحاسبية وتحضير الموازنات التخطيطية واالستفادة منها في التخطيط والرقاب

ة       ،القرارات سيعمل على رفع آفاءة عملها بشكل عام، وتحسين أداء اإلدارت من تخطيط ورقاب
اء الضوء        دها وإلق ة وتحدي ات التقديري واتخاذ القرارات، آما أن دراسة معوقات استخدام الموازن
ات            تخدام الموازن ى اس رآات عل ك الش جع تل د أن يش ذلك، الب ة ل ول المقترح ض الحل ى بع عل

  .التقديرية وإعدادها

  ر النظري والدراسات السابقةاإلطا
م        ي عل زين ف ؤلفين الممي احثين والم ن الب د م ل العدي ن قب ة م ة التقديري ف الموازن ّم تعري ت

ة،  حيث ُتعرف الموازنة بأنها مزيج من تدفالمحاسبة،  ق المعلومات واإلجراءات العمليات اإلداري
أة،             ى مختلف أوجه النشاط في المنش ة عل ًا للرقاب وهي جزء من التخطيط قصير األجل، ونظام
رارات     اذ الق ًا التخ د أساس ي تع ات الت ا االنحراف دد بموجبه ث تتح يم األداء، حي ارًا لتقي ومعي

يم األداء  بية وتقي اءلة المحاس ححة والمس ور،الفض. (المص ا)١٤٤، ٢٠٠٢ ل ون ا ّع ، آم رفه
)Horngren, 2002, 136 ( بأنها)   ر عن تعبير رقمي مقترح من قبل اإلدارة لفترة مستقبلية تعب

ة  ) ٣٨، ٢٠٠٢آحالة وحنان، (آما عرف ). الخطط المراد تطبيقها في المستقبل الموازنة التقديري
ق     بأنها وسيلة أساسية لتقييم الوسائل والطرق واألساليب البد ى لتحقي ى الخطة المثل يلة للوصول إل

أهداف المشروع والطرق واألساليب البديلة للوصول إلى الخطة المثلى لتحقيق أهداف المشروع   
داف   ل اه ة لتحوي ا طريق ة بأنه ت الموازن ا عرف ة، آم ددة للموازن تقبلية المح رة المس ي الفت ف

ة     يلة لمقارن اج المخطط،      واستراتيجيات المنشأة الى نشاطات تشغيلية، ووس ي باالنت اج الفعل االنت
  .(Maryanne et al,2009,250)واجراء التصحيحات الالزمة اذا لزم االمر

أة    ويظهر الدور المحاسبي في مرحلة التخطيط من خالل الموازنات ليعبر عن أهداف المنش
اذه  بلغة رقمية محاسبية تشمل القياس والتحقيق وتوصيل البيانات في قالب آمي ومالي يسهل   اتخ

  .آأساس للرقابة عند التنفيذ الفعلي وبعده

ذ            ة التنفي ة في متابع ة الرقاب ل مهم ه، وتتمث ي وتستمر مع ذ الفعل وتبدأ الرقابة مع بداية التنفي
ومقارنة األداء الفعلي باألداء المخطط لتحديد إذا ما آان األداء الفعلي يتم وفقًا للخطط والسياسات  

ة    والمعايير الموضوعة، حيث أن ات فعلي قياس االداء الفعلي لمراآز المسؤولية يستلزم توفير بيان
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ذي    . يتم القياس من خاللها ي واالداء المخطط، وال ويتم تحليل االنحراف الحاصل بين االداء الفعل
قد يكون مفضال أو غير مفضٍل، وعادة ما يعزى حدوث االنحرافات الى عدم الدقة في المعدالت   

داء، او عدم الكفاءة في التنفيذ الفعلي، وعلى االدارة أن تراقب االنحرافات التخطيطية ومعايير اال
وتسعى لمعرفة أسبابها، ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، وزيادة الكفاءة االنتاجية لدى العاملين، 

  . (Charles,2005,197) عن طريق تدريبهم واالشراف عليهم

داد        ع وإع وم بتجمي ذي يق ام ال ى النظ ق عل ة     ويطل ات المتعلق ن المعلوم ة ع ارير دوري تق
ة   بالتكاليف وااليرادات الخاصة بكل مرآز في المنشاة بهدف تمكين االدارة العليا من القيام بوظيف

  ).٤٨٨، ٢٠١٢ ابونصار،(التخطيط والرقابةعلى أداء هذه المراآز محاسبة المسؤولية 

جة المقارنة بين ما هو مستهدف   وبعد حدوث التغذية العكسية للمعلومات في نظم الرقابة نتي
رار،    طبقًا للموازنة ونتائج األداء الفعلي، فإن هذه المعلومات الواردة تستخدم في تحديد مشكلة الق
ل    ذي يمث وحصر البدائل المتاحة لحل المشكلة والمفاضلة بينها من أجل اختيار البديل األفضل وال

  .القرار المطلوب

ة    ات أهمي ت بعض الدراس د تناول ة   وق يط والرقاب ي التخط ة ف ات التقديري تخدام الموازن اس
  -:واتخاذ القرارات ومنها

ة       "بعنوان ) ٢٠٠٩صيام، (دراسة  ة في التخطيط والرقاب ات التقديري مدى استخدام الموازن
والتي هدفت إلى تحديد " واتخاذ القرارات في شرآات الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية

رارات في شرآات الصناعة       مدى استخدام المو اذ الق ة واتخ ازنات التقديرية في التخطيط والرقاب
ة في       ات التقديري الدوائية المساهمة العامة األردنية، من خالل التعرف إلى مدى مساهمة الموازن
مساعدة اإلدارة في أداء وظائفها اإلدارية ودراسة الواقع العملي الستخدامها ومدى إدراك إدارات 

ات     الشرآات أ م معوق ة استخدامها وأه ة،     ) محددات (همي ات التخطيطي ل للموازن االستخدام األمث
وتمثل مجتمع الدراسة في شرآات الصناعة الدوائية المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية، 

ا           ٧البالغ عددها  اد منه تبانات لكل شرآة ع ع عشر اس م توزي تبانة خضعت    ٦٣شرآات، وت اس
  . T- testلوصفي واختبار للتحليل االحصائي ا

ا   وقد توصلت الدراسة إلى أن الموازنات التقديرية تسهم في مساعدة اإلدارة في أداء وظائفه
ة         ات التخطيط والرقاب ات في عملي ة استخدام الموازن اإلدارية، وأن إدارات الشرآات تدرك أهمي

ات     ات استخدام الموازن ة     واتخاذ القرارات، آما توصلت إلى أن أهم معوق ة هي عدم الثق التقديري
  .الكافية باألرقام الواردة في الموازنة التقديرية

ة  رون، (دراس ودة واخ وان ) ٢٠٠٩ ج ادق     "بعن ي الفن ؤولية ف بة المس ق محاس دى تطبي م
ة ي   " األردني ا ف دى تطبيقه ؤولية وتعرف م بة المس ق محاس ة تطبي راز أهمي ى إب دفت إل ي ه والت

ي شملت          الفنادق األردنية، ولتطبيق الدراس ة الدراسة الت ى عين ا عل م توزيعه تبانة ت ة تم إعداد اس
ام   سبعة   ٢٠٠٧فنادف الخمس نجوم واألربع نجوم الموجودة في عمان والبالغ عددها في نهاية ع

  .وعشرين فندقأ
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ه        د واضح لمراآز المسؤولية، وأن وم بتحدي وقد توصلت الدراسة الى أن الفنادق األردنية تق
اءة     يتم إعداد موازنات ت خطيطية تربط األداء المخطط بالفعلي، إال أنها تعاني من ضعف في الكف

  .والخبرة لدى الموظفين

ة في الشرآات     "بعنوان ) ٢٠٠٧ خلف اهللا،(دراسة  ات التخطيطي واقع إعداد وتنفيذ الموازن
ات في الشرآات        "الصناعية في غزة ذ نظام الموازن يم واقعي لتنفي ، والتي هدفت الى تحليل وتقي

ي ا د المشاآل الت ق، وتحدي ا التطبي وم عليه ي يق ادئ الت د األسس والمب ي غزة، وتحدي لصناعية ف
ى مجتمع الدراسة         تبانة وزعت عل م تصميم اس تواجه عملية التطبيق، ولتحقيق أهداف الدراسة ت
ون دوالر،      المكون من الشرآات الصناعية العاملة في غزة، والتي يزيد رأسمالها عن نصف ملي

  .عددها ست وستون شرآًة صناعيًة والبالغ

ات       ام الموازن ق نظ ة الشرآات الصناعية في غزة تطب ى أن غالبي د توصلت الدراسة ال وق
دا مشارآة         ا ع دة، م ة بصورة جي ادئ العلمي التخطيطية، وتعتمد هذه الشرآات على األسس والمب

ات حيث آانت المشارآة مت     ك    المستويات االدارية في إعداد تقديرات الموازن ة، وتستخدم تل فاوت
رآات      ك الش ذ تل ين ال تتخ ي ح رارات ف اذ الق ة واتخ يط والرقاب ي التخط ات ف رآات الموازن الش

  .الموازنات آمعيار لتقويم االداء

ة  ة، (دراس وان ) ٢٠٠٥بطاين ة  "بعن ات التخطيطي ق الموازن ن تطبي تفادة م دى االس يم م تقي
ة( ناعية األردني رآات الص ة الش دفت إ)" حال ي ه ق والت ن تطبي تفادة م دى االس ة م ى دراس ل

ذي      دى ال د الم ة وتحدي ة األردني اهمة العام رآات الصناعية المس ي الش ة ف ات التخطيطي الموازن
ي          ع الدراسة ف ل مجتم ة، وتمث ات التقديري ا الموازن تفادة من مزاي ًا لالس ا عملي ه تطبيقه وصل إلي

ي تطب        ة الت اليين في الشرآات الصناعية األردني الغ     المدراء الم ة الب ات التخطيطي ق نظم الموازن
  .شرآة، واعتمد الباحث على األسلوب الوصفي التحليلي في تحليل بياناته 43عددها 

ات       % ٥١وقد توصلت الدراسة إلى أن حوالي   ق نظم الموازن من الشرآات الصناعية تطب
ة    يق واالتصال والرقاب يط والتنس االت التخط ي مج ا ف تفيد منه ا تس ة، وأنه يم األداء التقديري وتقي

  .واتخاذ القرارات

ة    "بعنوان) ٢٠٠٦ الحميد،(دراسة  أداة للتخطيط والرقاب تقويم نظام الموازنات التخطيطية آ
يمن   ي ال ة ف ناعة األغذي َات ص ي منش ويم األداء ف توى إدراك   " وتق د مس ى تحدي دفت ال ي ه والت

ة، وتح  ين     منشآت صناعة األغذية ألهمية تطبيق نظام الموازنات التخطيطي د مستوى التوافق ب دي
ات   ام الموازن ة لنظ ول العلمي آت واألص ذه المنش ي ه ق ف ة المطب ات التخطيطي ام الموازن نظ
ل    ن قب ام م تخدام مخرجات النظ توى اس د مس بي، وتحدي ر المحاس ي الفك ة ف ة المعروف التخطيطي

ك المنشآت، ودراسة ال       ويم األداء في تل ة وتق ي   الجهات المسؤولة عن التخطيط والرقاب ات الت عقب
وقد اعتمد . يمكن أن تحد من فاعلية نظام الموازنات المطبق في منشَات صناعة األغذية في اليمن

ة         ا الدراسة النظري ي اتجاهين هم ي التطبيقي ف نهج التحليل ى الم ة الدراسة عل الباحث في منهجي
ى مستويات إدا     ي وزعت عل ارة   للموازنات واالستقصاء المباشر بواسطة االستبانات الت ة مخت ري
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ع  م توزي ي المنشات موضع الدراسة، بحيث ت ا  ١٧٢ف د منه تبانة أعي تبانة خضعت  ١٤٩اس اس
  .للتحليل

ام           ق نظ ة تطبي رآات ألهمي دى إدارة الش د ل ود إدراك جي ى وج ة ال لت الدراس د توص وق
ق   ي تطب  الموازنات التخطيطية سواًء آانت تطبق نظام الموازنات أو ال، في حين أن الشرآات الت

ت       يم األداء، وتمثل رارات وتقي اذ الق ة واتخ ي الرقاب ات ف ك الموازن ات تل تخدم مخرج ام تس النظ
دم    ات، وع ان خاصة للموازن ود لج دم وج ي ع ات ف ام الموازن ة نظ ن فاعلي د م ي تح ات الت العقب

  .استخدام النماذج االحصائية والرياضية الحديثة في التقدير

ة  رزازي، (دراس وان ) ٢٠٠٥الك ات    العو"بعن تخدام الموازن ة اس ى فاعلي ؤثرة عل ل الم ام
ة  ة         " التخطيطية في الشرآات الصناعية الليبي ؤثرة في فاعلي د العوامل الم ى تحدي والتي هدفت إل

ة  ي العوامل التنظيمي ة ف ة والمتمثل ي الشرآات الصناعية الليبي ة ف ات التخطيطي تخدام الموازن اس
وجي، ولت  ور التكنول لوآية والتط ة والس اث    والبيئي ى األبح أ الباحث ال ة لج داف الدراس ق أه حقي

ار    ى اإلط تنادا ال تبانة خاصة اس ام بتصميم اس ا ق دوريات ذات الصلة بموضوع البحث، آم وال
ناعية       رآات الص ي الش ة ف ة المتمثل ة الدراس ى عين ا عل م توزيعه ابقة ت ات الس ري والدراس النظ

  .الليبية

ة  ل التنظيمي ى أن العوام ة إل د توصلت الدراس وجي  وق لوآية والتطور التكنول ة والس والبيئي
ة مع وجود              ة في الشرآات الصناعية الليبي ات التقديري ة استخدام الموازن ًا في فاعلي تؤثر إيجابي

  .تفاوت بينها

أثر التخطيط والرقابة المتطورة على "بعنوان  (Wijewardena et al, 2004)دراسة 
والتي هدفت الى تقويم تأثير التخطيط " ريالنكاأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في سي

والرقابة الحديثة من خالل الموازنات التقديرية على أداء الشرآات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
في مدينة آولومبو في سريالنكا، وقد قام الباحثون بتقسيم الشرآات التي مثلت عينة الدراسة 

شرآات تطبق نظام الموازنات : ى النحو التاليشرآة الى ثالث مجموعات عل ١٦٨البالغ عددها 
وشرآات ال تطبق نظام الموازنات،  بشكل مفصل، وشرآات تطبق نظام الموازنات بشكل بسيط،

وقد توصلت الدراسة الى أن هنالك عالقة طردية بين تطبيق الموازنات وبين حجم المبيعات، 
 ،الموازنات بشكل مفصل حيث آانت المبيعات متزايدة لدى الشرآات التي تطبق نظام

  .ومتواضعة عند الشرآات التي ال تطبق نظام الموازنات

الموازنات المرنة وأثرها في الرقابة على التكاليف "بعنوان ) ٢٠٠٣السعيدات، (دراسة 
" دراسة ميدانية على الشرآات الصناعية المساهمة العامة في األردن: الصناعية غير المباشرة
دور الموازنات المرنة في الرقابة على التكاليف الصناعية غير المباشرة  والتي هدفت إلى دراسة

في الشرآات المساهمة العامة األردنية، وقد اعتمد الباحث على االستبانات في جمع البيانات 
  .والتي وزعت على الشرآات الصناعية المساهمة العامة األردنية
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ستخدمة مالئمة لرقابة التكاليف الصناعية وقد توصلت الدراسة إلى أن الموازنات المرنة الم
  .غير المباشرة في الشرآات الصناعية المساهمة العامة األردنية

وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها طبقت على الشرآات الزراعية المساهمة 
األردن في األردن، حيث لم يجد الباحثان أية دراسات مشابهة طبقت على القطاع الزراعي في 

أو في الوطن العربي، آما تم من خالل هذه الدراسة إجراء تحليل التباين لمعرفة فيما إذا آان 
لدى المستجيبين نحو فرضيات الدراسة % ٩٥هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة 

 مدى المشارآة في اتخاذ ُتعزى للمؤهل العلمي أو التخصص األآاديمي أو المسمى الوظيفي أو
  .  القرارات

  فرضيات الدراسة
  :من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها فقد تمت صياغة الفرضيات التالية

ال تقوم الشرآات الزراعية المساهمة في األردن بإعداد : الفرضية الصفرية األولى
  .الموازنات التقديرية

على تحسين وظيفة التخطيط في  ال تساعد الموازنات التقديرية: الفرضية الصفرية الثانية
  . الشرآات الزراعية المساهمة في األردن

ال تساعد الموازنات التقديرية على تحسين وظيفة الرقابة في  :الفرضية الصفرية الثالثة
  .الشرآات الزراعية المساهمة في األردن

خاذ ال تساعد الموازنات التقديرية على تحسين وظيفة ات :الفرضية الصفرية الرابعة
  .القرارات   في الشرآات الزراعية المساهمة في األردن

ال يوجد معوقات تواجه استخدام الموازنات التقديرية في  :الفرضية الصفرية الخامسة
  .التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في الشرآات الزراعية المساهمة في األردن

% ٩٥ائية عند مستوى ثقة ال يوجد فروق ذات داللة إحص: الفرضية الصفرية السادسة
لدى المستجيبين نحو فرضيات الدراسة ُتعزى للمؤهل العلمي أو التخصص األآاديمي أو 

 .المسمى الوظيفي أو مدى المشارآة في اتخاذ القرارات

  منهجية الدراسة

  مصادر جمع البيانات
ع تتمثل في الكتب والدراسات والمقاالت السابقة ذات الصلة بموضو: مصادر ثانوية .١

  .الدراسة

تتمثل في جمع البيانات المتعلقة بآراء عينة الدراسة من خالل بعض : مصادر أولية .٢
المقابالت الشخصية مع بعض العاملين في الشرآات الزراعية األردنية من مختلف 
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المستويات اإلدارية، ومن خالل االستبانة التي تكونت من ثالثة أقسام تمثل األول منها في 
للمستجيبين، تم من خالله بيان هدف الدراسة وعنوانها، أما القسم الثاني  خطاب تم توجيهه

فقد اشتمل على المعلومات الديمغرافية المتعلقة بوصف عينة الدراسة والتي تم استخدامها 
في تحليل التباين بين إجابات المستجيبين، من حيث الجنس والتحصيل العلمي والمؤهل 

أما القسم الثالث فقد تكون . المشارآة في اتخاذ القرارات العلمي والمسمى الوظيفي ومدى 
من ثالث وثالثين فقرة تمثل فرضيات الدراسة، صممت حسب مقياس ليكرت، حيث طلب 

  :وآانت خيارات اإلجابة آما يلي ،من المستجيب اختيار الجواب الذي يراه مناسبا

٥               ٤            ٣              ٢                  ١  

  ال أوافق          محايد       أوافق             أوافق بشدة      ال أوافق بشدة      
  

  مجتمع وعينة الدراسة
في المجاالت الزراعية ون مجتمع الدراسة من جميع الشرآات الزراعية األردنية العاملة تّك

عالف والدواجن، األدوية بيع وشراء المستلزمات الزراعية، صناعات زراعية، األ(المختلفة 
، أما عينة الدراسة فهي عينة قصديه تمثلت بالشرآات الزراعية المساهمة فقط، .....)البيطرية،

والتي تقوم بعمل الموازنات التقديرية، وذلك ضمن المجاالت السابقة، والجدول اآلتي يبين 
  :الشرآات الزراعية المشارآة في الدراسة ومجال عمل آل منها

  .الشرآات الزراعية التي مثلت مجتمع الدراسة: )١(جدول 

  مجال العمل اسم الشرآة
  الشرآة العربية لصناعة أنابيب الري بالتنقيط

  )مساهمة محدودة(
  صناعات زراعية

  )رّيان(الشرآة األردنية لصناعة البيوت المحمية 
  )مساهمة محدودة(

  صناعات زراعية

ة وإنتاج البذور الشرآة العربية األهلية لصناعة األسمد
 ) مساهمة محدودة(

  صناعة األسمدة وإنتاج البذور

  "مقدادي" شرآة المواد الزراعية 
 )مساهمة محدودة(

  بيع وشراء المستلزمات الزراعية

  الشرآة األردنية لتجهيز الدواجن ومنتجاتها
  )مساهمة عامة(

  األعالف والدواجن

  الشرآة األردنية لألعالف
 )مساهمة محدودة(

  عالف والدواجناأل

مساهمة (شرآة مصانع األدوية البيطرية والزراعية
 )محدودة

  األدوية البيطرية
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حيث تم توزيع اإلستبانات الالزمة على العاملين بالمستويات اإلدارية المختلفة بهذه 
الشرآات من مدراء ومساعديهم ورؤوساءاألقسام والمحاسبين ممن لهم عالقة بوظائف التخطيط 

استبانة خضعت  ٦٢استبانة، استرجع منها  ٧٠حيث تم توزيع  ،واتخاذ القرارات،والرقابة 
  .للتحليل

  :ويمكن وصف عينة الدراسة بالجداول التالية

 عينة الدراسة حسب الجنس  -أ 
  .توزيع عينة الدراسة حسب الجنس) ٢(يظهر الجدول رقم 

  .عينة الدراسة حسب الجنس :)٢(جدول 

  ةالنسبة المئوي  التكرار  الجنس
 ٨٢.٢٦ ٥١  ذآر
 ١٧.٧٤ ١١  أنثى

 ١٠٠.٠٠ ٦٢  المجموع

يظهر الجدول السابق أن معظم مفردات عينة الدراسة من الذآور، حيث بلغت نسبتهم 
من حجم العينة، ويرى الباحثان أن هذا يعود لطبيعة وظروف عمل % ٨٢المئوية حوالي 

 . ل طويلة وشاقةالشرآات التي أجريت عليها الدراسة وما يتطلبه من ساعات عم

  عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي  - ب
 .توزيع المستجيبين حسب المؤهل العلمي) ٣(يظهر الجدول رقم 

  .عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي :)٣(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
 ٦.٤٥ ٤  دبلوم

 ٧٧.٤٢ ٤٨ بكالوريوس
 ١٢.٩٠ ٨ ماجستير
 ٣.٢٣ ٢ دآتوراه

 - -  ىأخر
 ١٠٠.٠٠ ٦٢ المجموع

يبين الجدول السابق ان عينة الدراسة شملت مختلف المؤهالت العلمية، إال أنها ترآزت في 
من العينة، ويبدو هذا توزيعا طبيعيا ويتناسب مع  %٧٧حملة البكالوريس حيث بلغت حوالي 

حملة البكالوريس  طبيعة األعمال االدارية، حيث أن معظم العاملين في الوظائف االدارية من
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فيما يتجه حاملو المؤهالت األعلى آالماجستير والدآتوراة الى وظائف أخرى آالتدريس في 
  .الجامعات وآليات المجتمع

  عينة الدراسة حسب التخصص األآاديمي  -جـ 
  توزيع عينة الدراسة حسب التخصص االآاديمي )٤(يبين الجدول رقم 

  .األآاديميعينة الدراسة حسب التخصص  :)٤(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص األآاديمي
 ٣٧.١٠ ٢٣ محاسبة

 ٩.٦٨ ٦ علوم مالية ومصرفية
 ١١.٢٩ ٧ إدارة أعمال

 ٤١.٩٤ ٢٦ زراعة
 - -  أخرى

 ١٠٠.٠٠ ٦٢ المجموع

يبين الجدول السابق أن أفراد العينة يحملون تخصصات مختلفة في الزراعة واإلدارة 
، إال ان اآثرهم آانوا من المتخصصين في الزراعة يليهم المحاسبة، ويرى والمالية والمحاسبة

  .الباحثان أن هذا يعود الى طبيعة عمل القطاع الذي طبقت فيه الدراسة وهو القطاع الزراعي

  عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي  - ه
  .توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي )٥( يبين الجدول رقم

 .ينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيع :)٥(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المسمى الوظيفي
 ١١.٢٩ ٧ مدير عام

 ١٢.٩٠ ٨ مساعد مدير عام
 ١٢.٩٠ ٨ مدير مالي

 ٤٠.٣٢ ٢٥ رئيس قسم 
 ٨.٠٦ ٥ محاسب
 ١٤.٥٢ ٩ اخرى

 ١٠٠.٠٠ ٦٢ المجموع

سبة آانت من نصيب مثلت عينة الدراسة مختلف المستويات اإلدارية، إال أن اآبر ن
رؤوساء األقسام، حيث أنهم آانوا أآثر تعاونا واستجابة في تعبئة االستبانات ممن هم بالمستويات 

  .االدارية األعلى
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  عينة الدراسة حسب المشارآة في اتخاذ القرار  -و
  .توزيع عينة الدراسة حسب المشارآة في اتخاذ القرار) ٦( يبين الجدول رقم

  .راسة حسب المشارآة في اتخاذ القرارعينة الد :)٦(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المشارآة في اتخاذ القرار
 ٤٠.٣٢ ٢٥ دائما
 ٣٧.١٠ ٢٣ غالبا
 ٤.٨٤ ٣ احيانا
 ١٧.٧٤ ١١ نادرا

 - -  ال أشارك
 ١٠٠.٠٠ ٦٢ المجموع

يظهر الجدول السابق أن معظم عينة الدراسة ممن يشترآون دائما أو غالبا في اتخاذ 
القرارات، مما يجعل استجاباتهم اآثر صدقًا وواقعية، مما يزيد من قيمة الدراسة وامكانية 

  .االعتماد على نتائجها
 

  التحليل اإلحصائي للبيانات
استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية التالية في تحليل البيانات واختبار الفرضيات حسب 

  :SPSSبرنامج 

 ) Reliability Analysis( α) صداقيةالم(اختبار ثبات أداة القياس  .١
لقياس درجة الثبات الداخلي لفقرات االستبانة، واالتساق ) آرونباخ ألفا(تم استخدام اختبار 

وهي نسبة ممتازة، ويمكن % ٨٤.٣الداخلي بين ردود فعل المستجيبين، حيث بلغت قيمة ألفا 
  .%٦٠تعميم النتائج آونها أعلى من النسبة المقبولة

 )Kolmogrov- Smirnov(التوزيع الطبيعي اختبار  .٢
تم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي الختبار مدى إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي، وقد آانت 

المعنوية لجميع فرضيات الدراسة أآبر  Zنتائج التحليل أن البيانات موزعة طبيعيًا، حيث بلغت 
  :التاليآما يظهر من خالل الجدول  ،%٥ من مستوى الداللة

  .اختبار التوزيع الطبيعي :)٧(جدول 

  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  الفرضية
 ٠.٨٣ ١.٨٤ ١.٧٩ ١.٧٩  Zالمعنوية 
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 اختبار قوة النموذج .٣
تم استخدام هذا االختبار للتأآد من عدم وجود تداخل بين الفرضيات، من خالل استخراج 

 VIF، وتم احتساب معامل التضخم )Correlation Matrix(مصفوفة االرتباط بين الفرضيات 
)Variance Inflationary Factor ( وال يوجد تداخل بين ٥أي أنه أقل من  ١.٤٨والذي بلغ ،

  :آما يلي VIFفرضيات الدراسة، وتم حساب 

VIF = 
R2

1

1

−
 = 

)57.0(1
1

2−
 = 

325.01
1

−
 = 1.48 

وة ارتباط وردت ضمن مصفوفة االرتباط، وفيما يلي مصفوفة االرتباط أعلى ق Rوتمثل 
  :مصفوفة االرتباط بين الفرضيات )٨( بين فرضيات الدراسة، ويبين الجدول رقم

  .مصفوفة االرتباط بين فرضيات الدراسة :)٨(جدول 

  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  الفرضية
 ٠.١١ ٠.٤٣ ٠.٥٧ ١.٠٠ الثانية
 ٠.١٧ ٠.٥٤ ١.٠٠ ٠.٥٧ الثالثة
 ٠.٢٦ ١.٠٠ ٠.٥٤ ٠.٤٣  الرابعة
 ١.٠٠ ٠.٢٦ ٠.١٧ ٠.١١ الخامسة

 )ANOVA(اختبار تحليل التباين  .٤
تم إجراء تحليل التباين نحو فرضيات الدراسة، بناء على المؤهل العلمي للمستجيب، 

نتائجه  والتخصص األآاديمي، والمسمى الوظيفي، والمشارآة في اتخاذ القرار وسوف تظهر
  .بالتفصيل عند اختبار الفرضية السادسة

 اختبار الفرضيات .٥
  ارـدام اختبـة باستخـة والخامسـة والرابعـة والثالثـة الثانيـات الدراسـار فرضيـم اختبـت

 One Sample T-Test  وحسب قاعدة القرار المتضمنة قبول %٥عند مستوى معنوية ،
قيمة الجدولية لها، آما استخدم األسلوب الوصفي المحسوبة أقل من ال Tالفرضية إذا آانت 

والذي يتضمن التكرارات والوسط الحسابي واالنحراف ) Descriptive Analysis(التحليلي 
المعياري لقبول أو رفض فقرات الفرضية، أما الفرضية السادسة فقد تم اختبارها باستخدام تحليل 

ألولى احصائيا آونها عبرت بشكل وصفي عن مدى التباين، وأخيرا فإنه لم يتم اختبار الفرضية ا
تطبيق الشرآات الزراعية المساهمة األردنية لنظام الموازنات التقديرية، وقد تم التوصل إلى ما 

  -:يلي



 ٣٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ايمان الهنيني، وبالل بدران

 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفرضية األولى
  .ال تقوم الشرآات الزراعية المساهمة في األردن بإعداد الموازنات التقديرية

ا، إال أنه عند القيام بتوزيع استبانات الدراسة تبين أن لم يتم اختبار هذه الفرضية احصائي
معظم الشرآات الزراعية ال تقوم باعداد الموازنات التقديرية، حيث بلغت نسبة الشرآات 

فقط من اجمالي الشرآات  %٤٠الزراعية التي تقوم بإعداد الموازانات التقديرية حوالي 
  .اض الدراسةالزراعية المساهمة التي تم التواصل معها ألغر

  الفرضية الثانية
ي      ة ف رآات الزراعي ي الش يط ف ة التخط ين وظيف ى تحس ة عل ات التقديري اعد الموازن ال تس

  . األردن

العشرة األولى من االستبانة، ويبين الجدول  وقد تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات
 :نتائج اختبار هذه الفرضية )٩(رقم 

  .رضية الثانيةنتائج اختبار الف ):٩(جدول 

T المحسوبة  T الجدولية  Tالوسط الحسابي  نتيجة الفرضية العدمية المعنوية 
  ٤.١٤  رفض  ٠.٠٠ ١.٩٦  ١٨.٥٨

ا أن  ن    Tبم ر م وبة أآب ول        Tالمحس ة وقب ية العدمي ض الفرض ي رف ذا يعن ة، فه الجدولي
ن   ر م ابي للفرضية أآب ا أن الوسط الحس ة، آم ه مق٣الفرضية البديل ي أن ذا يعن ول حسب ، وه ب

رت، أي أن  اس ليك ي الشرآات  مقي ة التخطيط ف ين وظيف ى تحس اعد عل ة تس ات التقديري الموازن
  . الزراعية في األردن

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات  )١٠( ويظهر الجدول رقم
بين الفرضية، مرتبة تنازليًا حسب الوسط الحسابي، حيث أظهر الجدول اتجاهات المستجي

اإليجابية نحو إدراآهم لدور استخدام الموازنات التقديرية في تحسين وظيفة التخطيط في 
، وذلك ٣الشرآات الزراعية في األردن، حيث بلغ الوسط الحسابي لجميع الفقرات أآبر من 

، آما أن االنحراف ٣حسب مقياس ليكرت، حيث يبلغ مستوى القبول بناًء عليه أآبر من 
   .لمعظم الفقرات ١قل من المعياري آان أ



 "......دور استخدام الموازنات التقديرية في تحسين التخطيط و"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 .الفقرات المتعلقة بالفرضية الثانية :)١٠(جدول 

الوسط  الفقــــــــــــرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

٥ 
تعمل الموازنات التقديرية على توزيع الموارد واألموال المتاحة 

بين اإلدارات واألقسام المختلفة داخل الشرآة بصورة أآثر 
 .آفاءة

٠.٦٦ ٤.٧١ 

تساعد الموازنات التقديرية إدارة المنشأة بالتنبؤ باالحتياجات  ٨
 ٠.٧٦ ٤.٥٦ .المستقبلية من األموال أو الموارد الالزمة لتحقيق األهداف

تساعد الموازنات التقديرية في تقدير الموارد الالزمة لتحقيق  ٢
 ٠.٨٠ ٤.٥٣ .أهداف الشرآة

في التخطيط، يساعد في عملية إن استخدام الموازنات التقديرية  ١٠
 ١.٠٢ ٤.٢٤ .الرقابة

٤ 
تعمل الموازنات التقديرية على توجيه المديرين ورؤساء األقسام 

عند التخطيط لألعمال التي ستنجز في دوائرهم خالل الفترة 
 .القادمة

٠.٨٨ ٤.١٣ 

تساهم الموازنات التقديرية في التعبير عن أهداف الشرآة إلى  ٣
 ٠.٧٢ ٣.٩٧ .بيانات قابلة للقياس

تعمل الموازنات التقديرية على مساعدة إدارة الشرآة في تجنب  ٩
 ٠.٨٣ ٣.٩٤ .المشاآل والصعوبات التي قد تواجه الشرآة في فترة الموازنة

قسيم العمل داخل تساعد الموازنات التقديرية اإلدارة في ت ٦
 ٠.٦٦ ٣.٨٧.الشرآة، وتحديد صالحيات ومسؤوليات آل قسم بشكل أآثر دقة

تقوم الموازنات التقديرية بتخفيض التكاليف واستخدام الموارد  ٧
 ٠.٧٩ ٣.٨١ .بشكل أفضل

تساعد الموازنات التقديرية إدارة الشرآة في تحديد أهداف  ١
 ٠.٩١ ٣.٦١ .الشرآة للفترة القادمة

 ٠.٤٨ ٤.١٤ يع فقرات الفرضيةجم

  الفرضية الثالثة
ي          ة ف رآات الزراعي ي الش ة ف ة الرقاب ين وظيف ى تحس ة عل ات التقديري اعد الموازن ال تس

  .األردن

من الفقرة الحادية عشرة  وحتى الفقرة  وقد تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات
  :تائج اختبار هذه الفرضيةن )١١(السادسة عشرة من االستبانة، ويبين الجدول رقم 



 ٤١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ايمان الهنيني، وبالل بدران

 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نتائج اختبار الفرضية الثالثة :)١١(جدول 

T المحسوبة  T الجدولية  Tالوسط الحسابي  نتيجة الفرضية العدمية المعنوية 
  ٤.٠٢  رفض  ٠.٠٠ ١.٩٦  ١٣.٦١

ا أن  ن    Tبم ر م وبة أآب ول        Tالمحس ة وقب ية العدمي ض الفرض ي رف ذا يعن ة، فه الجدولي
ا ة، آم ن   الفرضية البديل ر م ابي للفرضية أآب ول حسب  ٣أن الوسط الحس ه مقب ي أن ذا يعن ، وه

رت، أي أن   اس ليك رآات     مقي ي الش ة ف ة الرقاب ين وظيف ى تحس اعد عل ة تس ات التقديري الموازن
  .الزراعية في األردن

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات  )١٢(ويبين الجدول رقم 
ول اتجاهات المستجيبين اإليجابية نحو فقرات الفرضية الثالثة حيث الفرضية، حيث أظهر الجد

، وذلك حسب مقياس ليكرت، حيث يبلغ مستوى ٣بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرات أآبر من 
  .١آما بلغ االنحراف المعياري لمعظم الفقرات اقل من ، ٣القبول بناًء عليه أآبر من 

 .الثالثة الفقرات المتعلقة بالفرضية: )١٢(جدول 

الوسط  الفقــــــــــــرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تساعد الموازنات التخطيطية على تجنب حدوث أزمات   ١٦
 ١.١٥ ٤.٣٧ .إدارية ومواجهة األخطار قبل تفاقمها

تعمل الموازنات التقديرية على التحقق من أن األداء يسير  ١٢
 ١.١٩ ٤.٣٤ .رآةوفق الخطة الموضوعة لتحقيق أهداف الش

تساعد الموازنات التقديرية في مقارنة األداء الفعلي مع األداء  ١٣
 ٠.٧٨ ٤.١٠ .المخطط، مما يعمل على اآتشاف االنحرافات

تساعد الموازنات التخطيطية في قياس مدى تحقيق أهداف  ١١
 ٠.٦٤ ٣.٨٢ .الشرآة الموردة خالل مرحلة التخطيط

قديرية في الرقابة يساعد على تقييم إن استخدام الموازنات الت ١٥
 ٠.٨٧ ٣.٧٩ .أداء آل إدارة وآل قسم في الشرآة

١٤ 
تساعد الموازنات التخطيطية في تحديد المسؤول عن 

االنحراف غير المفضل ومساءلته، واتخاذ اإلجراءات 
 .التصحيحية

٠.٨٦ ٣.٧١ 

 ٠.٥٩ ٤.٠٢  جميع فقرات الفرضية
  لرابعةالفرضية ا

زنات التقديرية على تحسين وظيفة اتخاذ القرارات في الشرآات الزراعية ال تساعد الموا
  .في األردن
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من الفقرة السابعة عشرة وحتى الفقرة  وقد تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات
  :نتائج اختبار هذه الفرضية )١٣(الخامسة والعشرين من االستبانة، ويظهر الجدول رقم 

  .الفرضية الرابعة نتائج اختبار :)١٣(جدول 

T المحسوبة Tالجدولية Tالوسط الحسابي نتيجة الفرضية العدميةالمعنوية 
  ٣.٩٩  رفض ٠.٠٠ ١.٩٦  ١٣.٨٢

الجدولية، فهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول  Tالمحسوبة أآبر من  Tبما أن 
ه مقبول حسب ، وهذا يعني أن٣الفرضية البديلة، آما أن الوسط الحسابي للفرضية أآبر من 

الموازنات التقديرية تساعد على تحسين وظيفة اتخاذ القرارات في مقياس ليكرت، أي أّن 
  .الشرآات الزراعية في األردن

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات  )١٤(ويبين الجدول رقم 
ات الفرضية الثالثة حيث الفرضية، حيث أظهر الجدول اتجاهات المستجيبين اإليجابية لمعظم فقر

، وذلك حسب مقياس ليكرت، حيث يبلغ مستوى ٣بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرات أآبر من 
  .١آما بلغ االنحراف المعياري لمعظم الفقرات اقل من ، ٣القبول بناًء عليه أآبر من 

 .الفقرات المتعلقة بالفرضية الرابعة :)١٤(جدول 

ط الوس الفقــــــــــــرة الرقم
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أن استخدام الموازنات التقديرية يجعل من عملية اتخاذ  ٢٥
 ٠.٧٦ ٤.٤٠.القرارات أآثر رشدًا وعقالنية

إن استخدام اإلدارة للموازنات التقديرية في اتخاذ القرارات،  ١٧
 ١.٠٤ ٤.٣٥ .يعتبر دليًال على أنها تستخدم األساليب العلمية الحديثة

 ١.٠٦ ٤.٣١ .اعد الموازنات التقديرية في تخفيض تكاليف اتخاذ القرارتس ٢١

١٩ 
تساعد الموازنات التقديرية إدارة الشرآة في اتخاذ القرارات 
في ظل وجود معلومات آافية حول المخاطر المتوقعة خالل 

.الفترة القادمة
١.١٠ ٤.٣١ 

مل على تساعد الموازنات التقديرية في تقديم بيانات رقمية تع ٢٢
 ١.٠٨ ٤.٢٤.تحسين جودة القرار

تساعد الموازنات التقديرية إدارة الشرآة على اختيار البديل  ١٨
 ٠.٨٧ ٣.٩٢ .المناسب من بين البدائل المتاحة عند اتخاذ القرار

تساعد الموازنات التقديرية في تحديد األشخاص أو اإلدارات  ٢٣
 ٠.٨١ ٣.٦٥ .لوبأو األقسام المسؤولين عن اتخاذ القرار المط

تقوم الموازنات التقديرية بمساعدة اإلدارة في اتخاذ القرار  ٢٠
 ٠.٨٥ ٣.٦٥.المطلوب في الوقت المناسب

 ٠.٨٧ ٣.٠٨ .تساعد الموازنات التقديرية في اتخاذ القرارات الجماعية ٢٤
 ٠.٥٦ ٣.٩٩  جميع فقرات الفرضية



 ٤٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ايمان الهنيني، وبالل بدران

 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفرضية الخامسة
الموازنات التقديرية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات ال يوجد معوقات تواجه استخدام 

  .في الشرآات الزراعية في األردن

من الفقرة السادسة والعشرين وحتى الفقرة  وقد تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات
  :نتائج اختبار هذه الفرضية )١٥(الثالثة والثالثين من االستبانة، ويبين الجدول رقم

  .نتائج اختبار الفرضية الخامسة :)١٥(جدول 

T المحسوبة  T الجدولية    Tالوسط الحسابي  نتيجة الفرضية العدمية المعنوية  
  ٣.٢٧  رفض  ٠.٠٠ ١.٩٦  ٦.٤٦

الجدولية، فهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول  Tالمحسوبة أآبر من  Tبما أن 
، وهذا يعني أنه مقبول حسب ٣الفرضية البديلة، آما أن الوسط الحسابي للفرضية أآبر من 

يوجد معوقات تواجه استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط والرقابة  مقياس ليكرت،  أي أنه
  .في الشرآات الزراعية في األردن

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات  )١٦(ويبين الجدول رقم 
جيبين اإليجابية نحو بعض الفقرات التي رأوا أنها الفرضية، حيث أظهر الجدول اتجاهات المست

تشكل عائقا يحول دون استخدام الموازنات في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، وهي 
، وذلك حسب مقياس ليكرت، حيث يبلغ ٣تلك الفقرات التي آان الوسط الحسابي لها أآبر من 

اتجاهات سلبية للمستجيبين نحو فقرات أخرى لم  فيما يبين الجدول ٣مستوى القبول بناًء عليه 
يروا أنها تشكل معوقات الستخدام الموازنات في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، 
وهي رغبة إدارة الشرآة في عدم إظهار أية انحرافات داخل الشرآة نتيجة مقارنة األداء 

ادرين على إعداد الموازنات التقديرية، المخطط باألداء الفعلي، وعدم وجود أشخاص مؤهلين ق
  .وعدم قيام اإلدارة العليا للشرآة باتخاذ قراراتها بأسلوب علمي

 .الفقرات المتعلقة بالفرضية الخامسة :)١٦(جدول 

الوسط  الفقــــــــــــرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

٢٦ 
 ضعف الموارد المالية في شرآات القطاع الزراعي يقلل من

استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط والرقابة واتخاذ 
 .القرارات

٠.٧٣ ٤.١١ 

صعوبة تحويل أهداف واستراتيجيات الشرآات الزراعية إلى  ٢٨
 ٠.٨٥ ٣.٩٤ .أرقام يمكن استخدامها في موازنات تقديرية

عدم قيام اإلدارة العليا للشرآة بإشراك جميع المستويات  ٢٩
 ٠.٧٣ ٣.٨٩ .ذ القراراتاإلدارية في اتخا
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  )١٦(تابع جدول رقم ... 

الوسط  الفقــــــــــــرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

انشغال إدارة الشرآة بسبب وجود مشاآل خاصة تتعلق بالقطاع  ٣٣
 ٠.٨٥ ٣.٨١ .الزراعي مثل نقص المياه واأليدي العاملة وغيرها

ن األرقام الواردة في عدم قدرة اإلدارة على االستفادة م ٣١
 ١.٠٠ ٣.١٣ .الموازنات التقديرية

رغبة إدارة الشرآة في عدم إظهار أية انحرافات داخل الشرآة  ٣٢
 ٠.٩١ ٢.٩٨ .نتيجة مقارنة األداء المخطط باألداء الفعلي

عدم وجود أشخاص مؤهلين قادرين على إعداد الموازنات  ٢٧
 ٠.٨٨ ٢.٢٤ .التقديرية

 ٠.٨٦ ٢.٠٥ .ارة العليا للشرآة باتخاذ قراراتها بأسلوب علميعدم قيام اإلد ٣٠
 ٠.٣٣ ٣.٢٧ جميع فقرات الفرضية

  الفرضية السادسة
نحو فرضيات الدراسة ُتعزى % ٩٥ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة 

للمؤهل العلمي أو التخصص األآاديمي أو المسمى الوظيفي أو مدى المشارآة في اتخاذ 
  .لقراراتا

تبين الجداول التالية نتيجة اختبار هذه الفرضية من خالل إجراء التحليل اإلحصائي المتعلق 
  . ANOVAبتحليل التباين 

 تحليل التباين بين اتجاهات المستجيبين حسب المؤهل العلمي  - أ
تحليل التباين بين اتجاهات المستجيبين حسب المؤهل العلمي،  )١٧( يبين الجدول رقم

تعزى الختالف المؤهل % ٩٥ظهر أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة والذي ي
الجدولية  Fالمحسوبة أآبر من  Fالعلمي نحو الفرضية الثانية والفرضية الرابعة، حيث آانت 

 . لهاتين الفرضتين، بينما لم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية نحو الفرضيتين الثالثة والخامسة
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  .تحليل التباين بين اتجاهات المستجيبين حسب المؤهل العلمي :)١٧(جدول 
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يوجد  ٠.٠٠ ١١.٢٨ ٢.٧٦ ٣ ٢.٦٥ ٤.١٩ ٤.٢٢ ٣.٨٠ الثانية
 اختالف

ال يوجد  ٠.١٨ ١.٧٠ ٢.٧٦ ٣ ٣.١٧ ٣.٩٤ ٤.٠٨ ٣.٩٢ الثالثة
 اختالف

يوجد  ٠.٠٢ ٣.٦٢ ٢.٧٦ ٣ ٢.٨٩ ٣.٨٣ ٤.٠٧ ٣.٨٣ الرابعة
 اختالف

ال يوجد  ٠.١٣ ١.٩٣ ٢.٧٦ ٣ ٢.٨٨ ٣.٤٥ ٣.٢٦ ٣.٢٥ الخامسة
 اختالف

  التخصص األآاديميتحليل التباين بين اتجاهات المستجيبين حسب   -  ب
تحليل التباين بين اتجاهات المستجيبين حسب التخصص األآاديمي،  )١٨(يبين الجدول رقم 

تعزى الختالف % ٩٥حيث يبين الجدول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة 
حسوبة الم Fالتخصص األآاديمي نحو الفرضيات الثانية والثالثة والرابعة  للدراسة، حيث آانت 

الجدولية، فيما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى  Fلهذه الفرضيات أآبر من 
  .األآاديمي نحو الفرضية الخامسة

  .تحليل التباين بين اتجاهات المستجيبين حسب التخصص األآاديمي :)١٨(جدول 
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 يوجد اختالف ٠.٠١ ٣.٨٦ ٢.٧٦ ٣ ٤.٢٢ ٣.٦٤ ٣.٩٥ ٤.٢٤ الثانية
 يوجد اختالف ٠.٠٠ ٦.٤١ ٢.٧٦ ٣ ٤.٢٥ ٣.٢٩ ٣.٨٦ ٤.٠٣ الثالثة
 يوجد اختالف ٠.٠١ ٣.٨٥ ٢.٧٦ ٣ ٣.٩٥ ٣.٤١ ٤.١٥ ٤.١٦ الرابعة
 ال يوجد اختالف ٠.٢٠ ١.٥٩ ٢.٧٦ ٣ ٣.٣٧ ٣.١١ ٣.٢٣ ٣.٢٢ الخامسة
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  تحليل التباين بين اتجاهات المستجيبين حسب التخصص األآاديمي  -ج
اتجاهات المستجيبين حسب المسمى الوظيفي، حيث يبين الجدول ) ١٩(يبين الجدول رقم 
تعزى الختالف المسمى الوظيفي % ٩٥داللة إحصائية عند مستوى ثقة  أنه ال توجد فروق ذات

 .الجدولية Fالمحسوبة لجميع الفرضيات أقل من  Fنحو جميع فرضيات الدراسة، حيث آانت 

  .تحليل التباين بين اتجاهات المستجيبين حسب المسمى الوظيفي :)١٩(جدول 

ى 
سم
الم

في
ظي
لو
ا

عام 
ر 
مدي

ير 
مد

عد 
سا
م

لي عام
 ما
ير
مد

سم
س ق

رئي

سب
حا
م

 

رى
أخ

 

 F  ف  

Sig. النتيجة 

ية
ض
فر
ال

ط  
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ط  
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ط  
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ط  
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ط  
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ط  
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ية 
حر
 ال
جة
در

 

ية
ول
جد
ال

بة 
سو
مح
ال

 

ال يوجد  ٠.٦٨ ٠.٦٢ ٥٢.٣٧ ٤.١٧ ٤.٢٢ ٤.٠٢ ٤.٢٩ ٤.١٥ ٤.٢٩  الثانية
 اختالف

ال يوجد  ٠.٨٥ ٠.٤٠ ٥٢.٣٧ ٤.١٩ ٤.٠٠ ٣.٩١ ٤.٠٢ ٤.٠٤ ٤.١٩ الثالثة
 اختالف

ال يوجد  ٠.٣٤ ١.١٦ ٥٢.٣٧ ٤.٢٠ ٤.٢٩ ٣.٩٦ ٣.٨١ ٤.١٠ ٣.٧٠ الرابعة
 اختالف

ال يوجد  ٠.٠٨ ٢.٠٩ ٥٢.٣٧ ٣.٢٤ ٣.٢٨ ٣.١٧ ٣.٣٩ ٣.٥٥ ٣.٢٠ الخامسة
 اختالف

  آة في اتخاذ القرارتحليل التباين بين اتجاهات المستجيبين حسب المشار  - د
تحليل التباين بين اتجاهات المستجيبين حسب المشارآة في اتخاذ  )٢٠(يبين الجدول رقم 

تعزى % ٩٥يبين أنه ال توجد  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة  حيث القرار،
 Fالختالف مدى المشارآة في اتخاذ القرارات نحو جميع فرضيات الدراسة، حيث آانت 

 .الجدولية Fبة لجميع الفرضيات أقل من المحسو
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  .تحليل التباين بين اتجاهات المستجيبين حسب المشارآة في اتخاذ القرار :)٢٠(جدول 
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 ال يوجد اختالف ٠.٥٧ ٠.٦٧ ٢.٧٦ ٣ ٤.١٨ ٤.٢٣ ٤.٢٢ ٤.٠٣ الثانية
 ال يوجد اختالف ٠.٥٣ ٠.٧٥ ٢.٧٦ ٣ ٤.١٥ ٤.٠٦ ٤.١٠ ٣.٨٩ الثالثة
 ال يوجد اختالف ٠.٢٠ ١.٦٠ ٢.٧٦ ٣ ٤.٢٤ ٤.٣٠ ٣.٩٨ ٣.٨٥ الرابعة
 ال يوجد اختالف ٠.٨٦ ٠.٢٥ ٢.٧٦ ٣ ٣.٢٥ ٣.١٧ ٣.٣١ ٣.٢٥الخامسة
  

  نتائج الدراسة
  :بعد إجراء التحليل اإلحصائي الالزم لالستبانات، تّم التوصل الى النتائج التالية

ال تلتزم معظم الشرآات الزراعية المساهمة األردنية بإعداد الموازانات التقديرية،   :أوًال
خاذ القرارات، ويرى وبالتالي فإن هذه الشرآات ال تقوم باستخدامها في التخطيط والرقابة وات

الباحثان أن هذا يعود الى صغر حجم معظم الشرآات الزراعية وانخفاض رأسمالها، وعدم 
  .إدراك إدارات تلك الشرآات ألهمية تطبيق نظام الموازنات التقديرية

تعمل الموازنات التقديرية على تحسين وظيفة التخطيط في الشرآات الزراعية   :ثانيًا
بق نظام الموازنات التقديرية، وذلك من خالل مساعدة الموازنات المساهمة في األردن التي تط

التقديرية على توزيع الموارد واألموال بين اإلدارات واألقسام المختلفة داخل الشرآة بكفاءة 
عالية، وقيام الموازنات التقديرية بمساعدة إدارة الشرآة بالتنبؤ باالحتياجات المستقبلية من 

مة لتحقيق أهدافها، آما أن استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط األموال والموارد الالز
يساعد في عملية الرقابة، وفي عملية توجيه المديرين ورؤساء األقسام عند التخطيط ألعمال 
دوائرهم خالل الفترة القادمة، آما أن استخدام الموازنات التقديرية يساهم في التعبير عن أهداف 

يلها إلى بيانات قابلة للقياس ومساعدة اإلدارة في تقسيم العمل داخل الشرآة الشرآة من خالل تحو
من خالل تحديد صالحيات ومسؤوليات آل قسم بشكل أآثر دقة، وفي تحديد أهداف الشرآة بأقل 

 .التكاليف وأفضل استخدام للموارد

ية مساهمة في دراسته المتعلقة بأهم) ٢٠٠٩صيام، (وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه 
الموازنة التقديرية في شرآات الصناعة الدوائية في مساعدة اإلدارة في أداء وظائفها اإلدارية 

في أنه يمكن ) ٢٠٠٥بطاينه، (بشكل عام ووظيفة التخطيط بشكل خاص، وتتفق مع دراسة 
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آة االستفادة من مزايا الموازنات التقديرية في مجاالت التخطيط والتنسيق واالتصال في الشر
الصناعية األردنية، ويرى الباحثان أن هذه النتيجة تتفق مع تعريف الموازنة التقديرية المتعارف 
عليه آونها ترجمة صادقة ألهداف المشروع واستراتيجيات اإلدارة على شكل رقمي مقترح من 

كنة قبل اإلدارة، لتعبر عن األهداف والخطط المراد تطبيقها في المستقبل بأقل التكاليف المم
 .وبأفضل توزيع للموارد المتاحة

تعمل الموازنات التقديرية على تحسين وظيفة الرقابة في الشرآات الزراعية   :ثالثًا
المساهمة في األردن، آونها تساعد على تجنب حدوث أزمات إدارية ومواجهة األخطار قبل 

حقيق وقوعها، ومساعدة اإلدارة على التحقق من أن األداء يسير وفق الخطة الموضوعة لت
أهداف الشرآة من خالل مقارنة األداء الفعلي مع األداء المخطط وتحديد االنحرافات غير 
المفضلة ومعرفة المسؤول عنها ومساءلته واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، مع التأآيد 

 .على دور الموازنات التقديرية في تقييم أداء األقسام وآل واإلدارات في الشرآات

في دور الموازنات التقديرية في مساعدة ) ٢٠٠٩صيام، (النتيجة مع دراسة وتتفق هذه 
شرآات الصناعات الدوائية في عمليات الرقابة على األداء، ويؤآد الباحثان أن هذه النتيجة 
تتوافق مع أهداف إعداد الموازنات التقديرية والتي تتضمن تقييم أداء الشرآة بشكل عام، وأداء 

رآة بشكل خاص، وذلك لتحديد االنحرافات المفضلة واالنحرافات غير أقسام وإدارات الش
 .المفضلة

تساعد الموازنات التقديرية على تحسين وظيفة اتخاذ القرارات في الشرآات  :رابعًا
بحيث تجعلها أآثر عقالنية، آون اتخاذها يعتمد على استخدام  ،الزراعية المساهمة في األردن

ض تكاليف اتخاذ القرارات، ويسهل من اتخاذها في الوقت اآلساليب العلمية الحديثة، مما يخف
المناسب، آما تقدم الموازنات التقديرية بيانات رقمية تعمل على تحسين جودة القرار، وتساعد 
في عملية اختيار البديل المناسب بين البدائل المتاحة، من أجل تعزيز األسباب واألفراد الذين 

لمسؤولين عن تحقيق االنحرافات غير المفضلة، وتساعد في حققوا انحرافات مفضلة، ومحاسبة ا
 .تحديد األشخاص أو اإلدارات أو األقسام المسؤولة عن اتخاذ القرار

ويرى الباحثان أن آفاءة عملية اتخاذ القرارات ستزيد عند دراسة الموازنات التقديرية 
ليات المختلفة المتعلقة الخاصة بالشرآة، لما تعطيه تلك الموازنات من بيانات تتعلق بالعم

بنشاطات الشرآة المختلفة، من إنتاج وتسويق وإدارة، وهذا يناسب األساليب العلمية الحديثة، 
المتبناة في معظم الشرآات والمتعلقة بعمليات اتخاذ القرارات، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

رآات الصناعية األردنية فيما يتعلق باستفادة الش) ٢٠٠٥بطاينه، (ومع دراسة ) ٢٠٠٩صيام، (
بشكل عام، وشرآات الصناعات الدوائية بشكل خاص، من الموازنات التقديرية في عملية اتخاذ 

 .القرارات

يواجه استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في   :خامسًا
المالية في  الشرآات الزراعية المساهمة في األردن عدة معوقات تتمثل في ضعف الموارد

شرآات القطاع الزراعي، وصعوبة تحويل أهداف واستراتيجيات الشرآات الزراعية إلى أرقام 
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توضع في موازنات تقديرية، وعدم قيام اإلدارة العليا للشرآة بإشراك جميع المستويات اإلدارية 
الزراعي مثل في اتخاذ القرارات، وانشغال إدارة الشرآة بالمشاآل الخاصة التي تتعلق بالقطاع 

نقص المياه واأليدي العاملة وغيرها، وعدم قدرة اإلدارة على االستفادة من األرقام الواردة في 
من حيث عدم قناعة االدارة ) ٢٠٠٩ صيام،(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة .الموازنات التقديرية

ت، وصعوبة بضرورة مشارآة جميع المستويات االدارية باعداد الموازانات واتخاذ القرارا
ويرى الباحثان ان هذه المعوقات تتوافق مع .  تحويل أهداف  واستراتيجيات الشرآة الى أرقام

الواقع العملي الضعيف للقطاع الزراعي في األردن، والمتمثل في ضعف الموارد المالية 
ي المتوفرة للقطاع الزراعي بشكل عام والشرآات الزراعية بشكل خاص، وعدم توفر الدعم الكاف

من الجهات الرسمية لهذا القطاع، آما يتوافق مع طبيعة هذا القطاع وصعوبة تحويل أهدافه 
أحيانًا إلى بيانات رقمية بسبب بعض العوامل المؤثرة على عمل هذه الشرآات والتي ال تقع 
ضمن السيطرة، مثل العوامل الجوية والبيئية والصحية، مع األخذ بعين االعتبار ان عدم 

من بيانات الموازنات التقديرية في الكثير من األحيان يعود إلى أن إدارات الشرآات  االستفادة
الزراعية العليا يشغلها أشخاص غير متخصصين في المحاسبة ويحملون مؤهالت  علمية في 

 .الزراعة

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات عينة الدراسة نحو فرضيات الدراسة  :سادسًا
نحو الفرضية األولى للدراسة والمتعلقة بدور استخدام الموازنات التقديرية تعزى للمؤهل العلمي 

في عملية التخطيط في الشرآات الزراعية في األردن، ونحو الفرضية الثالثة المتعلقة بدور 
استخدام الموازنات التقديرية في عملية اتخاذ القرارات، ويوجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

سة نحو فرضيات الدراسة الثالث األولى المتعلقة بدور الموازنات التقديرية إجابات عينة الدرا
في تحسين التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات تعزى للتخصص األآاديمي، فيما ال يوجد فروق 
ذات داللة إحصائية تعزى للتخصص األآاديمي نحو الفرضية الرابعة والمتعلقة بمعوقات 

ية في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، آما انه ال توجد استخدام الموازنات التقدير
فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمسمى الوظيفي يمكن استخدامها في اتخاذ القرارات نحو أي 

 .من فرضيات الدراسة

ويرى الباحثان أن وجود الفروق ذات الداللة اإلحصائية والتي تعزى للمؤهل العلمي 
مي، تعود إلى أن إعداد الموازنات التقديرية يتطلب مهارات متخصصة تتعلق والتخصص األآادي

بتحويل األهداف والخطط إلى بيانات رقمية ُترتب في جداول بطريقة علمية تتناسب مع المعايير 
والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، آما أن فهم هذه الموازنات واالستفادة منها يحتاج إلى 

يمكن أن تتوفر ضمن بعض فئات عينة الدراسة مثل حملة الدبلوم المتوسط أو  مهارات آافية، ال
  .ممن يحملون مؤهالت في اإلدارة والعلوم المالية والزراعة
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  التوصيات
  :بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحثان بما يلي

قة بالقطاع الزراعي، مثل أثر القيام بإجراء المزيد من الدراسات المالية والمحاسبية المتعل .١
تطبيق نظام الموازنات على أداء الشرآات الزراعية من خالل التأثير على األرباح أو 
المبيعات، آما يمكن إدخال  دراسة أثر متغيرات ديمغرافية أخرى لم يأخذها الباحثان بعين 

 .وع من الدراساتاألعتبار آعدد سنوات الخبرة وغيرها، حيث يفتقر هذا القطاع إلى هذا الن

قيام المنظمات المهنية في األردن المعنية بالتشريع المحاسبي بإيالء القطاع الزراعي أهمية  .٢
أآبر لتحديد اإلجراءات والسجالت المحاسبية والقوائم المالية والموازنات التقديرية 

ا في الموصى بإعدادها في القطاع لمساعدتهم على تنظيم أمورهم المالية واالستفادة منه
 .العمليات اإلدارية من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات

تعزيز استخدام الموازنات التقديرية في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في  .٣
الشرآات الزراعية في األردن، لما يحققه ذلك من زيادة آفاءة توزيع الموارد وفي تحقيق 

اإلدارة في تقييم اإلنجاز الحقيقي للشرآة أهداف الشرآة ولما توفره من تحسين لقدرة 
 .ومقارنته مع النتائج المتوقعة، وتحسين فعالية القرارات المتخذة لدى المديرين

 :معالجة معوقات استخدام الموازنات التقديرية من خالل ما يلي .٤

زيادة دعم الجهات الرسمية للقطاع الزراعي، من خالل تقديم الدعم المادي   - أ
 .لية ذات الفوائد المنخفضة لشرآات هذا القطاعوالتسهيالت الما

قيام الهيئات الرسمية والمنظمات المهنية بعقد الدورات التدريبية المتعلقة  بتوعية   -  ب
أصحاب ومديري الشرآات الزراعية بأهمية وآيفية إعداد الموازنات التقديرية 

واتخاذ  والقدرة على االستفادة منها في العمليات اإلدارية من تخطيط ورقابة
 .القرارات، في القطاعات المختلفة عامة وفي القطاع الزراعي خاصة

قيام االدارة العليا بمشارآة جميع المستويات االدارية في إعداد الموازانات واتخاذ   - ج
 .القرارات
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  ستبانةاإل
  

  أختي المستجيبة.... أخي المستجيب
  

رارات        اذ الق ة واتخ ة في التخطيط والرقاب يقوم الباحثان بإجراء دراسة حول دور استخدام الموازنات التقديري
ذه    في الشرآات الزراعية المساهمة في األردن، من وجهة نظر العاملين في إدارات هذه الشرآات، وقد تم تطوير ه

  .يق أهداف هذه الدراسةاالستبانة لتحق
  

ة   والمرجو منك القيام بتعبئة فقرات االستبانة التالية حسب ما تراه مناسبًا، علمًا أن أغراض هذه الدراسة علمي
  .بحتة، وستعامل بسرية تامة

 
  مع جزيل الشكر

  انالباحث
  

  الجزء األول
  

  -:المعلومات الشخصية
  .عند اإلجابة المناسبة) ×(يرجى وضع إشارة 

 :جنسال - ١
  ذآر                                        أنثى

  
 :المؤهل العلمي - ٢

  بكالوريوس  -٢دبلوم                             -١
  ..........أخرى يرجى ذآره  -٥دآتوراه         -٤ماجستير                          -٣
  

  :التخصص األآاديمي -٣
  علوم مالية ومصرفية  -٢ محاسبة                        - ١
  ..........أخرى يرجى ذآره  -٥زراعة          -٤إدارة أعمال                      -٣
  

  :المسمى الوظيفي - ٤
  نائب مدير عام -٣مساعد مدير عام            -٢مدير عام                  -١
  اسبمح -٦رئيس قسم                  -٥مدير مالي                 -٤
  أخرى يرجى ذآره -٧
  

  :مدى المشارآة في اتخاذ القرارات -٥
  أحيانًا -٣غالبًا                   -٢دائمًا                             -١
  ال أشارك نهائيًا -٥نادرًا                             -٤
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  الجزء الثاني

  :في العمود الذي تراه مناسبًا) ×(يرجى وضع إشارة 

أوافق  الفقــــــــــــــــــرة قمالر
ال أوافق ال أوافقمحايد أوافقبشدة

  بشدة

د أهداف         .١ ة إدارة الشرآة في تحدي ات التقديري تساعد الموازن
  .الشرآة للفترة القادمة

          

تساعد الموازنات التقديرية في تقدير الموارد الالزمة لتحقيق   .٢
  .أهداف الشرآة

          

ر عن أهداف الشرآة        تساهم الموا  .٣ ة في التعبي ات التقديري زن
  .إلى بيانات قابلة للقياس

          

٤.  
اء     ديرين ورؤس ه الم ى توجي ة عل ات التقديري ل الموازن تعم
رهم       ي دوائ تنجز ف ي س ال الت يط لألعم د التخط ام عن األقس

  .خالل الفترة القادمة

          

٥.  
و     وارد واألم ع الم ى توزي ة عل ات التقديري ل الموازن ال تعم

رآة       ل الش ة داخ ام المختلف ين اإلدارات واألقس ة ب المتاح
  .بصورة أآثر آفاءة

          

٦.  
ل    ل داخ يم العم ي تقس ة اإلدارة ف ات التقديري اعد الموازن تس
ر   الشرآة، وتحديد صالحيات ومسؤوليات آل قسم بشكل أآث

  .دقة

          

تخدام        .٧ اليف واس يض التك ة بتخف ات التقديري وم الموازن تق
  .بشكل أفضل الموارد

          

تساعد الموازنات التقديرية إدارة المنشأة بالتنبؤ باالحتياجات   .٨
  .المستقبلية من األموال أو الموارد الالزمة لتحقيق األهداف

          

٩.  
ي    رآة ف اعدة إدارة الش ى مس ة عل ات التقديري ل الموازن تعم
رة      تجنب المشاآل والصعوبات التي قد تواجه الشرآة في فت

  .زنةالموا

          

ي      .١٠ اعد ف يط، يس ي التخط ة ف ات التقديري تخدام الموازن إن اس
  .عملية الرقابة

          

ق أهداف         .١١ اس مدى تحقي ة في قي تساعد الموازنات التخطيطي
  .الشرآة الموردة خالل مرحلة التخطيط

          

ق من أن األداء يسير       .١٢ ى التحق ة عل ات التقديري تعمل الموازن
  .ق أهداف الشرآةوفق الخطة لتحقي

          

ع      .١٣ ي م ة األداء الفعل ي مقارن ة ف ات التقديري اعد الموازن تس
  .األداء المخطط، مما يعمل على اآتشاف االنحرافات

          

١٤.  
اعد الم ن     تس ؤول ع د المس ي تحدي ة ف ات التخطيطي وازن

اء   ل ومس ر المفض راف غي راءات  االنح اذ اإلج لته، واتخ
  .التصحيحية

          

يم  إن است  .١٥ خدام الموازنات التقديرية في الرقابة يساعد على تقي
  .أداء آل إدارة وآل قسم في الشرآة
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أوافق  الفقــــــــــــــــــرة قمالر
ال أوافق ال أوافقمحايد أوافقبشدة

  بشدة

ات        .١٦ دوث أزم ب ح ى تجن ة عل ات التخطيطي اعد الموازن تس
  .إدارية ومواجهة األخطار قبل تفاقمها

          

رارات،    .١٧ إن استخدام اإلدارة للموازنات التقديرية في اتخاذ الق
  .على أنها تستخدم األساليب العلمية الحديثة يعتبر دليًال

          

ديل     .١٨ ار الب تساعد الموازنات التقديرية إدارة الشرآة على اختي
  .المناسب من بين البدائل المتاحة عند اتخاذ القرار

          

١٩.  
رارات   تساعد الموازنات التقديرية إدارة الشرآة في اتخاذ الق

المخاطر المتوقعة خالل  في ظل وجود معلومات آافية حول 
  .الفترة القادمة

          

ة  تقوم ا  .٢٠ ات التقديري رار    مساعدة ا ب لموازن اذ الق إلدارة في اتخ
  .الوقت المناسبالمطلوب في 

          

            .تساعد الموازنات التقديرية في تخفيض تكاليف اتخاذ القرار  .٢١

عمل على تساعد الموازنات التقديرية في تقديم بيانات رقمية ت  .٢٢
  .تحسين جودة القرار

          

تساعد الموازنات التقديرية في تحديد األشخاص أو اإلدارات   .٢٣
  .أو األقسام المسؤولين عن اتخاذ القرار المطلوب

          

            .تساعد الموازنات التقديرية في اتخاذ القرارات الجماعية  .٢٤

ة   .٢٥ ن عملي ل م ة يجع ات التقديري تخدام الموازن اذ  أن اس اتخ
  .القرارات أآثر رشدًا وعقالنية

          

ددات  *  ن مح ات(م ي       ) معوق رارات ف اذ الق ة واتخ يط والرقاب ات التخط ي عملي ة ف ات التقديري تخدام الموازن اس
  :الشرآات الزراعية في األردن

أوافق  الفقــــــــــــــــــرة  الرقم
ال   محايد  أوافق بشدة

  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

٢٦.  
ارد المالية في شرآات القطاع الزراعي ضعف المو

ة في التخطيط      ات التقديري يقلل من استخدام الموازن
  .والرقابة واتخاذ القرارات

          

داد       .٢٧ ى إع ادرين عل ؤهلين ق خاص م ود أش دم وج ع
  .الموازنات التقديرية

          

٢٨.  
تراتيجيات  داف واس ل أه عوبة تحوي رآات  ص الش

ام يمكن استخ     ى أرق ات    دامهاالزراعية إل في موازن
  .تقديرية

          

ع    .٢٩ راك جمي رآة بإش ا للش ام اإلدارة العلي دم قي ع
  .المستويات اإلدارية في اتخاذ القرارات

          

ا     .٣٠ اذ قراراته رآة باتخ ا للش ام اإلدارة العلي دم قي ع
  .بأسلوب علمي

          



 "......دور استخدام الموازنات التقديرية في تحسين التخطيط و"ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

واردة    .٣١ عدم قدرة اإلدارة على االستفادة من األرقام ال
  .نات التقديريةفي المواز

          

٣٢.  
ات  ة انحراف ار أي دم إظه ي ع ة إدارة الشرآة ف رغب
األداء       ة األداء المخطط ب داخل الشرآة نتيجة مقارن

  .الفعلي

          

٣٣.  
اآل خاصة   ود مش رآة بسبب وج غال إدارة الش انش
دي        اه واألي ل نقص المي تتعلق بالقطاع الزراعي مث

  .العاملة وغيرها

          

 


