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   في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات مدى استخدام الموازنات التقديرية

  الدوائية المساهمة العامة األردنية ةشركات الصناع في
  

  * زكريا صيام وليد

  

  صـلخم

تحديد مدى استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في شركات هذه الدراسة إلى  هدفت
عة الدوائية المساهمة العامة األردنية، وذلك من خالل التعرف إلى مدى مساهمة الموازنات التقديرية في مساعدة الصنا

أداء وظائفها االدارية ودراسة الواقع العملي الستخدامها ومدى إدراك إدارات الشركات أهمية استخدامها وأهم  فياالدارة 
 .ت التقديريةاالستخدام األمثل للموازنا) محددات(معوقات 
واألقسام وزعت باليد على المديرين الماليين والعاملين في الدوائر المالية  استبانةأهداف الدراسة تم تصميم  ولتحقيق

بداية  )بورصة عمان(المدرجة في سوق األوراق المالية شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية في المحاسبية 
، استبانة) 62(التحليل والدراسة  لغاياتاستبانة، اعتمد منها ) 70(، حيث تم توزيع سبع شركاتا والبالغ عدده م2007عام 

  .تقريبا من االستبانات الموزعة%)  89(أي ما نسبته 
أداء وظائفها االدارية، وأن إدارات الشركات  فيالموازنات التقديرية تسهم في مساعدة االدارة وقد تبين من نتائج الدراسة أن 

كما تبين أن هناك العديد من المعوقات التي تحد من . درك أهمية استخدامها في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القراراتت
  .االستخدام األمثل للموازنات التقديرية أهمها عدم الثقة الكافية باألرقام المتنبأ بها والواردة في الموازنات التقديرية

  .قديرية، التخطيط، الرقابة، اتخاذ القرارات، شركات الصناعة الدوائيةالموازنات الت :الكلمات الدالة

  
  مقدمـةال. 1

  
في ظل التغيرات الهائلة التي يشهدها عالمنا المعاصر 
اليوم، وما صاحبها من تطور تكنولوجي كبير انعكست آثاره 
على مختلف جوانب الحياة وقطاعات العمل واإلنتاج، فقد 

أساليب علمية إدارات الشركات تخدام استوجب األمر زيادة اس
القيام بأعمالها المختلفة مثل مبنية على قواعد ثابتة عند 

الرقابة على حسن وضع الخطط التخطيط للنشاطات، و
واعتماد األساليب العلمية واألسس المتينة في ترشيد وتنفيذها 
  .وضمان عقالنيتهاالمتخذة القرارات 

هذه األسس العلمية التي والموازنات التقديرية واحدة من 
إذ هي مزيج  ؛د عليها إذا أحسن وضعها وتنفيذهايمكن االعتما

من تدفق المعلومات واإلجراءات والعمليات اإلدارية التي 
 Antos)يجب أن تتحلى بالشمول في التعبير والدقة في التقدير 

and Brimson, 1998).  

من الصعب الحديث عن  إنولعله من المالئم القول 
ألساليب العلمية التي يمكن الدارات الشركات استخدامها في ا

دام الموازنات التقديرية تنفيذ مهامها، دون الحديث عن استخ
نها األداة األساسية التي يتم من خاللها التخطيط نظرا أل

والتنسيق والرقابة وتقييم األداء واالعتماد عليها في اتخاذ 
تخطيط من خالل ما  فالموازنة التقديرية أداة. القرارات

 تتضمنه من ترجمة ألهداف المشروع التي ينبغي تحقيقها في
الفترة القادمة، وما تحويه من استراتيجيات كفيلة بتحقيق تلك 

  .األهداف
والموازنة التقديرية أداة رقابة من خالل توفير إمكانية 

قارنة األداء الفعلي مع األداء المخطط الذي تعكسه تلك م
والعمل  -في حالة وجودها  -تشاف االنحرافات الموازنة واك

  .على معرفة أسباب هذه االنحرافات ومعالجتها أوال بأول
 -بما تقدمه من بيانات قيمية وكمية - والموازنة التقديرية 

تساعد االدارة في اتخاذ القرارات المالئمة وترشيدها واختيار 
تاحة، األمر البديل األكثر مالءمة عند المفاضلة بين البدائل الم

  .الذي يجعل القرار المتخذ أكثر رشدا وعقالنية
أن دور الموازنة التقديرية ال ينتهي عند في وال شك 
ن إعدادها يعد من الخطوات األولى في دورها إإعدادها، بل 

.قسم المحاسبة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، الجامعة الهاشمية*  
  . 3/9/2008، وتاريخ قبوله 5/3/2008تاريخ استالم البحث 

الجامعة/ بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا     
 .الهاشمية
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من ال بد  - حتى تكون فعالة  - إذ إن هذه الموازنة  ؛اإلداري
ام الموارد أن تحدث تأثيرا على سلوك األفراد في استخد

المتاحة للمشروع وتنفيذ الرقابة اإلدارية واتخاذ القرارات 
الرشيدة وامتالك المعلومات الناتجة عن التغذية العكسية 
  . لالستفادة منها عند إعداد الموازنات التقديرية للفترات الالحقة

دى استخدام لى مإمن هنا جاءت فكرة هذا البحث للتعرف 
ة للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات أداالموازنات التقديرية 
الدوائية المساهمة العامة األردنية، مع  ةفي شركات الصناع

هذا االستخدام بفعالية بغية ) محددات(لى معوقات إالتعرف 
التركيز على سبل معالجتها وايالئها مزيدا من االهتمام 
لتحقيق الفائدة المرجوة من وضع الموازنات التقديرية في 

  .ايدت فيه حدة المنافسة واالنفتاح االقتصاديعالم تز
  

  ومشكلتها الدراسة وأهدافهاأهمية . 2
  

تنبع أهمية الدراسة ـ من وجهة نظر الباحث ـ من 
أهمية قطاع الصناعة الدوائية في األردن، وما الحظه الباحث 
من خالل زيارته لشركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة 

رع في هذا القطاع، وإيالء إدارات األردنية من نمو متسا
مزيدا من  شركات الصناعة الدوائية استخدام األساليب العلمية

، ومنها الموازنات التقديرية، وتوظيفها في عمليات االهتمام 
التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وتنفيذ خطوات جادة في 
هذا االتجاه لمواجهة هذه المنافسة العالمية واالنفتاح 

  .تصادي الكبيراالق
كما تبرز أهمية هذه الدراسة من الدور الكبير الذي تلعبه 
الموازنات التقديرية كأداة فعالة تستخدمها االدارة في ممارسة 

ة وتقييم األداء أعمالها في مجاالت التخطيط والتنسيق والرقاب
إذ إنها تمثل الترجمة الصادقة للسياسات التي  واتخاذ القرارات؛

  ).قيمية أو كمية(ارة معبرا عنها بصورة رقمية تقررها االد
أن  زيدا من األهمية على هذه الدراسةومما يضفي م

الباحث يسعى من خاللها إلى دراسة الواقع الفعلي الستخدام 
الموازنات التقديرية كأداة تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات، 
ودراسة مدى إدراك إدارات شركات الصناعة الدوائية أهمية 

لى معوقات إتخدام الموازنات التقديرية والتعرف اس
يحقق االستثمار  االستخدام األمثل للموازنات بما) محددات(

  .ت والموارد المتاحة لدى هذه الشركاتامكاناألمثل لكافة اإل
من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي يسعى الباحث من 

في تحديد مدى استخدام الموازنات التقديرية خاللها إلى 
 ةالتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في شركات الصناع

تحقيق وذلك من خالل الدوائية المساهمة العامة األردنية، 

  :األهداف التالية
دراسة الواقع العملي الستخدام الموازنات التقديرية في  .1

 ةالتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في شركات الصناع
  .نيةالدوائية المساهمة العامة األرد

التعرف إلى مدى إدراك إدارات شركات الصناعة  .2
الدوائية المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام 

التقديرية في التخطيط والرقابة واتخاذ الموازنات 
  .القرارات

استخدام الموازنات ) محددات(لى معوقات إالتعرف  .3
التقديرية بفعالية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات 

  .الدوائية المساهمة العامة األردنية ةكات الصناعفي شر
  

  دراسةمشكلة ال
يعتمد تحقيق الموازنات التقديرية ألهدافها كأداة للتخطيط 
والرقابة واتخاذ القرارات على سالمة إعدادها واستخدام 
األساليب العلمية للتنبؤ بأرقامها، ومشاركة المستويات 

سهم بالمسؤولية تجاه االدارية المختلفة في إعدادها، وإحسا
األرقام الواردة فيها وحسن تنفيذها، بحيث تصبح هذه 

  .الموازنات ترجمة صادقة ألهداف المشروع واستراتيجياته
  :األسئلة التاليةصياغة مشكلة الدراسة في يمكن  يه،وعل

ما درجة االستخدام الفعلي للموازنات التقديرية في  -1
في شركات الصناعة  التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات
  الدوائية المساهمة العامة األردنية؟

وائية ما مدى إدراك إدارات شركات الصناعة الد -2
أهمية استخدام الموازنات التقديرية المساهمة العامة األردنية 

  في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات؟
االستخدام األمثل للموازنات ) محددات(ما معوقات  -3

التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في شركات  التقديرية في
  الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية؟

  
  والدراسات السابقةاإلطار النظري . 3

  
تعددت تعريفات الموازنات التقديرية في الفكر المحاسبي 
واالداري وذلك الختالف وجهة نظر الكتاب واتجاهاتهم 

فاقا على جوهر ماهية العلمية والفكرية، إال أن هناك ات
خطة مالية للموارد "فقد عرفت بأنها . الموازنات التقديرية

المطلوبة من أجل تنفيذ المهام ومقابلة األهداف المالية للمنشأة 
). Deakin and Maher, 1991, p. 672" (بالموارد المتاحة

خطة "بأنها ) 217م، ص  2000مرعي ومرعي، (ويعرفها 
فترة مستقبلية، تهدف إلى تنظيم للعمل في ) أو برنامج(
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وتنسيق أوجه النشاط االقتصادي لوحدة اقتصادية معينة، في 
حدود الموارد البشرية والمادية المتاحة بحيث يمكن تحقيق 

  ".أفضل النتائج فيما يتعلق بتحقيق األهداف المرغوبة
تعبير رقمي مقترح من قبل االدارة "والموازنة التقديرية 

" تعبر عن الخطط المراد تطبيقها في المستقبللفترة مستقبلية 
)Horngren, 2002, p. 176 .(  

  م،  2005الكرزازي، (والموازنة التقديرية حسب 
تعبير كمي ومالي تفصيلي لخطة معينة "عبارة عن ) 23ص 

تغطي كل نواحي النشاط في الوحدة االقتصادية لفترة محددة 
أنشطتها وعملياتها، مقبلة، بهدف تحقيق التنسيق والرقابة على 

وبالتالي تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية باستخدام أفضل 
  ".الوسائل واألساليب المتاحة

يتضح من كل ما سبق أن الموازنات التقديرية خطة عمل 
مستقبلية تستعملها االدارة في تنشيط أعمالها في مجاالت 
التخطيط والتنسيق والرقابة وتقييم األداء وترشيد اتخاذ 

نها ترجمة صادقة للسياسات التي رارات، إضافة إلى ألقا
  .تقررها االدارة معبرا عنها بصورة رقمية

 Balakrishnan and(بعض الباحثين وعلى الرغم من اعتقاد 

Sivaramakrishnan, 2002 ( أن الموازنات التقديرية ما هي إال
وأن للوقت والجهد والمال ألنها تعكس أحداثا مستقبلية،  هدر
مما يؤدي  ل غير مرئي ومن غير المؤكد تحققها المستقبهذ

إلى ظهور انحرافات بين األرقام الواردة في هذه الموازنات 
هذا االعتقاد يمكن قبوله في  فإن ،وبين أرقام األداء الفعلي

 بداية استخدام الموازنات التقديرية وفي بدايات حياة الشركات
لى إعداد هذه ، ولكن كلما تقدمت خبرة القائمين عفقط

الموازنات زادت درجة دقة البيانات التي تحتويها 
)Blakrishnan and Sprinkle, 2002.(  

من استخدام الموازنات ) Brickley et al., 2001(ويحذر 
التقديرية بصورة غير واقعية كتلك الموازنات التي تعد بهدف 
الضغط على العاملين إلنجاز أهداف تفوق قدراتهم مما يؤدي 

ى شعورهم باإلحباط والفشل أو اللجوء إلى أساليب غير إل
مشروعة في سبيل تحقيق األهداف الموضوعة في الموازنات 

  .التقديرية
أن إعداد الموازنات التقديرية ليس من في ال شك و

إذ  ؛ن لما فيها من واجبات كبيرةواألعمال التي يرغبها المدير
الوقت في أنهم يفضلون القيام بأي واجب آخر غير ذلك، إال 

ن إعداد الموازنات ا كما ،ليسوا مستعدين للتخلي عنها هنفس
التقديرية واستخدامها يكلف الشركة جهدا كبيرا، وبالتالي ال 

التكلفة  تسوغإال إذا حققت الشركة مزايا  تسويغهيمكن 
  ).Bescos et al., 2003( المتكبدة في سبيلها

العلمية التي تساعد  الموازنات التقديرية أحد األساليب دوتع
والقيام بوظائفها  اإلدارة في تنفيذ األعباء الملقاة على عاتقها

، وتمثل المبادئ العلمية التي تحكم إعداد االدارية المختلفة
الموازنات التقديرية أسسا إرشادية تؤدي إلى حسن إعداد 

هذه المبادئ مقومات أساسية الزمة  دالموازنات وتنفيذها، وتع
وازنات حيث تساهم في ترشيد استخدام الموازنات لنجاح الم

  ).م1997كحالة وحنان، (التقديرية في الحياة العملية 
ويستوجب وضع موازنة فعالة توافر نظام محاسبي سليم 

)Bushman and Smith, 2001 ( ووجود سياسة واضحة لدى
) Dye,1992(وأهداف محددة ) Chenhall, 2003(الشركة 

  ).Ekholm and Wallin, 2000(وتنظيم إداري سليم 
إذ يمثل أداة  ؛لتخطيط من وظائف اإلدارة الحديثةا دويع

ربط فعالة بين أهداف الشركة واإلمكانات المادية والبشرية 
). Epstein and Manzoni, 2002(المتاحة لتحقيق تلك األهداف 

أداة للتخطيط الفرصة ويتيح استخدام الموازنات التقديرية 
لمشكالت المتوقعة خالل فترة التنفيذ، األمر لى اإللتعرف 

اتخاذ اإلجراء المناسب في الوقت المناسب  فيالذي يساعد 
من أجل تفادي وقوع تلك المشكالت أو تقليل مخاطرها 

  ).م1998هاللي، (
وإذا كانت الرقابة مجموعة اإلجراءات التي توضع للتأكد 

ة أسباب من مطابقة التنفيذ الفعلي للخطط الموضوعة ودراس
منع االنحراف في التنفيذ حتى يمكن عالج نقاط الضعف و

إن ، ف)Evans et al., 2001 ؛2001الدالبيح، (تكرار الخطأ 
وسيلة من وسائل الرقابة، وبما استخدام الموازنات التقديرية 

يحققه من مزايا للشركات، قد أضحى أسلوبا متعارفا في 
 Hansen and(تقدمة مشاريع الدول ذات األنظمة اإلدارية الم

Van, 2003(إذ تحدد الشركة في كل وجه من أوجه أنشطتها  ؛
معايير األداء التي على أساسها يتم قياس اإلنجاز الفعلي 

  ).Hayes and Schaefer, 2000(وتقييمه 
ن عملية اتخاذ القرارات هي عصب إوبقي أن نقول 

اإلدارة، ولكي يكون القرار رشيدا فإن من الضروري أن 
كون البديل الذي وقع عليه االختيار هو أفضل البدائل التي ي

تعمل على تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية بأمثل تكلفة 
أن الموازنات التقديرية تتيح لإلدارة  في اقتصادية، وال شك

رسم السياسات المستقبلية في ضوء إمكاناتها الفعلية المتاحة، 
ووسائل الرقابة  وكذلك تحقق دورة الموازنة تحسين الخطط

  ).Scott and Tiessen, 1999(على تنفيذها 
دى استخدام تم إجراء العديد من الدراسات حول م

أداة للتخطيط والتنسيق والرقابة واتخاذ الموازنات التقديرية 
القرارات والعوامل المؤثرة في فاعلية هذا االستخدام في 
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لمختلفة، العديد من القطاعات االقتصادية وبيئات األعمال ا
   :منهاو

التي هدفت إلى ) Lau and Buckland, 2001(دراسة  -
دراسة مدى تأثير العالقة بين المشاركة في إعداد الموازنات 
التقديرية وخفض التوترات النفسية الناتجة عن العمل تحت 

ولتحقيق أهداف الدراسة قام . تأثير عاملي الثقة والمشاركة
عامل في ) 100(على  تصميم استبانة وزعتالباحثان ب

شركة صناعية نرويجية بطريقة عشوائية من ) 100(
الشركات القائمة على تطبيق نظم الموازنات التقديرية بشكل 

وقد توصل الباحثان إلى أن بيئة المديرين تتمتع بدرجة . عام
عالية من المشاركة في إعداد الموازنات التقديرية، إضافة إلى 

المشاركة في إعداد الموازنات  وجود عالقة عكسية بين حجم
وقد أكد . التقديرية والتوترات النفسية الناجمة عن العمل

الباحثان أن المشاركة في إعداد الموازنات التقديرية يؤدي إلى 
خلق الثقة في بيئة العمل في الشركة مما يؤدي إلى زيادة 

  .االنتاجية
هدفت إلى التي ) م 2002نور والفضل، (دراسة  -

لعوامل المحددة للعالقة بين المشاركة في إعداد دراسة ا
الموازنات والرضا عن العمل والمنظمة، وتم إجراؤها 
كدراسة محاسبية مقارنة بين الشركات المساهمة العامة 
 تالصناعية العراقية واألردنية، وكانت أهم العوامل التي تم

مركز تحكم الشخصية، وخصائص الوظيفة، وعدم : دراستها
ولتحقيق أهداف . لبيئي، ونوع تكنولوجيا االنتاجالتأكد ا

شركة ) 65(مديراً في ) 680(الدراسة تم توزيع استبانة على 
وقد ). شركة في األردن 29شركة في العراق و 36(صناعية 

 فيتوصل الباحثان إلى أن مركز تحكم الشخصية يؤثر 
العالقة المدروسة في الشركات األردنية وليس له تأثير على 

العالقة في الشركات العراقية، وأن خصائص الوظيفة  تلك
  .العالقة المدروسة لدى الشركات األردنية والعراقية فيتؤثر 
هدفت إلى تطوير طريقة التي ) Zadeh, 2002(دراسة  -

جديدة العداد الموازنات المرنة وتحليل االنحرافات باستخدام 
ام مثال ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخد. البرمجة الخطية

وقد . ن من المنتجاترقمي عن شركة افتراضية تنتج نوعي
توصل الباحث إلى أن استخدام البرمجة الخطية يعزز العالقة 
بين تحليل االنحرافات والرقابة المالية، وأن الطريقة المقترحة 
تقدم حال لبعض نقاط الضعف التي تواجهها عملية إعداد 

ارا للتكامل بين عناصر الموازنات حيث تقدم هذه الطريقة إط
التشغيل والتسويق في االجراءات المحاسبية، إال أن الباحث 
أشار إلى وجود بعض المعوقات في تطبيق هذه الطريقة حيث 
يتطلب استخدامها مهارة عالية في االحصاء والحاسوب وهذا 

  .قد ال يكون متوافرا دائما
ر التي هدفت إلى بيان دو) م 2003السعيدات، (دراسة  -

الموازنات المرنة في الرقابة على التكاليف الصناعية غير 
المباشرة في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية، 
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت على 

وقد توصل . الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
مة لرقابة الباحث إلى أن الموازنات المرنة المستخدمة مالئ

التكاليف الصناعية غير المباشرة في الشركات الصناعية 
  .المساهمة العامة األردنية

هدفت إلى التي ) Wijewardena et al., 2004(دراسة  -
تقييم تأثير التخطيط والرقابة المتطورة من خالل الموازنات 
على األداء في الشركات الصناعية صغيرة ومتوسطة الحجم 

ولتحقيق أهداف . مبو في دولة سريالنكافي منطقة كولو
الدراسة قام الباحثون بتقسيم الشركات الصناعية موضع 

: شركة إلى ثالث مجموعات) 168(الدراسة والبالغ عددها 
شركات ال تقوم بتطبيق نظام الموازنات، وشركات تطبق 
نظام الموازنات بشكل بسيط، وشركات تطبق نظام الموازنات 

صل الباحثون إلى أن هناك تزايداً في وقد تو. بشكل مفصل
حجم المبيعات لدى الشركات التي تطبق نظام الموازنات 
بشكل بسيط وبشكل مفصل وإن كان التزايد أكبر لدى 

  .الشركات التي تطبق نظام الموازنات بشكل مفصل
هدفت إلى دراسة  التي )م 2004بن إبراهيم، (دراسة  -

قديرية في التخطيط وتحليل مدى استخدام الموازنات الت
والرقابة واتخاذ القرارات في المؤسسة الوطنية للنفط 
والشركات المملوكة لها في الجماهيرية الليبية، باالضافة إلى 
التعرف إلى درجة استخدام المعايير العلمية في عملية التنبؤ 
بأرقام الموازنات التقديرية ومدى مشاركة المستويات االدارية 

اد الموازنات التقديرية، كما هدفت إلى المختلفة في إعد
التعرف إلى أبرز المشكالت التنظيمية واالدارية التي تحد من 

 فيفاعلية استخدام الموازنات التقديرية في مساعدة االدارة 
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث . أداء وظائفها المختلفة

بتصميم استبانة وزعت على عينة طبقية من العاملين في 
االدارات المالية وأقسام الموازنات التقديرية في المؤسسة 

وقد توصل الباحث . الوطنية للنفط والشركات المملوكة لها
أداة للتخطيط والرقابة أن الموازنات التقديرية تستخدم  إلى

واتخاذ القرارات في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات 
طيط أكبر منه المملوكة لها وإن كان استخدامها لغايات التخ

  .لغايات الرقابة واتخاذ القرارات
هدفت إلى تقييم مدى التي ) م 2005بطاينة، (دراسة  -

االستفادة من تطبيق الموازنات التخطيطية في الشركات 
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الصناعية المساهمة العامة األردنية وتحديد المدى الذي ذهب 
إليه التطبيق في الواقع العملي في االستفادة من مزايا 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع . ازنات التخطيطيةالمو
استبانة على المديرين الماليين في الشركات الصناعية 
المساهمة العامة األردنية التي تطبق نظم الموازنات 

وقد توصل الباحث . شركة) 43(التخطيطية والبالغ عددها 
من الشركات الصناعية المساهمة العامة %) 50.6(إلى أن 
ة تطبق نظم الموازنات التخطيطية، وأن هذه النظم األردني

تتمتع بدرجة كبيرة من الفاعلية في االستفادة من مزاياها في 
التخطيط، والتنسيق واالتصال، والرقابة وتقييم : مجاالت

األداء، واتخاذ القرارات، ورفع الروح المعنوية للمشاركين 
  .في صياغة أهداف الموازنات

هدفت إلى تحديد التي ) م 2005الكرزازي، (دراسة  -
فاعلية استخدام الموازنات التخطيطية في  فيالعوامل المؤثرة 

الشركات الصناعية الليبية والمتمثلة في العوامل التنظيمية 
ولتحقيق أهداف . والبيئية والسلوكية والتطور التكنولوجي

الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة وزعت على األفراد 
وقد توصل الباحث . الشركات الصناعية الليبيةالعاملين في 

إلى أن العوامل التنظيمية والبيئية والسلوكية والتطور 
فاعلية استخدام الموازنات  فيالتكنولوجي تؤثر تأثيرا إيجابيا 

التخطيطية في الشركات الصناعية الليبية وإن كان هناك 
  . تفاوت في درجة تأثير هذه العوامل

الدراسة عن هذه أن ما يميز ومن الجدير بالذكر 
الدراسات السابقة أنها دراسة ميدانية مطبقة على البيئة 

تمثل يالصناعي قطاع جزء متخصص من الاألردنية وعلى 
، مما يجعل النتائج بصفة خاصةفي شركات الصناعة الدوائية 

التي يتم التوصل إليها أكثر قابلية للتعميم واالعتماد عليها 
فة إلى أن اسة وتوافق أنشطته، إضالتجانس مجتمع الدر

لى مدى إدراك إدارات هذه الشركات الدراسة تهتم بالتعرف إ
ألهمية استخدام الموازنات التقديرية، وأهم المعوقات 

 التي تواجه االستخدام األمثل للموازنات التقديرية) المحددات(
  .في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات

  
  ةدراسفرضيات ال. 4

  
ما توصلت إليه و اإلطار النظري للدراسةستنادا إلى ا

الدراسات السابقة، يمكن صياغة فرضيات الدراسة على 
  :النحو التالي

  :لفرضية الرئيسية األولىا
Ho1 : ال تستخدم إدارات شركات الصناعة الدوائية

المساهمة العامة األردنية الموازنات التقديرية في عمليات 
  .واتخاذ القراراتالتخطيط والرقابة 

ندرج تحت هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية تو
  :الثالث التالية

ال تستخدم إدارات شركات : الفرضية الفرعية األولى
الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية الموازنات 

  .التقديرية في عمليات التخطيط
ت ال تستخدم إدارات شركا: الفرضية الفرعية الثانية

الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية الموازنات 
  .التقديرية في عمليات الرقابة

ال تستخدم إدارات شركات : الفرضية الفرعية الثالثة
الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية الموازنات 

  .التقديرية في عمليات اتخاذ القرارات
  :انيةلثالفرضية الرئيسية ا

Ho2: ك إدارات شركات الصناعة الدوائية ال تدر
المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات التقديرية 

  .في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات
ندرج تحت هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية وت

  :الثالث التالية
ال تدرك إدارات شركات : الفرضية الفرعية األولى

وائية المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الصناعة الد
  .الموازنات التقديرية في عمليات التخطيط

ال تدرك إدارات شركات : الفرضية الفرعية الثانية
الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية أهمية اسنخدام 

  .الموازنات التقديرية في عمليات الرقابة
ك إدارات شركات ال تدر: الفرضية الفرعية الثالثة

الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام 
  .الموازنات التقديرية في عمليات اتخاذ القرارات

  :ثالثةلالفرضية الرئيسية ا
Ho3:  تحد من االستخدام ) محددات(ال توجد معوقات

األمثل للموازنات التقديرية في عمليات التخطيط والرقابة 
ات في شركات الصناعة الدوائية المساهمة واتخاذ القرار
  .العامة األردنية

  
  منهجية الدراسة. 5

  
  مجتمع الدراسة وعينتها

السمعة الجيدة التي حققتها شركات الصناعة انطالقا من 
الدوائية األردنية على الصعيد المحلي واالقليمي والعالمي، 
وما يترتب على ذلك من ضرورة سرعة استجابة هذه 
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للتطورات التكنولوجية والتغيرات البيئية للمحافظة الشركات 
على قدراتها التنافسية العالمية، وأهمية توفير معلومات تساعد 
االدارة في اتخاذ قراراتها برشد وعقالنية مستخدمة في ذلك 
األساليب العلمية، جاء اختيار قطاع شركات الصناعات 

  .الدوائية األردنية مجتمعا لهذه الدراسة
شركات الصناعة الدوائية مجتمع الدراسة من يتكون 

 م 1/1/2007في عمان لألوراق المالية  بورصةالمدرجة في 
دار الدواء للتنمية واالستثمار، (شركات  سبعالبالغ عددها 

والعربية لصناعة األدوية، واألردنية النتاج األدوية، والشرق 
بية، األوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الط

والمركز العربي للصناعات الدوائية، والعربية للمستلزمات 
وقد تم توزيع . )الطبية والغذائية، والحياة للصناعات الدوائية

ليتم توزيعها على المديرين الماليين شركة ستبانات لكل عشر ا
وعليه بلغ ، والعاملين في الدوائر المالية واألقسام المحاسبية

م توزيع االستبانات عليهم، وبلغ شخصا ت )70(حجم العينة 
عدد االستبانات المستردة والمعتمدة لغايات البحث والتحليل 

تقريبا من االستبانات %) 89(استبانة، أي ما نسبته ) 62(
  .الموزعة

  
  أساليب جمع البيانات

األبحاث والدراسات قام الباحث بالرجوع إلى العديد من 
ية ذات الصلة المنشورة في الدوريات والمجالت العلم

قام بتصميم استبانة خاصة بهذه  كمابموضوع البحث، 
الدراسة باالستناد إلى اإلطار النظري والدراسات السابقة وتم 

  .توزيعها على عينة الدراسة وأعيد استالمها باليد
هدف األول منها إلى  أقسام، ثالثةتكونت االستبانة من 

ن على جمع بيانات ديموغرافية عن األشخاص المجيبي
المسمى والمؤهل العلمي، التخصص العلمي، و(االستبانات 
، المالي والمحاسبيسنوات الخبرة في العمل والوظيفي، 

، وذلك )في الشركة مدى المشاركة في اتخاذ القراراتو
لالطمئنان إلى توفر المعرفة الالزمة لدى المجيبين 

تبانة وبمحتويات االسبالموازنات التقديرية وأهمية استخدامها 
  . أسئلتهاعن جابة اإلوقدرتهم على 

االستخدام الفعلي إلى قياس مدى أما القسم الثاني فقد هدف 
الدارات شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية 
للموازنات التقديرية ومدى إدراكها ألهمية استخدامها في 

  .عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات
تحديد المعوقات واألخير إلى  ثالثلالقسم اوهدف 

التي تحد من االستخدام األمثل للموازنات ) المحددات(
التقديرية في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في 

  .شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية
ويمكن تلخيص أقسام االستبانة واألسئلة المخصصة لقياس 

  :)1(رقم ات الدراسة في الجدول كل متغير من متغير

  
  )1(جدول رقم ال

  .أقسام االستبانة واألسئلة التي تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة
  

 أقسام االستبانة المتغير األسئلة التي تقيس المتغير
)1(  
)2(  
)3(  
)4(  
)5( 

  التخصص العلمي
  المؤهل العلمي

  المسمى الوظيفي
  المحاسبيالمالي وسنوات الخبرة في العمل 

 في الشركة مدى المشاركة في اتخاذ القرارات

 القسم األول

االستخدام الفعلي الدارات شركات الصناعة مدى  )65ـ  6(
الدوائية المساهمة العامة األردنية للموازنات 
التقديرية ومدى إدراكها ألهمية استخدامها في 

 عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات

  الثانيالقسم 

التي تحد من االستخدام ) المحددات(المعوقات  )75ـ  66(
األمثل للموازنات التقديرية في عمليات التخطيط 
والرقابة واتخاذ القرارات في شركات الصناعة 

 الدوائية المساهمة العامة األردنية

  الثالثالقسم 
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من االستبانة بشكل  يناألخيرلقسمين صياغة ا توقد تم
قياس، حيث اعتمد مقياس ليكرت بدرجاته سهولة ال فييساعد 

إلى حد كبير جدا، إلى حد كبير، إلى حد متوسط، (الخمس 
  ).إلى حد قليل، إلى حد قليل جدا

والختبار مدى مصداقية نتائج االستبانة واالرتباط بين 
أسئلتها تم عرضها على مجموعة من الزمالء أساتذة 

وبعض  ة األعمالإدارالجامعات في األقسام المحاسبية وأقسام 
بهدف تحكيمها  إعداد الموازنات التقديريةالمتخصصين في 

وإبداء آرائهم حول سالمة صياغتها وترابط فقراتها، إضافة 
 Reliability) االعتمادية(إلى استخدام تحليل المصداقية 

Analysis  لحساب معامل ارتباط ألفا كرونباخ وتبين أن قيمته
%) 60(ن النسبة المقبولة عد نها تزيوأل، % 76.4تعادل 

)Amir and Sonderpandian, 2002 ( فإن ذلك يعني إمكانية
اعتماد نتائج االستبانة واالطمئنان إلى مصداقيتها في تحقيق 

  .أهداف الدراسة
  

  أساليب تحليل البيانات
ألغراض تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم 

  :استخدام األساليب اإلحصائية التالية
تم إيجاد بعض النسب والتكرارات : اإلحصاء الوصفي *

لى إواألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف 
مدى إدراك إدارات شركات خصائص عينة الدراسة و

الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية ألهمية استخدام 
الموازنات التقديرية في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ 

تحد من االستخدام ) محددات(ارات ومدى وجود معوقات القر
  .األمثل للموازنات التقديرية

الختبار للعينة الواحدة  T-testتم استخدام اختبار * 
، وذلك بالمقارنة بين متوسطين حسابيين فرضيات الدراسة

بحيث تتحقق درجة التوفر للخاصية التي تحصل على 
قيمة (ي المفترض متوسط حسابي أعلى من المتوسط الحساب

ذات داللة ) t(بشرط أن تكون قيمة ) المحك أو نقطة الفصل
م،  2005الرواحي، (إحصائية عند مستوى الثقة المستخدم 

  ).106 ص
  

  واختبار الفرضيات المبحوثينتحليل إجابات 
  خصائص عينة الدراسة

يتضح من تحليل إجابات القسم األول من االستبانة 
عينة تقريبا من %  84سبته ما نأن ) 2جدول رقم ال(

هم من تخصص المحاسبة وأن النسبة المتبقية الدراسة 
موزعة بين إدارة األعمال والعلوم المالية والمصرفية 

مؤهلة تأهيال علميا واالقتصاد، كما يالحظ أن عينة الدراسة 
ن جميعهم من حملة درجة البكالوريوس كحد إإذ  ؛مالئما
إذ  ؛قع الوظيفي ألفراد العينةالمو نوعومن المالحظ ت. أدنى

نائب مدير ومدير مالي، (بلغت نسبة العاملين في وظيفة 
وهذا يؤكد  ،%) 29(ما نسبته ) رئيس قسم المحاسبةومالي، 

بالوسائل العلمية العداد التنبؤات واستخدام معرفتهم 
عمليات التخطيط والرقابة  فيالموازنات التقديرية وتأثيرها 

   .واتخاذ القرارات
كما يالحظ ارتفاع درجة مشاركتهم في اتخاذ 

إذ بلغت نسبة من يساهمون في اتخاذ القرارات  ؛القرارات
ومما %).  85.5(بصورة دائمة أو في أغلب األحيان 

يعزز الثقة بالنتائج أن المجيبين يتمتعون بخبرة عالية في 
إذ تبلغ نسبة من يتمتعون بخبرة  ؛المالي والمحاسبيالعمل 

وهي نسبة تقريبا %)  92(ن ست سنوات ال تقل ع
  .مرتفعة

مما سبق، يتضح توافر المعرفة الالزمة لدى المجيبين 
وقدرتهم على فهم بالموازنات التقديرية وأهمية استخدامها 

  . أسئلة االستبانة وإجابتها
  

  ختبار الفرضية الرئيسية األولىا
Ho1 : ال تستخدم إدارات شركات الصناعة الدوائية
ة العامة األردنية الموازنات التقديرية في عمليات المساهم

  .التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات
نتائج التحليل اإلحصائي لألسئلة ) 3(يوضح الجدول رقم 

استخدام إدارات شركات الصناعة الدوائية بمدى المتعلقة 
المساهمة العامة األردنية الموازنات التقديرية في عمليات 

  .التخطيط
يتضح أن الوسط الحسابي ) 3(لى الجدول رقم إ بالرجوع

لألسئلة ـ التي تقيس مدى استخدام الموازنات التقديرية في 
عمليات التخطيط في شركات الصناعة الدوائية المساهمة 

درجة في حين كان ) 3.893(مجتمعة بلغ  العامة األردنية ـ
، وهذا يدل بوضوح على أن )0.791(نحراف المعياري الا

ات التقديرية تستخدم في عمليات التخطيط في شركات الموازن
  .الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية

  اختبار الفرضية الفرعية األولى تم استخدام بهدفو
T-test  لعينة واحدة، حيث تم حساب المتوسط الحسابي

واالنحراف المعياري لمدى استخدام الموازنات التقديرية في 
لعينة واحدة، ) t(ثم أجري اختبار عمليات التخطيط، 

ج اختبار الفرضية الفرعية نتائ) 4(ويوضح الجدول رقم 
  .األولى
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  )2(جدول رقم ال
  .)البيانات الديموغرافية للمجيبين عن أسئلة االستبانة( خصائص عينة الدراسة

  
 رقم السؤال السؤال بدائل اإلجابة العدد النسبة المئوية

  -1  العلمي التخصص  محاسبة  52  83.9%
  علوم مالية ومصرفية  4  6.5%
  إدارة األعمال  3  4.8%
  اقتصاد  3  4.8%
  أخرى  ـ  ـ
 المجموع  62  100%
 -2 المؤهل العلمي دبلوم كليات مجتمع فما دون ـ ـ
  بكالوريوس  32  51.7%
  ماجستير  18  29%
  دكتوراه  5  8%

  )شهادات مهنية(أخرى   7  11.3%
  المجموع  62  100%
 -3 المسمى الوظيفي مدير مالي 7 11.3%
 نائب مدير مالي 6 9.7%
  رئيس قسم المحاسبة 5 8%

  محاسب 44 71%
 أخرى  ـ ـ
 المجموع 62 100%
سنوات الخبرة في العمل   سنوات 3أقل من  2 3.2%

  المالي والمحاسبي
4- 

  سنوات 6إلى أقل من  3من  3 4.8%
 سنوات 9إلى اقل من  6ن م 37 59.7%
 سنة 12إلى أقل من  9من  12 19.4%
 سنة فأكثر 12 8 12.9%
 المجموع 62 100%
مدى المشاركة في اتخاذ  دائما 23 37.1%

  في الشركة القرارات
5- 

 غالبا 30 48.4%
 أحيانا 3 4.8%
 نادرا 6 9.7%
 ال يتم على اإلطالق ـ ـ
 المجموع 62 100%
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  )3(الجدول رقم 
  .نتائج قياس مدى استخدام الموازنات التقديرية في عمليات التخطيط في شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية

t-value 
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

  العبارة
رقم 
  العبارة

9.301  
  

مج عمل لتحقيق تستخدم الموازنات التقديرية في الشركة كبرنا  4.017  0.861
  .أهداف الشركة المختلفة

6-  

تساعد الموازنات التقديرية في تحديد األهداف والزمن والموارد   4.006  0.778  10.182
  .التي تستخدم لتحقيق تلك األهداف

7-  

تسهم الموازنات التقديرية في تحويل أهداف الشركة إلى بيانات   3.199  1.110  1.412
  .كمية قابلة للقياس

8-  

وجود الموازنات التقديرية يلزم المديرين ورؤساء األقسام   3.981  1.241  6.224
بالتخطيط المبكر لألعمال التي ستنجز في دوائرهم وأقسامهم خالل 

  .الفترات القادمة

9-  

تساعد الموازنات التقديرية في توجيه وتوزيع األموال المتاحة   4.100  0.683  12.681
سام المختلفة في الشركة بصورة لالستثمار بين االدارات واألق
  .عادلة وبما ينسجم واحتياجاتها

10 -  

تساعد الموازنات التقديرية في ترجمة أهداف الشركة إلى خطط   4.113  0.528  16.598
  .عمل محددة

11 -  

الموازنات التقديرية وسيلة يتم من خاللها الوصول إلى األهداف   4.397  0.719  15.299
  .المخططة

12 -  

تشتمل الموازنات التقديرية ضمنيا على مفاهيم للعمل االيجابي   3.776  1.003  6.092
  .الهادف المخطط

13 -  

توفير نظرة مستقبلية تهدف إلى  فيتساعد الموازنات التقديرية   4.111  0.731  11.967
  . التنبؤ باالحتياجات في ضوء االمكانات المتاحة

14 -  

لنجاح االدارة ووسيلة لتحقيق األهداف، إذا كان التخطيط ضروريا   3.709  0.817  6.833
فإن استخدام الموازنات التقديرية ضرورة لتحقيق أهداف التخطيط 

  .الناجح

15 -  

  
  

5.097  
  

1.880  
  

1.700  
  

9.083  
6.337  

  
7.365  

  
8.035  

  

  
  

1.100  
  

1.307  
  

1.005  
  

0.873  
1.112  

  
1.068  

  
0.981  

  

  
  

3.712  
  

3.312  
  

3.217  
  

4.007  
3.895  

  
3.999  

  
4.001  

  

إن استخدام الموازنات التقديرية في عمليات التخطيط في الشركة 
   :يساعد في تحقيق أمور عديدة، منها

التركيز في تحقيق األهداف التي تسعى الشركة  فيمساعدة االدارة 
  .لتحقيقها

مواجهة التغيرات والتحديات التي يشهدها العالم المتطور اليوم في 
  .مالمجال األع

تقليل التكاليف وتجنب الهدر االداري واستخدام الموارد بشكل 
  .اقتصادي

  .تقسيم العمل وتحديد الصالحيات والمسؤوليات بشكل أكثر دقة
أثناء تنفيذ  في تجنب المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة

  .العمل المخطط
إذ دون التخطيط وأدواته ال توجد وظيفة  إيجاد وظيفة الرقابة؛

  .لرقابةا
تراكم الخبرات واستخدامها في التغذية الراجعة بعملية اتخاذ 

  .القرارات

  
  

16 -  
  

17 -  
  

18 -  
  

19 -  
20 -  
  

21 -  
  

22 -  
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7.748  0.997  3.981  
  

استخدام معايير األداء والتعرف إلى مختلف أوجه نشاطات 
  .الشركة

23 -  

وضع منهجية عمل  فيتساعد الموازنات التقديرية كأداة للتخطيط   4.235  0.769  12.646
استمرار عملها بنهج واحد حتى إذا  فيتة نسبيا تساعد االدارة ثاب

  ).التخطيط المؤسسي(تغيرت مواقع المسؤولية في االدارة 

24 -  

تعد الموازنات التقديرية أداة مالئمة للتخطيط في شركات   4.317  0.683  15.183
  .الصناعات الدوائية

25 -  

  جميع العبارات معا 3.893 0.791  8.889
  

  )4(رقم  الجدول
  .لعينة واحدة T-testنتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى حسب اختبار 

Sig.  t 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط
 الحسابي

 المتغير

مدى استخدام الموازنات التقديرية في  3.893 0.791 8.889 0.001
 مساعدة إدارات الشركات في التخطيط 

  
ابي إلجابات أن المتوسط الحس) 4(يتضح من الجدول 

األسئلة التي تقيس مدى استخدام الموازنات التقديرية في 
أكبر من المتوسط الحسابي  ، وهو)3.893(عمليات التخطيط 

بلغت مستوى الداللة  )t(، كما أن قيمة )3(االفتراضي 
لذا يتم . فأقل) α  =0.05% ( 95اإلحصائية عند مستوى ثقة 

ن ا لبديلة، أيرفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية ا
الموازنات التقديرية تستخدم في عمليات التخطيط من قبل 

  .إدارات شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية
نتائج التحليل اإلحصائي لألسئلة ) 5(ويوضح الجدول رقم 

استخدام إدارات شركات الصناعة الدوائية بمدى المتعلقة 
زنات التقديرية في عمليات المساهمة العامة األردنية الموا

  .الرقابة
يتضح أن الوسط الحسابي ) 5(جدول رقم اللى إبالرجوع 

لألسئلة ـ التي تقيس مدى استخدام الموازنات التقديرية في 
عمليات الرقابة في شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة 

درجة في حين كان ) 3.411(مجتمعة بلغ  األردنية ـ
، وهذا يدل بوضوح على أن )0.918(ري نحراف المعياالا

الموازنات التقديرية تستخدم في عمليات الرقابة في شركات 
  .الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية

 T-testاختبار الفرضية الفرعية الثانية تم استخدام  بهدفو
لعينة واحدة، حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 

ام الموازنات التقديرية في عمليات المعياري لمدى استخد
ويوضح الجدول لعينة واحدة، ) t(الرقابة، ثم أجري اختبار 

  .اختبار الفرضية الفرعية الثانية نتائج) 6(رقم 

أن المتوسط الحسابي إلجابات ) 6(يتضح من الجدول 
األسئلة التي تقيس مدى استخدام الموازنات التقديرية في 

أكبر من المتوسط الحسابي  وهو، )3.411(عمليات الرقابة 
بلغت مستوى الداللة  )t(، كما أن قيمة )3(االفتراضي 

لذا يتم . فأقل) α  =0.05% ( 95اإلحصائية عند مستوى ثقة 
ن دمية وقبول الفرضية البديلة، أي ارفض الفرضية الع

الموازنات التقديرية تستخدم في عمليات الرقابة من قبل 
  .دوائية المساهمة العامة األردنيةإدارات شركات الصناعة ال

نتائج التحليل اإلحصائي ) 7(كما يوضح الجدول رقم 
استخدام إدارات شركات الصناعة بمدى لألسئلة المتعلقة 

الدوائية المساهمة العامة األردنية الموازنات التقديرية في 
  .عمليات اتخاذ القرارات

ابي يتضح أن الوسط الحس) 7(جدول رقم اللى إبالرجوع 
لألسئلة ـ التي تقيس مدى استخدام الموازنات التقديرية في 
عمليات اتخاذ القرارات في شركات الصناعة الدوائية المساهمة 

درجة في حين كان ) 3.052(مجتمعة بلغ  العامة األردنية ـ
، وهذا يدل بوضوح على أن )0.719(نحراف المعياري الا

تخاذ القرارات في الموازنات التقديرية تستخدم في عمليات ا
  .شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية

 T-testاختبار الفرضية الفرعية الثالثة تم استخدام  بهدفو
لعينة واحدة، حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري لمدى استخدام الموازنات التقديرية في عمليات 

ويوضح للعينة الواحدة، ) t(اتخاذ القرارات، ثم أجري اختبار 
 .نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة) 8(الجدول رقم 
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  )5(الجدول رقم 
  نتائج قياس مدى استخدام الموازنات التقديرية

  .في عمليات الرقابة في شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية

t-value 
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

  العبارة
رقم 
  العبارة

للرقابة على عمليات الشركة  اًأساستستخدم الموازنات التقديرية   4.335  0.862  12.195
  .المختلفة

  ـ 26

إن استخدام الموازنات التقديرية يرشد المخطط إلى درجة تحقيق   3.979  0.797  9.672
  .الخطة ألهدافها من خالل عمليات الرقابة

  ـ 27

د من خالل الموازنات التقديرية من أن النتائج المحققة أو يتم التأك  3.894  1.042  6.756
  .المنجزة تطابق وتوافق الخطة

  ـ 28

التحقق من أن التنفيذ يسير وفق  فيتساعد الموازنات التقديرية   3.109  0.781  1.099
  .الخطة وفي اتجاه األهداف المخطط لها

  ـ 29

يساعد في ايجاد معايير واقعية  إن استخدام الموازنات التقديرية  4.109  0.935  9.339
  .موضوعية للرقابة

  ـ 30

إن الرقابة باستخدام الموازنات التقديرية تؤدي إلى التحقق من أن   4.013  0.685  12.679
االنجاز الحقيقي يتطابق مع النتائج المتوقعة أو األهداف التي 

  .خطط لها

  ـ 31

حدثان عن معلومات دقيقة متان تتالرقابة والتخطيط عمليتان متالز  3.428  0.693  4.863
  .تحققان باستخدام الموازنات التقديريةوت

  ـ 32

مقارنة األداء الفعلي مع  فييساعد استخدام الموازنات التقديرية   3.587  1.015  4.554
استكشاف وتحديد  فياألداء الذي كان متوقعا مما يساعد 

  .االنحرافات التي تتطلب عناية خاصة من قبل االدارة

33  -  

إجراء  فيإن إجراء الرقابة باستخدام الموازنات التقديرية يساعد   3.101  0.613  1.297
مالحظة وتعديل النشاطات بطريقة مؤداها أو هدفها تسهيل انجاز 

  . أهداف الشركة

34  -  

إن استخدام الموازنات التقديرية يؤدي إلى تقييم أداء الشركة   3.098  0.647  1.193
غرض إحداث التغييرات الضرورية والمناسبة وأنظمتها الفرعية ل

  .بهدف تحسين أداء العمليات االدارية

  ـ  35

  
  

4.819  
  

2.287  
  

7.145  
  
  
  

6.030  
  

0.150  

  
  

1.325  
  

1.112  
  

1.005  
  
  
  

1.217  
  

0.263  

  
  

3.811  
  

3.323  
  

3.912  
  
  
  

3.932  
  

3.005  

استخدام الموازنات التقديرية في عمليات الرقابة في الشركة إن 
   :يساعد في تحقيق أمور عديدة، منها

تنظيم عمل أو أكثر من أعمال الشركة بهدف تسهيل الوصول إلى 
  .أهداف الشركة

منح المديرين القدرة على التأكد من أن النشاطات الفعلية للشركة 
  .تتماشى مع النشاطات المخطط لها

معايير األداء المنسجمة مع أهداف التخطيط، إضافة إلى وضع 
وضع أنظمة للتغذية الراجعة بهدف مقارنة األداء الفعلي مع 
المعايير الموضوعة بغية تحديد االنحرافات واتخاذ االجراءات 

  .الضرورية لتصحيحها
التأكد من أن جميع مصادر الشركة مستثمرة بشكل فعال للوصول 

  .إلى أهدافها
  .ة ظروف عدم التأكد في البيئة التنظيمية للشركةمواجه

  
  

  ـ 36
  

  ـ 37
  

  ـ 38
  
  
  

  ـ 39
  

  ـ 40
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0.690  
  

2.377  
10.340  

1.198  
  

0.987  
0.763  

3.105  
  

3.298  
4.002  

مواجهة المخاطر التي قد تنتج عن العاملين والعمل على 
  .تصحيحها

  .الحيلولة دون حدوث أزمات إدارية ومواجهتها قبل تفاقمها
تحليل االنحرافات بغية الوقوف على أسباب نشوئها وتفسيرها 

  .واتخاذ االجراءات الالزمة لتصحيحها

  ـ 41
  

  ـ 42
  ـ 43

وضع منهجية عمل  فيتساعد الموازنات التقديرية كأداة للرقابة   3.159  1.007  1.243
استمرار عملها بنهج واحد حتى إذا  فيثابتة نسبيا تساعد االدارة 

  ).الرقابة المؤسسية(تغيرت مواقع المسؤولية في االدارة 

  ـ 44

تعد الموازنات التقديرية أداة مالئمة للرقابة في شركات الصناعات   4.010  0.791  10.054
  .الدوائية

  ـ 45

  جميع العبارات معا 3.411 0.918  3.525
  

  )6(الجدول رقم 
  .لعينة واحدة T-testنتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية حسب اختبار 

Sig  t 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط
 الحسابي

 المتغير

مدى استخدام الموازنات التقديرية في  3.411 0.918 3.525 0.002
 مساعدة إدارات الشركات في الرقابة 

  
  )7(الجدول رقم 

  نتائج قياس مدى استخدام الموازنات التقديرية
  .في عمليات اتخاذ القرارات في شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية

t-value 
االنحراف 
  المعياري

ط الوس
  الحسابي

  العبارة
رقم 
  العبارة

  ـ 46  .التخاذ القرارات في الشركة اًتستخدم الموازنات التقديرية أساس  3.105  0.826  1.001
إن نجاح االدارة في استخدام األساليب العلمية، ومنها الموازنات   3.487  0.861  4.454

  .ةالتقديرية، في اتخاذ القرارات يفرق بين االدارة الناجحة والفاشل
  ـ 47

إذا كانت االدارة تدور حول العقالنية والرشد في اتخاذ القرارات،   3.489  1.103  3.491
  .فإن استخدام الموازنات التقديرية يساعد في تحقيق ذلك بشكل كبير

  ـ 48

إن نجاح المدير في حل المشكالت واتخاذ القرارات يعتمد على   3.257  1.001  2.022
كلة وتطوير بدائل عملية باستخدام قدرته في تحديد أسباب المش

الموازنات التقديرية كأسلوب علمي لحل هذه المشكلة بغية التخلص 
  .من أسبابها

  ـ 49

اتخاذ القرارات  فيإن استخدام الموازنات التقديرية يساعد االدارة   4.008  0.852  9.316
  .من خالل اختيار بديل من بديلين أو أكثر

  ـ 50

تمد عملية اتخاذ القرارات كخطوة أو مرحلة من مراحل عملية تع  3.372  0.739  3.964
على استخدام أساليب ) عملية حل المشكالت(شاملة ومتكاملة 

  .علمية منها الموازنات التقديرية

  ـ 51

اتخاذ القرارات  فيإن استخدام الموازنات التقديرية يساعد االدارة   3.701  0.693  7.965
لالدارة أن تعرف بعض تحت ظروف المخاطرة، حيث يمكن 

التي تمكنها من اتخاذ القرارات في ظل  المهمةالمعلومات 
  .المخاطرة المحسوبة

  ـ 52
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تعد األساليب العلمية ومنها الموازنات التقديرية من األساليب   3.987  1.114  6.976
  .المساعدة في اتخاذ القرارات

53  -  

ازنات التقديرية لتحسين فعالية يستطيع المدير االستعانة بالمو  3.381  0.897  3.344
  . القرارات التي يتخذها

54  -  

لمدير فرصة امتالك اإن استخدام الموازنات التقديرية يمنح   3.109  0.859  1.000
  .مهارات اتخاذ القرارات وتطويرها

  ـ  55

  
  

1.535  
  

2.579  
  

1.711  
  

3.399  
3.460  

  
1.689  

  
1.037  

  
1.360  

  
  

1.113  
  

0.971  
  

1.003  
  

1.112  
1.008  

  
0.979  

  
0.873  

  
0.909  

  
  

3.217  
  

3.318  
  

3.218  
  

3.480  
3.443  

  
2.210  

  
3.115  

  
3.157  

إن استخدام الموازنات التقديرية في عمليات اتخاذ القرارات في 
   :الشركة يساعد في تحقيق أمور عديدة، منها

اختيار خطة عمل من بين عدة خيارات متاحة أمام االدارة بقصد 
  .حل مشكلة معينة

جعل المدير يتخذ القرارات تحت ظروف المعرفة الكافية، حيث 
  .يصبح لدى المدير معرفة كافية بكافة البدائل المتاحة

التقليل من مخاطر اتخاذ القرارات في ظل ظروف المخاطرة 
  .وعدم التأكد التام

  ).ترشيد القرارات(اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب 
ي عملية صناعة القرار وفي أي تحديد من يجب أن يشارك ف

  .مرحلة من مراحل اتخاذه
صناعة واتخاذ القرارات الجماعية المفيدة ذات التأثير على نجاح 

  .أعمال الشركة واستمراريتها
تقليل التكاليف المادية العالية المترتبة على صناعة واتخاذ 

  .القرارات
  .توفير معلومات كافية لصناعة واتخاذ القرارات الرشيدة

  
  

  ـ 56
  

  ـ 57
  

  ـ 58
  

  ـ 59
  ـ 60
  

  ـ 61
  

  ـ 62
  

  ـ 63
 فيتساعد الموازنات التقديرية كأداة مساعدة التخاذ القرارات   3.107  0.806  1.045

وضع منهجية عمل ثابتة نسبيا تساعد االدارة على استمرار عملها 
عملية (بنهج واحد حتى إذا تغيرت مواقع المسؤولية في االدارة 

  ).ت المؤسسيةاتخاذ القرارا

  ـ 64

تعد الموازنات التقديرية أداة مالئمة للمساعدة في اتخاذ القرارات   3.984  0.888  8.725
  .الرشيدة في شركات الصناعات الدوائية

  ـ 65

  جميع العبارات معا 3.052 0.719  0.569
  

  )8(الجدول رقم 
  .واحدة لعينة T-testنتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة حسب اختبار 

Sig.  t 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط
 الحسابي

 المتغير

مدى استخدام الموازنات التقديرية في  3.052 0.719 0.569 0.001
مساعدة إدارات الشركات في اتخاذ 

 القرارات 
  

أن المتوسط الحسابي إلجابات ) 8(رقم يتضح من الجدول 
يرية في عمليات األسئلة التي تقيس مدى استخدام الموازنات التقد

أكبر من المتوسط الحسابي  ، وهو)3.052(اتخاذ القرارات 
بلغت مستوى الداللة  )t(، كما أن قيمة )3(االفتراضي 

لذا يتم . فأقل) α  =0.05% ( 95اإلحصائية عند مستوى ثقة 
ن ادمية وقبول الفرضية البديلة، أي رفض الفرضية الع

اتخاذ القرارات من قبل  الموازنات التقديرية تستخدم في عمليات
  .إدارات شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية
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  اختبار الفرضية الرئيسية األولى تم استخدام بهدفو
T-test  لعينة واحدة، حيث تم حساب المتوسط الحسابي

واالنحراف المعياري لمدى استخدام الموازنات التقديرية في 
في الجداول (تخاذ القرارات عمليات التخطيط والرقابة وا

لعينة واحدة، ) t(، ثم أجري اختبار )7و 5و 3رقام ذوات األ
اختبار الفرضية الرئيسية  نتائج) 9(ويوضح الجدول رقم 

  .األولى
أن المتوسط الحسابي إلجابات ) 9(رقم يتضح من الجدول 

األسئلة التي تقيس مدى استخدام الموازنات التقديرية في 
 ، وهو)3.452(ط والرقابة واتخاذ القرارات عمليات التخطي

 )t(، كما أن قيمة )3(أكبر من المتوسط الحسابي االفتراضي 
  %  95بلغت مستوى الداللة اإلحصائية عند مستوى ثقة 

)α  =0.05 (دمية وقبول لذا يتم رفض الفرضية الع. فأقل
ن الموازنات التقديرية تستخدم في الفرضية البديلة، أي ا

لتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات من قبل إدارات عمليات ا
  .شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية

  ختبار الفرضية الرئيسية الثانيةا
Ho2:  ال تدرك إدارات شركات الصناعة الدوائية

المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات 
  .واتخاذ القراراتالتقديرية في عمليات التخطيط والرقابة 

نتائج التحليل اإلحصائي ) 10(يوضح الجدول رقم 
ادراك ادارت شركات الصناعة الدوائية بمدى لألسئلة المتعلقة 

المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات التقديرية 
  .في عمليات التخطيط

  
  )9(الجدول رقم 

  .لعينة واحدة T-testتبار نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى حسب اخ

Sig. (*)  t 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  الحسابي

 المتغير

مدى استخدام الموازنات التقديرية في مساعدة إدارات  3.452 0.876 4.077 0.000
 الشركات في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات

إال أن الحاسوب ال يظهر إال ثالث  ،ة قريبة جدا من الصفرتماما، وإنما هو قيم اًال يساوي صفر) .Sig(مستوى الداللة  (*)
  .خانات عشرية

  
  )10(الجدول رقم 

  نتائج قياس مدى ادراك ادارات شركات الصناعة الدوائية
  .المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات التقديرية في عمليات التخطيط

t-value 
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

  بارةالع
رقم 
  العبارة

تستخدم الموازنات التقديرية في الشركة كبرنامج عمل لتحقيق   4.420  0.779  14.353
  .أهداف الشركة المختلفة

  ـ 6

11.276  
  

تساعد الموازنات التقديرية في تحديد األهداف والزمن والموارد   4.001  0.699
  .التي تستخدم لتحقيق تلك األهداف

  ـ 7

تسهم الموازنات التقديرية في تحويل أهداف الشركة إلى بيانات   4.306  0.613  16.776
  .كمية قابلة للقياس

  ـ 8

وجود الموازنات التقديرية يلزم المديرين ورؤساء األقسام   4.404  0.730  15.144
بالتخطيط المبكر لألعمال التي ستنجز في دوائرهم وأقسامهم خالل 

  .الفترات القادمة

  ـ 9

ساعد الموازنات التقديرية في توجيه وتوزيع األموال المتاحة ت  3.890  0.759  9.233
لالستثمار بين االدارات واألقسام المختلفة في الشركة بصورة 

  .عادلة وبما ينسجم واحتياجاتها

  ـ 10

تساعد الموازنات التقديرية في ترجمة أهداف الشركة إلى خطط   4.240  0.762  12.813
  .عمل محددة

  ـ 11
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الموازنات التقديرية وسيلة يتم من خاللها الوصول إلى األهداف   4.003  0.753  10.488
  .المخططة

  ـ 12

تشتمل الموازنات التقديرية ضمنيا على مفاهيم للعمل االيجابي   3.951  0.952  7.866
  .الهادف المخطط

13  -  

توفير نظرة مستقبلية تهدف إلى  فيتساعد الموازنات التقديرية   3.895  0.752  9.371
  . بؤ باالحتياجات في ضوء االمكانات المتاحةالتن

14  -  

إذا كان التخطيط ضروريا لنجاح االدارة ووسيلة لتحقيق األهداف،   4.860  0.417  35.121
فإن استخدام الموازنات التقديرية ضرورة لتحقيق أهداف التخطيط 

  .الناجح

  ـ  15

  
  

14.065  
  

11.484  
  

15.210  
  

17.506  
11.637  

  
9.850  

  
16.615  

  
32.421  

  
  

0.716  
  

0.687  
  

0.571  
  

0.775  
0.816  

  
0.805  

  
0.536  

  
0.349  

  
  

4.279  
  

4.002  
  

4.103  
  

4.723  
4.206  

  
4.007  

  
4.131  

  
4.437  

إن استخدام الموازنات التقديرية في عمليات التخطيط في الشركة 
   :يساعد في تحقيق أمور عديدة، منها

التي تسعى الشركة التركيز في تحقيق األهداف  فيمساعدة االدارة 
  .لتحقيقها

مواجهة التغيرات والتحديات التي يشهدها العالم المتطور اليوم في 
  .مجال األعمال

تقليل التكاليف وتجنب الهدر االداري واستخدام الموارد بشكل 
  .اقتصادي

  .تقسيم العمل وتحديد الصالحيات والمسؤوليات بشكل أكثر دقة
أثناء تنفيذ في جه الشركة تجنب المشاكل والصعوبات التي توا

  .العمل المخطط
دون التخطيط وأدواته ال توجد وظيفة إيجاد وظيفة الرقابة؛ إذ 

  .الرقابة
تراكم الخبرات واستخدامها في التغذية الراجعة بعملية اتخاذ 

  .القرارات
استخدام معايير األداء والتعرف إلى مختلف أوجه نشاطات 

  .الشركة

  
  

  ـ 16
  

  ـ 17
  

  ـ 18
  

  ـ 19
  ـ 20
  

  ـ 21
  

  ـ 22
  

  ـ 23

وضع منهجية عمل  فيتساعد الموازنات التقديرية كأداة للتخطيط   4.228  0.681  14.199
استمرار عملها بنهج واحد حتى إذا  فيثابتة نسبيا تساعد االدارة 

  ).التخطيط المؤسسي(تغيرت مواقع المسؤولية في االدارة 

  ـ 24

لتقديرية أداة مالئمة للتخطيط في شركات تعد الموازنات ا  4.778  0.782  17.903
  .الصناعات الدوائية

  ـ 25

  جميع العبارات معا 4.243 0.683  14.330
  
  

يتضح أن الوسط ) 10(جدول رقم اللى إبالرجوع 
الحسابي لألسئلة ـ التي تقيس مدى إدراك ادارات شركات 
الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام 

مجتمعة بلغ  موازنات التقديرية في عمليات التخطيط ـال
، )0.683(نحراف المعياري الدرجة في حين كان ا) 4.243(

وهذا يدل بوضوح على أن إدارات شركات الصناعة الدوائية 
المساهمة العامة األردنية تدرك أهمية استخدام الموازنات 

  .التقديرية في عمليات التخطيط
 T-testالفرعية األولى تم استخدام اختبار الفرضية  بهدفو

لعينة واحدة، حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري لمدى إدراك إدارات شركات الصناعة الدوائية 
المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات التقديرية في 

ويوضح لعينة واحدة، ) t(عمليات التخطيط، ثم أجري اختبار 
  .ج اختبار الفرضية الفرعية األولىنتائ) 11(رقم  الجدول
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أن المتوسط الحسابي إلجابات ) 11(يتضح من الجدول 
األسئلة التي تقيس مدى إدراك إدارات شركات الصناعة 
الدوائية المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات 

أكبر من  ، وهو)4.243(التقديرية في عمليات التخطيط 
بلغت  )t(، كما أن قيمة )3(ط الحسابي االفتراضي المتوس

  %  95مستوى الداللة اإلحصائية عند مستوى ثقة 
)α  =0.05 (دمية وقبول لذا يتم رفض الفرضية الع. فأقل

إدارات شركات الصناعة الدوائية ن الفرضية البديلة، أي ا
المساهمة العامة األردنية تدرك أهمية استخدام الموازنات 

  .ة في عمليات التخطيطالتقديري
نتائج التحليل اإلحصائي ) 12(ويوضح الجدول رقم 

ادراك ادارت شركات الصناعة الدوائية بمدى لألسئلة المتعلقة 
المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات التقديرية 

 .في عمليات الرقابة
  

  )11(الجدول رقم 
  .لعينة واحدة T-testسب اختبار نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى ح

Sig. (*)  t 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  الحسابي

 المتغير

مدى إدراك إدارات شركات الصناعة الدوائية المساهمة  4.243 0.683 14.330 0.000
العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات التقديرية في 

 التخطيط
إال أن الحاسوب ال يظهر إال ثالث  ،تماما، وإنما هو قيمة قريبة جدا من الصفر اًفرال يساوي ص) .Sig(مستوى الداللة  (*) 

  .خانات عشرية
  

  )12(الجدول رقم 
  نتائج قياس مدى ادراك ادارات شركات الصناعة الدوائية

  .المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات التقديرية في عمليات الرقابة

t-value 
االنحراف 

  معياريال
الوسط 
  الحسابي

  العبارة
رقم 
  العبارة

للرقابة على عمليات الشركة  اًأساستستخدم الموازنات التقديرية   4.351  0.892  11.926
  .المختلفة

  ـ 26

إن استخدام الموازنات التقديرية يرشد المخطط إلى درجة تحقيق   4.526  0.789  15.229
  .الخطة ألهدافها من خالل عمليات الرقابة

  ـ 27

يتم التأكد من خالل الموازنات التقديرية من أن النتائج المحققة أو   4.338  0.687  15.335
  .المنجزة تطابق وتوافق الخطة

  ـ 28

التحقق من أن التنفيذ يسير وفق  فيتساعد الموازنات التقديرية   4.279  0.872  11.549
  .الخطة وفي اتجاه األهداف المخطط لها

  ـ 29

إن استخدام الموازنات التقديرية يساعد في ايجاد معايير واقعية   4.910  0.521  28.866
  .موضوعية للرقابة

  ـ 30

إن الرقابة باستخدام الموازنات التقديرية تؤدي إلى التحقق من أن   4.013  0.961  8.300
االنجاز الحقيقي يتطابق مع النتائج المتوقعة أو األهداف التي 

  .خطط لها

  ـ 31

الرقابة والتخطيط عمليتان متالزمتان تتحدثان عن معلومات دقيقة   4.287  0.827  12.254
  .تحققان باستخدام الموازنات التقديريةتو

  ـ 32

مقارنة األداء الفعلي مع  فييساعد استخدام الموازنات التقديرية   4.117  0.726  12.115
استكشاف وتحديد  فياألداء الذي كان متوقعا مما يساعد 

  .تطلب عناية خاصة من قبل االدارةاالنحرافات التي ت

33  -  
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إجراء  فيإن إجراء الرقابة باستخدام الموازنات التقديرية يساعد   4.100  0.721  12.013
مالحظة وتعديل النشاطات بطريقة مؤداها أو هدفها تسهيل انجاز 

  . أهداف الشركة

34  -  

قييم أداء الشركة إن استخدام الموازنات التقديرية يؤدي إلى ت  3.980  0.999  7.724
وأنظمتها الفرعية لغرض إحداث التغييرات الضرورية والمناسبة 

  .بهدف تحسين أداء العمليات االدارية

  ـ  35

  
  

7.765  
  

8.034  
  

7.741  
  
  
  

11.192  
  

11.026  
7.866  

  
10.098  
15.173  

  
  

1.013  
  

0.987  
  

1.004  
  
  
  

0.871  
  

0.792  
0.986  

  
0.871  
0.685  

  
  

3.999  
  

4.007  
  

3.987  
  
  
  

4.238  
  

4.109  
3.985  

  
4.117  
4.320  

إن استخدام الموازنات التقديرية في عمليات الرقابة في الشركة 
   :يساعد في تحقيق أمور عديدة، منها

تنظيم عمل أو أكثر من أعمال الشركة بهدف تسهيل الوصول إلى 
  .أهداف الشركة

كة منح المديرين القدرة على التأكد من أن النشاطات الفعلية للشر
  .تتماشى مع النشاطات المخطط لها

وضع معايير األداء المنسجمة مع أهداف التخطيط، إضافة إلى 
وضع أنظمة للتغذية الراجعة بهدف مقارنة األداء الفعلي مع 
المعايير الموضوعة بغية تحديد االنحرافات واتخاذ االجراءات 

  .الضرورية لتصحيحها
رة بشكل فعال للوصول التأكد من أن جميع مصادر الشركة مستثم

  .إلى أهدافها
  .مواجهة ظروف عدم التأكد في البيئة التنظيمية للشركة

مواجهة المخاطر التي قد تنتج عن العاملين والعمل على 
  .تصحيحها

  .الحيلولة دون حدوث أزمات إدارية ومواجهتها قبل تفاقمها
تحليل االنحرافات بغية الوقوف على أسباب نشوئها وتفسيرها 

  .خاذ االجراءات الالزمة لتصحيحهاوات

  
  

  ـ 36
  

  ـ 37
  

  ـ 38
  
  
  

  ـ 39
  

  ـ 40
  ـ 41
  

  ـ 42
  ـ 43

وضع منهجية عمل  فيتساعد الموازنات التقديرية كأداة للرقابة   4.331  0.673  15.573
ثابتة نسبيا تساعد االدارة على استمرار عملها بنهج واحد حتى إذا 

  ).لرقابة المؤسسيةا(تغيرت مواقع المسؤولية في االدارة 

  ـ 44

تعد الموازنات التقديرية أداة مالئمة للرقابة في شركات الصناعات   4.689  0.471  28.236
  .الدوائية

  ـ 45

  جميع العبارات معا 4.234 0.681  14.268
  
  

يتضح أن الوسط ) 12(جدول رقم اللى إبالرجوع 
التي تقيس مدى إدراك ادارات شركات  -الحسابي لألسئلة 

الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام 
مجتمعة بلغ  - الموازنات التقديرية في عمليات الرقابة 

، )0.681(نحراف المعياري الدرجة في حين كان ا) 4.234(
وهذا يدل بوضوح على أن إدارات شركات الصناعة الدوائية 

موازنات المساهمة العامة األردنية تدرك أهمية استخدام ال
  .التقديرية في عمليات الرقابة

 T-testاختبار الفرضية الفرعية الثانية تم استخدام  بهدفو

لعينة واحدة، حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري لمدى إدراك إدارات شركات الصناعة الدوائية 
المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات التقديرية 

ويوضح لعينة واحدة، ) t(مليات الرقابة، ثم أجري اختبار في ع
  .اختبار الفرضية الفرعية الثانية نتائج) 13(الجدول رقم 

أن المتوسط الحسابي إلجابات ) 13(يتضح من الجدول 
األسئلة التي تقيس مدى إدراك إدارات شركات الصناعة 

زنات الدوائية المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الموا
أكبر من  ، وهو)4.234(التقديرية في عمليات الرقابة 
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بلغت  )t(، كما أن قيمة )3(المتوسط الحسابي االفتراضي 
=  α% ( 95مستوى الداللة اإلحصائية عند مستوى ثقة 

لذا يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية . فأقل) 0.05
ساهمة إدارات شركات الصناعة الدوائية المن االبديلة، أي 

العامة األردنية تدرك أهمية استخدام الموازنات التقديرية في 

  .عمليات الرقابة
نتائج التحليل اإلحصائي ) 14(كما يوضح الجدول رقم 

ادراك ادارت شركات الصناعة الدوائية بمدى لألسئلة المتعلقة 
المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات التقديرية 

 .خاذ القراراتفي عمليات ات
  

  )13(الجدول رقم 
  .لعينة واحدة T-testنتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية حسب اختبار 

Sig. (*)  t 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط
  الحسابي

 المتغير

مدى إدراك إدارات شركات الصناعة الدوائية  4.234 0.681 14.268 0.000
م الموازنات المساهمة العامة األردنية أهمية استخدا

 التقديرية في الرقابة
إال أن الحاسوب ال يظهر إال ثالث  ،تماما، وإنما هو قيمة قريبة جدا من الصفر اًال يساوي صفر) .Sig(مستوى الداللة  (*)

  .خانات عشرية
  

  )14(الجدول رقم 
  نتائج قياس مدى ادراك ادارات شركات الصناعة الدوائية

  ية استخدام الموازنات التقديرية في عمليات اتخاذ القراراتالمساهمة العامة األردنية أهم

t-value 
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

  العبارة
رقم 
  العبارة

  ـ 46  .تستخدم الموازنات التقديرية كأساس التخاذ القرارات في الشركة  4.226  0.582  16.587
العلمية، ومنها الموازنات  إن نجاح االدارة في استخدام األساليب  4.712  0.781  17.260

  .التقديرية، في اتخاذ القرارات يفرق بين االدارة الناجحة والفاشلة
  ـ 47

إذا كانت االدارة تدور حول العقالنية والرشد في اتخاذ القرارات،   4.666  0.687  19.095
  .فإن استخدام الموازنات التقديرية يساعد في تحقيق ذلك بشكل كبير

  ـ 48

إن نجاح المدير في حل المشكالت واتخاذ القرارات يعتمد على   4.017  0.978  8.188
قدرته في تحديد أسباب المشكلة وتطوير بدائل عملية باستخدام 
الموازنات التقديرية كأسلوب علمي لحل هذه المشكلة بغية التخلص 

  .من أسبابها

  ـ 49

اتخاذ القرارات  فيدارة إن استخدام الموازنات التقديرية يساعد اال  4.006  0.887  8.930
  .من خالل اختيار بديل من بديلين أو أكثر

  ـ 50

تعتمد عملية اتخاذ القرارات كخطوة أو مرحلة من مراحل عملية   4.313  0.680  15.204
على استخدام أساليب ) عملية حل المشكالت(شاملة ومتكاملة 

  .علمية منها الموازنات التقديرية

  ـ 51

اتخاذ القرارات  فين استخدام الموازنات التقديرية يساعد االدارة إ  4.829  0.610  23.609
تحت ظروف المخاطرة، حيث يمكن لالدارة أن تعرف بعض 

التي تمكنها من اتخاذ القرارات في ظل  المهمةالمعلومات 
  .المخاطرة المحسوبة

  ـ 52

األساليب  تعد األساليب العلمية ومنها الموازنات التقديرية من  4.118  0.867  10.154
  .المساعدة في اتخاذ القرارات

53  -  
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يستطيع المدير االستعانة بالموازنات التقديرية لتحسين فعالية   4.237  0.580  16.793
  . القرارات التي يتخذها

54  -  

لمدير فرصة امتالك اإن استخدام الموازنات التقديرية يمنح   3.981  1.012  7.633
  .مهارات اتخاذ القرارات وتطويرها

  ـ  55

  
  

6.678  
  

11.132  
  

13.674  
  

9.933  
9.012  

  
8.712  

  
16.114  

  
18.386  

  
  

1.040  
  

0.783  
  

0.691  
  

0.887  
0.775  

  
0.705  

  
0.689  

  
0.573  

  
  

3.882  
  

4.107  
  

4.200  
  

4.119  
3.887  

  
3.780  

  
4.410  

  
4.338  

إن استخدام الموازنات التقديرية في عمليات اتخاذ القرارات في 
   :قيق أمور عديدة، منهاالشركة يساعد في تح

اختيار خطة عمل من بين عدة خيارات متاحة أمام االدارة بقصد 
  .حل مشكلة معينة

جعل المدير يتخذ القرارات تحت ظروف المعرفة الكافية، حيث 
  .يصبح لدى المدير معرفة كافية بكافة البدائل المتاحة

التقليل من مخاطر اتخاذ القرارات في ظل ظروف المخاطرة 
  .دم التأكد التاموع

  ).ترشيد القرارات(اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب 
تحديد من يجب أن يشارك في عملية صناعة القرار وفي أي 

  .مرحلة من مراحل اتخاذه
نجاح  فيصناعة واتخاذ القرارات الجماعية المفيدة ذات التأثير 

  .أعمال الشركة واستمراريتها
العالية المترتبة على صناعة واتخاذ تقليل التكاليف المادية 

  .القرارات
  .توفير معلومات كافية لصناعة واتخاذ القرارات الرشيدة

  
  

  ـ 56
  

  ـ 57
  

  ـ 58
  

  ـ 59
  ـ 60
  

  ـ 61
  

  ـ 62
  

  ـ 63
 فيتساعد الموازنات التقديرية كأداة مساعدة التخاذ القرارات   4.129  0.660  13.469

استمرار عملها  فيالدارة وضع منهجية عمل ثابتة نسبيا تساعد ا
عملية (بنهج واحد حتى إذا تغيرت مواقع المسؤولية في االدارة 

  ).اتخاذ القرارات المؤسسية

  ـ 64

تعد الموازنات التقديرية أداة مالئمة للمساعدة في اتخاذ القرارات   4.441  0.683  16.613
  .الرشيدة في شركات الصناعات الدوائية

  ـ 65

  جميع العبارات معا 4.220 0.619  15.519
  
  

يتضح أن الوسط ) 14(جدول رقم اللى إبالرجوع 
الحسابي لألسئلة ـ التي تقيس مدى إدراك ادارات شركات 
الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام 

مجتمعة  الموازنات التقديرية في عمليات اتخاذ القرارات ـ
نحراف المعياري الدرجة في حين كان ا) 4.220(بلغ 

، وهذا يدل بوضوح على أن إدارات شركات )0.619(
الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية تدرك أهمية 

  .استخدام الموازنات التقديرية في عمليات اتخاذ القرارات
 T-testاختبار الفرضية الفرعية الثالثة تم استخدام  بهدفو

الحسابي واالنحراف لعينة واحدة، حيث تم حساب المتوسط 
المعياري لمدى إدراك إدارات شركات الصناعة الدوائية 
المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات التقديرية في 

لعينة واحدة، ) t(ثم أجري اختبار عمليات اتخاذ القرارات،
  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة) 15(ويوضح الجدول رقم 
أن المتوسط الحسابي ) 15( رقم وليتضح من الجد

إلجابات األسئلة التي تقيس مدى إدراك إدارات شركات 
الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام 

، )4.220(الموازنات التقديرية في عمليات اتخاذ القرارات 
، كما أن )3(أكبر من المتوسط الحسابي االفتراضي  وهو
 95توى الداللة اإلحصائية عند مستوى ثقة بلغت مس )t(قيمة 
) %α  =0.05 (لذا يتم رفض الفرضية العدمية وقبول . فأقل

إدارات شركات الصناعة الدوائية ن االفرضية البديلة، أي 
المساهمة العامة األردنية تدرك أهمية استخدام الموازنات 

  .التقديرية في عمليات اتخاذ القرارات
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 T-testالرئيسة الثانية تم استخدام اختبار الفرضية  بهدفو
لعينة واحدة، حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري لمدى إدراك إدارات شركات الصناعة الدوائية 
المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات التقديرية 

في الجداول (في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات 
لعينة ) t(، ثم أجري اختبار )14و 12و 10رقام ذوات األ
نتائج اختبار الفرضية ) 16(ويوضح الجدول رقم واحدة، 

 .الرئيسية الثانية
  

  )15(الجدول رقم 
  .لعينة واحدة T-testنتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة حسب اختبار 

Sig. (*)  t 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  الحسابي

 المتغير

مدى إدراك إدارات شركات الصناعة الدوائية المساهمة  4.220 0.619 15.519 0.000
العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات التقديرية في 

 اتخاذ القرارات
ت إال أن الحاسوب ال يظهر إال ثالث خانا ،تماما، وإنما هو قيمة قريبة جدا من الصفر اًال يساوي صفر) .Sig(مستوى الداللة  (*)

  .عشرية
  

  )16(الجدول رقم 
  .لعينة واحدة T-testنتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية حسب اختبار 

Sig. (*)  t 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط
 الحسابي

 المتغير

مدى إدراك إدارات شركات الصناعة الدوائية  4.232 0.628 15.447 0.000
وازنات المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام الم

 التقديرية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات
إال أن الحاسوب ال يظهر إال  ،تماما، وإنما هو قيمة قريبة جدا من الصفر اًال يساوي صفر) .Sig(مستوى الداللة  (*)

  .ثالث خانات عشرية
  

أن المتوسط الحسابي ) 16(رقم يتضح من الجدول 
دراك إدارات شركات إلجابات األسئلة التي تقيس مدى إ

الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية أهمية استخدام 
الموازنات التقديرية في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ 

أكبر من المتوسط الحسابي  ، وهو)4.232(القرارات 
بلغت مستوى الداللة  )t(، كما أن قيمة )3(االفتراضي 

لذا يتم . فأقل) α  =0.05% ( 95اإلحصائية عند مستوى ثقة 
ن دمية وقبول الفرضية البديلة، أي ارفض الفرضية الع

إدارات شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية 
تدرك أهمية استخدام الموازنات التقديرية في عمليات 

  .التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات
  

  الثالثة الرئيسية اختبار الفرضية
Ho3: تحد من االستخدام ) محددات(عوقات ال توجد م

األمثل للموازنات التقديرية في عمليات التخطيط والرقابة 
واتخاذ القرارات في شركات الصناعة الدوائية المساهمة 

  .العامة األردنية
االستخدام األمثل ) محددات(معوقات لى إبهدف التعرف 

 للموازنات التقديرية في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ
شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة القرارات في 

واستخدام من االستبانة،  ثالثال، تم وضع القسم األردنية
إلى حد كبير جدا، إلى حد (مقياس ليكرت بدرجاته الخمس 

) كبير، إلى حد متوسط، إلى حد قليل، إلى حد قليل جدا
درجات أسئلة هذا القسم من االستبانة، وأعطيت ال عنلإلجابة 

) 17(ويوضح الجدول رقم . على التوالي) 1، 2، 3، 4، 5(
) محددات(الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعوقات 

االستخدام األمثل للموازنات التقديرية في عمليات التخطيط 
  .والرقابة واتخاذ القرارات

يتضح من الجدول السابق أن هناك تفاوتا في األوساط 
استخدام ) محددات(المعيارية لمعوقات  الحسابية واالنحرافات

الموازنات التقديرية، وأن أكثر هذه المعوقات أهمية من وجهة 
نظر إدارات شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة 
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األردنية هو عدم الثقة الكافية لدى إدارة الشركة باألرقام المتنبأ 
الحسابي  إذ بلغ الوسط قديرية؛بها والواردة في الموازنات الت

، يليه في )0.571(وبانحراف معياري ) 4.341(لهذا المعوق 
األهمية عدم اعتماد االدارة في قراراتها على بيانات ومعلومات 
معدة وفق أسس علمية واضحة، حيث بلغ وسطه الحسابي 

في حين كان أقل  ،)0.658(وبانحراف معياري ) 4.237(
شركة الالمعوقات أهمية عدم وجود أشخاص مؤهلين في 

) 3.450(إذ بلغ وسطها الحسابي  إلعداد الموازنات التقديرية؛
ويمكن تفسير ذلك من منطلق ). 0.983(وبانحراف معياري 

ارتفاع درجة التأهيل العلمي للعاملين في الدوائر المالية 
واألقسام المحاسبية في شركات الصناعة الدوائية المساهمة 

ة الجامعية األولى كحد لدرجالعامة األردنية وحصولهم على ا
ما يجعلهم قادرين على إعداد الموازنات التقديرية أدنى وهو 

 .وعدم اعتبار إعدادها معوقا يحول دون استخدامها بشكل فعال
  

  )17(الجدول رقم 
  استخدام الموازنات التقديرية) محددات(معوقات 

  .الدوائية المساهمة العامة األردنيةفي عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في شركات الصناعة 
رقم 
  العبارة

 )المحددات(المعوقات 
الوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

t-value 

عدم قناعة االدارة العليا في الشركة بضرورة مشاركة جميع المستويات   ـ 66
  .االدارية في إعداد الموازنات التقديرية

4.018  0.861  9.310  

عن الموازنة عند إعداد ) الراجعة(التغذية العكسية  عدم االستفادة من  ـ 67
   .الموازنات التقديرية للفترات الالحقة

3.896  0.789  8.942  

عدم وضوح أهداف الشركة واستراتيجياتها مما يجعل من الصعب ترجمة   ـ 68
   .هذه األهداف واالستراتيجيات في موازنات تقديرية قابلة للتطبيق

4.107  0.663  13.147  

عدم الثقة الكافية لدى إدارة الشركة باألرقام المتنبأ بها والواردة في   ـ 69
  .الموازنات التقديرية

4.341  0.571  18.492  

  3.605  0.983  3.450  .عدم وجود أشخاص مؤهلين في الشركة إلعداد الموازنات التقديرية  ـ 70
داء عدم الرغبة في االفصاح عن وجود انحرافات نتيجة مقارنة األ  ـ 71

  .الفعلي باألداء المخطط
4.004  0.710  11.135  

ولين في حالة سؤولية واألشخاص المؤالتهرب من تحديد نقاط المس  ـ 72
  .وجود انحرافات في األداء الفعلي مقارنة باألداء المخطط

4.114  0.679  12.918  

عدم اعتماد االدارة في قراراتها على بيانات ومعلومات معدة وفق أسس   ـ 73
  .ية واضحةعلم

4.237  0.658  14.803  

عدم إلمام متخذي القرارات في الشركة بكيفية قراءة األرقام الواردة في   ـ 74
   .الموازنات التقديرية وتحليلها وترجمتها إلى قرارات رشيدة

4.117  0.705  12.476  

أن وجود انحرافات في الموازنات التقديرية ـ اعتقاد إدارة الشركة   ـ 75
معالجتها ـ يعطي صورة سلبية عن عمل االدارة أمام  تحتى لو تم

   .المالكين والعاملين في الشركة

4.185  0.600  15.551  

  12.000  0.687 4.047 جميعا) المحددات(المعوقات 
  

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي للمعوقات جميعا 
، مما يعني أن )0.687(وبانحراف معياري ) 4.047(بلغ 

تحول دون االستخدام األمثل ) محددات(هناك معوقات 
للموازنات التقديرية في عميات التخطيط والرقابة واتخاذ 
القرارات في شركات الصناعة الدوائية المساهمة العامة 

  .األردنية

لعينة واحدة،  T-testاختبار الفرضية تم استخدام  بهدفو
 حيث تم استخدام المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري

تحول دون االستخدام األمثل ) محددات(العام لوجود معوقات 
للموازنات التقديرية في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ 

ويوضح الجدول لعينة واحدة، ) t(القرارات، ثم أجري اختبار 
  .نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة) 18(رقم 



  2009، 2، العدد 36لعلوم اإلدارية، المجلّد ، ادراسات

- 437 -  

  )18(الجدول رقم 
  .لعينة واحدة T-testسية الثالثة حسب اختبار نتائج اختبار الفرضية الرئي

Sig. (*) t 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط
  الحسابي

 المتغير

تحد من االستخدام األمثل ) محددات(وجود معوقات  4.047 0.687 12.000 0.000
للموازنات التقديرية في عمليات التخطيط والرقابة 

 واتخاذ القرارات
إال أن الحاسوب ال يظهر إال ثالث  ،تماما، وإنما هو قيمة قريبة جدا من الصفر اًال يساوي صفر) .Sig(مستوى الداللة  (*)

  . خانات عشرية
  

أن المتوسط الحسابي ) 18(رقم يتضح من الجدول 
تحد من ) محددات(إلجابات األسئلة التي تقيس وجود معوقات 

االستخدام األمثل للموازنات التقديرية في عمليات التخطيط 
أكبر من المتوسط  ، وهو)4.047(والرقابة واتخاذ القرارات 

بلغت مستوى )  t(، كما أن قيمة )3(الحسابي االفتراضي 
. فأقل) α  =0.05% ( 95الداللة اإلحصائية عند مستوى ثقة 

ن الذا يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي 
تحد من االستخدام التي ) المحددات(هناك العديد من المعوقات 

األمثل للموازنات التقديرية في عمليات التخطيط والرقابة 
واتخاذ القرارات في شركات الصناعة الدوائية المساهمة 

  . العامة األردنية
  

  نتائج الدراسة. 6
  

من خالل تحليل إجابات االستبانات واختبار الفرضيات 
و يمكن تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها على النح

  :التالي
تستخدم إدارات شركات الصناعة الدوائية المساهمة . 1

العامة األردنية الموازنات التقديرية في عمليات التخطيط 
والرقابة واتخاذ القرارات، حيث بلغ الوسط الحسابي للعبارات 
التي تقيس مدى استخدام الموازنات التقديرية في عمليات 

) 3.452(جتمعة التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات م
، غير أن هناك تفاوتاً في مدى )0.876(وبانحراف معياري 

، حيث تبلغ ةاستخدام الموازنات التقديرية في المجاالت الثالث
بمتوسط حسابي (أعلى درجة استخدام في مجال التخطيط 

وأقل درجة استخدام في مجال ) 3.893 مقداره لالجابات
  ).3.052 مقداره اتبمتوسط حسابي لالجاب(اتخاذ القرارات 

تدرك إدارات شركات الصناعة الدوائية المساهمة . 2
العامة األردنية أهمية استخدام الموازنات التقديرية في 
عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، حيث بلغ الوسط 

الحسابي الجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات التي 
لموازنات التقديرية في تقيس مدى إدراك أهمية استخدام ا

) 4.232(عة عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات مجتم
، وهذه النتيجة تتفق مع ما )0.628( وبانحراف معياري متدنٍ

؛ السعيدات، Epstein and Manzoni, 2002(أشار إليه 
؛ 2004؛ بن إبراهيم،  Wijewardena et al., 2004؛2003

  ).2005بطاينة، 
عة لدى إدارات شركات الصناعة الدوائية هناك قنا. 3

أن استخدام الموازنات التقديرية في بالمساهمة العامة األردنية 
وضع  فيعمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات يساعد 

استمرار عملها  فيمنهجية عمل ثابتة نسبيا تساعد االدارة 
بنهج واحد حتى إذا تغيرت مواقع المسئولية في االدارة، 

  :األمر الذي يقود إلى تعزيز المؤسسية في عمليات
التخطيط، حيث بلغ الوسط الحسابي الجابات أفراد عينة . أ

  ).4.228(الدراسة للعبارة التي تقيس هذا المتغير 
الرقابة، حيث بلغ الوسط الحسابي الجابات أفراد عينة . ب

  ).4.331(الدراسة للعبارة التي تقيس هذا المتغير 
لقرارات، حيث بلغ الوسط الحسابي الجابات أفراد اتخاذ ا. ج

  ).4.129(عينة الدراسة للعبارة التي تقيس هذا المتغير 
التي تحول ) المحددات(هناك العديد من المعوقات . 4

دون االستخدام الفعال للموازنات التقديرية في عمليات 
 ةقابة واتخاذ القرارات في شركات الصناعرالتخطيط وال

  :منهالمساهمة العامة األردنية، الدوائية ا
عدم الثقة الكافية لدى إدارة الشركة باألرقام المتنبأ بها * 

 بلغ بوسط حسابي(والواردة في الموازنات التقديرية 
4.341(.  

عدم اعتماد االدارة في قراراتها على بيانات ومعلومات * 
 بلغ بوسط حسابي(معدة وفق أسس علمية واضحة 

4.237(.  
أن وجود انحرافات في الموازنات إدارة الشركة اعتقاد * 
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يعطي صورة سلبية  -معالجتها  تحتى لو تم -التقديرية 
عن عمل االدارة أمام المالكين والعاملين في الشركة 

  ). 4.185 بلغ بوسط حسابي(
  

  التوصيات. 7
  

بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج في هذ الدراسة، 
  :فإن الباحث يوصي بما يلي

تعزيز استخدام الموازنات التقديرية في عمليات . 1
ن إعداد إإذ  تخطيط في شركات الصناعة الدوائية؛ال

الموازنات يساعد في توجيه وتوزيع األموال المتاحة 
لالستثمار بين االدارات واألقسام المختلفة في الشركة بصورة 
عادلة وبما ينسجم واحتياجاتها، ناهيك عن أن الموازنات 

ديرية تساعد في ترجمة أهداف الشركة إلى خطط عمل التق
  .قابلة للتنفيذ

تعزيز استخدام الموازنات التقديرية في عمليات . 2
الرقابة في شركات الصناعة الدوائية، بما توفره هذه 
الموازنات من القدرة على التحقق من أن االنجاز الحقيقي 

، إضافة يتطابق مع النتائج المتوقعة واألهداف المخطط لها
إلى التأكد من أن جميع مصادر الشركة مستثمرة بصورة 

فعالة للوصول إلى أهدافها، والحيلولة دون حدوث أزمات 
  .إدارية ومواجهتها قبل تفاقمها

تعزيز استخدام الموازنات التقديرية في عمليات اتخاذ . 3
القرارات في شركات الصناعة الدوائية، لقدرتها على تحسين 

ارات المتخذة ورشدها، وتعزيز مهارات اتخاذ فعالية القر
القرارات لدى المديرين وتطويرها، إضافة إلى تقليل التكاليف 
المادية العالية المترتبة على صناعة واتخاذ القرارات إذا لم 

  .تتم وفق أسس علمية صحيحة
استخدام الموازنات ) محددات(معالجة معوقات . 4

ثقة باألرقام المتنبأ بها التقديرية من خالل تأكيد وجوب ال
نه يتم التنبؤ بها وفق اوالواردة في الموازنات التقديرية سيما 

أسس علمية موضوعية، إضافة إلى كون هذه األرقام مرشدا 
وليست المصدر الوحيد الذي يتم االعتماد عليه في التخطيط 

  .والرقابة واتخاذ القرارات
استخدام إجراء المزيد من البحوث حول سبل تعزيز . 5

الموازنات في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في 
القطاعات االقتصادية المختلفة باعتبارها وسيلة فاعلة في 
مساعدة االدارة في عملياتها من أجل تحقيق ميزة تنافسية في 
  . ظل المنافسة العالمية وتحديات العولمة المتزايدة والمتسارعة
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Extent of Using Budgets in Planning, Control and Decision Making in the Jordanian 

Pharmaceutical Public Shareholding Companies 
 

Waleed Z. Siyam * 

 

ABSTRACT 
This study is intended to determine how far budgets are used in planning, control and decision making in the 
Jordanian pharmaceutical public shareholding companies, through identifying the extent of contribution by the 
budgets in assisting management in performing its administrative functions and studying how such budgets are 
used in reality. It is also intended to find out how far the companies’ management are aware of the importance of 
using these budgets along with the obstacles (constraints) facing the optimal use. 

To attain these objectives, a questionnaire was designed and handed out to the financial managers, finance and 
accounting department personnel of seven Jordanian pharmaceutical public shareholding companies listed at the 
Amman Stock Exchange (Amman Bourse) at the beginning of the year 2007. Seventy questionnaires were 
distributed out of which 62 questionnaires were approved for analysis and research purposes, i.e. nearly 89% of 
the distributed questionnaires. 

Results of the study showed that budgets are helpful in terms of assisting management in carrying out its 
administrative tasks and that companies' managements are largely aware of the importance of using such budgets 
in planning, control and decision making operations notwithstanding the average use of these budgets in reality. 
It was also found that there are numerous constraints facing the optimal use of budgets, mainly the unreliability 
of figures predicted and used in the budgets. 

Keywords: Budgets, Planning, Control, Decision Making, Pharmaceutical Companies. 
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