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تقويم مداخل صناعة قرارات الموازنة ومدى تطبيقها في المنظمات
بالتركيز على المدخل السياسي
دراسة ريادية استكشافية لعينة من الشركات االردنية
الملخص

من المواضيع القديمة الجديدة التي تهم كل شرركة فري كرل رين ومكران موضرود اعرداد
الموازنات والكيفية التي تتم بها صناعة قرارات الموازنة وقد تصدت لهذا الموضود اربعة
مررداخل ( التقليرردي ب البيروقراطرري ب الفوضرروي ب السياسرري ) واذا كانررث المررداخل ال ال ررة
االولى مهمة وضرورية فران المردخل الرابرع يرزداد ا ميرة وضررورة فري عصرر ينرادي فير
الجميع بالديمقراطية والشفافية  .وفي ضوء ذلك فقد ركز ذا البحث على المدخل السياسي
ومرررن اذرررل ذلرررك تصررردى البحرررث لمعالجرررة ا ررردى المعهرررالت المهمرررة التررري تواذههرررا
المنظمات و ي صناعة قرارات الموازنة وما و المدخل المالئم لكل منظمة .
وفي محاولة ايجاد الحلول لهذه المعهلة فقد افترض البحث عردد مرن البرديهيات العامرة اوال
لتصوير الوضع العام للمنظمات ومن م تصوير الخصوصية التري تواذههرا المنظمرات فري
اعررداد موازناتهررا مررن خررالل ررالم فرضرريات صررممث بشرركل متناس ر مررع ا رردا الدراسررة
ومشكلتها .
وخلص البحث الى وذود/عدم وذود عالقات برين المردخل المسرتخدم فري صرناعة قررارات
الموازنة ومدى التنافسية التي تواذههرا المنظمرات  .وكرذلك نرود المنظمرة مرن يرث طبيعرة
نشراطها ( صررناعي ب تجرراري ب خردمي ب بنرروك ) وكررذلك الررى وذود/عردم وذررود عالقررة بررين
المداخل االربعة وخصائص العاملين المعنيين بصناعة القرار بدرذات متفاوتة .

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية –بغداد – العراق 6002

تقويم مداخل صناعة قرارات الموازنة ومدى تطبيقها في المنظمات
_____________________________________________________________________

Evaluation of Bugdet Decision Making Approachs and Level of
Application Its by Corporations
( Focusing in Political Approach )
Leadership Exploratory Study in the Sample of Jordanain
Corporations

Abstract

One of Classic new issue that any company involve at any time and
place is Budget preparing issue and the way that is done .
There are 4 Approach for this issue ( Traditional , Beraucratical ,
and Political approachs the first three improtant and vital but the
forth highly important and vital in the era all inviting to democracy
and transparancy , there for this research focus in it .
Research also try to solve on of important dilemma that corportion
facing it in past , now and Future this is a budget decision making
acts and what subitable approach for every corporation In trying to
find solutions Resaerch postulate some general postulate to photo
general view of corporations and then to layout special problemas
that corporation through three hypothesis desginingit in suitable
manner copying with research objectives and problem
Results shows there is / there isn’t relationship between approach
used in budget decision making and capitition also with the lcial of
company according with its activity ( Industial , Commercial ,
Service , Banking )
Also there is / there isn’t relationship between political Approach
and kind of employee in company according with age , gender ,
social status , sceintific award , sceintific specialization and workig
expertise in defernt level
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تقويم مداخل صناعة قرارات الموازنة ومدى تطبيقها في المنظمات
(بالتركيز على المدخل السياسي)
 دراسة ريادية استكشافية لعينة من الشركاتمقدمة :

االردنية -

Introduction :

تناولث العديد من البحوم والدراسرات السرابقة فيمرا مهرى بشركل مسرتفيع موضرود صرناعة
قرارات الموازنة في المنظمات ب وتم التركيز فيها على عردد مرن المرداخل التري يمكرن ان تصرن
وتفسر عملية صناعة قرارات الموازنة في المنظمات عموما ومن بينها الجامعات ب وبرالرغم مرن
االختال فري وذهرات النظرر والتفسريرات التري تناولرث رذا الموضرود اال انر يمكرن صرر رذه
المداخل باالتي :
 -3المدخل العقالني ( التقليدي ) .
 -6المدخل البيروقراطي .
 -1المدخل الفوضوي .
 -4المدخل السياسي .
وبغع النظر عن وذود فوارق بين ذه المداخل فري وصر وتفسرير عمليرة صرناعة القررارات
خصوصا فيما يتعلق بالفروض التي تعتمد ا اال انها تشترك من نا ية المفا يم العامرة باعتبرار ان
دفها االساس يركز على تفسير مرا ل صناعة القرار ب وبالتالي الوصول الى االختيرار مرن برين
البدائل المتا ة .
فعملية اتخاذ القرار ( االختيار ) يمكرن تعريفهرا علرى انهرا ( عمليرة اشرغال الفكرر ) او المتغيرر
الررذي يررتم بلورترر وتطررويره ضررمن مرا ررل صررناعة القرررار مررن خررالل التطبيقررات االذرائيررة ب
وباالعتماد على نتائج التغذية الراذعة ب بينما تستخدم مرا ل صناعة القرار بشركل خراص لتمييرز
ذه المداخل عن م يالتها ذات الطبيعة االقتصادية او الرياضية او اال صرائية ( الديناميكيرة ) فري
ين االختيار فعل ساكن غير ديناميكي ( ) Cyret& March, 1963 : 39
ومع اشتراك ذه المداخل في بعع المفا يم والسمات اال انهرا تتبراين فري تفسريير ا لال ردام
والظوا ر التي تحكم عملية االختيار واال دا من وراء صناعة القرار وما تبغي الي فري تعظريم
النتائج المرغوبة بغرض ا دام تغيير في المنظمات .
ويأتي ذا البحث ليسلط االضواء من ذديرد ويركز را علرى رذه المرداخل فري الجرزء النظرري
من وللتعر على تطبيقاتها في المنظمات االردنية في ذزئ الميداني .
Importance of Research
اهمية البحث
تبرز اال مية االساسية للبحث مرن ا ميرة الموازنرات ودور را فري توذير المنظمرة خرالل فتررة
مقبلة وما يترت على ذا التوذي من نتائج وانعكاسات على ياة المنظمة المسرتقبلية ب ومرن نرا
تظهر ذليا ا مية صناعة قرارات الموازنة باعتبار ا العملية المحوريرة والجو ريرة التري تتنرافس
فيهررا االراء واالفكررار وتتقابررل فيهررا الررراوس والسررلطات لتصررل بالنهايررة الررى اعتمرراد الموازنرررة
واقرار ا وبالتالي السيرعليها ومن رم وضرع يراة المنظمرة واصرحابها والعراملين فيهرا ر رن رذه
الموازنة .
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اهداف البحث
يهد

Objectives of Research

ذا البحث الى االتي :

* استاذي المحاسبة المشاركان – قسم المحاسبة – كلية العلوم االدارية والمالية – ذامعة االسراء – عمان – االردن .

 -3تقرررديم دراسرررة نظريرررة تقويميرررة لمرررداخل صرررناعة قررررارات الموازنرررة وا ميتهرررا فررري يررراة
المنظمات وبالتالي االستناد عليها في تحقيق الجزء ال اني من البحث .
 -6تقديم دليل استرشادي للمنظمات االردنية في اتباد المدخل المالئم لكل منظمة في صناعة
قرارات موازناتها بعد اذراء التقييم لها .
 -1وفي نفس الوقث يقدم رذا البحرث صررا اوليرا للمرداخل المطبقرة فري المنظمرات االردنيرة
والى أي مدى يتم تطبيقها .

مداخل صناعة قرارات الموازنة :
يقررول (  Qi chenب  ) 6001ان التعرراون بررين مرردراء االقسررام يحصررل بسررب مزايررا نقديررة
واضحة او تفهيالت ضمنية او اال نين مع النية الخفاء معلومات عن االدارة ب لذا التعاون يرددي
الى نفس النتيجة ويستخدم كمرراد لرل  Collusionوان دور التعراون فري عمليرة الموازنرة يرتم
من خالل دراسة وضع بعع التعقيدات التي تقرود الرى دور نفعري للتعراون  .امرا ( & Dugdale
 ) Kennedy , 1999فبقوالن ان المحاسبين االداريرين شرددوا علرى ا ميرة التعراون برين االقسرام
لنجاح الموازنة .
في الجزء االتي نحاول استعراض مداخل صناعة قررارات الموازنرة اسرتقرائيا وتحليليرا ومرن
م محاولة تقويمها ما امكن للتعر علرى خواصرها ايجابرا او سرلبا ومردى مالءمتهرا لكرل منظمرة ب
فهال عن محاولة اشتقاق فرضيات الدراسة منها ليتم بناء الجان الميداني في ضوئ .

 مناقشة نظرية تحليلية وتقويمية لمداخل صناعة قرارات الموازنة .Tradation Approach
أوال  :المدخل التقليدي ( العقالني )
يعد المدخل العقالني من المداخل القديمة في صناعة القرار ب إذ يرذع تاريخ الى االغريق
(  ) Pfeffer, 1981:2ب ويظهر ذا المدخل بشكل ذلي في اطار النظرية االقتصادية للمنظمة
( ضمن الفكر االقتصادي )
وكذلك في ك ير من النماذج الرياضية وتظهر انعكاسات الواضحة في موضرود اعرداد الموازنرات
كمررا فرري نظررام التخطرريط والبرمجررة والموازنررة (  ) PPBSوموازنررة االسرراس الصررفري ( )ZBB
واالدارة باال دا ( . )MBO
ويركز ذا المدخل على اعتبار ان صانعي القرارات لديهم القدرة الكاملة لتحديد اال دا مرن
خالل المعلومات المتكاملة المتا ة لرديهم وتحديرد االسربقيات والبردائل وتقويمهرا بشركل موضروعي
وعلمي وبالتالي القدرة على اختيار البديل االفهل ب ان المنطق الذي يتبناه رذا المردخل يعتبرر ان
القرار المتم ل في اختيار ا د البدائل باعتباره البديل الذي يحقق تعظيم القيم المحتملة ب أي تعظريم
المنافع والنتائج المحتملة .
لذا فان االختيار على وفق ذا المدخل ينبغي ان يكون واضحا ومباشرا بمعنى ان يتم التحديرد
المسبق لر  :مترى و وكير و ومرن و يصرنع القررار او يتخرذ القررار ب وعنرد لحظرة صرناعة القررار
تكون نتائج واضحة ومستهدفة من قبل صانعي ( النعيمي ب  . ) 51:1996مما يجعل وضع
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القرررار يررز التطبيررق بشرركل مسررتقل ومباشررر( دون مشرراكل) ب أي ان درذررة عرردم التاكررد تكررون
منخفهة ذدا ب وبذلك ال يتوقع صانعو القرار مفاذئات ب و ذا يعني ان النتائج ستددي الرى تغييرر
لصررالا المنظمررة كمررا خطررط لهررا والمعلومررات الترري تررأتي علررى شرركل تغذيررة عكسررية تسررتخدم بشركل
واضا لتصحيا المسار او االنحرافات وان مستخدمي ذه المعلومات لديهم الخبررات والمهرارات
التحليليرة السرتيعاب واسرتخدام رذه المعلومرات بشركل عرالي واعادتهرا الرى قنروات االتصراالت فري
الوقث المالئم لتحقيق اقصى فائدة منها .
ويعني ذلك ان لغرض تطبيق ذا المدخل بنجاح فان نالك شروطا ينبغي توافر ا للمنظمرات
لتمكنها من صناعة القرارات على وفق المدخل المذكور منها :
 -3ان صررانعي القرررارات لررديهم ا رردا ومسرردوليات مشررتركة وواضررحة ب كمررا لررديهم افكررار
مشتركة بخصوص سبل تحقيق تلك اال دا ( عليان ب . ) 82-69:1981
 -6ان صانعي القرارات لرديهم معرفرة تامرة بالعالقرات المتبادلرة والمتداخلرة لمرا رل صرناعة
القرار تى وان كانث ذه المرا ل تتص بالتعقيرد والترداخل الن قردراتهم كافيرة لتفسرير
وتجاوز الصعوبات التي تواذههم .
 -1ان صانعي القرارات يدركون ان مرا ل صناعة القرار تمر بخطوات متعاقبة بخصوص
أي مشكلة تتطل صناعة قرار بصدد ا .
ومع كل ذا واذ المدخل العقالني من النا ية العملية العديد مرن االنتقرادات لمرا يفترضر مرن
ان صانعي القرارات لديهم باستمرار معرفة تامة وواضحة لأل دا والنتائج المحتملة من البدائل
المتا ة ب كما لديهم خبرات ومهارات الزمة للتحليرل واالسرتنتاج ومواذهرة المشراكل ب ممرا يجعرل
رذه االفتراضرات بعيردة عرن الواقرع ( ) Cyert,etal,1956:237-248كمرا انتقرد ( Cooper,
 ) etal, 1981:175مبادئ العقالنية والموضوعية لكونها مهللة و أكردوا بانر ك يررا مرا يسرود
ذو العمل التشويش واإلرباك في تحديد اال دا ووسائل تحقيقها ب لذلك نجد أن محراوالت عديردة
قد ذرت لتطوير ذا المدخل بما يجعل اك ر قربا الى الواقع ( . )Simon, 1976:153
Beaurocratical Approach
ثانيا  :المدخل البيروقراطي
يعتمررد ررذا المرردخل علررى ذات االسررس الترري يبنررى فرري ضرروئها التنظرريم البيروقراطرري ب ويرررى
 Webberالرذي يعرد أول مرن تبنرى رذا المفهروم فري المنظمرات ب أن رذا النرود مرن التنظريم بردأ
بالظهور كشكل مهيمن في المجتمع الغربي ا ناء ال ورة الصرناعية واعتبرره الشركل االك رر فاعليرة
الذي تم استحدا تى أالن للسيطرة على اإلنسان ب ومع ذلرك أدرك  Webberأخطرار محتملرة
في استخدام ذا الشكل بالنسبة للديمقراطية والحرية الفردية (. ) John, etal, 1986:53
وقررد أسررس  Webberنموذذ ر ررذا علررى المنطررق برردال مررن ايدلررة التجريبيررة وقررام بوص ر
خصائص اإلطار اإلداري بالعقالنية والرشد والخبرة والمعرفة لدى المسدولين أو صانعي القرار
ب كما يتطل توصي العمل بشكل واضا وان يكون لكل موظ أو مشر سرلطت واختصاصر
الى ذان اعتماده على قواعد وإذراءات تنظيم العمل وأداءه ب وان أشرغال الوظرائ العليرا يكرون
لمررن يمتلررك كفرراءة وخبرررة أطررول ب وتتجسررد المركزيررة مررن خررالل تركيررز سررلطة اتخرراذ القرررارات
بأشخاص محددين بمواقع معينة ب مع تأكيده على منع المطالر والرغبرات الشخصرية مرن التردخل
في ايداء العقالني للمنظمة ( . ) Weiss, 1983:242-248
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لررذلك يمكررن القررول ان االدارةالبيروقراطيررة تعنرري باالسرراس فرري ممارسررة الررتحكم علررى اسرراس
المعرفة و ذه بالتحديد ي الصفة العقالنية .
وعلى وفق ذا التصور للمدخل البيروقراطي ب فان الطريقة العقالنية في اتخاذ القرارات ي
التي تسود في المنظمة ب وم ل ذه العقالنية يتم تحديد ا بلغة مالئمة ومفهومة للجميع مع العلم
الواضا باال دا المحددة مركزيا  .وفي مرا ل صناعة القرار فان البدائل التي تدرس من قبل
صانعي القرارات تم افتراضها خارج االذراءات النمطية ( الروتينية ) المعتمدة ب وبالتالي فان
النتائج تعتمد على المشاكل التي تواذ المسدولين ضمن مرا ل صناعة القرار ب بمعنى اخر ان
المشاكل التي تتطل اتخاذ قرار بصدد ا ليسث على درذة عالية من الوضوح واالستيعاب
وبالتالي ناك ارذحية القتراح مجموعة بدائل او ربما تطفو على السطا م ل ذه البدائل خالل
مرا ل صناعة القرار .
لررذا فرران الحلررول المعطرراة بموذر االذررراءات الروتينيررة قررد تظهررر مررن فترررة الررى اخرررى عبررر
الوقث وتساعد في بناء انماط معينة يتم تبنيها ضمن االذراءات الروتينية المحددة .
إن المنطق الذي يقوم علي ذا المدخل ويدعم و أن اغل اي دام التي تمث فري الماضري ري
التي سيتكرر دو ها ب وفي ضوء ذلك فان النتائج ي ليسث ايفهل ( ربما تكون ايفهرل أو ال
تكون ) أو إن الحل ايفهل و ليس الحل ايساسي بموذ ذا المردخل ولكرن يمكرن التبروء بر ب
لذلك يمكن ان تكون النتائج مقبولة ( . ) Razzoqi, 1988:24
وفرري ضرروء مررا تقرردم فرران صررناعة القرررار بموذ ر ررذا المرردخل تتطلرر ان تمتلررك المنظمررة
اذررراءات تشررغيلية نمطيررة ( مو رردة ) تتناس ر وا تياذات ر ( رذ ر ب  ) 98 – 60 : 1987وان
تكررون يكليررة المنظمررة مرنررة ال تررواء التغييرررات الطفيفررة ولرريس الجو ريررة او الجذريررة فرري ررذه
االذراءات النمطية والمتأتية نتيجة التعقيدات والتغييرات في البيئة الخارذية .
وتعرض ذا المدخل للك ير من الجدل واالنتقاد إذ ركرزت بعرع االنتقرادات علرى مرا إذا كران
نموذج  Webberيم ل وصفا نظريا كافيا للطريقة التي تتم بها عمليرة بنراء المنظمرات فري واقرع
ايمرر (  ) Emrson, 1962: 31-41ب كمرا يررى ( 1967ب  ) Thompsonآن بيئرة المنظمرة
تقوم بدور رئيسي في تحديد سلوكها وانتقد المدخل لتجا ل البيئرة ب لرذلك يررى أن التقلبرات البيئيرة
تجعل التنبد بالمستقبل أمرا صعبا مما يقلل من قدرة المنظمة على التخطيط المسبق أو على تحديد
كل تصرفاتها ب وبما إن التخطيط ضروري للعقالنيرة إذ أن قردرة المنظمرة علرى التخطريط تحردد ا
البيئرررة فقرررد ترررم تأسررريس رررذا المررردخل علرررى افتراضرررات غيرررر صرررحيحة ويشرررارك فررري الررررأي
) )Bennis,1966الررذي يرررى البيروقراطيررة مفرطررة فرري ا ليررة ب كمررا فشررلث فرري مررد المررد راء
التنفيذيين بالوسائل التي تساعد م على التعامل مع البيئة المتسمة بالتغيير اك ر من ال بات ب فهرال
عن ذلك إن ذا المدخل ال ينسجم مع تطور الشخصية الناذحة بتشجيع للخهود واالمت رال ممرا
يعد عائقا لإلبداد واالبتكار .
Political Approach
ثالثا  :المدخل السياسي
يرذع ظهور ذا المدخل الى البحوم والدراسات السلوكية في بداية النص ال اني من القررن
الماضي ب اال ان لم يحظى باال تمام المطلوب اال في العقود ال ال ة الماضية .
و اول رواد ذا المدخل الذين يجمعون على ان المنظمرة كيران سياسري تتفاعرل داخرل ردوده
متغيرات ذات طبيعة سياسية ب اولوا تفسير عملية صناعة القرار بشكل واقعي يساعد على تفهم
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السلوك البشري ا ناء مرا ل صناعة القرار ب ويال ر ان رذا المردخل ياخرذ باالعتبرار الترأ يرات
االذتماعة والسلوكية العامة على مستوى البيئة الخارذية وكذلك على المسرتوى الرداخلي للمنظمرة
كونها تقوم بدور اسرم فري نترائج السرلوك البشرري لصرانعي القررار ربمرا ال يقرر بوذرود قررارات
عقالنية تكون صالحة لجميع المواق ب وكنتيجة لذلك تظهرر سرمات علرى مرا رل صرناعة القررار
من خالل تبني مفا يم القوة والصراد والتحالفات ( االئتالفرات الرسرمية وغيرر الرسرمية ) ومالهرا
مررن تررأ ير فرري صررناعة القرررار الررى ذان ر توسرريع قاعرردة المشرراركة وتوذهررات صررانعي القرررارات
واالمكانيات المحدودة فري الرتفهم المطلرق للمشراكل التري تواذههرا المنظمرة  .اذ ان نراك تصرورا
بانر وبسررب عرردم تطررابق اال رردا لرريس فقررط مررا بررين االفررراد والمنظمررات وانمررا اختالفهررا مررا بررين
التحالفات داخل المنظمات ومحدودية الموارد قياسا بمستوى الطموح على صرعيد انجراز اال ردا
المرسررومة ب كررل ذلررك ادى الررى رردوم الخررال بررين ررذه التحالفررات ذات العالقررة ممررا يرردفع بكررل
مجموعة الى السرعي باتجراه ان تكرون قراراتهرا لخدمرة مصرالا المجموعرة علرى سراب المجراميع
االخرى ( . ) Hayes, 1989:59
ان سمات ذا المدخل تظهر بشكل واضا في مرا ل صناعة القرار في المنظمات التي يكون
فيها اك ر من صانع قرار يحملرون ا ردا ورغبرات متباينرة يصرع التوصرل الرى اذمراد بيرنهم ب
وبالتالي يصبا سبيل التفراوض والمسراومة وبنراء التكرتالت والصرراد رو االسراس للوصرول الرى
االتفاق الذي يهد باالساس الرى تحقيرق الفروز (  ) Tichy, 1983:35ب أي بمعنرى ان نحقرق
اكبر قدر ممكن من ا دافنا ضمن القرار الذي سيتخذ وعملية الفوز ذه تحتاج الى قدرة عالية فري
مجال التنسيق وممارسة الهغوط والقوة بشكل يساعد على تحقيق تلك اال دا .
وبالتالي نال ان مراكز القوى ستكون المحور االساس والمحرك ب والذي فري ضروئ تتحردد
القرارات ب لذلك فان القرار بموذ المدخل السياسي ب و نتيجة الجدل والمساومة التري يمرر بهرا
صانعوا القرارات والتي من خاللها تظهر ممارسة القوة كأ د السمات المميزة لهذا المدخل والتري
تستمر تى ا ناء وضع القرار يز التطبيق .
مما تقدم نستنتج ان المدخل السياسي لصناعة القرار يعتمد على مجموعرة نمراذج وافتراضرات
تدكد الوذود السياسي للمنظمة الذي يوفر اطارعلمي ذيد في تفسير سلوك صانعي القررارات مرن
خالل تركيزه على التباين في اال تمامات والقيم لالفراد او المجاميع ( التحالفات ) داخرل المنظمرة
ب فتحيز االفراد يد ر في القرارات وغالبا ما يكون االفراد والجماعات في الرة صرراد مسرتمر ب
وكررذلك اخررذه بنظررر االعتبررار ان المنظمررات تعرراني مررن صررعوبات كبيرررة فرري تحقيررق التوافررق بررين
اال رردا العليررا لهررا وا رردا االفررراد والمجموعررات وبررين المجموعررات نفسررها ب مررا يدكررد علررى ان
مرا ل صناعة القررارات ترتم مرن خرالل المفاوضرات والمسراومات للوصرول الرى اتفراق ( قررار )
والذي يكون قد قق ا دافا لمجموعة على ساب اخرى ب بافتراض ان اال دا معروفة ومحددة
وليس فيها غموض وان البدائل المطرو ة بالرغم من تهاد ا لكن يمكن تحديد ا وتحوير ا ا ناء
مرا ل صناعة القرار للوصول الى اتفاق مشترك .

رابعا  :المدخل الفوضوي

Chaotic Approach

يختل ذا المدخل عن المداخل االخررى فري صرناعة القررار مرن نا يرة عردم تقيمرده بالمرا رل
النمطية التخاذ القرار المتم لة في تحديد اال دا والبحث عن بدائلها والتنبوء بنتيجة كل برديل رم
تقييم كل بديل مقارنرة بنتائجر ومردى قربهرا مرن تحقيرق اال ردا وبالترالي اختيرار البرديل االفهرل
لتحقيق الهد  .في ين تركز العديرد مرن الدراسرات علرى ان عمليرة صرنع القررار فري المنظمرات
انما تجري على وفق المدخل الفوضوي ويتطل االمر تركيز ذهود البا ين على دراسة مرا رل
صناعة القرار في المنظمات كما تحصل بالواقع من اذل الوصول الى فهم واضا عنها وذلك
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بافتراض النظر الى المنظمة وكأنها تنظيم فوضوي يتص بتعدد القيم واال دا و نراك صرعوبة
في الوصول الى اتفاق بخصوص اال دا واالنشطة المحددة ودرذرة عاليرة مرن عردم التأكرد فيمرا
يخص نترائج كرل برديل مقتررح لحرل مشركلة مرا فهرال عرن عردم تحديرد نطراق المشراركة فري صرنع
القرار ( ) Cohen&March, 1971:91ب ( . ) Simon, 1976:72
إن مرا ل صناعة القرار توص بالفوضوية عندما نال ان القرار بحرد ذاتر قرد ترم اتخراذه
في ضوء ا دا وبدائل صلث خالل مرا ل صناعة القررار ولريس قبرل البردء بهرا ب وان النترائج
البديلة التي يتم اختيار ا قد ال تحقق دائما االشباد او الحرل المطلرق المطلروب مرن صرانعي القررار
وذلك بسب وذود غموض او عدم وضوح باال دا واالنشطة المطلوب ممارستها وربما تكرون
ناك لوال موذودة قبل ان تظهر المشكلة وتربط بها عند ظهور ا باسلوب ما ب لذلك فان القرار
المتخذ يعبر عن وذهة نظر او رغبة صانع القرار والذي يأتي من اختيار ا د البردائل الرذي يم رل
وذهة نظره او وذهة نظر المجموعة التي اقتر ت .
ويصررر (  ) Cohen,etal,1972:49المنظمرررات ومنهرررا الجامعرررات ( كعلررر نفايرررات ) إذ
تختلط المشاكل وال حلول وصرانعي القررارات ب أي عردم وذرود ربرط مرنظم برين المشراكل والبردائل
الممكنة لحل المشكلة ب وبعكس الحالة النمطية في مرا رل صرناعة القررار التري تحردد فيهرا البردائل
بما يحقق الهد فان يال بموذ ذا المدخل أن بعرع اال ردا تكتشر خرالل مر لرة صرنع
القرار و ذا ما صل بالفعل خالل مر لة معالجة أزمرة الصرواريا الكوبيرة ( Cubian Misle
 ) Criseمن قبل المسدولين في الواليات المتحدة ايميركيرة عرام )Anderson, 1983 ( 1962
ب كذلك فان الحالة النمطية في عمليرة اتخراذ القررار تتهرمن اختيرار برديل وا رد مرن برين مجموعرة
بدائل متنافسة فري رين علرى وفرق رذا المردخل نررى انر بردال مرن البردائل المتنافسرة يواذر متخرذ
القرار باستمرار سلسلة من االختيارات كان تكون ( نعم – ال ) فهال عن مجموعة من الظررو
غير التنافسية ب وال ينظر الى ل مشكلة بذاتها برل الرى ظررو النشراط التري ليسرث لهرا ا تماليرة
عالية لحدوم أمورا أسوء وعندما يحل النشاط المشكلة فان ذه تعتبر مسألة انوية .
ويتفق (  ) Cooper,etal, 1981مع وص (  ) Cohen, 1972لهذا النموذج اذ يرون ان
الجان المهم في عملية صنع القرار يكمن في عدم الربط بين المشاكل والخيارات ب و ل المشكلة
ال ينظر الي على ان ذو ر صناعة القرار بل ك يرا ما تحصرل صرناعة القررارات محرع صردفة
بتالقي المشكلة مع اختيار معين ب وربما يكون الحل ذزئيا وليس شامال .
إن ذه الفوضى التي تسود عملية صنع القرار مرن يرث غمروض الهرد وعردم ربرط السرب
بالنتيجررة والقرريم المتعررددة والمشرراكل الترري يحملهررا صررانعو القرررار والتقيرريم غيررر الواضررا للبرردائل
وصعوبة ربط اال دا بالنتائج كل ذلك يجعل عملية صنع القرار تمر عبر نموذج مشرو ب ممرا
يددي الى خلق مشاكل و لول ذديدة تردفع بصرانعي القررار الرى سلسرلة ذديردة مرن عمليرات صرنع
القرار .
تعلي ق  :بعررد اسررتعراض المررداخل االربعررة يررأتي التركيررز فرري الصررفحات الال قررة علررى المرردخل
السياسي و و ما يريد ان يتصدى ل البحث لما ل من ا مية ودور كبير في الوقث الحاضر وذلرك
بسررب بررروز العمليررة او الجان ر السياسرري فرري تصرررفات االفررراد وعالقرراتهم مررع بعهررهم الرربعع
وخصوصا داخل المنظمات .
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المدخل السياسي في صناعة قرارات الموازنة
 -المفهوم واالبعاد

Concept and Dimensions

لم يأخذ اال تمرام بهرذا المردخل مرداه الرذي يسرتحق بمرا يتناسر وترأ يره فري صرناعة القررارات
بالمنظمة ب وبالرغم من تناول بشكل اولي في بدايات النص ال اني من القررن العشررين مرن قبرل
عدد مرن البرا ين م رل (  ) Cyert&March, 1963 ( ) Simon, 1957ب اال ان ذلرك لرم يردفع
الرى االسرتمرار فري تفسرير مفرا يم وابعراد وترأ يرات رذا المردخل خصوصرا مرن قبرل رواد االدارة
والمحاسرربة بررالرغم مررن ممارسررت علررى نطرراق واسررع فرري المنظمررات وتررأ يره فرري اتخرراذ القرررارات
المهمة كتخصيص الموارد واعادة التنظريم والتعيرين والترقيرة والنقرل وغير را وذلرك بسرب ان مرا
ينتج من ابعاد للمدخل ذا من سلوكيات تخص العلوم االذتماعية والسرلوكية والسياسرية وصرعوبة
تطبيق مهامين عمليا مرن نا يرة وسريادة وسريطرة الفكرر العقالنري والبيروقراطري فري المنظمرات
على عملية صناعة القرارات بشكل كبير من نا ية اخرى .
ويمكن ان ينس ذا الفتور الى النقاط االتية التي اوذز ا ( : ) Pfeff, 1981:
 -3ان مفهوم السلوك السياسي او ممارسة القوة ( كأ د ابعاده ) داخل المنظمة يرتبط بأذ ران
الناس بعدم العدالة ب ويعتبره البعع اسلوب غير اخالقي النجاز االعمال .
 -6على الرغم من ان مفهوم السلوك السياسي لر دور فري فهرم وتفسرير وتحليرل القررارات ب
اال ان ناك مفا يم اخرى منافسة ل تبدو اك ر اقناعا وتوافقا مع قيم الرشد والفاعلية .
 -1ان مفهرروم السررلوك السياسرري يصررع تلقين ر وتطويررع المرردراء السررتخدام فرري ممارسررتهم
االدارية .
ومع ما تقدم ب فان المهتمرين بهرذا المردخل رغرم قلرتهم فري بدايرة االمررب اال انهرم اسرتمروا برين
الحين واالخر باذراء عدد مرن البحروم والدراسرات فري رذا المجرال لتوضريا الظروا ر السياسرية
داخل المنظمة التي يصع تجا لها مما دفع عدد اخر مرن البرا ين للتقصري والبحرث بشركل اكبرر
فرري ررذا المجررال ممررا مهررد السرربيل لظهررور مرردخل ذديررد فرري الفكررر التنظيمرري اطلررق علي ر المرردخل
السياسي الذي يقوم على اعتبار ان المنظمة تم ل وذرودا سياسريا يهرم مجموعرة مرن التحالفرات و
االئتالفات تتصارد فيما بينها لخدمة غايات وا دا ذاتية ( النعيمي . ) :1996
ويرتكرز مفهرروم المرردخل السياسرري علررى اسررس النظريررة الحدي ررة للتنظرريم والترري تعتبررر المنظمررة
وكانها تحال او اتحاد بين مجموعة من المتغيرات او االفراد الذين يهدفون الرى تحقيرق متطلبرات
يبدو تهاربها في ك ير من اال يان ب وان اشباد ذه المتطلبرات يقرود الرى نرود مرن الصرراد برين
رردالء االفررراد االمررر الررذي يسررتلزم التوفيررق بررين الحاذررات وبررين االفررراد اذا مررا اريررد للمنظمررة ان
تستمر بالصورة المرغوبة وبدرذة النجاح المعول عليها ( عليان ب . ) :1981
لذا اصبا من ا دا االدارة القهاء او على االقل التخفي من درذة الصرراد الموذرود برين
المجموع ات المختلفرة برالتنظيم ب وذلرك باسرتخدام الردوافع االقتصرادية والسرلوكية بالطريقرة االك رر
قبوال من قبل افراد التنظيم .
يأخذ االسلوب السياسي في اعداد الموازنة بنظر االعتبار ا ر المشاركة في عملية االعداد ذه
فهال عن عدم تجا ل فكرة ان المنظمة تعمل في بيئة متغيرة وديناميكية ب وانهرا تواذر درذرات
مختلفة من عدم التأكد والتي في ظلها تتعرارض مصرالا اوادارات مختلفرة او انشرطة متباينرة عنرد
تخصيص الموارد المتا ة التي تتص بالندرة .
ولتكوين مفهوم متكامل عن المدخل السياسي ينبغي البحث عن متغيرات ( ابعاد ) ذا المدخل
المتم لة في االتي :
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Lobby
 -1التحالفات ( االئتالفات )
يعني االعتماد المتبادل بين الو ردات الفرعيرة بالمنظمرة اذ ان نراك فري الغالر قردرا كبيررا مرن
االتصاالت المتبادلة فيما بين تلك الو دات ب وتنشأ عرن رذه االتصراالت امرا التعراون او الصرراد
نظرا الختال اال دا والقيم لكل و دة ب وبالتالي فان اال تمال قائم لتكوين تحالفات برين بعرع
ذه الو دات للعمل معا النجاز ا دافها المشتركة .
وتعد سياسة تكوين التحالفات سواء داخل المنظمة ام خارذها على مستوى افرراد او و رداتب
مرن السياسرات الشررائعة فري المنظمرات ب وتختلر رذه التحالفررات فري عردد ا ونوعهررا تبعرا لطبيعررة
المنظمررررة ب لررررذا وردت مفررررا يم للتحالفررررات فرررري العديررررد مررررن البحرررروم والدراسررررات منهررررا مررررا
اورده) )Gamson, 1964;82بأنها ( التحالفات ي االسرتخدام المشرترك للمروارد لتحديرد نترائج
القرار علرى وفرق موقر خراص ومدكرد) ب فري رين يررى ( ) Mille&Snow,1978 :20بأنهرا
(مجموعة من متخذي القرار تمتلك ترأ يرا كبيررا فري المنظمرة ب ) امرا (Hincklay, :191-197
 ) 1979فيرررى انهررا ( االسررتخدام المشررترك للمرروارد لتحديررد مخرذررات موقر ذو دوافررع مشررتركة
وتهرم اك ررر مررن طرررفين ) ويشررارك بهررذا االتجرراه ( ) Stanton&Morris, 1987:125-129
بانها ( مجموعة فرعية تتفق فيمرا بينهرا صررا ة لالشرترك فري اسرتخدام المروارد فري موقر يتسرم
بصرررراد الررردوافع المختلطرررة ) ب فررري رررين يررررى (  ) Northcraft&Neale,1990برررأن مفهررروم
التحالفات يعني ( مجموعة من االفراد يرتبطون مع بعههم من اذل تو يد مصادر قوا م )
من ما تقدم نخلص الى ان مفهوم التحال ينظر الى اافرراد المنظمرة علرى اعتبرار ان لهرم قيمرا
مختلفة ونتائج مفهلة وبسب ذه االراء المتباينة يتعين على االعهاء التفاوض فيما بينهم الذرل
الحصول على الموارد ويتوقع زيادة االت التفاوض والمساومة فري اوقرات االزمرات ( انخفراض
الموارد ) ( . ) Jackson,etal, 1986
Power
 -6القوة
تعرررد القررروة مرررن ا رررم ابعررراد المررردخل السياسررري رغرررم تعررردد الزوايرررا التررري ينظرررر اليهرررا مرررا برررين
االن روبولوذية والعسكرية واالقتصرادية والتكنولوذيرة والتاريخيرة وغير را ب اال انهرا قرد ال تتفرق
على ضرورة شد عناصرر ا فري تكروين سياسري مرا يبلرور خصائصرها بقردر مرا يحقرق ا ردافها ب
ويمكن القول ان القوة قد تنامث كظرا رة هرارية منرذ ان ذسردتها الدولرة وذلرك بمرا وسرعت مرن
ا دافها وآفاقها وبما ك فت من عناصر ا وبما ققتر فري مجرال اسرتخدام المروارد وبنراء معطياتهرا
( رذ ب . ) 1987
فالقوة ليسث شئ مطلق يملك شخص او مجموعة اشخاص وانما شئ نسبي تظهرر مرن خرالل
عالقرة شرخص بر خر او مجموعرة برأخرى او تنظريم برأخراو دولرة براخرى ( ) Emrson, 1962
والذي يعنينا في ذا المجال و دور ذه القوة في صناعة قرارات الموازنة ب ونجد نا اك رر مرن
تعري ووص لها اذ يرى (  ) Bierstedt, 731-736بانها تم ل االذبار المستتر غير الظا ر
) ب ويررى ( ) Astley&Socher, 1984 :103-106علرى انهررا ( قردرة الفراعلين للقهراء علررى
مقاومة االخرين لتحقيق ا دا مرغوبة ) ويعرفها (  ) Pfeffer,1981بأنها ( القدرة على ذعرل
االخرين يددون ما تريد منهم ) وبينهرا (  ) Daft, 1992بأنهرا ( المهرارة او القابليرة التري يمتلكهرا
ا د االفراد او الو دات للتأ ير في االخرين لتحقيق نتائج مرغوبة ) .
وفرري ضرروء مررا تقرردم يمكررن ان تتحرردد بالمقرردرة علررى التررأ ير فرري فرررد او افررراد للحصررول علررى
ا دا معينة ب كما انها يمكن ان تمارس ذه القوة خالل مبدأ المشاركة في مجال معين.
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ويقصد بالمشاركة في اعداد الموازنة ان عددا من اعهاء المنظمرة يتنافسرون فيمرا بيرنهم للفروز
بأكبر قدر من الموارد المتا ة وفي ظل ندرتها فران صرول ا رد االعهراء علرى جرم معرين مرن
ذه الموارد يعني نقص فيما يمكن ان يحصل علي اخر ( عليان ب . ) 1981
Source of Power
مصادر القوة
تنشأ القوة بالمنظمات عن طريق تقسيم العمل وا دام االدارات فيهرا (  ) Pfeffer, 1981اذ
ان المهام يتم تقسيمها بين االدارات او الو دات الفرعية االخرى وبالتالي ال تكون متساوية بالقوة
ب ويرى البعع ان مجرد وضع فرد في موقع وظيفي معين ( مهم ) بالمنظمة يكسب قوة في ين
يفرررض الواقررع الفعلرري امرررا اخررر اال و ررو اذا لررم تترروافر لرردى ذلررك الفرررد مهررارات وقرردرات الزمررة
القناد االخرين والتأ ير فيهم الى ذان موقع ذا ب ال يمكن الحكم على امتالك للقوة ب لذا يمكرن
تقسيم مصادر القوة الى نوعين  :قوة تنظيمية وقوة شخصية ( عسكر ب . ) 1986
ويال رررر مررررن خررررالل الدراسررررات الترررري قررررام بهررررا ( Handy,1993 ,Yuki,1989
 ) ,Loaksorien,1984ان مصادر القوة س اولوياتها تتم ل بالخبرة اوال م المكافأة ب االكراه
ب الشرعية ب المرذعية ب وبدرذات اقل ا ميرة ترأتي المصرا بة ب الرتحكم بالمعلومرات ب الفرصرة ب
العاطفة (السيد ب  ) 325-326: 1990ب وبارذاد ذه المصادر الى النوعين الرئيسريين لمصرادر
القوة فان المكافأة والشرعية والمرذعية والتحكم بالمعلومات تنس الى القوة التنظيمية ( الوظيفية
) ب اما الخبررة واالكرراه و المصرا بة والعاطفرة فتنسر الرى قروة الشخصرية ويررتبط النرود ال راني
(القوة الشخصية) بالنشاط او السلوك السياسي في المنظمة اك ر من النود االول كما تبين من تلرك
الدراسات ان الحاذة الى القوة الشخصية منتشرة بين المدراء الناذحين .
Conflict
 -1الصراع
قد ال تخلو اية منظمة من وذود ظا رة الصراد بين اعهائها افرادا او مجموعات او و دات
فرعية اذ يعد الصراد سمة بارزة في معظم المنظمات ويذ البعع الرى اعتبرار الصرراد علرى
نفس القدر من اال مية مع وظيفة التخطيط واتخاذ القرار .
وفي دراسة (  ) Thomas&Schmidt,1976لرو ان المردراء يقهرون  %20مرن وقرتهم
تقريبا في معالجة الصراعات داخل منظماتهم أي ربما يفوق الوقث المصرو على التخطيط.
ويصن (  ) March&Simon, 1958الصراد الى :
 -3الصراد الفردي  :الذي يحصل داخل الفرد لدى اتخاذ قرار .
 -6الصراد التنظيمي  :الذي يحصل بين االفراد والمجموعات داخل المنظمة .
 -1الصراد بين المنظمات والجماعات .
و يركز ذا البحث على النود ال اني لما ل دور في صناعة قرارات الموازنة بالدرذة االساس .
(
لقد اشار عدد من البا ين الى وذود صراد في مرا ل اعداد الموازنة ب اذ اكد
 ) Lee&Johnson, 1980على ان قرارات الموازنة تنتج عرن صرراد المصرالا وتسرويتها مرن
خالل التفاوض والمساومة ب امرا (  ) Durbin, 1984فيررى الصرراد علرى انر ( التعرارض برين
االفرراد والقروى التري ترددي الرى نشروء التروتر ) وبرين (  ) Anderson, 1988ان الصرراد ررو
( نزاد بين االفراد او المجموعات العاقة او تسهيل تحقيق اال دا التنظيمية ) .
من ما تقدم يتها ان مفهوم الصراد يتركرز رول محاولرة فررد او مجموعرة تحقيرق رد او
ا دا معينة على سراب فررد اومجموعرة اخررى نتيجرة تهرارب المصرالا بيرنهم  .وتظهرر ردة
الصراد بشكل اك ر اتساعا اوقات ندرة الموارد ب وتجدر االشارة الى الدور االيجابي الرذي يخلفر
الصراد في تطوير المنظمة من خالل تحفيز االفرراد او المجموعرات تجراه رل المشراكل وبالترالي
الوصول الى اداء افهل .
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Political Behavior
 -4السلوك السياسي
يرى بعع المختصين ان السلوك السياسي يعد مفهوما مستقال كأ د مفا يم المردخل السياسري
ب اال اننررا نرررى انر مررن الصررع فصررل عررن المفررا يم االخرررى المسرربوقة الررذكر وذلررك لكونر يم ررل
محصلة تأ يرات تلك المفا يم ب أي السلوك الذي يظهره الفررد او الجماعرة مرن خرالل اللجروء الرى
التحال او اسرتخدام القروة او الصرراد  .ونجرد ان مفهروم السرلوك السياسري يتم رل بالتحالفرات كمرا
يشير (  ) Macmillan, 1974على ان ( العملية التي تحدم عندما يحراول فررد او اك رر ترتير
الموق بطريقة معينة تسما بدعم ا دافهم الشخصية ) يدكد ذلك ( ) Barbara&Ariss, 1985
على ان ( ما يتخذه االفراد او الجماعات من افعال مقصودة للترأ ير او للتعزيرز او للمحافظرة علرى
المصالا الذاتية عند ا تمال وذود صراد في مجال العمل ) .
اما اقتران باستخدام القوة فنال ظ من خالل المفهوم الذي اورده (  ) Huff,1980بان يم ل
( قدرة التأ ير في النتائج ذات القيمة من اذل خلرق وضرع يمكرن فير ممارسرة القروة ) او كمرا عبرر
عن (  ) Daft,1989بان ( استخدام القوة للتأ ير في القرارات من اذل تحقيق نتائج معينة ) .
اما عالقة السلوك السياسي بالصراد فنال ظ من خالل مااوضح ( ) Wildavsky, 1964
بان ( صراد ول االسبقيات التي يج ان تدخذ لدى تحديد السياسة ) .
نستنتج مما سل ان السلوك السياسي يعد مقصودا دف التأ ير فري االخررين مرن اذرل مايرة
المصالا الشخصية او تعزيز ا وقد يكون متفقا او متعارضا مع ا دا المنظمة .
ويمكن توضيا العالقات اعاله بالشكل االتي *:
االعتماد المتبادل

اال دا

المتعارضة

الصراد

المعتقدات المختلفة وعالقة السب بالنتيجة

الندرة

اال مية
توزيع القوة
السلوك السياسي
* (  ) Pfeffer, 1981معد بتصر

من البا ين

يوضررا الشرركل العالقررات بررين العناصررر المختلفررة الترري تررددي الررى الصررراد واسررتخدام القرروة
اوالسلوك السياسي في اتخاذ القرار ب فلنفترض في ا د المواق وذود مروارد نرادرة مطلوبرة مرن
طرفين لمواصلة نشاطهما ومن غير المفيد تجزئتها بينهما لعدم استفادة أي منهما من الجزء الذي
سيحصرل علير برل يحترراج الكررل السرتمرار النشرراط وبرردون ذلرك سرريددي الررى الفشرل  .ولكررل منهمررا
ا دا تختل عن االخر ب فان العالقات ذه يمكن توضيحها كالتالي :
آ -االعتماد المتبادل  :يعني ان مايحدم لطر ما يرد ر فيمرا يحردم لالخرر ب وفري افتراضرنا
اعاله يوذد ا عتمراد متبرادل تنافسري برين الطررفين ب أي اعطراء المروارد ال رد ما سريحرم
منها االخر ب وبدون ذا االعتماد ال يحدم الصراد او التفاعل بين االطرا اساسا .
ب  -اال دا المتعارضة واخرتال المعتقردات :فري ذات االفترراض يوذرد تعرارض او عردم
توافرررق برررين ا ررردا الطررررفين ويرذرررع رررذا الرررى االعتمررراد المتبرررادل وارتبررراط اال ررردا
المتعارضة والمعتقدات المختلفة ول العالقة برين القررارات والنترائج أي (عالقرة السرب
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والنتيجررة ) وفرري ررذا الموقر ال توذررد مشرركلة ررول االتفرراق علررى الصررلة بررين القرررارات
والنتائج فكال الطرفين يعتقد ان تلك الموارد ضرورية الستمرار أي منهما .
ج  -الندرة  :يال ان لو توافرت موارد كافية فال توذد مشكلة للقرار ب لذلك كلما كانث
ندرة الموارد كبيرة مقارنة بالطل عليها كلما زادت الفرصة الستخدام القوة  .وكما و
واضا من الشكل السابق فان تفاعل الندرة ب واالعتماد المتبادل ب واال دا المتعارضةب
واختال المعتقدات ول عالقة السب بالنتيجة ينتج عن الصراد ب ولمعالجت باستخدام
القوة البد من توافر شرطين اخرين ب االول يرتبط بأ مية القرار او المورد وال اني
يرتبط بتوزيع القوة في المنظمة ب فالنشاط السياسي والصفقات وتكوين التحالفات تحدم
اساسا عندما تكون القوة موزعة ومنتشرة بين المستويات المختلفة بالمنظمة عادة.

خالصة تقويمية للمداخل االربعة
 -3المدخل التقليدي :
من المداخل القديمة في صناعة القررار ويظهرر فري النظريرة االقتصرادية للمنظمرة ويركرز
على ان صانعي القرارات لديهم القردرة كاملرة لتحقيرق اال ردا وتحديرد البردائل واالسربقيات ويعرد
البديل المختار و الذي يعظم القيمة ب وينبغي ان يكون واضحا ومباشرا ونتائج واضحة ودرذة
عدم التأكد منخفهة وال يتوقع مفاذئرات والنترائج علرى وفرق المخطرط والتغذيرة العكسرية لتصرحيا
المسررار ومررن شررروط ان صررانعي القرررار لهررم ا رردا ومسرردوليات مشررتركة ومعرفررة بالعالقررات
المتداخلة والمتبادلة ويدركون بان القرار يمر بمرا ل متتالية .
كمررا واذ ر المرردخل انتقرراد مررن نا يررة افتراض ر المعرفررة التامررة والواضررحة لصررانعي القرررار
با دافهم ونتائجها ولهم خبرات ومهارات للتحليل واالستنتاج ومواذهرة المشراكل و رذه بعيردة عرن
ا لواقع ب واالنتقاد االخر ان العقالنية والموضوعية الموصوفة قد تكون مهللة اذ يسود ذو العمرل
اإلرباك .

 -6المدخل البيروقراطي :
بردأ خرالل ال ررورة الصرناعية وكران فرراعال للسريطرة علرى االنسرران ويتعرارض مرع الحريررة
الفرديررة وتأسررس علررى المنطررق برردل االدلررة التجريبيررة ويتطل ر توصرري العمررل وتحديررد السررلطات
والمسرردوليات واالعتمرراد علررى قواعررد واذررراءات ومركزيررة فرري اتخرراذ القرررار ومنررع الرغبررات
الشخصية من التدخل ويمارس التحكم على اسراس المعرفرة التري تعتبرر عقالنيرة و ري التري تسرود
بالمنظمة ب والبدائل تفترض خارج االذراءات النمطية والنتائج تعتمد على المشاكل التي تظهرب
واغل اال دام الماضية يفترض تكرار ردو ها وبالترالي ليسرث بالهررورة ان النترائج افهرل ب
ويتطل ان تمتلك المنظمة اذراءات نمطية مالئمة ولها يكلية مرنة ال تواء التغيير .
واالنتقرراد الموذر لر ررو فيمررا اذا كرران النمرروذج يصر بطريقررة كافيررة عمليرة بنرراء المنظمررة وانر
تجا ل البيئة كون التغييرات فيها تجعل التنبد صرعبا ب لرذا يعرد انر مدسرس علرى افتراضرات غيرر
صحيحة كون مفرط في االلية وال ينسجم مع تطرور الشخصرية الناذحرة لتشرجيع الخهرود و رو
عائق امام االبداد .

-3المدخل السياسي:
يعتبر المنظمة كيان سياسي تتفاعل داخل متغيرات ويأخذ بالتأ يرات االذتماعيرة والسرلوكية
كونها تقوم بدور اسم في نتائج السلوك البشري ويتبنى مفهوم القوة والصراد والتحال و أ ر ا
في صناعة القرار ويصور عدم تطابق اال دا والخالفات بين االفراد يدفع كرل مجموعرة لخدمرة
مصالحها ب ويظهر بوضوح في مرا ل صرناعة القررار عنردما يكرون اك رر مرن طرر لر ا ردا
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ورغبات لذا يلجأ ون الى المساومة والصراد ب ومحاور القروى سرتكون المحرور االسراس للمردخل
وتظهر ممارسة القوة كسمة للمدخل ب ويعتمد على مجموعة نماذج واقترا ات توفر اطار لتفسرير
سلوك صانعي القرار.

 -4المدخل الفوضوي :
ال يتقيد بالمرا ل النمطية التخاذ القرار ب وينظر للمنظمة كتنظيم فوضوي تتعدد في القيم
واال رردا وصررعوبة الوصررول الررى اتفرراق ودرذررة عاليررة مررن عرردم التأكررد لنتررائج كررل بررديل وتتحرردد
البدائل خالل مرا ل القرار ولريس قبلهرا والنترائج قرد ال تحقرق اال ردا والقررار يعبرر عرن وذهرة
نظررر صررانع ب ويتص ر بعرردم وذررود ربررط بررين المشرراكل والحلررول وك يرررا مررا تحصررل صررناعة
القرارات بالصدفة ب لذا فان القرار يمر عبر نموذج مشو مما يخلق مشاكل و لول ذديدة .
اذن مما تقدم يتها ان المداخل االربعرة تتبراين فيمرا بينهرا فري الهيكليرة والمهرامين والنترائج
واال دا التي تسرعى الرى تحقيقهرا ولكرون رذا البحرث يركرز علرى المردخل السياسري فري صرناعة
قرارات الموازنة فسيتم استبعاد المداخل ال ال ة االخرى من التركيز  .ويركز البحث على المدخل
السياسي كون يأخذ بالتأ يرات االذتماعية والسرلوكية وذلرك لردور ا الحاسرم فري السرلوك البشرري
ونتائج ويظهر ذا المدخل مفهوم القوة والصراد والتحالفرات اك رر مرن غيرره مرن المرداخل ب لرذا
سينتقل الجزء التالي الى ذا المدخل والذي في ضوئ سيتم تصميم الجان االختباري من البحث.

طريقة الدراسة

Methdology

تعتمررد الدراس رة بشرركل عررام علررى مرردخل اسررتقرائي تحليلرري فرري ذانب ر النظررري بعررد أن يغطررى
بايبحام والمصادر المرذعية المتوافرة ومن خالل شبكة اإلنترنث .
أما الجان الميداني من البحث فران المحاولرة لدراسرت سرتتم مرن خرالل اسرتبانة للتعرر علرى
مداخل اعداد الموازنات وصناعتها في عدد من الشركات االردنية كي تدعم ذه الخطوة ما سبقها
أو العكس  .وبالتالي اختبار فرضيات البحث وصوال الى النتائج .

مشكلة البحث

Problem of Research

تبدأ المنظمات على وذ التقري ال الحصر بمارا ون الموازنة فري أواسرط السرنة الماليرة ومرا
بعد ا وخالل الفترة الممتدة من أواسط السنة الى ما قبل بداية السنة التالية تكون قد وصلث عمليرة
اعداد الموازنة واقرار ا النقطة الحاسمة ( نقطة الوالدة ) .
إن ذا المخاض المهم والطويل والرذي يتجراوز ايشرهر ايربعرة أ يانرا يشركل منعطفرا اسرما
في ياة أية منظمة ب ومن غير المقبول القول بان المنظمات آيا كانث ال تقروم باعرداد موازنتهرا إذ
أن ذلك اصبا في كم القهايا المحسومة والبديهية .
إن المنعط الحاسم ذا تحصل في العديد مرن المناقشرات والتحلريالت والتنبردات بمرا سريدول
إلي الحال في السنة التالية في ضوء ما سيقرر خالل ذا المنعط .
وتأخررذ ررذه التحلرريالت والمناقشررات والتنبرردات طرقررا ومررداخل متطابقررة أ يانررا ومتباينررة أ يانررا
أخرى لتصل الى مرا نسرمي بمرداخل صرناعة قررارات الموازنرة أو المنرا ج الفكريرة أوال والعمليرة
انيا والتي تجري على ارض الواقع بين ايطرا المختلفة داخل المنظمة للوصول بالموازنة الى
نقطة النهاية .
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أن تنازد ذه المداخل من ذهة و يمنة أ د ا أو بعهها على إدراك المسدولين عن اعداد
الموازنة في المنظمة تبعا لعوامل عديدة ومتباينة و ما يجسد المشكلة الحقيقية التي تواذهها
المنظمات وبالتالي كانث المشكلة التي يتصدى لها ذا البحث.

تصميم فرضيات البحث

Research Assumptions Design

في ضوء الدراسات النظرية السابقة المعروضة والمشكلة الموصوفة للبحث ومن اذل
الوصول الى ا دا البحث وتحقيقها فسيتم تصميم فرضيات البحث بالشكل ا تي :
أوال  :االفتراضات العامة ( البديهيات ) ( General Assumptions ) Postulates

ينطلق البحث أساسا من عموميات تعمل في ظلها المنظمات و ي :
 : P1تعمل المنظمات في بيئة متنافسة ومتغيرة .
 : P2تعتمد المنظمات موازنات مسبقة لمواذهة البيئة التنافسية والمتغيرة .
 : P3يتطل اعداد ذه الموازنات مداخل مالئمة لها .
وفي ظل هذه البديهيات يمكن وضع االفتراضات الخاصة بالبحث اآلتية :
 : H1بينث الدراسات السابقة إن المداخل ايربعة لصناعة قرارات الموازنة متباينرة فيمرا بينهرا ب
متباينة في يكلياتها العامة ومهرامينها التفصريلية فري معالجتهرا لعمليرة اعرداد الموازنرة واقرار را
فالمدخل التقليردي يتسرم بالوضروح ويشرارك متخرذو القررارات بالمسردوليات واي ردا مرع درذرة
عدم تأكد منخفهة بينما تميز المدخل البيروقراطي بالسيطرة على اإلنسان والمركزية في
اإلذراءات التكرارية في مواذهة المشاكل و لها في ين ينظر المدخل السياسي للمنظمة كو ردة
سياسية متفاعلة ومتغيرة وعلى عكس المدخل البيروقراطي يأخذ في االعتبار التأ ير االذتماعي
والسلوكي أما المدخل الفوضوي فهو بعكس المدخل التقليدي والى رد مرا البيروقراطري ويقتررب
نوعا ما من السياسي .
إن ذه المداخل تددي بدون شك الى تأ يرات وانعكاسات مهمة على عمل المنظمة من خالل
الموازنة المعتمدة لها وبالتالي يمكن وضع الفرضية ايولى بالشكل ا تي :
( توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين المدخل المستخدم المحدد لصناعة قرارات الموازنة
ومدى التنافسية التي تواجهها المنظمة) .
 : H2أوضررحث الدراسررات السررابقة إن المررداخل ايربعررة و س ر تطور ررا الترراريخي والميررداني
ظهرت تتناس أو تتالءم مع فترات زمنية معينة من ذهة ومع منظمات محددة اك ر من غير را .
فمن يث التطرور التراريخي نررى أن المردخل التقليردي رو أول المرداخل ظهرورا بينمرا نال ر أن
المدخل البيروقراطي ظهر مع ال رورة الصرناعية وذراء مالئمرا للمنظمرات الصرناعية التري ركرزت
على اإلنتاج وااللة وأ ملث اإلنسان في ين ذاء المدخل السياسي مرع تغيرر النظررة الرى اإلنسران
ودوره االذتمرراعي وا ررره الخفرري فرري زيررادة اإلنتاذيررة أمررا المرردخل الفوضرروي فقررد كرران مالئمررا
للجامعات وبرز فيها اك ر من غيره .
إن ذه المداخل تحدد في ضوئها مدى نجاح المنظمة تبعا للمدخل المستخدم من قبلها وفي
ضوء ذلك يمكن وضع االفتراض ايتي :
( توجقد عالققة ذات داللقة إحصقائيا بقين المققدخل المسقتخدم فقي صقناعة ققرارات الموازنقة ونققوع
المنظمة من حيث طبيعة نشاطها) .
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 : H3عند التركيز على المدخل السياسي ومن خالل مراذعة الدراسات السابقة نال ر انر يركرز
على الظا رة السياسرية فري المنظمرة ويأخرذ بأسرس النظريرة الحدي رة للتنظريم التري تفتررض وذرود
مجموعات من االفراد والمتغيرات في كل منظمة وتحاول كل مجموعة تبعا للمتغيررات الخاصرة
بها تحقيق ا دا معينة يقود ذلك الى التهرارب فري مصرالا رذه المجموعرات ممرا ينشرأ صرراعا
من ذهة وتحالفات لكس الصراد من ذهرة أخررى ب وتبردو عمليرة إشرراك المجموعرات المختلفرة
بالمنظمة في عملية صناعة الموازنة وقراراتها مرن اي ميرة بمكران ال يمكرن إن تسرتغني عنهرا أي
منظمة في الوقث الحاضر إذا ما أرادت النجاح ب ويتم ل المدخل السياسي بأربعة متغيررات مهمرة
و رري التحالفررات ب القرروة ب الصررراد ب السررلوك السياسرري ب وقررد وضررا ذلررك ( ) Pfeffer, 1981
بالشكل السابق وعلي يمكن وضع االفتراض ايتي :
أ -توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بين متغيرات المداخل المستخدمة  -عداالمدخل
السياسي  -ونوعية العاملين بالمنظمة من حيث العمر  ,الجنس  ,الحالة االجتماعية ,
المؤهل العلمي  ,التخصص العلمي  ,الخبرة العملية .
ب -توجد عالقة ذات داللة احصائيا بين متغيرات المدخل السياسي ونوعية العاملين
بالمنظمة من حيث العمر  ,الجنس  ,الحالة االجتماعية  ,المؤهل العلمي  ,التخصص
العلمي  ,الخبرة العملية الكلية  ,مدة الخدمة بالموقع الوظيفي الحالي .

تحليل نتائج االستبيان واختبار الفرضيات
تهد ذه الدراسة إلى تقويم مداخل صرناعة قررارات الموازنرة فري الشرركات ايردنيرةب ولتحقيرق
ذلك قام البا ان ببناء استبيان وزد على أفراد عينرة رذه الدراسرة والبرالد عردد م ( )26فررداب ترم
اسررترذاد ( )21اسررتبيانا وتررم إدخالهررا إلررى الحاسرروب وتحليلهررا إ صررائيا مررن خررالل نظررام التحليررل
اإل صائي )(SPSSب وفيما يلي ملخصا بتحليل البيانات:
أوال :وصف عينة الدراسة
يعرض الجدول رقم ( )3ملخص لوص عينة الدراسة موزعة على أساس الخاصية وعدد ا
سبع خواص ويقابلها كيفية توزيع ذه الخواص بايعداد والنس المئوية ويقدم ذا الوص
عرض شامل للعينة :
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جدول رقم ( ) 1
وصف العينة
الخاصية
نوع نشاط
الشركة

توزي ع الخاص ي ة
9
%34

36
%64

صناعي

46
%13

بكلوريوس

36

1
%6

أدارة
أعمال

2
%9

سنتان

9
%34

31
%69
1
%6
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30-2

الحالي

2
%9

خمس سنوات

36

سث سنوات

%64

10-62

%39

21
%300

المجمود

21
%300

المجمود

%300

المجمود

36
36-33

الخدمة
بالموقع

63
%14

سنة
وا دة

31
%69

%39

%300

21

%39

1
%6

13
فأك ر

التخصص
العلمي

%31

66-63

%30

61
%41

%30

36

36

21
المجمود

60-32

6
فأقل

2

محاسبة

2

9

%64

الخبرة
العملية

31
%69

أعزب

دبلوم عالي

%69

أن ى

دكتوراه

المؤهل
العلمي

كلية
مجتمع

%2

%1

ماذستير

36

متزوج

31

%64

10-63

الحالة
األجتماعية

%64

36
%64

ذكر

40-13

الجنس

41
%12

%11

4

6

60-43

العمر

%69

36

خدمي

بنوك

20-63

31

تجاري

64

60
سن
فأقل

63
%11

31
%69

21
%300

المجمود

مالية و
مصرفية

36
%39

اقتصاد

الم
سنوات

2
%9

أربع
سنوات

21
%300

21
%300

21
%300

المجمود

المجمود

المجمود

تقويم مداخل صناعة قرارات الموازنة ومدى تطبيقها في المنظمات
_____________________________________________________________________

أداة الدراسة
صمم البا ان أداة الدراسة و ي عبارة عن استبيان تكون من أربع مداخل وكل مدخل مكرون
مرن ( )30فقررراتب وذلرك وفررق سرلم (ليكرررت) المكرون مررن خمرس درذررات علرى النحررو التررالي( :ال
أوافق بشدةب ال أوافقب غير متأكدب أوافقب أوافق بشردة) خصرص لهرا الردرذات (3ب 6ب 1ب 4ب )6
على التواليب مع مال ظة أن متوسط درذات سلم اإلذابة ذا و (.)1
ثبات األداة
تم إيجاد معامل ال بات الكلي لألداة باستخدام طريقرة كرونبرا ألفراب يرث بلغرث قيمرة المعامرل
()0.19ب مما يشير إلى أن ذه ايداة تتمتع بمعامالت بات مناسبة يغراض ذه الدراسة.
المعالجة اإلحصائية
لإلذابة على أسئلة الدراسة فقد ترم تفريرد بيانرات االسرتبيانات -التري ذمعرث مرن أفرراد عينرة
الدراسة بعرد إذابراتهم عليهرا -فري الحاسروب مرن خرالل النظرام اإل صرائي )(SPSSب وترم سراب
التكرارات ونسبها المئوية لسلم اإلذابة على كل فقرة من فقرات االستبيان.
وكذلك فقد تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقررة مرن فقررات االسرتبيانب
كمررا اسررتخدام باختبررار ( )tو ()Fب لفحررص فرضرريات الدراسررة مررن خررالل فحررص الفررروق بررين
بمتوسط المجالب وبمتوسط درذات سلم اإلذابة على االستبيانب.
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ثانيا  :مناقشة نتائج الدراسة
 عرض نتائج البحثتم استخدام الوسط الحسابي واالنحرا المعياري والتكرارات والنس المئوية لمتغيرات
البحثب وسيتم تلخيصها كما يلي:
 -المدخل التقليديومكون من ( )30فقراتب وكانث اتجا ات عينة البحث إيجابية نحو ذميع فقرات ذا المدخل؛
كون نسبة الموافقة في فقراتها أكبر من نسبة عدم الموافقة؛ مما يعني هور المدخل التقليدي في
تقويم صناعة قرارات الموازنة في الشركات ايردنية.
جدول رقم ()2
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لألسئلة المتعلقة بالمدخل التقليدي
االنحراف
ت
المتوسط
الســــــــــــؤال
المعياري
0.993
4.69
 3يتم تحديد أ دا الموازنة من قبلكم
0.921
4.00
 6يتم مشاركة الغير في تحديد أ دا الموازنة
3.633
1.26
 1مشاركة الغير كبيرة في تحديد اي دا
0.143
4.00
 4يتم االستفسار عن اي دا المطلوب تحديد ا
0.913
1.11
 6توذد صعوبة في تحديد أ دا الموازنة
3.061
1.69
 2درذة التأكد من الهدا المحددة عالية
3.061
1.41
صلث مفاذ ت سابقا في الموازنات الماضية
1
0.229
4.39
 1توذد أ دا مشتركة مع أقسام أخرى بالشركة
0.263
4.66
 9توذد عالقات متبادلة ومتداخلة بين العاملين
0.912
1.16
 30نتائج اي دا المعدة مسبقا تأتي متطابقة ال قا
 -المدخل البيروقراطيومكررون مررن ( )30فقررراتب وكانررث اتجا ررات عينررة البحررث إيجابي رة نحررو ذميررع فقرررات ررذا
المدخل؛ كون نسبة الموافقة في فقراتها أكبر مرن نسربة عردم الموافقرة؛ ممرا يعنري هرور المردخل
البيروقراطي في تقويم صناعة قرارات الموازنة في الشركات ايردنية.
جدول رقم ()3
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لألسئلة المتعلقة بالمدخل البيروقراطي
االنحراف
ت
المتوسط
الســــــــــــــــؤال
المعياري
0.231
4.66
 3توذد خبرة كافية التخاذ قرارات الموازنة
0.290
4.44
 6العمل بالشركة موصو وواضا للعاملين
0.111
4.16
 1توذد قواعد وإذراءات لتنظيم العمل وأدااه
0.191
1.91
 4إشغال الوظائ العليا لمن يمتلك كفاءة وخبرة
0.124
4.33
 6سلطة اتخاذ القرار مركزة بأشخاص محددين بمواقع معينة
0.103
4.02
 2يتم تحديد أ دا الموازنة بشكل مركزي
0.906
1.14
 1اي دام بالشركة تتكرر بشكل متشاب تقريبا
0.916
1.91
 1اإلذراءات بالشركة نمطية وروتينية
0.924
1.42
 9توذد مرونة ال تواء التغييرات التي تحصل
0.136
1.12
 30المجال والفرص متا ة لإلبداد واالبتكار بالشركة
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 -المدخل الفوضويومكررون مررن ( )30فقررراتب وكانررث اتجا ررات عينررة البحررث إيجابي رة نحررو ذميررع فقرررات ررذا
المدخل؛ كون نسبة الموافقة في فقراتها أكبر مرن نسربة عردم الموافقرة؛ ممرا يعنري هرور المردخل
الفوضوي في تقويم صناعة قرارات الموازنة في الشركات ايردنية.
جدول رقم ()4
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لألسئلة المتعلقة بالمدخل الفوضوي
ت

الســـــــــــــــــــــــــــــؤال

 3يوذد تعدد لأل دا والقيم داخل الشركة
 6تحدد اي دا والبدائل قبل مرا ل إعداد الموازنة
 1تحدد اي دا والبدائل أ ناء مرا ل إعداد الموازنة
 4يوذد غموض وعدم وضوح باي دا واينشطة الرياضية
لول المشاكل توذد قبل ظهور ذه المشاكل
6
 2يتحدد قرار الموازنة بموذ وذهة نظر أو رغبة شخص وا د
 1يتم الربط بين المشاكل واالختيارات لحلها
لول المشاكل تكون بشكل ذزئي
1
 9تحصل الحلول أو القرارات بالصدفة أ يانا
 30يرضى الجميع عن النتائج المتحققة في الموازنة

المتوسط
4.66
1.91
1.13
1.14
1.26
1.20
1.96
1.11
1.66
1.11

االنحراف
المعياري
0.123
0.191
0.196
0.911
3.001
3.336
0.161
0.163
0.941
0.932

 -المدخل السياسيومكررون مررن ( )30فقررراتب وكانررث اتجا ررات عينررة البحررث إيجابي رة نحررو ذميررع فقرررات رذا
المدخل؛ كون نسبة الموافقة في فقراتها أكبر مرن نسربة عردم الموافقرة؛ ممرا يعنري هرور المردخل
السياسي في تقويم صناعة قرارات الموازنة في الشركات ايردنية.
جدول رقم ()5
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لألسئلة المتعلقة بالمدخل السياسي
ت

السؤال

 3يتم أخذ التأ يرات االذتماعية والسلوكية الخارذية عند إعداد الموازنات
 6يتم أخذ التأ يرات االذتماعية والسلوكيات الداخلية عند إعداد الموازنات
 1توذد لديكم قرارات صالحة لجميع المواق
 4توذد تحالفات (ائتالفات) داخل الشركة
 6تد ر التحالفات في صناعة قرارات الموازنة
 2يشترك أكبر عدد من العاملين في صناعة قرارات الموازنة
 1تحدم خالفات بين أقسام الشركة عند إعداد الموازنة
 1يصع التوصل إلى إذماد بين أقسام الشركة
 9يوذد تحيز لدى بعع ايقسام لصالحها عند إعداد الموازنة
 30يحصل توافق بين اي دا العليا للشركة وأ دا ايفراد والمجموعات
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المتوسط
1.91
1.12
1.13
1.11
1.16
1.40
1.40
1.61
1.26
1.43

االنحراف
المعياري
0.123
0.111
0.100
3.039
3.036
3.013
0.912
0.961
0.111
0.164
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السؤال

3
6
1
4
6
2
1
1
9
30
33
36
31
34
36
32
31
31
39
60
63
66
61
64
66
62
61
61
69
10

جدول رقم ()6
التكرار ونسبته المئوية لسلم اإلجابة على االستبيان
أوافق
غير متأكد
ال أوافق
ال أوافق بشدة
التكرار

النسبة

3
1
3
3
3
1
3
3
3
3
6
3
-

3.2
4.1
3.2
3.2
3.2
4.1
3.2
3.2
3.2
3.2
1.6
3.2
-

أوافق بشدة

التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

2
1
36
6
9
31
36
6
3
36
3
6
1
2
1
6
1
2
33
3
6
1
1
2
31
33
1
1
30
34

9.6
36.1
39.0
1.6
34.1
61.2
39.0
1.6
3.2
61.1
3.2
1.6
4.1
9.6
4.1
1.9
33.3
9.6
31.6
3.2
1.9
33.3
36.1
9.6
60.2
31.6
4.1
36.1
36.9
66.6

6
1
6
1
33
9
1
1
32
3
3
3
1
2
1
30
2
32
36
6
6
1
9
9
33
9
1
34
39
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1.9
36.1
1.9
33.3
31.6
34.1
4.1
4.1
66.4
3.2
3.2
3.2
36.1
9.6
4.1
36.9
9.6
66.4
39.0
1.6
1.9
36.1
34.1
34.1
31.6
34.1
33.3
66.6
10.6

61
69
61
41
16
61
11
19
11
61
66
61
16
13
16
11
16
10
61
43
61
14
16
11
10
66
19
19
13
66

12.6
42.0
12.6
21.1
66.2
44.4
66.4
23.9
20.1
46.9
19.1
46.9
60.1
49.6
66.2
20.1
60.1
41.2
44.4
26.3
44.4
64.0
66.2
66.4
41.2
19.1
23.9
23.9
49.6
19.1

11
63
31
36
33
6
2
39
63
6
12
11
61
31
39
31
34
60
1
1
61
31
36
34
33
34
36
9
1
6

66.4
11.1
61.0
39.0
31.6
1.9
9.6
10.6
11.1
1.9
61.3
66.4
46.9
61.2
10.6
61.0
66.6
13.1
33.3
36.1
44.4
61.0
39.0
66.6
31.6
66.6
39.0
34.1
33.3
1.9
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اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية األولى:
الفرضررية العدميررة ( :)Hoال توذررد عالقررة ذات داللررة إ صررائية برين المرردخل المسررتخدم المحرردد
لصناعة قرارات الموازنة ومدى التنافسية التي تواذهها المنظمة.
الفرضية البديلة ( :)Haتوذد عالقرة ذات داللرة إ صرائية برين المردخل المسرتخدم المحردد لصرناعة
قرارات الموازنة ومدى التنافسية التي تواذهها المنظمة.
القطاع الصناعي

النشاط
المدخل التقليدي
المدخل البيروقراطي
المدخل الفوضوي
المدخل السياسي
النشاط
المدخل التقليدي
المدخل البيروقراطي
المدخل الفوضوي
المدخل السياسي

جدول رقم ()7
نتائج اختبار الفرضية األولى للقطاع الصناعي
االنحرا
الوسط الحسابي
العدد
المعياري
2.423
14.11
9
1.691
19.11
9
4.126
13.44
9
2.646
13.21
9
 Tالمحسوبة
6.036
1.111
0.991
0.103

( Sig.ألفا)
0.019
0.006
0.160
0.442

االنحرا
المعياري للوسط
6.364
6.416
3.464
6.016

نتيجة الفرضية العدمية
قبول
رفع
قبول
قبول

استخدم البا ان اختبار  Tلفحص وذود فرق بين المدخل المسرتخدم المحردد لصرناعة قررارات
الموازنة ومدى التنافسية التي تواذهها المنظمة الصناعية وبين المستوى الطبيعري للتنافسريةب وقرد
وذد من نتائج ذا االختبار الموضحة في الجداول أعالهب أن:
 -3متوسررط المرردخل التقليرردي لصررناعة قرررارات الموازنررة ومرردى التنافسررية الترري تواذههررا المنظمررة
الصناعية و أعلى من المستوى الطبيعي للتنافسية؛ يث بلد  14.11بانحرا معياري 2.423ب
وقد بلغث قيمرة  tالمحسروبة ( )6.036و ري غيرر ذات داللرة إ صرائية عنرد مسرتوى معنويرة ٪6ب
ويتبين بأن المدخل التقليدي لصناعة قرارات الموازنة ال يد ر على مردى التنافسرية التري تواذههرا
المنظمة الصناعية.
 -6متوسررط المرردخل البيروقراطرري لصررناعة قرررارات الموازنررة ومرردى التنافسررية الترري تواذههرررا
المنظمة الصناعية و أعلى من المستوى الطبيعي للتنافسية؛ يث بلد  19.11بانحرا معيراري
1.691ب وقررد بلغررث قيمررة  tالمحسرروبة ( )1.111و رري ذات داللررة إ صررائية عنررد مسررتوى معنويررة
٪6ب ويتبين بأن المدخل البيروقراطي لصناعة قررارات الموازنرة يرد ر علرى مردى التنافسرية التري
تواذهها المنظمة الصناعية.
 -1متوسط المدخل الفوضوي لصناعة قرارات الموازنرة ومردى التنافسرية التري تواذههرا المنظمرة
الصناعية و أعلى من المستوى الطبيعي للتنافسية؛ يث بلد  13.44بانحرا معياري 4.126ب
وقد بلغث قيمة  tالمحسوبة ( )0.991و ي غير ذات داللة إ صائية عند مستوى معنوية ٪6ب
ويتبين بأن المدخل الفوضوي لصناعة قرارات الموازنة ال يد ر على مدى التنافسية التي تواذهها
المنظمة الصناعية.
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 -4متوسط المردخل السياسري لصرناعة قررارات الموازنرة ومردى التنافسرية التري تواذههرا المنظمرة
الصناعية و أعلى من المستوى الطبيعي للتنافسية؛ يث بلد  13.21بانحرا معياري 2.646ب
وقد بلغث قيمرة  tالمحسروبة ( )0.103و ري غيرر ذات داللرة إ صرائية عنرد مسرتوى معنويرة ٪6ب
ويتبين بأن المدخل السياسي لصناعة قرارات الموازنة ال يد ر على مدى التنافسرية التري تواذههرا
المنظمة الصناعية.
القطاع التجاري

النشاط
المدخل التقليدي
المدخل البيروقراطي
المدخل الفوضوي
المدخل السياسي
النشاط
المدخل التقليدي
المدخل البيروقراطي
المدخل الفوضوي
المدخل السياسي

جدول رقم ()8
نتائج اختبار الفرضية األولى للقطاع التجاري
االنحرا
الوسط الحسابي
العدد
المعياري
3.602
16.31
36
6.333
19.31
36
6.616
11.60
36
6.161
16.11
36
 Tالمحسوبة
31.606
2.963
6.640
3.292

( Sig.ألفا)
0.000
0.000
0.046
0.336

االنحرا
المعياري للوسط
0.119
3.160
3.461
3.112

نتيجة الفرضية العدمية
رفع
رفع
رفع
قبول

استخدم البا ان اختبار  Tلفحص وذود فرق بين المدخل المستخدم المحدد لصرناعة قررارات
الموازنة ومدى التنافسية التي تواذهها المنظمة التجاريرة وبرين المسرتوى الطبيعري للتنافسريةب وقرد
وذد من نتائج ذا االختبار الموضحة في الجداول أعالهب أن:
 -3متوسررط المرردخل التقليرردي لصررناعة قرررارات الموازنررة ومرردى التنافسررية الترري تواذههررا المنظمررة
التجارية و أعلى من المستوى الطبيعي للتنافسية؛ يث بلد  16.31برانحرا معيراري 3.602ب
وقد بلغث قيمة  tالمحسوبة ( )31.606و ي ذات داللة إ صائية عند مستوى معنوية ٪6ب ويتبين
بأن المدخل التقليدي لصناعة قرارات الموازنة يرد ر علرى مردى التنافسرية التري تواذههرا المنظمرة
التجارية.
 -6متوسررط المرردخل البيروقراطرري لصررناعة قرررارات الموازنررة ومرردى التنافسررية الترري تواذههرررا
المنظمة التجارية و أعلى من المستوى الطبيعي للتنافسية؛ يرث بلرد  19.31برانحرا معيراري
6.333ب وقررد بلغررث قيمررة  tالمحسرروبة ( )2.963و رري ذات داللررة إ صررائية عنررد مسررتوى معنويررة
٪6ب ويتبين بأن المدخل البيروقراطي لصناعة قررارات الموازنرة يرد ر علرى مردى التنافسرية التري
تواذهها المنظمة التجارية.
 -1متوسط المدخل الفوضوي ل صناعة قرارات الموازنرة ومردى التنافسرية التري تواذههرا المنظمرة
التجارية و أعلى من المستوى الطبيعي للتنافسية؛ يث بلد  11.60برانحرا معيراري 6.616ب
وقد بلغث قيمة  tالمحسوبة ( )6.640و ي ذات داللة إ صائية عند مستوى معنوية ٪6ب ويتبين
بأن المدخل الفوضوي لصناعة قرارات الموازنة يد ر على مدى التنافسية التي تواذههرا المنظمرة
التجارية.
 -4متوسط المدخل السياسي لصناعة قرارات الموازنة ومدى التنافسية التي تواذهها المنظمة
التجارية و أعلى من المستوى الطبيعي للتنافسية؛ يث بلد  16.11بانحرا معياري 6.161ب
وقد بلغث قيمة  tالمحسوبة ( )3.292و ي غير ذات داللة إ صائية عند مستوى معنوية ٪6ب
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ويتبين بأن المدخل السياسي لصناعة قرارات الموازنة ال يد ر على مدى التنافسية التي تواذهها
المنظمة التجارية.
القطاع الخدمي

النشاط
المدخل التقليدي
المدخل البيروقراطي
المدخل الفوضوي
المدخل السياسي
النشاط
المدخل التقليدي
المدخل البيروقراطي
المدخل الفوضوي
المدخل السياسي

جدول رقم ()9
نتائج اختبار الفرضية األولى للقطاع الخدمي
االنحرا
الوسط الحسابي
العدد
المعياري
4.664
19.00
63
6.161
43.66
63
1.191
43.64
63
4.160
40.39
63
 Tالمحسوبة
9.294
31.416
31.612
9.113

( Sig.ألفا)
0.000
0.000
0.000
0.000

االنحرا
المعياري للوسط
0.961
0.261
0.161
3.011

نتيجة الفرضية العدمية
رفع
رفع
رفع
رفع

استخدم البا ان اختبار  Tلفحص وذود فرق بين المدخل المستخدم المحدد لصرناعة قررارات
الموازنة ومدى التنافسية التي تواذههرا المنظمرة الخدميرة وبرين المسرتوى الطبيعري للتنافسريةب وقرد
وذد من نتائج ذا االختبار الموضحة في الجداول أعالهب أن:
 -3متوسررط المرردخل التقليرردي لصررناعة قرررارات الموازنررة ومرردى التنافسررية الترري تواذههررا المنظمررة
الخدمية و أعلى من المستوى الطبيعي للتنافسية؛ يرث بلرد  19.00برانحرا معيراري 4.664ب
وقد بلغث قيمة  tالمحسوبة ( )9.294و ي ذات داللة إ صائية عند مسرتوى معنويرة ٪6ب ويتبرين
بأن المدخل التقليدي لصناعة قرارات الموازنة يرد ر علرى مردى التنافسرية التري تواذههرا المنظمرة
الخدمية.
 -6متوسررط المرردخل البيروقراطرري لصررناعة قرررارات الموازنررة ومرردى التنافسررية الترري تواذههرررا
المنظمة الخدمية و أعلى من المستوى الطبيعري للتنافسرية؛ يرث بلرد  43.66برانحرا معيراري
6.161ب وقد بلغث قيمة  tالمحسروبة ( )31.416و ري ذات داللرة إ صرائية عنرد مسرتوى معنويرة
٪6ب ويتبين بأن المدخل البيروقراطي لصناعة قررارات الموازنرة يرد ر علرى مردى التنافسرية التري
تواذهها المنظمة الخدمية.
 -1متوسط المدخل الفوضوي ل صناعة قرارات الموازنرة ومردى التنافسرية التري تواذههرا المنظمرة
الخدمية و أعلى من المستوى الطبيعي للتنافسية؛ يرث بلرد  43.64برانحرا معيراري 1.191ب
وقد بلغث قيمة  tالمحسوبة ( )31.612و ي ذات داللة إ صائية عند مستوى معنوية ٪6ب ويتبين
بأن المدخل الفوضوي لصناعة قرارات الموازنة يد ر على مدى التنافسية التي تواذههرا المنظمرة
الخدمية.
 -4متوسط المدخل السياسي لصناعة قرارات الموازنة ومدى التنافسية التي تواذهها المنظمة
الخدمية و أعلى من المستوى الطبيعي للتنافسية؛ يث بلد  40.39بانحرا معياري 4.160ب
وقد بلغث قيمة  tالمحسوبة ( )9.113و ي ذات داللة إ صائية عند مستوى معنوية ٪6ب ويتبين
بأن المدخل السياسي لصناعة قرارات الموازنة يد ر على مدى التنافسية التي تواذهها المنظمة
الخدمية.
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قطاع البنوك

النشاط
المدخل التقليدي
المدخل البيروقراطي
المدخل الفوضوي
المدخل السياسي
النشاط
المدخل التقليدي
المدخل البيروقراطي
المدخل الفوضوي
المدخل السياسي

جدول رقم ()11
نتائج اختبار الفرضية األولى لقطاع البنوك
االنحرا
الوسط الحسابي
العدد
المعياري
1.123
43.62
31
1.616
43.61
31
1.449
40.19
31
1.169
11.19
31
 Tالمحسوبة
31.012
34.101
36.111
9.926

( Sig.ألفا)
0.000
0.000
0.000
0.000

االنحرا
المعياري للوسط
0.112
0.126
0.131
0.196

نتيجة الفرضية العدمية
رفع
رفع
رفع
رفع

استخدم البا ان اختبار  Tلفحص وذود فرق بين المدخل المستخدم المحدد لصرناعة قررارات
الموازنة ومدى التنافسية التي تواذهها المنظمة البنكية وبين المستوى الطبيعي للتنافسيةب وقد وذد
من نتائج ذا االختبار الموضحة في الجداول أعالهب أن:
 -3متوسررط المرردخل التقليرردي لصررناعة قرررارات الموازنررة ومرردى التنافسررية الترري تواذههررا المنظمررة
البنكية و أعلى من المسرتوى الطبيعري للتنافسرية؛ يرث بلرد  43.62برانحرا معيراري 1.123ب
وقد بلغث قيمة  tالمحسوبة ( )31.012و ي ذات داللة إ صائية عند مستوى معنوية ٪6ب ويتبين
بأن المدخل التقليدي لصناعة قرارات الموازنة يرد ر علرى مردى التنافسرية التري تواذههرا المنظمرة
البنكية.
 -6متوسررط المرردخل البيروقراطرري لصررناعة قرررارات الموازنررة ومرردى التنافسررية الترري تواذههرررا
المنظمة البنكية و أعلرى مرن المسرتوى الطبيعري للتنافسرية؛ يرث بلرد  43.61برانحرا معيراري
1.616ب وقد بلغث قيمة  tالمحسروبة ( )34.101و ري ذات داللرة إ صرائية عنرد مسرتوى معنويرة
٪6ب ويتبين بأن المدخل البيروقراطي لصناعة قررارات الموازنرة يرد ر علرى مردى التنافسرية التري
تواذهها المنظمة البنكية.
 -1متوسط المدخل الفوضوي ل صناعة قرارات الموازنرة ومردى التنافسرية التري تواذههرا المنظمرة
البنكية و أعلى من المسرتوى الطبيعري للتنافسرية؛ يرث بلرد  40.19برانحرا معيراري 1.449ب
وقد بلغث قيمة  tالمحسوبة ( )36.111و ي ذات داللة إ صائية عند مستوى معنوية ٪6ب ويتبين
بأن المدخل الفوضوي لصناعة قرارات الموازنة يد ر على مدى التنافسية التي تواذههرا المنظمرة
البنكية.
 -4متوسط المدخل السياسي لصناعة قرارات الموازنة ومدى التنافسية التي تواذهها المنظمة
البنكية و أعلى من المستوى الطبيعي للتنافسية؛ يث بلد  11.19بانحرا معياري 1.169ب
وقد بلغث قيمة  tالمحسوبة ( )9.926و ي ذات داللة إ صائية عند مستوى معنوية ٪6ب ويتبين
بأن المدخل السياسي لصناعة قرارات الموازنة يد ر على مدى التنافسية التي تواذهها المنظمة
البنكية.
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الفرضية الثانية:
الفرضية العدمية ( :)Hoال توذد عالقة ذات داللة إ صائية بين المدخل المستخدم في صناعة
قرارات الموازنة ونود المنظمة من يث طبيعة نشاطها.
الفرضية البديلة ( :)Haتوذد عالقة ذات داللة إ صائية بين المدخل المستخدم في صناعة
قرارات الموازنة ونود المنظمة من يث طبيعة نشاطها.
جدول رقم ()11
تحليل التباين األحادي بين المدخل المستخدم في صناعة قرارات الموازنة ونوع المنظمة من
حيث طبيعة نشاطها
مستوى
متوسط
درذات
مجمود
قيمة F
مصدر التباين
الداللة
الحرية المربعات
المربعات
بين المجموعات
0.000 9.916 321.142
1
493.611
داخل
المدخل
32.430
69
921.311
المجموعات
التقليدي
26
3469.134
المجمود
بين المجموعات
0.696 3.626 64.616
1
16.142
المدخل
داخل
39.392
69
33316.611
البيروقرا
المجموعات
26
3606.469
طي
المجمود
بين المجموعات
0.000 39.621 149.241
1
3041.943
داخل
المدخل
31.341
69
3010.130
الفوضوي المجموعات
26
6339.263
المجمود
بين المجموعات
0.000 33.602 621.116
1
193.602
داخل
المدخل
66.963
69
3166.149
المجموعات
السياسي
26
6341.662
المجمود
تبين النتائج الموضحة في ذدول رقم ( )33ما يلي:
 -3أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المرردخل التقليرردي المسررتخدم فرري صررناعة قرررارات
الموازنة ونود المنظمة من يث طبيعة نشاطهاب يث بلغث قيمة  Fالمحسوبة  9.916و ي ذات
داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -6عدم وذود عالقة ذات داللة إ صائية بين المدخل البيروقراطي المستخدم في صناعة قرارات
الموازنة ونود المنظمة من يث طبيعة نشاطهاب يث بلغث قيمة  Fالمحسوبة  3.626و ي غير
ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -1أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المرردخل الفوضرروي المسررتخدم فرري صررناعة قرررارات
الموازنة ونود المنظمة من يث طبيعرة نشراطهاب يرث بلغرث قيمرة  Fالمحسروبة  39.621و ري
ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -4أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المرردخل السياسرري المسررتخدم فرري صررناعة قرررارات
الموازنة ونود المنظمة من يث طبيعرة نشراطهاب يرث بلغرث قيمرة  Fالمحسروبة  33.602و ري
ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
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الفرضية الثالثة:
الفرضية العدمية ( :)Hoال توذد عالقة ذات داللة إ صائية بين المرداخل المسرتخدمة فري صرناعة
قرارات الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة من يث العمر والجنس والحالة االذتماعية والمد ل
العملي والتخصص العلمي والخبرة العملية الكلية ومدة الخدمة بالموقع الحالي.
الفرضررية البديلررة ( :)Haتوذررد عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المررداخل المسررتخدمة فرري صررناعة
قرارات الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة من يث العمر والجنس والحالة االذتماعية والمد ل
العملي والتخصص العلمي والخبرة العملية الكلية ومدة الخدمة بالموقع الحالي.
جدول رقم ()12
نتائج اختبار الفرضية الثالثة (العمر)
متوسط
درذات
مجمود
قيمة F
مصدر التباين
الحرية المربعات
المربعات
بين المجموعات
2.669 331.691
4
461.311
داخل
المدخل
31.164
61
3002.661
المجموعات
التقليدي
26
3469.134
المجمود
بين المجموعات
3.369 66.133
4
19.646
المدخل
داخل
39.646
61
3332.311
البيروقراط
المجموعات
26
3606.469
ي
المجمود
بين المجموعات
33.621 616.366
4
940.202
داخل
المدخل
60.161
61
3319.044
المجموعات
الفوضوي
26
6339.263
المجمود
بين المجموعات
10.39 314.111
4
299.361
داخل
المدخل
64.901
61
3444.401
المجموعات
السياسي
26
6341.662
المجمود

مستوى
الداللة
0.000

0.111

0.000

0.000

استخدم البا ان تحليل التباين اي ادي ( )ANOVAوتبين من خالل الجردول رقرم ( )36مرا
يلي:
 -3أن ناك عالقة ذات داللة إ صائية المدخل التقليردي المسرتخدم فري صرناعة قررارات الموازنرة
ونوعية العاملين بالمنظمة من يث العمرب يث بلغث قيمة  Fالمحسوبة  2.669و ي ذات داللة
عند مستوى أقل من .0.06
 -6عدم وذود عالقة ذات داللة إ صائية بين المدخل البيروقراطي المستخدم في صناعة قرارات
الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة من يث العمرب يث بلغث قيمرة  Fالمحسروبة  3.369و ري
غير ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -1أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المرردخل الفوضرروي المسررتخدم فرري صررناعة قرررارات
الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة من يث العمرب يث بلغث قيمة  Fالمحسوبة  33.621و ي
ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -4أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المرردخل السياسرري المسررتخدم فرري صررناعة قرررارات
الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة من يث العمرب يث بلغث قيمرة  Fالمحسروبة  1.039و ري
ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
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جدول رقم ()13
نتائج اختبار الفرضية الثالثة ( الجنس )
االنحرا
العدد الوسط الحسابي
الجنس
النشاط
المعياري
4.214
12.91
41
ذكر
المدخل التقليدي
1.111
43.11
36
أن ى
4.113
40.62
41
ذكر
المدخل
6.411
40.20
36
أن ى
البيروقراطي
2.393
12.11
41
ذكر
المدخل الفوضوي
1.264
40.61
36
أن ى
2.444
12.01
41
ذكر
المدخل السياسي
1.419
11.20
36
أن ى
النشاط
المدخل التقليدي
المدخل البيروقراطي
المدخل الفوضوي
المدخل السياسي

 Tالمحسوبة
1.1420.0196.2303.319-

( Sig.ألفا)
0.000
0.929
0.031
0.644

االنحرا
المعياري للوسط
0.216
0.116
0.106
0.211
0.194
0.941
0.910
0.111

نتيجة الفرضية العدمية
رفع
قبول
رفع
قبول

( )-اإلشارة السالبة تعني أن الفرق بين المتوسطات لصالا المتوسط ال اني (المتوسط ال اني أكبرر
من المتوسط ايول)
استخدم البا ان اختبار  Tللعينات المستقلة لفحص وذود عالقة ذات داللة إ صائية بين المرداخل
المستخدمة في صناعة قرارات الموازنة ونوعية العراملين بالمنظمرة مرن يرث الجرنسب ووذرد مرا
يلي:
 -3وذود ع القة بين المردخل التقليردي المسرتخدم فري صرناعة قررارات الموازنرة ونوعيرة العراملين
بالمنظمة من يث الجنسب فقد بلغث قيمة  tالمحسوبة ( )1.142-و ري ذات داللرة إ صرائية عنرد
مستوى معنوية ٪6ب وتبين أن درذة تأ ر اإلنام بالمدخل التقليدي كانث أك رر مرن الرذكور؛ يرث
بلررد متوسررط اإلنررام  43.11بررانحرا معيرراري 1.111ب ف ري ررين بلررد متوسررط الررذكور 12.91
بانحرا معياري .4.214
 -6عدم و ذود عالقة بين المدخل البيروقراطي المسرتخدم فري صرناعة قررارات الموازنرة ونوعيرة
العرراملين بالمنظمررة مررن ي رث الجررنسب فقررد بلغررث قيمررة  tالمحسرروبة ( )0.019-و رري غيررر دال رة
إ صائية عند مستوى معنوية .٪6
 -1وذود عالقة بين المدخل الفوضوي المستخدم في صناعة قرارات الموازنة ونوعية العاملين
بالمنظمة من يث الجنسب فقد بلغث قيمة  tالمحسوبة ( )6.230-و ي ذات داللة إ صائية عند
مستوى معنوية ٪6ب وتبين أن درذة تأ ر اإلنام بالمدخل التقليدي كانث أك ر من الذكور؛ يث
بلد متوسط اإلنام  40.61بانحرا معياري 1.264ب في ين بلد متوسط الذكور 12.11
بانحرا معياري .2.393
 -6 -4عدم وذود عالقة بين المدخل السياسي المستخدم في صناعة قرارات الموازنة ونوعية
العاملين بالمنظمة من يث الجنسب فقد بلغث قيمة  tالمحسوبة ( )3.319-و ي غير دالة
إ صائية عند مستوى معنوية .٪6
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جدول رقم ()14
نتائج اختبار الفرضية الثالثة (الحالة االجتماعية)
متوسط
درذات
مجمود
قيمة F
مصدر التباين
الحرية المربعات
المربعات
بين المجموعات
36.163 691.496
3
691.496
داخل
المدخل
39.331
23
3322.666
المجموعات
التقليدي
26
3469.134
المجمود
بين المجموعات
0.241 36.611
3
36.611
المدخل
داخل
39.666
23
3396.162
البيروقراط
المجموعات
26
3606.469
ي
المجمود
بين المجموعات
6.131 314.611
3
314.611
داخل
المدخل
13.161
23
3916.011
المجموعات
الفوضوي
26
6339.263
المجمود
بين المجموعات
3.614 66.611
3
66.611
داخل
المدخل
14.611
23
6090.911
المجموعات
السياسي
26
6341.662
المجمود

مستوى
الداللة
0.000

0.462

0.039

0.660

استخدم البا ان تحليل التباين اي ادي ( )ANOVAوتبين من خالل الجردول رقرم ( )34مرا
يلي:
 -3أن ناك عالقة ذات داللة إ صائية المدخل التقليردي المسرتخدم فري صرناعة قررارات الموازنرة
ونوعية العاملين بالمنظمة من يرث الحالرة االذتماعيرةب يرث بلغرث قيمرة  Fالمحسروبة 36.163
و ي ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -6عدم وذود عالقة ذات داللة إ صائية بين المدخل البيروقراطي المستخدم في صناعة قرارات
الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة مرن يرث الحالرة االذتماعيرةب يرث بلغرث قيمرة  Fالمحسروبة
 0.241و ي غير ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -1أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية برين المرردخل الفوضرروي المسررتخدم فرري صررناعة قرررارات
الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة مرن يرث الحالرة االذتماعيرةب يرث بلغرث قيمرة  Fالمحسروبة
 6.131و ي ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
-4أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المرردخل السياسرري المسررتخدم فرري صررناعة
قرارات الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة من يث الحالة االذتماعيةب يث بلغث قيمة
 Fالمحسوبة  3.614و ي ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
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جدول رقم ()15
نتائج اختبار الفرضية الثالثة (المؤهل العلمي)
متوسط
درذات
مجمود
مصدر التباين
الحرية المربعات
المربعات
بين المجموعات
306.121
4
461.461
داخل
المدخل
31.121
61
3012.623
المجموعات
التقليدي
26
3469.134
المجمود
بين المجموعات
62.692
4
302.114
المدخل
داخل
31.949
61
3099.044
البيروقراط
المجموعات
26
3606.469
ي
المجمود
بين المجموعات
391.166
4
196.103
داخل
المدخل
66.114
61
3164.160
المجموعات
الفوضوي
26
6339.263
المجمود
بين المجموعات
319.421
4
661.116
داخل
المدخل
61.119
61
3616.211
المجموعات
السياسي
26
6341.662
المجمود

قيمة F

مستوى
الداللة

6.966

0.000

3.404

0.644

1.101

0.000

6.303

0.003

استخدم البا ان تحليل التباين اي ادي ( )ANOVAوتبين من خالل الجدول رقم ( )36ما
يلي:
 -3أن ناك عالقة ذات داللة إ صائية المدخل التقليردي المسرتخدم فري صرناعة قررارات الموازنرة
ونوعية العاملين بالمنظمة من يث المد ل العلميب يث بلغرث قيمرة  Fالمحسروبة  6.966و ري
ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -6عدم وذود عالقة ذات داللة إ صائية بين المدخل البيروقراطي المستخدم في صناعة قرارات
الموازنررة ونوعيررة العرراملين بالمنظمررة مررن يررث المد ررل العلمرريب يررث بلغررث قيمررة  Fالمحسرروبة
 3.404و ي غير ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -1أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المرردخل الفوضرروي المسررتخدم فرري صررناعة قرررارات
الموازنررة ونوعيررة العرراملين بالمنظمررة مررن يررث المد ررل العلمرريب يررث بلغررث قيمررة  Fالمحسرروبة
 1.101و ي ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -4أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المرردخل السياسرري المسررتخدم فرري صررناعة قرررارات
الموازنررة ونوعيررة العرراملين بالمنظمررة مررن يررث المد ررل العلمرريب يررث بلغررث قيمررة  Fالمحسرروبة
 6.303و ي ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
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جدول رقم ()16
نتائج اختبار الفرضية الثالثة (الخبرة)
متوسط
درذات
مجمود
مصدر التباين
الحرية المربعات
المربعات
بين المجموعات
13.004
2
412.066
داخل
المدخل
31.111
62
911.219
المجموعات
التقليدي
26
3469.134
المجمود
بين المجموعات
39.619
2
336.211
المدخل
داخل
39.420
62
3019.162
البيروقراط
المجموعات
26
3606.469
ي
المجمود
بين المجموعات
311.116
2
3021.136
داخل
المدخل
31.196
62
3066.119
المجموعات
الفوضوي
26
6339.263
المجمود
بين المجموعات
316.601
2
196.060
داخل
المدخل
64.010
62
3141.602
المجموعات
السياسي
26
6341.662
المجمود

قيمة F

مستوى
الداللة

4.269

0.003

0.993

0.443

9.422

0.000

6.601

0.000

استخدم البا ان تحليل التباين اي ادي ( )ANOVAوتبين مرن خرالل الجردول رقرم ( )32مرا
يلي:
 -3أن ناك عالقة ذات داللة إ صائية المدخل التقليردي المسرتخدم فري صرناعة قررارات الموازنرة
ونوعيررة العرراملين بالمنظمررة مررن يررث الخبرررةب يررث بلغررث قيمررة  Fالمحسرروبة  4.269و رري ذات
داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -6عدم وذود عالقة ذات داللة إ صائية بين المدخل البيروقراطي المستخدم في صناعة قرارات
الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة من يث الخبرةب يث بلغث قيمة  Fالمحسوبة  0.993و ري
غير ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -1أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المرردخل الفوضرروي المسررتخدم فرري صررناعة قرررارات
الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة من يث الخبرةب يث بلغث قيمة  Fالمحسوبة  9.422و ري
ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
-4أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المرردخل السياسرري المسررتخدم فرري صررناعة
قرررارات الموازنررة ونوعيررة العرراملين بالمنظمررة مررن يررث الخبرررةب يررث بلغررث قيمررة F
المحسوبة  6.601و ي ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06

مصدر التباين

جدول رقم ()17
نتائج اختبار الفرضية الثالثة (التخصص)
متوسط
درذات
مجمود
الحرية المربعات
المربعات
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المدخل
التقليدي
المدخل
البيروقراطي
المدخل
الفوضوي
المدخل
السياسي

بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجمود
بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجمود
بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجمود
بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجمود

461.116
3006.110
3469.134

1
69
26

363.611
31.049

1.111

0.000

332.641
3019.316
3606.469

1
69
26

11.141
31.423

6.099

0.330

119.311
3110.421
6339.263

1
69
26

30.613 642.192
61.191

0.000

142.662
3191.000
6341.662

1
69
26

30.630 641.166
61.211

0.000

استخدم البا ان تحليل التباين اي ادي ( )ANOVAوتبين من خالل الجردول رقرم ( )31مرا
يلي:
 -3أن ناك عالقة ذات داللة إ صائية المدخل التقليردي المسرتخدم فري صرناعة قررارات الموازنرة
ونوعية العاملين بالمنظمة من يث التخصصب يث بلغث قيمة  Fالمحسروبة  1.111و ري ذات
داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -6عدم وذود عالقة ذات داللة إ صائية بين المدخل البيروقراطي المستخدم في صناعة قرارات
الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة من يرث التخصرصب يرث بلغرث قيمرة  Fالمحسروبة 6.099
و ي غير ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -1أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المرردخل الفوضرروي المسررتخدم فرري صررناعة قرررارات
الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة من يث التخصصب يث بلغث قيمرة  Fالمحسروبة 30.613
و ي ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -4أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المرردخل السياسرري المسررتخدم فرري صررناعة قرررارات
الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة من يث التخصصب يث بلغث قيمرة  Fالمحسروبة 30.630
و ي ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06

جدول رقم ()18
نتائج اختبار الفرضية الثالثة (مدة الخدمة في الموقع الحالي)
متوسط
درذات
مجمود
قيمة F
مصدر التباين
الحرية المربعات
المربعات
بين المجموعات
6.640 96.412
6
411.113
داخل
المدخل
31.614
61
916.111
المجموعات
التقليدي
26
3469.134
المجمود
مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية –بغداد – العراق 6002

مستوى
الداللة
0.000

تقويم مداخل صناعة قرارات الموازنة ومدى تطبيقها في المنظمات
_____________________________________________________________________

بين المجموعات
داخل
المدخل
المجموعات
البيروقراطي
المجمود
بين المجموعات
0.000 34.639 611.411
6
3311.126
داخل
المدخل
32.162
61
916.612
المجموعات
الفوضوي
26
6339.263
المجمود
بين المجموعات
0.000 9.412 394.132
6
911.619
داخل
المدخل
60.662
61
3329.912
المجموعات
السياسي
26
6341.662
المجمود
استخدم البا ان تحليل التباين اي ادي ( )ANOVAوتبين مرن خرالل الجردول رقرم ( )31مرا
يلي:
 -3أن ناك عالقة ذات داللة إ صائية المدخل التقليردي المسرتخدم فري صرناعة قررارات الموازنرة
ونوعية العاملين بالمنظمة من يث مدة الخدمة في الموقع الحاليب يث بلغرث قيمرة  Fالمحسروبة
 6.640و ي ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -6عدم وذود عالقة ذات داللة إ صائية بين المدخل البيروقراطي المستخدم في صناعة قرارات
الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة من يث مدة الخدمة فري الموقرع الحراليب يرث بلغرث قيمرة F
المحسوبة  3.664و ي غير ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
 -1أن نرراك عالقررة ذات داللررة إ صررائية بررين المرردخل الفوضرروي المسررتخدم فرري صررناعة قرررارات
الموازنة ونوعية العاملين بالمنظمة من يث مدة الخدمة فري الموقرع الحراليب يرث بلغرث قيمرة F
المحسوبة  34.639و ي ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
أن ناك عالقة ذات داللة إ صائية بين المدخل السياسي المستخدم في صرناعة قررارات الموازنرة
ونوعية العاملين بالمنظمة من يث مدة الخدمة في الموقع الحاليب يث بلغرث قيمرة  Fالمحسروبة
 9.412و ي ذات داللة عند مستوى أقل من .0.06
339.469
3012.000
3606.469

6
61
26

61.112
39.061

3.664

0.691

الخالصـــــــــــــــــــة
تتجرراذب صررناعة قرررارات الموازنررة مررداخل اربعررة ب لكررل مرردخل فلسررفة خاصررة بر وتطبيقررات
تتالئم مع ذه الفلسفة وبالتالي ستكون النتائج متوافقة مع تلكما الفلسفة والتطبيقات ب واذا كان لكل
مدخل ايجابيات فأن وبنفس الوقث يحمل كل منها سلبيات وفي ضوء الموازنة بين كل منها ينبغري
على الشركات ان تقرر وفي ضوء القرار ستكون النتائج ومن بين ا م النتائج المتوقعة و تحقيق
النجاح او الفشل في اعداد الموازنات واقرار ا وتطبيقها .
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واذا كان المدخل التقليدي يتميرز بالعقالنيرة او الرشرد و رو ذيرد مرن النا يرة النظريرة اال انر واذر
العديد من االنتقادات عند التطبيق ومع تعرض للجدل واالنتقراد لكونر يميرل الرى الجانر النظرري
ولكن مع ذلك فأن ال يعد كافيا بسب ذه االفتراضات غير الصحيحة .
بينما يتسم المدخل السياسي بوذود اك ر من صانع قرار و ذا يددي الى تباين واسع في االراء
واال دا والرغبات وبالتالي صعوبة التوصل الرى توفيرق وانسرجام بينهرا وبالترالي الوصرول الرى
ل مرضي .
فري رين اتسرم المردخل الفوضروي بعردم التقيرد بالمرا رل النمطيرة لصرناعة واتخراذالقرار ممرا قرد
تددي ذه الفوضى الى غموض اال دا وبالتالي صعوبة تحقيقها .
اما المدخل البيروقراطي وان كان فاعال في السيطرة على االنسان اال ان يتجا ل البيئة ومفررط
في االلية
وفي ضوء ما تقدم فأن يتطل اذراء مزيد مرن الدراسرات االك رر قربرا وتفصريال لكرل مردخل اذ
ذاءت ذه الدراسة شاملة للمداخل االربعة ومن المهم تقديم توصية الى الشركات االردنية بالتأمل
فرري تطبيررق أي مررن المررداخل الموصرروفة سررابقا وبعررد ذلررك تطبيررق المرردخل المناسر سر عالقتر
بالمتغيرات الخاصة بالشركة المعنية .
ومن نا ية اخرى فأن من الهروري اذراء مراذعرة للمرداخل المسرتخدمة مرن قبرل كرل شرركة
خصوصا اذا كانث نتائج التطبيق للموازنات ضعيفة او سلبية .
واذا ارادت الشركات تحقيرق النجراح فري تطبيرق الموازنرات عليهرا اذرراء فحرص دقيرق للمردخل
الحالي المستخدم من قبلها اذ من الممكن ان ال يكون و المردخل االفهرل ب ذلرك ان لكرل نرود مرن
النشاط مدخل مالئم لالستخدام والتطبيق .
اما في الجان العملي فقد خلصث الدراسة الى االتي :
 -3ان الموافقة على فقررات المرداخل االربعرة واضرحة فري اذابرات افرراد العينرة ب أي ان المرداخل
االربعة مستخدمة .
 -6اتها ان المدخل التقليدي والفوضوي والسياسي لصناعة قرارات الموازنة ال يد ر في مردى
التنافسية التي تواذهها الشركات الصناعية .
 -1اتها ان المدخل البيروقراطي يد ر على مدى التنافسية التي تواذهها الشركات الصناعية .
 -4تبررين ان المرردخل التقليرردي والبيروقراطرري والفوضرروي تررد ر فرري مرردى التنافسررية الترري تواذههررا
الشركات التجارية .
 -6اتها أن المدخل السياسي ال يد ر في مدى التنافسية التي تواذهها الشركات التجارية .
 -2تبين ان المدخل التقليدي والبيروقراطي والفوضوي ال تد ر في مدى التنافسرية التري تواذههرا
الشركات الخدمية .
 -1اتها ان المدخل السياسي يد ر في مدى التنافسية التي تواذهها الشركات الخدمية.
 -1تبين ان المدخل التقليدي والبيروقراطي والفوضوي والسياسي ترد ر فري مردى التنافسرية التري
تواذهها البنوك .
 -9للمردخل التقليرردي والفوضرروي والسياسري عالقررة مررع نرود المنظمررة مررن يرث طبيعررة نشرراطها
( صناعي ب تجاري ب خدمي ب بنوك ) بينما ال توذد ذات العالقة مع المدخل البيروقراطي.
 -30تبين وذود عالقة بين العمر وكل من المدخل التقليدي والفوضروي والسياسري بينمرا ال توذرد
م ل ذه العالقة مع المدخل البيروقراطي .
 -33يتها وذود عالقة بين نوعية الجنس ( ذكر ب ان ى ) مع المدخل التقليدي والفوضوي
بينما ال توذد م ل ذه العالقة مع المدخل البيروقراطي والسياسي .
 -36تبررين وذررود عالقررة بررين الحالررة االذتماعيررة ( متررزوج ب اعررزب  )...مررع المرردخل التقليرردي
والفوضوي والسياسي بينما ال توذد م ل ذه العالقة مع المدخل البيروقراطي .
 -31تبين وذود عالقة بين المد ل العلمري والمردخل التقليردي والفوضروي والسياسري وال توذرد
م ل ذه العالقة مع المدخل البيروقراطي .
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 يتها وذود عالقة بين الخبرة العملية والمدخل التقليدي والفوضروي والسياسري وال توذرد-34
. م ل ذه العالقة مع المدخل البيروقراطي
 اما من يث عالقة التخصص العلمي فقد اتهحث العالقة مع المدخل التقليدي والفوضوي-36
. والسياسي ولم تتها مع المدخل البيروقراطي
 امررا مررع العالقررة مررع مرردة الخدمررة بررالموقع الحررالي فقررد اتهررحث العالقررة مررع المرردخل التقليرردي-32
. والفوضوي ولم تتها مع المدخل البيروقراطي
*****
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ق

المال

جامعة االسراء الخاصة
كلية العلوم االدارية والمالية
قسم المحاسبة
استبانة

Questionnaire

االستاذ الكريم
السالم عليكم ور مة هللا وبركات وبعد
نقوم بأعداد دراسة ميدانية مشتركة بعنوان ( تقويم مداخل صناعة قرارات الموازنة ومدى تطبيقها
في المنظمات )
وتهد الدراسة الى بيان كيفية اعداد الموازنات التخطيطية في الشركات االردنية واي المداخل ي
اال ك ر تطبيقا من ضمن اربعة مداخل شائعة وبالتالي فالدراسة تقدم دليل استرشادي لمدراء الشركات كي
يقوموا باعداد الموازنات بأسلوب افهل للوصول الى ا دا الشركة وغاياتها .
وقد اعدت استبانة علمية النجاز الدراسة واختبار فرضياتها وكلنا امل في تعاونكم الطي معنا في تعبئة
االستبانة المرفقة بعناية وستقدمون لنا خدمة عظيمة النجاز الدراسة .
اقبلوا فائق ا ترامنا وتقديرنا

الدكتور عبدالخالق الراوي
استاذ المحاسبة المشارك

الدكتور طالل الججاوي
استاذ المحاسبة المشارك

اوال  :المعلومات العامة
يرذى وضع اشارة ( √) في المربع المناس
الخاصية
 20سنة فأقل
العمر
30 –21
40 –31

توزيع الخاصية
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الجنس
الحالة االذتماعية
المد ل العلمي

التخصص للمد ل العلمي
الخبرة العملية الكلية

مدة الخدمة بالوظيفة الحالية
نود نشاط الشركة

ان ى
اعزب

ذكر
اخرى
متزوج
دبلوم عالي
توذيهي فأقل
ماذستير
كلية مجتمع
دكتوراه
بكالوريوس
تذكر رذاء ---------------
اخرى
علوم مالية ومصرفية
محاسبة
اقتصاد
ادارة اعمال
تخصص اخر يذكر رذاء --------------
20 –16
 5سنة فأقل
25 –21
10 –6
30 –26
15 –11
 31فأك ر
) سنة
(
بنوك
صناعي
تأمين
تجاري
تذكر رذاء -------------
اخرى
خدمي

انيا  :المعلومات الخاصة  :معلومات االستبانة
الختبار فرضيات الدراسة باستخدام مقياس  Likertالخماسي و و (  5درذة لعبارة موافق بقوة ب  4درذة
لعبارة موافق ب  3درذة لعبارة محايد ب  2درذة لعبارة غير موافق ب  1درذة لعبارة غير موافق بقوة )
يرذى وضع اشارة( √ ) ازاء االذابة التي تتوافق مع ارائكم الكريمة :
آ  :الفقرات الخاصة بالمدخل التقليدي في صناعة قرارات الموازنة التخطيطية للشركة
ت

فقرات االستبانة

1
2
3
4

يتم تحديد ا دا الموازنة من قبلكم
يتم مشاركة الغير في تحديد ا دا الموازنة
مشاركة الغير كبيرة في تحديد اال دا
يتم االستفسار عن اال دا المطلوب
تحديد ا
توذد صعوبة في تحديد ا دا الموازنة
درذة التأكد من اال دا المحددة عالية
تحصل مفاذئات سابقا في الموازنات
الماضية
توذد ا دا مشتركة مع اقسام اخرى
بالشركة
توذد عالقات متبادلة ومتداخلة بين العاملين
نتائج اال دا المعدة مسبقا تأتي متطابقة
ال قا

5
6
7
8
9
10

غير
موافق
بقوة

غير
موافق

محايد

موافق

موافق
بقوة

ب  -الفقرات الخاصة بالمدخل البيروقراطي في صناعة قرارات الموازنات التخطيطية للشركة
ت

فقرات االستبانة

1

توذد خبرة كافية التخاذ قرارات الموازنة

موافق
بقوة
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بقوة
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

العمل بالشركة موصو وواضا للعاملين
توذد قواعد واذراءات لتنظيم العمل واداءه
اشغال الوظائ العليا لمن يمتلك كفاءة
وخبرة
سلطة اتخاذ القرار مركز باشخاص محددين
بمواقع معينة
يتم تحديد ا دا الموانة بشكل مركزي
اال دام بالشركة تتكرر بشكل متشاب تقريبا
االذراءات بالشركة نمطية وروتينية
توذد مرونة ال تواء التغييرات التي تحصل
المجال والفرص متا ة لالبداد واالبتكار
بالشركة

ج  -الفقرات الخاصة بالمدخل الفوضوي في صناعة قرارات الموازنات التخطيطية للشركة
ت

فقرات االستبانة

1
2

يوذد تعدد لال دا والقيم داخل الشركة
تحدد اال دا والبدائل قبل مرا ل اعداد
الموازنة
تحدد اال دا والبدائل ا ناء مرا ل اعداد
الموازنة
يوذد غموض وعدم وضوح باال دا
واالنشطة للشركة
لول المشاكل توذد قبل ظهور ذه
المشاكل
يتخذذ قرار الموازنة بموذ وذ نظر او
رغبة شخص وا د
يتم الربط بين المشاكل واالختيارات لحلها
لول المشاكل تكون بشكل ذزئي
تحصل الحلول او القرارات بالصدفة ا يانا
يرضى الجميع عن النتائج المتحققة في
الموازنة

3
4
5
6
7
8
9
10

موافق
بقوة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بقوة

د  -الفقرات الخاصة بالمدخل السياسي لصناعة قرارات الموازنات التخطيطية للشركة
ت

فقرات االستبانة

1

يتم اخذ التأ يرات االذتماعية والسلوكية
الخارذية عند اعداد الموازنات
يتم اخذ التأ يرات االذتماعية والسلوكيات
الداخلية عند اعداد الموازنات
توذد لديكم قرارت صالحة لجميع المواق

2
3

موافق
بقوة
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بقوة
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4
5
6
7
8
9
10

توذد تحالفات (ائتالفات) داخل الشركة
تد ر التحالفات في صناعة قرارات الموازنة
يشترك اكبر عدد من العاملين في صناعة
قرارات الموازنة
تحدم خالفات بين اقسام الشركة عند اعداد
الموازنة
يصع التوصل الى اذماد بين اقسام
الشركة
يوذد تحيز لدى بعع االقسام لصالحها في
اعداد الموازنة
يحصل توافق بين اال دا العليا للشركة
وا دا االفراد والمجموعات
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