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 أهدي جنايح إىل أمثن ما رزقين هللا به، وإىل من اكنوا سبباً يف وجودي عىل هذه احلياة

 وملا وصلت هل من جناح ...

 ...حلياةيف هذه ا وأضاء يل الطريق بعطائهإىل أيب... اذلي مل يبخل عيل يوماً 

 تدامهيناحلضن ادلائف عندما  اكنت وما زالت اليت و وإىل أيم ...اليت علمتين الصمود همام تبدلت الظروف، 

 اهلموم ..

 كام اكنوا يل وادلَي. وإىل من أحب... وإىل ابنيَت "جودي ومريا " ... أعدمك أن أكون لمك

 هبناء . للعيشإلرضايئ  وساندوينيل الطريق  اذلين اضاءوا وإىل إخويت..  

 أحبمك مجيعاً حباً  لو مَر عىل أرض قاحةل لتفجرت مهنا ينابيع احملبة...

 أساتذيت الفاضلني. ،وإىل لك من علَمين حرفاً أصبح س نا برقه ييضء الطريق أمايم ... معلاميت
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 الشكر والتقدير 

بد الحكيم مصطفى جودة دكتور عبعد شكر اهلل عز وجل، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مشرفي ال

إعدادها بشكلها ومضمونها  أثرٌ كبيٌر في، إذ كان لمالحظاته  شراف على هذه الرسالةإللتكرمه مشكورًا با

 كل خير. عنا الحاليين، جزاه اهلل 

مناقشة هذه الرسالة،  سيقومونمتنان لألساتذة األفاضل الذين الويسعدني أن أتوجه بخالص الشكر وا

رشادهم، وخبراتهم الواسعة لما بذلوه من جهد وراجيًا المولى  أن يوفقني للعمل بتوجيهاتهم، ونصحهم، وا 

 هذه الرسالة.  في تدعيمًا للجهد المتواضع الذي قدمته

 وكافة أعضاء هيئة التدريس الكرام ،ممثلة بإدراتها ،وأتقدم بجزيل الشكر إلى أسرة جامعة اإلسراء عامة

 المبذولة في إثراء طالبها بالعلم والمعرفة. ، للجهود الخيرة والمميزة فيها

وساهم في إنجاز هذا العمل،  ،أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من قدم يد المساعدة والعون إال كما ال يفوتني

 الشكر والمحبة والتقدير.  كل فلهم مني

 واهلل ولي التوفيق..
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كات الصناعية المساهمة التشغيلي في الشر  األداءأثر تطبيق الموازنات التخطيطية على 
 العامة األردنية
 إعداد 

 وئام هاني محمد سالم
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 ملخص 

 على أثر تطبيق الموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية إلى التعرف دراسةال هذه هدفت

تمدت الدراسة على عدد من اع وقدالشركات، تلك ل على األداء التشغيلي المساهمة العامة األردنية

 ،األداءوالرقابة وتقييم  التخطيط، :وهي والتي تمثل أهداف الموازنات التخطيطية المتغيرات المستقلة

هامش ب ممثالا  األداء التشغيليالتابع  ودراسة أثرها على المتغير والتنسيق واإلتصال، واتخاذ القرارات،

. ، ومعدل رأس المال العاملومعدل دوران الموجودات ،وحصة السهم من التدفق النقدي ربح المبيعات،

 .لتحليل البيانات ،الوصفي التحليلي  وتم االعتماد على المنهج

 ،المساهمة العامة األردنية اإلستبانة لجمع البيانات من الشركات الصناعية ةالباحث تاعتمد

المساهمة العامة الصناعية التشغيلي للشركات  األداءوتحليل  كما اعتمدت على التقارير السنوية

المساهمة العامة األردنية الشركات  كما الدراسة استهدفت(. 2052-2052) في األعواماألردنية 

وعينة حيث شكلت مجتمع ، 2052سنة ( شركة 15) في سوق عمان المالي والبالغ عددها ةوالمدرج

بلغ مجموع  شركة، حيثكل بواقع استبانة ل زيع اإلستبانات على جميع الشركاتالدراسة، وتم تو 

على مجموعة من اإلختبارات  ةالباحث تاعتمد كما .ستبانةإ( 20) ستبانات القابلة للتحليلإلا



 ن

 

مقاييس النزعة المركزية والتشتت،  لتحليل البيانات من أهمها، (SPSS)برنامج  ةاإلحصائية مستخدم

 رتباط بيرسون وتحليل اإلنحدار الخطي البسيط.إاختبار و 

المساهمة صلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن الشركات الصناعية تو وقد 

وأن هناك عالقة  نسبية مرتفعة، أهميةحيث حققت  ،تطبق الموازنات التخطيطيةالعامة األردنية 

كانت العالقة ما بين  حيث فيما بينها، نات التخطيطيةحصائية بين أهداف المواز إرتباطية ذات داللة إ

أثر لكل  كما أظهرت النتائج وجود. هي األعلى بين المتغيرات المستقلة األداء يط والرقابة وتقييمالتخط

التشغيلي باستثناء التنسيق واإلتصال حيث لم يكن هناك  األداءنات التخطيطية على من أهداف المواز 

 التشغيلي.  األداء على اا حصائيإأثر دال 

المساهمة  تنسيق واإلتصال من قبل الشركات الصناعيةزيادة كفاءة ال بضرورةوأوصت الدراسة 

يجاد تكامل بين التخطيط و  ،المختلفة وعلى جميع المستويات اتبين اإلدار  العامة األردنية  والرقابةا 

مهمة رئيسية تساعد في تحقيق  ااتخاذ القرارت، حيث تمتلك كل منهو اإلتصال و التنسيق و  األداءو تقييم و 

 ين المعنيين على إعداد الخطط ورفع كفاءتهم في إعداد الموازنات التخطيطيةتدريب الموظفاألهداف، 

الشركات زيادة عدد الندوات واللقاءات بين المسؤولين لمناقشة التحديات التي تواجه و ، هذه الشركاتفي 

يق وتقييم أداء تلك الشركات لضمان اإلستمرارية في التقدم لتحق ،الصناعية المساهمة العامة األردنية

ت متسرعة من قبل اإلدارة العليا قبل أن يكون هناك عملية تنسيق واتصال ااإلنجازات، عدم اتخاذ قرار 

حول القرار األفضل لمصلحة الشركة،  سام المعنية ليكون هناك تصور كافمع األق بشكل متكامل

العامة األردنية  توعية الشركات بأهمية تطبيق الموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية المساهمةو 

  التشغيلي. االداءوأهميتها في رفع 


