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 واقع تطبيق املوازنات التقديرية يف حتصني أداء املؤشصات االقتصادية 

  -دراشة حالة على إحدى املؤشصات االقتصادية اجلسائرية  –

La réalité de l'application des budgets pour améliorer la performance des institutions 

économiques _ Une étude de cas sur une institution économique algérienne. 

 
    1بن عامر صافية 

 safia_benamer@yahoo.com(، اجلزائر)ادلسيلة  –جامعة زلمد بوضياؼ  1
 

       08/01/2021: النشرتاريخ                   13/05/2020: القبولتاريخ                 03/10/2019:اإلرسالتاريخ 
 

 ملخص: 
 ادلميزة الوسيلة التقديرية ادلوازنات نظاـ يعد حيث إليو، الوصوؿ ديكنها أداء أفضل ربقيق يف صلاحها خالؿ من للمؤسسة اجليدة اإلدارة تربز   

 .لألداء اجليد التقييم يف النظاـ ىذا مسامهة مدى تبياف إذل الدراسة ىذه هتدؼ لذا لذلك،
 من يوفرىا اليت ادلعلومات خالؿ من للمؤسسة الداعمة األدوات بُت من فهو ىكرب  أمهية التقديرية ادلوازنات لنظاـ فإف سبق ما إذل باإلضافة   

 .فعاليتها مدى وتبياف نتائجها تقييم طريق عن النهاية، يف وتقييمو ادلستهدؼ األداء إذل إيصاذلا أجل
 .األداء تقييم التقديرية، ادلوازنات: ادلفتاحية الكلمات
 JEL: G34تصنيف 

Abstract 

Stresses the good management of the institution through its success in achieving better performance can 

achieve, where the system of budgets is the means so particular, this study aims to demonstrate the 

importance of the contribution of this system in a good evaluation of performance. 

  In addition to the above, the system budgets of great importance, it is among the tools to support the 

business by the information provided in order to deliver it to the target and evaluate performance at the 

end, in evaluating their results and demonstrating their effectiveness. 

Keywords: budgets, performance evaluation 

Jel Classification Codes : G34. 

 

 : )توطئة( مقّدمة
ا مع عرفت ادلؤسسات االقتصادية ربوالت عميقة يف طرؽ تسيَتىا وإنتاجها وتسويقها وسلتلف العمليات ادلتعلقة بنشاطها، وذلك سباشي   

واالستخداـ األمثل دلواردىا لضماف  تطورات البيئة احمليطة هبا، ولعل تسيَت ادلؤسسة ديثل اجلانب األساسي يف ىذا االىتماـ من حيث التحكم
 تطورىا واستمرارىا، لذلك اجتهد االقتصاديوف_ باذباىات شىت_ إلجياد مفهـو لعملية التسيَت وسلتلف اآلليات ادلرتبطة هبا.

وتطبيقاتو سباشيا مع  عرؼ أيضا تطورا يف داللتو، بة التسيَت كنسق متكامل يساعد ادلؤسسة يف التحكم يف عملية التسيَت وازباذ القرارومراق   
 مفهـو ادلؤسسة حيث كانت الرقابة تعرب على مفهـو اجلزاء والعقاب وتظهر بعد إصلاز العملية االقتصادية، وتقتصر على بعض ادلؤسسات، حىت

فهومها الواسع ادلرتبط بالعملية االقتصادية يف كل مراحلها وبعد إصلاز العملية تظهر االضلرافات ورقابة اجلودة من حيث التكلفة، أخذت م
 للمؤسسة. ومن مث مساعدة ادلسَت يف ازباذ القرار وصوال إذل األداء اجليد الوقت، ادلواصفات ومدى ربقيق األىداؼ ادلرجوة،

                                                           
 لمؤلف المرسلا 
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سيَت على إقامة رلموعة من األدوات حسب األولوية وحسب احتياجات ادلؤسسة واليت تعترب أدوات أساسية ومهمة لذا يعمل مراقب الت   
اليت تعترب األكثر تطبيقا إضافة إذل  لقيادة ادلؤسسة وللتحكم يف التسيَت وادلساعدة على تقييم أدائها، ومن بُت ىذه األدوات ادلوازنات التقديرية

يسمح دبراقبة أداء النشاطات ووسيلة للرقابة الفعالة على التنفيذ، وكذا ديكن من خالذلا توزيع ادلسؤوليات التنفيذية على ذلك تعد ادلرجع الذي 
رلاؿ مراقبة التسيَت، ويرجع ىذا التفضيل حسب بعض ادلؤلفُت إذل استحالة وجود مراقبة واستخراج  العاملُت، فهذه األداة تكاد تطغي

 ادلوازنات.   االضلرافات بدوف نظاـ 
ومن حيث أف عملية التوزيع والتخصيص ادلثارل للموارد تعترب من أصعب ادلهاـ اليت تعًتض ادلشرفُت عليها ولكي يتحقق ذلك فادلوازنات    

التقارير اليت سبكنهم بكل البيانات و  ادلسئولُتالتقديرية نظاـ متكامل يهدؼ إذل القياـ بالتخطيط، التنسيق، الرقابة، وازباذ القرارات، فهو يزود 
 من زبطيط ومتابعة واستغالؿ ادلوارد النادرة ادلتاحة بكل كفاءة.

 بناء على ما سبق ولكي يتسٌت لنا اإلحاطة جبوانب ادلوضوع، سنحاوؿ اإلجابة على اإلشكالية التالية:   
 صادية؟. ما مدى مساهمة نظام الموازنات التقديرية في عملية تقييم أداء المؤسسة االقت      

اليت ربتاج إذل حبث وربليل  األسئلة الفرعيةمن كوننا نسعى إذل اإلدلاـ جبميع جوانب ادلوضوع، وىذا ما يستدعي منا طرح بعض  انطالقا   
 وىي كاآليت: 

 ماذا نعٍت بنظاـ ادلوازنات التقديرية؟. .1
 كيف تتم عملية تقييم األداء داخل ادلؤسسة؟  .2
 ات التقديرية ادلتبع داخل ادلؤسسة يف تقييم أداء ادلؤسسة؟فيما يتمثل دور نظاـ ادلوازن .3
 ما مدى اعتماد ادلؤسسة زلل الدراسة على ادلوازنات التقديرية كأداة لتقييم أدائها؟ .4
 الجانب النظري:. 1

 اإلطار النظري لنظام الموازنات التقديرية. .1.1

خربة اإلنساف واستخداماتو لألساليب الكمية احلديثة، أصبح التنبؤ أداة فعالة  مع التطور احلاصل يف العالقات االقتصادية وتشابكها وتقدـ   
فادلراقبة والتخطيط مها  ،وأكثر عملية ودقة يف توقع األحداث ادلستقبلية، شلا يساعد األفراد وادلنظمات للتغَتات ادلتوقعة يف رلاالت سلتلفة

ادلؤسسة باألخص على ادلوازنات التقديرية، واليت تعترب إحدى الوسائل اذلامة دلراقبة وجهاف لعملة واحدة، وللقياـ هباتُت الوظيفتُت تعتمد 
 التسيَت.
 ظهور الموازنات التقديرية..1.1.1

بإعداد موازنة  -عليو السالـ-تعترب ادلوازنات التقديرية من أقدـ األساليب ادلستخدمة يف الرقابة منذ الزمن الذي قاـ فيو سيدنا يوسف    
وقد نبعت فكرة  (2002)فريد،  واالستهالؾ خالؿ ىذه الفًتة، مث حدد حجم اإلنفاؽ ادلتوقع إنتاجو يف الدولة خالؿ سبع سنواتللقمح 

وضوع يف كتابو أوؿ من تطرؽ إذل ىذا ادل Degazeumوكاف ادلفكر األمريكي  ،1720ادلوازنة التقديرية من احملاسبة احلكومية إلصللًتا سنة 
 (leclere, 1994) .1825"التطور التارخيي للتكاليف" سنة 

 bougetteإذل الكلمة الفرنسية  Budgetإف كلمة ادلوازنة التقديرية تطلق على تقديرات الدولة إليراداهتا ومصاريفها، ويرجع أصل كلمة    
ادلارل اإلصلليزي يعد تقديرات للمجلس العمومي الربيطاين يف حقيبة جلدية ذلذا أصبحت تسمى  حيث كاف الوزير اليت تعٍت احلقيبة،

Budget. (leclere, 1994) 

بعد األزمة  خاصة لكن تعترب الواليات ادلتحدة األمريكية ىي السباقة يف استعماؿ ادلوازنة التقديرية لتسيَت أوجو النشاط داخل ادلؤسسة   
 (2002)فريد،  .1950، وتالىم يف ذلك الفرنسيُت سنة 1929االقتصادية سنة 

إذل استخداـ ادلوازنات التقديرية للرقابة على نشاط  ادلسئولوفونظرا للتطور التكنولوجي وازدياد حجم ادلشاريع وزيادة ادلشاكل اإلدارية اضطر    
 يع، وديكن تلخيص مراحل ظهورىا كاآليت:ىذه ادلشار 

 كانت ادلوازنات التقديرية عبارة عن ذبميع ادلواد ادلطلوبة لتنفيذ برنامج معُت.  المرحلة األولى:
 يف ىذه ادلرحلة مت ربديد توقيت زمٍت لالحتياجات.المرحلة الثانية: 
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 ية لتحقيق الرقابة.ىنا أصبحت ادلوازنات تستخدـ مع التكاليف ادلعيار المرحلة الثالثة: 
)السايح،  أصبح نظاـ ادلوازنة التقديرية يستخدـ كوسيلة فعالة للتخطيط اإلداري والرقابة والتنسيق بُت سلتلف األنشطة.المرحلة الرابعة: 

2006) 
ات التقديرية كل حسب اىتماماتو وأىدافو، ولكن تتفق العديد من الباحثُت تناولوا تعريف ادلوازن تعريف الموازنات التقديرية:. 2.1.1

 سلتلف ىذه التعاريف يف أهنا أداة للتخطيط، والتنسيق، والرقابة جلميع أوجو نشاط ادلؤسسة، وفيما يلي بعض التعاريف اخلاصة هبا:
 ادلسئولُتدلتخذة من طرؼ اإلدارة مع اشًتاؾ يعرفها الدليل الفرنسي للمحاسبة بأهنا:" أسلوب للتقدير يقتضي ترمجة القرارات ا: 01التعريف 

 (1997)صاحل،  يف برامج أعماؿ تدعى ادلوازنات".
 يعرفها معهد التكلفة واحملاسبُت اإلداريُت باصللًتا بأهنا:" خطة كمية وقيمية يتم ربضَتىا وادلوافقة عليها قبل فًتة زلددة وىي تبُت: 02التعريف 

)فركوس،  دة اإليراد ادلخطط ادلنتظر ربقيقو أو/و النفقات ادلنتظر ربملها خالؿ ىذه الفًتة وكذا األمواؿ اليت تستعمل لتحقيق ىدؼ معُت".عا
2000) 

 (2006)بوغابة،  .بأهنا:" تعبَت كمي خلطة األعماؿ تساعد على ربقيق التنسيق والرقابة" Horngrenيعرفها : 03التعريف 
 من خالؿ التعاريف السابقة نستخلص أف ادلوازنات التقديرية:التعريف اإلجرائي: 

 أسلوب للتقدير يستلـز ترمجة القرارات. -
 .ادلسئولُتخطة تفصيلية توزع على مجيع  -
 أساس لتقييم األداء يف ادلؤسسة. -
 ؼ ادلؤسسة.تعبَت كمي أو مارل ألىدا -
 خطة منسقة لتجميع العمليات ربضر ويوافق عليها قبل فًتة زلددة. -
 تقـو بأربعة وظائف أساسية، حبيث ديكن سبثيل ىذه الوظائف يف الشكل التارل: -

 (: وظائف الموازنات.01الشكل رقم)

 
 

Source :Claude Alazard et Sabine Sépari ,contrôle de gestion, 5éme édition,  Dunod, Paris, 2001, p 275 
 يتم إعداد ادلوازنات التقديرية من خالؿ ادلراحل التارل:مراحل إعداد الموازنات التقديرية:  .3.1.1
على  تستدعي ىذه ادلرحلة قياـ ادلؤسسة بإعادة النظر سنويا يف ادلعلومات اليت بنيت عليها ىذه اخلطة: التحضير إلعداد الموازنة:01المرحلة 

يف اإلدارة العليا الذين يقوموف بوضع اخلطوط العريضة للموازنة انطالقا من اخلطط اإلسًتاتيجية، ومن  ادلسئولُتالنتائج الفعلية لألداء، وأداء ضوء 
 (2001)سامي،  التنفيذيُت وشرحها ذلم قبل أف يبدأ ىؤالء بإعداد موازنات مراكز ادلسؤولية. للمسئولُتمث إبالغها 

 وتشمل ىذه ادلرحلة اخلطوات ادلبينة يف الشكل التارل:   
 
 
 

 وازناتتنفيذ ادل التخطيط وإعداد سلتلف ادلوازنات

 ادلقارنة الدورية

 ربديد الفروؽ ازباذ اإلجراءات التصحيحية ادلالئمة
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 (: التحضير إلعداد الموازنات.02الشكل رقم)

 
 .48، ص2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، المدخل الحديث في إعداد واستخدام الموازنات: زلمد سامي راضي، المصدر

يتم إعداد ادلوازنات السنوية اليت ىي دبثابة خطة مالية قصَتة األجل دبشاركة ادلشرفُت على مراكز : مرحلة إعداد الموازنات:02المرحلة 
ادلسؤولية يف ادلؤسسة، وعلى ضوء األىداؼ واالسًتاتيجيات واخلطط طويلة األجل، وانطالقا من األىداؼ التفصيلية لكل مركز مسؤولية 

 ة بالسنة اليت تغطيها ادلوازنات.واخلاص
 اصلاز ىذه ادلرحلة انطالقا من متابعة اخلطوات التالية:ويتم 

 استنادا على ىيكل التنظيم اإلداري للمؤسسة.تحديد مسؤوليات إعداد الموازنات:   -
وتشمل مراجعة وتطوير التعليمات واإلجراءات ادلتعلقة بإعداد ادلوازنات ومراجعة  تصاميم تحديث دليل الموازنات الخاص بالمؤسسة:  -

 اذج وأوراؽ العمل، وشرح األساليب ادلستخدمة يف إعداد كل موازنة.النم
مشتمال ربديد خطوات العمل اليت جيب إتباعها وكذا التوقيت الزمٍت إلعداد كل من ىذه  تحضير الجدول الزمني إلعداد الموازنات:  -

 ادلوازنات.
 لى النحو التارل:تتم عتوزيع وشرح الخطة اإلستراتيجية وأساليب إعداد الموازنات:   -
 تزويد ادلشرفُت بنسخة من اخلطة اإلسًتاتيجية واألىداؼ التفصيلية.+ 
 إذل أوراؽ العمل اخلاصة هبا. تزويد كل ادلسؤولُت بنماذج ادلوازنات ادلطلوبة منو استكماذلا باإلضافة+ 
 عرض وشرح كافة النماذج واألساليب ومتطلبات إعداد ادلوازنات.+ 
تعد من قبل ادلسؤولُت وفقا للجدوؿ الزمٍت وأساليب زلددة )دليل ادلوازنات(، مع االلتزاـ باخلطة اإلسًتاتيجية الموازنات: وتسليم  إعداد  -

رة واألىداؼ التفصيلية باالستناد على ادلعلومات اليت تقدمها ادلوازنات األخرى، ويف األخَت يتم تسليم كل موازنة أوؿ بأوؿ إذل مدير إدا
 اجعتها وتنسيقها.ادلوازنات دلر 

بعد استالـ ادلوازنات ومراجعتها وتنسيقها مع ادلوازنات األخرى، يقـو مدير إدارة ادلوازنات تجميع الموازنات وإعداد الموازنات الختامية:  -
وديكن سبثيل  (2001)سامي،  بتجميعها وإعداد ادلوازنات اخلتامية، وذلك بالتعاوف مع ادلدير ادلارل وادلسؤولُت اآلخرين، كل يف رلاؿ نشاطو،

 اخلطوات السالفة الذكر يف الشكل التارل:
 

 بياف حالة ادلؤسسة.

مجع ادلعلومات عن 
العوامل ادلتغَتة يف 

 ادلؤسسة
ربليل ادلعلومات وتقييم 
 الوضع احلارل للمؤسسة

ربديد األىداؼ العامة 
 للمؤسسة

وضع اإلسًتاتيجيات 
والسياسات العامة 

 ؤسسةللم

وضع اخلطط ادلالية 
 طويلة األجل للمؤسسة

وضع اإلطار العاـ 
 للموازنات
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 .(: إعداد الموازنات03الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .48مرجع سابق، ص زلمد سامي راضي،المصدر: 
 الخطط.: مرحلة اعتماد الموازنات واستخدامها للرقابة ومتابعة تنفيذ 03المرحلة 

يتم يف ىذه ادلرحلة اعتماد ادلوازنات من قبل اإلدارة العليا يف ادلؤسسة ويشمل ذلك ادلوازنات ادلعدة من طرؼ مرحلة اعتماد الموازنات: -
 ادلسؤولُت التنفيذيوف، وكذا ادلوازنات اخلتامية ادلعدة من طرؼ مدير إدارة ادلوازنات، وتتضمن ىذه ادلرحلة اخلطوات التالية:

 راسة ادلوازنات.د -
 عرض ادلوازنات ومناقشتها. -
 تعديل ادلوازنات. -
 اعتماد ادلوازنات. -
بعد إعداد ادلوازنات من قبل ادلسؤولُت التنفيذيُت واعتمادىا من قبل اإلدارة مرحلة استخدام الموازنات كأداة للرقابة ومتابعة تنفيذ الخطط: -

ة الواردة يف ىذه ادلوازنات، والرقابة على أداء ادلؤسسة للتأكد من مدى االلتزاـ باخلطط ادلوضوعة العليا، جيري العمل على تنفيذ اخلطط ادلالي
 وعليو تتضمن ىذه ادلرحلة اخلطوات التالية:

 شرح اخلطط للمرؤوسُت. -
 إعداد تقارير األداء وربديد االضلرافات. -
 تقصي أسباب االضلرافات وربليلها. -
 (2009)نواؿ،  حية.ازباذ اإلجراءات التصحي -

 حيث ديكن سبثيل ىذه ادلرحلة كاآليت:   
 (: اعتماد الموازنات واستخدامها للرقابة ومتابعة تنفيذ الخطط.04الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 .48زلمد سامي راضي ، مرجع سابق، صالمصدر: 

تحضٌر الجدول الزمنً 

 إلعداد الموازنة.

تحدٌث دلٌل الموازنات 

 الخاص بالمؤسسة.

إعداد  تولٌاؤتحدٌد مس

 الموازنات.

توزٌع وشرح الخطة 

راتٌجٌة وأسالٌب اإلست

 .إعداد الموازنات

 إعداد وتسلٌم الموازنات.
عداد تجمٌع الموازنات وإ

 الموازنات الختامٌة.

 أوال: مرحلة اعتماد الموازنات.

 

 ثانيا: مرحلة استخدام الموازنات كأداة للرقابة ومتابعة تنفيذ الخطط.

عرض ادلوازنات  دراسة ادلوازنات
 ومناقشتها

 اعتماد ادلوازنات.  ادلوازنات تعديل

شرح اخلطط 
 للمسؤولُت.

إعداد تقارير األداء 
 .وربديد االضلرافات

 تقصي أسباب
 .وربليلها االضلرافات

ازباذ اإلجراءات 
 التصحيحية.
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 دلوازنات التقديرية يف الشكل التارل: ويف األخَت ديكن أف نلخص مراحل إعداد ا
 (: الموازنة التقديرية في مسار نظام مراقبة التسيير.05الشكل رقم)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االقتصادية العلـو كلية ادلاجستَت، شهادة لنيل مقدمة مذكرة بادلؤسسة، إقامتو ومراحل أدواتو، التسيَت، مراقبة عقوف،نظاـ سعاد: المصدر
 .75ص ،2002-2001 اجلزائر، جامعة التسيَت، وعلـو والتجارية

 

 المحيط تشخيص للمؤسسة داخلي تشخيص

 األهداف األساسية للمؤسسة

 

 طويلة أهدافاإلستراتيجية 

 األجل

برامج العمل وأهداف طويلة 

 األجل 

 وأهداف العمل خطط

 األجل قصيرة

 النتائج اسقي

 النتائج وتفسير حساب

 تصحيحية إجراءات

 المهام تنفيذ

 التخطيـط

 التنفيــذ

 والتحليل المتابعة

 التصحيـح

 + اإلدارة

 + 
 + التسيير مراقب

 اإلدارة مجلس +

 + التسيير مراقب

 العمليون المسؤولون

 + التسيير مراقب

 العمليون لونؤوالمس

 التسيير مراقب

 + تسييرال مراقب

 العمليون المسؤولون

 العمليون المسؤولون

 القصير  المدى

 حاسبة تحلٌلٌة

 التنبؤ
 الميزانيات

 التقديرية
 المعايير

 المخطط العملي 

التخطيط 

 االستراتيجي

 المدى
 الطويل
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حيظى األداء بأمهية كربى يف تسيَت ادلؤسسات، لذا ناؿ أكرب اىتماـ من طرؼ الباحثُت وادلفكرين وادلمارسُت يف رلاؿ  . األداء المؤسسي:2
مؤسسة من عدمو، كما يعترب العامل األكثر إسهاما يف ربقيق ىدفها اإلدارة والتسيَت، وىذا من منطق أف األداء ديثل الدافع األساسي لوجود أية 

 الرئيسي أال وىو البقاء واالستمرارية.
يعرؼ األداء بأنو" رلموعة من ادلعايَت ادلالئمة للتمثيل والقياس اليت حيددىا الباحثوف، واليت سبكن من مفهوم األداء وأهمية دراسته: .1.2

 (2009)شيهاين،  النتائج وادلنتجات وعلى آثار ادلؤسسة على البيئة اخلارجية".إعطاء حكم قيمي على األنشطة و 
 (2003)زايد،  وىناؾ من يعرؼ األداء بأنو" ادلخرجات أو األىداؼ اليت يسعى النظاـ إذل ربقيقها"، ويشمل مفهـو األداء العنصرين التاليُت:

 األىداؼ. -
 النظاـ يف حالة احلركة لتحقيق األىداؼ. -

إف الًتكيز على دراسة األداء يف ادلنظمات يعد من أكثر رلاالت االىتماـ من قبل كتاب اإلدارة عامة، وتورل منظمات أهمية دراسة األداء: .2.2 
 رئيسية:األعماؿ دراسة األداء أمهية كبَتة ديكن أف ينظر إليها من خالؿ ثالث أبعاد 

ديثل األداء مركز اإلدارة اإلسًتاتيجية حيث ربتوي مجيع ادلنظمات على مضامُت ودالالت زبتص باألداء سواء بشكل الناحية النظرية: -
 ضمٍت أو مباشر، ويعود ذلك إذل أف األداء ديثل اختبارا زمنيا لإلسًتاتيجية ادلتبعة من طرؼ اإلدارة.

داء تظهر من خالؿ استخداـ اغلب دراسات وحبوث إدارة األداء الختبار االسًتاتيجيات واخلطط ادلختلفة إف أمهية األالناحية التجريبية: -
 والعمليات الناذبة عنها.

تظهر أمهيتو الواضحة من خالؿ حجم االىتماـ الكبَت وادلميز من إدارات ادلنظمات لدراستو لألداء ونتائجو،  الناحية اإلدارية: -
 (2007)الغاليب،  ت اليت ذبري من قبل ىذه ادلنظمات اعتمادا على نتائج األداء.والتحوالت والتغَتا

قبل التطرؽ إذل مفهـو تقييم األداء علينا توضيح مفهـو التقييم والذي ىو:" إصدار حكم لغرض ما على قيمة األفكار،  تقييم األداء: .3.2
 (2007)الكبسي،  من استخداـ احملاكاة وادلستويات وادلعايَت لتقدير مدى كفاية األشياء دقتها وفعاليتها".األعماؿ، احللوؿ... وأنو يتض

 (2000)مجعة،  أما تقييم األداء فيتمثل يف:" قياس نتائج ادلنظمة يف ضوء معايَت زلددة سلفا".   
يعرفو على أنو:" فحص ربليلي انتقادي شامل خلطط وأىداؼ وطرؽ التشغيل واستخداـ ادلوارد البشرية هبدؼ التحقق من كفاءة  وىناؾ من

 (2009)أمينة،  واقتصادية ادلوارد واستخدامها أفضل استخداـ وأعلى كفاءة، حبيث يؤدي ذلك إذل ربقيق األىداؼ واخلطط ادلرسـو ذلا".
 (: عملية تقييم األداء.06الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 

 .55، ص2003، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، األداء التنظيمي المتميز،عادؿ زايدالمصدر: 
 

يف قيامها بأعماذلا لذلك لو  دبا أف تقييم األداء يقدـ تشخيصا للمشاكل اليت تواجو ادلؤسسة واحلكم على كفاءهتاأهمية تقييم األداء: .4.2
 أمهية بالغة ديكن إبرازىا يف النقاط ادلوالية:

 تظهر أمهية تقييم األداء من خالؿ إمكانية ادلؤسسة ربقيق االستخداـ األمثل دلواردىا. -
 يساعد ادلؤسسة على التحقق من القياـ بوظائفها بأفضل كفاءة شلكنة. -
 أوجو نشاط ادلؤسسة، وذلك ضمانا لتحقيق الوفورات االقتصادية واجتناب ضياع اإلسراؼ ادلارل.  التأكد من ربقيق التنسيق بُت سلتلف -

 األداء المخطط. األداء الفعلي.

 تحديد فجوة األداء.

 اءات  التصحيحيةاتخاذ  اإلجر 
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 اكتشاؼ االضلرافات لكل نشاط من أنشطة ادلؤسسة، شلا يساعد على شلارسة الوظيفة الرقابية وازباذ اإلجراءات التصحيحية دلنع تكرارىا. -
 (2009)اجلودي، 

 ىناؾ ثالث مستويات لتقييم األداء ادلؤسسي ديكن ربديدىا كما يلي:مستويات تقييم األداء:  .5.2
وىو مستوى يتضمن تقييم أداء كل القطاعات اإلنتاجية، وأحيانا يشَت ىذا ادلستوى إذل تقييم كل قطاع إنتاجي تقييم األداء العام)الكلي(: -

 وحده.
وىو مستوى يشَت إذل تقييم أداء ادلؤسسة ككل متكامل إضافة إذل تقييم إصلاز أقسامها أو  وظيفي(:تقييم األداء المؤسسي الخاص)ال -

 وحداهتا اإلدارية، وىذا جبعل ادلؤسسة ىي وحدة التقييم األساسية.
داء األفراد العاملُت داخل وىنا يكوف الفرد العامل ىو وحدة التقييم األساسية، حيث يشَت ىذا ادلستوى إذل تقييم أ تقييم األداء الفردي: -

 (2010)خليل،  التنظيم.
 ( مستوى تقييم األداء07شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .15، ص 2001، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة،كيف تقيم أداء الشركات والعاملين: زىَت ثابت، المصدر
 

 سبثل هناكو  خالؿ من األداء وتقييم الرقابة يف ومهم كبَت دور تؤدي ادلوازنة أف لنا يتضح: في تقييم األداءدور الموازنات التقديرية  .6.2
ذبنبها  وطرؽ اهبأسبا وربديد عنها ادلسؤولُت وربديد االضلرافات استخراج ليتم الفعلي األداء بنتائج مقارنتها يتم مسبقًا واليت احملددة األداء معايَت

 ادلوازنات مراقبة على باالعتماد أدائها وتقييم ادلثلى الرقابة ربقيق ادلؤسسة تستطيع ولكي للمؤسسة،  ادلستقبلي األداء ربسُت لكوكذ مستقباًل،
 : مراعاة ما يلي ادلؤسسة على جيب
 ادلوازنة؛ مراكز وىي ادلسؤولية مراكز إذل اإلداري ادلارل تقسيم اذليكل  -
 قياس ادلؤسسة على أيضاً  وجيب ،الدورية التقارير طريق عن سريع بشكل الفعلي التنفيذ نتائج إيصاؿ ديكن للمعلومات دقيق نظاـ وضع -

 :األيت
 االضلرافات؛ وربديد ادلوازنة دبعايَت النتائج ومقارنة موازنة مركز لكل الفعلية النتائج قياس  -
 .ادلستقبلي التخطيط من اعنه تقرير وإعداد أسباهبا دلعرفة وربليلها اجلوىرية االضلرافات فحص -

 . ادلناسب التصحيحي اإلجراء ازباذ األخَت ويف   
 ادلوازنة سبكني لك الوقوع فيها ادلتوقع وادلشاكل أقسامها وسلتلف ادلؤسسة ألىداؼ تفصيلية دراسة بإجراء تقـو أف ادلؤسسة على جيب   

 .لألداء جيد وتقييم رقابة ربقيق من ذلا التقديرية
 :ما يلي خالؿ من ذلك الرقابة عملية دعم يف وفعاال ىاما رادو  للموازنةو 
  . ادلؤسسة لنشاطات دقيق ربليل بعملية القياـ على وادلسؤولُت ادلديرين إلزاـ -
 بفعالية. ومعاجلتها ادلشاكل حدوث يتوقعوف ادلسَتين جعل -

 مستوى تقييم األداء

 مستوىالتقٌٌم على ال

 الكلً)المنظمة(

التقٌٌم على المستوى 

 الوظٌفً)األنشطة الرئٌسٌة(

التقٌٌم على المستوى الفردي)أداء 

 العاملٌن(
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 (2001)ثابت،  سسة.ادلؤ  قبل من ادلرجوة األىداؼ ربقيق على للعمل والعملُت ادلديرين ربفيز -
 الدراسة الميدانية. .3

سنحاوؿ التعرؼ على إجابات أفراد الدراسة على األسئلة وربليلها مع العلم أف عينة الدراسة تتكوف عرض نتائج الدراسة وتحليلها:  .1.3
 أفراد لكوف ىذا ادلوضوع خيص اإلدارة العليا. 05من 

من أجل مجع ادلعلومات األساسية اخلاصة بالدراسة احلالية مت االعتماد على االستمارة )االستبياف( اليت تعترب األداة األكثر : أداة الدراسة -
شيوعا واستخداما، حيث تساعد يف مجع بيانات الدراسة واختبار الفرضيات من خالؿ توزيعها على ادلسؤولُت ذوي العالقة وقد مت اختبار 

ة لضماف جودهتا يف ربقيق اذلدؼ ادلنشود، من خالؿ عرضها على رلموعة من األساتذة أصحاب اخلربة األكادديية وادلهنية،ومت وربكيم االستمار 
 :إعدادىا وفق تدرج الكرت اخلماسي، حيث مشلت ثالثة أجزاء رئيسية ىي

، الوظيفة، وقد اقتصرنا على ىذه البيانات لكوهنا ذلا وؿ: يضم معلومات تشمل بيانات شخصية ألفراد عينة الدراسة سبثلت يف: اخلربةالجزء األ
 تأثَت على ادلوضوع.

يتضمن أسئلة أو عبارات خاصة بادلتغَت ادلستقل ادلتعلق بنظاـ ادلوازنات التقديرية ادلتوقع أف يكوف لو تأثَت مباشر أو غَت مباشر الجزء الثاني: 
 على تقييم أداء ادلؤسسة.

 ئلة حوؿ ادلتغَت التابع ادلتعلق بتقييم أداء ادلؤسسة ادلتوقع أف يتأثر بادلوازنات التقديرية من أجل ربسُت أدائها.اشتمل على أسالجزء الثالث: 
 تحليل البيانات اإلحصائية.. 2.3

ة مباشرة أو غَت الذين ذلم عالق نظرا لكوف نظاـ ادلوازنات التقديرية ديس ادلسَتين ادلسؤولُت عن إعدادىا فقط أو البيانات الشخصية:. 1.2.3
أفراد، وبالنسبة لبياناهتم الشخصية اخًتنا أف نستفسر على ادلعلومات ذات التأثَت  05مباشرة هبا، فقد سبكنا من إجراء الدراسة على عينة تقدر بػػ

 : التالية ادلتغَتات حيث من الشخصية خبصائصهم العالقة ذات العينة أفراد إجابات إبراز على ىذا ادلوضوع فقط، وعليو فقدمت
 )الخبرة(: األقدمية متغير حسب الدراسة أفراد توزيع -

 
 

 بالرجوع إلى النتائج اإلحصائية. الباحثالمصدر: من إعداد 
-05منهم ذوي األقدمية من) %20سنوات( و05من ادلستجوبُت ذوي األقدمية )أقل من 80%من خالؿ النتائج اإلحصائية نالحظ أف    

 سنوات، وىذا ما قد يساعد يف إجراء الدراسة ويوصلنا إذل النتائج ادلرجوة. 10يتواجد ذوي األقدمية األكثر من سنوات(، بينما ال  10
 متغير الوظيفة: حسب العينة أفراد توزيع -

 
 بالرجوع إلى النتائج اإلحصائية. الباحثالمصدر: من إعداد 

80% 

20% 
0 

 سنوات05أقل من 

 سنوات10-05من

 سنوات05أكثر من 

60% 

40% 
 إطار سامً

 عون إداري
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أعواف إدارية، شلا قد يعطي الدراسة  ادلتبقية %40 إطارات سامية، بينما من ادلستجوبُت60%اعتمادا على البيانات اإلحصائية فإف     
 مصداقية ومعلومات أكثر دقة.

 ىذا النظاـ والتعرؼ خصوصيات توضيح إذل دؼهت عشر أسئلة على نظاـ ادلوازنات التقديرية جزء اشتملنظام الموازنات التقديرية:  .2.2.3
 رض للنتائج اإلحصائية:وفاعليتو، وفيما يلي ع كفاءتو مدى على

 (: الموازنات التقديرية.01الجدول رقم )

ــــــــارة الرقم  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجموع غير موافق بشدة غير موفق محايد موافق موافق بشدة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 03 - - أساليب معينة يف عملية التنبؤ.تعتمد مؤسستكم على  01
60
% 02 

40
% - - - - 05 

100
% 

تعترب ادلوازنات التقديرية من أىم أساليب التخطيط  02
80 04 - - للمستقبل.

% 01 20
% - - - - 05 100

% 

تستخدـ ادلوازنات التقديرية كوسيلة فعالة للرقابة على  03
40 02 - - سلتلف األنشطة.

% 03 60
% - - - - 05 100

% 

تعد ادلوازنات أداة ىامة لالتصاؿ بُت مستويات اذلـر  04
 اإلداري ادلختلفة يف مؤسستكم.

- - 02 40
% 

02 40
% 

01 20
% 

- - 05 100
% 

05 
يعترب التخطيط اذلدؼ الرئيسي واألكثر أمهية إلعداد 

 01 ادلوازنات التقديرية يف مؤسستكم.
20
% 03 

60
% - - 01 

20
% - - 05 

100
% 

20 01 دؼ ادلوازنة التقديرية إذل ربقيق األىداؼ ادلسطرة.هت 06
% 03 60

% 01 20
% - - - - 05 100

% 

ادلوازنة التقديرية ربدد لفػػًتة زمنية معينة تكوف يف الغالب  07
20 01 سنة.

% 03 60
% 01 20

% - - - - 05 100
% 

تتاح لديكم البيانات وادلعلومات السليمة والالزمة إلعداد  08
 زنة.ادلوا

- - 04 80
% 

01 20
% 

- - - - 05 100
% 

09 
تتوفر مؤسستكم على ادلوارد ادلالية ادلواتية لتحقيق 

 01 األىداؼ ادلرجوة من نظاـ ادلوازنات التقديرية.
20
% 03 

80
% 01 

20
% - - - - 05 

100
% 

ادلوارد البشرية ادلواتية لتحقيق تتوفر مؤسستكم على  10
80 04 - - األىداؼ ادلرجوة من نظاـ ادلوازنات التقديرية.

% 01 20
% - - - - 05 100

% 

 بالرجوع إلى النتائج اإلحصائية. الباحثالمصدر: من إعداد 
، %60من أفراد العينة بنسبة  3(حضي دبوافقة 01) رقم اجلدوؿ من األوؿ السؤاؿ أف صلد أساليب معينة يف عملية التنبؤ، بوجود يتعلق فيما   

كانت إجابتهم زلايدة، وىذا ما جيعلنا نعتقد أف ادلؤسسة تعتمد نظاـ ادلوازنات التقديرية كأسلوب للتنبؤ   %40بينما النسبة الباقية وادلقدرة ب: 
ف يكوف األشخاص احملايدين دل يفهموا ما قصدناه بادلستقبل ورسم سياسة مستقبلية ووضع خطة شاملة، مع األخذ بعُت االعتبار أنو ديكن أ

 دبصطلح األساليب ادلستعملة يف التنبؤ، أو دل يتعرفوا على ىذه التقنيات.
 بنسبة أفراد العينة 4 دبوافقة حضي فيما يتعلق بالسؤاؿ الثاين والذي يعترب ادلوازنات التقديرية من أىم أساليب التخطيط للمستقبل، فقد أما   

من أراء عينة الدراسة اختاروا احلياد يف اإلجابة، ما يعكس أمهية ادلوازنة بالنسبة للمؤسسة زلل الدراسة كأسلوب  20%أف  ُتح يف 80%
 ككل. للمشروع متوازنة شاملة خطة يف الفرعية واخلطط ادلختلفة أىدافها تنسيق بُت إذل ذاتو دح يف يؤدي للتخطيط، فالتخطيط السليم

 بنسبة من أفرد العينة 2السؤاؿ الثالث قد أسفر على موافقة  أف فنجد خداـ ادلوازنة كوسيلة للرقابة على سلتلف األنشطة،باست يتعلق وفيما   
منهم اختاروا اإلجابة احملايدة، وباألخذ بعُت االعتبار أف وظيفيت التخطيط والرقابة متكاملتاف، نالحظ أف  %60 نسبة أف حُت يف  40%



 (94-53)ص.ص                       واقع تطبيق املوازنات التقديرية يف حتسني أداء املؤسسات االقتصادية                  ،بن عامر صافية

 2021سنة  70لعدد ا 70اجمللد  (JEF)جملة االقتصاد واملالية 

P-ISSN: 2437-0630 / E-ISSN: 2543-3695 / Legal Deposit N°4435-2015 

45 

فقوا يف السؤاؿ السابق على كوف ادلوازنة أداة للتخطيط، ما يطرح تساؤالت كثَتة، شلا دفعنا إذل االعتقاد بأف غالبية األشخاص احملايدين وا
ياف شلا ادلستجوبُت دل تتضح ذلم العالقة احلقيقية بُت التخطيط ونظاـ ادلوازنات، إذل جانب أف من أجابوا بعبارة زلايد فإنو غالبا عوناف إدار 

 حيتم عليها يف عملية الرقابة التقديرية ادلؤسسة للموازنات فاستخداـ تقديرية يف الرقابة على األنشطة،ما دل يدركا دور ادلوازنات الجعلنا نظن أهن
 واألىداؼ ادلشروع باخلطط أقساـ مجيع يف الفعلية العمليات نتائج ومقارنة ادلرجوة، باألىداؼ اخلطط مالئمة دبدى إبالغ اإلدارة ضرورة
 الفعلي. للتنفيذ نتيجة ربدث اليت االضلرافات ومتابعة ة،ادلسطر 

منهم دل يوافقوا، يف حُت أف النسبة ادلتبقية وادلقدرة  %20وأف  %40من ادلستجوبُت بنسبة  2فيما خيص السؤاؿ الرابع تظهر موافقة    
ق إطار زلاسب الذي من ادلمكن جدا أنو أجاب كانت إجابتهم زلايدة، من خالؿ ىذه النتائج ومع العلم أف ادلستجوب غَت ادلواف  %40ب

ية  عن االستفسار من جانب زلاسيب، وأيضا من الوارد جدا أف األفراد احملايدين ليس لديهم صورة واضحة عن كيفية استعماؿ ادلوازنات التقدير 
يسمح ذلم برؤية عمل ىذه األداة، يتضح لنا أف  )احملايداف وغَت ادلوافق( يتواجدوف يف موقع من السلم اإلداري دل كأداة لالتصاؿ، وردبا أهنم

 باخلطط اخلاصة ادلعلومات لتوصيل أداة تعد التقديرية مؤسسة مطاحن احلضنة تستخدـ ادلوازنة كأداة لالتصاؿ، وعليو وباعتبار أف ادلوازنات
 سسة، تظهر النتائج أهنا تستخدـ ادلوازنة ذلذا الغرض.بادلؤ  ادلختلفة اإلدارية إذل ادلستويات ادلقبلة للفًتة عليها االتفاؽ مت اليت والسياسات

يف حُت  %20السؤاؿ اخلامس كوف التخطيط اذلدؼ الرئيسي واألكثر أمهية إلعداد ادلوازنة، وقد حظي دبوافقة شديدة بنسبة  كما يتضمن   
النتائج تبُت لنا أف ادلؤسسة زلل الدراسة تستخدـ  دل يوافقوا، من خالؿ %20من عينة الدراسة وافقوا، والنسبة ادلتبقية وادلقدرة ب  %60أف 

د ادلوازنة غالبا من أجل التخطيط اجليد، مع ادلالحظة أف ادلفردة اليت دل توافق على أف التخطيط ىو اذلدؼ الرئيسي واألكثر أمهية إلعدا
سنوات، شلا جيعلنا نًتدد يف  10-05تًتاوح ما بُت  ادلوازنات التقديرية ليست حديثة العهد بادلؤسسة بل إف ىذا اإلطار السامي يتمتع خبربة

التخطيط بالنسبة للمؤسسة ادلعنية عندما ندرؾ أف غالبية ادلوافقُت لديهم  استنتاج صريح حوؿ ىذا السؤاؿ،  وتتضح أمهية التعارض يف وظيفة
األىداؼ  لتحقيق تلك الالزمة التنظيمات وإعدادمسبقا والتعبَت عنها بشكل كمي  األىداؼ سنوات، وشلا جيعلنا ندرؾ أيضا أف وضع05خربة 

 سوؼ يشوبو نفس الغموض والتضارب.
من  %60يف حُت أف  %20والسؤاؿ السادس وادلتعلق بكوف ادلوازنة هتدؼ إذل ربقيق األىداؼ ادلسطرة فقد حظي دبوافقة شديدة بنسبة    

نت إجابتهم زلايدة، إف دور ادلوازنة يف ربقيق األىداؼ ادلسطرة حيظى دبوافقة كا  %20أفراد العينة وافقوا، بينما النسبة ادلتبقية وادلقدرة ب 
)وىي نسبة من أجاب بعبارة موافق وموافق بشدة( ويبدو أف من أجاب بعبارة زلايد ال ديثل رأيا وازنا خاصة إذا علمنا  %80واسعة يف حدود

ع بشكل دقيق على عمل ىذه األداة) ادلوازنة التقديرية(، وعليو اتضح لنا من اإلداريُت الذين ال تسمح ذلم مناصبهم اإلدارية باالطال أنو من
تعترب  الصدد ذاهب خالؿ ربليل  البيانات السالفة الذكر أف مؤسسة مطاحن احلضنة تتبٌت نظاـ ادلوازنات هبدؼ ربقيق ما سطرتو سابقا، وىي

اإلدارة من أجل ربقيق األىداؼ اليت سطرهتا، خاصة وأف الذين وافقوا  ارسهاسب اليت التنسيق وظيفة تنفيذ على مساعدة أداة بالنسبة للمؤسسة
 يعتربوف من اإلطارات السامية بادلؤسسة قيد الدراسة وذوي خربة ال بأس هبا.

يف حُت  %20بة فيما يتعلق بإعداد ادلوازنة لفًتة زلددة واليت تكوف يف الغالب سنة، فنجد أف السؤاؿ السابع قد حظي دبوافقة شديدة بنس   
كانت إجابتهم زلايدة، من ادلالحظ ىنا أف ادلفردة اليت أجابت باحلياد غَت معنية   %20وافقوا، بينما النسبة ادلتبقية وادلقدرة ب  %60أف 

 -ادرىا ادلعنيُت بإعداد ادلوازنة مباشرة، ويبدو أف رأيها ليس ذا أمهية بالغة، وعليو يتضح أف مؤسسة مطاحن احلضنة سبيل حسب رأي غالبية كو 
 .أىدافها يف تعارض ىناؾ ال يكوف إذل إعداد ادلوازنة كل سنة شرط أف -والذين أجابوا دبوافق وموافق بشدة %80ادلقدرة نسبتهم ب

 بنسبة أفراد 4ة على موافق خبصوص فيما إذا كانت ادلؤسسة تتاح لديها ادلعلومات السليمة والالزمة إلعداد ادلوازنة، صلد السؤاؿ الثامن حاز    
فقد اختاروا احلياد يف اإلجابة، حيث ال ديكننا االستهانة بادلستجوب  منهم 20%أف حُت والذين ىم يف غالبيتهم إطارات سامية، يف 80%

افقة يتمتعوف سنوات، يف حُت أف ادلستجوبُت الذين أدلوا بادلو  10-05احملايد كونو من كوادر ادلؤسسة باإلضافة إذل أنو ذو خربة تًتاوح ما بُت 
  لذا سنوات وىذا جيعلنا أماـ تعارض، فمن ادلعروؼ لدينا أمهية توفَت رلموعة من البيانات اليت تعترب دبثابة ادلدخل الرئيسي ذلذا النظاـ،  05خبربة 

 .اتعمل مؤسسة مطاحن احلضنة على توفَت ىذه البيانات بالشكل الذي حيقق االستفادة منها، مع اشًتاط سالمتها ودقته
  %20وافقوا، بينما النسبة ادلتبقية وادلقدرة ب %60يف حُت أف  %20وفيما يتعلق بالسؤاؿ التاسع فقد أسفر على موافقة شديدة بنسبة    

سنوات أجاب أيضا باحلياد، يف حُت يرى غالبية ادلفحوصُت  10كانت إجابتهم زلايدة، وىنا نالحظ أيضا أف نفس اإلطار السامي ذو خربة 
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 قدمية أنو جيب على ادلؤسسة ادلعنية أف يكوف لديها موارد مالية سبكنها من الوصوؿ إذل النتائج ادلسطرة، وىو احلاصل فعال بالرجوع إذلذوي األ
 آراء أفراد العينة، غَت أنو باألخذ بعُت االعتبار رأي احملايد صلد أنفسنا يف موقع لبس وتعارض.

 يف %80 أفراد بنسبة4دبوافقة  ؤسسة على ادلوارد البشرية ادلسامهة يف ربقيق أىداؼ ادلوازنة، صلده حظيأما السؤاؿ العاشر وادلتعلق بتوفر ادل   
فقد اختاروا احلياد يف اإلجابة، نظرا لتكرر اإلجابة احملايدة من نفس اإلطار صاحب األقدمية جعلنا نطرح تساؤالت عديدة  20% أف حُت

ة بالنسبة لبعض أفراد العينة، حيث يقع على عاتقهم مسؤولية إعداد ادلوازنات وتنفيذىا وىذا يعٍت أف حوؿ وضوح الصورة فيما خيص نظاـ ادلوازن
ىو مالحظ  تكوف لديهم ادلعرفة الكافية لطبيعة وخصائص ادلوازنة وأىدافها، واألساليب اليت يتم إتباعها يف إعدادىا وأيضا آلية الرقابة هبا، وما

 ماؿ لديهم معرفة بأبعاد ادلوازنة.على ع أف مؤسسة احلضنة تعتمد
 دور الموازنات التقديرية في تقييم األداء.. 3.2.3

 (: دور الموازنات في تقييم األداء.02الجدول رقم)

ــــــــارة الرقم  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجموع غير موافق بشدة غير موفق محايد موافق موافق بشدة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % رارالتك % التكرار

يعترب األداء العامل األكثر إسهاما يف ربقيق اذلدؼ الرئيسي  01
 100 05     20 01 80 04   للمؤسسة، باعتباره حلقة من حلقات النظاـ الرقايب لديكم.

مستوى تقييم األداء لديكم تدرجيي انطالقا من األداء الفردي  02
 100 05 - - - - 60 03 40 02 - - األداء العاـ. وصوال إذل

تعمل ادلؤسسة جاىدة على وضع أدوات تعكس واقع األداء  03
 100 05 - - - - - - 80 04 20 01 بادلؤسسة مثل لوحات القيادة.

 100 05 - - - - 20 01 80 04 - - تكشف عملية تقييم األداء سوء التسيَت الذي يواجو مؤسستكم. 04

05 
كز تقييم األداء على احلكم على مدى اتفاؽ األداء الفعلي مع ير 

الكمية، السرعة، الوقت، اجلودة،  األداء ادلستهدؼ من حيث:
 التكلفة.

01 20 02 40 02 40 - - - - 05 100 

 100 05 - - - - 40 02 60 03 - - عملية تقييم األداء تسمح بالقياـ باإلجراءات التصحيحية. 06

ة تقييم األداء يف الوقت ادلناسب لتصل ادلؤسسة تتم عملي 07
 100 05 - - - - 20 01 80 04 - - للقيادة)الريادة(.

 100 05 - - - - 60 03 40 02 - - يتم إعداد مؤشرات التقييم باالعتماد على ادلوازنات التقديرية. 08

09 
يتضمن نظاـ ادلوازنات التقديرية معاجلة ادلقًتحات لتحسُت 

 100 05 - - - - 80 04 20 01 - - داء لديكم.مستوى األ

عملية كشف األخطاء تسمح بتحديد حجم ونوع اإلجراءات  10
 التصحيحية الواجب ازباذىا.

02 40 02 40 01 20 - - - - 05 100 

 بالرجوع إلى النتائج اإلحصائية. الباحثالمصدر: من إعداد 
نسبة أفراد العينة الذين يوافقوف على أف األداء العامل األكثر إسهاما يف ربقيق استمرارية ومنو ( يتضح لنا أف 2من خالؿ نتائج اجلدوؿ رقم)   

جاءت إجابتهم باحلياد، مع التنويو على تكرر احلياد من 20%أف حُت ىم إطارات بادلؤسسة ذوي خربة معتربة، يف %80ادلؤسسة قدرت ب 
اؾ بعض األفراد لطبيعة أنظمة ادلؤسسة، يف حُت أنو يف اجلهة ادلقابلة صلد نسبة معتربة إف طرؼ نفس ادلستجوب فإنو دل يتأكد لنا بعد مدى إدر 

الذي دل نقل جل األفراد يدركوف أف االىتماـ باألداء يساىم يف ربقيق اذلدؼ الرئيسي للمؤسسة، لذلك نالحظ أف األداء يعترب احملور الرئيسي 
 كونو يشكل أىم وأمسى أىداؼ ادلؤسسة ادلعنية.تنصب حولو جهود مسَتي ادلؤسسة زلل الدراسة  

أف نسبة  حُت تعرب عن ادلوافقُت على أف مستوى تقييم األداء  لديهم تدرجيي، يف %40أسفرت النتائج ادلتحصل عليها على أف نسبة    
اإلدارية الذين ليست آرائهم  اإلطارات تعرب عن األفراد احملايدين، مع احتماؿ أف احملايدين دل يفهموا ما قصدناه بتدرجيي، حبيث أغلب 60%
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ذات وزف، حيث أف ىذه العملية تدخل يف تفاصيل أكثر تشعبا هبدؼ التحقق من كفاءة فعالية استخداـ  ادلوارد ادلتاحة لدى ادلؤسسة قيد 
 الدراسة. 

موافقُت بشدة، أما  %20العينة بنسبة عند استفسارنا عما إذا كانت ادلؤسسة تعمل على وضع أدوات تقيس األداء، جاءت إجابة أفراد   
 ياسق يف الشمولية النظرة جاىدة إذل تبٍت رلموعة من األدوات ذات ( فهم موافقوف، داللة على أف مؤسسة احلضنة تسعى%80النسبة ادلتبقية )

 لقيادة واحملاسبة التحليلية.أدائها، حيث أنو وعند سؤالنا عن أىم ىذه األدوات جاءت اإلجابة شاملة لوحة ا نشاطات ادلؤسسة ومستوى
فقد جاوبوا باحلياد، ومع العلم أف أفراد  20% أف حُت يف  %80من أفراد العينة بنسبة 4 موافقة فيما يتعلق بالسؤاؿ الرابع فقد أسفر على   

َت الذي يواجههم، خاصة حجم أمهية ىذه العملية يف الكشف عن سوء التسي -خالؿ خربهتم ادلكتسبة  من -ادلؤسسة زلل الدراسة مدركُت 
ملية وأف ادلستجوب الوحيد الذي أجاب باحلياد عوف إداري يف ادلقابل الذين أدلو بادلوافقة يعتبوف من اإلطارات يف ادلؤسسة زلل الدراسة، فع

 يف اهتمهار  ومدى اخل،...ويقيةالتس التقنية، اإلنتاجية، اإلدارية، سلتلف جوانبو يف نشاطها إدارة على ادلؤسسة وكفاءة قدرة التقييم تقيس مدى
 صلاحها. درجة وربسُت اهتكفاء تطوير على اهتقدر  ومدى ادلطلوبة، واجلودة بالنوعية والكمية سلرجات إذل ادلدخالت ربويل

 موافقُت %20خبصوص تركيز تقييم األداء على مدى اتفاؽ األداء الفعلي مع ادلستهدؼ من عدة جوانب، حضي السؤاؿ اخلامس بنسبة   
ادلتبقية فقد كانت حيادية اإلجابة، والذي من خالؿ نتائج مستجويب مؤسسة مطاحن احلضنة يتضح لنا  %40موافقُت بينما  %40بشدة، و

: الكمية دور عملية تقييم األداء كوهنا سبثل معايَت األداء ادلسبق اليت تقارف بنتائج األداء الفعلي، وقد أكد أفراد العينة  ذلك خاصة من حيث
ؿ  لوقت، يف حُت أنو من ادلمكن أف احملايدين دل يوافقوا على كوف أف تقييم األداء يركز على مدى اتفاؽ األداء الفعلي مع ادلستهدؼ من خالوا

 كل من: الكمية، السرعة، الوقت، اجلودة، التكلفة.
كلهم   %60أفراد بنسبة  3ؤاؿ السادس حضي دبوافقةأف الس بالقياـ باإلجراءات التصحيحية كمحصلة لعملية تقييم األداء ،صلد يتعلق فيما   

كانت إجابتهم زلايدة، ونظرا لكوف ادلوافقُت ذوي خربة ال بأس هبا، تعترب مرحلة ازباذ   %40إطارات بادلؤسسة، بينما النسبة الباقية وادلقدرة ب:
  عملية التقييم.اإلجراءات التصحيحية  بالنسبة للمؤسسة قيد الدراسة ادلرحلة األخَتة وأىم مرحلة يف

 حُت يف %80 بنسبة أفراد 4 دبوافقة حضي فيما يتعلق بالسؤاؿ السابع والذي يعترب أف عملية تقييم األداء تتم يف الوقت ادلناسب، فقد أما   
جل ضماف بقائها يف فقد اختاروا احلياد يف اإلجابة، فاالىتماـ هبذه العملية حيث ادلؤسسة على القياـ هبا يف الوقت ادلناسب من أ 20% أف

إداري  الصدارة، وىذا ما يؤكده أف نسبة ادلوافقة كبَتة جدا وقد جاءت من قبل اإلطارات يف ادلؤسسة ادلعنية، يف حُت أف احملايد والذي ىو عوف
طاحن احلضنة حياولوف من ادلمكن أف موقعو يف السلم اإلداري ال يسمح لو باالطالع على حيثيات ىذه العملية، فادلسؤولُت عنها يف مؤسسة م

 قدر ادلستطاع إجياد الوقت األمثل لتحقيق ىدفها.
 أف حُت يف %40من أفراد العينة بنسبة  2السؤاؿ الثامن جاء حوؿ أنو يتم إعداد مؤشرات التقييم بناء على ادلوازنات، وقد حظي دبوافقة  

يها ادلوازنة يتم إعداد رلموعة مؤشرات التقييم كوسيلة دلعرفة مدى فقد كانت إجابتهم زلايدة، ألنو بناء على النتائج اليت أسفرت عل 60%
 ربقيق ادلؤسسة ألىدافها، وقد أخذنا برأي ادلوافقُت كوهنم أىم اإلداريُت بادلؤسسة وذوي خربة معتربة يؤخذ هبا.

ة ادلقًتحات من أجل ربسُت األداء، أما موافقُت على كوف نظاـ ادلوازنات ينتهي دبعاجل %20من خالؿ نتائج اجلدوؿ تبُت أف ما نسبتو    
فقد أجابوا باحلياد، داللة على أف ادلؤسسة تعاين نقصا يف توظيف سلرجات أو نتائج ادلوازنات لتحسُت  %80 النسبة ادلتبقية وادلقدرة ب

 مستوى األداء لديها.
، أما عن %40ع اإلجراءات ادلتخذة قدرت بيتضح كذلك أف نسبة ادلوافقُت بشدة على كوف عملية كشف األخطاء ربدد حجم ونو    

من أفراد العينة أجابوا باحلياد، وىذا ما يدؿ على أف ادلؤسسة تورل اىتماما كبَتا  %20ادلوافقُت فقد كانت نسبتهم معادلة ذلا، يف حُت أف 
 لعملية ربليل االضلرافات من اجل كشف األخطاء ادلرتكبة أثناء تنفيذ ادلوازنة.

 الصة:الخ
اؼ ى ضوء ما ورد يف ىذه الدراسة ديكننا القوؿ بأف عملية تقييم األداء من أىم ادلهاـ اليت تؤديها اإلدارة، واليت تعمل على ربديد األىدعل   

من ادلؤسسات اليت تسعى دائما إذل الرفع من  مطاحن الحضنة بالمسيلةوربقيقها من خالؿ التخطيط والتنظيم والرقابة، حيث تعترب مؤسسة 
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األداء لديها، ويف ىذا اإلطار حاولنا السعي من خالؿ ىذه الدراسة إذل اإلحاطة بنظاـ ادلوازنات التقديرية قدر اإلمكاف ومعرفة كيفية  مستوى
 مسامهتو يف تقييم أداء ادلؤسسة، حيث قمنا بإسقاط الدراسة على مؤسسة مطاحن احلضنة، وعلى ضوء ذلك ربصلنا على النتائج التالية:

ليت راسة ادليدانية اليت قمنا هبا حوؿ مدى مسامهة ادلوازنات التقديرية يف تقييم أداء ادلؤسسة، فقد مت التوصل إذل رلموعة من النتائج وابعد الد   
 نذكر أمهها:

 إف ادلؤسسة زلل الدراسة تعتمد على نظاـ ادلوازنات التقديرية كأسلوب للتنبؤ، ووضع اخلطط ادلستقبلية الشاملة. -
ات التقديرية من أىم أدوات مراقبة التسيَت اليت تساعد مسَتو ادلؤسسة زلل الدراسة يف عملية تقييم األداء فهي عبارة عن ترمجة تعد ادلوازن -

 ألىداؼ ادلؤسسة، كما أشرنا إذل ذلك يف الفرضية األوذل.
ية على ربديد األىداؼ ادلراد ربقيقها والرقابة يعترب كل من التخطيط والرقابة من أىم وظائف ادلوازنات التقديرية، العتماد ادلؤسسة ادلعن -

 عليها وذلك من أجل التقييم اجليد ألدائها.
أمكننا الوقوؼ من خالؿ ربليل إجابات العينة على أف مؤسسة مطاحن احلضنة تعتمد فعال على عملية تقدير موازنة اإلنتاج وادلبيعات  -

 وذلك بالنسبة لكل سنة.
ؼ االضلرافات وربديد أسباهبا وأخذ إجراءات التحسُت يف ادلؤسسة، ويأيت ىذا متفقا مع ما جاء يف الفرضية ينتج عن إعداد ادلوازنة اكتشا -

 الثانية.
اجية تتمثل عملية تقييم األداء عند ادلؤسسة قيد الدراسة يف تقييم أنشطتها يف ضوء ما توصلت إليو من نتائج يف هناية فًتة معينة )دورة إنت -

 معينة(.
ناذبة عن نظاـ ادلوازنات التقديرية داخل ادلؤسسة تستعمل بدرجة قليلة يف عملية الرقابة وتقييم األداء، وىنا ديكننا القوؿ أنو قد البيانات ال -

 تكوف تأكدت صحة الفرضية الثالثة.
جموعة من ادلقًتحات دب على ضوء النتائج ادلستسقاة من الدراسة اجملرات يف مؤسسة مطاحن احلضنة، وشلا الحظناه سبكنا من اخلروج  

 :والتوصيات
داخلها   يبدو أنو على ادلؤسسة زلل الدراسة العمل أكثر على إبراز ادلوازنة كأداة لالتصاؿ كأف تورل اىتماما كبَتا لنظاـ ادلوازنات التقديرية -

 كوهنا أداة فعالة يف عملية تقييم األداء.
 باعتبارىا أداة للرقابة كعملية مستمرة تستدعي ادلتابعة. قد يستوجب على ادلؤسسة ادلعنية النظر إذل نظاـ ادلوازنة -
 حث اإلدارة على تطوير دور ادلوازنات التقديرية لتصبح من أدوات الرقابة الواضحة لدى ادلسَتين القائمُت على العملية اإلدارية. -
 ياس ألدائها.على ادلؤسسة ادلعنية تبيُت)توضيح( أمهية عملية تقييم األداء والًتكيز عليها كوهنا مق -
 ة أسباهبا من أجل التقييم الفعاؿقد يكوف على مؤسسة ادلطاحن االىتماـ أكثر بدراسة وربليل االضلرافات للموازنات اليت تعدىا ومعرف -

 دلستوى أدائها.
كأدوات مساعدة ومدعمة يبدو أنو على ادلؤسسة زلل الدراسة التعجيل بإدخاؿ أدوات حديثة لقياس وتقييم أدائها إذل جانب ادلوازنات        

 ( نظرا للتحديات والتهديدات والفرص اليت ربيط بادلؤسسة.BSCذلا، مثل بطاقة األداء ادلتوازف)
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