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  :ملخص الدراسة

التعرف على مدى توافر خصائص التخطيط      لى  إتهدف هده الدراسة    
 التعرف على معوقـات   لىإباإلضافة  ، المالي الفعال في الشركة محل الدراسة     

ا الهدف فقد تم اسـتخدام      ذولتحقيق ه ، ه الشركة ذالتخطيط المالي الفعال في ه    
حـصائية الالزمـة واختبـار      معالجات اإل المنهج الوصفي التحليلي وإجراء ال    

دارة الدراسة  إ حيث كانت    ،)spss(الفرضيات من خالل البرنامج االحصائي      
فراد العينة المتمثلة بموظفي شركة االتحاد العربي       أ وزعت على    ةقائمة استبان 
  .للمقاوالت

همها تـدني  ألى جملة من النتائج كان من إه الدراسة   ذكما توصلت ه  
تصاالت داخل الشركة والقصور في خصائص التخطيط المالي        كفاءة نظام اال  

  .الفعال
وأخيرا أوصت الدراسة بالعمل علي اسـتخدام األسـاليب العلميـة           
الحديثة في التخطيط المالي الفعال، على سبيل المثال استخدام أسلوب تحليـل            

                                                 

  . الجامعة األسمرية اإلسالمية-  كلية االقتصاد والتجارة - محاضر بقسم االقتصاد   - 1
E. Mail: f.shalaweh@asmarya.edu.ly 

  . الجامعة األسمرية اإلسالمية-  كلية االقتصاد والتجارة - محاضر مساعد بقسم االقتصاد   - 2
E. Mail:  m.aboukil@asmarya.edu.ly 

 . الجامعة األسمرية اإلسالمية-  كلية االقتصاد والتجارة - قتصاد محاضر مساعد بقسم اال  - 3
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نقطة التعادل، كوسيلة مساعدة في تحقيق الهدف المطلوب من التخطيط المالي           
 ،لفعال، والعمل علي توعية المستويات اإلدارية بأهمية التخطيط المالي الفعال         ا

  .وكذلك رفع كفاءة العاملين في مجال التخطيط المالي الفعال
  :المقدمة

من أهم وظائف اإلدارة المالية تقييم عمليات استخدام األموال ووسائل تدبيرها             
خاذ القرارات من التخطيط الختيار أفضل       وال بد لعمليتي التقييم وات     ،واستخدام الحقائق 

لمنظمة وكذلك إلدارة األصـول واالسـتخدامات       االبدائل المتاحة الالزمة لتنفيذ خطط      
 ويتطلب ذلك كله أن تتوفر لدى المدير المـالي خطـط للتـدفقات النقديـة                ،لمختلفةا

األمـوال   وتحليل نقطة التعادل والربحية، حتى يستطيع تقـدير          ،والميزانيات التقديرية 
 وللحكم على مدى قدرة إدارة      ،لمختلفةاالالزمة وتدبيرها وتخصيصها بين االحتياجات      

المنظمة على التخطيط ضرورة أن تتم مقارنة اإلنجازات الفعلية بالخطط الموضـوعة            
سلفاً، كما أن أساس اإلدارة الفعالة هو التنبؤ السليم، ويعتبر التخطيط بمثابـة ترجمـة               

كما يشير التخطيط إلى أساليب تحقيـق هـذه األهـداف، ويعتمـد              ،ألهداف المنظمة 
التخطيط على تقييم الظروف الخارجية، والفرص المتاحة والقيـود التـي تفرضـها              
جوانب القوة والضعف في المنظمة، وعلى ذلك فإن التخطيط يفيد في التعـرف علـى      

خطـيط المـالي    الحاجات المستقبلية للمنظمة في ضوء األهداف المحددة، ويتضمن الت        
 وقيـاس مـدى     ،المعايير التي تستخدم لتقييم إنجازات اإلدارة والرقابة على عملياتهـا         

انحراف اإلنجازات الفعلية عن التقديرات الموضوعة لها في الميزانيـة، والبـد مـن              
التفهم الواضح ألهداف المنظمة إذا كان عليها أن تخطط ألعمالها بكفاءة، كما أنه البد              

  .   سياسات لتحديد الوسائل الالزمة لتحقيق األهداف المشار إليهاأن تكون هناك

وهكذا نجد أن العمل اإلداري داخل المنظمة أساسه عملية التخطيط باعتبـاره              
 علي   أو إيجاباً   وتؤثر سلباً  ،لمستقبلااألداة الفعالة لمواجهة المتغيرات التي تحصل في        

  .عمل وحياة المنظمة
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  :مشكلة الدراسة
شركات  توافر خصائص التخطيط المالي الفعال ب      مدىلدراسة إلى معرفة    تسعى ا   

  : وبذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة وفق التساؤل التالي،صناعة اإلسمنت في ليبيا

ما مدى توافر خصائص التخطيط المالي الفعال فـي شـركة االتحـاد العربـي               . 1
  ؟للمقاوالت

 فـي  ليـة د تحد من فاعلية الخطـة الما للتخطيط المالي الفعال ق  هل هناك معوقات    . 2
  االتحاد العربي للمقاوالت ؟شركة 

  :فرضيات البحث

  :وتتمثل فروض الدراسة في اآلتي
 خصائص التخطيط المالي الفعال قد يؤدي إلي ضـعف الخطـة             توافر قصور في . 1

  . المالية في شركة االتحاد العربي للمقاوالت
قد تحد من فاعلية الخطة المالية في شـركة         وجود معوقات للتخطيط المالي الفعال      . 2

  .االتحاد العربي للمقاوالت
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة نحـو تـوفر         . 3

، لـوظيفي االمسمى  (خصائص التخطيط المالي الفعال تعزى لخصائصهم الديمغرافية        
  . ية في الشركة األهلية لإلسمنتللقيادات اإلدار) الخبرة، لتخصص ا،لعلمياالمؤهل 

  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة بصفة رئيسة إلى اآلتي

معرفة وجود فروق في استجابات عينة الدراسة حول توفر خـصائص التخطـيط             . 1
المسمى الوظيفي، المؤهل العلمـي، التخـصص،   (المالي الفعال تبعا للمتغيرات التالية      

  ). الخبرة
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فر خصائص التخطيط المالي الفعال فـي شـركة االتحـاد           التعرف على مدى توا   . 2
  . العربي للمقاوالت

 التعرف على معوقات التخطيط المالي الفعال في شركة االتحاد العربي للمقاوالت. 3

  :أهمية الدراسة
 ،تكمن األهمية العلمية لهذه الدراسة في كونها تمثل إضافة إلي البحث العلمي           

 جانب استفادة الشركات الصناعية الليبية من هذه الدراسة         وإثراء للمكتبات العلمية إلي   
في التعرف على تطبيق خصائص التخطيط المالي الفعال، في ظل انفتـاح االقتـصاد              
الليبي نحو االقتصاد الخارجي، وأسواق المال أمام المستثمرين، والذي يؤدي بـدوره            

 ، المـالي الفعـال    إلي ضرورة تطبيق الشركات الصناعية الليبية لخصائص التخطيط       
وذلك لمواكبة التطور الحاصل في االقتصاد والمنافـسة، وتوسـيع قاعـدة الملكيـة              

  . واألسواق الخارجية
  :وتتلخص األهمية العلمية لهذه الدراسة فيما يلي  

الحاجة لمعرفة درجة وعي المنظمات الصناعية بأهمية خصائص التخطيط المالي          . 1
 .الفعال فيها

  .  التخطيط المالي الفعالىلية القرارات اإلدارية بدرجة كبيرة عل اعتماد فعاىمد. 2
تـسعي  كما  ، تطبيق نتائجها، واالستفادة منها في شركة االتحاد العربي للمقاوالت        . 3

 واستخدام األساليب العلمية في     ،هذه الدراسة إلي بناء وتطوير اإلدارة المالية بالشركة       
  .التخطيط المالي

  :منهجية الدراسة
اء على طبيعة الدراسة واألهداف التى تسعى لتحقيقها فقـد تـم اسـتخدام              بن  

 ، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد فـي الواقـع           ،المنهج الوصفي التحليلي  
طار النظري فقد تم االعتماد على      ولتغطية اإل  ،ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها     
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ما لمعالجة الجوانب التحليلية فقد تـم       أ ،ةالكتب والمجالت والدوريات والرسائل العلمي    
  . كأداة رئيسية للدراسةةولية من خالل استمارة استبيانجمع البيانات األ

 :الدراسات السابقة
هناك عدة دراسات تناولت جوانب من التخطيط المالي، وعلي ضوء ما توافر              

 :لدى الباحث من تلك الدراسات يمكن تلخيصها علي النحو التالي

وقد ركزت هذه الدراسة علي دراسة وتحليل أسباب تعثـر          ): 1995(سة عالم   درا -
تنفيذ مشروعات التنمية المحلية، وتحديد مـسئولية األطـراف المختلفـة المـشاركة             

 استخدام األسـاليب العلميـة لتخطـيط ومتابعـة          ىوالمسئولة عن التنفيذ، وكذلك مد    
لتي توصلت إليها هذه الدراسـة      المشروعات في شركات المقاوالت، وإن أهم النتائج ا       

 هو عـدم تـوفير      ،أن األسباب الرئيسة لتأخير وتعثر تنفيذ مشروعات التنمية المحلية        
التمويل الكافي مما يؤدي إلي تأخير سداد مستحقات شركات المقاوالت المسئولة عـن             
التنفيذ، وكذلك اعتماد مسئولي التخطيط والمتابعـة فـي اإلدارة المحليـة ومـديري              

روعات في شركات المقاوالت المنفذة لمشروعات التنمية المحلية علـي الخبـرة            المش
الشخصية في إعداد برامج تنفيذ المشروعات، واالستخدام المحـدود جـدا لألسـاليب             
العلمية لتخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية المحليـة، وقـد أوصـت الدراسـة              

عات تتـولي إدارة جهـاز إدارة       ضرورة توافر قيادة مؤهلة في مجال إدارة المـشرو        
 وهذا يتطلب إعادة النظر في مديري أجهـزة         ،المشروعات في وحدات اإلدارة المحلية    

التخطيط والمتابعة، وإن نجاح أجهزة تخطيط ومتابعة المشروعات في تحقيق أهدافها،           
لن يتحقق ما لم تتخذ إدارات التنفيذ في شركات المقاوالت خطوات في نفس االتجـاه               

ير أجهزة مؤهلة وقادرة علي القيام بمهامها في مواقع تنفيذ مـشروعات التنميـة              بتوف
  . المحلية
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فقد تركزت علـي ضـرورة إقنـاع اإلدارة العليـا           ): 1998(ودراسة بوخريص    -
بالشركات الصناعية بأهمية وجدوى الميزانيـات التقديريـة واسـتخدامها ألغـراض       

ف جيدة بكل شركة صناعية يمكن مـن        التخطيط والرقابة، وضرورة وضع نظام تكالي     
خاللها تحديد تكلفة كل عنصر من عناصر اإلنتاج بدقة، وتوضـيح مراكـز التكلفـة               
ووضع معدالت معيارية محددة وواضحة التكلفة، وكذلك استخدام األسـاليب العلميـة            

 األساليب اإلحصائية والكمية عند وضع تقـديرات الميزانيـات          :الصحيحة للتنبؤ مثل  
  .يةالتقدير

ببيان أهميـة التخطـيط لعمليـات        قد اهتمت ): 2001(فى حين أن دراسة حسين       -
المصـرف في زيادة قدرته علي مواجهة التغيرات البيئية التي تهدد المـصرف فـي              
الحصول علي الموارد المطلوبة وقدرته علي توزيع الخدمات للعمـالء مـع تحقيـق              

قياس األداء الفعلي من خالل الفتـرة       هامش ربح، وكذلك قياس األداء الفعلي حيث يتم         
  .الزمنية المحددة له بعد تحديد األهداف وترجمتها في شكل معايير كمية أو نوعية

فقد هدفت الى التعرف علي النظام المتبع في عمليـة          ): 2004(دراسة البلوشي    أما -
سـة أن  التخطيط المالي بالمصارف التجارية، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدرا         

التخطيط المالي له أثر كبير ومباشر علي ربحية المصارف التجارية، وكذلك يـساعد             
  . اإلدارة علي الرقابة وتحقيق األهداف

ه الدراسة إلي وضع نــموذج      ذهدفت ه ): 2007(دراسة عبدالرحمن    نأ حين   يف -
طيع محاسبي يمكن تلك الشركات من التنبؤ بهذا التعثر المالي قبل حدوثه، حثي تـست              

اتخاذ إجراءات كفيلة بمعالجته، بتصحيح الهياكل التمويلية أو تغيير األنظمة اإلدارية،           
وقد توصلت هذه الدراسة إلي نموذج إحصائي مختلف عن النماذج التقليدية يفيد فـي              
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توفير معلومات إضافية للقوائم المالية المنشورة بصورة مبسطة، مما يساعد علي تقييم            
  . الل أسلوب التمايز الخطيأداء الشركات من خ

كان الهدف الرئيـسي لهـا هـو اسـتعراض اسـتخدام            ): 2007( ودراسة درغام  -
الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة في بلديات قطاع غـزة اسـتنادا إلـي األدبيـات               
المحاسبية في هذا المجال من ناحية، وتقويم فاعلية استخدامها، ومدي توافر المقومات            

الستخدام من ناحية ثانية، وقد خلصت الدراسـة إلـي تـوافر معظـم              الالزمة لهذا ا  
المقومات األساسية الالزمة الستخدام الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة فـي بلـديات            

إشراك المستويات اإلدارية، وبالتالي فإن معظـم       وقطاع غزة فيما عدا المجال الثالث،       
 العلمي، والهيكـل اإلداري،     ى، والمستو المقومات المقترحة، مثل إدراك اإلدارة العليا     

وتنوع األساليب المستخدمة، في أنموذج الدراسة هي حقيقة موجودة فعال في الواقـع             
العملي، والتي تمثل بيئة تحتية الستخدام الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة في بلديات            

ن غزة، وكذلك أوصت الدراسة بضرورة االستعانة بمـوظفين مـؤهلين ومتخصـصي      
ولديهم الدراية والخبرة الكافية في مجال تطبيق الموازنات وتنفيذها، والعمـل علـي              
االستفادة من التقدم التكنولوجي وثورة المعلومـات، واسـتغالل إمكانيـات وقـدرات           
الحاسب اآللي، وضرورة العمل علي توفير قاعدة بيانات مالية وإحصائية في بلـديات             

لتخطيط والتنسيق والرقابـة وتقـدير الموازنـات    قطاع عزة، حيث تساعد في عملية ا    
بشكل ناجح، مع ضرورة مشاركة جميع األقسام وفي كافة المستويات اإلداريـة فـي              

  .إعداد الموازنات

هدفت  إلي المعرفة العلمية بأساليب التنبؤ العلمية لتقـدير          ): 2008( ودراسة عبده  -
، وتـأثير دراسـة احتياجـات       حجم اإلنتاج لدي مسؤولي اإلنتاج بالمنشآت الصناعية      

السوق علي تقدير حجم اإلنتاج، وقد أوصت هذه الدراسـة علـي ضـرورة تـدريب       
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موظفي اإلدارة المالية في المنظمات الصناعية اليمنية علي استخدام أدوات التخطـيط            
المالي بكفاءة لتحقيق األهداف، وإعطاء اهتمام أكثـر بمراعـاة المتغيـرات البيئيـة              

لقيام بوظيفة التخطيط المالي، وكـذلك أوصـت الدراسـة باالهتمـام            الخارجية عند ا  
بالتخطيط االستثماري عند اتخاذ القرارات المالية طويلة األجـل، وإتاحـة الفرصـة             
للباحثين لتقييم واقع التخطيط المالي من خالل الخطط والقرارات المالية الفعلية ممثلـة          

والقوائم المالية والتخلي عن مبدأ الـسرية       في الموازنات التخطيطية التقديرية والفعلية      
  . في كل شيء

تركزت علي مدي تطبيق أساليب التنبؤ في تقدير        ): 2010(كما أن دراسة العمري      -
حجم الطلب علي منتجات مصانع الطوب األحمر فـي المملكـة العربيـة الـسعودية           

 وأهم النتائج التي    باعتبارها أساسا لبناء التوجهات االستراتيجية والتخطيطية للصناعة،      
توصلت إليها الدراسة، ضعف المعرفة العلمية بأساليب التنبؤ العلميـة لتقـدير حجـم              
اإلنتاج لدي مسئولي اإلنتاج بالمنشآت الصناعية، وتأثير دراسة احتياجات السوق علي           
تقدير حجم اإلنتاج، وكذلك خلصت الدراسة إلي ضرورة عقـد الـدورات التدريبيـة              

صصة للكوادر اإلدارية العليا التي تدير المصانع حول مهارات التنبـؤ           والمهنية المتخ 
ليكونوا هم الدعامة المستقبلية في تحديد أفضل أساليب التنبؤ في ظل سياسية            ، وأساليبه

ليكونوا تحـت وحـدة إدارة التخطـيط    ، داخلية للمصنع تعتمد على كوادرها الداخليين     
 اإلدارية للمصانع العاملة في ميدان صـناعة  االستراتيجي بالمصنع، و تشجيع القيادات 

الطوب األحمر علي تنمية الوعي لذي مالك هذه المصانع والمستثمرين فيها، بطـرق             
التنبؤ وأساليبه وتطبيقاته ودوره في الحد من الخسائر والتوظيـف األمثـل للمـوارد،              

لداخليـة  وكذلك حث المديرين لهذه المصانع علي أهمية دراسة العوامل الخارجيـة وا           
باإلضافة إلي ما لديهم    ، المؤثرة علي تطبيق أساليب التنبؤ في مصانعهم دراسة علمية        

  .من تجارب وخبرات في هذا الميدان
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 تـوافر خـصائص     ىه الدراسة على مد   ذتركزت ه  فقد) 2013(ما دراسة الكاباك     أ -
، ليبيـا التخطيط المالي الفعال في الشركات الصناعية بالشركة األهلية لإلسمنت فـي            

إن هناك ضعف في بعض خصائص      ، ليها هذه الدراسة  إومن أهم النتائج التى توصلت      
ن هناك معوقات تحـد مـن فاعليـة         أ كما   ،التخطيط المالي للشركة األهلية لالسمنت    

دارية وتنظيمية وقصور في كفـاءة      إخصائص التخطيط المالي للشركة منها معوقات       
دراسة بالعمل علـى توعيـة المـستويات        نظام االتصاالت داخل الشركة وأوصت ال     

دارية بأهمية التخطيط المالى الفعال وكذلك الرفع من كفاءة العـاملين فـي مجـال               اإل
  .التخطيط المالي

مما سبق يمكن مالحظة تنوع وتعدد األبحاث والدراسات السابقة في مجـال              
 تحكمـه  التخطيط المالي، حيث يعد مجال البحث في نشاط صناعي له متغيراته التـي           

  .وكيفية التنبؤ بسلوكه

ـ من خالل االستعراض السابق للدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة يخ         ص ل
  :الباحثون إلى اآلتي

إن بعض هذه الدراسات تمت في بيئة خارجية، وهي تختلف عن البيئة الليبية، من              . 1
المتعلقـة  الناحية االقتصادية، وكذلك نجد أن المكتبات في ليبيا يندر بهـا الدراسـات              

 .بالتخطيط المالي

عددا من الدراسات السابقة، تركزت علي التخطيط المالي من ناحيـة الربحيـة     إن  . 2
والتنبؤوالرقابة، بينما تركزت هذه الدراسة على خصائص التخطـيط المـالي الفعـال       
وكذلك الصعوبات التي تحد من هذه الخصائص، وإلي أي حد تنطبق هذه الصفات في              

  .ت الصناعية في البيئة الليبيةواقع المنظما
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توجد عدد من الدراسات السابقة ركزت علي أهمية التخطيط المـالي بالمـصارف      . 3
التجارية الليبية، بينما ركزت هذه الدراسة علـى التخطـيط المـالي فـي الـشركات        

  .الصناعية الليبية
 علي جميع   ال يقتصر الجانب التطبيقي لهذه الدراسة علي استقصاء فئة واحدة، بل          . 4

المستويات اإلدارية وذلك لمعرفة آراء هذه الفئات، ومدى إدراكها للتخطـيط المـالي             
والعقبات التي تواجه التخطيط المالي بالمنظمة، حيث تمت االستفادة مـن الدراسـات             
السابقة في تجهيز أدوات الدراسة، وفهم كيفية صنعها والعمل بها، وإعداد االسـتبانة             

  .م االستفادة منها في استنباط المشكلة البحثيةومحتوياتها، كما ت
  :خصائص التخطيط المالي الفعال

دارة جـزءا متكـامال مـع عمليـة اإل        ، تعد عملية التخطيط بإطارها الشامل    
نمـا  إو، و نسيانها أ فعالية يتم انجازها     ووأنها ليست مهمة طارئة أو كمالية أ       ،والقيادة

دارة وتصويب قرارتها وكما    م في توجيه اإل   هي جزءا ال يتجزأ من نظام متكامل يساه       
 منظمة يتوجب عليها أن تقرر ما الذي تريد تحقيقه؟ وكيف يمكـن             يهو معروف أن أ   

  ليه؟إلها بلوغ ما تصبو 
لى تحديد كيفية استغالل الموارد المتاحـة       إن التخطيط بمفهومه العام يسعى      إ  

 المالية تمثل أهمية كبيرة فـي       دارةالذي جعل من اإل   ، للمنظمة بما فيها المورد المالي    
 رجال اإلدارة لمعالجة    ىلمنظمات فالتخطيط يعتبر المفتاح األكثر أهمية لد      انواع  أكافة  

كمـا  ، لى تصور مستقبل مرغوب فيه    إفاإلدارة الحديثة التي تسعى     ، توقعات المستقبل 
قاء والنمو  فاإلدارة الحديثة تسعى باستمرار للب    ، ا المستقبل ذلى ه إيعتبر وسيلة للوصول    

ولقد قيل ان المنظمـة     ، ولذلك يجب أن تركز اهتمامها على التخطيط العلمي       ، والنجاح
عطاء إدارة  مر الذي فرض على اإل    األ، التي ال تخطط لمستقبل قد ال يكون لها مستقبل        

  .همية استثنائية لعملية التخطيط الماليأ
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من الخطط الرديئة   ن للخطة المالية الجيدة خصائص معينة تميزها عن غيرها          إ  
، التى تكون في الحقيقة نتاج طبيعى ومنطقي لعملية التخطيط المقصودة وغير المقصودة           

ولـيس نتـاج    ، عمال الفاشلة والتي تجري على قدم وساق في القطاع العام ومنظمات األ         
طبيعي لعملية التخطيط التى تجري بشكل علمي ومدروس في القطاع الخاص ومنظمات            

ن يكون تخطيطهـا مجـديا      ألى  إعمال  حيث تسعى جميع منظمات األ    ، ةاألعمال الناجح 
ولكـى  ، وعندما يكون كذلك فإننا نطلق عليه التخطيط الفعـال        ، ونافعا ومحققا لألهداف  

  :تتحقق هده الفاعلية البد أن يتميز التخطيط بصفات عديدة من أهمها ما يلي

  :همهاأصفات تتعلق بالخطة ومن  : أوالً
، االلتـزام ، المـشاركة ، الـشمولية ، الـشفافية ، البساطة، عيةالواق، الوضوح  
  .المرونةواالنسجام 

  :همهاأعداد الخطة ومن إصفات تتعلق بكيفية : ثانياً
  .عدادهاإاتباع االسلوب العلمي في  -1
  .عداد الخطةإاالعتماد على المعلومات الدقيقة في  -2
  .عداد ومتابعة الخطةإاستخدام الحاسوب في  -3
  .ود دليل استرشادي لكيفية اعداد الخطةوج -4

  :صفات تتعلق بواضعي ومنفذي الخطة: ثالثاً
  .وجود خبرة كافية لدي المخططين وواضعي السياسة والبرامج واألهداف - 1  
  .توفر الوعي بأهمية التخطيط المالي بين موظفي المنظمة -2  

  :صفات تتعلق بتنفيذ الخطة
  . المناسبتوفير مصادر التمويل في الوقت -1
  .ان تأخذ الخطة المالية في االعتبار المتغيرات الخارجية والداخلية -2
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  .دارية في وضع الخطة المالية والميزانيةمشاركة القيادات اإل -3
  .انسجام الخطة المالية مع الخطة االستراتيجية للمنظمة -4

  :ثبات أداة الدراسة
ـ " ةاالستبيان"لقياس مدى ثبات أداة الدراسة         ألفـا  (تخدم الباحـث معادلـة      اس
، وهذا االختبار يقيس درجة تناسق إجابات المستقصى منهم على كل األسئلة            )كرونباخ

الموجودة بالمقياس، وإلى المدى الذي يقيس فيه كل سؤال نفس المفهوم، وتكون قيمـة              
ويبين مدى االرتباط بين إجابـات مفـردات عينـة          ) 0،1(معامل كرونباخ ألفا ما بين    

ة فعندما تكون قيمة معامل كرونباخ ألفا صفراً، فيدل ذلك علـى عـدم وجـود         الدراس
ارتباط مطلق ما بين إجابات مفردات عينة الدراسة، أمـا إذا كانـت قيمـة معامـل                 

 بين إجابات مفـردات     اً تام اًكرونباخ ألفا واحد صحيح فهذا يدل على أن هناك ارتباط         
) 0.6(بولة لمعامل كرونباخ ألفا هـي     عينة الدراسة، ومن المعروف أن أصغر قيمة مق       

كـان ذلـك    ) 0.8(وكلما زادت قيمته عـن    ) 0.8 إلى   0.7(وأفضل قيمة تتراوح بين     
يبين معامل ثبات كل محور مـن محـاور الدراسـة فـي             ) 1(أفضل، والجدول رقم    

  .ةاالستبيان

 يوضح قيمة معامل الفا كرونباخ) 1(جدول رقم 

  عدد الفقرات  الفا كرونباخ
0.877 46 

 يـدل  ، وهـذا  )0.877(الثبات الكلي  أن معامل ) 1(يتضح من خالل الجدول رقم        
  .الدراسة عينة ىتطبيقها علإلى ون الباحث تطمئن الثبات من بدرجة تتمتع ستبانةال أنا على

  :ترميز بيانات الدراسة
 الطريقـة الرقميـة فـي ترميـز      ة تم استخدام  بعد تجميع استمارات االستبيان     

 ة أنه يقابل كل عبارة من عبارات محاور المتغيرات األساسية لالسـتبيان           البيانات وبما 
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يوضح ) 2( والجدول رقم    قائمة تحمل االختيارات التالية وفقاً لمقياس ليكارت الخماسي       
  .مدي االختيارات المستخدمة بالدراسة

  يوضح مدى االختيارات المستخدمة بالدراسة) 2( جدول رقم 

 مدى االختيار االختيارات

 1.8 إلى أقل من 1من  غير موافق بشدة

 2.6 إلى أقل من 1.8من   غير موافق

 3.4 إلى أقل من 2.6من  محايد

 4.2  إلى أقل من 3.4من  موافق

 5 إلى 4.2من  موافق بشدة

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 مفردات العينة   لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات األولية التي تم جمعها من           

التي تم اختيارها من مجتمع البحث، فقد تم استخدام العديد مـن األسـاليب اإلحـصائية                
 for المناسبة باالعتماد على استخدام برمجية الحزم اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة    

Statistical Package' 'Social Sciences      والتي يرمـز لهـا اختـصارا بـالرمز
)SPSS(جموعة األساليب اإلحصائية التي قام الباحث باستخدامها، وفيما يلي م: 

 وعينتهـا  الدراسة مجتمع لوصف:  المئوية والنسب (Frequencies) التكرارات -1
 .الدراسة افراد عينة إجابات توزيع وحساب

، وقياس صدق  الثبات معامل لحساب) Alpha Cronbach كرونباخ الفأ( معامل -2
 .االستبانه

 عينـة  فـراد أ جاباتإ انحراف لمعرفة وذلك:  المعيارية واالنحرافات المتوسطات -3

 يوضح التشتتو المعياري االنحراف إلى بالنسبة أما ، الحسابي متوسطها عن الدراسة

  .الدراسة عينة أفراد جاباتإ في
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 أحد أهم االختبارات اإلحـصائية  (one sample t–test)لعينة الواحدة  Tاختبار  -4
اما في األبحاث والدراسات التي تهدف للكشف عـن داللـة الفـروق             وأكثرها استخد 

  .اإلحصائية
  :البيانات الشخصية: أوالً

 علـى   ةتم إدخال البيانات التي تم الحصول عليها من خالل توزيع االسـتبيان             
 الستخراج التوزيـع التكـراري والنـسب        spssعينة البحث في البرنامج اإلحصائي      

  .صية ألفراد العينةالمئوية لبعض السمات الشخ

  :الوظيفة

والنـسبي   التكـراري  بالتوزيع فيما يتعلق إليها التوصل تم التي النتائج بين من  
  :التالي بالجدول مبين هو كما فهي البحث قيد للعينة للوظيفة 

  توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة) 3(جدول رقم 
 سنوات الخبرة العدد النسبة المئوية

 مدير ادارة 1 5.6

  رئيس قسم  6  33.3
  رئيس وحدة  6  33.3
 موظف 5 27.8

 المجموع 18 100.0

 15أن معظم المبحوثين كانت سنوات خبرتهم مـن          )3(يوضح الجدول رقم      
بنـسبة   ) ( سـنة  10 الى من    5من  (، تليهم سنوات الخبرة     %40.5سنة فأكثر بنسبة      

قل مـن   أ إلى   11من  قل نسبة   أما  أ،  %16.2 سنوات بنسبة    5قل من   أ، تليها   32.4%
  %.10.8 سنة بنسبة 15
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يبين التمثيل البياني لنتائج الجدول توزيع أفراد عينـة البحـث           ) 1(والشكل التالي رقم    
  :حسب متغير الوظيفة

ا������
5.6

33.3

33.3

27.8
 ادارة���

ر��� ���

ر��� و��ة

����

 
  يوضح التوزيع التكراري لوظيفة) 1(شكل رقم 

  :المؤهل العلمي
ا فيما يتعلق بالتوزيع التكراري والنـسبي       من بين النتائج التي تم التوصل إليه        

  :لمؤهل العلمي للعينة قيد البحث فهي كما هو مبين بالجدول التالي
  توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي) 4(جدول رقم 

 المؤهل لعلمي العدد النسبة لمئوية

  ماجستير  2  11.1
 بكالوريوس  12  66.7

  دبلوم عالي  3  16.7
  دبلوم متوسط  1  5.6

 المجموع 18 100.0

أن معظـم المبحـوثين كـان مـؤهلهم         ) 4(يتضح من خالل الجدول رقـم         
، في حين بلغ عـدد  %16.7، تليها حملة دبلوم عالي بنسبة     %66.7بكالوريوس بنسبة   

  %.5.6ما  حملة دبلوم متوسط بنسبة أ، %11.1حملة درجة الماجستير 
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لنتائج الجدول توزيع أفراد عينـة      يبين التمثيل البياني    ) 2(والشكل التالي رقم      
  :البحث حسب متغير المؤهل العلمي

�	
ا�	�ه ا��
11.1

66.7

16.7

5.6

������

#"�!�ر��س

د#'�م %�!$

()��د#'�م �

  
  يوضح التوزيع التكراري لمؤهل العلمي لعينة البحث ) 2(شكل رقم 

  :التخصص
من بين النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالتوزيع التكراري والنـسبي               

  : فهي كما هو مبين بالجدول التاليللتخصص للعينة قيد البحث
  فراد العينة حسب التخصصأيوضح توزيع  ) 5(جدول رقم 

 التخصص العدد النسبة المئوية

 علوم اقتصادية  15 83.3

  علوم تطبيقية  0  0
 دبأ 0  0

  ىخرأ  3  16.7
 المجموع 18 100.0

ن معظم المبحوثين كـانوا تخصـصيهم علـوم         أمن خالل الجدول رقم تبين        
  ،  %).16.7( بنسبة ى، تم تليها تخصصات أخر83.3تصادية حيث بلغت نسبتهم اق
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يبين التمثيل البياني لنتائج الجدول توزيع أفراد عينة         ) 3(والشكل التالي رقم      
  :البحث حسب متغير التخصص

%'�م
ا��+�د�*

%'�م /.-�,�* ادب ا2ي
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0
0
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100
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  يوضح التوزيع التكراري التخصص عينة البحث) 3(شكل رقم 

  :ات العملعدد سنو
من بين النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالتوزيع التكراري والنـسبي               

  :للعدد سنوات العمل  للعينة قيد البحث فهي كما هو مبين بالجدول التالي
  يوضح توزيع افراد العينة حسب عدد سنوات العمل) 6(جدول رقم 

 السن العدد النسبة المئوية

 ت سنوا5قل من أ  3 16.7

  سنة10قل من ألى إ 5من   12  66.7
  سنة15قل من ألى إ 10من  2  11.1

   سنة فأكثر15  1  5.6
 المجموع 18 100.0
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قد أظهرت البيانـات    وتم تقسيم سنوات العمل لعينة البحث إلى أربع مراحل،            
والذي يبين أن معظم األفراد المبحوثين كانت سنوات عملهم   (6) الواردة بالجدول رقم

، تم تليها سنوات العمـل      )%66.7(سنوات حيت بلغت نسبتهم      10قل من   ألى  إ  5من
 سنة  15قل من   ألى  إ 10، أما سنوات العمل من      %).16.7( سنوات  بنسبة     5قل من   أ

  %).5.6( سنة فأكثر بنسبة 15قل نسبة كانت أ، أما %)11.1(كانت نسبتها 

الجدول توزيع أفراد عينـة     يبين التمثيل البياني لنتائج     ) 4(والشكل التالي رقم      
  :البحث حسب متغير سنوات العمل

ا�6 �5  5
(�8ات

�5  5 ا!9 
ا�6 �5 
*8)10

�5  10 ا!9 
ا�6 �5  15

*8)

15 *8)
 =>آ:

16.7

66.7

11.1
5.6

0

50

100

 ���ات ا��	

(�8ات ا!?<6   

  يوضح التوزيع التكراري السن عينة البحث) 4(شكل رقم 
  :تحليل فرضيات البحث

لتحقق من فرضيات البحث قام الباحثين باختبار وجـود فـروق ذات داللـة                
               لعينـة واحـدة     Tام اختبـار    وقـد تـم اسـتخد     ، إحصائية لنتـائج أفـراد العينـة      

)One SampleT-test ( للداللة اإلحصائية عند مستوى معنوية)لفرضـيات  ) 0.05
  .كمتوسط ألداة القياس) 3(البحث ولقد استخدم الباحث الوسط الفرضي والبالغ 
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قصور في خصائص التخطيط المالي الفعال قد يؤدي إلي ضعف           :الفرضية األولى  -
  .مالية في شركة االتحاد العربي للمقاوالتالخطة ال

والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية لنتائج أفـراد العينـة، كمـا تـم                 
لفـرض األول، كمـا   ) 0.05(لداللة اإلحصائية عند مـستوي معنويـة     ) T(استخدام  

 ):7(فالجدول رقم 

علـى   لإلجابـات للتعرف على داللة الفروق     ) T-test(يوضح نتائج اختبار    ) 7(جدول رقم   
  الفرضية األولى

عدد 

  األفراد
N 

المتوسط 

  الحسابي
Mean 

 االنحراف المعياري

Std. Deviation

قيمة ت 

  الحسابية
T 

درجة 

  الحرية
Df 

القيمة 

  االحتمالية
P-value 

مستوى 

  الداللة
Level 

18  102.388921.37932  19.544  17  0.000  0.05  

وسط الحسابي للفرضية األولى بلـغ      أن قيمة المت  ) 7(نالحظ من الجدول رقم       
) T-test(وأن قيمـة    ) 21.37932(وبلغت قيمة االنحراف المعيـاري      ) 102.3889(

وهذه القيمـة   ) 0.000(بلغت  ) P-value(وأن القيمة االحتمالية لها     ) 19.544(بلغت  
وبناء على نتائج   ، وهذا يعني وجود داللة إحصائية    ) 0.05(أصغر من مستوى الداللة     

قصور فـي خـصائص     :  أعاله فإننا نقبل الفرضية األولى التي تنص على أن         الجدول
التخطيط المالي الفعال قد يؤدي إلي ضعف الخطة المالية في شركة االتحاد العربـي              
للمقاوالت، وذلك حسب وجهة نظر الموظفين المبحـوثين شـركة االتحـاد العربـي              

  .للمقاوالت
 وإدارية وبيئية للتخطيط المالي الفعـال قـد      وجود معوقات إنسانية  : الفرضية الثانية  -

  .تحد من فاعلية الخطة المالية في شركة االتحاد العربي للمقاوالت
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والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية لنتائج أفـراد العينـة، كمـا تـم                 
لفـرض الثـاني، كمـا    ) 0.05(لداللة اإلحصائية عند مستوي معنويـة  ) T(استخدام  

  .)8(فالجدول رقم 

للتعرف على داللة الفروق لإلجابات على ) T-test(يوضح نتائج اختبار ) 8(جدول رقم 
  الفرضية الثانية

عدد 

  األفراد
N  

المتوسط 

  الحسابي
Mean 

 االنحراف المعياري

Std. Deviation 

قيمة ت 

  الحسابية
T 

درجة 

  الحرية
Df 

القيمة 

  االحتمالية
P-value 

مستوى 

  الداللة
Level  

18  41.9444  10.36664  15.775  17  0.000  0.05  

أن قيمة المتوسط الحسابي للفرضية األولى بلـغ        ) 8(نالحظ من الجدول رقم       
) T-test(وأن قيمـة    ) 10.36664(وبلغت قيمة االنحراف المعيـاري      ) 41.9444(

وهذه القيمـة   ) 0.000(بلغت  ) P-value(وأن القيمة االحتمالية لها     ) 15.775(بلغت  
وبناء على نتائج   ، وهذا يعني وجود داللة إحصائية    ) 0.05(لة  أصغر من مستوى الدال   

وجود معوقات إنـسانية  : التي تنص على أن   ، الجدول أعاله فإننا نقبل الفرضية األولى     
وإدارية وبيئية للتخطيط المالي الفعال قد تحد من فاعلية الخطة الماليـة فـي شـركة                

موظفين المبحوثين شركة االتحاد    االتحاد العربي للمقاوالت، وذلك حسب وجهة نظر ال       
  .العربي للمقاوالت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اسـتجابات أفـراد عينـة             : الفرضية الثالثة  -
الدراسة نحو توفر خصائص التخطيط المالي الفعال تعزى لخصائـصهم الديمغرافيـة            

ية في االتحاد   للقيادات اإلدار )  المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة     (
  . العربي للمقاوالت
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) ANOVA(والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية، تم اسـتخداماختيار           
  ):9(لفرض الثالث، كما فالجدول رقم ) 0.05(لداللة اإلحصائية عند مستوي معنوية 

للتعرف على داللة الفروق لإلجابات على ) ANOVA(يوضح نتائج اختبار ) 9(جدول رقم 
  الثالثالفرضية 

  المتغير
  قيمة ف المحسوبة

F  
  القيمة االحتمالية
P-value  

نتيجة 
  الفرضية

  قبول  0.704  0.496  المسمي الوظيفي
  قبول  0.841  0.180  المؤهل العلمي

  قبول  0.937  0.007  التخصص
  قبول  0.862  0.154  الخبرة

مية  المحسوبة بالنسبة للخبرة العل    Fن قيمة أ) 9(نالحظ من خالل الجدول رقم        
ن نـسبة المؤهـل العلمـي      أ، كمـا    )0.007(ما بالنسبة للتخصص كانت     أ،  )0.154(
، وكانـت  وأن القيمـة       )0.495(ما بالنسبة للمـسمي الـوظيفي كانـت         أ،  )0.180(

وهـذا يعنـي ال     ) 0.05(كبر من مستوى الداللـة      أكانت  )  P-value(االحتمالية لها   
ن ال توجد فـروق ذات      أ تنص على    توجود داللة إحصائي، وعليه نقبل الفرضية التي      

داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة نحو توفر خصائص التخطيط المالي            
المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، التخصص،     (الفعال تعزى لخصائصهم الديمغرافية     

  .للقيادات اإلدارية في االتحاد العربي للمقاوالت)  الخبرة
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  :النتائج: أوالً
 إلـي   ممـا أدى   قصور في خصائص التخطيط المالي الفعال        وجودكشفت النتائج    -1

  .ضعف الخطة المالية في شركة االتحاد العربي للمقاوالت
 معوقات إنسانية وإدارية وبيئية للتخطيط المالي الفعال تحـد          وجودأظهرت النتائج    -2

  :لىإي للمقاوالت، ويرجع ذلك من فاعلية الخطة المالية في شركة االتحاد العرب
 .الشركة بتدنى كفاءة نظام االتصاالت و تصميم الهيكل التنظيمي داخل الشركةوءس. أ

النظرة الثاقبة عند المخططـين وواضـعي األهـداف والبـرامج           ( نقص الخبرة . ب
 ).والسياسات

  .تدني العملية الرقابية أثناء تنفيذ الخطة المالية. ج
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اسـتجابات أفـراد عينـة       هبينت النتائج إن   -3

الدراسة نحو توفر خصائص التخطيط المالي الفعال تعزى لخصائـصهم الديمغرافيـة            
للقيـادات اإلداريـة فـي      )  المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، التخصص، الخبـرة      (

  .الشركة
  :التوصيات: ثانياً

ـ        بعـض التوصـيات ، بوصـفها        وناحثبناء علي النتائج السابقة، يورد الب
مقترحات يأمل منها أن تسهم في االرتقاء بمستوى المهنة وتحسين وتطوير األداء في             

  :البيئة الليبية وتتمثل في اآلتي
االهتمام باستخدام األساليب العلمية الحديثة في التخطيط المالي باستخدام أسـلوب            -1

رها كوسيلة مساعدة في تحقيق الهـدف       تحليل التعادل، واستخدام برامج الحاسوب وغي     
المطلوب من التخطيط المالي، وبما يعطي مرونة في معرفة وضع المنظمة الصناعية            

 .الربحي عند مستويات مختلفة من اإلنتاج
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التأكيد علي أهمية اإلعالن عن الخطة المالية الجيدة للشركة ككل بصورة واضحة             -2
 .يها والعلم بهابحيث يستطيع جميع العاملين االطالع عل

إقامة دورات تدريبية وورش عمل للعاملين في مجال التخطيط المالي وذلك لرفع             -3
 .كفاءتهم وأدائهم إلعمالهم

العمل علي تقريب وجهات النظر والعمل المشترك بين القيادات اإلداريـة داخـل              -4
 الحتيـاج   الشركة، كالمشرفين والمهندسين والماليين ومدراء اإلدارات وغيرهم، وذلك       

 .عملية التخطيط إلي التنسيق بين مختلف فئات العاملين

تحسين نظام االتصاالت والربط بين مختلف اإلدارات داخل الشركة بحيـث يـتم              -5
 .الحصول علي البيانات والمعلومات في الوقت المناسب

 إلزام اإلدارات داخل المنظمة بإتباع الخطط الفرعية، وتحديد مقدار االنحرافـات           -6
  .وتصحيحها، والرقابة أثناء عملية التنفيذ
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2010.  
إبـراهيم العبـد المـنعم، اإلدارة الماليـة،          عبد المرضي حامد، عبدالمنعم    عزام؛   -4

  .2010النظرية والتطبيق العملي، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، 
  .2011لمالي، دار المسيرة، عمان، األردن، مفلح عقل، اإلدارة المالية والتحليل ا -5

  :المجالت والدوريات: ثانياً
إبراهيم بختي، أهمية تحليل العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في المبيعـات،             -1

  .2010المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة،  
وازنات التخطيطيـة فـي الجامعـات الحكوميـة         عصام أبو سليم، تقييم نظم الم      -2

  .2008األردنية، المجلة األردنية للعلوم التطبيقية، األردن، 
عبدالرحمن توفيق، األساليب الحديثة للتحليل المالي وإعداد الموازنات ألغـراض           -3

  .2009التخطيط والرقابة، مجلة التخطيط المالي وإعداد الموازنات، 
  :ةالرسائل العلمي: ثالثاً

دور أساليب التخطيط والرقابة علي المشروعات في مواجهة تعثـر          (سمير عالم    -1
رسالة ماجستير غير منـشورة، جامعـة القـاهرة،         ) تنفيذ مشروعات التنمية المحلية   

 .1995القاهرة، 
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أثر التخطيط علي األداء االقتصادي للمشروعات اإلنتاجية       (ساسي نافع    الشيباني؛   -2
  .2005جستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا، رسالة ما) الصناعية

) واقع التخطيط المالي في المنظمات الصناعية اليمنية      (عبدالغني عبدالسالم،    عبده؛   -3
  .2008رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة سبأ، جمهورية اليمن، 

خطـيط  تقييم فاعلية الميزانيات التقديريـة كـأداة للت       (فاطمة محمد،    بوخريص؛     -4
  .1998رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ) والرقابة

مدي استخدام الموازنات التقديرية كأداة للتخطـيط والرقابـة         (منير علي،    حسين؛   -5
رسالة غير منشورة، أكاديميـة الدراسـات العليـا، طـرابلس،       ) بالمصارف التجارية 

2001.  
دي فاعلية الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة في بلديات        م(ماهر موسي،    درغام؛   -6

رسالة ماجستير غير   ) قطاع غزة من وجهة نظر القائمين على إعداد وتنفيذ الموازنات         
  .2007منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

) أثر التخطيط المالي علي ربحية المـصارف التجاريـة        (نوري محمد،    البلوشي؛   -7
  .2004منشورة، معهد التخطيط، طرابلس، رسالة ماجستير غير 

دراسة تحليلية لبعض نماذج التنبؤ بالتعثر المـالي        (نجالء إبراهيم،     عبد الرحمن؛     -8
رسالة ماجستير غير منـشورة، جامعـة       ) بالتطبيق علي الشركات المساهمة السعودية    

  .2007الملك عبدالعزيز، الرياض، 
 أساليب التنبؤ في تقدير حجـم الطلـب         مدي استخدام (هاني عبدالرحمن    العمري؛   -9

 .2010رسالة ماجستير منشورة، الرياض، ) وتخطيط اإلنتاج

مدى توافر خصائص التخطيط المـالي الفعـال فـي     ( الكاباك؛ عبد السالم عمر      -10
  .2013، جامعة طرابلس، رسالة ماجستير غير منشورة) الشركات الصناعية


