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تستمد هذه الدراسة أهميتها من  تزايد إدراك اإلدارة لتأثير المتغيرات البيئة الموقفية سواء في البيئة 

الداخلية أو الخارجية على تصميم نظمها التخطيطية والرقابية ، وتقديم إطار عمل يربط تأثيرات هذه 

الموازنات التخطيطية ومداخل إعدادها، بما يساهم في ترشيد الممارسات الرقابية المتغيرات على 

العملية وإعداد الخطط المالئمة ، والعمل على التأكيد من أن الوحدة تعمل بكفاءة وفاعلية في تحقيق 

 ياألهداف المنشودة. تهدف هذه الدراسة إلى وصف مداخل إعداد نظام الموازنات التخطيطية المطبقة ف

الشركات النفطية العاملة في ليبيا، وذلك إليجاد تفسير لألسباب والمبررات التي أدت إلى أن تأخذ تلك 

المداخل في كل شركة الشكل أو األشكال الموجودة فيها حالياً، وكذلك التعرف على واقع الممارسات 

د استخدامها في عملية ترشياإلدارية العملية لتلك المداخل التي يعد بها نظام الموازنات التخطيطية و

القرارات اإلدارية، باعتبارها جزء ال يتجزأ من أنظمة الرقابة اإلدارية في تلك الشركات، كما تهدف 

أيضاً إلى بيان أثر المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة على تبني تطبيق كل مدخل من مداخل إعداد 

وفي سبيل تحقيق هذه األهداف  ذ القرارات اإلداريةالموازنة واستخدامها في التخطيط والرقابة واتخا

فقد تم صياغة فرضية الدراسة األساسية : يؤثر المدخل الموقفي علي نظام الموازنات التخطيطية في 

الدراسة الشركات النفطية  استهدفت  تحديد الدخل المناسب إلعداده وفي ترشيد القرارات اإلدارية.

 وقد تم  تناول مجموعة من هذه الشركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط العاملة في البيئة الليبية وال

الموجودة في مدينة طرابلس لتحديد صحة اإلطار النظري حول تأثير المتغيرات الموقفية المتمثلة في 

الثقافة التنظيمية وظروف عدم التأكد البيئي وحجم الوحدة االقتصادية في تحديد المدخل المناسب المالئم 

داد نظام الموازنات التخطيطية، وقد تم تجميع البيانات بواسطة استمارة االستبيان ذات أسلوب إلع

اإلجابات المقفلة، مع إعطاء مساحة حرة في نهاية االستمارة إلبداء المالحظات التي يري المشارك أنها 

على الموازنة  مهمة وتخدم أهداف الدراسة، وقد ركزت األسئلة على أهمية وتأثير المدخل الموقفي

وسالمة ورشد القرارات اإلدارية وذلك بقياس تأثير المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة في الحد من 

تطبيق مداخل إعداد الموازنة والمتمثلة في المدخل الرسمي والمدخل االستشاري والمدخل السلوكي 

 رات اإلدارية في كل شركة.وتحديد المدخل المناسب والمالئم إلعدادها وفي سالمة ورشد القرا

خلصت الدراسة إلى أن جميع الشركات محل الدراسة تستخدم نظام الموازنات التخطيطية كأداة من 

ً لتأثير المتغيرات  أدوات الرقابة اإلدارية، وأنها تستخدم أكثر من مدخل إلعداده ويرجع ذلك أساسا

جم الوحدة االقتصادية، في تحديد المدخل الموقفية الثقافة التنظيمية وظروف عدم التأكد البيئي وح

المناسب والمالئم إلعداد الموازنة وهو المدخل الجامع بين هذه المداخل والذي يراعي كل الظروف 

واألحوال والبعد الزمني في تطبيقه إلحداث التوازن بين المحافظة على الوقت وتوافر الظروف 

ة ية فقد بينت الدراسة أن المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسالموقفية، أما بالنسبة التخاذ القرارات اإلدار

لها تأثير مباشر وقوي في سالمة ورشد القرارات اإلدارية مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في عملية 

ترشيد القرارات اإلدارية باشتراك المستويات التنفيذية وتوفير المعلومات الالزمة والمالئمة والمناسبة 

ديد تحبأهمية قيام الشركات باستمرار على  ار اإلداري داخل هذه الشركات.وتوصي الدراسةلدعم القر

و تحليل العوامل البيئة المحيطة  وذلك لمساعدتها في دقة اختيار المدخل المناسب المالئم إلعداد 

الهتمام ا الموازنة بما يتالءم والتغيرات الحاصلة في بيئة األعمال الحديثة، كما توصي الدراسة بدعم

بتوفير قاعدة بيانات تقوم بتخزين المعلومات التاريخية مما يُمكن ُمتخذ القرار من الرجوع إليها في 
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