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 :الملخص
ق أهداف الدراسة ولتحقي كدراسة حالة في بلدية الفحيص. التعرف على العوامل المؤثرة على األداء المالي في البلدياتهدفت الدراسة إلى 

 20عددهم بلغ و  الفحيصالعاملين في بلدية عينة عشوائية شملت عددًا من تكونت عينة الدراسة من و تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي 
ن اتفاق أفراد العينة على أن هناك عدد م بلدية الفحيص. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسةموظف وموظفة من العاملين في 

ت نتائج الدراسة كما وأشار  العوامل التي تؤثر على األداء المالي في البلديات بشكل عام وفي بلدية الفحيص بشكل خاص بشكل مرتفع.
ء المالي في تؤثر بشكل إيجابي على األدا ، والعوامل التنظيمية، وتكنولوجيا المعلوماتتفاق العاملين على أن القوانين والتشريعاتإلى ا

 بلدية الفحيص وهذا التأثير مرتفع من وجهة نظرهم.

ة الفحيص األداء المالي في بلديعلى كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين متغير القوانين والتشريعات 
وجود عالقة ارتباط ، و من األداء المالي لبلدية الفحيص %1.2يعني أن متغير القوانين والتشريعات مسؤَول عن تعزيز ما نسبته َوهذا 

ذات داللة إحصائية بين متغير العوامل التنظيمية وبين األداء المالي لبلدية الفحيص وهذا يعني أن متغير العوامل التنظيمية مسؤول عن 
ولوجيا متغير تكنوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين ، وأخيرا من األداء المالي في بلدية الفحيص %57.9ته المساهمة بما نسب

 %4.9ما نسبته مسؤول عن التأثير بمتغير تكنولوجيا المعلومات في البلدية وهذا يعني أن المعلومات وبين األداء المالي لبلدية الفحيص 
 .وهي نسبة مؤثرة لفحيصاألداء المالي لبلدية امن 

أن تقوم بلدية الفحيص بوضع سياسة استراتيجية يتم من خاللها متابعة تطبيق العوامل التي تؤثر على وقد أوصت الدراسة بضرورة 
شكل بأن تقوم البلديات بشكل عام وبلدية الفحيص بشكل خاص بدخال تكنولوجيا المعلومات . و األداء المالي لزيادة تحسين أدائها المالي

 أكثر في أداء العمل البلدي مما ينعكس بشكل إيجابي على األداء المالي.

 ، البلديات، بلدية الفحيص.األداء المالي الكلمات المفتاحية:

 :لمقدمةا
ام المؤسسات زيادة اهتمترتب على هذه التطورات من التطورات االقتصادية واالجتماعية والعلمية و  العديد الحالييشهد عصرنا 

ي وتحسينه األداء المالأدت إلى تزايد أهمية  معها والتيبمواردها المالية والبشرية؛ من أجل مواجهة التحديات التي تحيط بهم والتكيف 
ألداء مطلبًا تقييم اعملية  كما وتعد .عملية اتخاذ القرارات ألنه يعتبر أساس أداء مالي جيدوالحرص في الحصول على  داخل المؤسسات

رقابة ال يمكن ال وعليه يمكن يياسه ال يمكن إدارته سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية ألن كل مااًل  مؤسسةأساسًيا لنجاح أي 
باحثين في ال العديد مناهتمام  نالت أحد الموضوعات التي  كالبلديات يعد الخدمية المؤسساتموضوع تقييم األداء في كما وأن عليه، 

ال المحاسبة اإلدارية، لما له من أهميه في التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف والعمل على تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط مج
لحصول كفاءة وفعالية في تحقيق أهدافها وا تك استخدامها بكلويضمن التأكد من أن الموارد التي حصلت عليها الوحدة قد كما الضعف، 

 .ة لترشد القرارات اإلدارية في مجاالت التخطيط والرقابة واتخاذ القراراتعلى المعلومات الالزم

من  مالها وتنظيمهأع تطوير المؤسسات تتطلب منباإلضافة إلى ذلك فأن التطورات التكنولوجيا التي نعيشها في وقتنا الحالي 
التي يوفرھا  سواء بالنسبة للفرص يهالخارجي الذي تنشط ف يتوجب على كل مؤسسة النظر إلى محيطهاواالستقرار، إذ  تحقيق النمو أجل

تقييم  عملية برتعتالمالي، إذ  أداءهاتقييم  ذلك من خالل وبكون المالية  صحتهاعليھا فحص  واجباً إذ أصبح  ؛أو التھديدات التي يطرحھا
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تي تعكس األداء المالي للمؤسسة، من خالل إجراء المعلومات ال توفير التي يتم من خاللها العلمية األساليبأھم  أحدىاألداء المالي 
 (.2020)حسن وبيطار، المالية للوضعيةشاملة  تحليليةدراسة 

تعتبر البلديات من المنظمات الخدمية الكبرى التي تلعب دورها حيويا في حياة المجتمع المحلي وتقدم خدمات للمواطنين ترفع و 
العامة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويتأثر عمل البلديات باإلدارة المالية واألداء  مستوى المعيشة من خالل تطوير مختلف الخدمات

لديات بالمالي لها نظرا لما لها من تأثير في مكافحة الفساد وتعزيز المشاركة المجتمعية والمساءلة والديمقراطية ، اذ يوفر األداء المالي لل
يم الخدمات العامة للمواطنين في المجتمع المحلي، ووضع خطط تطويرية وتنموية مالئمة القدرة على تخصيص الموارد بكفاءة، وتقد

 لالستجابة للتطورات والتغييرات وتحديات العمل البلدي.

لرقابة قدرة البلدية على التخطيط والتنفيذ والمتابعة واه وأن تلبية حاجاتوذلك لفي بناء المجتمع  هاماً  دوراً كما وأن  للبلديات 
سيساهم في تحسين األداء المالي في البلديات بشكل عام وفي الفحيص بشكل خاص مما وهذا يتطلب من العاملين في البلدية تحديد 

 أهم العوامل التي تؤثر على األداء المالي.

هم العوامل فة أ ئها المالي ومعر البلديات خلق آلية جديدة من أجل تطوير كفاءة وفاعلية أدا ىومن هذا المنطلق فأنه يتوجب عل
. داء المالي لديهااأل، والعمل على تقييم دوري للموظفين وتدريبهم وتطويرهم ضمن أسس حديثة ومتطورة تضمن نجاح التي تؤثر عليه

دراسة حالة في ك العوامل المؤثرة على األداء المالي في البلدياتعلى أهم  فقد جاءت فكرة هذه الدراسة والتي تهدف إلى التعرف وعليه
 بلدية الفحيص.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
واألكثر من  ،أصبح التنقل في التيارات المتقاطعة المتزايدة التعقيد للتمويل الحكومي المحلي مهارة أساسية للمسؤول العام اليوم

مالي من أهم والتنظيمية، والتكنولوجية واالجتماعية، ويعتبر األداء ال ذلك أن الميزانيات المحلية حساسة للغاية لبيئاتها السياسية والقانونية
المؤشرات التي تدل على مدى نجاح المؤسسة في استخدام مواردها المتاحة لها في أفضل صورة، والتي تساعد في تحسين أداء المؤسسة 

 ل وتصويب االختالل في المؤسسة إن وجد، ويعتبروتساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة وتساهم في معرفة مؤشرات النجاح والفش
األداء المالي مؤشرا مهما للمؤسسات فهو يقيس مدى استخدام األصول لتحقيق وتوليد اإليرادات، ويستخدم كمقياس لمعرفة سالمة الوضع 

إلدارية مالية بهدف اتخاذ القرارات االمالي للمؤسسة خالل فترة معينة، وتقويم أداء المؤسسات من عدة زوايا لتخدم مستخدمي البيانات ال
والمحاسبية المالئمة للمؤسسة. وتتمثل المشكلة في الدراسة الحالية في الحاجة للتعرف على العوامل المختلفة التي تؤثر على األداء 

لى األداء امل المؤثرة عالعو  هيما ة: التالي يوبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل السؤال الرئيسالمالي للبلديات. 
 وينبثق عن السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:؟ المالي في بلدية الفحيص

 األداء المالي في بلدية الفحيص؟على للقوانين والتشريعات  هناك أثر هل 
 األداء المالي في بلدية الفحيص؟ للعوامل التنظيمية على هناك أثر هل 
 األداء المالي في بلدية الفحيص؟ المعلومات علىلتكنولوجيا  هناك أثر هل 
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 فرضيات البحث 
( بين العوامل المؤثرة على األداء المالي في α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات أثرال يوجد  فرضية البحث الرئيسية:

 . وتنبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: بلدية الفحيص

  معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات أثرال يوجد (0.05 ≥ αللقوانين والتشريعات على األداء المالي في بلدية الفحيص ). 
  معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات أثرال يوجد (0.05 ≥ α ) على األداء المالي في بلدية الفحيصللعوامل التنظيمية. 
  معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات أثرال يوجد (0.05 ≥ α ) على األداء المالي في بلدية الفحيصلتكنولوجيا المعلومات. 

 أهداف الدراسة
فحيص. بلدية ال أهم العوامل المؤثرة على األداء المالي فيتهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الهدف الرئيسي التالي: التعرف على 

 وينبثق عن هذا الهدف األهداف الفرعية التالية: 

 األداء المالي في بلدية الفحيصعلى لقوانين والتشريعات ا التعرف على أثر. 
 األداء المالي في بلدية الفحيص العوامل التنظيمية على التعرف على أثر. 
 األداء المالي في بلدية الفحيص تكنولوجيا المعلومات على التعرف على أثر. 

 الدراسة ميةأه
 هاألداء المالي المطلوب، يعرضاتحقيق قدرة البلدية على إن عدم  البلديات، إذنجاح الذي يحدد األداء المالي المقياس  يعتبر

دامها أن مؤشرات األداء المالي يمكن استخوعليه ف، أساسي لكافة المؤسساتهدف  يعتبر بمثابةاألداء المالي المتفوق  كما وأنللخطر، 
لمديرين ساعد ات، هامة استراتيجية يعد بمثابةاألداء المالي إذ أن ، للبلديةالداخلي في عملية التحليل يتم استخدامها كمؤشرات أساسية 

 يد يساهم فيالجأن األداء المالي . ومن ناحية أخرى ف، فضاًل عما يؤشره من نقاط قوة داخليةالبلديةتحديد مستوى األداء الكلي في  على
نها تقوم على استقراء أومن هذا المنطلق تتجلى أهمية هذه الدراسة في  .لمحيط بالبلديةالعاملين في البلدية وأفراد المجتمع ا احتياجاتتلبية 

همية الدراسة وعليه تتمثل أ بشكل عام وفي بلدية الفحيص بشكل خاص  العوامل المؤثرة على األداء المالي في البلدياتأهم  وتشخيص
 في شقين:

  العلمية:أواًل: األهمية 

  إضافة  وعليه فأن تعد بمثابة، في بلدية الفحيصأهم العوامل المؤثرة على األداء المالي جاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية معرفة
 جديدة لمكتبة الدراسات واألدبيات التي تتعلق بهذا الموضوع.

  رحات سيساهم في تقديم العديد من التوصيات والمقتفي بلدية الفحيص أهم العوامل المؤثرة على األداء المالي كما وأن تناول معرفة
 بشكل خاص. الفحيصالتي تساعد في سهولة اتخاذ القرارات في وزارة البلديات بشكل عام وفي بلدية 

  العملية:ثانيًا: األهمية 

 عن أهم العوامل التي تؤثر على األداء المالي ، القرار الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات  لمتخذي ستوفر الدراسة نتائج أن
 .ألفراد المجتمع المحلي المحلية تحسين تقديم الخدماتل المناسبة اإلجراءات اتخاذ في وبالتالي تساعدهم
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 يكما ويُؤمل أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة في بعض الدراسات واألبحاث الالحقة والتي من الممكن أن تتناول نفس الموضوع ف 
 أبعاد مختلفة وأن تشمل عمل أكثر من بلدية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري 
صول لمدى استخدام األ هامة أداة يياس والشركات نظرًا ألنه يعتبر لدى العديد من المؤسساتاألداء المالي مفهوم هام  يعتبر

حددة، م مدة زمنيةخالل  في المؤسساتمعرفة سالمة الوضع المالي الكلي من أجل لتحقيق وتوليد اإليرادات. ويستخدم كمقياس عام 
وهناك العديد من األساليب المختلفة لقياس  المؤسسات ذات نفس القطاعمقارنة بين أداء  األداء المالي من أجل ويمكن استخدامكما 

ة، التدفقات النقدية التشغيلية، والمبيعات بالوحدات اإلجماليو غيلي، الدخل التشو يمكن استخدام اإليرادات من العمليات،  إذاألداء المالي، 
التخاذ  المؤسساتيهدف األداء المالي إلى تقويم أداء و  .ومعدل النمو في هامش الربح، ولكن ينبغي أخذ جميع المقاييس بشكل كلي

 (.2015)القضاة،  القرارات اإلدارية المالئمة

يعتمد على يياس العمليات  محاسبيخيص الشركة لما تحققه من عائدات ضمن سجل تلإلى  داء المالييشير مفهوم األ
ي أزمنية محددة مع وجود عنصر المقارنة بين الشركات ذات المجال المتشابه.  مدةوالسياسات المتعلقة باإلطار المالي للشركة، خالل 

زات المتحققة باالستناد على معايير العمل، حيث يهدف إلى وضع معاينة لكافة اإلنجا هو عبارة عن إجراءأن عملية يياس األداء المالي 
 (.2020)حسن وبيطار،  الشركة داخلاالعتماد على األهداف االستراتيجية والخطط الموجودة من خالل معايير بهدف تقييم األداء المالي 

ها من العمليات االستثمارية التي تقوم ب خاللالتي تتحقق من النتائج المالية  عدد منإلى  يشير األداء الماليكما وأن مفهوم 
 .معين تحقيق هدفبغرض بوظيفة متخصصة أو نشاط جزئي  التي ترتبطمن النشاطات  مجموعة. ويعرف األداء على أنه "المؤسسة

ائها ومقارنته مع أهدافها دالقيام بعملية تقييم أل فأنه يتوجب عليهااالستراتيجية،  هاألهداف تبعاً من متابعة أعمالها  المؤسسةولكي تتمكن 
معلومات من توفير ال المؤسسةتتمكن  حتىمعايير العمل، ل تبعاً على مراجعة ما تم إنجازه تعتمد عملية تقييم األداء  أن إذالمخططة. 

صول إلى عملية و ال المؤسسةمن المراحل والتي من خاللها تستطيع  بعددوتمر عملية تقييم األداء . الالزمة والتي تفي بتحقيق أهدافها
 :(2015: )الشبيل، أن هذه المراحل تشمل ما يأتيو التقييم المالئمة. 

 .وضع المعايير التي سوف يتم استخدامها في يياس األداء .1

 .يياس األداء الفعلي ومقارنته باألداء المخطط .2

 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين األداء .3

ي تقوم بها العمليات االستثمارية التخالل من  التي تتحققالنتائج المالية  عددوعليه ترى الباحثة بأن األداء المالي يشير إلى 
 ها بشكل مسبقوالتي تم وضع األهداف التي تحققها البلديةالهدف األساسي من تقييم األداء هو القيام بإجراء مقارنة بين ما  وأنالبلدية، 

لتحديد مدى تنفيذ هذه األهداف ودرجة الكفاية بل الفاعلية في تحقيقها مع تقييم نتائج التنفيذ بقصد تحديد االنحرافات سواء مخطط لها و 
 سالبه أو موجبه.كانت 
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 ةلعوامل التنظيميلاألثر اإليجابي  على األداء المالي للبلدية، فقد أظهرت بعض الدراسات ةالعوامل التنظيميفيما يتعلق بتأثير و  
ة خارجية كآلية حوكم العوامل التنظيميةأن ، فقد أوضحت بعضها بينما أظهر آخرون أن هذا التأثير سلبي نوًعا ما األداء المالي،على 

مما  لمساهمين،ايقلل التنظيم من تأثير القرارات اإلدارية على ثروة كما ويمكن أن  المجلس االداري،يمكن أن يقيد القرارات التي يتخذها 
إن وجود ف، ومن جهة أخرى يؤدي إلى استبدال التنظيم بآليات الرقابة الداخلية التي تصبح أقل فعالية في الحد من نزاعات الوكاالت

 (.Donatella, 2020ه )التنظيمية التي يمكن أن تتدخل في انضباط القائد يحد من تقدير  العوامل

التكنولوجية الذكية في البلديات أثرا واضحا في تحسين أداء البلديات، حيث وكان الستخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات 
لمعامالت ا ، فمن أنواعمن التفاعالت الهاتفية وجهًا لوجه إلى المنصات عبر اإلنترنتتحولت التفاعالت والمعامالت وتقديم الخدمات 

التقدم و ص القيادة، رخو  ر وتسجيل الشركات وطلب تصاريح البناء،والغرامات والفواتيدفع الرواتب، التي تقوم البلديات برقمنتها عادًة 
اء العالم تقدًما البلديات في جميع أنح هحققت؛ وعلى الرغم مما إلخ التسجيل في المؤسسات التعليمية،و بطلب للحصول على جواز السفر، 

في  ،نتأنظمة الخدمات عبر اإلنتر  لوصول بسالسةخدمات المعامالت عبر اإلنترنت، ال يزال هناك طريق طويل لفي  كبيًرا في التنقل
سم فريق لكل قسم ، ولكل ق توفير موقع ويب واحد للمؤسسة بأكملها، لها مواقع ويب مختلفة الحظ أن المدن بداًل منيالواقع غالًبا ما 

 (.Collinet al., 2016)هذا غالبا ما يؤدي إلى ارتفاع النفقات ، و دعم تكنولوجيا المعلومات الخاص به

 ثانيًا: الدراسات السابقة
سيتم في هذا الجزء إلقاء الضوء على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت أبعاد الدراسة، ونظرًا لندرة الدراسات السابقة التي 

 .ما وجده من دراسات وسيتم ترتيبها من األحدث إلى األقدمبتقديم  يقوم الباحثتناولت متغيرات الدراسة البحث سوف 

قد " فعوامل المؤثرة في األداء المالي لشركات التأمين الخاصة العاملة في سوريةال ( بعنوان "2020دراسة )حسن وبيطار، 
، 2018-2009اختبار أثر مجموعة من العوامل المؤثرة في األداء المالي لشركات التأمين السورّية الخاصة خالل الفترة هدفت إلى 

 .شركة تأمين خاصة تعمل في السوق السورّية للتأمين 12لبيانات من ولتحقيق غرض الدراسة تم جمع ا
وهو نموذج التأثيرات العشوائية. وقد توصلت الدراسة إلى أن  panel data لغرض تحليل بيانات الدراسة تم االعتماد على أحد نماذج

مثلة في األداء المالي لشركات التأمين المدروسة مت )إجمالي األقساط المكتتبة، إجمالي االستثمارات، معدل التضخم( تؤثر بشكل إيجابي
بالعائد على حقوق الملكية، كما أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي لكل من )إجمالي االستثمارات، معدل التضخم( في العائد على األصول، 

ر ات التأمين المدروسة، بينما لم تظهأما كل من )الناتج المحلي اإلجمالي، عمر الشركة( فتؤثر بشكل سلبي في األداء المالي لشرك
 .الدراسة وجود أثر لكل من نسبة االحتفاظ ونسبة الخسارة وصافي االحتياطيات الفنية إلى صافي األقساط في كل من النموذجين

العامة العوامل المؤثرة على األداء المالي في الشركات المساهمة  ( وهي دراسة بعنوان "2015بينما هدفت دراسة )القضاة، 
لتعرف على العوامل المؤثرة " إلى ا 2011 – 2005الصناعية األردنية مقاسا بالعائد على األصول والعائد على حقوق الملكية للفترة 

مقاسا بالعائد على األصول، والعائد  2011إلى عام  2005على األداء المالي للشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية من عام 
اشتمل مجتمع الدراسة على جميع الشركات وقد بلغ و ، (E-VIEWS) لملكية. ولتحقيق ذلك تم استخدام البرنامج االحصائيعلى حقوق ا

أشارت نتائج الدراسة و  (. 65( منها كوتها موقوفة عن التداول، فأصبحت عينة الدراسة مكونة من )8( شركة، تم استبعاد )73عددها )
يرات المستقلة مجتمعة )حجم الشركة، والمستثمر المؤسسي، ونسبة المديونية، وعمر الشركة، ونسبة إيجابي للمتغ معنوي إلى وجود أثر 
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ء االسيولة، ورضا العمالء، واالنتاجية، ودرجة الرفع المالي( على األداء المالي للشركة، ووجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين األد
أوصت الدراسة أن تأخذ الشركات بعين االعتبار تأثير المديونية على األداء المالي وقد  .يالمالي والمتغير المستقل المستثمر المؤسس

 .للشركة وضرورة تطوير وإتباع السياسات واالستراتيجيات للمحافظة على الزبائن

التأمين األردنية:  ( وهي دراسة بعنوان" العوامل المؤثرة في تقييم األداء المالي لشركات2015الطراونة، والاليذ، )أما دراسة 
لخارجية العوامل ا تأثير فحصدراسة تطبيقية على شركات التأمين المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية"، وقد هدفت الدراسة الى 

 على األداء المالي ي)القانونية واالقتصادية والبيئات التنافسية( والعوامل الداخلية )التخطيط المالي، والرقابة الداخلية، والكفاءة اإلدارية( الت
 70من  ةالتحليلي، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليل، وتكونت عينة الدارسلشركات التأمين األردنية. باستخدام المنهج الوصفي 

شركة من شركات التأمين. وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها: وجود تأثير ذات داللة إحصائية  24موظفا وموظفة عاملين في 
لتأمين بضرورة أن تولي شركات ا، وأوصت الدراسة التأمين األردنية اتعلى األداء المالي لشرك العوامل الخارجية وكذلك الداخليةلكل من 

 ا من االهتمام للخارج والعوامل الداخلية التي تؤثر على أدائهم المالي.مزيدً 

ضبط األداء المالي للبلديات األردنية من خالل تحسين النظام المالي دراسة ( وهي دراسة بعنوان" Ahmaro, 2014ودراسة )
طي أداء ودور األنظمة التي تغ األردنية،يات إلى التعرف على أعراض ضعف الرقابة المالية في البلد"، والتي هدفت الدراسة تحليلية

بتحليل أعراض ضعف الرقابة المالية التي ظهرت في التقارير السنوية  الدراسةالبلديات كأسباب لهذه األعراض. ولتحقيق ذلك قامت 
حة اد القانون والالئتحليل مو ، وتم وربطت هذه األعراض بضعف األنظمة التي تسبب األعراض 2012-2009لديوان المحاسبة لألعوام 

اإلضافة إلى ب المالية،الدراسة وجود ضعف شديد في االلتزام بالقوانين واألنظمة التي توصلت لها نتائج الالمالية للبلديات. ومن أهم 
ر يقانون البلديات منقوًصا وغامًضا في ذكر صالحيات رئيس البلدية ومد ت الدراسة أنوجد كما ،تضعف األوضاع المالية للبلديا

ع قانون الالئحة المالية تبين أن البلديات تتعارض م، وكانت وأنه أعطى سلطات تنفيذية ورقابية إضافية لوزير شؤون البلدية البلدية،
 ، وأوصتلبلديةا وتبين أنها تفتقر إلى المبادئ المحاسبية الكافية التي من شأنها تعزيز الرقابة المالية في مناطق،البلديات في عدة 

اسبية من أجل تطبيق نظام مالي حديث بمعايير مح، ضرورة تعديل قانون البلديات، وضرورة استبدال الالئحة المالية للبلدياتبة الدراس
 .ورقابية وتنظيمية واضحة تطبق أفضل الممارسات المحلية والدولية. كما أوصت الدراسة بإنشاء وحدة رقابة داخلية في البلدية

الجهات الفاعلة التي تؤثر ( وهي دراسة بعنوان" Ritonga, Clark, & Wickremasinghe, 2012)بينما هدفت دراسة 
 من خالل نظرية LGs لشركةتحديد العوامل التي تؤثر على األوضاع المالية "، إلى على الوضع المالي للحكومة المحلية في إندونيسيا

سبعة عوامل كمتغيرات مستقلة: السكان ، والكثافة السكانية ، ، وفحصت الدراسة البحث الكمي منهج ، واتبعت الدراسةالعرض والطلب
، وتوصلت LG ، والكفاءة المالية ، وتكلفة الخدمات والسلع التي تقدمها LG والملف العمري للمجتمع ، وثروة المجتمع ، وقاعدة إيرادات

اءة المالية، تكلفة الخدمات والسلع ، السكان ، والقائمة على اإليرادات( أربعة عوامل )الكف هناك  أنالدراسة إلى عدد من النتائج أهمها 
، في حين أن العوامل الثالثة األخرى )الكثافة السكانية ، الملف العمري للمجتمع ،  LG تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي لشركة

االستفادة من األدلة  LGوالمديرين التنفيذيين والمشرعين في  بناًء على النتائج ، يمكن للحكومة المركزية، و وثروة المجتمع( ليست كذلك
ونتيجة لذلك ، سيتم تحسين جودة اتخاذ القرار فيما يتعلق باإلدارة المالية لشركة   LGلوضع سياسة فعالة تتعلق بالظروف المالية لشركة 

LG  اإلندونيسيين.في المستقبل بالنسبة للعلماء 
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لى إدفت الدراسة فقد ه " نيةدالعوامل المؤثرة على األداء المالي للمجالس البلدية األر  بعنوان "( 2008دراسة )المشايبة، أما 
و لتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم اعتماد مصادر أولية، و مصادر  تحليل العوامل المؤثرة على األداء المالي للمجالس البلدية األردنية 

الدراسات النظرية، و التجريبية، و األبحاث و الدوريات، باإلضافة إلى تصميم و تطوير ثانوية، و ذلك من خالل الكتب و المراجع و 
. ومن أهم النتائج التي توصلت لها ( استبانة فقط280( فردا، و قد خضع للتحليل منها )319استبانة علمية محكمة، تم توزيعها على )

 أظهرت الدراسة أن األداء المالي كماالمالي للمجالس البلدية األردنية.  إن هناك تأثيرا واضحا لمتغيرات الدراسة على األداء الدراسة
للمجالس البلدية يتأثر بدرجة عالية نسبيا بالقوانين و التشريعات، و يرجع ذلك إلى وجود صعوبات تتعلق بالتغيرات المتكررة بالقوانين 

ن األداء المالي للمجالس البلدية يتأثر بدرجة عالية نسبيا بالعوامل بينت الدراسة أ والمالية، باإلضافة إلى صعوبتها و عدم مالءمتها. 
 .التنظيمية

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة والتي تتعلق العوامل المؤثرة على األداء المالي، أثر هذه المتغيرات على متغيرات متنوعة، كما درست 

مل المؤثرة على العواتناولها لموضوع تي تؤثر عليها، وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في بعض العوامل والمتغيرات ال
 . في البلديات بشكل عام وفي بلدية الفحيص بشكل خاص األداء المالي

 منهجية الدراسة
المالي  العوامل المؤثرة على األداء دراسة كونها تبحث في لطبيعة الدراسة، نظراً استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي 

 (2011)الجديلي، بعدة مميزات أهمها:  التحليلي ، ويتميز المنهج الوصفي

 .بدقة ويصف خصائصها الظاهرة واقع نه يدرس. أ1

وبالتالي  الدِّراسة،متغيرات  مع ارتباطها ودرجة الظاهرة انتشار مدىالتعرف من  الباحثون  حتى يتسنى وكيفي كميبشكل  عنها يعبر. 2
 . وتطويره فهم الواقع على همتساعد استنتاجات إلى مساعدتهم في الوصول

 :وهما مصدرين أساسيين للمعلوماتاستخدمت الدراسة الحالية 

 :من خالل مراجعة الكتب والدوريات والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، واألبحاث والمقاالت والدراسات التي  المصادر الثانوية
 .تناولت موضوع الدراسة

 :االستبانة التي تم تصميمها لهذا الغرض.  من خالل على المعلوماتستحصل الدراسة  المصادر األولية 

  ة الدراسة: مجتمع وعينأواًل: 
الدراسة من  تكونت عينة. و بمختلف مستوياتهم الوظيفيةالعاملين في بلدية الفحيص  الدراسةمجتمع  : يشملالدراسة مجتمع

 .في بلدية الفحيصمن العاملين  20عددهم بلغ العاملين في بلدية الفحيص و عينة عشوائية شملت عددًا من 
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 أداة الدراسة

م القسو العلمي،  ؤهلالم: الجنس، القسم األول: المتغيرات الديموغرافية، وهي: هماثالثة أقسام رئيسية  وقد تكونت االستبانة من
، أما القسم الثالث فيتكون من  عبارة  21وقد تكونت من  في بلدية الفحيصالتي تؤثر على األداء المالي الثاني: يمثل مجموعة العوامل 

تصميمهما باالعتماد على الدراسات  عبارة وتم 11ية الفحيص وتكونت من  عدد من العبارات التي تهدف إلى معرفة األداء المالي في بلد
  .مختصينالساتذة السابقة، وأخذ آراء عدد من األ

 (Cronbach’s Alphaاختبار كرونباخ ألفا ) ولقياس ثبات هذا المقياس تم استخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ  
بذلك ( وهي بذلك تعكس 0.93البحث وقد بلغت )انة المستخدمة في يياس متغيرات الداخلي بين فقرات االستب االتساقلقياس درجة 

ير الى درجة وهذا يش البحثفي أداة  بلدية الفحيصالعوامل المؤثرة على األداء المالي في لقياس تعكس مدى اتساق العبارات المتعلقة 
 .ثبات ممتازة لألداة 

 فراد عينة الدراسة.أ( يوضح خصائص 1والجدول رقم )، بلدية الفحيص ( استبيان على العاملين في 20قامت الباحثة بتوزيع )

 أفراد عينة الدراسة : خصائص(1الجدول )
 النسبة المئوية% التكرار الفئة المتغير الرقم

 الجنس 1
 %60 11 ذكر
 %40 8 أنثى

 %100 20 المجموع

 التعليميالمؤهل  2

 %25 5 دبلوم
 50 10 سبكالوريو 
 %15 3 ماجستير
 %10 2 دكتوراه

 %100 20 المجموع
 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج 

حيث اشتملت عينة الدراسة على  الفحيص،( من العاملين في بلدية 20( أن عينة الدراسة تكونت من )1ويتضح من الجدول )
(. وكان معظم أفراد عينة الدراسة  من حملة درجة %40أي بنسبة )( 8)ناث (، ومن العامالت من اال%60الذكور وبنسبة )( من 11)

 (.%50( وبنسبة  )10البكالوريوس، حيث بلغ عددهم )

 :أساليب المعالجة اإلحصائيةثانيًا 
الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل البيانات والحصول على ( SPSSال )لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج  

 Cronbach’sاختبار كرونباخ ألفا )تم استخدام عدد من االختبارات االحصائية لإلجابة على اسئلة وفرضيات البحث وهي: النتائج حيث 
Alpha)، الوسط ، و انةفراد العينة وإجاباتهم على فقرات االستبلنسب المئوية لقياس التوزيعات التكرارية النسبية لخصائص أوتم حساب ا
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االنحراف المعياري لقياس مدى تشتت اإلجابات عن ييم وسطها ، و الحسابي لقياس متوسط إجابات المبحوثين على فقرات االستبانة
 .يالعوامل التي تؤثر على األداء المال دورالختبار  (Regressionلمتعدد )ا معامل االنحدار، و الحسابي

 الدراسة التحليلية:
 (، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يلي: SPSSبعد عملية جمع البيانات والتي تم معالجتها إحصائيًا من خالل برنامج )

 الفرع األول: النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة 
رافات تم استخدام المتَوسطات الحسابية واالنحفي بلدية الفحيص؟ العوامل التي تؤثر على األداء المالي  يسؤال الدراسة الرئيسي: ما ه

 المعيار اآلتي: استخدامالمبحوثين فقد تم  استجاباتالمعيارية من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، ولتقدير 

 .تؤثر على األداء المالي في بلدية الفحيصالعوامل التي (: معيار تقدير استجابات المبحَوثين على 2جدول)

 تقدير تَوافق أفراد العينة المتَوسط الحسابي

 ضعيفة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.66

 مرتفعة 3.67-5

 الدراسة، جاءت النتائج كما يلي: سؤالوفي إطار اإلجابة عن 

 في بلدية الفحيصالعوامل التي تؤثر على األداء المالي 
واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات معوقات التحصيل الضريبي والمسقفات  الحسابيةلمعرفة ذلك تم حساب المتوسطات 

 ( يوضح تلك النتائج.3)والجدول التي تؤثر في عمل بلدية الفحيص، 

ية تؤثر على األداء المالي في بلدالعوامل التي بالمعيارية لفقرات المتعلقة  تواالنحرافا(: المتوسطات الحسابية 3الجدول )
 الفحيص

االنحراف  المتوسط الفقرة التسلسل
 المعياري

 القوانين والتشريعات 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن التغيير المتكرر في القوانين  1
 والتشريعات يؤثر بشكل سلبي على األداء المالي في البلدية.

3.71 

 

1.04 

 

 

نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أنه يتم تطبيق التشريعات من وجهة 
 المالي بدقة. ءوالقوانين المالية المنظمة لألدا

4.17 

 

0.76 
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من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن التشريعات والقوانين المالية  3
 المالي سهلة التطبيق. ءالمنظمة لألدا

3.54 

 

1.25 

 

في بلدية الفحيص أرى أن التشريعات والقوانين المالية من وجهة نظري كموظف  4
المالي تتسم بالمرونة وتعطي قدرًا من الحرية لتطبيق األداء  ءالمنظمة لألدا

 المالي.

3.67 

 

1.40 

 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن التشريعات والقوانين المالية  5
 المالي مفهومة للجميع الموظفين مما يعمل على تسيير األعمال. ءالمنظمة لألدا

3.25 

 

1.29 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن التشريعات والقوانين المالية  6
 التي تنظم تحصيل ايرادات البلدية مالئمة لطبيعة عمل البلديات.

4.21 

 

1.06 

ية أن التشريعات والقوانين المالمن وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى  7
 التي تنظم نفقات البلدية مالئمة لطبيعة عمل البلديات.

3.67  

 

1.01 

 1.14 3.94 للقوانين والتشريعات المؤثرة في األداء المالي  الدرجة الكلية

 العوامل التنظيمية 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن التخصص في العمل يؤدي  9
 خفض التكاليف.إلى 

3.42 

 

1.14 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن الحرية في التنظيم والتخطيط  10
 يؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي.

3.71 

 

1.23 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن تقليل  الوقت المطلوب  11
 المالي.إلنجاز األعمال يؤثر بشكل إيجابي على األداء 

3.38 

 

1.41 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن وضع الرجل المناسب في  12
 المكان المناسب يؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي.

3.96 

 

0.95 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن الروتين في العمل يؤثر  13
 بشكل إيجابي على األداء المالي.

3.92 

 

1.02 
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من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى وصف األداء الوظيفي للموظفين  14
 بشكل واضح يؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي.

3.88 

 

0.95 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن التقسيم العمل والتخصص  
 يؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي.

3.71 

 

1.27 

 1.12 3.71 للعوامل التنظيمية التي تؤثر على األداء الماليالدرجة الكلية 

 تكنولوجيا المعلومات

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى تحديد البيانات والمعلومات  15
لقرار معين من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات يؤثر بشكل إيجابي على 

 األداء المالي.

2.83 

 

1.37 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى زيادة األنفاق على  استخدام  16
 تكنولوجيا المعلومات يؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي.

3.13 

 

1.45 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات  17
 فعاليته.يؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي وزيادة 

3.58 

 

1.41 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن  استخدام أجهزة وبرامج  18
حاسوبية متصلة فيما بينها للقيام بالعملية المحاسبية يؤثر بشكل إيجابي على 

 األداء المالي.

3.42 

 

1.35 

لمعلومات امن وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن استخدام تكنولوجيا  19
 يؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي وتحسين جودة المعلومات المالية.

3.71 1.076 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات  20
يؤدي إلى تقديم التقارير المالية بكل سهولة لألطراف المعنية مما يؤثر بشكل 

 ي.إيجابي على األداء المال

3.50 1.163 

من وجهة نظري كموظف في بلدية الفحيص أرى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات  21
يساهم في سهولة التواصل بين العاملين واألقسام المختلفة مما يؤثر بشكل إيجابي 

 على األداء المالي.

3.85 1.015 

 1.40 3.68 لتكنولوجيا المعلومات التي تؤثر على األداء الماليالدرجة الكلية 
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 1.22 3.77 عوامل التي تؤثر على األداء المالي في بلدية الفحيصلالدرجة الكلية ل

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج 

( أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة للعوامل التي تؤثر على األداء المالي في 3يتضح من خالل الجدول رقم )
على أن هناك عدد من العوامل التي تؤثر على بين أفراد العينة  مرتفع(، وهذا يدل على مستوى اتفاق 3.77بلدية الفحيص قد بلغ )

( 1.22وعالوة على ذلك، فإن ييمة االنحراف المعياري بلغت ) األداء المالي في البلديات بشكل عام وفي بلدية الفحيص بشكل خاص.
قارب في استجابات العينة. وبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق وهو أمر طبيعي يعكس الت

 .مرتفع بشكل دد من العوامل التي تؤثر على األداء المالي في البلديات في بلدية الفحيصع العاملين في البلدية الى أن هناك 

شريعات لقوانين والتبوجود أثر لسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في ( أن المتو 3كما ويتضح من خالل الجدول رقم )
لوجود (، وهذا يدل على مستوى اتفاق قوي بين أفراد العينة 3.94قد بلغ ) العاملينمن وجهة نظر في بلدية الفحيص األداء المالي  على

( وهو أمر 1.14الوة على ذلك، فإن ييمة االنحراف المعياري بلغت )أثر للقوانين والتشريعات على األداء المالي في بلدية الفحيص. وع
 لعامليناطبيعي يعكس التقارب في استجابات العينة. وبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق 

 .ظرهممن وجهة ن مرتفع فحيص وهذا التأثيرالقوانين والتشريعات تؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي في بلدية العلى أن 

لمنظمة تطبيق التشريعات والقوانين المالية االموظفون في بلدية الفحيص يقومون على ومن خالل ما سبق ذكره نستنتج بأن 
المالي بدقة. كما ويؤكدون على أن التشريعات والقوانين المالية التي تنظم تحصيل ايرادات البلدية مالئمة لطبيعة عمل البلديات،  ءلألدا

 وأن التشريعات والقوانين المالية التي تنظم نفقات البلدية مالئمة لطبيعة عمل البلديات

مالي في بلدية على األداء ال للعوامل التنظيميةت المتعلقة بوجود أثر ما فيما يتعلق في المتوسط الحسابي العام لجميع الفقراأ
لى ع للعوامل التنظيمية، وهذا يدل على مستوى اتفاق قوي بين أفراد العينة لوجود أثر (3.71قد بلغ )فالفحيص من وجهة نظر العاملين 

( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في 1.12ياري بلغت )األداء المالي في بلدية الفحيص وعالوة على ذلك، فإن ييمة االنحراف المع
لى األداء المالي تؤثر بشكل إيجابي ع العوامل التنظيميةتفاق العاملين على أن اعلى  العامليناستجابات العينة. ونستنتج من ذلك اتفاق 

 .من وجهة نظرهم مرتفع وهذا التأثيرفي بلدية الفحيص 

ألداء من أهم العوامل التنظيمية التي تؤثر على ا يرون بأن لموظفون في بلدية الفحيصاومن خالل ما سبق ذكره نستنتج بأن 
المالي في بلدية الفحيص الحرية في التنظيم والتخطيط، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ووصف األداء الوظيفي للموظفين 

 .جابي على األداء الماليبشكل واضح ، والروتين في العمل وهذه العوامل تؤثر يؤثر بشكل إي

لى األداء ع لتكنولوجيا المعلوماتأن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في وجود أثر  أعالهالجدول  ويوضح
 بين أفراد العينة. وعالوة مرتفع ومتوسط(، وهذا يدل على مستوى اتفاق 3.68قد بلغ ) المالي في بلدية الفحيص من وجهة نظر العاملين
 تفاق العاملين علىا( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات العينة. على 1.40على ذلك، فإن ييمة االنحراف المعياري بلغت )

 من وجهة نظرهم. مرتفع وهذا التأثيرتؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي في بلدية الفحيص  تكنولوجيا المعلوماتأن 
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األداء المالي  تؤثر على تكنولوجيا المعلوماتمن  يرون بأن الموظفون في بلدية الفحيصومن خالل ما سبق ذكره نستنتج بأن 
تحديد البيانات والمعلومات لقرار معين، وأن استخدام تكنولوجيا المعلومات يساهم في سهولة التواصل بين من خالل  في بلدية الفحيص

 لفة، وأن استخدام تكنولوجيا المعلومات يؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي وتحسين جودة المعلومات الماليةالعاملين واألقسام المخت
 .بشكل إيجابي على األداء المالي التأثير يؤثر ذاوه

 معرفة األداء المالي في بلدية الفحيص
الجدول و واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات األداء المالي في بلدية الفحيص،  الحسابيةلمعرفة ذلك تم حساب المتوسطات 

 ( يوضح تلك النتائج.4)

 معرفة األداء المالي في بلدية الفحيصبالمعيارية لفقرات المتعلقة  تواالنحرافا(: المتوسطات الحسابية 4الجدول )

سل
الت االنحراف  المتَوسط الفقرة سل

 المعياري 
 936. 3.82  على الموازنة ما بين السيولة والمصروفات. الفحيصبلدية  يحرص العاملون في 1

داف على التخطيط المالي والتشغيلي لتحديد األهالعاملون في بلدية الفحيص يقوم  2
 المرجو تحقيقها خالل السنة المالية.

4.12 .805 

في  هامًا لتكنولوجيا المعلوماتعلى اعطاء دورًا العاملون في بلدية الفحيص يقوم  3
 تفعيل الرقابة المالية من أجل تحسين األداء المالي.

3.92 .833 

 873. 3.79  بمقارنة األداء المالي لديها مع البلديات األخرى.العاملون في بلدية الفحيص يقوم  4

 بتوفير بيئة عمل فعالة من أجل تحسين األداءالعاملون في بلدية الفحيص يقوم  5
 المالي. 

3.96 .883 

بمرايبة المؤشرات المالية المختلفة من أجل يقوم العاملون في بلدية الفحيص  6
 اكتشاف مواطن ضعف األداء المالي.

3.66 .965 

باالستخدام األمثل للموارد المتاحة من خالل يقوم العاملون في بلدية الفحيص  7
 التكاليف وتحقيق العوائد.خفض 

4.04 .776 

ل بتطوير النظم المحاسبية والتكنولوجيا بشكالعاملون في بلدية الفحيص يقوم  8
 مستمر.

3.81 .896 

ان تحسين طويلة األجل لضم تبوضع استراتيجيايقوم العاملون في بلدية الفحيص  9
 األداء المالي.

3.50 .970 
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ن بتطبيق القواعد المحاسبية المتعارف عليها ميقوم العاملون في بلدية الفحيص  10
 أجل تحسين األداء المالي.

3.75 .909 

 0884 3.84 في بلدية الفحيص األداء الماليالدرجة الكلية 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج 

ة الفحيص ي بلديف معرفة األداء الماليالمتَوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في  ( أن4خالل الجدَول رقم ) منتضح يَ 
 لمستوى األداء المالي في بلديةبين أفراد العينة  قَوي ومرتفع(، َوهذا يدل على مستَوى اتفاق 3.84)بلغ قد  من وجهة نظر العاملين

 غبلالعينة، وَ  ات( َوهَو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجاب0.884ياري بلغت ). َوعالَوة على ذلك، فإن ييمة االنحراف المعالفحيص
يقوم العاملون في بلدية الفحيص على التخطيط المالي والتشغيلي  "َوالتي تنص على  2( لصالح الفقرة رقم 4.12أعلى متَوسط حسابي )

( لصالح 3.50تَوسط حسابي )أدنى مُ  َبلغَ ، بينما درجة اتفاق قَويةهذا يعكس وَ لتحديد األهداف المرجو تحقيقها خالل السنة المالية.." 
 هذاوَ طويلة األجل لضمان تحسين األداء المالي. "  تاستراتيجيايقوم العاملون في بلدية الفحيص بوضع  "َوالتي تنص على  9الفقرة 

 بلدية الفحيص العاملين فيذلك اتفاق  منًا، َونستنتج بشكل عام، فقد كان مَوقف العينة نحَو األسئلة إيجابيوَ . جيدةاتفاق درجة يعكس 
 أن هناك تأثير لألداء المالي في بلدية الفحيص  بشكل مرتفع وقوي.على 

 البحث ةالنتائج المتعلقة بفرضي الفرع الثاني:
 

المؤثرة على األداء  ( بين العواملα ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد أثرتنص الفرضية الرئيسة على" 
 . وتنبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: المالي في بلدية الفحيص"

 معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد أثر (0.05 ≥ α.للقوانين والتشريعات على األداء المالي في بلدية الفحيص ) 
 معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد أثر (0.05 ≥ α.للعوامل التنظيمية على األداء المالي في بلدية الفحيص ) 
 معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد أثر (0.05 ≥ α.لتكنولوجيا المعلومات على األداء المالي في بلدية الفحيص ) 

 وللتحقق من الفرضية الرئيسية تم التحقق من الفرضيات الفرعية المنبثقة عنها.
 الفرضية الفرعية األولى نتائج

للقوانين والتشريعات على  (α ≤ 0.05ال يوجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )“تنص الفرضية الفرعية األولى على أنه 
( لقياس أثر عامل Simple Linear Regressionتم استخدام اختبار االنحدار الخطي البسيط )األداء المالي في بلدية الفحيص"، 

 َوجاءت النتائج كما في الجدول التالي. ،األداء المالي في بلدية الفحيصعلى القوانين والتشريعات 
 يصاألداء المالي في بلدية الفحعلى متغير القوانين والتشريعات لمعامل االرتباط بين  نتائج تحليل االنحدار البسيط(: 5)جدَول 

 المتغير
 قيمة

(β) 

 (t)قيمة 

T-test 

 

Std. 

Error 

 

 (F)قيمة 

F-Test 
Sig 

 
Beta 

 
 

R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

 الثابت 
4.000 40.123 0.100 

 

 0.037 
 
 0.108a 0.012 0.009 
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القوانين 
 والتشريعات

-

0.128 
-2.090 0.061 

4.370 

 

 

-0.108 

ي بلدية األداء المالي فعلى عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين متغير القوانين والتشريعات  وجودخالل الجدَول السابق يالحظ  من
ْن مستَوى الداللة اإلحصائية )و Sig (0.037 )الفحيص، حيث بلغت ييمة سيجما   Beta(، َوَوفقا لقيمة بيتا α≤0.05هي ييمة اقل مِّ

( َوهي ييمة دالة إحصائيًا َعْند مستَوى 4.370َبلَغت ) Fجدَول أن ييمة اختبار كما َويبين ال( فإن نَوع هذه العالقة عكسية؛ -0.108)
تؤكد هذه النتيجة ، وَ األداء المالي في بلدية الفحيصعلى القوانين والتشريعات َوتدل على جَودة نمَوذج العالقة َبيَن ُمتغير  0.05المَعْنَوية 

( َوهَو ارتباط جيد 0.108a) Rَوبلغت ييمة معامل االرتباط داء المالي لبلدية الفحيص، أَن ُمتغير القوانين والتشريعات َقْد يؤثر في األ
ْن خالل العالقة التالية:نَوعًا ما،  أما نمَوذج العالقة بين المتغيرين فتعطى مِّ

10.128 x -Y = 4.000  

( َوهذا يَعْني أن متغير القوانين والتشريعات مسؤَول َعْن 0.012قد بلغت ) R2خالل الجدول السابق يتضح ان ييمة معامل ال تحديد من
َوهي نسبة ضعيفة َولكنها مؤثرة، َوبذلك ترفض الفرضية العدمية، َوتقبل ، األداء المالي لبلدية الفحيص من %1.2تعزيز ما نسبته 

( للقوانين والتشريعات على األداء  α≤ 0.05يوجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرضية البديلة َوالتي تنص على أنُه: 
 .المالي في بلدية الفحيص"

 الثانية الفرعية الفرضيةنتائج 
على للعوامل التنظيمية  (α ≤ 0.05ال يوجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )" تنص الفرضية الفرعية الثانية على أنه 

متغير  أثرلقياس ( Simple Linear Regressionالبسيط )الخطي  ."؛ َتَم استخدام اختبار االنحداراألداء المالي في بلدية الفحيص
 َوجاءت النتائج كما في الجدول التالي. األداء المالي لبلدية الفحيص،على العوامل التنظيمية 

 .األداء المالي لبلدية الفحيصوبين بين متغير العوامل التنظيمية لمعامل االرتباط  البسيطنتائج تحليل االنحدار ( 6جدول )

 (β) قيمة المتغير
 (tقيمة )

T-test 
 

Std. 
Error 

 
 (Fقيمة )

F-Test Sig 

 
Beta 

 
 

R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

  0.295 0.939 0.277 الثابت 
 
 

162.57
7 

0.000 

 
 
 

0.761 
0.761a 0.579 0.576 العوامل التنظيمية 

0.928 12.75
1 

0.073 

 
دية األداء المالي لبلوبين متغير العوامل التنظيمية  من خالل الجدول السابق يالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين 

 Beta(، ووفقا لقيمة بيتا α≤0.05( وهي ييمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية )0.000) Sigالفحيص ، حيث بلغت ييمة سيجما 
متغير العوامل التنظيمية من العوامل المؤثرة في األداء المالي لبلدية ( فإن نوع هذه العالقة إيجابية طردية؛ مما يعني أن 0.761)
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وتدل على جودة ، 0.05( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية 162.577) بلغت Fييمة اختبار  كما ويبين الجدول أن،  الفحيص
رين فتعطى أما نموذج العالقة بين المتغي ،األداء الماليوهو والمتغير التابع وهو العوامل التنظيمية نموذج العالقة بين المتغير المستقل 

 من خالل العالقة التالية:

1Y = 0.277 + 0.928. x 

أن متغير العوامل التنظيمية  وهذا يعنيR2 (0.579 )( وهو ارتباط متوسط نوعا ما، وبلغ معامل تحديد0.761) Rوبلغ معامل االرتباط 
لة والتي ، وتقبل الفرضية البديفرضية، وبذلك ترفض هذه الالمالي في بلدية الفحيص األداءمن  %57.9مسؤول عن المساهمة بما نسبته 

على األداء المالي في بلدية للعوامل التنظيمية ( α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات أثريوجد تنص على أنه" " 
 ". الفحيص

 نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:
ْن الفرضية الفرعية الثانية َوالتي َتنص على أنُه "  ( لتكنولوجيا α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد أثرَوللتحقق مِّ

( Simple Linear Regression"؛ َتَم استخدام اختبار االنحدار الخطي البسيط ) المعلومات على األداء المالي في بلدية الفحيص
 َوجاءت النتائج كما في الجدول التالي. لقياس أثر متغير تكنولوجيا المعلومات على األداء المالي لبلدية الفحيص،

 متغير تكنولوجيا المعلومات وبين األداء المالي لبلدية الفحيصبين لمعامل االرتباط  البسيطنتائج تحليل االنحدار ( 7جدول )

 (β) قيمة المتغير

قيمة 

(t) 

T-

test 

 

Std. 

Error 

 

قيمة 

(F) 

F-Test 

Sig 

 
Beta 

 
 

R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R 

Square 

 3.604 الثابت 
10.74

4 
0.335 

 

 

6.025 
0.016 

 
 

0.220 0.220
a 0.049 0.041  متغير تكنولوجيا

 0.082 2.455 0.201 المعلومات

متغير تكنولوجيا المعلومات وبين األداء المالي لبلدية من خالل الجدول السابق يالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين 
 Beta(، ووفقا لقيمة بيتا α≤0.05( وهي ييمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية )0.016) Sig، حيث بلغت ييمة سيجما الفحيص

بلدية األداء المالي لفي  متغير تكنولوجيا المعلومات من العوامل المؤثرة( فإن نوع هذه العالقة إيجابية طردية؛ مما يعني أن 0.220)
وتدل على جودة نموذج  0.05( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية 6.025بلغت ) Fكما ويبين الجدول أن ييمة اختبار  ،الفحيص

ن خالل ( أما نموذج العالقة بين المتغيرين فتعطى ماألداء الماليوالمتغير التابع )( تكنولوجيا المعلوماتالعالقة بين المتغير المستقل )
 العالقة التالية:

1Y = 3.604 + 0.201. x 

متغير ( وهذا يعني أن 0.049) R2( وهو ارتباط جيد نوعا ما، وبلغت ييمة معامل تحديد0.220) Rوبلغت ييمة معامل االرتباط  
وهي نسبة مؤثرة، وبذلك ترفض األداء المالي لبلدية الفحيصمن  %4.9مسؤول عن التأثير بما نسبته تكنولوجيا المعلومات في البلدية 
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( لتكنولوجيا α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات يوجد أثرالفرضية البديلة التي تنص على أنه " الفرضية العدمية، وتقبل 
 ". المعلومات على األداء المالي في بلدية الفحيص

 ملخص نتائج الدراسة
 خرجت الدراسة باالستنتاجات التالية:

  تؤثر على األداء المالي في البلديات بشكل عام وفي بلدية الفحيص بشكل على أن هناك عدد من العوامل التي اتفاق أفراد العينة
 خاص بشكل مرتفع.

  من وجهة  رتفعم القوانين والتشريعات تؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي في بلدية الفحيص وهذا التأثيرعلى أن  العامليناتفاق
 .نظرهم

 من وجهة  رتفعم وهذا التأثيرتؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي في بلدية الفحيص  العوامل التنظيميةتفاق العاملين على أن ا
 .نظرهم

 من وجهة  مرتفع وهذا التأثيرتؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي في بلدية الفحيص  تكنولوجيا المعلوماتتفاق العاملين على أن ا
 نظرهم.

 يعني أن متغير  َوهذا األداء المالي في بلدية الفحيصعلى ير القوانين والتشريعات وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين متغ
 .من األداء المالي لبلدية الفحيص %1.2القوانين والتشريعات مسؤَول عن تعزيز ما نسبته 

  ن متغير أ وهذا يعني األداء المالي لبلدية الفحيصوبين وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين متغير العوامل التنظيمية
 المالي في بلدية الفحيص. األداءمن  %57.9العوامل التنظيمية مسؤول عن المساهمة بما نسبته 

  متغير ي أن وهذا يعن متغير تكنولوجيا المعلومات وبين األداء المالي لبلدية الفحيصوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين
 .وهي نسبة مؤثرة األداء المالي لبلدية الفحيصمن  %4.9مسؤول عن التأثير بما نسبته تكنولوجيا المعلومات في البلدية 

 التوصيات
 وصي بما يلي:ت ةفي ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث

  ي على نظرًا ألثره اإليجابأن تقوم بلدية الفحيص بأجراء المزيد من االهتمام حول أهم العوامل التي تؤثر على األداء المالي وذلك
 في البلدية. األداء المالي

 دة تحسين اأن تقوم بلدية الفحيص بوضع سياسة استراتيجية يتم من خاللها متابعة تطبيق العوامل التي تؤثر على األداء المالي لزي
 .أدائها المالي

  أهم العوامل التي تؤثر على األداء المالي وعقد المؤتمرات والندوات حول هذا  القيام بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث لمعرفة
 .الموضوع

 تشريعات المالية، لوجه إلى الهيئات التشريعية، والقانونية المعنية باأن تقوم البلديات بشكل عام وبلدية الفحيص بشكل خاص بالت
ات في االعتبار، عند إحداث أي تعديل أو تغيير لتلك التشريع وأخذ ذلكلالرتقاء باألداء المالي،  استراتيجيةللعمل على بناء أسس 

 وذلك نظرًا ألثرها اإليجابي على األداء المالي. أو القوانين
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  ثره لوجيا المعلومات بشكل أكثر في أداء العمل البلدي نظرًا ألأن تقوم البلديات بشكل عام وبلدية الفحيص بشكل خاص بإدخال تكنو
 اإليجابي على األداء المالي.
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Abstract: 
The study aimed to identify the factors affecting the financial performance in municipalities as a case study in the 

municipality of Fuheis. To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical approach was followed. The study 

sample consisted of a random sample that included a number of workers in the Fuheis municipality, and their number 

reached 20 male and female employees of the Fuheis municipality. One of the most important findings of the study is the 

agreement of the sample members that there are a number of factors that affect the financial performance of the 

municipalities in general and in the municipality of Fuheis in particular. The results of the study also indicated that workers 

agreed that laws, legislation, regulatory factors, and information technology positively affect the financial performance in 

the Fuheis Municipality, and this impact is high from their point of view. 

The study also found a statistically significant correlation between the laws and legislations variable on the financial 

performance in the municipality of Fuheis, which means that the laws and legislations variable is responsible for enhancing 

1.2% of the financial performance of the Fuheis municipality, and the existence of a statistically significant correlation 

between the organizational factors variable and the financial performance of the Fuheis municipality, which means that the 

organizational factors variable is responsible for contributing 57.9% of the financial performance in the Fuheis 

municipality, and finally there is a statistically significant correlation between the information technology variable and the 

financial performance of the Fuheis municipality, which means that the information technology variable in the municipality 

is responsible for The impact is 4.9% of the financial performance of the municipality of Fuheis, which is an impressive 

percentage. 

The study recommended the necessity for the Fuheis Municipality to develop a strategic policy through which the 

implementation of the factors that affect the financial performance is followed up to further improve its financial 

performance. And that the municipalities in general, and the municipality of Fuheis in particular, incorporate more 

information technology into the performance of municipal work, which will reflect positively on the financial performance. 

Keywords: Financial performance, Municipalities, Fuheis municipality. 
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