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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

:  قال تعالى  

 تعلم وكان فضل اهلل عليك  تكن وعلمك ما مل

 عظيما

 " صدق هللا العظيم"

 [111] النساء : 

  



 ج
 

 
 

     

 



 د
 

 
 

 

 



 ه
 

 
 



 و
 

 
 

 اإلهداء

 

 أقدم ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع 

 طني العزيزوإلى 

ى...إلى من علمني وشجعني .. إلى كل ما في الوجود بعد هللا األولإلى قدوتي 

 ورسوله 

 الطاهرة والدي  روح  إلى

ها سر ؤإلى من كان دعا ....إلى من رعتني في طفولتي ...إلى من سهرت الليالي

 نجاحي 

 إلى والدتي الحنونة 

 إلى من جمعتني بهم ذكريات الطفولة ...إلى من قاسموني الحياة بحلوها ومرها 

 إلى أشقائي وشقيقاتي 

 إلى من أناروا دربي بالعلم والمعرفة ...إلى من زرعوا في نفسي اإلرادة والعزيمة 

 إلى أساتذتي 

إلى من شاركوني اسعد اللحظات منذ الصغر وحتى االن ... إلى رفقاء الدرب في 

راسةال  والعمل  د 

 إلى زمالئي وأصدقائي 
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 شكر وتقدير 

واشكره على ما أنعم به علّي من فضل وتوفيق فمنحني العلم  تعالى أحمد هللا       

والمعرفة والقدرة على إتمام هذا الجهد المتواضع، ويسرني أنَّ أتقدم بجزيل الشكر 

الخالق مطلك الراوي الذي تكّرم مشكوراً بقبول  والتقدير لألستاذ الدكتور عبد

 يلة فترة إعدادها.اإلشراف على هذه الرسالة حيث قدم لي النصح واإلرشاد ط

ويسرني أنَّ أتقدم بخالص شكري وتقديري لكافة األساتذة الكرام أعضاء الهيئة       

التدريسية في جامعة اإلسراء واإلداريين فيها، وكذلك لألساتذة الكرام أعضاء لجنة 

 رة على تفضلهم بقبول هذه الرسالةالمناقشة الموق
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 الملخص

في الشركات  اإلستراتيجيةالقرارات اتخاذ الحديثة في  اإلداريةالمحاسبة  أنظمةأثر تطبيق 
 يةاألردنالصناعية المساهمة العامة 

 العبيسات عبداللطيف عداد الطالب: احمد محمدإ

 الخالق مطلك الراوي ستاذ الدكتور عبداألشراف إ

الحديثة المتمثلة ب )نظام التكلفة المستهدفة، هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر تطبيق انظمة المحاسبة االدرية    

وبطاقة االداء المتوازن، وربحية الزبون  في القرارات االستراتيجية والمتمثلة ب )تحسين جودة المنتجات، 

المساهمة العامة االردنية، ولغايات تحقيق  ية  في الشركات الصناعية وتخفيض التكاليف، وزيادة الطاقة االنتاج

  تسعون مديرا من المدراء الماليين واالداريين واالنتاج 91سة، فقد تم تصميم استبانة، وزعت على)اهداف الدرا

ستبانة وهي صالحة للتحليل   ا71)والتسويق في الشركات الصناعية االردنية المساهمة العامة،  وقد تم استعادة 

 االحصائي.

قد استخدمت  اساليب التحليل االحصائي  المتمثلة ولغرض تحليل اجابات العينة على اسئلة االستبانة ف      

الختبار فرضيات الدراسة، وقد  One sample t-test بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار

ن الجودة، ـاظهرت نتائج الدراسة أن تصورات المدراء نحو مدى أثر تطبيق نظام التكلفة المستهدفة في تحسي

نتاجية، جاءت درجة مرتفعة، وأن تصورات المدراء نحو استخدام بطاقة االداء المتوازن في وزيادة الطاقة اال

نظام تحليل ربحية الزبون في بدرجة مرتفعة، وأن تصورات المدراء نحو أثر تطبيق  تتحسين جودة المنتج جاء

وجود عالقة الولى للدراسة رضية اتحسين زيادة الطاقة االنتاجية جاء بدرجة متوسطة،  في حين اظهرت نتائج الف

ذات داللة احصائية بين نظام التكلفة المستهدفة وتحسين الجودة، اما الفرضية الثانية  فقد اظهرت نتائجها؛ وجود 

الفرضية الثالثة؛ فقد عالقة ذات داللة احصائية بين بطاقة االداء المتوازن وتحسين الجودة  وتخفيض التكاليف، اما 

عالقة ما بين ضعيفة ومتوسطة لنظام تحليل ربحية الزبون وزيادة الطاقة االنتاجية على وجود  اظهرت نتائجها

 التوالي.

وقد اوصت الدراسة بضرورة تقوية المركز التنافسي للشركات الصناعية االردنية من خالل: تقديم سلعة ذات      

الذي يناسب الزبون، وذلك يؤدي لكسب جودة عالية وفق طلب الزبون، وبسعر مناسب، وتقديم السلعة في الوقت 

   رضا وثقة الزبون والتميز على المنافسين والحصول على حصة أكبر في السوق.
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