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 إعداد الطالب
 حمدانمحمود أشرف أحمد 

 إشراف
 الدكتور ىيثم المبيضين

  الممخص 
حيػػث تػػـ النظريػػة اإليجابيػػة فػػي تعظػػيـ الربحيػػة، دكر التعػػرؼ عمػػى إلػػى ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 

كقػػػد اسػػػتخدمت ىػػػذه ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى الشػػػركات االسػػػتخراجية المسػػػاىمة العامػػػة األردنيػػػة، تطبيػػػؽ 

كلتحقيػػػؽ اليػػػدؼ مػػػف الدراسػػػة فقػػػد قػػػاـ الباحػػػث ب عػػػداد اسػػػتبانة  ،نيج الكصػػػفي التحميمػػػيالدراسػػػة المػػػ

( اسػػتبانة قابمػػة 681( اسػػتبانة، كتػػـ اسػػترجاع )482كالتػػي كزعػػت عمػػى )تناكلػػت مكضػػكع الدراسػػة 

تـ استخداـ المتكسطات ك ( لتحميؿ النتائج SPSSاستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي )كتـ لمتحميؿ، 

 .(T)كاالنحرافات المعيارية، كاختبار  الحسابية

 تكصمت الدراسة ألىـ النتائج كىي كاآلتي: 

ىناؾ اىتماـ متزايد في تطبيؽ النظرية اإليجابية لما تحققو مف مزايا مختمفة تعمؿ عمى الحد  .1

مف المشاكؿ التي تكاجييا الشركات االستخراجية المساىمة العامة كبصفة خاصة المشاكؿ 

 المالية. 

لمنظرية االيجابية عمى السيكلة ( α≤ 0.05)داللة احصائية عند مستكل داللة أثر ذك  ىناؾ .2

  في الشركات االستخراجية المساىمة العامة.

مف في تعظيـ الربحية مختمفة الساليب األالشركات االستخراجية المساىمة العامة تستخدـ  .3

 كجية نظر العامميف.
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 كصي بما يمي: يكبناء عمى نتائج الدراسة ف ف الباحث 

قيػاـ الشػركات االسػػتخراجية المسػاىمة عمػى تبنػػي النظريػة اإليجابيػة مػػف خػالؿ مػدخميا اإليجػػابي  .1

كالعمػػػؿ عمػػػى تييئػػػة كافػػػة الظػػػركؼ مػػػف أجػػػؿ تفعيػػػؿ عمميػػػة تطبيقيػػػا، لتعظػػػيـ ربحيتيػػػا كنسػػػبة 

 السيكلة.

يجابيػػة، لمػػا ليػػا أف تقػػـك الشػػركات االسػػتخراجية المسػػاىمة فػػي األردف عمػػى اسػػتخداـ النظريػػة اإل .2

 مف دكر فعاؿ في تعظيـ ربحيتيا كنسبة السيكلة. 

 العمؿ عمى بناء نمكذج محاسبي يمكف استخدامو مف أجؿ التنبؤ بالربح الحقيقي لمشركات.  .3

ضركرة العمؿ عمى بناء كتطكير نظريػة محاسػبية تراعػي الظػركؼ االقتصػادية كالبيئيػة المحيطػة  .4

  ممة في األردف.بالمحاسبة في مختمؼ الشركات العا

فػػي األربػػاح، كذلػػؾ بيػػدؼ معرفػػة مػػدل إدراؾ مسػػتخدمي التقػػارير الماليػػة تعظػػيـ متابعػػة ظػػاىرة  .5

  .ليذه الظاىرة كحجـ تأثيرىا في قراراتيـ االستثمارية ككيفية معالجتياالشركات 
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Abstract 

This study was aimed To recognize the role of positive theory in 

maximizing profitability, The study used descriptive analytical method, To 

achieve the objective of the study, the researcher prepared a questionnaire 

on the subject of the study, which was distributed to (284) questionnaire, 

(186) questionable samples were retrieved. The study used the Statistical 

Analysis Program (SPSS) to analyze the results, The study used mean 

arithmetic and standard deviations, and T test. 

The study reached the most important results as follows: 

1. There is increasing interest in the application of the positive theory 

of its various advantages that reduce the problems faced by 

extractive companies, public contribution, especially financial 

problems. 

2. There is a statistically significant effect at the level of (α ≤ 0.05) of 

positive theory on liquidity in extractive companies 

3. The public shareholding companies use different methods to 

maximize profit from the point of view of employees. 

Through the findings of the study, the researcher recommends the 

following: 

1. Extractive companies to contribute to the adoption of positive theory 

through its positive input and work to create all conditions in order to 

activate the process of application, to maximize its profitability and 

liquidity ratio. 
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2. The extractive companies in Jordan should use the positive theory 

because they have an effective role in maximizing their profitability and 

liquidity ratio. 

3. Building an accounting model that can be used to predict the real profit 

of companies. 

4. Developing an accounting theory that takes account of the economic 

and environmental conditions surrounding accounting in various 

companies operating in Jordan 

5. Follow up the phenomenon of maximizing profits, in order to know the 

extent of awareness of users of financial reports in companies of this 

phenomenon and the magnitude of their impact in their investment 

decisions and how to address them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


