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والي ّأنعمّعليناّبنعمةّالعلمّّإنجازّ يهّالرسالةّعل ّ هلّعزّوج ّالي ّأعاننيّالشكرّأولّ ّّّّ

ّوالمعرفة.

 يهّّزنيّلكتابةّ الي ّحعّ ّد.عبدالحكيم جودةوالمتنانّلمشرفيّّالشكرّ ّمّبجزي ّ كماّأتقدّ ّّّّّّ

وحت ّإخراجهاّبهيهّال ور ّّسالةالعونّوالمشور ّليّمنيّبدايةّإعدادّ يهّالرّ ّيدّ ّالرسالة،ّوتقديمهّ 

ّ.ثل مّ ال

خصّباليكرّأاألعما ّّوفيّكليةّأعضاءّالهيئةّالتدريسيةّّإل مّبالشكرّوالعرفانّكماّأتقدّ ّّّّّ

ّعل ّجهود مّالمبيولةّمعّجميعّطالسّالكليةّوتعانيهمّفيّعملهم.ّقسمّالمحاسبة

دنيّزوّ د ّّومّليّالعونّوالمساعقدّ منّساعدنيّعل ّإتمامّ ياّالبحثّّوّك ّ ّوأشكرّ ّّّّّ

ّبالمعلوماتّالالزمةّإلتمامّ يهّالرسالةّواألساتي ّالكرامّاليينّتعضلواّبتحكيمّالستبانة.

فّبوضعّ يهّرّ فاض ّاليينّأتشّ و ّألعضاءّلجنةّالمناقشةّاألالمو ّبالشكرّ ّمّ كماّأتقدّ ّّّّّ

ّ.الرسالةّبينّأيديهم
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 ّ

ّالدراسةّ ّ يه ّالشركاتّّإل ّ دفت ّفي ّالجود  ّعل  ّالمستهدفة ّالتكلعة ّأسلوس ّتطبي  ّأثر بيان

،ّواعتمدّالمنهجّالو عيّالتحليليّفيّالدراسة،ّلدراسةّال ا ر ّواختبارّةاألردنيّةالعامّةالمسا مال ناعيةّ

ّ.العرضيات

ّوالبالغّّ ّالمالي ّعمان ّسو  ّفي ّوالمدرجة ّاألردنية ّالعامة ّالمسا مة ّالشركات ّالدراسة استهدفت

 دتّالباحثةّأنّلتّمجتمعّوعينةّالدراسة،ّوتمّتوزيعّاستبانتينّلك ّشركة،ّوقحيثّشكّ ّ،(ّشركةّ 36عدد اّ)

ّتكونّال ّفيّالشركاتّلقدّرّلألقسامستباناتّموجهة ّعل ّالمالية ّالتهم ّأسئلة وز عتّالباحثةّّ،ستبانةإجابة

ّ،ّأ ةستبان(ّا213منّأ  ّ)ّةستبان(ّا221)ّتمّاستردادّةوبعدّإتمامّعمليةّتوزيعّاإلستبان(ّاستبانة،213ّ)

ّ.ةستباناتّالموزع%(ّمنّمجموعّال09)ّمايقارس



 ي
 

بسبسّوجودّّةستبان(ّا22)ّستباناتّعل ّجهازّالحاسوس،ّتمّاستبعادوبعدّإجراءّعمليةّتعريغّالّ

منّمجموعّّة(،ّولتبلغّالنسب296ستباناتّالقابلهّللتحلي ّ)نقصّفيّالبياناتّوعدمّاكتمالها،ّليبلغّمجموعّال

ّ%(.21)ّقارسي ّّماّةستباناتّالكليّ ال

ّتو ّ ّ ّالدراسة ّأ مهاّإل لت ّمن ّالنتائج ّمن ّالعامةّّنّ أّ:مجموعة ّالمسا مة الشركاتّال ناعية

نّالشركاتّال ناعيةّالمسا مةّأ،ّّوةدفةّحيثّحققتّأ ميةّنسبيةّمرتعععةّالمستهاألردنيةّتطب ّأسلوسّالتكل

ّالعامةّاألردنيةّتعتمدّدراساتّمستعيضةّللسو ّلتسعيرّالمنتجات.ّ

ومنّنتائجّالدراسةّأيضا ّّ،لعةّالمستهدفةّوالجود ح ائيةّبينّأسلوسّالتكإدللةّّووأنّ ناكّأثرّيّ

وجودّبعضّالمعوقاتّلدىّالشركاتّال ناعيةّالمسا مةّالعامةّتحو ّدونّتطبي ّأسلوسّالتكلعةّالمستهدفةّ

ّ. جيدّبشك ّ 

تطويرّتطبي ّأسلوسّالتكلعةّبّةاألردنيّةالعامّةالمسا مّالشركاتّال ناعيةوأو تّالدراسةّّّّّّّّ
لهدرّوالتيّتؤد ّّ،عفوالضّ ّالخل ّ ّمواطنّ ّمماّيترتسّعليهّتحديدّ ّ،المستهدفةّلدراسةّجميعّمراح ّاإلنتاج

وتحديدّالتقنياتّّةالمستهدفّةتدريسّالعاملينّعل ّتطبي ّأسلوسّالتكلع،ّّوالمواردّوالعم ّعل ّتحسينها

رامجّتوفيرّالب،ّّوةالمستهدفّةوالتيّتسا مّفيّعمليةّاإلنتاجّوتعي ّتبنيّتطبي ّأسلوسّالتكلعّ ّرالمتطوّ 
ت ميمّّعل ّتخعيضّتكلعةّ اإلداّرّحثّ ،ّّوةالمستهدفّةلتطبي ّأسلوسّالتكلعّةوالتكنولوجياّالالزمّالمحاسبية

 .كليّ ّفيّتسعيرّالمنتجاتّبشك ّ ّةالمستهدفّةعتمادّعل ّأسلوسّالتكلعالمنتجّقب ّعمليةّاإلنتاج،ّوعدمّال


