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 إل  روح والدي الهكافح: أحهد خميف القطاوىة

 التي خط الزهان عم  قسهات وجٍٍا حكاية التفاىي قمبٍا سواعد أهي و  إل 

 العىاءل الهستقبل  وشاركتىي الهشقة و التي حهمت هعي آها زوجتي  إل 

ىوا وها بىاتي أبىائي و  إل   عتبوا.هن تربوا بين أحضان حمهي واىشغالي بين الور  والكتب والجاهعات فها ٌو

 تخطيتٍا بحول اهلل وتوفيقً...كل عقبة وعثرة وقفت بطريقي و  إل 

انهتّوجاً إل  هن راٌىوا عم  وصولي لخط الىٍاية   ...فدعهوا هسيرتي وخطواتي وكسبوا الٌر

 ووطىي  أٌدي ٌذا العهل. إل  أهتي 
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 الشكر

الحمــدر رب العــالمين والصــالة والســالم عمــى أشــرف األنبيــاء والمرســمين ســيدنا محمــد بــن عبــدار و لــو و 

 صحبو أجمعين وبعد:

تذة الكرام الذين كاىوا سراجا لي خالل سىوات يسرىي أن أتقّدم إل  كل هن كان لً بصهة عون ودعم هن األسا

الدراسددة بخددالص الشددكر  ووافددر العرفددان عمدد  كددل هابددذلوي هددن جٍددد  جعمددً اهلل فددي هددوازين حسددىاتٍم  وأخددّص 

بالّذكر الدكتور الفاضل عبدد الحكديم هصدطف  جدودة الدذي بفضدل اهلل ثدم بفضدمً قدد قهدت باتهدام ٌدذي الدراسدة   

ّيدداٌم هددن أٌددل وقددد حددّررت ٌددذي الّسددطور ب مسددان اإلهكددان ل بقمددم التبيددان  سددائاًل الهددول  عددّز وجددل أن يجعمىددا وا 

 القرآن وأن يرزقىا الفردوس األعم  هن الجىان.
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اليف أثر تطبيق نظام التكاليف المبني عمى أساس األنشطة الموّجية بالوقت عمى قياس التك"
 ".وتسعير المنتجات في الشركات الصناعية المساىمة العامة االردنية

 إعداد الطالب 

ةونامحمد احمد خميف القط  

 إشراف 

 الدكتور عبد الحكيم مصطفى جودة 

 ممّخص الدراسة

ٌدفت ٌذي الدراسة إل  بيان أثر تطبي  ىظام التكاليف الهبىي عم  أساس األىشطة الهوّجٍة  

 س التكاليف وتسعير الهىتجات في الشركات الصىاعية الهساٌهة العاّهة األردىّية. بالوقت عم  قيا

اعتهدت الدراسة الهىٍج التحميمي الوصفي لدراسة الّظاٌرة واختبار الفرضيات  تم استخدام  

استباىة تتكون هن هجهوعة هن الفقرات لالستدلل عم  هتغيرات الدراسة. استٍدفت الدراسة 

( 2017ية الهساٌهة العاّهة األردىّية الهدرجة في سو  عّهان الهالي لعام )الشركات الصىاع

( استباىة عم  عيىة عشوائّية بسيطة تتكون هن 168( شركة  تم توزيع )63والبالغ عددٌا )

( هىٍا. 10( استباىة بعد رفض )144( استباىة  وتم قبول )154( شركة  اسُتمم هىٍا )56)

ة هن الختبارات اإلحصائّية باستخدام برىاهج تحميل البياىات استُخدهت في الدراسة هجهوع

(SPSS.) 

توّصمت الدراسة إل  هجهوعة هن الىتائج هن أٌّهٍا: أن غالبّية الشركات الصىاعية تطّب   

الىظام حيث حّققت أٌهّية ىسبّية هرتفعة  وأن ٌىاك أثرًا ذو دللة إحصائّية لتطبي  الىظام عم  

عير الهىتجات  وأن الشركات تواجً بعض الهعّوقات في عهمية الّتطبي   قياس التكاليف وتس

 هىٍا: عدم توّفر براهج في السو  تعهل وف  الىظام.



 م
 

 
 

بتسخير وتوفير كاّفة اإلهكاىّيات لتطبي  الىظام  وفي ضوء ٌذي الىتائج يوصي الباحث اإلدارة  

. إجراء تقييم وهراجعة بشكل إلىتاجّيةالعهل عم  تخفيض الوقت الاّلزم اّلذي تحتاجً العهمّيات او 

ا وف  هخرجات الىظام. وخم  بيئة وظيفّية تحّفز  دورّي ألسعار الهىتجات التي اتُّخذ قرار تسعيٌر

وترفع هن هستوى الّتعاون بين األفراد الهعىّيين بتطبي  الىظام. ُيضاف إل  ذلك هتابعة هستجّدات 

التي تعهل وف  الىظام عم  تزويد األقسام الهالية  السو  أوًل بأول  وتشجيع هطّوري البراهج

بتحديثات أىظهة التكاليف  وتوفير الدعم الاّلزم لجمب ها يمزم تطبي  الىظام في الشركات. وأخيرًا 

يوصي الباحث إدارات الشركات الصىاعية باستقطاب الخبرات وأصحاب الكفاءة وخاّصة هن 

ات في الّتعاهل هع الىظام والعتهاد عميً في احتساب األكاديهّيين في الجاهعات لهساعدة الشرك

 التكاليف.

 
 
 


