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ه

 اإلىداء

 أقدم ثمرة ىذا الجيد العممي المتواضع 

 طني العزيزو إلى 

 ..إلى قدوتي األولى...إلى من عممني وشجعني

 والدي العزيز  

  ىا سر نجاحيؤ إلى من كان دعا ...إلى من رعتني في طفولتي

 والدتي الحنونة 

 ..... إلى من قاسموني الحياة بحموىا ومرىا

 أشقائي وشقيقاتي 

ذا أ ذا غبت عنيا حفظإلى من نظرت إلييا فأسرتني، وا   تني...مرتيا أطاعتني، وا 

 زوجتي منى العزام

 رادة والعزيمة إلى من زرعوا في نفسي اإل ...إلى من أناروا دربي بالعمم والمعرفة

 إلى أساتذتي 
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 شكر وتقدير

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف الخمق والمرسمين سيدنا محمد صمى اهلل عميو 

 وسمم، وبعد.

 أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلىثم عمى توفيقي بإتمام ىذه الرسالة، فإنني أشكر اهلل تعالى 

، الذي كان عونًا لي في كل مراحل إعداد الرسالة ولم اىر فالح العرودش الدكتور أستاذي ومشرفي 

رشادي كما وأشكر أيضًا أعضاء لجنة المناقشة لتفضميم  ،يدخر جيدًا في توجييي ونصحي وا 

 مناقشا االستاذ الدكتور خالد عبدالرحمن القطينيبقبول مناقشة رسالتي والتي تكونت من السادة؛ 

 رئيسا ومشرفا. شاىر فالح العرودالدكتور و مناقشا داخميا،  جميل الصوفيفارس ، والدكتور خارجيا

دارتيا وأخص بالذكر كمية األعمال / قسم  والشكر موصول إلى جامعة اإلسراء ممثمًة برئيسيا وا 

 .كافة اإلعمالأعضاء الييئة التدريسية في كمية و  المحاسبة
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 التخطيط والرقابة عمى التكاليفأثر نظم المعمومات المحاسبية في 

 دراسة تطبيقية عمى الشركات الدوائية االردنية()

 إعداد

  ايياب سميم ساكت المعاني

 إشراف
 شاىر فالح العرود الدكتور

 الممخص
جودة ، و ميارات العاممين، و والمعدات االجيزة) بأبعادىااثر ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 

الشركات الدوائية في التخطيط والرقابة عمى التكاليف (عمى ة الراجعةالمحاسبية، والتغذي المعمومات

 األردنية، ولغايات تحقيق أىداف الدراسة، فقد تم استخدام استبانة، وزعت عمى عينة الدراسة البالغة

دوائية األردنية، ولغرض قسم وموظف تكاليف في الشركات ال ( مديرا ومساعد مدير ورئيس86)

وقد أظيرت  (،(SPSSبرنامج التحميل االحصائيالدراسة، فقد استخدمت  تحميل إجابات عينة

احتل المرتبة جودة المعمومات أن ُبعد نتائج؛ مستوى تطبيق أبعاد نظم المعمومات المحاسبية، ال

وبدرجة مرتفعة في المرتبة الرابعة واألخيرة  وجاء ُبعد ميارات العاممين، األولى وبدرجة مرتفعة

التكاليف في الشركات الدوائية االردنية جاء تخطيط  تطبيق مستوىأظيرت نتائج؛  متفاوتة، وكذلك

وجود أثر معنوي ايجابي لنظم ، وأظيرت نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة االولى؛ بدرجة مرتفعة

وقد جاء أكثر اإلبعاد ـتأثيرا ومعنوية لنظم المعمومات تخطيط التكاليف عمى  المعمومات المحاسبية

كما وأظيرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية وجود أثر  (،االجيزة والمعداتية ُبعد)المحاسب

 وقد جاء أكثر اإلبعاد ـتأثيرا ومعنويةرقابة التكاليف عمى  معنوي ايجابي لنظم المعمومات المحاسبية

وصت الدراسة وقد أ (،االجيزة والمعداتابة التكاليف أيضا ُبعد)لنظم المعمومات المحاسبية عمى رق



ع

لتقارير التكاليف  التغذية الراجعةالعمل عمى ممارسة ركات الدوائية شمدراء ورؤساء االقسام في ال

ضبط االنفاق كونيا جاءت اقل ابعاد نظم في  حيث يساىمالمعيارية ومقارنتيا مع الفعمي 

 .المعمومات المحاسبية تأثيرا في التخطيط والرقابة عمى التكاليف

نظم المعمومات المحاسبية، التخطيط والرقابة عمى التكاليف، الشركات الدوائية : لةالكممات الدا

.األردنية


