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 إلرار السالمة اللغوٌة
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إتخاذ المرارات اإلدارٌة  )دراسة تطبٌمٌة فً الشركات الصناعٌة األردنٌة المساهمة العاّمة( " ولمد 

 أصبحت سلٌمة من الناحٌة اللغوٌة.
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 جامعة اإلسراء 
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عوض أُفوض جامعة اإلسراء  بتزوٌد نسخ من رسالتً للمكتبات أو الشركات أو الهٌئات أو حسن أنا دمحم أحمد 

.األشخاص المعنٌة باألبحاث والدارسات العلمٌة عند طلبها  
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 لرار لجنة المنالشة

سة تطبٌمٌة ادور إستخدام التكالٌف التفاضلٌة فً إتخاذ المرارات اإلدارٌة  )در نولشت هذه الرسالة وعنوانها: "

 " الشركات الصناعٌة األردنٌة المساهمة العاّمة( فً

 

 2019/  1/   13ولد أُجٌزت بتارٌخ   

 

 نالشةعضاء لجنة المأ

 التولٌع                                             أعضاء لجنة المنالشة                                     

ً  الساكنًعبد الكرٌم سعد  الدكتور   رئٌساً ومشرفا

ً  عضواً  األستاذ الدكتور عبد الخالك مطلن الراوي   داخلٌا

ً  عضواً  رنوإبراهٌم األستاذ الدكتور عبد الناصر    خارجٌا
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 تمدٌرالشكر وال

 والصبر  الحمد هللا تعالى كما ٌنبغً لجالل وجهه وعظٌم لدرته وسلطانه الذي ألهمنً الطموح

ًّ  نّ اي، بأن مخط وسدد   حصٌها، أُ   علً بفضله ونعمه التً ال تمام هذه الرسالة، ومنّ إب عل

 وعلى آله ملسو هيلع هللا ىلص والصالة والسالم على من ال نبً بعده سٌدنا دمحم

 وصحبه أجمعٌن، وبعد ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

 

 كان لتفضله ، حٌثسعد الساكنًالشكر والتمدٌر ألستاذي الدكتور  أتوجه بعمٌك وخالص

 فلم ٌبخل  ،، ومعلوماته المٌمةه النٌرهالة أكبر األثر فً إثرائها بأفكارباإلشراف على هذه الرس 

 .اه هللا عنً وعن زمالئً خٌر الجزاءبجهده أو نصائحه، جز

 

 وأتمدم بالشكر واالحترام والتمدٌر للسادة األفاضل أعضاء لجنة المنالشة المولرٌن على ما

 بذلوه من جهد فً لراءة رسالتً المتواضعة، وعلى ما سٌبدوه من ممترحات لٌمة بما ٌثري

 الرسالة .

 

                         ولرة جامعة اإلسراء، ممثلة بمسؤولٌها كما أتمدم بجزٌل الشكر والعرفان إلى جامعتً الم

 أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فٌها. وال ٌفوتنً أن أتوجه بالشكر والتمدٌر إلى كل من لدمو

ًّ المساعدة أو ساهم فً إبداء النصح والمشورة  فً مسٌرتً العلمٌّة، فجزاهم هللا عنً خٌرا.  إل
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 اإلهداء

 إلى أمً و أبً ...

اللٌالً لتطمئن عٌنً اً، ومن سهرنٌا من فجرا الصخر لٌحمٌا   

 ً م دربًتِ ألُ  وزرعا فً الروح كفاحا  

ًعمل ديهأُ لٌكم إ  

خوتً وأخواتً ...إإلى   

لتحامإا نفً جمعنا لوة وفً روح   

فعتنً لألمام هذه رسالتً أهدٌها لكمدكلماتكم   

 إلى زوجتً العزٌزة ... 

 ٌا بلسم جروحً .... وفرحة روحً

رفٌمة دربً وأم أطفالً وأنٌستً ٌا   

 رسالتً هً لن 

 إلى أبنائً ... لّرةُ عٌنً 

  إلى أصدلائً ....

 الذٌن ٌسعهم الملب وال تسعهم الصفحة  

ً  يهدأُ   النجاح هذا لكم جمٌعا
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 أهداء ز

 لائمة المحتوَات ح

 لائمة الجداول ن

 لائمة المٗحك م

 لائمة اٖشكال م

 الملخص باللؽة العربَة ن

 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

 الممدمة 2

 مشكلة الدراسة   4

 أهداؾ الدراسة  5

 أهمَة الدراسة 5



 ط
 

 ـرضَات الدراسة 6

 إنموذج الدراسة  7

 حدود الدراسة  8

 الدراسة محددات 8

 أجرائَة التعرَفات 8

 الفصل الثانً: اإلطار النظري والدراسات السابمة

 امفهوم التكلفة وتصنَفاتهالمبحث اْول:  11

 ماهَة التكالَؾ التفاضلَةنٍ: االمبحث الث 20

 ماهَة المرارالمبحث الثالث:  26
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 2 وصؾ المتؽَرات الدَموؼراـَة ْـراد عَنة الدراسة 53

للفمرات علً العوامل المستخلصة باستخدام توزَع لَم التحمَل )التشبعات(  56

 (Promaxالتدوَر بطرَمة )

3 

للعوامل التكالَؾ  KMOلَم الجذر الكامن والتباَن المفّسر ولَمة اختبار  58

 التفاضلَة و المجاٖت الممثلة ٔتخاذ المرارات أدارَة
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 دور إستخدام التكالٌف التفاضلٌة فً إتخاذ المرارات اإلدارٌة

" الشركات الصناعٌة األردنٌة المساهمة العاّمة فً" دراسة تطبٌمٌة   

 إعداد 

 دمحم أحمد حسن عوض

 الُمشرف

 الدكتور سعد عبد الكرٌم الساكنً

ص لخّ المُ   

، حَث إستخدام التكالَؾ التفاضلَة ـٍ إتخاذ المرارات أدارَة  دورتهدؾ هذه الدراسة بشكل رئَسٍ إلً بَان 

 رـض الطلبَات راء ، لرار لبول أوتحددت هذه الدراسة بخمس لرارات وهٍ )لرار التصنَع الداخلٍ أو الش

، لرار إضاـة أو إستبعاد أحد الخطوط أنتاجَة ، لرار معالجة منتج ثانوٌ أو بَعه ، لرار التسعَر( ـَما الخاصة

 َتعلك بالشركات الصناعَة اْردنَة المساهمة العاّمة.

حَث تم  راسة ،الد لجمع البَانات المتعلمة بموضوعة ذه الدراسة تم إستخدام أستبانومن أجل تحمَك أهداؾ ه

بورصة عمان ، وتم والمدرجة ـٍ  ناعَة اْردنَة المساهمة العاّمةعَنة من الشركات الصإستبانة علً  180توزَع 

 %( من أستبانات الكلَة الموزعة ، حَث تم83) إستبانة لابلة للتحلَل أحصائٍ أٌ ما نسبته  150إستعادة 

وإستخدام أختبارات والمعالجات أحصائَة   SPSSأحصائٍ   تفرَؽها وتحلَلها بإستخدام برنامج التحلَل

 .ت إحصائَة تدعم موضوع الدراسةالمناسبة بهدؾ الوصول إلً نتائج ذات دٖٖ

 توصلت الدراسة إلً عدة نتائج كان أهمها :ولد 

وأن مستوي  أن مستوي التكالَؾ التفاضلَة ـٍ الشركات الصناعَة اْردنَة المساهمة العاّمة  مرتفع ،  

مجاٖت إتخاذ المرارات أدارَة ـٍ الشركات الصناعَة اْردنَة المساهمة العاّمة مرتفع ، إذ كان مستوي لرار 

الشراء أو التصنَع ، ولرار لبول أو رـض الطلبَات الخاصة ، ولرار إضاـة أو إستبعاد أحد الخطوط أنتاجَة 

 ار معالجة منتج ثانوٌ أو بَعه متوسط . مرتفع ، بَنما كان مستوي لرار التسعَر ، ولر


