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    االىداء

 أحمؿ مف إلى .. نتظارإ بدكف العطاء عممني مف إلى .. كالكقػار بالييبة اهلل كممو مف إلى       

 قدما يدفعني كاف مف ىإل آمالو، لو أحقؽ حتى يممؾ ما كؿ كىبني الذم إلى .. فتخارإ بكؿ سموإ

 تعميمي عمى سير الذم إلى قكة، بكؿ اإلنسانية إمتمؾ الذم اإلنساف إلى المبتغى، لنيؿ اْلماـ نحك

 يمد أف اهلل مف أرجك الحياة، في اْلكلى مدرستي إلى لمعمـ، تقديسو في مترجمة جساـ بتضحيات

 كفي اليـك بيا أىتدم نجـك مماتؾك كستبقى نتظارإ طكاؿ بعد قطافيا حاف قد ثماران  لترل عمرؾ في

لى الغد   والدي العزيزد.. اْلب كا 

لى الحب معنى إلى الحياة في مالكي إلى   كسر الحياة بسمة إلى .. التفػاني ك الحناف معنى كا 

 شيء، كؿ عمى صبرت التي إلى جراحي، بمسـ كحنانيا نجاحي سر دعائيا كاف مف إلى الكجكد

 خطكة تتبعني بالتكفيؽ، لي دعكاىا ككانت الشدائد، في سندم تككان الّرعاية حؽ رعتني التي

 مالؾ أعز أمي الحنان نبع كجيي في إبتسامتيا تذكرت كمما إرتحت مف إلى عممي، في خطكة

          الحبايب أغمى إلى الداريف في الجزاء خير عني اهلل جزاىا العيفك  بالقػم عمى

 تزاؿ كما  بخطكة خطكة الدرب سرت كمعؾ صغيرةال ػائبحق حممنا أف منذ رافقتني مف إلى        

 أم مثؿ أككف كبدكنؾ أنا أككف معؾ ..الحياة ىذه في دربي كرفيقة أختي إلى ..اآلف حتى ترافقني

 عمى أشكرؾ أف أريد نياية مشكارم في.. ضحكتيا في كالسعادة بعينيا التفػاؤؿ أرل مف إلى ،ءشي

  غيداء الصغيرة أختي.. اْلمؿ بنظرات حيلنجا تطمعت مف إلى النبيمة مكاقفؾ

 عمـ عممكني مف لىإ ... أنفسيـ عمى أثركني مف اهلل .. الى بعد كمالذم كقكتي سندم لىإ        

 البريئة كالنفكس الرقيقة الطاىرة القمكب لىإ ... الحياة مف أجمؿ ىك ما لي أظير مف لىإ ..الحياة

 …وخواتي خوتيإ    ..حياتي رياحيف لىإ..
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 وتقدير شكر

 اهلل أرسمو مف عمى كالسالـ كالصالة ة،سمطان كعظمة كجيو لجالؿ ينبغي كما هلل الحمد       

 .أجمعيف كصحبو الو كعمى، كالمرسميف اَلنبياء جميع كعمى ،لمعالمي رحمة

  المحتـر  ةجكد مصطفى عبدالحكيـ ر:الدكتك  الكريـ ْلستاذم جيدم ثمرة أىدم كما        

 اْلمؿ فيا زرع نفسي في اليأس دب ككمما لي فػأنارىا إليو لجأت أمامي الطريؽ تظممت ماكم الذم 

 بالرغـ لي كفره الثميف كقتو مف كمية طمبت كمما ك بيا زكدني  معرفة عف سألت ككمما قدما ْلسير

لى المحاسبو قسـ أساتذة كؿ إلى المتعددة؛ مسؤكلياتو مف  رالتغيي نجاح بذكر بأف يؤمف مف كؿ كا 

 ...أخرل أشياء  في تككف أف قبؿ أنفسنا كفي  ذكاتنا في ىي

 ر،نك  محمكد الدكتكر ستاذاْل بعميدىا ممثمة عماؿاْل لكمية كالتقدير الشكر بجزيؿ أتقدـ كما        

 .جميعا التدريسية الييئة عضاءأ لىا  ك ، مخمكؼ محمد الدكتكر المحاسبة قسـ رئيس لىا  ك 

مف جيد، فإف ُكنُت قد ؤِفقْت فمف  ُأشيدؾ بأني قد بذلت ما يسرَت لي يكأخيرنا ... الميـ إن       

، كسعيي فيو  ف ُكنُت قد أخطأُت أك قصرُت فمف عندم، الميـ اجعؿ عممي ىذا مقبكَلن ِعندؾ، كا 

 مشككرنا، مبتغينا بو كجيؾ الكريـ، كآخير دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.

ف أخطأنا ف  مف أنفسنا () فإف أصبنا فمف اهلل كا 
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أثر التكامل بين تقنيات إدارة التكمفة المتقدمة المبنية عمى أساس األنشطة عمى األداء 
 ات الصناعية المساىمة العامة األردنية التشغيمي في الشرك

 إعداد الطالبة:
 بوحمادأاسيل عبد الرحمن 
 إشراف:

 الدكتور عبد الحكيم مصطفى جودة
 ممخص

أثر التكامؿ بيف تقنيات إدارة التكمفة المتقدمة المبنية عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

، كقد ة المساىمة العامة اْلردنيةأساس اْلنشطة عمى اْلداء التشغيمي في الشركات الصناعي

اعتمدت الدراسة عمى عدد مف المتغيرات المستقمة كالتي تمثمت في تقنيات إدارة التكمفة المتقدمة 

 المبنية عمى أساس اْلنشطة كدراسة أثرىا عمى المتغير التابع اْلداء التشغيمي.

السنكية المالية لتقارير عتمدت عمى اإى اإلستبانة لجمع البيانات، كما عتمدت الباحثة عمإ

المساىمة الصناعية ستيدفت الدراسة الشركات إ(. 2018-2014عكاـ )كتحميؿ اْلداء التشغيمي لأل

، حيث (2018)( شركة لعاـ 63العامة اْلردنية كالمدرجة في سكؽ عماف المالي كالبالغ عددىا )

ستبانات لكؿ إ (4)بكاقع شركة  (35) الدراسة، كتـ تكزيع اإلستبانات عمىشكمت مجتمع كعينة 

عتماد عمى المنيج تـ اإلستبانة. إ (140)ستبانة صالحة لمتحميؿ مف أصؿ إ (124)تـ قبكؿ شركة. 

عمى مجمكعة مف اإلختبارات اإلحصائية عتماد كما تـ اإلالكصفي التحميمي، لتحميؿ البيانات، 

 لتحميؿ البيانات. (SPSS)مستخدمة برنامج ال

ى مجمكعة مف النتائج مف أىميا: أف الشركات الصناعية المساىمة كقد تكصمت الدراسة إل

س اْلنشطة حيث حققت أىمية العامة اْلردنية تطبؽ تقنيات إدارة التكمفة المتقدمة المبنية عمى أسا

حصائية بيف تطبيؽ تقنيات إدارة التكمفة إثر ذك دَللة متكسطة، كما أظيرت النتائج كجكد أنسبية 

 عمى أساس اْلنشطة، كاْلداء التشغيمي في تمؾ الشركات.المتقدمة المبنية 



 ى 

 

المساىمة العامة اْلردنية عمى تعزيز درجة الصناعية ف تعمؿ الشركات كأكصت الدراسة أ
تطبيؽ تقنيات إدارة التكمفة المتقدمة المبنية عمى اْلنشطة بيدؼ تحسيف اْلداء التشغيمي لدييا، 

كبة المستجدات في ىذه التقنيات رة التكمفة المتقدمة، كمكاستمرار في تطبيؽ تقنيات إداضركرة اإلك 
.جابي عمى تحسيف اْلداء التشغيمييإب الشركة منيا لما ليا مف تأثير ختيار ما يناسا  ك 


