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أثر استخدام تقنيات المحاسبة اإلدارية على اتخاذ الق اررات المالية في الشركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية
إعــداد الطالبة
العنود أحمد محمد المناصير
إشـــــراف
األستاذ الدكتور هيثم العبادي
الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى بيان أثر استخدام تقنيات المحاسبة اإلدارية على اتخاذ الق اررات
المالية في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي
التحليلي من خالل رجوع الباحثة إلى الكتب والمصادر والمجالت العلمية المحكمة ذات العالقة
بمفهوم تقنيات المحاسبة اإلدارية واتخاذ القرارات المالية ،وبلغ مجتمع الدراسة ( )67شركة من
الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
حيث قامت الباحثة باعتماد الطريقة العشوائية الختيار العينة حيث بلغت العينة ( )40شركة
من مجتمع الدراسة ،وقامت الباحثة بتوزيع ( )163استبانة على مديري الدوائر المالية ونوابهم
ومساعديهم ورؤساء أقسام دوائر المحاسبة ،واشتملت على فقرات تعكس متغيرات الدراسة للوصول
إلى نتائج هذه الدراسة ،تم استرجاع ( )163استبانة بنسبة ( )%100واستبعاد ( )17استبانة بنسبة
( )%10.4وذلك لعدم صالحيتها لالختبارات اإلحصائية .وذلك باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية
( ،)SPSSمن خالل اختبار االنحدار المتعدد.
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وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أهمها وجود أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α= 0.05الستخدام تقنيات المحاسبة اإلدارية (الموازنات التخطيطية ،وتحليل العالقة
بين الحجم والربح والتكلفة ( ،))CVPوالتكلفة المستهدفة) على اتخاذ الق اررات المالية في الشركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية.
وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان من أهمها ضرورة زيادة الوعي لدى
اإلدارات والقيادات في تلك الشركات بمفهوم استخدام تقنيات المحاسبة اإلدارية ،والسعي إلى تبني
أساليب متغير اتخاذ الق اررات المالية.
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Abstract
The study aimed at explaining the impact of the using accounting
managerial Technologies on financial decision making in Jordanian
industrial public shareholding companies. The study employed the analytical
descriptive approach where the researcher referred to books, sources and
scientific journals related to the concept of accounting managerial techniques
and financial decision making. The sample consisted of (67) Companies of
Jordanian industrial public shareholding companies.
The researcher distributed 163 questionnaires to the directors of the
financial departments, their deputies, assistants and the heads of departments
of the accounting departments, the questionnaires included items that reflect
the study variables to reach the results of this study. (163) questionnaire were
re by (100%) and exclusion of (17) questionnaires by (10.4%) because it is
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not valid for statistical tests. SPSS was used to analyze the collected data
through multiple regression testing.
The study reached the following results, the existence of a statistically
significant effect at the level of (α = 0.05) for the use of accounting
management techniques (planning budgets, analysis of the relationship
between size, profit and cost (CVP) Jordanian industrial public shareholding
companies.
In light of these results, the study recommended a number of
recommendations, the most important of which was the need to increase the
awareness of the departments and leaders at these companies in the concept
of using managerial accounting techniques, and seek to adopt the methods
of financial decision-making variable.
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