
 

١٢ 

تقوم الدراسات السابقة بإيضاح مشكلة البحث العلمي، كما أنھا تقوم بمساعدة  -٦
الباحث على معرفة المجاالت المتعلقة ببحثه كما أنھا تمده بعدد كبير من المصادر 

  والمراجع.
تقدم الدراسات السابقة للباحث مجموعة من األفكار التي قد تكون غائبة عنه،  -٧

  وبالتالي يستفيد منھا في بحثه العلمي.

تعد الدراسات السابقة مصدر إلھام للباحثين الجدد فھي تساعدھم على إكمال  -٨
  الدراسات التي بدأھا الباحثون السابقون.

على الباحث الجھد والوقت وذلك ألنھا تقدم معلومات  توفر الدراسات السابقة -٩
  جاھزة له.

  

  :اھمية البحث -سادسا

تعد أھمية كتابة البحث العلمي أحد خطوات كتابة البحث العلمي، حيث أن لھا جزء 
يقوم الباحث العلمي بكتابة األھمية  مخصص لكتابتھا في بداية البحث العلمي، إذ

وال سيما إلى اختيار موضوع  كتابة البحث العلميالتي من شأنھا أن دفعته إلى 
البحث العلمي دون غيره من المواضيع العلمية، حيث يتجه الباحث العلمي إلى 
كتابة أھمية البحث العلمي في نقاط من شأنھا أن تبين للقارئ الدوافع أيًضا التي 

 دعت الباحث العلمي إلى كتابة البحث العلمي بموضوعه.

بعرض الباحث العلمي بأھم ما يميز  تتمثل أھمية البحث العلميعالوة على ذلك، 
عن غيره من البحوث العلمية، ومن ھنا يمكن القول بأن  البحث العلمي الخاص به

خطوة كتابة أھمية البحث العلمي من الخطوات الھامة جًدا حيث أنھا تبين مدى 
ھا أن دعت الباحث قدرة الباحث العلمي على توعية القارئ بالضرورة التي من شأن

  العلمي إلى اختيار عنوان البحث العلمي دون غيره.
بمدى قوة السمات التي تخص موضوع البحث  كما وتمثل أھمية البحث العلمي

دون غيره من المواضيع العلمي، إذ أن الباحث العلمي يقوم بكتابة ما يميز   العلمي
الوصول إلى نھاية كتابة  بحثه وذلك وفق األھمية التي يرى أن بحثه سيحققھا عند

  البحث العلمي.
كتابة الباحث العلمي لخطوة أھمية البحث العلمي تختلف من  ويجدر القول بأن

وذلك ألن كل بحث علمي من شأنه أن يتناول موضوًعا معيًنا،  بحث علمي إلى آخر
وال شك أن الباحث العلمي يقوم بتوصيل ماھية موضوع البحث العلمي وماھية 

التي يتناولھا الباحث العلمي في البحث العلمي خاصته، إذ يدرك القارئ المشكلة 
بأن أھمية كتابة البحث من أھم الخطوات الواجب على الباحث العلمي اتباعھا من 
أجل كتابة بحث علمي على نحو متكامل. حيث تضفي خطوة أھمية كتابة الباحث 

البحث العلمي خاصته إذ أنھا  العلمي للبحث شيًئا من الثقة حول ما قام بكتابته في
  أحد المكونات التي تشكل بحًثا علمًيا متكاماًل.



 

١٣ 

  :اھداف البحث -سابعا

مثل أھداف البحث العلمي بنقاط الوصول المرجوة من كتابة البحث العلمي وال ت
سيما أن كل نقطة من تلك النقاط تمثل غرض من أغراض كتابة البحث العلمي 

ل إلى نھاية المطاف في مرحلة كتابة البحث العلمي المرجو تحقيقھا عند الوصو
وال سيما المرحلة التي كانت قد أخذت حيز كبير من مجھود الباحث العلمي وذلك 

  .من أجل الوصول إلى تحقيق أھداف البحث العلمي

ناك عديد من األمور الشكلية التي يجب على الباحث مراعاتھا عند كتابة أھداف ھ
 وضحھا كما يلي:وسوف ن البحث العلمي،

يجب أن يكون الھدف أو مجموعة األھداف التي يدونھا الباحث مرتبطة بمنھج . ١
  وموضوع البحث وال تحيد عنه.

يجب أن تكون األھداف قابلة للقياس الكمي ومرتبطة بفرضيات البحث؛ حتى . ٢
  يتحقق الغرض منھا في الحصول على النتائج بنھاية خطة الدراسة.

األھداف بشكل واضح بعيًدا عن المسميات واأللفاظ الغريبة  ينبغي أن تصاغ.٣
التي قد ال يفھما القارئ، وفي حالة ما إذا اضطر الباحث لذكر بعض المصطلحات 
العلمية غير المعروفة ضمن األھداف يجب أن يوضح داللتھا في الھوامش 

  السفلية.
لواقع العملي، من المھم أن تكون أھداف البحث العلمي قابلة للتحقيق في ا.٤

   والبعد عن األھداف الخيالية بعيدة المنال.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٤ 

  مكونات البحث:  الثالثالفصل 

  

  الصفحات االتية : المقدمات وتتكون مناوال 

  بحث نوانعنموذج بسيط لصفحة واالتي  : صفحة العنوان ١

  
  لبصرةاجامعة 

  اإلدارة واالقتصادكلية 
   قسم المحاسبة

  
  
  
  
  
  

  يض التكاليفالتكلفة المستھدفة وتحليل القيمة في تخفدور 
  
  
  
  
  

  تخرج مقدم الى مجلس قسم المحاسبة كجزء من متطلبات نيلبحث 
  علوم في المحاسبة البكلوريوس شھادة  

  
  
  

  الطالباعداد 
  علي عبد هللا محمد 

  
  
  اشراف

  د منذر جبار داغر-أ.م
  

  ه١٤٣٦                                                                     م٢٠١٩



 

١٥ 

  الية القرانيةا: صفحة  ٢

قرارات ( اقرار المشرف، اقرار رئيس القسم ، اقرار المقوم الا: صفحة  ٣
  )، اقرار لجنة المناقشة اللغوي، اقرار المقوم االحصائي

  الھداءا: صفحة  ٤

  لشكر والتقديرا: صفحة  ٥

  قائمة المحتويات صفحة:  ٦

  قائمة االشكال صفحة:  ٧

  جداولقائمة ال صفحة:  ٨

  صطلحات والمختصراتقائمة الم صفحة:  ٩

  لملخص باللغة العربيةا صفحة:  ١٠

  المقدمة صفحة:  ١١

  

  يتكون من االتي و لمتنا:  انياث

  .منھجية البحث والدراسات السابقة  االول :لفصل ا

  االول : منھجية البحثالمبحث 

  مشكلة البحث ١-١-١

  البحث ھدافا ٢-١-١

  البحث ھميةا ٣-١-١

  البحث رضيةف ٤-١-١

  البحث موذج ن ٥-١-١

  البحث لتعريفات االجرائية لمتغيرات ا ٦-١-١

  البحث دودح ٧-١-١

  صادر جمع البيانات والمعلوماتم ٨-١-١



 

١٦ 

  الدراسات السابقة:  لثانياالمبحث 

  لدراسات العربية ا ١-١-١

  الحنبيةالدراسات ا ٢-١-١

  الحالية لدراسةاھا مع حليل الدراسات السابقة ومقارنتت ٣-١-١

  . لجانب النظري للبحثا : لثانيالفصل ا

  . لجانب النظري للبحثا : لثالثالفصل ا

  .للدراسةلعملي الجانب ا : لرابعالفصل ا

  لتعريف بعينة البحث.ااالول : المبحث 

  .للدراسةلعملي الجانب ااالول : المبحث 

  .الستنتاجات والتوصياتا : لخامسالفصل ا

  .الستنتاجاتااالول : المبحث 

  .التوصياتاالول : المبحث 

  

   لمصادر والمالحقا:  اثاث

   الملخص والعنوان باللغة االنكليزية:  ابعار

  

  

  

  

  

  

  



 ياتالمحتوقائمة 
.......................................................................................................... 

 

 ض

  ياتوــــتـحــالمقائمة 

 

  رقم الصفحة  وعــوضــــالم

    المحتوىقائمة 
    قائمة األشكال
    قائمة الجداول

    قائمة المختصرات
    المقدمة

  الفصل االول: منھجية البحث والدراسات السابقة

    منھجية البحثالمبحث الثاني : 

    المبحث الثاني : الدراسات السابقة

  الفصل الثاني : 

  المبحث االول : 

  المبحث الثاني : 

  الفصل الثالث: 

  المبحث االول : 

  المبحث الثاني : 

  العملي للدراسة  بالجان : الرابعالفصل 

  الخامسالفصل 
  االستنتاحات والتوصيات

    االول :  االستنتاحات .المبحث 

    المبحث االول : التوصيات.

    المصادر



 ياتالمحتوقائمة 
.......................................................................................................... 

 

 ض

 
 قائمة االشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

١    

٢     

٣     

٤     

 
 قائمة الجداول 

رقم 
  الصفحة  عنوان الجدول  الجدول

١    

٢    

٣    

٤     

٥      

  

  

  



 ياتالمحتوقائمة 
.......................................................................................................... 

 

 ض

  

  

  قائمة المصطلحات واالختصارات

  المصطلح باللغة االنكليزية  العربيةالمصطلح باللغة 
مختصر 
  المصطلح

 Product Life Cycle Cost PLCCتكلفة دورة حياة المتنج

 Product Life Cycle  PLCدورة حياة المتنج

 Target Cost TCالتكلفة المستھدفة

 ENGINEERING VALUE VEھندسة القيمة 

 Activity  Based  Costing ABCالتكاليف على اساس االنشطة  

 Activity Base Managemen ABMعلى اساس االنشطة  االدارة 

 Activity Based  Budgeting ABBعلى اساس االنشطة  الموازنة 

 Bench Marking B Mالمقارنة المرجعية

 Total Quality Management TQMادارة الجودة الشاملة

 Just in time JITتقنية االنتاج بالوقت المحدد
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