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  وقرارات التسعير فيالعوامل المؤثرة في قرارات التصنيع الداخلي أو الشراء 
  الشركات المساهمة الصناعية األردنية

  *أحمد حسن ظاهر وعبد الناصر ابراهيم نور  

  

  صـلخم
 تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف إلى العوامل المؤثرة في قرارات التصنيع الداخلي أو الشراء وقرارات
التسعير لدى الشركات الصناعية األردنية، ومدى تباين العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات المذكورة طبقاً لحجم وخبرة تلك 
الشركات،  ومدى ارتباط مجموعات العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات المذكورة بعضها ببعض، ومدى اختالف األهمية 

شركة صناعية أردنية، وقد تم ) 83(ت البحث فقد صممت استبانة ووزعت على ولتحقيق غايا. النسبية لتلك المجموعات
كما تم توجيه أسئلة معينة تخص عمليات التسعير % 82استبانة قابلة للتحليل اإلحصائي أي بمعدل استجابة ) 68(استعادة 

  .على المسؤولين في الشركات عينة الدراسة

عامالً مؤثراً في اتخاذ قرارات التصنيع الداخلي أو الشراء ) 17(وجود ، %95وقد أظهرت نتائج الدراسة وبمستوى ثقة 
عامالً تم بحثها، ومن هذه العوامل سعي الشركة باستمرار لتحسين جودة ) 23(لدى الشركات الصناعية األردنية من أصل 

ات داللة إحصائية بين كما تبين وجود فروقات ذ. السلعة وتصنيع السلعة في األردن بالجودة والمواصفات المطلوبة 
العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار المذكور طبقاً لحجم الشركة، بينما ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين تلك العوامل 

كما تم التوصل إلى وجود ارتباطات موجبة بين معظم مجموعات العوامل . طبقاً لخبرة الشركة في مجال التصنيع
وأيضاً خلصت الدراسة إلى أن .  وجود اختالف في األهمية النسبية للمجموعات المدروسةالمدروسة، باإلضافة إلى

اإلدارات العليا في معظم الشركات الصناعية هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات التسعير، وأن أكثر العوامل تأثيراً في 
عية غير المباشرة تعد أكثر عناصر اإلنتاج تأثيراً قرارات التسعير هي تكلفة الوحدة، وإن المواد األولية تليها التكاليف الصنا

  .في تكلفة المنتج

  .وعليه فإن المعلومات المحاسبية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في قرارات التسعير والتصنيع الداخلي أو الشراء

  .رارات التصنيع أو الشراء، التسعير، المحاسبة اإلدارية  ق:الكلمات الدالة

  
  مقدمـةال.  1

  
د سياسات التسعير وقرارات التصنيع الداخلي أو تع

الشراء المعتمدة في أي منشأة من منشآت األعمال إحدى أهم 
جوانب النشاط الذي تمارسه اإلدارة العليا واإلدارات التنفيذية، 
ذلك أن أثر هذه السياسات ال يتضمن عملية التسعير وقرارات 

 أثر في تحديد التصنيع وتحقيق اإليرادات، وما يتركه ذلك من
نتائج النشاط فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مجاالت أخرى مثل 
تحديد أي من المنتجات ينبغي بيعه، وإلى أي شريحة من 
المستهلكين ينبغي توجيهه، وما هي طرق البيع، وبواسطة أي 

من قنوات التوزيع، وحجم االستثمارات المطلوبة لذلك، وهذا 
ات اإلنتاج والبيع والتمويل التفاعل سوف يترك أثراً في سياس

واإلعالن، وغيرها من السياسات التي تعتمد على قرارات 
  ).Proctor, 2006(التسعير والتصنيع 

إلى جانب ما تقدم فإن سياسة التصنيع والتسعير تعد أحد 
العوامل التي يمكن للقرارات أن تبنى عليها والتي تمثل 

لتسويقية كما أن بمجملها جزءاً من خطة الشركة اإلنتاجية وا
أهمية كل عامل من عوامل سياسة التصنيع والتسعير قد 

  .تتغير من مرحلة إلى أخرى ضمن دورة حياة المنتج
وفي هذا المجال فإن إدارة التسويق واإلنتاج سوف تكون 
بحاجة إلى ذلك النوع من المعلومات المحاسبية التي تساعدها في 

 يمكن إلدارة المنشأة تحديد أفضل مجموعة من القرارات التي
اتخاذها، بخصوص متطلبات التصنيع والتسعير والمتغيرات 

  .المؤثرة فيها، ولكل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج

كلية األعمال، قسم المحاسبة، الجامعة األردنية؛ وكلية العلوم  * 
اإلدارية والمالية للدراسات العليا، قسم المحاسبة، جامعة الشرق 

تاريخ استالم البحث . عمان، األردناألوسط للدراسات العليا، 
  . 16/1/2008، وتاريخ قبوله 24/9/2007

  .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/ مي عمادة البحث العل2009 ©
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وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن مناقشة سياسة التسعير 
والتصنيع الداخلي أو الشراء بكل أبعادها مهمة صعبة، وذلك 

دارية والفنية ودراسات لتداخل الكثير من العوامل اإل
المستهلك والجدوى االقتصادية بعضها مع البعض اآلخر، إال 
أن بعض الجوانب األساسية في الدور الذي يمكن أن تلعبه 
المعلومات المحاسبية في هذا المجال وطرق الوصول إلى 
اسعار البيع التي تستند إلى التكلفة وأساليب احتسابها يمكن 

   .(Gillion and Kimberly 2001)الخوض فيه
ويعتمد اتخاذ قرارات التصنيع داخلياً أو الشراء من 
الخارج، والتسعير على عوامل متعلقة بالتكلفة عادة وعوامل 
أخرى غير كمية مثل مدى االعتماد على الجهات الخارجية 
بتزويد الشركة بما تحتاجه بشكل منتظم وعند الطلب، ومدى 

لمواد المشتراة من الخارج الرقابة على جودة األجزاء أو ا
ظاهر، (ومدى المنافسة في السوق ووجود البدائل للمنتج 

  ).2004أبو نصار، (، )2002
وتعد قرارات التصنيع داخلياً أو الشراء من الخارج 
والتسعير بمثابة قرارات استراتيجية يجب اتخاذها بعناية فائقة 

د على بسبب تأثيرها البالغ على الشركة من ناحية االعتما
نفسها أو االعتماد على الغير لتلبية حاجاتها باإلضافة إلى 

 ,Hilton)لى إيرادات الشركة وحصتها بالسـوقالتأثير ع

2005) ،(Atkinson et al., 2004) .تأثر اتخاذ القرارات يو
المذكورة عادة بعدة عوامل مؤثرة مثل وجود طاقة غير 

 تلجأ بعض مستغلة ومدى وجود بدائل للمنتج بالسوق، فقد
الشركات إلى التصنيع الداخلي فقط في حالة عدم وجود 
فرصة أفضل الستغالل الطاقات والموارد المتاحة، كما قد 

  .تحدد سعراً عالياً في حالة عدم وجود بدائل للمنتج بالسوق
  

  أهمية الدراسة. 2
  

تكمن أهمية الدراسة بأنها قد تكون المحاولة األولى من 
لباحثين التي تحاول التعرف على نوعها على حد علم ا

العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء 
وقرارات التسعير لمنتجات الشركات الصناعية لدى الشركات 
الصناعية األردنية، ذلك القرار االستراتيجي الذي يجب على 
الشركة اتخاذه بعناية بالغة بسبب تأثيره الكبير على استمرار 

ل الشركة واعتمادها على نفسها لتلبية حاجاتها، وإن أعما
محاولة البحث في هذا المجال في األردن سوف يسد فراغاً 
في دولة تفتقر مكتباتها إلى مثل هذه الدراسات، إضافة إلى ما 
تشمله هذه الدراسة من توصيات واقتراحات قد تساعد متخذي 

تركيز على القرارات في الشركات الصناعية األردنية على ال

العوامل الرئيسة والمهمة عند اتخاذ  القرار بالتصنيع الداخلي 
أو الشراء وتأثيرها على قرار التسعير مما يساعد في زيادة 
وتحسين قدرتها اإلنتاجية والتنافسية، مما يؤثر على عملية 
إشباع رغبات المستهلكين وأيضا تأثيرها على االقتصاد 

  .الوطني
  

  مشكلة الدراسة
  :ل هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التاليةتحاو

ما هي العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي  .1
 أو الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية؟

 هل تختلف العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع  .2
الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية 

 تلك الشركات؟باختالف الحجم والخبرة ل
هل يوجد ارتباط بين مجموعات العوامل المؤثرة في  .3

اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات 
 الصناعية األردنية؟

هل تختلف األهمية النسبية لمجموعات العوامل المؤثرة  .4
في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى 

 الشركات الصناعية األردنية؟
ل الشركات الصناعية األردنية األسس هل تستعم .5

 واألساليب العلمية في عملية التسعير؟
ماهي العوامل المؤثرة في قرارات التسعير وما دور  .6

كأحد العوامل ) محاسبة التكاليف(المعلومات المحاسبية 
  األساسية المؤثرة في القرارات؟

  
  أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
التعرف على العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع  .1

 .الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية
التعرف على مدى تباين العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار  .2

التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية 
 .األردنية طبقاً لحجم وخبرة تلك الشركات

باط بين مجموعات العوامل التعرف على مدى االرت .3
المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى 

 .الشركات الصناعية األردنية
التعرف على مدى اختالف األهمية النسبية لمجموعات  .4

العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو 
 .الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية

نة الشركات الصناعية باألسس التحقق من مدى استعا .5
 .واألساليب العلمية في عملية التسعير
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تحديد العوامل المؤثرة في قرارات التسعير في الشركات  .6
 .الصناعية وما مدى تأثير تلك العوامل

  
  الجانب النظري
  :سعير والمراجعات الدورية لألسعارسياسات الت

يتضمن هذا الجزء مناقشة الجوانب النظرية لعملية 
تخطيط للمنتجات الجديدة، ودورة حياة المنتج والتغيرات ال

والعوامل المؤثرة في تسعيره وطبيعة النظام الذي يمكن أن 
  .تستند إليه عملية التسعير والمراجعات الدورية لها

  :التخطيط بعيد المدى وقرارات المنتج الجديد
تتأثر عملية التخطيط في أي منشأة بعوامل كثيرة، وإن 

 العوامل والرقابة عليها ودراسة اإلنجاز السابق دراسة هذه
للمنشأة تمثل عملية مستمرة باتجاه صياغة إستراتجية لتحقيق 
األهداف، وتمثل خطة التسويق التي قد تتضمن برنامج 
تسويق المنتجات الجديدة، أحد العوامل التي تلعب دوراً مؤثراُ 

، كذلك (Dutta and Others 2002)في عملية التخطيط بالمنشأة 
فإن دراسة حياة منتج معين والمراحل التي يمر به وإدارة 
المتغيرات في مزيج التسويق، عبر دورة حياته اإلنتاجية 

  .ترتبط بعملية التخطيط ألرباح المنشأة والرقابة عليها
إن تقديم منتج جديد لغرض الموافقة على إنتاجه، قد ال 

ل، وإنما يكون بالضرورة ضمن خطة الشركة طويلة األج
يمكن تقديمه ضمن خطة الشركة التسويقية السنوية، وتضاف 

إن تقديم . تكاليفه إلى موازنة المصاريف الرأسمالية أيضاً
المنتج بأسلوب مختلف عما هو متعارف، أي ليس ضمن 

 من الممكن دراسته وتقييمه في سيجعلالخطة طويلة األجل، 
كما أن . رة فيهاظل األوضاع الحالية للمنشأة والعوامل المؤث

الجانب المهم الذي ينبغي أخذه بنظر االعتبار عند دراسة 
هو فيما إذا كان هذا ) االستثمار الجديد(وتقييم المقترح الجديد 

االستثمار سوف يتيح الحصول على عائد مقنع مقارنة بتكلفة 
رأس المال ومقارنة مع العائد على االستثمارات البديلة 

  ).2004المؤذن، (
  : اجعات الدورية لسعر البيعالمر

من المعروف أن سعر البيع ألي منتج ال يبقى ثابتاً، إذ أنه 
غالباً ما يخضع لمراجعات دورية لغرض تعديله بناًء على 
العوامل المؤثرة الالحقة لعملية توزيع المنتج في السوق، 
وغالباً ما تهتم مشاريع األعمال بمعالجة العوامل المؤثرة في 

ويق، كسعر البيع ومزيج المبيعات والتي سيدخل مزيج التس
وتحتاج ) I.Hwang and Mishra, 2002(المنتج الجديد ضمنها 

مراجعة األسعار بهدف تعديلها، بال شك، إلى نظام واضح 
يحدد مدى الحاجة إليها واألوقات المناسبة لذلك ضمن دورة 

من حياة المنتج، إالّ أن نظاماً كهذا يحتاج إلى جمع الكثير 
المعلومات الضرورية والمالئمة من قبل األجهزة المالية 
والمحاسبية والتسويقية، بشكل مستقل، وكل وفق تخصصه 
لتكون متوفرة ومهيأة وقت الحاجة إليها، ومثل هذا النظام قد 

  : يتطلب جمع وتحضير معلومات متنوعة مثل
للسنوات السابقة والمقارنات ) بالوحدات والقيمة(مبيعات  .1

القنوات التوزيعية واألسواق المختلفة والمقارنات بين 
  .بين الموازنات التخطيطية واألرقام الفعلية

  .أسعار المنافسين وظروف البيع .2
  .معلومات عن المستهلكين المتوقعين للمنتج .3
  .مبيعات الشركة التي تمت بأسعار تقل عما كان متوقعاً .4
  .حجم مشاركة الشركة في السوق .5
ية والمتوقعة من حيث ما تتضمنه من تكاليف المنتج الحال .6

  .تكاليف ثابتة ومتغيره
معلومات أخرى عن العمالء ورجال البيع ومواقف  .7

العمالء من أسعار الشركة ومخزون البضاعة تامة 
. الصنع والمعلومات الخاصة بالمشتريات الالحقة

)Lowengart and Mizrahi, 2005(  
لنظام هذه المعلومات توفر دون شك، قاعدة ضرورية 

المعلومات، الذي يمكن الرجوع إليه في مجال التسعير، 
ويبرز في مقدمة هذه المعلومات تلك األرقام التي تهتم 
باحتساب تكلفة المنتج، ذلك أن معظم الفقرات المشار إليها 
أعاله قد ال تكون مكتملة المنفعة مالم تعزز بالحسابات الدقيقة 

واحدة منه مع توضيحات عن تكاليف اإلنتاج وتكلفة الوحدة ال
  .كافية عن طرق احتسابها

  
  رق التسعيرط

هناك الكثير من األساليب الفنية المتوفرة لمساعدة اإلدارة 
في تحديد أسعار البيع يتميز بعضها بكونه عملياً أكثر في 
التطبيق ويمكن استخدامه بسهولة بينما يتميز البعض اآلخر 

ي تطبيقاته إلى بكونه مبنياً على أسس نظرية ويحتاج ف
رياضيات التفاضل والتمثيل الجبري للعوامل في عملية 

، األمر الذي يجعل استخدامها )Wright, 2003(التسعير 
يواجهه بعض الصعوبات، وبشكل عام فإن األساليب العملية 
للتطبيق والتي توفرها محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية 

  :هي
  . Full Costة التسعير على أساس التكلفة الكلي .1
  . Marginal Costالتسعير على أساس التكلفة الحدية  .2
، Additional Rateالتسعير على أساس نسبة اإلضافة  .3

Horngren ,Foster And Datar ( 2006 ).  
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  الدراسات السابقة. 3
  

اهتم عدد من الباحثين والدارسين المحليين بدراسة أثر 
جية في األداء العوامل التنظيمية واإلدارية واالستراتي

الطراونة، (المؤسسي في قطاع الصناعات اإلنتاجية والخدمية 
  ).1990، وعواملة، 1994، والشناق، 1996

أما فيما يتعلق بالدراسات المحلية حول العوامل المؤثرة 
في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء وأهمية المعلومات 

الشركات المحاسبية وتأثيرها على قرار التسعير لدى 
الصناعية األردنية فإنها على حد علم الباحثين غير متوفرة 
وذلك ألن مجال البحث الحالي وتطبيقاته ال تزال في بداية 
التطوير وقد يعزى ذلك إلى الحداثة النسبية لدخول الصناعة 

  .إلى األردن
أما في الدول المتقدمة صناعياً كالواليات المتحدة 

ها فقد تناول موضوع البحث العديد وبريطانيا واستراليا وغير
 Garve)من الدارسين، وعلى سبيل المثال فقد تناولت دراسة 

and Pitchford, 1995) اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء 
بينما تناولت . في ظل المنافسة التامة في السوق االسترالي

  تأثير اتخاذ قرار(Edwards, Battisti and Neely, 2004)دراسة
التصنيع الداخلي أو الشراء على قيمة المنشأة في بريطانيا، 

فقد تناولت ) Grossman and Helpman, 2005(أما دراسة 
اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء في ظل االقتصاد 
العالمي وتم بناء نموذج لذلك حيث تم التعرف على تأثير 

  . ذلك القراربعض العوامل كالموقع والتكلفة ما شابه في اتخاذ
وهي بعنوان ) Dileep G. Dhavale, 2005(أما دراسة 

 مدخل –مراعاة الكلفة في الحصول على الطاقة األمثل 
لخيارات التسعير، فقد صمم فيها الباحث نماذج متعددة 

  .لخيارات التسعير في بعض الشركات األوروبية
بعنوان الصعوبة والمرونة ) Tadelise, 2002(أما دراسة 

رار التصنيع الداخلي أو الشراء ركز الباحث فيها على في ق
عمليات التكلفة المختلفة، من حيث المساومة والمنافسة الناتجة 
من التغيرات المؤجلة والتبني عندما تكون عقود الشراء أو 

  .التصنيع الداخلي غير مكتملة في الشركات
بعنوان ) Mclvor, Humphreys et al., 1997(أما دراسة 

فقد " يم نموذج فعال لقرار التصنيع الداخلي أو الشراءتصم"
ركز الباحثان فيها على تبني القرار االستراتيجي في عملية 
التصنيع الداخلي أو الشراء في المؤسسة من خالل وصف 
نموذج وتحليل بعض العوامل االستراتيجية التي تؤثر على 
ربحية المنشأة حيث اقترحوا أربع خطوات مهمة في 

  :وذج هيـنمال
  .تحديد أهداف الشركة .1
 .معرفة قيمة التكلفة المناسبة .2
 .تحليل إجمالي التكلفة .3
 .تحليل الموردين المحتملين لضمهم كشركاء بالشركة .4

أما ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات األخرى أنها 
سوف تحاول التعرف على العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار 

رات التسعير في الشركات التصنيع الداخلي أو الشراء وقرا
  .المساهمة الصناعية األردنية

  
  فرضيات الدراسة

  :تبنى هذه الدراسة على الفرضيات العدمية التالية
  :الفرضية العدمية األولى

ال توجد عوامل مؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو 
  .الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية

  :الفرضية العدمية الثانية
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل المؤثرة ال

في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات 
  .الصناعية األردنية وبين حجم تلك الشركات

  
  :الفرضية العدمية الثالثة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل المؤثرة 
راء لدى الشركات في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الش
  .الصناعية األردنية وبين خبرة تلك الشركات

  
  :الفرضية العدمية الرابعة

ال يوجد ارتباط بين مجموعات العوامل المؤثرة في اتخاذ 
قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية 

  .األردنية
  

  :الفرضية العدمية الخامسة
 لمجموعات العوامل ال يوجد اختالف في األهمية النسبية

المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى 
  .الشركات الصناعية األردنية

  
  :الفرضية العدمية السادسة

ال توجد عوامل مؤثرة على قرارات التسعير في الشركات 
  .الصناعية األردنية
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  )1(الجـدول رقم 
   الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية االردنيةالعوامل المبدئية المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع

  رقم واسم المجموعة  الفقــرة
  .السلعة في األردن بالجودة والمواصفات المطلوبةيتم تصنيع  .1
 .تراعى المواصفات والمعايير الدولية عند انتاج السلعة .2
  .  تسعى الشركة باستمرار الى تحسين جودة السلعة .3

  
  عاييرمطابقة المواصفات والم. 1

 . تكلفة تصنيع السلعة أقل من تكلفة شرائها .4
 . تتوفر المواد الخام الالزمة الستمرارية التصنيع .5
 .تتوفر الكفاءات المؤهلة لتصنيع السلعة .6
 .تتوفر رؤوس األموال الالزمة للتصنيع .7
 .تستوعب الطاقة اإلنتاجية للمصنع عملية التصنيع .8
 .فة الشراءيزيد تذبذب أسعار العمالت األجنبية من تكل .9

 . تعيق الظروف اإلقتصادية السائدة عملية التصنيع .10
ال ينظر إلى تكلفة الفرصة الضائعة عند االختيار بين التصنيع           .11

  .الداخلي أو الشراء

  
  
  
  
  إمكانية التصنيع. 2

 .تتوفر المواد الخام الالزمة للتصنيع بالجودة المطلوبة .12
 .مالئمتتوفر المواد الخام الالزمة للتصنيع بالسعر ال .13
 .تتوفر المواد الخام الالزمة للتصنيع بالوقت المحدد .14
 .تتوفر المواد الخام الالزمة للتصنيع بالتقنية الحديثة .15
ال تحفز قوانين الجمارك وضريبة المبيعات األردنيـة علـى           .16

 .شراء المواد الخام الالزمة
يتم الحصول على المواد الخام الالزمة للتصنيع مـن خـالل            .17

 . األجلعقود شراء طويلة
 .ال يوجد احتكار للمواد الخام الالزمة للتصنيع .18
يمنح المورد تسهيالت لمـستوردي المـواد الخـام الالزمـة            .19

  . للتصنيع

  
توفر المواد الخام الالزمة للتصنيع     . 3

  الداخلي

 يثق المستهلك بالصناعة المحلية .20
  .اليشتري المستهلك البضاعة األجنبية إذا وجد بديل محلي .21

  لكرضا المسته. 4

 .ال تحد العالقات والمعاهدات الدولية من التصنيع المحلي .22
  .يحرص الصانع على حماية أسرار التصنيع الداخلي .23

  القوانين واألنظمة والتعليمات. 5

  
  منهجية الدراسة. 4

لغايات التعرف على العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار 
التصنيع الداخلي أو الشراء وقرارات التسعير وأهمية 

علومات المحاسبية وتأثيرها على قرارات التسعير لهذا الم
المنتج لدى الشركات الصناعية األردنية، وبعد استعراض 
الدراسات األجنبية السابقة في هذا المجال، ولعدم وجود 
دراسات محلية، فقد تم إجراء مقابالت شخصية مع بعض 
المسؤولين عن اتخاذ القرار المذكور في بعض الشركات 

ية األردنية حيث أمكن حصر خمس مجموعات من الصناع
قة المواصفات والمعايير، مطاب(العوامل الرئيسة وهي 

التصنيع، وتوفر المواد الخام الالزمة للتصنيع وإمكانية 

). الداخلي، ورضا المستهلك، والقوانين واألنظمة والتعليمات
وقد تم تحديد ثالٍث وعشرين فقرة لتكون مكونات هذه 

فقرات الدراسة ) 1(ويظهر جدول رقم . رئيسةالعوامل ال
المكونة للعوامل الرئيسة المبدئية المؤثرة على اتخاذ قرار 
  .التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية

أن الفقرات المبينة بالجدول ) 1(ويظهر الجدول رقم 
 متعلقة بالمجموعة الرئيسية األولى وهي) 3-1(ذوات األرقام 

مطابقة المواصفات والمعايير، بينما الفقرات ذوات األرقام 
متعلقة بالمجموعة الرئيسية الثانية وهي إمكانية ) 4-11(

وعند التحليل سوف تتم اإلشارة إلى فقرات . التصنيع، وهكذا
العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء 
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ولفحص ) 1( رقم عن طريق أرقامها المحاذية لها في جدول
فقد تم تصميم ) 1(فقرات العوامل المذكورة في جدول رقم 

استبانة احتوت على تلك الفقرات ووزعت على مجتمع 
شركة صناعية مسجلة في هيئة األوراق ) 83(الدراسة البالغ 

استبانة ) 68(، وقد تم استعادة 2004المالية األردنية لعام 
وقد طلب من كل %. 82قابلة للتحليل أي بمعدل استجابة 

شركة مشاركة بالدراسة، تقييم كل فقرة من فقرات العوامل 
على مقياس ليكارت، تتراوح درجات وجود هذه الفقرة، من 

)  درجات5ولها (وجهة نظر الشركة، ما بين موافق بشدة 
ولها (وهذا يعني أن هذه الفقرة مهمة جداً، وغير موافق بشدة 

ليست بذات أهمية على وهذا يعني أن الفقرة )  درجة1
ومن أجل الحصول على المعلومات الضرورية . اإلطالق

لغرض البحث وبهدف أن تكون اإلجابة واضحة فقد نظمت 
قائمة استقصاء مبسطة في محاور أسئلتها وفي طبيعة وعدد 
هذه األسئلة ولذلك فقد تضمنت القائمة خمسة أسئلة صممت 

 التسعير وأهمية لتكون قريبة من الغرض المنشود وهو قرار
المعلومات المحاسبية في اتخاذ هذا القرار وقد تم ترتيب 
بعض البنود األساسية في االستمارة بالشكل الذي أعطيت فيه 

وهكذا ) 3(للبند رقم ) 3(والدرجة ) 4(للبند رقم ) 4(الدرجة 
لبقية البنود بالشكل الذي تتناسب فيه الدرجة المعطاة لكل بند 

  .مع أهمية البند
  ياس متغيرات الدراسةق

العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو 
في ) Likert scale(لقد تم استعمال مقياس ليكارت : الشراء

استبانة الدراسة لإلجابة المتعلقة بتاثير العوامل في اتخاذ قرار 
  :التصنيع الداخلي أو الشراء وأعطيت الدرجات التالية

  اإلجابـــة
دد عـ
  جاتالدر

  ات درج5  )تأثير العامل بالغ جداً(موافق بشدة 

   درجات4  )تأثير العامل بالغ(موافق 

   درجات3  )تأثير العامل قليل(محايد 

  ة درجـ2  )ال يوجد تأثير للعامل(غير موافق 

   درجـة1  )ال يوجد تأثير للعامل إطالقاً(غير موافق بشدة 

ؤشر على  تم استعمال رأسمال الشركة كم:حجم الشركة •
حجم الشركة، وقد تم تقسيم رأس المال إلى ثالثة أقسام 

  : كما يلي
 دينار يمثل حجم الشركة 100000رأس المال أقل من 

 دينار إلى 100000الصغير، بينما إذا كان رأس المال 
مليون دينار فهو يمثل حجم الشركة المتوسط، في حين 

و يمثل إذا كان رأسمال الشركة أكثر من مليون دينار فه
  حجم الشركة الكبير

 لقد تم تقسيم الخبرة :الخبرة العملية في مجال التصنيع •
العملية إلى فئتين، الفئة األولى وتضمن الخبرة العملية 

 سنوات وتمثل الشركات ذات الخبرة 5التي هي أقل من 
 5العملية القليلة، بينما الفئة الثانية تضم الخبرة العملية 

الشركات ذات الخبرة العملية سنوات أو أكثر وتمثل 
  .الكبيرة

  أسلوب الدراسة اإلحصائي
ألغراض استخالص نتائج الدراسة من البيانات فقد تم 

للتحليل اإلحصائي حيث تم إيجاد ) SPSS(استخدام برنامج 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات االستبانة 

يع الطبيعي وتم عمل اختبار المصداقية ألفاً واختبار التوز
كما تم استعمال ). سميرنوف-اختبار كولموجروف(لإلجابات 
لتحديد تأثير العوامل المختلفة في اتخاذ قرار ) t(اختبار 

التصنيع الداخلي أو الشراء، باإلضافة الستعمال تحليل 
االرتباط وتحليل العوامل واختبارات كروسكال واليس ومان 

ائمة استقصاء ويتني الستخالص النتائج، كما صممت ق
مبسطة للتحقق من أهمية المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرار 
التسعير والعوامل المؤثرة به في الشركات الصناعية 

  .األردنية
  

  عرض النتائج ومناقشتها. 5
  :ار ثبات ومصداقية النتائجتباخ  . أ

لقد تم في البداية عمل استبانة أولية وعرضت على خبراء 
لداخلي أو الشراء في بعض الشركات ومتخذي قرار التصنيع ا

الصناعية األردنية باإلضافة إلى عرضها على خبراء في 
المحاسبة اإلدارية لدى بعض الجامعات األردنية، وبعد 
تنقيحها تم توزيعها على متخذي قرار التصنيع الداخلي أو 
الشراء وقرارات التسعير لدى الشركات الصناعية األردنية، 

) 83(تبانة على مجتمع الدراسة البالغ حيث تم توزيع االس
شركة صناعية مسجلة في هيئة األوراق المالية األردنية لعام 

استبانة قابلة للتحليل ) 68(، وقد تم استعادة 2004
  %.82اإلحصائي، أي بمعدل استجابة 

والختبار مدى مصداقية نتائج االستبانة واالرتباط بين 
امل ارتباط ألفا كرونباخ أسئلتها المختلفة فقد تم اعتماد مع

وهذه % 84.56ألسئلة االستبانة، وتبين أن قيمة ألفا تعادل 
طبقاً لما %) 60(تزيد عن النسبة المقبولة إحصائياً وقدرها 

وهذا يعني أنه لو قمنا بتوزيع ) Sekaran, 2003(تؤكده 
االستبانة على عينة أخرى غير التي تم اختيارها في هذه 
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  .صل على نفس النتائج لهذه الدراسةأن نح%) 84.56(مختلفة فإن هناك احتماالً نسبته الدراسة وفي أوقات 
  

  )2(الجـدول رقم 

  ر التصنيع الداخلي أو الشراء لدىالمحسوبة للعوامل مؤثرة في اتخاذ قرا) t(الوصف اإلحصائي وقيمة 

  الشركات الصناعية األردنية

  المحسوبة) t(قيمة   ي لإلجاباتاالنحراف المعيار  متوسط اإلجابات  رقم الفقرة
1  4.38  0.65  *17.615  
2  2.29  0.71  *14.955  
3  4.65  0.69  *19.799  
4  4.03  1.05  *8.080  
5  3.68  1.38  *4.054  
6  4.06  0.81  *10.803  
7  3.76  1.20  *5.262  
8  3.76  1.15  *5.495  
9  4.09  0.96  *9.369  
10  3.82  1.11  *6.143  
11  2.76  1.09  -1.773  
12  3.88  1.11  *6.535  
13  3.38  1.07  *2.959  
14  3.41  1.12  *3.024  
15  3.53  1.07  *4.074  
16  3.32  1.21  *2.196  
17  2.88  1.17  -0.832  
18  2.97  1.13  -0.214  
19  3.15  1.07  1.135  
20  3.26  0.99  *2.212  
21  3.09  0.96  0.760  
22  3.09  1.39  0.532  
23  4.41  0.92  *12.681  

 % .95داللة إحصائية عند مستوى ثقة ذات * 

  
اختبار التوزيع الطبيعي للعوامل المؤثرة في اتخاذ   . ب

قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات 
  ):سميرنوف- اختبار كولموجروف(الصناعية األردنية

بين اختبار التوزيع الطبيعي لإلجابات على كل فقرة من 
ار التصنيع الداخلي أو فقرات العوامل المؤثرة في اتخاذ قر

الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية وباستخدام مستوى 
ان توزيع اإلجابات المتعلقة بكل فقرة منها ال يتبع % 95ثقة 

المحسوبة لكل ) p(التوزيع الطبيعي وذلك كون قيمة االحتمال 
وهي قيمة مستوى المعنوية المستخدم % 5منها كانت أقل من 
وحيث ) 2000المنيزل، (صائي لهذه الدراسة في التحليل اإلح

 30 شركة، وهو أكثر من 68أن عدد مفردات العينة هو 
مفردة والذي يعتبر إحصائياً الحد الفاصل بين الحجم الصغير 
والحجم الكبير للعينات، وعليه فإنه يمكن استخدام االختبارات 

لفحص مدى تأثير ) t(اإلحصائية المعلمية مثل اختبار 
ل الموجودة بالدراسة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي العوام

  :ثالًالشركات الصناعية األردنية، انظر مأو الشراء لدى 
)Berenson and Levine, 1999, p.351 ( حيث يمكن في

هذه الحالة افتراض أن توزيع اإلجابات يقترب من التوزيع 
ة من االختبارات الصلبة القوي) t(الطبيعي، ويعتبر اختبار 

)Robust (ة في هذه الحالة والمناسب) ،2000المنيزل.(  
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  )3(الجـدول رقم 

  رتبة المتوسط لإلجابات طبقاً لحجم الشركة الصناعية وقيمة اخبتار كروسكال واليس

 K-Wقيمة اختبار   رتبة المتوسط لحجم الشركة  )العامل(رقم الفقرة 
    كبير  متوسط  صغير  
1  21.50  35.20  37.55  *6.490  
2  19.70  30.60  40.45  *12.194  
3  29.10  33.90  36.24  1.781  
4  32.70  40.30  31.92  2.750  
5  16.70  30.80  41.13  *14.232  
6  26.10  33.90  37.03  2.963  
7  11.50  35.90  39.82  *18.166  
8  21.30  34.40  38.03  *6.209  
9  44.10  32.20  33.18  3.168  

10  44.70  42.90  27.39  *12.404  
11  44.90  40.60  28.55  *8.808  
12  18.50  31.50  40.29  *11.704  
13  25.50  34.60  36.80  2.900  
14  18.50  34.10  38.92  *9.102  
15  16.30  33.70  39.71  *12.630  
16  36.70  41.90  30.03  5.144  
17  40.70  29.60  35.45  2.501  
18  29.10  29.70  38.45  3.768  
19  29.90  30.20  37.97  2.863  
20  25.50  29.20  39.66  *6.733  
21  16.70  36.50  38.13  *10.613  
22  41.50  31.70  34.13  1.752  
23  27.50  34.50  36.34  2.076  

  8.034*  39.29  32.80  19.70  كل الفقرات

  %.95ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة * 

  
  :اخبتار الفرضيات وعرض النتائج. ج

  : اختبار الفرضية األولى. 1    
  :لفرضية العدمية األولىا

ال توجد عوامل مؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي "
  ".أو الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية

لفحص الفرضية العدمية األولى ) t(لقد تم استعمال اختبار 
 هو اكثر من الحد 68المذكورة باعتبار أن حجم العينة 

راض أن توزيع  مفردة بافت30المطلوب إحصائياً يعادل 
اإلجابات يقترب من التوزيع الطبيعي حيث يمكن عندها 

 ,McClave and Benson, 1985)استعمال االختبارات المعلمية 

p.307 and Berenson and Levine, 1999, p.351).  
المتوسط (الوصف اإلحصائي ) 2(ويبين جدول رقم 
اختبار إلجابات أسئلة االستبانة، وقيمة ) واالنحراف المعياري

)t (المحسوبة لكل فقرة.  
أن أعلى متوسط لإلجابات على ) 2(يتبين من جدول رقم 

العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء 
للفقرة رقم ) 4.65(لدى الشركات الصناعية األردنية قد بلغ 

  .ركة باستمرار لتحسين جودة السلعةوهي سعي الش) 3(
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  )4(الجـدول رقم 

  رتبة المتوسط ومجموع الرتب لإلجابات طبقاً لخبرة الشركات الصناعية ونتائج اختبار مان ويتني

  رقم الفقرة  مجموع الرتب  رتبة المتوسط للشركة

  خبرة كبيرة  خبرة قليلة  خبرة كبيرة  خبرة قليلة

  قيمة اختبار مان ويتني

1  44.75  33.13  358  1988  158  
2  34.25  34.53  274  2072  238  
3  35.50  34.37  284  2062  232  
4  25.25  35.73  202  2144  166  
5  36.25  34.27  290  2056  226  
6  37.50  34.10  300  2046  216  
7  29.75  35.13  238  2108  202  
8  27.25  35.47  218  2128  182  
9  41.75  33.53  334  2012  182  
10  26.50  35.57  212  2134  176  
11  47.50  32.77  380  1966  *136  
12  34.25  34.53  274  2072  238  
13  45  33.10  360  1986  156  
14  35.75  34.33  286  2060  230  
15  30.50  35.03  244  2102  208  
16  28.75  35.27  230  2116  194  
17  39.50  33.83  316  2030  200  
18  46.25  32.93  370  1976  146  
19  30.50  35.03  244  2102  208  
20  53.50  31.97  428  1918  *88  
21  38.25  34  306  2040  210  
22  32.25  34.80  258  2088  222  
23  40.75  33.67  326  2020  190  

  236  2066  280  34.43  35  كل الفقرات
  %.95ذات داللة احصائية عن مستوى ثقة * 

  
وكان تشتت اإلجابات على هذه الفقرة مقاساً باالنحراف 

شتت في وهو ثاني أقل ت) 0.69(المعياري لإلجابات يعادل 
اإلجابات ويعني ذلك وجود اتفاق عام بين الشركات الصناعية 

) t(وبمقارنة قيمة . األردنية على األهمية البالغة لهذا العامل
الجدولية البالغة ) t(بقيمة ) 67(المحسوبة عند درجات حرية 

) 17(، يتضح أن هنالك %5عند مستوى داللة ) 1.645(
ثر تأثيراً بالغاً في اتخاذ فقرة مبدئية تؤ) 23(فقرة من أصل 

قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية 
وعليه نستطيع القول أن الشركات الصناعية . األردنية

األردنية تأخذ باالعتبار كافة العوامل المذكورة في جدول رقم 

 19و 18و 17و 11(، ما عدا العوامل ذوات االرقام )1(
  ).22و 21و

إننا نرفض الفرضية العدمية األولى ونقبل وبشكل عام ف
بوجود عوامل مؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو 
الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية، وهذه العوامل هي 

  %.95ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة 
  

  اختبار الفرضية الثانية. 2
  الفرضية العدمية الثانية

 إحصائية بين العوامل المؤثرة ال توجد عالقة ذات داللة"
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في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات 
  ".الصناعية األردنية  وبين حجم تلك الشركات

نظراً ألن توزيع اإلجابات ال يتبع التوزيع الطبيعي بناء 
، فقد تم استعمال )سميرنوف-كولموجروف(على نتائج اختبار 

وهو أحد ) Kruskal Wallis H Test(اختبار كروسكال واليس 
  .االختبارات الالمعلمية لفحص الفرضية العدمية الثانية

رتبة المتوسط لإلجابات طبقاً ) 3(ويوضح جدول رقم 
لحجم الشركة الصناعية األردنية ونتائج فحص كروسكال 

وتجدر اإلشارة إلى أن توزيع عينة الدراسة ). K-W(واليس 
شركات ) 2(لحجم الصغير، وشركات ذات ا) 1: (كان كالتالي

  .شركات ذات الحجم الكبير) 3(سط، وذات الحجم المتو

  
  )5(الجـدول رقم 

  ار التصنيع الداخلي أوالشراء لدىمعامالت االرتباط بين مجموعات العوامل المؤثرة في اتخاذ قر
  الشركات الصناعية األردنية

  5  4  3  2  1  المجموعة

1  1          
2  *0.358  1        
3  *0.453  *0.415  1      
4  *0.399  *0.240  *0.243  1    
5  *0.360  0.103  *0.329  0.024  1  

  %.95ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة *

  
 اختبار كروسكال نتيجة) 3(يتضح من بيانات جدول رقم 

د فروقات ذات واليس لكافة الفقـرات مجتمعة بأنه توجـ
فة تلداللة إحصائية بين الشركات الصناعية األردنية مخ

رات ذوات األرقام الحجم، ويعـزى ذلك إلى الفقـ
ويبدو من ). 21و20و15و14و12و11و10و8و7و5و2و1(

أن العامل األكثر اختالفاً بين أحجام الشركات ) 3(جدول رقم 
وهو توفر رؤوس األموال الالزمة ) 7(المختلفة هو رقم 

للتصنيع والذي فيه قيمة اختبار كروسكال واليس تعادل 
وهي القيمة األعلى لهذا االختبار في الجدول  18.166

للشركات ذات ) 7(المذكور، حيث رتبة المتوسط للعامل رقم 
مقارنة مع رتبة المتوسط ) 39.82(الحجم الكبير تعادل 

للعامل المذكور للشركات ذات الحجم المتوسط والتي تعادل 
، في حين أن رتبة المتوسط للعامل المذكور )35.90(

  ).11.50( الحجم الصغير تعادل للشركات ذات
) 7(تشير رتبة المتوسط للعامل رقم ) 3(من جدول رقم 

ان الشركات الصناعية األردنية ذات الحجم الكبير تتوفر فيها 
رؤوس األموال الكبيرة مما يشجعها على شراء اآلالت 
والمعدات الالزمة للتصنيع أكثر من الشركات ذات الحجم 

 فإن إمكانية التصنيع لدى الشركات المتوسط والصغير، وعليه
كبيرة الحجم هي أعلى منها لدى الشركات األخرى المتوسطة 

  .والصغيرة الحجم
وباختصار فإننا نرفض الفرضية العدمية الثانية ونقبل 
الفرضية البديلة القائلة بوجود عالقة ذات داللة احصائية بين 

أو الشراء العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي 
  . األردنية وبين وحجم تلك الشركاتلدى الشركات الصناعية

  
  :اختبار الفرضية الثالثة.3

  :الفرضية العدمية الثالثة
ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين العوامل المؤثرة "

في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات 
  ".كاتالصناعية األردنية وبين خبرة تلك الشر

نظراً ألن توزيع اإلجابات ال يتبع التوزيع الطبيعي كما 
سميرنوف، فقد تم -اتضح من نتائج اختبار كولموجروف

 وهو (Mann-Whitney U Test)استعمال اختبار مان ويتني
  .أحد االختبارات الالمعلمية لفحص الفرضية العدمية الثالثة

 رتبة المتوسط ومجموع الرتب) 4(ويوضح جدول رقم 
لإلجابات طبقاً لخبرة الشركة الصناعية ونتائج اختبار مان 

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الشركات الصناعية . ويتني
 5األردنية التي تقل خبرتها العملية في مجال التصنيع عن 

، بينما بلغ عدد الشركات )8(قد بلغ ) خبرة قليلة(سنوات 
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في مجال الصناعية األردنية التي تساوي خبرتها العملية 
  ).60(ما يعادل ) خبرة كبيرة( سنوات أو أكثر 5التصنيع 

ومن فحص كافة العوامل ) 4(يتضح من جدول رقم 
ويتني بأنه ال توجد عالقة ذات -مجتمعة باستعمال اختبار مان

داللة احصائية بين العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع 
ردنية وبين الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية األ

  .خبرة تلك الشركات
) 4جدول رقم (ويتبين أيضاً من نتائج اختبار مان ويتني 

ت ذات داللة احصائية للفقرات كل على حدة، بأن هناك فروقا
بين الشركات الصناعية األردنية طبقاً % 95عند مستوى ثقة 

لخبرتهم العملية في مجال التصنيع في فقرتين فقط وهما فقرة 
وتشير إلى عدم النظر إلى تكلفة الفرصة الضائعة ) 11(رقم 

عند االختيار بين التصنيع الداخلي أو الشراء، وفقرة رقم 
  .المستهلك يثق بالصناعة المحليةوتشير إلى أن ) 20(

فإن رتبة المتوسط للشركات ) 11(فبالنسبة للفقرة رقم 
وهي أعلى من ) 47.50(الصناعية ذات الخبرة القليلة تعادل 

رتبة المتوسط للشركات الصناعية ذات الخبرة الكبيرة والتي 
وهذا يعني انه ال يوجد فرص كثيرة ضائعة ) 32.77(تعادل 

ية ذات الخبرة القليلة حتى تنظر في تكلفة للشركات الصناع
الفرصة الضائعة عند االختيار بين التصنيع الداخلي أو 

  .الشراء
فإن أيضاً رتبة المتوسط ) 20(أما بالنسبة للفقرة رقم 

) 53.50(للشركات الصناعية ذات الخبرة القليلة والتي تعادل 
ة هي أعلى من رتبة المتوسط للشركات الصناعية ذات الخبر

وهذا يعني أن الشركات ) 31.97(الكبيرة والتي تعادل 
الصناعية ذات الخبرة القليلة تحاول إرضاء المستهلك أكثر 
ليثق بالصناعة المحلية حتى تستطيع المنافسة والبقاء في 

  .السوق مقارنة مع الشركات الصناعية ذات الخبرة الكبيرة
تائج اختبار وبشكل عام بالنسبة للفرضية الثالثة بناًء على ن

) 4(مان ويتني لكل الفقرات مجتمعة وكما يظهره جدول رقم 
فإننا نستطيع استنتاج انه ال توجد فروقات ذات داللة احصائية 

بين الشركات الصناعية األردنية % 95عند مستوى ثقة 
مختلفة الخبرة العملية في مجال التصنيع، ولذلك تقبل 

  .الفرضية العدمية الثالثة
  

  فرضية الرابعةاختبار ال .4
  الفرضية العدمية الرابعة

ال يوجد ارتباط بين مجموعات العوامل المؤثرة في اتخاذ "
قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية 

  ".األردنية

الختبار الفرضية العدمية الرابعة فقد تم استخدام معامل 
بيرسون للتحقق من مدى وجود ارتباط بين مجموعات 

امل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء العو
وسوف يتم اإلشارة إلى . لدى الشركات الصناعية األردنية

مجموعات العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي 
عن طريق األرقام ) 1(أو الشراء والمذكورة في جدول رقم 

) 5(المحاذية لها في الجدول المذكور ويبين جدول رقم 
معامل ارتباط بيرسون بين مجموعات العوامل المؤثرة في 
اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء المذكور في جدول 

  ).1(رقم
أن معامالت االرتباط بين كافة ) 5(يتبين من جدول رقم 

مجموعات العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي 
دنية ذات داللة أو الشراء لدى الشركات الصناعية االر

، ماعدا االرتباط بين %95احصائية عند مستوى ثقة 
وهي القوانين واالنظمة والتعليمات ) 5(مجموعة العوامل رقم 

, وهي إمكانية التصنيع) 2(وكل من مجموعة العوامل رقم 
  .وهي رضا المستهلك) 4(ومجموعة العوامل رقم 

أن كافة معامالت ) 5(ويتضح ايضا من جدول رقم
تباط بين مجموعات العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار االر

التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية االردنية 
وهو ) 0.453(هي موجبة، وأن أعلى معامل ارتباط يعادل 

وهي مطابقة المواصفات والمعايير ) 1(بين مجموعة العوامل
زمة وهي توفر المواد الخام الال) 3(وبين مجموعة العوامل 

فكلما زاد توفر المواد الخام الالزمة . للتصنيع الداخلي
للتصنيع المحلي كلما تم تصنيع السلعة بالمواصفات والمعايير 

  .المحلية والدولية المطلوبة
أن أدنى معامل ارتباط ذو ) 5(كما يتضح من جدول رقم 

بين ) 0.240(قد بلغ % 95داللة احصائية عند مستوى ثقة 
وهي امكانية التصنيع وبين ) 2(رقم مجموعة العوامل 

وعليه فاننا . وهي رضا المستهلك) 4(مجموعة العوامل رقم 
نستطيع القول بأن هناك عالقة موجبة بين امكانية التصنيع 

فكلما كان هناك امكانية للتصنيع بتكلفة , ورضا المستهلك
  .معقولة وبجودة مناسبة كلما أدى ذلك الى رضا المستهلك

ننا نستنتج أن هناك ارتباطات موجبة بين وباختصار فإ
كافة مجموعات العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع 

ماعدا , الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية االردنية
االرتباطات بين القوانين واألنظمة والتعليمات من جهة وكل 
من إمكانية التصنيع ورضا المستهلك من جهة ثانية التي ليس 

، وعليه فإننا %95ا داللة إحصائية عند مستوى ثقة له
نستطيع رفض الفرضية العدمية الرابعة بشكل عام لكافة 
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  .ء لدى الشركات الصناعية األردنيةالتصنيع الداخلي أو الشرااالرتباطات بين مجموعات العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار 
  

  )6(الجـدول رقم 

  نتائج تحليل العوامل للمجموعات

  Eigen value  تبة مجموعة العواملر
  القيمة الذاتية

  نسبة التباين

1  2.222  44.43%  
2  1.011  20.22%  
3  0.792  15.84%  
4  0.520  10.40%  
5  0.455  9.11%  

  %100  ــوعالمجمــ
  

 اختبار الفرضية الخامسة .5
 اختبار الفرضية العدمية الخامسة

عات ال يوجد اختالف في األهمية النسبية بين مجمو"
العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء 

  ".لدى الشركات الصناعية األردنية
للوصول إلى تحديد مجموعات العوامل األكثر أهمية في 
اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات 

 Factorالصناعية األردنية فقد تم استخدام تحليل العوامل 

Analysisنتائج تحليل العوامل) 6(ضح جدول رقم  ويو.  
المتعلق بتحليل العوامل ) 6(يتبين من جدول رقم 

للمجموعات المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو 
الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية وجود مجموعتين 

) 1(فقط ذات أهمية إحصائية وهذه هي مجموعة العوامل رقم 
ت والمعايير ومجموعة العوامل رقم وهي مطابقة المواصفا

وهي إمكانية التصنيع، وهذه هي المجموعات التي فيها ) 2(
 ,Zikmund)ال تقل عن واحد) Eigen value(القيمة الذاتية 

2000).  
) 1(أن مجموعة العوامل رقم ) 6(يتضح من جدول رقم 

 Eigenوالمتعلقة بمطابقة المواصفات والمعايير وبقيمة ذاتية 

valueتحتل المرتبة األولى في األهمية ) 2.222(عادل  ت
النسبية بين المعايير الخمسة تحت الدراسة، وهي تفسر 

من التباين في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو % 44.43
بينما تحتل . الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية

والمتعلقة بإمكانية التصنيع المرتبة ) 2(مجموعة العوامل رقم 
نية في األهمية النسبية بين المعاييرالخمسة تحت الدراسة الثا

وهي تفسر ) 1.011( تعادل Eigen valueوبقيمة ذاتية 
من التباين في اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو % 20.22

وعليه فإن مجموعة . الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية
تخاذ من التباين في ا% 64.65تفسر معا ) 2(و) 1(العوامل 

قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية 
  %.95وهذه تعتبر ذات داللة إحصائية بمستوى ثقة . األردنية

) 5(و) 4(و) 3(أما بقية مجموعات العوامل ذوات األرقام 
نظراً % 95فهي ال تعتبر ذات داللة احصائية بمستوى ثقة 

على التوالي تعادل  لكل منها Eigen valueألن القيمة الذاتية 
  .وهي أقل من واحد) 0.455(و) 0.520(و) 0.792(

وبناًء عليه فإننا نستطيع أن نستنتج بأنه يوجد اختالف في 
األهمية النسبية بين مجموعات العوامل المؤثرة في اتخاذ 
قرار التصنيع الداخلي أوالشراء لدى الشركات الصناعية 

وهي ) 1(ل رقم األردنية، وأن هناك فقط مجموعة العوام
) 2(مطابقة المواصفات والمعايير ومجموعة العوامل رقم 

وهي إمكانية التصنيع ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة 
  .، ولذلك فإننا نرفض الفرضية العدمية الخامسة95%

  
  اختبار الفرضية السادسة .6

  الفرضية العدمية السادسة
ال توجد عوامل مؤثرة على قرارات التسعير في "

  ".لشركات الصناعية االردنيةا
الختبار الفرضية السادسة سوف يتم تحليل استمارة 

  :االستقصاء كما يلي
  :السؤال األول

ما هي العوامل التي تعتقدون أنها مؤثرة فعالً في قراراتكم 
  لتسعير المنتجات في منشآتكم؟

وقد جاءت اإلجابة من الشركات عينة الدراسة بالشكل 
  )7(رقم الذي يوضحه الجدول 
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  )7(الجـدول رقم 
  العوامل المؤثرة في قرار التسعير

  

النسبة   الدرجة  البيـــان
 إلى درجة

  %73.75 200.6  أهداف المنشأة 
  %30  81.6  حالة العرض والطلب في السوق
  %93.75  255  تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج

  %52.5  172.8  درجة إقبال المستهلك على السلعة

  
إلى ) 7( اإلجابة التي يوضحها الجدول رقم وتشير نتائج

ان أكثر العوامل المؤثرة في قرارات التسعير، من وجهة نظر 
الشركات عينة الدراسة هو تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من 

ذلك أن هذا العامل . تقريباً% 94المنتج، حيث شكل ما نسبته 
 إن استرداد كامل. يمثل قلقاً مستمراً لمسؤولي الشركات

التكلفة التي أنفقت على المنتج تمثل غالباً هدفاً مهما للكثير من 
الشركات، وتخشى الكثير منها التعامل مع عملية التسعير 
على أساس استراتيجيات طويلة اآلجل السترداد التكلفة، 
وتسعى غالبيتها إلى أن يكون سعر البيع بأعلى من التكلفة 

 على رؤوس خشية التعثر ولغرض تحقيق عوائد عاجلة
  .أموالها المستثمرة

كما يالحظ أن هدف الشركة، كأحد العوامل المهمة 
والمؤثرة في قرارات التسعير، قد جاء في المرتبة الثانية 

وتعد هذه األهمية حالة طبيعية، . تقريباً% 74وشكل ما نسبته 
ذلك أن غالبية الشركات تسعى لتحقيق أهدافها في تعظيم 

األهمية تنبع أيضاً من أهمية العامل الربحية، كما أن هذه 
األول الذي أشار إلى رغبة الشركات في تغطية التكلفة الكلية 

أما العامالن اآلخران . بهدف السعي لتحقيق أكبر عائد ممكن
وهما درجة إقبال المستهلك على السلعة وحالة التوازن بين 
العرض والطلب فقد احتال المرتبتين الثالثة والرابعة على 

لتوالي، ذلك أن أسواق المملكة األردنية الهاشمية تتميز بحالة ا
مناسبة من المنافسة، كما أن استيعاب السوق لإلنتاج المحلي 

  .يعد جيداً
  

  :السؤال الثاني
ما هو المتطلب األساسي الذي ينبغي أخذه باالعتبار عند 

  تحديد األسعار في منشآتكم؟
الذي يوضحه وكانت اإلجابة على هذا السؤال بالشكل 

  ).8(الجدول رقم 

  )8(الجـدول رقم 
  المتطلب األساس لعملية التسعير

  النسبـة  العدد  البيـــان
  %17.65  12  تحقيق صافي ربح معين. 1
  %66.18  45  تغطية التكاليف الكلية للمنتج . 2
  %14.70  10  تحقيق هامش مساهمة معين. 3
  %1.47  1  تغطية التكاليف المتغيرة للمنتج. 4

  %100  68  المجموع

ويالحظ هنا أن السؤال الثاني جاء ليوفر تفاصيل أكثر 
حيث يالحظ أن . عن األهداف المتوخاة من السؤال األول

المتطلبات التي أشار إليها السؤال الثاني تتعلق بالعاملين 
الرئيسين اللذين حظيا باألولوية عند مناقشة السؤال األول 

وأهداف ) 3العامل رقم (حدة وهما تكلفة إنتاج الوحدة الوا
وصممت المتطلبات المتعلقة بالسؤال ). 1العامل رقم (المنشأة 

الثاني على هذا األساس لتوفر معلومات عما إذا كانت الشركة 
 من السؤال 2الفقرة (التي تسعى لتغطية التكاليف الكلية 

 من 4الفقره (، أم أنها تكتفي بتغطية التكاليف المتغيره )الثاني
فحسب وبالتالي، فهل أن الشركة تسعى إلى ) ؤال الثانيالس

تحقيق صافي ربح مؤكد وهو متطلب مرتبط بالمتطلب 
، أم أنها تسعى لتحقيق )تغطية التكاليف الكلية(الالحق له 

وهو متطلب مرتبط بالمتطلب الالحق (هامش مساهمة معين 
وقد جاءت النتائج مؤيده ) له وهو تغطية التكاليف المتغيره

نتائج السؤال األول حيث أوضحت النسبة األكبر من العينه ل
أنها تعتقد أن تغطية التكاليف الكلية للمنتج يمثل  %) 66.18(

وهذه . المتطلب األساسي عند اتخاذ قرار بتسعير منتج معين
النتيجة تؤيد ما تم التوصل إليه من استنتاج حول السؤال 

ند صياغة قرارات األول عن العوامل التي تؤخذ باالعتبار ع
التسعير حيث أعطيت األولوية لتغطية التكلفة الكلية للمنتج، 
وهو ما يفسر قلق الكثير من الشركات وخوفها من التعثر عند 

كما يالحظ من الجدول أن بعض . عدم تغطية التكاليف الكلية
الشركات تعطي أهمية معينة لمتطلب تحقيق صافي ربح 

يف الكلية، وهي نسبة ال بأس مؤكد، وذلك بعد تغطية التكال
من العينة وتنسجم مع % 18بها حيث شكلت ما يقارب 

بينما يالحظ أن متطلب . الرغبة بتغطية التكاليف الكلية للمنتج
تقريباً % 15تحقيق هامش مساهمة مؤكد لم يحظ إال بنسبة 

من العينة، وذلك بسبب ارتباطه بتغطية التكاليف المتغيره 
ومن . ا أنها لم تحظ بتأييد عال من العينةللمنتج والتي الحظن

المالحظ أن المتطلب الرابع والخاص بتغطية التكاليف 
المتغيرة للمنتج لم يحظ بأي اهتمام من العينة وحصل على 
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وبقدر ما يعكس ذلك حالة . موافقة ضئيلة بشكل ملفت للنظر
القلق والخوف من التعثر الذي قد تواجهه الشركة في ظل 

ي تعيشها السوق الوطنية واحتماالت التغير في الظروف الت
إمكانية الطلب لدى المستهلك، فإن ذلك يؤكد جانبين آخرين 
هما الرغبة في تحقيق أعلى عائد ممكن وبشكل عاجل، كما 
أنه يعكس عدم وعي الكثير من الشركات ألهمية التسعير 
على أساس التكلفة الحدية، وما يمكن أن يوفره ذلك من 

  .دة المبيعات وزيادة حصة الشركة في السوقفرص لزيا
  

  :السؤال الثالث
  ماهي أولويات العناصر التي تؤثر في تكلفة المنتج؟

يهدف السؤال الثالث إلى معرفة أي من عناصر التكاليف 
المباشرة وغير المباشرة وجاءت اإلجابات بالشكل الذي 

  )9(يوضحه الجدول رقم 
  

  )9(الجـدول رقم 
  المؤثرة في تكلفة اإلنتاجعناصر اإلنتاج 

  النسبة إلى درجة  الدرجة  البيـــان
  %85  231.2  المواد األولية. 1
  %50  136  األجور الصناعية. 2
  التكاليف الصناعية. 3

  غير المباشرة
204  75%  

إلى أن أكثر عناصر ) 9(تشير المعلومات بالجدول رقم 
المواد هي ) أي أكبرها حجماً(اإلنتاج تأثيراً في التكلفة 

ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الشركات الصناعية . األولية
، %85تعتمد أساساً على المواد الخام، وقد كانت هذه النسبة 

وجاءت التكاليف الصناعية غير المباشرة في األهمية الثانية 
، بينما حلت تكلفة األجور في المرتبة الثالثة %75حيث كانت 
واضع تكلفة األجور وهو ما يشير إلى ت% 50حيث بلغت 

مقارنة بتكلفتي المواد الخام والتكاليف الصناعية غير 
المباشرة، إال أن مناقشة الموضوع مع مسؤولين في الشركات 
بينت حقيقة أن تكلفة األجور قد ترتفع بشكل قد يفوق نسبة ما 
تحتله التكاليف الصناعية غير المباشرة في حالة الصناعات 

  . كبيرةالتي تستوجب أيدي عاملة
  

  :السؤال الرابع
إلى أي مدى تستخدم الشركات الصناعية التكاليف المعيارية 

  في التسعير؟
يستخدم السعر المعياري في بعض الصناعات في 

الشركات الصناعية وخاصة في حاالت استقرار العرض 
وهذا النوع من التسعير . والطلب وتكاليف عناصر اإلنتاج

ة ومدى فاعلية قرارات التسعير، يساعد كثيراً في قياس الكفاء
ويهدف السؤال الرابع إلى معرفة مدى استخدام الشركات 
الصناعية في األردن لهذا النوع من التسعير ويشير الجدول 

  .إلى النتائج التي تم التوصل إليها) 10(رقم 
  

  )10(الجـدول رقم 
  مدى استخدام التكاليف المعيارية في التسعير

  نسبة إلى درجةال الدرجة  البيـــان
  %0  صفر  تستخدم دائما. 1
تستخدم في الكثير من . 2

  الحاالت
12  17.64%  

  %26.47  18  تستخدم في حاالت نادرة. 3
  %55.88  38  ال تستخدم أبداً. 4

  %100  68  المجموع
تعكس معلومات الجدول أعاله حقيقة عدم االهتمام 

أشارت الواضح بالتكاليف المعيارية ألغراض التسعير، حيث 
من العينة أن هذه التكاليف ال تستخدم أبداً في % 55.88نسبة 

-0أغراض التسعير، بينما تراوحت للحاالت األخرى بين 
. وهي نسب قليلة إال حد ما مقارنة بالنسبة األولى% 26.47

ووجود هذه النسبة القليلة لحاالت االستخدام إنما يعكس نوعاً 
ت في استيعاب بعض من المحاوالت البسيطة لبعض الشركا

جوانب التطور في محاسبة التكاليف وفي أساليب التسعير، 
إضافة إلى أنه يعكس حقيقة وجود بعض المحاسبين من 
خريجي الجامعات في الوظائف المحاسبية في بعض 
الشركات الذين يسعون إلى تطبيق بعض ما تعلموه في 

 عدا وفيما. دراستهم الجامعية في الشركات التي يعملون بها
ذلك، فإن الدراسة لم تكشف أي توجه فعلي الستخدام التكاليف 

  .المعيارية في قرارات التسعير
  

  :السؤال الخامس
ما مستوى ونوع اإلدارات المسؤولة عن اتخاذ قرارات 

  التسعير؟
يهدف السؤال الخامس إلى معرفة مدى أهمية قرارات 
 التسعير في الشركات الصناعية من خالل معرفة مستوى

ونوع اإلدارات المسؤولة عن اتخاذها ويوضح الجدول رقم 
  .المعلومات التي تم الحصول عليها من عينة البحث) 11(
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  )11(الجـدول رقم 
  مستوى اإلدارات المسؤولة عن اتخاذ قرارات التسعير

  النسبة إلى درجة  الدرجة  البيـــان
  %75 51  اإلدارة العليا. 1
  %14.71  10  إدارة اإلنتاج. 2
  %5.88  4  إدارة المبيعات. 3
  %4.41  3  اإلدارة المالية. 4

  %100  68  المجموع

توضح المعلومات المستحصلة من السؤال الخامس أن 
اإلدارة العليا في معظم الشركات الصناعية تعد هي المسؤولة 

من % 75عن اتخاذ قرارات التسعير حيث أشارت ما نسبته 
التي أشارت أن إدارة وقد لوحظ أن الشركات . العينة ذلك

اإلنتاج هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات التسعير هي غالباً 
تكون الشركات الصغيرة التي يعمل بعض مالكيها فيها، 
والذين يمثلون اإلدارة العليا والتي كثيراً ما تستخدم خبرتها 
الذاتية في التسعير، األمر الذي يفسر لماذا ابتعد الكثير من 

إال أن . عتماد األساليب العلمية في التسعيرهذه الشركات عن ا
ذلك ال يمنع من قيام اإلدارات العليا، وخاصة في الشركات 
الكبيرة من االستعانة باإلدارات التنفيذية األدنى وخاصة إدارة 

وتبرز هذه االستعانه . المبيعات وإدارة اإلنتاج واإلدارة المالية
رار سهل وسريع عادة في الحاالت التي يصعب فيها اتخاذ ق

بشأن عملية التسعير بسبب الظروف االقتصادية المحيطة 
بالشركة، أو بسبب التغير المستمر في تكاليف اإلنتاج، األمر 

  .الذي يجعل تكلفة المنتج عرضة للتذبذب
  

  الخالصـة
) 11- 7(يتضح من المعلومات التي أوردتها الجداول من 

  :ما يلي
ات التسعير في أن أكثر العوامل تأثيراً في قرار .1

الشركات الصناعية هي تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج 
تليها أهداف الشركة كأحد العوامل المؤثرة في القرارات 

  .المذكورة
إن تغطية التكاليف الكلية للمنتج ثم تحقيق صافي ربح  .2

 .معين تعد األهداف األساسية لعملية التسعير
اعية غير المباشرة إن المواد األولية تليها التكاليف الصن .3

تعد أكثر عناصر االنتاج تأثيراً في تكلفة المنتج من 
 .وجهة نظر مسؤولي الشركات المذكورة

إن غالبية الشركات ال تستخدم التكاليف المعيارية في  .4
 .عملية التسعير وأن القلة تستخدمها وبشكل غير منتظم

إن اإلدارات العليا هي الجهة المسؤولة أساساً عن عملية  .5
لتسعير واتخاذ قراراتها وعلى الرغم من أن هذه ا

القرارات تعد من القرارات اإلستراتيجية، لذا فإن من 
المنطقي أن تكون من مسؤولية اإلدارة العليا، إال أن من 
الضروري أيضاً لضمان نجاحها وفاعليتها، أن تسهم 
فيها اإلدارات التنفيذية في الشركة، وهو مالم يتضح 

ث كانت نسبة اآلراء حول هذه خالل البحث، حي
 .المشاركة ضئيلة مقارنة بالحالة مع اإلدارات العليا

لذا من خالل استعراض النتائج والخالصة نصل إلى 
استنتاج بخصوص الفرضية العدمية السادسة حيث ترفض 

  :الفرضية العدمية السادسة لألسباب التالية من خالل النتائج
الذي يخص العوامل و) 7(في السؤال األول جدول رقم 

المؤثرة في قرار التسعير، الفقرة الثالثة التي تتعلق بتكلفة 
الوحدة الواحدة من المنتج حيث اعتبرت أكثر العوامل المؤثرة 
في قرارات التسعير من وجهة نظر الشركات المبحوثة، حيث 

وغالبية الشركات تسعى على أن يكون % 94شكلت ما نسبته 
كلفة لتحقيق عوائد عاجلة على رأس سعر البيع أكثر من الت

المال المستثمر، وأيضاً كما جاء بالسؤال الثاني جدول رقم 
بخصوص المتطلب األساسي لعملية التسعير، الفقرة ) 8(

الثانية والتي تتعلق بتغطية التكاليف الكلية للمنتج حيث أشار 
تعتمد أن تغطية التكاليف الكلية للمنتج % 66.18إلى ما نسبته 

كما . ل المتطلب األساسي عند اتخاذ قرار التسعير للمنتجيمث
أيضاً يشير السؤال الثالث المتعلق بأولويات العناصر التي 
تؤثر في تكلفة المنتج أن أكثر عناصر اإلنتاج تأثيراً في 
التكلفة هي المواد األولية تليها التكاليف الصناعية غير 

 التوالي المباشرة ومن ثم األجور الصناعية بنسب على
، وعليه وبشكل عام فإننا نرفض 50%، 75%، 85%

الفرضية العدمية السادسة ونقبل بوجود عوامل مؤثرة في 
  .اخضاع قرارات التسعير في الشركات الصناعية األردنية

  
  نتائج الدراسة والتوصيات .6

  نتائج الدراسة  . أ
بناء على نتائج التحليل اإلحصائي الختبار فرضيات 

  : تلخيص نتائج الدراسة بما يليالدراسة فإنه يمكن
يوجد العديد من العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع  .1

الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية األدرنية، 
ومن أهم هذه العوامل سعي الشركة باستمرار لتحسين 
جودة السلعة وتصنيع السلعة في األردن بالجودة 

عامالً ) 17(هناك حيث تبين أن . والمواصفات المطلوبة
عامالً بحثت في الدراسة ذات داللة ) 23(من أصل 
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  %.95إحصائية عند مستوى ثقة 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل المؤثرة في  .2

اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات 
الصناعية األردنية وبين حجم تلك الشركات المختلفة، 

 األردنية كبيرة الحجم تتوفر فيها فالشركات الصناعية
رؤوس األموال الالزمة للتصنيع أكثر من الشركات 
متوسطة وصغيرة الحجم، وعليه فإن إمكانية التصنيع 
لدى الشركات كبيرة الحجم هي األعلى مقارنة مع 

 .الشركات متوسطة وصغيرة الحجم
ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين الشركات  .3

دنية مختلفة الخبرة العملية في مجال الصناعية األر
التصنيع بالنسبة للعوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التصنيع 
الداخلي أو الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية 

) 23(إال أن هناك عاملين فقط من أصل . بشكل عام
، وهما %95عامل ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة 

الضائعة عند االختيار بين عدم النظر إلى تكلفة الفرصة 
التصنيع الداخلي أو الشراء وثقة المستهلك بالصناعة 

 .المحلية
يوجد ارتباط بين مجموعات العوامل المؤثرة في اتخاذ  .4

قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات 
وقد تبين أن أعلى معامل ارتباط . الصناعية األردنية

واصفات والمعايير وهي بين مطابقة الم) 0.453(يعادل 
وعليه . وبين توفر المواد الخام الالزمة للتصنيع الداخلي

فكلما زاد توفر المواد الالزمة للتصنيع المحلي كلما تم 
تصنيع السلعة بالمواصفات والمعايير المحلية والدولية 

 .المطلوبة
يوجد اختالف في األهمية النسبية بين مجموعات  .5

ر التصنيع الداخلي أو العوامل المؤثرة في اتخاذ قرا
وتوجد . الشراء لدى الشركات الصناعية األردنية

مجموعتان فقط من أصل خمس مجموعات ذات داللة 
، وهما مطابقة %95إحصائية عند مستوى ثقة 

المواصفات والمعايير والتي تحتل المرتبة األولى من 
حيث األهمية النسبية وإمكانية التصنيع والتي تحتل 

وتفسر . ية من حيث األهمية النسبيةالمرتبة الثان
من التباين في %) 64.65(المجموعتان معاً ما يعادل 

اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لدى الشركات 
 .الصناعية األردنية

في ضوء الدراسة االستقصائية التي جرت لعينة  .6
 :الشركات الصناعية يمكن استخالص النتائج التالية

  :قرارات التسعيرالعوامل التي تحكم   . أ

من أهم العوامل التي تحكم قرارات التسعير هو  .1
  .عامل التكلفة

يعد متطلب تغطية التكاليف في الشركات الصناعية  .2
أهم المتطلبات لتحديد سعر المنتج، وهو ما ينسجم 
مع األولويات الخاصة بالعوامل التي تحكم قرارات 

 .التسعير التي أشارت إليه الفقرة السابقة
ر المؤثرة في تكلفة المنتج وبالتالي في العناص  . ب

  :عملية تسعيره
أظهرت الدراسة أن عنصر المواد األولية يعد أكثر 
. العناصر تأثيراً في تكلفة منتجات القطاع موضوع الدراسة

ولذلك فإن المستثمر ينظر أساساً إلى أولوية تغطية هذا 
العنصر كهدف أساسي من عملية التسعير، يليه تكلفة عنصر 
التكاليف الصناعية غير المباشرة، باعتباره أحد العناصر 
المهمة في تكاليف اإلنتاج، وقد شكلت تكلفة هذين العنصرين 

  .النسبة الغالبة في تكلفة اإلنتاج
  :مدى استخدام األساليب العلمية في عملية التسعير. ج
أظهرت الدراسة أن الغالبية من شركات القطاع  .1

 من مفاهيم وتطبيقات موضوع الدراسة ال تستفيد
التكاليف المعيارية في عمليات التسعير، وهو ما يقلل 

ذلك أن االعتماد . من إمكانية ترشيد قرارات التسعير
على أسلوب التكلفة الكلية في التسعير يحد من فرص 
تفعيل نظام الرقابة على عناصر التكاليف وال يساعد في 

ية ترشيد تشخيص االنحرافات التي تعد األساس في عمل
 .القرارات

إن الجهة األساسية المسيطرة على عملية التسعير واتخاذ  .2
قراراتها هي اإلدارة العليا والتي تكون غالباً بعيده عن 
عمليات اإلنتاج، وخاصة في المنشآت الكبيرة، وأن 
إسهام اإلدارات التنفيذية يعد ضعيفاً مقارنة باإلدارة 

إن هنالك ) 11م الجدول رق(وقد أوضح البحث . العليا
فجوة كبيرة بين نسبة مساهمة اإلدارات العليا في عملية 

ونسبة مساهمة اإلدارات التنفيذية %) 75(التسعير 
األخرى والتي لم يتجاوز مجموع نسب مشاركتها جميعاً 

وفقاً لمعلومات %) 25(في العملية المذكورة 
االستقصاء، األمر الذي يجعل العملية المذكورة تخضع 

  .حد ما إلى االجتهاد والخبرة الذاتيةإلى 
  :توصيات الدراسة . ب

  :يوصي الباحثان استناداً إلى نتائج الدراسة بما يلي
االهتمام بالدور الذي يمكن لألجهزة المحاسبية أن تلعبه  .1

في صنع قرارات التسعير واتخاذ قرار التصنيع الداخلي 
لها أو الشراء واالهتمام بطبيعة المعلومات التي يمكن 



  2009، 1، العدد 36، العلوم اإلدارية، المجلّد دراسات

- 111 -  

توفيرها من خالل خبرتها في جمع ومعالجة المعلومات 
  .المالئمة في هذا المجال

ضرورة توفير مجموعة السجالت والمعالجات التي تهتم  .2
بتجميع وتحليل وعرض المعلومات بموجب الطرق 
واألساليب المختلفة لتحديد ومراجعة األسعار وبشكل 
مة يمكن اإلدارة من الحصول على المعلومات المالئ

واآلنية للحاالت المعروضة في الوقت المناسب وضمن 
 .الظروف االقتصادية المحيطة بالشركة والمنتج

ضرورة االهتمام بالتكاليف المعيارية لالستفادة منها في  .3
عملية التصنيع الداخلي أو الشراء وقرارات التسعير 
وتشخيص االنحرافات وبالتالي تعزيز الرقابة على 

 .مختلفةعناصر التكاليف ال
تركيز الشركات الصناعية على تحسين جودة السلعة  .4

المصنعة في األردن لتكون لديها القدرة على المنافسة 
 .محلياً ودولياً

دمج الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم  .5

لتكوين شركات صناعية كبيرة الحجم ليتوفر لديها 
كون رؤوس األموال الالزمة والخبرة للتصنيع وبالتالي ي

لديها اتخاذ قرار التصنيع الداخلي أو الشراء بشكل 
 .أفضل

تنمية ثقة المستهلك بالصناعة المحلية عن طريق التقيد  .6
 .بالمواصفات ومعايير الجودة المحلية والعالمية

محاولة توفير المواد الخام الالزمة للتصنيع المحلي  .7
بتكلفة مناسبة، وقد تكون عن طريق تخفيض الجمارك 

و اعفائها من الجمارك ما أمكن حتى تستطيع عليها أ
الشركات المحلية التقيد بالمواصفات والمعايير المحلية 

 .والعالمية وتصنيع السلع بتكلفة منافسة عالمياً
محاولة دراسة عوامل أخرى لم يتم التطرق إليها في  .8

هذه الدراسة، والبحث فيما إذا كانت قد تؤثر في اتخاذ 
 أو الشراء أو صنع قرارات قرار التصنيع الداخلي

ومن األمثلة . التسعير لدى الشركات الصناعية األردنية
  .عليها العوامل السياسية وما شابه
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Factors Affecting Make-or-Buy and Pricing Decisions in 

Jordanian Manufacturing Companies  

Ahmad H. Daher and Abdul Naser I. Nour* 

 

ABSTRACT 

The aim of the study is to determine the factors affecting make- or – buy and pricing decisions in Jordanian 
manufacturing companies. In addition, this study is designed to show the degree of variation among these 
factors, based on the size and expertise of the corresponding companies. Another objective of this study is to 
test for correlation among various groups of the factors affecting the make – or – buy decision.  
To achieve the objectives of this study, questionnaire was designed and distributed to (83) Jordanian 
manufacturing companies; of which, only (68) questionnaires were returned and found valid for statistical 
analysis, i.e. 82% in response rate. Of the (23) factors investigated, only (17) factors affect the make or buy 
decisions at a significance level of 95%. 
These factors included the continuous attempts to improve the quality of the product and manufacturing it in 
Jordan according to the required quality standards. Other results revealed statistical significance for the 
factors involved in make or buy decisions related to size of the manufacturing company. But no statistical 
significance was found related to the expertise of the company. 
Moreover, there were positive correlations between most of the various groups of factors affecting make – or 
– buy decisions, as well as differences in relative importance of these groups. Results also, indicated that 
management was responsible for pricing decisions and the most important factor affecting that decision was 
unit cost.  Direct materials cost followed by indirect manufacturing cost were found to be the most important 
factors to affect the product cost. 
Thus, accounting information can play an important role in pricing and make – or – buy decisions. 
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