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 ممخصال
 

نحو  1948تتناول ىذه الدراسة محددات أنماط التدفقات النقدية الواردة من اقتصاد فمسطينيي 
اقتصاد الضفة الغربية, واقتصرت الدراسة عمى ظاىرتين, أوال: ظاىرة توافد الزوار إلى مناطق 
, السمطة الفمسطينية, والتي كان الغرض منيا التسوق السمعي واستيالك خدمات السياحة والترفيو

حيث ركزت الدراسات السابقة عمى التسوق الحدودي في بيئات مستقمة, وتعتبر ىذه الدراسة أول 
فئات شعب واحد في منطقة جغرافية واحدة كانت قبل ستة عقود تشكل دراسة تجريبية تتحدث عن 

وافترضت  تخضع لمنظومة سيطرة احتاللية واحدة بأدوات مختمفة,واآلن كيانا واحدا مترابطا, 
ن المتغيرات الديمغرافية واالقتصادية, ومتغيرات السمع والخدمات ومتغيرات منطقة التسوق الدراسة أ

الزوار نحو مدن الضفة الغربية. ثانيا: ظاىرة التحاق الطالب من ىمية وتأثير عمى تدفق ليا أ
ينية الجاذبة والعوامل بالتعميم العالي في الجامعات الفمسطينية, والعوامل الفمسط 1948فمسطينيي 

االسرائيمية الطاردة المؤثرة فييا, وركزت الدراسة عمى المحددات والعوامل المؤثرة وحجم التدفقات 
 النقدية المصاحبة ِلياتَْين الظاىرتين.

الدراسات السابقة  اعتمد عمىوعمى الرغم من غياب االبحاث التي تتناول ىذا الموضوع, فقد 
ومات والبيانات, كما استخدم المنيج الوصفي التحميمي, ولتحقيق اىداف المتوفرة في جمع المعم

الدراسة تم اشتقاق ثالثة نماذج كمية لتحديد العوامل التي تقف وراء قدوم زوار متسوقين من 
نحو الضفة الغربية, ولقياس تأثير ىذه العوامل تم االعتماد عمى أداتي االستبانة  1948فمسطينيي 

ات فاعمة في ىذا المجال, وذلك لجمع البيانات األولية مما ساعد عمى وصف ومقابالت مع شخصي
االنحدار المتعدد المتغيرات اعتمادا عمى التكرارات النسبية, ولتقدير النماذج الثالثة فقد تم استخدام 

(Multiple Regression إليجاد العالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع. وفيما يخص )
ة التعميم العالي فقد تم توزيع استبانة ُصمَِّمت خصيصا ليذا اليدف وتم توزيعيا عمى طالب ظاىر 

في الجامعة العربية األمريكية في جنين وجامعة الخميل, حول دافعية الطالب لمتعميم في  8491
 الجامعات الفمسطينية وتقدير حجم إنفاقيم.

النقدية السنوية الواردة من اقتصاد  حجم التدفقات أنالدراسة مجتمع شارت نتائج وقد أ
مميون دوالر, 218.6 نحو اقتصاد الضفة الغربية نتيجة لحركة التسوق حوالي  1948فمسطينيي 
وكان  .مميون دوالر 74.9مميون دوالر, وانفاق خدمي بقيمة  143.7سمعي بقيمة  انفاقتضمنت 



 ه 

مميون دوالر  55..الممتحقين بالتعميم العالي بحوالي  1948حجم اإلنفاق السنوي لطالب فمسطينيي 
 مميون دوالر. 9.55نفاق خارجي بقيمة مميون دوالر وا   88.4نفاق داخمي بقيمة حيث تضمن إ
% من مجمل الصادرات الفمسطينية السمعية والخدمية, كما تمثل 87فقات حوالي دوتمثل ىذه الت

 .% من حجم تجارة التجزئة الفمسطينية85ك التدفقات تم

التسوق من اجل مضفة الغربية ل 1948فمسطينيي  الرئيس وراء توافد السبب وقد تبين أن
واستيالك الخدمات السياحية والترفيو, يميو زيارة االقارب, وقضاء عطمة اسبوعية, وكان  السمعي

و تنوع ياالقبال عمى التسوق السمعي والخدمي, يمالنخفاض االسعار المحرك االساسي وراء دوافع 
المتاجر والسمع والخدمات, باإلضافة الى بعض محددات العوامل الديمغرافية حيث اظيرت النتائج 

الى  98العمرية من  , والفئةان معدل االنفاق يزيد بفعل المتغيرات التالية: ازدياد عدد افراد االسرة
ى كون التسوق ذي طابع من الزوار متزوجون وىذا مؤشر عم% 71سنة, حيث تبين ان نسبة  5.

 ىماعتماد عائمي اسري, وكان لذوي الدخل المنخفض اثر ايجابي عمى معدل االنفاق, والذي يظير
ليم قوة شرائية بالداخل, وبالتالي  عمى االسواق في الضفة الغربية كون النقود ال تشكل بالنسبة

ان محددات و  مستوى الدخل.المالذ االقتصادي لمتكيف مع الغربية أسواق الضفة يجدون في 
ة مؤثرة فييا وىي: ات الفمسطينية تتعمق بعوامل رئيسفي الجامع 91ال فمسطينييالتحاق طالب 

 لاللتحاق كافية البجروت شيادة, وكون وصعبة عالية االسرائيمية لمجامعات القبول شروط
. باإلضافة الداخل في بيا معترف الفمسطينية عاتالجام شياداتكما أن , الفمسطينية بالجامعات

 .وان التوجو لمتعميم في الجامعات الفمسطينية ىو توجو قسريأخرى,  لعوامل مساعدة

 خالل من األسعار عمى رقابة بوضع ولةالمسؤ  الرقابية الجيات تقوم أنتوصي الدراسة و  
 إنعاش في تسيم كونيا الظاىرة ىذه عمى لمحفاظ الزوار استغالل األسعار وعدم إشيار تفعيل

ات الفئالستدراج تقديم عروض خاصة و ن يتم تنويع السمع والخدمات المقدمة, المحمي, وأ االقتصاد
 العمرية االقل حظا بالحضور وكذلك ذوي الدخل المرتفع.
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Abstract 

 

This study examines the determinants of cash flow patterns coming from 

the1948 Palestinians towards the West Bank, The study was limited to two phenomena: 

First, the the mobility of visitors to Palestinian territories for the purpose of shopping 

and consumption of services including tourism and entertainment, whereas the previous 

studies focused on the cross-border shopping in an independent environments, this 

study is considered to be the  the first empirical study that talks about different classes 

of the same population living in one  geographical area which used to constitute a single 

coherent entity six decades ago, but it is now subjected to a single occupying control 

system with different tools. The study also assumed that the demographic and economic 

variables, the variables of goods and services and  variation of the  shopping areas are 

all of importance and  affect  the flow of visitors around the cities of the West Bank. 

Second: the students enrollment from the 1948 Palestinians in the Palestinian 

universities, and the attractive Palestinian factors and Israeli repellent factors affecting 

it. The study focused on the determinants and factors affecting the size of  cash flows 

associated with these phenomena. 

 

In spite of the lack of research dealing with this subject,  previous available 

studies were used to collect information and data. as was the descriptive analytical 

method .To achieve the objectives of the study,  three quantitative models were derived 

to determine the factors that stand  behind the arrival of visiting shoppers from the 1948 

Palestinians,  to the West Bank. To measure the impact of these factors,  questionnaire 

and interviews with active figures or individuals  in this area were carried out, so as to  

collect the primary data which helped to describe the variables depending on the relative 

frequencies. To estimate the three models, Multiple Regression  has been used to find 

the relationship between the independent variables and the dependent variable. With 

regard to the phenomenon of Higher Education, a questionnaire designed specifically 

for this purpose has been distributed to 1948 Palestinian students studying in the Arab 

American University in Jenin and the Hebron University about the students' motivation 

to study in Palestinian universities and estimate the size of their spending. 

 

  The results of the study indicated  the size of annual cash flows received from 

the economy of the 1948 Palestinians  towards the economy of the West Bank as a 

result  of shopping  is around 218.6 million dollars, which included a commodity 

spending worth of  143.7 million dollars, and spending on services valued at 74.9 



 ز 

million dollars. The size of the annual expenditure for the 1948  Palestinian students 

enrolled in higher education is about 55.2 million dollars which included internal 

spending worth of 11.9 million dollars and external spending valued at 43.2 million 

dollars. These flows represent approximately 17% of the total Palestinian exports of 

goods and services, as those flows represent 12% of the volume of retail Palestinian 

trade. 

 

It was found that the primary purpose of the 1948 Palestinians visit to the West 

Bank Is the demand concentrated on making shopping, tourism services, entertainment 

consumption, followed by a visit to their relatives, and to spend their weekends. The 

low prices of commodities and the variety of goods and services were the main motives 

behind the high demand on goods and services in the West Bank markets, in addition to 

some of the determinants of demographic factors, where the results showed that the rate 

of spending increases by the following variables: The increasing number of family 

members, and the age group  between 41 and 50 years. It was found that 78% of visiting 

shoppers are married and this is an indication that shopping is more of a family activity. 

The low-income individual had a positive impact on the rate of spending, and that 

shows their dependence on markets in the West Bank since their income level doesn’t 

have a strong purchasing power parity in the Israeli markets. Thus, they find West Bank 

markets the best for their income level. 

 

The determinants of 1948 Palestinians students’ enrollment in the Palestinians 

Universities are related to main influential factors, these factors are: The difficult 

requirements for admissions into the Israeli univerities. The fact that the matriculation 

certificate is sufficient to join the Palestinian universities, and the certificates of 

Palestinian universities are recognized by Israel. In addition to other assisting factors, 

the orientation of education in Palestinian universities is enforced directly. 

 

  The study recommends that the regulatory bodies in charge of setting price 

should control prices through the activation of product pricing and not to exploit the 

visitors to keep the tourism phenomenon since it contributes to the revitalization of the 

local economy, and  provides a wide range of products and services to lure the age 

group least likely to attend, as well as high-income people. 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة .1

 المقدمة .1.1

 اآلنالفمسطينية المحتمة عمى مدار العقود الماضية وحتى  األراضييخضع االقتصاد في  
والسياسات التي تعزز من وجوده  اآلليات)الكيان المحتل( من خالل مجموعة من  اإلسرائيميلالقتصاد 

 د  حَ الفمسطيني وَ االقتصادي  األداءضعف أالقريب والبعيد، مما  اسيا واقتصاديا وتجاريا عمى المديينسي
 األسعارلالقتصاد الكمي مثل  األساسيةبمستويات ومسارات المتغيرات  التحكممن خالل  هدور  من

 اإلنتاجيثر بشكل كبير عمى االستثمار في القطاع أوالواردات والعمالة، والذي  والصادرات واألجور
(. وقد UNCTAD, 2011) ةوالعالمي ةرتيا في السوق المحمييالمنتجات الفمسطينية مع نظ ومنافسة

عمى المؤشرات االقتصادية من  انعكسالذي  األمرالتنمية االقتصادية  إعاقة إلىساىم ىذا الوضع 
ونصيب الفرد منو والقدرة الشرائية  اإلجماليعجز في الميزان التجاري ومؤشرات الناتج المحمي 

 عدالت الفقر والبطالة.وم

معظم مدن الضفة الغربية وخاصة المدن القريبة من الخط  أن، األخيرة اآلونةفي  لوحظ 
1األخضر

 ألسبابالضفة الغربية  إلى 1948 فمسطينييتشيد حركة تجارية نشطة، وذلك من توافد  
 فمسطينيياالستثمارات ومصالح تجارية بالشراكة مع  إلى باإلضافةاجتماعية واقتصادية وشخصية، 

ىذه الحركة العديد من القطاعات كقطاع الخدمات والسياحة والتعميم  أنعشتالضفة الغربية، وقد 
وتعزيزىا، وتحسين  1948 فمسطينييدراسة العوامل والمتغيرات التي تجذب  استوجبواالقتصاد، مما 

 ب مع المستيمك.مستوى الخدمات والمنتجات بما يتناس

                                                           
 األمم حددته وقد .1967 عام المحتلة واألراضً 1948 عام المحتلة األراضً بٌن الفاصل الخط على ٌطلق لفظ هو بفلسطٌن، األخضر الخط 1

 استخدم اللفظ ذلك فإن القانونٌٌن تحفظات ورغم .1948 عام إسرائٌل مع العرب خاضها التً الحرب أعقبت التً 1949 عام هدنة بعد المتحدة

 .اإلسرائٌلٌة الفلسطٌنٌة المفاوضات فً

http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948


2 

 

اعتمادا عمى  1967ر منذ عام ز بالمد والج األخضرالخط  طرفيتتسم العالقة االقتصادية بين  
بعد  األمور إليو آلت، وما 1948لفمسطين عام  إسرائيل، فبعد احتالل آنذاكوالسياسي  األمنيالوضع 

تحت الحكم  األصميمختمفة، فمنيم من بقي في موطنو  أماكنالنكبة من تشتت الشعب الفمسطيني في 
الضفة الغربية، عدا عن الشتات في الدول المحيطة، وانقطعت العالقات  إلى، ومنيم من لجأ اإلسرائيمي

 عمىمن ثم عادت عالقات التواصل (، 1967-1948عاما ) 19الشعب لمدة  أفرادقسرا ما بين 
 األراضيالفمسطينية وذلك نتيجة احتالل ما تبقى من ما بين فئات الشعب  األخضرشطري الخط 

 الفمسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة(.

مناطق في تسميم  والتي نصت عمى 1993عام  أوسموبعد اتفاقية كثيرا ولم يتغير الوضع  
باريس  يا اتفاقيةتمنظمة التحرير الفمسطينية، من ثم تبع إلىزة بشكل تدريجي الضفة الغربية وغ
اطار العمل الذي يبني العالقات االقتصادية الوسطية بين  انظم فيي لتيوا 1994االقتصادية عام 

، وىي: العمل، العالقات محاور ةالسمطة الوطنية الفمسطينية ودولة االحتالل عن طريق تنظيم اربع
 التجارية، القضايا المالية، والترتيبات النقدية. 

سرائيلالفمسطينية و  األراضي دخمتوبناء عمى تمك االتفاقية،    أحاديجمركي موحد ) نظامفي  ا 
وبذلك تصبح الفمسطينية، بري يخضع لمسمطة  أوبحري  أومنفذ جوي  أيغياب ظل الجانب( وذلك في 

رض دولة االحتالل المنفذ شبو الوحيد عمى العالم، والمتحكمة في حركة الصادرات والواردات وفي ف
غياب حدود اقتصادية بين دولة  أنالرسوم عمى السمع المستوردة وزيادتيا من طرف واحد. كما 

ونقل العالقات ، نياالقتصادالفمسطينية حال دون قيام عالقات تجارية حرة بين  واألراضياالحتالل 
حالة تعاقدية  إلىواقع  أمروحوليا من حالة  أوسمواالقتصادية التي كانت قائمة ما قبل توقيع اتفاق 

آلية جباية وتقاص الضرائب والجمارك  عمى تنظيماتفاقية باريس  حيث نصت متفق عمييا بين الطرفين،
 (.2013)الشعيبي،  والسمطة الفمسطينية إسرائيلبين 

السمطة الفمسطينية عبر المعابر  إيرادات% من 60بتحويل االسرائيمي تقوم سمطات االحتالل  
بالغة لمسمطة الوطنية في تغطية نفقاتيا الجارية  أىمية%، والتي تشكل 3والمنافذ مقابل عمولة 
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من ضريبة القيمة المضافة عمى البضائع الفمسطينية،  اإليراداتواستثماراتيا الرأسمالية، وتتكون تمك 
ر المقاصة عمى المشتريات الفمسطينية من عمى صافي فواتي تؤخذوضريبة المشتريات )ضريبة 

عمى المحروقات،  وأيضا إسرائيل(، والرسوم الجمركية عمى الواردات الفمسطينية من الخارج عبر إسرائيل
سعر  إلى بإضافتياوىي جميعا ضرائب عمى االستيالك والتي تحمل بشكل كامل لممستيمك وذلك 

 .آب( 5، 2012)صدقة، السمعة

ىوامش خفضيا محدودة  أن إالتتمتع السمطة الفمسطينية بسقف مفتوح لزيادة ىذه الضرائب،  
المحروقات.  أسعار% في 15أقل بـ، و في اسرائيل ضريبة القيمة المضافة من% 2اقل بـ لمغاية، فيي

وىامش مفتوح فيما يتعمق بضريبة الشراء والرسوم الجمركية عمى السيارات، فقرار نسبة ضريبة القيمة 
بشكل مطمق بغض النظر عن النسبة  فمسطينيةالسمطة ال إلىالمضافة والشراء والرسوم الجمركية تعود 

 األراضي% في 16لمقابل % با18. وتبمغ ضريبة القيمة المضافة في دولة االحتالل إسرائيلفي 
 .2امش المتاح لمسمطة الفمسطينيةيا عن اليي النسبة المسموح بىالفمسطينية، و 

 3112 – 1991 من لمفترات المضافة القيمة ضريبة نسب: 1.1 رقم جدول

 اليامش اسرائيل الضفة الغربية الفترة
1/1/1995 – 31/8/2002 17% 17% 0% 
1/9/2002 – 31/8/2004 17% 18% 1% 
1/9/2004 – 31/8/2005 17% 17% 0% 
1/9/2005 – 30/6/2006 16% 16.5% 0.5% 
1/7/2006 – 30/8/2012 14.5% 15.5% 1% 
1/9/2012 – 30/9/2012 15.5% 17% 1.5% 
1/10/2012 – 30/5/2013 15% 17% 2% 
1/6/2013 - 16% 18% 2% 

المضافة بين الضفة الغربية ان نسبة ىامش ضريبة القيمة  1.1ويتضح من الجدول رقم  
 تم فييا تعديل لنسبة ضريبة القيمة المضافة بين الطرفين. يفترة  ة% ألي2واسرائيل لم تتجاوز 

                                                           
 .شخصً اتصال ضرٌبٌة، احصاءات(:4102 آذار) طولكرم المضافة القٌمة ضرٌبة مدٌر 2
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كانت  إذا% حسب نوع السمعة واستخداماتيا 500 أكثر من إلى% وترتفع 5تبدأ ضريبة الشراء من 
م السياسات لدعالرسوم الجمركية  تفرض عمى الواردات من الخارج  أمارفاىية.  أوكمالية  أو أساسية

 إلىالبيئية، وتشمل جميع السمع المستوردة تقريبا، وتصل عمى بعض السمع  أوالصحية  أواالقتصادية 
، 2012)صدقة، و الحال عمى ورادات المنتجات الزراعية بيدف حماية المنتج المحميى%، كما 200
 .آب( 5

حيث تشير  اإلسرائيمي، يرتبط االقتصاد الفمسطيني ارتباطا وثيقا باالقتصاد أخرىمن جية  
الواردات والصادرات السمعية  إجماليمن  األكبرالنصيب  إلسرائيل أنالرسمية  اإلحصائيةالبيانات 

% عمى التوالي مع العامين 82%، و86%، ونسبة صادرات 71%، و65الفمسطينية، بنسبة واردات 
 واألجيزةمعظم واردات القطاع من المواد الغذائية ومواد البناء  أنتشير البيانات و . 20123و  2011

عمى أ إسرائيلاستيراد الضفة الغربية والقطاع من  سجل، حيث إسرائيلالكيربائية  والمالبس ىي من 
-خاصة الخضروات  -معظم صادرات الضفة الغربية والقطاع  أنمن مجمل االستيراد. كما نسبة 
ويقدر عددىم  - إسرائيل إلى. ويشكل تدفق العمالة الفمسطينية من الضفة والقطاع إسرائيل إلى تصدر
بالغة لالقتصاد الفمسطيني حيث تسيم التدفقات النقدية برفع مستويات الرفاه  أىمية - عامل ألفبمائة 
يتأثر و التأثر بو، مما يجعل االقتصاد الفمسطيني تبعيا  سريع ، والذي يعتبراالقتصادي واألداءالعام 

 إغالقغالقات والقيود عمى التنقل بين محافظات الضفة عدا عن واإل واألمنيةبالظروف السياسية 
 المعابر والحدود.

العوامل في رسم حدود  أىممن  -كما اشرنا سابقا  - اإلسرائيميةيعد الواقع السياسي والسيطرة   
 آخرىناك جانب  أن إال، األخضرالخط بين الفمسطينيين عمى شطري وأنماطيا القتصادية العالقات ا

العالقات  إطارفي تحديد  إضافيةفي بنية االقتصادين لمفمسطينيين عمى الجانبين يشكل عوامل مركزية 
المنتجات، والتشابو في البنى  وأسعارمستويات الدخل والمعيشة  اختالفمثل  يما،االقتصادية بين

في بعض  آخرالعوامل االجتماعية، والتي ترجح اقتصاد عن  إلى باإلضافةاالقتصادية والصناعات، 

                                                           
3
 . رام اهلل فمسطين. "14. رقم " 2013اإلحصائي السنوي كتاب فمسطين  .1023الفمسطيني، لإلحصاء المركزي الجياز 
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عمميات التبادالت التجارية والسياحية والتعميمية وغيرىا، وىذا ما نستعرضو في الفقرات الالحقة من 
 .واإلسرائيميين 1948 ييفمسطينالضفة الغربية و  فمسطينييلمؤشرات اقتصادية 

 (شيكل العممة) ،3113 سنة اإلحصائية، المؤشرات ألىم ممخص: 3.1 رقم جدول

 الغربية الضفة البيان
 1991 فمسطينيي

 (والجوالن القدس)دون
 إسرائيل

 مميون نسمة 6.4 نسمة مميون 1.3 نسمة مميون 2.65 السكان عدد

 3773 5.2 5.6 األسرة حجم متوسط

  $ 10,000 $ 3,029 اإلجمالي المحمي الناتج من الفرد نصيب
    

    المعيشة معايير

 4,200 1,592 999 الشيري الفرد إنفاق متوسط

 14,000 8,277 4,100 الشيري األسرة إنفاق متوسط

 13,496 8,035 4,797 الشيري األسرة استيالك متوسط

 13,997 11,512 5,440 العام اإلنفاق معدل
    

    لألسرة واألجور العمل
 10,965 8,171 2,523 الصافي الشيري الدخل معدل

-- أجير يترأسيا الصافي الشيري الدخل معدل
4

 8,895 14,830 

 14,400 8,716 -- الصافي غير الشيري الدخل معدل

 16,700 9,830 -- أجير يترأسيا الصافي غير الشيري الدخل معدل

    األفراد مستوى عمى

 8,100 5,499 -- الصافي غير الشيري الدخل معدل

 9,720 5,851 -- الرجال

 6,386 4,588 -- النساء

 %13 %15 %25.7 األفراد بين الفقر نسبة
    

    العاممة القوى

 %63.8 %41 %44.4 العاممة القوى نسبة

 %6.3 %5.7 %23.7 البطالة نسبة

 مصادر عدة من الباحث تجميع:  المصدر
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الضفة الغربية  فمسطينييالمؤشرات االقتصادية بين  ألىمممخص  (2.1رقم )يبين الجدول 
لمفجوة االقتصادية عمى شطري الخط  أعمق( وذلك لفيم إسرائيلودولة االحتالل ) 1948 فمسطينييو 

ذلك طبيعة الى أضف من خالل معطيات الفرق بين مستويات المعيشة والدخل وغيرىا.  األخضر
 (، وىو جزء من االقتصاد الكمي اإلسرائيمي.1948 فمسطينيي) 1948االقتصاد الفمسطيني في 

حوالي  2012في نياية عام  1948المحتمة عام  األراضين في فمسطينيييبمغ عدد السكان ال
% من مجمل السكان في 16.9مميون نسمة )باستثناء سكان القدس والجوالن(، ويشكمون نحو  1.3

الفمسطيني لعام  اإلحصاءالفمسطينية وفقا لكتاب  األراضيالمحتمة. بينما بمغ عدد السكان في  األراضي
مميون نسمة في  1.64مميون نسمة في الضفة الغربية و 2.65مميون نسمة،  4.29حوالي  2012

 قطاع غزة.

وع % من مجم15عائمة تشكل نحو  ألف 280قرابة  1948 يفمسطينيمن  األسروبمغ عدد 
من مجمل الناتج المحمي  1948 فمسطينيي، مقابل ذلك، ال تتعدى حصة إسرائيلالعائالت في 

 .5دوالر أمريكي لمفرد الواحد 10,000قرابة  2012%، الذي بمغ في العام 10نسبة  اإلسرائيمي

متوسط الدخل الشيري الصافي  أن 2012عام  لإلحصاءتشير بيانات الجياز المركزي و 
 اإلسرائيمية لألسرشيكل، بينما بمغ متوسط الدخل الشيري   8,171بمغ  1948 فمسطينييمن  لألسرة

( من العام نفسو. بينما بمغ متوسط الدخل الييودية األسرة% من دخل 74.5قرابة شيكل ) 10,965
 .6شيكل 2,523الفمسطينية في الضفة الغربية  لألسرةالشيري 

قرابة  2012في العام  إسرائيلبمغ معدل الدخل الشيري غير الصافي لمعائمة الييودية في 
% من دخل 61قرابة شيكل ) 8,716 1948 فمسطينيي الفمسطينية من األسرشيكل، ولدى  14,400
 إسرائيل، فقد بمغ معدل دخل العائمة الييودية في أجيرالتي يترأسيا  األسرلدى  أما(، الييودية األسرة
% من دخل األسرة 59شيكل ) 9,830 1948 فمسطينييمن  األسرشيكل، ولدى  16,700قرابة 
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http://www.cbs.gov.il/publications12/1481/pdf/t06_02.pdf 
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شيكل، ولدى  13,900معدل الدخل الصافي لعائالت األجيرين، فقد بمغ المعدل العام  أما (.الييودية
% من 60شيكال ) 8,895 1948 فمسطينييمن عائالت شيكال، ولدى ال 14,830العائالت الييودية 

 (ييودي أجيرالدخل الصافي لعائمة 

الييودي في العام  لألجير، فقد بمغ معدل الدخل الشيري غير الصافي األفرادعمى مستوى  أما
شيكال. أما المعدل العام لدخل  5,499 1948 فمسطينييمن  وألجيرشيكل،  8,100قرابة  2010

شيكال  5,851 1948 فمسطينييمن ، ولدى الرجال الشيك 9,720، فقد كان األجيرينالرجال الييود 
شيكال، ولدى  6,386 األجيراتلدى النساء، فقد بمغ المعدل العام لمنساء الييوديات  أما(. 60%)

 (.% من اجر النساء الييوديات72شيكال ) 4,588 1948 فمسطينييمن النساء 

 اإلنفاقمعدل  أن، 2012عام  إسرائيلفي  األسر إنفاقالمركزية عن  اإلحصاءتشير دائرة 
مما  ،19487 فمسطينييشيكل لعائالت  115512شيكل مقابل  13,496بمغ  الييوديةالعام لمعائالت 

 إنفاقمتدن مقارنة بالمعدل العام. بينما بمغ متوسط  1948 فمسطينييالواقع االقتصادي ل أنيوضح 
 .8شيكل شيريا 4,100العائالت الفمسطينية في الضفة الغربية قرابة 

عام  إسرائيلنسبة القوى العاممة في  إلى 1948 فمسطينييبمغت نسبة القوى العاممة من  
% يعممون بوظيفة 68.8%، و8% و عاطمين عن العمل 92%، يعمل منيا 41حوالي  2010

%  يعمل بوظيفة جزئية. وبمغت نسبة مشاركة الذكور في سوق العمل من العام نفسو 19.5كاممة، و
% في 25(، بينما بمغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 1998% عام 67مقارنة ب) 60%
 (.1998% في عام 18مقارنة ب) 2010عام 

سنة في سوق  24-15وتشير اإلحصائيات أن ىناك انخفاض في مشاركة فئة الشباب ما بين 
انخراط الشباب العرب في التعميم العالي، بالمقابل  إلى، ويعود ذلك 2010و 1998العمل بين العامين 

معدل في  األعمى( ىم 34-25سنا ) األكبرمعدالت المشاركة في سوق العمل لمفئة العمرية  أننرى 
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ىم مشاركة الشابات العربيات في سوق العمل  واألبرزالعمل من الرجال والنساء،  أسواقالمشاركة في 
% من النساء العربيات في مجال التربية والتعميم و العمل 60تعمل مما يعكس رغبة االندماج فيو.  

% في 18% من الرجال العرب في مجال البناء، و26االجتماعي والخدمات الصحية. فيما يعمل 
 .9% في مجال التعميم6مجال الصناعة، و

( من شباب 29-15من الفئة العمرية )  36.6 % أن 2012 لعام األول الربع بيانات تشير
 في  33.2 %و الغربية الضفة في % 38.7بواقع  اقتصاديا ىم نشيطون الفمسطينية األراضيفي 

 %، وسجل 35.7الفترة  لنفس الشباب بين الفمسطينية األراضي في البطالة معدل قطاع غزة. وبمغ
%  38.6% مقابل  41.2سنة( بواقع    24 – 20العمرية  ) الفئة في األفراد بين لمبطالة أعمى معدل

تركزت  أخرى، جية سنة (.  من 29 – 25) األفراد% بين  29.3سنة(، و 19 – 15) األفرادبين 
%. وقد 43.7سنة دراسية فأكثر بواقع  13أنيوا  سنة( الذين 29 – 15الشباب ) بين البطالة معدالت

من  . ليسجل الخريجون2012 األولبع % خالل الر  50.5بمغ معدل البطالة بين الخريجين الشباب 
 من سجل الخريجون بينما ،60.1%بمغ  إذ بطالة معدل أعمى والسموكية االجتماعية العموم تخصص
 من أكثر أن إلى، وبذلك نخمص 33.7%بمغ إذ بطالة معدل أدنى اليندسية والمين اليندسة تخصص

 أن إذ األعمى تعميما، الشباب بين ترتفع البطالة ونسبة البطالة، من يعانون الشباب الفمسطيني ثمث
 .10العمل عن فأعمى( عاطمين الخريجين)دبموم نصف حوالي

% من مجمل 54حوالي  1948 فمسطينييمن  2012بمغت نسبة العائالت الفقيرة في عام  
(، بالمقابل تصل نسبة إسرائيل% من مجمل العائالت الفقيرة في 38وتشكل ) 48 فمسطينييعائالت 

% 55 إلىودية المتدينة )الحريديم( ي%، وترتفع لدى العائالت الي15الييودية  األسرالفقر لدى 
 . 11 (إسرائيلة في ر الفقي األسر% من مجمل 13وتشكل )
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الفمسطينية وفقا ألنماط االستيالك الحقيقية  األراضيبينما قدر معدل الفقر بين السكان في  
 أن% في قطاع غزة(. كما تبين 38% في الضفة الغربية و18.3)بواقع  2012عام % خالل ال25.7
% في الضفة 8.8الفمسطينية يعانون من الفقر المدقع )بواقع  األراضيفي  األفراد% من 14.1

( أفرادخط الفقر لألسرة المرجعية )المكونة من خمسة  أن% في قطاع غزة(. ىذا مع العمم 23الغربية، 
 – 15شيكل. وبمغت نسبة الفقر بين الشباب ) 1,783شيكل وخط الفقر المدقع قد بمغ  2,237بمغ 
% في 38.7% في الضفة الغربية و 18.4% وفقا ألنماط االستيالك الشيري )بواقع 26.1سنة(  29

 .12 قطاع غزة(

ىناك فجوة عمى مستوى الدخل  أنمن خالل الطرح السابق لممؤشرات العامة االقتصادية، نجد  
تجارية في المناطق الحدودية حركة خمق يمما  األخضرالعاممة عمى جانبي الخط  واألنظمةوالمعيشة 

ا، وذلك بسبب اختالفات في مستويات سعر قل أالمنتجات والخدمات  أنباتجاه الضفة الغربية حيث 
معدل الناتج المحمي لمفرد الواحد قرابة خمسة  أن إلى باإلضافةالضرائب عمى السمع والخدمات. 

كما  1948 فمسطينييأن . فعمى الرغم من أضعاف، والدخل الشيري لمعائالت قرابة ثالثة أضعاف
القدرة  أن إالالضفة الغربية،  فمسطينييحاال مقارنة مع  أفضلمن خالل بيانات الدخل والمعيشة  ات َضحَ 

نسبيا اذا ما قورنت باألسعار  ليست كبيرة األخضرالشرائية لدخل العائمة الفمسطينية داخل الخط 
تحدد وفقا لدخل  كما، اإلسرائيمية األسواقالسمع والخدمات في  أسعار، بسبب ارتفاع االسرائيمية
المواد الغذائية في  أسعار أن اإلسرائيمي 13، حيث يشير تقرير كيدميباألساس اإلسرائيميالمجتمع 
المشابية نتيجة االحتكارات وعدم المنافسة  األخرى األسواق% من 20ـب أعمى اإلسرائيميةالسوق 

يشكل قوة شرائية في  األخضر. ولكن دخل العائالت الفمسطينية داخل الخط الكبرىواحتكار الشركات 
 اإلحصاءووفقا لمركز  دخوليم.ومناسبتيا مع مستويات  األسعارالغربية بسبب انخفاض الضفة  أسواق

ن أقل من حاجتيم لتغطية النفقات، و أدخميم  1948 فمسطينيي% من 50.2الفمسطيني فان نسبة 
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% ال تشكل 77.7نسبة  نأيدلل عمى مما  .14% دخميم يوازي حاجتيم لتغطية النفقات27.5نسبة 
 .إسرائيلالنقود بالنسبة ليم قوة شرائية في 

بشكل  عبر الحدودالتسوق  إطارالضفة الغربية تحت  إلى 1948 فمسطينييتدخل عممية توافد  
سكنيم قريبة من المدن  أماكن أنكبير، وذلك لتطابق العديد من العوامل مع تمك الظاىرة، حيث 

سيولة  تلمسفر في المعدل ال تتجاوز نصف ساعة، كما ساىم المستغرقةالحدودية والمسافة الزمنية 
ان ف ذلك، إلىباإلضافة الضفة الغريبة.  إلىتوافد ازدياد أعداد ال اإلسرائيميةعبر المعابر  اإلجراءات

وتوفر المنتجات اليدوية  ،بالشعبية األسواقالتسوق في الضفة الغربية ممتعة لما تتميز بو تمك  أجواء
بالحداثة، مما يعطييا  التي تتميز اإلسرائيميةعن تمك ، مقارنة والتقميدية المرتبطة بالتراث الفمسطيني

وىي يوم السبت مما  إسرائيلفي  األسبوعيةالعطل  أياممفتوحة الضفة  أسواق أنميزة تنافسية، عدا 
كانت أبعض المنتجات من السمع والخدمات سواء  أسعارانخفاض  إلى باإلضافة ،تشكل حافزا ليم

ي عممة موحدة وىي عممة ى الشطرينالعممة بين  أنتعميمية، كما  أوسياحية  أوترفييية  أوغذائية 
 والتي تتيح لممتسوق مقارنة فروقات االسعار. اإلسرائيميالشيكل 

مدن الضفة الغربية،  إلى 1948 فمسطينييلعوامل االجتماعية دورا ىاما في توافد وتشكل ا 
الخط  يعمى شطر  الفمسطينيينالمقيمين فييا، ففي النياية العالقة بين  أقربائيمزيارة  ألجلوذلك 

ىي عالقة بين فئات شعب واحد في منطقة جغرافية واحدة كانت قبل ستة عقود تشكل كيانا  األخضر
م لسكان يمختمفة، وينعكس ىذا في دعم بأدواتواحدا مترابطا، تخضع لمنظومة سيطرة احتاللية واحدة 

ذلك الى أضف  التسوق وطمب الخدمات بل بقدوميم في حد ذاتو. أثناء أموالالضفة بما يدفعونيم من 
 ، وىو جزء من االقتصاد الكمي اإلسرائيمي.1948طبيعة االقتصاد الفمسطيني في 

 اإلسرائيميةالفمسطينية بالتردي نتيجة استمرار االنتياكات  األراضييتسم المناخ االقتصادي في  
عمى التنقل واستمرار تعثر العممية السياسية وتعاظم الدين  اإلسرائيميةوفرض القيود  اإلغالقونظام 

االنتفاضة الفمسطينية وانخفاض المعونات المقدمة من المانحين خاصة بعد  لمسمطةالداخمي الخارجي و 
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الذي يعكسو معدالت النمو والفقر  األمر، َتَمْتياالتي  واألعوام 2000عام  األقصى"انتفاضة " الثانية
 واالقتصاديينوالبطالة في االقتصاد الفمسطيني وضعف البنية االقتصادية، مما يستوجب الباحثين 

الوضع الفمسطيني وتنميتيا، وتشير  إنعاشلبحث عن فرص اقتصادية تساعد عمى في اوصناع القرار 
اقتصاد فمسطيني  منقدية ناتجة الندفقات الت أنماطالكثير من البيانات والمصادر عن العديد من 

لى دراسة مفصمة عن شكل ىذه العالقة االقتصادية إلضفة الغربية، مما يدعو اقتصاد انحو  1948
وتداعياتيا االقتصادية وتوصيفيا، لتعزيز عوامل الجذب في اقتصاد الضفة الغربية  أنواعياوتحديد 
 بما يتناسب مع المستيمكين وتمبي رغباتيم.  وتطويرهوتمكينو 

 

 مشكمة البحث 2.1

ثورة من التواصل الفعال بواسطة التكنولوجيا المتقدمة في عالم االتصاالت  اآلنيشيد العالم  
بالطريقة التقميدية عممية جذابة  األفرادوالنقل والمواصالت، وبالرغم من ىذا التطور والتقدم، يظل تسوق 

يمارسيا الجميع، لما ليا من فوائد نفسية ومادية عمى الفرد والجماعات، من حيث المتعة في التسوق، 
 األسعار، ومقارنة األسواقالجديدة، واالطالع عمى ما ىو جديد ومتوفر في  األماكنوالتعرف عمى 

ان واحد قريب وال يبعد سوى مكولكنو في  آخربمد  كان ىذا التسوق في إذاوشراء ما يالئمو، وخاصة 
سوق عبر الحدود. وتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تكيمومترات قميمة، وىذا ما يسمى ال

من عممية الشراء من السمع والخدمات من  األفراد"النشاط الذي يقوم بو  بأنومفيوم التسوق عبر الحدود 
يل عبورىا نسبيا(، بسبب انخفاض الضرائب المفروضة عمييا وبالتالي والتي يس عبر الحدودالخارج )
جل أعنيا بالكامل من  اإلعالنيتم  أنىا الستيالكيم الخاص، دون ؤ ، ويتم شراأسعارىاانخفاض 

 التيرب من الرسوم الجمركية".
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و السفر والسياحة بكل ألة ما بغرض التسوق أو االستثمار إن األموال المنقولة إلى دو 
أنواعيا، قد تؤدي إلى حدوث انتعاش اقتصادي نتيجة لما تمثمو ىذه األموال من مصادر لمدخل 

 .15يجابيا لمعطياتيا االقتصادية وميزان مدفوعاتياإه الدولة، األمر الذي يمثل دعما القومي في ىذ

 في األخضرالمقيمين داخل الخط  1948 يظاىرة تسوق فمسطيني األخيرة، اآلونةيالحظ في  
الرسمية المرصودة في  األرقامىذه الظاىرة وتأثيرىا االقتصادي ال تدخل  أن إالالضفة الغربية،  أسواق

تظير في فواتير  المثل ىذه البيانات  أنبيانات سجالت الصادرات لمسمطة الفمسطينية، حيث 
رات الغذائية الوحيدة لدى وزارة المالية الفمسطينية لرصد قيمة الصاد األداةتعد  والتيالمقاصة، 
فال تدخل ىذه الظاىرة في الحسابات  اإلسرائيميلدى الجانب  األمر، وكذلك إسرائيل إلىوالصناعية 

ى ذلك عم. وبناء أيضا اإلسرائيميةغير مشمولة في فواتير المقاصة  ألنياالرسمية المرصودة كواردات 
كون المستيمك النيائي ىو من  اإلسرائيميفال يترتب عمى الجانب الفمسطيني أي التزام تجاه الجانب 

 .إسرائيميوالذي يعتبر مواطن  1948 فمسطينيي

خدمات تجارية بين مشتغل مرخص  أوعند تبادل صفقات تجارية  16تستخدم فاتورة المقاصة 
يتم االعتراف  ال اآلليةلدى الجانب الفمسطيني، وبحسب ىذه  وآخر اإلسرائيميمسجل لدى الجانب 

 أيبمصاحبة تمك الفاتورة، وبالتالي ال يترتب عمى السمطة الوطنية  إالمنقولة بين الطرفين بالبضائع ال
الضفة الغربية من تقاص ضريبي  أسواقجراء حركة التسوق الجارية في  اإلسرائيميالتزام تجاه الجانب 
ال يطمبون  1948 فمسطينييمن  17غمب المتسوقين لمسمع والخدماتأ، كون اإلسرائيميلصالح الجانب 

)إلضافة الشريحة  الفاتورة سترفع سعر البضائع المشتراة أنفواتير مقاصة لقاء ما يشترونو، خوفا من 

                                                           
 ،"الحدود عبر النقدية األموال ناقلوا" ،(4112) إفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق لمنطقة المالً العمل مجموعة  15
16

بين الطرفين من خالل فاتورة المقاصة، وىناك نوعين من فواتير المقاصة، االولى مقاصة بموجب بروتوكول باريس االقتصادي يتم التعامل  
( تبين حجم التبادل التجاري الصادر من االراضي الفمسطينية الى الجانب االسرائيمي، والثانية فاتورة مقاصة اسرائيمية Pفمسطينية ويرمز ليا بـ )

(Iوىي تبين حجم التبادل التجاري الوارد م ) ن اسرائيل الى المناطق الفمسطينية. ثم يقوم الطرفان بإجراء تقاص وفقا لفواتير المقاصة المقدمة من
اسرائيل  الجيتين، ويتم رصد وتسديد الفرق ما بين مقاصة الطرفين، وعادة تقوم وزارة المالية االسرائيمية بالتحويل الن الواردات الفمسطينية من

 تفوق الصادرات الييا.

دخاليا الى الجانب االسرائيمي دون الحاجة لمقاصة  48بالسمع والخدمات ىنا : أنواع السمع التي يستطيع فمسطيني  ودالمقص 17 شراؤىا وا 
  كتسوق بيتي فقط(. 48بحيث يسمح لفمسطيني  –ضريبية)ما يمكن تحميمو في سيارة خاصة فقط 
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 اً نو ليس تاجر أ أي 18ال يستفاد منيا ضريبيا  كونو ال يحمل مشتغل مرخص ألنو أو الضريبية عمييا(
بحكم ما تفرضو  يٍ مرئ أو غير ممحوظٍ اقتصادا  الظاىرةمستيمك نيائي، وىذا ما يجعل ىذه  إنما

 .األخضرالجغرافيا من القرب المكاني عمى شطري الخط 

الضفة الغربية ليست وليدة ىذه السنوات  أسواق في 1948 فمسطينييتعد ظاىرة تسوق و 
ن وخاصة المدن القريبة و ذ زمن المكان الذي يقصده المتسوقالقريبة، فقد كانت الضفة الغربية ومن

 .مدار العامجغرافيا عمييم عمى 

وعمى أثر  ،2000" عام األقصى"انتفاضة  االنتفاضة أعوامفي  إن اإلحصائيةتشير البيانات  
مدن غير آمنة بفعل وجود  أنيامن دخول مناطق السمطة الفمسطينية بدعوى  1948 فمسطينييمنع 

، 2008)زبون، %50%، وفي طولكرم 40 إلىبمغت البطالة في مدينة نابمس ناشطين مسمحين، فقد 
نسبة البطالة تراوحت ما بين  نأبينما تشير بيانات الغرفة التجارية في مدينة جنين . كانون اول( 7
% من المحال التجارية في المنطقة 80-75نحو  وأغمق%، 60%، وبمغ معدل الفقر 40-50

19الصناعية الحرفية
 5000% من مشاغل الخياطة والنسيج والتي كانت تشغل قرابة 90 أغمقكما  ،

% من اقتصاد محافظة جنين يعتمد 85 إن( 2011، شحادة) أشارمن النساء. فقد  معظميمعامال 
 .1948 فمسطينييعمى 

 واإلدارة األوروبياالتحاد )وبعد ثماني سنوات من الجفاف االقتصادي، تم تدخل المجتمع الدولي 
نيائياالفمسطينية المحتمة  األراضيفي  اإلغالقمتخفيف من سياسة لولذلك  2008عام  األمريكية(  وا 

دخول الضفة الغربية بواسطة  يسمح ليمالذين  1948 فمسطينيي أعدادوفق شروط محددة، منيا تحديد 
 .20تدريجيا األعدادحافالت دون استخدام سياراتيم الخاصة، من ثم يتم زيادة 

                                                           
 من الضريبة دائرة مسجل لدى ويكون آخر نشاط أي أو خدماتي نشاط أي أو التجارة تاجر)ممول( يمارس ىو المرخص بالمشتغل المقصود 18

 .والنشاط الشركة نوع حسب الدائرة يعطى من رقم أو الممول ىوية رقم إما الرقم ىذا ويكون المرخص المشتغل رقم يسمى رقم خالل
19
 .22/8/2013ِمبثٍخ ِغ اٌغ١ذ "ٔصش ػط١بٟٔ": ِذ٠ش ػبَ غشفخ رغبسح ٚصٕبػخ ِؾبفظخ ع١ٕٓ ؛  

 ِصذس عبثك.ثبالضبفخ اٌٝ "شؾبدح ، اِطبٔظ"، 
20
 .2011"،اشكال واشكانٍاخ انتىاصم االقتصادي انحانً تٍن انفهسطٍنٍٍن فً فهسطٍن انتارٌخٍحشؾبدح ، اِطبٔظ، ٚسلخ ثؾض١خ، " 
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مدن الضفة  إلىبالدخول  1948 فمسطينييلسمح  2008وفي نياية العام  نوأ، تشير البيانات
باصات، ولم تسمح -والدخول بواسطة حافالت األعدادتحديد منيا بداية  محددة، ضمن شروطالغربية 

، سمحت بدخول السيارات 2010ففي محافظة جنين وفي بداية العام ، لمسيارات الخاصة بالدخول
 إلىارتفع العدد  وبعد ذلك 500سيارة فقط في اليوم، من ثم  300 أوال، اإلعدادالخاصة ضمن تحديد 

الحاجز مفتوحا -والسماح بدخول حر، وعادة ما يكون المعبر األعدادسيارة، ومن ثم رفع تحديد  1000
بالتسوق البيتي  1948 يمن الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساءا، يسمح لفمسطيني

21الحافمة أوأي ما يمكن تحميمو في سيارة خاصة فقط، 
في الجدول  اإلحصائيةويتضح من البيانات  .

محافظة جنين بازدياد  إلى 1948 فمسطينييالتي تخص  اإلسرائيميةحركة التنقل لمسيارات  إن، اآلتي
 مما يشكل مؤشر عمى الحركة االقتصادية الجارية فييا. 2011، 2010وعامي  األشيرما بين 

 22جنين محافظة إلى( 91 فمسطيني) اإلسرائيمية السيارات لتنقل معطيات(: 3.1) رقم جدول

 % التغوري 0900 0909 األشهر/ للسنوات

 %5.51- 15,723 16,639 كانون الثاني/ يناير

 %87.59 27,200 14,500 شباط/ فرباير

 %75.26 31,457 17,949 آذار/ مارس

 %67.29 34,818 20,813 نوسان/ أبريل

 %7.12 28,612 26,710 أيار/ مايو

 %32.51 33,255 25,096 حزيران/ يونوو

 %23.31 39,537 32,063 متوز/ يولوه

 %36.96 210,602 153,770 اإلمجالي

 

                                                           
21
 اٌّصذس ٔفغٗ. 
22
 .سابق مصدر 
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 فمسطينييكبر تجمع لأبمحاذاة  األخضرمحافظة جنين تقع عمى حدود الخط  أنبالذكر  رٌ يدجَ 
 محافظة بدخول 1948 فمسطينييل فقد ساىم السماح( 3.1وبحسب بيانات الجدول رقم ). 1948
جنين، مثل : السمع  منطقة بيا تشتير من السمع والخدمات التي ازدياد حجم المبيعاتفي جنين 

الخدمات  ،الغذائية المواد ،األثاث وحجر الرخام ،المنزلية الموازم ،والمالبس األحذية ،الزراعية المصنعة
مدير عام الغرفة التجارية لمحافظة  أشارخدمات طب األسنان كما  ،والمنتزىاتالسياحية كالمطاعم 

23% عن السابق20 انخفضتالبطالة  أن باإلضافة إلى جنين.
. 

الى سوق طولكرم  1948 يعودة فمسطيني إن، وتعكس البيانات المتوفرة عن منطقة طولكرم
 في كثيرة قطاعات أن المعطياتوتشير . 24تنشيط الحركة التجارية فييا فيبشكل خاص ساىمت 
 لتطوير مكثفة بأعمال بدأت المدينة التي أسواق في لمتسوق 1948 يمن عودة فمسطيني تستفيد المدينة
الثمانينيات  أواخر في األولى الفمسطينية اندالع االنتفاضة السياحية. وقبل االقتصادية وخاصة مرافقيا
أرباحًا  تحقق كانت التي والمتاجر طولكرم، مدينة في الزبائن من% 80 يمثمون 1948 يفمسطيني كان
 تنقل المفروضة القيود منعت عندما الحال سوء من كثيراً  عانت 48 يفمسطيني من الزبائن بسبب كبيرة

لى من 48 يفمسطيني المدينة،  في مجدداً  بالتسوق 1948 وفمسطيني بدأ أن ومنذ الغربية. الضفة وا 
25رسمياً  سياحيًا  مركزاً  اليوم طولكرم وأصبحت بالزبائن، تزدحم السياحية والمواقع المطاعم أن لوحظ

 .

 حافالت 10 نحو 48 فمسطينيي من المتسوقين من 500 نحو يستقل أسبوعاألحد من كل  يوم وفي
 تغطية في الغرفة ساىمت التجارية، حيث الغرفة بيا بدأت لمتسوق حممة ضمن طولكرم، لمتسوق في

-2012الحافالت بالتعاون مع تجار المحافظة، حيث بمغ عدد الحافالت لممتسوقين لسنة  تكاليف
18,50026راكب ليصل عدد المتسوقين  50حافمة بمعدل  370حوالي  2013

ومن العوامل التي  ،

                                                           
23
 .22/8/2013ِمبثٍخ ِغ اٌغ١ذ "ٔصش ػط١بٟٔ": ِذ٠ش ػبَ غشفخ رغبسح ٚصٕبػخ ِؾبفظخ ع١ٕٓ ؛  

 ِصذس عبثك.ثبالضبفخ اٌٝ "شؾبدح ، اِطبٔظ"، 

 ٌعٌدون ٨٤ ال فلسطٌنًٌ" إعمار، موقع الى باالضافة"، حسٌب ابو ابراهٌم السٌد" طولكرم محافظة فً التجارٌة الغرفة رئٌس مع مقابلة 24

 .30/5/2012 ،"الضفة ألسواق الحٌاة

 سابق مصدر 25
 .3/0/4102 بتارٌخ ،"حسٌب أبو إبراهٌم السٌد" ولكرمط محافظة فً التجارٌة الغرفة رئٌس مع مقابلة 26
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تقف وراء ازدىار الحركة االقتصادية النشطة وجذب المتسوقين ىو: توفر الحافالت،  إنيايتوقع 
 .27وانخفاض األسعار، وقرب المسافة، والثقافة الواحدة، والديانة الواحدة، والعالقات االجتماعية

 1948 فمسطينييويفيد رئيس غرفة التجارة والصناعة في محافظة نابمس، ان السماح ل
االقتصاد المحمي وخاصة في سوق نابمس، حيث يشكمون  أنعشتبالدخول الى الضفة بدون تصاريح 

ة القديمة "الخان" ولتوفر د% من مبيعات التجار. حيث تمتاز المدينة بسوقيا الشعبي في البم30-35
ز، يون تمييد من المنتجات المحمية ذات الجودة الجديدة، عدا عن الخدمة الجيدة لجميع الزوار ددالع

28وىذا يساىم في جذب المزيد من الزوار
. 

يعتبر انخفاض أسعار السمع والخدمات في مدن الضفة الغربية وخاصة الحدودية )جنين، 
طولكرم( مقارنة بما ىي عميو في إسرائيل، والقرب الجغرافي، والمصاىرة بين األسر الفمسطينية 

التشابو والتناغم بين العادات والتقاليد لكال الجانبين إلى حد كبير  إلى باإلضافةوالعالقات االجتماعية، 
الضفة الغربية مكانا مفضال لألسر الوافدة، انعكس  أصبحتشكمت عوامل جذب ال مثيل ليا، حيث 

% من 40 أن( 2008)نصر،  أشارذلك إيجابًا عمى الجانب االقتصادي لمضفة الغربية، حيث 
29%17.3، والذين يشكمون 1948 فمسطينييلضفة الغربية ىي بسبب لتجار ا اإلجماليةالمبيعات 

من  
)عمى .األخرىمن جميع الجنسيات  األعمى، وىم النسبة 2009نسبة الزوار لمضفة الغربية لعام 

 (.48افتراض أن الزوار الوافدين من إسرائيل ىم من فمسطيني 

غير  واإلسرائيميةوالتجارية بين المناطق الفمسطينية  االقتصاديةالعالقة  إن، آخرمن جانب 
واضحة المعالم في العديد من جوانبيا، فالنظام التجاري السائد ال يمثل منطقة حرة بين الطرفين النعدام 

% من حجم التجارة الفمسطينية 90المحطات الجمركية. في الوقت نفسو تخضع  أووجود الحدود 
، وذلك لمنع تسرب إسرائيلجمركية، التي ال تقل عن تمك السائدة في السمعية لمرسوم والضرائب ال

30إسرائيل إلىالفمسطينية  الواردات
ىناك فرقا  أنىذا يصب في مصمحة المنتج المحمي، حيث  أن إال .

                                                           
 .نفسه المصدر 27
 .01/0/4102 بتارٌخ ،"حجاوي حسام السٌد" نابلس فظةمحا وصناعة تجارة غرفة رئٌس مع مقابلة 28

29
 .فٍغط١ٓ - هللا األعبع١خ ، ساَ إٌزبئظ ، 2009 اٌٛافذ٠ٓ اٌضٚاس ِغؼ . 2009 اٌفٍغط١ٕٟ، ٌإلؽصبء اٌّشوضٞ اٌغٙبص 
30
 .69، ص 2000، آة ِبط .ِؼٙذ اثؾبس اٌغ١بعبد االلزصبد٠خ اٌفٍغط١ٕٟ اٌغؼفشٞ، ِؾّٛد، "اٌزغبسح اٌخبسع١خ اٌفٍغط١ٕ١خ االعشائ١ٍ١خ"، 
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عمييا  1948 فمسطينيي إقبال، مما يزيد اإلسرائيميةتيا ير بين المنتجات المحمية ونظ األسعارفي 
 (2008)نصر، 

 فييا، سواقاألالضفة الغربية بانتعاش  الى 1948 فمسطينيي بدخولكس قرار السماح ينع
 إنما األسواق، ليس فقط عمى السمع المتوفرة في األخضرمع الخط  الحدوديةخصوصا في المناطق 

وصيانة وتأمين المركبات، والخدمات الطبية  كإصالحكقطاع الخدمات ) أخرى اتقطاع إلىامتدت 
قطاع السياحة )كالنشاط الفندقي، وزيارة مدن الضفة(، وقطاع التعميم  وأيضا(، األسنانكعالج 

القطاع االستثماري من مشاركة في  إلى باإلضافة، (االلتحاق بالجامعات المحمية والسكن بجوارىا)
يداع اقتصادية أنشطة رسمية ، وبالرغم من عدم وجود بيانات األجنبيةفي المصارف وشراء العمالت  وا 

انو سيتم تسميط الضوء عمى القطاعات المذكورة لتقدير وتصنيف ووصف  إالات المختصة، يلدى الج
 .وأثرىاحجم التدفقات المالية بشكل تقريبي مما يساعد عمى فيم ىذه الظاىرة 

 

 :قطاع الخدمات 1.2.1

ية اتالخدم األنشطةيعد قطاع الخدمات من القطاعات الميمة في فمسطين ويتضمن العديد من 
 فمسطينيي إلىالعديد من الخدمات  أيضانو يقدم أ إالالضفة الغربية بما يتناسب مع احتياجاتيم،  ألبناء
المؤسسات والمحال  ألصحاب اً إضافي بما يتناسب معيم بشكل تقريبي، مما يشكل دخالً و  1948

 رات، نشاط تأمينوصيانة السيا إصالحالتي سيتم تناوليا نشاط  األنشطةوالمتاجر، ومن ىذه 
 ، حيث سيتم رصد واقع كل نشاط في الفقرات الالحقة.األسنانطب المركبات، نشاط 

 أصحاب أشاروصيانة المركبات في الضفة الغربية حركة نشطة. حيث  إصالحيشيد نشاط 
31الكراجات في مقابالت مركزة في منطقة طولكرم وقمقيمية

صالحصيانة  إن ، المركبات التي تحمل  وا 

                                                           
 . 44/04/4103 ،طولكرم الطٌراوي، وائل السٌد المركبات، لصٌانة الطٌراوي كراج صاحب مع مقابلة 31

 . 4/0/4102 الٌاس، النبً-قلقٌلٌة المركبات، لصٌانة حسونة كراج صاحب مع مقابلة     

 . 4/0/4102 ،طولكرم احمد، جاسر السٌد المركبات، ونقل لجر ونش صاحب مع مقابلة     
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ممارسات  أنىذه الورش. بالرغم  إيرادات% من 80)لوحة صفراء( تدر  إسرائيميةلوحة ترخيص 
، وذلك األخضرخارج الخط  اإلسرائيميةلممركبات  إصالح أوتمنع أي صيانة  اإلسرائيمياالحتالل 
، حيث يقضي 2008والمعدل سنة  1998عام  اإلسرائيميالقانون الصادر عن الكنيست  إلىاستنادا 

في مرائب )كراجات( فمسطينية في الضفة الغربية" أي  اإلسرائيميةنع جنائي عمى تصميح المركبات "م
32تحت السيطرة المدنية لمسمطة الفمسطينية

. 

وجدت  إن اإلسرائيميةعمى صاحب السيارة  اإلسرائيميةوبموجب ىذا القانون، تفرض الشرطة  
شيكل، وفي حال تكرر  آالفبغرامة مالية قدرىا خمسة  اإلصالح أوفي مرائب الضفة الغربية لمصيانة 

ثالث  إلىتفرض عمى صاحب السيارة غرامات مالية كبيرة وعقوبة بالسجن تصل  أخرىمرة  األمرىذا 
ما، كما تفرض عقوبة يِ يْ مَ كِ  أوالسياقة  أورخصة السيارة  إلغاءعقوبات تتمثل في  إلى باإلضافةسنوات، 
الضفة الغربية،  إلى إسرائيلجر الذين ينقمون السيارات المعطمة من سيارات ال أصحابعمى  أخرى

لالقتصاد  أخرىالكراجات، وعزلة اقتصادية  أصحابتقطير رزق  إلىحيث ييدف ىذا القانون 
  .، وبالتالي ييدف الى الحفاظ عمى اعمال اصحاب الكراجات االسرائيمية33الفمسطيني وفصل عنصري

الكراجات في الضفة الغربية باستثناء  أصحابوبالرغم من ىذا المنع الجارف ضد  
، اإلسرائيميةورشات الضفة الغربية لتصميح وصيانة المركبات عامرة بالسيارات  أن إالالمستوطنات، 

عو فاألسعار الرخيصة اقوى من التيديدات األمنية، وال يزال الثمن القميل الذي يمكن لإلسرائيمي أن يدف
مقابل تصميح سيارتو في الورشات الفمسطينية أقوى من ىذه التحذيرات، ويدفع اإلسرائيميون إلى تجاىميا 

ميارة  إلى باإلضافةوذلك نظرا النخفاض تكاليف الصيانة وتوفر القطع البديمة  .ودخول تمك المناطق
تبمغ من  بإسرائيلبة ن تكمفة تصميح المركأالورش ب أصحاب أشارَ العاممين في ىذا المجال، حيث 

 مقارنة بالضفة الغربية. أضعافثالثة  إلىضعفين 

 

                                                           
 .4112 ،"8491 فً الفلسطٌنٌٌن ضد عنصرٌة تشرٌعات" وفا،-الفلسطٌنٌة والمعلومات االنباء وكالة 32
 .2/12/2002، "ٌٛائؼ ارٙبَ ضذ ػششاد اإلعشائ١١ٍ١ٓ لبِٛا ثزص١ٍؼ ع١بسارُٙ فٟ اٌضفِٛلغ رٍفض٠ْٛ ٔبثٍظ االخجبسٞ، " 33
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الى الضفة الغربية مركباتيم  األخضرمن داخل الخط  تنقالتيمفي  1948 فمسطينيييستخدم 
التي يستخدمونيا تكون مؤمنة من قبل شركات التأمين  اإلسرائيميةالسيارات  أنالخاصة، وبالرغم من 

تكون شاممة داخل وخارج الخط  أنالتأمين من المفترض  ةصصالحية بولي أن إال، اإلسرائيمية
، ولكن الواقع االقتصاديةوذلك حسب الفقرة الرابعة من البند الحادي عشر التفاقية باريس  ،األخضر

تغطية الحوادث التي تقع في الضفة الغربية  اإلسرائيميةالعممي يعكس غير ذلك، حيث ترفض شركات 
مع  مركباتيمبتأمين  1948 فمسطينييمن زوار  دلذلك يمجأ العدي. 34عن الضرر اأصحابيوتعويض 

 إن المؤشر العامحيث تشير بيانات ىيئة سوق رأس المال الفمسطيني  شركات التأمين الفمسطينية،
% من إجمالي 6-5يبمغ حوالي  لحجم أقساط تأمينات مركبات تحمل لوحة إسرائيمية )لوحة صفراء(

المركبات الشيرية  أقساطوىذا المؤشر ىو نتيجة عينة تجميعية من  2013أقساط المركبات لمعام 
مميون دوالر عن العام  4.5حوالي بلمركبات ليذه االتامين  أقساطوتقدر ، 2013 لعاملقطاع التامين 

لمشركة التأمين  أقساط% من قيمة 10 أنيشير مدير فرع شركة التأمين الوطنية/طولكرم و  ،201335
 .201236تعود لمركبات ال تحمل لوحات محمية لعام الوطنية 

 

من الخدمات الطبية المقدمة من خالل العيادات الخاصة في  1948 فمسطينييكما يستفيد 
، حيث األسنانكطب  اإلسرائيميالضفة الغربية وخاصة الخدمات غير المتضمنة في التأمين الصحي 

37في طولكرم األسنان احد اطباءيشير 
وذلك  1948 فمسطينيي أبناءبان العديد من المراجعين ىم من  ،

 بين الطرفين: األسعار اآلتي، ويبين الجدول اإلسرائيميفي الوسط  باألسعارمقارنة  األسعارالنخفاض 

                                                           
االلزصععبد٠خ اٌفٍغععط١ٕٟ ِشاعؼععخ اٌٛالععغ اٌزطج١مٟ"،ِؼٙععذ اثؾععبس اٌغ١بعععبد  –اٌشععؼ١جٟ، ٘بٌععخ، ٚسلععخ ػّععً " ثشٚرٛوععٛي ثععبس٠ظ االلزصععبدٞ   34

 .28، ص 2013)ِبط(،اٌمذط ٚساَ هللا، 
35

١٘ئخ عٛق سأط اٌّبي اٌفٍغط١ٕٟ، ِذ٠ش٠خ اٌزأ١ِٓ، ث١بٔبد سع١ّخ "رغ١ّؼ١خ"، رّذ ِٓ خالي ِخبطجخ سع١ّخ، ٚرُ ٔض٠ٚذٔب ثبٌج١بٔبد ِٓ لجً   

 .3/2/2014دالي ؽْٕٛ: سئ١غخ شؼجخ اٌّشالجخ اٌّب١ٌخ، ثزبس٠خ 
36

ؽ١ش ثٍغذ اعّبٌٟ ا٠شاداد رأ١ِٓ اٌّشوجبد . 28/8/2013طٌٛىشَ ،  –اٌٛط١ٕخ  غ١ذ "ِؼزصُ ثذ٠ش"، ِذ٠ش فشع ششوخ اٌزأ١ِِٓمبثٍخ ِغ اٌ  

% ِٓ 1% رأ١ِٓ ٌّشوجبد غ١ش ِؾ١ٍخ، ٚثم١ّخ ِبئخ اٌف دٚالس أٞ ثٕغجخ ١ٍِ10ْٛ دٚالس، ِٕٙب ١ٍِْٛ دٚالس ثٕغجخ  10ؽٛاٌٟ  2012ٌغٕخ 

  )ثذْٚ ِشوجبد اٌمذط ٚاٌّؤعغبد االعٕج١خ(. 1948ٌّشوجبد ػشة  2012اعّبٌٟ اال٠شاداد ٌغٕخ 

 . 02/0/4102،  طولكرم – اسنان طبٌب"، الراغب رفٌق محمد" الدكتور مع مقابلة 37
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سرائيل الغربية بالضفة األسنان طب خدمات تكاليف معدل مقارنة( : 9.1) رقم جدول  شيكل العممة ،وا 

 الخدمة الطبية
  السعر في

 الضفة الغربية

 السعر في
 إسرائيل 

 % الزيادة

 %100 100 50 خمع

 %100 100 50 حشو

 %140 600 250 تركيب

 %75 7000 4000 تقويم

 %33 2000 1500 زراعة

 أنكبير، حيث  األخضرن فارق السعر بين شطري الخط إ، ف(4.1رقم )كما نرى في الجدول 
% عنو في الضفة، بينما يبمغ خدمة التركيب بفارق نسبي 100 إسرائيلخدمة الخمع والحشو تزيد في 

% عمى التوالي. ومن 33% و 75 إلى%، ونسبة الزيادة في خدمة التقويم والزراعة 140 إلىيصل 
وخاصة عند قيام  األسبوعمدار ن العيادات تكون متوفرة عمى أفة الغربية الضالعوامل المشجعة لزوار 

 . األسواقبعممية التسوق، وقرب العيادات من  األسرة

 : السياحة قطاع  2.2.1

يعد قطاع السياحة من القطاعات التي تساىم في االقتصاد الفمسطيني بشكل كبير، والتي تتأثر 
التي تفرض عمى فمسطين بشكل عام وعزليا سياسيا، ويتبين ىذا من  اإلغالقات قرارات المنع وببشدة 

توافد الزوار من جميع البمدان يتأثر  أنالسياسية، كما  األوضاعخالل تذبذب البيانات الرسمية حسب 
( من انخفاض حاد في عدد 2002-2000االنتفاضة الثانية ) أعوامبيذه القرارات كما شيدنا في 

لذلك القطاع من مبيت في الفنادق  إحياءالضفة الغربية  إلى 1948 مسطينييفالسياح، ويعد توافد 
خالل وقت الزيارة، وىذه الظاىرة يمكن رصدىا من  أموالوزيارة لممدن الفمسطينية وما يدفعونو من 

 2011من التزايد في حجم الفنادق وعدد النزالء خالل العامين  أدناهخالل البيانات في الجدول 
 :2012و
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3113-3111 ،إسرائيل من النزالء وجنسية المنطقة حسب الفندقي للنشاط الرئيسة المؤشرات( : 1.1) رقم جدول
38 

 المنطقة

 سنة2012 سنة2011

 عدد
 الفنادق

 اجمالي النزالء عدد

3111 

 النزالء عدد
 اسرائيل من

 من النزالء%
 اسرائيل

 الفنادق عدد
 النزالء عدد
 3113 اجمالي

 من النزالء عدد
 اسرائيل

 النزالء%
 اسرائيل من

 %91 16,295 40,178 00 %99 7,263 14,807 8 شمال الضفة الغربية

 %9 21,164 245,043 39 %06 12,866 82,932 07 وسط الضفة الغربية

 %4 17,475 407,321 39 %8 14,632 184,469 08 القدس

 %0 11,584 643,318 07 %4 9,273 225,164 08 جنوب الضفة الغربية

 %00 66,518 575,495 98 %9 44,034 507,372 90 إجمالي )الضفة الغربية(

فندقا في  98 إلى 91عدد الفنادق بشكل عام ازداد من  أن، (5.1رقم )يتضح من الجدول 
 إلىالعاممين في الفنادق  دع عدفالضفة الغربية وفي المدن الحدودية خالل العامين المرصودين، وقد ارت

(. 2012واالجتماعي،  االقتصادي% )المراقب 13.4 إلىالنزالء  دد% خالل نفس الفترة، وع17
% 49( حوالي 1948 فمسطينييم من يجميع أن)عمى اعتبار  إسرائيلويشكل نسبة النزالء من 

حركة سياحية  إلىعمى التوالي، مما يشير  2012و 2011لسنة  اً ألف 66و اً ألف 44% بواقع 41و
 .األعوامايدة تجاه الضفة الغربية خالل نشطة ومتز 

وينعكس ذلك عمى تطوير الفنادق الفمسطينية لمستوى خدماتيا، مما منحيا عدد من النجوم 
في بيت  انتركونتيننتالوفقا لنظام التصنيف العالمي لخدمات الفنادق، حيث حصل كال من فندق ياسر 

العديد من الخدمات  إضافةلحم وفندق الجراند بارك في رام اهلل عمى تصنيف خمسة نجوم، حيث تم 

                                                           
38

 فٍغط١ٓ.-". ساَ هللا13. سلُ "2012وزبة فٍغط١ٓ االؽصبئٟ اٌغٕٛٞ . 1021انجهاس انًزكشي نالحصاء انفهسطٍنً،  

 فٍغط١ٓ.-". ساَ هللا14. سلُ "2013وزبة فٍغط١ٓ االؽصبئٟ اٌغٕٛٞ . 1023نالحصاء انفهسطٍنً، انجهاس انًزكشي     
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 أماكنو ممعالم الدينية ل قربو عدا عنداخل الفنادق لمرتاديو، ىذا  واالستجماموالمراكز الصحية 
 . 39التسوق

التي بنفس  اإلسرائيميةرخص من الفنادق أتكمفة الفنادق في الضفة الغربية ن إ، فآخرمن جانب 
اقل، وىو ما يبرر الطمب المتزايد عمييا، حيث تبمغ تكمفة المبيت ليوم واحد في بيت لحم  أوالتصنيف 

في فندق ماميال  إسرائيلشيكل في فندق الجراند بارك، بينما بمغت في  566شيكل، وفي رام اهلل  625
نجوم،  5وجميعيا فنادق تصنيفا  ، شيكالً  1,565كولوني  كاناألمريق ديوميا، وفي فن شيكالً  1,511

 930فندق دان بانورما،و -يوميا  شيكالً  950نجوم  4يا ففي فنادق تصني إسرائيلبينما بمغت في 
فا في الضفة الغربية والتي تصني األقلق ليوناردو بالزا. ىذا عدا عن توفر الفنادق ديوميا في فن شيكالً 
توزيع ليالي  أدناهوتشير بيانات الجدول . 40والذي يعد من العوامل الجاذبة لمزائرينقل سعرا أتكون 

 :المبيت في فنادق الضفة الغربية

3113 والمنطقة، الجنسية حسب الغربية الضفة في الفنادق في المبيت ليالي توزيع ( : 1.1) رقم جدول
41 

 1991 فمسطينيي نزالء من المبيت ليالي عدد المنطقة

 22,096 الغربية الضفة شمال

 44,141 الغربية الضفة وسط

 28,449 القدس

 17,757 الغربية الضفة جنوب

 112,443 (الغربية الضفة) إجمالي

يمكن احتساب معدل التدفقات النقدية من النشاط ( 6.1في الجدول رقم )وبناء عمى البيانات 
ليمة  112,443عدد ليالي المبيت والذي بمغ  إجمالي، وذلك باحتساب 1948 يالفندقي لنزالء فمسطيني

                                                           

 الرابع، العدد االقتصادية، نور صحيفة ،"إسرائيل من ارخص فمسطين فنادق في اإلقامة تكمفة" الفمسطينية، السياحة وزيرة ،خمود ،دعيبس  39
  .00 ص ،4/01/4103 بتاريخ

 االقتصادية، نور صحيفة ،"اسرائيل من ارخص فمسطين فنادق في اإلقامة تكمفة" الفمسطينية، الفنادق اتحاد رئيس نائب جورج، عطا، أبو 40
  .00 ص ،4/01/4103 بتاريخ الرابع، العدد

41
 فٍغط١ٓ.-". ساَ هللا14. سلُ "2013وزبة فٍغط١ٓ االؽصبئٟ اٌغٕٛٞ . 2013اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌالؽصبء اٌفٍغط١ٕٟ،  
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، 2012مميون شيكل لعام  42شيكل بواقع  500اليومي والذي قدر  اإلنفاقبمتوسط  2012في عام 
 ايام لجميع زائرين الضفة الغربية لنفس العام. 4-3وقد بمغ متوسط ليالي المبيت من 

 فمسطينييكبيرة من  أعدادتوجيت المبيت في الفنادق في الضفة الغربية، فقد  إلى باإلضافة
والمناسبات دون المبيت، ففي عيد  واألسبوعيةالدينية  األعيادمدن الضفة الغربية في الى  1948

تقرير  إنالتابع لمشرطة الفمسطينية،  واإلعالمالعالقات العامة  إلدارةذكر بيان  2012عام  األضحى
شيدت ارتفاعا ممحوظا في عدد الزوار في  األضحىفترة عيد  أن إلى أشار واآلثارشرطة السياحة 

 فمسطينييىم من  815354منيم ( 2355838)الزائرين  إجماليالمحافظات الشمالية، حيث بمغ 
 أن، 1948وقدرت بعض المكاتب السياحة في مدن . 42إجمالي الزوار% من 34.5أي قرابة  1948
 ية اليوم الثالث، وتنقموا بين مدن نابمس ورام اهلللمعيد حتى نيا األولسائح انطمقوا منذ اليوم  ألف 100

 .43مدن الضفة إلىالعائالت التي انطمقت في سياراتيا الخاصة  آالفذا عدا عن ىوبيت لحم، 

 

 :العالي التعميم قطاع 3.2.1 

 1948 فمسطينييمن  أعدادانتساب والتحاق أن تشير وزارة التعميم العالي الفمسطيني  
في تزايد مستمر خالل السنوات التالية، حيث بمغ  اآلنوحتى  2007بالجامعات الفمسطينية منذ عام 
كان  أن، بعد طالبٍ  آالف 3من  أكثرتسجيل  إلى 2014-2013عدد الطالب في العام الدراسي 

كما  ،200844-2007طالبا في العام الدراسي  127، و2010-209طالبا في العام الدراسي   336
 : اآلتييوضح الجدول 

                                                           

 1/11/2012، المبارك األضحى عيد خالل الشمالية المحافظات أمو زائر 432232 من اكثر الفمسطينية؛ الشرطة موقع 42
http://www.palpolice.ps/ar/?p=68093 

 11/08/2013، "الفطر عيد في 22 فمسطيني أمام أبوابيا تفتح الضفة أسواق" ؛نيوز البوابة 43
http://www.albawabhnews.com/103838 
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 45الطمبة أعداد في الزيادة نسبة(: 1.1) رقم جدول

نسبة الزيادة في أعداد طمبة 
 48فمسطيني 

 السنة الدراسية

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 3,177 2,509 1,677 619 336 160 127 54 إجمالي أعداد الطمبة
نسبة زيادة أعداد الطمبة لكل 

 سنة عن السنة السابقة
0% 135% 26% 110% 84% 171% 50% 27% 

بافتراض أن العام الدراسي 
 ىو سنة أساس 2006-2007

0% 135% 196% 522% 1046% 3006% 4546% 5783% 

من  األخيرةالزيادة  كانت في السنوات الثالث  أنحظ ، نال(7.1رقم )ووفقا لمعطيات الجدول 
توجيا ىي الجامعة  وأكثرىا، ويتوزع الطالب عمى جامعات الضفة الغربية جميعيا، 1948 فمسطينيي
وجامعة الخميل وجامعة النجاح، ويوضح الجدول التالي توزيع الطالب عمى جامعات  األمريكيةالعربية 

 الضفة الغربية:

 3119-3111 السنوات حسب الفمسطينية بالجامعات الممتحقين 91 فمسطيني طالب توزيع(:1.1) جدول
 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 الجامعة

 1,690 1,334 1,074 593 252 100 62 36 الجامعة العربية األمريكية
 1,187 968 505  70 48 44 14 جامعة الخميل

 266 175 67   2   جامعة النجاح الوطنية
 16 17 15 12  7 4  جامعة القدس
 7 6 5 10 10  13  جامعة بيرزيت

 3 2 2 2 3    جامعة القدس المفتوحة
 5 4 4 1 1 1 1 1 جامعة بيت لحم

      2 2 2 قمقيمية –كمية الدعوة اإلسالمية 
 3 2      1 كمية بيت لحم لمكتاب المقدس
   5      كمية فمسطين األىمية الجامعية

       1  الجامعة اإلسالمية
  1  1     جامعة فمسطين التقنية خضوري
 3,177 2,509 1,677 619 336 160 127 54 اإلجمالي

                                                           

 المصدر نفسو. 45
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دت ارتفاعا في يش 2011بعد عام  األخيرةالسنوات  أن (،8.1رقم )ويتضح من الجدول 
 فمسطينيي أبناءمن  األكبرفي مدينة جنين، حيث تحتل الصدارة بالتحاق العدد  األمريكيةالجامعة 
. كما األخضرلمطالب وذلك لقربيا من الخط  اإلجمالي% من العدد 20 األعداد ىذه، وتشكل 1948

طالبا في  14من  في جامعة الخميل، وارتفعت عدد الطالب من بدو النقب والبمدات العربية المجاورة
 .األخير طالبا في العام الدراسي 1,187 إلى 2007-2006العام الدراسي 

3119-3112 الجنس حسب االمريكية والخميلالعربية ة جامعالب الممتحقين 91 فمسطيني طالب توزيع(:9.1) جدول
46 

السنة الدراسية 
2013-2014 

العدد 
 االجمالي

عدد طمبة 
 فمسطينيي
1948 

نسبة طمبة 
فمسطينية 
1948 

عدد طمبة 
 فمسطينيي

 ذكور 1948

نسبة طمبة 
 فمسطينيي

 ذكور 1948

عدد طمبة 
 فمسطينيي

 اناث 1948

نسبة طمبة 
 فمسطينيي

 اناث 1948

 %67 1,133 %33 557 %20 1,690 8,450 الجامعة االمريكية

 %73 872 %27 315 %14 1,187 8,525 جامعة الخميل

 %70 2,005 %30 872 %17 2,877 16,975 االجمالي

فيي مواضيع العموم الطبية  1948 فمسطينييعن التخصصات التي تجذب طالب  أما
من توزيع لطالب في التخصصات  اآلتي، كما يبينو الجدول األسنانة والتربية والشريعة وطب دالمسان

 : 2014-2013جميعيا لمعام الدراسي 

 الدراسي لمعام التخصص، حسب الفمسطينية بالجامعات الممتحقين 91 فمسطيني من طمبةال أعداد توزيع( : 11.1) رقم جدول 
3112-3119

47 

 % النسبة المئوية عدد الطالب الكمية/التخصص/الموضوع

 %40.7 19292 العموم الطبية المساندة

 %25.2 798 التربية

 %8.8 278 الشريعة

 %8.5 271 طب أسنان

 %4.9 156 اآلداب

                                                           

 . اهلل رام ،الغربية بالضفة الفلسطينية بالجامعات الملتحقين 84 فلسطيني طالب ،العالي التعميم وزارة 46
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 %2.8 90 طب بشري

 %2.3 74 الدراسات العميا

 %1.7 55 االقتصاد والعموم اإلدارية
 %1.2 39 التمريض

 %0.9 29 الحقوق

 %0.8 24 تكنولوجيا معمومات

 %0.6 19 الزراعة

 %0.5 15 التربية الرياضية

 %0.3 11 اليندسة

 %0.3 11 الصيدلة

 %0.3 10 طب بيطري

 %100 39172 إجمالي العدد

رب اما يق األسنانتخصصي العموم الطبية المساندة وطب ان ف ،(10.1رقم )وفقا لمجدول 
الذين  1948التخصصات، ويصل نسبة طالب  إجماليمن  1948% من استيداف طالب 50

 التخصصات. إجمالي% من 30حوالي  واآلدابيستيدفون تخصصات التربية 

ممن لم تسنح  1948 فمسطينيي، اعتاد طالب اآلنالماضية وحتى  األربعةعمى مدار العقود 
سواء في الجامعات العربية  ،دراستيم الجامعية في الخارج ءإنيا إلىعدة  ألسبابليم الفرصة في البالد 

احتمت المرتبة  األردنجامعات  أن 2012والروسية. ويشير حاج يحيي عام  واألمريكية األوروبية آو
طالب  5,400قرابة  إلىالفمسطيني، حيث وصل عددىم  1948في استقطاب طالب عرب من  األولى

المواضيع المستقمة من  إلىحيث يتوجو الطالب  2008-2007وطالبة في العام الدراسي 
 .48والصيدلية ومواضيع الطب المساند كالطبالتخصصات 

الجامعات في الضفة  إلى 1948 فمسطينييالعديد من العوامل وراء التحاق طالب  ىناك 
جامعات الضفة السيمة نسبيا مقارنة  فيشروط القبول فالغربية مؤخرا عدا عن قربيا الجغرافي، 

ىؤالء الطالب،  أمام، والتي تضع شروطا وعوائق كثيرة اإلسرائيميةبالشروط الصعبة في الجامعات 
                                                           

، العربةً المجتمةع فةً التعلةٌم لةدعم اقةرأ جمعٌةة ،"الفلساطينية الجامعاات في 8484 من العرب الطالب انتساب ظاهرة"قصً؛.د ٌحٌى، حاج 48

7/2/2012. 
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بعالمة عالية وىو امتحان قبول لدخول الجامعات  ييجتاز الطمبة  امتحان البسيخومتر  أنحيث يجب 
المرحمة الدراسية  النيائية  إنياءت وىو امتحان ىو بجرو  آخر، ومعدل عال في امتحان اإلسرائيمية

ت داخمية ومقابالت شخصية امتحانا إلى إضافة(، الفمسطينية األراضي)يعادل امتحان التوجييي في 
 القبول في تمك الجامعات.لتحديد 

البجروت لبعض  إنياءمباشرة بعد  1948 فمسطينييذلك يمنع التحاق طالب  إلى باإلضافة
الذين يجب  اإلسرائيميينبنظائرىم من الطالب  أسوةعاما،  21يصل عمرىم  أن إلىالتخصصات 

ثالث سنوات ليدخموا تمك  إلى، فعمى الطالب انتظار من سنتين اإلجباريةعمييم الخدمة 
 . 49التخصصات

واالجتماعية  األدبيةااللتحاق بالتخصصات  إلى 1948 فمسطينييومن بين تمك العوامل يمجأ  
والدينية، لكي تؤىميم وتعدىم لمينة التدريس في وزارة التربية والتعميم )المعارف( لموسط العربي داخل 

توفر التخصصات المستقمة كالطب والعموم الطبية المساندة ساعدت في التحاق  أن، كما إسرائيل
لغربية ىي الوضع لمجامعات في الضفة ا 1948 فمسطينييالتحاق  أسبابالطالب بيا. ومن 
جدا مقارنة بجامعات  منخفضةفي الجامعات الفمسطينية  واألقساطالرسوم  أناالقتصادي، حيث 

الثقافية واالجتماعية والقومية المشتركة بين  األجواءجامعات خارج البالد. كما تساىم ال أو إسرائيل
يتاح ليم داخل  أنمكن بشكل ال ي أنفسيموالتعبير عن  1948 فمسطينييالطالب في تعزيز ىوية 

 .50المغة العربية إلى باإلضافة، باعتبارىم صورة عن االحتالل نفسو اإلسرائيميةالجامعات 

ويمكن احتساب حجم التدفقات النقدية الواردة من نشاط التحاق الطمبة بالجامعات الفمسطينية  
 :أدناهالطمبة وتخصصاتيم، كما ىو مبين في الجدول  أعدادبناء عمى البيانات الواردة من 

 

                                                           
 ابةن جمعٌةة. "والتحاد  الطماو  باين:  االردنياة الجامعاات فاي اسارائيل مان نفلساطينييال العرب الطالب" خالد، وعرار، قصً ٌحٌى، حاج 49

 .4111 خلدون، ابن سلسلة ،(طمرة) خلدون
، العربةً المجتمةع فةً التعلةٌم لةدعم اقةرأ جمعٌةة ،"الفلساطينية الجامعاات في 8484 من العرب الطالب انتساب ظاهرة"قصً؛.د ٌحٌى، حاج 50

7/2/2012. 
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 التخصص حسب الفمسطينية بالجامعات الممتحقين 91 يفمسطيني طمبة من الواردة النقدية التدفقات( : 11.1) رقم جدول

عدد  311951-3112 الدراسي لعاما

 الطالب

(0) 

متوسط عدد الساعات 

المعتمدة لكل 

 (0الجامعات)

 

لكل متوسط سعر الساعة 

 (3الجامعات )دينار( )

 

تسجيل  -رسوم فصلية 

 -وانترنت ورسوم أخرى

 (4)دينار( )

 

 التدفقات النقدية )دينار(

(5(=)0)X(0)X(3)+(4) الكلية/التخصص/الموضوع 

 10,161,680 100 55 043 09090 العلوم الطبية المساندة

 2,759,584 100 26 033 798 التربية

 983,108 100 26 036 078 الشريعة

 8,536,600 100 059 009 070 طب أسنان

 539,548 100 26 033 056 اآلداب

 2,475,100 100 100 075 99 طب بشر 

 293,190 150 110 36 74 الدراسات العليا

 236,050 100 30 043 55 االقتصاد والعلوم اإلدارية

 168,580 100 32 035 39 التمريض

 117,550 100 30 035 09 الحقوق

 143,140 100 40 049 04 تكنولوجيا معلومات

 71,920 100 28 035 09 الزراعة

 70,975 100 35 035 05 التربية الرياضية

 98,440 100 69 049 00 الهندسة

 85,350 100 50 055 00 الصيدلة

 115,600 100 55 009 09 طب بيطر 

 26,856,415 اإلجمالي   39070 إجمالي العدد

 

تقريبا  ردنيأدينار مميون  27حجم التدفق النقدي ما يقارب  نإف ،(11.1مجدول رقم )ل وفقا
، وذلك باحتساب عدد الطمبة في متوسط لحصوليم عمى درجة البكالوريوس في التخصصات المذكورة

الرسوم  إلى باإلضافةعدد الساعات لكل تخصص في متوسط سعر الساعة في الجامعات الفمسطينية 
من نشاط سكن  آخرقطاع التعميم ينتج عنو تدفق نقدي  أن إالمن تسجيل وخالفو.  األخرىالثابتة 

 الطمبة الناتج عن ىؤالء الطمبة في السكنات الجامعية وحوليا.

  

يتمكنوا من  في جنين سكن جامعي لمطالبات من مختمف المحافظات الذين ال األمريكيةتوفر الجامعة 
غرفة،  110 عمىمنازليم يوميا، حيث يتوفر فيو الراحة والجو الدراسي، ويحتوي السكن  إلىالعودة 
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 إجماليطالبة من  124 أن ،201452طالبة، وتشير المشرفة لسكن الجامعي عام  155 إلىتتسع 
 الفصمي اإليجارغ قيمة م(، ويباإلجمالي% من 80)أي ما يعادل  1948 فمسطينييمن  ىنالطالبات 

فردية بقيمة  أجنحةوكل منيا بسعر مختمف وىي:  أنواع 3 إلىحسب نوع الغرفة، حيث تقسم الغرف 
، وغرف مزدوجة بقيمة فصميا اً أردني اً دينار  687، وغرف فردية عادية بقيمة فصميا اً أردني اً دينار  812
 ونصف المميون مميون، ويبمغ التدفق النقدي الناتج عن ىذا النشاط وحده حوالي فصميادينار  500
 : اآلتي، كما يبينو الجدول 2014-2013خالل العام الدراسي  ردنيأدينار 

 

 :3119-3112 الدراسي لمعام ،األمريكية العربية لمجامعة الطمبة سكن من الوارد النقدي التدفق حجم تقدير( :13.1) رقم جدول

 نوع السكن مكان السكن

بدل اإليجار 
 )دينار(

(1) 

بمعدل فصمين 
وصيفي لمسكن 

 12و الداخمي
شيرا لمسكن 
 الخارجي

(2) 

تكمفة السنة 
 الدراسية
 )دينار(

(3(=)1)X(2) 

عدد 
 الطمبة

(4) 

اإلجمالي 
 (دينار)

(5(=)4)X(3) 
 111,650 55 2,030 2.5 فصميا 812 فردي سكن الطالبات الجامعي

 68,720 40 1,718 2.5 فصميا  687 سويت 
 36,250 29 1,250 2.5 فصميا  500 ثنائي 
       

 1,200,000 1,000 1,200 12 شيريا 100 سكن خاص خارج الحرم الجامعي
 1,416,620 اإلجمالي     

قد تم احتساب السنة بمعدل فصمين ونصف مع الفصل الصيفي، ف ،(12.1وفقا لمجدول رقم )و 
طالب وطالبة يقطنون في  ما يقارب ألفىناك  أن ،53و مدير العالقات العامة بالجامعةوتفيد المشرفة 

السكنات المحيطة والقريبة من حرم الجامعة في جنين، ويقدر معدل القسط الشيري في تمك السكنات 

                                                           

 .02/0/4102 جنين، – األمريكية العربية الجامعة في الطالبات سكن مشرفة مساعدة نزال، مفيدة مع ىاتفية مقابمة 52

 .02/0/4102 جنين، – األمريكية العربية الجامعة في العامة العالقات دائرة مدير السيد، مع مقابمة 53
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 يّ تَ ئَ ومِ ، أي بتدفق نقدي يبمغ مميون مع تكاليف الكيرباء والماء شيريا لكل طالبردني أدينار  100ب 
التدفقات النقدية الناتجة عن ىؤالء الطمبة من شراء السمع  إلى باإلضافة، اسنويردني ألف دينار أ

 وخدمات االتصاالت وغيرىا. والمالبس كاألطعمةوالخدمات 

 

 :يةاالستثمار  األنشطة 4.2.1

االقتصاد الفمسطيني قائم  أنالناشئة غير المستغمة، كما  األسواقيعد السوق الفمسطيني من  
كبيرة لالستثمار.  إمكانياتو ذعمى القطاع الخاص، مما يجعميا عوامل تجعل منيا مكانا خصبا 

العمالة في  نسبةة زيادلزيادة حجم االقتصاد، بل  الىوييدف تشجيع االستثمار في فمسطين ليس فقط 
 إلىق االستقرار في المنطقة جنبا القطاع الخاص، وزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة، مما يحق

جنب مع العممية السياسية. وقد فتحت السمطة الفمسطينية المجال االستثماري في مختمف القطاعات 
 اإلطار، ويعتبر ىذا القانون 1998لعام  1االقتصادية حسب ما نص عميو قانون االستثمار رقم 
 الفمسطينيينوغير  الفمسطينيينفل لممستثمرين التشريعي الذي انبثقت عنو العديد من القوانين التي يك

يد من الحوافز دالمستثمرة، كما اشتمل القانون الع لألموالالحماية الالزمة، والضمانات الضرورية 
 لممستثمرين. الممنوحة واإلعفاءات

بيانات ن بغض النظر عن جنسيتيم، وتشير وعمى ضوء ىذا القانون من تشجيع لممستثمري 
وتجار من  أعمالوجود استثمارات من قبل رجال  إلىالغرف التجارية والصناعية في مدن الضفة 

ية وصناعية بالشراكة مع رجال اتفي الضفة الغربية، عمى شكل مصالح تجارية وخدم 1948 فمسطينيي
اجمة من تغيب بيانات مفصمة عن مجمل االستثمارات الن في حينوتجار من الضفة الغربية،  أعمال

في الضفة الغربية وتصنيفات الفروع االقتصادية والمجاالت التجارية في وزارة  1948 فمسطينيي
 بيانات مجمعة من الغرف التجارية الفمسطينية: اآلتي الجدولاالقتصاد، يوضح 
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 54والقدس 91 يفمسطيني من أشخاص بأسماء المسجمة االقتصادية األنشطة عدد( : 12.1) رقم جدول

 % العدد القطاع % العدد المحافظة
 درجة
 المستوى

 % العدد
  المستوى درجة

 العامل المال راس حجم ىو
 اردني دينار الف 311 من اكثر %1.1 31 الخاصة %13.1 311 تجاري %11.9 211 اهلل رام

 دينار الف 311 لغاية الف 131 من %91.1 119 الممتازة %31.1 111 خدمات %1.1 21 أريحا
 دينار الف 131 لغاية الف 11 من %31.1 111 االولى %13.9 11 صناعي %1.2 21 الخميل
 دينار الف 11 لغاية الف 31 من %11.1 11 الثانية %2.1 11 مقاوالت %9.1 11 طولكرم

 دينار الف 31 من اقل %13.9 11 الثالثة %3.3 9 حرف %9.1 11 لحم بيت
     %1.1 3 زراعي %1.3 1 جنين
     %1.1   %1.3 1 نابمس
  %111 911 المجموع %111 911 المجموع %111 911 المجموع

 أكثرتشير اإلحصائيات أن القطاع التجاري والخدمي ىي ف، (13.1رقم )ووفقا لمجدول 
ن نسبة إلدرجة مستوى رأس المال العامل ف %، ووفقا81.3القطاعات استثمار فشكمت نسبتيا 

% 25.5، وان نسبة أردنيربع مميون دينار  إلىمال عامل تصل  برأس% من المستثمرين 41.1
، وان نسبة أردنيدينار  ألف 60 إلى% تصل 15.8، وان نسبة أردنيدينار  ألف 125 إلىتصل 
من  أكثرمال عامل  برأس% من المستثمرين 5.1، وان نسبة أردنيدينار  ألف 20% اقل من 12.4

 فمسطينييمن استثمارات  األعمىظة رام اهلل والبيرة النسبة . كما تحتل محافأردنيربع مميون دينار 
وذلك كون جزء من ىذه األنشطة يعود لمستثمرين من القدس، %، 75حيث تبمغ النسبة ، 1948

والخميل، من ثم  أريحايمييا محافظة وتعذر فصميم عن ىذه اإلحصائية كونيم يحممون اليوية الزرقاء، 
عمى سبيل المثال توزيع االستثمارات في المجاالت االقتصادية  نأخذ. وبشكل مركز األخرىالمحافظات 

 : أدناهحسب الجدول  ،في محافظة رام اهلل والبيرة

 حسب والقدس 91 فمسطيني من أشخاص بأسماء المسجمة الغربية الضفة في االقتصادية األنشطة عدد( : 19.1) رقم جدول
 55المستوى ودرجةوالكيان  القطاع

                                                           
54

 خ اٌزغبس٠خ ٚاٌصٕبػ١خ ٌّؾبفظبد : ساَ هللا ٚاٌج١شح، ث١ذ ٌؾُ، اٌخ١ًٍ، اس٠ؾب، ٔبثٍظ، طٌٛىشَ، ع١ٕٓ. غشفاٌِؼط١بد ِٓ   

خالي اعزخشاط اٌى١بْ اٌّغغً ثشلُ ٠ٛ٘خ صسلبء أٞ ٠جذأ سلُ اٌخبٔخ ِٓ اٌشّبي ثبٌشلُ صفش ٚاٌزٞ ادٜ اٌٝ صؼٛثخ فٟ رّذ ػ١ٍّخ اٌفشص ِٓ 

  ػٓ اٌمذط. 48فشص فٍغط١ٕٟ 
55

 خ اٌزغبس٠خ ٌّؾبفظخ ساَ هللا ٚاٌج١شح.غشفاٌِؼط١بد ِٓ   
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 العامل المال رأس حجم العدد المستوى درجة العدد القانوني الكيان العدد القطاع

 أردني دينار مميون ربع من أكثر 1 الخاصة 9 بسيطة توصية 1 حرف
 دينار ألف 311 - 131 من 129 الممتازة 1 عامة عادية 11 مقاوالت
 دينار ألف 131 - 11 من 19 األولى 11 عامة مساىمة 23 صناعي
 دينار ألف 11 - 31 من 91 الثانية 31 بسيطة شراكة 91 خدمات
 دينار ألف 31 من اقل 99 الثالثة 19 فردية ممكية 111 تجاري
    119 خصوصية مساىمة  

  211 المجموع 211 المجموع 211 المجموع

القطاعات استثمارا  أكثرالقطاع التجاري ىو  أن اإلحصائيات، تشير (14.1رقم )وبناء عمى الجدول 
ي، ثم القطاع اتفي مدينة رام اهلل والبيرة، يميو القطاع الخدم والقدس 1948 فمسطينييمن قبل 

 رأسحجم ب% من االستثمارات 43.2ن إالصناعي، ثم قطاع المقاوالت والحرف. ووفقا لدرجة مستوى ف
ألف  125 - 60من بين  االستثمارات% من 23.9، بينما دينار ألف 250-125مال عامل من 

قل من أ% من االستثمارات 15.8ن أ، و ألف دينار 60 - 20من % من االستثمارات 14.5، دينار
. وتتوزع ىذه االستثمارات ربع مميون دينار أردني % من االستثمارات ىي فوق2.6، وألف دينار 20

% حول المساىمة 80من  أكثرما بين جميع الكيانات القانونية وينصب اىتمام ىؤالء المستثمرين 
 الخصوصية والممكية الفردية. 

البضائع من والى الضفة  إدخالعمى  إسرائيلسيطرة التي تفرضيا الوبالرغم من المعيقات و 
 أن إال، اإلنتاجالغربية، وتكمفة النقل البري من والى المعابر عدا عن تأخيرىا عمدا وعدم دخول معدات 

ىناك عوامل جاذبة تدفعيم بالتوجو واالستثمار بالضفة الغربية، وخاصة في مجالي التجارة والخدمات. 
 رأس إلىالتي تجذب المستثمرين، كونو ال يحتاج  األخرى األنشطةويكمن ىيمنة النشاط التجاري بين 

بعد  إالّ يرى مردودىا  مال كبير وال يتطمب االستقرار كما ىو الحال في االستثمارات الصناعية التي ال
في الضفة الغربية، نتيجة تفاعل متوافق ما  أخرى إلىحين، ويختمف حجم ظاىرة االستثمار من مدينة 

. ومن العوامل 1948 فمسطينييغير المتالئم ل أوبين المردود المادي والمناخ االقتصادي المتالئم 
عدم ازدواجية الضريبة،  إلى باإلضافةوالزبائن. المال، والخبرة، والمؤىالت،  ورأسالجاذبة اليد العاممة، 



33 

 

 األخضرالتجارية التابعة لمفرد الفمسطيني من داخل الخط  األعمالحيث تخصم الضريبة الناجمة عن 
وكذلك إمكانية التيرب الضريبي عن الجانب ، إسرائيل وىذا حسب اتفاقية باريسمن الضريبة عميو في 

خفاء جزء من نشاطو في مناطق األراضي الفمسطينية، ويحتاج جزء من األنشطة  اإلسرائيمي وا 
ق لدى دول الجوار والتي تحتاج لشيادة بمد المنشأ إلمكانية تسويقيا ىناك، بحيث يتسو  الىاالستثمارية 

وجود عالقات سياسية ودبموماسية بين  اإلسرائيمية لعدم يحظر في بعض الدول العربية ترويج المنتجات
العالقة االقتصادية مع المحافظات الفمسطينية ال ترتقي لغاية االن إلى بالرغم من ذلك فان  الجانبين.

 .56استثمارات متبادلة ذات مردود تنموي وتشغيمي كبير

مـــدير بنـــك  أشـــار، حيـــث 1948 فمســـطينيي، يحتـــل القطـــاع المصـــرفي اىتمـــام أخـــرىمـــن جيـــة 
، 1948 فمســطينييالعديــد مــن الحســابات المصــرفية تعــود ل أن 57فمســطين/طولكرم ومراقــب بنــك فمســطين

، وتقـف العديـد األمريكـييل العمـالت وخاصـة بيـع الشـيكل بالـدوالر دبشـراء وتبـ خالليـاحيث يقومون من 
 الضــــرائبمحة مـــن العوامــــل فـــي فــــتح تمــــك الحســـابات مثــــل التيــــرب الضـــريبي، خوفــــا مــــن اطـــالع مصــــ

كات الفمســـطينية يا داخـــل الضـــفة الغربيــة، حيـــث يحصـــمون الشـــيـــيقومــون ب أنشـــطة ةأيـــ عمـــى اإلســرائيمية
تبديل العممة فـي الضـفة  فرق إنحجم الدخل ليم، كذلك  بيانويودعونيا في المصارف الفمسطينية لعدم 

الســتخداميا فــي  أو إســرائيل، حيــث يســتفيدون مــن ذلــك فــي بيــع العممــة فــي إســرائيلقــل منــو فــي أالغربيــة 
 عممية االستيراد. 

فــتح حســابات ل يمجــؤون 1948 فمســطينيي أن 58وتشــير البيانــات المتــوفرة مــن البنــوك الفمســطينية
بغــض النظــر عــن مصــدرىا،  األمــوالوســيمة لشــرعنة ىــذه  أفضــلكــون البنــوك  األمــوالمصــرفية لغســل 

قانونية كون مصدرىا تحـويالت بنكيـة، ويعـد ىـذا العامـل ىاجسـا لـدى البنـوك  األموالوبذلك تصبح ىذه 
لعدم معرفة مصدرىا، حيث ال يوجد قوانين تنظم  1948 فمسطينييحسابات تعود ل إدارةالفمسطينية عند 

                                                           
 المال سوق مجلة ،"84 الفلسطيني 8484 تصاداق" ،"االقتصادي والتطوٌر للتنمٌة إعمار جمعٌة عام مدٌر": يوسف عواد،  56

 .2ص ،4101 تموز 01 العدد الفلسطٌنً،
57

 .31/12/2013ِمبثٍخ ِغ ِذ٠ش ثٕه فٍغط١ٓ فشع طٌٛىشَ اٌغ١ذ "خبٌذ شؾشٚس" ِٚشالت اٌجٕه اٌغ١ذ "ػبِش اثٛ شٍّخ"، ثزبس٠خ   
58

 .2/1/2014اٌغ١ذ ض١بء اٌذ٠ٓ ػجذ اٌفزبػ، ثزبس٠خ ِصذس عبثك ثبالضبفخ ٌّمبثٍخ ِغ ِغزشبس ثٕه االعزضّبس فٟ ساَ هللا   
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ىنـاك حركـة  أن 59ىذه العممية. وعمى مستوى محالت الصرافة، يشير صـاحب محـل صـرافة فـي طـولكرم
ال تعــدو كونيــا حركــة  يــانّ أَ ، ولكــن يعتبــر األمريكــياصــة تبــديل عممــة الشــيكل بالــدوالر تبــديل عمــالت وخ

 طبيعية وليست ظاىرة.

قــدوميم  وأســباب وأســواقياالضــفة الغربيــة  إلــى 1948 فمســطينييوبعــد اســتعراض ظــاىرة توافــد 
جـل أكان من أسواء االقتصاد الفمسطيني،  إنعاشاالقتصادية الناجمة عنيا ومدى مساىمتيا في  واآلثار
 عدة تساؤالت وىي:  إلىيقودنا ىذا و لاللتحاق بالجامعات الفمسطينية، أالتسوق 

  ؟الغربية الضفة أسواق إلى 1948 فمسطينييفي اجتذاب  مؤثرةالما ىي العوامل 

 ؟1948 فمسطينييالتدفقات النقدية الناتجة عن تسوق  نماطأىي  وما 

  التسوق؟وما ىي العوامل التي تشكل سموكيم في عممية 

  وما ىي عوامل الجذب الفمسطينية والطرد االسررائيمية والتري تشركل سرموكيم لاللتحراق بالجامعرات
 الفمسطينية؟ 

وعميــو ســوف يــتم تحديــد وتحميــل تمــك العوامــل الديمغرافيــة والشخصــية واالجتماعيــة واالقتصــادية 
فيـــم رغبـــات واحتياجـــات  فـــي، ممـــا يســـاىم عمميـــة قـــرارىم بالقـــدوم وســـموكيم تـــي تـــؤثر عمـــىوالقانونيـــة ال

تقدمــو القطاعــات  أنضــوء عمــى مــا يمكــن  إلقــاء، والتــي مــن شــأنيا 1948 فمســطينييالمســتيمكين مــن 
ترفــع مســتوى االقتصــاد الــوطني  أنخدميــة مــن شــأنيا  أو إنتاجيــةاالقتصــادية فــي فمســطين ســواء كانــت 

 وتطوره وتنميو.  

 الدراسة أىداف 3.1  

 .1948 فمسطينييمن  القادمينالتعرف عمى الخصائص الديمغرافية أو الشخصية لمزوار  .1

                                                           
59

 .31/5/2013طٌٛىشَ اٌغ١ذ "ِٕزصش ٚعبِش اثٛ ؽغ١ت"، ثزبس٠خ  -ِمبثٍخ ِغ ِذ٠ش ِؾً صشافخ   
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، استنادا مضفة الغربيةل لمقدوم 1948 فمسطينييالرئيسية التي تدفع والمتغيرات تحميل العوامل  .2
 الضفة الغربية. المختمفة فينفاق نماط اإلألى إ
 لى الضفة الغربية.إتوجيا قامة من مكان اإلاط تواتر حركة العبور نمأمعرفة  .3
 فمسطينييتسميط الضوء عمى خصائص السمع والخدمات الجاذبة لحركة التسوق من قبل   .4

1948. 
 .1948 فمسطينييمتدفقات النقدية والتي تجذب وجذبا لتأثيرا نشطة األكثر أتحديد  .5
 سواق الضفة.في أ 1948 فمسطينييظاىرة تسوق لتدفقات النقدية الواردة من احجم تقدير  .6
 .بالجامعات 1948 فمسطينييالتحاق طالب تقدير حجم التدفقات النقدية الواردة من ظاىرة  .7
توفير البيئة االقتصادية وبما جل أالمعنية كالسمطة الفمسطينية من  الخروج بتوصيات لمجيات .8

 .الغربية لى الضفةإلمقدوم  1948 فمسطينييتشجيع يتناسب مع عوامل الجذب التي تعزز و 
 
 

 الدراسة أىمية 4.1   

لى تعامل مختمف إبحاجة  تخضر، باتالخط األن قضية العالقات االقتصادية بين طرفي إ 
جل توسيع ومأسسة العالقات أودراسة وتعامل سياسي مختمف، من  موقع بحثلى إيرفعو 

فضمية النسبية لكل طرف، وخاصة عمى ضوء نتاج ذات األقتصادية واالستفادة من مركبات اإلاال
عدم قدرة السمطة الفمسطينية بناء اقتصاد مستقل عن التبعية لالقتصاد االسرائيمي، وضرورة كسر 
قوالب التفكير التقميدي والبدء بالتفكير الجدي لتطوير وتنمية االقتصاد الفمسطيني عن طريق نقاط 

القتصاد الفمسطيني، من خالل التشبيك االقتصادي مع القوة االقتصادية المتوفرة، إلعادة بناء ا
فضمية النسبية لكل فئة من حيث ، واالستفادة من االدوات المتوافرة واأل1948اقتصاد فمسطيني 

مكانية تطوير وتنمية االقتصاد الفمسطيني متعمقة بإمكانية ىذا إن ا  س المال البشري والمالي. و أر 
واالقتصاد العربي،  1948 فمسطينييتصادي مع اقتصاد االقتصاد خمق نوع من التواصل االق

موسائل والطرق التي من ل اً كونيما فضاء اقتصاديا حيويا واستراتيجيا لممجتمع الفمسطيني، وابتكار 
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 ضوء تنامي الممكن سموكيا لتحقيق نمو نوعي في التبادل التجاري واالستثماري، وخاصة وعمى
 شطري الخط عمى لمفمسطينيين منفصل اقتصادي مستقبل ال أن والبحثية األكاديمية االدعاءات
 الفمسطينية لالقتصاد االقتصاديات تبعية واستمرار اإلسرائيمي االقتصاد سيطرة ظل في األخضر،
 اإلسرائيمي.

ن دراسة ىذا الموضوع والتعرف عمى الجوانب المحيطة بيذه التدفقات النقدية الواردة إلذا ف
ائيمي الكيان االسر  يمن الخصائص ما يميزىم عن مواطن والذين ليم 1948 فمسطينييمن اقتصاد 

ساسا لعممية أناطق الضفة الغربية، والذي يشكل لى مإكنيم ماكن سأوالتي تتيح ليم التنقل من 
 التخطيط االقتصادي في فمسطين.

 يمكن ان تساعد الدراسة عدة جيات في عممية اتخاذ القرار مثل :

بعاد أالمناسبة حيال ذلك، والتعرف عمى : من حيث االستراتيجية  الفمسطينيةالسمطة الوطنية  .1
 و كمييما .أعوامل الجاذبة والطاردة وجوانب ىذه التدفقات من حيث ال

لى تنمية وجذب ىذه إل التعرف عمى العوامل التي تؤدي : من خال القطاع الخاص الفمسطيني .2
و كمييما، وذلك باإلحاطة او طاردة أاذبة كانت نتيجة عوامل جأالتدفقات النقدية سواء 

 و الخارجية المؤثرة عمييا.أ الداخميةبالظروف 
الستثمار في لفي القيام بخطوات تشجيعية ومساعدة  تفييدىان أ: يمكن  الجيات الدولية .3

زالة العقبات التي ستثاالمناخ البيئة و الراضي الفمسطينية من خالل التعرف عمى األ ماري، وا 
 تعترض ذلك.ن ايمكن 

ن تساعدىا في مراجعة نشاطاتيا وتوجيو برامجيا االقتصادية أ: يمكن منظمات المجتمع المدني .4
 كثر فاعمية لخدمة التنمية االقتصادية في فمسطين والمنطقة. أوية بطريقة والتنم

تصاص في صياغة شكل جديد ىمية الدراسة كونيا ستسيم في توفير معمومات لذوي االخأوتنبع 
او الحد من العوامل الطاردة ليذه التدفقات  ةو المساعدة في اتخاذ القرار نحو استثمارات موجيأقة لمعال
ييا نعاش االقتصاد المحمي وتساعد الجيات المعنية في معرفة أىم الفوائد التي يتم جنإا تسيم في لكوني

ن الوضع الراىن تحسي ةفي الضفة الغربية، وبالتالي محاول 1948 فمسطينييمن التدفقات النقدية ل
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قباال، ووضع خطط مستقبمية الستقطاب عدد أكبر من اصحاب ىذه التدفقات إلمقطاعات االكثر 
 النقدية.

 

 الدراسة أسئمة 5.1    

 1948فمسطينية عام راضي المن اقتصاد األأنماط التدفقات النقدية الواردة ستعالج الدراسة 
راضي الفمسطينية )الضفة الغربية( من خالل دراسة العوامل المستقمة التي تؤثر عمى نحو اقتصاد األ

لى ذلك ستجيب الدراسة عن إالمؤثرة، ولمتوصل من حيث العوامل  ياوحجممقدار ىذه التدفقات النقدية 
 االسئمة التالية :

نحو  1948 فمسطينييمن  لمزوار الوافدينوالخصائص الشخصية ما تأثير العوامل الديمغرافية  .1
 الضفة الغربية؟

 فمسطينيي قدومعمى ظاىرة واالقتصادية والثقافية والسياسية االجتماعية  ما تأثير العوامل .2
 الضفة الغربية؟ الى 1948

وحجم انفاقيم في الضفة الغربية بالتأثير  1948 فمسطينيي تسوقيم ظاىرة ن تسأكيف يمكن  .3
 عمى االقتصاد الفمسطيني؟

بالجامعات الفمسطينية  1948 فمسطينييالتحاق طالب من كيف يمكن ان تسيم ظاىرة  .4
 بالتأثير عمى االقتصاد الفمسطيني؟

تجاه الزوار الوافدين لزيادة عددىم لسمطة الفمسطينية لمقيام بيا ما ىي الميام المطموبة من ا .5
 ؟إنفاقيموزيادة حجم 

عتمد عمى استخدام استبانة االجابة عن تمك االسئمة من خالل منيجية محددة المعالم ت مّ تِ تَ سَ  .6
عاله لقياس مدى تأثيرىا عمى قرار ودافعية أسئمتيا عمى كل الجوانب المذكورة أتشتمل 
 لمتوجو نحو الضفة الغربية. 48 يفمسطيني
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة واإلطار النظري .2

سيتناول ىذا الفصل عددا من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث، ثم سيتم التطرق 
 1948 يفمسطينيمن متسوقين اللإلطار النظري الذي يوضح أىم العوامل التي قد تؤثر عمى قرار 

البيئة  عوالتي تتوافق م بالزيارة اإلنفاقأسواق الضفة الغربية وعدد مرات الزيارة ومعدل الى بالتوجو 
  1948 يفمسطينيمن متسوقين الن كان ىناك عوامل مشتركة ما بين ا  الفمسطينية وخصوصيتيا، و 

إلييا الدراسات السابقة مما سيل األخذ بيا، إال أن ىناك  أشارتوالمتسوقين بالدراسات السابقة وقد 
 عوامل أخرى ليا عالقة بخصوصية الواقع الفمسطيني.

حاق بالتوجو وااللت 1948 فمسطينييد تؤثر عمى قرار الطالب من ىم العوامل التي قوكذلك أ
ن كان ىناك عوامل مشتركة ما بالجامعات الفمسطينية ومعدل إنفاقيم عمى التعميم واألنشطة المعيشية وا  

خذ بيا، يا بالدراسات السابقة مما سيل األجنبية المشار الين الطالب الممتحقين بالجامعات األبينيم وبي
 خرى ليا عالقة بخصوصية الواقع الفمسطيني.ىناك عوامل أإال أن 

 السابقة الدراسات 1.3  

 تناولت العديد من الدراسات العوامل المؤثرة عمى حركة المتسوقين عبر الحدود فقد بينت دراسة
[Funs, 2006]  دوافع وتفضيالت المتسوقين عبر الحدود ومعايير االختيار من األلمان لمتوجو إلى

( في ىولندا أيام األحد حيث قسمت الدراسة إلى دوافع التسوق ومعايير االختيار Roermond)أسواق 
وتوصمت الدراسة إلى أىم الدوافع مرتبة حسب األىمية : الشعور باالرتياح لمغاية عند وجود خصم 
عمى المنتج أو عند عقد صفقة جيدة، االستجمام واالسترخاء ىي عناصر ىامة في رحمة التسوق، 

لتجول وممارسة النشاط البدني، االستمتاع عند إيجاد منتج جيد أو ىدية لشخص ما، قيام التجار ببذل ا
 قصارى جيدىم لتقديم الخدمة لممتسوقين.
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وىذه الدوافع عبارة عن المتعة بالطبيعة مما يدل عمى أن متعة التسوق ىي األىم بالنسبة 
 لممتسوقين األلمان.

معايير االختيار مرتبة أيضا حسب األىمية : انخفاض أسعار البيع أما األكثر أىمية بالنسبة ل
بالتجزئة، توفر التسوق يوم األحد، انخفاض أسعار المنتجات التي تخضع لضريبة المكوس، وتشكيمة 

 المنتجات المعروضة.

حقائق ذات أىمية في حال طبقت الدراسة عمى أي موقع آخر  ثالث وقد توصمت الدراسة إلى
 ( وىي عامل الموقع والسعر والفروق اليولندية.Roermondغير أسواق )في ىولندا 

والتي تناولت التسوق عبر الحدود بين النرويج  [Lorentzon, 2010]كما اتفقت كذلك دراسة 
والسويد، وكون مستويات الدخل لمنرويجيين مرتفعة مقارنة بمستويات الدخل في السويد ذات الحدود 

لمتسوق في  يونإذ يتوجو النرويج المشتركة معيا، فنتج عن ذلك حركة نشطة لمتسوق عبر الحدود،
الدراسة بأن الفروقات والتغيرات في الدخل عامل حاسم  المحافظات السويدية الحدودية، وتبين من

بالنسبة لمقدرة التنافسية في المناطق الحدودية عند القدوم إلييا من أجل التسوق، فاألسعار في النرويج 
أعمى مما ىي عميو في السويد. فالفروقات في األسعار كبيرة في المشروبات الكحولية والدخان 

والطعام، وتوصف القوانين النرويجية بأنيا أكثر صرامة من القوانين  والمشروبات غير الكحولية
السويدية فيما يتعمق بالمشروبات الكحولية والدخان، فتفرض الدولة ضرائب عالية عمى ىذه األصناف. 

 150ينفق النرويجيون معظم أمواليم عمى التسوق الحدودي، فمتوسط إنفاق األسرة النرويجية حوالي 
ن من النرويج األكثر ارتيادا لمتسوق في المحافظات يعممية شراء. يعتبر الزوار القادمدوالر في كل 

السويدية الحدودية خالل سياحتيم في تمك المناطق، وىم األكثر تكرارا لمتسوق عبر الحدود مع السويد، 
من ن و دمالقا% من الزوار النرويجيين السيارات في تنقميم عبر الحدود، وينجذب السياح 92ويستخدم 

النرويج لممحافظات السويدية الحدودية في فصل الصيف أكثر من باقي الفصول وذلك لوجود العديد 
 من األنشطة الترفييية والضيافة الجيدة.



40 

 

تنبع أىمية التسوق عبر الحدود بكونو عامال ميما وحاسما في تطوير البمديات والمحافظات 
الحدودية، ويتمثل ذلك في عدة أشكال، أوال إنشاء الطرق و الجسور من أجل زيادة إمكانية الوصول 

 لى المناطق الحدودية حيث أن البنية التحتية لممواصالت كانت عامال حاسما لقدرة المحافظاتإ
إنشاء مراكز تجارية جديدة، األمر :  جذب الناس من المناطق المكتظة بالسكان، ثانيا عمىالحدودية 

الذي أدى إلى زيادة المعروض من البضائع و الخدمات خالل فترة النمو االقتصادي في النرويج، ثالثا 
زيادة الطمب عمى  :زيادة الطمب عمى أماكن إلصالح وصيانة قواربيم وسياراتيم وتخزينيا، رابعا : 

المنازل في تمك المناطق وخصوصا المنازل الموجودة عمى الساحل وذلك بيدف قضاء اإلجازات أو من 
أجل اإلقامة الدائمة حيث أن تمك المناطق الحدودية تتمتع بالعديد من المزايا مثل وقوع بعضيا عمى 

 & Kim]مختمفة.  وكذلك دراسة  ساحل البحر والطابع الزراعي ووجود الغابات وتوفر ىياكل توطين
Sullivan, 2003]  بينت أنواع المتسوقين والسياح عبر الحدود واستخدمت الدراسة مستويات لتحديد

شرائح لممستيمكين بحيث تم تقسيميم إلى فئات حتى يتسنى فيم الدوافع الكامنة وراء تنقميم من بيئة 
ياح ن السو فئات وىم المتسوق 4سوقين إلى ألخرى وخصائص كل فئة منيم بحيث قسمت الدراسة المت

نشطين الغير ن/السياح و ن، المتسوقو ن من الخارج التقميديو ن، المتسوقو عبر الحدود، السياح التقميدي
أشارت إلى أن  2001)الخاممين(، ووفقا لمجمعية الكندية لمدراسات في تقرير الواليات المتحدة لسنة 

% لمشاىدة المعالم الدينية، 62تتركز أنشطتيم عمى التسوق، % من السياح األمريكيين في كندا 69
% عمى الميرجانات 23% لزيارة المتاحف والمناطق األثرية، 44% لمشاىدة العروض الثقافية، 51

 والمعارض.

مثمة التسوق المؤثرة عمى المتسوقين : شراء المنتجات التي يحتاجونيا بأفضل األسعار أومن 
ق في آن واحد، وتنوع المنتجات مثل)التحف، اليدايا، التذكارات( وتوفر الفنادق، والجودة والتمتع بالتسو 

ومنازل عمى شكل مخيمات، وخدمات التسمية والترفيو، وسيارات االستئجار، حيث انيم يتميزون بدوافع 
ون اجتماعية عالية، فيم ييتمون بالنفعية كرخص األسعار والسمع مثل المالبس واألثاث المنزلي، وييتم

إن تقسيم المستيمكين يقدم نظرة ثاقبة  بالتواصل االجتماعي كاألسواق الشعبية، والجمسات االسترخائية.
 لترسيخ دوافع المستيمكين لمتسوق عبر الحدود.
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فقد بينت ىذه الدراسة  [Moosmayer; Siems; Kraus; Hammer; Hilgers, 2010]ما دراسة أ
في ألمانيا، فيناك حركة تسوق عبر الحدود بين البمدين، ولعل دوافع المستيمكين النمساويين لمتسوق 

األوروبي مع العممة الموحدة )اليورو(، والرقابة المحدودة عمى  االتحادوجود مناطق التجارة الحرة مثل 
الحدود زادت من جاذبية رحالت التسوق لممستيمكين عبر الحدود بشكل عام. لذلك كان من الميم 

العوامل التي تحفز المستيمكين لمتسوق في الخارج، وذلك ببناء نموذج لتوضيح لتجار التجزئة فيم 
من استعراض سموك المستيمك في اختيار المتجر  اً سموك المستيمك في التسوق عبر الحدود، بدء

واألىمية المعطاة لمسعر و وقت السفر وتنوع المتاجر مع التعصب لألسواق الوطنية، حيث تم اعتبارىا 
موك المستيمك لمتسوق عبر الحدود. وقد تبين من االنحدار الخطي أن االنتماء لألسواق محددات لس

 الوطنية كان لو أكبر قوة تفسيرية في النموذج، وأن السعر و وقت السفر كان ليما تأثير كبير.

أظيرت الدراسة أنو من الميم أن تعمل المتاجر القريبة من الحدود والتي ترغب في جذب 
األجانب من الدول المجاورة عمى تخفيف أثر االنتماء الوطني لدى المتسوقين، ومن المستيمكين 

اإلجراءات الممكن تنفيذىا والتي قد يكون ليا أثر إيجابي عمى النموذج، قد تشمل دعم مبادرات محددة 
اطق في بمد المستيمك الزائر لممناطق الحدودية، كذلك توظيف موظفين من الدول المجاورة في تمك المن

الحدودية، وأيضا التواصل مع المستيمكين في الدول المجاورة من خالل اإلعالنات ضمن نطاق 
 المتاجر ذات الصمة. 

يظير النموذج أن زيادة األىمية المعطاة لمسعر عند التسوق في الدول المجاورة، حيث يجب أن 
تسوق المستيمكين عبر  تكون األسعار أقل، وتقميل أىمية الوقت الذي يستغرقو السفر ستزيد من

توصمت إلى استكشاف  Yeung, R. M. W. & Yee،  [W. M. S, 2011]الحدود. وكذلك دراسة 
العوامل التي تحفز المتسوقين من جميورية الصين الشعبية عبر الحدود إلى ماكاو من خالل دمج 
نظريات التسويق وأبعاد عمم النفس االجتماعي، لفيم سموك التسوق السياحي عبر الحدود الذي من 

الزوار لزيادة إنفاقيم. فقد لتشجيع  استراتيجيةشأنو مساعدة الحكومة وصناع السياحة من تطوير خطة 
مقابمة مع المستجيبين في مختمف المراكز السياحية في ماكاو. وبينت  201تم تنفيذ ما مجموعو 

النتائج أن دوافع التوجو من جميورية الصين الشعبية الصين لمتسوق عبر الحدود في ماكاو، كانت 
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شراء األحذية وتمييا أدوات الزينة، ومن ثم  بالدرجة األولى المالبس واإلكسسوارات وفي المرتبة التالية
منتجات السوق الحرة، والمنتجات الجمدية ومنتجات األلبان، والحرف والطب. باإلضافة إلى ذلك، تؤكد 
الدراسة من خالل مندوبي المبيعات، أن العاطفة والنواحي االجتماعية، واألزياء، والعروض الخاصة، 

التذكارية والكماليات من دوافع التوجو من جميورية الصين الشعبية والتسييالت الترفييية، واليدايا 
الصين لمتسوق عبر الحدود في ماكاو، وتعتبر ىذه الدراسة تقدم فكرة عن صناعة السياحة لتعزيز 

 التسوق عبر الحدود في نيج استراتيجي.

يا الدراسة فيما ل فأظيرت بعض النتائج المثير لالىتمام التي توصمت [Siems, 2011]ما دراسة أ
سعار، فقد تحدثت الدراسة عن إدخال العممة الموحدة في أوروبا أدى إلى زيادة يخص انخفاض األ

عممية مقارنة األسعار في جميع أنحاء القارة األوروبية، إضافة عمى ذلك وجود الكثير من المنتجات 
لتطورات إال أن الفروقات في ذات الجودة المتقاربة أو المتماثمة أحيانا، عمى الرغم من كل ىذه ا

األسعار ما زالت موجودة حتى بين الدول التي تجمعيا حدود مشتركة، لذلك أخذ موضوع التسوق عبر 
الحدود مستوى جديد من األىمية، فاألسعار األرخص في الدول المجاورة جعمت عممية التسوق عبر 

 ودية.الحدود جذابة، خصوصا ألولئك الذين يعيشون في المناطق الحد

 

فقد تم تحديد المتغيرات التي توضح سموك المستيمك الختيار مكان التسوق و موقع البيع بالتجزئة، 
 كالتالي:

خصائص مكان التسوق، ويتضمن تنوع المتاجر و تنوع المنتجات و توافر منتجات متميزة  .1
 و جودة المنتجات.

عرقية أو التعصب موقف المستيمك من شراء المنتجات األجنبية، وىو ما يعرف بال .2
 لممنتجات الوطنية.

مرونة الوقت، ويتكون من خاصيتين ىما اإلمكانية لمتسوق كل يوم من أيام األسبوع و  .3
 اإلمكانية لمتسوق في أي وقت من اليوم.
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 التعاطف، يرتبط مع مواقف المستيمكين المحميين تجاه الدول األجنبية. .4
 ت السفر.تكاليف السفر، وتشمل كال من وقت السفر و نفقا .5

وقد بينت النتائج أن أسعار المنتجات ذات السعر األقل لم تكن العامل األبرز بالنسبة لممستيمكين  
الذين يقومون بالتسوق عبر الحدود، فقد كانت عوامل توفر المنتجات وتنوعيا إلى جانب الوقت الذي 

 ارنة باألسعار.يقضيو المستيمك في عممية الشراء األكثر تأثيرا عمى سموك المستيمك مق

من جميع الجوانب التي تم تحرييا وتقصييا بالدراسة، تبين أن توفر منتجات متميزة كان الدافع 
األكثر أىمية الختيار مكان التسوق في سياق عممية التسوق عبر الحدود، بينما كان الدافع األقل أىمية 

ي ال تتوفر في البمد األم. من النتائج ىو توجو المستيمك لشراء تمك المنتجات الموجودة في الخارج والت
المثير لالىتمام التي توصمت ليا الدراسة، أن تكاليف وقت السفر تم تقيميا من قبل المستيمكين الذين 
يعبرون الحدود بشكل متكرر من أجل التسوق بأىمية أكبر من التكاليف النقدية لمسفر، كما توصمت 

وىي أ ن سعر المنتج بحد ذاتو ىو أبعد من أن يكون الدافع الدراسة إلى نتيجة أخرى مثير لالىتمام 
األكثر أىمية بالنسبة لممستيمكين في سياق اختيارىم ألماكن التسوق، ىذه النتيجة تشير إلى أن 

 المستيمكين قد يعبروا الحدود من أجل التسوق ألسباب أخرى غير ميزة سعر المنتج.

أظيرت الدراسة بأن سموك المستيمكين المشاركين في عممية التسوق عبر الحدود ال يبدو بأنو يتأثر 
بقوة بالدافع الوطني أو بالتعصب لمدولة األم، بدال من ذلك، فأن مظاىر تنوع وتوافر المنتجات تبدو 

 أكثر أىمية عند اتخاذ قرار اختيار مكان التسوق. 

 1948والتي تضمنت بحث ميداني لممتسوقين من فمسطينيي  [USAID, 2009]واظيرت دراسة 
القادمين الى مدينة جنين شمال الضفة الغربية عبر معبر الجممة، وكذلك عينة من تجار المدينة بان 

 65تأثير المتسوقين لو اثر كبير عمى الحركة التجارية في المدينة، وقدرت الدراسة حجم انفاقيم بحوالي 
دوالر لممتسوق الواحد، وبحسب  100مميون دوالر سنويا، بمعدل  3.4وبحوالي  الف دوالر اسبوعيا،

وان ثمثي  1948% من مبيعات التجار لمتسوقين من فمسطينيي 40تجار المدينة فقد بينت الدراسة ان 
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وان عوامل الجذب تكمن في انخفاض  تعتمد عمى حركة التسوق من الداخل الفمسطيني. ايراداتيم
 مع والقرب الجغرافي والحوافز الغير مادية كزيارة االقرباء. اسعار بعض الس

معبو لى الدور االقتصادي الذي تإفتشير العديد من االبحاث ما فيما يخص خدمات التعميم أ
عمال التجارية، ادرة عمى الحركة ومقاومة دورة األن ىذه المؤسسات قأالجامعات في االقتصاد، حيث 
عة في الحرم الموجودة فيو فحسب، و الجامأثر الكمية أمع، وال يبمغ مجتمما يجعل وجودىا ثابت في ال

 Kelly et al, 2009; Ambaragis et al, 2011; Biggarلى المنطقة التي حوليا )إنما يمتد إ
Economic- UK, 2012تصادية العالمية تتطمع زمات االقن في وقت األأخيرة، (. وتشير الدراسة األ

الجامعات لدعم االقتصادات الوطنية واالقميمية، من خالل تطوير االفكار الجديدة لى إالحكومات 
والبرامج والمنتجات والخدمات من البحوث، وكذلك من خالل رفع مستويات التعميم لممواطنين وزيادة 

الخدمات سواء من القطاع الخاص او  ما يجذب العديد من الطالب وطالبيالقدرة عمى االبتكار م
القتصادية وخمق فرص عمل ساسية لمبنية التحتية اقطاع التعميم من القطاعات األي. ويعد الحكوم

قوة ىذا القطاع ير والمساىمة في الناتج المحمي، و في المممكة المتحدة، وجذب عائدات التصد نتاجواإل
 ىمية في حالة الركود االقتصادي.أكتر أ صبحتأفي توليد النشاط االقتصادي  وفعاليتو

ثر الجامعة كان يقتصر عمى حساب أن الدراسات عن أ [Steinacker, 2005]ر دراسة وتشي
نفاق عمى المستوى لجامعي من حيث تشغيل العمالة واإلالمدخالت والمخرجات في منطقة الحرم ا

البحث ان تأثير الجامعة يتعدى نو يؤكد في ىذا أال إوردين لمسمع والخدمات الجامعية، المحمي عمى الم
محيطة بالجامعة خر غير مباشر، ينصب في المناطق الآنفاق إلى إاشر في المجتمع نفاق المباإل

الذي يبديو الطالب والموظفين خرى مختمفة من خالل النشاط ألى قطاعات اقتصادية ا  والمجاورة  ليا و 
فقيا، ن تساعد عمى تنشيط المنطقة المحيطة بمراأساعات العمل والدراسة التي يمكن نشطة بعد أمن 

الى مضاعف اقتصادي مرتبط بيا  باإلضافةمخرجات -وبيذا يعد تأثير الجامعة كنموذج ىو مدخالت
 Ambaragis et ;من خالل االنفاق االضافي غير المباشر في انعاش البيئة االقتصادية المحمية )

al, 2011; Biggar Economic- UK, 2012 .) 
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لى فئتين: فئة إيضا أثار الجامعة يمكن تصنيفيا آن إلى أ [Kelly et al, 2009]وتشير دراسة 
ثر ار الطمب ذات الصمة بالنفقات واألثآمق برأس المال البشري والبحوث، و ثار العرض والتي تتعآ

نفاق إالمضاعف عمى االقتصاد المحمي، ويتأثر ايجابيا كمما زاد عدد الطالب في الجامعة، حيث يزداد 
نفاق عمى السمع والخدمات المحمية، ف والبناء واإلجديدة والتوظيالجامعة عمى استحداث البرامج ال

 لى انتعاش البيئة المحمية.إ باإلضافةوارتفاع العمالة في قطاع التجزئة والخدمات 

نتاج إو المدرسة ىي في أن االثار المترتبة من الجامعة إلى أ [Steinacker, 2005]ويشير دراسة 
د في ىذه المؤسسات. خرى، ويعتمد ىذا عمى حجم االقتصاد المتواجأ قتصاديةاثار آرأس مال بشري و 
 ال يبقىنفاق عمى مستوى التنقل فقط إعنيا  أينشن وجود المؤسسة التعميمية في قرية أويرى الباحث 

نفاق عمى السكن وتوفر رأس مال بشري إبعد التخرج، بينما وجودىا في منطقة حضرية ينشأ عنيا 
 ية.حرك العجمة االقتصاديبحث عن فرص عمل مما ي

ومن ضمن النفقات المنعشة لالقتصاد المحمي ىو نفقات الطالب والتي تعد نفقات غير مباشرة 
جور والرواتب المدفوعة، الجامعة عمى السمع والخدمات واأل لمجامعة، ويتمثل االنفاق المباشر في نفقات

نفاق امعة )اإليحدث بسبب وجود الجويركز البحث عمى ىذا النوع من النفقات غير المباشر والذي 
ي السكن الطالبي التابع كبر نفقات الطالب، ويميو السكن سواء فألطالبي(. ويعد القسط الجامعي ىو ا

نفاق عمى السكن من المحفزات منطقة المجاورة لمجامعة، ويعد اإلو الشقق المستأجرة في الألمجامعة 
لممقيمين في السكن الباحث النفقات لمطالبية الى نفقات طالبية المباشرة لالقتصاد المحمي. ويقسم 

اق عمى السكن. نفكبر ىو اإلر المقيمين والفارق األينفاق الطالب غإ، حيث يقل وغير المقيمين منو
خرى عمى الطعام والمشروبات والترفيو والبنزين والكيرباء واليواتف والخدمات العامة وتتمثل النفقات األ

صالح السيارات والتنظيف الجاف إقل تواترا مثل أريف تب والكتب والقرطاسية، وىناك مصاوتصوير الك
 . [Ambargis, 2011]والحالقة والخدمات الصحية 

ل في السكن والغذاء نفاق الطالبي يتمثن تأثيرات اإلإ [Sudmant,2009] خرآيضيف بحث 
الى تأثير العمالة بدوام  باإلضافةنشطة الترفييية وىذا ما يتفق مع البحث السابق، وغيرىا من األ
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يام أصدقاء لزيارة الطالب سواء في ىل واألالل االنفاق الناجم من زيارات األجزئي، ويأتي ايضا من خ
 و لحضور االحتفاالت والمؤتمرات الجامعية.أعادية 

سرائيل في الجامعات االردنية: بين الطموح والتحدي" إمن ن فمسطينييتشير دراسة "الطالب العرب الو 
في مجال التعميم  1948 فمسطينييعداد الطمبة من أن السبب في ازدياد أ 2009ليحيى وعرار عام 

خرى جاذبة في أسرائيمي، و ل طاردة من الجامعات والمجتمع اإلردن، ىي بسبب عوامالعالي في األ
جواء أذات ردن دولة عربية ن األأاالردنية. ومن العوامل الجاذبة  والجامعاتالسفر لمتعميم في االردن 
ن أالعربية في معظم الجامعات، كما  ن الدراسة تكون بالمغةألى إ باإلضافةثقافية وحضارية متشابية، 

سرائيل مما تمكنيم من عمل جيد إمن قبل مجمس التعميم العالي في  شياداتيم المستقبمية معترف بيا
بية المستقبل، ويعد عممية القبول في مواضيع الحرة مثل الطب والصيدلة ومختمف المواضيع الط في

كثر عمى معدل الطالب العالي، ويساىم في ذلك االسباب االجتماعية أالمساندة سيمة نسبيا وتعتمد 
كثر في أ بأمانالطالبات  رُ عُ شْ تَ لى الخارج بينما إنية التي تمنع الفتيات من السفر التقميدية والدي

ن العوامل الطاردة أباحثان ن المجتمع العربي يشجع عمى ذلك. بالمقابل يشير الأالجامعات العربية كما 
سرائيمية ذات المكانة بول الطالب العرب في الجامعات اإلتي: السياسة الممنيجة لعدم قىي كاآل

الحرة حيث عمييم سرائيمية لدراسة المواضيع ية، وتحديد الجيل في الجامعات اإلاالقتصادية واالجتماع
ن من العوائق أالتجنيد االجباري، كما  ن حيث يقضونيسوة بالطالب االسرائيميأاالنتظار سنتين 

والصعوبات المعدالت العالية المطموبة منيم في امتحان البسيخومتري والبجروت لمقبول عدا عن 
في الجامعات االسرائيمية وما يالقيو من تمييز ضد  المقابالت الفردية، كما يساىم صعوبة التأقمم

 الطالب العرب.

طالب لمتسجيل فييا، وىي سرائيمية تدفع الجاذبة في الجامعات اإلن ىناك عوامل أويشير الباحثان 
ثناء الدراسة، والمصاريف الشاممة لمتعميم، والصفة العممية )التطبيقية( لمتعميم، أمكانية العمل إكاالتي: 
 الجغرافي من البيت، وسيولة الوصول لممعاىد والجامعات، ومواصمة التعميم لنيل الشيادة. القرب
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 خالصة الدراسات السابقة :
سعار في أحد ن فروقات األأموضوع التسوق الحدودي بين الدول بينت معظم الدراسات التي تناولت 

يجابي عمى دوافع المتسوقين لمتنقل عبر ر كان من العوامل ذات التأثير اإلالبمدين مقارنة بالبمد اآلخ
 الحدود .

ن المستيمكين يكثر التسوق الحدودي في األماكن القريبة من الحدود وليست البعيدة، وذلك أل
 بالوقت الالزم لمسفر والتكمفة لموصول إلى تمك األماكن الحدودية. نوالمتسوقين يتأثرو 

ور الحدود واالستفادة من فروقات المتسوقين لعبأن سعر صرف العممة ىو أحد العوامل المؤثرة عمى 
 سعار الصرف بين العمالت المختمفة.أ

أظيرت معظم الدراسات بأن وجود تشكيمة متنوعة من السمع والمنتجات المتوفرة ىو عامل مؤثر 
 لزيادة التسوق الحدودي، باإلضافة إلى تقديم خدمات ذات جودة مرتفعة.

ع لو ظروف تختمف عن اآلخرين، لذلك ستحاول ىذه الدراسة وكون كل دولة أو منطقة أو مجتم
المقيمين بإسرائيل وبين مدن الضفة الغربية،  48الضوء عمى التسوق الحدودي بين فمسطيني  تسميط

وذلك ببناء نموذج يوضح أىم المتغيرات ذات الداللة اإلحصائية لحركة التسوق في أسواق الضفة 
 .1948 يسطينيفم ن منمتسوقيالالغربية من قبل 

 عداد الطمبةأن السبب في ازدياد أ التعميم العالي،بينت معظم الدراسات التي تناولت موضوع و 
من الجامعات والمجتمع لموطن  عوامل طاردةو  ألسبابتعود ، المتوجيين لمتعميم العالي في بمد ما

العوائق والصعوبات الطاردة بمد المقصد. ومن العوامل خرى جاذبة في السفر لمتعميم في أ، و بالالط
ن تكون أة ب، ومن العوامل الجاذبالمعدالت العاليةالتي تتعمق بالقبول بالجامعات والتي تتطمب 

، وسيولة القبول، واالعتراف بيذه جواء ثقافية وحضارية متشابيةأذات الجامعات في بمد المقصد 
 ة. الجامعات في موطن الطالب، وانخفاض تكاليف الدراسة والمعيش
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 اإلطار النظري 2.2  

بعد االطالع عمى العوامل التي تم اعتمادىا في الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث  
جراء مقابالت مع  ، ومقابالت 1948 فمسطينيي من تسوقينالموتقييم مدى مالئمتيا مع بيئة البحث، وا 

مع بعض التجار والمعنيين من ذوي الخبرة كالغرف التجارية، فقد تم التوصل إلى اإلطار النظري 
المالئم إلتمام الدراسة، والتي يتوقع أن يكون ليا تأثير عمى موضوع الدراسة )محددات أنماط وأشكال 

 ة(:نحو الضفة الغربي 1948 فمسطينييالتدفقات النقدية الواردة من اقتصاد 

 التعريف بمتغيرات الدراسة 3.2

 المتغير التابع
نحو اقتصاد  1948 فمسطينييلمتعرف عمى محددات أنماط التدفقات النقدية الواردة من اقتصاد 

سواء كان الضفة الغربية الى بالتوجو  1948 فمسطينييالضفة الغربية، سيتم رصد محددات قرار 
عمى المتغير التابع الذي تسعى ىذه الدراسة لرصده  الفمسطينية، بناءلمتسوق او لاللتحاق بالجامعات 

 ، كالتالي: انوالوقوف عمى أىم العوامل المؤثرة بو، سيكون عمى وجي
بية وىي )عدد مرات الضفة الغر سواق بأفي  2491 فمسطينييل السنويمعدل اإلنفاق  .2

 معدل اإلنفاق في كل زيارة(.×  الزيارة

مسطينية سواء عمى خدمات التعميم في الجامعات الف 2491 فمسطينييمعدل انفاق طالب  .1
 و تكاليف المعيشة.أ

الغربية  وذلك من خالل الوقوف عمى العوامل الفمسطينية الجاذبة والتي تدفعيم لمقدوم الى الضفة
 يمي:، وسوف يتم توضيح ىذه المتغيرات المتوقعة كما و لخدمات التعميم العاليأجل التسوق أسواء من 
 1948 فمسطينييالعوامل التي من المتوقع ان يكون ليا تأثير عمى قرار زوار  أوال :

 بالتوجو ألسواق الضفة الغربية :
  :المستيمك خصائص .1
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 وتضم العوامل الشخصية المؤثرة فييا والمحددة ليا مثل : :الديمغرافية المتغيرات .1.1

 الجنس .1.1.1
 العمر  .1.1.2
 الحالة االجتماعية .1.1.3
 المستوى التعميمي .1.1.4
 مكان االقامة .1.1.5
 باألسرة العاممينعدد  .1.1.6

 :مثل ليا والمحددة فييا المؤثرة االجتماعية العوامل ضموت :االجتماعية المتغيرات .1.3

زيارة االىل واألقارب واالصدقاء أثناء  :االجتماعي )االرتباط بالضفة( التواصل .1.2.1
 الذىاب إلى الضفة الغربية.

س المتسوق من الضفة الغربية وقد حصل عمى أن يكون مسقط ر أب :االصمي الموطن .1.2.2
 .1948 فمسطينيياليوية الزرقاء من جراء المصاىرة مع 

 : مثل ليا والمحددة فييا المؤثرة االقتصادية العوامل وتضم :االقتصادية المتغيرات .1.2

بينت الدراسات ان القوة الشرائية لمنقود ىي احد العوامل المؤثرة والتي  :الدخلمستوى  .1.3.1
تدفع المتسوقين لمتنقل عبر الحدود، كون ان دخميم المتحقق يمكن ان يحدث فارقا في 

 االسواق التي تنخفض فييا االسعار بالمقارنة مع االسواق المرتفعة.
ول الى االسواق عبر الحدود اشارت بعض الدراسات بان تكمفة الوص :الوصولتكمفة  .1.3.2

 التسوق الحدودي. قرار الزوار لمتنقل عبر الحدود بيدفالعوامل المؤثرة في  تعتبر من
االسعار احد اىم العوامل التي  انخفاضبينت معظم الدراسات ان  :انخفاض األسعار .1.3.3

 تؤثر في حركة توافد الزوار لمتسوق عبر الحدود.
 

 ومحددة فييا مؤثرة اجتماعية عوامل وتضم (:المعابر) الحدود عبر الحركة متغيرات .1.9
 : مثل ليا
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اظيرت الكثير من الدراسات ان لمقرب الجغرافي من مكان  :القرب من مكان االقامة .1.4.1
االقامة وصوال الى مناطق التسوق عبر الحدود احد العوامل المؤثرة في قرار الزوار 

 بالقدوم الى تمك االسواق.

اظيرت بعض الدراسات ان عامل القرب الجغرافي احد العوامل  :المقطوعةالمسافة  .1.4.2
المؤثرة بالتنقل لمتسوق عبر الحدود حيث بينت ان معظم المتسوقين ىم من السكان 

 القريبين حدوديا من تمك االسواق.

بينت بعض الدراسات ان عممية التنقل عبر المعابر بالسيارات الخاصة  :وسيمة النقل .1.4.3
 تي تؤثر عمى حركة التسوق عبر الحدودتعتبر من العوامل ال

: يعتبر عامل الوقت من العوامل المؤثرة في حركة انتقال لموصول المستغرقالوقت  .1.4.4
 السكان القريبين حدوديا من تمك االسواق.

: تسييالت إجراءات العبور والتنقل من اماكن سكناىم وصوال )الوصول( النفاذسيولة  .1.4.5
 الى اسواق الضفة الغربية.

بينت معظم الدراسات ان ألغراض الزيارة واليدف منيا من  :ن الزيارةالغرض م .1.4.6
 العوامل التي تحدث فارقا بالتأثير عمى حركة تواتر الزوار عبر الحدود

ان االماكن المراد زيارتيا بالضفة قد تحدث فارقا وذلك حسب  :بالضفة الزيارةاماكن  .1.4.7
 المقصد من الزيارة سواء زيارة دينية ترفييية او تسوقية او ألي غرض كان.

 
 : مثل ليا ومحددة فييا مؤثرة ثقافية عوامل وتضم :ثقافية متغيرات .1.1

انيا ستكون من العوامل المؤثرة عمى  يتوقع :مع الضفة الغربية والتعاطفاالنتماء  .1.5.1
نحو الضفة الغربية وذلك كون العالقة بين فئات الشعب  1948 فمسطينييحركة توافد 

 الواحد كانت قبل ستة عقود تشكل كيانا واحدة مترابطا في منطقة جغرافية واحدة.
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انيا ستكون من  يغمب عمى الظن :الثقافي والمعيشي والتقاربعالقات المصاىرة  .1.5.2
نحو الضفة الغربية وذلك كون نمط  1948 فمسطينييالعوامل المؤثرة عمى حركة توافد 

 معيشتيم تكاد تكون متطابقة من حيث العادات والتقاليد.
 

 : السوق خصائص .3
 وىي: وتضم عوامل مؤثرة فييا :والخدمات السمع سمات .2.1

االسعار احد اىم العوامل التي تؤثر  فرقبينت معظم الدراسات ان  :األسعارفروقات  .2.1.1
 .متسوق عبر الحدودفي حركة توافد الزوار ل

 وىي تنوع المتاجر وتشكيالت عروضيا وتعدد ماركاتيا ومصادرىا. :تنوع السمع .2.1.2

وأظيرت بعض الدراسات ان لجودة المنتج المعروض دور في التأثير  :جودة السمع .2.1.3
 عمى حركة التسوق الحدودي.

وىي توفر منتجات شعبية من التراث الفمسطيني والصناعة  :تقميديةتوفر منتجات  .2.1.4
 الحرفية.

بينت الكثير من الدراسات ان من العوامل الميمة والمؤثرة  :مختمفة يةاتخدممرافق  .2.1.5
 لقدوم الزوار عبر الحدود ىو توفر خدمات المطاعم والفنادق والمالىي والمتنزىات.

ة اثناء تمقي الخدمة تعتبر من العوامل المؤثرة ان جودة الخدمة المقدم :الخدماتجودة  .2.1.6
 في قدوم الزوار وتنقميم عبر الحدود.

وبينت بعض الدراسات ان طريقة التعامل اثناء تقديم الخدمة  :الخدمات مقدميميارة  .2.1.7
 والضيافة الجيدة من العوامل المؤثرة عمى توافد المتسوقين عبر الحدود.

اإلعالنية نشاط اتصالي منظم ييدف إلى إحداث  تعتبر الحمالت :عالنيةإحمالت  .2.1.8
تغييرات لدى الجميور المستيدف بصورة مخططة مستمرة ولفترة متواصمة بغية الحصول 

لذا تعتبر من المتغيرات المؤثرة في استقطاب الزوار الوافدين  عمى جميور المستيمكين
 عبر الحدود



52 

 

تعتبر العروض الموسمية من العوامل المؤثرة في قرار الزوار  :موسمية عروض .2.1.9
وبداية  الموسمية نياية الموسم لمسمعبالقدوم عبر الحدود لما ليا من فروقات سعرية مثل 

 موسم جديد.
من العوامل التي تؤثر في قرار  تعتبر خدمات ما بعد البيع :بعد البيع ماخدمة  .2.1.10

بخاصة لدى من ىم عمى دراية بيذه األمور أو السمع و اقتناء الزوار بالقدوم عبر الحدود و 
 السمع التي تحتاج الى دعم بعد الشراء مثل االجيزة الكيربائية.من لو تجارب مع 

 
 -: وىي وتضم عوامل مؤثرة فييا: الصمة وذات التسوق منطقة سمات .2.2

الدراسات ان توفر التسوق يوم االحد كان بعض فقد بينت  :توفر التسوق يوم السبت .2.2.1
احد العوامل الذي تجذب المتسوقين حيث انو يوم عطمة في اسواقيم وبالتالي يتنقمون 
لمتسوق عبر الحدود كونو متاح باألسواق المجاورة، وىنا سنفترض انو يوم السبت كونو 

 يوم عطمة لدى الجانب االسرائيمي. 
بحيث بينت بعض الدراسات ان المتسوقين يرغبون باألجواء  :الشعبية االسواقتوفر  .2.2.2

لبمد الزائر لما فييا من طقوس جميمة، وىذه من العوامل  اً تقميدي اً شعبي اً والتي تأخذ طابع
الميمة والتي يرغب الباحث بقياسيا وخاصة ان مدينة طولكرم عمى سبيل المثال تم فييا 

الى التي تشكل النموذج الشعبي ونقميا  60سطاتاجراءات توسعية من قبل البمدية ونقل الب
مكان بعيدا عن االسواق من اجل منظر اجمل لممدينة، في حين ان اغمب بائعي 
البسطات وحتى التجار الذين كانت البسطات تقف امام محالتيم يدعون بانو ىناك حالة 

ن اجل ىذه كساد وقمة بالمتسوقين مقارنة بالسابق وخاصة ان ىؤالء المتسوقين يأتون م
الظاىرة، والتي قامت البمدية بقمعيا، حيث انيا بنظرىم احد اىم عناصر الجذب 

 لممحافظة.

                                                           
 عناصار احاد وهاي الغربياة الضافة مادن كال فاي موجاودة ظااهرة وهاي المتنقلاة العرباات بائعي على تطلق كلمة:  البسطات  60

 7الشعبية االسواق
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ذكرت بعض الدراسات ان االستمتاع بممارسة عممية التسوق والتمتع  :متعة التسوق .2.2.3
 اثناء ذلك ىي احد االسباب الجاذبة.

الزوار من والى  تعتبر من العوامل المؤثرة اثناء تنقل :شبكة طرق مؤىمة وجيدة .2.2.4
 الضفة الغربية.

تعتبر من العوامل المؤثرة وخاصة ان معظم الزوار يأتون  :توفر بيئة مريحة لمتسوق .2.2.5
 ضمن زيارات عائمية .

 

وسيتم التوصل لتأثير ىذه العوامل من خالل قياس تأثيرىا عمى قرار المتسوق في الحالة 
 بالتوجو إلى أسواق الضفة الغربية. 1948 فمسطينييالفمسطينية من خالل قيام 

 

 1948 فمسطينييمن  الزوارومن المتوقع أن يكون لمعوامل التالية تأثير ايجابي عمى قرار  
 الضفة الغربية وذلك باالعتماد عمى ما توصمت لو الدراسات السابقة:   بالتوجو ألسواق
 انخفاض األسعار 
 تنوع السمع 
 جودة السمع 
  يةاتمرافق خدموجود 
 جودة الخدمة المقدمة 
 انخفاض تكمفة الوصول 
 تسييالت إجراءات العبور 
 القرب من مكان االقامة 
 متعة التسوق 
 توفر بيئة مريحة لمتسوق 

في حين ال نستطيع توقع اتجاه تأثيرىا باقي العوامل مثل العوامل الديمغرافية والمتغيرات  
 االخرى.
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 )التسوق( ( : اإلطار العام لمتغيرات الدراسة2.1شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 العوامل الرئيسية التي تؤثر عمى السموكيات الشرائية

 الخصائص الديمغرافية 
 الجنس، العمر، مكان االقامة 
 الحالة االجتماعية، التعميم 
  عدد افراد االسرة ،باألسرةالترتيب 
  اب، ام، ابناء(باألسرةالعاممون( 
 العمل، ورب العمل 

 الخصائص االجتماعية 
 التواصل االجتماعي 

 الموطن االصمي 
   الخصائص االقتصادية 

 )الدخل الشيري)الشخصي، االسري 
 انخفاض االسعار 

 تكمفة الوصول 

 تواتر الحركة عبر الحدود 
 القرب من مكان االقامة                                  

 المسافة المقطوعة 
 وسيمة النقل 
 الوقت المستغرق لموصول 
 الغرض من الزيارة 
  بالضفةأماكن الزيارة 

 عوامل ثقافية 
 التعاطف مع الضفة الغربية 

 االنتماء لممجتمع الفمسطيني 

  والمعيشي التقارب الثقافيعالقات المصاىرة و 

 سوقخصائص ال

 السمع والخدمات سمات 
 األسعار فروقات 

 تنوع وجودة السمع والخدمات 

 كفاءة وميارة مزودي الخدمات 

 حسن تعامل موظفي المبيعات والخدمات 

 خدمية مختمفة مرافق 

 توفر منتجات تقميدية 

  موسمية اعالنية وترويجية/تنزيالتحمالت 

 البيع خدمة ما بعد 

 ت الصمةامنطقة التسوق وذ 
  بتالتسوق يوم الستوفر 

 توفر األسواق الشعبية 

 متعة التسوق 
 شبكة الطرق مؤىمة وجيدة 
 بيئة مريحة لمتسوق 

 مااااااااان نووافاااااااااد زوار

 نحاااو 1991 يفلساااطيني

 الغربية الضفة أسواق

 

 ماان الاازوار إنفاااق معادل

 فااااي 1991 يفلسااااطيني

 الغربية الضفة أسواق
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 فمسطينييالعوامل التي من المتوقع ان يكون ليا تأثير عمى التحاق طالب  ثانيا :
 بالجامعات الفمسطينية: 1948

  :الطالب خصائص .2
وتضم العوامل الشخصية المؤثرة فييا  واالجتماعية واالقتصادية: الديمغرافية المتغيرات .3.1

 والمحددة ليا مثل :

 الجنس. .3.1.1
 جيل الطالب. .3.1.2
 الكمية/التخصص. .3.1.3
 بمد االقامة. .3.1.4
 العمل اثناء الدراسة. .3.1.5

 اقارب ممتحقين بالتعميم العالي. .3.1.6

 مستوى الدخل االسري .3.1.7
 
  :االقامة بمد في الجامعات خصائص .9

 : مثل ليا ومحددة فييا مؤثرة عوامل وتضم :والدراسة القبول سمات .9.1

 صعبة اكاديمية قبول شروط .2.0.0

 الدراسي المنياج صعوبة .2.0.4

 العبرية بالمغة التعمم .2.0.3

 التعميم جيل محدودية .2.0.2

 والبسيخومتري البجروت في التحصيل مستوى .2.0.2

 اخرى وعوامل اقتصادية عوامل .9.3
 عالية دراسية مصاريف .2.4.0
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 المعاممة في التمييز .2.4.4

  :المقصد بمد في الجامعات خصائص .1

 والدراسة القبول سمات .1.1

 نسبيا منخفضة قبول شروط .2.0.0
 المحاضرين مع العالقة .2.0.4
 العربية التعميم لغة .2.0.3
 رفيع االكاديمي المستوى .2.0.2
 التعميم انياء امكانية .2.0.2
 عميا شيادات لنيل التعميم مواصمة .2.0.1
 (والسبت كالجمعة) االسبوع ايام في الدوام مرونة .2.0.5

 اخرى وعوامل واجتماعية اقتصادية عوامل .1.3
 الدراسة فيمصار  انخفاض .2.4.0

 المعيشة مصاريف انخفاض .2.4.4

 العربي الثقافي المحيط .2.4.3
 الجغرافي القرب .2.4.2
 الوصول سيولة .2.4.2
 االجتماعي المحيط .2.4.1
 الدراسة اثناء العمل امكانية .2.4.5

وسيتم التوصل لتأثير ىذه العوامل من خالل قياس تأثيرىا عمى قرار المتسوق في الحالة 
 بالتوجو إلى أسواق الضفة الغربية. 1948 فمسطينييالفمسطينية من خالل قيام 

 1991 فمسطينيي طالب قرار عمى ايجابي تأثير التالية لمعوامل يكون أن المتوقع ومن 
 :  السابقة الدراسات لو توصمت ما عمى باالعتماد وذلك الفمسطينية بالجامعات بااللتحاق
 نسبيا منخفضة قبول شروط 
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 المحاضرين مع العالقة 
 العربية التعميم لغة 
 رفيع االكاديمي المستوى 
 التعميم انياء امكانية 
 عميا شيادات لنيل التعميم مواصمة 
 (والسبت كالجمعة) االسبوع ايام في الدوام مرونة 

 الدراسة مصارف انخفاض 

 المعيشة مصاريف انخفاض 

 العربي الثقافي المحيط 
 الجغرافي القرب 
 الوصول سيولة 
 االجتماعي المحيط 
 الدراسة اثناء العمل امكانية 

 بااللتحاق 1991 فمسطينيي طالب قرار عمى سمبيا تأثيرىا يكون ان فيتوقع التالية العوامل اما
 :السابقة الدراسات لو توصمت ما عمى باالعتماد وذلك االسرائيمية بالجامعات
 صعبة اكاديمية قبول شروط 

 الدراسي المنياج صعوبة 

 العبرية بالمغة التعمم 

 التعميم جيل محدودية 

 والبسيخومتري البجروت في المنخفض التحصيل مستوى 

 عالية دراسية مصاريف 

 المعاممة في التمييز 

 في حين ال نستطيع توقع اتجاه تأثيرىا باقي العوامل مثل العوامل الديمغرافية والمتغيرات االخرى.
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 )التعميم العالي( ( : اإلطار العام لمتغيرات الدراسة1.1شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الطالبخصائص 

 المتغيرات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية 
 الجنس، العمر، مكان االقامة 
 المستوى الجامعي، الكمية، التخصص 
  االسرة، عدد افراد االسرة الممتحقين بالتعميم العاليدخل 
 )العاممون باألسرة)اب، ام، ابناء 
 )االرتباط بالضفة)مواليد، اقارب 
 العمل اثناء الدراسة 

 خصائص الجامعات في بمد االقامة

 القبول والدراسة سمات 
 شروط قبول اكاديمية صعبة 

 صعوبة المنياج الدراسي 

 التعمم بالمغة العبرية 

 محدودية جيل التعميم 

 سيخومتريبمستوى التحصيل في البجروت وال 

 عوامل اقتصادية وعوامل اخرى 
 مصاريف دراسية عالية 

 التمييز في المعاممة 

 الجامعات في بمد المقصدخصائص 
 القبول والدراسة سمات 

 شروط قبول منخفضة نسبيا 
 العالقة مع المحاضرين 

 العربية لغة التعميم 

 المستوى االكاديمي رفيع 

 امكانية انياء التعميم 

 مواصمة التعميم لنيل شيادات عميا 

 )مرونة الدوام في ايام االسبوع )كالجمعة والسبت 

  واجتماعية وعوامل اخرىعوامل اقتصادية 

 انخفاض مصارف الدراسة 

 انخفاض مصاريف المعيشة 

 المحيط الثقافي العربي 

 القرب الجغرافي 

 سيولة الوصول 

 المحيط االجتماعي 

 امكانية العمل اثناء الدراسة 

 
 

 ماااااان نووافااااااد طااااااالب

 نحاااو 1991 يفلساااطيني

 الغربية الضفة جامعات

 

 مان الطاالب إنفاق معدل

 فااااي 1991 يفلسااااطيني

 تعلااايم) الغربياااة الضااافة

 (ومعيشة
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 فرضيات البحث 4.2

 ستقوم الدراسة بفحص الفرضيات التالية :
يستطيعون الوصول الى مناطق  1948تفترض الدراسة ان الزوار من فمسطينيي 

تدفق الزوار، الضفة الغربية عبر المعابر االسرائيمية وانو ال يوجد موانع امنية لحركة 
وبالتالي استبعاد ىذا العنصر والذي يترتب في حال منعيم بعدم امكانية وصوليم لممناطق 

 وبالتالي ال يوجد انفاق مصاحب ليذه الظاىرة.
أن ىناك عالقة ايجابية بين دوافع التوجو لمتسوق في أسواق وتفترض الدراسة 

وبين  أثناء التسوقدل اإلنفاق الضفة الغربية والذي سيتم قياسو من خالل المتغير مع
 المتغيرات التالية 

 العوامل ذات العالقة بمحددات دوافع التسوق :
 انخفاض األسعار 
 جودة المنتجات 
 توفر التسوق يوم السبت 
 وجود أماكن ترفييية 
 جودة الخدمة المقدمة 
 ر باالرتياح عند الحضور لمضفة الغربيةو الشع 
 في الضفة الغربيةر بتقارب العادات والتقاليد و شعلا 

تأثير إيجابي عمى دوافع التسوق  دوافع التسوقمعوامل ذات العالقة بمحددات ومن المتوقع أن يكون ل
 .وذلك باالعتماد ما توصمت لو الدراسات السابقة 

 العوامل االجتماعية والثقافية والشخصية: )خصائص المتسوق(

 الجنس 

 العمر 
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 المستوى األكاديمي 
 الدخل 

  األسرةعدد أفراد 
 قطاع العمل 

 وجود أقارب لممجيب بالضفة 
 فانو لم يتم توقع اتجاه تأثيرىا في ىذه المرحمة. االجتماعية والثقافية والشخصية عواملأما ال
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 الفصل الثالث

 منيج الدراسة والتحميل االحصائي .3

 منيجية البحث 1.3

 ،البحـث بموضـوع العالقة ذات السابقة الدراسات من مجموعة عمى السابق الفصل في االطالع بعد
 0122 فمسـطينيي ن مـنمتسـوقيال قـرار عمـى تـؤثر أن يتوقـع التـي العوامـل أىـم إلـى الدراسـة تتوصـم فقد

 تتوافـق والتي الفمسطينية بالجامعات بااللتحاق 0122 فمسطينيي وطالب الغربية الضفة ألسواق بالتوجو
 إلـى البحـث مـن النظـري الجـزء مـن االنتقـال الفصـل ىـذا فـي تمسـيو  ،وخصوصـيتيا الفمسطينية البيئة مع

 المكانيـــة وحـــدودىا وأدواتيـــا الدراســـة فـــي المســـتيدف المجتمـــع تحديـــد خـــالل مـــن وذلـــك التطبيقـــي الجـــزء
 عمــى لمحصــول خصيصــا تصــميميا تــم التــي االســتبيانات لتوزيــع اعتمادىــا تــم التــي والمنيجيــة والزمنيــة

 والتـي المتوافقـة الكميـة النمـاذج بنـاء تمسـي أخيـراو  القـادم الفصـل في تحميميا سيتم التي األولية المعمومات
الضــفة نحــو اقتصــاد  1948 فمســطينييمحــددات أنمــاط التــدفقات النقديــة الــواردة مــن اقتصــاد  ســتتناول
سـواء كـان لمتسـوق الضـفة الغربيـة الـى بالتوجـو  1948 فمسـطينييرصد محـددات قـرار  وبالتاليالغربية، 

عمى المتغير التـابع الـذي تسـعى ىـذه الدراسـة لرصـده والوقـوف  او لاللتحاق بالجامعات الفمسطينية، بناء
 سيكون كالتالي:و عمى أىم العوامل المؤثرة بو، 

 بالتوجو الى اسواق الضفة الغربية. 2491 فمسطينييالعوامل المؤثرة عمى قرار  .2

 بالضفة الغربية.اسواق في  2491 فمسطينييمحددات معدل إنفاق زوار  .1

بااللتحاق بالجامعات الفمسطينية في  2491 فمسطينييقرار طالب  العوامل المؤثرة عمى .3
 الضفة الغربية.

في الجامعات الفمسطينية سواء عمى خدمات  2491 فمسطينييمحددات معدل انفاق طالب  .9
 او تكاليف المعيشة. العالي التعميم
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 اإلحصائية البرامج باستخدام والتحميل التحميمي، الوصفي المنيج اعتماد تم الدراسة أىداف ولتحقيق
في اسواق  0122 فمسطينييتسوق فيما يخص ذلك و  تطبيقية، دراسة تعتبر الدراسة ىذه وأن سيما ال

 .في الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية 0122 فمسطينييالطالب الممتحقين من الضفة الغربية و 

 مجتمع البحث والعينة  2.3

 فمسطينيي من المتسوقين من مجموعة يمثل والذي فيما يخص التسوق البحث جميور تحديد تم
وفيما يخص التعميم  الطبقية، العشوائية النسبية العينة خالل من الغربية الضفة مدن أسواق في 0122

في الجامعات الفمسطينية في الضفة  0122 فمسطينييالعالي والذي يمثل الطالب الممتحقين من 
 .الطبقية العشوائية النسبية العينةايضا من خالل  البحث جميور تحديد الغربية، فقد تم

 وبناء عمى ما تم استعراضو سابقا فقد تم تقسيم مجتمع الدراسة الى نموذجين، وىما:

 الضفة لمناطق قادمينال 0122 فمسطينيي من الزوار عمى فقط البحث راقتص وقد النموذج االول:
 ما وىو واالقتصادية الديموغرافية المتغيرات في التباين بسبب وذلك 61القدس محافظة استثناءب الغربية،
 .الدراسة نتائج مصداقية عمى يؤثر مما المستوفاة البيانات في تباين وجود إلى يؤدي

 البسيطة العشوائية النسبية العينة خالل من الغربية الضفة مدن عمى االستبانات جميع توزيع تموقد 
عام لم الغربية الضفة لمدن 0122 فمسطينيي زوار عددل النسبي التوزيع خالل منمدينة  كل في مزوارل

 كل لحصة المئوية والنسبة الزوار عدد) الفمسطينية الشرطة بجياز واآلثار السياحة قسم من 4103
 : أدناه بالجدول والموضحة( محافظة

 

 

 

                                                           
ّّٟ ِب ػجش - إعشائ١ً أصذسد 0115 ػبَ اؽزالي ٚثؼذ.اٌضسلبء اإلعشائ١ٍ١خ اٌغٕغ١خ)22 فٍغط١ٕٟ) اٌذاخً ػشة إعشائ١ً أػطذ 0122 ػبَ االؽزالي أػمبة فٟ  61  ثبإلداسح ع

 فٛق اٌفٍغط١ٕ١خ اٌٛط١ٕخ اٌغٍطخ ل١بَ ثؼذ .اٌؼشة اٌمذط ٌّٛاطٕٟ صسلبء ٠ٛ٘خ .غّضح لطبع أل٘بٌٟ اٌٍْٛ لشِض٠خ ٠ٛ٘خ.اٌغشث١خ اٌضفخ أل٘بٌٟ اٌٍْٛ ثشرمب١ٌخ ٠ٛ٘خ:ثطبلبد - اٌّذ١ٔخ

 ٌٛٔٗ أصجؼ) األخضش اٌٍْٛ رٚ اٌفٍغط١ٕٟ اٌغفش عٛاص، خضشاء ٠ٛ٘خ ثطبلبد :٠ٍٟ ِب غضح ٚلطبع اٌغشث١خ اٌضفخ أل٘بٌٟ اٌغٍطخ ِٕؾذ ، 0113 ػبَ ، اٌٛطٓ أسض ِٓ عضء

 .ٚاأل١ِٕخ ٚااللزصبد٠خ اٌغ١بع١خ اٌؼ١ٍب ٚاٌم١بداد ٌٍذثٍِٛبع١١ٓ األؽّش اٌٍْٛ رٚ فٍغط١ٕٟ عفش ٚعٛاص، اٌؼبد١٠ٓ ٌٍّٛاط١ٕٓ( ثؼذ ف١ّب أعٛدا  

 إععشائ١ٍ١خ عٕغع١خ ٌع١ظ ٌٚىٓ) اٌضسلبء اإلعشائ١ٍ١خ ا٠ٌٛٙخ ػٍٝ 0115َ ػذٚاْ ثؼذ اٌؼشة اٌششل١خ اٌمذط عىبْ ؽصً(:اٌغشث١خ اٌضفخ ِٓ عضء) اٌششل١خ اٌمذط فٟ اٌّم١ُ اٌفٍغط١ٕٟ

 ٌٚع١ظ" دائعُ ِمع١ُ"ٚضعؼ١خ ٌعذ٠ُٙ اٌمعذط ععىبْ أْ ِعغ(. اٌّؾزٍعخ األساضعٟ ٌٚع١ظ) اإلععشائ١ٍ١خ األساضعٟ ضعّٓ ِعٓ ٚاٌغٛالْ اٌششل١خ اٌمذط عىبْ إعشائ١ً اػزجشد(، 22 وؼشة

 (اٌجشٌّبْ) اٌى١ٕغذ فٟ ١ٌظ ٌٚىٓ اٌجٍذ٠خ االٔزخبثبد فٟ اٌزص٠ٛذ ٌُٙ ٠ٚؾك ."إعشائ١ٍ١خ عٕغ١خ"

http://www.palqa.com/index.php?module=wars&id=2
http://www.palqa.com/index.php?module=wars&id=2
http://www.palqa.com/index.php?module=wars&id=4
http://www.palqa.com/index.php?module=wars&id=4
http://www.palqa.com/index.php?module=west_bank&id=2
http://www.palqa.com/index.php?module=west_bank&id=2
http://www.palqa.com/index.php?module=gaza&id=2
http://www.palqa.com/index.php?module=gaza&id=2
http://www.palqa.com/index.php?module=organizations&id=10
http://www.palqa.com/index.php?module=organizations&id=10
http://www.palqa.com/index.php?module=aqsa&id=14
http://www.palqa.com/index.php?module=aqsa&id=14
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 3112سنة  الغربية الضفة لمحافظات 1991 فمسطينيي زوار حسب  االستبانات توزيع: 1.2 جدول

 المحافظات
سنة 

0903 

النسبة 

 المئوية

 ددع

 االستبانات

 21 %5 48,160 بيت لحم

 53 %13 119,395 أريحا

 25 %6 57,461 نابلس

 121 %30 273,354 جنين

 73 %18 165,625 طولكرم

 69 %17 155,909 الخليل

 38 %10 86,900 قلقيلية

 400 %100 906,804 المجموع

 واالثار السياحة شرطة:  المصدر

 عــــدد مــــع متناســــبة بطريــــق( العينــــة أفــــراد عـــدد أي) مدينــــة لكــــل االســــتبيانات عــــدد حســــاب تــــم وقـــد
المعـــادالت مـــن خـــالل  العينـــة حجـــم تـــم تحديـــد وقـــد ، المـــدن تمـــك فـــي 0122 فمســـطينيي مـــن المتســـوقين

االحصائية ليتناسب مع موضوع الدراسـة وزيـادة دقـة النتـائج بحيـث يمكـن تعميميـا عمـى مجتمـع الدراسـة 
 من المتسوقين. 21162وعميو فقد كان حجم العينة المناسب 

 مدينــة فــي ةاســتبان 42 ،اريحــا مدينــة فــي اســتبانة 23 ،لحــم بيــت مدينــة فــي ةاســتبان 40 توزيــع تــم
 ،الخميــل مدينـة فـي اسـتبانة 11 ،طـولكرم مدينـة فــي اسـتبانة 53 ،جنـين مدينـة فـي اسـتبانة 040 ،نـابمس
 عـدد حـول اإلحصائيات عمى بناء مدينة لكل اناتاالستب عدد حساب وتم قمقيمية، مدينة في ةاستبان 32

 فمـثال تحيـز، بـدون العينـة تمثيـل ضـمان أجـل مـن وذلـك ،4103 ةلسـن 0122 فمسطينيي من المتسوقين
 :كالتالي طولكرم مدينة في وزعت التي االستبانات عدد حساب تم

            
       

       
  استبانة

 

                                                           
 322 ذٚاٌزٟ ثٍغ N=PQ(Z)2/E2ِزغٛق ِٓ خالي اٌّؼبدٌخ االؽصبئ١خ  211رُ رؾذ٠ذ ؽغُ اٌؼ١ٕخ ٌزىْٛ كون البحث وصفً لمجتمع كبٌر، فقد   62

P 21:ٔغجخ اٌّغزّغ اٌّشاد دساعزٗ، ٚفٟ ؽبي ػذَ اٌّؼشفخ ٠خزبس اوجش ٔغجخ% 

Q = 21:إٌغجخ اٌّىٍّخ% 

Z( 0.05=1.96:اٌذسعخ اٌّؼ١بس٠خ) 

E( 1.12:خطأ اٌّؼب٠ٕخ) 
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الممتحقين بالجامعات  0122 فمسطينييطالب  الثاني فيتضمنلمنموذج بالنسبة  النموذج الثاني:
كون  الفمسطينية واقتصر البحث عمى الجامعة العربية االمريكية في جنين وجامعة الخميل في الخميل

 االستبانات جميع ستيفاءا، وقد تم % من الطالب)مجتمع الدراسة( ممتحقون في تمك الجامعتين11
 حجم اختير وقد ،البسيطة العشوائية النسبية العينة خالل منالطالب في الجامعتين  عمى الموزعة
 .اً طالب 22163 ليكون العينة

جامعــة  فـي ةاناسـتب 022و الجامعـة العربيــة االمريكيـة فـي ةاسـتبان 411 اشـتممت عينـة البحـث عمــى
 لعـدد النسـبي التوزيـع خـالل مـن الجـامعتين عمـى الموزعـة االستبانات عدد في عتماداال تم حيث ،الخميل

ــيم العــالي لمعــام الدراســي  مــنبالجــامعتين  الممتحقــين 0122 فمســطينييمــن  الطــالب -4103وزارة التعم
 : أدناه بالجدول الموضحةو  تحيز، بدون العينة تمثيل ضمان أجل من وذلك  ،4102
 :3119-3112لمعام الدراسي  الممتحقين بالجامعات الفمسطينية في الضفة 1991 فمسطينيي طالب حسب  االستبانات توزيع: 3.3 جدول

 الجامعة
السنة الدراسية 

0903 -0904 

النسبة 

 المئوية

عدد 

 االستبانات

 266 %59 1,690 العربية االمريكية

 185 %41 1,187 الخليل

 450 %100 2,877 المجموع

 المصدر : وزارة التعميم العالي
 
 
 

 
 
 

                                                           
طالب وطالبة والذي ٌتناسب مع مجتمع دراسة بهذا  3055% من مجتمع الدراسة والبالغ 02العٌنة بنسبة تم اختٌار حجم   63

 .الحجم
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 خصائص عينة الدراسة الديمغرافية 3.3

 :(1948 فمسطينييوصف العينة )المتسوقين من  1.3.3       

% ونسبة التالف لوجود 2% كما بمغت نسبة الرفض 14استبانة بنسبة استجابة حوالي  312تم استرداد 
استبانة لوجود اخطاء مثل ترك بعض االجابات فارغة،  01% بعد الغاء 22%، اعتمد منيا 2اخطاء 

 %.21بنسبة  324وقد اعتمدت 
 :1991 فمسطينيي -المتسوقين زوارال عينةخصائص مفردات :  2.3 جدول

 % التكرار الجنس % التكرار المدينة
الحالة 

 االجتماعية
 % التكرار باألسرةانت  % التكرار

عدد افراد 

 االسرة
 % التكرار

 2 7 1 58 203 اب 17 59 اعزب 36 128 انثى 13 47 اريحا

 9 33 2 35 122 ام 78 274 متزوج 64 224 ذكر 17 61 لخليلا

 5 19 يت لحمب
   

 8 29 3 8 27 احد االبناء 5 19 غير ذلك

 30 106 جنين
         

4 69 20 

 18 64 طولكرم
         

5 57 16 

 9 33 ليةقلقي
         

6 83 24 

 6 22 ابلسن
         

7 53 15 

            
8 21 6 

 100 352 اجمالي 100 352 اجمالي 100 352 اجمالي 100 352 اجمالي 100 352 اجمالي

 التوزيع الجغرافي لالستبانات كان عمى النحو التالي: -

استبانة  01%، بيت لحم 05استبانة بنسبة  10%، الخميل 03استبانة بنسبة  25مدينة اريحا 
 33%، قمقيمية 02استبانة بنسبة  12%، طولكرم 31استبانة بنسبة  011%، جنين 2بنسبة 
 %.1استبانة بنسبة  44%، نابمس 1بنسبة 

 %.31%، ونسبة االناث 12مغت نسبة الذكور من الذين قاموا بتعبئة االستبانة ب -

 عمى النحو التالي : كان لمذين قاموا بتعبئة االستبانةالحالة االجتماعية  -

 %.1%، غير ذلك 52، متزوج % 05اعزب 

 كان عمى النحو التالي : لمذين قاموا بتعبئة االستبانةالمكانة داخل االسرة  -

 %.2%، أحد االبناء 32أم %، 22أب 
 كان عمى النحو التالي : لمذين قاموا بتعبئة االستبانة عدد افراد االسرة -
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%، ستة افراد 01%، خمسة افراد 41%، اربعة افراد 2%، ثالثة افراد 1%، فردان 4فرد واحد 
 %.1%، ثمانية افراد 02%، سبعة افراد 42

 :1991 فمسطينيي -المتسوقين زوارال عينةخصائص مفردات تابع :  9.3 جدول
 % التكرار العاملون باألسرة % التكرار شيكل الدخل االسر  % التكرار شيكل الدخل الشخصي % التكرار العمر

سنة 09اقل من  5999اقل من   7 24  5999اقل من   37 129   74 261 اب 26 90 

سنة 39-00من  1 5 اب وام 14 50  7999-5999من  29 103  6999-5999من  39 138 

سنة 49-30من  7999-6999من  41 143  9999-7999من  28 99   2 8 اب وام وابناء 28 98 

سنة 59-40من  8999-7999من  9 32  00999-9999من  3 11   7 25 اب وابناء 29 102 

سنة 69-50من  9999-8999من  3 11  03999-00999من  1 5   11 40 ام 3 10 

سنة 69اكثر من  فأكثر 9999 1 4  فأكثر 03999 1 5   1 4 ام وابناء 1 2 

         
 3 9 ابناء

 100 352 اجمالي 100 352 اجمالي 100 352 اجمالي 100 352 اجمالي

 التوزيع العمري لمذين قاموا بتعبئة االستبانة كانت عمى النحو التالي : -

 20%، ومن 20سنة  21الى  30%، ومن 31سنة  31الى  40%، ومن 5سنة  41اقل من 
 %. 0سنة  11واكثر من  %،3سنة  11الى  20ومن  %،1سنة  21الى 

 لمذين قاموا بتعبئة االستبانة عمى النحو التالي: الشخصيتوزيع الدخل  -

االف شيكل  5الى  1%، من 41االف شيكل  1الى  2%، من 35االف شيكل  2اقل من 
الف  03ن واكثر م %،0الف شيكل  1الى  2%، من 3الف شيكل  2الى  5%، من 42

 %.0شيكل 
 توزيع الدخل االسري لمذين قاموا بتعبئة االستبانة عمى النحو التالي: -

االف شيكل  1الى  5%، من 02االف شيكل  5الى  2%، من 41االف شيكل  2اقل من 
 03واكثر من %، 01الف شيكل  03الى  00من %، 41الف شيكل  00الى  1%، من 42

 %.4الف شيكل 

 لمذين قاموا بتعبئة االستبانة عمى النحو التالي:وفيما يخص العاممون باألسرة  -

، أبناء %0، أم وابناء %00، أم %5%، أب وابناء 4%، أب وأم وأبناء 0%، أب وأم 52أب 
3%. 
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 :1991 فمسطينيي -المتسوقين زوارال عينةخصائص مفردات تابع :  1.3 جدول

عدد األبناء 

 العاملون
 % التكرار

المستوى 

 التعليمي
 % التكرار

المجيب 

 مواليد
 % التكرار

ة /زوج

المجيب 

 مواليد

 % التكرار

وجود 

اقارب 

للمجيب 

 بالضفة

 % التكرار

 83 291 نعم 91 319 الداخل 81 284 الداخل 94.9 334 ثانو  فما دون 79 310 1

 17 61 ال 9 33 الضفة 19 68 الضفة 4.8 07 بكالوريوس 14 34 2

0اكثر من   0.3 0 ماجستير 7 8 
   

      

 0 9 دكتوراه   
   

      

 100 352 اجمالي 100 352 اجمالي 100 352 اجمالي 100 352 اجمالي 100 352 اجمالي

 لمذين قاموا بتعبئة االستبانة عمى النحو التالي:ن باألسرة وفيما يخص عدد العاممي -

 %.5ن بنسبة %، اكثر من اثني02 باألسرة%، اثنان يعممون 51بنسبة  باألسرةواحد عامل 

 المستوى التعميمي لممجيبين كان عمى النحو التالي: -
 %.1 دكتوراه%، 1.3 ماجستير%، 2.2 بكالوريوس%، 12.1 ثانوي فما دون

% منيم في الداخل الفمسطيني، ونسبة 20المجيبين الميالد فبمغت نسبة خص مكان وفيما ي -
 % من مواليد الضفة الغربية.01

% منيم في الداخل الفمسطيني، 10المجيبين فبمغت نسبة لزوج/ة الميالد خص مكان وفيما ي -
 % من مواليد الضفة الغربية.1ونسبة 

 % عدم وجود اقارب ليم.05%، ونسبة 23بمغت نسبة وجود اقارب لممجيبين بالضفة الغربية  -
 :1991 فمسطينيي -المتسوقين زوارال عينةخصائص مفردات تابع :  1.3 جدول

 % التكرار رب العمل % التكرار قطاع العمل % التكرار مكان سكن األقارب

 53 187 اسرائيلي 5 17 زراعة 17 61 ال يوجد اقارب

 20 69 فلسطيني 10 35 صناعة 6 23 مدينة

 15 54 عمل خاص 28 100 تجارة 8 28 مدينة ومخيم

 12 42 غير ذلك 22 79 تعليم 9 33 مدينة وقرية

 4 13 اعمال حرة 40 146 مخيم
   

 11 38 عامل 8 29 مخيم وقرية
   

 2 8 سياحة 10 37 قرية
   

 7 23 بدون عمل 1 5 مدينة ومخيم وقرية
   

   
 11 39 غير ذلك

   
 100 352 اجمالي 100 352 اجمالي 100 352 اجمالي

 التالي:لمذين قاموا بتعبئة االستبانة عمى النحو وفيما يخص مكان سكن االقارب  -
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%، 21%، مخيم 33%، مدينة وقرية 8%، مدينة ومخيم 6%، مدينة 17ال يوجد اقارب 
 %.0%، مدينة ومخيم وقرية 01%، قرية 2مخيم وقرية 

 لمذين قاموا بتعبئة االستبانة عمى النحو التالي:وفيما يخص قطاع العمل  -

%، 00 %، عامل2%، اعمال حرة 44%، تعميم 42%، تجارة 01%، صناعة 2زراعة 
 %.00%، غير ذلك 5%، بدون عمل 4سياحة 

 لمذين قاموا بتعبئة االستبانة عمى النحو التالي:ب العمل ابأر وفيما يخص  -

 %.04%، غير ذلك 02%، عمل خاص 41%، فمسطيني 23اسرائيمي 

 %.2% كما بمغت نسبة الرفض 11بمغت نسبة االستجابة حوالي 

 :في الجامعات الفمسطينية( 1948 فمسطينييطالب ) وصف العينة 2.3.3     

 05% بعد الغاء 21.2%، اعتمد منيا 11.1استبانة بنسبة استجابة حوالي  212تم استرداد 
 %.21بنسبة تزيد عن  310استبانة لوجود اخطاء مثل ترك بعض االجابات فارغة، وقد اعتمدت 

 
 :1991 فمسطينييعينة طالب خصائص مفردات :  1.3 جدول

 % العمر % الجنس
مكان 

 الميالد
% 

المستوى 

 التعليمي
% 

وجود اقارب 

 للمجيب بالضفة
% 

العمل 

اثناء 

 الدراسة

% 

 57 ال 77 ال 44 سنة اولى 96 الداخل  53 09-08من  71 انثى

 43 نعم 23 نعم 25 سنة ثانية 4 الضفة 31 00-00من  29 ذكر

     24 سنة ثالثة   9 04-03من   

     7 سنة رابعة   7 04اكثر من   

 100 إجمالي 099 إجمالي 099 إجمالي 099 إجمالي 099 إجمالي 099 إجمالي

 %.50%، ونسبة االناث 41بمغت نسبة الذكور من الذين قاموا بتعبئة االستبانة  -

 التوزيع العمري لمذين قاموا بتعبئة االستبانة كانت عمى النحو التالي : -

سنة  42الى  43%، ومن 30سنة  44الى  40%، ومن 23سنة  41الى  02من عمر 
 %. 5سنة  42%، واكثر من 1
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% منيم في الداخل الفمسطيني، 11وفيما يخص مكان الميالد لمطمبة المجيبين فبمغت نسبة  -
 % من مواليد الضفة الغربية.2ونسبة 

 المستوى التعميمي لممجيبين كان عمى النحو التالي: -
 %.5%، سنة رابعة 42%، سنة ثالثة 42%، سنة ثانية 22ة اولى سن

 % عدم وجود اقارب ليم.55%، ونسبة 43بمغت نسبة وجود اقارب لممجيبين بالضفة الغربية  -
%، ونسبة من ال 23ممين من الطمبة المجيبين والذين يعممون اثناء الدراسة ابمغت نسبة الع -

 %.25يعمل 
 :1991 فمسطينييعينة طالب خصائص مفردات تابع :  1.3 جدول

مكان 

 العمل
 % دخل االسرة %

قريب ملتحق 

 بالتعليم العالي
 % مكان االلتحاق %

المسافة 

 /الكيلوالمقطوعة
% 

التمويل 

اثناء 

 الدراسة

% 

 74 العائلة 17 09اقل من  61 اسرائيل 23 ال 11 5999اقل من  99 اسرائيل

 20 عمل ذاتي 14 39 - 00من  10 االردن 77 نعم 37 7999-5999من  1 القدس

 0 منحة 17 49 - 30من  5 الضفة   33 9999-7999من   

 4 غير ذلك 52 49اكثر من  2 القدس   4 00999-9999من   

     23 اماكن اخرى   8 03999اكثر من   

 099 إجمالي 099 إجمالي 099 إجمالي 099 إجمالي 099 إجمالي 099 إجمالي

% 0% في اسرائيل، وبنسبة 11نسبة مكان العمل لممجيبين الذين يعممون اثناء الدراسة بمغت  -
 في القدس.

 توزيع الدخل االسري لمذين قاموا بتعبئة االستبانة عمى النحو التالي: -

االف شيكل  1الى  5%، من 35االف شيكل  5الى  2%، من 00االف شيكل  2اقل من 
 %.2الف شيكل  03واكثر من %، 2الف شيكل  00الى  1%، من 33

 %.43%، ومن ليس ليم 55بمغت نسبة المجيبين من ليم اقرباء ممتحقين بالتعميم العالي  -
توزيع اماكن التحاق االقرباء الممتحقين بالتعميم العالي لممجيبين الذين اجابوا نعم عمى الفقرة  -

 السابقة:
 %.43اماكن اخرى  %،4%، القدس 2%، الضفة الغربية 01%، االردن 10اسرائيل 

 توزيع المسافة المقطوعة من مكان االقامة الدائم لممجيب وصوال الى الجامعة بالكيمو: -
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%، اكثر 05كيمو  21الى  30%. من 02كيمو  31الى  00%، من 05كيمو  01اقل من 
 %.24كيمو  21من 

 توزيع التمويل اثناء الدراسة لممجيب كانت عمى النحو التالي: -
 %.4%، غير ذلك 2%، منحة 41مل ذاتي %، ع52العائمة 

 :1991 فمسطينييعينة طالب خصائص مفردات تابع :  9.3 جدول

عالمة 

 السيخومتر 
% 

عالمة 

 البجروت
% 

االنجليزية 

 بالبجروت
% 

جامعات 

 تقدمت لها
% 

الرغبة االولى 

 بجامعة بالدراسة
% 

التخصص الحالي 

يوجد مثله 

 بالداخل

% 

 12 ال 74 اسرائيلية 72 واحدة 12 79-69 8 79-69 8 أمتحنلم 

 88 نعم 13 فلسطينية 23 3-0من  24 70-89 25 70-89 9 099-599

   6 عربية 2 5-4من  43 80-99 40 80-99 45 599-699

   7 اخرى 2 5اكثر من  22 90-099 27 90-099 33 699-799

       0 099اكثر من  0 099اكثر من  0 799اكثر من 

 099 إجمالي 099 إجمالي 100 إجمالي 100 إجمالي 100 إجمالي 100 إجمالي
 

فيما يخص توزيع المعدل العام لعالمة البسيخومتري لممجيبين )والتي تتراوح من االدنى بواقع  -
 ( كانت عمى النحو التالي:211الى االعمى بواقع  411

الى  111%، من 22 111الى  211%، من 1 211الى  411%، من 2لم يتقدم لالمتحان 
 .511% ألكثر من 1%، و 33 511

 وفيما يخص المعدل العام لعالمة البجروت لممجيبين كانت عمى النحو التالي: -
 011الى  10%، من 21 11الى  20%، من 42 21الى  50%، من 2 51الى  11من 
 .011% ألكثر من 1%، و45

 نت عمى النحو التالي:وفيما يخص المعدل العام لعالمة االنجميزي بالبجروت لممجيبين كا -
 011الى  10%، من 23 11الى  20%، من 42 21الى  50%، من 04 51الى  11من 
 .011% ألكثر من 1%، و44

جامعات  3الى  4%، من 54ن واحدة د الجامعات التي تقدم ليا المجيبو بمغت نسبة عد -
 %.4جامعات  2%، اكثر من 4جامعات  2الى  2%، من 43
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%، ولمجامعات 52لى لدى المجيبين لمدراسة بالجامعات االسرائيمية بمغت نسبة الرغبة االو  -
 %.5%، ولجامعات اخرى 1%، ولجامعات عربية 43الفمسطينية 

 دوات جمع البياناتأسموب وأ 4.3

 مصادر المعمومات:

 اوال : المصادر الثانوية:

الدراسة من خالل الرجوع لمدراسات والكتب ذات الصمة بالموضوع، التي تناولت اطار 
 ومتغيراتيا.

 ثانيا : المصادر االولية:

استخدمت الدراسة اداتين رئيستين لجمع البيانات وىما المقابالت واالستبانات، كما استخدمت 
المقابالت المييكمة وغير المييكمة، وقد تركزت اسئمة المقابالت التي اجريت قبل توزيع االستبانات 

الى اسواق الضفة  0122 فمسطينييدوم المتسوقين من عمى دوافع ومحددات قواثناء توزيعيا 
 فمسطينييالغربية، وعن مجاالت االنفاق اثناء التسوق، ومحددات ودوافع التحاق الطالب من 

في الجامعات الفمسطينية واوجو انفاقيم عمى االنشطة التعميمية والمعيشية، بيدف رسم  0122
 صورة حقيقية لممتسوقين والطالب.

 تم حصر عدد من المتغيرات التي احتوتيا الدراسة من خالل مجموعة من  :تالمقابال
عالقة  يو ، واشخاص ذ0122 فمسطينييالمقاءات التي تم عقدىا مع زوار ومتسوقين من 

 الجيات مع الشخصية المقابالت من عدد اجراء الى باإلضافة، كالتجارمباشرة بالظاىرة 
كما تم اجراء مقابالت مع طالب من .واالختصاص العالقة واصحاب والمعنية المسؤولة
الممتحقين في الجامعات الفمسطينية واالستفادة من تمك المقابالت في  0122 فمسطينيي

التعرف عمى بعض العوامل التي تؤثر عمى دوافع المتسوقين والطالب بالتوجو نحو الضفة 
 الغربية سواء لمتسوق او االلتحاق بالجامعات الفمسطينية.
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 ن ليذا البحث:وقد تم اعداد وتطوير استبانتي :ستباناتاال 

  الضرورية والمعمومات البيانات تجميع فيما يخص التسوق فقد تم :ىولاالستبانة األ 
 طبقية نسبية عينة عمى استبانة تم تطويرىا ليذا الغرض وتوزيعيا استخدام طريق عن

 الى وتقسيميا ،1948 فمسطينيي فييا يتواجد التي الغربية الضفة اسواق عمى موزعة
 من واناثا ذكورا المتسوقين عمى عشوائيا وتوزيعيا مدن الضفة الغربية بين ما نسب

سؤال، فيما يتعمق بالمتغير التابع فقد  92وتحتوي استبانة البحث عمى الدراسة.  مجتمع
لسمعية الزيارة الواحدة عمى االنشطة امن خالل السؤال عن معدل االنفاق في تم قياسو 
ية، أما باقي اسئمة االستبانة فيي تعتبر متغيرات مستقمة تدخل في الدراسة. اتوالخدم

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي في نموذج االستبيان. مرفق النموذج في 
 ممحق الدراسة.

 :فمسطينييتخص الطالب الممتحقين في الجامعات الفمسطينية من  االستبانة الثانية 
، وتحتوي االستبانة عمى اسئمة تتعمق سؤاال 70وتحتوي استبانة البحث عمى  1948

بالعوامل المؤثرة عمى قرار الطمبة بالتوجو لمدراسة في الجامعات الفمسطينية ومعدل 
االنفاق عمى االنشطة التعميمية واالنشطة المعيشية اثناء تواجده بالجامعات 

 ي في ممحق الدراسة.الفمسطينية، مرفق استمارة البحث الميدان

  برنامج التحميل االحصائيSPSS  االستبانتانلتحميل البيانات التي تم الحصول عمييا من. 

 حدود الدراسة 5.3

 :الدراسيين األول والثاني  ينق ىذه الدراسة خالل الفصميتطبتم  الحدود الزمانية
2013/2014. 

 بعض جوانب الدراسة عمى مدن الضفة  تقتصر افيما يخص التسوق فقد  :الحدود المكانية
وخاصة القريبة من  1948 فمسطينييالغربية والتي تشيد حركة إقبال لزوار متسوقين من 

الحدود والتجمعات السكانية عمى شطري الخط األخضر، خاصة المعمومات األولية، إال 
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سرائيل وكيا  فمسطينيين أن المعمومات الثانوية تشمل كل ما يخص األراضي الفمسطينية وا 
1948. 

الممتحقين  1948 فمسطينييعمى طالب  ت الدراسةاما فيما يخص التعميم فقد اقتصر 
% من 11كون بالجامعة العربية االمريكية في جنين وجامعة الخميل في الخميل، بسبب 

 الطالب)مجتمع الدراسة( ممتحقون في تمك الجامعتين.

 :والوافدين إلى أسواق مدن الضفة  1948 فمسطينييكافة المتسوقين من  الحدود البشرية
ناثا وشبابا وكبار السن  (.فيما يخص التسوق )الغربية ذكورا وا 

، كافة الطالب الممتحقين بالجامعة العربية االمريكية وجامعة اما في ما يخص التعميم
لجميع التخصصات ذكورا واناثا ولجميع مراحل سنوات  1948 فمسطينييمن الخميل 
 الدراسة.

 الصدق والثبات 6.3

طالبا  30متسوقا و 30( شممت Pilot Studyن تم القيام بدراسة اولية )لمعرفة صدق االستبانتي
سعيا لموصول الى درجة عالية من المصداقية وقياس االىداف التي اختيرت وصممت من اجمو، وقد 

، وقد تم اعادة ناالستبانتيكان لمالحظاتيم وتعديالتيم اثرا ايجابيا في تحسين بناء محاور وفقرات 
 .ناالستبانتيصياغة بعض الفقرات واختزال عدد من الفقرات واعادة ترتيب وتسمية بعض المجاالت في 

من ثبات االداة فقد تم احتساب معامل كرنوباخ الفا لمتغيرات الدراسة الكمية، وكانت كما  ولمتأكد
 يمي: 

عن  انويعبر % الستبانة التعميم، 93و انة التسوقالستب% 72 معامل ثبات ألفا كرونباخبمغت قيمة 
 أي ان درجة االتساق الداخمي لمدراسة عالية.ن االستبانتيت في نتائج البحث وأداة مدى وجود ثبا

 operationأما فيما يتعمق بصدق االداة فقد تم مراجعة المحتوى الخاص لمتغيرات )

variableمجال تطوير متل تمك المتغيرات . ( من خالل مجموعة من الخبراء المختصين في 
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 تحميل االحصائيال 7.3

، 2، وال أوافق رقم 3، ومحايد رقم 4، وأوافق رقم 5استخدم مقياس ليكرت الخماسي أوافق بشدة رقم 
استخدم تحميل ففيما يخص التسوق  ،االستبانتينلتدريج اجابات المبحوثين في  1وال أوافق بشدة رقم 

بين المتغيرات المستقمة والمتغير العالقة  إليجاد( Multiple Regressionخط االنحدار المتعدد )
 .التابع

كما تم اخذ عالقات االرتباط الجزئية بين متغيرات الدراسة المستقمة)الشخصية، واالقتصادية 
والغرض من الزيارة واىمية االنشطة التسوقية ومؤشرات السمع والخدمات ومنطقة التسوق وتكرار الحركة 

 1948 فمسطينيي( في عالقتيا مع المتغير التابع وىو حجم التدفقات النقدية الواردة من ر الحدودعب
تم عرض النتائج االحصائية وفق النتيجة المقدرة لممعالم االحصائية ينحو اقتصاد الضفة الغربية، وس

( 1948بيتا، كما سيتم عرض درجة حساسية المتغير التابع )حجم التدفقات النقدية الواردة من اقتصاد 
 .α ≤ 0.05لممتسوقين بالنسبة لممتغيرات المستقمة والذي يعبر عنو بالمرونة عند درجة معنوية 

زمة من خالل االستبانة التي صممت ة وتم جمع البيانات الالذج الدراسنمو  تم بناءبعد أن 
المقدرة ضمن  عرض النتائج اإلحصائية لممعادلةو  بعد ذلك تحميل البيانات ، سيتمخصيصا ليذا اليدف

معايير إحصائية واضحة تضمن مصداقية الدراسة وتضع األساس العممي الذي سيتم االعتماد عمية 
 لتوصيات التي سوف تخمص إلييا الدراسة الحقا.لمخروج بأىم ا

نحو اقتصاد الضفة  1948 فمسطينييانماط التدفقات النقدية الواردة من اقتصاد محددات ذج و نم
 :الغربية

 المقدرة ضمن المعايير اإلحصائية التالية: عرض النتائج اإلحصائية لممعادلة سيتم

 αسوف يعتمد المعالم التي تكون فييا مستوى المعنوية و  βأوال : النتيجة المقدرة لممعالم اإلحصائية 
≤ 0.05. 

 تغييرات في العوامل التابعة بناءمعدل التحديد المرجح والذي يقيس نسبة ال R² Adjusted ثانيا: قيمة
 عمى التغييرات في العوامل المفسرة.
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عند مستوى معنوية  اإلحصائية Fثالثا : القيمة المعنوية الكمية لممعادلة المقدرة والتي تعتمد عمى قيمة 
α ≤ 0.05. 
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 الفصل الرابع

 ض وتحميل نتائج الدراسةعر  .4

 حولن يالمبحوثي 0122 فمسطينييمن زوار ومتسوقين  إلجاباتعممية التحميل االحصائي  سنتناول
مية والغرض من الزيارة واىالدراسة الشخصية واالقتصادية  متغيرات تأثيراسئمة الدراسة التي فحصت 

ومؤشرات السمع والخدمات ومنطقة التسوق وتكرار الحركة عبر الحدود بالتوجو الى  االنشطة التسوقيو
 فمسطينييمن  بإلجابات الطالكما سنتناول عممية التحميل االحصائي  مدن واسواق الضفة الغربية.

الى االلتحاق بالجامعات الفمسطينية  يمالعوامل التي تدفعات الفمسطينية حول الممتحقين بالجامع 0122
  اثناء الدراسة.ومعدل االنفاق  مقابل االلتحاق بالجامعات االسرائيمية

 ملناصق الضفة الغربوة 1991 فلسطونويزوار  1.9

عدد مرات عمى وبفاعمية سنتناول في ىذا الجزء من الدراسة تحميل العوامل التي من المتوقع تأثيرىا 
في اسواق الضفة الغربية اثناء زيارتيم وسوف نتناول العوامل ومعدل انفاقيم  22ال  فمسطينييزيارة 

وفي نياية  .ت التأثير السمبياذالعوامل ذات التأثير االيجابي والعوامل  تمكوسيتم معالجة  ،وفقا لتبويبيا
 .ضعيفا او معدوما تأثيرىاكان ىذا الجزء سنتناول العوامل التي 

من خالل االجابة عمى اسئمتيا المتعمقة بالعوامل المؤثرة في توجو  سنعرض نتائج الدراسةو  
نحو اسواق مدن الضفة الغربية ومحددات وانماط االنفاق المصاحب لألنشطة  0122 فمسطينيي
، وقد تم استخدام االختبار المتعدد الذي نتج عنو عدة اختبارات احصائية وىي االنحدار والتسوقي
ضمن النموذج المفصل، وسيتم اعتماد النتائج  T-test(، واختبار Multiple Regression)المتعدد 

 ات الدراسة والطرق االحصائية.المنسجمة مع فرضي α ≤ 0.05داللة عند مستوى ال

وسيتم استعراض ثالثة نماذج كمية من خالل تحميل االنحدار المتعدد، تختمف تبعا الختالف  
 المتغير التابع، كالتالي:

 عدد مرات زيارة االسواق الفمسطينية. .0
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 معدل االنفاق في كل زيارة. .4
معدل االنفاق في كل  X)عدد مرات الزيارة في السنة  0122 فمسطينييمعدل االنفاق السنوي ل .3

 زيارة(

 : عدد مرات الزيارة تبعا لممتغير التابعتقييم نموذج الدراسة  1.1.4

 Stepwiseالتدريجياالنحدار والتي نفذت بطريقة  0.4رقم  ممحقالواردة في بينت نتائج الدراسة 

Regression   يتأثر بمتغيرات الدراسة الشخصية  0122 فمسطينييان عدد مرات الزيارة لمزوار من
السمع  تغيراتالغرض من الزيارة واىمية االنشطة التسوقية وممتغيرات وسيمة النقل و واالقتصادية و 

=  Adjusted R Square، وان معامل التحديد المرجح ومنطقة التسوق والحركة عبر الحدود والخدمات
بالدراسة وخاصة انو المناسب لمعينات الكبيرة وال يتأثر بزيادة عدد المتغيرات  سيتم اعتماده% الذي 21

% من التغير في عدد مرات الزيارة والتي تعزى الى تمك المتغيرات التي جاءت معالميا 21وىو يفسر 
 %.21.1 بمغت R Square، عمما بأن α ≤ 0.05المقدرة معنوية من الناحية االحصائية عند 

، وىو ما 014.212تساوي  Fكما ان نموذج الدراسة مؤثر معنويا من الناحية االحصائية، قيمة 
يؤكد ان متغيرات الدراسة تتفاوت في تأثيرىا عمى الظاىرة وصحة الفرضية البديمة بوجود عالقة بين 

 متغيرات الدراسة المستقمة في تأثيرىا عمى المتغير التابع.

 عدد مرات الزيارة:عمى لمتغيرات المؤثرة ايجابا ا حسبنموذج التقييم  1.1.1.4

 متغيرات ذات التأثير االيجابي مرتبة حسب درجة تأثيرىا عمى عدد مرات الزيارةالمؤشرات : 1.9جدول 
 .T Sig المرونة Bالمعامالت  متغيرات تؤثر ايجابا على عدد الزيارات الرقم

1 x20a 000. 12.742 565. 359. التسوق 

2 x22a 000. 11.528 336. 306. انخفاض أسعار السلع والخدمات 

3 x23d 000. 5.117 103. 082. تنوع المتاجر 

4 x17a 000. 4.411 153. 318. سيارة خاصة 

5 X6c 000. 4.331 083. 487. العاملون باألسرة أبناء 

6 X13f 000. 4.212 091. 272. قطاع العمل عامل 

7 X13a  000. 4.034 080. 346. زراعيقطاع العمل 

8 X13e 000. 3.879 072. 356. قطاع العمل أعمال حرة 
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9 x24b 000. 3.524 072. 052. الوقت المستغرق بالسفر قليل 

10 x20h 001. 3.208 060. 050. زيارة األقارب/األصدقاء 

11 x23e 002. 3.191 064. 046. النظافة والترتيب المتوفر ة بالمتاجر 

12 X11 003. 3.007 064. 157. أقارب للمجيب بالضفة يوجد 

13 x21c 005. 2.803 1.089 908. المطاعم 

14 x22b 006. 2.741 094. 068. تنوع السلع والخدمات 

15 x20b 007. 2.692 056. 037. االستجمام والراحة 

16 x23a 008. 2.677 054. 035. توفر التسوق يوم السبت 

07 X6b  015. 2.446 050. 146. باألسرة أب وأمالعاملون 

08 X13d 022. 2.306 049. 110. قطاع العمل تعليم 

09 x20e 085. 1.727 034. 022. قضاء عطلة أسبوعية 

( ان محددات عدد مرات الزيارة لمزوار الوافدين الى 0.4تشير النتائج الوارد ة في جدول رقم )
( وذلك α ≤ 0.05االيجابي يتحدد وفقا لمعوامل التالية عند مستوى )اسواق الضفة الغربية ذات التأثير 

 (:tقيمة ) ىبعد ترتيبيا حسب حجم التأثير معتمدين بذلك عم

اظيرت النتائج ان لمغرض الرئيسي من الزيارة لمضفة كان معنويا احصائيا لبعض المتغيرات  -
ووفقا لمتغيرات الغرض لمضفة، والتي تشير عن وجود فروقا في تأثيرىا عمى عدد مرات الزيارة 

وبالتالي اثر بشكل عالقة طردية الذي كان معنويا احصائيا واظير  (التسوق)لفئة  الزيارةمن 
والذي يرجح صحة الفرض القائل  الزيارة لمزوار وىذا كان متوقعا عدد مرات ازديادايجابي في 

، فاذا كان الغرض الزيارةلمتسوق كيدف من بوجود اثر عمى ارتفاع عدد مرات الزيارة يرجع 
زيارة االقارب )من عدد مرات الزيارة، وكان لفئة  زاد ذلكالتسوق  الرئيسي من الزيارة ىو

عدد مرات الزيارة وكان في ازدياد ذات عالقة طردية ايضا واثرت بشكل ايجابي  (واالصدقاء
ة ما بين فئات روابط عائمية بالضفة حيث ىناك عالقات مصاىر  ليم ىذا متوقعا كون الزوار

الشعب الواحد عمى شطري الخط االخضر، عدا عن كون كثير من االشخاص ىم مواليد 
الضفة ويعيشون حاليا في الداخل كونيم احتصموا عمى اليوية الزرقاء التي تخوليم من العيش 

% بان زوج/ة 33من مواليد الضفة الغربية، وافاد % من المجيبين بانيم 01وقد افاد  بالداخل
 االستجمام والراحة)وىذا ما يؤكد النتائج الواردة اعاله، وكان لفئة  ،مجيب من مواليد الضفةال

عدد مرات الزيارة وكان ذلك متوقعا من في ازدياد ايجابي  تأثير (وفئة قضاء عطمة اسبوعية
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، وكذلك تركز قدوميم ظاىرة توافد زوار من الداخل نحو االماكن الترفييية في الضفة الغربية
النتائج االحصائية بان وتشير  ي ايام معينة في االسبوع كيوم السبت الذي ىو عطمة رسمية.ف

عدد مرات الزيارة كانت اكثر حساسية لمتغير الغرض من زيارة الضفة ىو )التسوق( فكمما كان 
% ادى ذلك الى ازدياد عدد مرات الزيارة بحوالي 01متسوق بنسبة لالغرض الرئيسي من الزيارة 

وكمما زاد اىتمام الزائر بزيارة االقارب واالصدقاء اثناء الزيارة بنسبة  .64سنويا مرة 2.12%
، وكمما زاد اىتمام الزائر سنويا مرة %1% ادى ذلك الى ارتفاع عدد مرات الزيارة الى 011

% اثناء الزيارة ادى ذلك 011بمتغير )االستجمام والراحة وفئة قضاء عطمة اسبوعية( بنسبة 
 عمى التوالي.سنويا مرة  %3.2و %2.1ياد عدد مرات الزيارة الى ازد

اظيرت النتائج المتعمقة بمؤشرات السمع والخدمات كانت معنويا احصائيا لبعض المتغيرات  -
ووفقا لمتغيرات السمع والتي تشير عن وجود فروقا في تأثيرىا عمى عدد مرات الزيارة لمضفة، 

بشكل ايجابي عمى عدد مرات الزيارة  (ع والخدماتانخفاض اسعار السم)والخدمات فقد اثر 
وىذا متوقعا بالتزامن مع االثر االيجابي لمغرض من الزيارة وىو التسوق والذي يشير الى 

تأتي بالزوار الى الضفة الغربية من اجل التسوق النخفاض االسعار مقارنة عوامل جذب 
ة عدد مرات الزيارة بشكل ايجابي بأسعار الداخل، كما اثر تنوع السمع والخدمات عمى زياد

والذي شكل عالقة طردية لعدد مرات الزيارة لمزوار باعتبارىا عوامل جذب لممتسوقين 
فكمما زاد اىتمام المتسوق بمتغير انخفاض اسعار السمع والخدمات بنسبة  والمتنزىين منيم.

 مرة سنويا.  %33.1% ادى ذلك الى ازدياد عدد مرات الزيارة بحوالي 011

ذو اثر ايجابي  (المطاعم)ووفقا لمتغير االنشطة التسوقية بالنسبة لمزوار فكان االىتمام بقطاع  -
د رواد المطاعم من االخيرة ازدياد عد اآلونةعدد مرات الزيارة، حيث تشيد  ازديادعمى 

ي المتمثل بالمطاعم يزيد من عدد مرات الزيارة ات، وبالتالي فان القطاع الخدم0122 فمسطينيي
 بالنسبة لمزوار.

                                                           
64

  تعرف قيمة المرونة بانيا  

  

 ̅

 ̅
  ، حيث 

  
ىو  ̅ (، 2.9ىو متغير الذي يمثل عامل التسوق كالغرض من الزيارة من جدول )     ، و β= قيمة  

بالنسبة  مرات الزيارة، ويمكن حساب مرونة 1023سواق الضفة الغربية لعام أل لعدد مرات الزيارة ىو الوسط الحسابي ̅ و   الوسط الحسابي لممتغير 
     (، 2.9من خالل المعادلة السابقة في الجدول )     لمتسوق 

     

     
 =0.0.0 
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تنوع المتاجر والنظافة والترتيب )فئة المتغيرات من  فظيرتمنطقة التسوق  لمؤشراتووفقا  -
كانت  أيايجابي معنوية احصائيا ذو تأثير  (بالمتاجر وتوفر التسوق يوم السبتالمتوفرة 
د مرات عد وبالتالي فان ىذا يرجح فرض ازديادردية مع ازدياد عدد مرات الزيارة، العالقة ط

الزيارة لمضفة الغربية من قبل الزوار يرجع لمؤشرات منطقة التسوق من تنوع متاجر وترتيب 
% ادى 011فكمما زاد اىتمام المتسوق بمتغير تنوع المتاجر بنسبة  وتوفر التسوق يوم السبت.

 مرة سنويا. %01.3ذلك الى ازدياد عدد مرات الزيارة بحوالي 

لنو معنويا احصائيا وبالتالي كان لو اثر  (قميلبانو الوقت المستغرق بالسفر )وبين مؤشر  -
فكمما قل وقت السفر من مكان االقامة مع ازدياد عدد مرات الزيارة، وذو عالقة طردية  ايجابي

ما تفرضو مما يدلل عمى ان  لممجيب وصوال الى الضفة الغربية ازداد عدد مرات الزيارة.
تعتبر من العوامل المؤثرة ايجابا عمى  المكاني عمى شطري الخط األخضر الجغرافيا من القرب

كان فوالتي تؤثر عمى عدد مرات الزيارة،  سبل التواصل ما بين فئات الشعب عمى الحدود
ايجابي عمى عدد الزيارات حيث كل ما لموصول لمضفة يؤثر بشكل لوقت المستغرق انخفاض ا

 الى ارتفاع عدد الزيارات لمضفة. صل وكان منخفضا ادىزاد االىتمام بالوقت المستغرق لمو 
مع عدد مرات  (سيارة خاصة)ووفقا لمتغير وسيمة النقل فكانت العالقة طردية لفئة وسيمة النقل  -

الزيارة، فقد كان لمن يستخدمون سيارات خاصة بيم لمتنقل وصوال الى الضفة الغربية تأثرا 
% من المجيبين عمى االستبانة 63فقد افاد اكثر من ، ايجابيا عمى ازدياد عدد مرات الزيارة

نظرا لصعوبة المواصالت  التنقل من والى الضفة الغربية.استخداميم سياراتيم الخاصة ب
 العامة.

اظيرت  فقد كانت نتائج بعض المتغيرات معنوية احصائيا، وبالتاليممتغيرات الشخصية ووفقا ل -
، ووفقا لمضفة الغربية وفقا لمتغير العاممون باألسرة عدد مرات الزيارةالتأثير في في فروقا 

وىذا لم يكن ووفقا لمتغير وجود اقارب لممجيب بالضفة،  لقطاع العمل، ووفقا لمستوى الدخل،
لمفئات )ان العاممون باألسرة ابناء، متوقعا والذي اثر عمى ارتفاع عدد مرات الزيارة يرج 

ا كان متوقعا فيما يخص العالقة الطردية والذي يؤثر والعاممون باألسرة ىم االب واالم(، وىذ
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تؤثر عمى عدد  زيادة الدخل يصاحبيا زيادة باإلنفاق وبالتالي أيعمى معدل االنفاق االسري 
 الزيارات المصاحبة.

القطاع الزراعي والتعميم وان المجيب عامل و االعمال )اما قطاع عمل المجيب فقد شكمت  -
وقد شكمت متغير وجود اقارب  ،االيجابي عمى عدد مرات الزيارةفروقا في تأثيرىا  (الحرة

% من المجيبين بوجود 23لممجيب بالضفة اثرا ايجابيا عمى عدد مرات الزيارة، ، وقد افاد 
فحسب، ويعزى ذلك لكون تمك الفئة ليس غرضيا الرئيسي التسوق اقارب ليم بالضفة الغربية 

اك عالقات مصاىرة ما بين فئات الشعب الواحد عمى بينما ليا روابط عائمية بالضفة حيث ىن
عدا عن كون سكان المخيمات الفمسطينية بالضفة الغربية ىم اشخاص ، شطري الخط االخضر

يقطنون في مسقط رأسيم في  ، وما زال اقرباء ليم0122سنة  0122 فمسطينيين من و ميجر 
 %.25في مخيمات الضفة الغربية اكثر من  اءالداخل، حيث شكمت نسبة من ليم اقرب

 تقييم النموذج حسب المتغيرات المؤثرة سمبا عمى عدد مرات الزيارة: 2.1.1.4

 متغيرات ذات التأثير السمبي مرتبة حسب درجة تأثيرىا عمى عدد مرات الزيارةال: مؤشرات  3.4جدول 
 .T Sig المرونة Bالمعامالت  على عدد الزيارات سلبامتغيرات تؤثر  الرقم

1 x21e 000. 3.578- 067.- 051.- أطباء األسنان 

2 X4b  001. 3.469- 072.- 136.- سنة 39إلى  00العمر من 

3 x25c 001. 3.398- 066.- 079.- تفضل ان تشتر  السلعة بفاتورة 

4 x21b 007. 2.737- 1.063- 885.- الخضار والفواكه 

5 x21f 010. 2.577- 078.- 053.- تصليح المركبات 

( ان محددات عدد مرات الزيارة لمزوار الوافدين الى اسواق 4.4تشير النتائج الواردة في جدول رقم )
( وذلك بعد α ≤ 0.05الضفة الغربية ذات التأثير السمبي يتحدد وفقا لمعوامل التالية عند مستوى )

 (:tترتيبيا حسب حجم التأثير معتمدين بذلك عمى قيمة )

اظيرت النتائج ان ممارسة بعض االنشطة اثناء زيارة الضفة كان معنويا احصائيا لبعض  -
المتغيرات والتي تشير عن وجود فروقا في تأثيرىا عمى عدد مرات الزيارة لمضفة، ووفقا 

، وكان لمتغيرات النشاط الممارس اثناء الزيارة لفئة )طب االسنان( الذي كان معنويا احصائيا
قمل من عدد  أي، سمبي عمى عدد مرات الزيارةذو اثر  (طب االسنان)مراجعة عيادات لنشاط 
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انو لو كان اليدف من الزيارة ىو عيادات طب االسنان فمن ويعزى ذلك مرات الزيارة لمضفة، 
سمبا  تأثيرىاتكون الحاجة لمزيارة بشكل دوري واستمراري في حال تم تمقي الخدمة وبالتالي كان 

، وكان ألىمية النشاط التسوقي )الخضار والفواكو( اثر سمبي عمى عدد ات الزيارةعمى عدد مر 
ذلك بالمجمل من عدد  لَ م  قَ  م اثناء الزيارة بالخضار والفواكوكمما زاد االىتما أي، مرات الزيارة
و بالضفة اغمبيا ويعزى ذلك لتوفرىا في الداخل االسرائيمي وكون الخضار والفواك مرات الزيارة،

فمم تكن ذات اىمية بالنسبة لمزوار وكانت ذو اثر سمبي عمى عدد مرات  أتي من اسرائيلي
 أياثر سمبي عمى عدد مرات الزيارة  فكانت ايضا ذا (تصميح المركبات)الزيارات، اما خدمة 
ثناء الذىاب لمضفة الغربية وارتبط بالزيارة لمضفة بنشاط اصالح المركبات اكمما زاد االىتمام 

ان اصالح المركبات ال يأخذ الشكل الى ويعزى ذلك ك بالمجمل من عدد مرات الزيارة، قمل ذل
التكراري اال في حاالت استثنائية في حال تعطل المركبة او انيا بحاجة لصيانة عامة وبالتالي 

عدا عن كون اغمب الزوار  لإلصالح،يحصل ان تمر فترة من الوقت ال تحتاج المركبة 
صدور قانون اثر وكذلك الشركة المصنعة، يمتمكون سيارات حديثة تكون صيانتيا عمى الكفالة 

ة الغربية، وبالمجمل اسرائيمي يحظر عمى المركبات االسرائيمية تمقي خدمة االصالح في الضف
 فقد اثر ذلك سمبا عمى عدد مرات الزيارة.

 د كانت نتائج متغيرات الفئة العمرية معنوية احصائيا، وبالتاليفقممتغيرات الشخصية ووفقا ل -
في التأثير في عدد مرات الزيارة لمضفة الغربية وفقا لمتغير العمر، حيث اظيرت اظيرت فروقا 
وأثر بشكل سمبي عمى  ةأخذ شكل العالقة العكسيقا و و فر  (31الى  40العمر من )لفئة العمرية 

غير مرتبطة بشكل وثيق بالضفة الغربية لعدة ىذه الفئة ك لكون عدد مرات الزيارة، ويعزى ذل
اسباب منيا الفجوة التي حصمت اثناء انتفاضة االقصى )االنتفاضة الثانية( والتي تخمميا 

سنة( قد نشأت ولم تتعرف عمى مناطق  31-40اغالق لممناطق لسنين عدة وكون ىذه الفئة )
خفاض المسؤولية بالنسبة ليم كون اغمبيم غير السابقة، وكذلك ان باألجيالالضفة اسوة 

متزوجين ومرتبطين بواقع اسري يضع عمى كاىميم مسؤولية والتزام اسري، عدا عن عدم 
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ارتباطيم بعالقة مصاىرة من مناطق الضفة الغربية، وبالمجمل اثرت ىذه الفئة عمى عدد مرات 
 الزيارة بشكل سمبي.

 

 معدل االنفاق بالزيارة:التابع تقييم نموذج الدراسة تبعا لممتغير  2.1.4

 فمسطينييان معدل االنفاق بالزيارة لمزوار من  4.2رقم  ممحقالواردة في بينت نتائج الدراسة 
يتأثر بمتغيرات الدراسة الشخصية واالقتصادية والغرض من الزيارة واىمية االنشطة التسوقية  0122

% والذي Adjusted R Square  =22.2لخدمات، وان معامل التحديد المرجح ومؤشرات السمع وا
% من التغير في معدل االنفاق بالزيارة والتي تعزى الى تمك المتغيرات التي جاءت 22يفسر اكثر من 

 %.25بمغت  R Square، عمما بأن α ≤ 0.05معالميا المقدرة معنوية من الناحية االحصائية عند 

، وىو ما 23.423تساوي  Fكما ان نموذج الدراسة مؤثر معنويا من الناحية االحصائية، قيمة 
يؤكد ان متغيرات الدراسة تتفاوت في تأثيرىا عمى الظاىرة وصحة الفرضية البديمة بوجود عالقة بين 

 متغيرات الدراسة المستقمة في تأثيرىا عمى المتغير التابع.

 المتغيرات المؤثرة ايجابا عمى معدل االنفاق بالزيارة:تقييم النموذج حسب  1.2.1.4

 :كما وردت بالتحميل معدل االنفاق بالزيارةمرتبة حسب درجة تأثيرىا عمى االيجابي متغيرات ذات التأثير المؤشرات  :2.4جدول 
 .T Sig المرونة Bالمعامالت  رات تؤثر ايجابا على معدل االنفاق بالزيارةمتغي الرقم

07  X4d  000. 11.641 370. 240.437 سنة 59إلى  40العمر من 

07  x3 000. 10.130 252. 26.862 عدد افراد االسرة 

37  x15e 000. 8.120 326. 144.532 واحدة كل شهرين مرة 

47  x25d 000. 6.427 193. 40.142 تحصل على الفاتورة لضمان ملكية السلعة 

57  x8a 000. 5.868 146. 103.973 المستوى التعليمي ثانو  فما دون 

67  X5b  000. 5.203 130. 53.178 شيكل 6999إلى  5999الدخل الشخص من 

77  x25b 000. 5.133 165. 36.321 تحصل على فاتورة في البضاعة التي تشتريها لمشغلك الخاص 

87  x17a 000. 4.887 115. 48.107 سيارة خاصة 

97  X13e 000. 4.804 116. 145.578 قطاع العمل اعمال حرة 

097  x25f 032. 4.712 127. 31.480 تحصل على الفاتورة إلمكانية استرداد قيمة السلعة او استبدالها 

007  x25g 000. 4.346 121. 25.459 حصولي على الفاتورة عند شراء أ  سلعة يحفظ حقي كمستهلك 
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007  x20e 015. 4.168 117. 15.317 قضاء عطلة أسبوعية 

037  x24b 000. 4.167 099. 14.544 الوقت المستغرق بالسفر قليل 

047  x21f 000. 4.001 135. 19.487 تصليح المركبات 

057  x22a 000. 3.990 141. 25.816 انخفاض أسعار السلع والخدمات 

067  x23h 000. 3.768 106. 18.562 بيئة مريحة للتسوق 

077  x23g 000. 3.658 101. 17.191 تعدد األماكن الترفيهية 

087  X6a 035. 3.655 112. 47.625 العاملون باألسرة أب 

097  x15d 000. 3.333 110. 41.090 كل شهرواحدة  مرة 

097  x23e 000. 2.591 059. 8.509 النظافة والترتيب المتوفر ة بالمتاجر 

007  x22c 000. 2.468 054. 7.138 جودة السلع والخدمات 

007  x20a 002. 2.430 052. 7.835 التسوق 

037  x22e 000. 2.113 053. 8.343 والخدماتتعامل موظفي المبيعات  حسن 

 

لمزوار  الواحدة الزيارةب معدل االنفاق( ان محددات 3.4تشير النتائج الواردة في جدول رقم )
 ≥ αيتحدد وفقا لمعوامل التالية عند مستوى )االيجابي الوافدين الى اسواق الضفة الغربية ذات التأثير 

 (.tمعتمدين بذلك عمى قيمة )( وذلك بعد ترتيبيا حسب حجم التأثير 0.05

ووفقا لممتغيرات الشخصية فقد كانت نتائج بعض المتغيرات معنوية احصائيا، وبالتالي اظيرت  -
فقد  فروقا في التأثير في معدل االنفاق بالزيارة الواحدة في الضفة الغربية وفقا لمتغير الفئة العمرية،

ل االنفاق وبالتالي اثر بشكل ايجابي عمى سنة( فروقا في معد 21الى  20)العمر من  اظيرت فئة
مما يعني ان الفئة العمرية متغير لو تأثير عمى معدل االنفاق في الضفة معدل االنفاق بالزيادة، 

ويعزى ذلك لكون ىذه الفئة بالغالب يكون لدييا اسرة مع ابناء ولدييا التزام انفاقي اكثر من الغربية، 
، فقد اظير متغير )عدد افراد االسرة( نفقون اكثر نظرا لمسؤولياتيموبالتالي ي الفئات الدنيا االخرى

يزداد معدل  ةانو كمما زاد عدد افراد االسر  أيكذلك شكل العالقة الطردي مع معدل االنفاق، 
مما يعني ان عدد افراد االسرة متغير لو تأثير عمى معدل االنفاق في الضفة الغربية، وىذا  االنفاق،

متوقعا وينسجم مع صحة الفرض البديل بان زيادة عدد افراد االسرة يصاحبيا زيادة في معدل 
ت النتائج اختالفا في معدل االنفاق يرجع لمتغير المستوى التعميمي والذي ظير واظير  االنفاق،

شكل العالقة الطردي ايضا، فقد تمثل ب)المستوى التعميمي ثانوي فما دون(  عنويا احصائيا لمفئةم
، %12نسبة المجيبين من ىذه الفئة حوالي  ت، فقد بمغذه الشريحة حجم انفاق اعمىشكمت ى
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ويعزى ذلك لكون معدل تحصيل ىذه الفئة لمدخل ادنى منو مقارنة بالفئات المتعممة االخرى، 
الداخل ويتم تعويض ذلك من خالل اعتمادىم النقود قوة شرائية تكفي حاجتيم في  الي ال تشكلوبالت

بشكل متفاوت نسبيا عمى التسوق من اسواق الضفة الغربية ذات االسعار المنخفضة بالمجمل عنو 
سواق االسرائيمي بان اسعار المنتجات في اال 65كما افاد تقرير كيدمي ،االسرائيمية بالداخل باألسواق

% عن االسواق المشابية المحيطة، وبالتالي تعتبر اسواق الضفة الغربية 41االسرائيمية تزيد بنسبة 
مالذا ليذه الفئة وبالتالي تشكل النقود فييا قوة شرائية بالنسبة لمستوى دخوليم والتي اثرت بشكل 

ع لمتغير الدخل واظيرت النتائج اختالفا في معدل االنفاق يرج، االنفاقايجابي عمى معدل 
شيكل(  1111الى  2111)الدخل الشخصي من الشخصي والذي ظير معنويا احصائيا لمفئة 

واظيرت النتائج اختالفا في معدل ، االنفاق وية واثرت بشكل ايجابي عمى معدلوالتي كانت معن
)قطاع العمل من فئة اعمال  االنفاق يرجع لمتغير قطاع العمل، والذي ظير معنويا احصائيا لمفئة

حرة( حيث كانت معنوية واثرت بشكل ايجابي عمى معدل االنفاق، ويعزى ذلك بان ليذه الفئة 
مرونة في الوقت والدخل وبالتالي التنقل واالنفاق مقارنة مع الفئات االخرى، واظير متغير 

ابقا بكون االب يتحمل )العاممون باألسرة اب( فروقا في معدل االنفاق، ويعزى ذلك كما ذكر س
واظيرت النتائج ان معدل االنفاق  مسؤولية عائمة وبالتالي يزداد معدل االنفاق لتمبية احتياجاتيم.
سنة فكمما تركز عمر  21الى  20اثناء الزيارة كان اكثر حساسية لمتغير الفئة العمرية من 

%، يميو متغير 35اثناء الزيارة  المتسوق في تمك الفئة العمرية ادى ذلك الى ارتفاع معدل االنفاق
% ادى ذلك الى ازدياد معدل االنفاق بالزيارة بنسبة 011عدد افراد االسرة فكمما زاد بنسبة 

42.4%. 

واحدة ، ومرة واحدة كل شيرينوفقا لمتغير عدد مرات الزيارة لمضفة الغربية فقد اظيرت فئات )مرة  -
التباين ما بين فترات الزيارة يؤثر  عمى انيدل والذي ( اثرا ايجابيا عمى معدالت االنفاق، شير كل

عمى حجم االنفاق طرديا ويعزى ذلك لكون المتسوقون المعتادون عمى القدوم بشكل دوري يشترون 
وقدوميم الدوري الييا مقارنة مع من يقل  لألسواقلمقدرتيم عمى الوصول فقط اغراض محددة 

                                                           
65

 .8/1/2014، "% من أي دول أوروبٌة22إسرائٌل: أسعار األغذٌة أعلى بنسبة  ، "اٌّؼٍِٛبد ثبٌى١ٕغذِشوض االثؾبس ٚتقزٌز،   

http://www.i24news.tv/ar/tags/2012 
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اسباب اخرى فيكون معدل انفاقو اعمى النخفاض عدد  قدومو ألسباب اخرى سواء كانت جغرافية او
بشكل عالي عمى التمويل  ىااعتماد بالمقابل فان الفئات التي تأتي بشكل متكرر يكون مرات زيارتو.

الى المعيشي والخدمي من مناطق الضفة الغربية، ويعتمدون في تنقميم من مكان االقامة وصوال 
انخفاض  ،)وسيمة النقل سيارة خاصة اتمتغير اللضفة الغربية وسائل نقل خاصة بيم، فقد اظير ا

 معنوية احصائيا. تكان حيثى معدل االنفاق ( اثرا ايجابيا عمالوقت المستغرق وصوال لمضفة

وقضاء عطمة اسبوعية، والتسوق، وتصميح متغيرات التالية )ووفقا لمغرض من الزيارة فقد اظيرت ال -
عمى معدل االنفاق، ما يدلل عمى انو كمما زاد االىتمام اثناء الزيارة لمضفة  المركبات( اثر ايجابيا

 بيذه المتغيرات زاد معدل االنفاق.

فقد ظيرت المتغيرات التالية )انخفاض االسعار، وجودة السمع ووفقا لمؤشرات السمع والخدمات  -
كعوامل جاذبة وبالتالي اثرت عمى معدل  والخدمات، وحسن تعامل موظفي المبيعات والخدمات(

الزيادة حيث كانت معنوية احصائيا، مما يعني انو كمما زاد االىتمام بيذه المتغيرات من االنفاق ب
 قبل المتسوق زاد معدل انفاقو.

ووفقا لمنطقة التسوق فقد ظيرت المتغيرات التالية )بيئة مريحة لمتسوق، تعدد االماكن الترفييية،  -
والترتيب بالمتاجر( كعوامل جاذبة وبالتالي اثرت عمى معدل االنفاق بالزيادة حيث كانت النظافة 

 ، مما يعني انو كمما زاد االىتمام بيذه المتغيرات من قبل المتسوق زاد معدل انفاقو.معنوية احصائيا

يجابيا ووفقا لمؤشرات التعامل مع الفواتير الضريبية فقد ظيرت عدة متغيرات ذات تأثير معنوي ا -
 عمى معدل االنفاق وىي :

o عمى الفاتورة لضمان ممكية السمعة الحصول 

o عمى فاتورة في البضاعة التي تشترييا لمشغمك الخاص الحصول 

o عمى الفاتورة إلمكانية استرداد قيمة السمعة او استبداليا  الحصول 

o سمعة يحفظ حقي كمستيمك ةحصولي عمى الفاتورة عند شراء أي 

 .المبينة اعاله زاد تأثير ذلك عمى معدل االنفاق لألسبابفكمما زاد االىتمام بالحصول عمى الفاتورة 
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 تقييم النموذج حسب المتغيرات المؤثرة سمبا عمى معدل االنفاق بالزيارة: 2.2.1.4

 بالزيارة كما وردت بالتحميل: معدل االنفاقمرتبة حسب درجة تأثيرىا عمى السمبي متغيرات ذات التأثير المؤشرات  :9.4جدول 
 .T Sig المرونة Bالمعامالت  على معدل االنفاق سلبامتغيرات تؤثر  الرقم

1 x25h 040. 6.495- 169.- 33.304- تحرص على الفاتورة بسبب طلب ابرازها على المعابر 

2 x20i 016. 4.948- 151.- 21.222- أغراض دينية 

3 x25a  003. 4.718- 152.- 31.779- البضاعة التي تشتريها للمنزلتحصل على فاتورة في 

4 X6d 014. 4.447- 122.- 192.854- العاملون باألسرة أم 

5 X12d 010. 3.779- 097.- 50.858- مكان سكن األقارب قرية 

6 x15a 000. 3.649- 095.- 150.320- أكثر من مرة أسبوعيا 

7 X5f  001. 3.630- 101.- 159.532- شيكل  9999الدخل الشخصي أكثر من 

8 X5e  001. 3.601- 084.- 131.748- شيكل 9999إلى  8999الدخل الشخصي من 

9 x18c 000. 3.507- 079.- 62.025- ساعة 0إلى  1 من 

10 X5c1 000. 3.169- 080.- 33.436- شيكل 9999إلى  7999االسرة من  دخل 

11 x21i 000. 2.946- 083.- 14.258- المفروشات واألثاث 

12 X6f 000. 2.441- 068.- 49.270- العاملون باألسرة أب وابناء 

ان محددات معدل االنفاق بالزيارة الواحدة لمزوار الى ( 2.4تشير النتائج الواردة في جدول رقم )
 ≥ αمستوى )الوافدين الى اسواق الضفة الغربية ذات التأثير السمبي يتحدد وفقا لمعوامل التالية عند 

 (.t( وذلك بعد ترتيبيا حسب حجم التأثير معتمدين بذلك عمى قيمة )0.05

ووفقا لممتغيرات الشخصية فقد كانت نتائج بعض المتغيرات معنوية احصائيا، وبالتالي اظيرت  -
الدخل فروقا في التأثير في معدل االنفاق بالزيارة الواحدة في الضفة الغربية وفقا لمتغير 

شيكل(  5111من  ألكثر )الدخل الشخصي واالسري، فقد اظيرت فئة واالسريالشخصي 
سمبي عمى معدل االنفاق ويعزى ذلك لكون تمك الفئات متمكنة  تأثيرفروقا معنوية وكانت ذات 

الى حد ما من التكيف بالداخل وانخفاض معدل اعتمادىم عمى الضفة الغربية في تمويل 
واظيرت النتائج اختالفا في ة عكسية مع معدل االنفاق، معيشتيم وبالتالي كانت ذات عالق

)العاممون ، والذي ظير معنويا احصائيا لمفئة العاممون باألسرةمعدل االنفاق يرجع لمتغير 
واظيرت النتائج اختالفا في اثر سمبي عمى معدل االنفاق ايضا، بام، او اب وابناء(  باألسرة

)مكان ، والذي ظير معنويا احصائيا لمفئة االقاربمكان سكن معدل االنفاق يرجع لمتغير 
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اثر سمبي ويعزى ذلك لكون من يأتي لمضفة الغربية وغرضو زيارة بسكن االقارب قرية( 
ريبين من مراكز االقارب ويكون بعيدا عن المدن ومراكز التسوق فيقل معدل انفاقو عن كونيم ق

 التسوق والخدمات.

ان ليذه الفئة اثر معنوي احصائيا، وبالتالي نتائج ال فقد اظيرتمتغير عدد مرات الزيارة، ووفقا ل -
)عدد  لمفئةوفقا  ،فروقا في التأثير في معدل االنفاق بالزيارة الواحدة في الضفة الغربية اظير

ىذه  عمى معدل االنفاق، ويعزى ذلك لكونفقد اثرت سمبا مرات الزيارة اكثر من مرة اسبوعيا( 
 م وتقوم بشراء اغراض محددة فقط او قدوميا مرتبط بأغراض اخرى.معتادة عمى القدو الفئة 

عمى معدل  ساعة( اثر سمبي 4الى  0وكان لمتغير )الوقت المستغرق لموصول لمضفة من  -
جغرافيا عن مناطق الضفة الغربية وبالتالي ال تشكل االنفاق، ويعزى ذلك لبعد ىذه الفئة 

وبالتالي تجعل عممية التواصل والوصول لمضفة بالنسبة ليم مالذا قريبا كمتنفس اقتصادي 
 مكمفة ومرىقة عدا عن الوقت المستنفذ في الطرق.

ووفقا لمتغير الغرض من الزيارة )اغراض دينية( فقد اظير تأثير سمبي عمى معدل االنفاق لمى  -
ينطوي عمى ىذا االىتمام من الزيارة عمى امور ابعد ما تكون من االنفاق عمى السمع 
والخدمات والتي تندرج في اطار التواصل مع االىل او زيارة امكان دينية او التمتع باألجواء 

 الطقوس الدينية والقومية اثناء التواجد بالضفة الغربية.

)المفروشات واالثاث( اثرا سمبيا عمى معدل االنفاق،  من فئة وكان لمتغير النشاط التسوقي -
ة ويعزى ذلك لكون ىذه السمع ال يتم شراؤىا بشكل متكرر ودوري وال تعد من السمع االستيالكي

وبالتالي يترتب عمى شراؤىا عدة زيارات ودخول العديد من  السريعة بل تعتبر سمع كمالية
اجراءات المعابر االسرائيمية وبالتالي تؤثر المعارض عدا عن صعوبات توصيميا لمداخل من 

 سمبا عمى معدل االنفاق.

عمى الفاتورة بسبب طمب وفقا لمؤشرات الفواتير الضريبية فقد اظيرت فئات المتغيرات )تحرص  -
( اثرا سمبيا عمى تحصل عمى فاتورة في البضاعة التي تشترييا لممنزل، ابرازىا عمى المعابر

بانو كمما زاد االىتمام بالفاتورة اثر ذلك عمى معدل االنفاق كون  معدل االنفاق، ويعزى ذلك
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اجراءات المعابر االسرائيمية صعبة وتمنع بعض السمع من الدخول كالمحوم وااللبان، عدا عن 
غياب الفواتير في بعض المحال التجارية والباعة المتجولين باألسواق الشعبية وكذلك كون 

 ع والخدمات.الفاتورة ستزيد من قيمة السم

 

 تقييم نموذج الدراسة تبعا لممتغير التابع معدل االنفاق السنوي: 3.1.4

 فمسطينييمن  السنوي لمزوارنفاق اال معدلان  3.4رقم  ممحقالواردة في بينت نتائج الدراسة 
 االنفاق عمى السمع والخدمات معدلمضروبا ببالسنة عدد الزيارات تم قياسو من خالل  يوالذ 0122

يتأثر بمتغيرات الدراسة الشخصية واالقتصادية والغرض من الزيارة واىمية لمزيارة الواحدة والذي 
=  Adjusted R Squareاالنشطة التسوقية ومؤشرات السمع والخدمات، وان معامل التحديد المرجح 

دد المتغيرات % الذي سنعتمده بالدراسة وخاصة انو المناسب لمعينات الكبيرة وال يتأثر بزيادة ع11.3
تعزى الى تمك والتي % من التغير في قيمة معدالت االنفاق في االسواق الفمسطينية 11.3وىو يفسر 

 R، عمما بأن α ≤ 0.05المتغيرات التي جاءت معالميا المقدرة معنوية من الناحية االحصائية عند 

Square  11.2بمغت اكثر من.% 

ما  ، وىو163.958تساوي  Fكما ان نموذج الدراسة مؤثر معنويا من الناحية االحصائية، قيمة 
يؤكد ان متغيرات الدراسة تتفاوت في تأثيرىا عمى الظاىرة وصحة الفرضية البديمة بوجود عالقة بين 

 ابع.تقمة في تأثيرىا عمى المتغير التمتغيرات الدراسة المس

 :معدل االنفاق السنويالمؤثرة ايجابا عمى  المتغيرات تقييم النموذج حسب 1.3.1.4

 السنوي مرتبة حسب درجة تأثيرىا عمى معدل االنفاقذات التأثير االيجابي المتغيرات :  1.4جدول 
 .T Sig المرونة Bالمعامالت  رات تؤثر ايجابا على معدل االنفاق السنو متغي الرقم

07  x8a 000. 34.573 1.174 3340.814 المستوى التعليمي ثانو  فما دون 

07  x5b 000. 26.141 674. 1622.707 شيكل 6999الى  5000  الدخل الشخصي من 

37  x22a 000. 10.073 259. 304.922 انخفاض أسعار السلع والخدمات 

47  x20a 000. 3.685 078. 86.818 التسوق 

57  x3 000. 4.041 087. 94.549 عدد افراد االسرة 
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67  x23h  002. 3.187 075. 69.966 للتسوقبيئة مريحة 

77  x23g 064. 1.857 033. 31.262 تعدد االماكن الترفيهية 

87  x22c 000. 3.956 072. 577.633 جودة السلع والخدمات 

97  X4d  000. 3.591 065. 159.669 سنة 59إلى  40العمر من 

097  x20e 001. 3.305 072. 60.319 قضاء عطلة أسبوعية 

007  x17a 001. 3.459 108. 73.949 سيارة خاصة 

007  x11 001. 3.448 084. 257.441 يوجد اقارب للمجيب بالضفة 

037  x22e 001. 3.265 089. 46.017 حسن تعامل موظفي المبيعات والخدمات 

( ان محددات معدل االنفاق السنوي في اسواق الضفة 2.4تشير النتائج الوارد ة في جدول رقم )
يتحدد  0122 فمسطينييالغربية لممتغيرات الشخصية ذات التأثير االيجابي من قبل الزوار الوافدين من 

( وذلك بعد ترتيبيا حسب حجم التأثير معتمدين بذلك عمى α ≤ 0.05وفقا لمعوامل التالية عند مستوى )
 (:tقيمة )

ووفقا لممتغيرات الشخصية فقد كانت نتائج بعض المتغيرات معنوية احصائيا، وبالتالي اظيرت  -
تغير الفئة ومممستوى التعميمي لفروقا في التأثير في معدل االنفاق السنوي في الضفة الغربية وفقا 

ت العمرية وعدد افراد االسرة والدخل الشخصي ووجود اقارب لممجيب بالضفة الغربية، واظير 
 النتائج اختالفا في فئات المتغيرات المذكورة عمى النحو التالي:

اظيرت النتائج اختالفا في معدل (، فقد X8aمتغير المستوى التعميمي لمفئة ثانوي فما دون )اوال: 
يرجع لمتغير المستوى التعميمي والذي ظير معنويا احصائيا لمفئة )المستوى التعميمي السنوي االنفاق 

دون( تمثل بشكل العالقة الطردي ، فقد شكمت ىذه الشريحة حجم انفاق اعمى، ويعزى ذلك ثانوي فما 
 لكون معدل تحصيل ىذه الفئة لمدخل ادنى منو مقارنة بالفئات المتعممة االخرى، وبالتالي ال تشكل

يا الداخل ويتم تعويض ذلك من خالل اعتمادىم بشكل متفاوت نسبالنقود قوة شرائية تكفي حاجتيم في 
عمى التسوق من اسواق الضفة الغربية ذات االسعار المنخفضة بالمجمل عنو باألسواق االسرائيمية 

، ويعزى ذلك لكون مستوى دخميم منخفض بالمقارنة مع اصحاب الشيادات العميا، بحيث تشكل بالداخل
 اسواق الضفة الغربية ليم مالذا لوجود قوة شرائية لمنقود فييا.
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اظيرت النتائج (، فقد X5b) شيكل 1111إلى  2111خل الشخصي لمفئة من متغير الد :ثانيا 
)من والذي ظير معنويا احصائيا لمفئة لمتغير الدخل الشخصي  يرجعالسنوي اختالفا في معدل االنفاق 

، ولكن تشكل قوة 0122(، والتي تعتبر فئة دخل متدني بالنسبة لفمسطينيي شيكل 1111إلى  2111
اسواق الضفة الغربية، بحيث تعتبر تمك االسواق مالذًا لذوي الدخول المنخفضة، وقد شرائية ليم في 

شيكل والذين  1111كان غالب الزوار من ذوي الدخل المنخفض بالنسبة لمدخول في اسرائيل أقل من 
  % من افراد العينة.11شكموا ما نسبتو 

انو كمما زاد عدد افراد االسرة  أيطردي شكل العالقة ال ويأخذ (X3)متغير عدد افراد االسرة : ثالثا
كان ىناك تأثير بزيادة معدل االنفاق، وىذا متوقع حيث عدد السكان يزداد باستمرار وبالتالي يزداد 
االنفاق االستيالكي فان زيادة عدد افراد االسرة تعتبر عامال مؤثرا عمى حجم االستيالك وبالتالي عمى 

 %.4.1% فان حجم االنفاق سيرتفع بقيمة 01عدد افراد االسرة بنسبة فكمما زاد  معدل االنفاق االسري.

( كان معنويا مما يبرىن عن وجود فروقات X4dسنة ) 21الى  20متغير الفئة العمرية من  :رابعا
ما بين الفئات العمرية من حيث التأثير عمى معدل االنفاق السنوي اثناء زيارة الضفة الغربية بالزيادة، 

عاما يكونون اكثر مسؤولية  21لعالقة الشكل االيجابي، ويعزى ذلك لكون من ىم فوق سن وتأخذ ىذه ا
من حيث االلتزام االسري والعائمي ويزداد حجم انفاقيم بحجم مسؤولياتيم من متطمبات معيشية وتعميمية 

 وصحية.

( كان معنويا احصائيا، X11) وجود اقارب لممجيب بالضفة: اظيرت النتائج ان متغير خامسا
، فكان حجم وجود اقارب لممجيب بالضفةوبالتالي يوجد فروقا في معدل االنفاق السنوي يرجع لمتغير 

التي ال يوجد ليا اقارب في  فئةاكبر منو لمالضفة وجود اقارب لممجيب في  االنفاق السنوي لكون
صل مع االقارب وبالتالي يؤثر في حجم كون الزوار يأتون بالغالب لمتسوق والتوا وىذا متوقعالضفة، 

 االنفاق السنوي. 

وىذا السنوي، ايجابي عمى معدل االنفاق  تأثيروسيمة النقل من فئة )سيارة خاصة( كان لمتغير  -
متوقع حيث ان امتالك سيارة خاصة لمتنقل من مكان االقامة وصوال لمضفة الغربية تزيد من معدل 



92 

 

اصة تسيل عممية التنقل جغرافيا بين المناطق وتسيل حركة االنفاق السنوي كون المركبات الخ
تؤدي الى اطالة فترة المتسوق في االسواق مما يدفعو الزوار لمتنقل داخل الضفة الغربية والتي 

الضفة عدا عن عدم ترياتيم وامكانية اصالح المركبة في ، وكذلك نقل مشلألنفاق اكثر اثناء الزيارة
توفر المواصالت بكل االوقات وبالتالي من الطبيعي ان يكون ليا تأثير ايجابي عمى معدل االنفاق 

وسيمة النقل في التأثير عمى معدل االنفاق ما بين فئات  وجود فروق الىيشير مما السنوي، 
 السنوي.

وقضاء عطمة اسبوعية( اثر  التسوق،ووفقا لمغرض من الزيارة فقد اظيرت المتغيرات التالية ) -
بيذه ، ما يدلل عمى انو كمما زاد االىتمام اثناء الزيارة لمضفة السنوي عمى معدل االنفاق اايجابي

 .السنوي المتغيرات زاد معدل االنفاق

ووفقا لمؤشرات السمع والخدمات فقد ظيرت المتغيرات التالية )انخفاض االسعار، وجودة السمع  -
ل موظفي المبيعات والخدمات( كعوامل جاذبة وبالتالي اثرت عمى معدل والخدمات، وحسن تعام

االنفاق السنوي بالزيادة حيث كانت معنوية احصائيا، مما يعني انو كمما زاد االىتمام بيذه 
 المتغيرات من قبل المتسوق زاد معدل انفاقو السنوي.

تعدد االماكن الترفييية( لمتسوق، و بيئة مريحة ووفقا لمنطقة التسوق فقد ظيرت المتغيرات التالية ) -
كعوامل جاذبة وبالتالي اثرت عمى معدل االنفاق السنوي بالزيادة حيث كانت معنوية احصائيا، مما 

 يعني انو كمما زاد االىتمام بيذه المتغيرات من قبل المتسوق زاد معدل انفاقو السنوي.

 

 معدل االنفاق السنوي: تقييم النموذج حسب المتغيرات المؤثرة سمبا عمى 2.3.1.4

 مرتبة حسب درجة تأثيرىا عمى معدل االنفاق السنوي السمبيالمتغيرات ذات التأثير :  1.4جدول 
 .T Sig المرونة Bالمعامالت  معدل االنفاق السنو على  سلبامتغيرات تؤثر  الرقم

1 x1a 000. 3.915- 072.- 230.170- الحالة االجتماعية اعزب 

2 X5c1  044. 2.024- 036.- 123.206- شيكل 9999إلى  7999االسرة من دخل 

3 x25h 001. 3.481- 062.- 84.391- المعابر تحرص على الفاتورة بسبب طلب ابرازها على 

4 x12d 002. 3.105- 055.- 304.696- مكان سكن االقارب قرية 

5 x5e  043. 2.029- 036.- 272.883- شيكل 9999الى  8999الدخل الشخصي من 
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6 x18c  017. 2.393- 043.- 37.367- ساعة 0الى  0من 

7 x21e 023. 2.276- 041.- 40.022- أطباء األسنان 

ان محددات معدل االنفاق السنوي في اسواق الى ( 1.4تشير النتائج الواردة في جدول رقم )
يتحدد وفقا لمعوامل  0122 فمسطينييالضفة الغربية ذات التأثير السمبي من قبل الزوار الوافدين من 

 (:t( وذلك بعد ترتيبيا حسب حجم التأثير معتمدين بذلك عمى قيمة )α ≤ 0.05التالية عند مستوى )

ووفقا لممتغيرات الشخصية فقد كانت نتائج بعض المتغيرات معنوية احصائيا، وبالتالي اظيرت  -
الحالة االجتماعية لمتغير  الغربية وفقافروقا في التأثير في معدل االنفاق السنوي في الضفة 

، واظيرت النتائج اختالفا في فئات مكان سكن االقاربمتغير و الشخصي االسري و لدخل اومتغير 
 المتغيرات المذكورة عمى النحو التالي:

اوال : متغير الحالة االجتماعية لكون المتسوق اعزبا فقد اثر بشكل سمبي عمى معدل االنفاق 
نخفاض مستوى المسؤولية لدى االشخاص الغير مرتبطين وال ينتمون ألسرة مستقمة ويعزى ذلك ال

تحتاج منيم االنفاق ضمن المسؤوليات الممقاة عمى عاتقيم وبالتالي يكونون اقل انفاقا مقارنة مع 
 .المتزوجين

، فقد اظيرت النتائج لمتغير شيكل 1111إلى  5111من االسري والشخصي الدخل متغير : ثانيا
اختالفا  (1111 - 2111( والدخل الشخصي من فئة )1111 – 5111الدخل االسري من فئة )

وذو في معدل االنفاق السنوي يرجع لمتغير الدخل االسري والشخصي والذي ظير معنويا احصائيا 
ىذه الفئة تعتبر ، ويعزى ذلك لكون اصحاب الدخول من السنويتأثير سمبي عمى معدل االنفاق 

وال تعتمد كثيرا عمى التسوق من الداخل التكيف و لدييا امكانية مادية وقوة شرائية تمكنيا من 
 وبالتالي كان تأثيرىا سمبيا عمى معدل االنفاق السنوي.االسواق بالضفة الغربية، 

االقارب، والذي يرجع لمتغير مكان سكن السنوي اظيرت النتائج اختالفا في معدل االنفاق : ثالثا
ظير معنويا احصائيا لمفئة )مكان سكن االقارب قرية( باثر سمبي ويعزى ذلك لكون من يأتي 
لمضفة الغربية وغرضو زيارة االقارب ويكون بعيدا عن المدن ومراكز التسوق فيقل معدل انفاقو عن 

 كونيم قريبين من مراكز التسوق والخدمات.
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عمى الفاتورة بسبب طمب فقد اظيرت فئة المتغير )تحرص وفقا لمؤشرات الفواتير الضريبية  -
( اثرا سمبيا عمى معدل االنفاق السنوي، ويعزى ذلك بانو كمما زاد االىتمام ابرازىا عمى المعابر

بالفاتورة اثر ذلك عمى معدل االنفاق السنوي كون اجراءات المعابر االسرائيمية صعبة وتمنع 
لبان، عدا عن غياب الفواتير في بعض المحال التجارية بعض السمع من الدخول كالمحوم واال

والباعة المتجولين باألسواق الشعبية وكذلك كون الفاتورة ستزيد من ثمن السمع والخدمات 
إلضافة الشريحة الضريبية عمى ثمن السمع والخدمات وبالتالي يصبح سعر السمعة بمثابة تكمفة 

 زائدة يتحمميا المتسوق.

وقت المستغرق لموصول لمضفة، فقد كانت نتائج بعض المتغيرات معنوية ووفقا لمتغير ال -
احصائيا، وبالتالي اظيرت فروقا في التأثير في معدل االنفاق السنوي في الضفة الغربية، وفقا 

ساعة( فقد اثرت سمبا عمى معدل  4الى  0لمفئة )والوقت المستغرق لموصول لمضفة من 
فئة جغرافيا عن مناطق الضفة الغربية وبالتالي ال تشكل االنفاق، ويعزى ذلك لبعد ىذه ال

بالنسبة ليم مالذا قريبا كمتنفس اقتصادي وبالتالي تجعل عممية التواصل والوصول لمضفة 
 مكمفة ومرىقة عدا عن الوقت المستنفذ في الطرق.

، احصائياووفقا لمتغيرات النشاط الممارس اثناء الزيارة لفئة )طب االسنان( الذي كان معنويا  -
معدل االنفاق السنوي، والذ سمبي عمى ذو اثر مراجعة عيادات )طب االسنان( وكان لنشاط 

قمل من عدد مرات الزيارة  أيانسجم مع تحميل النموذج االول فيما يخص عدد مرات الزيارة 
ويعزى ذلك انو لو كان اليدف من الزيارة ىو عيادات طب االسنان فمن تكون الحاجة لمضفة، 

يارة بشكل دوري واستمراري في حال تم تمقي الخدمة وبالتالي كان تأثيرىا سمبا عمى عدد لمز 
 وعمى معدل االنفاق السنوي عموما. مرات الزيارة
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 حساسية معدل االنفاق السنوي بالنسبة لممتسوقين: 3.3.1.4

تأثير كبير عمى معدل  ذوي الدخل المنخفض نسبياالدخل شرائح كان ل :الدخلمستويات  :اوال
ان الدخل لو تأثير بالنسبة لعدد  أياالنفاق حيث ان معدل االنفاق شديد الحساسية لمتغير الدخل، 

وشكل فروقا لفئات الدخل والتي مصاحب لمزيارة، المرات الزيارة بالنسبة لمزوار ومعدل االنفاق 
الى مناطق الضفة الغربية، كونيا تشكل تعتبر من المتغيرات اليامة في تحديد فئات الزوار الوافدة 
، مما يدلل عمى ان االسر ذات الدخل قوة شرائية ليم مقارنة مع انخفاضيا في الداخل االسرائيمي

لدييا مسؤوليات عدة، فمدييا رغبات عديدة ولكنيا تصطدم بالقدرة عمى الوفاء بيذه  المنخفض
قتصادي الذي يشكل فارقا في القوة الشرائية الرغبات وبالتالي تجد في الضفة الغربية البديل اال

مدى الى % وىذا يشير 15.2، فتدني الدخل لممتسوقين يزيد من معدل االنفاق السنوي بنسبة لمنقود
 اعتماد ىذه الفئة من الزوار عمى اسواق الضفة الغربية في تأمين احتياجاتيم من السمع والخدمات.

غير انخفاض السمع والخدمات، نفاق شديد الحساسية لمتيعتبر معدل اال: السمع والخدماتثانيا : 
تناسب قدرتو الشرائية، ومن  بأسعارالن المتسوق يتنقل عبر الحدود بحثا عن منتجات تمبي رغبتو 

فكمما زاد  اجل التغمب عمى حاجز السعر وبالتالي تتناسب مع الكميات المطموبة من السمع،
 % ادى ذلك الى ارتفاع معدل االنفاق011ت بنسبة االىتمام بانخفاض اسعار السمع والخدما

 %.42.1السنوي بنسبة 
فأظيرت النتائج  متغير عدد افراد االسرة، يعتبر معدل االنفاق حساس ل: ثالثا : عدد افراد االسرة

%، مما يدلل 21وكان لدييم عدد افراد ثالثة او ما يزيد حوالي  بتعبئة االستبانةان نسبة من قاموا 
ان التسوق ذو طابع اسري، وبينت نتائج النموذج الثاني والمتعمق بمعدل االنفاق بالزيارة انو يأتي 

% 011بنسبة عدد افراد االسرة فكمما زاد في الدرجة الثانية من حيث حساسيتو عمى معدل االنفاق، 
 % سنويا.2.5، وبنسبة %42.4بنسبة  بالزيارةد معدل االنفاق ادى ذلك الى ازديا

 

في  1948 فمسطينييانفاق التدفقات النقدية الواردة من تقدير حجم  4.1.4
  :2013لسنة  الضفة الغربية
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 66( حسب المنيجية الموضحة ادناه5.2تم التوصل الى النتائج في جدول )
 : 3112: ممخص تقديرات االنفاق لعينة الدراسة لسنة 1.9جدول 

   %95مجتمع الدراسة  فترة الثقة  %95عينة الدراسة  فترة الثقة    للزائر    

اوجه 
 االنفاق

 االنشطة
معدل 
االنفاق 
 بالزيارة

تكرار 
 المجيبين

معدل االنفاق 
 بالزيارة

معدل االنفاق 
 السنو 

الحد االدنى 
 السنو  لإلنفاق

الحد االعلى 
 السنو  لإلنفاق

معدل االنفاق 
 السنو 

الحد االدنى 
 السنو  لإلنفاق

 لإلنفاقالحد االعلى 
 السنو 

% 

                      

ي
لع
س
ق 
فا
ان

 

 %12 97,464,661 35,417,002 66,440,832 7,466,955 2,713,365 5,090,160 127,254 334 381 اطعمة ومشروبات

 %16 138,906,328 50,476,200 94,691,264 10,418,848 3,786,032 7,102,440 177,561 327 543 مواد تموينية

 %6 54,488,118 19,800,056 37,144,087 1,724,768 626,752 1,175,760 29,394 138 213 خضار وفواكه

 %11 90,046,091 32,721,220 61,383,655 3,118,830 1,133,330 2,126,080 53,152 151 352 لحوم

 %15 122,534,311 44,526,887 83,530,599 5,846,163 2,124,397 3,985,280 99,632 208 479 ملبوسات واحذية

 %11 93,627,470 34,022,632 63,825,051 3,586,490 1,303,270 2,444,880 61,122 167 366 ادوات منزلية

 %14 117,162,243 42,574,769 79,868,506 3,009,925 1,093,755 2,051,840 51,296 112 458 كهربائيات ومفروشات

 %8 66,511,317 24,169,083 45,340,200 1,495,104 543,296 1,019,200 25,480 98 260 وقود

 %7 62,674,126 22,774,713 42,724,419 905,688 329,112 617,400 15,435 63 245 سلع اخرى

 %66 843,414,665 306,482,561 574,948,613 37,572,773 13,653,307 25,613,040 640,326   3,297 مجموع انفاق سلعي
                        

ي
دم
خ
ق 
فا
ان

 

 %16 68,557,819 24,912,747 46,735,283 1,761,266 640,014 1,200,640 30,016 112 268 خدمات شخصية

 %34 148,371,400 53,915,646 101,143,523 10,584,260 3,846,140 7,215,200 180,380 311 580 اماكن ترفيهية

 %22 97,976,287 35,602,918 66,789,602 3,775,549 1,371,971 2,573,760 64,344 168 383 طب اسنان

 %25 110,511,112 40,157,861 75,334,486 5,500,670 1,998,850 3,749,760 93,744 217 432 تصليح مركبات

 %2 6,651,132 2,416,908 4,534,020 68,653 24,947 46,800 1,170 45 26 وسائل اتصال

 %2 7,162,757 2,602,824 4,882,791 138,010 50,150 94,080 2,352 84 28 خدمات اخرى

 %34 439,230,506 159,608,904 299,419,705 21,828,408 7,932,072 14,880,240 372,006   901 مجموع انفاق خدمات
                      

   1,282,645,171 466,091,466 874,368,318 59,401,180 21,585,380 40,493,280 1,012,332     االجمالي العام / شيكل

   320,661,293 116,522,866 218,592,080 14,850,295 5,396,345 10,123,320 253,083     االجمالي العام / دوالر $

                                                           
66

 ِٓ ِزٛعظ االٔفبق ػٍٝ اٚعٗ االٔفبق ِٓ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ثؼذ اعزجؼبد االعبثبد اٌفبسغخ يعذل االنفاق تانشٌارج نهشائز رُ اؽزغبة ل١ّخ 

 ػذد رىشاس اٌّغ١ج١ٓ( Xِٓ خالي )ِؼذي االٔفبق ثبٌض٠بسح ٌٍضائش  يعذل االنفاق تانشٌارج نعٍنح انذراسح ل١ّخرُ اؽزغبة 

 (40ِزٛعظ ػذد ِشاد اٌض٠بسح ثبٌغٕخ ٚاٌجبٌغخ  Xِٓ خالي )ِؼذي االٔفبق ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ ثبٌض٠بسح  نعٍنح انذراسح انسنىييعذل االنفاق  ل١ّخرُ اؽزغبة 

 (0.533ِزٛعظ ٔغجخ اٌؾذ االدٔٝ ٌّؼبًِ االٔؾذاس اٌخطٟ اٌّزؼذد ٚاٌجبٌغ  Xِٓ خالي )ِؼذي االٔفبق اٌغٕٛٞ ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ ثبٌض٠بسح  نعٍنح انذراسح انسنىيإلنفاق انحذ االدنى ن ل١ّخرُ اؽزغبة 

 (1.467ِزٛعظ ٔغجخ اٌؾذ االػٍٝ ٌّؼبًِ االٔؾذاس اٌخطٟ اٌّزؼذد ٚاٌجبٌغ  Xاٌغٕٛٞ ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ ثبٌض٠بسح ِٓ خالي )ِؼذي االٔفبق  نعٍنح انذراسح انسنىيإلنفاق انحذ االعهى ن ل١ّخرُ اؽزغبة 

 5.2ؽغُ ِغزّغ اٌذساعخ(/ِمغِٛب ػٍٝ ِؼذي ػذد افشاد االعشح ٚاٌجبٌغ  Xِٓ خالي )ِؼذي االٔفبق ثبٌض٠بسح ٌٍضائش انذراسح نًجتًع انسنىييعذل االنفاق  ل١ّخرُ اؽزغبة 
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شيكل والذي شكل نسبة  25,613,040السنوي لعينة الدراسة السمعي االنفاق معدل بمغ اجمالي 
االطعمة شيكل حيث تضمن  40,493,280البالغ لمعينة و االنفاق السنوي معدل % من اجمالي 66

%، 16بنسبة المواد التموينية % واالنفاق عمى 12بنسبة  والمشروبات بالمطاعم واالستراحات
%، 15%، والممبوسات واالحذية بنسبة 11%، والمحوم بنسبة 6واالنفاق عمى الخضار والفواكو 

%، والسمع 8%، والوقود بنسبة 14%، واالدوات الكيربائية والمفروشات 11واالدوات المنزلية بنسبة 
%. وقد بمغ اجمالي معدل الحد االدنى لإلنفاق السمعي السنوي لعينة الدراسة 7االخرى 

 .شيكل 37,572,773والحد االعمى  شيكل 13,653,307

% 34شيكل بنسبة  14,880,240السنوي لعينة الدراسة  الخدمياالنفاق معدل فيما كان اجمالي 
 الخدمات الشخصية كأدوات التجميل والحالقةل عمى متاالنفاق السنوي حيث اشمعدل من اجمالي 

وسائل % و 25 وتصميح المركبات% 22 وعيادات طب االسنان% 34 االماكن الترفييية% و 16
وقد بمغ اجمالي معدل الحد االدنى لإلنفاق الخدمي السنوي  %.2 الخدمات االخرى% و 2االتصال 

 .شيكل 21,828,408والحد االعمى  شيكل 7,932,072لعينة الدراسة 

بمغت أعمى نسبة انفاق سمعي عمى المواد الغذائية )اطعمة ومشروبات، مواد تموينية، خضار 
%. بينما بمغت اعمى نسبة انفاق خدماتي عمى االماكن 45وفواكو، والمحوم( بنسبة بمغت 

 %.81الترفييية وتصميح المركبات وخدمات طب االسنان بنسبة 

مميون  874لمجتمع الدراسة  4103بينت نتائج الدراسة ان الحجم االجمالي العام لإلنفاق لسنة 
مميون شيكل، حيث تضمن انفاق سمعي  1,283مميون شيكل وبحد اعمى  211شيكل، بحد ادنى 

مميون شيكل، وانفاق خدمي  223مميون شيكل وبحد اعمى  315مميون شيكل بحد ادنى  575بقيمة 
  مميون شيكل. 231مميون شيكل وبحد اعمى  011بحد ادنى  شيكلمميون  299بقيمة 
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 الممتحقين بالجامعات الفمسطينية 1948طالب فمسطينيي  2.4

لاللتحاق  0122تدفع طالب فمسطينيي سنتناول في ىذا الجزء من الدراسة تحميل العوامل التي 
 وتكاليف المعيشة. عمى التعميمبالجامعات الفمسطينية مقابل الجامعات االسرائيمية، ومعدالت االنفاق 

 في الجامعات الفمسطينية حسب التمويل: 1991توزيع طالب فمسطينيي :  1.4 جدول
التمويل اثناء 

 الدراسة

الجامعة 

 األمريكية
 النسبة

جامعة 

 الخليل
 النسبة

اإلجمالي 

 الكلي
 النسبة

 %74 290 %45 72 %95 218 العائلة

 %20 80 %48 77 %1 3 عمل ذاتي

 %0 15 %6 9 %3 6 غير ذلك

 %4 6 %2 3 %1 3 منحة دراسية

099% 391 %100 161 %100 230 اإلجمالي الكلي  

الفمسطينية ىي العائمة، ( ان الممول االساسي لمدراسة في الجامعات 2.2يظير الجدول رقم )
% من المجيبين بان عائالتيم ىي الممول لدراستيم في الجامعات الفمسطينية. بينما 52حيث اجاب 

% من 22% بانيم يمولون دراستيم من خالل عمل ذاتي، فتجدر االشارة ىنا بان نسبة 41افاد 
 ل عمل ذاتي.المبحوثيين في جامعة الخميل فقط صرحوا بانيم يمولون دراستيم من خال

وذلك لخصوصية طبيعة الدوام الجامعي في جامعة الخميل والتي تخصص يومين باألسبوع فقط 
يتسنى لطمبة  أيوىما الجمعة والسبت وباقي ايام االسبوع لطالب الضفة الغربية،  0122لطالب 
 خميل. بجامعة ال 0122من العمل خمسة ايام باألسبوع وتعتبر من احد دوافع التحاق طالب  0122

 في الجامعات الفمسطينية حسب الجيل: 1991توزيع طالب :  9.4 جدول
 سنة 00معدل العمر 

 % العدد العمر

 %53 206 09-08من 

 %31 122 00-00من 

 %9 36 04-03من 

 %7 27 04اكثر من 

 %099 391 إجمالي

 

 42عاما حتى  02( ان اعمار معظم المبحوثين تتراوح من 01.4يظير جميا في جدول رقم )
 سنة، مما يدلل باننا بصدد مجتمع طالبي شاب. 40اثناء الدراسة وان معدل جيل الطالب العام 
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 الذين يدرسون في الجامعات الفمسطينية في امتحانات البجروت والبسيخومتري قبيل التحاقيم: 1991معدل تحصيل طالب :  11.4 جدول
 المعدل العام االمتحان

 582.59 معدل بسيخومتر 

 83.52 معدل البجروت

 82.47 معدل عالمة االنجليزية في البجروت

( بان المعدل العام في البسيخومتري بين الطالب المجيبين عمى 00.4يظير الجدول رقم )
قد تقدموا المتحان  0122، ويستدل من ىذه النتيجة بان اغمب طالب  224.21االستبانة ىو 

وانيم خططوا وارادوا تكممة دراستيم العميا في  ،البسيخومتري قبل التحاقيم بالجامعات الفمسطينية
ال يسمح و  لم يساعدىم بااللتحاق بالجامعات االسرائيميةالجامعات االسرائيمية. اال ان المعدل العام 

كذلك ىو الحال بالنسبة لممعدل العام في المساندة. و عموم الطبية لليم بتعمم مواضيع مثل الطب وا
وىو معدل جيد اال انو غير كاٍف  83.52البجروت، فقد حصل الطالب المجيبين عمى معدل 

لتخطي عقبة القبول وخاصة في المواضيع الطبية التي تتطمب معدالت اعمى من ذلك. اال ان معدل 
وىي تفترض عالمة مؤىمة ليم  82.47عالماتيم في البجروت في المغة االنجميزية يصل الى 

ويبين لمدراسة في الجامعات الفمسطينية لممواضيع التي تدرس بالمغة االنجميزية مثل الطب المساند، 
اغبين بالدراسة في الجامعات الر ان نسبة الطالب خالل احد اسئمة االستبانة  ( من04.2الجدول رقم )

 % لمذكور.58% لإلناث و80%، موزعة بنسبة 52بمغت  االسرائيمية )كرغبة اولى(
 الرغبة االولى لمطمبة لاللتحاق بالجامعات قبيل التحاقيم::  11.4 جدول

الرغبة االولى 

 بالدراسة

اإلجمالي  الجنس

 الكلي
% 

 % ذكر % انثى

 %74 288 %58 66 %80 222 جامعة اسرائيلية

 %13 51 %20 23 %10 28 جامعة فلسطينية

 %6 25 %9 10 %5 15 جامعة عربية

 %7 27 %13 15 %4 12 غير ذلك

 %100 391 %100 114 %100 277 اإلجمالي الكلي

ويؤكد اعتقاد الباحث بان من دوافع االلتحاق في الجامعات الفمسطينية ىو تدني مما يدلل 
( ان الدراسة في 03.2معدل تحصيل البجروت والبسيخومتري، حيث تبرز النتائج في الجدول رقم )

 .0122الفمسطينية تعتبر خيارا ثانيا بالنسبة لطالب الجامعات 
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تحميل المتغيرات المستقمة من حيث المتوسط الحسابي واالنحراف  1.2.4
 :المعياري

 (04.4جدول رقم )

رمز 

 الفقرة
 الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

 1.18 3.51 االلتحاق بالجامعات االسرائيميةدور العوامل التي تدفع الى االلتحاق بالجامعات الفمسطينية مقابل 

x23a 0.90 4.15 شروط القبول للجامعات االسرائيلية عالية وصعبة 

x23b 1.01 4.12 شهادة البجروت كافية لاللتحاق بالجامعات الفلسطينية 

x23c 1.01 4.01 شهادات الجامعات الفلسطينية معترف بها في الداخل 

x23d  الوطني والديني في الجامعات الفلسطينيةتعزيز االنتماء  3.95 1.08 

x23e 1.07 3.84 مواصلة التعليم لنيل شهادة عليا في الجامعات الفلسطينية 

x23f 1.10 3.81 توفر التخصصات التي ترغبها في الجامعات الفلسطينية 

x23g 1.27 3.74 التعليم باللغة العربية في الجامعات الفلسطينية 

x23h  ثقافي وحضار  مناسب في الجامعات الفلسطينيةمحيط  3.74 1.09 

x23i 1.10 3.71 مستوى اكاديمي رفيع في الجامعات الفلسطينية 

x23j 1.18 3.66 عدم اعتماد عالمة السيخومتر  معيار للقبول 

x23k 1.21 3.58 فرص القبول في الجامعات االسرائيلية قليلة 

x23l  تساعدني على التسجيل في التخصص الذ  اريدهالعالمة في السيخومتر  لم  3.58 1.33 

x23m 1.11 3.50 التمييز بالمعاملة بحق العرب في الجامعات االسرائيلية 

x23n 1.24 3.49 عالقة الطالب مع المحاضرين في الجامعات الفلسطينية ممتازة 

x23q  الفلسطينيةالمجتمع العربي في الداخل يشجع على الدراسة في الجامعات  3.47 1.16 

x23r 1.25 3.47 امكانية للعمل في الداخل اثناء الدراسة في الجامعات الفلسطينية 

x23s 1.25 3.28 صعوبة المناهج في الجامعات االسرائيلية 

x23t 1.24 3.25 تكلفة القسط الجامعي في الجامعات االسرائيلية عالية 

x23v  الفلسطينية من مكان االقامةالقرب الجغرافي للجامعات  3.19 1.29 

x23w 1.17 3.16 شروط القبول منخفضة نسبيا في الجامعات الفلسطينية 

x23x 1.28 3.10 انخفاض المصاريف الدراسية  في الجامعات الفلسطينية 

x23y 1.09 2.91 سهولة المناهج فً الجامعات الفلسطٌنٌة 

x23z  العبرٌةعدم االرتٌاح للتعلم باللغة  2.77 1.39 

x23ab 1.45 2.77 عدم الخدمة فً الجٌش تدفع لاللتحاق بالجامعات الفلسطٌنٌة 
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تقدير حجم التدفقات النقدية الواردة من انفاق طالب فمسطينيي  2.2.4
 :اثناء الدراسة في الجامعات الفمسطينية 1948

 .67( بمنيجية واضحة03.4تم التوصل الى النتائج في جدول )
 في الجامعات الفلسطينية اثناء الدراسة 0948 فلسطينييمعدل االنفاق الطالبي ل:  19.9 جدول

 االنفاق الطالبي االنفاق اوجه
عينة الدراسة 

 سنو 
% 

مجتمع الدراسة 

 سنو 

تكرار 

 المجيبين

معدل انفاق 

الطالب 

الواحد 

 سنويا

% 

انفاق 

 داخلي

       
 %9 9,270 391 25,891,043 %14 3,624,746 القسط والرسوم الجامعية

 %5 5,412 391 15,114,857 %8 2,116,080 الكافتيريا داخل الجامعة

 41,005,900 %22 5,740,826 انفاق داخلي اإلجمالي
 

14,682 14% 

انفاق 

 خارجي

       
 %24 23,864 152 25,909,714 %14 3,627,360 الوقود

 %10 10,163 314 22,793,143 %12 3,191,040 المواصالت لغير السكنات

 %10 10,500 222 16,650,000 %9 2,331,000 السكن

 %8 7,655 391 21,378,857 %11 2,993,040 الكافتيريا خارج الجامعة

 %4 4,533 391 12,658,750 %7 1,772,225 االنفاق على المالبس

 %10 9,654 179 12,343,929 %6 1,728,150 االنفاق على الدخان

 %3 3,044 391 8,500,179 %4 1,190,025 االنفاق على الطعام

 %3 3,043 391 8,498,714 %4 1,189,820 االنفاق على القرطاسية

 %3 2,957 252 5,322,679 %3 745,175 االنفاق على المقاهي

 %3 2,606 280 5,212,857 %3 729,800 االنفاق على اصناف اخرى

 %2 2,188 271 4,236,179 %2 593,065 المواصالت لطالب السكنات

 %1 1,143 373 3,044,571 %2 426,240 خدمات االتصاالت

 %1 1,221 298 2,598,750 %1 363,825 خدمات االنترنت

 149,148,321 %78 20,880,765 انفاق خارجي اإلجمالي
 

82,571 
 

 190,154,221 %100 26,621,591 بالشيكلاإلجمالي الكلي للتدفقات النقدية 
 

101,541 100% 

 %100 29,432   55,117,166  %100 7,716,403 لتدفقات النقدية بالدوالر $اإلجمالي الكلي ل

 %100 20,308  38,030,844 %100 5,324,318 اإلجمالي الكلي للتدفقات النقدية بالدينار االردني

 

% 44شيكل والذي شكل نسبة  5,740,826بمغ اجمالي االنفاق الداخمي السنوي لعينة الدراسة 
شيكل حيث تضمن القسط والرسوم  26,621,591البالغ لمعينة و من اجمالي االنفاق النقدي السنوي 

                                                           
67

 ِٓ ِزٛعظ االٔفبق ػٍٝ اٚعٗ االٔفبق اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسعٟ. قًٍح عٍنح انذراسح سنىيُ اؽزغبة ر 

 %.14ِٓ خالي لغّخ ؽمً ػ١ٕخ اٌذساعخ عٕٛٞ ػٍٝ ٔغجخ اٌؼ١ٕخ ِٓ اٌّغزّغ ٚاٌجبٌغخ  قًٍح يجتًع انذراسح سنىيرُ اؽزغبة 

 رىشاس اٌّغ١ج١ٓ.ؽمً ػٍٝ عٕٛٞ ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽمً ِٓ خالي لغّخ  قًٍح يعذل انفاق انطانة انىاحذ سنىٌارُ اؽزغبة 
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ق %، فيما كان اجمالي االنفا2% واالنفاق عمى الكافتيريا داخل الجامعة بنسبة 02الجامعية بنسبة 
% من اجمالي االنفاق النقدي السنوي 52شيكل بنسبة  20,880,765الخارجي السنوي لعينة الدراسة 

% والكافتيريا 1% ونفقات السكن 04% والمواصالت لغير السكنات 02مل عمى الوقود تحيث اش
% 2% والقرطاسية 2% والطعام 1% والدخان 5% واإلنفاق عمى المالبس 00خارج الجامعة 

% 4% وخدمات االتصاالت 4% والمواصالت لطالب السكنات 3% واصناف اخرى 3والمقاىي 
 %.0واالنترنت 

 حسب الجنس في الجامعات الفلسطينية اثناء الدراسة 0948 فلسطينييمعدل االنفاق الطالبي ل: 19.4 جدول

 % سنويا مجتمع الدراسة عينة الدراسة سنويا الجنس اوجه االنفاق

 االنفاق الداخلي
 %6 12,340,973 1,727,736 ذكور

 %16 28,664,929 4,013,090 اناث

 
 %22 41,005,902 5,740,826 اجمالي انفاق داخلي

 انفاق خارجي
    

 %33 62,629,679 8,768,155 ذكور

 %45 86,518,643 12,112,610 اناث

 
 %78 149,148,321 20,880,765 اجمالي انفاق خارجي

 
 %100 190,154,223 26,621,591 اجمالي كلي

 16,125,700الدراسة بمبمغ  لعينة% من اجمالي االنفاق الكمي 10شكمت االناث ما نسبتو 
 .شيكل 10,495,891% لمذكور بمبمغ  31شيكل، و 

ولمذكور  %،01بنسبة  4,013,090لإلناث بمغ حجم االنفاق الداخمي لعينة الدراسة 
شيكل بنسبة  12,112,610%، اما االنفاق الخارجي فقد بمغ لإلناث 1شيكل بنسبة  1,727,736

 %، 33شيكل بنسبة  8,768,155لمذكور %، و 22

شيكل حيث تضمن  190,154,221بمغ الحجم االجمالي الكمي العام لإلنفاق لمجتمع الدراسة 
 شيكل 149,148,321% وانفاق خارجي بقيمة 44شيكل بنسبة  41,005,900انفاق داخمي بقيمة 

ولمذكور  ،شيكل 115,183,571لإلناث %. وبمغ حجم االنفاق الكمي لمجتمع الدراسة 52بنسبة 
 .شيكل 74,970,650
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 الفصل الخامس

 المقارنات والمضامين اإلنفاقية واالقتصادية. 5

مع  ياأو تعارض ياسيتم في ىذا الفصل مقارنة ما توصمت إليو ىذه الدراسة ومدى انسجام
العوامل الجاذبة في البيئة الفمسطينية الدراسات السابقة التي تناولت محددات التسوق عبر الحدود و 

حجم تأثيرىا عمى معدالت االنفاق في الضفة الغربية و جامعات بتحاق الطمبة والطاردة االسرائيمية الل
 و الطمبة بالتنقل عبر الحدود.أ رة عمى قرار المتسوقين، مع إبراز المتغيرات المؤثاالقتصاد الفمسطيني

 ذه الدراسة مع الدراسات السابقةمقارنة ما تم التوصل إليو في ى 1.5

 اوال : فيما يخص )التسوق الحدودي(:

مقارنة النتائج التي بو لتي تناولت موضوع التسوق الحدودي، عمى الدراسات السابقة ا بعد االطالع
نجد العديد من نقاط التوافق وان  إليو في ىذه الدراسة ذه الدراسات مع ما تم التوصلتوصمت إلييا ى

كنا نجد التباين في بعض النتائج التي تعود الى طبيعة الواقع الفمسطيني وخصوصيتو فيما يتعمق 
 1948بالعالقة االقتصادية والسياسية واالجتماعية بالجانب االسرائيمي، كدولة احتالل وفمسطينيي 

والضفة الغربية ككيان محتل، فقد اثرت االجراءات السياسية االسرائيمية ككيان داخل دولة االحتالل، 
من جية بسبب االغالقات  1948عمى مجريات وظاىرة التسوق الحدودي من قبل زوار فمسطينيي 

االمنية، ومن جية اخرى بسبب اجراءات المتبعة عمى المعابر االسرائيمية المنفذة لمناطق السمطة 
فئات شعب لواحي االجتماعية فكان ليا اثر عمى الظاىرة كون الكيانان امتدادًا الفمسطينية، اما الن

تخضع ولكنيا اآلن واحد في منطقة جغرافية واحدة كانت قبل ستة عقود تشكل كيانا واحدا مترابطا، 
 ، اال انيم يتبعون لعادات وتقاليد وثقافة واحدة.لمنظومة سيطرة احتاللية واحدة بأدوات مختمفة

لوقت الذي نجد فيو ان الدراسات السابقة تتناول موضوع التسوق الحدودي بين بيئات مستقمة ففي ا
سياسيا واقتصاديا وتتم عممية التسوق الحدودي بتخطيط وعمم الدول المستضيفة ليم، وضمن تحميل 
لمبيئة التسوقية لتحقيق اىداف اقتصادية تعتمد عمى حوافز لجذب المتسوقين لضخ اموال في 
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في مناطق السمطة الفمسطينية ال  1948تصاد المحمي، فيما نجد ان ظاىرة تسوق فمسطينيي االق
تتبع ألي جية رسمية تتابع نشاطو بشكل متخصص بالرغم من وجود العديد من العناوين باالقتصاد 
الفمسطيني، ومن الجدير ذكره ان ىناك بوادر اىتمام من قبل صناع القرار في اآلونة االخيرة لفتح 
قنوات تواصل اقتصادي وتجاري بين مناطق الضفة الغربية والداخل الفمسطيني، لكن لغاية االن 
ووفقا لممعطيات المتاحة ال يوجد سياسات مقرة لتنظيم ومأسسة التعاون االقتصادي بين الطرفين، 
ت وكل المبادرات في ىذا السياق تأتي من القطاع الخاص او الغرف التجارية بحيث تكون مبادرا

مناطقية وليست سياسة استراتيجية اقميمية تعتمد عمى رؤية واضحة المعالم لمتغمب ربما عمى 
 المعوقات التي تضعيا السياسات االسرائيمية    

جاءت الدراسة الحالية متوافقة مع الدراسات السابقة في كون المحرك الرئيسي لحركة التنقل  .1
  (2003( ودراسة كيم وسولفان)2006فونز) ةبينت دراسعبر الحدود ىو عممية التسوق، فقد 

( ان الغرض 2011( ودراسة سيومز)2011( ودراسة دبميو وآخرون)2010ودراسة مووزماير)
الرئيسي لمتسوق الحدودي كان لغاية القيام بالنشاط التسوقي والذي جاء بالمرتبة االولى من 

االنشطة التسوقية لقطاعات حيث دافع الزيارة، ويندرج في اطار عممية التسوق العديد من 
مختمفة من السمع، كما توافقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كون عامل االستجمام 
والراحة وقضاء عطمة اسبوعية وتعدد االماكن الترفييية لو تأثير جوىري عمى حركة الزوار، 

ء والتجول وممارسة ( فقد اظيرت ان لعوامل االستجمام واالسترخا2006فبحسب دراسة فونز)
النشاط البدني واالستمتاع ومتعة التسوق ليا اثر جوىري عمى قرار الزوار لمتنقل عبر الحدود، 

( 2011( ودراسة دبميو وآخرون)2003وجاءت النتائج منسجمة مع دراسة كيم وسولفان)
فييية، والتي وجدت عالقة سببية بين الغرض من الزيارة والتسمية والترفيو والتسييالت التر 

حيث تبين من النتائج وجود عالقة ما بين التسوق وممارسة االنشطة الترفييية اثناء القيام 
 بعممية التسوق كون الزيارة الواحدة ينطوي عمييا العديد من االنشطة.

في الوقت الذي تناولت بو بعض الدراسات السابقة موضوع التسوق الحدودي لدى مجتمعات و  .2
تأثير جوىري عمى قرار المتسوقين بالتنقل السمع والخدمات ض اسعار أخرى فكان لعامل انخفا
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فتتوافق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ود وصواًل ألسواق الضفة الغربية. عبر الحد
بالتوجو لمتسوق في اسواق الضفة  القرار ىمعند اتخاذ رسعاانخفاض األبالنسبة ألىمية 
الزيارة ومعدل االنفاق بالزيارة ومعدل االنفاق السنوي كمما زاد زداد عدد مرات تالغربية حيث 

االىتمام من قبل الزوار المتسوقين بفروقات االسعار ذات المستوى المنخفض في الضفة 
 ىمية توعية التجار لحساسية فرقوىنا تبرز أ الغربية مقارنة مع االسعار بالداخل اإلسرائيمي.

لتوجو لألسواق كنًا أساسيًا في قرار المتسوقين باي تعد ر االسعار بالنسبة لممتسوقين والت
في ضخ  التي تمعبوضمان استمرارية ىذه الظاىرة والدور االقتصادي بالتالي بالضفة الغربية و 

 ي االقتصاد المحمي.ل فاالموا

باإلضافة لحساسية متغير انخفاض اسعار السمع والخدمات كعامل جذب فتوافقت الدراسة مع  .3
السابقة بالنسبة الىمية تنوع السمع والخدمات بان ليا تأثير جوىري ايضا عمى الدراسات 

قرارىم بالقدوم الى الضفة الغربية، واثر ذلك عمى عدد مرات التنقل عبر الحدود بشكل ايجابي 
اال ان تأثيره عمى معدل االنفاق كان متفاوتا، ولكن برزت اىمية جودة السمع والخدمات عمى 

شكل ايجابي بالتوافق مع اغمب الدراسات السابقة والتي تعتبر من عوامل معدل االنفاق ب
 الجذب ألسواق الضفة الغربية.

توصمت الدراسة الى ان ىناك عالقة جوىرية ما بين انخفاض اسعار السمع والخدمات من  .4
جية وعوامل الجودة والنوعية والتنوع لمسمع والخدمات من جية اخرى، فغياب االخيرة تقمل من 
تأثير انخفاض االسعار بالنسبة لممتسوقين وىذا متوافق مع الدراسات السابقة ايضا بالرغم من 
اختالف البيئة التسوقية اال ان انخفاض االسعار وحده غير كاٍف ليشكل عامل جذب مستقل 
بغياب جودة السمع والخدمات وتنوعيا، حيث نجد ان التصرف االقتصادي واالستيالكي 

 عن حسابات اقتصادية عقالنية تبحث عن سمع بجودة واسعار مقبولة.لممتسوقين ناتج 

كما توافقت نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة فيما يتعمق بالمسافة والبعد الجغرافي بان  .5
( 2011الوقت المستغرق من مكان االقامة وصوال الى الضفة الغربية قميل مثل دراسة سيومز)
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( 2010ت الوصول وعدد مرات الزيارة، ودراسة مووزماير)التي وجدت عالقة بين انخفاض وق
التي وجدت ارتباط ما بين انخفاض وقت السفر المستغر والمسافة المقطوعة وبين درجة 

 االقبال عمى االسواق عبر الحدود.

( فيما يتعمق بوجود عالقة ما بين استخدام 2010وقد توافقت الدراسة مع دراسة لورنتزون) .6
بالتنقل عبر الحدود وصوال لألسواق الحدودية المجاورة وبين درجة اقبال المركبات الخاصة 

الزوار نحو المناطق الحدودية ومعدل انفاقيم عمى االنشطة المختمفة اثناء الزيارة سواء عمى 
شراء السمع او الخدمات، حيث تبين وجود تأثير جوىري لمستخدمين المركبات الخاصة 

وىذا يتوافق تماما مع ما تم توقعو سابقا، اال ان النتائج لم تكن وصوال ألسواق الضفة الغربية، 
( التي اكدت ان البنية التحتية الجيدة لمطرق عبر الحدود 2010منسجمة مع دراسة لورنتزون)

 تعتبر عامال ميما، حيث كان تأثيره ضعيفا في الدراسة الحالية.

عمق بأىمية فروقات الدخل بالنسبة كما توافقت نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة فيما يت .7
لممتسوق كعامل مؤثر، والتي بينت ان دوافع التسوق الحدودي مرتبطة بمعدل دخل المتسوق 
وخاصة ذوي الدخل المتدني كمالذ اقتصادي لتحقيق الرغبة المقرونة بالقدرة بحيث تشكل 

عمى الجودة  النقود في تمك االسواق قوة شرائية من خالل انخفاض االسعار مع الحفاظ
( فقد اوجدت اختالف في درجة تأثير اقبال الزوار 2010والنوعية، وبحسب دراسة لورنتزون)

 عمى التسوق الحدودي بحثا عن منافع اقتصادية تعود لفروقات الدخل بالنسبة لممتسوقين.

وتوافقت الدراسة الحالية ايضا فيما يخص توفر التسوق يوم السبت في المناطق الفمسطينية  .8
( التي 2006النسبة لمزوار باعتباره يوم عطمة لدى المجتمع االسرائيمي مع دراسة فونز)ب

اشارت لوجود ارتباط ما بين قدوم المتسوقين من المانيا عبر الحدود وصوال لألسواق اليولندية 
 وتوفر التسوق لدييم ليوم االحد باعتباره يوم عطمة لدى االلمان.

ع الدراسات السابقة فيما يخص درجة اقبال المتسوقين عمى كما توافقت الدراسة الحالية م .9
( 2010التسوق الحدودي بحثا عن المتاجر المتنوعة، حيث وجدت كل من دراسة مووزماير)
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( بوجود ارتباط جوىري ما بين حركة 2011( ودراسة سيومز)2011ودراسة دبميو وآخرون)
 السمع والخدمات.تنقل المتسوقين عبر الحدود وتنوع المتاجر التي تقدم 

بان لحركة التسوق الوافدة من  USAID(2009)وتوافقت الدراسة الحالية مع دراسة  .10
ليا تأثير عمى الحركة التجارية في مدن الضفة واالقتصاد الفمسطيني، فقد  1948فمسطينيي 

مميون دوالر في مدينة جنين في  3.4بان حجم االنفاق السنوي يقارب  USAIDبينت دراسة 
والتي كانت بداية لفتح المعابر بشكل جزئي لحركة المتسوقين، اما الدراسة  2009سنة 

مميون دوالر والتي شممت كل مدن الضفة  219 الحالية فقد اظيرت بان حجم االنفاق يقارب
مع انفتاح حر لحركة المعابر مع المركبات الخاصة ايضا مما يظير  2013الغربية لسنة 

دن الضفة الغربية. واتفقت الدراستين ايضا بان لعوامل الجذب حجم تنامي ىذه الظاىرة في م
التالية تأثير عمى قرار الزوار بالتوجو لمضفة الغربية مثل : انخفاض االسعار لبعض السمع 

 والقرب الجغرافي والحوافز غير المادية كزيارة االقرباء.

 خصوصية ىذه الدراسة

ت السابقة في تأثير العوامل عمى حركة انتقال بالرغم من التشابو بين ىذه الدراسة والدراسا
لعوامل ا المتسوقين حدوديا، اال ان ليذه الدراسة خصوصية تميزىا عن باقي الدراسات، فقد شكمت

إلى  1948 فمسطينييتوافد رسم مالمح نمط وشكل ىاما في  واالجتماعية واالقتصادية مرتكزا
كون ، من حيث النسيج االجتماعي، والذي لم يكن حاضرا بالدراسات السابقة مدن الضفة الغربية

كيانا واحدا مترابطا، غرافية واحدة كانت قبل ستة عقود شعب واحد في منطقة جل ناتفئ الكيانان
فحالة النسيج  ،سياسية مختمفة جراء االحتالل االسرائيميدوات أل انخضعالى ان اصبح الكيانان ي

أضف لذلك طبيعة قات المصاىرة والقرابة انعكس عنيا عالقات اقتصادية، االجتماعي وعال
المتفوق عمى  زء من االقتصاد الكمي اإلسرائيميىو جوالذي ، الداخل االقتصاد الفمسطيني في

مقارنة  بالداخل نالتفاوت الكبير في القدرة الشرائية لمفمسطينيياالقتصاد الفمسطيني، وبالتالي فان 
لفمسطينية، يجعل اسواق الضفة الغربية مالذا اقتصاديا ليم، من حيث انخفاض مع االراضي ا
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االسعار وجودة المنتجات وتنوعيا، باإلضافة لتوفر االماكن الترفييية، وسيولة النفاذ لمضفة 
الغربية عدا عن القرب الجغرافي، حيث تشكل بمجمميا عوامل جذب لتوافد الزوار الى الضفة 

 الغربية.

 الممتحقين بالجامعات الفمسطينية(: 1948فيما يخص )الطالب من فمسطينيي ثانيا : 

الدور اظيرت نتائج الدراسة الحالية وبالتوافق مع الدراسات السابقة اىمية االنفاق الطالبي و 
قطاع التعميم من القطاعات االساسية ، حيث يعد معبو الجامعات في االقتصادتاالقتصادي الذي 
بحسب دراسة  االقتصادية وخمق فرص عمل واالنتاج في المممكة المتحدةلمبنية التحتية 

(Economic- UK, 2012 ) ، قوة ير والمساىمة في الناتج المحمي، و جذب عائدات التصدوبالتالي
 .في توليد النشاط االقتصادي ىذا القطاع وفعاليتو

يتعدى االنفاق المباشر في ان تأثير الجامعة ب (Steinacker, 2005)وتوافقت النتائج مع دراسة 
المجتمع الى انفاق اخر غير مباشر، ينصب في المناطق المحيطة بالجامعة والمجاورة ليا والى 
قطاعات اقتصادية اخرى مختمفة من خالل النشاط الذي يبديو الطالب من انشطة بعد ساعات 

 .الدراسة التي يمكن ان تساعد عمى تنشيط المنطقة المحيطة بمرافقيا

صمة بالنفقات واالثر ذات ثار آمجامعة لان ب( Kelly et al, 2009دراسة )فقت ايضا مع وات
 المضاعف عمى االقتصاد المحمي، ويتأثر ايجابيا كمما زاد عدد الطالب في الجامعة، حيث يزداد
االنفاق عمى السمع والخدمات المحمية، وارتفاع العمالة في قطاع التجزئة والخدمات باإلضافة الى 

 انتعاش البيئة المحمية.

النفقات لمطالبية الى حيث قسمت  (Ambargis, 2011)وانسجمت الدراسة الحالية مع دراسة 
، حيث يقل انفاق الطالب غر المقيمين والفارق لممقيمين في السكن وغير المقيمين منونفقات طالبية 

النفقات االخرى عمى الطعام عمق بوكان ىناك تباين باالنسجام فيما يتاالكبر ىو االنفاق عمى السكن. 
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والمشروبات والترفيو والبنزين والكيرباء واليواتف والخدمات العامة وتصوير الكتب والكتب 
 .الحالقة والخدمات الصحيةوالقرطاسية، وىناك مصاريف اقل تواترا مثل 

 السياسات االقتصادية واالنفاقية 2.5

 اوال : فيما يخص )التسوق الحدودي(:

عند االطالع عمى النتائج التي توصمت الييا الدراسة ضمن النماذج الثالثة : عدد مرات الزيارة 
معدل االنفاق السنوي نجد انيا تنسجم الى حد ما فيما يخص  –معدل االنفاق بالزيارة الواحدة  –

الزيارة  معدل االنفاق بالزيارة ومعدل االنفاق السنوي ضمن اتجاه واحد، اما فيما يخص عدد مرات
فنجد تباين بالنتائج مع النماذج االخرى محوره االساسي انو ليس لكل عممية زيارة يصاحبيا نشاط 
تسوقي او خدماتي بينما النشاط التسوقي والخدمي ينطوي عمييا زيارة او عدة زيارات لممكان المراد 

ي اتجاه تأثيرىا عمى ممارسة النشاط فيو، وبالرغم من ذلك جاءت بعض المتغيرات منسجمة تماما ف
 النماذج الثالثة وىي:

 :المعنوية احصائيا عمى المتغيرات التابعة ضمن اتجاه واحد: ممخص نتائج الدراسة لممتغيرات المستقمة 1.1جدول 

 المتغيرات المستقلة رمز المتغير التبويب

 المتغير التابعاتجاه التأثير على 

عدد 

مرات 

 الزيارة

معدل 

االنفاق 

 بالزيارة

معدل 

االنفاق 

 السنو 

 ايجابي ايجابي ايجابي استخدام المركبات الخاصة X17a عبر الحدود وسيلة النقل

 مؤشرات الغرض من زيارة

x20a ايجابي ايجابي ايجابي التسوق 

x20e ايجابي ايجابي ايجابي قضاء عطلة أسبوعية 

 ايجابي ايجابي ايجابي والخدماتانخفاض أسعار السلع  x22a مؤشرات السلع والخدمات

 

بينت نتائج الدراسة الحالية ان لدرجة االىتمام بالتعامل مع الفواتير الضريبية اثناء التسوق 
تأثير عمى معدالت االنفاق باألسواق المحمية حيث تباينت التأثيرات ما بين ايجابي وسمبي عمى 
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المتسوقين بالحصول عمى الفواتير الضريبية ألسباب االنفاق، فقد ابرزت النتائج انو كمما زاد اىتمام 
مختمفة ادى ذلك الى التغيير في معدل االنفاق، فكمما زاد حرص المتسوق بالحصول عمى الفواتير 
الضريبية بالمشتريات بشكل عام اثناء التسوق وخاصة لمنزل المتسوق او بسبب طمب ابرازىا عمى 

ي عمى معدل االنفاق، بينما كان ألىمية الحصول عمى الفاتورة المعابر االسرائيمية اثر ذلك بشكل سمب
اثناء التسوق لمشغل المتسوق الخاص او لضمان ممكية السمعة او السترداد قيمة السمعة واستبداليا 

 او لمحفاظ عمى حق المستيمك تأثير ايجابي عمى معدالت االنفاق.

 

نحو اقتصاد  1948اقتصاد فمسطينيي توصمت الدراسة لحجم التدفقات النقدية الواردة من 
الضفة الغربية نتيجة لحركة التسوق من خالل تقدير حجم االنفاق السنوي لعينة الدراسة عمى السمع 

مميون دوالر، وتم تقدير  6.4( والتي بمغت حوالي 7.4ضمن منيجية واضحة كما ورد في جدول )
مميون دوالر، والذي  143.7مغت حوالي حجم االنفاق السنوي لمجتمع الدراسة عمى السمع والتي ب

 63968% من قيمة الصادرات الفمسطينية لمجانب االسرائيمي المرصودة لمسمع والبالغة 22.5يمثل 
 1948التسوق الحدودي من قبل زوار فمسطينيي ظاىرة مما يعزز بان . 2012مميون دوالر لسنة 

بحكم ما تفرضو ي السجالت الرسمية فاقتصادا غير ممحوظا أو مرئيا في االسواق المحمية تعد 
باعتبارىا نوع من  عمى شطري الخط األخضر والفروقات االقتصاديةالجغرافيا من القرب المكاني 

 انواع الصادرات الفمسطينية لمجانب االسرائيمي.

 

 69%16وبافتراض خضوع التدفقات النقدية ليذه الظاىرة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 
توقع االيرادات الضريبية التي من الممكن ان تحصل من جراء ظاىرة التسوق  بشكل كمي، فيمكن

 ( : 2.5كما ىو مبين بالجدول رقم ) 2013لسنة 
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 نسبة ضريبة القيمة المضافة في المناطق الفمسطينية. 
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 :: ممخص تقديرات االثر الضريبي من جراء ظاىرة التسوق لمسمع والخدمات 3.1جدول 

 ايرادات ضريبية مجتمع الدراسة العملة دوالر $

 %06ضريبة القيمة المضافة  االنفاق السنو / شيكلمعدل  اوجه االنفاق

 0099979944 143,737,153 مجموع انفاق سلعي

 0099769788 74,854,926 مجموع انفاق خدمات

 3499749733 218,592,080 االجمالي العام

 2013وتشير المعطيات المتوفرة عن حجم االيراد الضريبي )ضريبة القيمة المضافة( لسنة 
( بان االيراد المفترض 2.5مميون دوالر، ووفقا لمتقديرات الواردة بالجدول رقم ) 852.370فعميا بمغ 

مميون دوالر، أي ان عممية التحصيل الفعمي  35فقط ىي  1948سنويا من ظاىرة تسوق فمسطينيي 
ط من % وذلك فق4لضريبة القيمة المضافة جراء حركة التسوق ممكن ان تزيد االيراد الضريبة بنسبة 

، عدا عن االثار االخرى المترتبة عمى اليدر الحاصل في بنود اخرى 1948جراء تسوق فمسطينيي 
من االيرادات الضريبية كضريبة الدخل ايضا، بالرغم من التزام المتاجر بدفع ضريبة القيمة المضافة، 

التجاري، وبالتالي  اال انو يوجد شريحة كبيرة من المتاجر ال تقوم بالتصريح الفعمي عن حجم نشاطيا
تتيرب من دفع ضريبة الدخل، وتشير النتائج انو وفي حال تم اخضاع ىذه الظاىرة ضمن 

( ان يكون نصيب سنة 2.5التحصيالت الضريبية فيتوقع وحسب التقديرات الواردة في جدول )
 .والرمميون د 900من االيراد الضريبي من ضريبة القيمة المضافة فقط من النشاط السمعي  2013

 الممتحقين بالجامعات الفمسطينية(: 1948ثانيا : فيما يخص )الطالب من فمسطينيي 

 ةوتوصمت الدراسة الحالية الى العوامل الجاذبة بالبيئة الفمسطينية والطاردة في البيئة اإلسرائيمي
ىو  الفمسطينيةالجامعات في اللتحاق الطمبة بالجامعات الفمسطينية، وكان بمجمميا ان التوجو لمتعميم 

امتحانات كتوّجو قسري، أي أنو يأتي كخيار ثان بسبب العراقيل المختمفة التي تواجو الطالب العرب 
( وسيولة القبول بالجامعات الفمسطينية، حيث تتطمب بعض المواضيع مثل البسيخومتري)القبول 

 .ات اإلسرائيميةمعّدالت عالية في الجامع ةالمساند يةالطبالعموم والصيدلة و  طب االسنان

                                                           
70

 معطيات من وزارة المالية الفمسطينية. 
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توزيع الطالب العرب من الداخل الفمسطيني في الجامعات الفمسطينية ويتضح ذلك من خالل 
استنادا الى موضوع الدراسة والتخصص فيظير ان الطالب العرب الذين يدرسون في الجامعة 

جدول رقم يعرض و االمريكية في جنين يفّضمون دراسة مواضيع الطب المساند وطب االسنان، 
  .مواضيع دراسة الطالب العرب في الجامعة االمريكية في جنين( 3.5)

3119-3112عام الدراسي لممواضيع دراسة الطالب العرب في الجامعة االمريكية في جنين : 2.1جدول 
71: 

 النسبة عدد الطالب الدراسة عيضامو الجامعة

 الجامعة العربية األمريكية

 %1.1 19 الحقوق

 %1.0 17 اإلدارية والماليةالعلوم 

 %76.4 1,292 العلوم الطبية المساندة

 %5.0 85 العلوم واآلداب

 %0.4 6 تكنولوجيا المعلومات

 %16.0 271 طب األسنان

 %100 1,690 المجموع

وعمى عكس الجامعة االمريكية في جنين فان الطالب العرب من الداخل الفمسطيني يدرسون في 
تدريسية مثل مواضيع التربية والشريعة  -مواضيع وتخصصات ذات توجيات تربوية جامعة الخميل

 االسالمية ومواضيع التعميم المدرسية.

3119-3112عام الدراسي لم الخميلجامعة مواضيع دراسة الطالب العرب في : 9.1جدول 
72: 

 النسبة عدد الطالب الدراسة عيضامو الجامعة

 جامعة الخليل

 %3.5 42 اآلداب

 %70.2 833 التربية

 %0.6 7 التمريض

 %0.7 9 التمويل واإلدارة

 %0.8 10 الزراعة

 %23.3 277 الشريعة

 %0.3 4 الصيدلة

 %0.5 6 العلوم والتكنولوجيا

 %100 1,187 المجموع

من المعطيات المّبينة في الجدول يتّضح عمى االغمب بان انتساب قسم كبير من الطالب العرب 
بحسب معطيات دائرة و لجامعة الخميل ينبع من دراسة مواضيع الشريعة االسالمية والمغة العربية. 
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 المصدر نفسو 
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العالي  وا بالتوّجو إلى التعميمأ، يمكن أن نستنتج أن العرب لم يبد199573اإلحصاء المركزية لمعام 
في إسرائيل فعميًا إال بعد مرور سنوات عمى انتياء الحكم العسكري الذي فرض عمييم حتى منتصف 

 .الستينيات. أما قبمو فقد كان معظم االكاديميين )وىم قّمة( من المدرسين ومعممي المدارس فقط

تيا طالب ال يوجد جامعة في الوسط العربي في الداخل تمثل في تشكيالوباإلشارة لما سبق، 
توجد ست  ، حيثفي الحراك االجتماعيركنًا اساسيًا التعميم العالي  عرب الداخل، حيث يعتبر

ة، ىي: الجامعة العبرية في القدس، جامعة تل أبيب، جامعة حيفا، جامعة بن جامعات إسرائيمية رئيس
ويشّكل الطالب  «.التخنيون»غوريون في بئر السبع، جامعة بار إيالن، ومعيد اليندسة التطبيقية 

في المئة تقريبًا من مجمل الطالب في الجامعات االسرائيمية عامة. وتبرز  10العرب نسبًة تقارب 
إال أن الحقيقة تفيد ، فيياالمرتفعة بسبب نسبة الطالب العرب « جامعة حيفا»من بين ىذه الجامعات 

، بسبب الحراك الطالبي ةفي المئة من مجمل الطالب في الجامع 17بأنيم ال يشكمون إال نسبة 
فجامعة بن غوريون، « جامعة تل أبيب»في القدس، ثم « الجامعة العبرية»العربي الواضح، تمييا 
خارج مجتمعاتيم  عمى الجامعات 48تدفق طالب عرب . وتشكل ظاىرة 74وأخيرًا جامعة بار ايالن

اإلسقاطات المحتممة، التعميمية  باإلضافة الى، في الداخل المجتمع العربيفي إلى إسقاطات 
تحصيل االعتراف بشيادات طالب ة، كما توجد العديد من العقبات بية واالقتصاديوالتربوية والثقاف

 .الخارج

 رؤيا مستقبمية 3.5

 1948بتوصيف الزوار المتسوقين والطالب من فمسطينيي منا في ىذه الدراسة لقد ق 
الممتحقين بالتعميم العالي بالضفة الغربية، من خالل دراسة العوامل المؤثرة عمى سموكيم، وتفسير 
العالقة بين العوامل الشخصية واالقتصادية والعوامل االخرى المؤثرة عمى قرارات سموكيم، وتمكنا من 
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١ٔغبْ  15اٌضالصبء  - 48اٌؼذد "، ، صىخ انذٌن ال صىخ نهى" فٍغط١ٓ " اإلعشائ١ٍ١خ خؽ١بح اٌطبٌت اٌؼشثٟ فٟ األوبد١ّ٠ عش٠ذح اٌغف١ش، "  
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انماط االنفاق المصاحبة لزيارة الضفة الغربية والتعميم العالي فييا، فقد  تقدير جزء ىام من محددات
مميون دوالر، وحجم 139.41 توصمت الدراسة الى حجم انفاق المتسوقين السنوي المقدر بحوالي 

 مميون دوالر. 55االنفاق السنوي لطمبة التعميم العالي بحوالي 

والضفة الغربية دون  1948بين فمسطينيي  ويتضح من الدراسة ان شكل العالقة االقتصادية
رعاية رسمية، وابرز العوامل التي تؤثر عمييا سيطرة المنظومة االسرائيمية وتحكميا في معظم محاور 
العالقة بين الجانبين، من خالل تحديد وتيرة ونماذج اواصر التبادل التجاري واالقتصادي 

حيث  ،بالداخل والضفة الغربية نلشرائية لمفمسطينييواالجتماعي، وكذلك التفاوت الكبير في القدرة ا
لمفرد في الضفة  قرابة خمسة أضعاف 1948لفمسطينيي معدل الناتج المحمي لمفرد الواحد  بمغ

. اال انو ىناك اىتمام رسمي في جانب ، والدخل الشيري لمعائالت قرابة ثالثة أضعافالغربية
ترجم الى خطة عمل او متابعة رسمية من المؤسسات العالقات االقتصادية بين الطرفين، دون ان ي

الفمسطينية في كال الطرفين، ونجد ان المبادرات شحيحة والبرامج معدومة تقريبا. ويتضح انو ال يوجد 
تصور رسمي او خطة عمل رسمية لدى السمطة الفمسطينية او لدى القطاع الخاص لمتعامل 

 غير التواصل مستوىاشارت مصادر مختمفة "بان . وقد 75االقتصادي مع الفمسطينيين في الداخل
 الداخل فمسطينيي من األموال لرؤوس المتوفرة االستثمارية الفرص من العديد ىناك بحيث مرض،
 األعمال وسيدات األعمال رجال بين ما واقتصادية استثمارية عالقات وأية، فمسطين في لتوظيفيا

 لو سيكون الفمسطينية األراضي في األعمال وسيدات األعمال ورجال إسرائيل في( العربي بالوسط)
 .76"المالية والفوائد بالربح الجميع عمى سيعود كبير ومالي اقتصادي أثر

واقتصرت العالقة االقتصادية بين الجانبين عمى القطاع الخاص واالفراد، باإلضافة الى 
االستيالك العائمي والفردي لمسمع والخدمات السياحية والعالقات التجارية، ولكنيا عادة ما تكون من 
 قبل رجال اعمال عرب من الداخل ومنظمات اقتصادية او تجارية من مناطق الضفة الغربية بيدف
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 .2011"،اشكال واشكانٍاخ انتىاصم االقتصادي انحانً تٍن انفهسطٍنٍٍن فً فهسطٍن انتارٌخٍحشؾبدح ، اِطبٔظ، ٚسلخ ثؾض١خ، "  
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 .2011، ا٠بس 48خجش صؾفٟ، ِغٍخ ِبٌىُ، ِغٍخ االلزصبد ٚاالػّبي اٌؼشث١خ اٌٛؽ١ذح فٟ اٌجالد، اٌؼذد   
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تحسين امكانيات التعاون االقتصادي. وىناك محاوالت لرفع مستوى التعاون والتبادل االقتصادي بين 
رجال األعمال العرب في منطقة النقب عشرات وفد من عقد لقاء بين  2012الجانبين، ففي سنة 

منطقة الخميل، برعاية رئيس غرفة تجارة  –ورجال اعمال من الضفة الغربية  48داخل أراضي 
 2012، وفي صيف 77وصناعة محافظة الخميل، واتفق الطرفان عمى رفع سقف التعاون االقتصادي

اقيم معرض لممنتوجات الفمسطينية بمدينة الناصرة، بيدف تشجيع شراء المنتوجات الفمسطينية، 
عة مؤسسة بال تريد في رام اهلل )مركز التجارة الفمسطيني( بالتعاون مع غرفة تجارة وصنابمبادرة من 

شركة تضم المنتجات الغذائية المتنوعة والمنتجات الحرفية النسائية  42الناصرة والجميل وبمشاركة 
والتراث الفمسطيني واألثاث الفاخر الفمسطيني ومنتجات الصابون النابمسي من زيت الزيتون الصافي 

حم والخميل وسمفيت والكثير من السمع الفمسطينية عالية الجودة من رام اهلل ونابمس وجنين وبيت ل
 .78وطولكرم وأريحا والقدس

بضع  ال يتجاوز 48ما بين الجانب الفمسطيني وعرب ن حجم التبادل التجاري حتى اآلن إ
عشرات ماليين الدوالرات بينما يبمغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والسمطة الفمسطينية أكثر من 

 .79ثالثة مميارات دوالر معظمو صادرات إسرائيمية

بالمقابل فان انحصار العالقات بمجال االستيالك يأتي باألساس عمى حساب استيالك 
تجار فمسطيني الداخل من البمدات العربية، والذي يؤثر سمبا عمى اقتصاد الداخل، اذ نجد ان 

يشكون من  48األغذية عمى أنواعيا وأصحاب الورشات وعيادات األسنان وغيرىا داخل أراضي 
 .80ب إقبال الجميور عمى أسواق الضفة الغربية بحثا عن التسوق والترفيوضعف السوق بسب

وينجم عن ذلك تبعيات سمبية اذا ما تم التعويل فقط عمى االستيالك كالتباطؤ في المرافق 
 االقتصادية الكبيرة.

                                                           
 .05/1/4104"، الجزٌرة نت، الخليل والجليل77 تعاون االشقاء المفقود" عواودة، ودٌع،  77

c28e732f1045-95e8-48f0-ff20-http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/3c9c29e2 

 
 .0/1/4104 ،القدس جرٌدة ،"شركة من الضفة 93الناصرة : معرض للمنتجات الفلسطينية بمشاركة  " ،خبر صحفً  78

http://www.alquds.com/news/article/view/id/381482 
 نفسه. المصدر  79
 نفسه. المصدر  80
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ان االكتفاء باستغالل فمسطيني الداخل النعاش اسواق الضفة الغربية باعتبارىم محركا لعجمة 
االقتصاد الفمسطيني فحسب، يترتب عميو ابعاد كثيرة، حيث ان االقتصاد يعتبر رافعة لمنضال 
والصمود بالنسبة لمفمسطينيين، اال ان االحتالل لم يتخل يوما عن مساعي الييمنة االقتصادية 

أداة ردع وعقاب، وبقاؤه متحكما بشكل العالقة االقتصادية وقدرتو عمى وقفيا متى شاء تشكل ك
، (81)الجممةإغالق حاجز خطورة دائمة عمى االقتصاد المحمي، وقد اشارت مصادر مختمفة ان 

بات ىاجًسا رئيًسا ألصحاب المحالت التجارية والمطاعم في مدينة جنين، العتماد المدينة عمى 
المعبر يشل الحركة االقتصادية في %، ان اغالق 70بنسبة فاقت  48ر من فمسطينيي الزوا

%، ألن الحركة االقتصادية معتمدة عمى الزوار من الداخل المحتل من 90المدينة بنسبة تصل لر
، واشارت مصادر اخرى الى 82بائع عربة الترمس حتى بقية التجار، فيم شريان المدينة النابض

عمى الزوار من مدينة جنين تعتمد ر يعتبر كارثة ويكبد التجار خسائر، حيث ان اغالق المعب
% منيم 70يبقى  48ألف زائر من أراضي  16الداخل، وثمانية آالف سيارة أسبوعًيا تنقل نحو 

 توأشار ، في جنين والبقية ينتقمون لمتسوق في المدن األخرى ليشكموا حركة اقتصادية نشطة
%، خاصة 60في جنين يدعم االقتصاد بشكل يصل إلى  1948سطيني إلى أن وجود فمالمصادر 

 شارت المصادر الىوأ في قطاع األلبسة والمطاعم والصحة الغذائية، تحديًدا يومي السبت واألحد.
أن العديد من المحالت التجارية خاصة المطاعم التي تعتمد عمى فمسطيني الداخل بشكل رئيس 

، دفع بعض ”الجممة“إغالق . واشارت مصادر اخرى الى ان 83برستغمق أبوابيا أيام إغالق المع
ن المبيعات لديو و المطاعم لإلغالق وتعطيل العاممين فييا،  % لكن يبقى 50تتراجع بنسبة “ا 

                                                           
ٌدخل آالف الفلسطٌنٌٌن من والذي ٌدخل  ،ٌعتبر من الحواجز المهمةو شمال شرق جنٌناسرائٌلً عسكري  : حاجزالجلمةحاجز   81

 الداخل المحتل إلى مناطق شمال الضفة، مما ٌشكل ازدهارا تجارٌا فً مدن شمال الضفة وخاصة جنٌن 
 .04/2/4102بلدٌة جنٌن ولٌد ابو موٌس، دنٌا الوطن،  رئٌس "،ق الجلمةاقتصاد جنين يترنح بعد قرار إغال"زٌود، مصعب،   82

جنٌن علً بركات، دنٌا الوطن، -الغرفة التجارٌة رئٌس "،اقتصاد جنين يترنح بعد قرار إغالق الجلمة"زٌود، مصعب،   83
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العمل مستمرًا فيو نتيجة الشيرة التي يتمتع بيا المطعم ولتوافد الناس عميو من المحافظة وقراىا، 
 .84بوابيافي حين أن مطاعم أخرى تغمق أ

الممتحقين بالتعميم العالي في الضفة الغربية، فتشير النتائج الى  48وبالنسبة لطالب عرب   
الممتحقين  48ازدياد وتيرة اعداد الطمبة الممتحقين بشكل مضطرد، حيث بمغ عدد الطمبة من عرب 

طالبا وطالبة، في حين بمغ في السنة  54حوالي  2007-2006بالتعميم العالي لمسنة الدراسية 
طالبا وطالبة، فنحن بصدد ظاىرة تدلل عمى اىمية التعميم  35177حوالي  2014-2013الدراسية 

المستفيد الكبير من ظاىرة الدراسة  أنالعالي في المجتمع العربي في اسرائيل، فقد اظيرت النتائج 
% من مجمل طالب عرب الداخل الدارسين في الجامعة العربية 70ىن الطالبات بنسبة بمغت 

مريكية وجامعة الخميل، وىو ما يعود ألسباب اجتماعية وحضارية ودينية، وخاصة ان الفتيات اال
ينتسبن لتعمم مواضيع ذات ىيبة اجتماعية وتعبر عن ميولين الطبيعي، كالعموم الطبية المساندة 

%. وىو 92.2وطب االسنان، حيث شكمت نسبة الطالب ممن يدرسون ىذه التخصصات ما نسبتو 
من فرصة تنافسين في سوق العمل مع الرجال العرب ولربما سوق العمل االسرائيمية عامة.  ما يزيد

% من الطالب في جامعة الخميل يمولون دراستيم 22فبينت الدراسة بان نسبة اما في جامعة الخميل 
% يعممون اثناء الدراسة، وذلك لخصوصية طبيعة الدوام 51من خالل عمل ذاتي، وان نسبة 

وىما الجمعة  0122في جامعة الخميل والتي تخصص يومين في األسبوع فقط لطالب الجامعي 
العمل خمسة ايام في  0122يتسنى لطمبة  أيوالسبت وباقي ايام االسبوع لطالب الضفة الغربية، 

 األسبوع.

كما ان سيولة القبول في جامعات الضفة الغربية مقارنة مع الجامعات االسرائيمية جعمت الطمبة 
مون بالدراسة دون عوائق كونيا توفر مناخًا مناسبًا من لغة عربية وقرب جغرافي وبالتالي مواصمة يقب

حقيم في التعميم العالي، وتوصمت الدراسة الى ان الرغبة االولى في االلتحاق كانت لجامعة اسرائيمية 

                                                           

صاحب مطعم القدس، دنٌا الوطن،  -ناصر طرطاوي "،اقتصاد جنين يترنح بعد قرار إغالق الجلمة"زٌود، مصعب،   84
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قسري، أي انو يأتي لمعظم الطمبة المجيبين وان التوجو لمتعميم في الجامعات الفمسطينية ىو توجو 
 كخيار ثاٍن بسبب عقبات القبول بالداخل كامتحان القبول بالجامعات االسرائيمية "البسيخومتري".   

وبالرغم من التدفقات النقدية المتحققة والمنافع االقتصادية التي تصب في دفع عجمة االقتصاد 
بية، اال ان وتيرة الزيارة في اعداد المحمي جراء ظاىرة توافد الطالب لمتعميم العالي في الضفة الغر 

الطالب العرب في الجامعات الفمسطينية قد يؤدي الى حدوث بطالة بين خريجي ىذه الجامعات 
 مستقبال في الوسط العربي في الداخل.
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات. 6

 لتوصيات المتعمقة بأسئمة الدراسةالنتائج وا 1.6   

الفصل عرضا الىم النتائج والتوصيات التي توصمت الييا الدراسة، فقد اجابت  يتناول ىذا
الى مناطق الضفة  0122الدراسة عمى فكرة اساسية وىي تحديد معالم الزوار الوافدين من فمسطينيي 

الغربية وخاصة المتسوقين منيم، وكذلك طمبة التعميم العالي الممتحقين بالجامعات الفمسطينية، 
عمى حوافزىم ودوافعيم ومحددات سموكيم ، سواء أكانت شخصية، او اقتصادية او متعمقة والتعرف 

 بعوامل اخرى، وكانت اىم النتائج عمى النحو التالي:

عمى اسواق الضفة الغربية والذي تم قياسو من خالل بناء  0122 فمسطينييان محددات اقبال  (0
االنفاق بالزيارة الواحدة، ومعدل االنفاق  ثالثة نماذج بمتغيرات تابعة )عدد الزيارات، ومعدل

السنوي( وكانت تتعمق بعوامل شخصية واجتماعية مؤثرة فييا، ومنيا: الجنس، والمكانة داخل 
الشخصي واالسري، وبحسب العاممين في االسرة، وعدد افراد االسرة، والفئة العمرية، والدخل 

فة ومكان سكن االقارب، وقطاع العمل. الضىم، والتعميم، وبوجود اقارب ليم في األسرة وعدد
وقت وتكمفة وضيق الوتتعمق المحددات بعوامل اقتصادية كانخفاض اسعار السمع والخدمات 

السفر لموصول لمضفة ووسيمة النقل والتعامل مع الفواتير الضريبية، وتتعمق المحددات بعوامل 
جمام والراحة، ميمات اخرى كالغرض من الذىاب لمضفة ان كان من اجل )لمتسوق، االست

رسمية/عمل، معالجة طبية، قضاء عطمة اسبوعية، زيارة االقارب/االصدقاء(، وبعوامل تتعمق 
باألنشطة التسوقية )المطاعم، الخضار والفاكو، المواد التموينية، اطباء االسنان، تصميح 

ع وجودة السمع المركبات، المفروشات واالثاث(، وبعوامل تتعمق بمؤشرات السمع والخدمات )تنو 
والخدمات، وحسن تعامل موظفي المبيعات والخدمات(، وبعوامل تتعمق بمؤشرات منطقة التسوق 
)توفر التسوق يوم السبت، تنوع المتاجر، النظافة والترتيب بالمتجر، وجود متاجر جذابة ومميزة، 

 تعدد االماكن الترفييية، بيئة مريحة لمتسوق(.
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في الجامعات الفمسطينية تتعمق بعوامل رئيسة  0122 فمسطينييان محددات التحاق طالب  (4
 كافية البجروت شيادة، وكون وصعبة عالية االسرائيمية لمجامعات القبول شروطمؤثرة فييا وىي: 

. الداخل في بيا معترف الفمسطينية الجامعات شيادات، الفمسطينية بالجامعات لاللتحاق
 الجامعات في والديني الوطني االنتماء تعزيزوىي: باإلضافة لعوامل مساعدة مؤثرة فييا 

 التي التخصصات توفر، الفمسطينية الجامعات في عميا شيادة لنيل التعميم مواصمة، الفمسطينية
 ثقافي محيط، الفمسطينية الجامعات في العربية بالمغة التعميم، الفمسطينية الجامعات في ترغبيا

، الفمسطينية الجامعات في رفيع اكاديمي مستوى، الفمسطينية الجامعات في مناسب وحضاري
، قميمة االسرائيمية الجامعات في القبول فرص، لمقبول معيار السيخومتري عالمة اعتماد عدم

في  التمييز، اريد الذي التخصص في التسجيل عمى تساعدني لم السيخومتري في العالمة
 الجامعات في المحاضرين مع الطالب عالقة، االسرائيمية الجامعات في العرب بحق المعاممة

، الفمسطينية الجامعات في الدراسة عمى يشجع الداخل في العربي المجتمع، ممتازة الفمسطينية
 الجامعات في المناىج صعوبة، الفمسطينية الجامعات في الدراسة اثناء الداخل في لمعمل امكانية

 لمجامعات الجغرافي القرب، عالية االسرائيمية الجامعات في الجامعي القسط تكمفة، االسرائيمية
 انخفاض، الفمسطينية الجامعات في نسبيا منخفضة القبول شروط، االقامة مكان من الفمسطينية
 .الفمسطينية الجامعات في  الدراسية المصاريف

مميون  401سة لمجتمع الدرا 4103بينت نتائج الدراسة ان الحجم االجمالي العام لإلنفاق لسنة  (3
من  %8كما تمثل ، 85مجمل الصادرات الفمسطينية السمعية والخدمية % من13وتمثل  دوالر،

مميون  005 ، وتراوحت تمك التدفقات ما بين الحد االدنى بقيمة86حجم تجارة التجزئة الفمسطينية
مميون  022مميون دوالر، حيث تضمنت انفاق سمعي بقيمة  340دوالر والحد االعمى بقيمة 

مميون  52مميون دوالر، وانفاق خدمي بقيمة  400مميون دوالر وبحد اعمى  55دوالر بحد ادنى 
 التسوقظاىرة مما يعزز بان  مميون دوالر. 001مميون دوالر وبحد اعمى  21دوالر بحد ادنى 

بحكم ما  اقتصادا ممحوظٍ  باتفي االسواق المحمية  1948 فمسطينييالحدودي من قبل زوار 
                                                           

85
 . رام اهلل فمسطين. "14. رقم " 2013كتاب فمسطين االحصائي السنوي  .1023الفمسطيني، لإلحصاء المركزي الجياز 
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من  اً باعتبارىا نوع عمى شطري الخط األخضر والفروقات االقتصاديةفرضو القرب المكاني ي
، والذي ولكنو غير مدرج في السجالت الرسمية انواع الصادرات الفمسطينية لمجانب االسرائيمي

الجباية الضريبية  وبفرضينعش اسواق الضفة الغربية، ويعد محركا لعجمة االقتصاد الفمسطيني. 
عمى ىذه التدفقات، فيمكن توقع االيرادات الضريبية التي  87%16لضريبة القيمة المضافة بنسبة 

الي حو  2013من المفترض ان تحصل عمييا السمطة الفمسطينية من جراء ظاىرة التسوق لسنة 
 .ميون دوالرم 35

في  0122 فمسطينييمن انفاق طالب من حجم التدفقات النقدية الواردة بينت الدراسة ان  (4
مميون دوالر حيث تضمن انفاق  22.055الجامعة االمريكية في جنين وجامعة الخميل بمغت 

مميون دوالر  23.430% وانفاق خارجي بقيمة 44مميون دوالر بنسبة  00.221داخمي بقيمة 
 %.52بنسبة 

 الية:الى إجمالي االنفاق الذي تم تغطيتو في ىذا البحث والمتمثل بالقطاعات التتوصمت الدراسة 
 :تقديرات االنفاق لمجتمع الدراسة عمى الخدمات حسب البنود التالية: ممخص 1.1جدول 

 دوالر شيكل البيان

 00895909989 87493689308 انفاق الزوار المتسوقين

 5590079066 09990549000 انفاق الطالب على خدمات التعليم العالي

 0099999999 4099999999 االنفاق على قطاع الفنادق

 495999999 0597599999 االنفاق على قطاع تأمين المركبات

 09990999046 0900090709539 اجمالي االنفاق السنو 

 2013( ان اجمالي التدفقات النقدية المقدرة لسنة 1.6وبينت الدراسة كما ىو وارد في جدول )
مميون دوالر  290مختمفة بحوالي جراء حركة توافد زوار فمسطينيي عمى الضفة الغربية ألغراض 

مميون دوالر  55مميون دوالر، و 219توزعت ما بين انفاق المتسوقين عمى السمع والخدمات بقيمة 
مميون دوالر عمى القطاع الفندقي، وكان ليم نصيب من قطاع تأمين  12عمى قطاع التعميم العالي، 

 الر.مميون دو  4.5المركبات الغير مسجمة بالمناطق والبالغة 
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كانت اكثر  0122 فمسطينييان العوامل المؤثرة عمى معدل انفاق زوار الى توصمت الدراسة و 
ثابتة تعكس تكاليف  ةمن العوامل المؤثرة عمى عدد مرات زيارتيم لمضفة الغربية، وذلك لكون الزيار 

عمى عدد  بغض النظر عن الغرض من الزيارة، بينما االنفاق يتأثر بعوامل تفوق العوامل المؤثرة
اال انو يوجد تداخل فيما بينيا كون عممية االنفاق يصاحبيا زيارة، وليس كل زيارة  .الزيارات

 بالضرورة يصاحبيا انفاق.

سنة نادرا ما يأتون الى الضفة الغربية  31لغاية  40وافرزت النتائج بان الفئة العمرية من  .0
ىذه الفئة غير ويعزى ذلك لكون تأثيرىا سمبي عمى عدد مرات الزيارة لمضفة الغربية،  أي

مرتبطة بشكل وثيق بالضفة الغربية لعدة اسباب منيا: بسبب الفجوة التي حصمت اثناء 
انتفاضة االقصى )االنتفاضة الثانية( والتي تخمميا اغالق لممناطق لسنين عدة وكون ىذه 

انت في تمك االحداث جديدة المنشأ فمم تتعرف عمى مناطق الضفة سنة( ك 31-40الفئة )
اسوة باألجيال السابقة، وكذلك انخفاض المسؤولية بالنسبة ليم كون اغمبيم غير متزوجين 
ومرتبطين بواقع اسري يضع عمى كاىميم مسؤولية والتزام اسري، عدا عن عدم ارتباطيم 

المجمل اثرت ىذه الفئة عمى عدد مرات الزيارة بعالقة مصاىرة من مناطق الضفة الغربية، وب
بشكل سمبي، فعمى القطاع الخاص تقديم عروض ضمن برامج محفزة تستيدف ىذه الفئة 

سنة  20الستدراجيم نحو اسواق الضفة الغربية، بينما استحوذت الفئات العمرية ألكثر من 
االسرية  ةمسؤوليعمى اعمى معدالت انفاق اكثر من الفئات العمرية االدنى بحكم ال
% من الزوار 52واالجتماعية ليذه الفئة مقارنة بالفئات الدنيا االخرى، حيث تبين ان نسبة 

 متزوجون وىذا مؤشر عمى كون التسوق ذو طابع عائمي اسري.

آالف شيكل اكثر من فئات الدخل العميا،  1وكان االنفاق لفئات الدخل الشخصي ألقل من  .4
%، وىذا يفسر اعتماد ىذه الفئات من الدخل عمى 11زوار حوالي وتتراوح نسبتيم من بين ال

االسواق في الضفة الغربية اكثر من الفئات االخرى كون النقود ال تشكل بالنسبة ليم قوة 
شرائية وبالتالي يجدون في أسواق الضفة المالذ االقتصادي لمتكيف مع مستوى الدخل، بينما 
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ى االسواق بالضفة الستطاعتيا ان تتكيف مع مستوى الفئات االخرى يكون اعتمادىا اقل عم
 االسعار في إسرائيل والوسط العربي ىناك.

مع الفقرة الثالثة في كون متغير المستوى التعميمي لممتسوقين ثانوي  4و  0وانسجمت الفقرة  .3
فقد شكمت ىذه الشريحة حجم انفاق اعمى، فقد بمغ نسبة المجيبين من ىذه الفئة فما دون، 

%، ويعزى ذلك لكون معدل تحصيل ىذه الفئة لمدخل ادنى منو مقارنة بالفئات 12 حوالي
المتعممة االخرى، وبالتالي ال تشكل النقود قوة شرائية تكفي حاجتيم بالداخل ويتم تعويض 
ذلك من خالل اعتمادىم بشكل متفاوت نسبيا عمى التسوق من اسواق الضفة الغربية ذات 

كما افاد تقرير كيدمي ، الداخلعنو باألسواق االسرائيمية في  مجملاالسعار المنخفضة بال
% عن االسواق 41االسرائيمي بان اسعار المنتجات في االسواق االسرائيمية تزيد بنسبة 

 المشابية المحيطة.

اظيرت النتائج ان االنفاق السنوي لمذكور يزيد عنو لإلناث، وذلك لكون الذكور االكثر  .2
سبة االكبر ىم المسؤولون عن االسرة. وكذلك اظيرت النتائج انو حضورا خالل العام والن

 ىناك عالقة طردية بين معدل االنفاق وعدد افراد االسرة. 

% من الزوار يأتون الى الضفة ما بين )مرة اسبوعيا، واكثر من مرة 54بينت الدراسة ان  .2
ا متباين من فترة اسبوعيا(، وىم االقل انفاقا من بين الفئات االخرى التي يكون حضورى

% من الزوار مركبات خاصة لمتنقل وصوال لمضفة، والذي اثر 13ألخرى زمنيا، ويستخدم 
بالزيادة عمى معدالت االنفاق، مما يدلل بان لمبعد الجغرافي اثر جوىري عمى معدل االنفاق، 
ويتضح ذلك من خالل انخفاض االنفاق لمفئة ممن يستنفذون وقت لموصول الى الضفة 

من ساعة الى ساعتين. فعمى الجيات  المختصة العمل عمى تحسين البنية التحتية تصل 
 من طرق وممرات مؤدية الى الضفة الغربية الستقطاب عدد اكبر من الزوار.  

لضفة كان بالدرجة االولى الى القدوم بينت الدراسة بان الغرض الرئيس لغالب الزوار من ا .1
% منيم ىدفيم من الزيارة ىو التسوق، وىذا 52ان من اجل التسوق، حيث اظيرت النتائج 

% من الزوار 23يفسره فروقات الدخل واالسعار، يميو زيارة االقرباء واالصدقاء، فقد تبين ان 
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ليم اقرباء بالضفة عدا عن روابط النسب بسبب المصاىرة، يميو االستجمام والراحة فقد 
الستجمام اثناء قدوميم لمضفة، وان % من الزوار ييتمون بأجواء ا20اظيرت النتائج ان 

 تقوم أن الدراسة فتوصيييتمون بقضاء عطمة اسبوعية في الضفة الغربية. منيم % 21
الخاص  والقطاع والبمديات التجارية الغرفو  في السمطة كوزارة االقتصاد ولةالمسؤ  الجيات

واألجواء  الظروف تحسين لدراسة عمل وورشات ندوات بعقد المدني المجتمع مع باالشتراك
 عمى اقتصادي مردود ذات ياكون وتعزيزىا الظاىرة ىذه عمى المحافظة شأنيا من التي

 . المجتمع المحمي

لمطاعم من بين االنشطة الممارسة وذات التأثير االيجابي في اقبال زوار وكان الذىاب الى ا .5
المطاعم اثناء % من الزوار ييتمون بارتياد 23لضفة حيث تبين ان الى المذىاب  0122

% باىتماميم بإصالح المركبات في كراجات 13وعبر الزوار بنسبة زيارتيم الضفة الغربية. 
كان لنشاط تصميح المركبات اثر جوىري في ازدياد معدالت  الضفة الغربية، في الوقت الذي

اصالح المركبات ال  لكونويعزى ذلك كان لو اثر سمبي عمى عدد مرات الزيارة،  ،االنفاق
يأخذ الشكل التكراري اال في حاالت استثنائية في حال تعطل المركبة او انيا بحاجة لصيانة 
عامة وبالتالي يحصل ان تمر فترة من الوقت ال تحتاج المركبة لإلصالح، عدا عن كون 

ك كفالة الشركة المصنعة، وكذلسيارات حديثة تكون صيانتيا عمى اغمب الزوار يمتمكون 
صدور قانون اسرائيمي يحظر عمى المركبات االسرائيمية تمقي خدمة االصالح في الضفة 

 .الغربية

واظيرت النتائج ان من ابرز العوامل الجاذبة فيما يخص السمع والخدمات فكانت النخفاض  .2
االسعار وتنوع السمع والخدمات، وكذلك جودة السمع ولحسن التعامل من قبل موظفي 

عات. فتوصي الدراسة بمتابعة قضية إلزام التجار بإشيار االسعار وعدم الخدمات والمبي
 التالعب بيا، وعمى التجار تنويع المنتوجات السمعية المعروضة.

وبينت النتائج ان خصائص منطقة التسوق ليا تأثير في اقبال الزوار المتسوقين من  .1
، وتنوع المتاجر ، حيث اظيرت النتائج ان توفر التسوق يوم السبت0122فمسطينيي 
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ونظافتيا، ووجود متاجر جذابة ومميزة، وتعدد أماكن الترفيو تؤثر في قرار قدوميم ومعدل 
% من الزوار يعتقدون بان الظروف المحمية تعتبر بيئة 22انفاقيم بشكل متفاوت، وتبين ان 

 مريحة لمتسوق.

من قبل الزوار من ان لدرجة االىتمام بالتعامل مع الفواتير الضريبية توصمت الدراسة و  .01
تأثير عمى معدالت االنفاق باألسواق المحمية حيث لو اثناء التسوق  1948فمسطينيي 

تباينت التأثيرات ما بين ايجابي وسمبي عمى االنفاق، فقد ابرزت النتائج انو كمما زاد اىتمام 
تير الضريبية ألسباب مختمفة ادى ذلك الى التغيير في معدل المتسوقين بالحصول عمى الفوا

االنفاق، فكمما زاد حرص المتسوق بالحصول عمى الفواتير الضريبية بالمشتريات بشكل عام 
اثناء التسوق وخاصة لمنزل المتسوق او بسبب طمب ابرازىا عمى المعابر االسرائيمية اثر 

، بينما كان يد من التكمفة في نظر المتسوقكونيا تز  ذلك بشكل سمبي عمى معدل االنفاق
ألىمية الحصول عمى الفاتورة اثناء التسوق لمشغل المتسوق الخاص او لضمان ممكية 
السمعة او السترداد قيمة السمعة واستبداليا او لمحفاظ عمى حق المستيمك تأثير ايجابي عمى 

% من 22نت النتائج ان وبي .كونيا تعتبر منفعة من وجو نظر المتسوق معدالت االنفاق
، فتوصي متميزةىي متاجر المحالت التي تصدر فواتير الزوار المتسوقين يعتقدون بان 

 الدراسة المتاجر باعتماد نظام الفواتير في التعامالت التجارية.

 يات المتعمقة بالسمطة الفمسطينيةالتوص 2.6   

 جوىري عمى تأثير إلى ذلك يؤدي األسعار انخفاض في االىتمام زاد كمما أنو الدراسة بينت (1
 فيجب أن ، طردية العالقة أن أي الغربية الضفة أسواق إلى 48 فمسطيني من الزوار توافد
األسعار  إشيار تفعيل خالل من األسعار عمى رقابة بوضع لةالمسؤو  الرقابية الجيات تقوم
 .المحمي االقتصاد إنعاش في تسيم كونيا الظاىرة ىذه عمى لمحفاظ الزوار استغالل وعدم

ومتابعة  1948 فمسطينييانشاء ادارة تابعة لوزارة االقتصاد الوطني لمعناية بالمتسوقين من  (2
 كل الشؤون الخاصة بيم.
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برامج توعية لممتسوقين بالتعريف بجمعية حماية المستيمك، وان الحصول عمى الفاتورة تعد  (3
 ضمانة وحماية لممتسوق.

ان ظروف التسوق تشكل عامل جذب لممتسوقين باعتبارىا بيئة وبما ان نتائج الدراسة بينت  (4
مريحة لمتسوق، فتوصي الدراسة السمطة وبالشراكة مع القطاع الخاص والبمديات والجيات 

 المختصة تييئة الظروف المناسبة لتوفير اجواء تسوقية، تمبي رغبات الزوار.
د المحمي، بينما تؤثر سمبا منعشة لالقتصا 1948بينت الدراسة ان ظاىرة تسوق فمسطيني  (5

عمى اقتصاد الداخل، فتوصي الدراسة بتعزيز عالقات التعاون االقتصادي الحقيقي بين 
الضفة الغربية والداخل، من خالل التشبيك االقتصادي لرفع سقف التعاون وتعزيز الشراكة 

ع جاذبية مناخ المميزة بين القطاع العام والخاص واستكمال القوانين والتشريعات الالزمة لرف
االستثمار في فمسطين وخمق بيئة اقتصادية وقانونية لالستثمار في القطاعات االنتاجية 
والخدماتية في المناطق الفمسطينية واالستثمار في االقتصاد الفمسطيني والذي سيكون لو 

 مردود اقتصادي ومالي جيد عمى جموع المستثمرين.
ة االقتصاد الوطني تأخذ باالعتبار االثار المترتبة ان تكون ىناك خطة استراتيجية لدى وزار  (6

عمى االقتصاد المحمي في حال حصل اضطراب في قدوم الزوار او منعيم من الوصول 
لمناطق الضفة الغربية، خصوصا ان ىذه الظاىرة تعتبر عنصرا رئيسيا في تحريك العجمة 

 االقتصادية.

 طينيالفمسالتوصيات المتعمقة بالقطاع الخاص  3.6    

فمسطينيي  من الزوار توافد جوىري عمى أن تنوع السمع والخدمات ذو تأثير الدراسة بينت .1
بان تقوم المتاجر بتنويع السمع والخدمات الغربية، فتوصي الدراسة  الضفة أسواق إلى 1948
 المقدمة.

بينت الدراسة ان انخفاض اسعار السمع والخدمات من عوامل الجذب، فتوصي الدراسة  .2
القطاع الخاص بالحفاظ عمى االسعار بمستوى مقبول، وان يقدموا منتجات محمية قادرة عمى 

 المنافسة السعرية او االستيراد المباشر بدل الشراء عن طريق مستوردين اسرائيميين.
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سنة كونيا الفئة االقل حظا من  30 – 21من  ة العمريةالفئالستدراج تقديم عروض خاصة  .3
 عمى الضفة الغربية. بين الزوار بالتردد

ات الدخل العميا كونيا االقل انفاقا وحضورا من بين الزوار فئالستدراج تقديم عروض خاصة  .4
 لتشجيعيم عمى الحضور والتسوق من مناطق الضفة الغربية.

 االستثمار في قطاع الخدمات كالمطاعم والمنتزىات الترفييية بعد دراسة الطاقة االستيعابية. .5
 .1948الستقطاب الزوار من فمسطينيي  مجانيةتنظيم رحالت  .6
وكون ظاىرة التسوق تؤثر سمبا عمى االقتصاد في الداخل الفمسطيني، فتوصي الدراسة  .7

ليقوموا بالتشبيك االقتصادي مع تجار الداخل لتنويع التجارة، وفتح المجال لمستثمري الداخل 
 بضاعتيم في الضفة الغربية. بتسويق

، الوسط العربيوبسبب عدم توفر جامعة في ، 1948 فمسطينييمن وفيما يتعمق بالطالب  .8
، فتوصي وحجم التدفقات النقدية المتحققة جراء التحاق الطالب بالتعميم العالي الفمسطيني

في الضفة الغربية، تختص بالطالب من خاصة ن إلقامة جامعة ريالدراسة باستقطاب مستثم
فييا من خالل عممية توجيو رشيدة حسب  ، مع تنظيم ابتعاث الدارسين1948 فمسطينيي

 بالمقابل يتم .حاجة المجتمع بالداخل، بحيث تشكل احد مقومات التعميم العالي بالنسبة ليم
التي  عدا عن استقطاب االموال ،بالضفة الغربيةليم توفير الظروف والمناخ المناسب 

ل يمتمكون قوة شرائية ستتحقق جراء ذلك، واثرىا عمى االقتصاد المحمي، كون طالب الداخ
 .ستحقق دخال يفوق الجامعات المحمية االخرى
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 التوصيات المتعمقة بالجيات الدولية 4.6    

الى اسواق الضفة الغربية  1948بينت الدراسة اىمية ظاىرة قدوم الزوار من فمسطينيي  
االقتصاد الفمسطيني، اال انيا والتدفقات النقدية المصاحبة في تحريك العجمة االقتصادية واثرىا عمى 

ان االحتالل لم يتخل يوما عن مساعي الييمنة االقتصادية كأداة ردع تبقى رىينة الظروف السياسية ب
تدفق حركة الزوار وقدرتو عمى وقفيا متى شاء تشكل خطورة دائمة عمى في وعقاب، وبقاؤه متحكما 

تسود من الحين واالخر في المناطق  ، وكذلك تأثير االحداث االمنية التياالقتصاد المحمي
الفمسطينية والتي تمقي بظالليا عمى حرية وحركة الزوار وصوال ألسواق الضفة الغربية وخصوصا ان 

 %، فتوصي الدراسة المجتمع الدولي:80بعض المناطق تعتمد عمى حركة الزوار بنسبة تفوق 

 دولة االحتالل عمى ىذه الظاىرةالعمل عمى تحسين وتييئة الظروف المالئمة لمحد من سيطرة  .1
الضغط عمى دولة االحتالل لتخفيف االجراءات االسرائيمية المتبعة عمى المعابر وصوال لممناطق  .2

 .الفمسطينية

 التوصيات المتعمقة بالباحثين 5.6    

من  1948عمى رأي المتسوقين من فمسطينيي اعتمدت الدراسة في نتائجيا وتوصياتيا  
المقابالت التي اجريت خالل البحث، وبينت الدراسة ان معامل التحديد المرجع كان خالل االستبانة و 

% من العوامل المؤثرة عمى الظاىرة لم تصل الدراسة 9.7% وىو يشير الى ان ىناك حوالي 90.3
لتفسيرىا وىو ما يدعو الباحثين االخرين الى البحث عن ذلك، والمحدد االخر ىو عدم وجود سجالت 

 وبيانات تغطي ىذا الموضوع تمكننا من المقارنة وىو ما يدعو الى ايجادىا.واحصاءات 

اال ان الدراسة استطاعت ان تضيف بعدا جديدا الى دراسات التسوق الحدودي في بيئة  
غير مستقمة وذات ظروف استثنائية كونيا تتعمق بالتسوق من كيان داخل دولة االحتالل نحو كيان 

ت الدراسة معرفتنا بالعوامل المؤثرة عمى قرار الزوار المتسوقين من وسعتحت دولة االحتالل، و 
 وفي ظل غياب األبحاث التي تتناول ىذا الموضوع، بالقدوم الى الضفة الغربية. 1948 فمسطينيي
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تخضع لمنظومة مت الدراسة اول دراسة تجريبية لتأثير العوامل المختمفة عمى منطقة جغرافية قد قدف
 ، اال انيم يتبعون لعادات وتقاليد وثقافة واحدة.واحدة بأدوات مختمفةسيطرة احتاللية 

  توصي الدراسة بإجراء المزيد من االبحاث التي تيدف الى توفير البيانات والمعمومات
لحركة الزوار عمى مدار السنة لتغطي فصول السنة، لمعرفة حجم تأثيرىا عمى االنشطة 

عمى الحركة االقتصادية عمى مدار السنة. وكذلك السمعية والخدماتية، اضافة لتأثيرىا 
في الضفة  1948تسميط الضوء عمى حركة االستثمار القائمة من قبل فمسطينيي 

الغربية لدراسة العوامل المحمية الجاذبة او العوامل االسرائيمية الطاردة من اجل توظيفيا 
 في رسم السياسات االقتصادية.
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 مالحق الدراسة:
 (:Stepwise Regressionالتدريجي  االنحدارتبعا لممتغير التابع عدد مرات الزيارة ) : تحميل متغيرات الدراسة 1.9ممحق 

 النموذج
Unstandardized 

Coefficients 
Std. Error 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 المرونة المعيار  الخطأ Bالمعامالت  متغيرات ورموز الدراسة
 

 الداللة

(Constant) .003 .173 
 

.020 .984 

 متغيرات شخصية
 

X6c 000. 4.331 083. 112. 487. العاملون باألسرة أبناء 

X13f 000. 4.212 091. 065. 272. قطاع العمل عامل 

X13a 000. 4.034 080. 086. 346. قطاع العمل زراعي 

X13e 000. 3.879 072. 092. 356. قطاع العمل أعمال حرة 

X11 003. 3.007 064. 052. 157. يوجد أقارب للمجيب بالضفة 

X5f1  010. 2.575 047. 227. 583. شيكل  03999دخل االسرة أكثر من 

X6b 015. 2.446 050. 060. 146. العاملون باألسرة أب وأم 

X13d  022. 2.306 049. 048. 110. تعليمقطاع العمل 

X4b  001. 3.469- 072.- 039. 136.- سنة 39إلى  00العمر من 

 متغيرات وسيلة النقل
 

x17a 000. 4.411 153. 072. 318. سيارة خاصة 

 الغرض من الزيارة
 

x20a 000. 12.742 565. 028. 359. التسوق 

x20h 001. 3.208 060. 016. 050. زيارة األقارب/األصدقاء 

x20b 007. 2.692 056. 014. 037. االستجمام والراحة 

x20e 085. 1.727 034. 013. 022. قضاء عطلة أسبوعية 

 اهمية االنشطة التسوقية
 

x21c 005. 2.803 1.089 324. 908. المطاعم 

x21e 000. 3.578- 067.- 014. 051.- أطباء األسنان 

x21b 007. 2.737- 1.063- 323. 885.- الخضار والفواكه 

x21f 010. 2.577- 078.- 021. 053.- تصليح المركبات 

 مؤشرات السلع والخدمات
 

x22a 000. 11.528 336. 027. 306. انخفاض أسعار السلع والخدمات 

x22b 006. 2.741 094. 025. 068. تنوع السلع والخدمات 

 مؤشرات منطقة التسوق
 

x23d 000. 5.117 103. 016. 082. تنوع المتاجر 

x23e 002. 3.191 064. 014. 046. النظافة والترتيب المتوفر ة بالمتاجر 

x23a 008. 2.677 054. 013. 035. توفر التسوق يوم السبت 

 مؤشرات الحركة عبر الحدود
 

x24b 000. 3.524 072. 015. 052. الوقت المستغرق بالسفر قليل 

 مؤشرات الفواتير الضريبية
 

x25c 001. 3.398- 066.- 023. 079.- تفضل ان تشتر  السلعة بفاتورة 
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0.899 R Square 0.890 Adjusted R Square 

0 Sig. 102.565 F 

 
 

 
Dependent Variable: عدد مرات الزيارة 

 

 (:Stepwise Regressionالتدريجي  االنحدارتبعا لممتغير التابع معدل االنفاق بالزيارة) :تحميل متغيرات الدراسة3.9ممحق 

 النموذج
Unstandardized 

Coefficients 
Std. Error 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 المرونة المعيار  الخطأ Bالمعامالت  متغيرات ورموز الدراسة
 

 الداللة

(Constant) -499.134 45.634 
 

-10.938 .030 

 متغيرات شخصية
 

X4d  000. 11.641 370. 20.654 240.437 سنة 59إلى  40العمر من 

x3 000. 10.130 252. 2.652 26.862 عدد افراد االسرة 

x8a 000. 5.868 146. 17.718 103.973 المستوى التعليمي ثانو  فما دون 

X5b  000. 5.203 130. 10.221 53.178 شيكل 6999إلى  5999الدخل الشخص من 

X13e 000. 4.804 116. 30.302 145.578 قطاع العمل اعمال حرة 

X6a 035. 3.655 112. 13.031 47.625 العاملون باألسرة أب 

X6d 014. 4.447- 122.- 43.369 192.854- العاملون باألسرة أم 

X12d 010. 3.779- 097.- 13.457 50.858- مكان سكن األقارب قرية 

X5f  001. 3.630- 101.- 43.948 159.532- شيكل  9999الدخل الشخصي أكثر من 

X5e  001. 3.601- 084.- 36.589 131.748- شيكل 9999إلى  8999الدخل الشخصي من 

X5c1  000. 3.169- 080.- 10.552 33.436- شيكل 9999إلى  7999دخل االسرة من 

X6f 000. 2.441- 068.- 20.186 49.270- العاملون باألسرة أب وابناء 

 والوقت والمستغرق للوصولمؤشرات المسافة 
 

x15e 000. 8.120 326. 17.798 144.532 مرة واحدة كل شهرين 

x17a 000. 4.887 115. 9.845 48.107 سيارة خاصة 

x15a 000. 3.649- 095.- 41.198 150.320- أكثر من مرة أسبوعيا 

x18c  000. 3.507- 079.- 17.688 62.025- ساعة 0إلى  0من 

 الزيارةالغرض من 
 

x20d 000. 8.755 235. 3.910 34.228 المعالجة الطبية 

x20e 015. 4.168 117. 3.675 15.317 قضاء عطلة أسبوعية 

x20a 002. 2.430 052. 3.224 7.835 التسوق 

x20i 016. 4.948- 151.- 4.289 21.222- أغراض دينية 

 اهمية االنشطة التسوقية
 

x21f 000. 4.001 135. 4.871 19.487 تصليح المركبات 

x21i 000. 2.946- 083.- 4.840 14.258- المفروشات واألثاث 

 مؤشرات السلع والخدمات
 

x22a 000. 3.990 141. 6.470 25.816 انخفاض أسعار السلع والخدمات 

x22c 000. 2.468 054. 2.892 7.138 جودة السلع والخدمات 

x22e  000. 2.113 053. 3.949 8.343 والخدماتحسن تعامل موظفي المبيعات 

 مؤشرات منطقة التسوق
 

x23h 000. 3.768 106. 4.927 18.562 بيئة مريحة للتسوق 

x23g 000. 3.658 101. 4.699 17.191 تعدد األماكن الترفيهية 
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x23e 000. 2.591 059. 3.284 8.509 النظافة والترتيب المتوفر ة بالمتاجر 

 عبر الحدودمؤشرات الحركة 
 

x24b 000. 4.167 099. 3.490 14.544 الوقت المستغرق بالسفر قليل 

 مؤشرات الفواتير الضريبية
 

x25d 000. 6.427 193. 6.246 40.142 تحصل على الفاتورة لضمان ملكية السلعة 

x25b 000. 5.133 165. 7.077 36.321 تحصل على فاتورة في البضاعة التي تشتريها لمشغلك الخاص 

x25f 032. 4.712 127. 6.681 31.480 تحصل على الفاتورة إلمكانية استرداد قيمة السلعة او استبدالها 

x25g 000. 4.346 121. 5.859 25.459 حصولي على الفاتورة عند شراء أ  سلعة يحفظ حقي كمستهلك 

x25h 040. 6.495- 169.- 5.128 33.304- تحرص على الفاتورة بسبب طلب ابرازها على المعابر 

x25a 003. 4.718- 152.- 6.736 31.779- تحصل على فاتورة في البضاعة التي تشتريها للمنزل 

0.870 R Square 0.854 Adjusted R Square 

0 Sig. 53.443 F  

 
 Dependent Variable: معدل االنفاق بالزيارة الواحدة 

معدل االنفاق  Xتبعا لممتغير التابع معدل االنفاق السنوي ) عدد مرات الزيارة سنويا  : تحميل متغيرات الدراسة 2.9ممحق 
 (:Stepwise Regressionالتدريجي االنحداربالزيارة ( )

Coefficients
a
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for 
B 

Model 
B 

Std. 
Error 

Elasticity 
Lower 
Bound Upper Bound 

(Constant) -619.046 169.404   -3.654 .000 -952.291 -285.801 

x8a 3530.899 3150.728 000. 34.573 1.174 96.630 3340.814 المستوى التعليمي ثانو  فما دون 

x5b شيكل 6999الى  5000  الدخل الشخصي من  1622.707 62.076 .674 26.141 .000 1500.594 1744.821 

x22a 364.471 245.373 000. 10.073 259. 30.272 304.922 انخفاض أسعار السلع والخدمات 

x20a 133.168 40.467 000. 3.685 078. 23.562 86.818 التسوق 

x3 140.576 48.522 000. 4.041 087. 23.398 94.549 عدد افراد االسرة 

x1a  االجتماعية اعزبالحالة  -230.170 58.796 -.072 -3.915 .000 -345.831 -114.509 

x23h 113.159 26.773 002. 3.187 075. 21.957 69.966 بيئة مريحة للتسوق 

x23g 64.384 1.861- 064. 1.857 033. 16.838 31.262 تعدد االماكن الترفيهية 

x22c 864.859 290.406 000. 3.956 072. 146.011 577.633 جودة السلع والخدمات 

X5c1  شيكل 9999إلى  7999دخل االسرة من  -123.206 60.869 -.036 -2.024 .044 -242.945 -3.466 

x25h  المعابر على برازهاإلتحرص على الفاتورة   -84.391 24.242 -.062 -3.481 .001 -132.079 -36.702 

X4d  سنة 59إلى  40العمر من  159.669 44.463 .065 3.591 .000 72.203 247.135 

x20e 96.221 24.417 001. 3.305 072. 18.251 60.319 قضاء عطلة أسبوعية 

x17a 120.552 27.347 002. 3.121 070. 23.690 73.949 سيارة خاصة 

x12d 111.644- 497.749- 002. 3.105- 055.- 98.138 304.696- مكان سكن االقارب قرية 

x5e  شيكل 9999الى  8999الشخصي من الدخل  -272.883 134.512 -.036 -2.029 .043 -537.488 -8.278 

x11 427.617 87.265 003. 2.976 055. 86.509 257.441 يوجد اقارب للمجيب بالضفة 

x22e 80.274 11.761 009. 2.643 049. 17.414 46.017 حسن تعامل موظفي المبيعات والخدمات 

x18c  ساعة 0الى  0من  -37.367 15.615 -.043 -2.393 .017 -68.085 -6.649 

x21e 5.436- 74.609- 023. 2.276- 041.- 17.582 40.022- أطباء األسنان 

 R Square 2,673 7,356 908. 5,014 المجموع
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مقسوما على معدل افراد  9969894مجتمع الدراسة 
 570االسرة 

174,385 .903 Adjusted R Square 174,385 174,385 

 F 466,117,952 1,282,718,059 163.958 874,418,006 شيكل

 Dependent variable : 116,529,488 320,679,515السنو معدل االنفاق  218,604,501 دوالر

مرات الزيارة، معدل : نتائج الدراسة والمتضمنة كل المتغيرات المستقمة واثرىا عمى المتغيرات التابعة الثالثة )عدد  9.9ممحق 
 االنفاق في الزيارة الواحدة، معدل االنفاق السنوي(

 التبويب
رمز 

 المتغير
 المتغيرات المستقلة

 المتغير التابع

عدد 

مرات 

 الزيارة

معدل 

االنفاق 

 بالزيارة

معدل 

االنفاق 

 السنو 

 مؤثرات شخصية

X0 غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر محافظة التسوق 

X1  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر ذكرالجنس 

X1_1 غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر بلد االقامة 

X1A سلبي غير مؤثر غير مؤثر الحالة االجتماعية اعزب 

X1B غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر الحالة االجتماعية متزوج 

X2A غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر المكانة داخل األسرة أب 

X2B  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر داخل األسرة أمالمكانة 

X3 ايجابي ايجابي غير مؤثر عدد افراد االسرة 

X4B  غير مؤثر غير مؤثر سلبي سنة 39إلى  00العمر من 

X4C  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر سنة 49إلى  30العمر من 

X4D  ايجابي ايجابي غير مؤثر سنة 59إلى  40العمر من 

X4E  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر سنة 69إلى  50العمر من 

X4F غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر العمر اكبر من ستون عام 

X5B  ايجابي ايجابي غير مؤثر شيكل 6999إلى  5999الدخل الشخص من 

X5C  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر شيكل 7999إلى  6999الدخل الشخصي من 

X5D  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر شيكل 8999إلى  7999من الدخل الشخصي 

X5E  سلبي سلبي غير مؤثر شيكل 9999إلى  8999الدخل الشخصي من 

X5F  غير مؤثر سلبي غير مؤثر شيكل  9999الدخل الشخصي أكثر من 

X5B1  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر شيكل 7999إلى  5999دخل االسرة من 

X5C1  سلبي سلبي غير مؤثر شيكل 9999إلى  7999من دخل االسرة 

X5D1  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر شيكل 00999إلى  9999دخل االسرة من 

X5E1  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر شيكل 03999إلى  00999دخل االسرة من 

X5F1  غير مؤثر غير مؤثر ايجابي شيكل  03999دخل االسرة أكثر من 

X6a  غير مؤثر ايجابي غير مؤثر باألسرة أبالعاملون 

X6b غير مؤثر غير مؤثر ايجابي العاملون باألسرة أب وأم 

X6c غير مؤثر غير مؤثر ايجابي العاملون باألسرة أبناء 

X6d غير مؤثر سلبي غير مؤثر العاملون باألسرة أم 

X6e غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر العاملون باألسرة  أم وأبناء 

X6f غير مؤثر سلبي غير مؤثر العاملون باألسرة أب وابناء 
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x7 غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر عدد األبناء العاملون 

x8a ايجابي ايجابي غير مؤثر المستوى التعليمي ثانو  فما دون 

x8b غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر المستوى التعليمي دبلوم 

x8c غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر المستوى التعليمي بكالوريوس 

x8d غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر المستوى التعليمي ماجستير 

X9 غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر المجيب مواليد الداخل 

X10 غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر زوج/ة المجيب مواليد الداخل 

X11 ايجابي غير مؤثر ايجابي يوجد أقارب للمجيب بالضفة 

X12b غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر مكان سكن األقارب مدينة 

X12c غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر مكان سكن األقارب مخيم 

X12d سلبي سلبي غير مؤثر مكان سكن األقارب قرية 

X12e غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر مكان سكن األقارب مدينة، مخيم 

x12f غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر مكان سكن األقارب مدينة قرية 

X12g غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر مكان سكن األقارب مخيم، قرية 

X13a غير مؤثر غير مؤثر ايجابي قطاع العمل زراعي 

X13b غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر قطاع العمل صناعي 

X13c  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر قطاع العمل تجار 

X13d  غير مؤثر غير مؤثر ايجابي العمل تعليمقطاع 

X13e غير مؤثر ايجابي ايجابي قطاع العمل أعمال حرة 

X13f غير مؤثر غير مؤثر ايجابي قطاع العمل عامل 

X13h غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر ال اعمل 

X14a غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر صاحب العمل إسرائيلي 

X14b  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر فلسطينيصاحب العمل 

X14c غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر صاحب العمل المجيب نفسه 

 عدد مرات الزيارة

x15a غير مؤثر سلبي غير مؤثر أكثر من مرة أسبوعيا 

x15b غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر مرة واحدة أسبوعيا 

x15c غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر مرة واحدة كل أسبوعين 

x15d غير مؤثر ايجابي غير مؤثر مرة واحدة كل شهر 

x15e غير مؤثر ايجابي غير مؤثر مرة واحدة كل شهرين 

 المسافة حتى الوصول

x16a  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر كيلو متر 09اقل من 

x16b  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر كيلو متر 09إلى  09من 

x16c  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر كيلو متر 39إلى  09من 

x16d  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر كيلو متر 49إلى  39من 

x16e  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر كيلو متر 49أكثر من 

 ايجابي ايجابي ايجابي سيارة خاصة X17a وسيلة النقل

 الوقت للوصول

x18a مؤثرغير  غير مؤثر غير مؤثر اقل من نصف ساعة  

x18b غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر من نصف ساعة  إلى ساعة 

x18c  سلبي سلبي غير مؤثر ساعة 0الى  0الوقت للوصول من 

 فترة الزيارة
x19a  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر ساعات 3اقل من 

x19b  غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر ساعات 5إلى  3من 

 ايجابي ايجابي ايجابي التسوق x20a مؤشرات الغرض من زيارة
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x20b غير مؤثر غير مؤثر ايجابي االستجمام والراحة 

x20c غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر مهمات رسمية/اجتماعات 

x20d غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر المعالجة الطبية 

x20e ايجابي ايجابي ايجابي قضاء عطلة أسبوعية 

x20f غير مؤثر مؤثرغير  غير مؤثر عمل 

x20h غير مؤثر غير مؤثر ايجابي زيارة األقارب/األصدقاء 

x20i غير مؤثر سلبي غير مؤثر أغراض دينية 

 مؤشرات االنشطة التسوقيه

x21a غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر األلبسة واألحذية 

x21b غير مؤثر غير مؤثر سلبي الخضار والفواكه 

x21c غير مؤثر مؤثر غير ايجابي المطاعم 

x21d غير مؤثر سلبي غير مؤثر المواد التموينية 

x21e سلبي غير مؤثر سلبي أطباء األسنان 

x21f غير مؤثر ايجابي سلبي تصليح المركبات 

x21g غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر األماكن الترفيهية 

x21h غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر تعليم وتدريب 

x21i غير مؤثر سلبي غير مؤثر المفروشات واألثاث 

 مؤشرات السلع والخدمات

x22a ايجابي ايجابي ايجابي انخفاض أسعار السلع والخدمات 

x22b غير مؤثر غير مؤثر ايجابي تنوع السلع والخدمات 

x22c ايجابي ايجابي غير مؤثر جودة السلع والخدمات 

x22d غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر مصداقية وكفاءة مزود  الخدمات 

x22e ايجابي ايجابي غير مؤثر حسن تعامل موظفي المبيعات والخدمات 

x22g غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر تتوفر مطاعم ومرافق مختلفة 

x22j غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر تتأثر بالحمالت الدعائية للمتاجر 

 مؤشرات منطقة التسوق

x23a  غير مؤثر غير مؤثر ايجابي يوم السبتتوفر التسوق 

x23b غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر تتوفر شبكة طرق مؤهلة وجيدة 

x23d غير مؤثر غير مؤثر ايجابي تنوع المتاجر 

x23e غير مؤثر ايجابي ايجابي النظافة والترتيب بالمتاجر 

x23f غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر وجود متاجر جذابة ومميزة 

x23g ايجابي ايجابي غير مؤثر تعدد األماكن الترفيهية 

x23h ايجابي ايجابي غير مؤثر بيئة مريحة للتسوق 

 التنقل عبر الحدود

x24a غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر القرب من مكان اإلقامة 

x24b غير مؤثر ايجابي ايجابي الوقت المستغرق بالسفر قليل 

x24c غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر إلى الضفة انخفاض تكلفة الوصول 

X24e غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر التواصل مع األهل واألقرباء واالصدقاء 

 التعامل مع الفواتير الضريبية

x25a غير مؤثر سلبي غير مؤثر تحصل على فاتورة في البضاعة التي تشتريها للمنزل 

x25b  غير مؤثر ايجابي غير مؤثر تشتريها لمشغلك الخاصتحصل على فاتورة في البضاعة التي 

x25c غير مؤثر غير مؤثر سلبي تفضل ان تشتر  السلعة بفاتورة 

x25d غير مؤثر ايجابي غير مؤثر تحصل على الفاتورة لضمان ملكية السلعة 

x25f غير مؤثر ايجابي غير مؤثر تحصل على الفاتورة إلمكانية استرداد قيمة السلعة او استبدالها 

x25g غير مؤثر ايجابي غير مؤثر حصولي على الفاتورة عند شراء أ  سلعة يحفظ حقي كمستهلك 

x25h غير مؤثر سلبي غير مؤثر تحرص على الفاتورة بسبب طلب ابرازها على المعابر 
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x25j غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر تبحث عن المحالت التي تصدر فواتير 

x25k   غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر من االسواق الشعبية لعدم اصدارها فواتيرال تشتر 
x25l غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر المحالت المتميزة هي التي تصدر فواتير 

x25m غير مؤثر غير مؤثر غير مؤثر المحالت التي تصدر فواتير تعني انها ملتزمة بجودة السلعة 

 
 الحدودية / تكرار ونسب االجابةأ : االنشطة -1.9ممحق 

 النسبة العدد المسافة للوصول النسبة العدد عدد مرات الزيارة

 %16 58 كيلو 09اقل من  %21 74 اكثر من مرة اسبوعيا

 %23 82 كيلو 09الى  09من  %51 181 مرة اسبوعيا

 %21 74 كيلو 39الى  09من  %18 64 مرة واحدة كل اسبوعين

 %22 78 كيلو 49الى  39من  %4 15 مرة واحدة كل شهر

 %17 60 كيلو 49اكثر من  %4 13 مرة واحدة كل شهرين

 %1 5 غير ذلك
   

 %100 352 االجمالي %100 352 االجمالي

 ب : االنشطة الحدودية / تكرار ونسب االجابة-1.9ممحق 
 النسبة العدد فترة التسوق النسبة العدد الوقت للوصول النسبة العدد وسيلة النقل

 %68 239 اقل من نصف ساعة %31 109 اقل من نصف ساعة %63 191 سيارة خاصة

 %27 96 من نصف الى ساعة %63 222 من نصف الى ساعة %16 86 نقل عام

 %5 17 ساعة 0الى  0من  %5 19 ساعة 0الى  0من  %7 25 تجميع حافلة

 %1 2 اكثر من ساعتين %14 50 حافالت مجانية
   

 %100 352 االجمالي %100 352 االجمالي %100 352 االجمالي

 محاور 1أ : الغرض من الزيارة / -1.9ممحق 
الغرض من 

 الزيارة
 احصاءات

 محاور 5درجة االهمية/ 
 االجمالي

 غير مهم جدا غير مهم عاد  مهم مهم جدا

 التسوق
 352 23 43 23 193 70 العدد

 %100 %7 %12 %7 %55 %20 النسبة

االستجمام 

 والراحة

 352 13 32 23 177 107 العدد

 %100 %4 %9 %7 %50 %30 النسبة

مهمات 

 رسمية/اجتماعات

 352 67 87 98 54 46 العدد

 %100 %19 %25 %28 %15 %13 النسبة

 المعالجة الطبية
 352 41 75 72 100 64 العدد

 %100 %12 %21 %20 %28 %18 النسبة

قضاء عطلة 

 أسبوعية

 352 10 18 11 186 127 العدد

 %100 %3 %5 %3 %53 %36 النسبة

 عمل
 352 148 52 61 53 38 العدد

 %100 %42 %15 %17 %15 %11 النسبة

زيارة 

 األقارب/األصدقاء

 352 98 95 83 40 36 العدد

 %100 %28 %27 %24 %11 %10 النسبة
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 أغراض دينية
 352 42 35 99 71 105 العدد

 %100 %12 %10 %28 %20 %30 النسبة

 تعليم وتدريب
 352 130 120 77 15 10 العدد

 %100 %37 %34 %22 %4 %3 النسبة

 
 محاور 2ب : الغرض من الزيارة / -1.9ممحق 

 احصاءات الغرض من الزيارة
 محاور 3درجة االهمية/ 

 االجمالي
 غير مهم عاد  مهم

 التسوق
 352 66 23 263 العدد

 %100 %19 %7 %75 النسبة

 االستجمام والراحة
 352 45 23 284 العدد

 %100 %13 %7 %81 النسبة

 مهمات رسمية/اجتماعات
 352 154 98 100 العدد

 %100 %44 %28 %28 النسبة

 المعالجة الطبية
 352 116 72 164 العدد

 %100 %33 %20 %47 النسبة

 قضاء عطلة أسبوعية
 352 28 11 313 العدد

 %100 %8 %3 %89 النسبة

 عمل
 352 200 61 91 العدد

 %100 %57 %17 %26 النسبة

 زيارة األقارب/األصدقاء
 352 193 83 76 العدد

 %100 %55 %24 %22 النسبة

 أغراض دينية
 352 77 99 176 العدد

 %100 %22 %28 %50 النسبة

 تعليم وتدريب
 352 250 77 25 العدد

 %100 %71 %22 %7 النسبة

 محاور 1أ : االنشطة التسوقية / -1.9ممحق 
االنشطة 

 التسوقية
 احصاءات

 محاور 5درجة االهمية/ 
 االجمالي

 غير مهم جدا غير مهم عاد  مهم مهم جدا

األلبسة 

 واألحذية

 352 12 17 35 181 107 العدد

 %100 %3 %5 %10 %51 %30 النسبة

الخضار 

 والفواكه

 364 5 7 23 224 105 العدد

 %103 %1 %2 %7 %64 %30 النسبة

 المطاعم
 352 37 44 86 133 52 العدد

 %100 %11 %13 %24 %38 %15 النسبة

 المواد التموينية
 352 11 23 13 201 104 العدد

 %100 %3 %7 %4 %57 %30 النسبة
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 أطباء األسنان
 352 19 45 59 99 130 العدد

 %100 %5 %13 %17 %28 %37 النسبة

تصليح 

 المركبات

 352 36 31 65 108 112 العدد

 %100 %10 %9 %18 %31 %32 النسبة

 تعبئة الوقود
 352 64 109 71 41 67 العدد

 %100 %18 %31 %20 %12 %19 النسبة

المفروشات 

 واألثاث

 352 17 67 127 84 57 العدد

 %100 %5 %19 %36 %24 %16 النسبة

األماكن 

 الترفيهية

 352 4 14 73 96 165 العدد

 %100 %1 %4 %21 %27 %47 النسبة

 محاور 2ب : االنشطة التسوقيو / -1.9ممحق 

 درجة االهمية االنشطة التسوقيه
 محاور 3درجة االهمية/

 االجمالي
 غير مهم عاد  مهم

 األلبسة واألحذية
 352 29 35 288 العدد

 %100 %8 %10 %82 النسبة

 الخضار والفواكه
 352 12 23 329 العدد

 %100 %3 %7 %93 النسبة

 المطاعم
 352 81 86 185 العدد

 %100 %23 %24 %53 النسبة

 المواد التموينية
 352 34 13 305 العدد

 %100 %10 %4 %87 النسبة

 أطباء األسنان
 352 64 59 229 العدد

 %100 %18 %17 %65 النسبة

 تصليح المركبات
 352 67 65 220 العدد

 %100 %19 %18 %63 النسبة

 تعبئة الوقود
 352 173 71 108 العدد

 %100 %49 %20 %31 النسبة

 المفروشات واألثاث
 352 84 127 141 العدد

 %100 %24 %36 %40 النسبة

 األماكن الترفيهية
 352 18 73 261 العدد

 %100 %5 %21 %74 النسبة

 محاور 1: مؤشرات السمع والخدمات /  1.9ممحق 

 احصاءات مؤشرات السلع والخدمات

 محاور 5درجة الموافقة / 

 االجمالي
 غير موافق ال ادر  موافق موافق بشدة

غير موافق 

 بشدة

انخفاض أسعار السلع 

 والخدمات

 352 24 27 41 111 149 العدد

 %100 %7 %8 %12 %32 %42 النسبة

 352 70 64 56 90 72 العدد تنوع السلع والخدمات
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 %100 %20 %18 %16 %26 %20 النسبة

 جودة السلع والخدمات
 352 66 68 54 98 66 العدد

 %100 %19 %19 %15 %28 %19 النسبة

مصداقية وكفاءة مزود  

 الخدمات

 352 46 36 87 112 71 العدد

 %100 %13 %10 %25 %32 %20 النسبة

حسن تعامل موظفي المبيعات 

 والخدمات

 352 34 39 34 178 67 العدد

 %100 %10 %11 %10 %51 %19 النسبة

 مهارة مقدمي الخدمة
 352 27 32 66 133 94 العدد

 %100 %8 %9 %19 %38 %27 النسبة

 تتوفر مطاعم ومرافق مختلفة
 352 14 18 21 165 134 العدد

 %100 %4 %5 %6 %47 %38 النسبة

 تتوفر منتجات تقليدية
 352 55 71 34 103 89 العدد

 %100 %16 %20 %10 %29 %25 النسبة

 تتأثر بالحمالت الدعائية للمتاجر
 352 88 75 102 56 31 العدد

 %100 %25 %21 %29 %16 %9 النسبة

 تتوافر خصومات على المبيعات
 352 44 61 105 76 66 العدد

 %100 %13 %17 %30 %22 %19 النسبة

 تتوافر هناك خدمة ما بعد البيع
 352 65 48 54 142 43 العدد

 %100 %18 %14 %15 %40 %12 النسبة

إمكانية استبدال وترجيع بعض 

 السلع

 352 18 50 53 164 67 العدد

 %100 %5 %14 %15 %47 %19 النسبة

 محاور 1: مؤشرات منطقة التسوق /  9.9ممحق 

 احصاءات مؤشرات منطقة التسوق

 محاور 5درجة الموافقة / 

موافق  االجمالي

 بشدة
 موافق

ال 

 ادر 

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 توفر التسوق يوم السبت
 352 65 89 13 122 63 العدد

 %100 %18 %25 %4 %35 %18 النسبة

 تتوفر شبكة طرق مؤهلة وجيدة
 352 7 42 33 174 96 العدد

 %100 %2 %12 %9 %49 %27 النسبة

متعة التسوق في أجواء األسواق 

 الشعبية

 352 11 10 21 186 124 العدد

 %100 %3 %3 %6 %53 %35 النسبة

 تنوع المتاجر
 352 19 41 13 153 126 العدد

 %100 %5 %12 %4 %43 %36 النسبة

النظافة والترتيب المتوفر ة 

 بالمتاجر

 352 75 76 82 81 38 العدد

 %100 %21 %22 %23 %23 %11 النسبة

 وجود متاجر جذابة ومميزة
 352 46 55 23 122 106 العدد

 %100 %13 %16 %7 %35 %30 النسبة
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 تعدد األماكن الترفيهية
 352 19 29 41 144 119 العدد

 %100 %5 %8 %12 %41 %34 النسبة

 بيئة مريحة للتسوق
 352 23 18 45 163 103 العدد

 %100 %7 %5 %13 %46 %29 النسبة

 محاور 1: مؤشرات الحركة الحدودية /  11.9ممحق 

 احصاءات مؤشرات الحركة الحدودية

 محاور 5درجة الموافقة / 

 االجمالي
 غير موافق ال ادر  موافق موافق بشدة

غير موافق 

 بشدة

 القرب من مكان اإلقامة
 352 26 11 19 193 103 العدد

 %100 %7 %3 %5 %55 %29 النسبة

 الوقت المستغرق بالسفر قليل
 352 43 31 22 172 84 العدد

 %100 %12 %9 %6 %49 %24 النسبة

 انخفاض تكلفة الوصول إلى الضفة
 352 66 51 47 121 67 العدد

 %100 %19 %14 %13 %34 %19 النسبة

 سهولة النفاذ )الوصول( إلى الضفة
 352 24 15 30 170 113 العدد

 %100 %7 %4 %9 %48 %32 النسبة

 التواصل مع االهل واالصدقاء
 352 87 100 37 91 37 العدد

 %100 %25 %28 %11 %26 %11 النسبة

 مؤشرات التعامل مع الفواتير:  11.9ممحق 

 احصاءات مؤشرات التعامل مع الفواتير
 محاور 3درجة القبول/

 االجمالي
 ال احيانا نعم

تحصل على فاتورة في البضاعة التي 

 تشتريها للمنزل

 352 138 70 144 العدد

 %100 %39 %20 %41 النسبة

تحصل على فاتورة في البضاعة التي 

 تشتريها لمشغلك الخاص

 346 194 71 81 العدد

 %98 %55 %20 %23 النسبة

 تفضل ان تشتر  السلعة بفاتورة
 352 63 72 217 العدد

 %100 %18 %20 %62 النسبة

تحصل على الفاتورة لضمان ملكية 

 السلعة

 352 108 43 201 العدد

 %100 %31 %12 %57 النسبة

تحصل على الفاتورة لضمان سالمة 

 السلعة

 352 104 43 205 العدد

 %100 %30 %12 %58 النسبة

تحصل على الفاتورة إلمكانية استرداد 

 قيمة السلعة او استبدالها

 352 202 92 58 العدد

 %100 %57 %26 %16 النسبة

حصولي على الفاتورة عند شراء أ  

 سلعة يحفظ حقي كمستهلك

 352 103 48 201 العدد

 %100 %29 %14 %57 النسبة

تحرص على الفاتورة بسبب طلب 

 ابرازها على المعابر

 352 148 33 171 العدد

 %100 %42 %9 %49 النسبة

 تبحث عن المحالت التي تصدر فواتير
 352 193 49 110 العدد

 %100 %55 %14 %31 النسبة
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ال تشتر  من االسواق الشعبية لعدم 

 اصدارها فواتير

 352 102 76 174 العدد

 %100 %29 %22 %49 النسبة

 المحالت المتميزة هي التي تصدر فواتير
 352 106 57 189 العدد

 %100 %30 %16 %54 النسبة

المحالت التي تصدر فواتير تعني انها 

 ملتزمة بجودة السلعة

 350 129 99 122 العدد

 %99 %37 %28 %35 النسبة
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 استبانة الدراسة فيما يخص )التسوق( (13.9ممحق )
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركررررررررررررررراتو وبعد ،،،

 استبانة                

 

 جامعة القدس                                     

 

 

 

 

 

 كلية الدراسات العليا       

 معهد اإلدارة واالقتصاد     

 

نحو  1991محددات أنماط وأشكال التدفقات النقدية الواردة من اقتصاد فمسطيني إلى دراسة  البحث ييدف ىذا
لتي تؤثر عمى السموك، وذلك بغرض البحث العممي. آمل منكم قراءة تحميل العوامل ا اجل مناقتصاد الضفة الغربية، وذلك 

 إستبانة الدراسة بتمعن، واإلجابة عمى جميع أسئمتيا، لتفي بالغرض الذي أعدت من أجمو، مع رجاء تحري الصدق والدقة.

أن استخداميا آراؤكم ومالحظاتكم ستكون محل االىتمام، وسيكون ليا عظيم األثر في إثراء ىذه الدراسة، عممًا 
سوف يقتصر عمى أغراض البحث العممي، وستعامل بسرية تامة. لذا أرجو منكم التكّرم بتعبئة اإلستبانة المرفقة شاكرًا لكم 

 سمفًا تعاونكم، ومقدرًا استجابتكم.

 

 

 أخوكم الباحث  

 فادي الزقمة

  رقم االستبانة

 المحافظة:

 جنين 

 طولكرم 

 نابلس 

 قلقيلية 

 بيت لحم 

 رام هللا 

 اريحا 

 الخليل 



149 

 

 عند الجواب المناسب (X)الرجاء بعد قراءة البيانات التالية وضع إشارة 

 أوال : البيانات الشخصية :

  (بمد اإلقامة الدائم2 أنثى ذكر (الجنس؟1
     

  غير ذلك متزوج أعزب الحالة االجتماعية؟(3
     

  :عدد أفراد ألسرة(5 احد األبناء األم األب أنت باألسرة؟(4
     

  سنة 91إلى  21 سنة 21إلى  31 سنة 31أقل من  العمر؟(6
     

 91  سنة 11إلى 11  سنة 11إلى  سنة 11أكثر من  
     

  1111إلى  1111 1111إلى  1111 1111أقل من  الدخل الشيري)شخصي(؟(7
     

 1111  1111إلى 1111  9111إلى  9111أكثر من  
     

  9111إلى  1111 1111إلى  1111 1111أقل من  دخل األسرة؟(8
     

 9111  11111إلى 11111  12111إلى  12111أكثر من  
     

 عدد العاممون(11 األبناء األم األب العاممون باألسرة؟(9
     

  بكالوريوس دبموم ثانوي فما دون المستوى التعميمي؟(11
     

 ماجستير دكتوراه   
     

   الضفة الغربية الفمسطيني الداخل أنت من مواليد؟(12
     

   الضفة الغربية الفمسطيني الداخل زوجك/زوجتك من مواليد؟(13
     

   ال نعم ىل لديك أقارب بالضفة؟(14
     

  قرية مخيم مدينة حدد السكن؟(إذا اإلجابة نعم: 15
     

  تجارة صناعة زراعة في أي قطاع أنت تعمل؟(16
     

 تعميم أعمال حرة عامل  
     

 سياحة ال اعمل أخرى  
     

 غير ذلك عمل خاص فمسطيني إسرائيمي رب العمل؟(17

 ، خيار واحد فقطعند الجواب المناسب (X)وضع إشارة األنشطة الحدودية،  برجاء ثانيا : 

 :3112مرات الزيارة إلى الضفة الغربية في سنة ( عدد 1

 أكثر من مرة أسبوعيا 

 ( المسافة من اإلقامة ألقرب معبر)منفذ للضفة الغربية(:3

  كيلو متر 11اقل من 
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 مرة واحدة أسبوعيا 

 مرة واحدة كل أسبوعين 

 مرة واحدة كل شهر 

 مرة واحدة كل شهرين 

 غير ذلك 

  كيلو متر 31إلى  11من 

  كيلو متر 21إلى  31من 

  كيلو متر 91إلى  21من 

  كيلو متر 91أكثر من 

 غير ذلك 

 الضفة الغربية)خيار واحد(:( وسيلة النقل إلى 2

 سيارة خاصة 

 نقل عام 

 تجميع حافلة 

 حافالت مجانية 

 ( الوقت المستغرق للوصول إلى الضفة)خيار واحد(:9

 اقل من نصف ساعة 

 من نصف ساعة  إلى ساعة 

  ساعة 3إلى  1من 

  ساعة 3أكثر من 

( كم تستغرق فترة التسوق بالضفة أثناء الزيارة)خيار 1

 واحد(:

  ساعات 2اقل من 

  ساعات 1إلى  2من 

  ساعات 1أكثر من 

 

 ( عند الجواب المناسب:Xثالثا :أ( ما ىو الغرض من الزيارة لمدن الضفة الغربية التي تقوم بزيارتيا؟ برجاء وضع إشارة )

 غير مهم جدا غير مهم عاد  مهم مهم جدا الغرض من الزيارة:  (أوال

      التسوق 17

      االستجمام والراحة 37

      مهمات رسمية/اجتماعات 27

      المعالجة الطبية 97

      قضاء عطلة أسبوعية 17

      عمل 17

      زيارة األقارب/األصدقاء 17

      أغراض دينية 17

      تعليم وتدريب 97

      غير ذلك 117

117       

( عند الجواب Xوضع إشارة )ثالثا : ب( ما ىي درجة اىمية االنشطة التسوقية اثناء زيارتك لمدن الضفة الغربية؟ برجاء 
 المناسب:
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 غير مهم جدا غير مهم عاد  مهم مهم جدا :سوقيةتال كل من األنشطة أهمية:  (ثانيا

      األلبسة واألحذية 17

      الخضار والفواكه 37

      المطاعم 27

      المواد التموينية 97

      أطباء األسنان 17

      تصليح المركبات 17

      تعبئة الوقود 17

      المفروشات واألثاث 17

      األماكن الترفيهية .9

 ( عند الجواب المناسب:Xمسمع والخدمات؟ ضع إشارة )بدوافع شرائك لرابعا : أ( بين درجة موافقتك عمى المؤشرات التالية المتعمقة 

 غير موافق بشدة غير موافق ال ادر  موافق موافق بشدة مؤشرات السلع والخدمات:  أوال

      أسعار السلع والخدماتانخفاض  17

      تنوع السلع والخدمات 37

      جودة السلع والخدمات 27

      مصداقية وكفاءة مزود  الخدمات 97

      حسن تعامل موظفي المبيعات والخدمات 17

      مهارة مقدمي الخدمة 17

      تتوفر مطاعم ومرافق مختلفة 17

      تتوفر منتجات تقليدية 17

      الدعائية للمتاجرتتأثر بالحمالت  97

      فر خصومات على المبيعاتاتتو 117

 تتوافر هناك خدمة ما بعد البيع 117
     

      إمكانية استبدال وترجيع بعض السلع 137
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 ( عند الجواب المناسب:Xرابعا : ب( بين درجة موافقتك عمى المؤشرات التالية المتعمقة بمنطقة التسوق؟ ضع إشارة )

 غير موافق بشدة غير موافق ال ادر  موافق موافق بشدة منطقة التسوقمؤشرات :  ثانيا

      توفر التسوق يوم السبت 17

      تتوفر شبكة طرق مؤهلة وجيدة 37

      الشعبية األسواق أجواءمتعة التسوق في  27

      تنوع المتاجر 97

      النظافة والترتيب المتوفر ة بالمتاجر 17

      وجود متاجر جذابة ومميزة 17

      تعدد األماكن الترفيهية 17

      بيئة مريحة للتسوق 17

 (Xالحركة عبر الحدود )المعابر( ؟ ضع إشارة ) المؤشرات التالية المتعمقة بتكراررابعا : ج( بين درجة موافقتك عمى 

 غير موافق بشدة غير موافق ال ادر  موافق موافق بشدة مؤشرات تكرار الحركة عبر الحدود:  ثالثا

      القرب من مكان اإلقامة 17

      الوقت المستغرق بالسفر قليل 37

      انخفاض تكلفة الوصول إلى الضفة 27

      سهولة النفاذ )الوصول( إلى الضفة 97

      التواصل مع األهل واألقرباء واالصدقاء 17

 (Xإشارة )شراء من اسواق الضفة الغربية؟، ضع ال عندعمى فاتورة  لحصوال موقفك من: بين  خامسا

 احيانا ال نعم الفواتير الضريبيةالتعامل مع  مؤشرات:  خامسا

    تحصل على فاتورة في البضاعة التي تشتريها للمنزل 17

    تحصل على فاتورة في البضاعة التي تشتريها لمشغلك الخاص 37

    تفضل ان تشتر  السلعة بفاتورة 27

    الفاتورة لضمان ملكية السلعة تحصل على 97

    الفاتورة لضمان سالمة السلعة علىتحصل  17
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    الفاتورة إلمكانية استرداد قيمة السلعة او استبدالها تحصل على 17

    مستهلكك يعند شراء أ  سلعة يحفظ حق اتورةفال حصولي على 17

    براتحرص على الفاتورة بسبب طلب ابرازها على المع 17

    حث عن المحالت التي تصدر فواتيرتب 97

    فواتير اصدارها االسواق الشعبية لعدم شتر  منتال  117

    المحالت المتميزة هي التي تصدر فواتير 117

    جودة السلعةالمحالت التي تصدر فواتير تعني انها ملتزمة ب 137

 ية التالية؟، حدد المبمغ بالشيكلوالخدم يةنماط السمعسادسا : ما قيمة االنفاق عمى اال 

أثناء معدل اإلنفاق على األنشطة التالية  - أ

 الزيارة الواحدة )السلع(:
 )المطاعم، او الفنادق، األطعمة والمشروبات (1

 __________شيكلاو االستراحة ___

 ( المواد التموينية :__________شيكل3

 ( الخضار والفواكه :__________شيكل2

 :__________شيكل ( اللحوم 9

 ( األلبسة واألحذية :__________شيكل1

 :__________شيكل ( األدوات المنزلية1

 ( األدوات الكهربائية :__________شيكل1

 ( التزود بالوقود :__________شيكل1

 ( السلع األخرى:__________شيكل9  

معدل اإلنفاق على األنشطة التالية أثناء  - ب

 الزيارة الواحدة )الخدمات(:

 

 ( خدمات شخصية )أدوات تجميل/ صالون حالقة(1

 شيكل__________ 

 الترفيه :__________شيكل ( األماكن3

 ( أطباء األسنان : __________شيكل2

 ( تصليح المركبات : __________شيكل9

 ( وسائل االتصال :__________شيكل1

 ( خدمات أخرى : __________شيكل1

 

ذا كنت ترغب/أختي  الكريم /أخي  ترغبين بالحصول عمى نسخة الكترونية من /ة  نشكر لك تعاونك معنا وا 

 الدراسة بعد إنجازىا الرجاء كتابة  إيميمك ىنا   _______________________________  وسوف  

 أرسل لك نسخة نيائية إنشاء اهلل

 والسالم عميكم و رحمة اهلل وبركاتو

 5040455550أخوكم  الباحث/فادي الزقمة 
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 استبانة الدراسة فيما يخص )التعميم العالي( (421.ممحق )
 ورحمة اهلل وبركررررررررررررررراتو وبعد ،،،السالم عميكم 

  رقم االستبانة

 الجامعة
 االمريكية 

 الخليل 

 استبانة

 جامعة القدس  

 

 كلية الدراسات العليا

 معهد اإلدارة واالقتصاد

 

في قطاع  1991محددات أنماط وأشكال التدفقات النقدية الواردة من اقتصاد فمسطيني إلى دراسة  البحث ييدف ىذا
تحميل العوامل التي تؤثر عمى السموك، وذلك بغرض البحث العممي. آمل  اجل منالتعميم نحو اقتصاد الضفة الغربية، وذلك 

رض الذي أعدت من أجمو، مع رجاء تحري منكم قراءة إستبانة الدراسة بتمعن، واإلجابة عمى جميع أسئمتيا، لتفي بالغ
 الصدق والدقة.

آراؤكم ومالحظاتكم ستكون محل االىتمام، وسيكون ليا عظيم األثر في إثراء ىذه الدراسة، عممًا أن استخداميا 
لكم  سوف يقتصر عمى أغراض البحث العممي، وستعامل بسرية تامة. لذا أرجو منكم التكّرم بتعبئة اإلستبانة المرفقة شاكراً 

 سمفًا تعاونكم، ومقدرًا استجابتكم.

 

 

 أخوكم الباحث

 1193111112 فادي الزقمة
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 ( عند الجواب المناسبXضع إشارة )البيانات التالية و  الرجاء بعد قراءة

 أوال : البيانات الشخصية :

   انثى ذكر الجنس
 فأكثر 18-20 21-22 23-24 25 العمر.1
  التخصص: الكلية:  اسم الجامعة:.2
 سنة رابعة فأعلى سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى المستوى الجامعي.3
        بلد االقامة في الداخل.4
     الضفة الغربية الداخل مكان الميالد.5
   : عدد افراد اسرتك ال نعم ىل لديك أقارب في الضفة الغربية.6
     ال نعم ىل تعمل اثناء الدراسة.7
   الضفة الغربية القدس اسرائيل اذا كان الجواب نعم، مكان العمل.8
   5000-7000 7001-9000 5000اقل من  دخل االسرة )العملة شيكل(.9
  9001-11000 11001-13000  13000اكثر من   

     ال نعم ىل لديك اقارب ملتحق بالتعليم العالي.10
 غير ذلك االردن القدس الضفة الغربية اسرائيل ىم ملتحقيناذا كان الجواب نعم، اين .11
 كيلومتر  40اكثر من  كيلومتر  31-40 كيلومتر  11-30 كيلو متر  10اقل من  المسافة من محل اقامتك وصوال للجامعة.12
 غير ذلك منحة دراسية عمل ذاتي العائلة التمويل اثناء الدراسة.13

 ( عند الجواب المناسبXضع إشارة )مؤشرات السجل االكاديمي لممرحمة الثانوية والبجروت، برجاء و ثانيا: برجاء تحديد 

 700اكثر من 200-500 500-600 600-700  لم اتقدم لالمتحان سيخومتريبفي الالعام .معدلك 1
 100اكثر من 60-70 71-80 81-90 91-100  في البجروتالعام .معدلك 2
 100اكثر من 60-70 71-80 81-90 91-100  البجروت )باللغة االنجليزية( .معدلك في3
       أدبي  علمي  .الفرع الدراسي في المرحلة الثانوية؟4
   5اكثر من 1  2-3  4-5  .عدد الجامعات التي قدمت لها5
 أخرى  عربية فلسطينية اسرائيلية في الدراسةالرغبة االولى أي من الجامعات التالية كانت .6
     ال نعم .ىل التخصص الذي تدرسو االن يوجد مثلو في جامعات الداخل7

ثالثا : يرجى التكرم بتحديد درجة موافقتك لدور العوامل التي دفعتك الى االلتحاق بالجامعات الفمسطينية مقابل االلتحاق 
 الجواب المناسب( عند Xضع إشارة )بالجامعات االسرائيمية، برجاء و 

 ال اوافق بشدة ال اوافق محايد اوافق اوافق بشدة العامل
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           شروط القبول للجامعات االسرائيلية عالية وصعبة       .1

           فرص القبول في الجامعات االسرائيلية قليلة       .2

           صعوبة المناىج في الجامعات االسرائيلية       .3

           عدم االرتياح للتعلم باللغة العبرية       .4

           عدم الخدمة في الجيش تدفع لاللتحاق بالجامعات الفلسطينية       .5

           التمييز بالمعاملة بحق العرب في الجامعات االسرائيلية       .6

           عاليةتكلفة القسط الجامعي في الجامعات االسرائيلية        .7

           خومتري لم تساعدني على التسجيل في التخصص الذي اريدهيالعالمة في الس       .8

           شروط القبول منخفضة نسبيا في الجامعات الفلسطينية       .9

           مستوى اكاديمي رفيع في الجامعات الفلسطينية   .10

           الجامعات الفلسطينيةسهولة المناىج في    .11

           خومتري معيار للقبوليعدم اعتماد عالمة الس   .12

           شهادة البجروت كافية لاللتحاق بالجامعات الفلسطينية   .13

           امكانية للعمل في الداخل اثناء الدراسة في الجامعات الفلسطينية   .14

           في الداخل يشجع على الدراسة في الجامعات الفلسطينيةالمجتمع العربي    .15

           عالقة الطالب مع المحاضرين في الجامعات الفلسطينية ممتازة   .16

           مواصلة التعليم لنيل شهادة عليا في الجامعات الفلسطينية   .17

           التعليم باللغة العربية في الجامعات الفلسطينية   .18

           انخفاض المصاريف الدراسية  في الجامعات الفلسطينية   .19

           القرب الجغرافي للجامعات الفلسطينية من مكان االقامة   .20

           تعزيز االنتماء الوطني والديني في الجامعات الفلسطينية   .21
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           الجامعات الفلسطينيةمحيط ثقافي وحضاري مناسب في    .22

           شهادات الجامعات الفلسطينية معترف بها في الداخل   .23

           توفر التخصصات التي ترغبها في الجامعات الفلسطينية   .24

 ( عند الجوابXضع إشارة )برجاء و : اوجو نفقات الطالب في الجامعة،  رابعا
 او اكثر 9-12 13-16 18 الواحد التي تسجلها)االول او الثاني(معدل الساعات في الفصل 

 او اكثر 3-5 6-8 9 معدل الساعات التي تسجلها او تدرسها في الفصل الصيفي
 يوم واحد  عدد االيام التي تداومها بالجامعة اسبوعيا .1

  يومان 
 ثالث ايام 
 اربعة ايام او اكثر 

 

تدفعها ثمن القسط والرسوم الجامعية التي  .2
 )بالدينار أو بالشيكل( خالل الفصل الدراسي؟

 400-500دينار 
 500-600 دينار 
 600-700 دينار 
 700-800 دينار 
 800-900 دينار 
 900دينار واكثر 

 2000-2500شيكل 
 2500-3000شيكل 
 3000-3500شيكل 
 3500-4000شيكل 
 4000-4500شيكل 
  4500اكثر من 

 

 ال  نعم  ىل تستأجر سكن طالبي أثناء دراستك؟ .3
 شيكل 500-1000 إذا كانت اإلجابة نعم ، كم يبلغ معدل انفاقك الشهري على السكن؟ .4

 1001-1500شيكل 
 1501-2000شيكل 
 2000 فأكثر 

 

  ال  نعم  ىل تمتلك سيارة خاصة؟ .5
 شيكل  50-100 ىو معدل انفاقك اليومي على الوقود؟ ، ما إذا كانت اإلجابة نعم .6

 101-150شيكل 
 151-200 شيكل 
 200 فأكثر 

 

 ال  نعم  ، ىل تستخدم المواصالت العمومية في التنقل من وإلى الجامعة؟إذا كانت اإلجابة ال .7
 شيكل 10-20 ، ماىو معدل إنفاقك اليومي على المواصالت؟نعمإذا كانت اإلجابة  .8

 20-30شيكل 
 30-40شيكل 
 40-50شيكل 
  شيكل50أكثر من 
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 ) لطالب السكنات( 
 المواصالت؟ماىو معدل إنفاقك األسبوعي على  .9

 10-20شيكل 
 20-30شيكل 
 30-40شيكل 
 40-50شيكل 
  شيكل50أكثر من 

 

  ال  نعم  ىل تمتلك ىاتف نقال .10
  1 عدد الهواتف النقالة التي تمتلكها؟اذا االجابة نعم،  .11

 2 
 3 

 

 دفع مسبق  نوع شريحة الهاتف النقال .12
 فاتورة 

 فلسطيني  انواع الهواتف النقالة: .13
 اسرائيلي 

 الشهري على خدمات االتصاالت الخلويةكم يبلغ معدل انفاقك  .14
 

 20-40شيكل 
 40-60شيكل 
 60-100شيكل 
 100 -200شيكل 
  شيكل200أكثر من 

 

 ال  نعم  أو كمبيوتر شخصي؟ LapTopىل تمتلك  جهاز  .15
 صفر  كم يبلغ معدل انفاقك الشهري على خدمات االنترنت؟ .16

 50-100شيكل 
 100-200شيكل 
 200-300شيكل 
 300-400شيكل 

 

معدل إنفاقك اليومي على بضائع  الكافتيريات والمطاعم  الموجودة داخل الجامعة  كم يبلغ  .17
 ؟

 0-15شيكل 
 15-20شيكل 
 20-25شيكل 
 25-50شيكل 

 

 شيكل 0-15 كم يبلغ معدل إنفاقك اليومي على بضائع  الكافتيريات والمطاعم  خارج الجامعة؟ .18
 15-20شيكل 
 20-25شيكل 
 25-50شيكل 

 

 أنت دائما  الشخصية )مالبس ، أحذية ، كماليات..الخ( بالعادة؟من الذي يقوم بمشترياتك  .19
 أنت أحيانا 
 الوالدين 

 

 ال  نعم  ىل تقوم بأي مشتريات شخصية من المحالت التي تسكن فيها اثناء دراستك؟   .20
 على األصناف التالية؟  االسبوعيإذا كانت االجابة نعم ،كم يبلغ إنفاقك 
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غازيااااة طعااااام) تسااااالي، وجبااااات، مشااااروبات  .21
 وعصائر، سناك(

 0-50شيكل 
 50-100شيكل 
 100-150شيكل 
  150اكثر من 

  

 شيكل 0-50 مالبس/ أحذية / إكسسوارات/شنط .22
 50-100شيكل 
 100-150شيكل 
  150اكثر من 

  

 شيكل 0-50 قرطاسية .23
 50-100شيكل 
 100-150شيكل 
  150اكثر من 

  

 شيكل 0-300 دخان .24
 300-400شيكل 
 400-500شيكل 
  500اكثر من 

  

 شيكل 0-50 مقاىي .25
 50-100شيكل 
 100-200شيكل 
  شيكل 200اكثر من 

  

أصناف أخارى، مثال: اندياة رياضاية/ صاالون  .26
الحالقة او التجميل/ خادمات صاحية يرجاى 

 التوضيح

 0-50شيكل 
 50-100شيكل 
 100-150شيكل 
  150اكثر من 

  

 أخوكم الباحث

 1193111112  فادي الزقمة




