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وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة  أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير
بإستثناء ما تم اإلشارة اليه حيثما ورد، و أن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة 

 .عليا ألي جامعة أو معهد
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 شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
 
 

ب العقل وجاعل متامه يف تدبر آ`ته وتيسريها لإلنسانية، يك نساعد الشكر X من قبل ومن بعد، واه

 . بعضنا بعضا يف حتقيق املنفعة العامة

مث الشكر موصول إىل ا�كتور محمود اجلعفري اoي اكن خري عون خالل مسرييت لعمل هذه ا�راسة، 

oده، واtفاكره السديدة ومالحظاته ووقته وx ي أثرت يف امثر عن بلورة هذ يومغرينoه ا�راسة، وا

 . بلورة تفكري مهنجي وعلمي �ي، ف~ خالص امتناين ملا اP عليه Gن

إىل األساتذة Gفاضل ا�كتور ومجيع أعضاء الهيئة التدريسـيه يف معهد Gدارة  و Gقتصاد يف  جامعة 

 .وامتناينالقدس و إىل مجيع من ساندين وساعدين وآزرين خالل هذه ا�راسة، لمك شكري 

 

م� ان اصل ماضينا حبارضP ومسـتقبلنا، آلقدمي، اoي منه اسـتلهمت افاكري،إىل تراثنا التليد، وجمدP ا

 .ليه امنتإف
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  ملخص الدراسة

  
تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على محددات الطّلب على األزياء الشّعبية الفلسطينية النّسائية، 

، وتعد األزياء الشّعبية معلماً 1948ترتديها النّساء عشية نكبة  فلسطين عام وهي األزياء التي كانت 
ورمزاً للهوية الفلسطينية النّسائية، وأحد دعائمها، والتي يحاول اإلحتالل اإلسرائيلي نهبها، 

  .وسرقتها، وتقديمها على أنها إرث للشعب اليهودي، ويعد هذا مبرراً رئيسياً للدراسة
  

راسة للتعرف على العوامل التي تقف وراء شراء األزياء الشّعبية الفلسطينية جاءت هذه الد
واستخدامها في محافظات الوسط في الضفة الغربية، من خالل رصد سلوك المرأة تجاه األزياء 

وذلك لتطوير إستراتيجية انتاجية . الشّعبية ومدى ارتباطها بالثّقافة الفلسطينية، والمحافظة عليها
، تهدف الى تطوير قطاع األزياء الشّعبية وزيادة الحصة السوقية محليا، ولتعزيز وجود وتسويقية

ذو طابع محلي يحمل الهوية والثّقافة الفلسطينية، والذي بات يخبو وجوده في الحياة  منتج
االجتماعية، وخاصة في واقع حياة األجيال الشّابة، األمر الذي انعكس على تزايد الطّلب على 

  . س الحداثية بأنواعهاالمالب
  

ولتحقيق أهداف الدراسة، تم بناء أربعة نماذج إحصائية اقتصادية لتحديد العوامل التي تؤثر في 
الطّلب على األزياء الشّعبية النسائية، ولقياس هذا التّأثير فقد استخدمت بيانات أولية تم الحصول 

وتناولت . 2014\5\3 إلى 2014\4\16ين عليها بواسطة االستبانة، وجمعت البيانات في الفترة ب
العوامل الثّقافية، واإلقتصادية، واإلجتماعية، والبيئية وسلوك المرأة تجاه المالبس الشّعبية وغيرها، 

وتناول النّموذج األول مدى ارتياح المرأة للزي الشّعبي، . وذلك تقدير النّماذج االقتصادية األربعة
رأة في ارتداء الزي الشّعبي، والنّموذج الثّالث مدى قدرة المرأة على والنّموذج الثّاني مدى رغبة الم

اإلنفاق على الزي الشّعبي، ويقيس النّموذج األخير مستوى اإلنفاق على الزي الشّعبي، وقد تم تقدير 
ي النّماذج الثّالث األولى عن طريق التّقييم االحتمالي للوحدات باستخدام اإلنحدار اللوجسيتي الثّنائ

)logistic Regression( ابع بطريق اإلنحدار الخطي المتعددوتم تقدير النّموذج الر ،)OLS.(  
  



 

 د 

من % 84الشّعبي  بلغ الفلسطيني الزي تجاه  اًكبير اًن هناك ارتياحوبناء على نتائج الدراسة، يتبين أ
ي مدى قبول النّساء للزي فهذا النّساء ترتاح لمظهر الزي الشّعبي وتحبذ انتشاره في المجتمع، ويفيد 

لطّلب الفعلي على وتشكل المرحلة التّالية محددات ا. ولى، واالستخدام كمرحلة أبنيقبل التّ الشّعبي
من النّساء % 76المتمثلة في النّموذج الثّاني والثّالث والرابع، وتشير النّتائج أن الزي الشّعبي 

درن على اإلنفاق عليه، حيث تنخفض القدرة عن يق% 60يرغبن في ارتداء الزي الشّعبي، بينما 
وينعكس . من دخولهن% 7، ويبلغ متوسط إنفاق المرأة على الزي الشّعبي  ب%16الرغبة بفارق 

ارتياح المرأة للزي الشّعبي على الرغبة والقدرة، ويشير هذا إلى ارتفاع القيم النّفعية للزي الشّعبي، 
. باشر في القدرة، وذلك بسبب انخفاض دخول النّساء في فلسطينبينما ال تنعكس الرغبة بشكل م

ويتضح أن العوامل الثّقافية هي األكثر ارتباطا في النّموذج الثّالث األولى، حيث ترتبط كل من القيم 
كما تلعب . والعادات المحلية بالزي الشّعبي،  والتي تعبر عن جوهر الثّقافة الفلسطينية المحلية

ية المحيطة مثل األعالم، والمهرجانات الشّعبية دورا ايجابيا في ازدياد الطّلب على العوامل البيئ
  .األزياء الشعبية، بينما تلعب العوامل االقتصادية كالسعر دوراً سلبياً على شراء األزياء الشّعبية

  
تتلخص توصيات الدراسة في ثالثة محاور، يجب أن تتضافر معا لتطوير قطاع صناعة الزي 

المضامين اإلنتاجية، وتتمحور حول ضرورة إدخال الماكنة، وترتيب العملية : لشّعبي، أوالا
المضامين التّسويقية تتمحور حول توظيف الثّقافة المحلية بما : ثانيا. اإلنتاجية تحت مظلة واحدة

سطينية من تحمله من قيم وعادات في الحمالت التّسويقية، وما يضفيه الزي الشّعبي  على المرأة الفل
البيئة المحيطة، وتتمثل : ثالثا. سمات تعزز من دورها على الصعيد االجتماعي والثّقافي والسياسي

  .في دورها بحفظ التّراث وحمايته من النهب والسرقة، والتّرويج للثقافة المحلية داخليا وخارجيا
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 “Determinates of demand forPalestinian Women's Traditional Clothing 
and the mechanisms of enhancing production and marketing: “Empirical 
Case of the Middle Cities in the West Bank” 
 
Prepared by: Raana Abu Mialiq  
Supervisor: Dr. MahmoudEl Jafaari 
 
Abstract: 
 
This study aims to examine the determinates of demand for Palestinian women's 
traditional clothing that had been worn in the evening of the Palestinian exodus in 1948. 
These Traditional Clothes considered as a landmark and symbol for Palestinian people 
identity that Israeli occupation always try to steal by introduce this custom as a Jewish 
heritage.  
 
Therefore, this study aimed to identify the factors that stand behind the purchasing and 
wearing the traditional clothes in central cities in West Bank, through understanding the 
women behavior toward the traditional clothes. In fact, this study will show how this 
behavior is related to the Palestinian culture,in addition to the ways of maintaining it. Also, 
it focuses on developing production and marketing strategies that build up the traditional 
clothes sector, to increase the market share locally. While the incidence of traditional 
clothes in the society is fading in the social life, particularly for the young generation, and 
that reflected in the increasing of demand on modern clothes. 
 
In order to achieve the objectives of this study, four models have been developed to 
identify factors that affect the demand of traditional clothes. Furthermore,it will measure 
the impact of these factors, by preliminary data were obtained by using questionnaires, 
which were distributed to Palestinian women and then collected in the time period from 
16\4\2014 to 3\5\2014. The first model addressed the extent of women satisfaction toward 
traditional clothes.The second model was designed to address the willingness of women to 
wear traditional clothes.The third model addressed the ability to spend on traditional 
clothes.In addition, those three models were tested to project by binary logistic model 
(Logit Regression). Finally, the forth model measured the level of spending on traditional 
women clothes, and it was estimated by using OLS regression. As a result,different types 
of dependent variables have been specified to accomplish the objectives of the study. 
 
Based on the study’s results, it is obvious that there is a great trend toward the Palestinian 
traditional clothes up to 84. Consequently, the first model was useful to measure women’s 
acceptance to traditional clothes before adopting and using them. The next model 
represents the actual demand, and the results indicate that 76% of women were like to wear 
traditional clothes (Willingness to wear).Moreover, 60% of women can afford to spend 
money on traditional clothes (Ability to pay). In fact, only 16% of respondent appreciate 



 

 و 

the traditional clothes, but they don’t have the ability to pay for. Additionally, respondents 
pointed out that the average spending on traditional clothes is 7% of their incomes. 
Besides, the satisfaction from wearing traditional clothes is reflected on the willingness to 
wear them and the ability to pay, which designate the added valuesof this kind of clothes 
from the others. However, the willingness of wear traditional clothes is not directly 
reflected in the ability to pay in view of the fact of the low incomes of PalestinianWomen, 
whereas the ability to pay reflected in the level of spending. 
 
As well, the Cultural factors in the first three models were the most closely associated 
between them, which express the Palestinian local culture and identity. Additionally,the 
environmental factors like media and popular festivals play a positive role in increasing 
demand on the purchasing and using of the traditional clothes. On the other hand, the 
economic factors like prices play a negative role. 
 
The most important recommendations of the study: 
 
The conclusion of this study summarized on three axes must unite together in order to 
develop the traditional cloths sector. Firstly, the production contents, entering machines for 
sewing and embroidery, and rearrange the process of production under one umbrella.  
Secondly, marketing contents employed the local culture in respect of its values and 
customs in marketing campaigns, in additional to employ the effect of traditional clothes to 
enhance the role of women in social, cultural, and political levels. Also, the study 
recommended heading to the young generation through new designs that fitwomen roles on 
life and their ability to pay. Thirdly, the roles of the environmental institutions that have to 
preserve legacy, protect it from theft and looting, and promote the local culture 
internallyand externally.   
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 ح 

التحليل االحصائي للنماذج: الفصل الرابع  
 81- 75 النموذج األول 4.1
 88- 81 النموج الثاني 4.2
 94- 88 النموذج الثالث 4.3
 99- 94 النموذج الرابع 4.4
 103- 100  مناقشة النتائج4.5

1- 100االستنتاجات والتوصيات: الفصل الخامس  
 110- 104 مقارنة ما تم التوصل اليه في هذه الدراسة مع االدبيات السابقة  5.1

المضامين اإلنتاجية والتسويقية: الفصل السادس  
 117- 113 نتاجيةالمضامين اإل 6.1
 123- 117 المضامين التسويقية 6.2
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 الجداولقائمة 
 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

القيمة (عدد المؤسسات وإنتاج المالبس والواردات من المالبس  )1.1(جدول 
 )2012-2007(خالل سلسلة زمنية ) بالمليون دوالر األمريكي

23 

) القيمة باأللف دوالر(الصادرات والوردات من األثواب المطرزة  )1.2(جدول 
 )2012- 2007( خالل سلسلة زمنية

26 

 56 التوزيع النسبي للنساء في المدن األربعة والعينة  )3.1(جدول 
  االنحدار اللوجستي للنموذج األول بالطريقة األمامية   )4.1(جدول 

)Logistic Regression: Forward LR Method(  
  

77 

  االنحدار اللوجستي للنموذج الثاني بالطريقة االمامية   )4.2(جدول 
)Logistic Regression: Forward LR Method(  
  

83 

  االنحدار اللوجستي للنموذج الثالث بالطريقة االمامية  )4.3(جدول 
 )Logistic Regression: Forward LR Method(  
  

90 

  االنحدار الخطي للنموذج الرابع بالطريقة االمامية   )4.4(جدول 
)Linear Regression: Stepwise Method(  
  

96 

 101  توزيع افرا العينة حسب االرتياح والرغبة والقرة والقوة الشرائية  )4.5(جدوا 
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 االشكالقائمة 
 رقم الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 13 رسم توضيحي لدور الثقافة )1.7(شكل 
 51 جزء توضيحي من االطار النظري للعوامل الثقافية )2.1(شكل 
 52 االطار النظري  )2.2(شكل 
 115 خطوات سلسلة القيمة في العملية االنتاجية لالزياء الشعبية  )6.1(شكل 
  

   



 

 ك 

  )1(الملحقات قائمة 
 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 140  اصداف الموركس  )1.1(شكل 
مضيفة طيران اسرائيلية ترتدي زيا مسروق عن االزياء الشعبية   )1.2(شكل 

  الفلسطينية 
141 

 142  يان ترتدي ثوبا مسروقا عن االزياء الشعبية الفلسطينيةزوجة موشى د  )1.3(شكل 

فتاة اسرائيلية ترتدي زيا شعبيا فلسطينيا، في المهرجان التاسع عشر   )1.4(شكل 
  للفلكلور في أمريكا

143 

صورتان توضحان أزياء إسرائيلية تباع في االراضي المحتلة وعواصم   )1.5(شكل 
  الزياء الشعبية الفلسطينيةاوروبا واالمريكتين مسروقة عن ا

144 

 145  2013صورة  من عرض أزياء معرض زينب للفنون الشرقية عام   )1.7(شكل 

 146  2014صورة  من عرض أزياء خولة الطويل عام    )1.8(شكل 

 147  2011صورة  من عرض أزياء هايدي حنونة خير عام   )1.9(شكل 

عرضها بيت عصفور لألزياء صورتان توضحان بعض األزياء التي   )1.10(شكل 
  في تل ابيب

148 

 149  "حلم من خيط"الثوب الفلسطيني في مهرجان   )1.11(شكل 

 150  خارطة أزياء فلسطين الشعبية  )1.12(شكل 

 151  )لوحة دالل المغربي(من أعمال الفنان عبد الرحمن المزين   )1.13(شكل 

 152  من أعمال الفنان عبد الرحمن المزين  )1.14(شكل 

 153  من أعمال الفنان بشير  السنوار  )1.15(شكل 

 154  من أعمال الفنان سليمان منصور  )1.16(شكل 

 155 ماكينة تطريز باستخدام الحاسب   )1.17(شكل 
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 )2(الملحقات قائمة 
 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 157    استبانة الدراسة
  

  )3.2(جدول 

  الديمغرافية توزيع العينة حسب العوامل
  

165 -166 

توزيع افراد العينة حسب مرات شراء المالبس بشكل عام ومتوسط االنفاق   )3.3(جدول 
  .عليها

166 
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة

يستعرض الباحث في هذا الفصل مقدمة الدراسة وأهميتها راسة؛ حيث يتم مناقشة مشكلة الد

ئيسة راسة، الذي يتناول فيه الباحث المحاور الررق إلى اإلطار العام للدوأهدافها، وأخيراً يتم التطّ

 .وةالتي يتمحور حولها البحث وذلك لتحقيق األهداف المرج

 

 المقدمة 1.1

إلى نمط معيشي يرتبط بالجغرافيا،  ،عبي حاجته الوظيفية إلى رمز للهوية والتراثي الشّيتعدى الز

ي، وينعكس ذلك على الوجود الفلسطيني حيث تمتاز كل منطقة فلسطينية عن غيرها بنمط الز

بعد يوم، ويخبو  ل يوماًءتضاي الزي الشّعبي يتبين أن وجود ،وفي العقود األخيرة .المتجذر تاريخياً

ويكمن . األزياء الحداثية التي تقدمها دور األزياء العالمية أنماط أثره من الحياة االجتماعية أمام

ور العالمية، وإثبات طابع محلي نافس مقابل منتجات تلك الدحدي في القدرة على االبتكار والتّالتّ

روثات شعبية، وقيم وعادات وتقاليد تعزز الهوية عب بما يحمله من مومنافس، يعبر عن ثقافة الشّ

وحوالر، اسك االجتماعيوالتم .  
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د افرلوكية ألأسلوب حياة وفقا لمبادئ المجتمع وقيمه، أي األنماط الس :قافة على أنهاتعرف الثّ

وقواعد  ،وعقائد ،قيم �� األنماطالمجتمع وتفاعالتهم في حياتهم اليومية العادية، فهي جملة 

 الروحيةو العقليةالالت الد حقلا �ماعة �تبدع وتنظم لدى لتي ، اتقاليدو ،داتعاو ،رافوأع

ونوعية ة �دلمااتها البشرية واأسلوب استخدامها إلمكانلجماعة ا تحدد لهذه بالتّالي، والحسيةو

  ).2012؛ السيد، 2011كناعنة،(استمالكها لبيئتها 

 

والتاريخية  ،فسيةوالنّ ،والبيئية ،كيف مع المكونات البيولوجيةقافة بمثابة أداة  تستخدم للتّتعد الثّ

 متعلمةركة ومشبعة للحاجات اإلنسانية، ونها منتشرة، ومدأقافة اإلنسانية بلوجود اإلنسان، وتتميز الثّ

ة موز وأهمها اللغوتنتقل اليه عن طريق الر، وال يرثها بالجينات ،يتعلمها كل جيل من الجيل السابق

 السلوكيات قافة تحددحواله وخبراته وثقافته إلى مجتمعه، فالثّأتخدمها اإلنسان في نقل التي يس

  ).Awa et al, 2010؛ 2011كناعنة، (وأقل عرضة للتغير مع الوقت  ،، فهي أكثر ثباتاوتنظمها

  

قافة لثّسمية، واسمية التي تنتقل لإلنسان عبر المؤسسات واألجهزة الرقافة الرقافة من الثّتتكون الثّ

 وعواطفه وحاجاتهوضميره الشعب وي الجماعي المعبر عن شعور عبية التي هي النتاج العفالشّ

مان عب واستثارة هممهم، وهي تنتقل عبر الزبشكل عام، وقادرة على إلهاب عواطف عامة الشّ

 المشافهة والمحاكاة قجيل آلخر، بعفوية وبساطة عن طري والمكان من مجموعة إلى أخرى، ومن

دارة رسمية، وتستخدم على نطاق واسع في جميع مناحي إقليد دون تدخل سلطة أو جهاز أو والتّ

عبير عن هوية صاحبها ببساطة ووضوح ملموسة تسهل التّوكثير من رموزها المادية ظاهرة  الحياة،

 ). 2011كناعنة، (عبي راث الشّمن التّ اًعبية والتي تمثل جزءكاألزياء الشّ

وعاداتهم  ،وتقاليدهم ،اس وقيمهمقافة، فهو يرتبط بحياة النّمكانة مميزة في مفهوم الثّراث يأخذ التّ

 ،ومؤشرات وجودهم،  فهو البوتقة التي تتشكل فيها عقلية المجتمع ،وتاريخهم ،ومعتقداتهم
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من جهة، ومن جهة أخرى يشكل أحد العناصر األساسية  ومثله وعاداته هوقي ،وتصورات الجماهير

عب سيكولوجيا وثقافيا، والذي بدونه ال تستقيم شخصية الشّ ،وتكامله ،ووحدته ،عبشّلهوية ال

فسي لدى مة والمجتمع، فهو المخزون النّقافي لهوية األعبي المضمون الثّراث الشّويشكل التّ. وأفراده

المجتمع  راث يجسد ثقافةوالطاقة الحيوية الوجدانية االجتماعية لألمة، وهذا يعني أن التّ ،الجماهير

أو  ،ي ثقافة اجتماعيةأقل في راثية تشكل مركز الثّالحيوية الماثلة في العمق اإلنساني، فالعناصر التّ

قافية واالجتماعية، حيث فما الهوية سوى تعبير ثقافي، يجسد أعمق مكنونات الحياة الثّ. هوية ثقافية

يعرف بها المجتمع ويتميز عن غيره، راثية في جوهرها التي قافية التّشعبات الثّإنها حالة من التّ

قافية، كما أنها أداة  اتصال هي تعبير عن هوية المجتمع الثّ ،واألزياء ،والفلكلور ،والتقاليد ،فالعادات

؛ 2010وطفة، (الالت لغوية وإنسانية تعبر عن الكثير من المعاني والدOlaoye,2013 (.  

 

ي الشّيعد الزقاليد عنوانا له، وذلك الرتباطه الوثيق بالعادات والتّعبي وراث الشّمن التّ عبي جزء

والمؤثرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية على مر الزمن، وهو يمثل أنماط المالبس المتوارثة 

اإلطار األكثر هو عبي ي الشّوليس لها مصمم، لذا فالز ،داخل جماعة من الجماعات ليس لها بداية

عب في وذوق الشّ ،صورة عن المجتمع ومالمح الحياة عوب، ويمثلين الشّمايز بجاذبية في عملية التّ

هذا البلد أو ذاك، ويشكل مرجعا وطنيا ألصل البلد وتاريخه وحضارته، لذا فهو بحاجة إلى حفظ 

  ).2009؛ جبر و حمد، 2005العجاجي، (ورعاية مستمرة 

 

ر العام، فهي تمثل شخصية عبية أفراد كل مجتمع عن غيره من حيث المظهتميز األزياء الشّ

 هاماً ، فهي أثر منقول من عصر اآلباء واألجداد، كما تشكل عنصراًوفنياً قليدي تاريخياًالمجتمع التّ

اس وتوارثته األجيال، بدعه عامة النّأعبية عبارة عن فن فاألزياء الشّ. راثمن عناصر التّ وأصيالً

قليدية ن األزياء التّأمما يؤكد . البيئة التي يعيشهاو ،من ثم طوعه بما يالئم عادات مجتمعه وتقاليده
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 عبية خطاباًوتشكل األزياء الشّ. من تاريخ البلد التي تنشأ فيه ثاراًآتعكس في كثير من مسمياتها 

مع ما فحسب، إنما فهي ال تعكس جماليات مجت. قافة بحد ذاتهامن خالل تجسيدها للثّ هاماً ثقافياً

 ،هاماً اقتصادياً اًوتحمل األزياء بين طياتها مؤشر. وتقاليده ومعتقداتهه وقيمالمجتمع  تعكس أخالق

ينية تدل على المكانة السياسية واالقتصادية، كما تعكس آثار العوامل الد ،فهي بشكل عام

  ). 2009أمين وآخرون، (واالجتماعية للمجتمعات ومعاييرها 

 

بشكل قريب من الشكل الحالي  - المطرزة وقد عرفت األزياء في فلسطين منذ القدم، واألزياء 

سنة قبل الميالد، وذلك وفقا للوحات جدارية مرسومة  4500منذ  -لألزياء الشعبية باختالف بسيط

حاسي بفلسطين، وفي وهي من حضارات العصر الحجري النّ ،بعناية، وجدت تليالت الغسول

هل فلسطين في إنتاج أستمر وفسيفساء حمورابي،  وقد ا ،لوحات عاجية في مجدو وجدرن طيبة

الث قبل المالبس المطرزة حيث عرفوا صناعة الغزل والنسيج واستخدام األنوال منذ أوائل األلف الثّ

وهو (الميالد، باإلضافة إلى معرفتهم باألصباغ لصناعة منسوجاتهم وأشهرها اللون األرجواني 

تستخرج من أصداف الموركس  التي كانت ،)اللون األحمر ومنها جاء اسم كنعان والفنيقيين

طريز ، ونالحظ امتداد ذلك في ألوان التّ)1.1شكل(الموجودة على سواحل البحر األبيض المتوسط 

  .)2010جمعية البيادر الثقافية،  ؛1981المزين، (قليدية إلى اليوم الموجودة على األزياء التّ

 

واختالف البيئات المحلية،  ،بتنوع المناطق قليدية الفلسطينية سواء للرجل أو المرأةتتنوع المالبس التّ

ي الفلسطيني، ظر إلى الزوبالنّ. وتعرض البالد لكثير من المؤثرات الخارجية على مر العصور

أمين (رضه أعا، والذي يثبت ارتباط اإلنسان بمن المحيط والثقافة وتفاعلهما م واضحاً نرى انعكاساً

  ). 2009وآخرون، 
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وثرائها ما بين شمال فلسطين وجنوبها، وبين كل قرية وأخرى، وعن  تميز اختالف األزياءيو

 منطقة تعبر في ثوبها عن طبيعة سكانها فمنطقة الساحل يمتاز بأنه خليط اغريقيالمدينة، فكل 

 التّطريز بسبب عمل النساء بالزراعة، وليسن �هلية في األماكن الس يوناني في حين يخلو الثوب

 بينما ينتاز ثوب منطقة بئر السبع ووسط فلسطين، للتّطريز بسبب العمل لديهم منتسع من الوقت

، ويمكن معالرفة زي المنطقة من خالل األلوان والزخارفن ��آ، وبغزارة التطريز لتوفير الوقت

   .)2012الميناوي، (حسب الحالة االجتماعية  لبئر السبعواألزرق واألحمر هللا رام الر ��فاأل

 

، األمر الذي يبدو جليا من ريز الموجودة على الثّوب يعكس البيئة المحيطةالزخارف والتطبل ان 

خرفية المطرزة الموروثة عن األجداد القدماء سواء كانت هندسية أو محاكاة خالل الوحدات الز

بيعة من أشجار وأزهار وطيور خالية من األشكال اآلدمية أو الحيوانية، وتسمى هذه الوحدات للطّ

جمة الثّالمثلث، والنّ: باسم العروق، وأهمها عبية حالياًخرفية الشّالزائرة، والمربع، والمعين مانية، والد

ومما يلفت االنتباه . حتى اآلن منذ القدموتواتره راث التّ الخيوط، مما يدل على تناسقوغيرها من 

لمحفورة في جمة الكنعانية المشهورة واوهي النّ ،معظم األثوابعلى هو وجود النجمة الثمانية 

جمعية البيادر الثقافية، (مختلف كهوف أريحا في فلسطين، مما يشير إلى أصالة األزياء وعراقتها 

2010.(  
  

والوضع االجتماعي واالقتصادي  ،اختالف المكان :ويرجع ذلك التنوع إلى العديد من العوامل أهمها

خص وعمره لطبيعة عمل الشّ عبي تبعاًي الشّوالموروث الحضاري، كما ويختلف الز ،والثقافي

1981المزين، (ينية والمناسبة االجتماعية أو الد . (  
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ي زلا يظهر؛ حيث ي
رلعرق ا�	لراث ا�لى اي ����أيضا بزي تقليدي  فلسطينفي يحظى الرجل  

وفوقه  فيكون الثوب أسوداً طويالً، البدوي في جنوب فلسطين خصوصاً أريحا وشمال بحيرة طبريا

ورام اهللا هو عبارة عن  ،والخليل ،ي في بقية المدن والقرى مثل بيت لحمالز معظما أم. العباءة

ويتمنطقون بزنار عريض يتدلى منه السالسل امر، وفوقه الد) القنباز أو الكبر(ثوب طويل 

المنياوي، ( القرويون بعمائم رمادية فوق الطّرابيش والخناجر وأكياس التّبغ والمناديل، ويعتم

2008 .(  

 

عب الفلسطيني في يثبت حق الشّ تاريخياً سجالً اعتبارهراث الفلسطيني من تأتي خصوصية التّ

أحدهما عالمي وهو  :راث والهوية الفلسطينية عامالناألرض ونواة للهوية، ويتهدد كالً من التّ

ة التي تعمل الموروث يواجه تحديات العولمقافي راث الثّفالتّ. العولمة، وثانيها االحتالل اإلسرائيلي

عب؛ حيث تطرح العولمة نقيضا كليا للهوية على تفكيكه بوصفه مكونا للهوية الوطنية والثقافية للشّ

ومن المحدد  ،الوطنية أو القومية، فالعولمة تعني ذوبان الخصوصية واالنتقال من الخاص إلى العام

ضها، حيث تعمل العولمة عوب عن بعمول، وهذا نقيض للهوية التي تعمل على تمايز الشّإلى الشّ

، وذلك واجتماعياً واقتصادياً على تقليص هوية شعوب العالم وقولبتهم بهوية واحدة متجانسة ثقافياً

  ). 2010وطفة، (قافية والفكرية واالقتصادية بين األمم عن طريق تذويب الحدود والحواجز الثّ

 

يشهد فيها تناقضات واضحة  ،يعيش اإلنسان المعاصر في لحظة فارقة على مستوى صراع القيم

بين محاوالته االنخراط في قيم الحداثة الغربية، واإلفادة من منتجاتها الحديثة، وسعيه في الحفاظ 

ضد القيم  قليدي، لكن سرعان ما يكتشف أن منطق الحداثة يحمل نزعات عدوانيةعلى إرثه التّ

ت واوق واالقتصاد المستوغلة، وأدات السآلي افعة، فيجد نفسه وحيدا أمامقاليد النّيجابية والتّاإل
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وتتفكك الهوية الثقافية والجماعية،  ،يطرة، فيفقد المعنىحكم والسووسائل التّ ،اإلعالم واإلثارة

غتراب يعيشها، تيجة حالة ا، فتكون النّورؤاه مجتمع آخر بقيم اًوتنسف خصوصياته ليصبح محكوم

قافية إلى حالة علمنة ة عالقاته وبنيته االجتماعية والثّتحول معها مظاهر حياة اإلنسان وقيمه وشبكت

والحركية ورؤيته الحضارية وخريطته اإلدراكية،  ،كامنة فاعلة تبرز في سلوكياته االجتماعية

ال  اًمستهلك اًاقتصادي اًفيصبح اإلنسان في أبعاده الحركية وأسراره العميقة وتطلعاته وطموحه كائن

  ). 2013بو نعمان، (أو مرجعية  ،أو رسالة ،ي قضيةأيحمل 

 

ن اليوم ليس خطر اإلبادة ير الرئيسي الذي يواجهه الفلسطينيأن الخط) 2011(ويشير كناعنة 

. أيضاً وذوبانها الهوية الفلسطينية سب، وإنما خطر انحاللالجسدية، وال خطر ضياع األرض فح

يارات الحداثية ترى راثية، فالتّقافية التّهما ضد الهوية الثّيارين داخل المجتمع كالوقد ولدت العولمة ت

راث يارات األصولية في المجتمع ترى في التّعبية ضد العلم والحداثة، أما التّفي المأثورات الشّ

وخرافات وحكايات  ين والقيم اإلسالمية، وذلك لتضمنه على أساطيرصورة لتكونات ثقافية ضد الد

  ).2012السيد، (يعة روتقاليد وفلكلور يتنافى مع معطيات الشّ

 

اني فهو االحتالل اإلسرائيلي؛ حيث هدف المشروع الصهيوني منذ البداية إلى تدمير أما العامل الثّ

بيعي وثقافته وذكرياته، وقد نفذ هذا المخطط بأساليب تراوحت بين تدمير الوجود الفلسطيني الطّ

عب راث الفلسطيني إلى الشّبنسب التّ القرى الفلسطينية، أو استبدال أسماء عبرية بأسماء بعضها، أو

سيان فحسب وإنما كان حملة راع لم يكن ضد النّعبية وغيرها، فالصاألزياء الشّ :اليهودي مثل

  ). 2010وطفة، (عب المشرد وهويته وثقافته صهيونية هدفت لتدمير ذاكرة الشّ
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 تراث الشعب الفلسطيني منذ احتالل األراضي الفلسطينية استالب هوية يحاول العدو اإلسرائيلي

وظفوا العديد من في بناء هويته اإلسرائيلية، وقد ، ونسبها إلى نفسه ليستحوذ عليها وثقافته وطمسه

ن أهذا الهدف، ومن األمثلة على ذلك المؤسسات التي تعمل في مجال الفلوكلور والتعليم ألجل 

مليون شيقل لالستيالء على التراث  16 حوالي 2000يم اإلسرائيلية أنفقت عام بية والتعلّوزارة التر

  ).2010؛ جمعية البيادر الثقافية، 2007علقم، (الفلسطيني، وتجييره ليظهر كتراث إسرائيلي 

 

وتتجلى المحاوالت اإلسرائيلية في سرقة األزياء الشعبية بعدة طرق، فقد عمد على تشويه األزياء 

ات من القرن يوكالة الغوث في مطلع الخمسين طريز، حيث أقامتبإدخال وحدات زخرفية إلى فن التّ

ريز بإيعاز خفي من مشاغل للتطّ ،العشرين في قطاع غزة والضفة الغربية ومخيمات الالجئين

طريز بالماكينة التّ نمكافأة شهرية، بحيث فرضت عليه نالصهيونية بتشغيل الفتيات ومنحه الحركة

، من ثم يوزع على األهالي بأسعار زهيدة أو وحدات تطريزية غربية نوفرضت عليه ،بدال من اليد

  ). 1981المزين،(بالمجان 

  
شركة فنجد مضيفات طيران  ،نه إرث يهوديأسرائيلي بسرقته فعليا وعرضه على قام االحتالل اإل

ن األثواب يلين يرتديالسياسين اإلسرائ هموبنات وزوجات) 1.2شكل( 1980عام  ةالعال اإلسرائيلي

، كما أنشأت مؤسسة إسرائيلية بموافقة )1.3شكل ( يهودية على انها تراث المطرزة الفلسطيني

 ،عبي وتغريبه وبيعه إلى المؤسسات والمتاحف األوروبية واألمريكيةراث الشّالكنيست بشراء التّ

ولية التي تنظم لألزياء الشعبية ما بقي من أجدادهم، وكذلك نشره من خالل المهرجانات الد على أنه

 رويج لها من خالل اإلعالم واألماكن السياحية والفنادق على أنهازياء إسرائيلية والتّفي إطار أ

المزين، (جارة ، ناهيك عن الربح المادي الذي يجنوه من تلك التّ)1.5، 1.4شكل (إسرائيلية 

1981 .(  
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ما سبق، على  ��ألا يقتصرولم � ة موز التي تشكل الهويحاول المحتل اإلسرائيلي استالب الر

، مثل ثوب عروس العالميةالموسوعات في  ���ا�فلسطينية باسم إ أثواب تسجيلالفلسطينية، فقد تم 

ابع من الموسوعة الذي سجلته إسرائيل باسمها في المجلد الر" ثوب الملك"بيت لحم المعروف باسم 

ألغى تصنيفه ، حيث 1راث برفع قضية وكسبها، مما دعا مدير مركز الت2009ّالعالمية لألزياء عام 

من أجمل األثواب " ثوب الملك"ويعتبر . صنف بأنه تراث فلسطينيولكن لم ي ،كتراث إسرائيلي

هبية، ومرصع ، وعليها القطع الفضية والذّ"طوةالشّ"أس المسمى الفلسطينية، ويتميز بغطاء الر

  قاموا مؤخراً ومن المحاوالت اإلسرائيلية لتشويه الرموز الفلسطينية وتخريبها، فقد. بالمرجان

مز بإعادة إنتاج الكوفية الفلسطينية بألوان أخرى، وتسويقها على انها موضة، وذلك لتمييع الر

 ،بسبب االزدياد المضطرد من األعداد التي ترتديها لمناصرة القضية الفلسطينية" الكوفية"الفلسطيني 

؛ علقم، 2012السيد، (عبي ضال الشّللنّ اًتات، حيث باتت رمزي الداخل والشّيعدا عن فلسطين

2007.(  

 

ووشم االنتماء الذي يميز كل شعب بصمة الهوية  -عبيةوبخاصة األزياء الشّ- عبي راث الشّيعد التّ

دواراً أخرى في الحياة المعاصرة حيث يأخد بعداً اجتماعياً أنه يلعب أن شعوب العالم، إال ع

 عد مصدراً، ويوعالمياً راث وتقديمه داخلياًالتّتعتمد العديد من الدول في إعادة إنتاج  .صادياًواقت

خل نه يعد ثروة وطنية لكل دولة من حيث تشغيل العمالة والمساهمة في الدإلالبتكار واإلبداع، إذ 

ول القومي في العديد من الد)Budiono & Vincent, 2010( .  

 

نمية المستدامة حد أركان التّيعد أكونه راث في اآلثار االجتماعية واالقتصادية، تتجلى قيمة التّ

راث إذا ما تم إدارته بشكل صحيح فهو مفيد لالندماج االجتماعي، وتطوير الحوار للمجتمعات، فالتّ

                                                           
1  �� ��
 ا����ة ��� ا����  ���� ��آ� ا���اث ���
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وعلى الجانب . ماسك االجتماعيوتوفير التّ ،وتشكيل الهوية وتحسين نوعية البيئة ،قافاتبين الثّ

راث من سلع ومنتجات تجذب إعادة إنتاج التّياحية بما توفره نمية الساالقتصادي فانه يحفز التّ

 ،وتعزيز مناخ االستثمار في التراث ،وتعرف وتروج لثقافة البلد، وخلق فرص عمل ،السياح

  ).  Dumcke&Gnedovsky, 2013(قافية جارية، عدا عن تعزيز القيم الثّوحاضنات لألعمال التّ

عبي مليء راث الشّمين شعبية، فالتّكما إنه عامل مهم في نهضة الحركة الفنية وإعطائها مضا

  ). 2007علقم، (باألفكار العميقة التي تعبر عن طالسم الحياة بلمسات فنية 

 

عب، فهي برنامج عقلي يعطي إرشادات إلى خريطة الهوية وشخصية الشّ قافة إدراكياًتستند الثّ

وعالوة على ذلك، تمثل  .ةاالجتماعي عالقاتهوطبيعة  ،داخل مجتمعهبها فكر اإلنسان للكيفية التي ي

كيف مع العوامل اس للتّشف وتطور من قبل النّرع واكتُقافة نمطاً من االفتراضات األساسية اختُالثّ

وز والممارسات التي تطورت على اخلي، فهي نمط من المعتقدات والرمكامل الدالخارجية وللتّ

لوكيات ذات اة الشعوب خاصة السفهي أحد المحددات الهامة والمنظمة لطريقة حي. منالز رورم

لة باالستهالك الص)Awa et al, 2010; Jones, 1983; Hofstede, 1991; Schein, 

2004; Van de Post, 1998.(  

 

لوك الفردي وأعمقها، تجاه قافة من أوسع العوامل الخارجية المؤثرة في السشرنا سابقا، تعد الثّأوكما 

لمعمرة لع المعمرة وغير االخدمات والس)Kotler& Keller, 2011(  حيث تشير معظم نظريـات ،

رفية والفردية على سلوك المستهلك، وتقع متغيـرات  سلوك المستهلك إلى تأثير العوامل البيئية والظّ

 Chang(عب أوسع متغير للبيئة ظرية تمثل ثقافة الشّاحية النّقافية ضمن المتغيرات البيئية، فمن النّالثّ

&Chunang, 2005(ّفالث  ،تنتقل من خالل  ،لوكية المكتسبة اجتماعياًقافة مجموعة من األنماط الس

لوك من خالل منظومـة القـيم   قافة في السلغة رمزية ألعضاء مجتمع معين، وبالتالي تؤثر هذه الثّ
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 خيـارات الفرديـة  ل انعكاسـاً  قافة ليست، فالثّجماعيا التي يتم مشاركتهاقاليد واللغة، والعادات والتّ

لوكية التـي تعبـر عـن القـيم والمعتقـدات الجماعيـة       ألنماط السل اًانعكاسهي  ، إنمااوافضلياته

)Wallendrof& Reilly, 1983.( ّوهي واحدة  ،قافة وسلوك اإلنسان تجاههاوالمالبس هي نتاج الث

عالت فـا واصل غير اللفظي، وتساهم التّمن المؤشرات التي تشير إلى حياة اإلنسان كوسيلة من التّ

وبالتـالي يتشـكل    ،لوك اليومي واالحتفاالت والمناسبات في تحديد نمط المالبساالجتماعية من الس

  .تجاههاسلوك الفرد 

 

شغلها، والكشف بقة التي يمط االستهالكي ومدى اتساع الطّيهتم الباحثون اليوم بضرورة توصيف النّ

وتلبيتها، والتنبؤ بالعوامل المؤثرة عليها  والخدماتورغباتها تلك الطبقة من المنتجات  عن احتياجات

وء على وبذلك يسلط الباحثون الض. والسياسية وقياسها ،قافية واالجتماعية واالقتصاديةكالعوامل الثّ

فرص سوقية مربحة يمكن اقتناصها وتنميتها، فاالستهالك هو الوجه اآلخر لإلنتاج المجدي، إذا 

ز ثقافة الفئة المستهدفة، فاإلبداع القائم على تجون من تميتمكن صانعو القرار والمبادرون والمن

ركات تحتاج إلى أكثر من عملية ناعي، فالشّقافة هو سمة أساسية من سمات االقتصاد ما بعد الصالثّ

لتظل قادرة على المنافسة، إنما يتطلب  ،ليات تكنولوجية جيدةآكاليف وكمراقبة التّ :تصنيع فعالة

أو التي تخلق هذه الحاجات  ،قوية ومنتجات إبداعية تالقي حاجات المواطنين األمر عالمة تجارية

وتلعب . لنجاح المؤسسات وتفوقها كبيراً تحقق زخماًو أساسياً ن العوامل الثقافية تلعب دوراًإحيث 

نها توفر إوذلك بإدماجها فيه حيث  ،الملموس في هذا االقتصاد غير هاماً التكنولوجيا الرقمية دوراً

وتساهم بشكل كبير في أشكال جديدة من اإلبداع، فاإلنتاج  ،بادالت االجتماعيةجديدة من التّ شكاالًأ

  .مة للمستهلكين، وتمكن من تطوير أسواق جديدةءكنولوجيا الجديدة أكثر مالقافي يجعل من التّالثّ
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ولذلك يخضع  ،اتقافة حاجاتنا إلى رغبقافة ومسارها، حيث تغلف الثّدور الثّ) 1.6(كل يوضح الشّ

قافة التي يحياها من ثم يعكسها في اختياراته وتفضيالته للمنتجات، سلوك الفردي إلى طبيعة الثّالّ

 ،ومن جهة أخرى تتصل ثقافة الشعب بتراثها الفريد إلى حد كبير مع الموروث من المالبس

األزياء  ي شراءمستهلك الفلسطيني فوالمعتقدات، وللكشف عن رغبات ال ،والتقاليد ،والعادات

العوامل التي  بد من دراسةن المستهلك يعتبر المستخدم النهائي، فال، وألواقتنائها الشعبية الفلسطينية

رائي ال يخضع فقط لعرض لوك الشّفالس وتحليلها، تؤثر على السلوك الشرائي للفرد الفلسطيني

 ،وشخصية ،واقتصادية ،ماعيةواجت ،ؤثر فيها عوامل ثقافيةتلمنتجات والبرامج التسويقية، بل ا

الفرد الفلسطيني في صياغة  ايتبناه ة التيقافيامل الثّوراسة على العونفسية، ومن بين هذه تركز الد

  . ي الفلسطيني لما لها من أهمية وتأثيرالز تجاهلوكي رائي والسقراره الشّ
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 راسةمشكلة الد 1.2

  

 مشكلة الدراسة 1.2

طريز، فقد عبية الفلسطينية بتنوعها وتعددها وذوقها العالي من حيث األلوان والتّتمتاز األزياء الشّ

من خالل تفاعلها مع الحضارات التي عاشت في  ،شهدت األزياء الفلسطينية تطوراً عبر العصور

قاليده في الملبس لفترة طويلة، حيث فلسطين، وقد حافظ اإلنسان الفلسطيني على قيمه وعاداته وت

ها ووظفها لتتناسب وتتالءم مع  حاجاته في جميع مناحي حياته، وما يرتبط بها لها وزينّطورها وجم

جل والمرأة في العمل والحياة اليوميةمن عادات وتقاليد ومعتقدات، فظهرت أزياء خاصة للر، 

سواء على  ،ة في كل قرية ومدينة فلسطينيةوالمناسبات بأشكال متنوعة، ومتباين ،واالحتفاالت

الساحل، أو الصحراء أو الجبل أو السقليديي الفلسطيني التّهل مما أثرى الز.  
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 :الزي الفلسطيني بين الماضي والحاضر 1.2.1
  

بمراحل  الفلسطيني للمرأة مر أن الثوب ،شكيلين الفلسطينيالتحاد الفنانين التّ 2أشار األمين العام

عديد من األشكال برز وقد نتيجة لتفاعله مع البيئة بل واتخذ دوراً فعاالً في المجتمع، ة يدعد

ورات آنذاك والتي تدل على األوضاع العربية والثّ 1948 - 1936خالل الفترة الهندسية والعروق 

ائر ، باإلضافة إلى وحدات زخرفية رمزية تجريدية، تمثل الثّ)الفشك(و) لحليكالس(فأضافت عرق 

الذي رمز ) الطير أو الحمام(  لفلسطيني ومقاومته في تلك الفترة، فأبدعت المرأة الفلسطينية عرقا

  .ورية في الجبلإلى الرسائل التي كانت تصل إلى القيادات الثّ

 

وقتها على قنابل الميلز اليدوية  نهن نسجن بخيوطهن عرق قاع الفنجان الذي دّل، أويضيف أيضاً 

كما  ،هيوني، ويستطرد المزينوار الفلسطينيين في مقاومته ضد االحتالل الصلثّالتي كان يستخدمها ا

قبون اير كانوا ريق التي كان يسلكها المقاومون الذينعرق حيفا ويافا الذي دل وقتها على الطّ نأبدع

 ايمول من خالله تيباإلضافة إلى رمزها إلى طريق سكة الحديد ال ،اليهود المهاجرين إلى فلسطين

رط على من تلبسه أن تشاكما ابتكرن عرق الملس حيث . ن باألسلحة والعتاد العسكريةوبريطانيال

 1936موجه ومحرض سياسي في ثورة  ىقوأوار، حيث عد هذا العرق يكون أحد أقربائها من الثّ

ن وار والمقاتليى الخروج مع الثّعليحرضن أزواجهن وأبناء عائلتهن  سوة كنوما تالها، حيث إن النّ

  .تفاخرن فيما بينهنيكي 

 

وب أي إضافة في الوحدات المطرزة، لم يشهد الثّ) 1966- 1949(أما المرحلة التي تليها والممتدة 

دمير، أما هب والتّراث في ظل عمليات النّفقد انصب جهد المرأة قدر اإلمكان على الحفاظ على التّ

راث فات واندثارها بسبب نهب التّبموت اإلضا) 1999- 1967(التي تمثلت  الثة، المرحلة الثّ
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 ضاع جزء كبيرقد  1967واالستيالء عليه والذي كان محفوظا في متحف القدس الوحيد وذلك عام 

  ).2014سعيد، (منه 

 

يدي الفلسطيني على فئة كبار العمر من كال الجنسين، وفي التقلّ في العقود األخيرة، انحصر الزي

التي تتميز بالمستوى االجتماعي المرتفع، وبالرغم من  ،البيرة وفي أجزاء من المدن كمدينة ،القرى

اختزل ظهوره عند المرأة يتعدى هذا الوضع حيث عبي الشّ إال أن الزي ،اختفائه من الحياة اليومية

خرج في وحفالت التّ ،واالحتفاالت الرسمية ،وخاصة األفراح وليلة الحنة ،عيدةفي المناسبات الس

هور معات واأليام الثقافية المنعقدة فيها، حيث تحرص المرأة على ضرورة الظّبعض الكليات والجا

قليديي التّبالز  .  

 

سمي الفلسطيني، فال نكاد قليدية على المستوى الرعبي لألزياء التّوال ينعكس الوضع المجتمعي الشّ

ية أو االقتصادية، حيث أن ياسية أو االجتماعخبة السقليدي الرجالي الفلسطيني للنّللزي التّ نرى أثراً

ي التّبروتوكل الزسمي الغربي في الوقت الذي يظهر فيه العديد من مثيلي لفلسطين هو الزي الر

رؤساء الدعبيولي والمحلي بزيهم الشّول وملوكها في المؤتمرات على المستوى الد.  

  

خف وطأة أفاألمر  ،أو المحليقليدي للمرأة وظهورها على المستوى العالمي ي التّسبة للزأما بالنّ 

واالقتصادية في المؤتمرات  ،اسية واالجتماعيةفنرى العديد من سيدات المجتمع والنخبة السي

الفلسطيني، فال زالت صورة  قليدي وخاصة بالثوبي التّاالجتماعية بالز .والفعاليات ،واالحتفاالت

إظهار انتمائها اثها ووعيها بأهميتهرأة لترقليدي يدل على احترام المي التّالمرأة التي ترتدي الز

  3 .ة وضرورتهللثقافة األصيلة الفلسطيني
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دور المؤسسات الرسمية والمؤسسات العاملة في قطاع التّراث والفنانين في الحفاظ على  1.2.2

  :الزي الفلسطيني
  

المحلية مثل جمعية  عاون مع الجمعياتقافة بالتّقافي المجتمعي، قامت وزارة الثّوعلى المستوى الثّ

يف األولى من نوعها، ، في إطالق مسابقة زهرة الر2013قافة الروزنا في فعاليات أسبوع الثّ

عبيةسوة باألغاني الشّيفية لفتاة ترتدي ثوب بلدتها وتزفها النّوتتضمن المسابقة مرافقة العائالت الر، 

، ومن )2013اإلخباري،  موقع معاً(عبية قافة الشّويكون التحكيم على أساس مدى معرفة الفتاة بالثّ

ن من يشرفون على تلك المسابقة من لجنة تحكيم والحضور  بشكل عام ال يمثلون أللنظر الملفت 

قافة وتركز وزارة الثّ حيث حضروا بمالبس عادية غربية دون أي لمحة تراثية ،جو الحدث

اني والقصص واألمثال الشعبية، دون راث غير المادي كاألغالفلسطينية في الوقت الحالي على التّ

 جامعة النجاح سوى ةبعرض أزياء تراثي 2011راث المادي كالمالبس، حيث لم تقم خالل عام التّ

عبي ليس ي الشّقافية التي تختص بالزعم المادي والمعنوي المطلوب للجمعيات الثّ، كما أن الدالوطنية

  .المستوى المطلوب على

  

احتضان أول عرض أزياء فلسطيني يمزج بين  2012قافة عام لوزارة الثّومن الفعاليات األخرى 

جمال (مصمم الفلسطيني لصاميم العصرية للرجل والمرأة لالرموز الفلسطينية كالكوفية والعلم والتّ

 ،من جهة أخرى. قافة المحلية وضمن قيمها ومعتقداتهاحيث تميز باإلبداع القائم على الثّ) تلصق

وب، ن يحتويها الثّأشكال الغرز خارج القيم التي يجب صاميم الفلسطينية وأت التّالعديد من الجها

وعرض ) 1.7شكل ( 2013رقية عام مثل عرض األزياء المقدم من معرض زينب للفنون الشّ

    )هايدي حنونة خير(وعرض أزياء   2013و 2014عام ) 1.8شكل ) (ويلخولة الطّ(أزياء 

 ،مع األزياء الحداثية مع لمسة تراثية فلسطينية ت أكثر تماشياًحيث جاء 2011عام ) 1.9شكل (
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أما ما نظمه بيت عصفور . وب الفلسطيني أم لم تتماشىسواء كانت تلك األزياء تتماشى مع قيم الثّ

حيث مزج بين رموز فلسطينية  ،)تل أبيب(في عرض أزياء في ) جابي عصفور(لمصمم للألزياء 

بالقضية الفلسطينية،  اًخرية واستخفافمدعاة للس فكانمي ة للتعايش السلّن وأحد كدعوآوإسرائيلية في 

1.10شكل (موز التي استخدمها مربعات الكوفية ونجمة داود ومن أبرز الر.(  

 

غم من أن فلسطين تعد عضواً مراقباً رسمياً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالر)WIPO ( منذ

فيذية لقوانين ، والتي تعطيها الحق في وضع األنظمة واللوائح التنّ)قافةموقع وزارة الثّ( 2005عام 

نه ال يوجد آليات أو قوانين أالتصرف في ابتكاراتها، إال  منة الملكية الفكرية وتمنع الغير حماي

ويعزى ذلك لعدم وجود . دون موافقة وزارة الثقافة وسياسياً راث تجارياًللغير باستغالل التّ تسمح

ن يكون مصدرا قيما أمن  راث باعتباره مسؤولية بدالًراث، حيث ينظر للتّوطنية لحماية التّ أجندة

نشيط االقتصادي والحياة االجتماعية، وعدم وجود وعي على المستوى المحلي كما على مستوى للتّ

جال قص في الموارد البشرية في مياسي ألهمية حفظ التراث وإنتاجه، عدا عن النّصناع القرار الس

  .قافةلوزارة الثّ قافي والذي يشكل تحدياًراث الثّإدارة حفظ التّ

 

في تعزيز التراث وإحيائه، حيث ظهرت العديد  اًمهم اًعبية دورمن جهة أخرى تلعب المؤسسات الشّ

جمعية إنعاش األسرة في البيرة الرائدة في هذا  :مثلمن الجمعيات على مدى سنوات االحتالل، 

يتعلق باالهتمام  خاصاً ، حيث وضعت في نظامها األساسي بندا1965ًست عام التي تأس ،المجال

عدا عن معرضها  ،عبيةعبي ورعايته، حيث أقامت المهرجانات والعديد من الفعاليات الشّراث الشّبالتّ

ورات راث وإعادة إنتاجها بشكل مستمر، باإلضافة إلى الدودعم األبحاث في التّ ،ائمراثي الدالتّ

راث جمعية قلنديا في رام اهللا، وبيت التّ وكذلك. مها في تطريز المالبس وإنتاجهاريبية التي تقددالتّ

ائمة والعديد من المحاوالت الفرديةفي بيت لحم  ومعارضهما الد. 
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وب الفلسطيني وب الفلسطيني االحتفال بدخول الثّومن الفعاليات التي أقيمت على صعيد حماية الثّ

والذي تم " حلم من خيط"رقام القياسية كأكبر ثوب في العالم خالل مهرجان موسوعة جينيس لأل

أصدرت  2008كبة عام تين للنّكرى السوفي الذّ). 1.11شكل ( 20094تنظيمه في الخليل عام 

1.12شكل (عبية طة أزياء فلسطين الشّيرراث الفلسطيني خاشطة في مجال التّيدة مها السقا النّالس  (

اريخية منها أزياء لمناطق منطقة جغرافية في فلسطين التّ 13عبية ليت األزياء الشّحيث قامت بتثب

اصرة، ويافا القدس، وبيت لحم، وبيت جاال، وبيت ساحور، ومنطقة الجليل وصفد، وعكا، والنّ

جنين، وسدود، والمجدل، وغزة، ونابلس، أضافة إلى أزياء منطقة الرملة، ووبخاصة بيت دجن، باإل

قافية، جمعية البيادر الثّ(ورفيديا، ومنطقة رام اهللا والبيرة، وأريحا، والخليل، وبئر السبع وطولكرم، 

ي المدرسي ر الزيعام الحالي قدمت رئيس بيت التراث الفلسطيني مبادرة بتغيالوفي ). 2010

  .5ن تنفذأوهي مبادرة جديرة ب ،وإدخال لمحة تراثية فلسطينية عليه

 

 ،ين الفلسطينيينيشكيلوب الفلسطيني منحى آخر عند الفنانين التّفظ الثّخذ حأعلى صعيد آخر فقد 

 8وسليمان منصور 7، وإسماعيل شموط6حيث عبرت األعمال الفنية لكل من عبد الرحمن المزين

                                                           
م من  150م، واستهلك  14م، وعرضه  32متطوع، وقد وصل طول الثوب  150ك المهرجان قام على عمل الثوب الفلسطيني في ذل4

 .الف غرزة، وقد اشرف على عمله السيدة مها السقا 400القماش ويحتوي على مليون و

 . مقابلة مع السيدة مها السقا5

) 1994 – 1964(، وهو عالمة مركزية مهمة من عالمات الفن الفلسطيني في مرحلة الثورة فلسطيني فنان تشكيلي بد الرحمن المزينع6
استلهم في اعماله التاريخ الكنعاني الفلسطيني ، ويتناول التراث الشعبي الفلسطيني من القصص والعادات الشعبية والعناصر الزخرفية 

صة الزخارف المتنوعة لتطريز الثوب الفلسطيني ويتميز بمفرداته ورموزه التي عالجها بأسلوب واقعي رمزي وبحس بنائي وبخا
 .والمراة عنوان في لوحاته ومسيرته حافلة بكثير من العطاءات..

يعتبر أحد أبرز رواد الفن التشكيلي الفلسطيني، وأحد شخصياته الهامة يراه   فلسطيني فنان تشكيلي)  )1930 - 2006إسماعيل شموط7
كما وشغل منصبي األمين عام  الفلسطينيةالتحريرمنظمة من مؤسسي قسم الفنون في البعض مؤسس حركة الفن التشكيلي الفلسطيني،كان

ام التحاد الفنانين التشكيليين العرب، حاصل على درع الثورة للفنون واآلداب وعلى وسام التحاد الفنانين التشكيليين الفلسطيني واألمين ع
 .القدس وعلى جائزة فلسطين للفنون وجوائز عربية ودولية عديدة

التي " جمل المحامل"وهو صاحب اللوحة المشهورة 1947عام  اهللارام ،بيرزيت مواليد )فلسطيني  ونحاتفنان تشكيلي   سليمان منصور8
يحمل القدس وصخرة األقصى على ظهره مربوطة بحبل رسمها في منتصف السبعينات من القرن الفائت، والتي تمثل عجوزاً فلسطينياً 

  .الشقاء



 

19 

كونه ) 1.16- 1.13شكل (وب الفلسطيني عن الواقع الفلسطيني من خالل رسم المرأة والثّ وغيرهم

على مقاومة المحتل،  ومحرضورة الفلسطينية، سجل ألحداث الثّو فلسطينية،للهوية ال اًمكونعنصراً 

  .إيمانا بربط الماضي بالحاضر

 

في هذا  الذين يعملوندعم المؤسسات والفنانين قافة في ستراتيجية واضحة لوزارة الثّاويساهم غياب 

ي لمرأة في دعم الزأما دور وزارة ا. مواستمرارهوالفنانين ضعف هذه المؤسسات في ظّل اإلطار، 

قافة كامل مع وزارة الثّ، وأن التّطريزالشعبي يندرج في دعم المرأة من خالل دورات تدريبية في التّ

  .9في هذا اإلطار يقتصر على ذلك 

 

باإلشراف على  ،عبية والتراثقافة في مجال األزياء الشّتتلخص البرامج التي تقوم بها وزارة الثّ

نوية الالمهرجانات السدوليةولية والمحلية مع المؤسسات المجتمعية والمشاركة في المعارض الد 

قليدية، عبية الفلسطينية بأدواتها وفنونها التّعريف بجانب من جوانب الحياة الشّوالتي تهدف بالتّ

عم المادي واإلداري مما يزيد من خبرة العاملين في هذا ويتخلص دعم الوزارة لتلك األنشطة بالد

ذا اليزال دون المستوى إال أن ه .وإنعاش البيئة االقتصادية المحلية ،وتراكم الخبرات ،المجال

 ،ولة والمؤسسات المجتمعيةعاون بين مؤسسات الدبحاجة إلى تكثيف الجهود والتّونظل العالمي، 

  .10سويق لجذب فئات المجتمعوتكثيف التّ

 

عبية وأدوات الزينة والوثائق الشّ ،من مالبسراث المادي تعد المتاحف وسيلة مالئمة للحفاظ على التّ

 14، ويوجد في فلسطين )قافة االلكترونيموقع وزارة الثّ(في فلسطين  واألدوات المستخدمة قديماً

مقابل  لفاًأ 44/  2010وار في عام في غزة، ويقدر عدد الز 4فة الغربية وفي الض 10منها  متحفاً
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راث مما بالتّ نمن هم  يهتمو% 1بنسبة أقل من )  2013 حصاء المركزي،اإل( 2011لفا عام أ 45

  .قافي في فلسطينلية جدية لنشر الوعي الثّآيدل عدم وجود 

 

 عبي الفلسطيني وإحيائه،راث الشّفي الحفاظ على التّ كبيراً ربوية دوراًعليمية والتّتؤدي المؤسسات التّ

 خلقب ،منة للمجتمع نحو المستقبلآ سيلةعن ووذلك من خالل المناهج المدرسية التي هي عبارة 

. شخصيات متوازنة واعية ومثقفة، وذلك بمعرفة األخطار التي تواجه المجتمع وتقديم البديل الوطني

كما  ،راثعليها في بعث التّ حيث تغيب رؤية واضحة ومتفق ،إال أن هذا األمر مفقود في المناهج

حيث ) 2009علقم، (القليل  ث الشعبي فيها إالرايوجد تضارب في مكونات  المناهج، و لم ينل التّ

دريس عليم تتصل بالمناهج المدرسية وأساليب التّحتية للتّفي البنية التّ خلالًقفين العديد من المثّ لمسي

وفي مناطق  ،تاتعليمية للفلسطينيين في الشّفي مناطق السلطة الفلسطينية، إضافة إلى أن المناهج التّ

عليم، عدا ربية والتّضع للرقابة الفلسطينية والمناهج المقررة من وزارة التّوفي القدس ال تخ ،1948

  ).قافة االلكترونيموقع وزارة الثّ(وح المحافظة والفكر ذو البعد األحادي المغلق خشب والرعن التّ

  

 :العوامل التي ساعدت على انزواء الزي الفلسطيني عن الحياة العامة 1.2.3
  

 قليدي عن الحياة العصرية وانزوائه إلى عوامل عدة على مر العقود ي التّيرجع سبب اختفاء الز

، فانخراط على المنطقة في إدخال العديد من األنماط السلوكية هماالحتاللاس السبعة األخيرة، حيث

واشتراطهم للباس معين،  ،جال في الوظائف المستحدثة من قبل االحتالل البريطاني وقتذاكالر

من  غيرت جزءجال تجاه الملبس، وبالرغم من تعايش كال النمطين من اللباس معا، إال سلوك الر

، فمع تردي 11اس لسلوكهم تجاه المالبسأن االحتالل اإلسرائيلي أسهم بشكل كبير في تغيير النّ
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وعمل جزء كبير منهم في األراضي المحتلة أدى إلى احتكاك  ،األوضاع االقتصادية في فلسطين

كل منهم يملك ثقافة  الذي هو عبارة عن جماعات من العديد من البلدان - يني بالمحتلعب الفلسطالشّ

الذي ، - وخاصة جيل الشباب-بتغيير في سلوك الفلسطينيين في طريقة لبسهم   -تى منهاأالبلد التي 

 استغالل فقرعلى كما عمل االحتالل اإلسرائيلي . هأثر بشكل أو بآخر على جيله ومجتمع

راث في يد المحتل كبة بشراء أزيائهم القديمة وبذلك تراكم العديد من التّبعد النّوجهلهم  الفلسطينيون

  .12الذي نسبه وعرضه على أنه أداة  ثبوتية على وجوده على األرض منذ عصور

 

تجاه الوحدوي الذي يتمثل في تحويل المحلي المناطقي إلى وطني في لعب دور في تحويل هم اإلاس

وب تمايز بين المناطق إلى نماذج خليطة تمزج بين أثواب المناطق تسمى الثّ وب من عالمةالثّ 

نقل بين مناطق فلسطين بعد الحرب العالمية األولى، حيث بات التّ  الفلسطيني، تحت تأثير الحداثة 

الحديثة، مما أدى  ووسائل المواصالت  ،اشئة والتغيرات االقتصاديةأيسر بفعل المؤسسات النّ

  ).2011جمعية البيادر الوطنية، ( وب الفلسطينيمنتجة في النهاية الثّها، ثواب واختالطالنتقال األ 

 

وللمرأة بشكل  ،قليدي بشكل عامي التّإلى أن أحدى عوامل انزواء الز13)قلنديا(تشير رئيس جمعية 

لتي تتطلب مجرياتها االحياة اليومية و اًدوار المرأة في المجتمع، حيث انه لم يعد مناسبأتعدد  ،خاص

راث أن قليدي، وأشارت رئيس مركز بيت التّي التّالتي قد ال يوفرها الزوسهولتها الحركة  مرونة

لذلك هو بحاجة إلى تطوير ليتناسب مع و اسب مع الجسد وحركتهتنقليدي ال يي التّتفصيل الز

الثوب تفاصيلن على االلتزام بمتطلبات الحياة وأنشطتها، ففي الوقت الذي يصر فيه كبار الس 

ابات على ارتداء تصاميم عصرية بلمحة عصرية من غيرات والشّ، تصر الفتيات الصوتقاليد
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طريز في جمعية إنعاش بينما أشارت رئيس قسم التّ. 14أو من ابتكار أصحاب المتاجر ،ابتكارهن

إلى  يملن ساء في العصر الحديثن النّأـطريز واأللوان، وقليدي غني بالتّي التّاألسرة أن الز

  .غير في أذواق المستهلكين عن سابقه، وهو ما يدل على التّصاميمالبساطة في األلوان والتّ

 

عليم في وب الفلسطيني عن الحياة العصرية زيادة نسبة التّألسباب التي أدت إلى انزواء الثّمن او

ريز لدرجة أن بعضهن طوأهملن العمل بالتّ ،عليمساء إلى التّحيث انصرفت النّ ،األراضي الفلسطينية

خلص من تبعاته ومواكبة العلم، في الوقت نفسه بقيت ظر إليه على أنه تخلف، يجب التّبالغن بالنّ

المغرب ودول الخليج، باإلضافة إلى إيران  :مثل،راث األصيل الخاص بهادول عربية متمسكة بالتّ

  ).2011ادر الوطنية، جمعية البي(المؤتمرات الدولية وغيرها  فقط يظهرون به فيوالهند، 

 

وب الفلسطيني على الماكنة ن أسعار الثّإما، حيث  قليدي إلى موارد مالية عالية نوعاًي التّيحتاج الز

 ،وأكثر$ 1500ن أسعاره تبدأ من إف دوالر أمريكي، أما المشغول يدوياً 1400- 500تتراوح بين 

خل، في مقابل الوقت الذي محدود الدكلما زادت وحدات التطريز، األمر الذي ال يناسب المستهلك 

االقتصادي  ام مع وضعهءبما يتال، رأة ثوبها ومالبس زوجها وأطفالهاكانت تحيك الم

وبالمشاهدة العينية يتوافر في سوق رام اهللا العديد من المنتجات المطرزة ). 2008الحوقل،(

أنها تعاني من عدم انتظام في  إال ،المستوردة المصنعة بالماكينة من األردن بأسعار متوسطة نسبيا

قليدية أما األزياء التّ. طريزية والخياطة، وما يصلح منها ال يتناسب مع دخل المستهلكالوحدات التّ

من الخياطين  عدد قليل جداًلجاهزة، ويتم تفصيلها من للرجال فإنها ال تتواجد في المحال التجارية ا
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لب ن الطّأنوع القماش المستخدم وجودته عدا سب شيقل ويرتفع سعرها ح 1000وتبدأ أسعارها من 

  .15عليها قليل

 

ين، ينعكس ما سبق على زيادة في إنتاج المالبس العصرية األخرى واستيرادها وبخاصة من الص

بعد عام، فتشير  رائية عاماًوذلك لرخص تكلفتها وتناسبها مع دخل المستهلك وتآكل قدرته الشّ

إلى ازدياد مطرد إلنتاج المالبس ) 2011- 2007(نوات األخيرة سالبيانات اإلحصائية لسلسلة ال

من استيراد  مما زاد قليدية،العصرية وعدد المؤسسات ليس من بينها أي مؤسسة إلنتاج للمالبس التّ

 :األتي) 1.1(المالبس من الدول، كما في الجدول 

خالل ) األمريكيلقيمة بالمليون دوالر ا(من المالبس  والوارداتعدد المؤسسات وإنتاج المالبس : )1.1( جدول

)2012-2007(سلسلة زمنية   

 الواردات اإلنتاج عدد المؤسسات السنة 

2007 1608 69.6849 31.214 

2008 1751 106.4451 39.627 

2009 1849 98.4388 45.385 

2010 1879 136.2108 51.268 

2011 2058 89.7196  50.883

2012 1574 128.343 58.851 

 المركزي، بيانات غير منشورة اإلحصاءمركز : المصدر       

كنولوجية التي تمر والتّ ،قافيةوالثّ ،حول للمالبس العصرية هو نتيجة للتغيرات االجتماعيةإن هذا التّ

وعززتها زيادة االتصاالت العالمية، باإلضافة إلى  ،بالعالم على مدى العقود العديدة الماضية

                                                           
 3�42:ت 12 8!د 52 ا&155$6�$7



 

24 

التي أثرت في سلوك الفرد الفلسطيني تجاه المالبس، لغاء هوية اآلخر، ات المحتل في إممارس

  . حسب وجهة نظره عالمياً ليكون أكثر قبوالً

  

  :عبية الفلسطينيةلألزياء الشّوالتّسويق نتاج اإلواقع  1.2.4
  

غم من إنتاجه قطع متميزة ذات جودة عالية، راث من مشاكل عدة، على الريعاني قطاع صناعة التّ

خل  أن أسعاره مرتفعة، والذي ال يتناسب مع شريحة كبيرة من المستهلكين المحليين من ذوي الدإال

احية اإلنتاجية تواجه هذه الصناعة مجموعة من الصعوبات فمن النّ. رائيةالمحدود وقدرتهم الشّ

المستوردة، كما  المواد اًوتحديد في العملية اإلنتاجية، المتعلقة بالحصول على المواد الخام المستخدمة

ن اآلالت والمعدات المستخدمة في اإلنتاج الزالت بدائية، وال تحقق الكفاءة اإلنتاجية، أضف إلى أ

ذلك المشاكل المتعلقة بندرة العمالة المدربة والماهرة، وذلك بسبب تحول بعض العاملين المهرة من 

و بسبب ضعف أداء أو محدودية هذه الصناعة إلى مهن أخرى أكثر ثباتا وربحية، وأقل مخاطرة، أ

ن إ، حيث )2006مكحول وقطان، (ماهرة افدة للعاملة الدريبية الرالمؤسسات والمراكز التّ

حامد، (أو متوسطة على أقصى تقدير  ،أو صغيرة ،المؤسسات العاملة في القطاع متناهية الصغر

2011 .(  

 

تي تعد المكون طريز المشغول عليها، والالتّائية إلى وجود قليدية النسيعود ارتفاع سعر األزياء التّ

مواد الخام لإلنتاج مرتفعة، عدا عن صعوبة الحصول عليها بالنسبة الن تكلفة إاألساسي للزي حيث 

لمراكز واألسواق للمنتجين حسب موقعهم الجغرافي وبعدهم عن مناطق الوسط التي تتوافر فيها ا

الة منزلية وبعيدة عن مركز اإلنتاج وتكون من خالل ن العمالة المستخدمة هي عمأالتجارية، كما و
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حيث يتراوح  بح كبير نسبياًأن هامش الرإلى باإلضافة   مما يساهم في رفع الكلفة اإلنتاجية ،وسيط

  .)2006مكحول وقطان، % ( 30- 10بين ما 

 

ن تتفق مع أ ن على المرأة التي تريد شراء ثوبن العملية اإلنتاجية نفسها غير منظمة حيث اأكما 

من ثم يتم إرساله إلى و ه،فصيل كل على حدطريزية والتّعلى شكل الوحدات التّ ،أو المركز ،المتجر

وأخيرا الستكمال ، من ثم إلى مكان آخر للتفصيلوطريز في بيوتهن لعمل عينة العامالت للتّ

لع المنافسة السقليدية  ويضعف من قدرتها التنافسية أمام طريز مما يرفع سعر المالبس التّالتّ

  .16األخرى

 

ويقية التي يتبعها المنتجون غير ن الوسائل التسإطاع من مشاكل تسويقية أيضا، حيث يعاني الق

اخلية بنسبة كبيرة من مدروسة، وتنحصر الوسائل الترويجية بين المشاركة في المعارض الد

وتكون ). 2000قلنديا،  جمعية(من شاركوا في معارض عربية ودولية مالمنتجين، ونسبة قليلة 

جارية ووزارة مشاركة المنتجين بمجهودات شخصية، وتسعى بعض المؤسسات كالغرف التّ

أشيرات صاريح والتّوالحصول على التّ ،سهيالت كتوفير المعلوماتاالقتصاد بتقديم بعض التّ

  ). 2006مكحول وقطان، (واالستعالمات األخرى 

 

أن اختالف األذواق  )2000جمعية قلنديا عام ( ية والجوادلعبسوق المطرزات الشّ تشير دراسة عن

وفي دراسة أخرى بينت أن . أدت إلى تكدس كمية من اإلنتاج ،بين المنتجين ورغبات المستهلكين

 نها ال تستخدمإلمستهلكين وليس قطع تجارية، حيث اإلنتاج في هذه الصناعة يكون بناء على طلب ا

لب على المنتجات ضيقة إلى تجات استهالكية، لذلك فان قاعدة الطّعلى المستوى المحلي كمن اًكثير
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اًجديد اًن تصميمأراسة حد كبير، وتشير الد ناعة ما بين خمسة شهور إلى سنة، ولكن يدخل إلى الص

  ).2011حامد،(صاميم تظل محدودة على الكمية المطلوبة هذه التّ

 

ير منظم، لذلك ال يوجد إحصائيات شاملة أو دورية، غ ناراثية قطاععبية والتّيعد قطاع المالبس الشّ

وتكشف البيانات اإلحصائية عن واقع . ات دقيقة عن اإلنتاج وتصنيفاتهولذلك ال تتوافر معلوم

247 ،2012أحسن أحوالها عام  دير لألثواب المطرزة أنها  ضعيفة وضيقة جدا، وبلغت فيالتص 

ردات من األثواب المطرزة فنالحظ أنها في تزايد مطرد أما الوا. ألف دوالر أمريكي كرقم استثنائي

وتتنوع )1.2(، كما في الجدول 2012وتنخفض عام  2011وحتى عام  2008نوات عام في الس ،

اإلمارات والجزائر واألردن وبريطانيا واليابان وتركيا  :ادرات للعديد من البلدان مثلوجهة الص

الكميات المصدرة قليلة  وبالرغم من تعدد البلدان إال أن .بيةين الشعوروسيا االتحادية وفرنسا والص

  .وتنحصر األلبسة من المطرزات ما بين الصين وتركيا بشكل أساسي وبعض الدول األخرى. جدا

-2007(خالل سلسلة زمنية ) دوالر باأللفالقيمة (الصادرات والوردات من األثواب المطرزة : )1.2(جدول 

2012( 

 الواردات من األثواب المطرزة ت من األثواب المطرزةالصادرا السنة 

2007 30 49 

2008 10 8 

2009 84 10 

2010 42 26 

2011 21 42 

2012 247 22 

 المركزي، بيانات غير منشورة اإلحصاءمركز : المصدر                        
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ر إلى إعادة تقديم األزياء من جهة أخرى، سعت الجمعيات والمؤسسات اللواتي يعملن في هذا اإلطا

طريز من األثواب القديمة وإدماجه في أزياء عصرية اء، حيث تقوم الجمعيات بقص التّقليدية للنسالتّ

طريز ن هناك محاوالت في تقديم التّأأو في منتجات تراثية أخرى، كما  ،مع تفاصيل مناسبة للمرأة

ويل بناء على والمصممة خولة الطّ ،راثلتّما قدمه بيت ا :على تصاميم حديثة ومنتجات أخرى مثل

ي تطور، وقد أشارت المصممة أن أعليها  طرأقليدية لم يجالية التّطلب المستهلكين، أما األزياء الر

المحاوالت وتناولها بشكل جذاب  هوبالرغم من جدية هذ. 17بشأنها ولكنها لم تنفذ اًهناك أفكار

المستوى المتوقع، حيث تتكدس األثواب واألزياء التقليدية  لب المحلي اليزال دونن الطّأ الإ ،وجميل

  .لمتاجر بسبب ارتفاع أسعارهافي المعارض وا

 

ده عن الحياة يعدم انتشاره وتحي إلى قليدية والعوامل التي أدتعبية التّبعد استعراض واقع األزياء الشّ

قليدية الفلسطينية ل األزياء التّهل تشك: اليومية، وبناء على ما سبق يقودنا هذا إلى عدة  تساؤالت

؟ وما هي محددات إقبالها نفسها راث من منظور المرأة الفلسطينيةفي الحفاظ على الهوية والتّ اًدور

عليه واستخدامها له؟ وما هي العوامل التي تشكل سلوك المستهلك الفلسطيني لشرائه األزياء 

خصية تحديد العوامل الديموغرافية والشّ قليدية الفلسطينية في شكل عصري؟ وعليه سوف يتمالتّ

الي وبالتّ ،رائيتؤثر على عملية اتخاذ القرار الشّ كما صادية واالجتماعية وتحليلها،قافية واالقتوالثّ

هائي، مما يساعد على عبية المطرزة لدى المستهلك الفلسطيني النّعلى كمية االستهالك لألزياء الشّ

ستراتيجية إنتاجية من ابية من ثم بناء ععلى األزياء الشّم في طلبات المستهلكين التي تترجفهم رغب

  .وقيةوزيادة حصتها الس ،شأنها تعزيز استهالكها
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  أهمية الدراسة 1.3

قافية ألي شعب كيزة األساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثّراث الرتشكل عملية إحياء التّ

وتحاول تزييفه  ،هناك مخاطر تهدد حاضر الشعب عبر األزمنة المختلفة، وبخاصة إذا كانت

والسطو عليه كما هو الحال مع الشعب الفلسطيني، لذلك تعد محاولة إحياء التراث الفلسطيني تمثل 

، وذلك لما يضطلع به افي حد ذاتها مهمة قومية وحاجة ملحة، يجب االلتفاف حولها، وإعادة إنتاجه

في مواجهة االستعمار  ،صموده، وتعزيز وحدته ونضالهراث من دور في توجيه الشعب ودعم التّ

  .المباشر وغير المباشر

 

قافات وتشكيل إحياء التراث الفلسطيني عامل مفيد لالندماج االجتماعي، وتطوير الحوار بين الثّ

اخل والخارج، ماسك االجتماعي بين أبناء الوطن في الدوتعزيز التّ ،وتحسين نوعية البيئة ،الهوية

ن إهوية الفلسطينية البارزة، لذلك فأحد معالم ال ،د التشتت الجغرافي في رقاع متباعدةحيث يع

تعد ذات أهمية في إيجاد قواسم مشتركة وذاكرة  تشكل المالبس الشعبية جزءاً منه راث والذيالتّ

شتت تبعات عدة من ضمنها تباين األيدلوجيات والفكر الذي جمعية متقاربة، حيث إن لهذا التّ

  .  رض له الجاليات الفلسطينيةتتع

 

راث إلى الماضي الحي في الوجدان، الماضي الذي يفرض وجوده في الحاضر ويباشر يرمز التّ

احف فحسب، إنما يجب أن يقدم أثير فيه، لذا فإن المحافظة عليه ليست من خالل وضعه في المتالتّ

كما . بيعيوليأخذ مكانه الطّ ،الفعليةرض الواقع لينبض بالحياة من خالل الممارسات الحقيقية وأإلى 

راث راث عملية مهمة في نهضة الحركة الفنية وإعطائها مضامين شعبية، فالتّتعد عملية احياء التّ

 ). 2007علقم، (عوب تعبر عن طالسم الحياة بلمسات فنية فالشّ ،عبي مليء باألفكار العميقةالشّ



 

29 

قافية، وان عملية إدماج القيم االقتصادية واالجتماعية والثّ قافة المحلية خياراً فريداً للتنميةتمثل الثّ

للعديد من  ةكون مفيدتمنتجات نابعة منها، من شأنها أن لة لتقديم قاليد والعوامل ذات الصقافية والتّالثّ

قافة التي تسعى لنشر الهوية وتثبيتها من خالل وزارة الثّ :سمية والمجتمعية مثلالجهات الر

راث من خالل نشر الوعي وتحريك المجتمع المحلي تجاه التّ ،الياتها وأنشطتهامؤسساتها وفع

ودور  ،راث في المناهج المدرسيةعلى أهمية إدماج التّ اًراسة ضوءوأيضا تلقي هذه الد. وأهميته

للمؤسسات التعليمية  مهمة الدراسة أيضاً وتعد. عليم في تعزيز البيئة الثقافيةربية والتّوزارة التّ

المبني على اإلبداع الثقافي وتوفير الدورات ألفرادها والتدريب المهني  من خالل تقديملتدريبية وا

ناعية ذات االهتمام في مجال المالبس ول الصراسة الدكما تهم هذه الد. لهم لتنمية المهارات الالزمة

  .كنولوجيا اإلنتاجيةالتي تصدر المواد الخام والتّ

 

عب من قيم، وعادات، عب الفلسطيني، تجسد ثقافة الشّللشّ ملموساً مادياً نتاجاًعبية تعد المالبس الشّ

 وفي العصر الحديث تحظى صناعة. فردية من البيئة على مر العصورومعتقدات، ومواقف وتقاليد، 

تعد مصدراً   ألنهابمكانة اقتصادية هامة،  - راثيةناعات التّالتي تعد جزءاً من الص- عبية األزياء الشّ

للدخل لمئات األسر الفلسطينية، كما تعمل على الحد من البطالة، حيث تقوم بتشغيل جزء من األيدي 

وق وباألخص النساء وبالتحديد ربات البيوت، حيث يقدر عدد العاملين في هذا القطاع العاملة في الس

القومي،  ، وتعد جزءاً من الدخل)2011حامد، (امرأة في صناعة تطريز األثواب وغيرها  4000

شغيل والمساهمة في الدخل القومي مقارنة بغيرها من الدول التي إال أنها متدنية جدا من حيث التّ

شاط للنّ تكاملياً كما أنها تشكل نشاطاً. كالدول األوروبية واألسيويةوتسوقها مالبسها الشعبية  ،تنتج

وثقافتها ،رمز لحياة فلسطينياحي في فلسطين، بحكم تقديمها لعدد كبير من المنتجات التي تالس، 

 .للقضية الفلسطينية ً،ورمزا ً،وهويتها وسكانها عبر التاريخ، إضافة إلى كونها تذكارا
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أراسة تكمن أهمية هذه الدقليدية راسات التي تتناول موضوع إعادة إنتاج األزياء التّنها من أولى الد

واالقتصادية التي تؤثر في  ،خصيةوالشّ ،افيةقافية والديمغرالفلسطينية من خالل تحليل العوامل الثّ

عبية مما يساعد على بناء طلب محلي، األزياء الشّ رائيالي على القرار الشّسلوك المستهلك، وبالتّ

قافة الفلسطينية، ستراتيجية إنتاجية تصوغ أزياء فلسطينية تدل على الهوية وتعزز الثّااستخدام و

لوقت تتناسب مع مقتضيات العصر وضروراته بما يتوافق وتحميها من سرقة المحتل، وفي نفس ا

وقية ويزداد استيعاب العمالة في مع ذوق المستهلك المحلي ودخله، وبالتالي تزداد الحصة الس

  .القطاع

 

ال وهو تأثير أ ،نها تتطرق إلى جانب لم يبحث فيه سابقاإل هذه الدراسة فائدة علمية، حيث تشك

المستهلك الفلسطيني وقرار شرائه، بالرغم من وجود أبحاث سابقة عن  قافية في سلوكالعوامل الثّ

قافية والعوامل لية تنميته بصورة وصفية، إال أن هذه الدراسة تتناول العوامل الثّآراث وقطاع التّ

تائج البحثية، فمن خالل ما سيتم عرضه مما تعطي قوة للنّ ،األخرى ومدى تأثيرها بصورة تحليلية

راسة في لبعض المهتمين على مواصلة البحث والد تكون حافزاً ،وتوصيات ،ائقوحق ،من نتائج

ومن جهة أخرى تساعد أصحاب األعمال والمبادرين على . بالتراث والثّقافةمواضيع ذات عالقة 

إنشاء نشاط اقتصادي ذي جدوى اقتصادية، كما أنها تلقي الضوء على وعي الشعب الفلسطيني 

قافة في صياغة آليات من شأنها المساهمة في زيادة وعي الفرد ساعد وزارة الثّمما ي ،بثقافته وهويته

  .الفلسطيني وتعزز تمسكه بتراثه

  

  

 



 

31 

  أهداف الدراسة 1.4

عبية التقليدية، قافة الفلسطينية في الطلب المحلي على األزياء الشّاسة إلى تعزيز الثّتهدف هذه الدر

مسك بالهوية الفلسطينية، عزيز القيم المجتمعية والتّراسة من حاجة ملحة في توتنطلق هذه الد

اليراسة في التّوتتلخص أهداف الد : 

 .راث الفلسطينيدور األزياء في الحفاظ على الهوية والتّ -1

 .عبية واقتنائها واستخدامهامحددات اإلقبال على شراء المالبس الشّ -2

 .واستخدامها عبيةعرف إلى العوامل التي تقف وراء شراء المالبس الشّالتّ -3

راثية بشكل عام والمالبس بشكل التوصل إلى نموذج يعزز ثقافة المجتمع تجاه المنتجات التّ -4

 . خاص

 .إيجاد آلية تسويقية وترويجية لألزياء الفلسطينية محليا ودوليا -5

وإعادة تقديمها في إطار أنشطتهم االجتماعية، وبناء  ،عرف إلى أذواق المستهلكين وتنميتهاالتّ -6

 .حلي منتظمطلب م

 .قليدية الفلسطينيةتطور صناعة األزياء التّأن الخروج بتوصيات من شأنها  -7

 

  اإلطار العام 1.5

من أجل اإلحاطة بموضوع الدهيو راسة خمسة محاورراسة، ولإلجابة عن أسئلتها، تتناول الد: 

 ظري الجزء النّ: أوالً

● مراجعة الدبحثقة واألدبيات ذات العالقة بالابراسات الس، راسات والمقاالتوهو مستمد من الد، 

عبي، ي الشّوالمراجع المختلفة التي تعالج موضوع البحث من أكثر من جانب، سواء المتعلقة بالز

 .راث، وسلوك المستهلكوالتّ
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 ظري اإلطار النّ ●
  

 )الدراسةتصميم ( طبيقيالجزء التّ :ثانيا

● راسة منهجية الد 

 ساء الفلسطينياتدراسة ميدانية على عينة من النّ ●

 ماذج االقتصاديةالنّ ●
  

 حصائي التحليل اإل: ثالثا

 :، كاالتيونموذج آخر كمي ،الثماذج االحتمالية الثّحليل اإلحصائي من خالل بناء النّيتضمن التّ  

 .عبيي الشّارتياح المرأة للز: النموذج األول ●

 .عبيي الشّرغبة المرأة في ارتداء الز: انيالنموذج الثّ ●

 .شعبيي الّقدرة المرأة في اإلنفاق على الز: الث موذج الثّالنّ ●

 .عبيي الشّمستوى إنفاق المرأة على الز: موذج الرابعالنّ ●
  

 المقارنات والمضامين :رابعا

● مقارنة ما توصلت اليه الدراسة مع الدابقة راسات الس. 

● سويقيةالتّياسات اإلنتاجية والس 
 

 :وصياتائج والتّالنتّ:خامسا

تائج التي تم راسة، وأهم النّحصيلة لما جاء في هذه الد ميتقدعلى  راسةخاتمة الدتتوقف ا أخيرا، أم

 .راسةخلصت إليها الدوصيات التي أهم التّواستعراض راسة الميدانية ليها خالل الدوصل إالتّ
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  الفصل الثاني 

 السابقةاألدبيات ظري واإلطار النّ
  

ذات العالقة بموضوع البحث، الدراسات السابقة من  ن هذا الفصل عدداًيستعرض الجزء األول م

راسة موضحا أهم العوامل التي قد تؤثر في شراء اني سيتناول اإلطار النظري للدأما الجزء الثّ

عب الفلسطينية، والتي تتوافق مع ثقافتنا وواقعنا وخصوصيته، وارتباطه بتاريخ الشّاألزياء التّقليدية 

ومن جهة أخرى يشترك المستهلك الفلسطيني مع غيره من المستهلكين حول  ،من جهة ونضاله

راسات الوطنية والتي أشارتإليها األزياء التّقليدية افعة لشراء العالم في العوامل الدالدابقة، مما الس

  .راسةظري للداستدعى تضمينا في اإلطار النّ

  

 الدراسات السابقة 2.1

راسة، فقد تم مراجعة األبحاث والمراجع التي تتناول موضوع وضوع الداإلحاطة بمأجل من 

وأوراق المؤتمرات التي  ،ومقاالت ،والمراجع ،من عدة محاور، وذلك بالرجوع لألبحاثالدراسة 

مالبس بشكل عام أو تلك التي تتناول المالبس الوسلوك المستهلك تجاه  ،رائيتتناول القرار الشّ

التّراث إحيائها بشكل خاص، باإلضافة إلى األبحاث التي تستعرض واقع  وإعادة الوطنيةالتّقليدية 

 .راساتإليها الد إحيائه، ورصد العوامل ذات العالقة التي أشارت وإعادة
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شأنها  ةوغير استخدامي ةلها قيم استخداميالسلع أن تلك السلع الثّقافية تؤكد األبحاث ذات العالقة ب

 Chima et( تشترك معها في العديد من الصفات التي تؤدي إلى فشل السوق العامة بلالسلع شأن 

al, 2011(وأهميتها الثّقافية التي تكون قيمتها  ة، وذلك كونها تحتوي على القيم غير االستخدامي

التّأثير اريخية، باإلضافة إلى دورها في وأهميتها التّ ،ودورها كمروج للمعاني الرمزية ،الروحية

 ،المادي في مجموعة متنوعة من القيمالتّراث الفنية باإلضافة إلى تفردها، وتبلغ قيمة  في الحركة

القيم : وبالتالي يمكن حصر تلك القيم في. عليميةوالتّالسياسية وهي القيم االقتصادية والمادية و

م األصالة، وبذلك اريخية، والقيم الرمزية، وقيجمالية، القيم الروحانية، والقيم االجتماعية، والقيم التّ

فكار في المجتمع التّقاليد الحياتية والمعتقدات واألالمحلية وبالثّقافة بالسلع الثّقافية ترتبط 

)Throsby, 2003; Mason, 1998; Iacob, 2012.(  

 

 ،عب هيكالً ونظاماً مراقباً لتوليد المعايير السلوكية، فهي جزء من صنع اإلنسان لبيئتهتعد ثقافة الشّ

 ،واألخالق، والعادات، والتقاليد، والمعتقدات التي يكتسبها اإلنسان جموع المعارف، والفنون،فهي م

ي وضع يتخذه اإلنسان، فاألنماط السمة الرئيسة ألتكاد تكون الثّقافة ف. في المجتمع اًباعتباره عضو

القيم التي االستهالكية، والحكم على ماهو جيد أو سيء، وغيرها من أنماط الحياة تعد محورها 

تجاه  سلوك الفرد تعد من أهم العوامل الخارجية المؤثرة فيالثّقافة ف. قافةتعرفها وتحددها الثّ

أجل  نسان وهويته وتقديمه لذاته، ومن الخدمات والسلع، وترتبط المالبس بدرجة كبيرة بثقافة اإل

للفرد تجاه استهالك رائي السلوك الشّالتي تتعلق باألدبيات اإلحاطة بموضوع البحث سيتم مراجعة 

السياسية فيه ناهيك عن العوامل االجتماعية واالقتصادية و المؤثرةالثّقافية والعوامل األزياء الشّعبية 

)Rashid et al, 2003; Schein, 2004.(  

  



 

35 

 :قافيةالعوامل الثّ 2.1.1
  

 ;Henry, 1976(كل من  للمستهلك، وقد أكدالسلوك الشّرائي  فيالثّقافية بشكل عام، تؤثر العوامل 

, 2012Hofstede, 1991; Nayeem (والقيم المتضمنة باختالف تعريفاتها واتجاهاتها الثّقافة ن أ

لألفراد وعلى دوافع االستهالك، فالمستهلكون يرون أنفسهم في سياق الشّرائي السلوك  تؤثر في

) 2011(وآخرون  Yakupار بحث وقد أش. ويكون الرد على بيئتهم يستند إلى إطار ثقافتهم ،ثقافتهم

ركي، وفي بحث آخر حول سوق للمستهلك التّعلى عملية التّالتّقاليد والمعتقدات والثّقافة إلى أهمية 

الشّعبية من العادات والمعتقدات والقيم في أنماط االستهالك من المالبس الثّقافية تأثير العوامل 

ريا، فقد أشارت إلى وجود داللة يفي نيج) ياسيةس -جيو(فن في منطقة وطقوس الدالزواج ومظاهر 

ومظاهر التّقليدية والمعتقدات على ارتداء المالبس التّقاليد إحصائية على تأثير كل من العادات و

قليدية، ولكن ال تؤثر على مظاهر فن، بينما تؤثر القيم على ارتداء المالبس التّوطقوس الدالزواج 

  ). ,2010Awa et al( فنوالدالزواج 

  

راسة، فقد تناولت دراسة ووفقا لما جاء في عنوان الدDiop  األنماط االستهالكية ) 2013(وآخرون

ن أالدراسة قافية، وتكشف في بناء هوية متماسكة ضد العولمة الثّالثّقافية تأثير العوامل و ،فريقيةاإل

وبشكل نادر يعود إلى اختالف في  بشكل متكرراللّباس التّقليدي االختالف بين األفراد الذين يرتدون 

احترام : تتصل في المقام األول بعدة قيم أهمهااللّباس التّقليدي ن تكرار أنماط أالدوافع والقيم، و

واألخالقية والهوية األفريقية، تجعلهم متوافقين في ذلك مع العادات الدينية عن القيم التّعبير والذّات 

والنزهات العائلية التّجمعات بشكل نادر فهم يرتدونها في س التّقليدي اللّباأما من يرتدون . والتقاليد

للقرية أو أيام الجمع أو أيام الحمل وبعدها بالنسبة للمرأة وذلك الذّهاب أو المناسبات الخاصة أو في 
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 اللّباسكما يلعب المعتقد الديني اإلسالمي في تدعيم . واالنتماء للمجموعةالدينية تعبيرا عن القيم 

  . عبيالشّ

 

السرور قيم الجمال، قيم : وهيالتّقليدية بعدة قيم يعدها المستهلك في المالبس الدراسة وخلصت 

الذّات دين، وقيم احترام ، قيم الروحانيات والتّ)وقمع الذّالتّوافق والشّعور بالسعادة (والمتعة 

للداللة على الدور االجتماعي ( لفي، وقيم الوضع االجتماعيصوف السبالمسؤلية، قيم التّالشّعور و

مثل اآلخرين، السلوك (عن الهوية األفريقية، وقيم أخالقية التّعبير ، وقيم )والمكانة المادية

  ). والمعايير االجتماعيةالتّقاليد مع التّوافق واضع، والتّو

 

في ) نوالكيمو(إعادة تطوير : قليد والحداثةبين التّ"في بحث ) Assmann  )2008وتؤكد دراسة 

يؤكد على قيمة الهوية ) الكيمونو(الياباني اللّباس الشّعبي  إن ارتداء " االستهالكية اليابانيةالثّقافة 

 ،واصل االجتماعي باإلضافة إلى قيم الجمال والحبورمز للتّ ،والهوية الفردية ،الوطنية واالنتماء

الشّراء ال يتعلق فقط بالزي الشّعبي   الرفيع، وأنالذّوق و ،واالنسجام االجتماعي ،واللياقة البدنية

وأذواق حسب العمر  أخالقيات وآداب الياباني لهالزي الشّعبي  نه إحيث وإنما باالستهالك 

نه أاي، كما والمناسبة والحالة االجتماعية، وعادة يتم لباسه في المناسبات االجتماعية كحفالت الشّ

ن كال من الكيمونو أ )Line, 2010(ـلة أخرى ذكر لائية، وفي مقااليزال مستخدما في القرى النّ

ويعد طريقة . فاف والجنازاتوالزالتّخرج انحصر في حفالت ) الكورياللّباس الشّعبي (والهانبوك 

عرف إلى حيث أقيمت مدارس تعليمية للتّ ،حرك فيه وآدابه وجه آخر لالستهالكارتداء الكيمونو والتّ

. اليابانيةالثّقافة كونه يمثل جوهر  ،وتطويره ،له للحفاظ عليههذا الفن، فظهرت صناعة كاملة حو

وهي عدم الزي التّقليدي عن النّساء أدت إلى عزوف  وقد أشار الباحث أن هناك عدة أسباب
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في ارتدائه، أو أنهم اليعرفون حياكته أو كيفية لباسه السعادة نه ال يلبى أاستشعار قيمته الحقيقية أو 

  .  وآدابه، باإلضافة إلى ارتفاع أسعارهس اللّباوأخالقيات 

 

بعد ) Qipao(التّقليدية الصينية عن إعادة ظهور المالبس ) Chew, 2007(ـ وفي دراسة ل

الشّعبي ي وتايوان وسنغافورة وهونج كونج إن طبيعة االستهالك للزالصين في  1960اختفائها عام 

ي الشّعبي ها ارتباط وأهم ،المحيطة ساعدت في ظهورهوالظّروف يني الصنه ممثل أبالهوية والز

نه أكما  ،ال واالحتشامينية، وتستخدم أيضا للقبول االجتماعي واألناقة والجمثقافي للحضارة الص

االعتدال في (نوثة المرأة، باإلضافة إلى الرفض العام إلى النزعة االستهالكية أيتناغم مع 

وشبه الرسمية نه يستخدم في جميع المناسبات أشوسية، ووذلك تأثرا بالتعاليم الكونفو) االستهالك

  .واالحتفاالت العامة، ويستخدم أيضا في الحياة اليوميةالرسمية 

 

) بعد أن كانت مستعمرة بريطانية(وفي دراسة عن بناء الهوية القومية لهونج كونج بعد استقاللها 

وتقديمه كنتاج ثقافي التّقليدية المالبس  بالحفاظ على أن عامل الهوية القومية مرتبطالدراسة أكدت 

مدى البريطانيا على ود احتالل طويل المدى من اليابان لوجية داخل البلد بعيواأليدالتّغيرات يعكس 

الزواج عيدة كوخاصة المناسبات السالشّعبية وتأتي العادات كاالحتفاالت ). Wong, 2002(الطويل 

وتؤكد على أهمية الزي الشّعبي  لتعزز من استخدام  - كياقرية في تر–وليلة الحنة في كوتاهية 

  ). Koc, 2012(تواجده كونه رمزا إلى الثروة والجمال واألصالة 

 

تؤدي دورا نشطا في بناء الهويات واألسر التّقليدية ن المالبس أ 2012عام  Guptaتشير دراسة 

يكشف عن قوة المالبس في تلك الفترة و .والقوميات في الهند المستعمرة من قبل االحتالل البريطاني

، بحيث أصبحت )1948- 1869(حيث أخذت معاني جديدة من قبل القوميين بقيادة غاندي 
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لتوحيد مختلف الفئات بشكل  وكانت عامالً. للنضال والحرية ضد المحتل أساسياً بصرياًرمزاً

النّضال لألصالة والوطنية وكمؤشر التّقليدية األجنبية وتثمين المالبس السلع ومقاطعة  ،تقريبي

  .اتي الواعي للهوية الوطنيةالذّالتّعبير جانس االجتماعي، حيث ربطت االستهالك مع والتّ

 

للمجتمع اإلماراتي السياق الثّقافي أن طبيعة ) 2007(أحمد وعلى المستوى العربي، خلصت دراسة 

لفية م، دور بوجه عاالتّقليدية مات في مدينة العين، والذي تغلب عليه السعوة السفي تحديد الد

التّقليدية والحث على البساطة أدى إلى إحياء بعض القطع من المالبس  ،ينيالدالزي مواصفات 

 توقد ساهم. كالعباءة والشيلة، بينما زوي بعضها كالثوب والبرقعالدينية عاليم لتتناسب مع التّ

ت مستمرة حتى وقتنا الحاضر ايجابيا مع ارتداء التي الزالالتّقاليد المحافظة على بعض العادات و

وقد أشارت نتائج دراسة . وليلة الحنة ،واألفراح ،واالحتفاالت ،كالعزائماألزياء التّقليدية 

)Clevelans et al, 2010 ( بشكل عام التّدين أن الهوية العرقية اللبنانية ايجابية مع) التّدين

  ).اإلسالمي والمسيحي

 

القرن الماضي أسفرت عن من  الثيناتقيم المالبس التي تعود إلى بدايات الثّ وفي  األبحاث عن

وهي )  Hus & Burns, 2012(تطوير ستة توجهات لقيم المالبس لدراسة اختيار المالبس 

 : كاألتي

 .، واالهتمام بهقديرتّال، والجمال في المالبس فيالرغبة : القيمة الجمالية -1

شاط والمال في اختيار المالبس ي الحفاظ على الوقت والنّفالرغبة  :القيمةاالقتصادية -2

 . واستخدامها

3- غبة : ياسيةالقيمة السميز والقيادة، أو النفوذ من خالل استخدام المالبسفي الهيبة والتّالر. 

 المعنوي الرمزي في استخدام المالبسالتّعبير في الرغبة : القيمة الدينية -4
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 آلخرين عند استخدام المالبس االهتمام با: القيمة االجتماعية -5

 . في فهم لماذا نستخدم المالبس، أو الحاجة إليها، ولماذا هي مرضية لناالرغبة  :ظريةالقيمة النّ -6

   
 ،واألمنيات ،تلك القيم التي تعود إلى الرغبات" قيم المالبس بأنها) Lipitsky, 1961(وتعرف 

ام، وبالتالي هي المحددات لفرد جديرة باالهتمأو األهداف التي يعتبرها ا ،والحوافز ،واالهتمامات

، وقد طورت ستة قيم "فيما يتعلق بالخيارات في المالبس واستخداماتهاالسلوك ة للمواقف والرئيس

، واستندت في دراستها على شرنا لها سابقاًألإلنسان والتي الشّخصية للمالبس موازية للقيم العامة 

والتي يظهر  ،في كتابه أنواع الرجال 1931عام  Eduard Sprangeالتي قدمها الشّخصية نظرية 

ن أ) Lipitsky, 1961(وقد وجدت .  من الشخصيات الست لديها قيمة عليا تغلب عليها ن كالًأفيها 

  . ساءالقيم الجمالية واالجتماعية للمالبس أكثر هيمنة في تكوين قيم المالبس التي تتوجه إليها النّ

  

ك بعين االعتبار أكثر من قيمة عند اختيار أنواع مختلفة من المالبس، يأخذ المستهل ويمكن أن

 ,Cho & Workman(اختالف سلوك المستهلكين بين الجنسين في اختيار المالبس إلى باإلضافة 

وسياسية أكثر من  ،واقتصادية ،نظرية اًن الرجال لديهم قيمأ) Hurka, 1980(ويشير ).  2011

  . سائيث عن قيم المالبس ركزت على سلوك المستهلك النّولكن معظم األبحا. ساءالنّ

 

لى إوجه على المدى الطويل من حيث التّالثّقافة حول تأثير ) Hus & Burns, 2012(وفي دراسة 

وجد أن المستهلكين ينظرون إلى  ،سلوك المستهلك بين بلدين مختلفين مثل تايوان والواليات المتحدة

عند اختيار المالبس الكاجوال  :بتحديد أنواع مختلفة من المالبس مثلقيم مالبس مختلفة عند قيامهم 

والنظرية عند اختيار  ،واالجتماعية ،والسياسية ،فالمستهلكون أكثر اهتماما بالقيم الجمالية. سميةوالر

، بالمقابل كان المستهلكون أكثر اهتماماً )سميةغير الر(أكثر منها في الكاجوال الرسمية المالبس 
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كما . سميةأكثر منها في اختيار المالبس الر ،عند اختيار مالبس الكاجوالالدينية لقيم االقتصادية وبا

  .  أكثر اهتماما بالقيم الجمالية واالجتماعية للمالبسالنّساء أن الدراسة أشارت 

 

رها من كغيالتّقليدية ن المالبس أ) 1981المزين، (الشّعبية ألزياء لتشير الموسوعة الفلسطينية 

وأنها تتعدى الوظيفة  ،المالبس اكتسبت صفاتها ووظائفها من خالل توافقها مع العديد من العوامل

 ،ينية، االجتماعيةوالد ،العملية(وهي الوقاية فإنها تحتوي على خمس قيم  ،األساسية للمالبس

  ).والجمالية والعاطفية

  

 :قتصاديةواإلالسياسية العوامل  2.1.2
  

الزي وخاصة التّراث في تعزيز  اًواالقتصادية دوراً هامالسياسية تؤدي العوامل  من جهة أخرى،

وغير الحكومية ساهمت  ،ن السياسة العامة للدولة الحكوميةإ) 2007(أحمد الشعبي، حيث أشارت 

أنشطة وفعاليات ومهرجانات شعبية،  من خالل إقامةالتّراث إلى حد كبير في المحافظة على 

وطوابع بريدية، عدا  ،وصور ،يصدر عن الهيئات الحكومية من مطبوعات ودعاياتباإلضافة ما 

 2007عام  Chewو  2010أحمد وتتفق دراسة . محورهاالزي التّقليدي عن المعارض التي يكون 

  . عبيةمن اقتناء العديد من المالبس الشّاالقتصادية وازدياد دخل الفرد ساهم  فرةن الطّأ

 

من الشّعبي  تلعب دوراً هاماً في زيادة الوعي الدولة ى أن استراتجيات وفي بحث آخر ركز عل

التّراث وأيضا من خالل عملية توثيق  ،دوات والبرامج اإلعالميةوعقد النّ ،األكاديميالتّعليم خالل 

في الحفاظ ساهم تاألخرى راثية ن المتاحف الوطنية والمراكز التّأباإلضافة إلى . وتسجيله وحفظه

وتؤكد دراسة ). Mire, 2011( 1991وذلك بعد الحرب األهلية في الصومال عام  ،راثتّعلى ال
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حياء الصناعات اليدوية إ لفادور بعد الحرب جاءت من خالل إعادةفي السالتّراث عملية إحياء 

التي كانت تعقد في الدينية والمهرجانات الوطنية، وإحياء المناسبات  ،وإقامة االحتفاالت ،وتسويقها

راث، عدا عن دور المتاحف في المحلية وتجددها والمحافظة على التّالثّقافة القرى في تعزيز 

أن Chew  حيث أضاف) Chew,2007; Assmann, 2008(وهذا ما يؤكده . الترويج لثقافة البلد

من انتشار ساهم ياسيين للسالصين سمي للمالبس في بروتوكول الرالضمن الشّعبية تضمين المالبس 

عملت  )وام(في الوظائف وغيرها من عهد الزي الشّعبي عبي، وقوانين البالد في ارتداء الشّلزي ا

  ). Line, 2010(على انتشاره 

 

لها في تايالند لهما عظيم الديوان التّابع ن دور الملكة وأ) Brennun et al, 2011(توضح دراسة 

سيج، فمن جهة الممارسة الفعلية في طاع النّمن المالبس وقالتّراث في البناء والحفاظ على األثر 

من الطبقة الملكية ساعد في انتشاره، ومن جهة أخرى بناء منظمة شاملة في األزياء التّقليدية ارتداء 

 ،راثية الحديثةالتايالندية التّاألزياء وظيف لتقديم والتّ ،التّدريبو ،النّسيججميع المدن تعني بقطاع 

ساهم ين والمحليين سواء لالستخدام اليومي أو للمناسبات العامة، وقد يعالمبالتعاون مع المصممين ال

باإلضافة إلى . في القرىللنّساء وتوفير فرص عمل  ،في بناء اقتصاد مستقر لدولة بعد االستعمار

وتصنيفه الستلهام  ،وتبويبه ،الملبسيالتّراث وذلك لجمع  ،ذلك تم إنشاء المتحف الوطني للنسيج

في تعزيز الهوية  ايجابياً دريب العاملين في قطاع النسيج، ويؤكد الباحثون ان ذلك عمالًوت ،الفنون

  .وإحياء الفنون األصلية للبالد ،ألجيال قادمةالتّراث الوطنية وحفظ 

 

ن أ) Manughan & Bianchini, 2004; Janeczko et al, 2002(وتشــير دراســتي 

ـ      على اًكبير اًلها أثرالشّعبية المهرجانات  واحي االجتماعيـة  البيئة المحليـة فـي العديـد مـن النّ

والحفـاظ علـى ثقافتهـا     ،ياسية، حيث تزيد من مستوى االهتمام بالبيئة المحليةواالقتصادية والس
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وزيـادة   ،لها، وزيادة الفخر والروح المجتمعية، وخلق فرص عملالتّقاليد وتعزيز القيم و ،وفنونها

وتطـوير   ،ولي بالمنطقة وقيمهـا والشركات، وتعزيز االعتراف الدفي المنطقة من الزوار اإلنفاق 

  .المهارات بين المنظمين

 

 :جتماعية والديمغرافيةالعوامل اإل 2.1.3
  

التي قام بها الباحثون بتحليل العوامل االجتماعية والديمغرافية وتأثيرها الدراسات يوجد العديد من 

األجيال العمرية تلعب دور في تأثيرها  أن أشارتأحمد للمالبس، في دارسة السلوك الشّرائي على 

 2010 عام وآخرون Diopو  2007 عام Chewقليدية، بينما أشار كُل من على ارتداء المالبس التّ

أن  2009عام   Amestoy وأشارت. قليديةفي ارتداء المالبس التّ اًأن عامل العمر يلعب دور

في  اًوان عاملي الجنس والعمر يلعب دور ،السعرعكسيا مع أثر يتالسلع الثّقافية الفردي على الطّلب 

ي وسلوكها االستهالكي نحو  ،وفي  بحث عن المرأة اليابانية واتجاهاتها.  لعاالقبال على تلك السالز

اكبر لشراء المالبس  اًغير المتزوجات تبدي اهتمامالنّساء أن النّتائج أشارت ) الكيمونو(الشّعبي  

  .ابعة لهاواالكسسورات التّ التّقليدية

 

ن خامـة  أشـار  أفي ماليزيا الشّعبية على المالبس النّساء قبال إوفي بحث عن العوامل المؤثرة في 

 & Hsiao(بينمـا أشـار   ). Shaari ,2002( اًكبيـر  اًدور مـا القماش المستخدمة وملمسـه له 

Dickerson, 1995 (جاه المالبس الجلدية يتحدد أن سلوك المستهلكين في كل من تايوان وأمريكا ت

الجودة، والمظهر الخـارجي، واللـون، ومناسـبته للجسـم، والخامـة      وعر، الس: بالعوامل اآلتية

. باإلضافة إلى الراحـة فـي المالبـس   )  Delong et al, 2002(المستخدمة، ويتفق معه دراسة 

ـ  ) Hines & Swinker, 2002(وأشار  ات االسـتخدام،  أن كال من اللون، وبلد المنشـأ، وتعليم
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تجاه المالبس الشّرائي تؤثر في القرار  ،وملمسه، والسعر ،وسهولة رعاية المالبس، ونوعية القماش

) Zhang et al, 2002(ية تذا ما تؤكده كل من الدراسات اآلوه ،بشكل عام للمستهلكين في أمريكا

تجاه المالبس بشكل  2006عام   Swinker & Hinesتجاه المالبس الكاجوال ودراسة الصين في 

من أهم  ،والسعر ،من نمط المالبس أن كالً) North et al, 2003(وتؤكد دراسة . عام في أمريكا

تجاه المالبس وان هناك عالقة بين النمط والعمر، حيث أن نمط الشّرائي للنّساء العوامل في القرار 

، بينمـا يعـد   )50-36(سطي العمر متوللنّساء أهمية عند اتخاذ القرار السمة األكثر المالبس هو 

فهم ينظـرون  ) فما فوق 65من (عاما، أما األكبر عمرا  25-18ما بين للنّساء األهم السعر السمة 

  .إلى المتانة في قطعة المالبس

 

على  مؤثراً واألسرة والمكانة االجتماعية دوراً ،تلعب العوامل االجتماعية مثل الجماعات المرجعية

والمجتمعية من السياسية ان الرموز ) Chew, 2007(لألفراد، وتشير دراسة  الشّرائيالقرار 

الصيني حيث الزي الشّعبي في تعزيز ارتداء  واساهم ،والرموز الفنية ،والمشاهير ،سيدات مجتمع

لألسرة دوراً مهماً  أن يظهرون به في المناسبات العامة واالحتفاالت واالجتماعات، كما أشارت

 .نهاقيمه وسلوكه مشّخص الحيث يكتسب 
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 :الخالصة

واستخالص الدراسة ذات العالقة بموضوع الدراسات السابقة مجموعة من  بعد االطالع على

، سيتم الشعبيةلألزياء الفلسطينية الشّرائي في سلوك المستهلك وقراره التّأثير العوامل التي من شأنها 

ابع، لتطوير عمل استبانه قتها مع المتغير التّوتبيان عال ،عرض مجموعة العوامل في إطار نظري

الزي لجمع المعلومات الكمية وتحليلها، للتوصل أي هذه العوامل ذو عالقة جوهرية مع شراء 

  . ستراتيجية تسويقية لهذا المنتجاوعمل  ،قليدي، للخروج بنتائج وتوصيات من شانها تعزيز اإلنتاجالتّ
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  اإلطار النظري 2.2

والكشف عن رغبات  ،االستهالكياإلنفاق الحديثة إلى أهمية دراسة أنماط الدراسات تشير 

مستندين في ذلك إلى تحليل سلوك المستهلك األسري أو الفردي  ،المستهلكين وقدراتهم الشرائية

. أو دوري كالمأكل والملبس وغيرها ،والخدمات سواء بشكل ثابتالسلع على اإلنفاق وتوجهاتهم في 

. فسيةوالنّالشّخصية واالقتصادية واالجتماعية والثّقافية سلوك المستهلك بالعديد من العوامل أثر ويت

على الطّلب محددات "ظري للدراسة الحالية اإلطار النّتم تكوين األدبيات السابقة ومن خالل دراسة 

  ".، ودور العوامل في تعزيز االستهالك واالرتقاء باإلنتاجالشعبيةاألزياء 

  

يناميكي بين المؤثر فاعل الدالتّ"بأنها  سويق األمريكيةاالستهالكي من قبل جمعية التّالسلوك يعرف 

 ,Bennett & Peter" (والبيئة التي من خاللها ينفذ األفراد معامالت حياتهمالسلوك واإلدراك، و

أو الخدمات من  ،السلعواالستهالك من  ،، حيث ينعكس سلوك المستهلك االستحواذ والشراء)1995

  . خالل اتخاذ القرار من قبل الفرد

  

نه رغبة أعلى الطّلب ويعرف " لعةعلى السالطّلب "ويترجم سلوك مجموع المستهلكين لسلعة ما في 

المستهلك وقدرته على دفع ثمن كمية محددة من سلعة أو خدمة، أي انه ال يوجد طلب إذا لم تجتمع 

التي السياسية واالقتصادية والثّقافية ذلك مجموعة من العوامل أثر يتوالقدرة عند األفراد، والرغبة 

وبالتالي يكون مكونات . تتفاعل داخل شخصية الفرد وتعمل على توجيه لإلنفاق عليها وشرائها

  .هو محور هذه الدراسةالزي الشّعبي على اإلنفاق والقدرة والرغبة من الطّلب 

  

ويعبر عن عالقـات  النّاس الذي يعبر عن هوية جماعة محلية من  الزيبأنه : عبيالشّالزي يعرف 

بأنها ظاهرة وبارزة بحيث الشّعبية وعن موقعه ضمنها، وتتصف المالبس  ،الفرد مع باقي الجماعة
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الماديـة،  الثّقافيـة  راثية التّالسلع تدل على هوية تلك الجماعة، فهي تعد موروثاً مادياً، وتعد أحدى 

ألنه منتج فريد والذي يعطي المجتمـع هويتـه    ل ان تكون قيمتها في السوق،والتي ليس من السه

،  وتختصكل منطقة فـي  السلعة الثّقافة المحلية ورموزهاولذلك ترتبط تلك  ،واإلحساس باالنتماء له

وب المطرز للمرأة مـع اخـتالف األلـوان    فلسطين بزي تقليدي معين، وتتشابه مناطق الوسط بالثّ

; Throsby, 2003; Mason, 1998; Iacob, 2012(ريزيـة لكـل منطقـة    طوالوحـدات التّ 

  ).2011كناعنة،

  

 ):العوامل المستقلة(الشّرائي العوامل المؤثرة على القرار 

 : العوامل الثقافية - 1

مصطلح واسع وعميق، حيث تمثل نمط المعيشة التي خرجت إلى حيـز الوجـود بعـد    الثّقافة تعد 

هـو مـن   النّاس في حياة الثّقافة تأثير و. األشياء من خالل األجيالس، والنّاالتعديالت من البيئة، و

وافع و نه سوف يؤثر حتى علـى  إخامة بحيث الضسـوق  الخيـارات عنـدما تسـتهلك أو التّ   الـد

)2005Chang,  ( الفوائـد التـي   التقنيات والمعتقـدات والمعـارف و   جميع"وتعرف الثّقافة بأنها

 ،الفرد في المجتمـع كل شيء يتعلمه الثّقافة ويعتقد أن  ،"ألجيال القادمةنقلها إلى او ،النّاستشاركها 

أيـة قـدرات   واألعراف، و ،والقوانين ،واألخالق ،الفنونو ،والمعتقدات ،مزيج من المعرفة يبل ه

الثّقافـة  ويتم انتقال . االستهالكيالسلوك ة لتحديد من العوامل الرئيس واحدةالثّقافة ف. وعادات أخرى

والعائلة، باإلضافة الدينية جتمعات عن طريق المؤسسات االجتماعية كالمدرسة والمؤسسات في الم

إلى أفـراد  الثّقافة ابعة التي تلعب دوراً أساسياً في نقل إلى  اإلعالم  وهو المؤسسة االجتماعية الر

 ).  Azevedo et al, 2008(المجتمع سواء كانت تحريرية أو إعالنية 
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على أنها مجموع الثّقافة ) Schiffman & Kanuk, 2010(االستهالكي يعرف  السلوكوفي سياق 

والعادات التي تعمل على تنظيم سلوك المستهلك من أعضـاء مجتمـع    ،المعتقدات المتعلمة، والقيم

وتحدد ما هو مقبول أو  ،معين، فالقيم والمعتقدات تعمل كدليل لسلوك المستهلك، بينما تمثل العادات

 .لوكي طريقة السغير مقبول ف

  

ومن خالل التعنستطيع أن نعرف العوامل الثّقافية على أنها، ابقريف الس : 

، تتفاوت في أهميتها، حيث تكون بمثابة مبـادئ  اأهداف مرغوب فيه"تعرف القيم بأنها : القيم -1

تقيـيم  وجيهي الختيـار أو  بعبارة أخرى، تكون القيم بمثابة المبدأ التّ، "توجيهية في حياة الناس

ويشير . عبر الزمن القيم هي مجردة ومستقرة نسبياًو، وتقييمهم اس، أو األحداثلوك، أو النّالس

ويشير أيضا أننا نولد ضمن عائلة ضمن وطن، الثّقافة تمثل أعمق مستوى من الثّقافية ن القيم أ

ـ  الثّقافة ويخضع كل هذا إلى برمجة عقلية لتلك  الثّقافيـة  ا منذ الوالدة، ومن هنا نكتسـب قيمن

 وتوجهـه  عرف القيم على أنها معتقـدات أساسـية تحفـز سـلوك المسـتهلك     تو. األساسية

)Clevelans et al, 2010; Hofstede, 1991; Soloman & Rabolt, 2007 ( وتلعب

ان القيم التـي يأخـذها   الدراسات السابقة في اختيار الزي، حيث أشارت  اًدورالشّخصية القيم 

قـيم  وقيم األناقـة والجمـال،   وعن الهوية، التّعبير قيم : هيالشّعبي  ي ه للزالفرد في ارتدائ

قيم احتـرام  ودين، وحية والتّالقيم الرو، )وقمع الذّالتّوافق والشّعور بالسعادة (والمتعة السرور 

ور االجتماعي والمكانـة  اللة على الدللد(قيم الوضع االجتماعي وبالمسؤولية، الشّعور والذّات 

والمعـايير  التّقاليـد  مـع  التّوافـق  واضـع، و مثل اآلخرين، التّالسلوك (قيمأخالقية و،)المادية

وهي  ،خصيةفي المالبس موازية للقيم الشّ  اًقيم) Lipstiky, 1961(وقد طورت ). االجتماعية
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 أن المالبـس ) 1981(الشّعبية زياء ألتشير الموسوعة الفلسطينية ل.  ستة قيم كما اشرنا سابقاً

 ).ينية، االجتماعية والجمالية والعاطفيةالعملية والد(تحتوي على خمس قيم 

 

عن شيء ما، وقد تبنى الشّخص تعرف المعتقدات على أنها فكر وصفي لما يحمله : المعتقدات -2

تلعب . المعتقدات على أساس معرفة حقيقة، أو أفكار شخصية، أو إيمان، أو على شحنة عاطفية

بـدرجات متفاوتـة،   الدينية ي، حيث انه يعكس المعتقدات راً في اختيار الزدوالدينية العوامل 

هو مرادف لإليمان أو العقيدة مثل اإلسالم أو المسيحية، إنما الدين دين، فعن التّالدين ويختلف 

،   المحددة التـي يمارسـها الفـرد   الدينية نه درجة المعتقد في القيم والمثل إيعرف على التّدين 

في توجيه حيـاة  الدين هو تصور  لسلسلة متصلة من االلتزام، فهو المدى الذي يلعبه ين التّدف

تقليدية، نأخـذ فـي هـذا    متطابقة مع القيم الّالدينية وأحكامه، فالمعتقدات  وفقا ألسسهالشّخص 

 ,Kotlar & killer, 2011, P.196; Ross(كاإلسـالم والمسـيحية   التّدين البحت معتقدات 

2005; Clevelans et al, 2010.( 

 

لوكية المشتركة بـين جماعـة أو   يستخدم مفهوم العادات لإلشارة إلى كل األنماط الس: العادات -3

ن سلوك المجتمع لـه  أتقليدية للناس في حياتهم، وتعني  جتمع معين، والتي تعد بمثابة طرقم

لوك من  تاريخ طويل أصبح جزءياسها في البحـث ومن هذه العادات التي سيتم ق. الفرديالس، 

ـ هي عادة أفراد المجتمع في ما يرتدونه في االحتفاالت والمناسبات الس ـ الزواج عيدة ك  يلاولي

وأيام الحـداد والحيـاة اليوميـة     والمسيحية، كاألعياداإلسالميةالدينية الحنة، وفي المناسبات 

)Beckmann et al, 1997 .( 
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مشاعره، أو ميوله نحـو  لالشّخص نه تقييم أاه على يعرف االتج:  أو اتجاهاتهم مواقف األفراد -4

في حالة ذهنية من اإلعجاب أو عدمه تجـاه  الشّخص موضوع أو فكرةما، وهذا االتجاه يضع 

ولذلك  ،تأثير عليهالحتاج مجهود لتو التغيير، ةصعببأنها  ألشخاصاتجاهات ا وتتصف. األشياء

مواقفهم واتجاهاتهم، فالمواقف مسـؤولة   مناسبة لألفراد عوضا عن تغيرالسلع يجب أن تكون 

نه نهج أويعرف الموقف على . عن ردود أفعالنا غير الفطرية فهي متعلمة من المجتمع وأفراده

دائم يبنى من خالل الخبرات، فالمستهلكون لديهم مواقف مختلفة تجاه مجموعة واسـعة مـن   

في ثالث التّقليدي للزي  مرتدائهوتنحصر مواقف األفراد في ا. لة باالستهالكاألشياء ذات الص

 ,Kotlar & killer, 2011(أو ال يرتديـه أبـدا    ،أو في بعض األحيان ،موقف دائمك: حاالت

P.196; Khan, 2006; Soloman & Rabolt, 2007 .( 

  

مـع المـوروث    أن كال من القيم والعادات والمعتقدات تؤثر ايجابياًالدراسات السابقة وتشير نتائج 

  .عبيالشّالتّراث المحلية بشكل عام ايجابية مع الثّقافة أن  وتشير أيضاً. قليديالتّالزي وهو  الشّعبي

 

  : واالقتصاديةالسياسية العوامل  - 2
  

في زيادة الوعي والمعرفة لألفراد المجتمـع مـن خـالل    الدولة في دور السياسية تشكل العوامل ت

والمهرجانات والمتـاحف  الشّعبية مرات واالحتفاالت رويج لثقافة البلد من خالل المعارض والمؤتالتّ

، وتناسـب  )الـدخل (أما العوامل االقتصادية فتشمل الوضع االقتصادي لألفراد  .األكاديميالتّعليم و

  .أسعار المنتجات واستعدادهم لالنفاق عليه
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  : خصيةالعوامل الديمغرافية والشّ - 3
  

أكثـر  النّسـاء  ن أالدراسات وتشير نتائج . السكن مكانوعليم، التّو خل،الدوالعمر، ووهي الجنس، 

ائية والقـرى أكثـر   ن المناطق النّأعبي، وكذلك جيل فئة كبار العمر، كما تشير الشّالزي ارتباطا ب

اء إقبال األفراد في شـر  ازدادالدخل عنها في المدينة، وبشكل عام كلما زاد الزي التّقليدي تمسكا ب

  .عبيالشّالزي سلبا مع ارتداء التّعليم زيادة نسبة ؤثر تما قطع أكثر من المالبس، وبين

 

  : العوامل االجتماعية - 4
  

 ،الفرد في اختيار مالبس بشـكل كبيـر بـالرموز المجتمعيـة    أثر يت. الجماعات المرجعية والعائلة

نفوذ الذين يحيطون به، كما تؤثر العائلة فـي سـلوكيات   الواألشخاص ذوي  ،والمشاهير ،والفنانين

  .فراد في المالبساأل

  

  : مواصفات المنتج - 5
  

عر، الجودة، والمظهـر  الس: بشكل عام بالعديد من العوامل مثلاألزياء سلوك المستهلك تجاه أثر يت

احة في المالبس، واللون، وتعليمـات  الخارجي، واللون، ومناسبته للجسم، والخامة المستخدمة، والر

. تجاه المالبسالشّرائي لقماش وملمسه تؤثر في القرار وسهولة رعاية المالبس، ونوعية ا االستخدام

كل مـن  للمالبس، بينما يؤثر الشّرائي في القرار  اًالسعر يؤثر سلبأن الدراسات السابقة تشير نتائج 

  .رائي، أما بقية العوامل ال نستطيع توقع تأثيرهاعلى القرار الشّ اًالمظهر وخامة القماش ايجاب
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        للعوامل الثقافيةمن االطار النظريوضيحي تجزء  :)2.1(شكل 

        العوامل  الثقافيةالعوامل  الثقافيةالعوامل  الثقافيةالعوامل  الثقافية
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 االطار النظري): 2.2(شكل 

  ا����ق

  :العوامل االجتماعية
صدقاء، الزمالءتأثير العائلة، األ-  
  تأثير الرؤساء، النخبة السياسية-

تأثير الثقافات االخرى، النجوم والمشاهير -
  .او االجانب الفلسطينيين

  .تأثير العمل وطبيعتة ومكانه-
  
 

تعزيز الهوية 

نتماء واإل

والتماسك 

 االجتماعي 

توفير فرص عمل، 

ستثمار، ومناخ لإل

 بداع واإل

زيادة للدخل القومي 

والترويج للثقافة 

 المحلية المحلية 

  :خصائص المنتج
  جودة خامة القماش-

  ملمس القماش-
  جودة الحياكة والتفصيل

  راحةال-
  لشكل الجسم الشعبي مناسبة الزي-

  )يدويا او بالمكينة( الشعبي طريقة صنع الزي-
  الموضة\)الستايل(المظهر الخارجي -

  سعر الزي الشعبي-

السلوك الشرائي واالستهالكي تجاه 
  :الزي الشعبي

  عدد القطع من الزي الشعبي التي تمتلكها-
شراء، (مصدر الحصول على الزي الشعبي -

  )هدية، استعارة،غيرذلك اجار،
شرائها، تمانواع الزي الشعبي التي -

  واسعارها
  :العوامل الثقافية لزي الشعبياء اارتدي تم تقييم المناسبات الت-

والتمسك  ،نتماءواإل ،قيم التعبير عن الهوية 
باالرض، القيم الجمالية والذوق الرفيع، االريحية 

ية، القيم  لقيم الدينفي التعامل، قيم القبول الذاتي، ا
قتصادية، القيم السياسية، القيم جتماعية، القيم اإلاإل

  .النظرية، قيمة التراث
  )مدينة، قرية(مناسبة الزي الجواء مكان السكن 
االفراح، (مناسبة الزي الجواء المناسبات 
  )المهرجانات الشعبية

  عطاء قوة لالجتماعات واالحتجاجات إ

هالكي تجاه السلوك الشرائي واالست
  :المالبس

  تواتر مرات الشراء-
  متوسط االنفاق على المالبس-

  )احتفاليكاجوال، رسمي، (تصنيفات المالبس  -
  

  :العوامل الشخصية
  العمر-

  مكان السكن ونوعه-
  الحالة االجتماعية-
  عدد االفراد المعالين-

  المستوى العلمي-
  العمل-

 الدخل الشهري-
 

البيئة ( ياسيةوالس قتصاديةالعوامل اإل
  ):المحيطة

  الدخل-
  )داخل وخارج المدينة(المهرجانات الشعبية  -

  المعارض التراثية-
  المتاحف-

  انشطة وفعاليات وزارة الثقافة-
  المؤسسات التعليمية -

  المؤسسات العاملة في قطاع التراث-
المؤسسات االعالمية-  

��� ��  ا� 
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  الفصل الثالث 

  وإجراءتهاالدراسة منهجية 
 

التي تم إتباعها الدراسة وصف شامل لمنهجية  يتناول هذا الفصل وصف للجزء التطبيقي، من خالل

راسة راسة، ووصفا لمجتمع في تنفيذ الدوالعينة وأدواتها وحدودها المكانية والزمنية، والمنهجية الد

  .راسةاإلحصائية االقتصادية للدالنّماذج انات، ثم تناول االستبالتي تم اعتمادها لتوزيع 

 

  منهجية الدراسة 3.1

أسئلتها، حيث  نع واإلجابةالدراسة أهداف  حليلي إلتمامالمنهج الوصفي التّالدراسة  في هذهت اعتمد

ن هذا إاإلنسانية، حيث الدراسة استخداما في األكثر حليلي هو األسلوب يعد المنهج الوصفي التّ

فحسب، بل يركز في جمع البيانات والمعلومات على الدراسة المنهج ال يقف عند الظاهرة موضوع 

، وذلك بغرض دراسة العالقات بين المتغيرات اًوكيف كماً ،الدراسة وتنظيمها والتّعبير عنهاظاهرة 

سيتم بناء أربعة نماذج كمية حيث . والوصول إلى نتائج يمكنها أنتسهم في معالجة مشكلة البحث

 :اقتصادية، وهي

 في المجتمعالشّعبي  مدى ارتياح األفراد للزي   -1
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 عبيالشّالزي في ارتداء الرغبة  -2

 الزي الشّعبي  القدرة على شراء  -3

 عبيالشّالزي على اإلنفاق مستوى  -4

  

باستخدام البرامج اإلحصائية، وتطبيق االختبارات األخرى والبيانات النّماذج وسيتم تحليل تلك 

  . المقترحةالتّوصيات والنّتائج الوصول إلى  أجلاإلحصائية المناسبة، وذلك من 

 

  والعينة راسة الدمجتمع  3.2

 :دراسةمجتمع الّ 12.3.
  

 1948التي كان يستخدمها األجداد عشية نكبة األزياء الشّعبية على دور الدراسة تقتصر هذه 

والمؤسسات العاملة في هذا الثّقافية والفعاليات التّراث باإلضافة إلى دور  ،ساءوباألخص على النّ

  . ساءالفلسطيني للنّ  الزي الشّعبيالمحلي على الطّلب القطاع على 

 

أن هناك  من شمال فلسطين حتى جنوبها، إالوتتنوع للمرأة الفلسطينية الزي الشّعبي أنماط تتعدد 

للزراعة التي اشتهر بها  الموجود عليها، وذلك نظراًالتّطريز اختالفاً من ناحية األشكال وكثافة 

أما في الوسط والجنوب حيث المناطق راعيةشمال فلسطين، فكانت المرأة تساعد في األعمال الز ،

راعة حراء كانت الجبلية والصطريز، ن ثوبها بالتّيمما دفع المرأة الستغالل الوقت في تزي ،قليلةالز

الفالحي التّطريز بع باستعمالها غرزة عدا عن هذا نجد مناطق يافا ورام اهللا والخليل وغزة وبئر الس

لحمية في حريرة أو التّفقد عرفت غرز أخرى مثل غرزة التّ بشكل مكثف، أما باقي مناطق فلسطين

  ). 2007؛ قعوار وآخرون، 2009أمين وآخرون، (مناطق القدس وبيت لحم بشكل خاص 
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وهي مدينتي رام اهللا األزياء ومن هنا جاء اختيار المحافظات المدن في وسط فلسطين الغنية ب

تناغم : لعدة أسباب منها) حالة دراسية(القدس  والبيرة، مدينة الخليل، ومدينة بيت لحم، ومدينة

وتناغمها إلى حد كبير، تقارب التّطريز حيث تتميز بكثافة األزياء إلى حد ما بين األزياء الشّعبية 

المدن أيضا وذلك بسبب الدراسة بين هذه المناطق وخاصة في القرى، وقد شملت التّقاليد العادات و

حيث انتقل إلى المدن حيث كان سابقا  وتطويره الفلسطينيرالتّطريز على سي 1948كبة عام تأثير النّ

مقتصرا على القرى، فقد ألزمت المرأة على العمل والمشاركة في حمل األعباء الجديدة وأهمها 

 ).2009أمين وآخرون، (المشاركة في زيادة دخل األسرة، وتم استثناء بقية المدن بسبب االحتالل 

حتى يومنا هذا الزي الشّعبي وذلك لوجود ممارسة فعلية الرتداء  ،جالن الردوالنّساء تم اختيار  

للرجال على الفئة الزي الشّعبي بتفاوت كبير بين األجيال، من خالل مالحظة الواقع ينحصر 

في النّساء الزي الشّعبي بين فئة الشباب، بالمقابل ترتدي  العمرية األكبر وال نكاد ان نرى له أثراً

وبعض المؤتمرات وغيرها، لكن ليس التّخرج والزواج د من المناسبات االجتماعية في حفالت العدي

باإلضافة إلى ذلك، يعد . وبتفاوت كبير بين المدينة والقرية ،بشكل متكرر مثل الفئة العمرية األكبر

 ،ين به ثوبهابحياة المرأة القروية لتزالتّطريز المكون األساسي للزي الشعبي، وقد ارتبط التّطريز 

وقد حملت المرأة تراثها معها أينما حلت سواء داخل الوطن أو  ،ولترتيب بيتها ،والكماليات األخرى

سوة في الوقت الحالي سواء بشكل فردي أو من خالل النّ تفي الشتات خارج الوطن، فمازال

حكن ويعلمن بناتهن تراثهن وهويتهن من خالل التطريز، بينما انخرطالجمعيات ي جال في الحياة الر

الجديدة بعد النكبة سواء في وظائف أو مهن أو طلب العلم خارج الوطن مما غير من شكل مالبسهم 

  . تماشيا مع الوضع الجديد
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 : العينة 22.3.

 األربعةفي المحافظات النّساء العينة العشوائية الطبقية النسبية لمجتمع الدراسة اعتمدت في هذه 

من للنّساء انات الموزعة على المدن من خالل التوزيع النسبي االستبفي عدد حيث تم االعتماد 

) والنسبة المئوية لحصة كل محافظةالنّساء عدد (  2007الجهاز المركزي الفلسطيني تعداد عام 

في كل محافظة باستخدام العينة العشوائية البسيطة من النّساء كمرحلة اولى، ثم تم اختيار العينة من 

والمعاهد واألسر كمرحلة ثانية، وقد  ،والجامعات ،ركاتوالشّ ،كالوزارات ،ات المجتمعيةالمؤسس

ويبين الجدول أدناه . وزعت عليهن االستبانة وتم استيفائهن جميعاالنّساء من  400بلغ حجم العينة 

  : تيكاآل توزيع العينة في المدن األربعة

 .والعينة ربعةاألالتوزيع النسبي للنساء في المدن ): 3.1(جدول 

 عدد االستبانات النسبة المئوية عدد النساء نوع التجمع المنطقة

 المجموع رام اهللا والبيرة
 حضر
 ريف

 مخيمات

130566 (100%) 
68024 (52%) 
55044 (42%) 
9498 (6%) 

20% 80 
42 
34 
4 

 المجموع القدس 
 حضر
 ريف

 مخيمات

171989 (100%) 
149951 (87%) 
18200 (11%) 
3838 (2%) 

26% 104 
90 
11 
3 

 المجموع بيت لحم
 حضر
 ريف

 مخيمات

83416 (100%) 
53953 (65%) 
23322 (28%) 
6141 (7%) 

13% 52 
34 
13 
5 

 المجموع الخليل
 حضر
 ريف

 مخيمات

263780 (100%) 
224698 (85%) 
32155 (12%) 
6927 (3%) 

41% 164 
139 
20 
5 

 400 %100 649751  المجموع

 . 2007ز المركزي لالحصاء الفلسطيني، الجها: المصدر            
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اخلي وثبات االستبانة، استبانة الختبار االتساق الد 30وقد تم توزيع عينة استطالعية حجمها 

والتأكد من استخدام المقاييس المناسبة للمتغيرات والفقرات، وبعد  ،وخلوها من األخطاء والغموض

تم توزيع االستبانات في المحافظات األربع وفي  ،التأكد من صدق االستبانة وسالمتها في االختبار

سب المشار إليها في الجدول سواء في المدينة، أو القرى، أو المخيمات حسب النّ ،مختلف المناطق

 .أعاله

 

 :وصف العينة 32.3.
  

رباع العينة أن ثالثة أ، )3.2جدول (للعوامل الديمغرافية الدراسة عينة التّحليل تظهر نتائج 

في تحقيق الرغبة و ،ابات، وتتميز هذه الفئة باالستقالليةهن من فئة الشّالدراسة من عينة  %)75.1(

ائد من الموديالت والموضة، ويظهر عليه الميل إلتباع الس ،حيث يولي الفرد االهتمام بنفسه،الذّات

سكانية بهما، وذلك نظرا للكثافة ال ،وتحتل مدينتي الخليل والقدس النسب األعلى من توزيع العينة

 .في المخيم% 5، و%)19.5(مقارنة بخمس العينة في القرية % 76.25وتحديدا في المدينة بنسبة 

وأغلبية العينة . هن متزوجات% 41غير متزوجات مقارنة %) 54(وبلغ أكثر من نصف العينة 

صالت حا%) 86.5(ال يعيلون أحدا، وتتصف المستطلعالت بأنهن ذوات تعليم عاٍل بنسبة %) 64(

هن من يعملن مما يشير إلى ارتفاع القوة %) 51(وبلغ أكثر من نصف العينة . على دبلوم فما أعلى

، ويبلغ متوسط القدرة )زواجهنأهن أو ئباآ(يعتمدن على أسرهن % 49رائية لهن مقارنة مع الشّ

ة شيقل شهريا، وأكثر من ثلث العين 2000من أقل %) 57(رائية ألكثر من نصف العينة الشّ

  .شيقل شهريا 4000- 2000رائية لهن ما بين يرتفع متوسط القدرة الشّ%) 32(
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يتجهون بشكل رئيس إلى %) 58(ن أكثر من نصف العينة أ) 3.3جدول (وتشير نتائج العينة 

من % 6كل أسبوعين بينما فئة قليلة % 11كل موسم و% 16بشكل شهري أوعند الحاجة، الشّراء 

.  كل أسبوع% 5نزيالت و من تشتري خالل فترة التّ% 5ألعياد، وواأتشتري خالل المناسبات 

شيقل شهريا  141شيقل سنويا اي بواقع  1200- 500العينة ينفقن ما بين %) 32(وأكثر من ثلث 

- 2000من دخل من يجنين % 5شهريا وأقل أو  2000من دخل اللواتي يجنين % 7ويشكل هذا 

ينفقن % 5يقل سنويا على المالبس، وفئة قليلة ش 2400-1201ينفقن % 19. شيقل شهريا 4000

  . على المالبس سنوياأقل شيقل فما  500

 

يفضلنها % 59ن إحيث ) سميةغير الر(شراء المالبس الكاجوال )  3.4جدول (نساء العينة  تفضل

بشكل متوسط حيث ان إجابات نصف الرسمية عن غيرها بشكل دائم، بينما يفضلن شراء المالبس 

تؤكد ذلك، بينما حظيت مالبس االحتفاالت بشكل نادر من مجمل شرائهن للمالبس %) 48(العينة 

  . راسةمن عينة الد% 59بنسبة 

 

الزي التي تعتمدها المرأة للحصول على األزياء الشّعبية إن مصادر )  3.5(يتبين من جدول 

يقمن باالستئجار % 8أي أكثر من ثلث العينة، و% 37بنسبة الشّراء بشكل أساسي هي الشّعبي  

من أفراد العينة يقمن باستعارتها من %  14ويبلغ . بالشراء را لتدني أسعار االستئجار مقارنةنظ

. بأنفسهن هن من يخطن أثوابهن% 2تلقونها هدية، بينما نسبة قليلة % 9األصدقاء أو األقارب، و

  .  حوالي ثلث العينة ال يستخدمنها أبدا% 29بينما يبلغ 

 

% 44ي أزياء شعبية، بينما أال يمتلكن %) 47(ن ما يقرب من نصف العينة إ) 3.6(ول يوضح جد

%) 75(ن ثالثة أرباع العينة وأ. يمتلكن أربع قطع فما أعلى% 9يمتلكن ثالث قطع شعبية أو أقل، و
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يكتفين النّساء حيث يتضح ان ) 3.7جدول (نتين الماضيتين لم يقمن بشراء زي شعبي خالل الس

في حفالت ) 3.8جدول (األزياء الشّعبية ن تقييم مرات استخدام أكما يتضح .  .عبيالشّالزي  باقتناء

 ،التّخرج، بينما بلغ تقييمه بعدم استخدامه في كل من حفالت كان نادراًالشّعبية والمهرجانات الزواج 

و الدبكة، والعروض باإلضافة إلى المؤتمرات، أ ،الدينيةواألعياد  ،وأيام العمل ،واأليام العادية

  . قييمبنفس التّ) يوم األسير(المدرسية، أو في المظاهرات 

 

جداول (التي قام أفراد العينة بشرائها خالل السنتين الماضيتين الشّعبية أما عن نوعية المالبس 

 :فكانت كاألتي) 3.19- 3.9

لـم  % 91ما قطع فما أعلى، بين 4اشترين % 1ب مطرزة فما أقل، واثوأاشترين ثالثة % 17 -

 . مطلقا ينريشت

 .شيقل 5500-100تتراوح أسعار األثواب المطرزة ما بين     

 .لم يشترين مطلقا% 97اشترين قطعتين من الجاكيتات المطرزة على األكثر، بالمقابل % 3 -

 .شيقل 500-90وتتراوح أسعار الواكت المطرزة ما بين     

 لم يشترين مطلقا% 88لمقابل اشترين ثالثة شاالت مطرزة على األكثر، با% 12 -

 .شيقل 300-20تتراوح أسعار الشاالت المطرزة ما بين     

 . لم يشترين مطلقا% 87اشترين ثالثة محافظ أو شنط مطرزة على األكثر، بالمقابل % 13 -

 .شيقل 300-10نط المطرزة ما بين الشّالمحافظ و تتراوح أسعار    

قطع فما اعلى،  6اشترين % 1على األكثر، وبية الشّعقطع من اإلكسسوارات  5اشترين % 8 -

 .لم يشترين مطلقا% 91بينما 

 .شيقل 400-10ما بين الشّعبية تتراوح أسعار قطع اإلكسسوارات 
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من أفراد العينة اشتروا منتجات مطرزة أخرى محافظ مطرزة للجوال، مالبس للدبكة، % 2 -

 .سروال شعبي ومالبس شعبية لألطفال

  

كرر تتتباين بشكل كبير، حيث ال ت األسعار للمطرزات بأنواعها المذكورة سابقاً ومن المالحظ، أن

ألي قطعة ما يدل على عدم وجود مرجعية لألسعار، وذلك ألنها تعتمد على كمية  النسب لألسعار

  .، وهامش الربح الكبير نسبياوالمكونات األخرى للمنتج ،التّطريز

  

  أدوات الدراسة 3.3

من خالل جمع البيانات الثانوية الدراسة العديد من األدوات لحصر متغيرات راسة الداعتمد في هذه 

والمراجع والموسوعات لتكوين اإلطار النظري، بينما جمعت البيانات األدبيات عن طريق مراجعة 

راسة، وصممت خصيصا لهذا الغرض، ة للداستخدمت كأداة رئيس األولية عن طريق استبانه

  . وزيع المشار إليه سابقا في العينةفي محافظات الوسط حسب التّ النّساءووزعت على 

 

األزياء والقدرة في شراء الرغبة الفلسطينيات نحو النّساء توجهات ": تم أعداد االستبانة حول

تتكون استبانة و، "فة الغربيةوسط الضمناطق واستخدامها في  ،واقتنائها ،الفلسطينيةالشّعبية 

 :، وهي)2الملحق رقم(بين أسئلة وجمل موزعة على ستة أقسام رئيسة  رة مافق 108من الدراسة 

عن أفراد العينة،  وقد احتوى هذا القسم  )يمغرافيةالمتغيرات الد(الشّخصية  المتغيرات: القسم األول

، وهي العمر، والمحافظة، ونوع منطقة السكن، والحالة )8- 1(أسئلة تسلسلت من  8على 

  . هريالشّالدخل األفراد المعالين، والمستوى العلمي، ونوع العمل، واالجتماعية، وعدد 
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، وقد احتوى هذا للمالبس بشكل عامالشّرائي االستهالكي والسلوك خاصة بالمتغيرات : القسم الثاني

على المالبس، ومرات اإلنفاق ، وتناولت األسئلة مقدار )11-9(أسئلة وتسلسلت من  3القسم على 

الث عن أهمية تصنيفات أما السؤال الثّ. ، وتم قياسهما من خالل مقياس اسميشراء المالبس

، دائماً(المالبس التي ترغب المرأة في شرائها، تم قياسه بمقياس ثالثي حسب درجة األهمية ب

  ).، نادراًمتوسطاً

  

حتوى هذا وقد ا عبية،لألزياء الشّالشّرائي االستهالكي والسلوك خاصة ب المتغيرات: القسم الثالث

التي تستخدمها المرأة، األزياء الشّعبية ، تناولت مصدر )16- 12(أسئلة تسلسلت من  5القسم على 

مالبس في السنتين الماضيتين واألنواع التي قامت  عةاشترت قط وقدوعدد القطع التي لديها، 

ياسها من خالل وقد تم ق. في المناسبات والمواقف الحياتيةاألزياء بشرائها، ومرات استخدام هذه 

  .مقياس متعدد الخيارات واسمي ونسبي ومقياس خماسي

 

ويتضمن  عبية،لألزياء الشّالشّرائي خاصة بالعوامل المؤثرة على القرار المتغيرات : القسم الرابع

فقرة وهي تقيس القيم، والعادات  31واحتوت على الثّقافية أوال العوامل : اتجاهات وهي 4هذا القسم 

فقرة تقيس تأثير  11تجاهها، ثانيا العوامل االجتماعية واحتوت على النّساء ومواقف التّقاليد و

رائي، ثالثا العوامل ذات في قرارهن الشّالنّساء على األخرى األفراد والجماعات المرجعية والثقافات 

رأة في وتقيس المتغيرات التي تحدد ما تريده الم ،سؤاالً 13واحتوت على الشّراء العالقة بمحددات 

فقرة، تقيس تأثير البيئة  14ة المحيطة واحتوت على يالبيئ العوامللشرائه، رابعا الزي الشّعبي 

وقد تم . ومؤسساته من خالل فعاليات المجتمع المحيطالتّراث بالشّعور وتنمية  ،المحيطة على المرأة

  ).من موافقة بشدة حتى غير موافقة بشدة(الخماسي ) ليكرت(استخدام مقياس 
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وتضمن هذا القسم  عبية،الشّاألزياء والقدرة لشراء الرغبة عن االرتياح والمتغيرات : القسم الخامس

وانتشاره في المجتمع، ورغبتها في ارتدائه، وقدرتها الشّعبي أسئلة، تقيس ارتياح المرأة للزي  ثالث

  .رائية لإلنفاق عليه، وتم قياسها بمقياس اسميالشّ

 

ويتضمن هذا القسم أربع فقرات تحدد درجة موافقة المرأة على  ع رأي،استطال: القسم السادس

وقد تم . ياسيةخب السضمن مجاالت في الحياة مثل المدارس والعمل والنّالزي الشّعبي تضمين 

  ).ير موافقة بشدةغمن موافقة بشدة حتى (رت الخماسي استخدام مقياس ليك

 

لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من  SPSSاإلحصائيالتّحليل وقد تم استخدام برنامج 

 .اإلستبانة، باإلضافة إلى برنامج اإلكسل

  

3.4 باتدق والثّالص 

 :ثبات االستبانة 3.4.1
  

وهو ما % 95.3تم حساب درجة ثبات االستبانة عن طريق حساب معامل كرونباخ الفا حيث بلغ 

ن قيمة المعامل أعلى من القيمة إتبانة حيث يعبر عن مدى وجود ثبات في نتائج البحث وأداة االس

أعاله من خالل فحص المتغيرات اإلجرائية النّتائج ، تم الحصول على )0.70(بات مطية للثّالنّ

  . الموجودة في االستبانة
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 : صدق االستبانة 3.4.2
  

ى علالدراسة تم عرض استبانة : تم قياس صدق االستبانة بطريقتين، األولى رأي المحكمين

وذوي عالقة بمجال  ،18مجموعة من المحكمين أصحاب االختصاص، موزعين بين أكاديمين

بدوا مالحظاتهم العلمية القيمة واقتراحاتهم حول هذه االستبانة، وقد خرجت أ، وقد 19الدراسة

عن ) Validity(حقق من حساب صدق التّالثّانية . جمع البيانات األوليةأجل  من النّهائية بصورتها 

  .وهو ما يسمى بصدق المحك% 97.6والذي بلغ الثّبات حساب جذر معامل  طريق

  

3.5 راسةحدود الد  

  :الحد المكاني 3.5.1
  

) رام اهللا والبيرة، الخليل، بيت لحم، القدس(على محافظات الوسط الدراسة تقتصر بعض جوانب 

فياألزياء الشّعبية  تتصف، حيث )كحالة دراسية(فة الغربية خاصة المعلومات األولية في الض 

وتم اختيار االزياء الشعبية النسائية دون الرجالية؛ . مناطق الوسط بالغنى في كثافة التطريز وتنوعه

  .وذلك لوجوج ممارسة فعلية في وقتنا الحاضر، بتفاوت كبير بين االجيال

  

3.5.2 مانيالحد الز: 
  

  .لفترة زمنية واحدة) 2014\5\3 – 2014\4\16(تمت تعبئة االستبانة ما بين فترة 

 

                                                           
18

 د��ب ��ارا��آ�'ر �4!'د ا�/$9�ي ا�!)�ف �0; ا�C4# وا��آ�'ر  -  
19

 وزارة ا�ّ ���� ووزارة ا�!�أة -  
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  النّماذج االحصائية االقتصادية 3.6

 ،الذي يجسد قيمة المجتمع من خالل أبعاده االجتماعيةالثّقافي مختلفة من المال  أشكاالًالتّراث يشكل 

التي يتغير تعريفها مع الوقت السلع مجموعة واسعة من التّراث قافية، حيث يتضمن والثّ ،والتاريخية

بأنه شيء التّراث والهوية الوطنية، ويعرف الثّقافية مزية مثل أبعاده ادا على أبعاده الروالزمن اعتم

 ;Throsby, 2006(ألنها تحدد نطاقه بشكل أدق الثّقافية موروث من الماضي ويحمل الصفة 

Chima et al, 2011.(  

 

من (وق قيمتها ال تتحدد في السن إبالعملية غير سهلة حيث الثّقافية راثية التّالسلع إالأن عملية تقييم 

 ،نه يعطي المجتمع أو األمة هويتهاإحيث  منتج فريد جداً ألنها، وذلك نظرا )خالل العرض والطلب

السلع نها لها صفات أعلى الثّقافية راثية أو التّالسلع ولكن يمكن النظر إلى . نتماءباإل واإلحساس

ة متماثلة لجميع المستهلكين، ومن جهة أخرى العامة من حيث استهالك سلع مملوكة ملكية عام

متماثلة من حيث العوامل الخارجية حيث إنها مصدر في فشل السراثية، حيث يشكل لع التّوق للس

فوائد للمواطنين التّراث ، كما يمنح )كميراث أو تركة(إرثا يجب تمريره إلى أجيال المستقبل التّراث 

اجها أو القائمين عليها، عالوة على ذلك اإلقصاء ليس ممكنا أو أو األفراد الذين لم يساهموا في إنت

السلع الثّقافية على ) أمكن إن(من أم ال مرغوبا فيه، مما يدعو إلى إيجاد آلية تتناول فرض الثّ

)Chima et al, 2011; Fery & Pamini, 2009.(  

 

خدمات غير ملموسة  يحتوي علىالتّراث تشير إلى ان  1989عام  Granburnوبناء على دراسة 

ومن بس الشّعبية والفنون هي مدخالته، اريخية والمالتزيد المنفعة للمستهلكين، حيث تعد المباني التّ

وجود سلع بديلة لها بعض الخصائص المشتركة، كما يوضح هذا المفهوم  يؤكد عريف هذا التّخالل 

 . لحديثةكنولوجيا اراثية من خالل التّتقديم هذه الخدمات التّإمكانية 
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لتقدير القيم ) Contingent Valuation Method(يستخدم االقتصاديون أسلوب التقييم االحتمالي 

وق وبالتالي راثية التي ال يتم تداولها في السالبيئية أو العامة أو التّالسلع االقتصادية للخدمات أو 

هذه الطريقة  في تحديد التقييم م اعرية المتعارف عليها، أي يتم استخدالسالنّماذج يصعب استخدام 

وعادة ما تستخدم هذه الطريقة لتقدير الفوائد أو التكاليف من خالل تغير في . النقدي لسلع التراثية

أو القيم عدم  ،كما تستخدم لتقدير كل من قيم االستخدامية. مستوى تقديم الخدمة أو التغير في الجودة

أو  ،تلك القيم التي تستمد من االستخدام الفعلي للسلعة نهابا وتعرف القيم االستخدامية .االستخدامية

أما قيم عدم  .السلعة التي لها سعرلوجود كميات من  ويمكن قياسها بسهولة نظراً ،الخدمة

وهي تضم العديد من األشكال مثل   ،أو الخدمة ،االستخدامية ال تنطوي على استخدام مباشر للمورد

الثّقافية راثية بخصائص تزيد من قيمتها التّالسلع وتتصف  .وغيرها ،أو المعرفية ،القيم الوجودية

 ،في على االتجاهات الفنيةالتّأثير اريخية واألهمية في مثل القيم المعنوية الرمزية واألهمية التّ

عن التّعبير والتفرد باإلضافة إلى القيم الجمالية والروحية، حيث انه ال يمكن  ،زاهةوالنّ ،واألصالة

 اقتصادياً المتضمنة تساوي صفراًالثّقافية أن هذا ال يعني أن القيم  القيم في صورة نقدية، إالهذه 

)Chima et al, 2011; Santagata & Signrello, 2000; Pagiloa, 1996; Throsby, 

2003; Carson et al, 2001.(  

  

 ة غير سوقية، حيث تكشف هذه وق لسلعيتم استخدام طريقة التقييم االحتمالي النتزاع تقييم من الس

التقنية تفضيالت األفراد، عن طريق سؤال األفراد مباشرة في استطالع مسحي عن استعدادهم 

وقدرتهم على ) Willingness to pay(أو رغبتهم للدفع ) Willingness to Accept(للقبول 

سط القيمة التي يرغب بها ليتم قياس متو ؛في سيناريو مستقبلي أو افتراضيالسلعة على هذه اإلنفاق 

على السلعة، فحقيقة هذه الطريقة مبني على ما يحدده األفراد بأنهم سيفعلون، بدال اإلنفاق الفرد في 
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يعني وجود منحنى للطلب على السلع من مراقبة سلوكهم الفعلي، فالتقييم االيجابي لألفراد لمثل هذه 

السالتالي خلق سوق للسلع  بناء على تفاعلهم االيجابي فاه االجتماعي، وبلع، والذي يعبر عنه بالر

 ,Throsby(لتتاح فرصة لألفراد لشرائها ونوعيتها السلعإلجراء تغييرات محددة في كمية هذه 

2003; Fery & Pamini, 2009.(  

 

عتمد على نموذج اقتصادي يتكون من قرارات فردية ألفراد تريقة المهم التذكير بان هذه الطّ ومن

نها تفترض إورفاهيتهم في ضوء قيود دخلهم، حيث  ،عي لتعظيم فائدتهمن بعقالنية في السيتصرفو

كل فرد  ان ن األفراد أفضل قضاة لرفاهيتهم، حيثإوحسن تصرفهم، والسلع نظام التفضيل بين 

قييم االحتمالي، أما مصدر وهذا مصدر قوة طريقة التّ ،وزنا متساويا في تجميع تفضيالته يوزع

ن كمية أأو الخدمة، فمن المعلوم السلعة يكمن في عدم تقديم المعلومات الكافية عن  ضعفها

المعلومات المقدمة لألفراد لها تأثير حاسم في الحكم على رغبتهم وهنا يكمن التحيز أو ضعف هذه 

  ).Throsby, 2003; Chima et al, 2011(ريقة الطّ

  

 : إحصائية لقياس التقييم االحتمالي لألزياء الشعبيةوبناء على هذه الطريقة تم بناء أربعة نماذج 

السلعة تكون  إنه يجب أنحيث الشّعبية ألزياء لالنّساء يقيس مدى ارتياح  :األولالنّموذج  -1

ي إذا كانوا يرتاحون للز ،واالستخدام لذلك تم سؤال المستطلعين مباشرة ،مقبولة قبل التبني

 .م الأ ويحبذون انتشاره في المجتمعالشّعبي  

 .أم الاألزياء الشّعبية في ارتداء النّساء يقيس رغبة  :الثانيالنّموذج  -2

 .أم الاألزياء الشّعبية على اإلنفاق في النّساء يقيس قدرة  :الثالثالنّموذج  -3
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 :عالقة الرغبة والقدرة على الدفع

على استعداد الشّخص فع اقتصاديا بأنها الحد األقصى الذي يكون أو االستعداد للدالرغبة تعرف 

أو تحسن السعر على أساس الرغبة أو تكون  ،السلعةالحصول على الخدمة أو أجل  على دفعه من 

في الدفع مفيد في تصور وجهة نظر الرغبة ن مفهوم إ. في امتالكهالرغبة في الجودة أو 

فع االيجابية  ال في الدغبة الران . في تقييم الفائدة والتكاليف رئيساً المستخدمين باعتبارها عنصراً

على قوة االتجاه محددة بعوامل  تشير إلى سلوك ايجابي فحسب تجاه شيء ذو قيمة، إنما يشير أيضاً

باإلضافة إلى مبدأ المنافع هي واحدة من المقاربات المعيارية التي تقوم عليها . فعمثل القدرة على الد

أولئك فع إننظرية الضريبة، ويقوم مبدأ القدرة على الد فع أكثر يجب ان يدفعوا القادرون على الد

 ,Joewono,2009; Pavlova(فع شعبية من مبدأ تكافؤ القدرة على الداألكثر أكثر، ويسمى البديل 

2004.(  

 

فع مقابل سلعة أو خدمة ما، فأنها التفسر تلقائيا كدليل في الدالرغبة يعبر عن الشّخص فإذا كان 

مل هذه التكاليف، ففي الواقع عندما يواجه الفرد صدمة اجتماعية أو اقتصادية على القدرة على تح

مثل االفتقار، فانه يبدأ عملية ترتيب أولويات ما هو مهم وما هو غير ذلك، مما يؤدي إلى تقليل 

فع هي المحدد القضايا التي كانت سابقة لهم ذات فائدة، ففي هذه الحالة يصبح دور القدرة على الد

  ). Joewono, 2009(والقدرة الرغبة اسي، وهو ما يؤكد الفرق بين األس

 

بدو هذه الطريقة عادلة، حتى بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل، حيث إعطاء قيمة عالية تفي الواقع، 

الجيدة على الرغم من أنهم اليستطيعون تحمله، حيث أنهم بـذلك  السلع في الدفع مقابل الرغبة من 

في الدفع على اعتبارات نفسية، حيث من اإلنصاف للفقراء الرغبة وتستند قيم . سلعةيعطون قيمة لل

للتعبير عن قدرة منخفضة للدفع بأنهافع، حتى بالنسبة للسلع الجيدة، حيت يتم تعريف القدرة على الد 
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ذا يعني لعة، وهلعة، مما يحد القدرة على شراء السشراء السأجل  إعادة ترتيب أو تقسيم للدخل من 

دخال لديهم تقدير عال للسـلع التـي هـي مكلفـة جـدا بالنسـبة لهـم علـى تحملـه          قل ان األ

)Joewono,2009; Pavlova et al, 2004.(  

 

ن دراسة المتغيرات االقتصادية هي الفرضية األساسية لمعرفة تأثيرها في المستخدمين تجاه إلذا ف

لقيم التي يضعها مجموعة من المستهلكين عند كل التي تبين االطّلب السلع، والتي تنعكس في دالة 

تعبر عن رغبات المستهلكين النسبي لإلنفاق الطّلب وبالتالي فان دالة . مستوى من مستويات الخدمة

انها تلك : على سلعة أو خدمة ماالطّلب ويعرف . عند مستويات مختلفة من الخدمةالسلعة على 

والقدرة على شرائها عند األسعار المحتملة الرغبة لديهم الكمية المطلوبة التي يكون المستهلكون 

والقدرة معا، وال يكفي واحدة الرغبة هو اقتران  الفعال إذاًالطّلب ف. وذلك خالل فترة زمنية معينة

  .ضمن فترة زمنية محددةاألخرى دون 

 

نّموذج ال،  ويكشف هذا )Bidding Method(السلعة على اإلنفاق مستوى  :الرابعالنّموذج  -4

أو القدرة عن طريق سؤال األفراد عن القيمة التي يستطيعون /والرغبة البيانات المتعلقة ب

، %5، %0من خالل الخيارات المقدمة لهم في االستبانة وهي ،األزياء الشّعبيةإنفاقها على 

والهدف من هذا . ، وللفرد مطلق الحرية في االختيار20%، 18%، 15%، 13%، 10%

طريقة قريبة آللية عمل السوق مع المنتجات  بأنها) الذي يأتي كخطوة مكملةو(النّموذج 

 ). Levinson, 2009(المتداولة فيه األخرى 
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وقدرته هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على رغبة المستهلك  الدراسات السابقة أنويتبين من 

فية، العوامل االقتصادية، العوامل قاخصية، العوامل الثّالعوامل الشّ: وهياألزياء الشّعبية في 

واالستهالك كاألتي،الشّراءياسية، هذا عن العوامل ذات العالقة باالجتماعية، العوامل الس: 

 عبيةالشّاألزياء للمستهلك على اإلنفاق والقدرة على الرغبة العوامل المؤثرة  على االرتياح و

 :الشّخصيةالعوامل  - 
  

ليمي، مكان اإلقامة، مكانة الفرد في األسرة، عدد أفراد األسرة، عالجنس، العمر، المستوى التّ

يانةالعاملون في األسرة، دخل األسرة، الحالة االجتماعية، العمل، الد  

  قافيةالعوامل الثّ - 
 

  التّقاليد ، معتقدات، والعادات و)قيم تراثية، قيم المالبس(قيم 

 :جتماعيةالعومل اال - 
  

مالعائلة، األصدقاء، الزؤساءالء، الر، ياسية، أو المسؤلون في العمل، الثقافات األخرى، النخبة الس

  .المشاهير الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، طبيعة العمل ومكانه

 :ة المحيطةعوامل البيئ - 
  

عليمية، اإلعالم، المؤسسات هري، المهرجانات، المتاحف، المعارض، المؤسسات التّالشّالدخل 

 .راثالعاملة في التّ

 :راءالعوامل المؤثرة في محددات الشّ - 
  

: التصميم(، )فصيلخامة القماش، ملمس القماش، الحياكة والتّ: الجودة({السعر، مواصفات المنتج 

  }، المظهر الخارجي)يدوي، بالماكينة: طريقة الصنع( ،)األلوان، الراحة، مالئم لشكل الجسم
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 :عبيةالشّاألزياء مواضع استهالك  - 
  

 .ينية، مهرجانات شعبية، في العملج، حفالت التخرج، أيام عادية، األعياد الداالزوحفالت 

والمنهجية التي تم اعتمادها، سيتم  اوأدواته ،الدراسةومجتمع  ،وبعد االطالع على تحليل العينة

انةاألربعة التي جمعت بواسطة االستبالنّماذج ابع الستعراض نتائج تحليل االنتقال إلى الفصل الر.  
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  الفصل الرابع  

  الدراسة لنماذجالتحليل االحصائي 
  

يتناول هذا الفصل تحليل النّماذج األربعة، وعرض للنّتائج اإلحصائية للمعادالت المقدرة ضمن 

معايير احصائية واضحة، تضمن مصداقية الدراسة وتوضح االساس العلمي الذي استندت عليه 

  .وج بتوصيات تخلص اليها الدراسة الحقاالدراسة للخر

  

مدى ارتياح النّساء لألزياء الشّعبية ورغبتهم : سيتم تحليل كل من النّماذج الثّالثة األولى وهي

 Binary Logistic(وقدرتهم في امتالكها واستخدامها، باستخدام اإلنحدار اللوجستي الثّنائي 

Regression(ير ثنائي من نوع برنولي، وهذا يعني أن المتغير التّابع ، وذلك الن المتغير التّابع متغ

، ويكون احتمال )1(قيمة ) p(، حيث يكون احتمال وقوع الحدث )0(او ) 1(يأخذ قيمتين فقط هما

ويظهر المتغير التّابع في جميع النّماذج الثّالث االولى بمتغير نوعي  ). 0(قيمة ) p-1(عدم وقوعه 

ول يعبر عن ارتياح المرأة للزي الشّعبي من عدمه، وفي النّموذج الثاني ثنائي منفصل، فالنّموذج األ

يعبر عن رغبة المرأة في ارتداء الزي الشّعبي  من عدمه، بينما يعبر النّموذج الثّالث عن قدرة 

المرأة على اإلنفاق من عدم قدرتها على ذلك، وتكون المتغيرات المستقلة في تلك النّماذج نوعية او 

  .كمية



 

72 

تتناول عملية التّحليل االحصائي تحليل إجابات نساء العينة، حول اسئلة الدراسة التي فحصت تأثير 

الشّخصية، والثّقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، والبيئة ) المتغيرات المستقلة(متغيرات الدراسة 

  .حدالمحيطة على المتغير التّابع الذي يأخذ احتماالت تتراوح بين الصفر والوا

  

) LPM(وقد تم استخدام نموذج اإلنحدار اللوجستي عوضا عن نموذج اإلنحدار الخطي االحتمالي 

. وتالفيا للعديد من المشاكل في ذلك النموذج) 0- 1(حيث يضمن ان قيم المتغير التّابع هي بين 

  :الصيغة التّالية) p(ويأخذ احتمال وقوع الحدث 

  

  :الصيغة التّالية) p-1(ة احتمال عدم وقوع الحدث ويأخذ قيم

  

. ويتضح من ذلك أن احتمالية وقوع الحدث إلى عدمه تأخذ عالقة ال خطية مع المتغيرات المستقلة

  :واستكماال للنّموذج، فإن نسبة ارجحية حدوث الحدث إلى عدم حدوثه تأخذ الصيغة التّالية

  

  :وبأخذ اللوغاريتم للطرفين يصبح النّموذج اللوجستي على النّحو اآلتي المتعارف عليه

  

  :حيث ان

 )L :( تمثل اللوغاريتم الطّبيعي لنسبة األرجحية، او اللوجيت)Logit ( وتأخذ عالقة خطية مع

  .المتغيرات المستقلة

ln : اللوغاريتم الطّبيعي 

p/(1-p) : تمثل نسبة األرجحية)Odd Ratio(وهي نسبة وقوع الحدث الى عدم وقوعه ،.  
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b0 :قيمة الثّابت في المعادلة  

b1- bn  :معامالت اإلنحدار للمتغيرات المستقلة.  

X0-Xn :المتغيرات المستقلة.  

  

ت  ياللوج قيمة بينما تكون) 1-0(ح بين تتراو pقيمة احتمال وقوع الحدث ان كر، ومن الجدير بالذّ

)L ( تتراوح)-∞ ،∞ ( فعندما يكون اللوجيت . حدودبدون أي)L ( موجبا فهذا يعني أن قيمة

، )بمعنى بعض االحداث المهمة تحدث(المتغيرات المستقلة تزداد وقيمة نسبة الرجحان تزداد 

ية تتناقص والمتغيرات المستقلة تتناقص سالبا فهذا يعني أن نسبة األرجح) L(اللوجيت وعندما يكون 

) L(اللوجيت ، ويكون 0إلى  1سالبا كلما كانت نسبة الرجحان تقل من ) L(اللوجيت ويكون . ايضا

  ).∞(الى ما ال نهاية  1موجبا كلما كانت نسبة االرجحية من 

  

) اللوجت(جحان غير الحادث في لوغاريتم الراللوجستي التّالنّموذج  في اإلنحدار تفسر معامالت 

ويتم تقدير . لحدوث تغير وحدة واحدة في المتغير المستقل بثبوت المتغيرات المستقلة االخرى

، وهي )Maximum likelihood(قة االمكان األعظم اللوجستي بطرياإلنحدار ، النّموذج معامالت 

 الت المشاهدة لعدداالحتما) ML(األعظم في االحصاء، وتقيس دالة االمكان التّقدير طرق أشهر من 

n  من المتغيرات المستقلة ولتكن)P1, P2,….Pn ( التي تقع في العينة ويمثل حاصل ضرب هذه

 Cook et؛ 2004عطيه،( ML= prob (P1, P2…..Pn)األعظم مكان لة اإلااالحتماالت د

al,2010; Sweet & Martin,2010; Gujarati, 1998;(  

 

لألزياء ) Contingent Valuation Method(حتمالي  تتناسب هذه الطريقة مع التّقييم اال

الشّعبية، كونها تتضمن قيم استخدامية وعدم استخدامية التي نود تقديرها بقيمة سعرية، وهي 
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الطّريقة األكثر استخداما لمثل هذا النوع من السلع التي كما استعرضنا ذلك في الفصل السابق حيث 

قدرة على اإلنفاق عليها، والتي تهدف لتفسير المتغير التّابع، يتم تقدير الرغبة في السلعة، وال

واحتمالية حدوثه من خالل المتغيرات المستقلة، وفي علم االحتماالت، اإلنحدار اللوجستي، هو 

نموذج يستخدم للتنبؤ باحتمالية وقوع حدث ما وذلك بمالءمة البيانات على منحنى لوجستي الذي 

  .)S) (Joewono,200;  Nuva,2009(يأخذ شكل 

  

وفي اطار تحليل البيانات تم استخدام نموذج اإلنحدار اللوجستي الثّنائي باالعتماد على طريقة 

Forward LR ) حيث تدخل المتغيرات المستقلة في النّموذج حسب قدرتها على التّمييز بين اوجه

المستقلة المؤثرة في  او أقل معياراً لدخول المتغيرات% 5، وتم تحديد مستوى المعنوية )التابع

  . SPSSالنّموذج، وطبقت على البيانات باستخدام برنامج 

  

سيتم عرض النّتائج اإلحصائية للمعادالت اللوجستية المقدرة للنماذج الثّالث األولى ضمن المعايير 

  :اإلحصائية التّالية

�� �'ز�� ��
� آ�يوا��% �) Wald(و��1 ا�D#�ره� 
��!�  βالنتيجة المقدرة للمعالم االحصائية  - 1 .

��5% ���'ى �$8'�� أ+� او ���وي  ) Wald(و���رن ا���!� ا@��!���� @��Eءة  

الجديد الذي يقوم النّموذج ان  من دويستخدم لتأك) Omnibus Test of Model(اختبار  -2

ذي البدائي الالنّموذج مقارنة بالنّموذج يحسن من احتمالية توقع  ،فسيريةالمتغيرات التّ بإدخال

حيث   ،)Model, Step& Block(اختبارات  الثّابت فقط، ويتم اختباره بثالثةيحتوي على 

موذج الجديد والبدائي، بين للنّ) 2ll-(الفرق بين سالب دالة اللوغاريتم  Modelيقيس اختبار 

بين ) 2ll-(تحسن سالب دالة اللوغاريتم ) Step & Block(من اختباري  بينما يقارن كالً

كان أقل ) 2ll-(فكلما  كان  األماميةحيث اننا نستخدم الطريقة السابقة طوة خلحالية والالخطوة ا



 

75 

قادر على تفسير البيانات، ويستخدم اختبار مربع كاي لكل االختبارات عند مستوى النّموذج 

 .%5من أقل معنوية 

ا كان لمعرفة اذلجودة مطابقة البيانات و ختباريستخدم اإل: Hosmer& Lemeshowاختبار - 3

عند مستوى معنوية أقل  مربع كاياختبار يستخدم النّموذج يمثل البيانات بشكل جيد أم ال، و

 :لحسن مطابقة الفرق بين القيم المشاهدة والمتوقعة، ويتم اختبار الفروض كاآلتي %5من 

يمثل النّموذج ن أي أ(تساوي حاالت المشاهدة مع الحاالت المتنبأ بها : الفرضية الصفرية - 

  )ينات بشكل جيدالب

اليمثل النّموذج ن أي أ( عدم تساوي حاالت المشاهدة مع الحاالت المتنبأ بها : الفرضية البديلة - 

 ) البيانات بشكل جيد

� ا?<=�ا��ت  Pseudo R²قيمة  - 4@%> �ABC DE&أا@ّE&و ا D��ات $GE,&ا H@* 52 �%I,&5 ا �

�ح &@$�<�ت ا&ّ!,Kذجا&ّ)E4,&ذج اK,(ّ&ا �� و7E%C!م H2�+2 52 ?ً!3 ا&E=! ! ،  و2!ى 2:ء2PراR² 

DQ7&ذج اK,(ّ&ا D�  ، R$�KE&ا DE/�Sا� T=C H$)=Eّ&ا D� �ABCوNagelkerke R² وCox & 

Snell R².  

النّموذج الجديد والنّموذج النسبة المئوية االجمالية لتصنيف المتغيرات بشكل صحيح في  -5

 ;2009Cook et al,2010; Sweet & Martin,2010؛ بابطين،2004عطيه،.( البدائي

Gujarati, 1998;  ( 

  

 ارتياح المرأة للزي الشّعبي: النّموذج األول 4.1

سنتناول في هذا الجزء من الدراسة تحليل النّموذج االول والذي يعبر المتغير التّابع عن مدى ارتياح 

ي من المتوقع تأثيرها المرأة لمظهر الزي الشّعبي، وتفضيل انتشاره في المجتمع، وتحليل العوامل الت

عليه، وسوف نتناول العوامل وفقا لتوبيبها، وسيتم معالجة تلك العوامل ذات التّأثير االيجابي 
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مدى ارتياح المرأة للزي الشّعبي  وتفضيل (ويعد المتغير التّابع . والعوامل ذات التّأثير السلبي

ليل على ألفة المنتج في المجتمع وعدم مهم قبل عملية التبني، واالستخدام ود) انتشاره في المجتمع

  .رفضهم له، ودليل على قبول استخدامه المباشر كأي زي قبل التطرق الى النّماذج األخرى

  

  :نتائج اإلنحدار اللوجستي المقدر
  

، أن مدى ارتياح المرأة للزي الشّعبي وتفضيل )4.1(يتضح من نتائج الدراسة الواردة في جدول 

ع يتأثر بمتغيرات الدراسة الثّقافية واالقتصادية والبيئة، المحيطة والسلوك تجاه انتشاره في المجتم

  . استخدام الزي الشّعبي
  

خطوة، حيث يضيف في كل خطوة متغيراً، وبناء على  12يتبين من نتائج تحليل اإلنحدار أنه تطلب 

كما أن . قدير للنّموذجدخوله في النّموذج يتحدد معالمه، ويتضح أن الخطوة العاشرة هي أفضل ت

لإلختبارات الثالثة تحسن من توقع النّموذج ) Omnibus Tests of Model Coefficients(اختبار

الجديد عن النّموذج الذي يحتوي الثّابت فقط، وعن الخطوات السابقة عند مستوى معنوية أقل من 

لي عند مستوى معنوية أن النّموذج مالئم بشكل ك) Hosmer & Lemeshow(ويبين اختبار %. 5

جودة مطابقة المشاهدات مع الحاالت المتنبأ (؛ حيث نقبل بالفرضية الصفرية %5أكبر بكثير من 

بينما  2ll (159.7-(ويبلغ سالب دالة اللوغاريتم للنموذج الجديد . ونرفض الفرضية البديلة) بها

 Cox & Snellوبلغت قيمة  .تفسير البياناتمما يشير إلى تحسن في  280.4بلغت للنموذج األول 

R²    قيمةNagelkerke R²  ّوتوضح نتائج . رتيبعلى التّ% 64الى % 37موذج ما بين للن

وتدل . في النّموذج البدائي% 84.5مقارنة  صحيحاً فسرت تفسيراًمن البيانات % 91.2ن أالتّحليل 

  .ئهوتنب ن النّموذج قادر على تفسير العامل التابعأقيم هذه االختبارات 
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 )Logistic Regression: Forward LR Method(االنحدار اللوجستي للنموذج األول بالطريقة األمامية  :)4.1(جدول 

  
  
  

  المتغيرات المستقلة

معامل 
 االنحدار

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
Wald 

درجات 
 الحرية

درجة 
 المعنوية 

نسبة 
 االرجحية

  فترة الثقة لنسبة االرجية%  95

  االدنى الحد      
 لنسبة االرجحية 

  الحد االعلى 
 لنسبة االرجحية 

     000. *000. 1 49.547 1.934 13.617- ثابت النموذج
 6.950 2.248 3.952 *000. 1 22.782 288. 1.374 تشعري ان الوان الزي الشعبي جميلة

 5.022 1.530 2.772 *001. 1 11.306 303. 1.020 حفالت الزواجتكرار ارتداء المرأة في 
تهتمي بزيارة المهرجانات الشعبية التي تقام 

 في مدينتك 
.689 .216 10.154 1 .001* 1.991 1.304 3.041 

ثناء أن ارتداء  الزي الشعبي أتشعري 
االجتماعات  واللقاءات السياسية له تأثير على 

 القوة التفاوضية

.577 .209 7.620 1 .006* 1.781 1.182 2.682 

شهري في قرارك الشرائي للزي يؤثر دخلك ال
 الشعبي

.457 .168 7.429 1 .006* 1.580 1.137 2.195 

تشجع المؤسسات االعالمية على التمسك 
 الل البرامج المتنوعةخبالتراث من 

.491 .193 6.483 1 .011** 1.633 1.120 2.383 

 2.529 1.070 1.645 **023. 1 5.152 219. 498. تشعري ان الزي الشعبي يعبر عن هويتك
ة في يؤثر النجوم والمشاهير غير الفلسطيني

 اختياري لالزياء الشعبية
-.483 .214 5.101 1 .024** .617 .406 .938 

ن ارتداء الزي الشعبي يزيد من أتشعري 
 بهجة العرس

.435 .199 4.781 1 .029** 1.545 1.046 2.281 

 955. 197. 434. **038. 1 4.305 402. 835.-  الشاالت المطرزة
   Step Block & Model  

Omnibus tests of model coefficients (χ2, df, 
sig.) 

5.143 
  

1 .023 184.94
5 

10 .000  

Hosmer & Lemeshow test  
 (χ2, df, sig.) 

7.346 8 .500        

–2LL 159.74
6d 

           

Cox & Snell R2 .371            
Nagelkerke R2 .641            

Percent Correct 91.2            
 %1مستوى المعنوية اقل من * 
 %5مستوى المعنوية اقل من ** 

  
  

أعاله، أن محددات مدى ارتياح المرأة للزي الشّعبي ذات ) 4.1(تشير النّتائج الواردة في الجدول 

وذلك بعد ترتيبها حسب % 5من التّأثير االيجابي يتحدد وفق العوامل اآلتية عند مستوى معنوية أقل 

  ):Wald(حجم التّأثير معتمدين على قيمة 
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أظهرت النّتائج أن أرجحية ارتياح المرأة للزي الشّعبي  كان معنوياً احصائياً لبعض المتغيرات  - 

الوان الزي الشّعبي الجميلة  حيث تزداد مع متغير: الثّقافية، من قيم، وعادات، ومواقف فردية

، وأظهر عالقة طردية احصائية معنوية، وبالتالي أثر بشكل ايجابي على نسبة )اليةالقيم الجم(

وهذا كان متوقعا بصحة الفرض . ارتياح المرأة للزي الشّعبي  بقيمة كبيرة بلغت اربع مرات

واأللوان اللّباس فالقائل بوجود أثر على ازدياد ارجحية ارتياح المرأة يعود الى القيم الجمالية، 

ن ببعضهما فهما وسيلة يعبر بها الفرد عن ذاته ومزاجه وقبوله بين األفراد فاأللوان واحد مرتبطا

من االشارات اللفظية التي تجذب االنتباه حيث كونها ابرز الصفات البصرية، وتعد االثواب 

غنية باأللوان الجميلة ومتناسقة مع بعضها البعض بحيث تلفت االنتباه لألشخاص الذين الشّعبية 

  .وتزيد من ارتياحهم لمظهر الزي الشّعبي رتدونهاي

وتزداد أرجحية ارتياح المرأة للزي الشّعبي ايجابياً مع ازدياد متغير استخدام المرأة للزي الشّعبي  

. مرات مع زيادة المتغير درجة واحدة 3في حفالت الزواج، وتزداد نسبة ارتياح المرأة بنسبة 

عبي في حفالت الزواج يزيد من بهجة العرس كعادة فلسطينية وأظهر متغير ارتداء الزي الشّ

اصيلة عالقة ايجابية ذات تأثير احصائي معنوي مع  ارجحية ارتياح المرأة للزي الشّعبي، حيث 

. بلغت نسبة ارتياح المرأة للزي الشّعبي  اكثر من مرة ونصف مع زيادة المتغير درجة واحدة

ذو اصالة يرتبط بعادات المجتمع الزواج همية ان يكون طقس أبابقتين ترتبط النقطتين السو

يوصل شيء عن مزاج الشعب في الزواج في حفالت الزي الشّعبي فتواجد  وتقاليده الفلسطيني

يتيح لألفراد ارضاء الحاجات الزي الشّعبي عن االحتفال والبهجة والفرحة، فوجود التّعبير 

  .معاني والقيم المرتبطة بهوالالزي النفسية التي يعبر عنها 

ارتداء الزي الشّعبي  خالل ومن المتغيرات الثّقافية التي أظهرت تأثيراً معنوياً طردياً متغير 

، حيث يؤثر هذا المتغير ايجابياً مع ارتياح )قيمة سياسية(اللقاءات السياسية يعطي قوة تفاوضية 
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ارتداء كلما تم  مرتين 1.78الشّعبي ي للز المرأةنسبة ارتياح حيث يزيد المرأة للزي الشعبي، 

البقاء أجل الثوب الفلسطيني بيان سياسي وأداة من ف، ءات السياسيةخالل اللقاالزي الشّعبي 

مما  في وجه المحتل الثّقافي لشعب مسلوبة أرضه، ثوتعبير عن الهوية الفلسطينية والمورو

  .يزيد في القوة التّفاوضية وإثبات الحق

لمتغير التّعبير عن الهوية فقد أظهر تأثيراً ايجابياً معنوياً احصائياً مع أرجحية ارتياح ووفقا  - 

نسبة ارتياح  تازداد بان الزي الشّعبي  يعبر عن هويتها الفردية المرأةشعرت النساء، فكلما 

ي اكثر من مرة ونصف، وتتفق هذه النتيجة مع ما توقعناه سابقاًأمرة  1.65الشّعبي  ي للز ،

حد مكونات الهوية الفلسطينية الزي الشّعبي أهداف البحث حيث يتضح لنا ان أويجيب عن احد 

مقابل االخر الذي يحاول  واألصالة للهويةعلى مدى االنتماء  يضاًأللمرأة ويعززها، ويدل 

بالرغم من أهميته  - دليل اخر على احقية الشّعب األرض، إال أن هذا المتغير تشويهها، فهذا 

إال أنه ليس معنويا بدرجة كافية، ويعود هذا من اختفاء  - تي ظهرت جلية في الدراسات السابقةال

الثّقافة الشّعبية عن الحياة العامة ومظهرها وانحصارها في عادات ومناسبات معينة حيث ان 

مواقف تقييم مرات استخدام الزي الشّعبي في العادات لنّساء العينة كان ضعيفاً جداً في جميع ال

قطع فما أقل من األزياء  5من يملكن % 12االجتماعية، كما أن عدد قليل من نساء العينة 

من اشترين زياً شعبياً خالل السنتين الماضيتين، مما يوضح واقع استخدام الزي % 25الشّعبية، و

  .الشّعبي

جابيا على ارجحية ارتياح يؤثر ايالدخل المتعلقة بالمتغيرات االقتصادية ان متغير النّتائج بينت  - 

خل وتفضيل انتشاره في المجتمع، فكلما زاد الشّعبي  ي المرأة للزالنّساء نسبة ارتياح  تزادالد

ي اكثر من مرة ونصفأمرة  1.58الشّعبي  ي للز .  
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يتضح من نتائج التّحليل ان متغيران من متغيرات البيئة المحيطة لهما أثراً ايجابياً، حيث أظهر  - 

ير اهتمام المرأة بزيارة المهرجانات الشّعبية داخل المدينة تأثير معنويا احصائياً طردياً على متغ

بزيارة المهرجانات التي تقام  المرأةاهتمام أرجحية ارتياح المرأة للزي الشّعبي، فعندما يزيد 

همية أيدل على  مرتين، وهذاالشّعبي ي للزالنّساء نسبة ارتياح  تزداد ،داخل المدينة درجة واحدة

  .والموروث والهويةالثّقافية داخل المدينة في ترسيخ القيم الشّعبية المهرجانات 

مرة كلما شجعت المؤسسات االعالمية على  0.49بالشّعبي ي للز المرأةتزداد ارجحية ارتياح  - 

عالمية خر كلما زاد تشجيع المؤسسات االآ، بمعنى ن خالل البرامج المتنوعةمالتّراث التمسك ب

للزي  المرأةدرجة واحدة من خالل البرامج المتنوعة ازدادت نسبة ارتياح التّراث على التمسك ب

التّأثير مرة اي اكثر من مرة ونصف، وهذا يدل على الدور الذي يلعبه االعالم ب 1.63الشّعبي  

قافية الثّمات جزاء الوطن المحتل ببعضه وعرض السأوربط التّراث ايجابيا على التمسك ب

اخل والخارجللمجتمعات الفلسطينية المشتتة في الد.  

  

أما محددات مدى ارتياح المرأة للزي الشّعبي  ذات التّأثير السلبي يتحدد وفق العوامل اآلتية عند 

  ):Wald(وذلك بعد ترتيبها حسب حجم التّأثير، معتمدين على قيمة % 5مستويات معنوية أقل من 

غيراً واحداً من المتغيرات االجتماعية أظهر تأثيراً سلبياً ذا داللة معنوية على تبين النّتائج أن مت - 

ارتياح المرأة للزي الشّعبي وهو تأثير النجوم غير الفلسطينيين على اختيار الزي الشّعبي، حيث 

رة يشاهد فيها نجوم غير فلسطينيين، مرة كل م 0.48بالشّعبي ي للز المرأةتقل ارجحية ارتياح 

كثر أ مرة 0.62المرأة للزي الشّعبي كل مرة يشاهد فيها نجوم غير فلسطين تقل نسبة ارتياح ف

و من أالغربية جوم وظهورهم بالمالبس األخرى ن تأثير النّأمن نصف مرة، وهذا متوقع حيث 
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اتهم، وتقاليدهم، ومواقفهم تجاه صيلة في عادعلى المجتمعات األ خرى له تأثير عكسيأثقافات 

  .ياءشاأل

ارجحية ارتياح فإنها ذات تأثير معنوي احصائي عكسي  عدد الشاالت المشتراةووفقا لمتغير  - 

نسبة  قطعة واحدة قلت نتين الماضيتينشال مطرز خالل الس المرأة للزي الشّعبي، كلما زاد شراء

د المعظم انه الفلسطيني الذي يعتقالزي عن  بديالّ اًعد الشاالت منتج، حيث تمرة 0.43االرتياح ب

مما  ي وليس كامالًللز ةوب باختالف أشكاله حيث تأتي الشاالت مشوهكلمة زي تعبر عن الثّ

  .االصيل الفلسطيني) يالز(ينعكس سلبا على اريحية المنتج 

  

  الرغبة في ارتداء الزي الشّعبي: النّموذج الثّاني 4.2

سنتناول في هذا الجزء من الدراسة تحليل النّموذج الثّاني والذي يعبر المتغير التّابع عن مدى رغبة 

المرأة في ارتداء الزي الشّعبي، وتحليل العوامل التي من المتوقع تأثيرها عليه، وسوف نتناول 

العوامل ذات التّأثير العوامل وفقا لتوبيبها، وسيتم معالجة تلك العوامل ذات التّأثير االيجابي، و

فالرغبة تشير الى سلوك )  رغبة المرأة في ارتداء الزي الشّعبي(ويعد المتغير التّابع . السلبي

ايجابي تجاه شيء ذي قيمة، ويشير إلى قوة االتجاه محددة بعوامل مثل القدرة على الدفع، فهي احد 

على الرغبة دون القدرة طريقة عادلة، أركان الطّلب على السلعة، ويبدو تحديد العوامل المؤثرة 

حيث يتم اعطاء قيمة عالية للسلع الجيدة بالرغم من أنهم ال يستطيعون تحمل تكاليفه، فالرغبة في 

  .ارتداء يعبر عن ألفة المنتج للمرأة أيضاً وإمكانية ترتيب أولوياتها لشرائه او استئجاره او استعارته
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  :راللوجستي المقداإلنحدار نتائج 
  

، أن مدى رغبة ارتداء المرأة للزي الشّعبي يتأثر )4.2(يتضح من نتائج الدراسة الواردة في جدول 

بمتغيرات الدراسة الثّقافية، واالقتصادية، والبيئة المحيطة، واالجتماعية، والشّخصية، ومحددات 

، والزي الشّعبي ، وسلوك المرأة تجاه األزياء بشكل عام)خصائص المنتج(شراء الزي الشّعبي 

  .بشكل خاص، باإلضافة إلى متغير ارتياح المرأة للزي الشّعبي

  

وبناء على  اً،حيث يضيف في كل خطوة متغير ،خطوة 17نه تطلب االنحدارأيتبين من نتائج تحليل 

كما ان . موذجفضل تقدير للنّأهي  ةعشر السابعةن أتحدد معالمه، ويتضح تالنّموذج دخوله في 

النّموذج الثة تحسن من توقع الختبارات الثّل) Omnibus Tests of Model Coefficients(اختبار

من أقل عند مستوى معنوية السابقة وعن الخطوات  ،فقطالثّابت الذي يحتوي النّموذج الجديد عن 

 معنوي ىمالئم بشكل كلي عند مستوالنّموذج ن أ Hosmer & Lemeshowويبين اختبار %. 5

) جودة مطابقة المشاهدات مع الحاالت المتنبأ بها(، حيث نقبل بالفرضية الصفرية %5كبر بكثير أ

بينما بلغت للنموذج  2ll (148.3-(موذج الجديد ويبلغ سالب دالة اللوغاريتم للنّ. ونرفض البديلة

قيمة    Cox & Snell R²وبلغت قيمة . مما يشير الى تحسن في تفسير البيانات 285 ولاأل

Nagelkerke R²  ّان التّحليل وتوضح نتائج . على الترتيب% 77.7الى % 52موذج ما بين للن

وتدل قيم هذه االختبارات ان . البدائيالنّموذج في % 76مقارنة  صحيحاً اًفسرت تفسير% 92.7

 .والتنبؤ به قادر على تفسير العامل التابعالنّموذج 
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 )Logistic Regression: Forward LR Method(لطريقة االماميةاالنحدار اللوجستي للنموذج الثاني با :)4.2(جدول 

  

  

  

  المتغيرات المستقلة     

معامل 

 االنحدار

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

Wald 

درجات 

 الحرية

درجة 

 المعنوية 

نسبة 

 االرجحية
  فترة الثقة لنسبة االرجية%  95

  الحد االدنى      

 لنسبة االرجحية 

  الحد االعلى 

 رجحيةلنسبة اال 

     000. 000.* 1 41.849 2.678 17.323- ثابت النموذج
 هل تشعري ياالرتياح لمظهر االزياء الشعبية وتحبذ

 انتشارها بالمجتمع؟
4.919 .766 41.191 1 *.000 136.849 30.469 614.634 

تشعري ان ارتداء االزياء الشعبية تجعلك اكثر قبوال 

 لنفسك
1.352 .324 17.436 1 *.000 3.865 2.049 7.290 

المهرجانات تكرار ارتداء المرأة الزي الشعبي في 

 الشعبية
-.845 .228 13.790 1 *.000 .430 .275 .671 

 665. 238. 398. 000.* 1 12.410 262. 921.- تؤثر النخبة السياسية على اختياري لالزياء الشعبية

اذا اصبح سعر الزي التقليدي مشابه لسعر االزياء 

 على غيرهافضله خرى الشبيهة اال
.851 .245 12.101 1 *.001 2.342 1.450 3.784 

 709. 264. 432. 001.* 1 11.058 252. 838.- افضل نمط الزي الشعبي التقليدي المحافظ

ارتداء الزي الشعبي في االحتفاالت والمهرجانات 

 الشعبية يعطيها رونقا مميزا
.882 .272 10.501 1 *.001 2.417 1.417 4.122 

 4.142 1.384 2.395 002.* 1 9.756 280. 873. تشعري ان الزي الشعبي الفلسطيني يعبر عن هويتك 

 يلعب طريقة صنع االزياء الشعبية يدويا دورا في قرارك

 الشرائي
-.965 .316 9.333 1 *.002 .381 .205 .708 

تهتمي بزيارة المهرجات الشعبية التي تقام خارج 

 مدينتك
.678 .240 7.998 1 *.005 1.971 1.232 3.154 

 3.392 1.232 2.044 006.* 1 7.649 258. 715. ال يتعارض الزي الشعبي مع الموضة السائدة

 4.131 1.266 2.287 006.* 1 7.515 302. 827. تشعري ان الزي الشعبي يحتوي على حس جمالي 

 2.715 1.119 1.743 014.** 1 6.046 226. 556. يلعب االصدقاء دورا في اختياري لالزياء الشعبية

 تؤثر المهرجانات الشعبية التي تقام في شعورك

 بالتمسك بالتراث
.552 .227 5.893 1 **.015 1.737 1.112 2.713 

 830. 127. 325. 019.** 1 5.523 478. 1.124- مع بداية كل موسممتوسط شراء المالبس 

 671. 004. 051. 024.** 1 5.120 1.318 2.982- شيكل شهريا) 8000-6001(الدخل 

تشعري ان الذي يرتدي الزي الشعبي يعطي شعورا 

 باالريحية في التعامل معه
.532 .260 4.189 1 **.041 1.703 1.023 2.834 

   Step Block & Model  

Omnibus tests of model coefficients (χ2, df, sig.) 4.400 1 .036 291.997 17 .000  

Hosmer & Lemeshow test  

 (χ2, df, sig.) 
4.454 8 .814       

–2LL 148.318d          

Cox & Snell R2 .519          

Nagelkerke R2 .777           

Percent Correct 92.7           

 %1مستوى المعنوية اقل من * 
 %5مستوى المعنوية اقل من ** 
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أعاله، أن محددات مدى تفضيل المرأة الرتداء الزي ) 4.2(ي الجدول تشير النّتائج الواردة ف

، وذلك %5الشّعبي ذات التّأثير االيجابي يتحدد وفق العوامل اآلتية عند مستويات معنوية أقل من 

  ):Wald(بعد ترتيبها حسب حجم التّأثير معتمدين على قيمة 

زي الشّعبي له تأثير معنوي احصائي ايجابي توضح النّتائج االحصائية أن متغير ارتياح المرأة لل

كلما شعرت المرأة باالرتياح مرات، ف 5أة في ارتداء الزي الشّعبي  برجحية رغبة المرعلى أ

مرة، ويتضح  137وتواجده في المجتمع ازدادت نسبة رغبتها في ارتدائه  ،ومظهرهالشّعبي  ي للز

النّموذج وبذلك يصبح محدد  ،ساسيأبل ومحدد  ،ان هذا العامل ذو تأثير كبير على رغبة المرأة

وغير االستخدامية المباشرة من خالل القيم االستخدامية الرغبة ساسي في األول هو العامل األ

ساسي لقبول المنتج من جهة ومن جهة أي هو محدد فاالرتياح للزاألخرى باإلضافة الى المتغيرات 

السلعة قدمها ر من الخدمات التي تنتيجة الستخدامه المباشخرى يمثل االرتياح الذي يشعر به الفرد أ

  .اي كبديل للمالبساستخدامية لصفة المنتج بحد ذاته، كقيمة  التّراثية

  

ووفقا للمتغيرات الثّقافية أظهرت النّتائج أن بعض المتغيرات كانت معنوية احصائية فقد أثر قيمة  - 

يادة تفضيل المرأة في ارتداء الزي الشّعبي، فكلما القبول الذاتي من خالل الزي الشّعبي على ز

مرات،  4نسبة رغبتها في ارتدائه ازدادت  ذاتياً يعطيها قبوالًالزي الشّعبي المرأة بان شعرت 

ي والتي يتم بلورتها ف أي نوع من المالبس هو تعبير عن مكنونات نفوسهن تجاهالنّساء سلوك ف

النّفس من  ضى عنوالرالذّات مع قبول الرغبة ان تزداد هي يالمالبس التي ترتديها فمن البد

خصيته وجوهره، يساعد على تحديد الفرد لشّالزي الثّقافي ف ناحية نفسية واجتماعية،

ويزيد من تفضيل  ).Olaoye, 2013(و خارجه أوخصوصياته وفوارقه سواء داخل المجتمع 

الحتفاالت والمهرجانات، لما يضفيه من المرأة للزي الشّعبي هو وجود الزي الشّعبي خالل ا
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رونقاً وشعوراً بالفرح والسرور وتأكيداً على الثّقافة المحلية للجمهور، حيث يزيد ذلك من نسبة 

الثّقافة في رفع مستوى الثّقافية همية الفعاليات أ، وهذا ما يؤكد على رغبتها أكثر من مرتين

  .المنتجالفلسطينية على أرض الواقع، وتعزز الثقة في 

  

الزي الشّعبي مع قيمة التّعبير عن الهوية بمعنوية احصائية ايجابية تزداد تفضيل المرأة الرتداء و

تزداد يعبر عن هويتها الزي الشّعبي  ن أعلى من النّموذج السابق، كل مرة تشعر فيها المرأة بأ

ذا يؤكد فرضية ان التّعبير أصالة المرأة وانتمائها، وهعن  اً، تعبيرمرة 2.4رغبتها في ارتدائه ب

  .عن الهوية يزيد من الرغبة في ارتداء الزي الشعبي

  

الرغبة في ارتداء الزي الشّعبي ايجابيا مع متغير عدم تعارض الزي الشّعبي  مع  رجحانويزداد 

 الموضة السائدة، فكلما كان الزي الشّعبي متماشيا مع الموضة السائدة زاد ذلك من رغبة المرأة،

 دوراً) الحس الجمالي(وتلعب القيم الجمالية . والذي يدل على تغير سلوك المرأة تجاه الزي الشّعبي

في التّأثير على رغبة النّساء في ارتداء الزي الشّعبي بأكثر من مرتين، ويعبر الحس الجمالي  ايجابياً

  .عن انعكاس لجمال البيئة الفلسطينية منذ القدم وحتى اآلن

  

ير الشّعور باألريحية تجاه من يرتدي الزي التّقليدي من أرجحية رغبة المرأة في ارتداء ويزيد متغ

الزي الشّعبي ايجابياً، فذلك الشّعور ينبع مما يعكسه من احترام للذّات، وتعبيراً عن قيم الثّقافة 

قات بين الفلسطينية المحلية واألخالق والهوية مما يعزز من تماسك افراد المجتمع ويعزز العال

  .األفراد ويؤثر هذا على الرغبة في ارتداء الزي الشّعبي للتقارب االجتماعي

  

بينت النّتائج ان بعض المتغيرات االقتصادية ابدت تأثيراً ايجابياً، حيث تزداد أفضلية رغبة  - 

اً، المرأة، في ارتداء الزي الشّعبي اذا تساوى سعر الزي الشّعبي مع نظيره من األزياء طردي
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فأسعار الزي الشّعبي العالية تحجم رغبة المرأة، وهذا دليل على حساسية السعر في استخدام 

  .البدائل األخرى من المالبس

حيث يؤثر اهتمام  اًوإيجابي احصائياً اًتظهر النّتائج تأثير بعض متغيرات البيئة المحيطة معنوي - 

ج المدينة مع ازدياد رغبة النّساء الرتداء الزي المرأة بزيارة المهرجانات الشّعبية التي تقام خار

كما تلعب المهرجانات الشّعبية دورا ايجابيا في التمسك بالتّراث مما يزيد من تلك . الشّعبي

الرغبة، والذي يدل على اهمية تلك الفعاليات واألنشطة وتأثيرها المعنوي على االفراد 

  .ة الشّعبيةوالمنتجات الشّعبية وترسيخاً للثقافة المحلي

في تفضيل  ايجابياً احصائياً أظهر متغير دور االصدقاء في اختيار الزي الشّعبي  تأثيراً معنوياً - 

صدقاء من الجماعات المرجعية المرأة في ارتداء الزي الشّعبي بنسبة مرتين تقريباً، حيث يعد األ

تخاذ ثر على السلوكيات واالى حد ما، حيث تؤ ،االولية التي يتفاعل معها الفرد بشكل مستمر

والتي تتأثر ) عاما35- 18(ابة من الفئة الشّ%) 75(غلب العينة أن إحيث  ،حديثةحياتية  نماطا

  .كبر عمراًلها بسهولة اكثر من غيرها من الفئات األ

  

أما محددات مدى رغبة المرأة في ارتداء الزي الشّعبي ذات التّأثير السلبي يتحدد وفق العوامل 

، وذلك بعد ترتيبها حسب حجم التّأثير، معتمدين على قيمة %5عند مستويات معنوية أقل من  اآلتية

)Wald:(  

ونظراً لمتغيرات سلوك المرأة تجاه الزي الشّعبي فنجد ان متغير ارتداء المرأة نفسها للزي  - 

ي الشّعبي،  الشّعبي  خالل المهرجانات الشّعبية يؤثر سلباً على أفضلية رغبتها في ارتداء الز

التي الرغبة خالل المهرجان قد اشبعت تلك الزي الشّعبي ويعود هذا الى ان المرأة التي ارتدت 
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كلما ازداد مستوى االشباع قلت  إنه بداخلها وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية للمنفعة، حيث

 .خرآفي شيء الرغبة وازدادت الرغبة في شيء شبعت أوبالتالي  ،المنفعة

تلعب النخبة السياسية كمتغير اجتماعي على اختيار المرأة للزي الشّعبي تأثيراً سلبياً على أفضلية  - 

، والذين ال اغلبها من الرجالالسياسية خبة ن النّألى إ، وهذا يعود رغبة النّساء في ارتداء الزي

الزي يستخدمن يدات كل عام، كما ان النخبة السياسية من السالنسائية بشيؤثرون على األزياء 

الشّعبي في مناسبات معينة فقط كالمؤتمرات الخارجية، وبعض المناسبات المحلية، ولذلك فان 

 .تأثيرهم عكسي على المرأة

ووفقا للمتغيرات ذات العالقة بشراء الزي الشّعبي فقد أظهرت النّتائج أن الزي الشّعبي المصنوع  - 

احصائياً على تفضيل المرأة الرتدائه، ويعزى ذلك الى محدودية  يدويا أظهر تأثيراً سلبياً معنوياً

  .المصنوعة يدوياً بدرجة كبيرة) االزياء(دخل المرأة وارتفاع اسعار المنتجات الشّعبية 

أظهرت النتائج أن أحد المتغيرات الثّقافية أثرت عكسياً، حيث ان مظهر الزي التّقليدي أظهر  - 

فضل المرأة الرتداء الزي الشّعبي، ويعود ذلك إلى أن معظم العينة هي مع ت تأثيراً معنوياً سلبياً

من الفئة الشابة التي تتمتع بالنشاط والحركة حيث أبدت تلك الفئة نسبة عالية من شرائهم 

للمالبس غير الرسمية، بالمقابل تفصيل الزي الشّعبي  التّقليدي ال يتناسب مع الحياة العصرية 

م بها المرأة، كما ان هذه الفئة تميل الى األزياء الشّعبية المتماشية أكثر مع واألدوار التي تقو

  .الموضة

ووفقا لمتغير متوسط تكرار شراء المالبس فقد أظهر تباين في التّأثير على تفضيل المرأة الرتداء  - 

كل الزي الشّعبي  لبعض فئات المتغير، فقد أظهر فئة متوسط تكرار شراء المالبس مع بداية 

ويعود هذا كون سلوك ، موسم عالقة سلبية على تفضيل المرأة للزي الشّعبي عن الفئات االخرى

المرأة شراء ما تحتاجه فقط من اساسيات خالل الموسم، وترشد استهالكها مع احتياجاتها فقط، 
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 ن يأتي شراء زي واحدأحيث يمكن  ،لى مالبسهاالزي الشّعبي إوبذلك لن تكون معنية بإضافة 

لما تفكر ان تشتريه في تلك الفترة الممتدة لثالثة شهور، مما يعنى ان  ،على ميزانيتها المرصودة

الزي في ارتداء الرغبة على التّأثير هناك فروقا ما بين متوسط شراء المالبس وتواتره من حيث 

  .عبيالشّ

لبعض الفئات والتي تشير الى  ووفقا للمتغيرات الشّخصية فقد أظهر الدخل تأثيراً معنوياً احصائياً - 

وجود فروق في تأثيرها على انخفاض رجحان رغبة المرأة على تفضيل ارتداء الزي الشّعبي، 

فقد أظهر عالقة عكسية، أثرت بشكل شيكل شهريا ) 8000-6001(ووفقا لفئة متوسطي الدخل  

ا من الفئات سلبي على انخفاض رجحان رغبة المرأة في ارتداء الزي الشّعبي عن غيره

) عاما فما اعلى 36( كون هذه الفئة هي من الفئات العاملة االكبر عمراإلى ويعود هذا  ،األخرى

او االحتفاالت بما الرسمية، ساس الى المالبس العملية بشكل كبير والقليل من وتميل في األ

مما يعنى ان هناك ، وهذا ما أظهرته النّتائج الوصفية دوارها ووظائفها في المجتمعأيتناسب مع 

  .عبيالشّالزي في ارتداء الرغبة على التّأثير من حيث الدخل فروقا ما بين متوسط فئات 

  

  القدرة على االنفاق: الثالنّموذج الثّ 4.3

سنتناول في هذا الجزء من الدراسة تحليل النّموذج الثّالث، والذي يعبر المتغير التّابع عن مدى قدرة 

ى الزي الشّعبي، وتحليل العوامل التي من المتوقع تأثيرها عليه، وسوف المرأة على اإلنفاق عل

نتناول العوامل وفقا لتوبيبها، وسيتم معالجة تلك العوامل ذات التّأثير االيجابي أو السلبي، أو التي 

ى على مد) مدى قدرة المرأة على اإلنفاق على الزي الشعبي(ويشير المتغير التّابع . تأثيرها معدوماً

تحمل تكاليف اإلنفاق على الزي الشعبي، وهو احد أركان الطّلب على السلعة ومكمل للنّموذج 

  .السابق
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  :اللوجستي المقدراالنحدار نتائج 
  

، أن مدى قدرة المرأة على اإلنفاق على الزي )4.3(يتضح من نتائج الدراسة الواردة في جدول 

ية، والبيئة المحيطة، والشخصية، ومحددات شّراء الزي الشّعبي يتأثر بمتغيرات الدراسة الثّقاف

، وسلوك المرأة تجاه األزياء بشكل عام والزي الشّعبي بشكل خاص، )خصائص المنتج(الشّعبي  

  .باإلضافة الى متغير ارتياح المرأة للزي الشّعبي

  

وبناء على  اًخطوة حيث يضيف في كل خطوة متغير 19نه تطلب االنحدارأيتبين من نتائج تحليل 

كما ان . موذجفضل تقدير للنّأهي  األخيرة،تحدد معالمه، ويتضح ان الخطوة تالنّموذج دخوله في 

الثة تحسن من توقع الختبارات الثّ) Omnibus Tests of Model Coefficients( اختبار

معنوية  ياتستووعن الخطوات السابقة عند م ،قطفالثّابت الذي يحتوي النّموذج الجديد عن النّموذج 

 ياتالنّموذج مالئم بشكل كلي عند مستون أ Hosmer & Lemeshowويبين اختبار %. 5من أقل 

جودة مطابقة المشاهدات مع الحاالت المتنبأ (، حيث نقبل بالفرضية الصفرية %5كبر بكثير أمعنوية 

بينما بلغت   2ll (177.5-(موذج الجديد ويبلغ سالب دالة اللوغاريتم للنّ. ونرفض البديلة) بها

قيمة   Cox & Snell R²وبلغت قيمة. ن في تفسير البياناتمما يشير الى تحس 310ول للنموذج األ

Nagelkerke R²  ّان التّحليل وتوضح نتائج . على الترتيب% 80.3لى إ% 59.3موذج ما بين للن

ه االختبارات ان وتدل قيم هذ. البدائيالنّموذج في % 60مقارنة  صحيحاً فسرت تفسيراً% 90.7

 .والتنبؤ به قادر على تفسير العامل التابعالنّموذج 
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  )Logistic Regression: Forward LR Method(االنحدار اللوجستي للنموذج الثالث بالطريقة االمامية  :)4.3(جدول 

  
  
  المتغيرات المستقلة  

  
 معامل االنحدار

  
 االنحراف المعياري

  
 Waldقيمة 

  
درجات 
 الحرية

  
درجة 

 المعنوية 

  
 نسبة االرجحية

  فترة الثقة لنسبة االرجية%  95
  الحد االدنى

 لنسبة االرجحية 
  الحد االعلى 

 لنسبة االرجحية 
تدل االزياء الشعبية على شخص يملك موارد مالية 

 عالية
-0.811 .204 15.771 1 *.000 .444 .298 .663 

 346. 040. 118. 000.* 1 15.134 550. 2.14- )توجيهي فما اقل(المستوى التعليمي 
يلعب طريقة صنع االزياء الشعبية يدويا دورا في 

 قرارك الشرائي
.917 .269 11.671 1 *.001 2.503 1.479 4.237 

تشعري ان ارتداء االزياء الشعبية تجعلك اكثر قبوال 
 لنفسك

.647 .226 8.217 1 *.004 1.910 1.227 2.973 

 25.898 1.842 6.907 004.* 1 8.212 674. 1.932 ياء شعبية خالل السنتين الماضيتين؟هل اشتريت از
 4.041 1.271 2.266 006.* 1  7.689 295. 818. تشعري ان الزي الشعبي يحتوي على حس جمالي 

 513. 019. 097. 006.* 1 7.549 848. 2.33- عاما) 40-36(العمر 
 837. 334. 528. 007.* 1 7.395 235. 0.64 الشعبييمكن اداء الفروض والعبادات بالزي 
 327.565 2.234 27.050 010.* 1 6.716 1.272 3.298 متوسط شراء المالبس كل اسبوعين

 193.418 1.527 17.186 021.** 1 5.302 1.235 2.844 شيكل شهريا) 6000-4001(الدخل 
تهتمي بزيارة المهرجانات الشعبية التي تقام في 

 مدينتك
-0.4 .188 4.457 1 **.035 .673 .465 .972 

 هل تشعري ياالرتياح لمظهر االزياء الشعبية وتحبذ
 انتشارها بالمجتمع؟

2.471 1.190 4.313 1 **.038 11.837 1.149 121.940 

تشجع المؤسسات التعليمية على التمسك بالتراث من 
 خالل المواد التعليمية المطروحة

-0.35 .167 4.410 1 **.036 .703 .507 .977 

 . 2.217E+09 .000 999. 1 000. 15395.681 21.519 )عمل خاص(العمل 
 . 2.261E+10 .000 982. 1 001. 1058.749 23.842  محفظة او شنطة مطرزة

 1.011 914. 961. 126. 1 2.347 026. 0.039- الثمن الشياء اخرى 
 . 2.363E+38 .000 982. 1 001. 3905.603 88.358 هل ترغبي في ارتداء االزياء الشعبية؟

   9.135E+01 3905.604 .001 1 .981 2.117E-40- ثابت النموذج
   Step Block & Model  

Omnibus tests of model coefficients (χ2, df, sig.) 5.726 1 .017 359.11
1  

17 .000  

Hosmer & Lemeshow test  

 (χ2, df, sig.) 
 8.879 8 .353        

–2LL 177.462a             

Cox & Snell R2 .593             

Nagelkerke R2 .803             

Percent Correct 90.7             

 %1مستوى المعنوية اقل من * 
 %5مستوى المعنوية اقل من ** 

 

اإلنفاق على الزي أعاله، أن محددات مدى قدرة المرأة في ) 4.3(تشير النّتائج الواردة في الجدول 

وذلك بعد % 5الشّعبي ذات التّأثير االيجابي يتحدد وفق العوامل اآلتية عند مستويات معنوية أقل من 

  ):Wald(ترتيبها حسب حجم التّأثير معتمدين على قيمة 

بشكل احصائي معنوي بدرجة أثرت كانت الثّقافية ن بعض المتغيرات الدراسة أيتضح من نتائج  - 

عبي، فأبدى قيمة القبول الذاتي الشّالزي على اإلنفاق قدرة المرأة على رجحان  ازدياد كبيرة على
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اإلنفاق مرتين كلما شعرت المرأة عالقة طردية مع ازدياد قدرة المرأة وازدياد نسبة القدرة على 

لزي ارغبة المرأة في ارتداء  ازدياد ، وينسجم هذا معذاتياً يعطيها قبوالًالزي الشّعبي  ن بأ

الزي الشعبي، حيث يبرز هذا المتغير المكنونات الداخلية التي تود ان تعكسها المرأة من خالل 

ية مع ازدياد قدرة عالقة ايجاب) الحس الجمالي(الشّعبي كما أبدى القيمة الجمالية للزي . عبيالشّ

يضا مع أالمتغير  ونسبتها باكثر من مرتين، وينسجم هذاالزي الشّعبي  على المرأة على اإلنفاق 

متغير القيم اداء الفروض أظهر كما . وارتياحها لهالزي الشّعبي رغبة المرأة في ارتداء 

على بية في زيادة قدرة المرأة على اإلنفاق عالقة ايجا) ينيةالقيم الد(الزي الشّعبي  والعبادات ب

  .ينيةقدات الدمع القيم والمعتالزي الشّعبي  عبي، ويعزى ذلك لتوافق الشّالزي 

عالقة ايجابية ذات تأثير معنوي  المصنوعة يدوياًاألزياء الشّعبية المتعلقة بصنع أظهرت النّتائج  - 

مرتين، اإلنفاق ويزيد من النسبة على اإلنفاق قدرة المرأة على ازدياد رجحان احصائي على 

اء، إال ان ذلك يعود الى تقدير في االرتدالرغبة على  وبالرغم من ان تأثير هذا المتغير كان سلبياً

  .المرأة للعمل اليدوي وعلمها انه يتطلب موارد مالية عالية، فهو إذا محفز للقدرة وليس للرغبة

ووفقا لمتغيرات سلوك المرأة تجاه الزي الشّعبي، فقد أظهر متغير شراء أزياء تراثية خالل  - 

جحان قدرة المرأة على اإلنفاق على الزي السنتين الماضيتين تأثيراً معنويأ بدرجة كبيرة على ر

الشّعبي، فكلما كان تواتر شراء المرأة لألزياء الشّعبية، زاد من نسبة القدرة على اإلنفاق سبع 

مرات، وهذا متوقع حيث يشير أن فئة النّساء التي تشتري األزياء الشّعبية، ال زالت مستمرة 

  . بيةمما، يعني استمرار للطّلب على األزياء الشّع

بينت النّتائج ان متوسط شراء المالبس بشكل عام كان معنوياً احصائياً لبعض الفئات والتي تشير  - 

الى وجود فروق في تأثيرها على ازدياد قدرة المرأة على اإلنفاق على الزي الشّعبي، ووفقا لفئة 

يادة قدرة متوسطي الشّراء كل أسبوعين فقد أظهر عالقة طردية أثرت بشكل ايجابي على ز
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ن أويعود ذلك مرة اكثر عن غيرها من الفئات،  27المرأة على اإلنفاق على الزي الشّعبي بنسبة 

وتعمل مما يعني ارتفاع للقوة الشرائية من جهة، ومن جهة اخرى  ،شابة بأنهاتلك الفئة تتصف 

بير، والتي بشكل ك واألحداثفان تلك الفئة من الفئات االجتماعية التى تتواصل مع االفراد 

في  اًن هناك تفاوتأمما يعنى . في المالبس تعزيزا لذواتهن طلبا للتقارب االجتماعي اًتتطلب تنوع

 .ما بين فئات تواتر متوسط شراء المالبس على قدرة المرأة على االنفاقالتّأثير 

والتي تشير الى  ووفقا للمتغيرات الشّخصية فقد أظهر الدخل تأثيراً معنوياً احصائياً لبعض الفئات - 

وجود فروقا في تأثيرها على ازدياد قدرة المرأة على اإلنفاق على الزي الشعبي، ووفقا لفئة 

األخرى فقد أظهر عالقة طردية شيكل شهريا عن الفئات ) 6000- 4001(متوسطي الدخل 

رة اكثر م 17أثرت بشكل ايجابي على زيادة قدرة المرأة على اإلنفاق على الزي الشّعبي بنسبة 

الدخل على ما بين مستويات التّأثير مما يعنى ان هناك تفاوت في عن غيرها من الفئات األخرى 

والتي تعتبر من المتغيرات الهامة في تحديد الفئة التي تقدر على . قدرة المرأة على اإلنفاق

  .اإلنفاق على الزي الشّعبي  مستقبالً

  

ي  وتفضل انتشاره في المجتمع فقد أظهرت النّتائج انه ذو أثر وفقا لمتغير ارتياح المرأة للزي الشّعب

للزي الشّعبي   ابدت المرأة ارتياحاًكلما ، فالشعبيالزي قدرة المرأة لإلنفاق على  ايجابي مع رجحان

  . مرة 12حفز ايجابيا قدرة المرأة على اإلنفاق على الزي الشّعبي  وتزداد نسبة القدرة ب

  

ي الشّعبي وأثرها على رجحان قدرة امرأة على اإلنفاق على ووفقا لمتغير الرغبة في ارتداء الز

الزي الشّعبي، فلم يظهر هذا المتغيرات أثر وذلك لمحدودية دخل المرأة بشكل عام، حيث ان اغلب 

ينعكس الشّعبي االرتياح للزي ان فبذلك . شيكل شهريا فأقل 4000من ذوي دخول %) 89(العينة 
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ارتداء الزي الشّعبي مباشرة في قدرة في ال تنعكس الرغبة عليه، واإلنفاق مرأة في على قدرة ال

  .نفاقالمرأة على اإل

  

أعاله، أن محددات مدى قدرة المرأة في اإلنفاق على الزي ) 4.3(تشير النّتائج الواردة في الجدول 

وذلك بعد % 5معنوية أقل من  الشّعبي ذات التّأثير السلبي يتحدد وفق العوامل اآلتية عند مستوياً

  ):Wald(ترتيبها حسب حجم التّأثير معتمدين على قيمة 

بينت النّتائج ان أحد المتغيرات الثّقافية المحيطة أظهر تأثيراً معنوياً سلبياً بدرجة عالية على قدرة  - 

لغنية أو فقد أظهر متغير ان الزي الشّعبي  للطبقة ا. المرأة على اإلنفاق على الزي الشعبي

على قدرة المرأة لإلنفاق على الزي الشّعبي، ويعود  عكسياً لشخص ذو موارد مالية عالية تأثيراً

خرى فهو أقافة الفلسطينية باجمعها دون تميز طبقة عن موروث للثّذلك الى أن الزي الشّعبي 

  .وليس تميزاً للطبقات المجتمعيةعب، فراد الشّأيدعم تجانس 

لشّخصية فقد أظهر المستوى التعليمي والعمر تأثيراً معنوياً احصائياً لبعض وفقا للمتغيرات ا

الفئات، والتي تشير الى وجود فروق في تأثيرها على انخفاض قدرة المرأة على اإلنفاق على 

فقد أظهرت متغيرات المستوى التعليمي أن الفئة التّعليمية . الزي الشّعبي عن الفئات االخرى

عالقة عكسية قللت من قدرة المرأة على اإلنفاق على الزي الشّعبي أكثر من " توجيهي فما أقل"

ان الى ويعود هذا الفئات األخرى، مما يعني أن هناك تفاوتاً في التّأثير ما بين مستويات التّعليم، 

 ،و لم تحصل على غير هذه الشهادةأزالت تحصل تعليمها فدخلها يكون من األسرة ماتلك الفئة 

  .  فتبقى قدرتها الشرائية منخفضة اًكبير ال تؤهلها لعمل يدر دخالًوالتي 

عاما عالقة عكسية أثرت ) 40- 36(ووفقا لمتغيرات العمر فقد أظهرت الفئة العمرية ما بين  -  

بشكل جاء على انخفاض قدرة المرأة على اإلنفاق على الزي أكثر عن غيرها من الفئات 
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الفئات العمرية على قدرة المرأة على اإلنفاق ما بين التّأثير في  اًمما يعنى ان هناك تفاوتاألخرى 

  . على الزي الشّعبي

أظهرت نتائج الدراسة أن بعض متغيرات البيئة المحيطة أثرت بشكل إحصائي معنوي على   - 

انخفاض قدرة المرأة لإلنفاق على الزي الشّعبي، حيث أظهر اهتمام المرأة بزيارة المهرجانات 

عبية داخل المدينة انخفضت قدرتها مرة واحدة على اإلنفاق على الزي الشّعبي، ويعود ذلك الشّ

من الفئات ذوي القدرة  أن اللواتي يحضرون المهرجانات هنحيث  ،خرى بديلةألوجود منتجات 

 .فيفضلن شراء منتجات تراثية شعبية رمزية متناسبة مع دخلهنرائية المنخفضة الشّ

ر تشجيع المؤسسات التعليمية على التمسك بالتّراث من خالل المواد التعليمية دوراً كما أظهر متغي - 

على اإلنفاق ن فمن جهة عاملي سلبياً على قدرة انفاق المرأة على الزي الشّعبي، ويعزى ذلك الى

 باتحيث أن أكثر من نصف العينة هن طالرائية المواد التعليمية يقلل من قدرة الفرد وعائلته الشّ

ف من عائلتهن حيث ترتفع أسعار عبارة عن مصرو ، وبالتالي فان دخولهنو جامعاتأكليات 

التي تتماشى ) سميةغير الر(لى المالبس الكاجوال إنهن يملن أ، عدا األزياء الشّعبية فوق قدرتهن

 سواء في مدارس اوالتّراث من جهة اخرى ان المواد التعليمية الخاصة ب. الحياتية أدوراهنمع 

على  اًوبذلك تؤثر سلبو متكاملة لدرجة أبداع وغير شمولية الجامعات مواد غير محفزة على اإل

 .  عبيالشّالزي إلنفاق على على اقدرة المرأة 

 

4.4 ي الشّ: ابعالنّموذج الرعبيمستوى اإلنفاق على الز  

ر التّابع عن متوسط سنتناول في هذا الجزء من الدراسة تحليل النّموذج الرابع والذي يعبر المتغي

انفاق المرأة على الزي الشعبي، وتحليل العوامل التي من المتوقع تأثيرها عليه، وسوف نتناول 

ويشير المتغير . العوامل وفقا لتوبيبها، وسيتم معالجة تلك العوامل ذات التّأثير االيجابي أو السلبي
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غب المرأة فيه بشكل مباشر، من خالل التّابع الى مستوى اإلنفاق النقدي الفعلي الذي تود أو تر

ويأتي هذا %). 20، %18، %15، %13، %10، %5، %0: (الخيارات المقدمة لهما وهي

النّموذج كخطوة مكملة للمراحل السابقة، والهدف من هذا النّموذج عمل مقاربة لتسعير المنتجات 

فيها السعر من خالل العرض  التّراثية الشّعبية بطريقة مشابهة آللية عمل السوق، والتي يتحدد

  .والطّلب

  

نظرا ) Multiple Linear Regression(تم تحليل هذا النّموذج باستخدام االنحدار الخطي المتعدد 

حيث يتم اضافة المتغيرات ) Stepwise(لطبيعة المتّغير الكمي في هذه المرحلة، باستخدام طريقة 

وسيتم عرض النّتائج االحصائية . ، ومستوى المعنويةالمستقلة بناء على تأثيرها في العامل التّابع

ويعتمد )) β(معامل المتغير(النّتيجة المقدرة للمعالم االحصائية : لهذا النّموذج، ضمن المعايير اآلتية

معدل التّحديد المرجح والذي يقيس نسبة  R-square، وقيمة %5على مستوى معنوية أقل من 

ت المستقلة، والقيمة المعنوية الكلية للمعادلة المقدرة والتي تعتمد على التّباين المفسر من قبل المتغيرا

  %.5عند مستوى معنوية أقل من   F-statisticقيمة 

 

  :المقدر االنحدار الخطي المتعددنتائج 
  

مستوى انفاق المرأة على الزي الشّعبي  ، أن )4.4(يتضح من نتائج الدراسة الواردة في جدول 

، وسلوك المرأة تجاه )خصائص المنتج(سة الشّخصية، ومحددات شّراء الزي الشّعبي بمتغيرات الدرا

األزياء بشكل عام والزي الشعبي بشكل خاص، والبيئة المحيطة، باإلضافة إلى متغير قدرة المرأة 

  .على اإلنفاق على الزي الشعبي
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معامل التّحديد المرجح  ، أن قيمة)4.4(كما يتبين من النّتائج االحصائية الواردة في جدول 

)Adjusted R- Square (راسة وخاصة انه المناسب للعينات %58 بلغتوالذي سنعتمده بالد ،

من التغير في % 58الكبيرة حيث يؤخذ بعين االعتبار عدد المتغيرات في النّموذج، وهو يفسر 

اءت معالمها المقدرة مستوى اإلنفاق على الزي الشّعبي، والتي تعزى الى تلك المتغيرات التي ج

  %.59بلغت   R-Square، علما بأن %)5أقل او يساوي (معنوية من النّاحية اإلحصائية 

  

عند مستوى معنوية  56.6االحصائية  Fوبلغت القيمة الكلية للمعادلة المقدرة والتي تعتمد على قيمة 

جتمعة وتتفاوت في ، وهذا يوضح أن هناك عالقة مشتركة بين المتغيرات المستقلة م%5أقل من 

وهذا يؤكد صحة الفرضية البديلة ). مستوى اإلنفاق على الزي الشّعبي(تأثيرها على المتغير التّابع 

  .بوجود عالقة بين متغيرات الدراسة المستقلة في تأثيرها على المتغير التّابع

 

  )Linear Regression: Stepwise Method(االنحدار الخطي للنموذج الرابع بالطريقة االمامية  :)4.4(جدول 
  
  

  العوامل المستقلة 

Unstandardized 
Coefficients  

Standardized 
Coefficients  

  
  tقيمة 

  
  درجة المعنوية

فترة الثقة لمعامل % 95
  االنحدار

االنحراف   معامل االنحدار
  المعياري

Beta  
  

  الحد االعلى  الحد االدنى

 010. 015.  ثابت النموذج
  

1.474 .141 -.005 .034 

� ��اء ا�ز��ء ا�����؟�� 093. 077. 000.* 20.306 707. 004. 085. ه! �
�ِ  ا��
رة 
#�
$ -.013 .005 -.093 -2.753 *.006 -.022 -.004 

 020. 003. 006.* 2.736 090. 004. 012. )�آ�& $%�ز 
��34 د1�ِ  ا���0ي /+ .�ارِك ا���ا,+ ��*ي 

               ا����+               
-.004 .002 -.097 -2.660 *.008 -.007 -.001 

4001-6000 .019 .008 .083 2.498 **.013 .004 .034 
 041. 005. 014.** 2.480 082. 009. 023. 50اآ�6 5$ 

��= )>دة $�1 ا��;�ش ��*ي ا����+ دورا /+ �
 .�ارِك ا���ا,+                        

.005 .002 .084 2.430 **.016 .001 .010 

�A +;?0*��رة ا�;��رض ا�?�ا�3 ا�?+ ���م /+ 
 ?#�
$ 

-.004 .002 -.080 -2.219 **.027 -.007 .000 

 001.- 017.- 031.** 2.162- 073.- 004. 009.- $?*و)
 5��<�Bآ! ا CAD;�اء ا�� EB<?$ .013 .006 .068 2.037 **.042 .000 .025 

R-Squared 0.593       

Adjusted R-squared  .583       

Std. Error of the estimate .038       

F 56.62 Sig. *.0000      

Durbin- Watson 2.004        

 %1مستوى المعنوية اقل من * 
 %5مستوى المعنوية اقل من ** 
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الشّعبية ذات  أن محددات مستوى اإلنفاق على األزياء) 4.4(وتشير النّتائج الواردة في جدول 

وذلك ترتيبها حسب % 5التّأثير اإليجابي، يتحدد وفقاً للعوامل التّالية عند مستويات معنوية أقل من 

  :االحصائية) t(حجم التّأثير معتمدين في ذلك على قيمة 

أظهرت النّتائج أن المتغيرات الشّخصية كانت معنوية احصائية لبعض المتغيرات والتي تشير عن  - 

ووفقا لمتغير الدخل أظهر . ق في تأثيرها على مستوى انفاق المرأة على الزي الشعبيوجود فرو

أثراً ايجابياً في زيادة ) 6000- 4001(تبايناً لبعض فئات الدخل، فقد أظهر فئة متوسطي الدخل 

 ن هناكأيعنى مستوى اإلنفاق على الزي الشعبي، والذي يعكس القدرة الشّرائية لتلك الفئة، مما 

وينسجم هذا  الدخل على مستوى اإلنفاق على الزي الشعبي، ما بين مستويات التّأثير في  اًتفاوت

  .مع القدرة على اإلنفاق في النّموذج السابق

عن الفئات العمرية ) فأعلى 50(للفئة العمرية  احصائياً معنوياً كما أظهر متغير العمر تأثيراً - 

ت بشكل ايجابي على زيادة مستوى انفاق المرأة على الزي األخرى فقد أظهر عالقة طردية أثر

النّساء من ) فأعلى 45(ن الفئة العمرية أ 2010عام  Koser، ويعزى ذلك كما فسره الشّعبي

األكثر  وأنهنرائية االجمالية من اي وقت مضى في التاريخ، للقوة الشّ وحيازةً كثر ثراءأن اآل

السلع وفير وشراء يحببن التّ وأنهن، )عاماً 25-18(فئة العمرية سوق بعد المتع بالتّاحتماال بالتّ

على مستوى التّأثير ما بين الفئات العمرية من حيث  ويعني ذلك ان هناك فروق.  لفاخرةا

  .عبيالشّالزي على اإلنفاق 

خالل السنتين الماضيتين، فإن له تأثيراً ) جاكيت مطرز(ووفقا لمتغير شراء منتجات أخرى  - 

نوياً ايجابياً على زيادة مستوى اإلنفاق على الزي الشّعبي، وتعد الجواكت المطرزة من مع

  .المنتجات المكملة للزي الشّعبي لذلك يأخذ تلك العالقة االيجابية في زيادة مستوى اإلنفاق
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ازدياد على  اًايجابي أظهرت النّتائج ان جودة خامة القماش المستخدم للزي الشّعبي، يؤثر بشكالً -  

مستوى اإلنفاق إال أن تأثيره ضعيف نسبياً، حيث ان معلمه المقدر قليل، وبشكل عام تقدر المرأة 

  .مستوى سعر المالبس من الخامة المستخدمة بها مما يحفز الزيادة في اإلنفاق

ي كما بينت النّتائج أن متوسط شراء المالبس بشكل عام كان معنوياً احصائياً لبعض الفئات والت - 

تشير الى وجود فروق في تأثيرها على ازدياد مستوى اإلنفاق على الزي الشّعبي، ووفقا لفئة 

متوسطي الشّراء كل اسبوعين، فقد أظهر عالقة طردية أثرت بشكل ايجابي على زيادة مستوى 

ما التّأثير في  اًمما يعنى ان هناك تفاوتاإلنفاق على الزي الشّعبي أكثر عن غيرها من الفئات، 

مستوى االنفاق، وينسجم هذا مع قدرة المرأة على بين فئات تواتر متوسط شراء المالبس على 

  .اإلنفاق في النّموذج السابق

بينت النّتائج ان قدرة المرأة على اإلنفاق يؤثر بشكل طردي على زيادة مستوى اإلنفاق معنوياً  - 

أة تعني مقدرتها على تحمل التّكاليف وإحصائياً بقيمة عالية، وهذا متوقع، حيث ان قدرة المر

لإلنفاق على الزي الشّعبي مما يزيد من مستوى اإلنفاق على الزي الشّعبي، وبذلك تنعكس القدرة 

على مستوى االنفاق، وباالمكان زيادة مستوى اإلنفاق من خالل تعزيز متغيرات نموذج القدرة 

  .في العملية التّسويقية

  

ق على األزياء الشّعبية ذات التّأثير السلبي يتحدد وفقاً للعوامل التالية عند أما محددات مستوى اإلنفا

) t(وذلك ترتيبها حسب حجم التّأثير معتمدين في ذلك على قيمة % 5مستوى معنوية أقل من 

  :االحصائية

أظهرت النّتائج أن المتغيرات الشّخصية كانت معنوية احصائياً لبعض المتغيرات، والتي تشير  - 

ووفقا لمتغير مكان . ن وجود فروق في تأثيرها على مستوى انفاق المرأة على الزي الشّعبيع
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اثراً سلبياً في انخفاض ) المدينة(السكن أظهر تباين لبعض الفئات، فقد أظهرت فئة مكان السكن 

 حيث ان ،ويعود ذلك النخراط المرأة في المدينة في العملمستوى اإلنفاق على الزي الشّعبي، 

 ،اكثر من نصف العينة يعملن في قطاعات مختلفة والذي يتطلب منهن المرونة في الحركة

فادت رئيس جمعية قلنديا، كما تختلف تقاليد المدينة عن القرية والتي من المتوقع أوالعمل حسبما 

نوع  بين ويعني ذلك ان هناك فروق. اه فيهاما نر بعكس المدينة التي نادراً باألثوابالنّساء رؤية 

ي على اإلنفاق على مستوى التّأثير كنية من حيث المنطقة السعبيالشّالز .  

كما أظهر متغير الحالة االجتماعية تبايناً لبعض الفئات، حيث أن المرأة المتزوجة أظهرت عالقة  - 

عكسية مع مستوى اإلنفاق وهذا متوقع، حيث أن المرأة المتزوجة لديها مسؤوليات أخرى تجاه 

ة، مما يضعف قدرتها الشّرائية، ومن جهة اخرى فإن اغلب فئة العينة من المتزوجات ال العائل

  .يعملن، ولذلك فان دخولهن مرهونة بأزواجهن وليس من دخل ثابت كالعمل

ووفقا لمتغيرات البيئة المحيطة فقد أظهر أحد المتغيرات تأثيراً معنويا سلبيا، حيث أثرت  - 

ية، عالقة عكسالزي الشّعبي  على اإلنفاق داخل المدينة ومستوى  المعارض التراثية التي تقام

 ،رائيةن اغلب المعارض تكون للمستهلك المحلي ذو القدرة الشّإ 20أرتيزانا شير مدير مشروعوت

 وفي الوقت الذي يبحث فيه زائر ،وبالتالي ميزانيته للشراء من المعارض تكون منخفضة

التّقليدية والحلي  واألساورمثل المحافظ  ،فضة الثمنالتراثية منخالسلع المعارض على 

من جهة أخرى يتجه سلوك المرأة عند . األثوابوبالتالي ليس من بينها  ،األخرىوالكماليات 

شراء زي شعبي إلى اختيار شكل الثوب من التفصيل واأللوان واألشكال وليس كما هو 

  .معروض في المعارض

  

                                                           

�� �� ���� 	�آ� أر���ا�� ا����ة ر��ب د+�و��20��� 
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  تائجمناقشة النّ 4.5

الزي تجاه  اًكبير اًتضح ان هناك ارتياحالحصائي للنماذج األربعة السابقة، ياليل التّحمن خالل 

ترتاح لمظهر الزي الشّعبي وتحبذ انتشاره في % 84ان تشير نتائج العينة حيث  عبي،الفلسطيني الشّ

المجتمع، ويفيد النّموذج األول بشكل عام في كونه ضروري لتوفير اجابات ذات مغزى للمسح 

تمالي للوحدات، حيث يعد االرتياح دليالً على قيمة االستخدام أو االستهالك المباشر من االح

الخدمات، والمنافع، التي يقدمها األصل التّراثي كبديل للمبلس، فاالرتياح هو أحد عوامل اتخاذ قرار 

في المجتمع ن تكون مقبولة أو سلعة ما يجب أقياس االرتياح لمنتج  كما انالشّراء للزي الشّعبي، 

  .ولىأقبل التبني واالستخدام كمرحلة 

  

تشكل المرحلة التالية محددات الطّلب الفعلي على الزي الشّعبي المتمثلة في النّموذج الثّاني والثّالث 

والرابع، وهي الرغبة في ارتداء الزي الشّعبي، والقدرة على اإلنفاق عليه ومستوى اإلنفاق عليه، 

اكثر من ثالثة أرباع العينة يرغبون في % 76ة مع القدرة، وتشير نتائج العينة وترتبط الرغبة عاد

يقدرون على اإلنفاق عليه، حيث تنخفض القدرة عن الرغبة % 60ارتداء الزي الشّعبي، بينما 

، فاذا كان الفرد يعبر عن رغبة في سلعة ما فإنها ال تفسر تلقائيا كدليل على القدرة %16بفارق 

هذه التّكاليف، حيث إعطاء قيمة عالية من الرغبة للسلعة هو مؤشر ايجابي لقيمة السلعة، على تحمل 

بالرغم أنهم ال يستطعيون شرائه، وتبين نتائج البحث ان الرغبة ال تنعكس مباشرة في القدرة، حيث 

مية ذلك على االحتياجات األساسية، ويمكن تن) ذات الدخل المنخفض(تذهب الموارد الرئيسة للفرد 

عن طريق التّأثير في العوامل التي تزيد من رغبة المرأة والنظر الى تلك الظاهرة من زاوية 

وينعكس االرتياح على القدرة على اإلنفاق ويعود هذا الى ارتفاع القيم النّفعية للزي الشّعبي  . أخرى

  .كبديل للمالبس، ويحث على تنويع المنتجات التّراثية الملبسية



 

101 

ان  )4.5جدول (لنّموذج الرابع مستوى اإلنفاق على السلعة، وتشير النّتائج األولية للعينة يتناول ا

% 8يمكنهم انفاق % 11من دخلهم على الزي الشّعبي، و% 5من افراد العينة يمكنهم انفاق % 32

% 20يمكنهم انفاق % 4.5و % 18يمكنهم إنفاق % 6و% 13يمكنهم انفاق % 6.5من دخلهم، و

وتنسجم تلك النّتائج مع التّحليل االحتمالي للوحدات، حيث تقل نسبة انفاق المستطلعين، . هممن دخل

 Negative Own-Price(كلما ارتفعت خيارات المبلغ النّقدي، ويشبه هذا الشرط المرونة السلبية 

elasticity (لع في السوق العاديووفقا لطريقة العروض لمستوى اإلنفاق . للس)Bidding 

Method ( خل، ويتبين من النّتائج أن القدرة على الدفع % 7فان متوسط اإلنفاق هوتقريباً من الد

  .تنعكس على مستوى االنفاق

  توزيع افراد العينة حسب االرتياح والرغبة والقدرة والقوة الشرائية) 4.5(جدول 

ه5 
#��ي ���ر
�ح ���23 ا�ز��ء ا�#�"! و
1"0ِ ا��#�ره� 

?�Gاراتا� 7������8؟   �H#�ا%  

? 63 15.8 

W+> 337 84.2 

!;: ار
�اء ا�ز��ء ا�#�" ا��9"!   ا�?�Gارات  �H#�ا%  

? 97 24.2 

W+> 303 75.8 

!� >�اء ا�ز��ء ا�#�"��  ا�?�Gارات  ا���رة �H#�ا%  

? 160 40.0 

W+> 240 60.0 

 !  ا�?�Gارات  ا���رة ا�#�ا=�H#�ا%  

�X ةK* ي!& .$&�ا/$  160 40.0 

% 5&!ي ا&4!رة، و�Z2?�3ن ا?<�Iق   129 32.0 

%8 &!ي ا&4!رة، و�Z2?�3ن ا?<�Iق  45 11.0 

%13&!ي ا&4!رة، و�Z2?�3ن ا?<�Iق   25 6.5 

%18&!ي ا&4!رة، و�Z2?�3ن ا?<�Iق   24 6.0 

% 20&!ي ا&4!رة، و�Z2?�3ن ا?<�Iق   17 4.5 
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ة للنّماذج األربعة أن المتغيرات الثّقافية، هي األكثر ارتباطا في نالحظ من خالل نتائج الدراس

النموذجين االول والثاني االرتياح والرغبة، حيث ترتبط كال من القيم والعادات المحلية بالزي 

الشّعبي، التي تعبر عن الثّقافة المحلية الفلسطينية، من تعبير عن الهوية واثبات الحق الفلسطيني في 

القيم الجمالية، والقبول الذاتي، والشّعور باألريحية، واتصال الزي الشّعبي بالعادات األرض و

الشّعبية مثل حفالت الزواج، والمهرجانات الشّعبية والتي تسهل من تماسك النّسيج المجتمعي 

تفي  ، ويخ)النّموذج الثّالث(ويكاد يختفي أثر تلك العوامل على تحفيز القدرة في االنفاق . وتجانسه

والتي تعكسها المتغيرات االقتصادية . اثرها على مستوى اإلنفاق وذلك بسبب محدوية دخل المرأة

  . حيث يؤثر السعر سلباً على رغبة المرأة

  

في التّأثير على األفراد، كما تلعب المؤسسات اإلعالمية المحلية  تلعب البيئة المحيطة دوراً

بينما تلعب النخبة السياسية . في التمسك بالتّراث بشكل عام ايجابياً والمهرجانات الشّعبية  دوراً

وتؤثر الثقافات األخرى من خالل النجوم . سلباً على الزي الشّعبي والمؤسسات التعليمية دوراً

أن البيئة المحيطة لها أثر كبير على سلوك الفرد . والمشاهير االجانب سلباً على قبول الزي الشّعبي

والتي من المفترض انها تنصب على أولويات المجتمع تؤثر  - التي تتبعها الدولة فسياسات الدولة 

و سلبياً، فمؤسسات الدولة هي المتغيرات التي تترجم أ في تفاعل الفرد معها وسلوكه ايجابياً

السياسات الى خطط وفعاليات وأنشطة تخدم افراد المجتمع في المجاالت المختصة، ولذلك يجب 

ات االهلية، وأفراد المجتمع في صياغة االستراتجيات، والسياسات لتكون تلك إدماج المؤسس

  .السياسات فعالة
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في التّأثير على رغبة المرأة في ارتداء الزي  ايجابياً يلعب األصدقاء كجماعة مرجعية دوراً 

وكما تتأثر  كما تتأثر الرغبة في العوامل الشّخصية كالدخل، وتواتر مرات شراء المالبس،. الشعبي

  .القدرة الشّرائية بهما أيضا باإلضافة الى العمر، والتّعليم، والحالة االجتماعية ومكان السكن

  

ويتضح من نتائج البحث أن المرأة ال تميل الى نمط األزياء الشّعبية التّقليدية، وال صنعه يدويا كي 

أن الزي الشّعبي ال يتعارض مع وأشارت النّتائج . ترتديه، والذي يكلف مبلغا مرتفعا من الدخل

االمر الذي يشجع . الموضة السائدة، كما تزيد جودة القماش للزي الشّعبي قدرتهن على اإلنفاق عليه

على اعادة النظر في تصاميم وإدخال الجديد من المنتجات الحديثة التي تتوافق مع الموضة وروح 

  .العصر

  

أنواعها من قبل، سواء كان ثوب او جاكيت، دليل على وتشير النّتائج إلى أن شراء ازياء شعبية ب

استمرار الطّلب مستقبال، حيث يأخذ عالقة ايجابية مع القدرة الشّرائية ومستوى اإلنفاق بينما تأخذ 

  .الشاالت المطرزة دوراً سلبياً مع ارتياح النّساء للزي الشّعبي

  

الثّقافة المحلية وعواملها، وما تحمله من قيم يتأثر االستهالك واإلنفاق على الزي الشّعبي ايجابيا ب

وعادات وتقاليد ومعتقدات، فالثّقافة المحلية تلعب دورا مركزيا في تشكيل المجتمع، وتنميته، 

والطابع المحلي له، والتي يجب ان تتضمن في االستراتيجية التّسويقية والتّرويجية للمنتج النسجامه 

عي، يكتسبه الفرد وهو طفل ويستمر تأثيره على قراراته مع روح الشعب ومزاجه كمتغير اجتما

  .مدى الحياة
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  الفصل الخامس  

 الدراسة واألدبيات السابقة نتائج المقارنات بين 

  

  

سيتم في هذا الفصل مقارنة ما توصلت إليه هذه الدراسة مع األدبيات السابقة، لتوضيح مدى انسجام 

تائج الدراسات في مختلف مناطق العالم، سواء بشكل كامل أو جزئي، نتائج الدراسة الحالية مع ن

لنتمكن من معرفة العوامل التي بحاجة الى تسليط الضوء عليها، وتعزيزها لنصل بها الى المستوى 

  . المطلوب، من ثم يستعرض خصوصية هذه الدراسة

  

  ابقةاألدبيات السمع الدراسة وصل اليه في هذه مقارنة ما تم التّ 5.1

بعد االطالع على الدراسات السابقة، التي تناولت موضوع التقييم االحتمالي للمنتجات التراثية بشكل 

عام، وتلك التي تناولت موضوع العوامل المؤثرة على انتشار األزياء الشّعبية بصورة خاصة، 

دراسة، نجد ان هناك ومقارنة النّتائج التي توصلت تلك الدراسات مع ما تم التوصل اليه في هذه ال

كثير من العوامل تتوافق بينهما، وان كنا نجد تبايناً لبعض النتائج، ويعود هذا لخصوصية الدراسة 

التي تركز على تراث لشعب يرزح تحت االحتالل ألكثر من ستة عقود، عمل على نهب ثرواته 
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ذي يدعو ان يتمسك الشّعب االمر ال. بجميع اشكالها ولم يكن التّراث وثقافة هذا الشعب استثناء

الفلسطيني بالذاكرة الجمعية لتاريخه وثقافته، ونشرها على جميع مستويات المجتمع في الداخل 

  . والخارج

من جهة أخرى، تشكل العولمة خطرا على ثقافة الشّعب الفلسطيني وانحالل الهوية الجماعية، 

يث تكون النتيجة حالة اغتراب يعيشها الفرد وانخراط االجيال في قيم الحداثة الغربية ومنتاجاتها، ح

تتحول فيها حياته وقيمه وشبكة عالقاته وبنيته، االجتماعية والثّقافية، إلى علمنه كاملة تبرز في 

سلوكياته االجتماعية والحركية، ورؤيته الحضارية، وخريطته اإلدراكية، والتي تنعكس سلباً على 

  .تنسلخ الهوية الفردية ليصبح تحت احتالل آخرقيم الفرد وسلوكه، وعادات المجتمع، ف

ففي الوقت الذي تناولت فيه الدراسات السابقة موضوع الزي الشّعبي في الدول التي رزحت تحت 

االحتالل، مثل الصين، والهند، وهونج كونج، وتايوان، وسنغافورة، ونيجريا، أو الدول التي تعاني 

ان كالهما يحاول ترسيخ الثّقافة المحلية من خالل اعادة استخدام  من تزايد العولمة مثل اليابان، نجد

الزي الشّعبي، ومن خالل الفعاليات الشّعبية كالمهرجانات : المنتجات الشّعبية، وتطويرها ومنها

واالحتفاالت السعيدة كالزواج وحفالت التّخرج، والتّرويج لتلك الثّقافة محلياً، بما تحمله من قيم 

  .وعادات تنم عن مزاج الشّعب، وأشكال سروره وابتهاجه، ومعتقداتهإيجابية، 

ويالحظ من الدراسات السابقة ان هناك تبايناً بين الدول المتقدمة والنامية، والدول ذات االقتصادات 

سريعة النمو، في حين كما اسلفنا أن الدول المتقدمة تسيطر عليها قيم العولمة، والدول النامية، هي 

ديثة العهد باالستقالل والتخلص من االحتالل، اما النّوع الثّالث هي الدول ذات االقتصادات دول ح

سريعة النمو مثل اندونسيا، والهند، والصين، نرى انها انطلقت من لب ثقافتها، فسواء كانت تعزيز 

ر الفعل الزي الشّعبي جاء من الطبقة الحاكمة، أو من الشعب كرد فعل على المحتل، فإن استمرا
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والتمسك بالتّراث والثّقافة أدى إلى نمو صناعة كاملة تشغل آالف العاملين وازدهار اقتصاد تلك 

  .الدول في مجال المنسوجات والمالبس

ومن خالل هذه الدراسة نجد ان تمسك الشّعب الفلسطيني بثقافته الشّعبية، وتراثه ضعيفا في مواجهة 

ستالب الذّاكرة الجمعية، ليفهم العالم أنه صاحب األرض وهذا آليات االحتالل، في نهب ثرواته وا

االمر الذي يعكسه سلوك المرأة في ارتداء الزي الشّعبي بشكل ضعيف خالل المناسبات . ميراثه

  .والمواقف االجتماعية، والقيم التي يعبر عنها الزي الشّعبي  الفلسطيني بالنسبة  للمرأة الفلسطينية

 ;Naayeem, 2012; Henry, 1976; Hofstede, 1991(ائج البحث مع وبشكل عام تتفق نت

Awa et al, 2010 ( ان الثّقافة المحلية بما تتضمنه من قيم وعادات ومعتقدات تؤثر بشكل جوهري

  . على ارتداء الزي الشّعبي واستخدامه ايجابياً

االفريقي وهي قيم الجمال، وقيم   وتوافقت الدراسة الحالية مع قيم االنماط االستهالكية للزي الشّعبي

، قيم الروحانيات والمعتقدات، وقيم التّعبير عن الهوية، والتّوافق )التّوافق مع الذّوق العام( السرور

مع تقاليد المجتمع في االحتفاالت السعيدة بشكل ايجابي، وخالفتها في قيم الوضع االجتماعي، 

حيث يعبر عن قيم ) Qipao(الزي الشّعبي الصيني كما تتوافق مع دراسة عن . والمكانة المادية

  .الهوية والقبول االجتماعي، والجمال، والمعتقدات

اعادة تطوير الكيمونو في الثّقافة : "وجاءت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة بين التقليد والحداثة

هوية الوطنية، ورمز حيث ان ارتداء الزي الشّعبي،  يؤكد على قيمة ال" االستهالكية اليابانية

وتوافقت إن سعر األزياء الشّعبية تقف حائال بين . للتواصل واالنسجام االجتماعي وقيم الجمال

في القرى (وتوافقت بأن هناك تبايناً في االعمار والحالة االجتماعية ومكان السكن . شرائه الرتفاعها

حيث إن الزي الشّعبي الياباني ) Line, 2010(كما جاءت متوافقة ايضا مع دراسة ). اكثر انتشاراً

وهذا ما أكده . والكوري له عالقة ايجابية مع حفالت الزواج، ولكن لم تتوافق في حفالت التخرج
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بان العادات كاالحتفاالت الشّعبية وحفلة الزواج وليلة ) 2007؛ أحمد Koc, 2012(كال من دراسة 

  .ة مع استخدام الزي الشعبيالحنة في قرية كوتاهية التركية ذي عالقة ايجابي

في كون الزي الشّعبي  لديه ) Wong, 2002; Gupta, 2012(وتوافقت هذه الدراسة مع دراستي 

ضد المحتل في هونج كونج، والهند  وايجابياً ساسياًأ قيمة سياسية وأداة تفاوضية حيث لعب دوراً

ا تبرز أهمية استخدام المالبس على الترتيب كونها أداة سياسية بصرية للنّضال والحرية، وهن

الشّعبية على المستوى الرسمي للمرأة في تمثيل حقوق الشّعب الفلسطيني خالل المؤتمرات 

  .والمفاوضات، كونه أداة جوهرية في التّعبير عن أحقية الشعب في االرض

صة لدى ومن هنا نرى ان العوامل الثّقافية ذات أثر على سلوك المرأة وشرائها للزي الشّعبي خا

األجيال الشابة، األمر الذي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار في عملية التسويق، والتّرويج، للمنتج 

والتركيز عليها، باإلضافة الى العمل على ترسيخ القيم األخرى الثّقافية، والتي لم يظهر لها أي أثر 

اء للوطن، والقوة في التّعبير مثل القيم األخالقية والتمسك باألرض، والتّراث، واالنتمالدراسة في 

  .ضد المحتل، والهيبة والنّفوذ والشّكل القيادي

والتي ) Lipitsky, 1961(اما االبحاث التي تناولت قيم المالبس على اختالفها ووفقا لدراسة 

طورت ستة قيم للمالبس، فتشترك قيم الزي الشّعبي، وقيم المالبس التي تتوجه لها النّساء بشكل عام 

القيم الجمالية، والقيم االجتماعية، وتتعدى قيم الزي الشّعبي إلى ثالث قيم أخرى، وهي القيم هي 

السياسية والنّظرية والدينية، وتتفق أيضاً مع القيم التي أشير إليها في الموسوعة الفلسطينية لألزياء 

س القيم االقتصادية والتي ، وتخالفها في ان الزي الشّعبي  في هذه الدراسة ال يعك)1981المزين، (

ويشير هذا إلى إن الزي . تعني الرغبة في الحفاظ على الوقت، والنشاط والمال، في اختيار المالبس

الشّعبي  يختلف عن األزياء األخرى، من حيث ان المرأة تعبر من خالله عن المكنونات الداخلية 

  . المرتبطة بالتّراث والثّقافة
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المرأة لم تعد ترغب في الشّكل القديم للثوب، األمر الذي تأكده نتائج قيم وتشير نتائج البحث أن 

المالبس التي ال تجدها المرأة في الزي الشّعبي، وهي القيم االقتصادية، والتي تعني بسهولة الحركة 

والحفاظ على الوقت، ويدل هذا الى ضرورة إعادة النظر في أشكال وتصاميم الزي الشّعبي، لتناسب 

رأة الفلسطينية، فالزي الفلسطيني تطور عبر العصور ليصل الى شكله الحالي، والذي يعبر عن  الم

االمر الذي نجحت فيه الدول األخرى مثل . الزمن، الذي توقف فيه تطوير الزي الفلسطيني

 اندونيسيا، والهند، والصين، حيث تطور الزي بما يتناسب مع الحياة اليومية والمناسبات الخاصة

  .والرسمية

وتتوافق دراسة أحمد بان المهرجانات الشّعبية لها عالقة ايجابية مع الزي الشّعبي، والتّراث في 

حيث أن المؤسسات ) Mire, 2011(مدينة العين اإلماراتية، بينما تأتي الدراسة مخالفة لدراسة 

راث بشكل عام، وتنسجم مع مع التّ التّعليمية في الصومال بعد الحرب األهلية تلعب دوراً ايجابياً

تؤكد نتائج هذه . في نشر التّراث وأهميته ايجابياً نفس الدراسة بأن المؤسسات االعالمية  تلعب دوراً

في ) Chew,2007(الدراسة ان النخبة السياسية تؤثر سلباً، بينما تؤثر هذه النّخبة في دراستي 

  .بياً في ارتداء المالبس الشّعبيةفي تايالند ايجا) Brennun et al, 2011(الصين، و

وتأثيرها على المرأة الفلسطينية في الوقت  ،والمعارض، دور المتاحفالدراسة ويغيب عن هذه 

ونالحظ هنا أن دور  .الشعبيالزي على المرأة وسلوكها تجاه  هاماً الذي تلعب فيه المهرجانات دوراً

والشّعور باإلنتماء للثقافة المحلية متباين، في الوقت  البيئة المحيطة في تنمية الوعي العام بالتّراث،

الذي يجب أن تكون فيه جزء تكاملي في ترويج الثّقافة وترسيخها، والتّراث معا، وذلك يدعو الى 

ضرورة االستفادة من دور االعالم والمهرجانات الشعبية، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية التي 

كما يجب أن يكون . اء شخصية الفرد والمجتمع على حد سواءيجب ان تساهم بدور كبير في بن

للبيئة المحيطة ومؤسساتها وفعاليتها دور مترابط مع بعضها البعض، بحيث يجب ربط دور 



 

109 

المؤسسات التّعليمية مع المتاحف والمعارض، والمهرجانات والمؤسسات اإلعالمية في ترسيخ قيم 

صة األجيال الحديثة، بطرق مبتكرة تتناسب مع الحياة وعادات، ومعتقدات، الشّعب الفلسطيني وخا

  .العصرية ووتيرتها

وتتفق العوامل الشّخصية مثل العمر، والدخل، والتّعليم، والحالة االجتماعية، ومكان السكن، مع 

الدراسات السابقة، وأضافت ان تواتر مرات الشّراء كعامل يلعب دوراً في التّأثير على سلوك المرأة 

األزياء الشّعبية وشرائها، االمر الذي يسهل تحديد الفئة السوقية التي يمكن أن توجه اليها  تجاه

  .األزياء الشّعبية من خالل العوامل الشّخصية

 ,Chima et al(و) Icob et al, 2012(مع دراسة كل من انها تنسجم الحالية وتبين نتائج الدراسة 

راثية لهما التّالسلع والزي الشّعبي، ن حيث أ) Mason, 1999(و) Throsby, 2003(و) 2011

خيرة هي المهيمنة على ، وتلك األ)والتي تمثل العوامل الثقافية( وقيم غير استخدامية ،قيم استخدامية

نتماء والتي باإلواإلحساس  ،يعطي الهوية للشعب اًفريد اًكونها منتج ،وذلك لخصوصيتها ،تلك السلع

األمر الذي ينعكس ايجابا على تحسين ثقافة المجتمع لوجود مثل هذه ، قتداولها في السوال يتم 

سواء كان لديها % 76السلعة الشعبية، وتوضح النّتائج رغبة األفراد لتلك السلعة بنسبة جيدة بلغت 

قدرة ام ال، في الوقت ذاته يتضح أن هذا القطاع بحاجة إلى تطوير من ناحية تصاميم، وإعادة 

  .سعار الحالية، والتي تقف حائال لشرائهاالنّظر في األ

راثية التّالسلع والشّعبي، ي ن االرتياح للزبأ) Icob et al,2012(مع دراسة الدراسة وتنسجم هذه 

راثية، فاالرتياح يعني قبول حتى لو زالت عنه الصفة التّ ،ينبع من القيم االستخدامية كبديل للمنتج

كما تتفق القيم غير االستخدامية لهما . عبيي الشّاح نسبة عالية للزحيث بلغ االرتي ،المنتج بشكل عام

بعاد  وقيمة الهوية التي تعطي المنتج أ ،)لعفات الجميلة في تلك السالص(القيم الجمالية : من خالل

وفهم الحاضر ووضع خطط للمستقبل، وأبعاد  ،واالرتباط بالماضيالتّراث، تاريخية متأصلة في 
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 ،والقيم الروحانية ،واثبات حقه في األرض الثّقافية،عن سماته التّعبير لمجتمع في رمزية تساعد ا

حلية بين األوضوعية وحيث تسمو المقيم االريحية في التعامل مع من (وبعضهم  ،فرادالثّقافة الم

ل عن األمر الذي يبين أن اإلنتاج والتسويق، والترويج لتلك السلع ال ينفص ).عبيالشّالزي يرتدي 

العوامل الثّقافية المكونة له، بل إنها أساس يعتمد عليه، وميزة تنافسية للزي الشّعبي، يجب أن ينطلق 

 .منها
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  الفصل السادس  

 ةقييوتاجية والتسنّالمضامين اإل
  

نّياسات اإليتناول هذا الفصل الستاجية والتسة التي يمكن أويقيياء الن تنهض بقطاع االزة، شعبي

والتي من شأنها تعزيز الهوية الفلسطينية والنثرها االقتصادي والحيوي على ة، باالضافة إلى أضالي

  .المجتمع الفلسطيني المحلي

  

 ، وتأخذ ابعاداًواجتماعية رمزية عد الوظيفي من الحماية الى ابعادتتعدى الب اًبعادتأخذ المالبس أ

 ،ل، حيث تعد رمزاً لهوية الشعباجيعبراالعبية متوارثة س شّاكثر خصوصية اذا كانت تلك المالب

ذا كانت صوصية إشد خُمرة في الوجود، وتكون أنها كانت والزالت مستياسي له، كما إوبيان س

شد الفلسطيني، ويعد هذا االحتالل األمثل الشعب  عامٍ 66يرزح تحت االحتالل ألكثر من  لشعبٍ

نما يحاول مرارا ات الشعب الفلسطيني وأرضه فحسب، إينهب ثروقسوة، فاالحتالل االسرائيلي ال 

أحقية على أرض له  كإثبات بأن ستالب تراثه وذاكرته، تكرارا على نهب هوية هذا الشعب وإو

والتي يمكن  ،قافة الفلسطينيةعلى أهمية التراث والثّ لذلك تأتي هذه الدراسة لتلقي ضوء .فلسطين

تطور هذا القطاع بناء  أنعبي، وتقديم حلول وتوصيات من شأنها ي الشّتعزيزها عن طريق الز

راسةعلى نتائج هذه الد.  
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اً في مجموع المواقف تاجه، يتطلب تغيرنّتشاره وإنعبي وإي الشّن الحفاظ على تعزيز تواجد الزإ

 الى فئةن يمتد ت التقليدية والمهرجانات فحسب، إنما يجب أحتفاالي لإلليس فقط كز ،ستخدامهتجاه إ

فاالمر ليس . خراً بقيم اآلوتأثر ،للحداثة عتباره عالمةًجنبي، باالشباب التي تقبل على كل ماهو أ

فضل في شخصية المرأة الفلسطينية، واأل عن تعزيزهذه الدراسة  تبحثرتداء هذا او تلك، انما إ

ر الشخصية، وزيادة عد على استقراعن مكنونات ذاتها، وتدعيم لهويتها التي تسا هاتعبيرطريقة 

  . قافتها، وفتح آفاق ابداعية تنبع من لب ذاتهانتمائها لثّإ

  

وبيقيم وعادات الشعب مصدرها قافية التي عبي يرتبط بالعوامل الثّي الشّنت نتائج الدراسة ان الز

، عبي الفلسطيني للمرأةي الشّوبالرغم من مميزات الز. ومعتقداته كما اوضحنا في الفصول السابقة

قافة ن واقع الثّه االيجابي على البيئة المحيطة، إال أوتأثير ،وقدرته على تعزيز شخصية المرأة

يسرق تراثها فعليا من قبل االحتالل االسرائيلي منذ اكثر  دون المستوى  لدولة تالفلسطينية الزال

زي الشعبي سلوك المرأة وشرائها للزي الشعبي وما يمثل لها ال في عكسنمن نصف قرن، وذلك ي

بالدول االخرى التي تحاول جاهدة في الحفاظ على كينونتها  مقارنةًواالجيال الجديدة، لدى وخاصة 

  .ةتاجية والتسويقينّقافية واإلنظر في المنظومة الثّالعادة إضد قيم العولمة والحداثة، وهذا يتطلب 

  

إال بشكل كبير بالعوامل الثقافيةيتأثر ورتياح ورغبة المرأة يعتمد إح من نتائج الدراسة ان ويتض ،

عبي، حيث تقف ي الشّنفاق على الزنها ال تنعكس اال بشكل ضئيل على قدرة المرأة ومستوى اإلأ

ياسات على جانب لذا تنصب المضامين والس. قتصادية كالدخل والسعر حائال دون شرائهالعوامل اإل

قية والترويجية، التي تعتمد في وسائل التسويعبية، وتعزيز الزياء الشّتاج لألنّالعرض وهيكلة اإل

أن يجب  والتيعبي في طياته، ي الشّملة القيم والعادات والمعتقدات التي يحملها الزساس على جاأل



 

113 

ة وتعزيزها ليتم االستفادة الحقيقة منه كمنتج محلي تاجية والتسويقينّتتضمن في جميع المراحل اإل

  .الطابع

  

  ية تاجنّالمضامين اإل 6.1

يتضالتي ت، وعبيةزياء الشّاأل صناعة راسة ان واقعح من هذه الدمن الصناعات التراثية في  عد جزء

ة في القرى وقليل وعلى شبكة من العمالة المنزلي ،بدائية نتاجيةعتمد على وسائٍل إتا نهأ ،فلسطين

عبية والمطرزات ياء الشّزوتتصل في النهاية بإحدى المتاجر المتخصصة في بيع األ ،منها في المدن

يرغبن من تصاميم والوان لتصنع ما  ،الطلبات الفردية من النساء تلك المتاجر االخرى، حيث تتلقى

 حيث ،نوعا ما مرتفعة مالية عبي الى مواردي الشّويحتاج الز .ي الشعبيتطريزية للزووحدات 

يمتد الى شهر او  اً طويالًوقت لفلسطينيهو لب الزي الشعبي اوالذي  ،)التطريز(يأخذ العمل اليدوي 

  .لى تفصيل الزي حسب رغبة المرأة، يعتمد حسب كثافة التطريز، إضافة إهاكثر التمام

  

المواد الخام، والتكاليف  :وهي ،قسامعبي إلى ثالثة أي الشّتاجية للزنّتنقسم تكاليف العملية اإل

لى ضافة إ، باإلتاجيةنّر تكلفة في العملية اإلة، وااليدي العاملة، وتلك األخيرة هي األكثاالداري

ن المتاجر ، ألى ذلكأضف إ. لوقت والجهدمما يزيد هدر ل ،سواق الرئيسيةمراكز األتباعدها عن 

ة قمشّاأل(بشكل فردي وحسب الطلب مما يفوت فرصة خصم على مشترياتهم من المواد الخام  تعمل

فع سعر القطعة الواحدة على المستهلك، والذي تير الي، وبالتّ، لذلك يرتفع هيكل التكاليف)وطوالخي

  .الشرائي القرارفي  اّمؤثر يعتبر عامالً
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ستفادة من التطورات أن وضع هذا القطاع لن يتطور إذا إستمر على هذا النحو، وأنما يجب اإلال إ

سعار توفير منتجات بأوة، تاجينّاإلقتصادية واإل تاجية لتحقيق الكفاءةنّوتنظيم العملية اإل ،ةولوجيالتكنّ

إذا تم توظيف تلك النقاط يمكن أن ذات قدرة تنافسية وطابع محلي، فمتناسبة مع دخل المستهلك، 

تنخفض تاج القطعة الواحدة، وبالتالي نّإوالتي تقلل من تكلفة  ،نتاج بوفورات الحجميستفاد من اإل

من خالل ايجاد منافذ بيعية  ،سيةبذلك تصبح سلعة محلية وتصديرية ذات قدرات تنافوسعارها، أ

تفاقات من خالل االستفادة من اإلووتسويقية في السوق المحلي واالسواق العربية والعالمية، 

مع الدول العربية واالوروبية والواليات الفلسطينية السلطة  االتجارية الثنائية والمتعددة التي وقعته

  . المتحدة

  

الجاهزة المالبس صناعة تاج نّالى حد كبير مع إ ومراحلهاعبية ء الشّيازتاجية لألنّتتشابه العملية اإل

تلك التي تستورد من زياء، التي يتم تصنيعها في فلسطين او وغيرها من األعباءات والجالبيب الك

ثواب بها األ تمتازالتي  ،على القماش التطريز مرحلةن هناك مرحلة اضافية وهي الخارج، إال أ

ستفادة من كما يمكن اإل. والتي يتم عملها يدويا ،لوانها الجميلةة وأت تطريزيالفلسطينية من وحدا

و تصنيع ماكنات تطريز باستخدام الحاسب لنقل تلك الوحدات التطريزية ولوجيا الحديثة  بطلب أالتكنّ

  .راسةفي ملحقات الد) 1.17(لشكل كينة في اة، مثل الماقمشّأشكالها وتنفيذها على األوا

  

ان  يمكنالتي كما في صناعة المالبس، وتاجية على شكل سالسل القيمة نّيب العملية اإليمكن ترت

تاج في نّأو حتى بإضافة خط إ ،منها على حدى و كٌلأ ،واحد كمصنع كلها في مكانٍ تكون قائمةٌ

كاالتي  خرجاتوالعمليات والم دخالتالم ي والمالبس فيصناعة الز حيث تشترك ،مصنع مالبس

  ):6.1(شكل 

  



  خطوات سلسلة القيمة في العملية االنتاجية لالزياء الشعبية

  
، 2012;Duke University, 2011 

طوات او في عدة حدى الخافسية في إ

 ،الخطوة الرابعة وهي عملية التطريز بالماكنه

ن ينعكس في الفلسطينية المعاشة، والذي يجب أ

 ةالمطلوبوالخيوط لنسيج المواد الخام كا

تصميم وعمل نماذج والتي تتطلب الموهبة واالبداع  والكفاءة الفنية، كما تتطلب فهم الطلب في 

بالوسائل االكثر فعالية من حيث التكلفة في 
.، مع االخذ بعين االعتبار معايير الجودة المطلوبة واتخاذ القرار لتصنيع المالبس

)خطوة اضافية على سلسلة القيمة للمالبس

وهي القص والتنفيذ والتقليم، والتي تتطلب مهارات متوسطة 
في الخياطة، حيث يتم تجميع القطع باستخدام االت بسيطة،  وتجميع المنتج النهائي، وتعديله وكيه 

يسعى التسويق الى مالقاة حاجات منافذ البيع بالتجزئة لنوعية وطبيعة المالبس وتحقيق 

قنوات البيع بالتجزئة وتوصيل المالبس الى المستهلكين
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خطوات سلسلة القيمة في العملية االنتاجية لالزياء الشعبية): 6.1(شكل 

،صبابحة: المصدر

افسية في إة تنّن تكون ميز، يمكن أسلسلة من القيم المتالحقة

الخطوة الرابعة وهي عملية التطريز بالماكنه افسية فيزة التنّن تكون هذه الميخطوات، كما يمكن أ

الفلسطينية المعاشة، والذي يجب أ قافةحيث يكسب المالبس طابع محلي من واقع الثّ

  .راسةالدبناء على نتائج  أيضاً

المواد الخام كاتخطيط وتطوير العمليات ومنها المهارات المطلوبة وا
.واتجاهات السوق، وترتيب خطوط االنتاج، وتقدير التكاليف

تصميم وعمل نماذج والتي تتطلب الموهبة واالبداع  والكفاءة الفنية، كما تتطلب فهم الطلب في 
.السوق وهيكل التكلفة

بالوسائل االكثر فعالية من حيث التكلفة في هذه الخطوة حيث تهتم  ،عينةانتاج الميم كاانتاج التص
، مع االخذ بعين االعتبار معايير الجودة المطلوبة واتخاذ القرار لتصنيع المالبساالنتاج

خطوة اضافية على سلسلة القيمة للمالبس(النسجة المطلوبة على االتطريز بالماكانات 

وهي القص والتنفيذ والتقليم، والتي تتطلب مهارات متوسطة : التصنيع الفعلي وتجميع المالبس
في الخياطة، حيث يتم تجميع القطع باستخدام االت بسيطة،  وتجميع المنتج النهائي، وتعديله وكيه 

.ليخرج المنتج النهائي

يسعى التسويق الى مالقاة حاجات منافذ البيع بالتجزئة لنوعية وطبيعة المالبس وتحقيق : التسويق
.اوسع انتشار ممكن في السوق التسويقي المستهدف

قنوات البيع بالتجزئة وتوصيل المالبس الى المستهلكين عملية التوزيع من المصنع الى

 

شكل 

  

سلسلة من القيم المتالحقةالن هذه إ

خطوات، كما يمكن أ

حيث يكسب المالبس طابع محلي من واقع الثّ

أيضاً العملية التسويقية

1
تخطيط وتطوير العمليات ومنها المهارات المطلوبة وا•

واتجاهات السوق، وترتيب خطوط االنتاج، وتقدير التكاليف

2
تصميم وعمل نماذج والتي تتطلب الموهبة واالبداع  والكفاءة الفنية، كما تتطلب فهم الطلب في •

السوق وهيكل التكلفة

3
انتاج التص•

االنتاج

4
التطريز بالماكانات •

5

التصنيع الفعلي وتجميع المالبس•
في الخياطة، حيث يتم تجميع القطع باستخدام االت بسيطة،  وتجميع المنتج النهائي، وتعديله وكيه 

ليخرج المنتج النهائي

6
التسويق•

اوسع انتشار ممكن في السوق التسويقي المستهدف

عملية التوزيع من المصنع الى•7
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تجاهات لى يتم تناول إخطوة االوففي ال ة هناك خطوة مهمة،ويقيو التستاجية أنّوقبل البدء بالعملية اإل

السوق والتعرف على حاجات المستهلكين ورغباتهم، ويجب ان ينعكس كل هذا على المنتجات، 

تتوافق مع ذوق المرأة ووضعها  بداعية من التصاميم المختلفة التيبدون عملية إوالتي ال تتم 

ان الفئات الشابة راسة الدنتائج ن تبي. تاج والتسويقنّكحلقة وصل بين اإل قتصادياإلجتماعي واإل

تعارض بينه  الشكل التقليدي القديم، فهي الترى أيب ليسولكن  ،عبيةتجات الشّالمنّوترغب في  قدرتُ

، النسائيةالمالبس تجات منّيمكن دمجه بسهولة في العديد من ولذلك ، وبين الموضة السائدة

كما يجب . المالبس االخرىضافة التطريز على العباءات والجالبيب ومثل إ. وبتصاميم حديثة

ة، وقبل ويقيدوات التسعبية لما لها قوة في التأثير على األياء الشّزلوان المستخدمة في األهتمام باألاإل

  .تاجيةنّالعملية اإل

  

نما بوجود مثل هذه الماكنة يمكن ان يتم تنفيذ سائية فقط، أمر على المالبس النّوال يتوقف األ

غيرها مما يحتاجه غطية اآلسرة والمخدات وكالستائر والمفارش وأ شاتالتطريز على المفرو

ثاث كالصالونات والبراويز والمصابيح والعديد من االفكار المنزل، ويمكن أن تكون جزء مكمل لأل

ي يصبح هناك سلع اضافية تعزز من البيئة الفلسطينية الالتي يمكن توظيف التطريز فيها، وبالتّ

آفاق تصديرية لتلك المنتجات، والتي تعزز من االقتصاد الفلسطيني، وتوفر والسوق المحلي، وتفتح 

  .فرص عمل للشباب وآفاق ابداعية لقدراتهم وطاقاتهم

  

هذا ن أفي فلسطين، حيث الجاهزة على وضع صناعة المالبس  لقاء نظرةٌجدر اإلشارة هنا إلى إوتُ

و لمساهمة في الناتج المحلي أحيث امن  ،قتصاد الفلسطينياعات المهمة في اإلالقطاع من القط

، في فمن جهة التقنيات المستخدمة قديمة نسبياً ،نه يعاني من العديد من المشاكلإال أتشغيل العاملين، 

ستفادة من وسنغافورة وتايلند خطوات نحو اإل الوقت الذي اخذت فيه الدول النامية مثل الهند وتايوان
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ن هذه ، وبالرغم أCAMو CADاستخدام الحاسب مثل نظامي تاج بنّالتكنولوجيا في التصميم واإل

قطعة الواحدة من لسعر اتنخفض وبالتالي  ،تاج كميات ضخمةنّ، إال أنها قادرة على إنظمة مكلفةاأل

ل خطر يهدد بقية عتمادها، كما أصبحت هذه الدويمكن للصغار المصنعين إ والتي ال ،المالبس

. خريف مع التطور او تحولت الى مجال آن لم تتكإ خرى في هذا المجالصناعات الدول األ

وتتركز في هذه الدول  ،قل سعراًستيراد من الدول األوبالتالي يعاني قطاع المالبس الجاهزة من اإل

تج تاج والحصة السوقية للمنّنّلثالث الصين وتركيا واسرائيل، وذلك انعكس على تراجع اإلا

. من السوق% 51فقد بلغت حصة المنتج الفلسطيني ) 2012(الفلسطيني، ووفقا لدراسة هنطش 

ي ستفادة من الزضافة ميزة تنافسية من خالل اإلربط هذه الدراسة مع هذا القطاع بإولذلك يمكن 

  . عادة تقديمه للسوق المحلي والعالميعبي والتراث، وإضافته الى المالبس العصرية وإالشّ

  

  المضامين التسويقية  6.2

ياء زسلط الضوء على جانب العرض لألتاجية، والتي تُنّالسابق المضامين اإل ءتناولنا في الجز

رتفعة الم سعارراسة التي أظهرت أن العوامل اإلقتصادية كاألتائج الدعبية، وذلك بناء على نّالشّ

وذلك مام قدرتها الشرائية ومستوى االنفاق، أ حائالًيقف والدخل المنخفض للمرأة  ،عبيي الشّللز

بتكار التصاميم إو ،تاج بوفرات الحجمنّواإل ،ستخدام الماكينةتاجية للقطاع كإنّب وضع سياسات إتطلي

سعار إياء فلسطينية الطابع والهوية وب، وبالتالي يمكن توفير أزالقدرة الشرائية للمرأةالتي تناسب مع 

راسة نيت عليه الدي بهذا لن يكتمل دون العمل على جانب الطلب، والذو. ائج الدراسةتتناسب مع نتّ

لمعرفة العوامل المؤثرة عليه، وترجمتها في مضامين تسويقيتج ة، من شأنها تعزيز المنّة وترويجي

  . في السوق المحلي، وزيادة الطلب على االزياء الشعبية
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تعد العملية التستصال المؤسسة التجارية مع العميل والمنافسين، لذاة خط مباشر وأولي في إويقي 

ة ختيار الفئة التسويقيقية بعناية كبيرة، وذلك من خالل إعلى المؤسسة التجارية بناء الخطة التسوي

ة دوات التسويقياً، واستخدام األتجاري اًسمعلى المدى البعيد، وبناء أ كثر ربحاً وديمومةًاأل

نتشار األة التي تعمل على إوالترويجيية المرأة والمجتمع ياء الشعبية ومالها من تأثير على شخصز

  .والثقافة

  

لى تقبل المنتج وعدم إللمنتج، والذي يشير  اًعالي اًظهرن ارتياحساء أبناء على نتائج البحث فان النّ

عبي ويقدرن على شراء ي الشّرتداء الزمن يرغبن في إ% 60، % 75ام، وبلغ رفضه بشكل ع

. عبي بطريقة عكسية كلما زاد السعري الشّنفاق على الزوالي، وتختلف مستويات اإلالمنتج على التّ

ستراتيجيات تسويقية بناء على ورسم إذات قاعدة عريضة،  تسويقيةً وذلك يساعد على بناء شريحةً

قتصادية والبيئة المحيطة والشخصية والسلوكية قافية واإلفهم سلوك المستهلك من خالل العوامل الثّ

راسةالتي خلصت اليها الد.  

  

والفئة التسيقيقية يسوتعتماد العوامل الديمغرافية والشخصية في بناء الفئة اليمكن إ :ستهدفةة الم

  :المستهدفة

بالعديد من الخصائص والصفات  ساء، وتتصف تلك الشريحةمن النّ عاماً 34- 18: الفئة العمرية - 

ة في إلى النشاط والسرعة والرغبستقاللية والرغبة في تحقيق الذات، كذلك تميل اإل: ومنها

التصاميم تباع هتمام بكل ماهو جديد وإستغالل الوقت، كما تظهر ميل للمخاطرة والتجديد واإلإ

 . ستخدامها وشرائهالموضة وإوا الجديدة
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نخفاض الدخول بشكل عام، حيث أن نصفهن طالبات أو ال يعملن، تتصف تلك الشريحة بإ - 

 2000ساء أكثر من ولئك النّأ ويعتمدن على ابائهن أو أزواجهن في الدخل، وال يتعدى دخل

 .شيقل 4000- 2000ما النصف االخر هم من العامالت وتتراوح دخولهن ما بين أ. شيقل

 .عاٍل نهن ذوات تعليمٍتتصف تلك الشريحة بأ - 

شيقل  200- 100ينفقن على المالبس بمعدل وتميل هذه الشريحة الى الشراء بشكل شهري،  - 

ة عالية، ورسمية بدرجة بدرج )لالكاجو( لرسميةغير ا شهرياً، ويملن في شراء المالبس

 .حتفالية بدرجة ضعيفةمتوسطة، وإ

  

عبي تتناسب مع واقع ي الشّتجات من الزتلك الخصائص في تقديم منّنعكاس إلى ضرورة إ هذا يقودو

فهذه الشريحة تضم العديد من الفئات التي تتوزع على نطاق واسع . دوارهمحياة أولئك األفراد وأ

و حكومية، وربات بيوت في في مؤسسات خاصة أ وعامالتٌأ، فهم طالباتٌ ،االت الحياةمن مج

م السوق المستهدف الى فئات يوذلك يتطلب تقس، دوارهن في المجتمعواتي تتعدد أأماكن مختلفة، واللّ

  .صغر، حسب المجال العملي، والمنطقة الجغرافية، والمواقف الحياتيةأ

  

حسب تعداد  34- 18مرأة ضمن الفئة العمرية بحوالي نصف مليون إع تلك الشريحة تساوتقدر إ

  .تجاتلى وجود طلب مستقبلي على المنّ، مما يشير إ2007ء الفلسطيني عام االحصا

  

، عبي تعمل على جذب المستهلكيني الشّتجات الزطار موثوق للمنّهي عملية خلق إ :سم التجارياإل

اتهم من وذلك بتلبية رغباتهم وتحقيق توقع ،نها تستحق ثقتهمأ، وقناعهم بأهمية السلعة المقدمة لهموإ

فهذه العملية ال تعمل على تشجيع المستهلك على شراء السلعة فقط، ولكن تسعى . سمخالل هذا اإل
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رية والسمعة والخصائص األخرى، مما التجا بالعالمةتج عن طريق ربطها الى زيادة قيمة المنّ

  . سم التجاريمظلة اإلخرى تحت يسهل تقديم منتجات أ

  

ر نجاح هذه العملية لمشكلته، وس مناسباً نها وجدت حالًأفهدف هذه العملية هي تعريف المستهلك ب

الذي يعكس تجاري السم اإللذلك من المهم قضاء الوقت في بناء  ،هو في فهم رغبات المستهلكين

ستخدام تلك ن يحققوا من خالل إتجات، وما يأملوا أفراد الذين سوف يستخدمون تلك المنّشخصية األ

  . تجاتالمنّ

  

نتماء ت الشباب المتجدد والحيوي، ذوات إسم التجاري يدل على النساء ذان يكون اإللذلك يجب أ

على التفاوض ذات شخصية قوية قادرة ووطني تعبر من خاللها عن هويتها الفلسطينية وثقافتها، 

هدافها، ومن خالل المزيج خالل تلبية المؤسسة أل ويتحقق من .يقةالحقوإظهار قناع والتحاور واإل

ويقي والترويجيالتس.  

  

قوى أدوات المؤسسة التجارية، تعد األدوات التسويقية من أ ):المزيج التسويقي(ة داوت التسويقياأل

وزيادة أرباحها وحصتها السوقية أمام المنافسين، وتوظف كل  ،لتعزيز وضع المؤسسة في السوق

لتصنع مزيج تسويقي مؤثر في ) المنتج، الترويج، التوزيع، السعر(دوات االربعة مؤسسة هذه اال

فراد الداخلية والخارجية، حتياجات األتج، ومدى تلبيته إلفراد، قادر على توضيح خصائص المنّاأل

قافية هي من أكثر العوامل راسة، ويتبين ان العوامل الثّوجذب المستهلكين، وذلك بناء على نتائج الد

اء عن االفراد بالثقافة المحلية سوعبي، ولذلك يجب العمل على توثيق عالقة بالزي الش رتباطاًإ

  .و عن طريق المؤسسات الرسميةطريق ترسيخ القيم والعادات أ
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  :اليسائية يتكون من التّعبية النّياء الشّزالمزيج التسويقي لأل

لى التجديد ة هي فئة شابة تميل إالتسويقي ن الفئةأ شرنا سابقاًكما أ): عبيي الشّالز(تج المنّ - 

راسة أوالتغيير، وذلك أوضحته نتائج الدعبي، لذلك ي الشّن النساء ال يفضلن الشكل القديم للز

نماط الحداثية من المالبس مع األ عبيعبية، ودمج لمحات من التراث الشّياء الشّزيجب تطوير األ

  .تقديم منتجات جديدة ذات جودة جيدةل

لى المستهلكين في المكان والوقت المناسبين، وبذلك يمكن تجات إيصال المنّهي عملية إ: توزيعال - 

لكترونية وتوظيفها في فتح تصاالت الحديثة مثل األنترنت والمنصات اإلستفادة من وسائل اإلاإل

عبي سواء كان المستهلك داخل او خارج فلسطين من الجالياتي الشّمنافذ بيعية لمنتجات الز 

أن تنافس المنتجات الجديدة  وبذلك بإمكان. الفلسطينية التي تتواجد في مناطق مختلفة من العالم

 .خرى في متاجر بيع التجزئةالمالبس األ

سعار راسة أن األحت نتائج الدوهو مقدار ما يدفعه المستهلك من وحدات نقدية، وقد وض: السعر - 

ي رتداء وشراء الزرغبة المرأة وقدرتها في إ تحد من حيث وحساساً العالية تلعب دروا هاماً

من دخولهن، % 7النساء على دفعه هو  تستطيعن متوسط ما أ يضاًراسة أنت الدعبي، وقد بيالشّ

 .شيقل 300-100أي ما يتراوح بين 

 ،عالنات وترويج المبيعاتتصال مع المستهلكين من دعايات وإويشمل جميع أنشطة اإل: الترويج - 

. وجمهور المستهلكين والمساهمين واالعالم ،مع البيئة المحيطة من جهات حكومية وبناء عالقات

رتباطه بمعاني زات تختلف عن غيره من المالبس األخرى، وذلك إلعبي بمميي الشّيختص الز

ن تائج أظهرت النّر عن الذات من خالل هوية الفرد وإنتمائه وثقافته، لذلك فقد أتتصل بالتعبي

فية ترتبط بشكل كبير بالزي الشعبي، حيث تلعب القيم والعادات والمعتقدات دور قاالعوامل الثّ

ن الزي الشعبي، وبناء على ذلك يجب أكبير في التأثير على سلوك المرأة في شراء واستخدام 
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ة على تلك العوامل وتأثيرها اإليجابي على شخصية المرأة عند تبنى الحمالت الترويجية والدعائي

، كما عزز الهوية، ويعطيها شعور بالقوةي الشعبي، حيث يزيد من قبولها الذاتي ويستخدام الزإ

يزيد من شعورها بالجمال، واريحية في تعامل المجتمع معها، مما يحفز استخدامه في حياتها 

، وليس فقط كزي لالحتفاالت، وعليه يمكن الترويج والعبادة ،راسةالدو ،العملماكن وأ اليومية،

ن أ. جتماعات والمؤتمرات والمفاوضاتاقف التي تتطلب حضورا للمرأة كاإلالموفي الستخدامه 

مر رض، األمن ثقافتها وهويتها المرتبطة باألنطالق اإل علىهذه القيم وغيرها تساعد المرأة 

 . بداعية متميزة فلسطينية الطابعى تعزيز ذاتها وثقتها وفتح آفاق إالذي يساعد عل

  

الل العادات المرتبطة بالثقافة المحلية كحفالت الزواج والمهرجانات كما يمكن ترويجه من خ

فراح شعبية ل بيئة تكاملية مع العادات، مثل إعداد قاعات أالشعبية التراثية وغير التراثية، وذلك بعم

ضمن المهرجانات، وتحفيز ياء شعبية زأعداد عروض زياء واألجواء والفرق الشعبية، وإمجهزة باأل

كما يمكن . ر الزي الشعبي، وتحفيز الجمهور بإرتداء الزي الشعبيبعمل مسابقات لتطويالمصممين 

ن يتم توظيف الزي الشعبي في العديد من العادات مثل موسم قطف الزيتون، وعيد االستقالل، أ

تجات األجنبية، وفي سير، والمظاهرات ضد االحتالل، وحمالت المقاطعة الشعبية ضد المنّويوم األ

  .ماكن السياحيةواأليوم التراث الشعبي، وحتفاالت المدارس، د ورمضان، وفرق الكشافة، وإاألعيا

م مثل البرامج التلفيزيونية وغيرها في الترويج للزي الشعبي عالكما يجب االستفادة من وسائل اإل

ويج جتماعي في الترنترنت ومواقع التواصل اإلداخل فلسطين او للجاليات الفلسطينية، وتوظيف األ

ن الفئة المستهدفة هي فئة الشابات والتي تستخدم تلك التكنولوجيا في أحيث  ،ياء الشعبيةزلأل

 .وشراء المالبس بشكل كبير ،التسوق
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تجاه لها ن هناك قطاعات واعدة يمكن اإلأستبانة، يتبين ومن خالل استطالع الرأي الذي تم في اإل

ماكن العمل كالبنوك، أحد يحمل لمسة تراثية في عبي، من خالل لباس عصري موي الشّلترويج الز

و يدمج ضمن برتوكالت اللباس أو الوزارات، أي مدرسي، و كزأفراد الشرطة من السيدات، أو وأ

للنخبة السياسية او الرموز المجتمعية في تمثيل للهوية الفلسطينية ولثقافة الشعب المتجذر في 

  .االرض في داخل وخارج فلسطين
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  لفصل السابع  ا

  النتائج والتوصيات

يتناول هذا الفصل حصيلة ما جاء في هذه الدراسة، من خالل عرض النّتائج التي تم الحصول 

  . عليها، واستعراض ألهم التّوصيات التي خلصت إليها الدراسة

 

  تائجالنّ 6.1

عبية في مناطق الوسط راسة إلى تسليط الضوء حول المحددات الطّلب على األزياء الشّهدفت هذه الد

، حيث تم بناء أربعة 1948في الضفة الغربية والتي كانت تستخدمها النّساء الفلسطينيات عشية نكبة 

رتياح المرأة للزي الشّعبي، ورغبتها في ارتدائه، وقدرتها على اإلنفاق عليه، إ: نماذج، وهم

ن في مجموعها الطّلب، وتسمى هذه ومستوى االنفاق عليه، وترتبط تلك النّماذج ببعضها بحيث تكو

الطّريقة التقييم االحتمالي، حيث إن هذه السلع التّراثية ال تتداول في السوق بناء على العرض 

والطّلب، وذلك ألنها تحتوي على قيم استخدامية وغير استخدامية، واألخيرة هي ما يميز تلك السلع، 

  .ن قيم، وعادات، ومعتقداتألنها مرتبطة بالثّقافة المحلية وما تتضمنها م
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تشير حيث  عبي،ي الفلسطيني الشّتجاه الز اًكبير اًن هناك ارتياحبناء على نتائج الدراسة، يتبين أ

ترتاح لمظهر الزي الشّعبي وتحبذ انتشاره في المجتمع، ويفيد النّموذج األول % 84أن نتائج  العينة 

زى للمسح االحتمالي للوحدات، حيث يعد بشكل عام في كونه ضروري لتوفير إجابات ذات مغ

االرتياح  دليالً على قيمة االستخدام أو االستهالك المباشر من الخدمات والمنافع التي يقدمها األصل 

التّراثي كبديل للمبلس، فاالرتياح هو أحد العوامل المؤثرة على اتخاذ قرار الشّراء للزي الشّعبي، 

  . ولىبني واالستخدام كمرحلة أن تكون مقبولة قبل التّلعة ما يجب أو سكما أن قياس االرتياح لمنتج أ

  

تشكل المرحلة التّالية محددات الطّلب الفعلي على الزي الشّعبي المتمثلة في النّموذج الثّاني والثّالث 

الرغبة في ارتداء الزي الشّعبي والقدرة على االنفاق عليه ومستوى االنفاق عليه، : والرابع، وهي

أكثر من ثالث أرباع العينة يرغبون في ارتداء الزي الشّعبي بينما % 76وتشير نتائج الدراسة أن 

، ويبلغ متوسط %16يقدرون على االنفاق عليه، حيث تنخفض القدرة عن الرغبة بفارق % 60

وينعكس ارتياح المرأة للزي الشعبي على . من دخولهن% 7انفاق المرأة على الزي الشّعبي ب

رغبة والقدرة والذي  يشير الى ارتفاع القيم النفعية للزي الشعبي، بينما ال تنعكس الرغبة بشكل ال

  .  مباشر، في القدرة، وذلك بسبب انخفاض دخول النّساء، وتنعكس القدرة على مستوى اإلنفاق

واالقتصادية،  تبين نتائج الدراسة للنماذج األربعة المقدرة أن هناك مجموعة من العوامل الثّقافية،

وتتلخص واستخدامه . واالجتماعية، والشّخصية، تقف وراء سلوك المرأة تجاه شراء الزي الشعبي

  :النّتائج في عدة محاور

يرتبط الزي الشّعبي ايجابيا بالعوامل الثّقافية وهي القيم التي يمثلها الزي الشّعبي للمرأة  - 

قيمة سياسية كقوة تفاوضية، والقيم الجمالية الكامنة الفلسطينية، حيث يمثل الهوية الفلسطينية، و
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فيه بشقيها الحس الجمالي وألوانه، والقبول الذّاتي، وأريحية في التعامل مع من ترتديه، وإداء 

  . الشّعائر والعبادات الدينية به، وقيم التّماسك االجتماعي وتجانسه للمجتمع

ت الزواج والحنة، والمهرجانات الشّعبية، ويرتبط يتوافق الزي الشّعبي مع عادات المجتمع في حفال

بمزاجها االحتفالي فيزيد المناسبات السعيدة فرحة وبهجة وسروراً، ويزيد المهرجانات الشّعبية 

  .رونقاً مميزاً، ويزيد من الشّعور بالتمسك بالتّراث

ت األخرى من خالل النجوم تلعب البيئة المحيطة دوراً في التأثير على األفراد، حيث تؤثر الثّقافا - 

  . والمشاهير األجانب سالباً على االرتياح للزي الشّعبي، وهكذا تفعل النّخبة السياسية

بينما تلعب المؤسسات اإلعالمية المحلية والمهرجانات الشّعبية دوراً ايجابياً في التّمسك بالتّراث 

ب المؤسسات التّعليمية دوراً سالباً في و تلع. وتزيد من ارتياح المرأة للزي الشّعبي ورغبتها له

  .التّأثير في قدرة النّساء على اإلنفاق على الزي الشّعبي

تأخذ العوامل االقتصادية دوراً سالباً كتأثير الدخل واألسعار على سلوك المرأة وانفاقها على الزي  - 

دائه، ويؤثر الدخل على الشّعبي، حيث تقف أسعار الزي الشّعبي عقبة دون رغبة النّساء في ارت

  .مدى امكانية المرأة اإلنفاق على الزي الشّعبي

يلعب األصدقاء كجماعة مرجعية دوراً ايجابياً في التأثير في رغبة المرأة في ارتداء الزي  - 

  . الشّعبي

تؤثر العوامل الشّخصية في كل من رغبة اإلنفاق على الزي الشّعبي وقدرته ومستواه حيث تزيد  - 

شيكل شهرياً، ويزداد  6000- 4000درة ومستوى اإلنفاق ايجابياُ مع متوسط دخل المرأة من الق

 8000- 6001بينما تنخفض الرغبة مع متوسط الدخل . مع تواتر مرات الشّراء كل اسبوعين

وتقل القدرة مع الفئة العمرية . شيكل شهرياً، ويقل مع تواتر مرات الشّراء في بداية كل موسم
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ويزداد مستوى االنفاق للفئة العمرية  لمن . ماً، ولمستوى التّعليم ألقل من توجيهيعا) 40- 36(

  .هن فوق الخمسين عاماً، وتقل لكل من المتزوجات اللواتي يسكن في المدينة

يتضح من نتائج الدراسة أن المرأة ال تميل إلى نمط األزياء الشّعبية التّقليدية، وال صنعه يدويا  - 

كما أن الزي الشّعبي ال . مر الذي يكلف مبلغاً مرتفعاً من قدرتهن الشّرائيةكي ترتديه، األ

  . يتعارض مع الموضة السائدة، وتزيد جودة القماش للزي الشّعبي قدرتهن على االنفاق عليه

تشير النّتائج أن شراء أزياء شعبية بأنواعها من قبل سواء كان ثوباً أو يأخذ عالقة إيجابيا مع  - 

بينما تلعب الشاالت المطرزة دوراً سلبياً مع ارتياح النّساء للزي . الشرائية ومستوى اإلنفاق القدرة

  .الشّعبي

  

  وصياتالتّ 6.2

تعد الثّقافة روح ومرساة وهوية ألفراد المجتمع، فالثّقافة تعطي معنى للنّظام االجتماعي، 

تلعب الثقافة المحلية دوراً مركزياً . واالقتصادي، والسياسي، والديني، وتعكس جوهر حياة األفراد

في تشكيل المجتمع وتنميته وإعطاء طابع محلي له، واالستجابات واالحتياجات، واالستمرار في 

تجاهل هذا الدور الحاسم للثّقافة سوف يقيد جهود التّنمية، مما يجعلها حلوالً قصيرة األجل، لذلك 

  . الثقافة يجب أن تنطلق أي استراتيجية من أولويات هذه

  

ويعد الزي الشّعبي الفلسطيني نتاجاً اجتماعياً للثّقافة المحلية، حيث يعد رمزاً بصرياً لهوية المرأة 

الفلسطينية، ويساعد على تعزيز العديد من القيم النّفسية، والشّخصية، واالجتماعية االيجابية، فهو 

واطفها ومشاعرها ومزاجها، ويساعد رمز يعبر عن معان مختلفة  داخل المرأة، ويصف شيئاً عن ع
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على اندماجها في المجتمع، كما يدعم الزي الشّعبي النّظم المجتمعية واالخالقية، ويعزز المصلحة 

  .وذلك بناء على نتائج البحث وما أكدته األدبيات السابقة.  الوطنية والتّماسك المجتمعي

  

ر، لتطوير صناعة الزي الشّعبي التي تتلخص توصيات الدراسة في ثالث محاور يجب أن تتضاف

المحور األول اإلنتاج، والمحور الثّاني  : عليها تبنى المضامين والسياسات والتوصيات، وهي

أما المحور الثّالث البيئة المحيطة أو . التسويق والتّرويج، التي تم تناولهما في الفصل السابق

والتّعليم، والسياحة، واإلعالم واالقتصاد الوطني  مؤسسات الدولة مثل وزارة الثقافة، والتربية

  .وغيرها
  

  :وزارة الثقافة: اوال

العمل على حماية التّراث الشّعبي بشكل عام، واألزياء الشّعبية بشكل خاص لفلسطين  -1

التّاريخية، من خالل تصنيفه وتوثيقه وأرشفته وعمل قاعدة بيانات الكترونية ونشرها على 

 .رجعا يفيد المختصين والدارسين والمهتميناالنترنت كي تكون م

تشجيع األبحاث والدراسات في مجال التراث وتوثيقها ودعمها، مع ضرورة مراجعة الكتب  -2

واألبحاث في السوق واعتمادها من قبل الوزارة بختم خاص، حيث يوجد العديد من التّضارب 

 .في المعلومات التي تختص بالتّراث

مبادرة التي تقوم بتجميع التراث وتشجعها وأرشفتها وتوثيقها والتي تساهم ضم الجهود الفردية ال -3

 .في إثبات التّاريخ الفلسطيني، ويمكن ضمها على القوائم األماكن السياحية لزيارة األفراد

العمل على حماية التّراث بجميع أنواعه وحفظه وبخاصة الزي الشّعبي وتوثيقه في منظمة  -4

)WIPO (مية للملكية الفكرية، وذلك كي يكون وثيقه تجرم من يستخدمه في المنظمة العال

وسن التّشريعات التي تستند على هذه . أنشطة ضد الهوية الفلسطينية، وإثبات الحق في األرض
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األحكام التي اعتمدتها المنظمة بشأن حماية الفلكلور من االستغالل غير المشروع، واألفعال 

ن خبرات الدول األخرى في هذا المجال كالهند وأندونسيا الضارة األخرى، واالستفادة م

 .وتايلند

بوتية،ضد وعلى الشبكة العنك والعالمية عمل مكافحة في المهرجانات والفعاليات الخارجية -5

 .راث الفلسطيني ونسبه لنفسهالمحتل بتشويه التّ ممارسات 

األخرى في نشر للثقافة  عمل توعية مجتمعية بأهمية التّراث وضرورة التعاون مع الوزارات -6

المحلية، وترويجها وذلك من خالل التّعاون مع وزارة التّربية والتعلّيم في عمل رحالت 

التّعاون مع وزارة السياحة في . مدرسية وجامعية للمتاحف والمواقع األثرية وزيادة الفعاليات

يفهم بها، وما تضمنه من عمل منشورات وفعاليات للسائحين للتّرويج للثّقافة الفلسطينية وتعر

أزياء شعبية وغيرها من المنتجات التّراثية، وأيضا من خالل إعالن مواقع كالمتاحف 

والتّعاون مع وزارة اإلعالم . والمبادرات الفردية من مواقع ضمن الجواالت السياحية

التّلفزيون  والمؤسسات التّعليمية في نشر الوعي بالتّراث والقيم، والعادات االيجابية من خالل

والراديو واالنترنت، ومن خالل الحمالت الدعائية والتّرويجية وتوظيف األيام التّراثية وغيرها 

 .من الفعاليات في ذلك

التّرويج للثّقافة المجتمعية من خالل تعزيز الدور الشّبابي في الجامعات، لعمل فعاليات وأنشطة  -7

 .تعززها الثّقافة

ور كبير في تعزيز التّمسك بالتّراث ونشر الثّقافة المحلية، لذلك يجب المهرجانات الشّعبية لها د -8

العمل على زيادة تلك الفعاليات بطريقة فعالة، وأرشفة ما يتعلق بها وعمل دراسات تزيد من 

 .فعاليتها
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التّعاون مع المؤسسات المجتمعية واألفراد المتخصصين في هذا المجال، وإشراكهم في  -9

اعتبارهم أحد األدوات التي تنفذ السياسات، ودعمهم لوجستياً ومالياً، استراتجية الوزارة و

 .واالستفادة من خبراتهم، وفتح اآلفاق لهم في السوق الخارجي

ياسية التي تظهر في المؤتمرات خبة السرويج للثقافة الفلسطينية من خالل الموظفين والنّالتّ - 10

وليةوالمحافل الد، سطيني لما له من قوة تفاوضية في اثبات الحق ي الفلمن خالل ارتداء الز

 .وتعزيز الهوية الفلسطينية

تجسيد الوعي بالتّراث والثّقافة الفلسطينية، وادماجها في المناهج الدراسية وإعادة النّظر فيما   - 11

يتعلق بذلك في المناهج الحالية، والعمل على تناسقها وترتيبها، بحيث تكون تفاعلية مع الفئات 

 . المختلفة العمرية
 

  :وزارة االقتصاد الوطني: ثانيا

األزياء الشّعبية لديها إمكانية كبيرة كمنتج وطني فلسطيني للتّصدير، إذا تم إعادة هيكلة القطاع  -1

 .وترتيب العملية االنتاجية والتّسويقية، يمكنها المنافسة في األسواق العربية والعالمية

لى جسد ، بحاجة إطريز بشكل خاصعبي والتّي الشّزوقطاع ال ،راثي بشكل عامن القطاع التّإ -2

لين امالعالمؤسسات وبناء قاعدة بيانات عن على تنظيم القطاع، وله فروع في المحافظات يعمل 

عي على عمل ترابط عضوي بين القطاع والمهارات المطلوبة، واالهتمام بتأهيل العاملين، والس

ويعمل . وتطويره القطاع ، لتنميةوالمعاهد ،دارسعليم المهني الفني على مستوى الموبين التّ

ولية توحيد الجهود في شراء المواد الخام، وربط هذا القطاع بالمعارض الدهذا الكيان على 

ة محلية وتصديريةرويج لها كسلعويق والتّواالقليمية والتس. 

نتجات المحلية  وإدماج ربط الثّقافة المحلية بمقاطعة منتجات المستوطنات االسرائيلية، وتشجيع الم

  .فئة الشّباب في ذلك
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  :بابقطاع الشّ: ثالثا

يعد القطاع التّراثي مجاالً واعداً، ويمكن االستفادة منه وتنميته، من خالل تطويره ليتناسب مع 

  :الحاضر، فهو ملهم لألعمال التجارية للمبادرين ولذلك يمكن استلهام بعض األعمال

بعمل مشاغل باستخدام التّكنولوجية الحديثة في دمج التّطريز االستفادة من هذه الدراسة  -1

 .الفلسطيني ووحداته التّراثية على المالبس الحديثه، والمفروشات واألثاث

يمكن استغالل أية خطوة من خطوات سلسلة القيمة لعمل مشروع خاص، ابتداء من شراء  -2

التّراثية في السوق المحلي والعالمي المواد الخام للقطاع، وانتهاء بعمل تسويق ترويج للمنتجات 

 .باستخدام وسائل االتصاالت الحديثة كاإلنترنت

النتاح الخيوط الحريرية التي ال تتطلب مساحات كبيرة ) دود القز(يمكن عمل مزارع   -3

 . ومربحة، حيث إن الخيوط المحلية في السوق مرتفعة

ت حفالت الزواج، كالقاعات التّراثية مشاريع تكاملية مع القطاع التّراثي من خالل عمل مكمال -4

للزواج، والفرق الغنائية المحلية، ومالبس بيع أو استئجار للمناسبات الحديثة مما يعطي بهجة 

 .وسروراً للحفالت، ويعزز الثّقافة المحلية

إن الزي الشّعبي والتّطريز يساعدان على نمو الحركة الفنية، والتي تلهم الرسامين والمصممين  -5

 .ديد من الرسومات، والتصاميم، والتي تساعد في الترويج للثّقافة المحليةالع

يوصي الباحث بعمل أبحاث على المنتجات الثّقافية وكيفية تطويرها وعلى عينات مختلفة من  -6

 .المجتمع

  تم بحمد اهللا وفضله
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نوع من الحلزون البحري، كانت تكثر على شواطئ البحر االبيض المتوسط، (اصداف الموركس ): 1.1(شكل 

  )ن فلسطين يستخرجون منها صبغة االرجوان، التي تستخدم للمطرزاتوكان سكا

  

  )     1981(موسوعة  االزياء الفلسطينية : المصدر                                         

  

  

  

  

  

  

  

  



مضيفة طيران اسرائيلية ترتدي زيا مسروق عن االزياء الشعبية الفلسطينية، وقد نشرت في 

  م1980

  

1981(  
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1980\2\7الجيروزاليم بوست بتاريخ صحيفة 

1981(موسوعة  االزياء الفلسطينية : المصدر

  

  

 

 

مضيفة طيران اسرائيلية ترتدي زيا مسروق عن االزياء الشعبية الفلسطينية، وقد نشرت في ): 1.2(شكل 



زوجة موشى ديان ترتدي ثوبا مسروقا عن االزياء الشعبية الفلسطينية، وقد نشرت هذه الصورة في 

  م1978

  

198(  
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1978\6\19الجيروزاليم بوست بتاريخ 

1981(موسوعة  االزياء الفلسطينية : المصدر

 

 

زوجة موشى ديان ترتدي ثوبا مسروقا عن االزياء الشعبية الفلسطينية، وقد نشرت هذه الصورة في ): 1.3(شكل 

  

  

  

  

  



فتاة اسرائيلية ترتدي زيا شعبيا فلسطينيا، في المهرجان التاسع عشر للفلكلور في أمريكا، نشرت 
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1981(  
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ضي المحتلة وعواصم اوروبا واالمريكتين مسروقة 

  عن االزياء الشعبية الفلسطينية، وقد نشرت هاتان الصورتان في الجيروزاليم على انها ازياء الربيع

1981(  
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ضي المحتلة وعواصم اوروبا واالمريكتين مسروقة صورتان توضحان أزياء إسرائيلية تباع في االرا

عن االزياء الشعبية الفلسطينية، وقد نشرت هاتان الصورتان في الجيروزاليم على انها ازياء الربيع

  

  

            

1981(موسوعة  االزياء الفلسطينية : المصدر

  

  

  

  

  

 

صورتان توضحان أزياء إسرائيلية تباع في االرا): 1.5(شكل 
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  2013قية عام صورة  من عرض أزياء معرض زينب للفنون الشر
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صورة  من عرض أزياء معرض زينب للفنون الشر): 1.7(شكل 

  2013موقع معا االخباري، : المصدر

  

  

            

  

 

شكل 



   2014صورة  من عرض أزياء خولة الطويل عام 

  2014لمصممة خولة الطويل عام 
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لمصممة خولة الطويل عام  Facebookالحساب االلكتروني على شبكة التواصل 

  

 

 

الحساب االلكتروني على شبكة التواصل : المصدر



  2011عام صورة  من عرض أزياء هايدي حنونة خير 
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  2011موقع معا االلكتروني : المصدر

  

  

  

  

  

  

 

 



صورتان توضحان بعض األزياء التي عرضها بيت عصفور لألزياء في تل ابيب، حيث مزج بين 

  رموز فلسطينية وإسرائيلية كدعوة لتعايش السلمي

  

  

Facebook 2013ت عصفور لألزياء لبي  
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رموز فلسطينية وإسرائيلية كدعوة لتعايش السلمي
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صورتان توضحان بعض األزياء التي عرضها بيت عصفور لألزياء في تل ابيب، حيث مزج بين ): 1.10(شكل

الحساب االلكتروني على شبكة التواصل الجتماعي : المصدر



، اختفاال بدخوله موسوعة جينيس لالرقام القياسية 
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، اختفاال بدخوله موسوعة جينيس لالرقام القياسية "حلم من خيط"الثوب الفلسطيني في مهرجان 

  2009كأكبر ثوب في العالم عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2010جمعية البيادر الثقافية، :  المصدر

  

  

  

 

 

الثوب الفلسطيني في مهرجان ): 1.11(شكل 



  خارطة أزياء فلسطين الشعبية

2014  
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  )لوحة دالل المغربي

  2014الموقع االلكتروني التحاد الفنانين الفلسطينين، 
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لوحة دالل المغربي(من أعمال الفنان عبد الرحمن المزين ): 1.13(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الموقع االلكتروني التحاد الفنانين الفلسطينين، : المصدر

  

  

  

 

 

شكل 



  من أعمال الفنان عبد الرحمن المزين

  2014الموقع االلكتروني التحاد الفنانين الفلسطينين، 

152 

من أعمال الفنان عبد الرحمن المزين): 1.14(شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الموقع االلكتروني التحاد الفنانين الفلسطينين، : المصدر

  

  

 



  من أعمال الفنان بشير  السنوار

  2014الموقع االلكتروني التحاد الفنانين الفلسطينين، 

   

153 

من أعمال الفنان بشير  السنوار): 1.15(شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الموقع االلكتروني التحاد الفنانين الفلسطينين، : المصدر

  

  

  

  

  

  

 

 



  من أعمال الفنان سليمان منصور 

  2014االلكتروني التحاد الفنانين الفلسطينين، 

154 

من أعمال الفنان سليمان منصور ): 1.16(شكل 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

االلكتروني التحاد الفنانين الفلسطينين،  الموقع: المصدر

 

  

    

 

  



  ماكينة تطريز باستخدام الحاسب يوضح الرسمة التطريزية وتنفيذها بشكل مباشر على القماش

  االلكتروني

155 

ماكينة تطريز باستخدام الحاسب يوضح الرسمة التطريزية وتنفيذها بشكل مباشر على القماش

االلكتروني babylockعن موقع : المصدر

  

 

 

 

ماكينة تطريز باستخدام الحاسب يوضح الرسمة التطريزية وتنفيذها بشكل مباشر على القماش) 1.17(شكل 
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  )2(المرفقات 
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tات النساء الفلسطينيات حنو الرغبة والقدرة يف رشاء واقتناء واسـتخدام Gز`ء tات النساء الفلسطينيات حنو الرغبة والقدرة يف رشاء واقتناء واسـتخدام Gز`ء tات النساء الفلسطينيات حنو الرغبة والقدرة يف رشاء واقتناء واسـتخدام Gز`ء tات النساء الفلسطينيات حنو الرغبة والقدرة يف رشاء واقتناء واسـتخدام Gز`ء هتدف هذه Gستبانة اىل دراسة تو هتدف هذه Gستبانة اىل دراسة تو هتدف هذه Gستبانة اىل دراسة تو هتدف هذه Gستبانة اىل دراسة تو 

املالبس اليت اكن يسـتخد¨ا Gجداد عشـية نكبة املالبس اليت اكن يسـتخد¨ا Gجداد عشـية نكبة املالبس اليت اكن يسـتخد¨ا Gجداد عشـية نكبة املالبس اليت اكن يسـتخد¨ا Gجداد عشـية نكبة     ::::، ويقصد xالز`ء الشعبية، ويقصد xالز`ء الشعبية، ويقصد xالز`ء الشعبية، ويقصد xالز`ء الشعبيةالشعبية الفلسطينية يف الضفة الغربيةالشعبية الفلسطينية يف الضفة الغربيةالشعبية الفلسطينية يف الضفة الغربيةالشعبية الفلسطينية يف الضفة الغربية

        ).).).).مثل الصور املوحضة ادPهمثل الصور املوحضة ادPهمثل الصور املوحضة ادPهمثل الصور املوحضة ادPه((((    1948194819481948

ملا º اثر عىل العديد من Gطراف ا�متعية، وال شك ايضا عىل ملا º اثر عىل العديد من Gطراف ا�متعية، وال شك ايضا عىل ملا º اثر عىل العديد من Gطراف ا�متعية، وال شك ايضا عىل ملا º اثر عىل العديد من Gطراف ا�متعية، وال شك ايضا عىل     هبدف تعزيز وتطوير الزي الفلسطيين والهنوض بههبدف تعزيز وتطوير الزي الفلسطيين والهنوض بههبدف تعزيز وتطوير الزي الفلسطيين والهنوض بههبدف تعزيز وتطوير الزي الفلسطيين والهنوض به

. . . . احلياة الثقافية، وكذÄ للخروج بنتاجئ وتوصيات تسامه يف تطوير املنتج الفلسطيين ودمع مصود Gقتصاد الفلسطييناحلياة الثقافية، وكذÄ للخروج بنتاجئ وتوصيات تسامه يف تطوير املنتج الفلسطيين ودمع مصود Gقتصاد الفلسطييناحلياة الثقافية، وكذÄ للخروج بنتاجئ وتوصيات تسامه يف تطوير املنتج الفلسطيين ودمع مصود Gقتصاد الفلسطييناحلياة الثقافية، وكذÄ للخروج بنتاجئ وتوصيات تسامه يف تطوير املنتج الفلسطيين ودمع مصود Gقتصاد الفلسطيين

G قتصادية الواردة يفGيعمتد ما سـبق عىل حتليل العوامل ا�ميغرافية والشخصية والثقافية وG قتصادية الواردة يفGيعمتد ما سـبق عىل حتليل العوامل ا�ميغرافية والشخصية والثقافية وG قتصادية الواردة يفGيعمتد ما سـبق عىل حتليل العوامل ا�ميغرافية والشخصية والثقافية وG قتصادية الواردة يفGا نرجو يعمتد ما سـبق عىل حتليل العوامل ا�ميغرافية والشخصية والثقافية وo  ،ا نرجو ستبانةo  ،ا نرجو ستبانةo  ،ا نرجو ستبانةo  ،ستبانة

        ....Gجابة بلك صدق وموضوعية عىل اسـئ� وفقرات GستبانةGجابة بلك صدق وموضوعية عىل اسـئ� وفقرات GستبانةGجابة بلك صدق وموضوعية عىل اسـئ� وفقرات GستبانةGجابة بلك صدق وموضوعية عىل اسـئ� وفقرات Gستبانة

مصمت هذه Gستبانة الغراض البحث العلمي فقط، اسـتكامال خلطوات دراسة املاجسـتري،  شاكرين لمك حسن مصمت هذه Gستبانة الغراض البحث العلمي فقط، اسـتكامال خلطوات دراسة املاجسـتري،  شاكرين لمك حسن مصمت هذه Gستبانة الغراض البحث العلمي فقط، اسـتكامال خلطوات دراسة املاجسـتري،  شاكرين لمك حسن مصمت هذه Gستبانة الغراض البحث العلمي فقط، اسـتكامال خلطوات دراسة املاجسـتري،  شاكرين لمك حسن 

        ....تعاونمك، ممثنني حرصمك عىل الريق بوطننا فلسطنيتعاونمك، ممثنني حرصمك عىل الريق بوطننا فلسطنيتعاونمك، ممثنني حرصمك عىل الريق بوطننا فلسطنيتعاونمك، ممثنني حرصمك عىل الريق بوطننا فلسطني

        راP ابو معيلقراP ابو معيلقراP ابو معيلقراP ابو معيلق/ / / / الباحثةالباحثةالباحثةالباحثة                                                                                
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        املعلومات الشخصيةاملعلومات الشخصيةاملعلومات الشخصيةاملعلومات الشخصية: : : : القسم Gولالقسم Gولالقسم Gولالقسم Gول

        ك للبياPت التالية،  وضع اشارة عند اجلواب املناسبك للبياPت التالية،  وضع اشارة عند اجلواب املناسبك للبياPت التالية،  وضع اشارة عند اجلواب املناسبك للبياPت التالية،  وضع اشارة عند اجلواب املناسبتتتتيرÑ بعد قرائ يرÑ بعد قرائ يرÑ بعد قرائ يرÑ بعد قرائ 

        العمرالعمرالعمرالعمر - - - - 1111
        35353535- - - - 31313131☐☐☐☐            30303030- - - - 22226666☐☐☐☐        22225555- - - - 18181818☐☐☐☐        18181818اقل من اقل من اقل من اقل من     ☐☐☐☐

        
        50505050اكرث من اكرث من اكرث من اكرث من ☐☐☐☐        50505050    - - - - 46464646☐☐☐☐        45454545- - - - 41414141☐☐☐☐            40404040- - - - 36363636☐☐☐☐

        احملافظة اليت تقمي فهيااحملافظة اليت تقمي فهيااحملافظة اليت تقمي فهيااحملافظة اليت تقمي فهيا - - - - 2222
        يليليليلاخلل اخلل اخلل اخلل     ☐☐☐☐        بيت حلمبيت حلمبيت حلمبيت حلم    ☐☐☐☐        القدسالقدسالقدسالقدس    ☐☐☐☐        رام هللارام هللارام هللارام هللا    ☐☐☐☐

        نوع منطقة السكننوع منطقة السكننوع منطقة السكننوع منطقة السكن - - - - 3333
                خمميخمميخمميخممي☐☐☐☐        قريةقريةقريةقرية☐☐☐☐        مدينةمدينةمدينةمدينة☐☐☐☐

        احلاG àج.عيةاحلاG àج.عيةاحلاG àج.عيةاحلاG àج.عية - - - - 4444
        ارم�ارم�ارم�ارم�☐☐☐☐        مطلقةمطلقةمطلقةمطلقة☐☐☐☐        مزتوجةمزتوجةمزتوجةمزتوجة☐☐☐☐        عزxءعزxءعزxءعزxء☐☐☐☐

        عدد Gفراد اoين تعيلهمعدد Gفراد اoين تعيلهمعدد Gفراد اoين تعيلهمعدد Gفراد اoين تعيلهم - - - - 5555
        او اكرث او اكرث او اكرث او اكرث     4444☐☐☐☐        3333- - - - 2222        ☐☐☐☐        1111☐☐☐☐        ال احدال احدال احدال احد☐☐☐☐

        املسـتوى العلمياملسـتوى العلمياملسـتوى العلمياملسـتوى العلمي - - - - 6666
                دبلومدبلومدبلومدبلوم    ☐☐☐☐        توجهيـي مفا دونتوجهيـي مفا دونتوجهيـي مفا دونتوجهيـي مفا دون    ☐☐☐☐        غري متعملغري متعملغري متعملغري متعمل☐☐☐☐

        
                دكتوراةدكتوراةدكتوراةدكتوراة    ☐☐☐☐        ماجسـتريماجسـتريماجسـتريماجسـتري    ☐☐☐☐        باكلوريوسباكلوريوسباكلوريوسباكلوريوس    ☐☐☐☐

        العملالعملالعملالعمل - - - - 7777
        ))))NGOsNGOsNGOsNGOs((((غري حكويم غري حكويم غري حكويم غري حكويم ☐☐☐☐        يف قطاع حكويميف قطاع حكويميف قطاع حكويميف قطاع حكويم    ☐☐☐☐        يف قطاع خاصيف قطاع خاصيف قطاع خاصيف قطاع خاص☐☐☐☐        ربة بيتربة بيتربة بيتربة بيت\\\\ال امعلال امعلال امعلال امعل☐☐☐☐

        
                        متقاعدمتقاعدمتقاعدمتقاعد    ☐☐☐☐        معل خاصمعل خاصمعل خاصمعل خاص☐☐☐☐

        xلشـيلكxلشـيلكxلشـيلكxلشـيلك    دخîِ الشهريدخîِ الشهريدخîِ الشهريدخîِ الشهري - - - - 8888
        8000800080008000- - - - 6060606001010101            ☐☐☐☐            6000600060006000- - - - 4001400140014001            ☐☐☐☐        4000400040004000    - - - - 2000200020002000            ☐☐☐☐        2000200020002000أقل من أقل من أقل من أقل من     ☐☐☐☐

        
                        10000100001000010000اكرث من اكرث من اكرث من اكرث من         ☐☐☐☐        10000100001000010000- - - - 8001800180018001        ☐☐☐☐

  

        ::::بشلك عامبشلك عامبشلك عامبشلك عامالسلوك الرشايئ وGسـهتاليك  للمالبس السلوك الرشايئ وGسـهتاليك  للمالبس السلوك الرشايئ وGسـهتاليك  للمالبس السلوك الرشايئ وGسـهتاليك  للمالبس : : : : القسم الثاينالقسم الثاينالقسم الثاينالقسم الثاين

xملتوسط مك مرة تذهب لرشاء xملتوسط مك مرة تذهب لرشاء xملتوسط مك مرة تذهب لرشاء xملتوسط مك مرة تذهب لرشاء  - - - - 9999

        ))))خيار واحد فقطخيار واحد فقطخيار واحد فقطخيار واحد فقط((((املالبس املالبس املالبس املالبس 

        مع بداية لك مومس فقطمع بداية لك مومس فقطمع بداية لك مومس فقطمع بداية لك مومس فقط☐☐☐☐        مرة لك شهرمرة لك شهرمرة لك شهرمرة لك شهر☐☐☐☐        لك اسـبوعنيلك اسـبوعنيلك اسـبوعنيلك اسـبوعني☐☐☐☐        اسـبوعيااسـبوعيااسـبوعيااسـبوعيا☐☐☐☐

        Gعياد فقطGعياد فقطGعياد فقطGعياد فقط/ / / / GحتفاالتGحتفاالتGحتفاالتGحتفاالت/ / / / يف املناسـباتيف املناسـباتيف املناسـباتيف املناسـبات☐☐☐☐        عند احلاجة فقطعند احلاجة فقطعند احلاجة فقطعند احلاجة فقط☐☐☐☐        خالل فرتة التزنيالت فقطخالل فرتة التزنيالت فقطخالل فرتة التزنيالت فقطخالل فرتة التزنيالت فقط☐☐☐☐

عىل املالبس عىل املالبس عىل املالبس عىل املالبس     ييييتنفقتنفقتنفقتنفقمك مك مك مك          - - - - 10101010

يرÑ اختيارGنفاق يرÑ اختيارGنفاق يرÑ اختيارGنفاق يرÑ اختيارGنفاق ((((xلشـيلك xلشـيلك xلشـيلك xلشـيلك 

    شهر`شهر`شهر`شهر`Gنسب Äِ سواء اكن Gنسب Äِ سواء اكن Gنسب Äِ سواء اكن Gنسب Äِ سواء اكن 

        ))))او سـنو`او سـنو`او سـنو`او سـنو`

        شهر` شهر` شهر` شهر`     400400400400- - - -     301301301301☐☐☐☐        شهر`شهر`شهر`شهر`    300300300300- - - - 201201201201☐☐☐☐        شهر`شهر`شهر`شهر`    200200200200- - - - 101101101101☐☐☐☐        او اقل شهر`او اقل شهر`او اقل شهر`او اقل شهر`    100100100100☐☐☐☐

        سـنو`سـنو`سـنو`سـنو`    2400240024002400    - - - - 1201120112011201☐☐☐☐        سـنو`سـنو`سـنو`سـنو`    1200120012001200    - - - - 501501501501☐☐☐☐        او اقل سـنو`او اقل سـنو`او اقل سـنو`او اقل سـنو`    500500500500☐☐☐☐        شهر`شهر`شهر`شهر`    400400400400اكرث من اكرث من اكرث من اكرث من     ☐☐☐☐

                سـنو`سـنو`سـنو`سـنو`    4800480048004800اكرث من اكرث من اكرث من اكرث من ☐☐☐☐        سـنو`سـنو`سـنو`سـنو`    4800480048004800- - - - 3601360136013601☐☐☐☐        ̀̀̀`سـنوسـنوسـنوسـنو    3600360036003600- - - - 2401240124012401☐☐☐☐

تصنيفات تصنيفات تصنيفات تصنيفات ما درجة امهية ما درجة امهية ما درجة امهية ما درجة امهية  - - - - 11111111

        املالبس اليت حتب ان تشرتهيا املالبس اليت حتب ان تشرتهيا املالبس اليت حتب ان تشرتهيا املالبس اليت حتب ان تشرتهيا 

        او احياPاو احياPاو احياPاو احياPPدراPدراPدراPدرا        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط        دامئادامئادامئادامئا        تصنيف املالبستصنيف املالبستصنيف املالبستصنيف املالبس

                                ))))غري رمسيةغري رمسيةغري رمسيةغري رمسية((((اكجوال اكجوال اكجوال اكجوال 

                                املالبس الرمسيةاملالبس الرمسيةاملالبس الرمسيةاملالبس الرمسية

                                مالبس لالحتفاالتمالبس لالحتفاالتمالبس لالحتفاالتمالبس لالحتفاالت
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        : : : : الشعبيةالشعبيةالشعبيةالشعبيةبس بس بس بس السلوك الرشايئ وGسـهتاليك  للمالالسلوك الرشايئ وGسـهتاليك  للمالالسلوك الرشايئ وGسـهتاليك  للمالالسلوك الرشايئ وGسـهتاليك  للمال: : : : الثالثالثالثالثالثالثالثالقسم القسم القسم القسم 

    ::::ما مصدر Gزساء الشعبية اليت تسـتخدميهناما مصدر Gزساء الشعبية اليت تسـتخدميهناما مصدر Gزساء الشعبية اليت تسـتخدميهناما مصدر Gزساء الشعبية اليت تسـتخدميهنا - - - - 12121212

        ))))متعدد اخلياراتمتعدد اخلياراتمتعدد اخلياراتمتعدد اخليارات((((

        هديةهديةهديةهدية☐☐☐☐        اجار اجار اجار اجار ☐☐☐☐        مشرتاةمشرتاةمشرتاةمشرتاة☐☐☐☐

اسـتعارة من Gقارب اسـتعارة من Gقارب اسـتعارة من Gقارب اسـتعارة من Gقارب     ☐☐☐☐

        او Gصدقاءاو Gصدقاءاو Gصدقاءاو Gصدقاء

        غري ذÄ، حدديغري ذÄ، حدديغري ذÄ، حدديغري ذÄ، حددي☐☐☐☐        ال اسـتخد¨اال اسـتخد¨اال اسـتخد¨اال اسـتخد¨ا☐☐☐☐

        قطعةقطعةقطعةقطعة________ ________ ________ ________ ::::مك يبلغ القطع اليت �يك من Gز`ء الشعبيةمك يبلغ القطع اليت �يك من Gز`ء الشعبيةمك يبلغ القطع اليت �يك من Gز`ء الشعبيةمك يبلغ القطع اليت �يك من Gز`ء الشعبية - - - - 13131313

        ؟؟؟؟سـنتني املاضيتنيسـنتني املاضيتنيسـنتني املاضيتنيسـنتني املاضيتنيال ال ال ال شعبية خالل شعبية خالل شعبية خالل شعبية خالل     ياز`ءياز`ءياز`ءياز`ءهل اشرتيت هل اشرتيت هل اشرتيت هل اشرتيت  - - - - 14141414
                الالالال☐☐☐☐        نعمنعمنعمنعم☐☐☐☐

        ::::برشابرشابرشابرشاهئهئهئهئاااا    ، ير، ير، ير، ير���� حتديد نوع املالبس اليت مقيت حتديد نوع املالبس اليت مقيت حتديد نوع املالبس اليت مقيت حتديد نوع املالبس اليت مقيتنعمنعمنعمنعم    44441111اذا اجلواب يف فرع اذا اجلواب يف فرع اذا اجلواب يف فرع اذا اجلواب يف فرع  - - - - 15151515

                للقطعة الواحدة xلشـيلكللقطعة الواحدة xلشـيلكللقطعة الواحدة xلشـيلكللقطعة الواحدة xلشـيلك((((    المثنالمثنالمثنالمثن        العددالعددالعددالعدد        از`ء نسائيةاز`ء نسائيةاز`ء نسائيةاز`ء نسائية

                                        ثوب مطرزثوب مطرزثوب مطرزثوب مطرز

                                        مطرزمطرزمطرزمطرز    جاكيتجاكيتجاكيتجاكيت

                                        مطرزمطرزمطرزمطرز    شالشالشالشال

                                        شـنطة مطرزةشـنطة مطرزةشـنطة مطرزةشـنطة مطرزة/ / / / حمحمحمحمفظةفظةفظةفظة

                                        اكسسورات تقليديةاكسسورات تقليديةاكسسورات تقليديةاكسسورات تقليدية

                                        ::::اخرى، حدداخرى، حدداخرى، حدداخرى، حدد

        ::::الشعبية يف املواقف التاليةالشعبية يف املواقف التاليةالشعبية يف املواقف التاليةالشعبية يف املواقف التالية    Gز`ءGز`ءGز`ءGز`ءفهيا فهيا فهيا فهيا     املرات اليت ارتدييتاملرات اليت ارتدييتاملرات اليت ارتدييتاملرات اليت ارتدييت    ييييكيف تقكيف تقكيف تقكيف تقميميميمي     - - - - 16161616

        ابداابداابداابدا                                                                        PدراPدراPدراPدرا        احياPاحياPاحياPاحياP        غالباغالباغالباغالبا        دامئادامئادامئادامئا        املناسـبة املناسـبة املناسـبة املناسـبة 

                                        حفالت الزواج حفالت الزواج حفالت الزواج حفالت الزواج 

                                        حفالت التخرجحفالت التخرجحفالت التخرجحفالت التخرج

                                        ))))يرÑ ذكر GعياديرÑ ذكر GعياديرÑ ذكر GعياديرÑ ذكر Gعياد((((Gعياد ا�ينية Gعياد ا�ينية Gعياد ا�ينية Gعياد ا�ينية 

                                        املهرجاPت الشعبيةاملهرجاPت الشعبيةاملهرجاPت الشعبيةاملهرجاPت الشعبية

                                        ا`م عاديةا`م عاديةا`م عاديةا`م عادية

                                        لعمللعمللعمللعملا`م اا`م اا`م اا`م ا

اذا اكن هناك مواقف اخرى تسـتخدم فهيا اذا اكن هناك مواقف اخرى تسـتخدم فهيا اذا اكن هناك مواقف اخرى تسـتخدم فهيا اذا اكن هناك مواقف اخرى تسـتخدم فهيا 

        ))))اللباس الشعيب يرÑ ذكرهااللباس الشعيب يرÑ ذكرهااللباس الشعيب يرÑ ذكرهااللباس الشعيب يرÑ ذكرها
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        العوامل املالعوامل املالعوامل املالعوامل املؤؤؤؤثرة عىل قراراك الرشايئثرة عىل قراراك الرشايئثرة عىل قراراك الرشايئثرة عىل قراراك الرشايئ: : : : الرابعالرابعالرابعالرابعالقسم القسم القسم القسم 

        الزي الشعيبالزي الشعيبالزي الشعيبالزي الشعيبسلوسلوسلوسلوككككِك ِك ِك ِك جتجتجتجتاه اه اه اه يف يف يف يف تتتتؤؤؤؤثر ثر ثر ثر اليت اليت اليت اليت درجة موافقتِكعىل ادرجة موافقتِكعىل ادرجة موافقتِكعىل ادرجة موافقتِكعىل امجلمجلمجلمجلل التالية و ل التالية و ل التالية و ل التالية و يرÑ التكرم بتيرÑ التكرم بتيرÑ التكرم بتيرÑ التكرم بتححححديد ديد ديد ديد 

        غري موافق بشدةغري موافق بشدةغري موافق بشدةغري موافق بشدة        غري موافقغري موافقغري موافقغري موافق        ددددحمحمحمحماياياياي        اوافق اوافق اوافق اوافق         اوافق بشدةاوافق بشدةاوافق بشدةاوافق بشدة        العوامل الثقافيةالعوامل الثقافيةالعوامل الثقافيةالعوامل الثقافية - - - - 1111

                                                ان الزي الشعيب الفلسطيين يعان الزي الشعيب الفلسطيين يعان الزي الشعيب الفلسطيين يعان الزي الشعيب الفلسطيين يعربربربرب عن هويتك عن هويتك عن هويتك عن هويتك    ييييتشعر تشعر تشعر تشعر     - - - - 1111

                                                ان المتسك xلزي الشعيب يعان المتسك xلزي الشعيب يعان المتسك xلزي الشعيب يعان المتسك xلزي الشعيب يعربربربرب عن المتسك xالرض عن المتسك xالرض عن المتسك xالرض عن المتسك xالرض    ييييتشعر تشعر تشعر تشعر     - - - - 2222

ًً للوطن للوطن للوطن للوطن    ييييتشعر تشعر تشعر تشعر     - - - - 3333                                                 ان ارتداء الزي الشعيب ان ارتداء الزي الشعيب ان ارتداء الزي الشعيب ان ارتداء الزي الشعيب جيجيجيجيعî اكرث ان.ءعî اكرث ان.ءعî اكرث ان.ءعî اكرث ان.ًءً

                                                اقتنائهاقتنائهاقتنائهاقتنائه    ان الزي الشعيب يشعرك xملتعة عند ارتدائه اوان الزي الشعيب يشعرك xملتعة عند ارتدائه اوان الزي الشعيب يشعرك xملتعة عند ارتدائه اوان الزي الشعيب يشعرك xملتعة عند ارتدائه او    ييييتشعر تشعر تشعر تشعر     - - - - 4444

                                                ان الزي الشعيب ان الزي الشعيب ان الزي الشعيب ان الزي الشعيب حيحيحيحيتوي عىل حس جامتوي عىل حس جامتوي عىل حس جامتوي عىل حس جاميليليليل        ييييتشعر تشعر تشعر تشعر     - - - - 5555

                                                ان الزي الشعيب يعان الزي الشعيب يعان الزي الشعيب يعان الزي الشعيب يعربربربرب عن ذوق رفيع عن ذوق رفيع عن ذوق رفيع عن ذوق رفيع    ييييتشعر تشعر تشعر تشعر     - - - - 6666

                                                معهمعهمعهمعهررررحيحيحيحيية يف التعامل ية يف التعامل ية يف التعامل ية يف التعامل شعورا xالشعورا xالشعورا xالشعورا xال    الزي الشعيب يعطيالزي الشعيب يعطيالزي الشعيب يعطيالزي الشعيب يعطياoي يرتدي اoي يرتدي اoي يرتدي اoي يرتدي ان ان ان ان     ييييتشعر تشعر تشعر تشعر     - - - - 7777

                                                الشعبية الشعبية الشعبية الشعبية جتجتجتجتعî اكرث قبوال لنفسكعî اكرث قبوال لنفسكعî اكرث قبوال لنفسكعî اكرث قبوال لنفسك    ارتداء Gز`ءارتداء Gز`ءارتداء Gز`ءارتداء Gز`ءان ان ان ان     ييييتشعر تشعر تشعر تشعر     - - - - 8888

                                                تعارض بني املالبس الشعبية واملوضة السائدةتعارض بني املالبس الشعبية واملوضة السائدةتعارض بني املالبس الشعبية واملوضة السائدةتعارض بني املالبس الشعبية واملوضة السائدةال ي ال ي ال ي ال ي     - - - - 9999

                                                تشعر ان الوان الزي الشعيب مجي�تشعر ان الوان الزي الشعيب مجي�تشعر ان الوان الزي الشعيب مجي�تشعر ان الوان الزي الشعيب مجي�    - - - - 10101010

                                                افضل افضل افضل افضل منمنمنمنط الزي الشعيب التقليدي احملافط الزي الشعيب التقليدي احملافط الزي الشعيب التقليدي احملافط الزي الشعيب التقليدي احملافظظظظ    - - - - 11111111

                                                ال يتعارض الزي الشعيب مع القمي ا�ينيةال يتعارض الزي الشعيب مع القمي ا�ينيةال يتعارض الزي الشعيب مع القمي ا�ينيةال يتعارض الزي الشعيب مع القمي ا�ينية    - - - - 12121212

تعاون، تعاون، تعاون، تعاون، اكلصدق، وال اكلصدق، وال اكلصدق، وال اكلصدق، وال ((((    ال يتعارض ارتداء الزي الشعيب مع Gخالق Gساسـيةال يتعارض ارتداء الزي الشعيب مع Gخالق Gساسـيةال يتعارض ارتداء الزي الشعيب مع Gخالق Gساسـيةال يتعارض ارتداء الزي الشعيب مع Gخالق Gساسـية    - - - - 13131313
        ) ) ) ) وGيثار وغريهاوGيثار وغريهاوGيثار وغريهاوGيثار وغريها

                                        

                                                ميكن اداء الفروض والعبادات xلزي الشعيب ميكن اداء الفروض والعبادات xلزي الشعيب ميكن اداء الفروض والعبادات xلزي الشعيب ميكن اداء الفروض والعبادات xلزي الشعيب     - - - - 14141414

                                                ارتداء الزي الشعيب يعطي مزيدا من الهيبة والنفوذارتداء الزي الشعيب يعطي مزيدا من الهيبة والنفوذارتداء الزي الشعيب يعطي مزيدا من الهيبة والنفوذارتداء الزي الشعيب يعطي مزيدا من الهيبة والنفوذ    - - - - 15151515

                                                ارتداء الزي الشعيب يعطي شارتداء الزي الشعيب يعطي شارتداء الزي الشعيب يعطي شارتداء الزي الشعيب يعطي ش���� قياد`  قياد`  قياد`  قياد`     - - - - 16161616

                                                املصممة بشلك فريداملصممة بشلك فريداملصممة بشلك فريداملصممة بشلك فريدياالز`ءالشعبية ياالز`ءالشعبية ياالز`ءالشعبية ياالز`ءالشعبية ب ب ب ب حت حت حت حت     - - - - 17171717

                                                عبية  عبية  عبية  عبية  جتجتجتجتعلين اكرث قبوال اج.عياعلين اكرث قبوال اج.عياعلين اكرث قبوال اج.عياعلين اكرث قبوال اج.عياالش الش الش الش     Gز`ءGز`ءGز`ءGز`ءارتداء ارتداء ارتداء ارتداء     - - - - 18181818

19191919 - - - -     àز`ء الشعبية بسهوG ميكن تنظيف ويك àز`ء الشعبية بسهوG ميكن تنظيف ويك àز`ء الشعبية بسهوG ميكن تنظيف ويك àز`ء الشعبية بسهوG ميكن تنظيف ويك                                                

                                                خالل اليومخالل اليومخالل اليومخالل اليومالشعبية لفرتة طوي� الشعبية لفرتة طوي� الشعبية لفرتة طوي� الشعبية لفرتة طوي� ميكن ارتداء Gز`ء ميكن ارتداء Gز`ء ميكن ارتداء Gز`ء ميكن ارتداء Gز`ء     - - - - 20202020

                                                ال ال ال ال ����خذ Gز`ء الشعبية وقت يف Gرتداء والتحضريخذ Gز`ء الشعبية وقت يف Gرتداء والتحضريخذ Gز`ء الشعبية وقت يف Gرتداء والتحضريخذ Gز`ء الشعبية وقت يف Gرتداء والتحضري    - - - - 21212121

                                                عاليةعاليةعاليةعاليةالشعبية عىل الشعبية عىل الشعبية عىل الشعبية عىل خشخشخشخشص ميî موارد مالية ص ميî موارد مالية ص ميî موارد مالية ص ميî موارد مالية     تدالالز`ءتدالالز`ءتدالالز`ءتدالالز`ء    - - - - 22222222

                                                الشعبية احلياة املدنية الشعبية احلياة املدنية الشعبية احلياة املدنية الشعبية احلياة املدنية     Gز`ءGز`ءGز`ءGز`ءتناسب تناسب تناسب تناسب     - - - - 23232323

                                                الشعبية احلياة القروية الشعبية احلياة القروية الشعبية احلياة القروية الشعبية احلياة القروية     Gز`ءGز`ءGز`ءGز`ءتناسب تناسب تناسب تناسب     - - - - 24242424

                                                احلياة اليومية احلياة اليومية احلياة اليومية احلياة اليومية الشعبية الشعبية الشعبية الشعبية     Gز`ءGز`ءGز`ءGز`ءناسب ناسب ناسب ناسب ت ت ت ت     - - - - 25252525
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                                                الشعبية العمل واجوائهالشعبية العمل واجوائهالشعبية العمل واجوائهالشعبية العمل واجوائه    Gز`ءGز`ءGز`ءGز`ءناسب ناسب ناسب ناسب ت ت ت ت     - - - - 26262626

                                                ية يعطهيا رونقا ية يعطهيا رونقا ية يعطهيا رونقا ية يعطهيا رونقا ممزيممزيممزيممزيااااارتداء الزي الشعيب يف Gحتفاالت واملهرجاPت الشعب ارتداء الزي الشعيب يف Gحتفاالت واملهرجاPت الشعب ارتداء الزي الشعيب يف Gحتفاالت واملهرجاPت الشعب ارتداء الزي الشعيب يف Gحتفاالت واملهرجاPت الشعب     - - - - 27272727

                                                يزيد من هبيزيد من هبيزيد من هبيزيد من هبججججة العرسة العرسة العرسة العرسارتداء الزي الشعيب يف حفالت الزواج ارتداء الزي الشعيب يف حفالت الزواج ارتداء الزي الشعيب يف حفالت الزواج ارتداء الزي الشعيب يف حفالت الزواج     - - - - 28282828

                                                ارتداء الزي الشعيب يعطي قوة يف  املظاهرات وGحتارتداء الزي الشعيب يعطي قوة يف  املظاهرات وGحتارتداء الزي الشعيب يعطي قوة يف  املظاهرات وGحتارتداء الزي الشعيب يعطي قوة يف  املظاهرات وGحتججججاجات ضد احملتلاجات ضد احملتلاجات ضد احملتلاجات ضد احملتل    - - - - 29292929

                                                ارتداء الزي الشعيب اثناء Gج.عات واللقاءات السـياسـية º تارتداء الزي الشعيب اثناء Gج.عات واللقاءات السـياسـية º تارتداء الزي الشعيب اثناء Gج.عات واللقاءات السـياسـية º تارتداء الزي الشعيب اثناء Gج.عات واللقاءات السـياسـية º تأأأأثري عىل القوة التفاوضية ثري عىل القوة التفاوضية ثري عىل القوة التفاوضية ثري عىل القوة التفاوضية     - - - - 30303030

                                                xملسxملسxملسxملسؤؤؤؤولية ولية ولية ولية جتجتجتجتاه الرتااه الرتااه الرتااه الرتاثثثث    الزي الشعيب عن شعوركِ الزي الشعيب عن شعوركِ الزي الشعيب عن شعوركِ الزي الشعيب عن شعوركِ     ئكِ ئكِ ئكِ ئكِ ارتداارتداارتداارتدايعيعيعيعربربربرب        - - - - 31313131

        

        غري موافق بشدةغري موافق بشدةغري موافق بشدةغري موافق بشدة        غري موافقغري موافقغري موافقغري موافق        حمحمحمحمايدايدايدايد        اوافق اوافق اوافق اوافق         اوافق بشدةاوافق بشدةاوافق بشدةاوافق بشدة        العوامل Gج.عيةالعوامل Gج.عيةالعوامل Gج.عيةالعوامل Gج.عية - - - - 2222

                                                لالز`ء الشعبيةلالز`ء الشعبيةلالز`ء الشعبيةلالز`ء الشعبية    ييييييييؤؤؤؤثر افراد العائ� عىل اختيار ثر افراد العائ� عىل اختيار ثر افراد العائ� عىل اختيار ثر افراد العائ� عىل اختيار  ....1111

                                                لالز`ء الشعبيةلالز`ء الشعبيةلالز`ء الشعبيةلالز`ء الشعبية    ييييGصدقاء دورا يف اختيار Gصدقاء دورا يف اختيار Gصدقاء دورا يف اختيار Gصدقاء دورا يف اختيار     يلعبيلعبيلعبيلعب ....2222

                                                لالز`ء الشعبيةلالز`ء الشعبيةلالز`ء الشعبيةلالز`ء الشعبية    يييياليئ عىل اختيار اليئ عىل اختيار اليئ عىل اختيار اليئ عىل اختيار ييييؤؤؤؤثر زمثر زمثر زمثر زم ....3333

                                                لالز`ء الشعبيةلالز`ء الشعبيةلالز`ء الشعبيةلالز`ء الشعبية    ييييييييؤؤؤؤثر الرثر الرثر الرثر الرؤؤؤؤساء او املسساء او املسساء او املسساء او املسؤؤؤؤولني يف العمل عىل اختيار ولني يف العمل عىل اختيار ولني يف العمل عىل اختيار ولني يف العمل عىل اختيار  ....4444
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من من من من %%%%    5555قدرة، وميكنين ان انفق قدرة، وميكنين ان انفق قدرة، وميكنين ان انفق قدرة، وميكنين ان انفق الالالال�ي �ي �ي �ي                                     ☐☐☐☐        ال يوجد �ي قدرةال يوجد �ي قدرةال يوجد �ي قدرةال يوجد �ي قدرة                        ☐☐☐☐
        دخدخدخدخيليليليل او اقل او اقل او اقل او اقل

- - - - %%%%    6666قدرة، وميكنين ان انفق من قدرة، وميكنين ان انفق من قدرة، وميكنين ان انفق من قدرة، وميكنين ان انفق من الالالال�ي �ي �ي �ي     ☐☐☐☐
        من دخمن دخمن دخمن دخيليليليل%%%%    10101010

من من من من %%%%    15151515- - - - %%%%    11111111قدرة، وميكنين ان انفق من قدرة، وميكنين ان انفق من قدرة، وميكنين ان انفق من قدرة، وميكنين ان انفق من الالالال�ي �ي �ي �ي ☐☐☐☐
        دخدخدخدخيليليليل

- - - -     %%%%�15151515ي قدرة، وميكنين ان انفق من �ي قدرة، وميكنين ان انفق من �ي قدرة، وميكنين ان انفق من �ي قدرة، وميكنين ان انفق من     ☐☐☐☐
        من دخمن دخمن دخمن دخيليليليل        20202020%%%%

من من من من %%%%    �20202020ي القدرة، وميكنين ان انفق اكرث من �ي القدرة، وميكنين ان انفق اكرث من �ي القدرة، وميكنين ان انفق اكرث من �ي القدرة، وميكنين ان انفق اكرث من     ☐☐☐☐
        دخدخدخدخيليليليل

        

        ::::اسـتطالع رأياسـتطالع رأياسـتطالع رأياسـتطالع رأي: : : : السادسالسادسالسادسالسادسالقسم القسم القسم القسم 

        ::::يرÑ التكرم بتيرÑ التكرم بتيرÑ التكرم بتيرÑ التكرم بتححححديد درجة موافقتك عىل اديد درجة موافقتك عىل اديد درجة موافقتك عىل اديد درجة موافقتك عىل امجلمجلمجلمجلل التالية حسب رأيكِ ل التالية حسب رأيكِ ل التالية حسب رأيكِ ل التالية حسب رأيكِ 

اوافق اوافق اوافق اوافق         اسـتطالع رأياسـتطالع رأياسـتطالع رأياسـتطالع رأي
        بشدةبشدةبشدةبشدة

غري موافق غري موافق غري موافق غري موافق         غري موافقغري موافقغري موافقغري موافق        حمحمحمحمايدايدايدايد        اوافق اوافق اوافق اوافق 
        بشدةبشدةبشدةبشدة

                                                ان ترى اثراان ترى اثراان ترى اثراان ترى اثراًًًً للرتا للرتا للرتا للرتاثثثث عىل املالبس املدرسـية سواء اكنوا بنات او اوالد عىل املالبس املدرسـية سواء اكنوا بنات او اوالد عىل املالبس املدرسـية سواء اكنوا بنات او اوالد عىل املالبس املدرسـية سواء اكنوا بنات او اوالد    حتيبحتيبحتيبحتيب - - - - 1111

                                                ت.ت.ت.ت.ىشىشىشىش مع املوضة مع املوضة مع املوضة مع املوضة    يان ترتدي Gز`ء الشعبية اليتيان ترتدي Gز`ء الشعبية اليتيان ترتدي Gز`ء الشعبية اليتيان ترتدي Gز`ء الشعبية اليتحتب حتب حتب حتب  - - - - 2222

                                                اذا اذا اذا اذا ككككنيت تعمنيت تعمنيت تعمنيت تعميليليليل، حتيب ان ترتدي از`ء حتمل اثر من الرتا، حتيب ان ترتدي از`ء حتمل اثر من الرتا، حتيب ان ترتدي از`ء حتمل اثر من الرتا، حتيب ان ترتدي از`ء حتمل اثر من الرتاثثثث     - - - - 3333

                                                فلسطنيفلسطنيفلسطنيفلسطني    ووووممممممممثثثثيليليليل    السـياسـيةالسـياسـيةالسـياسـيةالسـياسـية    النخبةالنخبةالنخبةالنخبة    مالبسمالبسمالبسمالبس    عىلعىلعىلعىل    الرتاالرتاالرتاالرتاثثثث    منمنمنمن    اثرااثرااثرااثرا    تريتريتريتري    انانانان    حتيبحتيبحتيبحتيب - - - - 4444

                                                            

    هل �يِك اي مالحظات حول Gستبانة او موضوع البحثهل �يِك اي مالحظات حول Gستبانة او موضوع البحثهل �يِك اي مالحظات حول Gستبانة او موضوع البحثهل �يِك اي مالحظات حول Gستبانة او موضوع البحث

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

    ☺☺☺☺    شكرا لوقتكِ شكرا لوقتكِ شكرا لوقتكِ شكرا لوقتكِ                                                                         
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  توزيع العينة حسب العوامل الديمغرافية): 3.2(جدول 

��J?;�النسبة المئوية التكرارات المستوى ا (%) 

�;
��
ا

 

 3.8 15 عاما 18اقل من 
18-25 179 44.8 
26-30 78 19.5 
31-35 43 10.8 
36-40 28 7.0 
41-45 20 5.0 
46-50 19 4.8 

 4.5 18 عاما 50اكثر من  

#
�

;�
ا

 

 20.0 80 رام اهللا
 26.0 104 القدس

 13.0 52 بيت لحم
 41.0 164 الخليل

>ع
�

  �
%#
;�
ا

 

 76.25 305 مدينة
 19.5 78 قرية
 4.25 17 مخيم

�
�L
ا�

  
 

�
�
�;
?(
ا�

 

 54.0 216 عزباء
 41.3 165 متزوجة
 2.3 9 مطلقة
 2.5 10 ارملة


د
�

  
 

5�
���
;�
ا

 

 64.0 256 ال احد
 6.25 25 احد فقطو

"2-3" 60 15.0 
 14.75 59 او اكثر 4

ى
<?
H
;�
ا

  
 

+
;�
��
ا�?

 

 13.5 54 توجيهي فما دون
 16.0 64 دبلوم

 61.25 245 بكالوريوس
 9.25 37 ستيرجما

ي
N�
ع ا
�%
��
ا

  
 

OA
 5
��;
��

 

 48.75 195 ال اعمل
 21.5 86 القطاع الخاص
 18.0 72 القطاع الحكومي

NGOs 40 10.0 
  1.75 7 عمل خاص
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!1

�
ا

  
 

ي
�0
�
ا�

 

 57.25 229 شيقل 2000اقل من 
2000-4000 128 32.0 
4001-6000 28 7.0 
6001-8000 6 1.5 

 8001-10000 2 .5 
 1.75 7 شيقل 10000اكثر من 

  

  توزيع افراد العينة حسب مرات شراء المالبس بشكل عام ومتوسط االنفاق عليها): 3.3(جدول 

 ا���1اف ا����ري ا�(	"! ا���5  

ء 
�ا
#
ب �

ه�
0�
ت ا

�ا
* 
@A

��
*

B
8C
��
ا

 

��
T ��ة آ� 	B!اء ا��	 U'�� 29.0% 0.45433 

U�� ���4�80 ا� T
B!اء ا��	 U'�� 28.8% 0.45316 


�ا�� آ�  �� T
B!اء ا��	 U'��
1'� 

15.8% 0.36473 

 ��0'#
T آ� اB!اء ا��	 U'�� 10.8% 0.31014 


T �% ا�!�8#�ت ��B!اء ا��	 U'
U�� او ا@���9@ت او ا@��0د 

5.8% 0.23309 


BD Tل ���ة B!اء ا��	 U'��
 ا��B��8ت

5.3% 0.22331 


T آ� ا#'عB!اء ا��	 U'�� 4.8% 0.21297 

 �
��
ق 
��
��
@ ا
A
��
*

���
)A
 B

8C
��
ا

 
501-1200 � K(P H4$X 32% .46510 

1201-2400 � K(P H4$X 19% .39476 
2401-3600 � K(P H4$X 17% .37389 
3601-4800 � K(P H4$X 15% .35254 

  52 � K(P H4$X 10% .30038 � 4800اآ\
500 � K(P H*او ا H4$X 8% .27163 

  

  توزيع افراد العينة حسب درجة التصنيفات التي تحب شرائها): 3.4(جدول 


T ا��% �54 ان B!�9�8ت ا�E� در��
�� ا�!�أة�)��� 

دا/,� 
(%) 

 `PKE2
(%) 

ا?<=�اف  ا&,PKE` (%)<�درا 
 ا&,+$�ري

ا?<=�اف 
 ا&,+$�ري

($CAD آ�)>ال �;Bدا/,� 66790. 2.4950 9.75 31.00 59.25 )��� ر 

�;Bر CAD$ 20.50 47.80 31.80 1.8875 .71493 `PKE2 
 <�درا SD� CAD$ 8.00 33.00 59.00 1.4900 .64104?���ت
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  توزيع افراد العينة حسب درجة التصنيفات التي تحب شرائها) 3.5(جدول 

 �22*�E�	
 ا�?�Gارات *�Fر ا�ز��ء ا�#�"! ا��: �H#�ا 
�0$
T?B28.8 140 � ا% 

 %37.4 182 $�?�اة 
 %8.4 41 ا)�ر
�
 %9.1 44 ه


.�ءUرة $5 ا�.�رب او ا���?B14.4 70 ا% 
 %1.9 9 ��� ذ� 
 %100.0 486 ا�!/!'ع

  

  توزيع افراد العينة حسب عدد قطع االزياء الشعبية التي يملكنها): 3.6(جدول 

 !��2I ا���أة��د G 7 ا�ز��ء ا�#�"��
 ا�?�Gارات ا��: �H#�ا 
!-K  ? 186 46.5 

1 77 19.3 

2 62 15.5 

3 35 8.8 

4 11 2.8 

5 13 3.3 

6 6 1.5 

7 1 .3 

8 1 .3 

10 5 1.3 

11 1 .3 

18 1 .3 

25 1 .3 

  

  توزيع افراد العينة حسب شراء االزياء الشعبية خالل السنتين الماضيتين): 3.7(جدول 

 Jه5 ا>���Mِ از��ء >�"! CLل ا�	(�
J؟�Nا��� 

 ا�?�Gارات�H#�ا 

                          ?  300         75.0      

                         W+> 100         25.0      
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  توزيع افراد العينة حسب تقييمها الستخدام االزياء الشعبية حسب المواقف االجتماعية): 3.8(جدول 

  X.ا�;>ا
�� ا�)?;�


ا ��درا ا����S  ����� دا,;�Aا  EB<?;�ا
+A�HL�ا 

ا���Lاف 
 ا�;���ري

Z���?�ا 

 ��درا D�S 6.5 8.8 18.8 11.3 54.8 2.0100 1.29386ت ا�*واج

ا D�S 3.5 4.8 7.3 11.5 73.0 1.8100 1.20729ت ا�?�TجAا 
�#�

ا 1.04926 1.5425 62.3 11.0 12.3 6.5 8.0 ا����د ا�Aا 
 ��درا 1.30858 1.8700 61.3 14.3 11.8 7.8 5.0 $�0)���ت ����
 
ا 925766. 1.51000 71.5 13.0 9.3 5.5 0.8 ا��م ��د�Aا 

ا 60389. 1.2150 86.5 7.3 4.5 1.8 0.0 ا��م  ا��;!Aا 

  

  توزيع افراد العينة حسب عدد قطع االثواب التي اشترينها السنتين الماضيتين): 3.9(جدول 


د .%\ ا��  ا�?�Gارات ةب $%�زا3>�H#�ا 
0  329 82.3 
1 44 11 
2 20 5 
3 5 1.3 
4 1 0.3 
5 1 0.3 

 100 400 ا�;[;>ع
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  افراد العينة حسب اثمان االثواب المطرزة التي اشترينها السنتين الماضيتينتوزيع ): 3.10(جدول 

  ا�?�Gارات 3;5 ا�6>ب�H#�ا 
0 329 82.3 

100 2 0.5 

140 1 0.3 
150 2 0.5 
200 2 0.5 

250 6 1.5 
300 2 0.5 
350 1 0.3 

400 3 0.8 
450 1 0.3 
500 8 2 

600 2 0.5 
700 4 1 
750 2 0.5 

800 3 0.8 
900 1 0.3 

1000 12 3 

1100 1 0.3 
1200 2 0.5 
1500 1 0.3 

1600 1 0.3 
1800 2 0.5 
2100 1 0.3 

2200 2 0.5 
2300 1 0.3 
2500 2 0.5 

3000 2 0.5 
3200 1 0.3 
5300 1 0.3 

5400 1 0.3 
5500 1 0.3 

 100 400 ا�;[;>ع
  

  ع الجاكيت المطرز التي اشترتها السنتين الماضيتينتوزيع افراد العينة حسب عدد قط): 3.11(جدول 

د .%\ )�آ�& $%�ز �  ا�?�Gارات �H#�ا 

0 387 96.8 

1 10 2.6 
2 2 0.5 

8 1 0.3 
 100 400 ا�;[;>ع
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  توزيع افراد العينة حسب ثمن الجاكيت المطرز التي اشترينها السنتين الماضيتين): 3.12(جدول 
  اراتا�?�G 3;5 ا�[�آ�& ا�;%�زة�H#�ا 

0 388 97 
90 1 0.3 

120 1 0.3 
150 2 0.5 
200  4 1 
250 1 0.3 
300 1 0.3 
500 2 0.5 

 100 400 ا�;[;>ع
  

  توزيع افراد العينة حسب عدد قطع الشاالت المطرزة التي اشترينها السنتين الماضيتين): 3.13(جدول 

د .%\ ا����ت ا�;%�زة �  ا�?�Gارات �H#�ا 

0 353 88.3 
1 33 8.3 
2 8 2 
3 5 1.3 
6 1 0.3 

 100 400 ا�;[;>ع
  

  توزيع افراد العينة حسب ثمن الشال المطرز التي اشترينها السنتين الماضيتين): 3.14(جدول 
  ا�?�Gارات ا�;%�زة 3;5 ا���ل�H#�ا 

0 353 88.3 
20 1 0.3 
25 1 0.3 
35 1 0.3 
40 1 0.3 
50 3 0.8 
70 3 0.8 
80 2 0.5 
90 1 0.3 

100 7 1.8 
120 3 0.8 
130 2 0.5 
140 1 0.3 
150 5 1.3 
155 1 0.3 
180 3 0.8 
200 4 1 
250 5 1.3 
300 3 0.8 

 100 400 ا�;[;>ع
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  توزيع افراد العينة حسب عدد قطع المحافظ او الشنط المطرزة  التي اشترينها السنتين الماضيتين): 3.15(جدول 


د .%\ ا��L;^/�  اوE#��ارات $%�زة ا�G?�ا  �H#�ا 

0 349 87.3 
1 44 11 
2 5 1.3 
3 2 0.5 

 100 400 ا�;[;>ع

  

  توزيع افراد العينة حسب ثمن المحفظة او الشنطة المطرزة التي اشترينها السنتين الماضيتين): 3.16(جدول 

  او ا��#%_�L;�ارات المطرزة3;5 ا�G?�ا  �H#�ا 

0 349 87.3 
10 1 0.3 
20 2 0.5 
25 2 0.5 
30 5 1.3 
35 2 0.5 
40 5 1.3 
45 2 0.5 
50 10 2.5 
55 2 0.5 
60 3 0.8 
70 3 0.8 
75 2 0.5 
80 1 0.3 

100 6 1.5 
130 1 0.3 
200 2 0.5 
250 1 0.3 
300 1 0.3 

 100 400 ا�;[;>ع
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  ورات المطرزة التي اشترينها السنتين الماضيتينتوزيع افراد العينة حسب عدد قطع االكسس): 3.17(جدول 


د .%\ اآHH>رات $%�زة�  ا�?�Gارات �H#�ا 
0 363 90.8 
1 14 3.5 
2 9 2.3 
3 6 1.5 
4 1 0.3 
5 3 0.8 

10 1 0.3 
12 1 0.3 
20 1 0.3 
30 1 0.3 

 100 400 ا�;[;>ع

  

  المطرزة التي اشترينها السنتين الماضيتينتوزيع افراد العينة حسب اثمان االكسسورات ): 3.18(جدول 

  ا�?�Gارات االكسسورات المطرزة3;5 �H#�ا 

0 362 90.5 
10 2 0.5 
15 1 0.3 
20 2 0.5 
25 3 0.8 
30 7 1.8 
35 2 0.5 
40 5 1.3 
45 1 0.3 
50 4 1 
55 1 0.3 
70 2 0.5 
75 1 0.3 

100 3 0.8 
150 1 0.3 
200 1 0.3 
300 1 0.3 
400 1 0.3 

 100 400 ا�;[;>ع
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  توزيع افراد العينة حسب اثمان االصناف االخرى التي اشترينها السنتين الماضيتين): 3.19(جدول 
  ا�?�Gارات ا�6;5�H#�ف   ا�#Uع ا�<�

 ا��1ى

0 386 96.5   

 ��X94 �'ال  0.005 2 60


8>�'ن 	$#% 0.02 8 120 


�'زة �>�زة 0.005 2 150 

300 1 0.003 �Y

T دB� 

350 1 0.002 ��9<� ��#$	 T
B� 

   100 400 ا�;[;>ع
  

  ترتيب العوامل الثقافية حسب درجة الموافقة): 4.5(جدول 

!;��Oا���ا*5 ا�  EB<?;�ا
+A�HL�ا 

ا���Lاف 
 ا�;���ري

 در)
 ا�;>ا/�

 bE K58 ه �@+  D($Q%)I&ا D@+d&ي اe&ي ان ا�+dC 4.2650 .92570  R� d3!ةK2ا
 D&�,- .� f)8 يKE=  D@+d&ي اe&ي ان ا�+dC 4.2275 .85591 ة!d3 R� K2ا

�)$,- D@+d&ي اe&ان اK&ان ا �+dC 4.2275 .78568 ة!d3 R� K2ا
�  +�A$Q رو<e$,2 �4ا$@+d&ت ا�>�-�A,&ت وا?�IE�?ا D� D@+d&ي اe&اء ا!Cة 94997. 4.2175 ار!d3 R� K2ا

@+d&ي اe&اء ا!Cرض ار�+E  ? �$P�P?12 ا?":ق ا D)ه��$hون، وا? \�ر و�+E&ق، وا!S&88561. 4.1875 )آ� R� K2ا
� 58 ا&b%,E �3?رض @+  D@+d&ي اe&�3 b%,E&ي ان ا�+dC 4.1575 .96697 R� K2ا

� K2ا�E  ? 4.1125 .99111 R+�رض ا&eي ا&D@+d 12 ا&W$4 ا&! )$
 1$�� 58 ذوق ر@+  D@+d&ي اe&ي ان ا�+dC 4.0750 .91459 R� K2ا

! �� HZd3 �,,S,&ا �$@+d&ا?ز �ء ا D@=C 4.0650 .97115 R� K2ا
�� ا&=$�ة ا&4�و $@+d&ا?ز �ء ا iP�(C 4.0050 .90111 R� K2ا

�اثE&ا ���C �� ارC!ا/bِ ا&eي ا&K+X 58 D@+dرِك k%,&�3و&$@+  1.02489 3.9150 R� K2ا
�ي ان ارC!اء ا&eي ا&  D@+d�b)+ اآ\� ا +dC56K)& ًء�,E> 3.8450 1.09954 R� K2ا

D@+d&ي اe&�3 وض وا&+@�دات�I&5 اداء اZ,  3.8325 1.04747 R� K2ا
 m/�(E*او ا m/ا!C8)! ار �+E,&�3 ك�+d  D@+d&ي اe&ي ان ا�+dC 3.8175 1.05688 R� K2ا

HE=,&ا !n ت�-��E�?ات وا� K2ا�R 1.10101 3.8175 ارC!اء ا&eي ا&K* DQ+  D@+dة �D  ا&,�Bه
� ا&+�س �A3 52 ! e  واجe&ت ا:I� D� D@+d&ي اe&اء ا!C1.14651 3.7425 ار R� K2ا

p� K2ا�R 1.04347 3.6700 ا�Hq <,` ا&eي ا&D@+d ا&4E($!ي ا&,=�
�$nو�IE&ة اK4&ا f)8 �$rsC m& �$P�$%&�8ت وا&(�4ءات ا�,E-?ء ا�(rا D@+d&ي اe&اء ا!C1.16546 3.4900 ار R� K2ا

� وا&)KIذارC!ا@$A&ا 52 ا! e2 DQ+  D@+d&ي اe&1.08800 3.4350 ء ا R� K2ا
m+2 H2�+E&ا D� ��ي ان ا&tي  �C!ي ا&eي ا&K+X DQ+  D@+dرا �3?ر =$+dC 3.4275 1.05238 R� K2ا

� ا&%�/!ةnK,&وا �$@+d&رض 3$5 ا&,:3. ا�+E  ? 3.3025 1.13101 ! �=2 
�D ا? T*و �$@+d&ا?ز �ء ا t"�C ?�$q=E&اء وا!C2=� ! 1.16755 3.2650 ر 

 2=� ! 1.06894 3.2650 ارC!اء ا&eي ا&ZX DQ+  D@+d: *$�د �
b%I(& ?K@* �� C�b)+ اآ\$@+d&اء ا?ز �ء ا!Cي ان ار�+dC 3.0900 1.08851 ! �=2 

�$8�,E-ا ?K@* ��  C�D()+ اآ\$@+d&اء ا?ز �ء ا!C2=� ! 1.03055 3.0250 ار 
u$B(C 5Z,  �&KA%3 �$@+d&ا?ز �ء ا D2=� ! 1.08989 3.0100 وآ 

�� ا&=$�ة ا&,!<$$@+d&ا?ز �ء ا iP�(C 2.9950 1.11718 ! �=2 
�$&�8 �� K2 b),  v7X f)8ارد �2&$$@+d&ل ا?ز �ء ا!C 2.9175 1.16149 ! �=2 

� ":ل ا&$Kم) K6 ة�EI& �$@+d&اء ا?ز �ء ا!C5 ارZ,  2.9100 1.11130 ! �=2 
C�$2K$&ا&=$�ة ا �$@+d&ا?ز �ء ا iP�( 2.8800 1.00405 ! �=2 

m/اK-وا H,+&ا �$@+d&ا?ز �ء ا iP�(C 2.5225 1.03788 R�� K2ا$h 
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  ترتيب العوامل االجتماعية حسب درجة الموافقة) 4.6(جدول 

!�ا�;?>EB  ا���ا*5 ا�)���
+A�HL�ا 

ا���Lاف 
 ا�;���ري

 در)
 ا�;>ا/�

D),8 ن�Z2 �rk  �$@+d&ري &:ز �ء ا�$E"ا f)8 3.1350 1.19807 ! �=2 
�$@+d&ري &:ز �ء ا�$E"ا f)8 D),8 �+$@6 �rkC 3.1250 1.17381 ! �=2 

�ض D)8 D),8  ا?&eEام e3ي 2+5$I  3.0625 1.27776 ! �=2 
�$@+d&ري &:ز �ء ا�$E"ا D� i+)  3.0450 1.10500 ! �=2 ا?w!*�ء دورا 

�اد ا&+�/�� اrk                     �$@+d&ري &:ز �ء ا�$E"ا f)8 �) 2.9950 1.15902 ! �=2 
�$@+d&ري &:ز �ء ا�$E"ا f)8 D/:2ز �rk  2.9275 1.08867 ! �=2 

�$@+d&ري &:ز �ء ا�$E"ا f)8 ى�� ا&\�4��ت ا?"rkC 2.9200 1.14099 ! �=2 
� ا&)�Kم وا&,�dه$� ا&K$($Q%)Iن f)8 ا"E$�ري &:زrk �$@+d&2=� ! 1.17510 2.7600  �ء ا 

�$@+d&ري &:ز �ء ا�$E"ا f)8 H,+&ا D�� ا&�ؤ�Pء او ا&,%kو&5$ rk  2.6375 1.08814 ! �=2 
�$@+d&ري &:ز �ء ا�$E"ا f)8 �$P�$%&ا �� ا&)7@rkC 2.5875 1.05837 R�� K2ا$h 

d&ري &:ز �ء ا�$E"ا f)8 نK($($Q%)I&ا �$h �� ا&)�Kم وا&,�dه$rk �$@+ 2.5450 1.09360 R�� K2ا$h 

  

  ترتيب العوامل ذات العالقة بمحددات الشراء حسب درجة الموافقة): 4.7(جدول 

ا�;?>EB  ا���ا*5 ذات ا��GC! �1�8دات ا�#�اء
+A�HL�ا 

ا���Lاف 
 ا�;���ري

 در)
 ا�;>ا/�

D/ا�d&ارِك ا�* D��ة &(eي ا&D@+d دورا �KE,&ان اK&?ا i+)C 4.1775 .88485 R� K2ا
D/ا�d&ارِك ا�* D� K2ا�K- i+)C 4.0900 .95613 Rدة ا&=$�آ� وا&e)& H$SIEي ا&D@+d دروا 

                        D/ا�d&ارِك ا�* D� K2ا�K- i+)C 4.0525 .93377 Rدة "�2� ا&4,�ش &(eي ا&D@+d دورا 
 D-ا&�7ر �AB,&ا i+) )H �E%&ا) ا�d&ارِك ا�* D� K2ا�e)&D/ 4.0475 .98878 Rي ا&D@+d دورا 

D/ا�d&ارِك ا�* D� K2ا�i+)  4.0275 .89372 R 2(,. ا&4,�ش &(eي ا&D@+d دورا 
D/ا�d&ارِك ا�* D�� دورا $@+d&ا?ز �ء ا D� �� ا&�ا�rkC 3.9900 .93920 R� K2ا

D/ا�d&ارِك ا�* D��  !و � دورا $@+d&1 ا?ز �ء ا(w �4 �6 i+)  3.9625 .94516 R� K2ا
+)CD/ا�d&ارِك ا�* D�� &HZd ا&�%W دورا $@+d&ا?ز �ء ا �@P�(2 i 3.9025 1.00025 R� K2ا

D/ا�d&ارِك ا�* D�� دورا $@+d&ا&,:3. ا �+P �rk  3.8850 1.05097 R� K2ا
��$h f)8 m()$qIC Hه �nK,&12 ا �$X�,C �� اآ\$@+d&ا&,:3. ا T=@w1.09279 3.7425 اذا ا R� K2ا

 1(w �4 �6 i+)  D/ا�d&ارِك ا�* D�� �3&,�آ$)� دورا $@+d&1.00898 3.7225 ا?ز �ء ا R� K2ا
��$h f)8 m()$qIC Hه �A$@d&ى ا�� ا?ز �ء ا?"+%& m3�d2 4($!يE&ي اe&ا �+P z@w1.13562 3.4400 اذا ا R� K2ا

� 58 ا&+KاH2 ا?"�ىB(&ا {G3 m �EdC HA� ��$h 52 v"4($!ي ارE&ي اe&ا ��KC 2=� ! 1.17095 3.1575 اذا 
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  ترتيب العوامل البيئية المحيطة حسب درجة الموافقة): 4.8(جدول 

! ! ا��1Qا�;?>EB  ا���ا*5 ا�"
+A�HL�ا 

ا���Lاف 
 ا�;���ري

 در)
 ا�;>ا/�

�اثE&�3 b%,E&�3 رِكK+X D�� ا&�4C DEم $rا�E&ا&,+�رض ا �rkC 3.4575 1.22144 R� K2ا
�ي دوراAd&ا bِ)"د �rk                               D@+d&ي اe)& D/ا�d&ارِك ا�* D� 3.4500 1.33678 R� K2ا

�اثE&�3 b%,E&�3 رِكK+X D�� ا&�4C DEم $@+d&ت ا�>�-�A,&ا �rkC 3.4175 1.21939 R� K2ا
 m3 b%,E&ورة ا�nاث و�E&ا �� اه,$�� وزارة ا&\�4Qd>ت وا�$&�+��ز @C 3.3350 1.23149 ! �=2 

 1�dC�8K(E,&ا2| ا��اث 52 ":ل ا&@E&�3 b%,E&ا f)8 � 2=� ! 1.19201 3.2125 ا&,Pk%�ت ا?$2:8
 �8K(E,&ا2| ا��اث 52 ":ل ا&@E&�3 b%,E&ا f)8 اث�E&ع ا�Q* D� � dC 3.1450 1.19270 ! �=2�1 ا&,Pk%�ت ا&+�2(

�$,$)+E&اد اK,&اث 52 ":ل ا�E&�3 b%,E&ا f)8 �$,$)+E&ت ا�%Pk,&1 ا�dC ��و�Q,&2=� ! 1.26324 3.1350 ا 
�$,$)+E&ت ا:���اث 52 ":ل ا&E&�3 b%,E&ا f)8 �$,$)+E&ت ا�%Pk,&1 ا�dC 3.1250 1.26030 ! �=2 

�ات وا&I+�&$�ت n�=,&اث 52 ":ل ا�E&�3 b%,E&ا f)8 �$,$)+E&ت ا�%Pk,&1 ا�dC 3.1125 1.26445 ! �=2 
C DE&ا �$@+d&ت ا�>�-�A,&رة ا� e3 D,EACbE( !2 D� 2=� ! 1.19519 2.9900 �4م 

bE( !2 D�� ا&�4C DEم $rا�E&رة ا&,+�رض ا� e3 D,EAC 2.8850 1.22700 ! �=2 
 �$3�G&ا �Iq&ا D� u��E,&رة ا� e3 D,EAC 2.3250 1.12808 R�� K2ا$h 

bE( !2 �4م "�رجC DE&ا �$rا�E&رة ا&,+�رض ا� e3 D,EAC 2.2825 1.08195 R�� K2ا$h 
D,EAC bE( !2 �4م "�رجC DE&ا �$@+d&ت ا�-�A,&رة ا� e3 2.2600 1.10247 R�� K2ا$h 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


