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  الملخص
  

 جاتمنت تجاه الفلسطيني للمستهلك الشرائي السلوك على المؤثرة العوامل معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 معدل ارتفاع    األخيرة، السنوات في لوحظ فقد ،)واألجنبية اإلسرائيلية( والمستوردة المحلية األلبان

 من% 36 وصلت التي الطعام مجموعة على اإلنفاق نسبة وازدياد الشرائية، القدرة وضعف التضخم،
 ومن خاص، بشكل إسرائيل من األلبان منتجات من الواردات حجم وتزايد  للفرد، الكلي اإلنفاق إجمالي
 األراضي في األلبان لمنتجات مصنعا 51 وجود من الرغم علىو عام، بشكل األخرى العربية الدول

 المستوردة المنتجات نحو ايجابي اتجاه يحمل زال ما الفلسطيني المستهلك أن إال الفلسطينية،
 المنتجات ويفضل يميل يجعله الذي مراأل الوطنية، المنتجات نحو سلبي واتجاه ،)واألجنبية اإلسرائيلية(

 صفاتهم الختالف ورغباتهم المستهلكين  سلوك في تفاوت فهناك ،منها اإلسرائيلية خاصة المستوردة
 والعوامل للفرد االستهالكي السلوك طبيعة حول معلومات فتوفير وقناعاتهم، ودوافعهم الشخصية

 كما والطلب، العرض عمليتي في والمستهلكين المنتجين من كل تخدم ،الشرائي قراره على المؤثرة
 على القدرة ميزة وإكسابه المحلي، المنتج لدعم الناجعة   السياسات رسم في القرار صانعي تساعد

  .واحتياجاتهم المستهلكين ورغبات والخصائص المنتجات فيه تتعدد سوق ظل في المنافسة

  

 الحصول تم التي الثانوية البيانات: على مدتاعت فقد الدراسة أهداف تحقق التي المعلومات ولجمع 
 الصناعات واتحاد الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز في متمثلة المختصة الجهات من عليها

 من الفترة خالل عليها الحصول تم التي األولية البيانات أما الفلسطينية، التجارية الغرف واتحاد الغذائية،

 استبانه 450 ،كما وزعتالشخصية المقابالت: طريق عن ،2011 يناير شهر وحتى ،2010أيار شهر
 بما الطبقية العشوائية العينة على باالعتماد العينة حجم اختيار وتم ، الغربية الضفة محافظات كافة على

 .الغربية الضفة في محافظة كل في األسر وعدد يتناسب

  

 القرار على المحافظة تأثير المختلفة حصائيةاإل األساليب باستخدام البيانات وتحليل معالجة خالل وتبين
 على لألسرة الشهري الدخل مستوى وتأثير واألجنبية، واإلسرائيلية المحلية األلبان لمنتجات الشرائي
 كان كما، األجنبية المنتجات استهالك على األسرة في العاملين وتأثير المحلية، المنتجات على اإلنفاق
 رضا تبين كما والمستوردة، المحلية األلبان منتجات استهالك على تأثير المنتج وتصميم لسمات
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 التي األجنبية المنتجات عن رضاه وعدم حاجاته، وتشبع تلبي التي اإلسرائيلية المنتجات عن المستهلك
 لمنتجات الشرائي القرار اتخاذ عند الشخصية والمعرفة بالسعر المستهلك يهتم حين في حاجاته، تشبع ال

 اإلسرائيلية األلبان منتجات لمستهلك الشرائي السلوك على سلبي تأثير لإلعالن وكان لمحلية،ا األلبان
 صالحية مدة عامل وكان المحلية، األلبان لمنتجات الشرائي سلوكه على ايجابي وتأثير واألجنبية،

 حظيت وقد والمستوردة، المحلية األلبان لمنتجات الشرائي القرار على تأثيرا العوامل أكثر المنتج
  .األجنبية ثم ومن المحلية، األلبان منتجات تليها إنفاق، نسبة بأعلى اإلسرائيلية األلبان منتجات

  

بتطوير منتجات  توصي الدراسة بأن يقوم المنتجون: الدراسة إليها توصلت التي التوصيات أهم أما
 والسياسات الخطط ورسم المختلفة، المستهلكين ورغبات لحاجات موائمة وجعلها األلبان المحلية

 وتوعية األلبان، منتجات صناعة في مختصين وفنيين خبراء وجود وضرورة الناجعة، التسويقية
 المحلي اإلنتاج زيادة إلى يقود وهذا المستهلكين، ثقة لكسب  والعروض اإلعالن طريق عن المستهلكين

 داخلية جهات وجود ينبغي كما .ينالمنتج أرباح وزيادة السوقية، الحصة وزيادة األلبان منتجات من
 تضمن ومقاييس مواصفات وفق األلبان منتجات صناعة على والرقابة إلشرافمتخصصة با وخارجية

 رفع كيفية حول متخصصة مستقبلية أبحاث بعمل الدراسة توصي وأخيرا، للمنتج النوعية الجودة
 التسويقية الكفاءة تعزز تسويقية ساتسيا تطوير حول وأخرى المحلية، األلبان لمنتجات السوقية الحصة
 .الوطنية األلبان منتجات لمصانع
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Abstract  
 
This study aims to investigate factors influencing the purchasing behavior of Palestinian 
customers towards domestic and imported dairy products (Israeli and foreign). In the recent 
years, the increases of inflation, the weakness of the ability to buy and per capita income have 
become major determinants of food consumption and expenditures. However, there is an 
increase of imported dairy products from Israel and generally from other Arab countries. 
Although there are 51 dairy products factories in Palestinian territories, Palestinian consumer 
still carries positive attitudes towards Israeli dairy products. In contrast, negative attitudes 
against domestic dairy products have being increased. Consequently, there has been found a 
difference between expectations and perceptions. It could be attributed to the difference in the 
personal characteristics, motives, and convictions. Therefore, when information about the 
nature of the consumer’s behavior and the factors that affect his / her spending decisions, this 
will be very helpful to match the domestic supply with consumer needs. Also it helps the 
decision makers’ planning   to enhance the capability of domestic products to compete in a 
market that has a multi product and multi consumer needs and desires. 

 

To accomplish the objectives of the study: the secondary data were obtained from the 
competent authorities represented in the Central Bureau of Statistics and the Federation of  
Food Industries, the Federation of  Palestinian Chambers of Commerce, and the initial data 
obtained during the period of the month of May 2010, until January 2011. On the other hand, 
primary data were gathered by utilizing personal interviews and questionnaires. 450 
questionnaires were distributed to all governorates of the West Bank. The sample size was 
estimated depending on the stratified random sample in proportion of households in each 
governorate in the West Bank. 

 

It has been concluded from statistical results that households middle income concern mainly, 
quality, image and the expired date of the products. In contrast, household’s low incomes 
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consider mainly prices instead of considering standards, advertising and promotions Also there 
was an impact of product design on the consumption of domestic and imported dairy products. 
It was found that the consumer satisfied with Israeli products that meet   his needs. On the 
other hand,   local consumer highly considers price, personal knowledge when making 
purchasing decision for local dairy products. However, advertising negatively affected on the 
consumer purchasing behavior of Israeli and foreign dairy products, and a positive effect on 
his behavior when purchasing local dairy products. Period of validity was the most influential 
factor on the purchasing decision for domestic and imported dairy products. It has been found 
that consumer expenditures on the Israeli dairy products were the highest   followed by local 
and   foreign products. 

 
The most important recommendations of the study: (1) producers should develop products that 
could meet the needs and desires of consumers. (2) drawing effective marketing policies, 
depending on technicians specialized in dairy products manufacturing. (3) Taking into account 
consumer awareness through advertising to earn the trust of consumers. Eventually, those 
measures will lead to increased domestic production of dairy products and increase market 
shares and profits .Also , quality control  will be adjusted   in accordance with specifications 
and standards to ensure the quality of the product. Finally, the study recommends making 
future research about how to raise the market share of domestic dairy products. 
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  الفصل األول

  مدخل عام للدراسة

  

  :المقدمة 1.1

فرعاً، و  13يعتبر قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الصناعية الفلسطينية، والذي يتكون من 
للبيانات المتوفرة من الجهاز  وفقاًيحتل هذا القطاع الحصة األكبر من إجمالي قطاع الصناعة التحويلية 

، حيث يبلغ عدد المنشآت في القطاع الخاص والقطاع األهلي 2006المركزي لإلحصاء الفلسطيني عام 
 1654منشأة بواقع  2179والشركات الحكومية المتخصصة في صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 

، والذي يشغل 2009حصاء الفلسطيني عام منشأة في الضفة الغربية، حسب بيانات الجهاز المركزي لإل
من إجمالي المنشآت العاملة في قطاع الصناعة التحويلية في الضفة الغربية، موزعة على % 14

  .المحافظات المختلفة

  

منشأة، وتأتي  317منشأة، تليها محافظة الخليل بواقع  459حيث تحتل نابلس المرتبة األولى بواقع 
منشأة، وتحتل رام اهللا المرتبة الرابعة من حيث عدد المنشآت  277بالمرتبة الثالثة محافظة جنين بواقع 

أتي كل من القدس، بيت منشأة، ثم ت 188منشأة، وتأتي طولكرم في المرتبة الخامسة بواقع  273بواقع 
منشأة على التوالي، حيث يتمركز  21، 63، 86، 99، 115لحم، قلقيلية، سلفيت، أريحا، بواقع 

، حسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني التصنيع بشكل أساسي في محافظتي نابلس والخليل
  .2007للعام 

  

مليون دوالر  468.5األراضي الفلسطينية في   يبلغ حجم اإلنتاج المحلي لقطاع الصناعات الغذائية
مليون دوالر أمريكي في قطاع  66.5مليون دوالر أمريكي في الضفة الغربية،  402بواقع  أمريكي،

 152بواقع  ،في االراضي الفلسطينية مليون دوالر أمريكي 167.8 بلغت القيمة المضافةفي حين  غزة،
ويمتاز هذا  مليون دوالر أمريكي في قطاع غزة، 15.8مليون دوالر أمريكي في الضفة الغربية، 
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القطاع بجملة من الخصائص والميزات، أبرزها التطور والنمو واالستمرارية، و تشغيل عدد كبير من 
في  عامال 10803االيدي العاملة الفلسطينية من خالله، حيث يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 

من إجمالي % 16نسبته  أي ما ،في قطاع الصناعة التحويلية عامالً 67,052من  االراضي الفلسطينية
، 2009العاملين في قطاع الصناعة التحويلية، حسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 

وهذا بدوره يلعب دور مهم في ظل وضع اقتصادي تزداد فيه نسبة البطالة، كما يمتاز هذا القطاع 
مع قطاع الصناعات الغذائية األجنبية واإلسرائيلية، األمر الذي يضعه  قوية بوجوده في دائرة منافسة

الترويج والسعر، وعلى المحك عند المقارنة مابين منتجاته والمنتجات األخرى من حيث الجودة، 
والخطط التسويقية، وأماكن تواجد السلعة، باإلضافة إلى اإلمكانيات المتواضعة لهذا القطاع مقارنة مع 

نيات مثيالته األجنبية واإلسرائيلية، حيث يجد هذا القطاع نفسه مضطراً لتلبية احتياجات المستهلك إمكا
الفلسطيني، الذي يمتاز سلوكه بالتذبذب الكبير في ظل سوق فلسطينية مفتوحة أمام المنتجات المختلفة 

لمستهلك حرية االختيار من مصادر محلية وإسرائيلية وأجنبية حيث تتعدد المنتجات وتتعدد البدائل، ول
  .بينها

  

ويعتبر سلوك المستهلك من العناصر صعبة القياس في العملية التسويقية، حيث يتصف بالتعقيد 
والتذبذب، وتأثره بالعديد من العوامل، مثل السعر وجودة المنتج والصورة الذهنية المرسومة في مخيلته 

ج، باإلضافة إلى عوامل خارجية أخرى محيطة ببيئة حول المنتج من خالل العملية الترويجية لهذا المنت
، وهذا كله يتضح جلياً من خالل مالحظة حجم )األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية(المستهلك 

إنفاق المستهلك الفلسطيني على المنتجات الغذائية في السوق حيث تحتل المنتجات األجنبية واإلسرائيلية 
  .نفاق على شرائهاالحجم األكبر من حيث اإل

  

إنتاج وحفظ اللحوم ومنتجاتها، تجهيز (اً فرع 13ونظراً لتعدد فروع الصناعات الغذائية والتي تصل إلى 
وحفظ الفواكه والخضراوات، صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية، صنع منتجات األلبان، صنع 

تجات المخابز، صنع الكاكاو منتجات طواحين الحبوب، صنع أعالف حيوانية محضرة، صنع من
والشوكوالته والحلويات السكرية، صنع المعكرونة والشعيرية والمنتجات النشوية المماثلة، صنع 
منتجات األغذية األخرى غير المصنفة، تقطير المشروبات الروحية، صناعة المشروبات الكحولية، 

يتسنى لنا التحليل بشكل أكثر دقة،  ، وحتى)صناعة المشروبات المرطبة غير الكحولية وإنتاج المياه
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في األراضي  سيتم التركيز على قطاع األلبان ومنتجاته، حيث بلغ  متوسط استهالك األسرة الشهري
متوسط (دينار أردني في الضفة الغربية  26.5بواقع  دينار أردني، 23.2من قطاع األلبان الفلسطينية 

حسب بيانات  ،)6.1متوسط حجم األسرة (غزة دينار أردني في قطاع  16.7، )5.8حجم األسرة 
 .2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 

 

في لقطاع الصناعات الغذائية على األفرع التي يحتويها هذا القطاع  ويتوزع حجم اإلنتاج المحلي
  .2009الجدول أدناه، حسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 

 

  )القيمة بااللف دوالر أمريكي( المحلي ألفرع قطاع الصناعات الغذائية اإلنتاج :1.1جدول 

  الفرع
  )دوالر(االنتاج 

  قطاع غزة  الضفة الغربية

 10,221.7 6,209.4 إنتاج  وحفظ اللحوم ومنتجاتها

 2,418.2 13,954.1 تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات

 -  5,377.5 صنع الزيوت والدهون النباتية

 3,227.4 60,978.8 صنع منتجات األلبان

 9,035.9 24,909.3 صنع منتجات طواحين الحبوب

 4,590.2 95,324.3 صنع أعالف حيوانية محضرة

 22,669.0 101,668.9 صنع منتجات المخابز

 1,914.7 12,283.6 صنع الشكوالتة والحلويات السكرية

 317.9 2,304.9 صنع المعكرونة والشعيرية  

 11,339.5 63,754.8 منتجات األغذية األخرىصنع 
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 -  6,031.3 تقطير المشروبات الروحية

 712.6 9,241.5 ومياه معدنية) غير كحولية(صنع مشروبات 

 66.447 402038 المجموع

  

الحليب كمادة أساسية في  ويعرف قطاع صناعة منتجات األلبان بأنه عبارة عن كل صناعة يدخل بها
حسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء  ،يوميا لترألف  365اإلنتاج، و تبلغ كمية اإلنتاج من الحليب 

 .2009الفلسطيني لعام 

 

  :تتنوع مشتقات األلبان في األسواق الفلسطينية، حيث تنقسم إلى عدة أصناف يمكن إيضاحها كالتالي
  ).خالي الدسم –نصف دسم  –دسم ( حليب مبستر بأنواعه  .1
 .حليب مركز محلى وغير محلى وحليب مجفف عادي وحليب مجفف أطفال نصف دسم .2

 ).دسم، نصف دسم(لبن رايب بأنواعه  .3

 .لبنه، قشدة، زبده، وآيس كريم والكتوز .4

 .الجبنه بأنواعها سواء أكانت من  البقر أو األغنام ولبن للشرب .5

جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، سلسلة التصنيفات ال. (وغيرها) كشك(سمنة حيواني وجميد  .6
 .)القياسية

  
 36بواقع  مصنعا، 51في األراضي الفلسطينية  عدد المنشآت العاملة في صناعة منتجات األلبانو يبلغ 

 1107في حين يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع منشأة في قطاع غزة،  15منشأة في الضفة الغربية، 
حسب بيانات الجهاز  عامال في قطاع غزة، 130عامال في الضفة الغربية،  977بواقع عامل، 

في الضفة  مصانع منتجات األلبان أسماء وعدد، وفيما يلي 2010المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 
  .2011عام لالمسجله لدى اتحاد الغرف التجارية ل الغربية،
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  :الغربيةمصانع منتجات األلبان في الضفة : 2.1جدول 
  اسم المصنع  العدد  المحافظة  الرقم

 .البان عيد مجاهد  10  الخليل  1

 .شركة  الجنيدي  لاللبان والمواد الغذائية

 .شركة استثمارات الجبريني

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد 
 .الغذائية

 .شركة الصافي لاللبان

 .شركة الضياء لمنتجات االلبان

 .مزرعة و معمل البان الشرق

 .موسى السويطي لأللبان

  .شركة كرجة الزراعية التجارية الحديثة

  .شركة السلطان لمنتجات األلبان

 .شركة الريان لمنتجات االلبان  3  رام اهللا  2

 م.خ.م" المراعي"شركة االلبان الوطنية 

 .شركة البينار للتجارة العامة

حنون للمواد الغذائية ومنتجات األلبان شركة   3  نابلس  3
  .العامة

  

مشروع الزكاه التاهيلي لمنتجات األلبان 
  ."الصفا"

  .شركة مزارع الشرقاوي لأللبان العامة

للمنتجات الغذائية والزراعية شركة الحمودة   1  القدس  4
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  .والصناعية

  .االنشائي العربيالمشروع  جمعية  1  أريحا  5

شركة جميل شاهين وشركاه لمنتجات األلبان   1  سلفيت  6
  .والمواد الغذائية

  19  المجموع  

  
صاحبة أعلى حصة  ومنتجاتها أما بالنسبة للمصانع اإلسرائيلية فتعتبر مصانع تنوفا، وشتراوس لأللبان

في السوق الفلسطينية من البضائع اإلسرائيلية، باإلضافة إلى المصانع  الموجودة في الدول العربية 
  .واألجنبية والتي تتواجد منتجاتها في السوق الفلسطينية

  

بطاقة المعلومات الغذائية التي والجودة، والسعر، ووتختلف هذه المنتجات من حيث أماكن توزيعها، 
  .، وتعدد أحجام العبواتالتعبئة والتغليف، والوزنوطريقة الترويج، ويحتويها المنتج، 

أجنبية (ونظرا لتنوع قطاع األلبان وتنوع مصادر المنتجات الداخلة في هذا القطاع من محلية ومستوردة 
المستهلك متأثرا بعوامل مختلفة التخاذ القرار  ، يكتسب هذا القطاع ميزة تنافسية، يقف فيها)وإسرائيلية

  .الشرائي

  

يتمتع بنسبة إنفاق عالية نسبيا من إجمالي   ومن الجدير ذكره أن اختيارنا لهذا القطاع دون غيره، كونه
اإلنفاق على مجموعة الطعام، باإلضافة إلى كونه يجمع بين اإلنتاج والتصدير واالستيراد، حيث ينتج 

من قيمة اإلنتاج اإلجمالي % 13.7أي ما نسبته   ،مليون دوالر أمريكي 64.2قيمته  هذا القطاع ما
مليون  18، و بلغت القيمة المضافة من هذا القطاع في األراضي الفلسطينية لقطاع الصناعات الغذائية

  .دوالر أمريكي
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للتصدير، فيصدر ذلك  مليون دوالر أمريكي،  أما بالنسبة 45.4بينما يستورد من ذلك القطاع ما قيمته 
مليون دوالر أمريكي حسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام  11.9القطاع ما قيمته 

2009.  

  

ونسعى خالل هذه الدراسة إلى التعرف على توجه المستهلك الفلسطيني تجاه المنتجات الغذائية المحلية 
تأثير عناصر المزيج التسويقي والظروف البيئية  ، ومدى)في قطاع األلبان( واألجنبية واإلسرائيلية

 .على هذه النظرة) االقتصادية واالجتماعية والسياسية(المحيطة

  

  :مشكلة الدراسة 2.1

،   2006-2000شهد مستوى دخل الفرد الفلسطيني انخفاضاً حاداً في الفترة الواقعة بين العامين 
، إضافة إلى االرتفاع 2006القطاع العام سنة وتفاقمت هذه الظاهرة في ظل انقطاع رواتب موظفي 

، مما أدى إلى ضعف القوة 2009- 2007 خالل األعوامالحقيقي لألسعار وازدياد معدل التضخم 
التحول من السلع الكمالية (ثر ذلك على حجم اإلنفاق على المنتجات الغذائية أالشرائية للمستهلك،  وقد 

 2009عام % 26ني، حيث ارتفع متوسط إنفاق الفرد بنسبة في السوق الفلسطي) إلى السلع األساسية
، وبلغت نسبة 2009دينار أردني عام  52إلى  2006دينار أردني عام  41بواقع  2007مقارنة بالعام 

في % 35األراضي الفلسطينية، بواقع من مجموع اإلنفاق الكلي في % 36اإلنفاق على مجموعة الطعام 
من % 9حيث بلغت نسبة اإلنفاق على منتجات األلبان ( طاع غزة، في ق% 38.6الضفة الغربية، و 

، كما قد تباينت مستويات اإلنفاق على كل من )في الضفة الغربية إجمالي اإلنفاق على مجموعة الطعام
مليون  270الصناعات الغذائية المحلية من جهة، واألجنبية واإلسرائيلية من جهة أخرى، حيث بلغت 

و  ،على المنتجات اإلسرائيلية أمريكي مليون دوالر 820و  ،المنتجات المحليةعلى أمريكي  دوالر
  .2008على المنتجات األجنبية، حسب بيانات الراصد االقتصادي للعام  أمريكي مليون دوالر 540

  

مليون دوالر أمريكي، بينما بلغ  424ومما تجدر اإلشارة إليه أن حجم واردات المنتجات الغذائية بلغ 
مليون دوالر أمريكي فقط، حسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  42.6لصادرات حجم ا
، وإذا ما قارنا تلك األرقام بإحصائيات السنوات السابقة لحجم الصادرات والواردات نالحظ 2009للعام 
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في حجم  أن هناك ازدياد مستمر في حجم الواردات، وهذا االزدياد أكبر بكثير من االزدياد الحاصل
الصادرات، وهذا ينسجم مع أن ازدياد متوسط إنفاق الفرد كان لصالح المنتجات اإلسرائيلية واألجنبية  

  .التي يتم استيرادها

  

وعلى الرغم من إمكانية زيادة القدرة اإلنتاجية في قطاع الصناعات الغذائية، إال أن هناك العديد من 
حسب البيانات المتوفرة لدى اتحاد الصناعات الغذائية للعام  ،جالعوائق التي تحول دون زيادة كمية اإلنتا

2005.  

  

برزت المشكلة المتمثلة في نظرة المستهلك  خالل مالحظة العوامل السابقة والظروف االقتصادية فمن
 الفلسطيني لمنتجات األلبان المحلية، ومدى تأثير عناصر المزيج التسويقي والظروف البيئية المحيطة

على هذه النظرة، بالرغم من وجود عشرين مصنع من المصانع ) دية واالجتماعية والسياسيةاالقتصا(
 ISO حصلت على ال ) اغلبها مصانع منتجات األلبان(العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في فلسطين 

 )2008اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، ( .الخاص بجودة المنتج 22000 

  

 :الدراسةأهداف  3.1

التعرف على سلوك المستهلك تجاه منتجات األلبان المحلية والمستوردة والعوامل المؤثرة على  .1
 .سلوكه

برز المعيقات التي تواجهها، والعوامل أالتعرف بواقع صناعة منتجات األلبان الفلسطينية و .2
 .والظروف المحيطة بالعملية اإلنتاجية

عن صناعة منتجات األلبان الفلسطينية وتحسين توفير معلومات حول مدى رضا المستهلك  .3
جودة المنتجات الغذائية، حيث أن توفر مثل هذه المعلومات يمكن توظيفها في خدمة كل من 
المنتج والمستهلك على حد سواء، للخروج بمنتجات ذات مواصفات عالية من حيث الجودة 

 .تياجاتهم المتغيرة باستمراروبأسعار منافسة و قادرة على مقابلة متطلبات المستهلكين واح
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) المنتج، السعر، التوزيع، الترويج(التعرف على مدى تأثير كل من عناصر المزيج التسويقي  .4
 .على صنع القرار الشرائي لدى المستهلك الفلسطيني

معرفة مدى تأثير الظروف البيئية االقتصادية واالجتماعية والسياسية على اتجاهات المستهلك  .5
 .ل منتجات األلبان المحليةالفلسطيني حيا

، وجعلها منتجات األلبان المحلية الكفاءة التسويقية لمصانعالخروج بتوصيات وسياسات تعزز  .6
 .منافسة لمثيالتها من منتجات األلبان اإلسرائيلية واألجنبية

  
  :أهمية الدراسة 4.1

الشركات التسويقية لقد أصبح سلوك المستهلك الفلسطيني ومعرفة حاجاته ورغباته محركا لخطط  
الفلسطينية، وألن الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية تحتل الحصة األكبر من 

% 35حيث حجم إنفاق الفرد على منتجاتها، حيث بلغ متوسط إنفاق الفرد على مجموعة السلع الغذائية 
فلسطيني للعام المركزي لإلحصاء ال حسب بيانات الجهاز ،من إجمالي حجم اإلنفاق في الضفة الغربية

ا من تناول هذا السلوك بالدراسة نظراً ألهمية ذلك على األرباح، وزيادة حجم ، كان ال بد لن2009
مبيعاتها وزيادة حصتها من السوق الفلسطيني، وبالتالي المحافظة على ديمومتها واستمرارها في ظل 

التي يعيشها المنتج والمستهلك الفلسطيني، فكلما الظروف السياسية واألوضاع االقتصادية الصعبة 
تعمقت الشركات في دراسة سلوك المستهلك أصبحت أكثر قدرة على فهم وتلبية حاجاته، وهذا بدوره 

  .يؤدي إلى دعم المنتجات الوطنية وبالتالي تعزيز وتنمية االقتصاد الوطني

 

  أسئلة الدراسة 5.1

على القرار  )سمات وتصميم المنتج، السعر، الترويج، التوزيع( هل تؤثر عناصر المزيج التسويقي - 1
  الشرائي لدى المستهلك الفلسطيني تجاه منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية؟

البيئية على القرار الشرائي لدى المستهلك الفلسطيني تجاه منتجات األلبان المحلية  العواملهل تؤثر  - 2
  نبية؟واإلسرائيلية واألج

منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية لهل تؤثر خصائص المستهلك الفلسطيني على قراره الشرائي  - 3
  واألجنبية؟
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  حدود الدراسة 6.1

رام : عبارة عن محافظات الضفة الغربية والبالغ عددها احدى عشر محافظة وهي :الحدود المكانية
  .طوباس، وسلفيتوأريحا، و، قلقيلةوجنين، وطولكرم، ونابلس، وبيت لحم، والخليل، والقدس، واهللا، 

 

المتمثله في العوامل المحددة لسلوك المستهلك الفلسطيني تجاه  اجراء هذه الدراسةتم  :الحدود الزمانية
 خالل ، والحصول على البيانات التي تفيد هذه الدراسةمنتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية

  .2011عام   يناير من إلى شهر 2010عام من ر شهر أيا  الفترة،
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  الفصل الثاني

   الدراسات السابقة واإلطار النظري

  

  الدراسات السابقة 1.2

الدراسات السابقة التي تناولت العوامل المؤثرة على القرار الشرائي للمستهلك  تناول خالل هذا الفصلنس
لالستفادة منها في هذه الدراسة، سواء الطريقة التي اعتمدت في ، للسلع والمنتجات المحلية واألجنبية

فمن خالل الدراسات السابقة تم التعرف ، أو العوامل المؤثرة على القرار الشرائي، واالجراءات الدراسة
على العوامل المؤثرة على القرار الشرائي للمستهلك، حيث قسمت هذه العوامل إلى عوامل تسويقية، 

ومما تجدر االشارة اليه قله الدراسات المتعلقه بمنتجات افية، وعوامل تكنولوجية، وعوامل ديموغر
، حيث تناولت معظم الدراسات العوامل في الوطن العربي بشكل عام وفلسطين بشكل خاص االلبان

دون التركيز على قطاع  اتخاذ القرار الشرائي بشكل عام أو تناولت منتجات أخرى،المؤثرة على 
، في حين جاءت هذه الدراسة وركزت على قطاع منتجات األلبان، لمعرفة وضع لبانمنتجات اال

 وتقسم، مصانع منتجات األلبان المحلية، ودراسة العوامل التي تؤثر على قرار شراء هذه المنتجات
  :إلى قسمين  تناولها وعرضهاتم الدراسات التي 

  

  الدراسات العربية 1.1.2

 مسؤولية المنظمات المصنعة المنتجات الغذائية تجاه المستهلك) 2003عام (في دراسته  مديحالتناول 
وذلك من خالل عينة من المديرين العاملين في عينة ، ومدى رضا المستهلك عن هذه المنظمات، اليمني

جهد حيث تبين من خالل تحليل المسؤولية أن هذه المنظمات تبذل من المنظمات وعينة من المستهلكين، 
في تحمل جزء من المسؤولية االجتماعية والحماية تجاه المستهلكين، في حين لوحظ عند دراسة مدى 
رضا المستهلك عن هذه المنظمات عدة مشاكل يواجهها المستهلك، متمثلة في عدم التزام المنظمات 

مات على توفير عدم قدرة المنظ كما لوحظ ،التسعير بناء على العرض والطلب ، وكانباالسعار المثبتة
  . جيدةالاضافة إلى نوعية المنتجات غير منتجاتها بشكل دائم وكاف، 
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أثر سلوك المستهلك العراقي على الحصة السوقية ) 2006عام (حمد في دراسته  في حين تناول أبو
تأثير العوامل الخارجية على سلوك لمصنع المشروبات الغازية في الكوفة، فقد تبين خالل هذه الدراسة 

المستهلك الشرائي لمنتجات المشروبات الغازية، والمتمثلة في العوامل االقتصادية والحضارية 
واالجتماعية، وكان أكثر هذه العوامل تأثير العامل االقتصادي، كما لوحظ تأثير العوامل الداخلية 

ل الدوافع أكثر العوامل تأثيرا، اضافة إلى تأثير عامل المتمثلة في الدوافع واالدراك والتعليم، وكان عام
  .المنافسة الذي له دور كبير في التأثير على زيادة الحصة السوقية

  
تجاه  السوري التي استهدفت العناصر المؤثرة على سلوك المستهلك) 2006عام (و في دراسة ديوب 

الجودة، السعر، العالمة التجارية، الغالف سلعه دون سواها من السلع المنافسة، فقد كان لكل من عوامل 
والعبوة، اإلعالن والترويج، وثقافة المستهلك تأثير على قرار المستهلك الشرائي، ودعت الدراسة إلى 
ضرورة اعتماد المنتجين والمسوقين على هذه العناصر ألهميتها ومساهمتها في تعظيم أرباح الشركات، 

تها، إضافة إلى ضرورة التعاون بين المنشآت الصناعية والتجارية والمحافظة على ديمومتها واستمراري
من اجل المواءمة والتناسب بين اإلنتاج والطلب، وأكدت على ضرورة اعتماد المنتجين على معايير 
الجودة والمواصفات القياسية العالمية للتمكن من إنتاج السلع بالمستوى المطلوب والخصائص المناسبة 

  .جات المستهلك، وهذا بمجمله يؤدي إلى دعم االقتصاد الوطنيالتي تلبي احتيا

  

، دوافع الشراء لدى المستهلك في تحديد االتصال التسويقي، )2008عام (نطور في دراسته كما تناول 
حيث تم خالل هذه الدراسة معرفة سياسة اعداد االتصال التسويقي التي تتبعها شركة موبيليس في 

على سلوك المستهلك الجزائري، حيث تبين أن هذه الشركة تقوم باالعالنات  الجزائر وذلك باالعتماد
ى باالعتماد على المعلومات الخاصة بحاجات ورغبات المستهلك، وتعتمد في أنشطة ترقية مبيعاتها عل

بالمستهلك بدرجة أولى في توجيه  ، كما أن هذه الشركة تهتمتفضيالت المستهلك وليس ارتجاليا
عداد سياسة االتصال إث تعتبر أن المستهلك هو األساس الذي يجب أن تعتمد عليه في اعالناتها، حي

 .التسويقي

 

، الجزائري أثر اإلعالن على السلوك الشرائي للمستهلك، إلى )2008(في دراستها عام إكرام وتطرقت 
 رئيسا فييعتبر جزءا حيث تبين خالل هذه الدراسة أن اإلعالن يعتبر مصدر لجمع المعلومات وال 
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حيث أن المستهلك يعتمد في اتخاذه القرار الشرائي على المعرفة الشخصية،  ،اتخاذ القرار الشرائي
واألفراد من حوله، كما أن تأثير االعالن يختلف باختالف الوسيلة االعالنية المستخدمة، فقد كان أكثر 

على خصائص المستهلك الشخصية، ، كما أن تأثر المستهلك باالعالن يعتمد يتأثير لالعالن التلفزيون
  .دور في تأثر المستهلك باإلعالن والذي يلعباضافة إلى طبيعة المنتج المعلن عنه 

  
اتجاهات المستهلكين السعوديين نحو منتجات الصناعة ) 1990عام (تناول السيد في دراسته في حين 

سلوك المستهلك السعودي حيال  الوطنية مقارنة بالسلع اآلسيوية، حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على
وتبين من نتائج الدراسة الدور الفعال لكل   صناعة المنتجات الوطنية، والعوامل المؤثرة على سلوكه،

من عاملي السعر وأماكن التوزيع في اتخاذ القرار الشرائي، واالتجاهات السلبية للمستهلك حيال السلع 
من الدول المتقدمة صناعيا، إضافة إلى ) اآلسيوية(المستوردة المحلية، واالتجاهات االيجابية حيال السلع 

التي يحملها المستهلك حيال ) السلبية وااليجابية(عدم وجود عالقة بين الصفات الديموغرافية واالتجاهات
السلع المحلية والمستوردة، وقد أوصت الدراسة بضرورة تحسين المصانع السعودية من كفاءتها في 

 .جاتهاتسعير وترويج منت
     

 

 :الدراسات األجنبية 2.1.2

 ، سلوك المستهلك الشرائي في كوسوفو لمنتجات األلبان)2009عام (في دراسته  Miftariتناول 
اغلب ث لوحظ تفضيل المستهلك في يح ،، والعوامل المؤثره على قراره الشرائيالمحلية واألجنبية

، ووزن وامل السعر، والطعم، والجودةللمنتجات األجنبية أكثر من المحلية، وكان لكل من ع األحيان
الشرائي، باالضافة إلى تأثير العوامل الديمغرافية للمستهلكين على  هتأثير على قرار ، والماركةالمنتج

تتخذ قرار الشراء واختيار  ، وكان األب يقوم بالشراء، واألمتفضيالتهم ألصناف المنتجات المتنوعة
  .نوع المنتج

  
للمنتجات الغذائية  الراتجاهات المستهلك الهندي في منطقة كو حول، )2007(عام  Ushaوفي دراسة 

المستهلك في اتجاهات  كبير اختالف هناك فقد كان، )الحبوب، الخضراوات، التوابل(سريعة التحضير
ة، حيث ان المستهلك الريفي يميل إلى اعداد هذه المنتجات في تفضيلهم للمنتجات الغائي المدني والقروي
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وكان السبب في عدم تفضيله المنتجات الجاهزة الطعم، في منزله، على العكس من مستهلكي المدينة، 
أثر مستوى دخل ، كما قليلهذائية الجاهزة غوالسعر، وكانت معرفة المستهلكين ووعيهم بالمنتجات ال

  .يتخذن قرار الشراء ، وكن ربات البيوتعلى هذه المنتجات الفرد على االنفاق
   
، دور كل من عوامل النعرة العرقية، والعداء في )1999عام (  وآخرون في دراستهم Nijssenتناول و

نظرة المستهلك الهولندي للمنتجات المحلية واألجنبية في قطاعي السيارات وأجهزة التلفاز، حيث كان 
لكل من هذين العاملين دور واضح وتأثير على القرار الشرائي لدى المستهلك، إضافة إلى دور عامل 

، تم ختيار السلع األجنبية لما تمتاز به من الجودة العالمية وليس لها بديل محليمصلحة المستهلك في ا
 .خالل هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي

 

، اتجاهات المستهلكين الصينيين تجاه الطعام )2002عام (وآخرون في دراستهم  Quanتناول في حين 
على هذه االتجاهات، وأسفرت الدراسة ) الثقافة، واإلعالم والترويج(المعدل وراثياً والعوامل المؤثرة 

وذلك قطاعي فول الصويا، واألرز،  في ةتركزمعن توجهات الشباب تجاه المواد الغذائية المعدلة وراثياً 
، اضافة الى االتجاهات االيجابية )Diet(كونها تدخل في نظام الغذاء المستخدم في الحفاظ على الوزن 

للشباب واالتجاهات السلبية لكبار السن اتجاه المواد الغذائية المعدلة وراثياً، ويعود السبب في ذلك الى 
الدراسة بأهمية زيادة ثقافة ووعي عوامل التغطية اإلعالمية والتحصيل العلمي والثقافة، وقد أوصت 

  .المستهلكين بالمواد الغذائية المعدلة وراثياً
  

حول نظرة المستهلك النيجيري حيال المنتجات )  1999عام ( Onyemahو  Okechukuوفي دراسة 
المحلية واألجنبية، حيث استهدفت الدراسة معرفة مساهمة كل من عوامل بلد المنشأ ، بلـد التصـنيع،   

الثقة على صنع القرار الشرائي لدى المستهلك، وأهمية الصـورة الذهنيـة المرسـومة لـدى      السعر،
المستهلك في اختياره المنتجات األجنبية، وتبين من نتائج الدراسة تفضيل المستهلك النيجيري للمنتجـات  

ج، إضـافة إلـى   األجنبية كونها أكثر ثقة وأكثر اعتماد على التكنولوجيا المتقدمة اضافه إلى جودة المنت
أهمية عامل بلد التصنيع ودوره الفعال في التأثير على الفرار الشرائي لدى المستهلك مقارنـة بعـاملي   
السعر واسم الماركة، وأوصت الدراسة بضرورة عمل الحكومة على  تحفيـز المصـنعين المحليـين    

لدراسة االعتماد على نوعين لتحسين جودة منتجاتهم للمنافسة مع المنتجات األجنبية، وكان من محددات ا
 .فقط من السلع وهي التلفاز والسيارات
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العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك التركـي  ) 2009عام ( مفي دراستهوآخرون  Topcuتناول  كما 
سلوك المستهلك التركي يتغيـر  : اتجاه المنتجات الغذائية حيث برزت المشكلة من خالل عدة مالحظات

لوجي، ومالحظة تزايد الناتج المحلي بشكل ملحوظ وتزايد األسـعار، والتبـاين فـي    تبعا للتطور التكنو
أذواق المستهلكين في اختيار وشراء المنتجات، وقد أوضحت الدراسة الدور الفعال لعامل السـعر فـي   
اتخاذ قرار الشراء ، يليه عامل الرضا وإشباع رغبة المستهلك، إضافة إلى كل من  العوامل االجتماعية 
واالقتصادية والديموغرافية في التأثير على اختيار المستهلك لصفات المنتجات الغذائية، حيـث تعتبـر   

والرضا عن المنتج عامل مهم في القرار الشرائي عل عكـس الرجـال فـي     نالنساء إشباع احتياجاته
تمـد المسـتهلك ذو   اعتمادهم على السعر واالنتماء للماركة المحلية عند اختيار المنتجات الغذائية، و يع

الدخل المرتفع والتعليم والمهنة ذات المستوى المرتفع على عامل الرضا وإشباع احتياجاته في اختيـار  
 .المنتجات الغذائية

 

التي استهدفت معرفة نظرة المستهلك السويدي ) 2007عام ( وآخرون Ekelundوقد أوضحت دراسة 
للخضراوات المحلية ومقارنتها مع المستوردة والخضراوات العضوية، وكان من نتائج الدراسة تميز 

كونها محلية الصنع، قصر مسافة النقل، حيث أن :خضراوات السويد بالجودة وذلك لألسباب التالية 
تفضيل مستهلكي السويد لسويد اكبر من المنتجات المستوردة، اضافة الى المنفعة المحققة من منتجات ا

  .للمنتجات المحلية شرط أن يكون سعرها شبيه بالمستوردة

 

دور كل من عوامل معرفة وجنسية  تتناول تيال، )2001عام ( Hayashi و Cheron وفي دراسة
المالبس، االلكترونيات، المواد (المستهلك والتطور التكنولوجي على اختيار مواصفات المنتجات 

، حيث تهدف الدراسة إلى معرفة تأثير درجة التطور والتقدم التكنولوجي واإللمام بالمنتج على )الغذائية
السعر، الجودة، اسم (األخذ بعين االعتبار صفات المنتج مع مستهلكي كندا واليابانالقرار الشرائي لدى 

، وقد أوضحت الدراسة أهمية كل من السعر والجودة مقارنة باسم )الماركة، بلد التصنيع، شعبية المنتج
 .الماركة

  

، مدى تأثير العالمة التجارية األجنبية على اتجاهات )1994عام (في دراسته  Leclercتناول و
حيال المنتجات، وتبين من نتائج الدراسة أهمية العالمة التجارية في إقبال  سيينالفرن المستهلكين
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عالقة بين العالمة التجارية األجنبية وبلد المنشأ، المستهلك على شراء المنتجات ، إضافة إلى وجود 
 .حيث أن التقييم يميل لاليجابية لدول معروفة بجودة المنتج

  

التي استهدفت معرفة وجهة نظر وشراء مستهلك ) 2005عام ( وآخرون Hoffman وفي دراسة  
ة جنوب أفريقيا للحم الطرائد في ظل وجود العديد من البدائل، وتبين من نتائج الدراسة اختالف نظر

، ميز لحوم الطرائد بقلة الدهونتباللحوم األخرى كونها لحوم موسمية، وتالمستهلك للحم الطرائد مقارنة 
الجودة، السعر، الترويج، أماكن (، وقد كان لعوامل المزيج التسويقي غذية الصحيةواعتبارها من اال

 .دور في التأثير على قرار الشراء لوجود العديد من البدائل) البيع

  

،  دور اإلعالن في التأثير على قرار الشراء لدى )1982عام ( مفي دراستهوآخرون   Willsتناول  
تعد اإلعالنات قصة مثيرة للجدل، تهدف الدراسة إلى ، حيث األمريكية في الواليات المتحدة  المستهلك

تفسير اتجاهات كل من المستهلك، األكاديمي، المدير، الطالب حيال اإلعالنات، وبحث وجود اختالفات 
بين هؤالء األفراد وتبين من نتائج الدراسة الدور الواضح والفعال في اإلعالن في جذب المستهلكين 

 .عملية الشراءاعهم بنواق

  
حيال  مستهلكي االتحاد األوروبي ، اتجاهات )1997عام ( مفي دراسته وآخرون Margettsتناول و 

تهدف الدراسة إلى التعرف على فهم وإدراك المستهلك لألكل الصحي الطعام، التغذية، والصحة، حيث 
نتائج الدراسة أن األكل حيث أن المعظم ينظرون لألكل الصحي على انه نظام رجيم، وقد تبين من 

ولوحظ أن األشخاص األكثر  ،الصحي هو كثرة الخضراوات والفواكه والتوازن في األكل وقلة الدسم
تعلم هم األكثر رجوع إلى أخصائي التغذية وهم أكثر فهم وإدراك لألكل الصحي المتمثل بكثرة الفواكه 

  .والخضراوات 

 

التي استهدفت معرفة العالقة بين منافسة ) 1979 عام( Westgrenو  Badbergوقد أوضحت دراسة 
، أن منافسة المنتجات التي  تقوم في الواليات المتحدة األمريكية المنتجات والسلوك الشرائي للمستهلك
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على أساس مواكبة التكنولوجيا في تطوير المنتج تعمل على جذب المستهلك لشراء مثل هذه المنتجات 
  .التي ال تواكب التكنولوجيا في عملية تطويرهاعلى عكس المنتجات التقليدية 

 

  وتميزه عالقة الدراسات السابقة بالموضوع 3.1.2

، السلع وخاصة المنتجات الغذائيةركزت الدراسات السابقة على العوامل التي تحدد انفاق المستهلك على 
غرافية وكانت هذه العوامل ديمسواء وكيفية تحسين المنتجات المحلية لتشجيع المستهلك على شرائها، 

في حين تطرقت هذه الدراسة الى قطاع خاصة بالمستهلك، أو عوامل تسويقية ذات عالقة بالمنتج، 
منتجات االلبان بشكل خاص لمعرفة العوامل التي تؤثر على استهالك منتجات االلبان المحلية 

ي لمنتجات االلبان على زيادة حصته التي بدورها تساعد المنتج الفلسطينوواالسرائيلية واالجنبية، 
والمعيقات التي يواجهها، ، أو العزوف عنها اسباب االقبال على المنتجات بتعريفهالسوقية، وذلك 

جذب وتشجيع المستهلك على شراء المنتجات المحلية ، والعوامل المعيقة وتذليل والعمل على تحسين
وبالتالي المحافظة على ديمومة المصانع المنتجة لأللبان ، بزيادة ثقة المستهلك بهذه المنتجات الوطنية

عناصر المزيج  اإلجماع على تأثير ، وتشابهت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة فيواستمرارها
   .التسويقي على القرار الشرائي للمستهلك

  

  اإلطار النظري للدراسة 2.2

مستهلك وأهميته والعوامل المؤثرة على من خالل االطار النظري سيتم التطرق إلى طبيعة سلوك ال
هذه العوامل، لالستعانه بها في تحديد العوامل المؤثرة قراره الشرائي، والنموذج المستخدم لوصف 

   .  وكيفية تقسيمها

  

  :  سلوك المستهلك 1.2.2

كال  حد أوجه السلوك اإلنساني، الذي يتأثر بعدد من العوامل والمؤثرات، وانأيعتبر سلوك المستهلك 
  .منها يؤدي إلى أنواع متباينة من السلوك وقد تؤدي المؤثرات المتباينة إلى سلوك واحد
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نظرا لكثرة ما يتأثر به هذا السلوك وبالتالي فان  ،إن دراسة سلوك المستهلك هي عملية معقدة ومتداخلة
بل انه عملية  ،شرفهم واقع المستهلكين ليس باألمر السهل والبسيط الذي يمكن التعرف عليه بشكل مبا

ن الكثير من األفراد ال يرغبون في التصريح عن دوافعهم، وهذا ما يزيد من صعوبة أل ،صعبة ومعقدة
 )2006الجريسي، ( .معرفة دوافع المستهلك

  

على انه التصرفات واألفعال التي يسلكها األفراد من تخطيط وشراء المنتج "ويعرف سلوك المستهلك 
  ))2001(ما ورد في الصميدعي وردينه ك) 1980(مولينا ( ."ومن ثم استهالكه

  

  :أهمية دراسة سلوك المستهلك 2.2.2

  :تعتبر عملية دراسة وتحليل سلوك المستهلك ذات أهمية لكل من

حيث أن دراسة سلوك المستهلك تزود الفرد بكافة المعلومات والبيانات التي تشكل ذخيرة : الفرد  . أ
تساعده في اتخاذ قرارات الشراء الناجحة التي تشبع حاجاته وتتوافق مع إمكاناته  ،أساسية

 .الشرائية وميوله وأذواقه

حيث يستفيد أصحاب اتخاذ القرار في األسرة من نتائج دراسة سلوك المستهلك وذلك : األسرة  . ب
عة واختيار بإجراء التحليالت الالزمة لنقاط القوة أو الضعف في البدائل المتاحة من كل سل

 .البديل أو الماركة من السلعة التي تحقق أقصى إشباع ممكن لألسرة

تستفيد المؤسسات والمنظمات الصناعية الكبيرة من نتائج : المنظمات الصناعية والتجارية  . ت
 خاصة تلك التي تقوم بها ذاتيا، وذلك في تخطيط ما يجب إنتاجه كماً ،دراسة سلوك المستهلك

وبما يرضي ويشبع حاجات المستهلكين الحاليين والمحتملين، ووفق إمكاناتهم وأذواقهم  ،ونوعا
 )2008فيو، (.ودوافعهم
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  :العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك الشرائي 3.2.2

ليس هناك اتفاق كامل بين الباحثين على عدد العوامل، و أثر كل منها على السلوك الشرائي وقرار 
كل كاتب أو باحث ينظر إلى الموضوع من زاوية الفلسفة التي يؤمن بها، وبالتالي الشراء، حيث أن 

  .فانه يرى هذه العوامل أكثر تأثيراً من األخرى بينما اآلخر ينظر نظرة أخرى قد تكون مختلفة نسبيا

 

الذي يزود بالتوضيحات والتفسيرات ) النموذج السلوكي الشرائي للمستهلك(وحسب نموذج كوتلر 
أن هنالك مؤثرات خارجية  ،فات وسلوك المستهلك الشرائي، حيث يتضح من خالل هذا النموذجلتصر

تتكون من عناصر المزيج التسويقي ومؤثرات أخرى اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وثقافية، حيث أن 
وتسفر هذه  ،)الشخصية(المشتري يستقبل هذه المؤثرات الخارجية لتتفاعل مع المؤثرات الداخلية 

   )2006، كوتلر( .التفاعالت عن اتخاذ قرار الشراء

  

، رأت أن أكثر العوامل تأثيرا هي العوامل الديموغرافية، 2006عام Topcuكما أن دراسة  
، والعوامل )التغليف، الوزن، بلد المنشأ، اسم الماركة، النظافة، مدة الصالحية(ومواصفات المنتج

 )Topcu, 2006( .التسويقية

  

، فإنها ترى أهمية لكل من عوامل بلد المنشأ، 1999عام  Onyemahو   Okechukuأما دراسة 
 )Onyemah and .ار الشرائي للسلع الغذائيةرصفات المنتج في اتخاذ القوالصورة الذهنية، و

)Okechuku, 1999   

  

، حيث كان لكل من عوامل بلد المنشأ، السعر، الجودة تأثير 2007عام  Ekelundوبالنسبة لدراسة 
 )Ekelund, 2007( .واضح في اتخاذ قرار الشراء
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، أن لكل من عوامل درجة التقدم التكنولوجي، واإللمام 2001عام  Cheronوقد رأت دراسة ل 
 ,Cheron and Hayashi( .بالمنتج، وصفات المنتج دور في التأثير على اتخاذ القرار الشرائي

2001(   

  

وعلى الرغم من ذلك فان هناك اتفاق شبه كامل لدى أكثر هؤالء المتخصصين على عدد من العوامل  
 )2008فيو،  (: في مجموعتين رئيسيتين هما

  

 :المجموعة األولى

 :وتشمل) العوامل الخارجية(العوامل المحيطة ببيئة الفرد   

المنتج، التسعير، الترويج، : وهي تشمل عناصر المزيج التسويقي األربعة وهي :العوامل التسويقية. 1
  .والتوزيع

  

انه شيء يمكن عرضه في السوق بقصد االنتباه، واالمتالك، واالستعمال " حيث يعرف المنتج  :المنتج
  )2006 وكلفن، كوتلر( . "أو االستهالك والذي بدوره ربما يرضي الحاجات أو الرغبات 

  

المنتج العنصر األساسي الذي ترتكز عليه األنشطة والجهود التسويقية وعلى مدى إمكانية توفيره يمثل 
  .بالجودة المناسبة، والكميات المطلوبة، وتقديمه في الزمان والمكان المالئمين وباألسعار المناسبة

 

جاته و رغباته، وذلك وبما أن المستهلك يمثل نقطة االنطالق في تصميم وإيجاد المنتجات التي تالئم حا
من خالل القيام بالدراسات والبحوث وإجراء المسوحات الالزمة بهدف التعرف على ما يرغب في أن 

ن أي خلل في عدم تمكن المنتج من تحقيق هذا اإلشباع أيحصل المستهلك من شراءه لهذا المنتج ، و
ية تعويض هذا الخلل والنقص وال تستطيع األنشطة التسويق ،سوف ينعكس سلبيا على سياسة المنظمة
  .مما يدفع المشتري إلى االبتعاد عن المنتج
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تلعب المنتجات دور أساسي في التأثير على سلوك المستهلك الحالي والمستقبلي، حيث أن المشتري يقوم 
، فإذا تمكن هذا المنتج )تحقيق المنفعة(نه قادر على تلبية حاجاته ورغباته أبشراء المنتج على أساس 

تحقيق ذلك فان المشتري سوف يكرر قرار شراء نفس المنتج، وقد يصل أحيانا إلى درجة الزبون من 
  )Bay, 2006( .المخلص الذي يكرر شراء نفس المنتج، وليس لديه أي استعداد إلبداله أو التنازل عنه

  

والمستمر في وبما أن حاجات ورغبات المستهلكين في تغير وتطور مستمر وذلك نتيجة التطور الكبير 
مرافق الحياة المختلفة الذي ينعكس على المستهلكين وبالتالي يؤدي إلى تطور وتغير أذواق المستهلكين 

لتطور الحاصل في العوامل الخارجية المحيطة لن هذا التغير هو نتيجة أوتغير قرارات شرائهم، و
والتغيرات الحاصلة في البيئة بالمستهلكين مما يجعلهم يبحثون عن المنتجات الجديدة والتي تتناسب 

  )Topcu, 2009. (ي أثرت على تغير أذواقهمالمحيطة بهم، والت

  

إن وجود منتجات عديدة ومتنوعة أدى إلى دفع المشترين إلى البحث عن المعلومات، وبشكل مستمر 
 .سبة لهملكي يكون قرار شرائهم مستند على قاعدة من المعلومات الكافية التخاذ قرار شراء مناسب بالن

  

وال تقتصر مزايا المنتج على منافع ملموسة بل تتضمن أيضا بعدا رمزيا، إذ يتسم المنتج بمنافع وظيفية 
الموقع، (، ومنافع رمزية أو خارجية )الخ... الخصائص التقنية، الجودة، الوزن، التصميم (أو باطنية

خصائص أخرى مثل العالمة، السعر،  ، وممكن أن تلحق بالمنتج)الخ...الصورة، الماركة، بلد التصنيع 
 )Okechuku and Onyemah, 1999( .أو الخدمات

 

تشتمل عملية تطوير المنتج أو الخدمة على تعرف المنافع التي سوف تقدم إلى المستهلك، وهذه المنافع 
  .الخ.... تتحقق للمستهلك نتيجة خصائص المنتج المتمثلة بالجودة، والسمات، والتصميم، والشكل واللون
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وتعد جودة المنتج من الوسائل الرئيسية التي تساعد المسوقين في ترسيخ صورة المنتج في ذهن 
المستهلك، ألنها تمتلك تأثيرا مباشرا على أداء الخدمة أو المنتج، والتي بدورها تحقق المنافع التي يسعى 

عام    Ekelund ى دراسةبناءا علوحيث انه  ،المستهلك إلى الحصول عليها إلرضاء رغباته وحاجاته
، بالرغم من توفر خضراوات محلية ومستوردة وعضوية إال ان المستهلك يميل لخضراوات 2007
   )  Ekelund, 2007( .وذلك كونها تمتاز بالجودة مقارنه بالخضراوات المستوردة والعضوية ،السويد

  

، فإن جودة المنتج ذات تأثير ودور فعال في 1999عام  Onyemahو   Okechukuل  وفي دراسة
  .اتخاذ القرار الشرائي

  

  :يلي برز جوانب المنتج تتمثل في ماأإن 

ان السمات الخاصة بالمنتج أصبحت أفضل وسيلة تنافسية يمكن أن تميز منتج : سمات المنتج  .1
 .منظمة ما، قياساً بالمنتجات المنافسة المطروحة من السوق

 

يعد تصميم المنتج وطرازه وسيلة أخرى تضاف إلى السمات السابقة : المنتج وطرازهتصميم  .2
إن الطراز والتصميم يمثالن قلب المنتج، الن  ،لغرض تمييز المنتج في السوق مقارنة مع المنافسين

 .التصميم الجيد يساهم في إظهار المنتج بشكل أفضل وأكثر تأثيرا في ذهن المستهلك

 
 :ة، العالمة التجاريةالعالمة، المارك .3

وهي عبارة عن اسم أو رسم أو توقيع أو رمز أو مزيج من كل ذلك، يمكن من : Brandالعالمة   . أ
وهذه العالمة تميزهم في . خاللها تعريف المنتج أو الخدمة لبائع واحد أو مجموعة من البائعين

 .السوق عن منافسيهم

 

المة التجارية التي ال يمكن التعبير وهي جزء من الع: Brand Name) الماركة(اسم الصنف   . ب
عنها رمزيا وتكون راسخة في ذهن المستهلك، وتكون على شكل رمز أو رسم أو شكل أو 

عام  Onyemahو  Okechuku، حيث انه اعتماداً على دراسة BMWمثال . مجموعة حروف
 .رائي،  فإن السم الماركة تأثير واضح في إقبال المستهلك على اتخاذ القرار الش1999



 23 

وهي إما أن تكون العالمة أو جزءا من العالمة والتي تعطي : Trade Markالعالمة التجارية   . ت
لكي يستعمل اسم العالمة، ) صاحب حق االمتياز(الحماية القانونية، وهي تحمي المنتج أو البائع 

هات ، ترى أن لعامل العالمة التجارية دور فعال في االتجا1994عام  Leclercحيث أن دراسة 
االيجابية التي يحملها المستهلك حيال سلعة ما، إضافة إلى وجود عالقة ايجابية بين العالمة 

 .التجارية وبلد المنشأ وجودة المنتج

 

لوحدة سلعة أو خدمة أو أصل أو مدخل إنتاج، وفي بعض  المبلغ النقديوهو عبارة عن  :السعر
األسواق يتحدد السعر بشكل كامل بواسطة قوى العرض والطلب، والواقع أن التسعير هو العنصر 
الوحيد من عناصر المزيج التسويقي الذي يدر أرباحا، وعى الرغم من أن السعر هو العنصر األكثر 

   )2006كوتلر، ( .وقت نفسهمرونة، إال انه األكثر تعقيدا في ال

  

وجود عالقة ايجابية بين السعر والجودة،  )cheron, 2001( Topcu, 2009)(.وقد أثبتت عدة دراسات
  .وفي الواقع أن إدراك المستهلك للسعر هو الذي يؤثر على إدراكه للجودة

  

ا أدى إلى انخفاض إن السعر يعتبر من الخصائص السلبية للسلعة، حيث انه كلما زاد سعر السلعة، كلم
، ولكن كمية االرتقاء واالنخفاض الكمية المطلوبة، وكلما انخفض السعر أدى إلى زيادة الكمية المطلوبة

  )Bay, 2006(. يجب أن تكون ضمن الحدود المقبولة من قبل المستهلكين

  

،  فان للسعر دور في تفضيل مستهلكي سلوفينيا 2009عام  Vukasovicكما انه حسب دراسة  
  .، وذلك ألن سعرها منخفض فيفضلها الناسلمنتجات لحوم الدواجن مقارنه بانواع اللحوم االخرى

  

ويشار إليه بالمكان أو القنوات التسويقية، والمقصود به كافة النشاطات والجهود التسويقية التي  :التوزيع
أماكن وجودها في  تختص بضمان توريد احتياجات المستهلكين والمستفيدين من السلع والخدمات، من
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لية يشكتنية والاالمصنع، أو متاجر التجزئة أو الجملة أو المخازن، أي تحقيق المنافع المكانية، والزم
 .ومنفعة الحيازة، فبدون سياسة توزيع فاعلة، ال تتحقق الكفاءة التسويقية المنشودة

  

وقنوات التوزيع دور في  ماكن توفر السلعه، فان أل2005عام  Hoffman نه حسب دراسة لأحيث 
  .اقبال المستهلك على طلب سلعه ما دون أخرى

  

وهو العنصر الرابع من عناصر المزيج التسويقي المشترك بين السلع والخدمات، وتكمن  :الترويج
أهمية هذا العنصر في كونه يمثل في كثير من الحاالت القوة الدافعة للنشاط التسويقي، والعامل األكثر 

  .ريف بعض السلع والخدماتحسما في تص

  

اإلعالن، البيع الشخصي، : ويتألف الترويج من عدة عناصر تسمى عناصر المزيج الترويجي وهي
التعريف عن : ، ويتضمن الترويج عدة أهداف أهمهاتنشيط المبيعات، العالقات العامة، الدعاية، النشر

 )2006جامعة القدس المفتوحة، (. يتهوجود منتج، وإبراز ميزة يتسم بها المنتج، ودعم المنتج وتنم

  

، فان لإلعالن دور في التأثير على قرار الشراء لدى المستهلك، حيث 1982عام  Willsحسب دراسة 
 ).بين اإلعالن وإقبال المستهلك على شراء السلع(توجد عالقة طرديه بين اإلعالن وزيادة المبيعات 

 

  .العوامل البيئية االقتصادية، والتكنولوجية، واالجتماعية، والثقافية .2

  :من أهم هذه العوامل ما يلي :العوامل البيئية االقتصادية .1

، حيث انه  الذي يعطي المؤشرات الخاصة بالقوة الشرائية داخل المجتمع: الدخل ومستوياته .1
 .ت المتمايزةكلما زاد الخل زاد الطلب واإلقبال على شراء المنتجا

 .اإلنفاق العام .2

 .مستويات األسعار .3
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 يؤثر علىحيث أن هناك عالقة عكسية بين التضخم والقوة الشرائية، فالتضخم : التضخم .4
األسعار وانكماش األسعار يعكس القوة الشرائية للمجتمع وهذا يعني انه كلما زاد التضخم قابله 

 .انخفاض في القوة الشرائية، والعكس صحيح

 )2008فيو، ( .مرحلة االنتعاش أو االنكماش: حال االقتصادمعرفة  .5

،  يعتمد الفرد ذو الدخل المرتفع و المهنة ذات 2009عام  Topcu واعتمادا على دراسة 
المستوى المرتفع على عامل الرضا وإشباع احتياجاته في اختيار المنتجات الغذائية، حيث أن 

  . المنتج هناك عالقة طرديه بين الدخل المرتفع وسعر
 

وهي كل العوامل المرتبطة باالبتكارات العلمية والتطوير التقني إلنتاج  :العوامل البيئية التكنولوجية .2
  .وتحسين مستوى السلع والخدمات

  

،  فان لدرجة التطور والتقدم التكنولوجي تأثير على جودة المنتج 2001عام  Cheronحسب دراسة 
درجة التطور التكنولوجي وجودة المنتج، ولكال العاملين تأثير واضح حيث أن هناك عالقة ايجابية بين 
  .على القرار الشرائي لدى المستهلك

  

ثر التطور أوكما يشير كوتلر أن على المنظمة أن تتنبأ بكل ما يحيط بها من تطور تكنولوجي، فتحديد 
ر يؤدي إلى تغيير األنماط التكنولوجي على المجتمع لمعرفة مدى تقبل المجتمع واستيعابه لهذا التطو

 )2006كوتلر، ( .ن تأثير التكنولوجيا يمتد ليمس كافة مرافق الحياةأاالستهالكية ألفراد أي مجتمع، و

  

وهي مجموعة القيم والعادات والمفاهيم السائدة في المجتمع  :العوامل البيئية االجتماعية والثقافية. 3
  :والتي تقسم إلى نوعين

أي أن هناك اعتقادا سائد بان هذه القيم والعادات هي قيم وعادات أصيلة  :راسخة صعبة التغير .1
 .ال يمكن الخروج عنها مهما كانت األسباب

 . سهلة التغيير: قيم غير راسخة .2
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ومما تجدر اإلشارة إليه أن لثقافة الفرد تأثير في التباين الواضح في اتجاهات المستهلكين حيال 
، لوحظ أن األشخاص األكثر تعلما 1997عام  Margettsحسب دراسة والمنتجات الغذائية، حيث انه 

هم األكثر رجوعا إلى أخصائي التغذية، وهم أكثر فهما وإدراكا لألكل الصحي المتمثل بكثرة الفواكه 
كثر ، حيث لوحظ أن األفراد األكثر تثقيفا هم األ2007عام  E.Kleefوالخضراوات، إضافة إلى دراسة 

التي يحتويها المنتج لمساعدته على اتخاذ القرار  ،بطاقة معلومات القيمة الغذائية اهتماما في قراءة
  .الشرائي

  
 

 :المجموعة الثانية

  :وهي تشمل): العوامل الداخلية(خصائص المشتري 

 .مثل العمر، الجنس، المهنة، الدخل، مستوى التعليم وغيرها: العوامل الديموغرافية. 1

 

إن عامل العمر عامل مهم وأساسي وفعال، وذلك أن لكل فئة عمرية حاجات ومتطلبات تختلف  :العمر
    . في أكثر جوانبها عن احتياجات الفئة العمرية األخرى ومتطلباتها

  

،  يولي كبار السن أهمية للماركة المحلية والسعر في اختيارهم 2009عام   Topcu اعتمادا على دراسة
  .تهم ورضاهم عن المنتجاعلى العكس من صغار السن في اعتمادهم على إشباع رغب المنتجات الغذائية،

  

في اتخاذ  إن احتياجات النساء ومتطلباتهن تختلف بشكل كبير عن احتياجات الرجال ومتطلباتهم: الجنس
  .القرار الشرائي

 

والرضا عن المنتج عامل مهم  تبر النساء عامل إشباع احتياجاتهن،  تع2009عام  Topcuحسب دراسة
على عكس الرجال في اعتمادهم على السعر واالنتماء للماركة المحلية عند اختيار  ،في القرار الشرائي
  .المنتجات الغذائية
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. إن طبيعة المهنة أو الوظيفة التي يشغلها الفرد لها تأثير على الخطط السلوكية االستهالكية له :المهنة
  .في الوقت نفسه فان كل وظيفة لها متطلبات واجب االلتزام بها

  

هناك تباين ف ،، تختلف نظرة المستهلك لإلعالن عن نظرة المدير1982عام  Willsوفي دراسة ل 
  .مستهلك والمدير في طريقة ترويج المنتجفي اتجاه ونظرة ال واضح

  

يمثل الدخل القوة الشرائية لدى األفراد، والتي تشكل عامال حاسما في اإلنفاق ومستوى المنتجات  :الدخل
  )2008فيو، ( .من ناحية المواصفات والعالمات التجارية المميزة

  

افي لدى أفراد المجتمع، وما تصل حد مؤشرات المستوى الثقأإن المستوى التعليمي هو  :مستوى التعليم
ثر كبير على أنواع المنتجات والخدمات أن هذا المستوى التعليمي له إإليه دولة ما من رقي، وبالتالي ف

التي يقع عليها الطلب، أو تلك التي يجب عرضها في السوق، فمثال أصحاب الشهادات العليا لديهم 
ا عن الذين ليس لديهم أية شهادة أو شهادات اقل من متطلبات واحتياجات تختلف في الكثير من أوجهه

الشهادة العليا، حيث يتجه كل مستوى إلى بعض األنواع واألصناف بشكل يتناسب مع مستواهم 
  )Kleef, 2007( .التعليمي

 

وهي العوامل التي تمثل حالة استعداد للشراء لدى الفرد خروجاً على حالته  :العوامل الموضعية. 2
 .النفسية واالجتماعية واالقتصادية

 

 :وتضم :العوامل النفسية. 3

وتمثل الدوافع القوى التي تحرك الفرد تجاه القيام بفعل ما نتيجة الحاجة الناتجة من الحرمان  :الدوافع
 . جتماعيةالذي يميز الحياة الطبيعية واال
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ويلعب دورا أساسيا في استقبال المعلومات وتنقيتها وتنظيمها وتفسيرها واختيار المناسب منها  :اإلدراك
 .بهدف خلق صورة شاملة للعالم المحيط للفرد

 

 .وهو التغييرات في سلوك الفرد نحو االستجابة تحت تأثير خبراته أو مالحظته  :التعلم

 

إن االعتقاد يمثل صفة يمتلكها الشخص تجاه فكرة أو موضوع ما، ولدى األفراد  :المعتقدات والمواقف
معتقدات تجاه جميع األشياء، وهذه المعتقدات تلعب دورا أساسيا في تكوين ميول األفراد ومواقفهم تجاه 

 .والمواقف تمثل تهيئة الفرد بشكل سلبي أو ايجابي تجاه الموضوع. هذه األشياء

  

نموذج (خالل هذه الدراسة على نموذج شامل متكامل لدراسة سلوك المستهلك  وتم االرتكاز من
تم تناول كل من العوامل التسويقية، والعوامل الديموغرافية لمعرفة مدى تأثير كل منها ، حيث )هوارد

على اتخاذ القرار الشرائي، حيث سيتم دراسة كل من عوامل الجودة، السعر، أماكن التوزيع، الترويج،  
وتحليلها وغيرها، ، المؤهل العلمي، مكان السكن، يف، الوزن، العمر، الجنس، الدخلتعبئة والتغلال

  .بالشكل الدقيق، ومعرفة عالقة كل منها باألخرى
  

وللحصول على المعلومات حول تأثير العوامل السابقة وأهميتها في اتخاذ القرار الشرائي، تم تصميم 
  .االستبانه لهذا الغرض
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  الفصل الثالث

  منهجية الدراسة

  

المنهج الوصفي التحليلي في توصيف الظواهر المتعلقة بنظرة المستهلك  استخدام هذه الدراسة تم خالل
ومدى تأثير عناصر المزيج التسويقي والظروف البيئية المحيطة على  ،حيال الصناعات الغذائية المحلية

وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة الدراسة، خاصة أن هذا هذه النظرة، وذلك كون هذا المنهج يرتكز على 
بهدف فهم مضمونها، أو تقويم وضع معين ) موضوع محدد( المنهج يستخدم إما لرصد ظاهرة

موضوع ( ألغراض عملية، واهم ما يميز هذا المنهج انه يوفر بيانات مفصلة عن الواقع الفعلي للظاهرة
ساعد على قدر معقول وهذا يوامل المرتبطة بموضوع الدراسة ، كما انه يقدم تفسيرا واقعياً للع)الدراسة

  .من التنبؤ المستقبلي للظاهرة

 

 : مجتمع الدراسة 1.3

هي الوحدة  الفلسطينية ة، كون االسرالضفة الغربية سر الفلسطينية فيكافة األيتكون مجتمع الدراسة من 
ومعرفة العوامل المؤثرة على  ،االستهالكية التي يمكن االعتماد عليها في دراسة وفهم سلوك المستهلك

الضفة محافظات ، وهي تشمل االسر في استهالكه منتجات االلبان المحلية واالسرائيلية واالجنبية
م، وأريحا، وقلقيلية، وجنين، لحم، ورام اهللا، والقدس، ونابلس، وطولكرالخليل، وبيت : الغربية وهي

  .وطوباس، وسلفيت

 

 :عينة الدراسة 2.3

التي تغطي العينة العشوائية الطبقية  على عتماداال تملكي تكون عينة الدراسة ممثله لمجتمع الدراسة، 
سر الفلسطينية في داخل كل محافظة موزعة بين األ، بما يتناسب وعدد كافة محافظات الضفة الغربية

، محافظات الضفة الغربيةعدد األسر في توضيح ل، وفيما يلي والقرى والمخيمات الفلسطينيةالمدن 
  .وحجم العينة المختارة من كل محافظة
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  حجم المجتمع والعينة لكل محافظة: 1.3جدول 

  حجم العينة  النسبة المئوية  حجم المجتمع  نوع التجمع  المحافظة  الرقم

  51  46,548 المجموع  جنين  1

  30 %59 27,507 مدينة

  19 %37 17,040 قرية

  2 %4 2,001 مخيم

  9   8,628 المجموع  طوباس  2

  6 %67 5,774 مدينة

  2 %21 1,850 قرية

  1 %12 1,004 مخيم

  32   29,711 المجموع  طولكرم  3

  22 %68 20,101 مدينة

  7 %22 6,456 قرية 

  3 %10 3,154 مخيم

  64   58,759 المجموع  نابلس  4

  37 %57 33,713 مدينة

  21 %33 19,490 قرية 

  6 %9 5,556 مخيم

  17   16,005 المجموع  قلقيلية  5

  11 %62 9,919 مدينة

  6 %38 6,086 قرية 
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  - - - مخيم

  12   10,959 المجموع  سلفيت  6

  5 %38 4,145 مدينة

  7 %62 6,814 قرية 

  - - - مخيم

  54   49,676 المجموع  رام اهللا والبيرة  7

  30 %55 27,182 مدينة

  21 %40 19,750 قرية 

  3 %5 2,744 مخيم

  8   7,273 المجموع  أريحا واالغوار  8

  4  %55 3,997 مدينة

  2  %20 1,475 قرية 

  2  %25 1,801 مخيم

  74   67,903 المجموع  القدس  9

  65  %88 59,927 مدينة

  7  %10 6,511 قرية 

  2  %2 1,465 مخيم

  34   31,615 المجموع  بيت لحم   10

  22  %65 20,639 مدينة

  9  %27 8,466 قرية 

  3  %8 2,411 مخيم
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  95   87,656 المجموع  الخليل  11

  82 %86 75,508 مدينة

  11 %11 9,821 قرية 

  2 %3 2,327 مخيم

  450    414,634    المجموع  

  
 :أداة الدراسة 3.3

في العوامل المحددة لسلوك المستهلك  الخاصة بموضوع الدراسة المتمثل االعتماد في جمع البيانات تم
ثانوية التي الالبيانات  :على مصدرين أساسيين هما ،المحلية والمستوردة الفلسطيني تجاه منتجات األلبان

معهد ولمركزي لإلحصاء الفلسطيني، مصادر مختلفة مثل الجهاز اتم تجميعها والحصول عليها من 
اتحاد الصناعات الغذائية،  و، )والسياسات النقدية دائرة األبحاث(الفلسطينية  سلطة النقدوماس، 

الحصول  تموالبيانات االولية التي والكتب المتعلقة بموضوع الدراسة،  والدراسات األكاديمية واألبحاث
 :عليها ميدانياً، عن طريق

 

للحصول على البيانات ومعرفة  إحدى الطرق التي تم استخدامهاوقد كانت : الشخصية لةالمقاب .1
عدد من مقابالت مع عدة حيث تم اجراء ، والوضع الخاص بقطاع منتجات األلبانوجهة نظر المستهلك 

في  تحاد الصناعات الغذائيةال والمدير التنفيذيكل من مدير عام الثروة الحيوانية، المستهلكين، و
% 50، حيث تبين خالل المقابله أن مصانع منتجات األلبان ال تتجاوز أكثر من محافظة رام اهللا والبيرة

طينية، وقناعة المستهلكين من طاقتها االنتاجية بسبب اقتحام منتجات األلبان االسرائيلية للسوق الفلس
الرغم من أن قيمة المواد الحافظة في ، على بالجودة العالية التي تتمتع بها منتجات األلبان اإلسرائيلية

 45التها من المنتجات الوطنية، فمدة الصالحية لأللبان اإلسرائيلية يالمنتجات اإلسرائيلة أكثر منه في مث
، 2010مدير عام الثروة الحيوانية، شباط ( .ايوم 21المحلية  لأللبانيوما، في حين أن مدة الصالحية 

 )، مقابلة شخصية2010، نيسان التنفيذي التحاد الصناعات الغذائيةالمدير (، )مقابلة شخصية

 

حيث تم تصميم االستبانه للحصول على البيانات التي تخدم هذه الدراسة وتساعد في  :االستبانه .2
 .تحقيق أهدافها
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  : تصميم االستبانه 4.3

المتمثله في العوامل المحدده  الخاصة بهذه الدراسة، بغرض الحصول على البيانات تم تصميم االستبانه 
المتمثله في  ووصف المشكلة، جنبيةسرائيلية واأللبان المحلية واإللسلوك المستهلك تجاه منتجات األ
سباب وراء جنبية والمحلية، ومعرفة األسرائيلية أكثر من األلبان اإلإنفاق المستهلك على منتجات األ

   .والتوصية بشأنها ذلك،

  

  :انه إلى جزئين رئيسيينوقد تم تقسيم االستب

الجنس، عدد : وتتكون منألفراد العينة، العوامل الشخصية اشتمل هذا القسم على : ولالقسم األ .1
، ، ومكانة الفرد في االسرةالعاملين في االسرةوالفئة العمرية، وسرة، والمؤهل العلمي، أفراد األ

 .والمحافظةمستوى الدخل الشهري، ونوع التجمع، والحالة االجتماعية، و
 

جنبية سرائيلية واأللبان المحلية واإلالعوامل المؤثرة على شراء منتجات األاشتمل على : القسم الثاني .2
وملصق المعلومات الجودة، والسمعه، ( سمات المنتج: حيث قسمت هذه العوامل إلى خمس مجاالت

العبوة، وتعدد أحجام المظهر، والتغليف، ووزن ( تصميم المنتجو، )ومدة الصالحية، الغذائية، 
الرضا عن و، )اإلعالن، والعروض، والمعرفة الشخصية(الترويجو التوزيع،والسعر، و، )العبوة

 .المنتج في تلبيته االحتياجات

  
 : وثباتها داةصدق األ 5.3

فرد من سكان الضفة الغربية، بغرض  30على  توزيعهابعد االنتهاء من صياغة أسئلة االستبانه، تم 
اولي عليها، ومعرفة نقاط القوة والضعف فيها، وكذلك االستفادة من اجابات هذه العينة جراء اختبار إ

جراء االختبار الحقيقي عليها، كما تم عرض االستبانه على عدد من المختصين، وكانت قيمة إقبل 
  .(0.88)معامل كرونباخ ألفا الذي يقيس مدى ثبات الدراسة 

 

 : توزيع االستبانة 6.3

  :االستبانات على مرحلتينتم توزيع 
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  :ولىالمرحلة األ
االستبانه شخصيا على كل من محافظتي طولكرم، ورام اهللا، لمعرفة المعوقات والمالحظات  تم توزيع

   .باقي محافظات الضفة الغربيةاألفراد الذين ساعدوا بتوزيع االستبانه في التي قد تواجه 
  

  :المرحلة الثانية
 الفريق قامو تدريبهم على مقابله المبحوثين وتعبئة االستبانات،  ريقمع الفلقاءات عدة تم عقد بعد أن 

  .بتوزيع االستبانات في باقي محافظات الضفة الغربية

  

  :تحليل البيانات 7.3

 SPSSالبرنامج االحصائي استخدام  ودخالها إلى جهاز الحاسوب، إزها وبعد تجميع االستبانات تم ترمي
  .في تحليل البيانات

  

تم  حيث، األسرة الفلسطينية تتمثل في، فإن وحدة التحليل لهذه الدراسة المبحوثينجابة إهمية ونظرا أل
  :استخدام االساليب االحصائية التالية

  

ارية، وذلك من كالتكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعي: أساليب االحصاء الوصفي .1
أجل توضيح خصائص العينة من حيث الجنس، والفئة العمرية، وعدد أفراد األسرة، والمؤهل 

 .والحالة االجتماعيةالعلمي، ومستوى الدخل الشهري، 

 

اختبار تي لمعرفة العوامل المؤثرة على السلوك الشرائي للمستهلك الفلسطيني تجاه منتجات األلبان  .2
 .جنبيةواألسرائيلية المحلية واإل

 

حادي لمعرفة تأثير العوامل الشخصية للمستهلك على العوامل المحدده اختبار تحليل التباين األ  .3
 .لبان المحلية والمستوردةالستهالك منتجات األ
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  .مجموعات المستهلكين اختبار شيفيه لمعرفه الفروق بين .4

  

  :وصف العينة  1.7.3

فرداً، أي ما نسبته  232بلغ عدد الذكور  أسرة، حيث 450على  وزعت االستبانههذه الدراسة  في
، كما هو واضح من أفراد العينة% 48.4فرداً، أي ما نسبته  218، في حين بلغ عدد اإلناث 51.6%

، وهذا يتناسب مع نسبة الذكور إلى اإلناث في الضفة الغربية، حيث أن نسبة )2.3(في الجدول رقم 
وهذا يعكس طبيعة المجتمع الفلسطيني حسب بيانات الجهاز المركزي  الغربية،في الضفة % 51الذكور 

  .2009عام للإلحصاء الفلسطيني 

  

عام، حيث بلغ  30-20وقد تركزت الفئة العمرية للمبحوثين على األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 
أعمارهم  الذينفئة للمبحوثين من أفراد العينة، بينما كانت أقل % 36.2فرداً، أي ما نسبته  163عددهم 

من أفراد العينة، و بلغ عدد % 8.4فرداً، أي ما يعادل  38حيث بلغ عددهم  ،سنة 50أكثر من 
، في حين بلغ عدد %14.2فردا، أي ما نسبته  64عام  20 عنأعمارهم تقل المبحوثين الذين 

من أفراد العينة، % 20.9ادل فرداً، أي ما يع 94عام  40-31المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم بين 
من % 19.1فرداً، أي ما يعادل  86عام  50- 41في حين بلغ عدد األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 

وهذا يعكس طبيعة المجتمع الفلسطيني حيث أن أغلبيته من الفئة الشابه، حسب بيانات ، أفراد العينة
  .)2.3(الجدول رقم  انظر، 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 

  

من أفراد العينة، في حين بلغ % 34أب، أي ما يعادل  153بلغ عدد اآلباء الذين أجابوا على االستبانه 
، وبلغ عدد ةمن أفراد العين% 26.4أي ما نسبته  ،أم 119عدد األمهات اللواتي أجبن على االستبانه 

، انظر الجدول رقم %39.6، أي ما نسبته 178األبناء الذين أجابوا على االستبانه من ذكور وإناث 
)2.3(.  
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% 60أسرة، أي ما يعادل  270أفراد فأكثر، حيث بلغ عددهم  5كانت أعلى نسبة لألسر المكونة من 
أفراد فأكثر في محافظات الضفة الغربية،  5من أفراد العينة، وهذا يتناسب مع عدد األسر المكونة من 

في حين كانت أقل نسبة لألسر ، 2009لعام  صاء الفلسطينيحسب بيانات الجهاز المركزي لإلح
من أفراد العينة، و بلغ عدد األسر % 3.8أسرة، أي ما نسبته  17المكونة من فردين حيث بلغ عددهم 

من أفراد العينة، بينما بلغ عدد األسر المكونة من % 14.7أسرة، أي ما يعادل  66أفراد  3المكونة من 
 .)2.3(، كما هو واضح في الجدول رقم من أفراد العينة% 21.6ا يشكل أسرة، وهذ 97أفراد  4

  

من أفراد العينة وهي أعلى نسبة، حيث بلغ % 29.8شكل عدد المبحوثين من حملة شهادة البكالوريوس 
فرداً، في حين تساوى عدد المبحوثين من حملة شهادة الدبلوم والتوجيهي فأقل، حيث بلغ  127عددهم 
من أفراد العينة، وكانت أقل نسبة للحاصلين على شهادة % 27.6فرداً، أي ما يعادل  124عددهم 

من أفراد العينة، وبلغ عدد المبحوثين من حملة % 4فرداً، حيث شكلوا  18الدكتوراه حيث بلغ عددهم 
  ).2.3(، انظر الجدول رقم من أفراد العينة% 8.2فرداً، أي ما يعادل  37شهادة الماجستير 

  

االستبانات بما يتناسب مع عدد األسر في كل محافظة من محافظات الضفة الغربية، حيث  زعتكما و
من أفراد العينة، وفي محافظة بيت % 12فرداً أي ما يعادل  54بلغ عدد المبحوثين في محافظة رام اهللا 

أي ما يعادل فرداً  95، وفي الخليل بلغ عدد المبحوثين %7.6استبانه أي ما يعادل  34لحم تم توزيع 
أي ما  فرداً 74، وبلغ عدد المبحوثين في القدس %1.8أفراد في أريحا أي ما نسبته  8، و 21.1%
أي ما فرداً  51عدد المبحوثين في جنين ، و%14.2فرداً أي ما يعادل  64، وفي نابلس %16.4نسبته 
لمبحوثين في قلقيلية ، في حين بلغ عدد ا%7.1فرداً في طولكرم أي ما يعادل  32، و %11.3يعادل 

، وعدد المبحوثين في طوباس %2.7فرداً، أي ما يعادل  12، وفي سلفيت %3.8فرداً أي ما يعادل  17
  .)2.3(، انظر الجدول رقم من أفراد العينة% 2أفراد أي ما يعادل  9

  

لغ عددهم من أفراد العينة، وب% 53.1وكانت أعلى نسبة للمبحوثين الذين يسكنون المدينة حيث شكلوا  
من أفراد العينة، وبلغ % 33.1فردا من سكان القرى، أي ما نسبته  149فرداً، وتم استجواب  239

 .من أفراد العينة% 11.8فرداً، وهي أقل نسبة حيث شكلوا  53عدد المبحوثين الذين يسكنون المخيم 



 37 

، وعدد المبحوثين %58فرداً من الذكور واإلناث، أي ما يعادل  261 بلغ عدد المبحوثين المتزوجين
 5، وكانت أقل نسبة من المبحوثين األرامل حيث بلغ عددهم %36.4فرداً، أي ما يعادل  164العزبان 

  .من أفراد العينة% 1.8، أي ما يعادل 8، في حين بلغ عدد المبحوثين المطلقين %1.1أي ما يعادل 
  

 4000شيكل، و أكثر من  1000من  وكان هناك تفاوت في الدخل الشهري للمبحوثين يتراوح  بين أقل
شيكل ، و عدد األفراد  1000شيكل، حيث بلغ عدد المبحوثين الذين بلغ متوسط دخلهم الشهري أقل من 

، في حين %9.6فرداً أي ما يعادل  43شيكل  1500-1000الذين تراوح متوسط دخلهم الشهري بين 
 2500-2001، و 2000-1501بين تساوى عدد المبحوثين الذين يتراوح متوسط دخلهم الشهري 

، وبلغ عدد األفراد الذين يتراوح متوسط دخلهم %11.8فرداً، أي ما يعادل  53حيث بلغ عددهم 
، وعدد المبحوثين الذين يتراوح %14.9فرداً أي ما يعادل  67شيكل  3000-2501الشهري بين 

، وبلغ عدد المبحوثين %10.9فرداً أي ما يعادل  49شيكل  3500-3001متوسط دخلهم الشهري بين 
، في حين %8.2فرداً أي ما يعادل  37شيكل  4000-3501الذين يتراوح متوسط دخلهم الشهري بين 

شيكل، حيث بلغت  4000كانت أعلى نسبة للمبحوثين هم ممن يبلغ متوسط دخلهم الشهري أكثر من 
  .)2.3(، كما هو واضح في الجدول رقم فرداً 93، إذ بلغ عددهم 20.7%

  
فرداً أي ما  208كانت أعلى نسبة للمبحوثين من األسر التي يعمل فيها األب لوحده حيث بلغ عددهم  

، %3.1األم واألبناء حيث بلغت سر التي يعمل فيها األب و، وأقل نسبة للمبحوثين من األ%46.2يعادل 
فقط من ذكور وإناث  فرداً، في حين بلغ عدد المبحوثين من األسر التي يعمل فيها األبناء 14وعددهم 

 90، و بلغ عدد المبحوثين من األسر التي يعمل فيها األب واألم وحدهم %8.9فرداً أي ما يعادل  40
فردا أي ما  45، و بلغ عدد المبحوثين من األسر التي يعمل فيها األب واألبناء %20فرداً أي ما يعادل 

فرداً أي ما يعادل  22عمل فيها األم واألبناء ، في حين بلغ عدد المبحوثين من األسر التي ي%10يعادل 
  .)2.3(، كما هو واضح في الجدول رقم من أفراد العينة% 4.9
  

  العوامل المؤثرة على شراء منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية 2.7.3

األلبان المحلية خالل هذا الفصل دراسة العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك الشرائي تجاه منتجات تم 
نتج، واإلسرائيلية واألجنبية، فلكل مستهلك احتياجاته الخاصة، فبعض المستهلكين يهتمون بسمات الم
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ن يهتمون بتصميم المنتج وغيرها لتلبية وإشباع رغباتهم واحتياجاتهم، والبعض يهتمون بالسعر، وآخرو
  %.α =5وى الداللة وقد تم استخدام اختبار تي لمعرفة تأثير هذه العوامل عند مست

  

العوامل المؤثرة على شراء منتجات األلبان ) 3.3(تبين النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم 
حيث يتأثر قرار المستهلك الشرائي بنفس العوامل عند شراء منتجات رائيلية واألجنبية، المحلية واإلس

  .األلبان المحلية، واإلسرائيلية، واألجنبية

  

، وتصميمه )الجودة، مدة الصالحية، السمعه، ملصق المعلومات الغذائية(تؤثر كل من سمات المنتج 
، )االعالن والعروض(، والتوزيع، والترويج )المظهر، التغليف، وزن العبوة، تعدد أحجام العبوات(
يلية واألجنبية، على القرار الشرائي للمنتجات المحلية واإلسرائ الرضا عن المنتج، والمعرفة الشخصيةو

لمنتجات  المستهلك الشرائي ، باستثناء السعر الذي يؤثر على قراروكان تأثير هذه العوامل تاثير معنوي
  .األلبان المحلية فقط

  

يلعب تميز المنتج دور أساسي في التأثير على سلوك المستهلك واتخاذ القرار الشرائي، حيث أن حيث 
س أنه قادر على تلبية حاجاته ورغباته، فالمستهلك يهتم بسمات المشتري يقوم بشراء المنتج على أسا

، حيث تؤثر جودة المنتج على استهالك واإلسرائيلية واألجنبية عند شراء منتجات األلبان المحليةالمنتج 
منتجات األلبان، فكلما كانت الجودة عالية زاد إقبال المستهلك على شراء هذه المنتجات المحلية 

ة التي تساعد على ترسيخ صورة المنتج ئيسواألجنبية، وذلك أن الجودة تعد من الوسائل الرواإلسرائيلية 
في ذهن المستهلك، كما أنها تملك تأثيرا مباشرا على أداء المنتج والتي بدورها تحقق المنافع التي يسعى 

  .المستهلك للحصول عليها إلشباع حاجاته

  

 المحلية الموجودة على غالف المنتج تأثير على استهالك المنتجاتكما أن لملصق المعلومات الغذائية 
، حيث يهتم المستهلك بالقيمة الغذائية للمنتج عند الشراء، وذلك أن المستهلك يهتم واإلسرائيلية واألجنبية

  .باألكل الصحي عن طريق قراءة القيمة الغذائية الموجودة على غالف العبوة
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قرار شراء منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، فكلما كانت  ولمدة الصالحية دور في اتخاذ
مدة الصالحية طويلة زاد التوجه واإلقبال على شراء المنتجات، وذلك أن منتجات األلبان من السلع 

  . األساسية االستهالكية الميسرة لها مدة صالحية محدده

  

سمعه المنتج كأحد األجزاء المهمة في المنتج، حيث أن ومما تجدر اإلشارة إليه أن المستهلك ينظر إلى 
قيمة للمنتج، وبالتالي فإن السمعة الجيدة تشجع وتجذب المستهلك لشراء منتجات  ترفع منالسمعة الجيدة 

  .األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية

  

التصميم دور هام  يعد تصميم المنتج وطرازه وسيله أخرى تضاف إلى المنتج لغرض تميزه حيث يلعب
في جذب انتباه المستهلك، فكلما كان المظهر أكثر ترتيبا والفت للنظر زاد اإلقبال الشرائي لمنتجات 
األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، في حين أن للتغليف أهمية حيث يسهل الغالف على المستهلك 

  .حمل المنتج واستخدامه وتجعله أكثر أمانا

  

بوة على إقبال المستهلك الشرائي لمنتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، حيث يؤثر وزن الع
، لعبوة إلشباع وتلبية احتياجاتهخاصة المستهلك الذي ينتمي لألسر كبيرة الحجم بوزن ا ،يهتم المستهلك

  .فكلما زاد وزن العبوة زاد اإلقبال الشرائي لمنتجات األلبان المحلية والمستوردة

  

هناك تفاوت في عدد أفراد األسرة، فإن لتعدد أحجام العبوات تأثير على اتخاذ القرار الشرائي وألن 
  .، حيث أن هذا التأثير ايجابيلمنتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية

  

بين  طرديةالعالقة أما بالنسبة للسعر فإنه يؤثر بشكل ايجابي على استهالك المنتج المحلي، حيث أن  
، فكلما زاد السعر زادت جودة المنتج المحلي، وزاد إقبال المستهلك الشرائي على السعر والجودة
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حيث أن ثقة المستهلك  منتجات األلبان المحلية، على العكس من منتجات األلبان اإلسرائيلية واألجنبية 
  .قرار الشرائي لهاالسعر ال يؤثر على العالية بجودة المنتجات اإلسرائيلية واألجنبية، فإن 

  

اإلسرائيلية و يؤثر مكان توفر السلعة على إقبال المستهلك على منتجات األلبان المحلية و وفي المقابل
كلما توفرت السلعة في مختلف األماكن وكانت في متناول يد المستهلك، زاد استهالك ف األجنبية،

أن منتجات األلبان تعتبر من السلع االستهالكية ، خاصة منتجات األلبان المحلية و اإلسرائيلية و األجنبية
  .الميسرة التي ليست بحاجة إلى مقارنه بمثيالتها في عدة أماكن قبل القيام بعملية الشراء

  

في التأثير على استهالك منتجات األلبان المحلية والعروض  اإلعالنومما تجدر اإلشارة إليه دور 
، حيث أن على استهالك منتجات األلبان المحلية ن تأثير ايجابيلإلعالواإلسرائيلية واألجنبية، حيث أن 

، بينما يؤثر اإلعالن بشكل سلبي على شراء اإلعالنات تجذب وتلفت انتباه المستهلك لشراء المنتج
، فإن كبيرةثقة المستهلك بالمنتج اإلسرائيلي واألجنبي  أنمنتجات األلبان اإلسرائيلية واألجنبية، وذلك 

ك في جودة المنتج، في حين تؤثر العروض بشكل ايجابي على اإلقبال على استهالك اإلعالن يشك
منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، فكلما كثرت العروض، زاد اإلقبال الشرائي لمنتجات 

  .األلبان

  

ة  بين لثقة واألمانشراء المنتجات المحلية، حيث أن ا في حين أن للمعرفة الشخصية تأثير على
ن مصدر ألإقبال المستهلك لشراء منتجات األلبان المحلية، وذلك من المستهلك والبائع تشجع وتزيد 

  .كونه عن طريق المعرفة الشخصية ،المعلومات موثوق وال تشكيك فيه

  

احتياجات المستهلك، وبالتالي فهي تلبي وتشبع منتجات األلبان اإلسرائيلية  ومما تجدر اإلشارة إليه أن
تؤثر على التوجه نحو استهالكها بشكل ايجابي، على عكس منتجات األلبان األجنبية التي ال تلبي وال 
تشبع احتياجات المستهلك، وبالتالي فإن اإلقبال سلبي تجاه هذه المنتجات، وال يوجد تأثير بين الرضا 

  .اعن األلبان المحلية وتلبيتها الحتياجات المستهلك، وبين اإلقبال على شرائه
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 األلبان منتجاتل سلوك المستهلك الشرائيعلى  أكثر العوامل تأثيراالحية المنتج صمدة عامل كان و
 عامل يليه ومن ثم لبان من السلع سريعة التلف،أهميته، كون منتجات األ، ومن هنا نبعت المحلية

من األكثر تأثير إلى ( كل من عوامل كان تأثير، في حين لإلعالن، وكان أقل تأثير المعرفة الشخصية
على السعر، العروض ملصق المعلومات الغذائية، الوزن، توفر المنتج، المظهر،  التغليف، )األقل

 .)22.8(، انظر الجدول التوالي

  

ا على أكثر العوامل تأثير أيضاً، مدة صالحية المنتجعامل  أما بالنسبة للمنتجات اإلسرائيلية فقد كان
العوامل  أقلاإلعالن  اإلسرائيلية، يليه عامل ملصق المعلومات الغذائية، وكانلبان شراء منتجات األ

التوزيع، التغليف، المظهر، الرضا ، في حين كان التأثير تنازلي لكل من عوامل السمعه، الجودة، تأثيرا
  . )22.8(، انظر الجدول على التوالي العروضوتلبية الحاجات، وزن العبوة، 

  

ن كان عامل على السلوك الشرائي للمنتجات االجنبية، في حي األكبر تأثيرالحية كما وكان لمدة الصال
ان التأثير تنازلي لكل من عوامل الجودة، على القرار الشرائي، وكالرضا واالشباع التأثير األقل 

على  اإلعالن، العروضالتوزيع، وزن العبوة، التغليف، المظهر، ملصق المعلومات الغذائية، السمعه، 
  ).22.8(، انظر الجدول التوالي

  

القرار الشرائي للمستهلك الفلسطيني لمنتجات  عند اتخاذسبق أهمية مدة صالحية المنتج  يتضح مما
منتجات األلبان من  نأل، وذلك اتأثير أكثر العواملحيث كان األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، 

المحلية، لبان ا على القرار الشرائي لمنتجات األاإلعالن األقل تأثيركان حين في السلع سريعة التلف، 
ن المستهلكين يهتمون بالعوامل األخرى مثل ملصق المعلومات الغذائية، أل، وذلك اإلسرائيلية واألجنبيةو

تستخدم إلعالم المستهلك بوجود المنتج، ، خاصة أن اإلعالنات والتغليف، أكثر من اهتمامهم باإلعالن
جزء من مجموعة عوامل تؤثر على القرار الشرائي لدى  فاإلعالمزويده بمعلومات حول المنتج، أوت

   .المستهلك
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  وصف العينة: 2.3جدول 
  الرقم المتغيرات العدد النسبة المئوية عدد القيم الناقصة

  الجنس ذكر 232 51.6 -

 

1 

 أنثى 218 48.4

 2 أنت في األسرة األب 153 34.0 -

 األم 119 26.4

 أحد األبناء 178 39.6

 3 عدد أفراد األسرة 2 17 3.8 -

14.7 66 3 

21.6 97 4 

 فأكثر 5 270 60.0

 4 المؤهل العلمي توجيهي فأقل 124 27.6 13

 دبلوم 124 27.6

 بكالوريوس 134 29.8

 ماجستير 37 8.2

 دكتوراه فأعلى 18 4.0

 5 الفئة العمرية 20أقل من  64 14.2 5

 30 – 21من  163 36.2

 40 – 31من  94 20.9

 50 – 41من  86 19.1

 50أكثر من  38 8.4

 6 المحافظة رام اهللا 54 12.0 -

 بيت لحم 34 7.6

 الخليل 95 21.1
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 أريحا 8 1.8

 القدس 74 16.4

 نابلس 64 14.2

 جنين 51 11.3

 طولكرم 32 7.1

 قلقيلية 17 3.8

 سلفيت 12 2.7

 طوباس 9 2.0

 7 مكان السكن مدينة 239 53.1 9

 قرية 149 33.1

 مخيم 53 11.8

 8 الحالة اإلجتماعية  عزباء / أعزب 164 36.4 12

   متزوجة /متزوج  261 58.0

  مطلقة /مطلق  8 1.8

  أرملة /أرمل  5 1.1

مستوى الدخل الشهري  1000أقل من  41 9.1 14
 )شيكل(لألسرة 

9 

 15000 – 1000من  43 9.6

 2000 – 1501من  53 11.8

 2500 – 2001من  53 11.8

 3000 – 2501من  67 14.9

 3500 – 3001من  49 10.9

 4000 – 3501من  37 8.2

 4000أكثر من  93 20.7
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 10 العاملون في األسرة األب 208 46.2 5

 األم 26 5.8

 األبناء 40 8.9

 األب واألم 90 20.0

 األب واألبناء 45 10.0

 األم واألبناء 22 4.9

 األب واألم واألبناء 14 3.1

 

   العوامل المؤثرة على اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية والمستوردة: 3.3جدول 
  )test value= 3( اختبار تي

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Mean 
Difference 

Sig. (2-
tailed) 

درجات 
 الحرية

(df) 

 الرقم العبارة قيمة تي

Upper Lower 

تلعب الجودة دوراً في شرائك  26.199 449 000. 1.01111 9353. 1.0870
 .منتجات األلبان المحلية

1  

تلعب الجودة دوراً في شرائك  22.737 442 000. 1.13093 1.0332 1.2287
 .منتجات األلبان اإلسرائيلية

2 

تلعب الجودة دوراً في شرائك  19.681 437 000. 98858. 8899. 1.0873
 .منتجات األلبان األجنبية

3 

يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات  4.518 444 000. 26517. 1498. 3805.
 .المحليةاأللبان 

4 

يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات  784.- 442 433. 04515.- 1583.- 0680.
 .األلبان اإلسرائيلية

5 

يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات  546.- 443 585. 03153.- 1450.- 0819.
 .األلبان األجنبية

6 

المحلية في كل تتوفر منتجات األلبان  26.062 437 000. 1.01598 9394. 1.0926
 .مكان مما يسهل ليك شرائها

7 
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تتوفر منتجات األلبان اإلسرائيلية في  17.230 444 000. 88764. 7864. 9889.
 .كل مكان مما يسهل عليك شرائها

8 

تتوفر منتجات األلبان األجنبية في كل  6.325 439 000. 29773. 2052. 3902.
 .مكان مما يسهل عليك شرائها

9 

لإلعالن دور في شرائك منتجات  3.342 444 001. 20225. 0833. 3212.
 .األلبان المحلية

10 

لإلعالن دور في شرائك منتجات  4.002- 442 000. 22122.- 3299.- 1126.-
 .األلبان اإلسرائيلية

11 

لإلعالن دور في شرائك منتجات  3.859- 444 000. 21124.- 3188.- 1036.-
 .األلبان األجنبية

12 

تلعب العروض دوراً في شرائك  10.588 446 000. 60850. 4956. 7214.
 .منتجات األلبان المحلية

13 

تلعب العروض دوراً في شرائك  5.120 445 000. 29821. 1837. 4127.
 .منتجات األلبان اإلسرائيلية

14 

تلعب العروض دوراً في شرائك  4.316 446 000. 25056. 1365. 3647.
 .األلبان األجنبيةمنتجات 

15 

تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك  35.877 446 000. 1.40492 1.3280 1.4819
 .منتجات األلبان المحلية

16 

تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك  22.602 449 000. 1.13333 1.0348 1.2319
 .منتجات األلبان اإلسرائيلية

17 

تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك  18.319 446 000. 97763. 8727. 1.0825
 .منتجات األلبان األجنبية

18 

تعتبر منتجات األلبان المحلية األكثر  660.- 440 509. 04082.- 1623.- 0807.
 .تلبية وإشباع الحتياجاتك

19 

تعتبر منتجات األلبان اإلسرائيلية  8.289 445 000. 43946. 3353. 5437.
 .الحتياجاتكاألكثر تلبية وإشباع 

20 

تعتبر منتجات األلبان األجنبية األكثر  3.950- 446 000. 21477.- 3216.- 1079.-
 .تلبية وإشباع الحتياجاتك

21 

يؤثر المظهر على شرائك منتجات  20.171 446 000. 95526. 8622. 1.0483 22 
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 .األلبان المحلية

شرائك منتجات  يؤثر المظهر على 14.620 447 000. 75670. 6550. 8584.
 .األلبان اإلسرائيلية

23 

يؤثر المظهر على شرائك منتجات  13.693 444 000. 70787. 6063. 8095.
 .األلبان األجنبية

24 

يلعب التغليف دوراً في شرائك  21.529 442 000. 1.03160 9374. 1.1258
 .ةمنتجات األلبان المحلي

25 

يلعب التغليف دوراً في شرائك  18.229 443 000. 90315. 8058. 1.0005
 .منتجات األلبان اإلسرائيلية

26 

يلعب التغليف دوراً في شرائك  15.857 444 000. 81573. 7146. 9168.
 .منتجات األلبان األجنبية

27 

يحتوي غالف منتجات األلبان المحلية  25.174 445 000. 99327. 9157. 1.0708
  . ملصق المعلومات الغذائية ىعل

28 

يحتوي غالف منتجات األلبان  27.849 449 000. 1.21333 1.1277 1.2990
ملصق المعلومات  ىاإلسرائيلية عل

  . الغذائية

29 

يحتوي غالف منتجات األلبان  18.296 442 000. 82167. 7334. 9099.
األجنبية على ملصق المعلومات 

 .الغذائية

30 

وزن العبوة دوراً في شرائك يلعب  9.866 446 000. 55481. 4443. 6653.
 .منتجات األلبان المحلية

31 

يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك  5.973 432 000. 33025. 2216. 4389.
 .منتجات األلبان اإلسرائيلية

32 

يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك  6.884 446 000. 38255. 2733. 4918.
 .منتجات األلبان األجنبية

33 

تلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك  39.987 443 000. 1.51126 1.4370 1.5855
 .منتجات األلبان المحلية

34 

تلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك  35.936 445 000. 1.43274 1.3544 1.5111
 .منتجات األلبان اإلسرائيلية

35 



 47 

في شرائك  تلعب مدة الصالحية دوراً 29.027 442 000. 1.33183 1.2417 1.4220
 .منتجات األلبان األجنبية

36  

تلعب المعرفة الشخصية دوراً في  34.867 440 000. 1.44898 1.3673 1.5307
شرائك منتجات األلبان المحلية 

الجبنة، الزبدة، لبن الجميد (
 ).غيرها...

37  

 (test value = 1.5)اختبار تي 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Mean 
Difference 

Sig. (2-
tailed) 

درجات 
 الحرية

(df) 

قيمة ت 
 المحسوبة

  الرقم  العبارة

Upper Lower 

نسبة إنفاقك على منتجات األلبان  4.190 446 000. 09732. 0517. 1430.
المحلية أعلى من إنفاقك على منتجات 

  .األلبان اإلسرائيلية

1 

نسبة إنفاقك على منتجات األلبان  4.201- 444 000. 09775.- 1435.- 0520.-
المحلية أعلى من إنفاقك على منتجات 

  .األلبان األجنبية

2  

تقوم بشراء منتجات األلبان المحلية  2.877 441 004. 06787. 0215. 1142.
  .بسبب تعدد أحجام العبوات

3  

تقوم بشراء منتجات األلبان  6.015 443 000. 13739. 0925. 1823.
بسبب تعدد أحجام اإلسرائيلية 

  .العبوات

4  

تقوم بشراء منتجات األلبان األجنبية  7.761 445 000. 17265. 1289. 2164.
  .بسبب تعدد أحجام العبوات

5  
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  الرابعالفصل 

  التفاوت في السلوك الشرائي للمستهلك

  

في  المتمثلة ،للفرد بالتفاوت والتباين بين مستهلك وآخر تبعا لعدد من العوامل يتميز السلوك اإلنفاقي
وقناعاته، التي تؤثر في اختياره لمنتج طبيعة تفكير المستهلك، ودوافعه وحاجاته، وصفاته الشخصية، 

ة ، حيث أن لكل فرد حاجاته ورغباته المختلفة، فبعض المستهلكين يعتمدون على عامل الجوددون اآلخر
والسمعه عند شراء المنتج، وآخرون يعتمدون على السعر والعروض واالعالنات عند اتخاذهم القرار 

ت فمن خالل دراسة العوامل الشخصية للمستهلك التي تؤثر على االنفاق، ومعرفة مجموعاالشرائي، 
نتج دون اآلخر، أسباب تفضيلهم لمو نستطيع معرفة توجهات المستهلكين، األفراد المتفاوتين فيما بينهم

سويقية، ومزايا المنتج وامل التعوبالتالي توفير المعلومات الخاصة بتوجهات المستهلكين وميولهم وال
األلبان في صناعة مصنعي منتجات يهتمون بها عند انفاقهم على المنتج، االمر الذي يساعد التي 

، كما يستطيع مصنعي منتجات هماجاتالتي تلبي وتشبع حالمالئمة لكافة فئات المجتمع  وتطوير المنتجات
، والتركيز على المجموعات التي يوجد بينها تفاوت في االلبان رسم خطط وسياسات تسويقية ناجحة

  . ورغباتهم لحاجاتهمبتوفير منتجات موائمة  ،اإلنفاق على المنتجات

  

  منتجات األلبان إلنفاق علىفي العوامل المحددة ل التباينتأثير العوامل الديموغرافية على  1.4
  :المحلية واإلسرائيلية واألجنبية

الفصل  سوف يتم عرض تأثير العوامل الشخصية للمستهلك على قرار اإلنفاق على منتجات خالل هذا 
الذي يهدف إلى معرفة وجود  شيفيهاأللبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، حيث تم استخدام اختبار 

فروق في اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية والمستوردة تبعا للعوامل الديموغرافية للفرد، ودرجة 
تأثير هذه العوامل على األنفاق على المنتجات وفقا لدخل األسرة، والمؤهل العلمي، و المحافظة التي 

تبار تأثير هذه العوامل عند مستوى الداللة اإلحصائية يسكنها، وعدد أفراد األسرة وغيرها،  وقد تم اخ
α  =5% كما تم استخدام المتوسطات الحسابية، والتكرارات، واالنحرافات المعيارية باستخدام اختبار ،

تي للعوامل التي لها مستويين، واختبار تحليل التباين األحادي للعوامل التي لها أكثر من مستويين 
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تفاوت في اإلنفاق على المنتجات المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، وفي حال كان لمعرفة إذا كان هناك 
تم استخدام اختبار شيفيه إليجاد مصادر هذا التفاوت، وكان التفاوت لصالح فئة  ،هناك تفاوت في األنفاق

  . األفراد الذين لهم أعلى متوسط حسابي

  

ستوى الدخل، أو التحصيل التعليمي، أو عدد وحيث تختلف العوامل الشخصية للمستهلكين، سواء في م
في اتخاذ قرار الشراء لتلبية ل المستهلكين ورغباتهم وقدراتهم أفراد األسرة، وغيرها، يختلف ميو

  .احتياجاتهم المختلفة واشباعها

  

  :وفيما يلي عرض لتأثير كل عامل من العوامل

  
   مستوى الدخل الشهري لألسرة  1.1.4

يلعب الدخل دورا مهما في تحديد مشتريات األسرة الفلسطينية من منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية 
فمستوى دخل األسرة يحدد قدرات ورغبات المستهلك، فالفرد الذي يحصل على مستوى واألجنبية، 

باته بغض النظر دخل متوسط وعال يهتم بمزايا المنتج المتمثلة في تحقيق المنفعة وإشباع حاجاته ورغ
عن السعر، ويعني ذلك أن زيادة الدخل تؤدي إلى تمكن المستهلك من الحصول على منتجات أعلى 

دخلها بين  يتفاوت االستهالك واإلنفاق على منتجات األلبان المحلية بين األسر التي يتراوح جودة، حيث
ما هو واضح في الجدول شيكل، ك 4000عن مستوى دخلها الشهري يزيد ، واألسر التي 2500-3000
كما هو ، 3000-2500، وهذا التفاوت في اإلنفاق لصالح األسر التي يتراوح دخلها بين )1.8(رقم 

وذلك ألن الجودة تعتبر جزءا أساسيا ومهما في تميز المنتج ومنافسته، ، )2.8(واضح في الجدول رقم 
عند اتخاذ قرار الشراء للمنتجات في حين ال تهتم األسر على اختالف مستوى دخلها بعامل الجودة 

اإلسرائيلية واألجنبية، حيث ال يوجد تفاوت في إنفاقها تبعا لمستوى الدخل،  كما هو واضح في الجدول 
  .)1.4(رقم 
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ونظرا ألهمية ملصق المعلومات الغذائية الذي يساعد المستهلك على معرفة محتويات المنتج والقيمة 
فاوت في استهالك منتجات األلبان اإلسرائيلية باالعتماد على ملصق يوجد تالغذائية التي يحتويها، 

األفراد الذين يتراوح  ، وشيكل 1500-1000المعلومات الغذائية بين األفراد الذين يتراوح  دخلهم بين 
، وكانت لصالح األفراد الذين )1.8(كما هو واضح في الجدول رقم ، شيكل 2500- 2000 دخلهم بين
،  وال يوجد )2.8(حسب البيانات الواردة في الجدول رقم  شيكل، 2500-2000ن دخلهم بييتراوح 

  . )1.4(كما هو واضح في الجدول رقم تفاوت في استهالك المنتجات المحلية واألجنبية، 

  

، وذلك أن المستهلك كما وتهتم األسر على اختالف مستوى دخلها الشهري بمدة صالحية المنتج المحلي
ة بالمنتج المحلي مقارنة بالمنتج اإلسرائيلي واألجنبي اللذان يحظيان بالثقة العالية في الفلسطيني أقل ثق

خاصة أن انتهاء مدة صالحية منتج األلبان ممكن أن يضر  ،األمانة والصدق في تحديد مدة الصالحية
دخلهم بين بين األفراد الذين يتراوح   اوت في استهالكها للمنتج المحليحيث يوجد تفبصحة المستهلك، 

وكانت لصالح  ،)1.8(كما هو واضح في الجدول رقم شيكل،  3000- 2500، و شيكل 1000-1500
شيكل، في حين ال يهتم المستهلك بمدة الصالحية عند شراء   3000-2500األفراد الذين دخلهم بين 

  .)1.4(انظر الجدول رقم ، المنتج اإلسرائيلي واألجنبي على اختالف مستوى دخله

  
تجدر اإلشارة إليه أهمية سمعة المنتج في جذب انتباه المستهلك وتشجيعه على شراء المنتج، حيث ومما 

شيكل أكثر اهتماما بالسمعة مقارنه مع غيرهم من  3500- 3000كان األفراد الذين يتراوح دخلهم بين 
تفاوت في وجد يوال  )2.8(حسب المعطيات في الجدول رقم  األفراد ذوي مستويات الدخل المختلفة،

  . )1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم استهالك منتجات األلبان المحلية واألجنبية تبعا للدخل
  

وال تؤثر مستويات الدخل المتفاوتة لألسر على استهالك منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية 
على اختالف مستويات دخلها عند أخذ عامل المظهر بعين االعتبار، إضافة إلى عدم اهتمام األسر 

بتغليف المنتج عند الشراء، فال يوجد تفاوت في استهالكها وإنفاقها لمنتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية 
  ).1.4(كما هو واضح في الجدول رقم واألجنبية، 
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 المتوسط األسر ذات الدخل وكما يؤثر الدخل على اختيار نوعية المنتج المشترى فإنه يؤثر على كميته، ف
ند شراء منتجات األلبان بوزن العبوة عشيكل، تهتم  3000- 2500الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 

وذلك أن المستهلكين متوسطي الدخل يهتمون بوزن  ،)1.8(المحلية، كما هو واضح في الجدول رقم 
حسب البيانات في الجدول  العبوة الكبير لتلبية وإشباع حاجاتهم، خاصة أن قدراتهم الشرائية محدودة،

وال يوجد تفاوت في استهالك منتجات األلبان اإلسرائيلية واألجنبية، بغض النظر عن تعدد ، )2.8(رقم 
  .)1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم أحجام العبوات لمنتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية

  

سعر عند شراء منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية وفي المقابل تهتم األسر ذات الدخل المنخفض بال
كما حيث يوجد تفاوت في استهالك وإنفاق األسر الفلسطينية، كون قدراتها الشرائية محدودة، واألجنبية، 

التفاوت في تأثير السعر على القرار الشرائي لمنتجات  كان، حيث )1.4(هو واضح في الجدول رقم 
 يزيد شيكل، واألسر التي 1500-1000ر التي يتراوح  دخلها الشهري بين األلبان المحلية  بين األس

وكان التفاوت لصالح األسر  ،)1.8(كما هو واضح في الجدول رقم  ،شيكل 4000دخلها الشهري عن 
حسب البيانات الواردة في الجدول ، شيكل 1500-1000ذات الدخل المنخفض التي يتراوح دخلها بين 

اوت في تأثير السعر على شراء منتجات األلبان اإلسرائيلية كان بين األسر التي التف اأم ،)2.8(رقم 
 ،شيكل 1000شيكل، واألسر التي يقل دخلها الشهري عن  4000-3500يتراوح دخلها الشهري بين 

 ، شيكل 1000 عندخلهم  يقل  وكان لصالح األفراد الذين ،)1.8(كما هو واضح في الجدول رقم 

كما أن التفاوت في تأثير السعر على السلوك االستهالكي ، )2.8(الجدول رقم  حسب البيانات في
شيكل، واألفراد الذين  1500-1000للمنتجات األجنبية  كان بين األفراد الذين يتراوح  دخلهم بين 

وكان التفاوت لصالح  ،)1.8(كما هو واضح في الجدول رقم  ،شيكل 4000-3500يتراوح دخلهم بين 
  .)2.8(كما هو واضح في الجدول رقم ، 1500- 1000ذين يتراوح دخلهم بين األفراد ال

  
في حين تلعب مستويات الدخل المختلفة لألسر دورا في تفاوت استهالك منتجات األلبان المحلية 

، حيث )1.4(كما هو واضح في الجدول رقم واإلسرائيلية عند أخذ مكان توفر السلعة بعين االعتبار، 
تأثير مكان توفر السلعة على السلوك االستهالكي لمنتجات األلبان المحلية كانت بين أن التفاوت في 

 شيكل، 4000 األفراد الذين يزيد دخلهم عن، وشيكل 3000-2500األفراد الذين يتراوح  دخلهم بين 
وكان  التفاوت لصالح األفراد الذين يتراوح دخلهم بين  ،)1.8(حسب المعطيات في الجدول رقم 
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الفروق في تأثير مكان توفر كانت بينما  ،)2.8(كما هو واضح في الجدول رقم ، شيكل 2500-3000
-1000السلعة على السلوك االستهالكي للمنتجات اإلسرائيلية  بين األفراد الذين يتراوح  دخلهم بين 

 ،)1.8(كما هو واضح في الجدول رقم  شيكل، 4000 األفراد الذين يزيد دخلهم عن، وشيكل 1500
وذلك أن المستهلك الذي يحصل على دخل شيكل،  4000 عندخلهم  يزيد  وكانت لصالح األفراد الذين

عال يصبح اهتمامه بنوعية المنتج خاصة جودته وتميزه أكثر من كميته ولو كان المنتج في مكان بعيد،  
وال  يوجد تفاوت في  تأثير مكان توفر السلعة على استهالك ، )2.8(كما هو واضح في الجدول رقم 

  ).1.4(كما هو واضح في الجدول رقم منتجات األلبان األجنبية، 
  

اهتمام األسر ذات الدخل المنخفض باإلعالنات عند اتخاذ قرار شراء منتجات  ،ومما تجدر اإلشارة إليه
فهم يتأثرون باإلعالنات بشكل كبير ، دراتهم الشرائيةلمحدودية ق األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية

حيث يوجد تفاوت في تأثير اإلعالن على استهالك منتجات للحصول على المنفعة التي تلبي الحاجات، 
، وقد كانت الفروق في )1.4(كما هو واضح في الجدول رقم األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، 

األفراد الذين يزيد ، وشيكل 1000 عندخلهم  يقل لية بين األفراد الذيناإلنفاق على المنتجات المح
 وكان التفاوت لصالح األفراد الذين، )1.8(حسب المعطيات في الجدول رقم  شيكل، 4000 دخلهم عن

أما الفروق في اإلنفاق على ، )2.8(كما هو واضح في الجدول رقم شيكل،  1000 عندخلهم  يقل
األفراد الذين يقل ، و400- 3500كانت بين األفراد الذين يتراوح  دخلهم بين   المنتجات اإلسرائيلية

وكانت لصالح األفراد الذين  ،)1.8(حسب البيانات الواردة في الجدول رقم  شيكل، 1000دخلهم عن 
في حين كان التفاوت في تأثير ، )2.8(كما هو واضح في الجدول رقم شيكل،  1000 عندخلهم  يقل

األفراد الذين ، وشيكل 1000 عندخلهم يقل بين األفراد الذين  استهالك المنتجات األجنبية ن علىاإلعال
وكان لصالح األفراد  ،)1.8(شيكل، حسب البيانات في الجدول رقم  4000-3500 يتراوح دخلهم بين

  .)2.8(كما هو واضح في الجدول رقم  شيكل، 1000عن دخلهم  يقلالذين 
  

ستهالك واإلنفاق على منتجات األلبان المحلية واألجنبية االالمتفاوتة لألسر على  تؤثر مستويات الدخل
األخذ بعين االعتبار العروض، حيث يوجد تفاوت في تأثير العروض على سلوك المستهلك تجاه  عند

 كان، )1.4(كما هو واضح في الجدول رقم منتجات األلبان المحلية واألجنبية تبعا لدخل األسرة، 
 1000 عندخلهم يقل ت في تأثير العروض على استهالك منتجات المحلية  بين األفراد الذين التفاو

وكان ، )1.8(حسب المعطيات في الجدول رقم شيكل،  4000 عن األفراد الذين يزيد دخلهمشيكل، و 
، وذلك النخفاض )2.8(، كما هو واضح في الجدول رقم 1000 يقل دخلهم عنلصالح األفراد الذين 
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بينما كان التفاوت في استهالك منتجات األلبان األجنبية بين  مستوى الدخل الذي يقيد قدرته الشرائية،
، شيكل 4000 األفراد الذين يزيد دخلهم عن ، وشيكل 4000-3500األفراد الذين يتراوح دخلهم بين 
-3500تراوح بين وكان لصالح األفراد الذين يتراوح دخلهم ي، )1.8(حسب البيانات في الجدول رقم 

تفاوت في إنفاق واستهالك األسر  دوال يوج، )2.8(كما هو واضح في الجدول رقم شيكل،   4000
   ).1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم لمنتجات األلبان اإلسرائيلية

 

بالمعرفة الشخصية للمنتج المحلي، حيث ال يوجد تفاوت  تم األسر على اختالف مستوى دخلهاكما ال ته
  ).1.4(كما هو واضح في الجدول رقم استهالكها لمنتجات األلبان المحلية،  في
  

، حيث يوجد شرائهامقابل تهتم األسر ذات الدخل المنخفض بتلبية المنتج المحلي الحتياجاتها عند وفي ال
اد األفر، وشيكل 1000 عندخلهم يقل تفاوت في استهالكها لمنتجات األلبان المحلية بين األفراد الذين 

وكانت لصالح األفراد الذين ، )1.8(حسب البيانات في الجدول رقم شيكل،  4000يزيد دخلهم عن  الذين
وال يوجد تفاوت في استهالك ، )2.8(كما هو واضح في الجدول رقم شيكل،  1000 يقل دخلهم عن

  .)1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم وإنفاق األسر لمنتجات األلبان اإلسرائيلية واألجنبية
 

يؤثر دخل األسرة على اختالف مستوياته على التفاوت في اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية 
األفراد الذين يزيد ، وشيكل 1000 يقل دخلهم عنحيث أن التفاوت كان بين األفراد الذين   ،واإلسرائيلية
لصالح األفراد الذين وكان ، )1.8(حسب البيانات الواردة في الجدول رقم  ،شيكل 4000 دخلهم عن

الرتفاع دخلهم الذي ال يقيد قدرتهم  الشرائية، ويصبح بحثهم عن ، شيكل 4000 يزيد دخلهم عن
وال يؤثر ، )2.8(المنتجات المتميزة بغض النظر عن السعر والكمية،  كما هو واضح في الجدول رقم 

، كما هو واضح في األجنبيةدخل األسرة على التفاوت في اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية و
 .)1.4(الجدول رقم 

  

  التي يسكنها المستهلك المحافظة  2.1.4

، فبعض المحافظات تأثير على اإلنفاق على المنتجات المحلية والمستوردة الفردللمحافظة التي يسكنها 
يوجد فيها عدد من مصانع منتجات األلبان والبعض ال يوجد فيها، وحيث أن لكل محافظة سماتها 
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وطبيعتها، فإن األفراد يتأثرون بطبيعة المحافظة والبيئة المحيطة بهم، وبالتالي يوجد تباين في اتجاهات 
د على اختالف المحافظة التي يسكنها يهتم الفروميول المستهلكين بين محافظة وأخرى، وفي المقابل 

بجودة المنتج المحلي، حيث يوجد تفاوت في استهالكه منتجات األلبان المحلية، وكان التفاوت بين 
 مستهلكيوكان لصالح ، )3.8(كما هو واضح في الجدول رقم  ،بيت لحم والقدس تيمستهلكي محافظ
هذه المحافظة، حسب المعطيات في الجدول  وذلك لقرب مصانع منتجات األلبان من ،محافظة بيت لحم

كما هو واضح في وال يوجد تفاوت في استهالك منتجات األلبان اإلسرائيلية واألجنبية،  ،)4.8(رقم 
  .)1.4(الجدول رقم 

  
ونظرا ألهمية ملصق المعلومات الغذائية الذي يعرف المستهلك بالقيمة الغذائية التي يحتويها المنتج، 

ملصق الموجود على غالف منتجات األلبان، حيث يوجد تفاوت في استهالك منتجات اليهتم المستهلك ب
وكان ، )3.8(كما هو واضح في الجدول رقم األلبان المحلية بين مستهلكي محافظتي بيت لحم و جنين، 

في حين كان التفاوت في  ،)4.8(، حسب البيانات في الجدول رقم محافظة بيت لحم مستهلكيلصالح 
لصق المعلومات الغذائية المحدد الستهالك المنتجات األجنبية بين مستهلكي محافظتي القدس و تأثير م
لثقتهم بالقيمة  ،وكان لصالح أفراد محافظة طولكرم، )3.8(كما هو واضح في الجدول رقم  ،طولكرم

أثير ملصق وال يوجد تفاوت في ت، )4.8(الغذائية التي يحتويها المنتج، حسب المعطيات في الجدول رقم 
كما هو واضح في الجدول رقم المعلومات الغذائية على السلوك االستهالكي للمنتجات اإلسرائيلية 

)1.4(.  
  

وال يوجد تفاوت في استهالك منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية تبعا للمحافظة عند االعتماد 
تشابه في قرار إنفاق سكان المحافظات  ، حيث أن هناكعلى مدة الصالحية عند اتخاذ قرار الشراء

 . )1.4(المختلفة على هذه المنتجات،  كما هو واضح في الجدول رقم 

  
المنتج في شراء منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، إال أنه  ةو على الرغم من أهمية سمع

ها المستهلك، كما هو واضح في ا للمحافظة التي يسكنال يوجد تفاوت في اإلنفاق على المنتجات تبع
، وذلك أن مستهلكي المحافظات ينظرون وينفقون بطريقة متشابهة على المنتجات )1.4(الجدول رقم 

  .عند  االعتماد على السمعة
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دور في شراء منتجات األلبان المحلية، حيث يوجد تفاوت في تأثير مظهر المنتج على  لمظهر المنتج
الفروق في مظهر المنتج المحدد الستهالك  وكانت  المحلية تبعا للمحافظة، السلوك االستهالكي لأللبان

، )3-8(كما هو واضح في الجدول رقم المنتجات المحلية بين مستهلكي محافظتي رام اهللا و طولكرم، 
الذين يتأثرون بشكل كبير بالمظهر، حسب المعطيات في الجدول وكان لصالح أفراد محافظة طولكرم، 

وال يوجد تفاوت في تأثير المظهر على السلوك االستهالكي للمنتجات اإلسرائيلية  ،)4.8(رقم 
  ).1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم واألجنبية

 

، وتأثيرها على االستهالك تبعا للمحافظة منتجات األلبان المحلية ومما تجدر اإلشارة إليه دور تغليف
بين مستهلكي محافظتي رام اهللا و في االستهالك  وذلك أن التغليف مروج صامت، حيث كان التفاوت

، حسب المعطيات وكان لصالح أفراد محافظة طولكرم، )3.8(كما هو واضح في الجدول رقم طولكرم، 
ولعل السبب في اهتمامهم يعود لتأثرهم الكبير بالمعلومات الموجودة على  ،)4.8(في الجدول رقم 

ه، فالغالف يسهل على المستهلك حمل المنتج ويجعله أكثر الغالف، اضافة إلى اتأثرهم بالغالف نفس
وال يوجد تفاوت  في تأثير التغليف على السلوك الشرائي لمنتجات األلبان اإلسرائيلية واألجنبية  أمانا،

  ).1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم حسب المحافظة
  

اذ قرار الشراء، حيث يوجد تفاوت في حين يهتم المستهلك على اختالف محافظته بوزن العبوة عند اتخ
حسب المعطيات في و رام اهللا،  طولكرم بين مستهلكي محافظتي  استهالك منتجات األلبان المحلية في

في  ،)4.8(كما هو واضح في الجدول رقم وكان لصالح أفراد محافظة طولكرم، ، )3.8(الجدول رقم 
 ،يلية بين مستهلكي محافظتي طوباس ورام اهللاتفاوت في استهالك منتجات األلبان اإلسرائال حين كان

كان التفاوت في استهالك منتجات األلبان األجنبية بين مستهلكي  و ،وكان لصالح أفراد محافظة طوباس
فعدد أفراد األسر لمحافظتي طولكرم  ،لصالح أفراد محافظة طوباس ، وكانمحافظتي طوباس والقدس

التالي يهتمون بكمية المنتج تبعا لحجم كل أسرة إلشباع وطوباس متفاوت ومستوى دخلهم متوسط، وب
المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، كما هو  بغض النظر عن تعدد أحجام العبوة لمنتجات األلبانحاجاتهم، 

  ).1.4(واضح في الجدول رقم 
  

في حين يهتم المستهلك على اختالف محافظته بالسعر عند شراء منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية 
، كان )1.4(كما هو واضح في الجدول رقم واألجنبية، حيث يوجد تفاوت في استهالك المنتجات، 

لح أفراد ، وكان لصان مستهلكي محافظتي بيت لحم والقدسبي في استهالك المنتجات المحلية التفاوت



 56 

بيت  مستهلكي محافظتي التفاوت في استهالك المنتجات اإلسرائيلية بين في حين كان ،محافظة بيت لحم
في حين كان التفاوت في استهالك المنتجات  ،وكان لصالح أفراد محافظة بيت لحم ،لحم والقدس

لحم، الن سكان  وكان لصالح أفراد محافظة بيت ،بيت لحم والقدس تياألجنبية بين مستهلكي محافظ
محافظة بيت لحم يحظون بوعي وثقافة عالية، وإلدراكهم العالقة الطردية بين السعر والجودة، حيث أن 

  .)4.8(السعر العالي للمنتج يدل على الجودة العالية، كما هو واضح في الجدول رقم 
  

ة توفر المنتجات المحلية واإلسرائيلية واألجنبية في المحافظات، إضافة إلى تركز يونظرا لمحدود
مصانع منتجات األلبان المحلية في عدد من المحافظات، كان هناك تفاوت في االستهالك واإلنفاق على 

ة ، كان التفاوت في اإلنفاق على المنتجات المحلي)1.4(كما هو واضح في الجدول رقم هذه المنتجات، 
لتركز وقرب مصانع  ،وكان لصالح أفراد محافظة بيت لحم ،بيت لحم والقدس تيبين مستهلكي محافظ

بينما كان التباين في استهالك المنتجات اإلسرائيلية بين مستهلكي منتجات األلبان من هذه المحافظة، 
لبان اإلسرائيلية وذلك لتوفر منتجات األ القدس،وكان لصالح أفراد محافظة  ،سلفيت محافظتي القدس و

في حين كان التفاوت في اإلنفاق على وسهوله وصولها لمحافظة القدس مقارنة بالمحافظات األخرى، 
كما  ،لصالح أفراد محافظة بيت لحم ، وكانبيت لحم والقدس تجات األجنبية بين مستهلكي محافظتيالمن

  .)4.8(هو واضح في الجدول رقم 
  

دورا مهم في جذب وتشجيع األفراد على شراء منتجات األلبان المحلية كما وتلعب اإلعالنات التجارية 
ها وواإلسرائيلية واألجنبية، حيث يوجد تفاوت في إنفاق المستهلكين  على اختالف المحافظة التي يسكن

وقد كان التفاوت في ، )1.4(كما هو واضح في الجدول رقم على المنتجات المحلية والمستوردة، 
حسب المعطيات في الجدول رقم  ،بيت لحم والقدس ات المحلية بين مستهلكي محافظتينتجاستهالك  الم

وذلك  لقرب مصانع منتجات األلبان من هذه المحافظة وكان لصالح أفراد محافظة بيت لحم، ، )3.8(
وبالتالي فإن اإلعالنات التجارية تعرف المستهلك بوجود المنتج وتزوده بمعلومات حول هذا المنتج، 

في حين كان التباين في استهالك المنتجات اإلسرائيلية بين ، )4.8(البيانات في الجدول رقم  حسب
لصالح أفراد  ، وكان)3.8(كما هو واضح في الجدول رقم  ،مستهلكي محافظتي القدس وبيت لحم

تجات وكانت الفروق في اإلنفاق على المن ،)4.8(، حسب المعطيات في الجدول رقم محافظة بيت لحم
وكانت ، )3.8(كما هو واضح في الجدول رقم  ،بيت لحم والقدس األجنبية بين مستهلكي محافظتي

حيث أن اإلعالنات تزود سكان محافظة بيت لحم  بمعلومات حول  ،محافظة بيت لحم مستهلكيلصالح 
   ).4.8( المنتج ومزاياه األمر الذي يشجع المستهلك على الشراء، حسب البيانات الواردة في الجدول رقم



 57 

اختالف محافظته بالعروض على منتجات األلبان المحلية واألجنبية، على باإلضافة إلى اهتمام المستهلك 
كما هو واضح في حيث يوجد تفاوت في اإلنفاق على المنتجات المحلية واألجنبية تبعا للمحافظة، 

المحلية بين  األلبانيث كان التفاوت في تأثير العروض على شراء منتجات ح، )1.4(الجدول رقم 
وكان لصالح أفراد ، )3.8(حسب البيانات في الجدول رقم  ،بيت لحم و رام اهللا مستهلكي محافظتي
وذلك أن سكان محافظة بيت لحم يحصلون على مستوى دخل متوسط مقارنة  ،محافظة بيت لحم

الك  المنتجات وكان التفاوت في استه ،)4.8(بمحافظة رام اهللا، كما هو واضح في الجدول رقم 
كان و، )3.8(حسب المعطيات في الجدول رقم  ،األجنبية بين مستهلكي محافظتي القدس وبيت لحم

وال تفاوت في اإلنفاق على  ،)4.8(كما هو واضح في الجدول رقم  ،لصالح أفراد محافظة بيت لحم
  .)1.4(حسب المعطيات في الجدول رقم منتجات األلبان اإلسرائيلية تبعا للمحافظة 

  
وال تؤثر المعرفة الشخصية على التفاوت في اإلنفاق على المنتجات المحلية تبعا للمحافظة، كما هو 

  ).1.4(واضح في الجدول رقم 
  

، المحلي واإلسرائيلي واألجنبي لحاجاته  المنتج وتلبيةيهتم الفرد على اختالف محافظته بإشباع في حين 
التفاوت في تأثير عامل اإلشباع وتلبية االحتياجات المحدد  كان، )1.4(كما هو واضح في الجدول رقم 

لصالح أفراد محافظة  وكانطولكرم،  الستهالك المنتجات المحلية بين مستهلكي محافظتي القدس و
في حين كان التفاوت في استهالك المنتجات اإلسرائيلية بين مستهلكي محافظتي القدس  ،طولكرم

وكانت الفروق في عامل اإلشباع وتلبية االحتياجات  ،فظة القدسوالخليل، وكان لصالح أفراد محا
لصالح أفراد  ، وكانالمحدد الستهالك المنتجات األجنبية بين مستهلكي محافظتي بيت لحم والخليل

  .)4.8(كما هو واضح في الجدول رقم  ،محافظة بيت لحم
 

، وبين منتجات  المحلية واإلسرائيلية تؤثر المحافظة على التفاوت في نسبة اإلنفاق بين منتجات األلبان
كانت الفروق في اإلنفاق بين منتجات  ،)1.4(كما هو واضح في الجدول رقم األلبان المحلية واألجنبية، 

بين مستهلكي محافظتي القدس و الخليل، وكانت لصالح أفراد محافظة  األلبان المحلية واإلسرائيلية
لية بكثرة في محافظة القدس مقارنة بالمحافظات األخرى، بينما لتوفر منتجات األلبان اإلسرائي ،القدس
 الفروق في اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية واألجنبية بين مستهلكي محافظتي نابلس وسلفيت، كانت

وكانت لصالح أفراد محافظة سلفيت، وذلك لتوفر المنتجات المحلية وقلة توفر المنتجات األجنبية في 
  .)4.8(كما هو واضح في الجدول رقم  هذه المحافظة،
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  :نوع التجمع 3.1.4

نفاق بين مستهلكي المدينة، ومستهلكي القرية، ومستهلكي المخيم على منتجات ال يوجد تفاوت في اإل
 الجودة،: األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، عند األخذ بعين االعتبار كل من العوامل التالية

 ، ، ووزن العبوة،المظهر، والتغليفالمنتج، ووسمعة  ،ومدة الصالحية، الغذائيةوملصق المعلومات 
، والمعرفة الشخصية للمنتج ضومكان توفر السلعة، واإلعالن، والعرو ،تعدد أحجام العبوات، والسعر

  .)1.4(كما هو واضح في الجدول رقم  ،وتلبية االحتياجات، المحلي

  

 :جنس المستهلك 4.1.4

ومتطلباتهم،  فإن احتياجات النساء ومتطلباتهن تختلف بشكل كبير عن احتياجات الذكور كما هو معروف
وبالتالي فإن هناك اختالف في اتجاهاتهم عند اتخاذ القرار الشرائي، فاإلناث تهتم بملصق المعلومات 

كل الصحي لها الغذائية عند شراء المنتج اإلسرائيلي أكثر من الذكور، وذلك أن اإلناث أكثر اهتماما باأل
وألفراد عائلتها، في حين ال يوجد تفاوت بين الذكور واإلناث في اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية 

  ).2.4(واألجنبية، انظر الجدول رقم 

  

منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية يهتم المستهلك ذكراً كان أم أنثى بجودة المنتج عند شراء ال 
جد التفاوت في اإلنفاق بين الذكور واإلناث، وذلك أن جودة المنتج تعتبر جزءا ، حيث ال يوواألجنبية

  ).2.4(أساسيا للمنتج، كما هو واضح في الجدول رقم 

  

، حيث يوجد تفاوت بين ات األلبان المحلية واإلسرائيليةمنتجشراء عند بمدة الصالحية يهتم المستهلك و
، كون اإلناث األكثر اهتماما لصالح اإلناث، وكان اإلسرائيليةالذكور واإلناث في استهالك المنتجات 

في استهالك المنتجات األجنبية، وكان لصالح  بين الذكور واإلناث يوجد تفاوتباألكل الصحي، و
اإلناث، في حين ال يوجد تفاوت بين الذكور واإلناث في تأثير مدة الصالحية عند شراء المنتجات 

جود تفاوت بين الذكور واإلناث في اإلنفاق على المنتجات المحلية ، إضافة إلى عدم والمحلية
  .)2.4(واإلسرائيلية واألجنبية، عند أخذ سمعة المنتج بعين االعتبار، كما هو واضح في الجدول رقم 
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وكون اإلناث األكثر اهتماما بالمظاهر والكماليات، فإنهن أكثر اهتماما بمظهر المنتج مقارنة بالذكور 
في حين ال يهتم المستهلك على اختالف جنسه بمظهر المنتج المحلي المنتجات اإلسرائيلية،  عند شراء
  ).2.4(عند الشراء، كما هو واضح في الجدول رقم  واألجنبي

  

وفي المقابل ال يوجد تأثير لجنس المستهلك على استهالك منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية 
التغليف، ووزن العبوة، وتعدد أحجام العبوة، والسعر بعين االعتبار،  واألجنبية، عند أخذ كل من عوامل

  ).2.4(كما هو واضح في الجدول رقم 

  

اإلسرائيلية، حيث يوجد  المنتج عند شراء منتجات األلبان ذكرا كان أم أنثى بمكان توفر الفرديهتم 
مقارنة بالذكور الذين لديهم ، وذلك أن حركة اإلناث مقيدة لصالح اإلناث ، وكانتفاوت في االستهالك

، كما هو وبغض النظر عن توفر المنتجات المحلية واألجنبية، في حينالحرية المطلقة في التنقل، 
  .)2.4(واضح في الجدول رقم 

  

ال يوجد تفاوت بين الذكور واإلناث في اإلنفاق على المنتجات المحلية واإلسرائيلية واألجنبية باالعتماد 
التجاري، والعروض، والمعرفة الشخصية، واإلشباع وتلبية االحتياجات عند اتخاذ قرار على اإلعالن 

  .الشراء

  

وال يؤثر جنس المستهلك على الفروق في اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية، والفروق 
  ).2.4(، كما هو واضح في الجدول رقم في اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية واألجنبية

  

   :المستوى التعليمي للمستهلك 5.1.4

يختلف السلوك الشرائي للفرد باختالف مستوى تعليمه، وذلك أن لكل مستوى تعليمي ميوله واحتياجاته 
  .باختالف المؤهل العلمي الحاصل عليه، حيث أن نظرة الفرد وثقافته ووعيه تختلف الخاصة
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تعليمهم في اإلنفاق على المنتجات المحلية واإلسرائيلية ال يوجد تفاوت بين األفراد مهما كان مستوى 
الجودة، وملصق المعلومات الغذائية، ومدة (سمات المنتج  واألجنبية، عند األخذ بعين االعتبار

  ).1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم )الصالحية، وسمعة  المنتج

  

المظهر، والتغليف، ووزن (تصميم المنتج وال يهتم المستهلك باختالف مستوى تعليمه بالعوامل الخاصة ب
عند شراء منتجات األلبان المحلية والمستوردة، حيث ال يوجد تفاوت في ) العبوة، وتعدد أحجام العبوة

  ).1.4(االستهالك، كما هو واضح في الجدول رقم 

  

نه كلما زاد حيث أ يؤثر المستوى التعليمي للفرد على استهالك منتجات األلبان المحلية،وفي المقابل 
المستوى التعليمي للفرد اختلفت ثقافته واهتماماته وزاد تركيزه على نوعية المنتج أكثر من العوامل 
الكمالية األخرى، حيث أن الفرد الحاصل على مستوى تعليمي متوسط يهتم بالسعر، كون العالقة بين 

مي المتوسط يحصل في أغلب المستوى التعليمي والدخل طردية، فإن الفرد من ذوي المستوى التعلي
األحيان على دخل متوسط وبالتالي فإنه يكون محدود الدخل، األمر الذي يجعله يركز على السعر أكثر 

فكلما قل المستوى التعليمي للفرد أخذ بعين االعتبار  من عوامل أخرى كالجودة والتغليف وغيرها،
ك بين حملة شهادة الدكتوراه والدبلوم، السعر عند الشراء، حيث يوجد تفاوت في اإلنفاق واالستهال

كما  ،وكان لصالح األفراد الحاصلين على شهادة الدبلوم، )5.8(حسب البيانات الواردة في الجدول رقم 
المنتجات  و ال يؤثر المستوى التعليمي للمستهلك على اإلنفاق على، )6.8(هو واضح في الجدول رقم 

، وذلك لقناعة المستهلك بالمنتجات )1.4(في الجدول رقم اإلسرائيلية واألجنبية، كما هو واضح 
  .اإلسرائيلية واألجنبية

  

في حين ال يوجد تفاوت في تأثير مكان توفر السلعة على القرار الشرائي لمنتجات األلبان المحلية 
  .واإلسرائيلية واألجنبية تبعا للمؤهل العلمي
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نتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية، فكلما قل يلعب المستوى التعليمي للمستهلك دوراً في شراء م
، حيث لقلة وعيه وثقافته وتأثره السريع بما يسمع المستوى التعليمي للفرد أخذ بعين االعتبار اإلعالن

يوجد تفاوت في اإلنفاق على المنتجات المحلية بين المستهلكين الحاصلين على توجيهي فأقل، و حملة 
حاصلين على شهادة وكان لصالح األفراد ال، )5.8(واضح في الجدول رقم  كما هوشهادة البكالوريوس، 

ويوجد تفاوت في اإلنفاق على المنتجات ، )6.8(التوجيهي فأقل، حسب البيانات الواردة في الجدول رقم 
كما اإلسرائيلية بين المستهلكين الحاصلين على التوجيهي فأقل، والحاصلين على شهادة البكالوريوس، 

حسب وكان لصالح األفراد الحاصلين على شهادة التوجيهي فأقل، ، )5.8(ح في الجدول رقم هو واض
وال يوجد تفاوت في تأثير اإلعالن على السلوك االستهالكي ، )6.8(المعطيات في الجدول رقم 

، بغض النظر عن العروض على المنتجات المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، كما هو للمنتجات األجنبية
  ).1.4(اضح في الجدول رقم و

  

في حين ال يتأثر الفرد على اختالف مستوى تعليمه بالمعرفة الشخصية وتلبية االحتياجات واإلشباع، 
عند اتخاذ قرار الشراء، حيث ال يوجد تفاوت في استهالك المنتجات المحلية، إضافة إلى عدم تأثير 

منتجات المحلية واإلسرائيلية، والتفاوت في اإلنفاق المؤهل العلمي للفرد على التفاوت في اإلنفاق بين ال
  ).1.4(بين المنتجات المحلية واألجنبية، كما هو واضح في الجدول رقم 

 

   :عدد أفراد األسرةالتفاوت في  6.1.4

يزداد قرار األسرة الشرائي صعوبة وتعقيدا كلما ازداد حجم األسرة، فكبر حجم األسرة يزيد عدد 
تهتم األسر الفلسطينية على اختالف عدد األفراد المشاركين في اتخاذ القرار، وعلى الرغم من ذلك 

أفراد و   3نة من  كان التفاوت في األنفاق بين األسر المكو، وأفرادها بجودة منتجات األلبان األجنبية
 3األسر المكونة من  كانتو ، )7.8(كما هو واضح في الجدول رقم أفراد فأكثر،  5األسر المكونة من 

، كون األسر متوسطة الحجم  ال )8.8(حسب المعطيات في الجدول رقم ، األكثر اهتماما بالجودة أفراد
على  التي تهتم بالكم إلشباع حاجاتها،تستهلك كمية كبيرة من المنتجات مقارنة باألسر كبيرة الحجم 

العكس من تغاضي األسر على اختالف عدد أفرادها عن عامل الجودة عند شراء منتجات األلبان 
، كما هو واضح في الجدول المحلية واإلسرائيلية، حيث ال يوجد تفاوت في استهالكها لهذه المنتجات

  ).1.4(رقم 



 62 

ذ القرار الشرائي لمنتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية وعند دراسة تأثير حجم األسرة على اتخا
ملصق المعلومات الغذائية، ومدة الصالحية، وسمعة (واألجنبية عند أخذ سمات المنتج بعين االعتبار 

، نالحظ التشابه في االستهالك واإلنفاق على هذه المنتجات بين األحجام المختلفة لألسر، في )المنتج
لعدد أفراد األسرة على استهالك منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، كما حين ال يوجد تأثير 

  ).1.4(هو واضح في الجدول رقم 
  

وحيث أن مظهر المنتج يؤثر على اتخاذ القرار الشرائي، وذلك أن المظهر الجميل يجذب انتباه 
 3رائيلية بين األسر المكونة من تفاوت في اإلنفاق على المنتجات اإلس المستهلك للشراء، فإن هناك
وكان لصالح األسر ، )7.8(حسب البيانات في الجدول رقم أفراد فأكثر،  5أفراد، واألسر المكونة من 

وال يوجد تفاوت في تأثير المظهر على ، )8.8(كما هو واضح في الجدول رقم أفراد،  3المكونة من 
عدم اهتمام األسر على اختالف ، إضافة إلى األفرادشراء منتجات األلبان المحلية واألجنبية حسب عدد 

  ).1.4(ل التغليف عند اتخاذ قرار الشراء، كما هو واضح في الجدول رقم حجمها بعام
  

بوزن العبوة عند اتخاذ قرار الشراء لمنتجات األلبان المحلية،  على اختالف عدد أفرادهاتهتم األسر 
وذلك بما يتناسب مع استهالكها، حيث يوجد تفاوت في استهالك المنتجات المحلية بين األسر المكونة 

وكان لصالح األسر ، )7.8(كما هو واضح في الجدول رقم أفراد،  4من فردين، واألسر المكونة من 
، حيث أن األسر صغيرة الحجم تستهلك كمية )8.8(حسب البيانات في الجدول رقم المكونة من فردين، 

وال يوجد تفاوت في استهالك منتجات األلبان اإلسرائيلية قليلة من المنتجات مقارنه باألسر األخرى، 
 واألجنبية تبعا لعدد األفراد، بغض النظر عن تعدد أحجام العبوات للمنتجات المحلية واإلسرائيلية و

  ).1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم األجنبية
  

وال يوجد تفاوت في اإلنفاق باختالف عدد أفراد األسرة عند االعتماد على السعر ومكان توفر المنتج، 
  ).1.4(عند شراء منتجات األلبان المحلية والمستوردة، كما هو واضح في الجدول رقم 

  
اإلسرائيلية (على منتجات األلبان المحلية والمستوردة  عالن على اإلنفاقلإلتأثير  في حين ال يوجد

، على التوالي، على العكس من تأثير العروض على استهالك منتجات تبعا لحجم األسرة )واألجنبية
األلبان المحلية تبعا لحجم األسرة، حيث يوجد تفاوت في استهالك منتجات األلبان المحلية، وكان هذا 

كما هو واضح في أفراد  فأكثر،  5أفراد، واألسر المكونة من  3ة من التفاوت بين األسر المكون
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حسب المعطيات في الجدول رقم أفراد فأكثر،  5وكان لصالح األسر المكونة من ، )7.8(الجدول رقم 
، وذلك ألن األسر كبيرة الحجم تستهلك أكثر من األسر األخرى، حيث تهتم هذه األسر بالعروض )8.8(

وال يوجد تفاوت في استهالك منتجات أكبر وبنفس السعر وبالتالي تشبع حاجاتهم،  التي تزود بكمية
  ).1.4(كما هو واضح في الجدول رقم األلبان اإلسرائيلية واألجنبية حسب حجم األسرة، 

  
عند اتخاذ قرار الشراء، إال أن عدد أفراد األسرة ال يؤثر على  المعرفة الشخصيةعلى الرغم من أهمية 

بعين االعتبار، حيث ال  المعرفة الشخصية بعين االعتبارمنتجات األلبان المحلية عند أخذ استهالك 
  ).1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم يوجد  فروق في استهالك األسر

 

يلعب عامل اإلشباع وتلبية احتياجات الفرد دورا مهما في شرائه منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية، 
رة الحجم، حيث يوجد تفاوت في االستهالك واإلنفاق على المنتجات المحلية بين خاصة األسر صغي

وكان ، )7.8(كما هو واضح في الجدول رقم  ،أفراد 3األسر المكونة من فردين، واألسر المكونة من 
أما التفاوت في ، )8.8(حسب المعطيات في الجدول رقم التفاوت لصالح األسر المكونة من فردين، 

أفراد، واألسر  3وإنفاق األسر على منتجات األلبان اإلسرائيلية  كان بين األسر المكونة من استهالك 
 3وكان لصالح األسر المكونة من ، )7.8(حسب البيانات في الجدول رقم أفراد فأكثر،  5المكونة من 

لى اختالف في حين ال يوجد تفاوت في استهالك األسر ع، )8.8(حسب البيانات في الجدول رقم أفراد، 
  .) 1.4(، كما هو واضح في الجدول ر قم حجمها لمنتجات األلبان األجنبية

  
يلعب حجم األسرة دورا في استهالك المنتجات اإلسرائيلية، حيث يوجد تفاوت في االستهالك واإلنفاق  

، )7.8(كما هو واضح في الجدول رقم أفراد،  3بين األسر المكونة من فردين، واألسر المكونة من 
وال يوجد تفاوت في  ،)8.8(حسب البيانات في الجدول رقم  ،أفراد 3لصالح األسر المكونة من وكان 

 .)1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية واألجنبية

  

  :في األسرة لونالعام 7.1.4

فكلما ازداد عدد المعيلين في األسرة ، ةيختلف السلوك االستهالكي للفرد باختالف عدد المعيلين باألسر
زاد عدد المشاركين في اتخاذ القرار الشرائي، وكما أنه كلما ازداد عدد المعيلين زاد الدخل الشهري 

  . لألسرة وازدادت قدرات األسرة الشرائية حيث يصبح اهتمام األسرة بالنوعية
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تفاوت  نالحظ وجود ، للعاملين في األسرةفعند دراسة تأثير جودة المنتج على استهالك المنتجات تبعا 
في اإلنفاق على المنتجات اإلسرائيلية بين األسر العاملين فيها األب و األم و األبناء، واألسر العاملين 

وكان لصالح األسر العاملين فيها األب واألم  ،)9.8(كما هو واضح في الجدول رقم فيها األبناء، 
، وذلك لوجود أكثر من معيل وأكثر من مصدر )10.8(ول رقم حسب المعطيات في الجدواألبناء، 

وكان التفاوت في للدخل، وبالتالي ارتفاع دخلهم الذي يزيد قدراتهم الشرائية، ويزداد اهتمامهم بالنوعية، 
كما هو واضح األبناء،  األسر المعيل فيهافيها األم، و المعيلاإلنفاق على المنتجات األجنبية  بين األسر 

حيث أن األمهات األكثر ، فيها هي المعيل األم التي كانت وكان لصالح األسر ،)9.8(جدول رقم في ال
في حين ال يوجد تفاوت في اإلنفاق ، )10.8(تجربة وخبرة بالنوعية، حسب البيانات في الجدول رقم 

  ).1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم على المنتجات المحلية

 

على استهالك المنتجات اإلسرائيلية عند االعتماد على ملصق تأثير لعاملين في األسرة كما أن ل
المعلومات الغذائية التخاذ قرار الشراء، حيث يوجد تفاوت في االستهالك  بين األسر العاملين فيها األم 

وكان لصالح ، )9.8(حسب المعطيات في الجدول رقم  العاملين فيها األب واألبناء، واألبناء، واألسر
، وذلك ألن األمهات )10.8(كما هو واضح في الجدول رقم فيها األم واألبناء،  التي يعملاألسر 

واألبناء يهتمون بمعرفة القيمة الغذائية والمحتويات الموجودة في المنتج لوعيهم واهتمامهم باألكل 
االستهالكي لمنتجات األلبان  وجد تفاوت في تأثير ملصق المعلومات الغذائية على السلوكالصحي، وال ي

  ).1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم المحلية واألجنبية
 

 اتومما تجدر اإلشارة إليه اهتمام المستهلك على اختالف العاملين في أسرته بمدة صالحية المنتج
سر المعيل حيث يوجد تفاوت في االستهالك بين األسر المعيل فيها األبناء، واأل ،اإلسرائيلية عند الشراء

ء، وكان لصالح األسر المعيل فيها األم واألبنا، )9.8(حسب البيانات في الجدول رقم فيها األم واألبناء، 
بغض النظر عن مدة صالحية المنتج المحلية ، )10.8(حسب البيانات الواردة في الجدول رقم 

  ).1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم واألجنبي
 

حيث  ،ن في األسرة بسمعة المنتج عند شراء المنتجات اإلسرائيلية واألجنبيةوملوفي المقابل يهتم العا
فيها  تعيل التي يوجد تفاوت في استهالك المنتجات اإلسرائيلية بين األسر المعيل فيها األبناء، واألسر

فيها األم  التي يعمل وكان لصالح األسر، )9.8(حسب المعطيات في الجدول رقم األم واألبناء، 
وكان التفاوت في اإلنفاق على المنتجات األجنبية بين ، )10.8(كما هو واضح في الجدول رقم األبناء، و
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، )9.8(حسب البيانات في الجدول رقم  ،فيها األم واألبناء التي تعيلاألسر المعيل فيها األبناء، واألسر 
وال يوجد ، )10.8(ل رقم حسب المعطيات في الجدووكان لصالح األسر المعيل فيها األم واألبناء، 

   ).1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم تفاوت في تأثير سمعه المنتج على استهالك المنتجات المحلية
  

ال يوجد تفاوت بين المعيلين في األسر في اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية 
المظهر، والتغليف، ووزن العبوة، وتعدد أحجام العبوة ( عند االعتماد على تصميم المنتج بعين االعتبار

  ).1.4(عند اتخاذ القرار الشرائي، كما هو واضح في الجدول رقم 

 

تهتم األسر على اختالف العاملين فيها بسعر المنتجات المحلية واإلسرائيلية واألجنبية عند اتخاذ كما وال 
  .)1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم قرار الشراء

  

يوجد تفاوت في استهالك المنتجات اإلسرائيلية تبعا للعاملين في األسرة، عند األخذ بعين االعتبار مكان 
األم واألبناء، واألسر التي يعمل فيها  فيها األبناء، التي يعملحيث كان التفاوت بين األسر  ،توفر المنتج

حسب فيها األم واألبناء،  عملالتي يوكان لصالح األسر ، )9.8(حسب البيانات في الجدول رقم 
وال توجد فروق في تأثير مكان توفر المنتج على السلوك ، )10.8(المعطيات في الجدول رقم 

  ).1.4(كما هو واضح في الجدول رقم االستهالكي للمنتجات المحلية واألجنبية، 

  

، حيث يوجد عند الشراء  ن في األسرة باإلعالنات التجارية الخاصة بالمنتجات اإلسرائيليةويتأثر العامل
كما هو ، ب، واألسر التي يعيل فيها األبناءفيها األ يعيل التيتفاوت في االستهالك واإلنفاق بين األسر

حسب البيانات في الجدول  ب ،فيها األ يعيل التياألسر لصالح وكان، )9.8(واضح في الجدول رقم 
على السلوك االستهالكي للمنتجات المحلية في حين ال يوجد تفاوت في تأثير اإلعالن ، )10.8(رقم 

وال يتأثر العاملين في األسرة بالعروض عند اتخاذ قرار الشراء، حيث ال يوجد تفاوت في ، واألجنبية
، كما هو واضح في الجدول رقم االستهالك واإلنفاق على منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية

)1.4.(   
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العاملين على التفاوت في االستهالك على المنتجات المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، حيث وال يؤثر عدد 
ال يوجد تفاوت في اإلنفاق، عند أخذ المعرفة الشخصية والرضا عن المنتج بعين االعتبار عند اتخاذ 

ات األلبان المعيلين في األسرة على الفروق في اإلنفاق على منتج قرار الشراء، إضافة إلى عدم تأثير
، كما هو واضح في المحلية واإلسرائيلية، والفروق في اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية واألجنبية

  ).1.4(الجدول رقم 
 

  :الحالة االجتماعية للمستهلك  8.1.4

ال تؤثر الحالة االجتماعية للمستهلك على التفاوت في استهالك منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية 
  : جنبية عند األخذ بعين االعتبار العوامل التاليةواأل

، وتصميم المنتج )تجوسمعة المن ،، ومدة الصالحيةوملصق المعلومات الغذائية، الجودة(سمات المنتج 
 ،)مكان توفر السلعة(التوزيع ، و، والسعر)تعدد أحجام العبوات ووزن العبوة، و ،المظهر، والتغليف(
اإلشباع (والرضا عن المنتج  والمعرفة الشخصية للمنتج المحلي، ،)وضوالعر ،اإلعالن(الترويج و

  ).1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم )وتلبية االحتياجات

 

  :الفئة العمرية 9.1.4

للفئة العمرية دور وتأثير على السلوك الشرائي للمستهلك، حيث أن لكل فئة عمرية احتياجاتها ورغباتها 
الشباب يتمتع عادة بصحة جيدة تمكنه من الحركة وكثرة استهالك األغذية،  الخاصة، فالفرد في مرحلة

على العكس من الفرد في المرحلة متقدمة حيث يعتمد فيها على نصيحة اآلخرين وال يهتم بطريقة 
  .الترويج

  
بعين عند أخذ عامل الجودة تلعب الفئة العمرية للمستهلك دورا في شراء المنتجات اإلسرائيلية واألجنبية 

حيث يوجد تفاوت في اإلنفاق على المنتجات اإلسرائيلية بين األفراد الذين تتراوح أعمارهم  االعتبار،
، )11.8(كما هو واضح في الجدول رقم سنة،  20 األفراد الذين تقل أعمارهم عنسنة و 30- 20بين 

الجدول رقم حسب المعطيات في سنة،  30- 20وكان لصالح األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 
في حين كان التفاوت  في استهالك المنتجات ، وذلك ألن الفئة الشابة بحاجة إلى التغذية الجيدة، )12.8(
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 30-20تتراوح أعمارهم بين  عاما، واألفراد الذين 20تقل أعمارهم عن  األجنبية بين األفراد الذين
 30-20الذين تتراوح أعمارهم بين لصالح األفراد  ، وكان)11.8(كما هو واضح في الجدول رقم  ،عام
وال يوجد تفاوت في تأثير الجودة القرار الشرائي  ،)12.8(حسب البيانات في الجدول رقم ، عام

  ).1.4(المحلية، كما هو واضح في الجدول رقم لمنتجات األلبان 
  

ت الغذائية، ملصق المعلوما(في حين ال  يهتم المستهلك على اختالف الفئة العمرية له بسمات المنتج 
عند اتخاذ قرار الشراء، حيث ال يوجد تفاوت في اإلنفاق تبعا لعمر ) ومدة الصالحية، وسمعة المنتج

  ).1.4(المستهلك، كما هو واضح في الجدول رقم 
  

يلعب عمر الفرد دورا في اإلنفاق على المنتجات اإلسرائيلية عند أخذ عامل التغليف بعين االعتبار، 
األفرد الذين تزيد ،  و30- 20اإلنفاق بين األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين  حيث يوجد تفاوت في

 وكان لصالح األفراد الذين تتراوح، )11.8(حسب البيانات في الجدول رقم سنة،  50 أعمارهم عن
ووعيا ألهمية التغليف في سهولة حمل  وذلك أن فئة الشباب أكثر ادراكاسنة،  30-20بين أعمارهم 

وال توجد فروق في تأثير التغليف  ،)12.8(المنتج وجعله أكثر أمانا، حسب المعطيات في الجدول رقم 
وفي المقابل ال يهتم الفرد على  على السلوك االستهالكي لمنتجات األلبان المحلية واألجنبية تبعا للعمر،

عند اتخاذ قرار الشراء، ) ر، ووزن العبوة، وتعدد أحجام العبوةالمظه(اختالف عمره بتصميم المنتج 
  ).1.4(حيث ال يوجد تفاوت في االستهالك، كما هو واضح في الجدول رقم 

  
حين ال تؤثر الفئة العمرية للمستهلك على التفاوت في اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية في 

بعين االعتبار، كما هو واضح في الجدول توفر السلعة  ومكان ،السعرواإلسرائيلية واألجنبية عند أخذ 
  ).1.4(رقم 

  
باإلعالنات التجارية، فإن هناك تفاوت في اإلنفاق على المنتجات  فئة الشباب هم األكثر تأثراوحيث أن 

 40- 30أعمارهم بين عاما، واألفراد الذين تتراوح  20تقل أعمارهم عن  المحلية  بين األفراد الذين
تقل لصالح األفراد الذين هذا التفاوت وكان ، )11.8(البيانات الواردة في الجدول رقم حسب  عام

، وذلك أن ثقة ونظرة المستهلك للمنتج )12.8(كما هو واضح في الجدول رقم ، عام 20 عنأعمارهم 
راء المحلي أقل من ثقته بالمنتج اإلسرائيلي واألجنبي، فإن لإلعالنات دور في تشجيع المستهلك على ش
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وال توجد فروق في تأثير اإلعالن على سلوك المستهلك الفلسطيني تجاه منتجات المنتجات المحلية، 
  ).1.4(حسب المعطيات في الجدول رقم  ،األلبان اإلسرائيلية و األجنبية

  
كما و يتأثر صغار السن بالعروض، حيث يوجد تفاوت في اإلنفاق على المنتجات المحلية بين األفراد  

كما هو واضح في ، عام 40-30تتراوح أعمارهم بين  عاما، واألفراد الذين 20تقل أعمارهم عن  الذين
سنة، حيث كان تأثير العروض  20وكان لصالح األفراد الذين أعمارهم أقل من ، )11.8(الجدول رقم 

جدول حسب البيانات في ال، 4.02على القرار الشرائي للمنتجات المحلية أعلى شيء، بمتوسط حسابي 
األلبان  وال يوجد تفاوت في تأثير العروض على سلوك المستهلك الفلسطيني تجاه منتجات، )12.8(رقم 

  ).1.4(اإلسرائيلية و األجنبية، كما هو واضح في الجدول رقم 
  

وال يوجد تفاوت في اإلنفاق على المنتجات المحلية والمستوردة عند االعتماد على المعرفة والشخصية 
  ).1.4(المنتج عند اتخاذ قرار الشراء، كما هو واضح في الجدول رقم والرضا عن 

  
يؤثر عمر الفرد على الفروق في اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية، والفروق في اإلنفاق 

التفاوت في اإلنفاق بين المنتجات المحلية كان ، حيث نتجات األلبان المحلية واألجنبيةعلى م
 40- 30، واألفراد الذين تتراوح أعمارهم بين عام 20 عن تقل أعمارهملية بين األفراد الذين واإلسرائي

 40-30وكان لصالح األفراد الذين أعمارهم تتراوح بين ، )11.8(كما هو واضح في الجدول رقم ، عام
، وذلك لوجود تفاوت في ميولهم واختالف احتياجاتهم )12.8(حسب البيانات في الجدول رقم سنة، 

و كان التفاوت في اإلنفاق بين ورغباتهم خاصة أن هذه الفئة تعتمد على ذاتها عند اتخاذ قرار الشراء، 
تزيد ، و األفراد الذين عام 40-30األجنبية بين األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين والمنتجات المحلية 

تزيد وكان لصالح األفراد الذين ، )11.8(كما هو واضح في الجدول رقم ، معا 50 عنأعمارهم 
كون هذه الفئة العمرية تعتمد على النصيحة عند اتخاذ قرار الشراء وبالتالي تتأثر ، عام 50 أعمارهم

 .)12.8(بشكل كبير بمن حولها، كما هو واضح في الجدول رقم 
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   :الفرد في األسرة ةمكان 10.1.4

ب كل من األب واألم واألبناء دور في اتخاذ القرار الشرائي في األسرة، فلكل واحد منهم  احتياجاته يلع
وميوله المختلف عن اآلخر، ويختلف الفرد الذي يؤثر في قرار الشراء حسب نوع السلعة وطبيعتها 

  .خاذ القرارومكانه الفرد في األسرة، فاألب رب األسرة وغالبا ما يتقاسم مع  الزوجة عملية ات

  

باالعتماد على ملصق المعلومات  اإلسرائيليةاستهالك المنتجات على مكانه الفرد في األسرة تؤثر 
، )13.8(، حيث يوجد تفاوت بين األم وأحد األبناء، كما هو واضح في الجدول رقم الغذائية عند الشراء

وذلك أن األم تهتم بصحة أبنائها وزوجها،  ،)14.8(وكان لصالح األم، كما هو واضح في الجدول رقم 
مكانه الفرد في واألجنبية، إضافة إلى تأثير وال يوجد تفاوت بين األفراد في استهالك المنتجات المحلية 

األسرة على شراء المنتجات اإلسرائيلية عند أخذ مدة الصالحية بعين االعتبار، حيث يوجد تفاوت في 
حسب البيانات ، األم  وكان لصالح، )13.8(هو واضح في الجدول رقم  كمااالستهالك بين األم واألب، 

وال يوجد تباين في تأثير مدة الصالحية على سلوك المستهلك الشرائي ، )14.8(في الجدول رقم 
، بغض النظر عن جودة وسمعة المنتج، كما هو واضح لمنتجات األلبان المحلية واألجنبية حسب المكانة

  ).1.4(في الجدول رقم 

  

المظهر، والتغليف، ووزن العبوة، وتعدد (في حين ال يهتم الفرد على اختالف مكانته بتصميم المنتج 
، والسعر عند الشراء، حيث ال يوجد تفاوت في اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية )أحجام العبوة

  ).1.4(واإلسرائيلية واألجنبية، كما هو واضح في الجدول رقم 

  

هتم الفرد تبعا لمكانه في األسرة بمكان توفر السلعة عند شراء منتجات األلبان اإلسرائيلية، يوفي المقابل 
وكان ، )13.8(كما هو واضح في الجدول رقم  ،حيث يوجد تفاوت في االستهالك بين األم واألبناء

وت في وال يوجد تفا، )14.8(، لمحدودية حركة األمهات،  حسب البيانات في الجدول رقم لصالح األم
األلبان المحلية واألجنبية، كما هو واضح في الجدول رقم  تأثير مكان توفر المنتج على شراء منتجات

)1.4.(  
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سواء كان أب أو أم أو أحد األبناء عند شراء منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية  دفي حين ال يهتم الفر
المعرفة الشخصية، والرضا عن المنتج ، و)اإلعالن، والعروض(عوامل الترويج واألجنبية بكل من 

  ).1.4(، كما هو واضح في الجدول رقم )اإلشباع وتلبية االحتياجات(

  

ومما تجدر اإلشارة إليه عدم تأثير مكانة الفرد على الفروق في اإلنفاق بين المنتجات المحلية 
واضح في الجدول رقم  واألجنبية، كما هو، والفروق في اإلنفاق بين المنتجات المحلية واإلسرائيلية

)1.4.( 

 

تأثير العوامل الشخصية للمستهلك على التفاوت في استهالك منتجات األلبان المحلية  2.4
  والمستوردة

تم خالل هذا الجزء دراسة التأثير العام للعوامل الشخصية للمستهلك على اإلنفاق على المنتجات األلبان 
هذه تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة تأثير المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، حيث 

، وفي حال وجود تفاوت تم االعتماد على اختبار شيفيه α =5%عند مستوى الداللة  الشخصيةالعوامل 
  .هو األكثر تأثير لمعرفة مصدر الفروق، حيث كان المستوى الذي له أعلى متوسط حسابي

 :وفيما يلي تأثير كل عامل من العوامل الديموغرافية

  

يعتبر دخل األسرة أساسيا في تحديد قدراتها الشرائية، فكلما ارتفع دخل األسرة زاد إنفاقها على 
احتياجاتها وتحولها إلى الكماليات بعد إشباع احتياجاتها، فمستوى دخل األسرة يؤثر على الفروق في 

، حيث كان التفاوت في )3.4(ان المحلية، كما هو واضح في الجدول رقم اإلنفاق على منتجات األلب
شيكل، واألفراد الذين يزيد دخلهم  1000استهالك المنتجات المحلية بين األفراد الذين يقل دخلهم عن 

األفراد الذين يقل دخلهم عن  وكان لصالح، )15.8(شيكل، حسب البيانات في الجدول رقم  4000عن 
، وال )16.8(ذلك لمحدودية القدرة الشرائية لهذه الفئة، حسب البيانات في الجدول رقم شيكل، و 1000

يؤثر مستوى دخل األسرة على استهالك منتجات األلبان اإلسرائيلية واألجنبية، كما هو واضح في 
  ).3.4(الجدول رقم 
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ألجنبية، كما هو واضح في حين تؤثر المحافظة على استهالك منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية وا
، حيث كان التفاوت في استهالك منتجات األلبان المحلية بين مستهلكي محافظة )3.4(في الجدول رقم 

، ولصالح مستهلكي محافظة بيت لحم، )17.8(رام اهللا وبيت لحم، حسب البيانات في الجدول رقم 
لمنتجات اإلسرائيلية بين مستهلكي ، وكان التفاوت في استهالك ا)18.8(حسب البيانات في الجدول رقم 

، وكان لصالح مستهلكي محافظة )17.8(محافظتي رام اهللا وبيت لحم، كما هو واضح في الجدول رقم 
، بينما كان التفاوت في استهالك المنتجات األجنبية )18.8(بيت لحم، حسب البيانات في الجدول رقم 

، وكان لصالح )17.8(نات في الجدول رقم بين مستهلكي محافظتي الخليل وبيت لحم، حسب البيا
مستهلكي محافظة بيت لحم، وذلك الختالف ميولهم وحاجاتهم،  كما هو واضح في الجدول رقم 

)18.8.(  

  

وفي المقابل ال يؤثر كل من نوع التجمع، والجنس، والمؤهل العلمي، وعدد أفراد األسرة على استهالك 
  ).3.4(األجنبية، كما هو واضح في الجدول رقم منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية و

  

بينما يؤثر العاملون في األسرة على التفاوت في اإلنفاق على المنتجات اإلسرائيلية، كما هو واضح في 
 التي كان األسراألبناء، و ها، حيث كان التفاوت بين األسر التي كان العاملين في)3.4(الجدول رقم 

 التي يعملوكان لصالح  األسر ، )19.8(حسب البيانات في الجدول رقم  ء،العاملين فيها األم واألبنا
وال يؤثر العاملين في األسرة على التفاوت  ،)20.8(حسب البيانات في الجدول رقم  ،فيها األم واألبناء

  .)3.4(، كما هو واضح في الجدول رقم في اإلنفاق على المنتجات المحلية واألجنبية

   

الحالة االجتماعية والفئة العمرية ومكانة الفرد في األسرة على اإلنفاق على منتجات األلبان كما ال تؤثر 
  ).3.4(المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، كما هو واضح في الجدول رقم 
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 في العوامل المحددة لإلنفاق على على الفروق العوامل الديموغرافيةتأثير التفاوت في : 1.4جدول 
 منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية

 /قيمة ف  العبارة
الداللة 

  اإلحصائية
نوع   المحافظة  الدخل

  التجمع
المستوى 
  التعليمي

عدد 
أفراد 
  األسرة

العاملين 
في 
  األسرة

الحالة 
  االجتماعية

الفئة 
  العمرية

مكانة 
  الفرد

تلعب الجودة 
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.المحلية  

قيمة ف 
  المحسوبة

2.927 5.796  .105  .713  .461  .807  .463  .497  .043  

الداللة 
  000.*  005.*  اإلحصائية

  
.901  
  

.583  .710  .565  .708  .738  .958  

تلعب الجودة 
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.اإلسرائيلية  

قيمة  ف 
  المحسوبة

  
1.429  1.711  .328  1.404  1.878  4.987  1.150  2.864  1.249  

الداللة 
  اإلحصائية

  
.192  .076  .757  .232  .133  *.000  .328  *.023  .288  

تلعب الجودة 
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.األجنبية  

قيمة ف 
  المحسوبة

1.629  1.288  .414  1.880  3,611  3.195  .792  2.574  1.316  

الداللة 
  اإلحصائية

.125  .235  .713  .113  *.013  *.004  .499  *.037  .269  

يحتوي غالف 
منتجات األلبان 

 ىالمحلية عل
ملصق 

المعلومات 
. الغذائية   

قيمة ف 
  1.174  1.068  165.  1.021  1.192  680.  151.  2.701  1.264  المحسوبة

الداللة 
  310.  372.  920.  411.  312.  606.  822.  003.*  267.  اإلحصائية

يحتوي غالف 
منتجات األلبان 

اإلسرائيلية 
ملصق  ىعل

المعلومات 
. الغذائية   

قيمة ف 
  المحسوبة

2.074  1.125  .529  1.010  1.276  2.641  1.291  1.787  4.111  

الداللة 
  017.  130.  277.  016.*  282.  402.  523.  341.  045.  اإلحصائية



 73 

يحتوي غالف 
منتجات األلبان 
األجنبية على 

ملصق 
المعلومات 

.الغذائية  

قيمة ف 
  المحسوبة

1.108  3.379  .747  .435  1.140  1.785  .174  .627  .759  

الداللة 
  469.  644.  914.  101.  333.  784.  459.  000.*  357.  اإلحصائية

تلعب مدة 
الصالحية 
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.المحلية  

قيمة ف 
  المحسوبة

2.094  1.050  2.177  1.992  .200  1.815  .418  1.519  .647  

الداللة 
  اإلحصائية

*.043  .400  .083  .095  .896  .095  .740  .196  .524  

تلعب مدة 
الصالحية 
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.اإلسرائيلية  

قيمة ف 
  المحسوبة

1.241  1.768  1.756  1.774  2.349  2.124  1.051  .568  3.790  

الداللة 
  اإلحصائية

.279  .064  .206  .133  .072  *.049  .370  .686  *.023  

تلعب مدة 
 الصالحية
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.األجنبية  

قيمة ف 
  1.884  334.  1.068  1.934  1,994  711.  1.494  1.083  1.778  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

.090  .374  .242  .585  .114  .074  .362  .855  .153  

تلعب سمعة 
المنتج دوراً 
في شرائك 

منتجات األلبان 
.المحلية  

قيمة ف 
  1.530  1.199  1.521  238.  290.  1.179  158.  967.  2.018  المحسوبة

الداللة 
  218.  311.  208.  964.  833.  319.  885.  472.  052.  اإلحصائية

تلعب سمعة 
المنتج دوراً 
في شرائك 

منتجات األلبان 
.اإلسرائيلية  

قيمة ف 
  المحسوبة

2.205  1.086  .404  .572  2.461  2.734  1.862  2.311  1.363  

الداللة 
  اإلحصائية

*.033  .371  .693  .683  .062  *.013  .135  .057  .257  

تلعب سمعة 
المنتج دوراً 
في شرائك 

منتجات األلبان 

قيمة ف 
  المحسوبة

1.124  1.155  .334  .624  .463  2.925  2.001  1.350  .148  

  863.  251.  113.  008.*  708.  646.  578.  320.  347.الداللة 
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.األجنبية   اإلحصائية 
المظهر يؤثر 

على شرائك 
منتجات األلبان 

.المحلية  

قيمة ف 
  813.  1.142  861.  541.  129.  563.  506.  2.261  1.470  المحسوبة

الداللة 
  444.  336.  462.  777.  943.  690.  698.  014.*  176.  اإلحصائية

يؤثر المظهر 
على شرائك 

منتجات األلبان 
.اإلسرائيلية  

قيمة ف 
  المحسوبة

1.673  1.490  1.149  .372  4.189  1.328  1.092  1.444  2.392  

الداللة 
  093.  218.  352.  243.  006.*  828.  299.  140.  114.  اإلحصائية

يؤثر المظهر 
على شرائك 

منتجات األلبان 
.األجنبية  

قيمة ف 
  1.685  1.803  824.  664.  1.761  544.  727.  1.272  836.  المحسوبة

الداللة 
  187.  127.  481.  679.  154.  703.  459.  244.  558.  اإلحصائية

يلعب التغليف 
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.ةالمحلي  

قيمة ف 
  المحسوبة

1.304  2.483  1.116  1.221  .141  1.020  1.213  .917  .603  

الداللة 
  548.  454.  305.  412.  936.  301.  330.  007.*  247.  اإلحصائية

يلعب التغليف 
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.اإلسرائيلية  

قيمة ف 
  485.  2.421  850.  1.498  2.175  1.460  535.  1.141  1.140  المحسوبة

الداللة 
  616.  048.  467.  177.  090.  213.  579.  330.  337.  اإلحصائية

يلعب التغليف 
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.األجنبية  

قيمة ف 
  040.  255.  752.  385.  1.181  1.527  898.  752.  1.373  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

.215  .675  .333  .193  .316  .889  .521  .906  .961  

يلعب وزن 
العبوة دوراً في 

شرائك 
منتجات األلبان 

.المحلية  

قيمة ف 
  269.  142.  259.  619.  3.291  2.180  056.  4.204  2.205  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

*.033  *.000  .955  .070  *.021  .715  .855  .966  .764  

يلعب وزن 
العبوة دوراً في 

شرائك 
منتجات األلبان 

قيمة ف 
  المحسوبة

1.227  2.509  .777  1.289  .223  1.371  .413  .848  1.133  

  323.  495.  743.  225.  880,  274.  434.  006.*  286.الداللة 
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.اإلسرائيلية   اإلحصائية 
يلعب وزن 

العبوة دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.األجنبية  

قيمة ف 
  034.  722.  303.  689.  461.  1.887  2.500  2.240  1.523  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

.157  *.015  .088  .112  .709  .659  .823  .577  .966  

تقوم بشراء 
منتجات األلبان 
المحلية بسبب 

تعدد أحجام 
  .العبوات

قيمة ف 
  1.618  1.263  1.187  898.  2.328  912.  152.  1.764  834.  المحسوبة

الداللة 
  199.  284.  314.  497.  074.  457.  892.  065.  559.  اإلحصائية

تقوم بشراء 
منتجات األلبان 

اإلسرائيلية 
بسبب تعدد 

أحجام 
  .العبوات

قيمة ف 
  المحسوبة

.632  .902  2.822  1.235  .490  1.450  2.586  1.092  1.755  

الداللة 
  اإلحصائية

.730  .531  .069  .295  .690  .194  .053  .360  .174  

تقوم بشراء 
منتجات األلبان 
األجنبية بسبب 

تعدد أحجام 
  .العبوات

قيمة ف 
  278.  688.  2.475  656.  343.  306.  1.642  1.181  402.  المحسوبة

الداللة 
  757.  601.  061.  686.  794.  874.  155.  301.  901.  اإلحصائية

يلعب السعر 
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.المحلية  

قيمة ف 
  545.  1.047  826.  1.426  532.  4.030  1.169  3.788  4.567  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

*.000  *.000  .298  *.003  .660  .203  .480  .382  .580  

يلعب السعر 
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.اإلسرائيلية  

قيمة ف 
  198.  681.  386.  1.267  1.730  1.941  3.038  4.875  4.097  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

*.000  *.000  .055  .103  .160  .271  .763  .606  .821  

يلعب السعر 
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.األجنبية  

قيمة ف 
  368.  1.171  583.  930.  898.  1.095  2.702  5.210  2.061  المحسوبة

الداللة 
  692.  323.  626.  473.  442.  358.  077.  000.*  047.  اإلحصائية
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تتوفر منتجات 
األلبان المحلية 
في كل مكان 

مما يسهل ليك 
.شرائها  

قيمة ف 
  456.  380.  503.  669.  524.  1.566  098.  5.437  2.309  المحسوبة

الداللة 
  634.  823.  681.  674.  666.  183.  907.  000.*  026.*  اإلحصائية

تتوفر منتجات 
األلبان 

اإلسرائيلية في 
كل مكان مما 

 يسهل عليك
.شرائها  

قيمة ف 
  6.623  1.908  1.769  4.226  962.  1.804  1.690  6.472  3.123  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

*.003  *.000  .144  .127  .410  *.000  .152  .108  *.001  

تتوفر منتجات 
األلبان األجنبية 

في كل مكان 
مما يسهل 

.عليك شرائها  

قيمة ف 
  المحسوبة

.373  2.762  .941  .280  .620  .951  .599  .908  1.028  

الداللة 
  359.  459.  616.  458.  602.  891.  337.  003.*  918.  اإلحصائية

لإلعالن دور 
في شرائك 

منتجات األلبان 
.المحلية  

قيمة ف 
  المحسوبة

4.822  7.772  .348  3.876  1.498  .937  2.630  4.243  .881  

الداللة 
  اإلحصائية

*.000  *.000  .673  *.004  .215  .468  .050  *.002  .415  

لإلعالن دور 
في شرائك 

منتجات األلبان 
.اإلسرائيلية  

قيمة ف 
  936.  904.  259.  3.670  2.538  2.429  220.  7.468  5.187  المحسوبة

الداللة 
  393.  462.  855.  001.*  056.  047.*  783.  000.*  000.*  اإلحصائية

لإلعالن دور 
في شرائك 

منتجات األلبان 
.األجنبية  

قيمة ف 
  المحسوبة

2.870  7.495  .283  .896  2.198  .893  1.420  1.454  .870  

الداللة 
  اإلحصائية

*.006  *.000  .724  .466  .088  .500  .236  .215  .420  

تلعب العروض 
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.المحلية  

قيمة ف 
  المحسوبة

4.085  3.528  2.151  1.245  3.183  .282  1.084  2.599  1.307  

 الداللة
  272.  036.*  355.  945.  024.*  291.  124.  000.*  000.*  اإلحصائية

تلعب العروض 
دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 

قيمة ف 
  596.  822.  1.435  1.628  151.  775.  1.206  1.770  1.919  المحسوبة

  552.  512.  232.  138.  929.  542.  270.  064.  065.الداللة 



 77 

.اإلسرائيلية   اإلحصائية 
العروض تلعب 

دوراً في 
شرائك 

منتجات األلبان 
.األجنبية  

قيمة ف 
  421.  670.  1.789  1.691  378.  392.  1.496  2.007  2.546  المحسوبة

الداللة 
  657.  613.  149.  121.  769.  814.  206.  031.*  014.*  اإلحصائية

تلعب المعرفة 
الشخصية دوراً 

في شرائك 
منتجات األلبان 

المحلية 
الجبنة، (

، لبن الزبدة
الجميد 

).غيرها...  

قيمة ف 
  514.  466.  2.084  1.073  1.079  847.  140.  1.796  940.  المحسوبة

الداللة 
  598.  761.  362.  378.  358.  496.  944.  059.  475.  اإلحصائية

تعتبر منتجات 
األلبان المحلية 

األكثر تلبية 
وإشباع 

.الحتياجاتك  

قيمة ف 
  661.  1.811  1.152  1.297  4.494  971.  1.922  3.328  2.490  المحسوبة

الداللة 
  517.  126.  328.  257.  004.*  423.  128.  000.*  016.*  اإلحصائية

تعتبر منتجات 
األلبان 

اإلسرائيلية 
األكثر تلبية 

وإشباع 
.الحتياجاتك  

قيمة ف 
  المحسوبة

1.473  4.073  1.700  .693  2.792  1.400  .433  1.562  .359  

الداللة 
  699.  183.  729.  213.  040.*  597.  223.  000.*  175.  اإلحصائية

تعتبر منتجات 
األلبان األجنبية 

األكثر تلبية 
وإشباع 

.الحتياجاتك  

قيمة ف 
  المحسوبة

.415  1.914  1.796  .781  2.425  1.368  .421  .112  .227  

الداللة 
  اإلحصائية

.893  *.042  .191  .538  .065  .226  .738  .978  .797  

نسبة إنفاقك 
على منتجات 

األلبان المحلية 
أعلى من 

إنفاقك على 
منتجات األلبان 

قيمة ف 
  المحسوبة

  
2.921  6.907  .818  1.459  6.053  .800  1.058  3.089  .412  

الداللة 
  662.  016.*  367.  570.  000.*  214.  401.  000.*  005.*  اإلحصائية
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  .اإلسرائيلية
نسبة إنفاقك 

على منتجات 
المحلية األلبان 

أعلى من 
إنفاقك على 

منتجات األلبان 
  .األجنبية

قيمة ف 
  المحسوبة

  
1.228  2.098  .849  1.447  .786  1.444  .073  2.741  1.193  

الداللة 
  304.  028.*  974.  196.  502.  218.  376.  023.*  286.  اإلحصائية

 

  .تأثير معنوي لهتعني أن *

 

نفاق على منتجات األلبان العوامل المحددة لإلتأثير جنس المستهلك على التفاوت في : 2.4جدول 
  المحلية واإلسرائيلية واألجنبية

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة الجنس العدد

.856 -.182 

 

448 

 

الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان تلعب  ذكر  232 4.0043 85025.
 .المحلية

 أنثى 218 4.0183 78560.

.787 -.271 

 

441 

 

تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان  ذكر  229 4.1179 1.09588
 .اإلسرائيلية

 أنثى 214 4.1449 99414.

.816 .233 

 

436 

 

دوراً في شرائك منتجات األلبان تلعب الجودة  ذكر  225 4.0000 1.06066
 .األجنبية

 أنثى 213 3.9765 1.04358

.179 1.345 

 

443 

 

يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان  ذكر  228 3.3421 1.24404
 .المحلية

 أنثى 217 3.1843 1.22970

.335 .964 

 

441 

 

منتجات األلبان  يلعب السعر دوراً في شرائك ذكر  228 3.0088 1.23099
 .اإلسرائيلية

 أنثى 215 2.8977 1.19138
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.338 .959 442 

 

يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان  ذكر  230 3.0217 1.25537
 .األجنبية

 أنثى 214 2.9112 1.17348

.774 .287 

 

مما  تتوفر منتجات األلبان المحلية في كل مكان ذكر  222 4.0270 81789. 436
 .يسهل ليك شرائها

 أنثى 216 4.0046 81553.

.026 -2.239 443 

 

تتوفر منتجات األلبان اإلسرائيلية في كل مكان  ذكر  227 3.7753 1.13188
 .مما يسهل عليك شرائها

 أنثى 218 4.0046 1.02727

.507 -.665 438 

 

في كل مكان مما  تتوفر منتجات األلبان األجنبية ذكر  228 3.2675 98150.
 .يسهل عليك شرائها

 أنثى 212 3.3302 99498.

.948 .066 

 

443 

 

لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان  ذكر  228 3.2061 1.24757
 .المحلية

 أنثى 217 3.1982 1.30965

.162 1.400 441 

 

لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان  ذكر  231 2.8528 1.19600
 .اإلسرائيلية

 أنثى 212 2.6981 1.12423

.647 .458 443 

 

لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان  ذكر  230 2.8130 1.17648
 .األجنبية

 أنثى 215 2.7628 1.13340

تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات األلبان  ذكر  231 3.5974 1.24684 445 199.- 842.
 .المحلية

 أنثى 216 3.6204 1.18296

.333 -.970 444 

 

تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات األلبان  ذكر  230 3.2435 1.24747
 .اإلسرائيلية

 أنثى 216 3.3565 1.21148

.610 -.511 445 

 

تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات األلبان  ذكر  230 3.2217 1.24629
 .األجنبية

 أنثى 217 3.2811 1.20925



 80 

.484 -.701 445 

 

تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك منتجات  ذكر  230 4.3783 78771.
 .األلبان المحلية

 أنثى 217 4.4332 86944.

تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك منتجات  ذكر  232 4.0560 1.11711 448 1.593- 112.
 .األلبان اإلسرائيلية

 أنثى 218 4.2156 99969.

.410 -.825 445 

 

تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك منتجات  ذكر  231 3.9351 1.12293
 .األلبان األجنبية

 أنثى 216 4.0231 1.13483

.846 -.195 439 

 

تعتبر منتجات األلبان المحلية األكثر تلبية  ذكر  229 2.9476 1.29332
 .وإشباع الحتياجاتك

 أنثى 212 2.9717 1.30589

.263 -1.120 444 

 

تعتبر منتجات األلبان اإلسرائيلية األكثر تلبية  ذكر  228 3.3816 1.19434
 .وإشباع الحتياجاتك

 أنثى 218 3.5000 1.03510

.645 .462 445 

 

تعتبر منتجات األلبان األجنبية األكثر تلبية  ذكر  231 2.8095 1.18619
 .الحتياجاتكوإشباع 

 أنثى 216 2.7593 1.11121

.875 -.157 445 

 

يؤثر المظهر على شرائك منتجات األلبان  ذكر  231 3.9481 1.00299
 .المحلية

 أنثى 216 3.9630 1.00164

.012 -2.527 446 

 

يؤثر المظهر على شرائك منتجات األلبان  ذكر  230 3.6304 1.13996
 .اإلسرائيلية

 أنثى 218 3.8899 1.03255

يؤثر المظهر على شرائك منتجات األلبان  ذكر  229 3.6201 1.10808 443 1.752- 080.
 .األجنبية

 أنثى 216 3.8009 1.06627

.309 1.018 441 

 

يلعب التغليف دوراً في شرائك منتجات األلبان  ذكر  228 4.0789 99465.
 .ةالمحلي

 أنثى 215 3.9814 1.02293
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.413 -.820 442 

 

يلعب التغليف دوراً في شرائك منتجات األلبان  ذكر  227 3.8634 1.08237
 .اإلسرائيلية

 أنثى 217 3.9447 1.00309

.452 -.753 443 

 

يلعب التغليف دوراً في شرائك منتجات األلبان  ذكر  230 3.7783 1.10910
 .األجنبية

 أنثى 215 3.8558 1.06018

.861 .175 444 

 

 ىيحتوي غالف منتجات األلبان المحلية عل ذكر  229 4.0000 86349.
  . ملصق المعلومات الغذائية

 أنثى 217 3.9862 80208.

.007 -2.723 448 

 

 ىيحتوي غالف منتجات األلبان اإلسرائيلية عل ذكر  232 4.0991 99069.
  . ملصق المعلومات الغذائية

 أنثى 218 4.3349 83295.

.713 .368 441 

 

يحتوي غالف منتجات األلبان األجنبية على  ذكر  228 3.8377 94565.
 .ملصق المعلومات الغذائية

 أنثى 215 3.8047 94670.

.221 1.226 445 

 

يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات  ذكر  230 3.6217 1.18228
 .األلبان المحلية

 أنثى 217 3.4839 1.19450

.437 -.778 431 

 

يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات  ذكر  222 3.2883 1.15643
 .األلبان اإلسرائيلية

 أنثى 211 3.3744 1.14522

يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات  ذكر  231 3.4026 1.16387 445 373. 710.
 .األلبان األجنبية

 أنثى 216 3.3611 1.18877

.207 -1.264 442 

 

تلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك منتجات  ذكر  230 4.4652 83384.
 .األلبان المحلية

 أنثى 214 4.5607 75280.

تلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك منتجات  ذكر  231 4.3420 89439. 444 2.371- 018.
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 .األلبان اإلسرائيلية أنثى 215 4.5302 77204. 

.045 -2.008 441 

 

تلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك منتجات  ذكر  230 4.2435 98983.
 .األلبان األجنبية

 أنثى 213 4.4272 93193.

.954 .058 439 

 

تلعب المعرفة الشخصية دوراً في شرائك  ذكر  226 4.4513 79433.
الزبدة، لبن الجبنة، (منتجات األلبان المحلية 

 ).غيرها...الجميد 

 أنثى 215 4.4465 95000.

.282 -1.076 445 

 

نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية أعلى  ذكر  232 1.5733 49567.
  .من إنفاقك على منتجات األلبان اإلسرائيلية

 أنثى 215 1.6233 48570.

.324 -.988 443 

 

نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية أعلى  ذكر  229 1.3799 48643.
  .من إنفاقك على منتجات األلبان األجنبية

 أنثى 216 1.4259 49563.

.082 -1.741 440 

 

تقوم بشراء منتجات األلبان المحلية بسبب تعدد  ذكر  229 1.5284 50029.
  .أحجام العبوات

 أنثى 213 1.6103 48882.

.741 .330 442 

 

تقوم بشراء منتجات األلبان اإلسرائيلية بسبب  ذكر  228 1.6447 47965.
  .تعدد أحجام العبوات

 أنثى 216 1.6296 48403.

تقوم بشراء منتجات األلبان األجنبية بسبب تعدد  ذكر  231 1.6667 47243. 444 278.- 781.
  .أحجام العبوات

 أنثى 215 1.6791 46792.
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منتجات األلبان على  االنفاقفي  الفروقعلى  العوامل الشخصيةتأثير التفاوت في : 3.4جدول 
  المحلية واإلسرائيلية واألجنبية

 /قيمة ف  العبارة
الداللة 

  اإلحصائية
نوع   المحافظة  الدخل

  التجمع
المستوى   الجنس

  التعليمي

عدد 
أفراد 
  األسرة

العاملين 
في 
  األسرة

الحالة 
  االجتماعية

الفئة 
  العمرية

مكانة 
  الفرد

اإلنفاق على 
منتجات 
األلبان 
.المحلية  

قيمة ف 
  المحسوبة

3.354 

 

6.544 

  

.543 

  
-.022 1.437 

  
2.037  .286  .498  1.996  .263  

الداللة 
  اإلحصائية

.002 

  

.000 

  

.581 

  
.983  .221  .108  .944  .684  .094  .769  

اإلنفاق على 
منتجات 
األلبان 

.اإلسرائيلية  

قيمة  ف 
  المحسوبة

  

.813 

  

2.905 

  

.423 

  
-

1.659  .144  1.487  3.128  .552  2.148  2.020  

الداللة 
  اإلحصائية

  

.577 

  

.002 

  

.655 

  
.098  .966  .217  .005  .647  .074  .134  

اإلنفاق على 
منتجات 
األلبان 
.األجنبية  

قيمة ف 
  088.  740.  262.  1.983  971.  267.  320.-  834.  3.533  951.  المحسوبة

الداللة 
  915.  565.  853.  067.  406.  899.  749.  435.  000.  467.  اإلحصائية
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  الفصل الخامس

  الكفاءة التسويقية

  

  نظرة المستهلك لمنتجات األلبان المحلية 1.5

أن سلوك المستهلك يتأثر بعدد من العوامل عند اتخاذه القرار الشرائي  أظهرت النتائج اإلحصائية
يتفاوت ويختلف بين مستهلك وآخر تبعا للصفات  السلوك الشرائيلمنتجات األلبان، خاصة أن 

كافة الخصائص فالمستهلك ينظر إلى المنتج على أنه الديموغرافية للفرد ودوافعه واحتياجاته ورغباته، 
د نجاح المنتج على مدى تحقيقه لذلك مورغباته، ويعتي تساعد في اشباع حاجاته المادية والنفسية الت

صفات المنتج التي تلبي وتشبع اعلى منتجي األلبان األخذ بعين االعتبار مو ك ينبغياالشباع، ولذل
، وبناءا على ما سبق، فإنه يمكن االستفادة من حاجات ورغبات األفراد وتشجعهم على شراء المنتجات

ة النتائج اإلحصائية في الخروج بسياسات محددة ممكن أن تساهم في تقديم الحلول لمشكلة تناقص الحص
السوقية لمنتجات األلبان المحلية، التي تواجه منافسة حادة من المنتجات اإلسرائيلية واألجنبية المناظرة 

  .لها

  

األفراد فأكثر من العوامل األخرى،   والسمعة، تبين اهتمام المستهلكين بجودة المنتج ومدة صالحيته فقد
أكثر من اهتمامهم  ومدة الصالحية والسمعةالذين يحصلون على دخل متوسط وعال يهتمون بالجودة 

يهتمون بالسعر وبالسعر، على العكس من األفراد ذوي الدخل المنخفض فهم محدودي القدرة الشرائية، 
  .على حساب المواصفات األخرى للمنتج، إضافة إلى اهتمامهم باإلعالنات والعروض

  

يهتم سكان محافظة بيت لحم  إذلمحافظته،  ومما تجدر اإلشارة إليه اختالف سلوك الفرد الشرائي تبعا
بكل من عوامل الجودة والسعر وملصق المعلومات الغذائية واإلعالن والعروض، في حين يهتم سكان 

، وذلك يعزز أن محافظة طولكرم بمظهر وتغليف ووزن العبوة للمنتج أكثر من غيرها من المحافظات
  .قرارهم الشرائي علىوتؤثر  متميز سلوكه اعات ورغبات ودوافع مختلفةحافظة قنلكل سكان م
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تفاوت في السلوك االستهالكي للفرد تبعا للمستوى التعليمي، فكلما قل تحصيل المستهلك  كما أن هناك
بالسعر واإلعالنات، وهذا ضمنا يتناسب مع مستوى دخله، حيث أن األفراد  هالعلمي زاد اهتمامه وتأثر

ون على دخل أقل من األفراد الحاصلين على مؤهل علمي الحاصلين على مؤهل علمي متدني يحصل
المستهلك تختلف باختالف  ن حاجات و رغباتو أل، ، مما يحد من قدرتهم الشرائيةمتوسط وعال

صفاته الشخصية فعلى مصنعي منتجات األلبان مراعاة هذه الحاجات والرغبات، وتصنيع منتجات ذات 
بناءا على ما ذكر نالحظ تأثير كل ، ورغباتهم المختلفة كينمواصفات موائمة لكافة احتياجات المستهل

 من العوامل التسويقية والشخصية وسمات المنتج على القرار الشرائي للمستهلك لمنتجات األلبان
  .المحلية

  

  لتسويقية المقترحة لزيادة الحصة السوقيةالسياسات ا 2.5

نظرا الهتمام المستهلكين بعامل الجودة عند اتخاذ قرار الشراء، يتوجب على منتجي األلبان العمل على 
تطوير المنتج وتحسين جودته، وجعله منافسا لمثيالته من المنتجات اإلسرائيلية واألجنبية التي تتميز 

ورفع الشرائي للفرد،  بجودة عالية، حيث يعتبر عامل الجودة من العوامل المهمة في توجيه السلوك
ا العامل ينبغي االهتمام بهذا العامل على مستويين، فمن جهة ينبغي على ذونظرا ألهمية هسمعة المنتج، 

الجهات اإلشرافية التي تعمل على منح التراخيص وتشرف وتراقب عمل منشآت الصناعات الغذائية، 
ضل المواصفات والمعايير الالزمة هذه المنشآت بأف أن تلزممثل مؤسسة المواصفات والمقاييس، 

و أن ال تمنحهم الترخيص إال بعد التأكد من التزامهم بالمعايير واألنظمة ذات لضمان جودة المنتجات، 
ومن جهة أخرى ينبغي أن يكون في المصانع وحدة للرقابة واإلشراف على العمل في هذه العالقة، 

رة والكادر المتدرب والحاصل على تدريب كاف المصانع، إضافة إلى وجود عدد مناسب من ذوي الخب
بين موظفيها من أجل النهوض بجودة المنتجات ومواءمتها مع مواصفات الجهات اإلشرافية أوال، 

  .وتلبيتها الحتياجات المستهلكين ورغباتهم ثانيا

  

د مدة أما بالنسبة لمدة الصالحية، فعلى مصنعي منتجات األلبان مراعاة الصدق واألمانة عند تحدي
الصالحية، كما ينبغي وجود جهات مختصة لمراقبة تحديد مدة الصالحية، دون زيادة المواد الحافظة 

  .تضر بصحة المستهلك من الممكن أنالتي 
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أن المظهر وطريقة تغليف المنتج من األمور الهامة التي تؤثر على قرار المستهلك الشرائي، فال  وكون
المنتج ألذواق المستهلكين المختلفة، خاصة أن مظهر وتغليف بد من مالءمة مظهر وطريقة تغليف 

يسهل حمل المنتج،  ن التغليفألو ذلك تشجيع المستهلك على شراء المنتج،   في هامدور  انالمنتج يلعب
، ويحميه، خاصة أن منتجات األلبان سريعة التلفان، إضافة إلى تأثير المظهر في جذب انتباه المستهلك

االشارة الى ضرورة اهتمام المنتجين بتغليف المنتج وتصميم مظهرة بطريقة تجذب وتشجع وهنا تجدر 
، ، كأن تتوفر ميزة االستخدام المزدوج للغالف واالستفادة منه بعد نفاذ المنتج مثالالفرد على شرائه

ذائية عن طريق المعلومات الغ ميزة الغالف الذي يعتبر مروج صامت امكانية استغاللباالضافة إلى 
  .التي توضع عليه

  

بما يتواءم وحجم األسر كما وينبغي على مصنعي منتجات األلبان مراعاة تعدد أحجام العبوات للمنتج، 
 مثيالتها أفراد فأكثر تبحث عن حجم أكبر من  5المتفاوت، فاحتياجات األسر كبيرة الحجم المكونة من 

  .صغيرة الحجم، حيث أن لكل منهم حاجاته المختلفة

  

تفاوت في مستوى الدخل الشهري لألسر الفلسطينية، فإن االسر ذات الدخل المنخفض تهتم  لوجودو
بالسعر أكثر من المزايا األخرى للمنتج، فعلى مصنعي منتجات األلبان مواءمة أسعار منتجاتهم بحيث 

دخل على العكس من المستهلكي ذوي ال، تلبي احتياجات المستهلكين على اختالف مستويات دخلهم
فالسعر يمثل قيمة ما يدفع المتوسط والمرتفع الذين يهتمون بمزايا المنتج وجودته أكثر من السعر، 
كاليفها، وتحقق من خاللها لشراء المنتج، كما أنه الوسيلة التي تستطيع المؤسسة بواسطتها أن تغطي ت

  .المنتج اللذين يتمتع بهما عةيعكس مستوى الجودة والسم نالربح، فال بد للسعر أ

  

تأثير مكان توفر المنتج على سلوك المستهلك الشرائي، حيث لوحظ تمركز منتجات األلبان وتبين 
خاصة التي يوجد فيها مصانع قريبة جغرافيا، وقلة توفر هذه المنتجات  ،المحلية في بعض المحافظات

هناك ، فن استهالكها،  وبالتالي ضعف عملية تحريكها من أماكن انتاجها الى أماكفي محافظات أخرى
مشكله في سهولة وصول تلك المنتجات إلى كافة المحافظات، وهذا يعزى إلى ضعف قنوات وسياسات 

ينبغي على  ولذاومتاجر الجمله والتجزئة، ، التوزيع الخاطئة، كما لوحظ قلة وكالء البيع والموزعين
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نظيم قنوات التوزيع، تنتج وذلك بنظام التوزيع للم رفع كفائةمصنعي األلبان ومنتجاتها العمل على 
فير المنتجات في كافة محافظات الضفة الغربية، وتقوية قنوات التوزيع، وفتح أفرع لمصانع األلبان توو

  .في محافظات مختلفة 

  

باعتبار الترويج أهمية عنصر الترويج في التأثير على قرار الفرد االستهالكي لمنتجات،  وقد تبين
ويمكننا توضيح ذلك على مصدرا رئيسيا للمعلومات التي يحتاجها الفرد التخاذ قراره الشرائي، 

مستويين، األول دور اإلعالنات ومدى تأثيرها على الفئات الشابة والحاصلة على مؤهل علمي متدني، 
نا تجدر اإلشارة إلى ضرورة أما الثاني فيتمثل في العروض التي تتأثر بها األسر كبيرة الحجم، وه

استغالل منتجي األلبان الترويج بطريقة صحيحة من خالل اإلعالن والعروض الحقيقيين، ونقاط البيع 
الشخصي لتعريف الجمهور بالمنتج مباشرة، والمعرفة الشخصية والعالقات العامة لترك انطباع جيد 

وتوزيع مجاني  ،صومات، والجوائزبيعات عن طريق الخوتنشيط الم، لدى المستهلك حول المنتج
تزويد المستهلك بالمعلومات الالزمة التي تساعده : تظهر أهمية الترويج ودوره في كل منللمنتجات، و

على التعرف على المنتج، وتكوين صورة ذهنية ايجابية، وتكوين اتجاهات ايجابية نحو المنتج وبالتالي 
  .المنافسة في السوق نه التنافسية للمنتج بين مثيالتهاتكوين نوايا سلوكية استهالكية، وتعزيز المك

  

على وألن حجم الفئة الشابة في المجتمع الفلسطيني عالية نسبيا، وتتأثر بشكل كبير باإلعالنات، ينبغي 
المنتجين االستفادة من تأثر هذه الفئة بتكثيف االعالنات ونشرها في كافة المحافظات، وابراز مزايا 

الن العائد على الدعاية سيكون أكبر من ناحية  ،ادت التكلفةدزا حتى لوالتنافسية المنتج وخصائصه 
، اضافة إلى ضرورة اهتمام المنتجين بوجود بند مستقل في موازنة المصانع متعلق ربحية مستقبال

  . بالدعاية واالعالن، وأن يكون العاملين فيها من ذوي الخبرة واالختصاص بهذا المجال

  

يقرر شراء سلعه دون أخرى، باعتماده على مواصفات ومزايا للمنتج خاصة  منالمستهلك هو  وكون
اته، واعتمادا على ما تقدم من توضيح للعوامل ع حاجاته ورغبلبي وتشببقناعاته ووجهة نظره، لت

ى المنتجين المحددة لسلوك المستهلك الفلسطيني تجاه منتجات االلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية، فعل
توظيف هذه البيانات التي تم توفيرها حول طبيعة سلوك الفرد الفلسطيني، واتجاهاته ورغباته في توفير 
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والعمل على تغيير الصورة الذهنية منتجات ذات مزايا ومواصفات مالئمة  لحاجات المستهلك ورغباته، 
واأللتزام أذلك عن طريق اإلعالم،  سواء أكان السلبية حول المنتجات المحلية في مواصفاتها المتدنية

أو بوجود جهات مختصة لألشراف على االنتاج في مصانع منتجات األلبان، اضافة ، بمعايير الجودة
بحيث يكون المنتج منافس لمثيالته من المنتجات كسب ثقة المستهلك، إلى ضرورة العمل على 

، وهذا يتحقق عن طريق تبني خطط ليالمحاإلسرائيلية واالجنبية، لجذبه وتشجيعه على شرائه للمنتج 
تسويقية مرتكزة على أسس مهنية لترتيب العالقة على مستويي الجملة والتجزئة، بحيث تكفل الخطة 
بناء العالقة على أساس التواصل بين المنتجين وتجار الجملة والتجزئة، لضمان وصول المنتجات إلى 

  .اءة وفاعليةأيدي المستهلكين على اختالف أماكن سكنهم بكف
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  الفصل السادس

  النتائج والتوصيات

  

على منتجات األلبان أثير عدة عوامل على انفاق الفرد عرفة تمواالنتهاء من تحليل البيانات،  تم بعد أن
تم التوصل إلى عدة نتائج، والتي تم االستفادة منها في توفير معلومات حول المحلية والمستوردة، 

ورغباته،  تشبع حاجات المستهلك سلع انتاجالمنتجين في  ،تخدم كل من بحيث االستهالكي للفردالسلوك 
وتخدم المستهلك في حصوله على منتجات تلبي حاجاته، وباعتماد الباحث على النتائج أوصى بعدة 

  . توصيات

  

  :نتائج الدراسة 1.6

  : من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

بجودة المنتج ومدة صالحيته والسمعة، أكثر من العوامل األخرى،  فاألفراد  المستهلكيهتم  .1
الذين يحصلون على دخل متوسط وعال يهتمون بالجودة والسمعة ومدة الصالحية أكثر من 
اهتمامهم بالسعر، على العكس من األفراد ذوي الدخل المنخفض فهم محدودي القدرة الشرائية، 

ى حساب المواصفات األخرى للمنتج، إضافة إلى اهتمامهم باإلعالنات يهتمون بالسعر علو
 .والعروض

  
على ) الجودة، وملصق المعلومات الغذائية، ومدة الصالحية، والسمعة(تؤثر سمات المنتج  .2

 .سلوك المستهلك عند شراء منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية

 

المظهر، التغليف، وزن العبوة، تعدد أحجام (لمنتج وتغليفه يتأثر المستهلك الفلسطيني بتصميم ا .3
 .عند شرائه منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية) العبوة
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يهتم المستهلك بالسعر عند اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية، في حين ال يهتم بالسعر عند  .4
 .واألجنبية  اتخاذ القرار الشرائي لمنتجات األلبان اإلسرائيلية

 
وتوزيعه في كافة محافظات الضفة الغربية على السلوك الشرائي   يؤثر مكان توفر المنتج .5

 .للمنتجات المحلية والمستوردة

 
لإلعالن تأثير إيجابي على السلوك الشرائي للمستهلك الفلسطيني تجاه منتجات األلبان المحلية  .6

ية، وكانت الفئة الشابة، والفئة الحاصلة على وتأثير سلبي تجاه المنتجات اإلسرائيلية واألجنب
  .مستوى تعليمي متدني األكثر تأثرا باإلعالنات مقارنة بالفئات األخرى

 

تؤثر المعرفة الشخصية على المستهلك عند شراء منتجات األلبان المحلية، كون المعرفة  .7
 .الشخصية تلعب دور كبير في بناء الثقة بين المنتج والمستهلك

 
حافظة التي يسكنها المستهلك على اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية تؤثر الم .8

واألجنبية، إذ يهتم سكان محافظة بيت لحم بكل من عوامل الجودة والسعر وملصق المعلومات 
الغذائية واإلعالن والعروض، في حين يهتم سكان محافظة طولكرم بمظهر وتغليف ووزن 

يؤثر مستوى الدخل الشهري لألسرة على  من غيرها من المحافظات، والعبوة للمنتج أكثر 
اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية، في حين يؤثر العاملين في األسرة على السلوك الشرائي 

 .للمستهلك الفلسطيني تجاه منتجات األلبان اإلسرائيلية

 
لبان رغباته، على عكس منتجات األسرائيلية حاجات المستهلك وتشبع لبان اإلتلبي منتجات األ  .9

، وذلك أن المنتجات اإلسرائيلية تتمتع بسمات، التي ال تشبع وال تلبي حاجاته ورغباته األجنبية
 . وخصائص تميزها عن غيرها من المنتجات األخرى 

 
حظيت منتجات األلبان اإلسرائيلية بأعلى نسبة إنفاق، تليها منتجات األلبان المحلية، ومن ثم   .10

 .جنبيةاأل

 
 .من طاقتها اإلنتاجية% 50ال تتجاوز القدرة اإلنتاجية لمصانع  منتجات األلبان المحلية   .11
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 45يوما، في حين تبلغ مدة صالحية األلبان اإلسرائيلية  21تبلغ مدة صالحية األلبان المحلية   .12
 .يوما

 

   :التوصيات 2.6
لبان االهتمام بتحسين جودة المنتجات نظرا الهتمام المستهلك بالجودة، فعلى مصنعي منتجات األ .1

 .وجعلها منافسة لمثيالتها من منتجات األلبان اإلسرائيلية واألجنبية وتطويرها، المحلية

 

لبان عند تحديد مدة الصالحية التي توضع على أن تكون هناك مصداقية وأمانه عند مصنعي األ .2
 .الغذائية حقيقيةغالف المنتج، وأن تكون المعلومات الخاصة بالقيمة 

 
أن يحرص ويعمل مصنعو األلبان على توفير منتجات األلبان المحلية في مختلف محافظات  .3

، وذلك بتنظيم قنوات التوزيع، الضفة الغربية مما يسهل على المستهلك الفلسطيني الوصول إليها
 .كفاءتهاورفع 

 
 إبراز مزايا وخصائص المنتجو المحلية منتجات األلبان االستغالل الصحيح لالعالم في ترويج .4

نقاط البيع الشخصي لتعريف الجمهور عن طريق  ، وذلكلجذب وتشجيع المستهلك على شرائها
بالمنتج مباشرة، والمعرفة الشخصية والعالقات العامة لترك انطباع جيد لدى المستهلك حول 

انا، وعمل ، وتنشيط المبيعات عن طريق الهدايا، وتوزيع عينات من المنتجات مجالمنتج
  .خصومات

 
لبان لزيادة الحصة السوقية، وبالتالي دعم االقتصاد زيادة حجم االنتاج المحلي لمنتجات األ .5

، عن طريق زيادة عدد خطوط االنتاج في المصانع، وادخال أصناف جديدة من منتجات الوطني
 .األلبان

  
يلبي يلفت انتباه المستهلكين، و لبان بتصميم وتغليف المنتج بشكلأن يهتم مصنعو منتجات األ .6

 .المختلفة همأذواق
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وجود جهات مختصة داخلية وخارجية لإلشراف ومراقبة االنتاج داخل مصانع منتجات األلبان،  .7
 .الجودة و مدة صالحية الصالحيةبالتصنيع وومتابعة مدى التزام المنتجين بالمعايير الخاصة 

 
أن يستفيد منتجو األلبان من بيانات هذه الدراسة الخاصة بطبيعة السلوك الشرائي للمستهلك  .8

والعوامل المؤثرة في اعداد الخطط التسويقية التي تلبي وتشبع حاجات ورغبات المستهلكين من 
 .جهة، وتحقق أرباحهم من جهة أخرى

 
، المحلية لمنتجات األلبانحول كيفية رفع الحصة السوقية  متخصصةعمل أبحاث مستقبلية  .9

  .وأخرى حول تطوير سياسات تسويقية تعزز الكفاءة التسويقية لمصانع منتجات األلبان الوطنية
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  الفصل السابع

  المراجعو المصادر 

  

 العربيةالمراجع قائمة  1.7

أثر سلوك المستهلك والمنافسة في الحصة السوقية لمصنع الكوفة ): 2006. (أبوحمد، ر .1
 .جامعة الكوفة، العراق. للمشروبات الغازية

 .جامعة الحج لخضر، باتنة. مدى تأثير اإلعالن على سلوك المستهلك): 2008. (إكرام، م .2

 .قطاع الصناعات الغذائية في فلسطين، فلسطين): 2005(االتحاد العام للصناعات الفلسطينية  .3
 .النصر، فلسطينمبادئ التسويق، مطبعة ): 2006(جامعة القدس المفتوحة  .4

". دراسة تحليلية للقرارات الشرائية لألسرة السعودية"سلوك المستهلك ): 2006. (الجريسي، خ .5
 .الرياض

السلع والخدمات "إحصاءات التجارة الخارجية  ):2011( الفلسطيني ءالجهاز المركزي لإلحصا .6
 .فلسطين". نتائج أساسية 2009

مسح إنفاق واستهالك األسر الفلسطينية ): 2010(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  .7
 .فلسطين. 2009

  2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات ):2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  .8
 .فلسطين". النتائج النهائية  المنشات االقتصادية"

ت وانعكاساتها على األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظما): 2003. (الحمدي، ف .9
دراسة تحليلية آلراء عينة من المديرين والمستهلكين في عينة من المنظمات "رضا المستهلك 

 .الجامعة المستنصرية، اليمن". المصنعة للمنتجات الغذائية في الجمهورية اليمنية

عة جام. أهم العناصر المؤثرة على صنع القرار الشرائي عند المستهلكين ):2006( .عديوب،  .10
 .سورياتشرين للدراسات والبحوث العلمية، 

اتجاهات المستهلكين السعوديين نحو منتجات الصناعة الوطنية مقارنة  ):1990( .السيد، م .11
جامعة  .التجاهات نحو منتجات هذه الصناعةثر العوامل الديموغرافية على اأبالسلع األسيوية و

 .جدةالملك عبد العزيز، 
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دار المناهج، ". مدخل كمي تحليلي"سلوك المستهلك  ):2001( .ع ،، ردينه.مالصميدعي،  .12
 .عمان

دار اليازوري العلمية، . األسس العلمية للتسويق الحديث ):2006(ح، وآخرون الطائي،  .13
 .عمان

 .عماندار المستقبل، ". مدخل سلوكي"سلوك المستهلك  ):1995( .معبيدات،  .14

صناعة  ):2004(ة للدراسات والتخطيط اإلدارة العام. فلسطين، وزارة االقتصاد الوطني  .15
 .وزارة االقتصاد الوطني، رام اهللا". الواقع واآلفاق"منتجات األلبان في فلسطين 

معرفة السوق والمستهلكين من الدراسة التسويقية إلى الخيارات ): 2008. (فيو، ك  .16
للدراسات والنشر مجد المؤسسة الجامعية . ترجمة وردية واشد". المزيج التسويقي"اإلستراتيجية 

 .والتوزيع، بيروت

إحصاءات منتجات ): 2010نيسان (المدير التنفيذي التحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية   .17
 .اتصال شخصي. األلبان

اتصال . مواصفات منتجات األلبان المحلية): 2010شباط (مدير عام الثروة الحيوانية  .18
 .شخصي

دوافع الشراء لدى المستهلك الجزائري في تحديد سياسة االتصال ): 2008. (نطور، ب .19
 .جامعة الحج لخضر، باتنة". دراسة حالة"التسويقي 
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  الفصل الثامن

  المالحق

  

 : الجداول 1.8

المحلية (ستهالك منتجات األلبان العوامل المحددة الاختبار شيفيه للفروق في : 1.8جدول 
  حسب دخل األسرة) واإلسرائيلية و األجنبية

أكثر من 
 ش 4000

 3501بين 
 4000و  

بين 
و  3001
3500 

بين 
و  2501
3000 

بين 
و  2001
2500 

بين 
و  1501
2000 

بين 
و  1000
1500 

أقل من 
1000 

  المجال المقارنات

أقل من   2428. 0497. 1818. 0193.- 3011. 3817. 4453.
 ش 1000

تلعب الجودة دوراً في 

شرائك منتجات األلبان 

 .المحلية

 1000بين    1931.- 0610.- 2621.- 0584. 1389. 2026.
 1500و 
 ش

 1501بين     1321. 0690.- 2514. 3320. 3956.
 2000و 
 ش

 2001بين      2011.- 1194. 1999. 2635.
 2500و 
 ش

 2501بين       3204. 4010. *4646.
 3000و 
 ش

 3001بين        0805. 1442.
 3500و 
 ش

 3500بين         0636.
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   1.963-. 4031. 6459. 5567. 6376. 7233. 8457. يلعب السعر دوراً في 
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منتجات األلبان شرائك  ش 1000

 .المحلية
 1000بين    5994. 8421. 7529. 8339. 9196. *1.0420-

 1500و 
 ش

 1501بين     2427. 1535. 2345. 3202. 4426.
 2000و 
 ش

 2001بين      0893.- 0082.- 0775. 1998.
 2500و 
 ش

 2501بين       0810. 1667. 2891.
 3000و 
 ش

 3001بين        0857. 2081.
 3500و 
 ش

 3500بين         1224.
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   0214. 2577. 3557. 6192. 8458. *8824. *7217.
 ش 1000

يلعب السعر دوراً في 

شرائك منتجات األلبان 

  .اإلسرائيلية
 1000بين    2363. 3342. 5978. 8244. 8610. 7003.

 1500و 
 ش

 1501بين     0980. 3615. 5881. 6247. 4641.
 2000و 
 ش

 2001بين      2636. 4902. 5268. 3661.
 2500و 
 ش

 2501بين       2266. 2632. 1025.
 3000و 
 ش

 3001بين        0366. 1241.-
 3500و 
 ش
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 3500بين         1607.-
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   0400.- 2386. 2402. 3625. 5008. *6414. *5671.
 ش 1000

يلعب السعر دوراً في 

شرائك منتجات األلبان 

  .األجنبية
 1000بين    2787. 2802. 4026. 5408. 6815. 6071.

 1500و 
 ش

 1501بين     0015. 1239. 2621. 4028. 3284.
 2000و 
 ش

 2001بين      1224. 2606. 4012. 3269.
 2500و 
 ش

 2501بين       1382. 2789. 2046.
 3000و 
 ش

 3001بين        1407. 0663.
 3500و 
 ش

 3500بين         0743.-
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   2483. 0519. 1865. 0023.- 2685. 3361. 4048.
 ش 1000

تتوفر منتجات األلبان 

المحلية في كل مكان 

 .مما يسهل ليك شرائها

 1000بين    1963.- 0617.- 2505.- 0202. 0879. 1565.
 1500و 
 ش

 1501بين     1364. 0542.- 2166. 2842. 3529.
 2000و 
 ش

 2001بين      1888.- 0819. 1496. 2182.
 2500و 
 ش
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 2501بين       2708. 3384. 4071.
 3000و 
 ش

 3001بين        0676. 1363.
 3500و 
 ش

 3500بين         0687.
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   1180. 4068.- 3654.- 2097.- 5259.- 4912.- 6265.-
 ش 1000

تتوفر منتجات األلبان 

اإلسرائيلية في كل 

مكان مما يسهل عليك 

 .شرائها

 1000بين    5248.- 4834.- 3277.- 6439.- 6092.- *7444.-
 1500و 
 ش

 1501بين     0414. 1971. 1191.- 0844.- 2197.-
 2000و 
 ش

 2001بين      1557. 1605.- 1258.- 2611.-
 2500و 
 ش

 2501بين       3162.- 2815.- 4168.-
 3000و 
 ش

 3001بين        0347. 1005.-
 3500و 
 ش

 3500بين         1353.-
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   1638. 6328. 6894. 5902. 7929. 9862. *1.104
 ش 1000

لإلعالن دور في 

شرائك منتجات األلبان 

 .المحلية

 1000بين    4690. 5256. 4264. 6292. 8224. *9401.
 1500و 
 ش



 100

 1501بين     0566. 0426.- 1602. 3534. 4711.
 2000و 
 ش

 2001بين      0992.- 1036. 2968. 4145.
 2500و 
 ش

 2501بين       2028. 3960. 5137.
 3000و 
 ش

 3001بين        1932. 3109.
 3500و 
 ش

 3500بين         1170.
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   0179. 6495. 4316. 7183. 5625. *1.024 *8967.
 ش 1000

لإلعالن دور في 

شرائك منتجات األلبان 

 .اإلسرائيلية

 1000بين    6317. 4138. 7004. 5446. 1.006 8789.
 1500و 
 ش

 1501بين     2179.- 0688. 0870.- 3741. 2472.
 2000و 
 ش

 2001بين      2867. 1309. 5920. 4651.
 2500و 
 ش

 2501بين       1558.- 3054. 1785.
 3000و 
 ش

 3001بين        4612. 3342.
 3500و 
 ش

 3500بين         1269.-
 4000و 
 ش

أكثر من         
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 ش 4000

أقل من   2950. 6215. 5113. 5687. 4435. *9090. *7871.
 ش 1000

لإلعالن دور في 

شرائك منتجات األلبان 

 .األجنبية

 1000بين    3265. 2163. 2738. 1486. 6141. 4922.
 1500و 
 ش

 1501بين     1102.- 0527.- 1780.- 2876. 1657.
 2000و 
 ش

 2001بين      0575. 0678.- 3978. 2758.
 2500و 
 ش

 2501بين       1252.- 3403. 2184.
 3000و 
 ش

 3001بين        4656. 3436.
 3500و 
 ش

 3500بين         1219.-
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   1417. 1820. 2720. 2945. 1757. 1404. *9077.
 ش 1000

العروض دوراً تلعب 

في شرائك منتجات 

 .األلبان المحلية

 1000بين    0403. 1303. 1528. 0340. 0013.- 7661.
 1500و 
 ش

 1501بين     0900. 1125. 0063.- 0416.- 7258.
 2000و 
 ش

 2001بين      0225. 0963.- 1316.- 6358.
 2500و 
 ش

 2501بين       1188.- 1541.- 6132.
 3000و 
 ش

 3001بين        0353.- 7320.
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 3500و 
 ش

 3500بين         7673.
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   2355. 0212.- 1910.- 3601. 0000. 2466.- 4402.-
 ش 1000

تلعب العروض دوراً 

في شرائك منتجات 

 .األلبان األجنبية

 1000 بين   2567.- 4265.- 1246. 2355.- 8421.- 2048.
 1500و 
 ش

 1501بين     1698.- 3813. 0212. 2254.- *4614.
 2000و 
 ش

 2001بين      5511. 1910. 0556.- 6313.
 2500و 
 ش

 2501بين       3601.- 6067.- 0801.
 3000و 
 ش

 3001بين        2466.- 4402.
 3500و 
 ش

 3500بين         *6868.
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   1117. 1730.- 4561.- 0826.- 5666.- 2868.- 2696.-
 ش 1000

تلعب سمعة المنتج 

دوراً في شرائك 

منتجات األلبان 

 .اإلسرائيلية

 1000بين    2848.- 5678.- 1944.- *6787.- 3985.- 3814.-
 1500و 
 ش

 1501بين     2830.- 0904. 3939.- 1137.- 0966.-
 2000و 
 ش

 2001بين      3734. 1109.- 1693. 1865.
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 2500و 
 ش

 2501بين       4843.- 2041.- 1870.-
 3000و 
 ش

 3001بين        2802. 2973.
 3500و 
 ش

 3500بين         0172.
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   2048. 1039. 2020. 1358. 5500. 6333. *6913.
 ش 1000

منتجات األلبان تعتبر 

المحلية األكثر تلبية 

 .وإشباع الحتياجاتك

 1000بين    1008.- 0028.- 0689.- 3452. 4286. 4865.
 1500و 
 ش

 1501بين     0980. 0319. 4461. 5294. 5874.
 2000و 
 ش

 2001بين      0661. 3480. 4314. 4893.
 2500و 
 ش

 2501بين       4142. 4975. 5555.
 3000و 
 ش

 3001بين        08333. 1413.
 3500و 
 ش

 3500بين         0580.
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   4056. 0446.- 2522.- 1150. 0154. 1589.- 0063.-
 ش 1000

يحتوي غالف منتجات 

 ىاأللبان اإلسرائيلية عل
 1000بين    4502.- *6577.- 2905.- 3901.- 5644.- 4119.-
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 1500و 
 ش

ملصق المعلومات 

  . الغذائية
 1501بين     2076.- 1597. 0601. 1142.- 0383.

 2000و 
 ش

 2001بين      3672. 2676. 0933. 2456.
 2500و 
 ش

 2501بين       0996.- 2739.- 1213.-
 3000و 
 ش

 3001بين        1743.- 0217.-
 3500و 
 ش

 3500بين         1526.
 4000 و

 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   1560.- 1183.- 1560.- 3196.- 2693. 3110. 2240.
 ش 1000

يلعب وزن العبوة دوراً 

في شرائك منتجات 

 .األلبان المحلية

 1000بين    0417. 0040. 1597.- 4293. 4709. 3840.
 1500و 
 ش

 1501بين     0377.- 2014.- 3876. 4293. 3423.
 2000 و

 ش

 2001بين      1636.- 4253. 4670. 3800.
 2500و 
 ش

 2501بين       5890. *6306. 5436.
 3000و 
 ش

 3001بين        0417. 0453.-
 3500و 
 ش

 3500بين         0870.-
 4000و 
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 ش

أكثر من         
 ش 4000

 أقل من  1543. 2516.- 3692.- 2949.- 2135.- 2505.- 1994.-
 ش 1000

تلعب مدة الصالحية 

دوراً في شرائك 

منتجات األلبان 

 .المحلية

 1000بين    4058.- *5235.- 4492.- 3678.- 4048.- 3537.-
 1500و 
 ش

 1501بين     1177.- 0433.- 0380. 0011. 0521.
 2000و 
 ش

 2001بين      0743. 1557. 1187. 1680.
 2500و 
 ش

 2501بين       0813. 0444. 0955.
 3000و 
 ش

 3001بين        0370.- 0141.
 3500و 
 ش

 3500بين         0511.
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

أقل من   0006.- 0314.- 0507.- 0197.- 1997.- 2149.- *2541.-
 ش 1000

نسبة إنفاقك على 

منتجات األلبان المحلية 

أعلى من إنفاقك على 

منتجات األلبان 

 .اإلسرائيلية

 1000بين    0307.- 0501.- 0191.- 1991.- *2143.- 2536.-
 1500و 
 ش

 1501بين     0192.- 0118. 1683.- 1835.- 2227.-
 2000و 
 ش

 2001بين      0310. 1490.- 1642.- 2035.-
 2500و 
 ش

 2501بين       1800.- 1952.- 2345.-
 3000و 
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 ش

 3001بين        0152.- 0544.
 3500و 
 ش

 3500بين         0392.-
 4000و 
 ش

أكثر من         
 ش 4000

 

ستهالك العوامل المحددة الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  للفروق في : 2.8جدول رقم 
  منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية  حسب دخل األسرة

المتوسط   العدد  دخل األسرة  العبارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 1000أقل من   تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية
  ش

41 4.2195 .75869 

1000-1500 
  ش

43 3.9767 .85880 

1501-2000 
  ش

53 4.1698 .69989 

2001-2500 
  ش

53 4.0377 .70608 

2501-3000 
  ش

67 4.2388 .62980 

3001-3500 
  ش

49 3.9184 .75930 

3501-4000 
  ش

37 3.8378 .86646 

 4000أكثر من 
  ش

93 3.7742 1.01220 

 1000أقل من   .يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية
  ش

41 3.7805 1.12943 

1000-1500 
  ش

43 3.9767 1.07987 

1501-2000 
  ش

53 3.3774 1.27440 
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2001-2500 
  ش

52 3.1346 1.18865 

2501-3000 
  ش

67 3.2239 1.30059 

3001-3500 
  ش

49 3.1429 1.22474 

3501-4000 
  ش

35 3.0571 1.28207 

 4000أكثر من 
  ش

92 2.9348 1.15601 

 1000أقل من   يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية
  ش

40 3.4500 1.25983 

1000-1500 
  ش

42 3.4286 1.19231 

1501-2000 
  ش

52 3.1923 1.31415 

2001-2500 
  ش

53 3.0943 1.18101 

2501-3000 
  ش

65 2.8308 1.24460 

3001-3500 
  ش

48 2.6042 1.04657 

3501-4000 
  ش

37 2.5676 1.06824 

 4000أكثر من 
  ش

92 2.7283 1.14933 

 1000أقل من   يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية
  ش

41 3.3171 1.34980 

1000-1500 
  ش

42 3.3571 1.20611 

1501-2000 
  ش

51 3.0784 1.35415 

2001-2500 
  ش

52 3.0769 1.18564 

2501-3000 
  ش

66 2.9545 1.24569 

3001-3500 
  ش

49 2.8163 1.18451 
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3501-4000 
  ش

37 2.6757 1.13172 

 4000أكثر من 
  ش

92 2.7500 1.10568 

 1000أقل من   .تتوفر منتجات األلبان المحلية في كل مكان مما يسهل ليك شرائها
  ش

40 4.2250 .76753 

1000-1500 
  ش

43 3.9767 .85880 

1501-2000 
  ش

52 4.1731 .70631 

2001-2500 
  ش

52 4.0385 .71295 

2501-3000 
  ش

66 4.2273 .62746 

3001-3500 
  ش

46 3.9565 .72897 

3501-4000 
  ش

36 3.8889 .82038 

 4000أكثر من 
  ش

89 3.8202 .97190 

 1000أقل من   .تتوفر منتجات األلبان اإلسرائيلية في كل مكان مما يسهل عليك شرائها
  ش

41 3.5366 1.24695 

1000-1500 
  ش

43 3.4186 1.00552 

1501-2000 
  ش

53 3.9434 1.06365 

2001-2500 
  ش

51 3.9020 1.13587 

2501-3000 
  ش

67 3.7463 1.06377 

3001-3500 
  ش

48 4.0625 1.01910 

3501-4000 
  ش

36 4.0278 1.23024 

 4000أكثر من 
  ش

92 4.1630 .95247 

 1000أقل من   .لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان المحلية
  ش

41 3.8780 1.22872 
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1000-1500 
  ش

42 3.7143 1.25496 

1501-2000 
  ش

53 3.2453 1.23888 

2001-2500 
  ش

53 3.1887 1.22563 

2501-3000 
  ش

66 3.2879 1.29811 

3001-3500 
  ش

47 3.0851 1.28249 

3501-4000 
  ش

37 2.8919 1.26455 

 4000أكثر من 
  ش

93 2.7742 1.15278 

 1000أقل من   .لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية
  ش

40 3.3750 1.19158 

1000-1500 
  ش

42 3.3571 1.22617 

1501-2000 
  ش

51 2.7255 1.18454 

2001-2500 
  ش

53 2.9434 1.16710 

2501-3000 
  ش

67 2.6567 1.12212 

3001-3500 
  ش

48 2.8125 1.17882 

3501-4000 
  ش

37 2.3514 1.05978 

 4000أكثر من 
  ش

92 2.4783 .97753 

 1000أقل من   .دور في شرائك منتجات األلبان األجنبيةلإلعالن 
  ش

41 3.3415 1.23713 

1000-1500 
  ش

43 3.0465 1.21407 

1501-2000 
  ش

50 2.7200 1.21286 

2001-2500 
  ش

53 2.8302 1.10481 
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2501-3000 
  ش

66 2.7727 1.14751 

3001-3500 
  ش

49 2.8980 1.17695 

3501-4000 
  ش

37 2.4324 1.16763 

 4000أكثر من 
  ش

92 2.5543 .98744 

 1000أقل من   .تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية
  ش

41 3.9512 1.18218 

1000-1500 
  ش

42 3.8095 1.13133 

1501-2000 
  ش

52 3.7692 1.18181 

2001-2500 
  ش

53 3.6792 1.15648 

2501-3000 
  ش

67 3.6567 1.22539 

3001-3500 
  ش

49 3.7755 1.06586 

3501-4000 
  ش

37 3.8108 .99549 

 4000أكثر من 
  ش

92 3.0435 1.34175 

 1000أقل من   .تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية
  ش

40 3.3750 1.29471 

1000-1500 
  ش

43 3.1395 1.20675 

1501-2000 
  ش

53 3.3962 1.24560 

2001-2500 
  ش

53 3.5660 1.04715 

2501-3000 
  ش

67 3.0149 1.17412 

3001-3500 
  ش

48 3.3750 1.17826 

3501-4000 
  ش

37 3.6216 1.08912 
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 4000أكثر من 
  ش

92 2.9348 1.34086 

 1000أقل من   .تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية
  ش

41 3.9024 1.15769 

1000-1500 
  ش

43 3.7907 1.26412 

1501-2000 
  ش

53 4.0755 1.12402 

2001-2500 
  ش

53 4.3585 .83423 

2501-3000 
  ش

67 3.9851 1.10772 

3001-3500 
  ش

49 4.4694 .79325 

3501-4000 
  ش

37 4.1892 1.04981 

 4000أكثر من 
  ش

93 4.1720 1.07969 

 1000أقل من   .وإشباع الحتياجاتك تعتبر منتجات األلبان المحلية األكثر تلبية
  ش

40 3.3000 1.26491 

1000-1500 
  ش

42 3.0952 1.32167 

1501-2000 
  ش

51 3.1961 1.29645 

2001-2500 
  ش

51 3.0980 1.28460 

2501-3000 
  ش

67 3.1642 1.40989 

3001-3500 
  ش

48 2.7500 1.22908 

3501-4000 
  ش

36 2.6667 1.21890 

 4000أكثر من 
  ش

92 2.6087 1.20399 

 1000أقل من    . ملصق المعلومات الغذائية ىيحتوي غالف منتجات األلبان اإلسرائيلية عل
  ش

41 4.2195 1.03712 

1000-1500 
  ش

43 3.8140 .90648 
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1501-2000 
  ش

53 4.2642 1.00290 

2001-2500 
  ش

53 4.4717 .79913 

2501-3000 
  ش

67 4.1045 .97132 

3001-3500 
  ش

49 4.2041 .97851 

3501-4000 
  ش

37 4.3784 .82836 

 4000أكثر من 
  ش

93 4.2258 .86136 

 1000أقل من   .يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية
  ش

41 3.5610 1.30478 

1000-1500 
  ش

43 3.7209 1.11964 

1501-2000 
  ش

53 3.6792 1.07011 

2001-2500 
  ش

53 3.7170 1.14987 

2501-3000 
  ش

67 3.8806 1.08044 

3001-3500 
  ش

48 3.2917 1.14777 

3501-4000 
  ش

36 3.2500 1.25071 

 4000أكثر من 
  ش

92 3.3370 1.28625 

 1000أقل من   .تلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية
  ش

41 4.3171 1.17130 

1000-1500 
  ش

43 4.1628 1.06749 

1501-2000 
  ش

51 4.5686 .50020 

2001-2500 
  ش

51 4.6863 .46862 

2501-3000 
  ش

67 4.6119 .60190 
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3001-3500 
  ش

49 4.5306 .68014 

3501-4000 
  ش

37 4.5676 .86732 

 4000أكثر من 
  ش

91 4.5165 .87385 

المحلية أعلى من إنفاقك على منتجات نسبة إنفاقك على منتجات األلبان 
  .األلبان اإلسرائيلية

 1000أقل من 
  ش

41 1.4878 .50606 

1000-1500 
  ش

43 1.4884 .50578 

1501-2000 
  ش

52 1.5192 .50450 

2001-2500 
  ش

52 1.5385 .50338 

2501-3000 
  ش

67 1.5075 .50372 

3001-3500 
  ش

48 1.6875 .46842 

3501-4000 
  ش

37 1.7027 .46337 

 4000أكثر من 
  ش

93 1.7419 .43994 

  

ستهالك منتجات األلبان المحلية ال العوامل المحددة اختبار شيفيه للفروق في: 3.8جدول رقم 
  واإلسرائيلية واألجنبية حسب  المحافظة

  العبارة
المحا
  فظة

رام 
  اهللا

  طوباس  سلفيت  القدس  قلقيلية  أريحا  طولكرم  الخليل  جنين  بيت لحم  نابلس

تلعب 
الجودة 

دوراً في 
شرائك 
منتجات 
األلبان 

رام 
  اهللا

  -.236 -.699  -.228  -.163  -.392  -.236  -.052  .375  -.194  .111  

  347.  0417.  *611.  183.  000.  156.-  072.  007.  463.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .470  .535  .307  .463  .647  1.075*  .5050  .810  



 114

  339.  0343.  604.  176.  007.-  163.-  605.          جنين  .المحلية

  274.  0307.  *539.  111.  072.  228.-            الخليل

طولك
  رم

            .156  .340  .767*  .1979  .503  

  347.  041.  611.  183.                أريحا

  163.  142.-  427.                  قلقيلية

  264.-  569.-                    القدس

  305.                      سلفيت

طوبا
  س

                      

يلعب 
السعر 

دوراً في 
شرائك 
منتجات 
األلبان 
  .المحلية

رام 
  اهللا

  -
.4670  -1.047  -

.3573  .0741  -
.4740  

-
.050

9  

-
.3377  .1552  -

.4260  
-

.4074  

-  5410.  1096.  5802.-      نابلس
.0074  

.416
0  .1292  .6221  .0410  .8743  

بيت 
  لحم

      .689  1.12*  .5728  .996  .7095  1.202*  .621  1.455  

-  431.          جنين
.1170  

.306
4  .0196  .512  -.068  .764  

  548.-            الخليل
-

.125
0  

-
.4118  .081  -.500  .333  

طولك
  رم

            .423  .136  .629  .0484  .881  

  458.  375.-  206.  286.-                أريحا

  745.  088.-  492.                  قلقيلية

  252.  581.-                    القدس
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  833.                      سلفيت

طوبا
  س

                      

يلعب 
السعر 

دوراً في 
شرائك 
منتجات 
األلبان 
اإلسرائيل

  .ية

رام 
  اهللا

  -.326  -1.11*  -.053  .202  -.403  -.238  -.054  .332  -.279  .442  

  768.  046.  659.  271.  088.  077.-  528.  273.  786.-      نابلس

بيت 
  لحم

      1.060  1.31*  .7097  .875  1.059  1.446*  .833  1.55  

  495.  226.-  386.  001.-  185.-  350.-  2558.          جنين

  240.  482.-  130.  257.-  440.-  606.-            الخليل

طولك
  رم

            .165  .349  .736  .123  .845  

  680.  041.-  5710.  183.                أريحا

  496.  225.-  387.                  قلقيلية

  109.  612.-                    القدس

  722.                      سلفيت

طوبا
  س

                      

يلعب 
السعر 

دوراً في 
شرائك 
منتجات 
األلبان 
  .األجنبية

رام 
  اهللا

  -.172  -.963  .056  .348  -.369  .037  .287  .496  .120  .703  

  876.  293.  669.  459.  209.  196.-  521.  229.  790.-      نابلس

بيت 
  لحم

      1.020  1.31*  .5938  1.00  1.250  1.460*  1.083  1.667  

  647.  063.  439.  230.  016.-  425.-  2922.          جنين
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  354.  228.-  147.  081.-  311.-  718.-            الخليل

طولك
  رم

            .406  .656  .865  .489  1.07  

  666.  083.  459.  250.                أريحا

  416.  166.-  209.                  قلقيلية

  207.  376.-                    القدس

  583.                      سلفيت

طوبا
  س

                      

تتوفر 
منتجات 
األلبان 
المحلية 
في كل 

مكان مما 
يسهل ليك 

  .شرائها

رام 
  اهللا

  -.348  -.798*  -.332  -.235  -.473  -.317  -.067  .236  -.192  .029  

  378.  156.  *584.  281.  031.  125.-  118.  016.  449.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .466  .562  .324  .481  .731  1.03*  .606  .828  

  362.  140.  568.  265.  015.  141.-  096.          جنين

  265.  043.  472.  168.  081.-  237.-            الخليل

طولك
  رم

            .156  .406  .709  .281  .503  

  347.  125.  553.  250.                أريحا

  097.  125.-  303.                  قلقيلية

  206.-  428.-                    القدس

  222.                      سلفيت

طوبا
  س
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تتوفر 
منتجات 
األلبان 
اإلسرائيل

ية في كل 
مكان مما 
يسهل 
عليك 
  .شرائها

رام 
  اهللا

  .498  -.292  .108  -.153  .388  -.111  -.359  -.625  .888  .444  

  053.-  390.  *1.12-  138.-  609.-  109.-  651.-  389.-  791.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .401  .139  .681  .181  .652  -.332  1.18  .737  

  335.  780.  733.-  250.  220.-  280.  262.-          جنين

  598.  1.04  471.-  513.  042.  542.            الخليل

طولك
  رم

            -.500  -.029  -1.01*  .500  .055  

  555.  1.00  513.-  470.                أريحا

  085.  529.  984.-                  قلقيلية

  1.07  *1.51                    القدس

  444.-                      سلفيت

طوبا
  س

                      

تتوفر 
منتجات 
األلبان 
األجنبية 
في كل 

مكان مما 
يسهل 
عليك 
  .شرائها

رام 
  اهللا

  .056  -.580  .098  -.050  .046  .233  .483  .289  .540  .469  

  412.  483.  232.  426.  176.  010.-  107.-  041.  637.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .679  .530  .626  .814  1.06  .870*  1.12  1.05  

  371.  441.  190.  385.  135.  052.-  148.-          جنين

  519.  590.  339.  533.  283.  096.            الخليل

طولك
  رم

            .187  .437  .243  .494  .423  
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  236.  306.  055.  250.                أريحا

  013.-  056.  194.-                  قلقيلية

  180.  251.                    القدس

  070.-                      سلفيت

طوبا
  س

                      

لإلعالن 
دور في 
شرائك 
منتجات 
األلبان 
  .المحلية

رام 
  اهللا

  -.769  -1.10  -.156  .024  -.893  .106  -.430  .495  -.602  .092  

  861.  166.  *1.26  338.  875.  125.-  793.  612.  338.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .951  1.13*  .213  1.21  .676  1.60*  .504  1.19  

  248.  446.-  651.  274.-  262.  737.-  180.          جنين

  068.  626.-  470.  454.-  082.  918.-            الخليل

طولك
  رم

            1.00  .463  1.38*  .291  .986  

  013.-  708.-  388.  536.-                أريحا

  522.  171.-  925.                  قلقيلية

  402.-  1.09-                    القدس

  694.                      سلفيت

طوبا
  س

                      

لإلعالن 
دور في 
شرائك 
منتجات 

رام 
  اهللا

  -.627  -1.22  -.166  .137  -.377  .153  .006  .407  -.012  .209  

  836.  615.  *1.03  634.  781.  250.  *765.  461.-  597.-      نابلس
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األلبان 
اإلسرائيل

  .ية

بيت 
  لحم

      1.05*  1.36*  .847  1.37  1.23  1.63*  1.21  1.43  

  375.  153.  573.  172.  320.  211.-  303.          جنين

  071.  150.-  269.  130.-  016.  515.-            الخليل

طولك
  رم

            .531  .384  .784  .364  .586  

  055.  166.-  253.  147.-                أريحا

  202.  019.-  400.                  قلقيلية

  197.-  420.-                    القدس

  222.                      سلفيت

طوبا
  س

                      

لإلعالن 
دور في 
شرائك 
منتجات 
األلبان 
  .األجنبية

رام 
  اهللا

  -.367  -1.09*  .088  .277  -.399  .288  -.035  .558  -.378  .344  

  711.  010.-  *926.  332.  656.  031.-  645.  456.  722.-      نابلس

بيت 
  لحم

      1.17  1.36*  .691  1.37  1.05  1.64*  .712  1.43  

  255.  466.-  470.  123.-  200.  487.  189.          جنين

  066.  656.-  280.  312.-  010.  676.-            الخليل

طولك
  رم

            .687  .364  .957  .020  .743  

  055.  666.-  270.  323.                أريحا

  379.  343.-  593.                  قلقيلية

  214.  937.-                    القدس
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  722.                      سلفيت

طوبا
  س

                      

تلعب 
العروض 
دوراً في 
شرائك 
منتجات 
األلبان 
  .المحلية

رام 
  اهللا

  -.754  -1.19  -.626  -.638  -.801  -.676  -.573  -.131  -.426  -.370  

  383.  328.  622.  181.  078.  046.-  115.  128.  436.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .564  .551  .389  .541  .617  1.05*  .764  .820  

  255.  200.  494.  052.  050.-  175.-  012.-          جنين

  268.  212.  507.  065.  037.-  162.-            الخليل

طولك
  رم

            .125  .227  .669  .375  .430  

  305.  250.  544.  102.                أريحا

  202.  147.  441.                  قلقيلية

  234.-  294.-                    القدس

  055.                      سلفيت

طوبا
  س

                      

تلعب 
العروض 
دوراً في 
شرائك 
منتجات 
األلبان 
  .األجنبية

رام 
  اهللا

  -.200  -.903* -.119  -.230  -.091  -.278  -.198  .151  .179  -.237  

  036.-  3802.  3517.  002.  078.-  109.  029.-  081.  703.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .784  .673  .812  .625  .705  1.054*  1.08  .666  

  117.-  299.  270.  078.-  159.-  028.  110.-          جنين
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  007.-  409.  381.  032.  048.-  138.            الخليل

طولك
  رم

            -.197  -.106  .242  .270  -.145  

  041.  458.  429.  080.                أريحا

  039.-  377.  348.                  قلقيلية

  388.-  028.                    القدس

  146.-                      سلفيت

طوبا
  س

                      

تعتبر 
منتجات 
األلبان 
المحلية 
األكثر 
تلبية 

وإشباع 
الحتياجا

  .تك

رام 
  اهللا

  -.207  .073  -.416  -.466  .582*  .198  .3529  .412  -.509  .268  

  475.  302.-  *620.  560.  406.  375.-  259.-  208.-  281.      نابلس

بيت 
  لحم

      -.490  -.54*  -.65*  .125  .279  .339  -.583  .194  

  684.  093.-  829.  769.  615.  166.-  050.-          جنين

  734.  043.-  879.  8197.  665.  115.-            الخليل

طولك
  رم

            .781  .935  .995*  .0729  .850  

  069.  708.-  214.  1544.                أريحا

  085.  862.-  059.                  قلقيلية

  144.-  922.                    القدس

  777.                      سلفيت

طوبا
  س
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تعتبر 
منتجات 
األلبان 
اإلسرائيل

ية األكثر 
تلبية 

وإشباع 
الحتياجا

  .تك

رام 
  اهللا

  -.155  -.502  .026  .3420  -.273  -.429  .008  -.625  -.096  -.012  

  142.  059.  469.-  163.  273.-  117.-  497.  1821.  347.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .529  .844  .229  .073  .511  -.122  .406  .490  

  039.-  122.-  651.-  018.-  455.-  299.-  315.          جنين

  354.  437.-  *967.-  333.-  771.-  615.-            الخليل

طولك
  رم

            -.156  .281  -.352  .177  .260  

  416.  333.  196.-  4375.                أريحا

  020.-  104.-  633.-                  قلقيلية

  612.  529.                    القدس

  083.                      سلفيت

طوبا
  س

                      

تعتبر 
منتجات 
األلبان 
األجنبية 
األكثر 
تلبية 

وإشباع 
الحتياجا

  .تك

رام 
  اهللا

  -.129  -.493  .301  .280  -.129  .120  -.012  .262  .287  .092  

  222.  416.  391.  117.  250.  000.  410.  431.  363.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .795  .774*  .363  .613  .481  .755  .780  .585  

  209.-  014.-  0395.-  313.-  181.-  431.-  020.-          جنين

  188.-  006.  018.-  292.-  160.-  415.            الخليل

طولك
  رم

            .250  .117  .391  .416  .222  
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  027.-  166.  141.  132.-                أريحا

  104.  299.  274.                  قلقيلية

  169.-  024.                    القدس

  194.-                      سلفيت

طوبا
  س

                      

يؤثر 
المظهر 
على 

شرائك 
منتجات 
األلبان 
  .المحلية

رام 
  اهللا

  -.527  -.692  -.578  -.386  -.730  -.730  -.422  -.453  .185  -.480  

  046.  713.  073.  105.  203.-  203.-  141.  051.-  165.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .1141  .306  -.037  -.037  .270  .239*  .878  .212  

  098.  764.  125.  156.  152.-  152.-  1928.          جنين

  094.-  571.  067.-  035.-  344.-  344.-            الخليل

طولك
  رم

            .000  .308  .277  .916*  .250  

  250.  *916.  277.  308.                أريحا

  050.-  607.  0318.-                  قلقيلية

  027.-  639.                    القدس

  666.-                      سلفيت

طوبا
  س

                      

يلعب 
التغليف 
دوراً في 
شرائك 

رام 
  اهللا

  -.615  -.696  -.686  -.468  -.92*  -.740  -.490  -.463  -.490  -.823  

  208.-  125.  152.  125.  125.-  312.-  147.  071.-  080.-      نابلس
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منتجات 
األلبان 

  .ةالمحلي

بيت 
  لحم

      .009  .228  -.231  -.044  .205  .232  .2059  -.127  

  137.-  196.  223.  1961.  053.-  241.-  218.          جنين

  355.-  022.-  004.  022.-  272.-  459.-            الخليل

طولك
  رم

            .148  .437  .4645  .4375  .1042  

  083.-  2500.  2770.  2500.                أريحا

  333.-  000.  0270.                  قلقيلية

  360.-  027.-                    القدس

  333.-                      سلفيت

طوبا
  س

                      

يحتوي 
غالف 
منتجات 
األلبان 
المحلية 

 ىعل
ملصق 

المعلومات 
  .الغذائية

رام 
  اهللا

  -.362  -.604*  .077  -.296  -.409  .027  -.281  -.098  -.404  .111  

  4740.  041.-  263.  0818.  390.  046.-  0661.  4406.  2417.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .682*  .307  .194  .632  .323  .505  .200  .716  

  033.  481.-  176.-  358.-  050.-  487.-  374.-          جنين

  407.  107.-  197.  015.  324.  113.-            الخليل

طولك
  رم

            .437  .128  .310  .005  .520  

  083.  431.-  126.-  -308.                أريحا

  392.  123.-  182.                  قلقيلية

  210.  305.-                    القدس
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  515.                      سلفيت

طوبا
  س

                      

يحتوي 
غالف 
منتجات 
األلبان 
األجنبية 
على 

ملصق 
المعلومات 

  .الغذائية

رام 
  اهللا

  .200  -.012  .2755  .344  -.237  .200  .663  .631  -.015  .408  

  208.  215.-  430.  463.  000.  437.-  143.  075.  213.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .288  .3571  -.224  .213  .676  .6438  -.002  .421  

  133.  290.-  3556.  3882.  075.-  512.-  068.          جنين

  064.  359.-  286.  319.  143.-  581.            الخليل

طولك
  رم

            .437  .900  .868*  .221  .645  

  2083.  215.-  430.  4632.                أريحا

  254.-  679.-  032.-                  قلقيلية

  000.-  646.-                    القدس

  242.                      سلفيت

طوبا
  س

                      

يلعب 
وزن 
العبوة 

دوراً في 
شرائك 
منتجات 
األلبان 

رام 
  اهللا

  -.718  -1.17*  -.435  -.295  -.968  -.530  -.593  -.111  -.739  -.905  

  787.  020.-  607.  125.  187.  250.-  4230.  283.  4522.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .735  .8752  .2022  .639  .577  1.059*  .4314  .264  

  470.-  303.-  323.  158.-  095.-  533.-  139.          جنين
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  610-  443.-  184.  298.-  235.-  673.-            الخليل  .المحلية

طولك
  رم

            .437  .375  .857  .229  .062  

  375.-  208.-  419.  062.-                أريحا

  312.-  145-  482.                  قلقيلية

  794.-  627.-                    القدس

  166.-                      سلفيت

طوبا
  س

                      

يلعب 
وزن 
العبوة 

دوراً في 
شرائك 
منتجات 
األلبان 
اإلسرائيل

  .ية

رام 
  اهللا

  -.453  -.890*  -.161  -.053  -.534  -.421  -.296  -.074  -.103  .920*  

  467.-  350.  379.  157.  032.  080.-  4004.  2923.  4365.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .728  .836  .355  .468  .593  .816  .786  .031  

  760.-  058.  087.  135.-  260.-  372.-  1081.          جنين

  868.-  050.-  020.-  243.-  368.-  481.            الخليل

طولك
  رم

            .112  .2379  .460  .431  -.387  

  500.-  318.  347.  1250.                أريحا

  625.-  193.  2222.                  قلقيلية

  847.-  029.-                    القدس

  818.-                      سلفيت

طوبا
  س
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يلعب 
وزن 
العبوة 

دوراً في 
شرائك 
منتجات 
األلبان 
  .األجنبية

رام 
  اهللا

  -.313  -.6743  .0022  .0597  -.235  -.203  -.233  .242  -.037  -.703  

  390.-  276.  555.  080.  109.  078.  3728.  3153.  3612.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .676*  .734  .439  .470  .441  .916*  .637  -.029  

  705.-  039.-  240.  235.-  205.-  237.-  057.          جنين

  763.-  096.-  182.  292.-  263.-  294.-            الخليل

طولك
  رم

            .031  .001  .977  .197  -.468  

  500.-  166.  446.  029.                أريحا

  470.-  196.  475.                  قلقيلية

  946.-  279.-                    القدس

  666.-                      سلفيت

طوبا
  س

                      

نسبة 
إنفاقك 
على 

منتجات 
األلبان 
المحلية 
أعلى من 
إنفاقك 
على 

منتجات 
األلبان 
اإلسرائيل

رام 
  اهللا

  -.019  -.249  .123  .201  .074  -.300  -.073  -.304  -.009  -.203  

  184.-  0104.  284.-  053.-  281.-  0938.  2214.  1428.  2298.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .372  .451*  .323  -.051  .176  -.054  .240  .045  

-  0786.          جنين
.0490  

-
.424

0  

-
.1961  -.4274  -

.1325  
-

.3268  

  405.-  211.-  *506.-  274.-  502.-  127.-            الخليل

  277.-  083.-  3784.-  147.-  375.-            طولك
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  رم  .ية

  097.  291.  003.-  227.                أريحا

  130.-  063.  231.-                  قلقيلية

  100.  295.                    القدس

  194.-                      سلفيت

طوبا
  س

                      

نسبة 
إنفاقك 
على 

منتجات 
األلبان 
المحلية 
أعلى من 
إنفاقك 
على 

منتجات 
األلبان 
  .األجنبية

رام 
  اهللا

  .258*  -.045  .0098  .161*  .233  .000  .147  .040  -.083  .166  

  091.-  *341.  217.-  111.-  258.-  024.  094.-  248.-  303.-      نابلس

بيت 
  لحم

      .055  .208  .278  .045  .192  .086  -.037  .212  

  1569.  093.-  0307.  137.  009.-  223.  1534.          جنين

  003.  246.-  122.-  016.-  163.-  070.            الخليل

طولك
  رم

            -.233  -.086  -.192  -.316  -.066  

  166.  083.-  040.  147.                أريحا

  019.  230.-  106.-                  قلقيلية

  121.  123.-                    القدس

  250.                      سلفيت

طوبا
  س
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استهالك  العوامل المؤثرة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في: 4.8جدول 
  .منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية حسب المحافظة

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المحافظة  العبارة
تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات 

  .األلبان المحلية
 98415. 3.8889 54  رام اهللا

 72375. 4.1250 64  نابلس

 49955. 4.5882 34  بيت لحم

 65260. 4.1176 51  جنين

 55291. 4.0526 95  الخليل

 95830. 4.2813 32  طولكرم

 35355. 4.1250 8  أريحا

 89935. 3.9412 17  قلقيلية

 93988. 3.5135 74  القدس

 99620. 4.0833 12  سلفيت

 83333. 3.7778 9  طوباس

يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات 
  .األلبان المحلية

 1.27163 3.0741 54  رام اهللا

 1.21893 3.5410 61  نابلس

 1.05349 4.1212 33  بيت لحم

 1.20424 3.4314 51  جنين

 1.22039 3.0000 95  الخليل

 1.23393 3.5484 31  طولكرم

 1.24642 3.1250 8  أريحا

 1.27764 3.4118 17  قلقيلية

 1.14386 2.9189 74  القدس

 1.16775 3.5000 12  سلفيت

 1.11803 2.6667 9  طوباس

 1.28093 2.8868 53  رام اهللايلعب السعر دوراً في شرائك منتجات 
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 1.14185 3.2131 61  نابلس  .األلبان اإلسرائيلية

 1.14564 4.0000 33  بيت لحم

 1.23569 2.9400 50  جنين

 1.10380 2.6842 95  الخليل

 1.27000 3.2903 31  طولكرم

 1.24642 3.1250 8  أريحا

 1.39062 2.9412 17  قلقيلية

 1.02224 2.5541 74  القدس

 1.19342 3.1667 12  سلفيت

 88192. 2.4444 9  طوباس

يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات 
  .األلبان األجنبية

 1.33124 3.0370 54  رام اهللا

 1.11821 3.2097 62  نابلس

 1.22474 4.0000 33  بيت لحم

 1.19147 2.9804 51  جنين

 1.10314 2.6882 93  الخليل

 1.31638 3.4063 32  طولكرم

 1.06904 3.0000 8  أريحا

 1.23828 2.7500 16  قلقيلية

 99573. 2.5405 74  القدس

 1.44338 2.9167 12  سلفيت

 70711. 2.3333 9  طوباس

تتوفر منتجات األلبان المحلية في كل 
  .مكان مما يسهل ليك شرائها

 1.06713 3.8077 52  رام اهللا

 67185. 4.1563 64  نابلس

 49620. 4.6061 33  بيت لحم

 67036. 4.1400 50  جنين

 55297. 4.0435 92  الخليل
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 95830. 4.2813 32  طولكرم

 35355. 4.1250 8  أريحا

 88506. 3.8750 16  قلقيلية

 91003. 3.5714 70  القدس

 95346. 4.0000 12  سلفيت

 83333. 3.7778 9  طوباس

تتوفر منتجات األلبان اإلسرائيلية في كل 
  .يسهل عليك شرائها مكان مما

 1.09315 3.8889 54  رام اهللا

 98589. 3.3906 64  نابلس

 1.07397 4.1818 33  بيت لحم

 1.13011 3.7800 50  جنين

 1.02564 4.0426 94  الخليل

 98374. 3.5000 32  طولكرم

 92582. 4.0000 8  أريحا

 94324. 3.5294 17  قلقيلية

 82211. 4.5139 72  القدس

 1.47710 3.0000 12  سلفيت

 1.23603 3.4444 9  طوباس

تتوفر منتجات األلبان األجنبية في كل 
  .مكان مما يسهل عليك شرائها

 1.09359 3.3585 53  رام اهللا

 94417. 3.3016 63  نابلس

 1.11634 3.9394 33  بيت لحم

 92162. 3.2600 50  جنين

 76948. 3.4086 93  الخليل

 93109. 3.3125 32  طولكرم

 83452. 3.1250 8  أريحا

 1.14746 2.8750 16  قلقيلية

 96890. 3.0694 72  القدس
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 1.32802 2.8182 11  سلفيت

 1.26930 2.8889 9  طوباس

لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان 
  .المحلية

 1.29333 2.9811 53  رام اهللا

 1.27242 3.7500 64  نابلس

 1.19005 4.0882 34  بيت لحم

 1.20033 3.1373 51  جنين

 1.15075 2.9570 93  الخليل

 1.18458 3.8750 32  طولكرم

 1.24642 2.8750 8  أريحا

 1.37199 3.4118 17  قلقيلية

 1.00692 2.4861 72  القدس

 1.31137 3.5833 12  سلفيت

 1.05409 2.8889 9  طوباس

األلبان لإلعالن دور في شرائك منتجات 
  .اإلسرائيلية

 1.06430 2.6538 52  رام اهللا

 1.22758 3.2813 64  نابلس

 1.24392 3.8788 33  بيت لحم

 1.17265 2.8200 50  جنين

 95112. 2.5161 93  الخليل

 1.12119 3.0313 32  طولكرم

 92582. 2.5000 8  أريحا

 1.22174 2.6471 17  قلقيلية

 84625. 2.2466 73  القدس

 1.49747 2.6667 12  سلفيت

 1.23603 2.4444 9  طوباس

لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان 
  .األجنبية

 1.21003 2.7885 52  رام اهللا

 1.23724 3.1563 64  نابلس
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 1.16613 3.8788 33  بيت لحم

 1.03510 2.7000 50  جنين

 96992. 2.5106 94  الخليل

 1.22967 3.1875 32  طولكرم

 92582. 2.5000 8  أريحا

 1.01460 2.8235 17  قلقيلية

 82008. 2.2297 74  القدس

 1.33712 3.1667 12  سلفيت

 1.23603 2.4444 9  طوباس

تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات 
  .األلبان المحلية

 1.31539 3.0741 54  رام اهللا

 1.21570 3.8281 64  نابلس

 1.08177 4.2647 34  بيت لحم

 1.07381 3.7000 50  جنين

 95740. 3.7128 94  الخليل

 1.21150 3.8750 32  طولكرم

 1.16496 3.7500 8  أريحا

 1.45521 3.6471 17  قلقيلية

 1.26885 3.2055 73  القدس

 1.44600 3.5000 12  سلفيت

 1.42400 3.4444 9  طوباس

منتجات تلعب العروض دوراً في شرائك 
  .األلبان األجنبية

 1.22490 3.0962 52  رام اهللا

 1.15029 3.2969 64  نابلس

 1.18065 4.0000 34  بيت لحم

 1.15436 3.2157 51  جنين

 1.08610 3.3263 95  الخليل

 1.25563 3.1875 32  طولكرم
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 1.50594 3.3750 8  أريحا

 1.31171 3.2941 17  قلقيلية

 1.31117 2.9452 73  القدس

 1.44338 2.9167 12  سلفيت

 1.58114 3.3333 9  طوباس

تعتبر منتجات األلبان المحلية األكثر تلبية 
  .وإشباع الحتياجاتك

 1.33725 2.8235 51  رام اهللا

 1.25949 3.0313 64  نابلس

 1.16398 2.7500 32  بيت لحم

 1.36367 3.2400 50  جنين

 1.20308 3.2903 93  الخليل

 1.47800 3.4063 32  طولكرم

 1.30247 2.6250 8  أريحا

 1.50489 2.4706 17  قلقيلية

 1.07801 2.4110 73  القدس

 1.43548 3.3333 12  سلفيت

 1.13039 2.5556 9  طوباس

تعتبر منتجات األلبان اإلسرائيلية األكثر 
  .تلبية وإشباع الحتياجاتك

 1.26755 3.3208 53  رام اهللا

 98139. 3.4762 63  نابلس

 90355. 3.8235 34  بيت لحم

 1.23764 3.2941 51  جنين

 1.08735 2.9787 94  الخليل

 1.18755 3.5938 32  طولكرم

 1.16496 3.7500 8  أريحا

 1.25000 3.3125 16  قلقيلية

 82581. 3.9459 74  القدس

 1.37895 3.4167 12  سلفيت
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 86603. 3.3333 9  طوباس

تعتبر منتجات األلبان األجنبية األكثر 
  .تلبية وإشباع الحتياجاتك

 1.25962 2.8704 54  رام اهللا

 1.04018 3.0000 62  نابلس

 1.22010 3.3636 33  بيت لحم

 1.20424 2.5686 51  جنين

 1.10603 2.5895 95  الخليل

 1.27000 3.0000 32  طولكرم

 1.16496 2.7500 8  أريحا

 1.05370 2.8824 17  قلقيلية

 1.05749 2.6081 74  القدس

 1.08362 2.5833 12  سلفيت

 97183. 2.7778 9  طوباس

يؤثر المظهر على شرائك منتجات 
  .األلبان المحلية

 1.19624 3.5192 52  رام اهللا

 1.07541 4.0469 64  نابلس

 78093. 4.2121 33  بيت لحم

 78115. 4.0980 51  جنين

 96837. 3.9053 95  الخليل

 87988. 4.2500 32  طولكرم

 1.03510 4.2500 8  أريحا

 1.08804 3.9412 17  قلقيلية

 92118. 3.9730 74  القدس

 1.43548 3.3333 12  سلفيت

 86603. 4.0000 9  طوباس

يلعب التغليف دوراً في شرائك منتجات 
  .ةاأللبان المحلي

 1.24996 3.5094 53  رام اهللا

 1.10554 4.1250 64  نابلس

 72944. 4.2059 34  بيت لحم
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 69339. 4.1961 51  جنين

 1.01647 3.9778 90  الخليل

 75935. 4.4375 32  طولكرم

 1.03510 4.2500 8  أريحا

 1.11803 4.0000 17  قلقيلية

 96476. 3.9730 74  القدس

 1.34164 4.0000 11  سلفيت

 50000. 4.3333 9  طوباس

يحتوي غالف منتجات األلبان المحلية 
   . ملصق المعلومات الغذائية ىعل

 1.07575 3.7778 54  رام اهللا

 79417. 4.1406 64  نابلس

 49327. 4.3824 34  بيت لحم

 99488. 3.7000 50  جنين

 62629. 4.0745 94  الخليل

 78030. 4.1875 32  طولكرم

 88641. 3.7500 8  أريحا

 96635. 4.0588 17  قلقيلية

 70603. 3.8767 73  القدس

 87386. 4.1818 11  سلفيت

 1.32288 3.6667 9  طوباس

يحتوي غالف منتجات األلبان األجنبية 
  .على ملصق المعلومات الغذائية

 87374. 4.0755 53  رام اهللا

 1.03126 3.8750 64  نابلس

 75348. 4.0882 34  بيت لحم

 94761. 3.8000 50  جنين

 80945. 3.7312 93  الخليل

 89578. 4.3125 32  طولكرم

 64087. 3.8750 8  أريحا
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 1.06412 3.4118 17  قلقيلية

 97704. 3.4444 72  القدس

 1.13618 4.0909 11  سلفيت

 1.11803 3.6667 9  طوباس

يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك 
  .منتجات األلبان المحلية

 1.21314 3.0943 53  رام اهللا

 1.19357 3.8125 64  نابلس

 56723. 4.2647 34  بيت لحم

 1.25464 3.5294 51  جنين

 1.15127 3.3895 95  الخليل

 1.10534 4.0625 32  طولكرم

 1.06066 3.6250 8  أريحا

 1.44770 3.6875 16  قلقيلية

 1.15421 3.2055 73  القدس

 1.19342 3.8333 12  سلفيت

 86603. 4.0000 9  طوباس

يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك 
  .منتجات األلبان اإلسرائيلية

 1.11073 3.0784 51  رام اهللا

 1.21085 3.5323 62  نابلس

 82244. 3.9688 32  بيت لحم

 1.13497 3.2400 50  جنين

 1.11762 3.1319 91  الخليل

 1.14535 3.6129 31  طولكرم

 1.30931 3.5000 8  أريحا

 1.25831 3.3750 16  قلقيلية

 1.13410 3.1528 72  القدس

 1.40130 3.1818 11  سلفيت

 86603. 4.0000 9  طوباس



 138

يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك 
  .منتجات األلبان األجنبية

 1.14314 3.2963 54  رام اهللا

 1.20340 3.6094 64  نابلس

 83431. 3.9706 34  بيت لحم

 1.18818 3.2941 51  جنين

 1.15531 3.2366 93  الخليل

 1.16354 3.5313 32  طولكرم

 1.30931 3.5000 8  أريحا

 1.12459 3.5294 17  قلقيلية

 1.20378 3.0541 74  القدس

 1.43548 3.3333 12  سلفيت

 92582. 4.0000 8  طوباس

نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية 
إنفاقك على منتجات األلبان أعلى من 

  .اإلسرائيلية

 49913. 1.5741 54  رام اهللا

 49501. 1.5938 64  نابلس

 38695. 1.8235 34  بيت لحم

 50254. 1.4510 51  جنين

 48602. 1.3723 94  الخليل

 50855. 1.5000 30  طولكرم

 35355. 1.8750 8  أريحا

 49259. 1.6471 17  قلقيلية

 32908. 1.8784 74  القدس

 51493. 1.5833 12  سلفيت

 44096. 1.7778 9  طوباس

نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية 
أعلى من إنفاقك على منتجات األلبان 

  .األجنبية

 50469. 1.5000 54  رام اهللا

 43175. 1.2419 62  نابلس

 50565. 1.5455 33  بيت لحم

 50488. 1.4902 51  جنين
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 47514. 1.3368 95  الخليل

 44978. 1.2667 30  طولكرم

 53452. 1.5000 8  أريحا

 49259. 1.3529 17  قلقيلية

 50176. 1.4595 74  القدس

 51493. 1.5833 12  سلفيت

 50000. 1.3333 9  طوباس

  

المحلية نفاق على منتجات األلبان العوامل المحددة لإلاختبار شيفيه للفروق في : 5.8جدول 
  .والمستوردة حسب المؤهل العلمي

توجيهي  دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه فأعلى
 فأقل

 العبارة المؤهل العلمي

.يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية توجيهي فأقل  0684.- 3734. 1541. *8557.  

 دبلوم   4418. 2225. *9241.

 بكالوريوس    2193.- 4823.

 ماجستير     7016.

 دكتوراه فأعلى     

.لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان المحلية توجيهي فأقل  1507. *5204. 4106. 8207.  

 دبلوم   3697. 2599. 6700.

 بكالوريوس    1098.- 3003.

 ماجستير     4101.
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 دكتوراه فأعلى     

فأقل توجيهي  2828. *4145. 3939. 5034. .لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية   

 دبلوم   1317. 1111. 2206.

 بكالوريوس    0206.- 0889.

 ماجستير     1095.

 دكتوراه فأعلى     

 

ستهالك العوامل المحددة الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في : 6.8جدول 
  والمستوردة  حسب المؤهل العلمي المنتجات المحلية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  العبارة

 1.22979 3.4113 124  توجيهي فأقل  .يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية

 1.23706 3.4797 123  دبلوم

 1.23811 3.0379 132  بكالوريوس

 1.22097 3.2571 35  ماجستير

 98352. 2.5556 18  دكتوراه فأعلى

 1.31554 3.4677 124  توجيهي فأقل  .لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان المحلية

 1.25657 3.3171 123  دبلوم

 1.29285 2.9474 133  بكالوريوس

 1.10992 3.0571 35  ماجستير

 1.11474 2.6471 17  دكتوراه فأعلى
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 1.20560 3.0328 122  توجيهي فأقل  .شرائك منتجات األلبان اإلسرائيليةلإلعالن دور في 

 1.13786 2.7500 124  دبلوم

 1.13312 2.6183 131  بكالوريوس

 1.15022 2.6389 36  ماجستير

 1.23073 2.5294 17  دكتوراه فأعلى

  

األلبان المحلية واإلسرائيلية ستهالك منتجات العوامل المحددة الاختبار شيفيه للفروق في : 7.8جدول 
  .واألجنبية حسب عدد أفراد األسرة

أفراد  5  أفراد 4  أفراد 3  فرد 2  عدد أفراد األسرة  العبارة
  فأكثر

  3215.  0098. 0458.-    فرد 2  .تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية

  *3673.  0556.      أفراد 3

  *3117.        أفراد 4

          فأكثرأفراد  5

  1511.  4008.  6023.    فرد 2  .تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية

  *4512.-  2015.-      أفراد 3

  2497.-        أفراد 4

          أفراد فأكثر 5

  9261.  *1.104  *1.245    فرد 2  .تعتبر منتجات األلبان المحلية األكثر تلبية وإشباع الحتياجاتك

  3191.-  1410.-      أفراد 3

  1780.-        أفراد 4
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          أفراد فأكثر 5

  0583.-  0896.-  4905.-    فرد 2  .تعتبر منتجات األلبان اإلسرائيلية األكثر تلبية وإشباع الحتياجاتك

  *4322.  4010.      أفراد 3

  0313.        أفراد 4

          أفراد فأكثر 5

  1229.  0291.-  4020.-    فرد 2  .اإلسرائيليةيؤثر المظهر على شرائك منتجات األلبان 

  *5249.  3729.      أفراد 3

  1520.        أفراد 4

          أفراد فأكثر 5

  6211.  *8848.  7959.    فرد 2  .يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية

  1748.-  0889.      أفراد 3

  2637a.-        أفراد 4

          أفراد فأكثر 5

نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية أعلى من إنفاقك على 
  .منتجات األلبان اإلسرائيلية

  *3903.-  *4336.-  *5549.-    فرد 2

  1647.  1214.      أفراد 3

  0433.        أفراد 4

          أفراد فأكثر 5

  

نفاق على لإل العوامل المحددة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في: 8.8جدول 
  .األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية حسب عدد أفراد األسرةمنتجات 

المتوسط   العدد  عدد األفراد  العبارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري
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 52859. 4.1765 17  فرد 2  .تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية

 85089. 4.2222 63  أفراد 3

 94776. 4.1667 96  أفراد 4

 1.13544 3.8550 262  أفراد فأكثر 5

 1.50000 3.8750 16  فرد 2  .تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية

 1.29550 3.2727 66  أفراد 3

 1.21700 3.4742 97  أفراد 4

 1.16047 3.7239 268  أفراد فأكثر 5

 1.28938 3.9375 16  فرد 2  .األلبان المحلية األكثر تلبية وإشباع الحتياجاتكتعتبر منتجات 

 1.10288 2.6923 65  أفراد 3

 1.30317 2.8333 96  أفراد 4

 1.31526 3.0114 264  أفراد فأكثر 5

 1.13835 3.3125 16  فرد 2  .تعتبر منتجات األلبان اإلسرائيلية األكثر تلبية وإشباع الحتياجاتك

 93183. 3.8030 66  أفراد 3

 1.09601 3.4021 97  أفراد 4

 1.15734 3.3708 267  أفراد فأكثر 5

 1.14725 3.7647 17  فرد 2  .يؤثر المظهر على شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية

 75617. 4.1667 66  أفراد 3

 1.09866 3.7938 97  أفراد 4

 1.14102 3.6418 268  أفراد فأكثر 5

 1.09141 4.2353 17  فرد 2  .يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية
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 1.15197 3.4394 66  أفراد 3

 1.20797 3.3505 97  أفراد 4

 1.18141 3.6142 267  أفراد فأكثر 5

نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية أعلى من إنفاقك على 
  .منتجات األلبان اإلسرائيلية

 40311. 1.1875 16  فرد 2

 44065. 1.7424 66  أفراد 3

 48770. 1.6211 95  أفراد 4

 49483. 1.5778 270  أفراد فأكثر 5

  

منتجات األلبان المحلية  استهالكالعوامل المؤثرة على اختبار شيفية للفروق في : 9.8جدول 
  واإلسرائيلية واألجنبية حسب العاملين في األسرة

األب واألم 
 واألبناء

األب  األم واألبناء
 واألبناء

العاملين في  األب األم األبناء األب و األم
 األسرة

 العبارة

تلعب الجودة دوراً  األب  3111.- *6505. 0967.- 3550. 2495.- 5638.-
في شرائك منتجات 

.األلبان اإلسرائيلية  
 األم   *9615. 2144. 6661. 0615. 2528.-

 األبناء    *7478.- 2955.- 9000.- *1.2143-

 األب و األم     4517. 1528.- 4671.-

 األب واألبناء      6046.- 9188.-

 األم واألبناء       3143.-

األب واألم        
 واألبناء

تلعب الجودة دوراً  األب  5390.- 4138. 2581.- 0990.- 3263.- 2419.-
في شرائك منتجات 

 األم   *9528. 2809. 4400. 2127. 2971.
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.األجنبيةاأللبان  األبناء    6719.- 5128.- 7401.- 6557.-  

 األب و األم     1591. 0682.- 0162.

 األب واألبناء      2273.- 1429.-

 األم واألبناء       0844.

األب واألم        
 واألبناء

تتوفر منتجات  األب  3156.- 5882. 1951.- 0254.- 5709.- 4475.-
األلبان اإلسرائيلية 
في كل مكان مما 

.يسهل عليك شرائها  

 األم   9039. 1205. 2902. 2552.- 1319.-

 األبناء    *7833.- 6136.- *1.159- 1.036-

 األب و األم     1697. 3758.- 2524.-

 األب واألبناء      5455.- 4221.-

واألبناءاألم        1234.  

األب واألم        
 واألبناء

لإلعالن دور في  األب  2691. *6791. *4786. 3402. *6006. 5291.
شرائك منتجات 

.األلبان اإلسرائيلية  
 األم   4100. 2094. 0711. 3314. 2600.

 األبناء    2006.- 3389.- 0786.- 1500.-

 األب و األم     1383.- 1220. 0506.

 األب واألبناء      2603. 1889.

 األم واألبناء       0714.-

األب واألم        
 واألبناء

تلعب سمعة المنتج  األب  0625.- 5799. 1035.- 0258.- 3702.- 2273.-
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دوراً في شرائك  األم   6423. 0410.- 0368. 3077.- 1648.-
منتجات األلبان 

.اإلسرائيلية  
 األبناء    6833.- 6056.- 9500.- 8071.-

 األب و األم     0778. 2667.- 1238.-

 األب واألبناء      3444.- 2016.-

 األم واألبناء       1429.

األب واألم        
 واألبناء

تلعب سمعة المنتج  األب  0288. 4385. 2705.- 1754.- *5865.- 2294.-
دوراً في شرائك 
منتجات األلبان 

.األجنبية  

 األم   4096. 2993.- 2043.- 6154.- 2582.-

 األبناء    7089.- 6139.- *1.025- 6679.-

 األب و األم     0950. 3161.- 0411.

 األب واألبناء      4111.- 0540.-

 األم واألبناء       3571.

األب واألم        
 واألبناء

يحتوي غالف  األب  1875. *4029. 0140. *4362. 1517.- 2315.
منتجات األلبان 
 ىاإلسرائيلية عل

ملصق المعلومات 
. الغذائية   

 األم   2154. 1735.- 2487. 3392.- 0440.

 األبناء    *3889.- 0333. *5546.- 1714.-

 األب و األم     4222. 1657.- 2175.

 األب واألبناء      *5879.- 2048.-

 األم واألبناء       3831.

األب واألم        
 واألبناء
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تلعب مدة الصالحية  األب  1379.- 3890. 0233. 0054.- 2883.- 2038.-
دوراً في شرائك 
منتجات األلبان 

.اإلسرائيلية  

 األم   5269. 1611. 1325. 1504.- 0659.-

 األبناء    3657.- 3944.- *6773.- 5929.-

 األب و األم     0287.- 3115.- 2271.-

 األب واألبناء      2828.- 1984.-

 األم واألبناء       0844.

األب واألم        
 واألبناء

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في العوامل المحددة للسلوك : 10.8جدول 
  العاملين لألسرةحسب  المحلية والمستوردة االستهالكي لمنتجات األلبان

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  العاملون في األسرة  العبارة

تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات 
  .األلبان اإلسرائيلية

 95849. 4.1505 206 األب

 70602. 4.4615 26 األم

 1.32045 3.5000 40 األبناء

 1.03661 4.2472 89 األب و األم

واألبناءاألب   44 3.7955 1.33955 

 50262. 4.4000 20 األم واألبناء

 61125. 4.7143 14 األب واألم واألبناء

تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات 
  .األلبان األجنبية

 1.09731 3.9010 202 األب

 50662. 4.4400 25 األم
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 1.33519 3.4872 39 األبناء

 92085. 4.1591 88 األب و األم

 1.04654 4.0000 43 األب واألبناء

 68534. 4.2273 22 األم واألبناء

 94926. 4.1429 14 األب واألم واألبناء

تتوفر منتجات األلبان اإلسرائيلية في كل 
  .مكان مما يسهل عليك شرائها

 1.08201 3.8382 204 األب

 1.00766 4.1538 26 األم

 1.08012 3.2500 40 األبناء

 1.07526 4.0333 90 األب و األم

 1.17317 3.8636 44 األب واألبناء

 85407. 4.4091 22 األم واألبناء

 61125. 4.2857 14 األب واألم واألبناء

لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان 
  .اإلسرائيلية

 1.21339 3.0291 206 األب

 1.23423 2.7600 25 األم

 97534. 2.3500 40 األبناء

 1.11815 2.5506 89 األب و األم

 1.06221 2.6889 45 األب واألبناء

 97834. 2.4286 21 األم واألبناء

 90453. 2.5000 12 األب واألم واألبناء

تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك 
  .منتجات األلبان اإلسرائيلية

 1.00601 4.1298 208 األب

 1.05903 4.1923 26 األم
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 1.39505 3.5500 40 األبناء

 1.04988 4.2333 90 األب و األم

 1.08619 4.1556 45 األب واألبناء

 59761. 4.5000 22 األم واألبناء

 1.15073 4.3571 14 األب واألم واألبناء

تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك 
  .منتجات األلبان األجنبية

 1.12168 3.9135 208 األب

 1.21085 3.8846 26 األم

 1.33949 3.4750 40 األبناء

 1.00613 4.1839 87 األب و األم

 1.12457 4.0889 45 األب واألبناء

 67259. 4.5000 22 األم واألبناء

 1.29241 4.1429 14 األب واألم واألبناء

يحتوي غالف منتجات األلبان اإلسرائيلية 
   . ملصق المعلومات الغذائية ىعل

 90067. 4.3029 208 األب

 1.03255 4.1154 26 األم

 1.03280 3.9000 40 األبناء

 81067. 4.2889 90 األب و األم

 1.05744 3.8667 45 األب واألبناء

 73855. 4.4545 22 األم واألبناء

 99725. 4.0714 14 األب واألم واألبناء

الصالحية دوراً في شرائك تلعب مدة 
  .منتجات األلبان اإلسرائيلية

 79978. 4.4390 205 األب

 90213. 4.5769 26 األم
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 1.10824 4.0500 40 األبناء

 82309. 4.4157 89 األب و األم

 91839. 4.4444 45 األب واألبناء

 45584. 4.7273 22 األم واألبناء

 63332. 4.6429 14 األب واألم واألبناء

  

استهالك المنتجات المحلية والمستوردة  العوامل المؤثرة على اختبار شيفيه للفروق في: 11.8جدول 
  حسب العمر

  50أكثر من   50 - 41من   40 - 31من   30 - 20من   20أقل من   العمر  العبارة
تلعب الجودة دوراً في شرائك 

  .منتجات األلبان اإلسرائيلية
  2870.-  3050.-  4409.- *4985.-     20أقل من 

  2115.  1936.  0576.        30 - 20من 

  1539.  1359.       40 - 31من 

  0180.         50 - 41من 

           50أكثر من 

تلعب الجودة دوراً في شرائك 
  .منتجات األلبان األجنبية

  0603.-  2942.-  *3724.- *4377.-     20أقل من 

  3774.  1435.  0653.        30 - 20من 

  3121.  0782.       40 - 31من 

  2339.         50 - 41من 

           50أكثر من 

لإلعالن دور في شرائك منتجات 
  .األلبان المحلية

  5025.  5423.  *8383. 5521.     20أقل من 

  0496.-  0098.-  2862.        30 - 20من 

  3358.-  2960.-       40 – 31من 
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  0398.-         50 – 41من 

           50أكثر من 

تلعب العروض دوراً في شرائك 
  .منتجات األلبان المحلية

  5156.  4226.  *6135. 4354.     20أقل من 

  0803.  0128.-  1781.        30 - 20من 

  0979.-  1909.-       40 - 31من 

  0930.         50 - 41من 

           50أكثر من 

يلعب التغليف دوراً في شرائك 
  .اإلسرائيليةمنتجات األلبان 

  0354.  2760.-  2825.- *3902.-     20أقل من 

  *4256.  1142.  1078.        30 - 20من 

  3178.  0064.       40 - 31من 

  3114.         50 - 41من 

           50أكثر من 

نسبة إنفاقك على منتجات األلبان 
المحلية أعلى من إنفاقك على 

  .منتجات األلبان اإلسرائيلية

  0263.-  0930.-  *2447.- 0750.-     20أقل من 

  0487.  0180.-  1697.-        30 - 20من 

  2184.  1517.       40 – 31من 

  0667.         50 – 41من 

           50أكثر من 

نسبة إنفاقك على منتجات األلبان 
المحلية أعلى من إنفاقك على 

  .منتجات األلبان األجنبية

  0756.  0040.  *1775.- 0138.-     20أقل من 

  0894.  0098.  1637.-        30 - 20من 

  *2531.  *1735.       40 - 31من 

  0796.         50 - 41من 
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           50أكثر من 

 

استهالك  العوامل المؤثرة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  للفروق في: 12.8جدول 
  حسب العمر منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة الفئة العمرية العدد

تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان    20أقل من  64 3.7656 1.34214
.اإلسرائيلية  

     30 - 20من  159 4.2642 88912.

  40 - 31من  92 4.2065 1.00042

  50 - 41من  85 4.0706 99748.

  50أكثر من  38 4.0526 1.22909

تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان    20أقل من  63 3.6825 1.22902
.األجنبية  

     30 - 20من  158 4.1203 91941.

  40 - 31من  91 4.0549 1.09912

  50 - 41من  86 3.9767 1.01723

  50أكثر من  35 3.7429 1.09391

.لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان المحلية   20أقل من  64 3.7188 1.22758  

     30 - 20من  162 3.1667 1.32464

  40 - 31من  92 2.8804 1.15637

  50 - 41من  85 3.1765 1.29262
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  50أكثر من  37 3.2162 1.15795

األلبان تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات    20أقل من  64 4.0156 99988.
.المحلية  

     30 - 20من  162 3.5802 1.17810

  40 - 31من  92 3.4022 1.25846

  50 - 41من  86 3.5930 1.25911

  50أكثر من  38 3.5000 1.37054

يلعب التغليف دوراً في شرائك منتجات األلبان    20أقل من  64 3.6406 1.15974
.اإلسرائيلية  

     30 - 20من  162 4.0309 98070.

  40 - 31من  91 3.9231 1.01358

  50 - 41من  84 3.9167 1.04372

  50أكثر من  38 3.6053 1.10379

نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية أعلى من    20أقل من  64 1.5000 50395.
.إنفاقك على منتجات األلبان اإلسرائيلية  

     30 - 20من  160 1.5750 49590.

  40 - 31من  94 1.7447 43838.

  50 - 41من  86 1.5930 49415.

  50أكثر من  38 1.5263 50601.

نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية أعلى من    20أقل من  63 1.3651 48532.
.إنفاقك على منتجات األلبان األجنبية  

     30 - 20من  161 1.3789 48662.

  40 - 31من  94 1.5426 50086.
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  50 - 41من  84 1.3690 48545.

  50أكثر من  38 1.2895 45961.

 

شراء منتجات األلبان المحلية العوامل المؤثرة على اختبار شيفيه للفروق في : 13.8جدول 
  الفرد في األسرة ةحسب مكان واإلسرائيلية واالجنبية

أحد   األم  األب  أنت في األسرة  العبارة
  األبناء

  0320. *3999.-    األب  .منتجات األلبان اإلسرائيلية في كل مكان مما يسهل عليك شرائهاتتوفر 

  *4319.      األم

        أحد األبناء

  0090.  *2764.-    األب   . ملصق المعلومات الغذائية ىيحتوي غالف منتجات األلبان اإلسرائيلية عل

  *2853.      األم

        أحد األبناء

  0096.-  *2516.-    األب  .دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيليةتلعب مدة الصالحية 

  2420.      األم

        أحد األبناء

 

نفاق على العوامل المحددة لإلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  للفروق في : 14.8
  الفرد في األسرة ةمكانمنتجات األلبان المحلية والمستوردة حسب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

أنت في  العدد
 األسرة

 العبارة

.تتوفر منتجات األلبان اإلسرائيلية في كل مكان مما يسهل عليك شرائها األب 150 3.7933 1.12505  
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 األم 119 4.1933 99386.

 أحد األبناء 176 3.7614 1.07962

. ملصق المعلومات الغذائية ىاإلسرائيلية عليحتوي غالف منتجات األلبان  األب 153 4.1438 95572.   

 األم 119 4.4202 79720.

 أحد األبناء 178 4.1348 95894.

.تلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية األب 152 4.3618 91020.  

 األم 119 4.6134 69024.

 أحد األبناء 175 4.3714 86056.

  

  اختبار شيفيه للفروق في استهالك منتجات األلبان المحلية حسب دخل األسرة: 15.8جدول 
أكثر من 

 ش 4000

 3501بين 
 4000و  

 3001بين 
 3500و 

 2501بين 
 3000و 

 2001بين 
 2500و 

 1501بين 
 2000و 

 1000بين 
 1500و 

أقل من 
1000 

  المجال المقارنات

أقل من   0623. 0799. 0457. 0888. 1807. 2300. *3983.
 ش 1000

اإلنفاق على 

منتجات األلبان 

 .المحلية

و  1000بين    0176. 0166.- 0265. 1184. 1677. 3360.
 ش 1500

و  1501بين     0342.- 0089. 1008. 1501. 3184.
 ش 2000

و  2001بين      0431. 1350. 1843. 3526.
 ش 2500

و  2501بين       0919. 1412. 3095.
 ش 3000

و  3001بين        0493. 2176.
 ش 3500

و  3500بين         1683.
 ش 4000

أكثر من         
 ش 4000
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  للفروق في استهالك منتجات األلبان : 16.8جدول 
  المحلية حسب دخل األسرة

  المعيارياالنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  دخل األسرة  العبارة
  .اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية

  
 70409. 3.9893 36  ش 1000أقل من 

 57671. 3.9270 39  ش 1000-1500

 48326. 3.9094 45  ش 1501-2000

 50105. 3.9436 45  ش 2001-2500

 56288. 3.9005 58  ش 2501-3000

 45447. 3.8086 41  ش 3001-3500

 47283. 3.7593 31  ش 3501-4000

 58434. 3.5910 79  ش 4000أكثر من 

  

اختبار شيفيه للفروق في استهالك منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية حسب  : 17.8جدول 
  المحافظة

  العبارة
المحافظ

  ة

را
م 
  اهللا

  الخليل  جنين  بيت لحم  نابلس
طولكر

  سلفيت  القدس  قلقيلية  أريحا  م
طوبا
  س

اإلنفاق 
على 
 منتجات
األلبان 
  .المحلية

    رام اهللا
-

.406
4 

-
.6876

*  

-
.288

9  
-.3005  -

.6026  
-

.335
9  

-.1949  .0166  
-

.280
3  

-
.237

6  
117.  2811.-      نابلس

5  .1059  -
.1962  

.070
5  .2115  .4230  .126

1  
.168

8  
398.        بيت لحم

7  .3870  .0850  .351
7  .4927  .7041  .407

2  
.449

9  

-  0116.-          جنين
.3137  

-
.047

0  
.0940  .3055  .008

6  
.051

3  

-            الخليل
.3021  

-
.035

4  
.1056  .3170  .020

1  
.062

9  

266.              طولكرم
7  .4077  .6191  .322

2  
.365

0  
055.  3525.  1410.                أريحا

6  
.098

3  
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  2114.                  قلقيلية
-

.085
5  

-
.042

7  

                    القدس
-

.296
9  

-
.254

2  
042.                      سلفيت

7  
                        طوباس

اإلنفاق 
على 

منتجات 
األلبان 

اإلسرائيلية
.  

    رام اهللا
-

.123
9  

-
.5397

*  

-
.042

0  
-.0093  -

.2696  
-

.192
0  

.2127  -.2241  .058
0  

-
.127

2  

081.  4159.-      نابلس
8  .1146  -

.1458  
-

.068
2  

.3366  -.1002  .181
8  

-
.003

4  
497.        بيت لحم

7  .5304  .2701  .347
7  

.7525
*  .3157  .597

7  
.412

5  

-  0327.          جنين
.2276  

-
.150

0  
.2548  -.1821  .100

0  
-

.085
2  

-            الخليل
.2603  

-
.182

7  
.2220  -.2148  .067

3  
-

.117
9  

077.              طولكرم
6  .4824  .0455  .327

6  
.142

4  
250.  0321.-  4048.                أريحا

0  
.064

8  

  4368.-                  قلقيلية
-

.154
8  

-
.340

0  
282.                    القدس

1  
.096

9  

                      سلفيت
-

.185
2  

                        طوباس

اإلنفاق 
على 

منتجات 
األلبان 
  .األجنبية

    رام اهللا
-

.077
4  

-.4814  .065
0  .1036  -

.1536  
-

.001
5  

.1687  .2928  .066
8  

-
.029

8  
142.  4040.-      نابلس

3  .1810  -
.0762  

.075
9  .2460  .3702  .144

2  
.047

6  
546.        بيت لحم

3  
.5850

*  .3278  .479
9  .6500  .7741

*  
.548

2  
.451

6  

-  0387.          جنين
.2185  

-
.066

4  
.1037  .2278  .001

9  
-

.094
7  

-            الخليل
.2572  

-
.105

1  
.0651  .1892  

-
.036

8  

-
.133

4  
152.              طولكرم

1  .3222  .4464  .220
4  

.123
8  
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068.  2943.  1701.                أريحا
3  

-
.028

3  

  1241.                  قلقيلية
-

.101
9  

-
.198

4  

                    القدس
-

.226
0  

-
.322

5  

                      سلفيت
-

.096
6  

                        طوباس
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في استهالك منتجات األلبان : 18.8جدول 
  المحلية واإلسرائيلية واألجنبية حسب المحافظة

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المحافظة  العبارة

  .اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية

 57950. 3.5487 45  رام اهللا

 59167. 3.9551 60  نابلس

 48692. 4.2363 28  بيت لحم

 46883. 3.8376 45  جنين

 43304. 3.8492 76  الخليل

 63061. 4.1513 30  طولكرم

 49852. 3.8846 8  أريحا

 64795. 3.7436 15  قلقيلية

 48899. 3.5322 61  القدس

 52985. 3.8291 9  سلفيت

 29985. 3.7863 9  طوباس

  .اإلنفاق على منتجات األلبان اإلسرائيلية

 57383. 3.5580 46  رام اهللا

 58004. 3.6818 55  نابلس

 71515. 4.0977 29  بيت لحم

 66301. 3.6000 45  جنين
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 59547. 3.5673 83  الخليل

 66104. 3.8276 29  طولكرم

 85797. 3.7500 7  أريحا

 72785. 3.3452 14  قلقيلية

 39712. 3.7821 65  القدس

 74224. 3.5000 10  سلفيت

 35546. 3.6852 9  طوباس

  .اإلنفاق على منتجات األلبان األجنبية

 55729. 3.5298 42  رام اهللا

 55612. 3.6071 56  نابلس

 69850. 4.0111 30  بيت لحم

 67595. 3.4648 45  جنين

 59212. 3.4262 79  الخليل

 71230. 3.6833 30  طولكرم

 73184. 3.5313 8  أريحا

 73912. 3.3611 15  قلقيلية

 72985. 3.2370 64  القدس

 70724. 3.4630 9  سلفيت

 45571. 3.5595 7  طوباس

 

  للفروق في استهالك منتجات األلبان اإلسرائيلية حسب العاملين  اختبار شيفية: 19.8 جدول

األب واألم 
 واألبناء

األب  األم واألبناء
 واألبناء

العاملين في  األب األم األبناء األب و األم
 األسرة

 العبارة

اإلنفاق على  األب  0052.- 4473. 0559. 1198. 0622.- 0989.
منتجات األلبان 

.اإلسرائيلية  
 األم   4525. 0611. 1250. 0569. 1042.

 األبناء    3914.- 3275.- *5095.- 3484.-
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 األب و األم     0639. 1181.- 0430.

 األب واألبناء      1819.- 0208.-

 األم واألبناء       1611.

األب واألم        
 واألبناء

  

المعيارية للفروق في استهالك منتجات األلبان المتوسطات الحسابية واالنحرافات : 20.8جدول 
  اإلسرائيلية حسب العاملين لألسرة

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  العاملون في األسرة  العبارة

 56970. 3.7378 178 األب  .اإلنفاق على منتجات األلبان اإلسرائيلية

 53099. 3.7431 24 األم

 83579. 3.2905 37 األبناء

 59593. 3.6819 82 األب و األم

 64776. 3.6181 36 األب واألبناء

 41746. 3.8000 20 األم واألبناء

 32242. 3.6389 12 األب واألم واألبناء

 

العوامل المحددة لسلوك المستهلك الفلسطيني تجاه منتجات األلبان المحلية والمستوردة: 21.8جدول   

عدد القيم 
 الناقصة

الموافقةدرجة   الرقم العبارة 

ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

ال 
 أعلم

أوافق  أوافق
 بشدة

.تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية 114 263 40 30 3 -  1 
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.تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 191 186 16 33 17 7  2 

.دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية تلعب الجودة 150 206 25 41 16 12  3 

.يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية 88 145 15 191 6 5  4 

.يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 61 118 18 232 14 7  5 

.األجنبيةيلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان  59 124 25 216 20 6  6 

.تتوفر منتجات األلبان المحلية في كل مكان مما يسهل ليك شرائها 112 255 40 28 3 12  7 

تتوفر منتجات األلبان اإلسرائيلية في كل مكان مما يسهل عليك  155 164 53 67 6 5
.شرائها  

8 

عليك تتوفر منتجات األلبان األجنبية في كل مكان مما يسهل  42 159 141 84 14 10
.شرائها  

9 

.لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان المحلية 92 124 27 186 16 5  10 

.لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 44 102 36 234 27 7  11 

.لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان األجنبية 44 100 46 228 27 5  12 

.دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية تلعب العروض 111 194 19 102 21 3  13 

.تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 73 176 36 133 28 4  14 

.تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية 68 171 44 133 31 3  15 

.األلبان المحليةتلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك منتجات  245 168 9 20 5 3  16 

.تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 205 168 24 38 15 -  17 

.تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية 182 156 40 55 14 3  18 

.الحتياجاتكتعتبر منتجات األلبان المحلية األكثر تلبية وإشباع  75 105 20 209 32 9  19 

.تعتبر منتجات األلبان اإلسرائيلية األكثر تلبية وإشباع الحتياجاتك 62 214 48 102 20 4  20 

.تعتبر منتجات األلبان األجنبية األكثر تلبية وإشباع الحتياجاتك 43 93 71 205 35 3  21 
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.يؤثر المظهر على شرائك منتجات األلبان المحلية 132 236 15 55 9 3  22 

.يؤثر المظهر على شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 106 231 24 70 17 2  23 

.يؤثر المظهر على شرائك منتجات األلبان األجنبية 93 232 39 59 22 5  24 

.ةيلعب التغليف دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلي 157 209 20 48 9 7  25 

.شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية يلعب التغليف دوراً في 133 213 31 56 11 6  26 

.يلعب التغليف دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية 122 210 37 61 15 5  27 

ملصق المعلومات  ىيحتوي غالف منتجات األلبان المحلية عل 106 264 39 29 5 4
. الغذائية   

28 

ملصق المعلومات  ىاإلسرائيلية عليحتوي غالف منتجات األلبان  207 168 46 22 7 -
. الغذائية   

29 

يحتوي غالف منتجات األلبان األجنبية على ملصق المعلومات  103 210 88 32 10 7
.الغذائية  

30 

.يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية 106 179 30 121 11 3  31 

.في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيليةيلعب وزن العبوة دوراً  64 176 45 135 13 17  32 

.يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية 77 177 51 124 18 3  33 

.تلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية 278 141 7 10 8 6  34 

.األلبان اإلسرائيليةتلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك منتجات  263 140 22 15 6 4  35 

.تلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية 248 138 25 20 12 7  36 

تلعب المعرفة الشخصية دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية  273 123 23 14 8 9
).غيرها...الجبنة، الزبدة، لبن الجميد (  

37 

  عدد القيم الناقصة  درجة الموافقة  العبارة  الرقم

  ال  نعم

  3  267  180  .نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية أعلى من إنفاقك على منتجات األلبان اإلسرائيلية  1
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  5  179  266  .نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية أعلى من إنفاقك على منتجات األلبان األجنبية  2

  8  251  191  .المحلية بسبب تعدد أحجام العبواتتقوم بشراء منتجات األلبان   3

  6  283  161  .تقوم بشراء منتجات األلبان اإلسرائيلية بسبب تعدد أحجام العبوات  4

  4  300  146  .تقوم بشراء منتجات األلبان األجنبية بسبب تعدد أحجام العبوات  5

  

  ة المعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط: 22.8جدول 

5= الحسابي المتوسط   

المتوسط  االنحراف المعياري عدد القيم الناقصة
 الحسابي

 الرقم العبارة

.تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية 4.0111 81869. -  1 

.تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 4.1309 1.04687 7  2 

.دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبيةتلعب الجودة  3.9886 1.05125 12  3 

.يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية 3.2652 1.23820 5  4 

.يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 2.9549 1.21184 7  5 

.يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية 2.9685 1.21648 6  6 

.تتوفر منتجات األلبان المحلية في كل مكان مما يسهل ليك شرائها 4.0160 81587. 12  7 

تتوفر منتجات األلبان اإلسرائيلية في كل مكان مما يسهل عليك  3.8876 1.08676 5
.شرائها  

8 

.تتوفر منتجات األلبان األجنبية في كل مكان مما يسهل عليك شرائها 3.2977 98739. 10  9 

.لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان المحلية 3.2022 1.27678 5  10 

.لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 2.7788 1.16347 7  11 

.لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان األجنبية 2.7888 1.15484 5  12 
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.األلبان المحليةتلعب العروض دوراً في شرائك منتجات  3.6085 1.21508 3  13 

.تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 3.2982 1.23009 4  14 

.تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية 3.2506 1.22743 3  15 

.تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية 4.4049 82792. 3  16 

.تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 4.1333 1.06367 -  17 

.تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية 3.9776 1.12829 3  18 

.تعتبر منتجات األلبان المحلية األكثر تلبية وإشباع الحتياجاتك 2.9592 1.29796 9  19 

.منتجات األلبان اإلسرائيلية األكثر تلبية وإشباع الحتياجاتكتعتبر  3.4395 1.11966 4  20 

.تعتبر منتجات األلبان األجنبية األكثر تلبية وإشباع الحتياجاتك 2.7852 1.14956 3  21 

.يؤثر المظهر على شرائك منتجات األلبان المحلية 3.9553 1.00124 3  22 

.منتجات األلبان اإلسرائيليةيؤثر المظهر على شرائك  3.7567 1.09553 2  23 

.يؤثر المظهر على شرائك منتجات األلبان األجنبية 3.7079 1.09052 5  24 

.ةيلعب التغليف دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلي 4.0316 1.00851 7  25 

.يلعب التغليف دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 3.9032 1.04399 6  26 

.يلعب التغليف دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبية 3.8157 1.08521 5  27 

ملصق المعلومات  ىيحتوي غالف منتجات األلبان المحلية عل 3.9933 83327. 4
.الغذائية  

28 

ملصق المعلومات  ىيحتوي غالف منتجات األلبان اإلسرائيلية عل 4.2133 92421. -
.الغذائية  

29 

يحتوي غالف منتجات األلبان األجنبية على ملصق المعلومات  3.8217 94523. 7
.الغذائية  

30 

.يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية 3.5548 1.18889 3  31 

.يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 3.3303 1.15046 17  32 
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.وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات األلبان األجنبيةيلعب  3.3826 1.17483 3  33 

.تلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية 4.5113 79636. 6  34 

.تلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية 4.4327 84199. 4  35 

.شرائك منتجات األلبان األجنبيةتلعب مدة الصالحية دوراً في  4.3318 96573. 7  36 

تلعب المعرفة الشخصية دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية  4.4490 87269. 9
).غيرها...الجبنة، الزبدة، لبن الجميد (  

37 

1.5= المتوسط الحسابي   

األلبان  نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية أعلى من إنفاقك على منتجات 1.5973 49099.  3
  .اإلسرائيلية

38  

  39  .نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية أعلى من إنفاقك على منتجات األلبان األجنبية 1.4022 49090.  5

  40  .تقوم بشراء منتجات األلبان المحلية بسبب تعدد أحجام العبوات 1.5679 49593.  8

  41  .اإلسرائيلية بسبب تعدد أحجام العبواتتقوم بشراء منتجات األلبان  1.6374 48130.  6

  42  .تقوم بشراء منتجات األلبان األجنبية بسبب تعدد أحجام العبوات 1.6726 46977.  4
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  االستبانة 2.8

  أبوديس/ جامعة القدس 

  

  الدراسات العليا

  معهد اإلدارة واالقتصاد

  

  )استبانه رسالة ماجستير(

شراء منتجات األلبان  ومعرفة العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك الفلسطيني قياستهدف هذه الدراسة إلى 
االستبانه في محافظات الضفة الغربية، لذا يرجى تعبئة هذه ) اإلسرائيلية واألجنبية(المحلية والمستوردة 

دم ألغراض تستخوف بموضوعية ووفق قناعاتكم الشخصية، علماً بأن البيانات والمعلومات التي ستدلون بها س
  . الدراسة والبحث العلمي فقط، وسيتم التعامل معها بسرية تامة

  آملين تعاونكم معنا

  

  وشكرا ،،،

  

  الباحثة                                                                                                                

  سوسن أبوشنب
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نسعى من خالل هذه االستبانه إلى تحسين ودعم منتوجاتنا الوطنية واالرتقاء  ة/عزيزي المستهلك
بها وتحسين جودتها، كما نسعى إلى الحفاظ على صحتك وحصولك على منتوجات ذات قيمة 
غذائية عالية، كما نتوق إلى النهوض باالقتصاد الوطني وتعزيز الوعي واإلدراك والثقة لديك 

تجاه منتجات  ة/تج المحلي، كما نسعى للتعرف على سلوكك كمستهلكبالمن ة/فلسطيني ة/كمواطن
األلبان المحلية والمستوردة والعوامل المؤثرة على هذا السلوك، والتعرف بواقع صناعة منتجات 
األلبان الفلسطينية وابرز المعيقات التي تواجهها، والعوامل والظروف المحيطة بالعملية اإلنتاجية، 

عن صناعة منتجات األلبان  ة/علومات حول مدى رضائك كمستهلكونطمح إلى توفير م
الفلسطينية وتحسين جودة المنتجات الغذائية بناء على ذلك الرضا، حيث أن توفر مثل هذه 
المعلومات يمكن توظيفها في خدمة كل من المنتج والمستهلك على حد سواء، للخروج بمنتجات 

 ة/ر منافسة وقادرة على مقابلة متطلباتك كمستهلكذات مواصفات عالية من حيث الجودة وبأسعا
  .واحتياجاتك المتغيرة باستمرار

  

وأخيرا نسعى ألن تكون هذه االستبانة كجزء من الدراسة مرتكزا اساسياً، لدعم منتجات قطاع 
منتجين االلبان في فلسطين، من خالل توفير نتائج متعلقة بسلوكك تجاه هذه المنتجات، مما يخدم 

طاع والمستهلكين على حد سواء من خالل معرفة احتياجات المستهلكين ورغباتهم والتي هذا الق
  .تتميز بالتعدد والتغير، مما يسهل على المنتجين الوقوف عندها وتلبيتها
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  البيانات الشخصية: القسم األول

 : الجنس

  أنثى  □ذكر                                □

  

   :أنت في األسرة

  أحد األبناء  □األم                     □األب                         □

  

    :عدد أفراد األسرة

  فأكثر  5 □                   4 □               3 □                  2 □

  

   :المؤهل العلمي

                                       بكالوريوس □دبلوم                    □توجيهي فأقل                           □
  دكتوراه فأعلى  □ماجستير                              □

 

   :العمر

   20أقل من  □

   30- 20من  □

   40- 30من  □

   50- 40من  □

  فأكثر  50 □
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  : المحافظة

  نابلس  □      رام اهللا                                                □

  جنين  □بيت لحم                                                    □

  طولكرم  □الخليل                                                      □

  قلقيلية  □أريحا                                                       □

  سلفيت □              القدس                                        □

 طوباس □

  

    :مكان السكن

  مخيم  □قرية                     □مدينة                        □

  

   :لحالة االجتماعيةا

  متزوجة / متزوج  □عزباء                            / أعزب  □

  أرمله / أرمل  □مطلقة                             / مطلق  □

  

   ):شيكل(الدخل الشهري لألسرة مستوى 

  . 1000أقل من  □

  . 1500-1000من  □

  . 2000-1500من  □

□ 2000-2500 .  

□ 2500-3000 .  

□ 3000-3500 .  
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□ 3500-4000.  

  . فأكثر 4000 □

  

   :في األسرة نوالعامل

  عدد األبناء العاملون  □األبناء         □األم           □األب              □

  

  : تحت العبارة المناسبة من وجهة نظرك Xي إشارة / ضع : القسم الثاني

أوافق   العبارة  
  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  ال أعلم  أوافق
  بشدة

            العوامل التي تؤثر على صنع قرارك الشرائي  

            سمات المنتج  

           . تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية  1

الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان تلعب   2
   .اإلسرائيلية

          

تلعب الجودة دوراً في شرائك منتجات األلبان   3
   .األجنبية

          

ملصق  ىيحتوي غالف منتجات األلبان المحلية عل  4
  . المعلومات الغذائية

          

ملصق  ىيحتوي غالف منتجات األلبان اإلسرائيلية عل  5
   . المعلومات الغذائية

          

يحتوي غالف منتجات األلبان األجنبية على ملصق   6
   .المعلومات الغذائية

          

          تلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك منتجات األلبان   7
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   .المحلية

تلعب مدة الصالحية دوراً في شرائك منتجات األلبان   8
   .اإلسرائيلية

          

الصالحية دوراً في شرائك منتجات األلبان تلعب مدة   9
   .األجنبية

          

تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك منتجات األلبان   10
   .المحلية

          

تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك منتجات األلبان   11
   .اإلسرائيلية

          

تلعب سمعة المنتج دوراً في شرائك منتجات األلبان   12
   .األجنبية

          

            تصميم المنتج  

             .يؤثر المظهر على شرائك منتجات األلبان المحلية  13

             .يؤثر المظهر على شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية  14

             .يؤثر المظهر على شرائك منتجات األلبان األجنبية  15

يلعب التغليف دوراً في شرائك منتجات األلبان   16
   .ةالمحلي

          

يلعب التغليف دوراً في شرائك منتجات األلبان   17
   .اإلسرائيلية

          

يلعب التغليف دوراً في شرائك منتجات األلبان   18
   .األجنبية

          

يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات األلبان   19
   .المحلية
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يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات األلبان   20
   .اإلسرائيلية

          

يلعب وزن العبوة دوراً في شرائك منتجات األلبان   21
   .األجنبية

          

  ال  نعم  العبارة  

تقوم بشراء منتجات األلبان المحلية بسبب تعدد أحجام   22
  .العبوات

    

بسبب تعدد اإلسرائيلية تقوم بشراء منتجات األلبان   23
  .أحجام العبوات

    

بسبب تعدد أحجام تقوم بشراء منتجات األلبان األجنبية   24
  .العبوات

    

أوافق   العبارة  
  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  ال أعلم  أوافق
  بشدة

            سعر المنتج  

             .يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان المحلية  25

يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان   26
   .اإلسرائيلية

          

يلعب السعر دوراً في شرائك منتجات األلبان   27
   .األجنبية

          

            التوزيع  

تتوفر منتجات األلبان المحلية في كل مكان مما يسهل   28
   .ليك شرائها

          

تتوفر منتجات األلبان اإلسرائيلية في كل مكان مما   29
   .يسهل عليك شرائها
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األجنبية في كل مكان مما يسهل تتوفر منتجات األلبان   30
   .عليك شرائها

          

            الترويج  

             .لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان المحلية  31

             .لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان اإلسرائيلية  32

             .لإلعالن دور في شرائك منتجات األلبان األجنبية  33

في شرائك منتجات األلبان تلعب العروض دوراً   34
   .المحلية

          

تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات األلبان   35
   .اإلسرائيلية

          

تلعب العروض دوراً في شرائك منتجات األلبان   36
   .األجنبية

          

في شرائك منتجات  اًتلعب المعرفة الشخصية دور  37
   ).غيرها... الجبنة، الزبدة، لبن الجميد(األلبان المحلية 

          

            )تلبية االحتياجات( المنتجالرضا عن   

تعتبر منتجات األلبان المحلية األكثر تلبية وإشباع   38
   .الحتياجاتك

          

تعتبر منتجات األلبان اإلسرائيلية األكثر تلبية وإشباع   39
   .الحتياجاتك

          

وإشباع تعتبر منتجات األلبان األجنبية األكثر تلبية   40
   .الحتياجاتك
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  : تحت العبارة المناسبة من وجهة نظرك Xي إشارة / ضع : الثالث القسم

  ال   نعم   العبارة  

      اإلنفاق على منتجات األلبان المحلية واإلسرائيلية واألجنبية  

نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية أعلى من إنفاقك على منتجات األلبان   41
  .اإلسرائيلية

    

      .نسبة إنفاقك على منتجات األلبان المحلية أعلى من إنفاقك على منتجات األلبان األجنبية  42

  

  

  :أية مقترحات أو مالحظات أخرى

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................  

  

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  

  

  

  

  

  


