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 الشكر والعرفان

 
كتيسيرىا لإلنسانية ،كي نساعد بعد كاىب العقؿ كجاعؿ تمامو في تدبر آياتو  الشكر هلل مف قبؿ كمف

 بعضنا بعضا في تحقيؽ المنفعة العامة .
فترة ئؾ الذيف كقفكا بجانبي طكاؿ يطيب لي عرفانان بالجميؿ أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف الى أكل

الرئيس الدكتكر الذكر أستاذم المشرؼ كجيو،كأخص بأرشاد أك تاستي كلـ يبخمكا عمّي بمساعدة أك در 
مما دفع بيذه  المذاف قدما لي الدعـ كاإلرشاد ،شرؼ المشارؾ االستاذ صالح العكدة، كالمسمير حزبكف

 .الرسالة الى النكر
فاضؿ أعضاء الييئة التدريسية في معيد اإلدارة كاالقتصاد في جامعة القدس كالى الى األساتذة األ

 .لكـ شكرم كامتناني ،ي خالؿ فترة دراستيساندني كآزرن جميع مف
كأتقدـ بكافر التقدير كعظيـ االمتناف لمجنة المناقشة االفاضؿ الذيف شرفكني بقبكؿ مناقشة الدراسة 

 .إثراء الدراسة مف عمميـ كخبرتيـ كدكركىـ الكبير في
ج ىذه الرسالة الى في إخرا كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير لكؿ مف ساىـ كقد يد العكف كالمساعدة

 .النكر
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 ممخص الدراسة 
عناصر المزيج التسكيقي عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر 

 كذلؾ مف خالؿ دراسة تأثير كؿ مف عناصر المزيج التسكيقي )المنتجمقاطعة المنتجات اإلسرائيمية 
الى دراسة تأثير العكامؿ  كالثقافية باإلضافة االجتماعيةير العكامؿ التكزيع كالتركيج(، كتأث، السعر،

 الكطنية.
 االقتصاد بشكؿ عاـ :حيث تكمف أىميتيا في حجـ المنفعة التي ستقدميا النتائج لعدة جيات منيا 
دارات التسكيؽ في الشركات كالمصانع الغذائية الفمسطينيةخاصقطاع الصناعات الغذائية بشكؿ ،  .،كا 
استبانة عمى  500قاـ الباحث بتصميـ استبانة خاصة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، بحيث تـ تكزيع  كقد 

عينة طبقية عشكائية مف المستيمكيف الفمسطينييف في محافظات الضفة الغربية لإلجابة عمييا، كذلؾ 
تماليا استبانة لعدـ اك 14استبانة استثني منيا  486نظرا لكبر حجـ مجتمع الدراسة ،تـ استرجاع 

 . االحصائي SPSSكخضعت الباقية لمتحميؿ باستخداـ برنامج 
ذك أىمية كمتفاكت في تأثير كؿ عنصر مف عناصر المزيج ، قد أظيرت النتائج أف ىناؾ تأثير قكمك 

عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية، حيث أظيرت نتائج الدراسة  التسكيقي
م الجكدة كالتركيج لممنتج االسرائيمي عمى المنتج الفمسطيني في حيف تفكؽ المنتج كجكد تفكؽ لعنصر 

ر يكقد أظيرت النتائج أيضا كجكد تأث،الفمسطيني عمى المنتج االسرائيمي في عنصرم السعر كالتكزيع
زيج تجاه عناصر المعمى تكجيات المستيمؾ الفمسطيني  لعكامؿ الكطنيةكالثقافية كا معكامؿ االجتماعيةل

الى عدـ كجكد تأثير لمعكامؿ الديمغرافية عمى قرار  باإلضافة،كاإلسرائيميالتسكيقي لممنتج الفمسطيني 
 .في مقاطعة المنتجات االسرائيمية المستيمؾ الفمسطيني

قد تـ الخركج بعدة تكصيات منيا ما ىك خاص بالمنتجيف ،كمنيا ضركرة تطكير المنتجات المحمية ك 
ة لممنتج كالشكؿ كالمظير كتكفير المنتج بأحجاـ كأصناؼ مختمفة ،كاالىتماـ مف خالؿ تحسيف الجكد

بأسعار المنتجات كتقديـ العركض السعرية المناسبة كاالبتعاد عف استغالؿ حمالت المقاطعة مف خالؿ 
رفع االسعار باإلضافة الى االىتماـ بعنصر التركيج كالتكزيع لممنتج الكطني مف خالؿ كسائؿ االعالـ 

مختمفة كتقديـ العركض التركيجية خاصة في المناسبات الدينية كالكطنية ،كالعمؿ عمى تعزيز ال
المسؤكلية االجتماعية مف خالؿ المشاركة في حمالت المقاطعة أك تبني قضايا مجتمعية تخدـ 

باإلضافة الى ضركرة تكفير المنتجات في جميع ف صكرة الشركات لدل المستيمكيف المجتمع كتعزز م
 .ماكف التي يتكاجد فييا المستيمؾ كفي جميع االكقات كدكف انقطاعاال



 د
 

كمنيا ما ىك خاص بالمؤسسات الحككمية ،كمنيا ضركرة عمؿ المؤسسات الحككمية كغير الحككمية 
لكطنية كبديؿ لممنتج عمى تبني حمالت المقاطعة الكطنية لممنتجات االسرائيمية كتبني المنتجات ا

يـ الدعـ الالـز كالتمكيؿ الكافي لدعـ المنتجات الكطنية كالرقي بيا الى سمـ االسرائيمي، ضركرة تقد
ضركرة تفعيؿ دكر الجيات الرقابية الحككمية كغير الحككمية عمى ك  أكلكيات المستيمؾ الفمسطيني

المنتجات الكطنية سكاء مف حيث الجكدة أك التسعير بحيث تضمف تقديـ جكدة ممتازة لممستيمؾ 
منع استغالؿ المستيمؾ الفمسطيني كاستغالؿ حمالت المقاطعة ،ضركرة تكثيؼ حمالت الفمسطيني كت

التركيج لمقاطعة المنتجات االسرائيمية كتقديـ الدعـ الالـز ليذه الحمالت سكاء عمى صعيد تقديـ الدعـ 
المالي أك مف خالؿ التركيج ليذه الحمالت كعقد كرش العمؿ كالمحاضرات كالمؤتمرات التي تعرؼ 

 بيذه الحمالت كتعززىا .
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Abstract:  


The study aims to identify the impact of Marketing Mix on the Palestinian consumer 

decision relates to the Israeli products boycott by examining each element of the Marketing 

Mix (Product, Price, Promotion, and  Distribution ), as well as the impact of social and 

cultural factor in addition to the effect of the national ones.  The  importance of the study 

lies in the amount of the benefit that will be provided to several bodies which included: 

The overall economy, Food industry sector and Marketing Management in the Palestinian 

food factories and companies.                                                                                                                                           

 Whereas the researcher has designed special questionnaire to achieve the study goals, So 

that 500 questionnaires were distributed among a random stratified sample from 

Palestinian consumers in the West Bank governorates due to the large size of the study 

community, while 486 of them were retrieved with 14 exempted questionnaire due to an 

incomplete, and the remaining were submitted to analysis using the Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS).                                                                                                            

The results showed that there is a strong important effect clustered in the impact of each 

element of the Marketing Mix on the Palestinian consumer decision to boycott the Israeli 

products. As the study results found the superiority of the Israeli products in terms of 

quality and promotion on the Palestinian one, it also showed that the social cultural and 

national factors have an impact on the Palestinian consumer attitude towards Marketing 

Mix elements  of the Palestinian and Israeli products, In addition to absence influence of 

demographic factors on the Palestinian consumer decision to boycott the Israeli products.                                      

Whilst several recommendations have been concluded some to the producers and some 

related to the importance of developing Palestinian products through improving quality, 

design, providing various shapes , and kinds for the same product, in addition to paying 

attention to the prices by providing appropriate offers, Far from exploiting the boycott 

campaigns to raise prices, beside that there should be a concentration on the Promotion and 



 و
 

Distribution of the Palestinian product through the various means of media with the 

appropriate promotional offers specially in the religious and national occasions, also by 

enhancing the social responsibility by participating in the boycott campaigns or adopting 

social issues that serve community and reinforce the corporate image within the 

consumers, in addition to the importance of the products availability everywhere the 

consumer resides at all times without cutout.                                     

While some of the recommendations referred to the government institutions such as the 

significance of working with non-governmental organizations on adopting national boycott 

campaigns of Israeli products and taking the Palestinian products as a substitute, The need 

to provide the necessary support and sufficient funding to support  the Palestinian products 

trying to make them fit to the Palestinian consumer priorities, and the necessity to activate 

the role of governmental and non-governmental regulators on the national products in 

terms of quality or pricing to guarantee the high quality for the Palestinian consumer and to 

prevent his exploitation him along with the boycott campaigns, The prominence of 

intensifying promotional campaigns to boycott the Israeli products with the required 

support for these campaigns on the financial side or promotional one, and to conduct 

workshops, lectures , conferences that illustrate these campaigns, and enhance them.                                                                                        
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 خمفية الدراسة 
ىدافيا الدراسة كأمشكمة ناقشة يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ مقدمة الدراسة ،حيث يتـ م

 ،حدكد الدراسة كمحدداتيا ،ذج الدراسةالدراسة كمتغيراتيا كنمك باإلضافة الى فرضيات  ،ىميتياكأ
لدراسة الذم يتناكؿ فيو الباحث المحاكر الرئيسية التي يتمحكر حكليا ييكمية اكأخيران يتـ التطرؽ ل

 البحث كذلؾ لتحقيؽ االىداؼ المرجكة.
 

 المقدمة  1.1
لمضفة كغزة حيث حاكؿ اإلسرائيمي  االحتالؿ قديمة بقدـ المنتجات االسرائيميةفكرة مقاطعة أف 

التعامؿ التجارم كاالقتصادم مع  مفبعض الفمسطينييف مع بداية االحتالؿ اتخاذ مكقؼ عممي 
عمى اعتبار انو ال يجكز دعـ العدك بشراء  المنتجات االسرائيميةالعدك المحتؿ كدعكا الى مقاطعة 

يني كالذم يعد اقتصاد تبعي يتبع بضائعو كدعـ اقتصاده عمى حساب االقتصاد الكطني الفمسط
حيث  1987كتجددت ىذه الفكرة مع بداية االنتفاضة االكلى في العاـ  ،اإلسرائيمياالقتصاد 

طينية كمع بداية االنتفاضة الفمس السرائيميةمنتجات االدعت الفصائؿ الفمسطينية الى مقاطعة 
 سرائيميةنتجات المستكطنات االالسمطة الفمسطينية الى مقاطعة م دعت 2001الثانية في العاـ 

عمى اعتبار اف ىذه المستكطنات عبارة عف بؤر استيطانية غير شرعية قائمة عمى اراضي الدكلة 
كفي االكنة االخيرة كنتيجة لزيادة تعاطؼ المجتمعات  ،1967الفمسطينية المحتمة في العاـ 

ررت ىذه الدكؿ مقاطعة الغربية كخاصة دكؿ االتحاد االكركبي مع الشعب الفمسطيني فقد ق
 2014منتجات المستكطنات الصييكنية ، كمع بداية الحرب االخيرة عمى قطاع غزة في تمكز 

تجددت ىذه الدعكات عمى الصعيد الفردم كالشعبي حيث عممت العديد مف المؤسسات كالمحاؿ 
افراغ  الىالتجارية الكبيرة عمى تبني ىذه الفكرة كقد ذىب اصحاب االسكاؽ التجارية الكبرل 

كقد أخذت بعض البمديات المحمية عمى عاتقيا تبني  اإلسرائيمية، المنتجاتاسكاقيـ كمتاجرىـ مف 
ة فكرة المقاطعة كنشر الكعي في بمدياتيـ مف خالؿ العمؿ عمى تشجيع اصحاب المحاؿ التجاري

 كالزبائف عمى تبني ىذه الفكرة .
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نو مف الضركرم الكقكؼ عمى اسباب ىا فإر كمف أجؿ تعزيز ىذه الحمالت كالحفاظ عمى استمرا
ة كراء ذلؾ كالعمؿ عمييا ،كمف معرفة االسباب الرئيسمف خالؿ *ؿ ىذه الحمالت في السابؽ فش

اىـ ىذه االسباب كالمعيقات كراء فشؿ ىذه الحمالت الكطنية كالذم يظير جميا لمعياف ىك عدـ 
عمى صعيد المزيج التسكيقي أك عمى  يميةالسرائقدرة منتجاتنا الكطنية عمى منافسة  المنتجات ا

عمى اف  دكيؤكد كؿ مف قفو ك مقدا، السرائيميةالجكدة كالقيمة التي تمتاز بيا المنتجات ا صعيد
تدني جكدة المنتجات الفمسطينية كالغذائية عمى كجو الخصكص أدل الى ضعؼ قدرتيا التنافسية 

الجعفرم أف  ،كيرل( 753ص.2007فو ،مقداد ،)قأماـ المنتجات المستكردة كفي االسكاؽ الخارجية 
إغراؽ السكؽ الفمسطينية بالسمع االسرائيمية المدعكمة سعريان كالمتفكقة نكعيان أدل الى تراجع القدرة 

لذا ال بد مف التركيز عمى ،(2،ص.2006)جكدة ،التنافسية لممنتجات الفمسطينية في االسكاؽ المحمية 
الرقي بيا آليات جكدة المنتجات الكطنية كالمحمية ك مكضكع عناصر المزيج  التسكيقي ك مكضكع 

 . في مقاطعة المنتجات االسرائيمية تزيد إمكانياتياكبالتالي مف أجؿ تعزيز قدرتيا التنافسية 
 

 مشكمة الدراسة  2.1
الفمسطيني تعمك العديد مف االصكات التي تنادم  شعبمع بداية كؿ عدكاف اسرائيمي عمى ال

 عمى يؿ كعزليا عمى المستكييف المحمي كالعالمي كذلؾ مف خالؿ مقاطعة اسرائيؿبمقاطعة اسرائ
مقاطعتيا عمى الصعيد ىـ كالثقافية كالرياضية كاأل كاألكاديميةالسياسية منيا ،جميع االصعدة  

 .االقتصادم 
كقد نجحت العديد مف حمالت المقاطعة في عزؿ اسرائيؿ اقتصاديا كمحاصرتيا في العديد مف 

كؿ الغربية ،فقد تبنت الكثير مف المؤسسات كالمجتمعات الغربية مقاطعة العديد مف الشركات الد
كالتي اضطر العديد  ،ياالسرائيمية أك الشركات التي تعمؿ بشكؿ مباشر مع االحتالؿ االسرائيم

م إال اف حمالت المقاطعة المحمية ال تالقي النجاح الذ إسرائيؿ،استثماراتيا مف  منيا الى سحب
أف إجمالي  2013حيث تشير إحصاءات التجارة الخارجية لمعاـ –تالقيو الحمالت الخارجية 

                                                           
بالشراكة مع اتحاد الصناعات الغذائية الفمسطينية كبتمكيؿ مف الشركة   2115شباط  2معة بيرزيت في يـك االثنيف المكافؽ عقدت جا *

استجابة المواطن لحمالت الكطنية لممشركبات الكطنية "كككا ككال " كشركة فمسطيف لالستثمار ،مؤتمر إلعالف نتائج دراسة بحثية حكؿ 
طالبات مف برنامج االحصاء التطبيقي ،حيث أشارت ىذه الدراسة  6،قاـ بإعدادىا ال الصناعات الغذائية دعم المنتج الوطني في مج

% بعد انتياء الحرب .71% لتصؿ الى 15الى انخفاض نسبة المقاطعيف بعد الحرب عمى غزة بمقدار   
http://www.birzeit.edu/ %  

 

http://www.birzeit.edu/ar/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
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كاف  2013مميكف دكالر خالؿ العاـ  5164الكاردات الفمسطينية مف العالـ الخارجي بمغت 
أم ما نسبتو  ،مميكف دكالر أمريكي 3695الفمسطينيكف قد استكردكا مف اسرائيؿ كحدىا ما قيمتو 

كيعكد ذلؾ الفشؿ الى عدة اسباب  -(2014)ماس ،ف إجمالي الكاردات الفمسطينية % م71.6
كالتي تمنع استيراد العديد  *باريس برتكككؿ أىميا االتفاقيات المكقعة مع االحتالؿ االسرائيمي مثؿ

عمى استيالؾ  ان غير المرخصة في اسرائيؿ كبذلؾ يككف المستيمؾ الفمسطيني مجبر مف المنتجات 
في الفشؿ فالكثير مف حمالت المقاطعة ال  ان االسرائيمي ، أك قد تككف االستمرارية سببالمنتج 

تتصؼ باالستمرارية كقد تككف مرىكنة بانتياء العدكاف االسرائيمي عمى الفمسطينييف ، أما مف 
كجية نظر المستيمؾ الفمسطيني فقد يككف السبب الرئيسي كراء فشؿ حمالت المقاطعة ىك عدـ 

لمنتج الفمسطيني الى مكاصفات المنتج االسرائيمي كعدـ قدرتو عمى المنافسة عمى صعيد ارتقاء ا
كالتسعير كالذم يعبر ،الجكدة كالقيمة العناصر التسكيقية كالتي تشمؿ المنتج كالذم يعبر عنو ب

عنو بسعر المنتج مقارنة بسعر المنتج االسرائيمي كالمكاف كالذم يعبر عنو بإمكانية التكصيؿ 
قدميا كلة الكصكؿ لممنتج باإلضافة الى التركيج كالتي يعبر عنيا بالحمالت التسكيقية التي تكسي

 .رؼ االخر مؤسسات الكطنية مقارنة بما يقدمو الطالمصانع كال
المتمثمة )بالسعر عناصر المزيج التسكيقي  مشكمة الدراسة تكمف في دراسة أثركبالتالي فأف 

قدرة الفي تعزيز ضافة الى العكامؿ االجتماعية كالثقافية كالكطنية باإل كالمنتج كالمكاف كالتركيج(
حمالت مما يساعد عمى إنجاح  الفمسطيني في السكؽ أماـ المنتج االسرائيميمنتج التنافسية لم

 . سرائيميةمقاطعة المنتجات اإل

                                                           
* الممحؽ التفاقية إعالف  1994نيساف  29اتفاقية باريس )برتكككؿ باريس(:يشكؿ برتكككؿ باريس االقتصادم المكقع في باريس في  

اتفاقية اكسمك،االتفاؽ التعاقدم الذم يحكـ العالقات االقتصادية بيف الطرفيف االسرائيمي كالفمسطيني .كمف ابرز ما تضمنو –المبادئ 
باريس ،انو ابقى عمى نظاـ االتحاد الجمركي ما بيف االقتصاديف الفمسطيني كاإلسرائيمي كغياب الحدكد االقتصادية بيف  برتكككؿ

 الطرفيف كنقؿ العالقات االقتصادية التي كانت قائمة ما قبؿ تكقيع اتفاؽ أكسمك كحكليا مف حالة أمر كاقع الى حالة تعاقدية متفؽ عمييا
التحاد الجمركي عمى اساس حرية حركة التجارة ما بيف االراضي الفمسطينية كاإلسرائيمية ،كالتزاـ الطرفيف بسياسة بيف الطرفيف .كيقـك ا

تجارية كاحدة تجاه االطراؼ االخرل مع بعض االستثناءات كيقـك برتكككؿ باريس بتنظيـ العالقات التجارية كالنقدية كالمالية بيف 
ة جباية كتقاص الضرائب كالجمارؾ بيف اسرائيؿ كالسمطة الفمسطينية ،كما تضمف البرتكككؿ الطرفيف حيث نص البرتكككؿ عمى الي

(2013، الشعيبيبعض البنكد التي تنظـ عمؿ العماؿ الفمسطينييف في اسرائيؿ .)  
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 أىداف الدراسة   3.1
 لممنتج الفمسطيني في  تيدؼ ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى أثر عناصر المزيج التسكيقي

 تعزيز حمالت المقاطعة لممنتجات اإلسرائيمية :
 ى أثر جكدة المنتج الفمسطيني في نجاح حمالت مقاطعة المنتجات التعرؼ عم

 اإلسرائيمية .
  عمى أثر سعر المنتج الفمسطيني في نجاح حمالت مقاطعة المنتجات التعرؼ

 االسرائيمية .
  الفمسطيني في نجاح حمالت مقاطعة المنتجات التعرؼ عمى أثر التركيج لممنتج

 اإلسرائيمية .
  التعرؼ عمى أثر التكزيع كتكفر المنتجات الفمسطينية في االسكاؽ المحمية كأىمية

 ذلؾ في نجاح حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية .
  نتجات في نجاح حمالت المقاطعة لمم كالكطنيةكالثقافية االجتماعية  العكامؿأثر  الىالتعرؼ

 االسرائيمية.
  التعرؼ الى أىـ أسباب القصكر في عناصر المزيج التسكيقي لممنتج الفمسطيني كالتي تقكد

 لفشؿ حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية .
  تقديـ مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات الخاصة بعناصر المزيج التسكيقي كالتي مف شأنيا

كتسيـ في تشجيع المستيمؾ الفمسطيني عمى مقاطعة اف تخدـ الشركات كالمؤسسات الكطنية 
المنتجات االسرائيمية كتبني المنتج الكطني، باإلضافة الى تقديـ تكصيات خاصة بالمؤسسات 
كالدكائر الحككمية كغير الحككمية تسيـ في تعزيز ثقافة تبني المنتج الكطني كمقاطعة المنتج 

 االسرائيمي.
 
 أىمية الدراسة  4.1

الدراسة في انيا تدرس أحد االدكات الميمة في مقاكمة االحتالؿ االسرائيمي مف خالؿ  تكمف اىمية
محاربتو عمى الصعيد االقتصادم كالذم يعتبر أحد اىـ مميزات ىذا االحتالؿ إذ يمعب االقتصاد 

تمع الدكلي بيف دكؿ العالـ كمدل قدرتيا في التأثير عمى المج كترتيبيادكرا ميما في قكة الدكلة 
كبالتالي فأف نجاح المقاطعة سيساىـ .لسياسي منيا أك غيرىا مف المستكيات اكاء عمى المستكل س
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عمى االقتصاد االسرائيمي، مف االعتماد  كالتخفيؼمف اسرائيؿ  الفمسطينية في تخفيض الكاردات
  مما قد يؤثر عمى االقتصاد االسرائيمي مف خالؿ تخفيض صادراتو الى السمطة الفمسطينية .

ستفيد ىذه الدراسة المؤسسات كالدكائر الحككمية في رسـ ما عمى صعيد القطاع الحككمي فأ
التالي مقاطعة المنتج السياسات التي مف شأنيا اف تعزز حمالت تبني المنتج الكطني كب

 االسرائيمي.
أما عمى صعيد القطاع الخاص فستفيد ىذه الدراسة مؤسسات القطاع الخاص في معرفة مدل 

لمستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية كمدل قيامو فعميا بمقاطعتيا كما قناعة ا
يمكف التعرؼ عمى جكانب القكة كالضعؼ لحمالت المقاطعة كتزكيد ىذه المؤسسات باالنطباعات 

 مية مقارنة بالسمع االسرائيمية ،كبالتاليالتي يحمميا المستيمؾ الفمسطيني عف صفات السمع المح
كبالتالي معالجة نقاط ف ليـ جكانب القكة كالضعؼ في تمؾ السمع مف كجية نظر المستيمؾ ستبي

 ، كتمكينيـ مف إدارة حمالت المقاطعة مستقبال بشكؿ أفضؿ.ى تصحيحياالضعؼ كالعمؿ عم
متخذم القرار في صياغة ككضع الدراسة تساعد ىذه سفمدراء التسكيؽ  أما عمى صعيد

المناسبة لتطكير ادائيا كتمبية احتياجات الزبائف ككسب كالئيـ كثقتيـ االستراتيجيات التسكيقية 
 بالمنتج الكطني .

أما عمى الصعيد االكاديمي فيمكف اعتبار ىذه الدراسة مصدر لمدارسيف كالباحثيف الذيف يكدكف 
في مقاطعة التعرؼ أكثر عمى أثر عناصر المزيج التسكيقي عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني 

 .ت االسرائيمية المنتجا
 

 فرضيات الدراسة   5.1


أف مراجعة الدراسات السابقة كما تناكلتو كتكصمت إليو مف نتائج ساعد في تحديد كصياغة عدد  
لمدارسة بما يعكس مف الفرضيات ذات الصمة بمشكمة البحث كمتغيراتو المستقمة كالمعدلة كالتابعة 

 .أىداؼ الدراسة 
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 : الفرضية الرئيسية االولى
عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في لممنتج االسرائيمي ال يكجد تأثير لعناصر المزيج التسكيقي 

 مقاطعة المنتجات االسرائيمية .
الغذائية  عمى مقاطعة المنتجات االسرائيميةال يكجد تأثير لجكدة المنتجات  .1.1

 .االسرائيمية
 الغذائية  لمنتجاتعمى مقاطعة ا االسرائيميةال يكجد تأثير ألسعار المنتجات  .1.2

 االسرائيمية.
 الغذائية عمى مقاطعة المنتجات االسرائيميةال يكجد تأثير لتركيج المنتجات  .1.3

 .االسرائيمية
 الغذائية عمى مقاطعة المنتجات االسرائيميةال يكجد تأثير لتكزيع المنتجات  .1.4

 .االسرائيمية
 

 :الثانيةالفرضية الرئيسية  
عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في  فمسطينيلممنتج ال لتسكيقيال يكجد تأثير لعناصر المزيج ا
 .مقاطعة المنتجات االسرائيمية

الغذائية عمى مقاطعة المنتجات  فمسطينيةال يكجد تأثير لجكدة المنتجات ال .1.1
 .االسرائيمية

 الغذائية عمى مقاطعة المنتجاتفمسطينية ال يكجد تأثير ألسعار المنتجات ال .1.2
 .االسرائيمية

 الغذائية عمى مقاطعة المنتجات ةفمسطينيد تأثير لتركيج المنتجات الال يكج .1.3
 .االسرائيمية

 الغذائية ة عمى مقاطعة المنتجاتفمسطينيال يكجد تأثير لتكزيع المنتجات ال .1.4
 .يميةاالسرائ
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 : لثةالفرضية الرئيسية الثا  
 ،التعميـ منطقة السكف، رية،الفئة العم،عكامؿ الديمغرافية )الجنس ،الدخؿال يكجد تأثير يعزل لم

 (عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية .طبيعة العمؿ 
 

 : رابعةالفرضية الرئيسية ال
ال يكجد تأثير يعزل لمعكامؿ الثقافية كاالجتماعية كالكطنية عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في 

 مقاطعة المنتجات االسرائيمية .
 
 رات الدراسة متغي 6.1

بعد االطالع عمى ادبيات مكضكع الدراسة كما جاء بو االخركف في دراساتيـ أصبح باإلمكاف 
كالمتمثؿ بعناصر  المتغير المستقلتحديد متغيرات الدراسة كالتي تنقسـ إلى ثالثة متغيرات : 

العكامؿ الثقافية الى  باإلضافةمحكر الدراسة المزيج التسكيقي)المنتج ،التسعير،التركيج ،التكزيع(
"ىك أحد المتغيرات التي ليا تأثير قكم عمى كحدات لوالمتغير المعدكاالجتماعية كالكطنية ،

كالذم يتمثؿ بالعكامؿ الديمغرافية )الجنس ،الدخؿ العالقة بيف المتغير التابع كالمتغير المستقؿ "
 المتغير التابعكأخيران ( p71)and Bougie,2013,Sekaran،الفئة العمرية ،منطقة السكف ،التعميـ ( 

 قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية .كالذم يمثؿ 
 نموذج الدراسة  7.1

بعد التعرؼ عمى متغيرات الدراسة فأنو اصبح باإلمكاف تحديد نمكذج فرضي لممتغيرات محؿ 
كالتي يمكف تكضيحيا مف خالؿ الدراسة )المتغير المستقؿ ،المتغير المعدؿ ،كالمتغير التابع (

 الشكؿ األتي:
 ( اننمىرج االفتراضي نهذراسة1.1شكم )
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 حدود الدراسة  8.1
تتمثؿ الحدكد المكضكعية ليذه الدراسة في دراسة أثر عناصر المزيج الموضوعية :  .1

 التسكيقي عمى المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية .
ذه الدراسة المتمثمة في أثر عناصر المزيج التسكيقي عمى قرار تـ إجراء ى : الزمنية .2

المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية، كالحصكؿ عمى البيانات التي 
ـ الى شير 2014تفيد ىذه الدراسة خالؿ الفترة الكاقعة بيف شير اغسطس مف العاـ 

  ـ.2015حزيراف مف العاـ 
لضفة الغربية مف محافظات اعدد مف المكاني لمبحث في  يتمثؿ المجاؿالمكانية :  .3

تشمؿ )محافظة نابمس، راـ كالبيرة، القدس، بيت لحـ، الخميؿ، أريحا فمسطيف المحتمة 
 كاالغكار(

تتألؼ الحدكد البشرية لمدراسة مف عينة عشكائية جغرافية طبقية تستيدؼ  البشرية : .4
راسة المتمثؿ في المستيمؾ متخذم القرار في الشراء مسحكبة مف مجتمع الد

في محافظة نابمس في الشماؿ كمحافظة راـ اهلل الفمسطيني في مناطؽ الضفة الغربية 
الخميؿ في الجنكب باإلضافة بيت لحـ ك كالبيرة كمحافظة القدس في الكسط كمحافظة 

نسمة كالذيف  260676767الى محافظة أريحا كاألغكار كالبالغ تعدادىـ السكاني 
 . % مف سكاف الضفة الغربية74نسبتو  يشكمكف ما

 
 محذدات انذراسة  1.9

ندرة الدراسات المحمية كالعربية التي تتناكؿ مكضكع أثر عناصر المزيج التسكيقي عمى  .1
 قرار المستيمؾ في المشاركة في حمالت المقاطعة .

عدـ كجكد إحصاءات دقيقة حكؿ حجـ حمالت المقاطعة كما ىي النتائج كالتأثيرات  .2
 قتصادية المترتبة عمييا سكاء في الجانب الفمسطيني أك الجانب اإلسرائيمي.اال
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 ىيكمية الدراسة  10.1
 خمسة فصكؿ كىي كالتالي : تتككف ىذه الدراسة مف

 .: خمفية الدراسةالفصؿ األكؿ  -
 .الدراسات السابقة كاإلطار النظرم: الفصؿ الثاني  -
 .ت: منيجية الدراسة كاإلجراءاالث الفصؿ الث -
 .: التحميؿ اإلحصائيالفصؿ الرابع  -
 .: النتائج كالتكصياتلفصؿ الخامس ا -
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 الفصل الثاني
 واإلطار النظريالدراسات السابقة 

 
 :الدراسات السابقة  1.2

 .يةدراسات المحمال 1.1.2
 .الدراسات العربية 2.1.2
 .الدراسات األجنبية 3.1.2
   .التعميؽ عمى الدراسات السابقة 4.1.2
  .ما يميز الدراسة الحالية عف البحكث كالدراسات السابقة 5.1.2
 الباحث مف الدراسات السابقة . هما استفاد 6.1.2

 اإلطار النظري : 2.2
 .التسكيؽ الحديث   1.2.2
 .المنتج   2.2.2
 .السعر /التسعير  3.2.2
 .التركيج  4.2.2
 .التكزيع  5.2.2
 .سمكؾ المستيمؾ  6.2.2
 .اطعةالمق 7.2.2
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 الدراسات السابقة   1.2
الدراسات السابقة التي تناكلت أثر عناصر المزيج التسكيقي عمى  عرض خالؿ ىذا الفصؿ يتـس

لالستفادة  ،تي تناكلت مكضكع مقاطعة المنتجاتالقرار الشرائي لممستيمؾ باإلضافة لمدراسات ال
التي كاإلجراءات السابقة الدراسة  ياالطريقة التي اعتمدت مف ناحية سكاء ،منيا في ىذه الدراسة

المقاطعة ،حيث قسمت  مكضكع في أكأك العكامؿ المؤثرة عمى القرار الشرائي لممستيمؾ  ،اتبعتيا
االشارة  رىذه العكامؿ الى عكامؿ تسكيقية كعكامؿ ديمغرافية كعكامؿ كطنية كسياسية ،كمما تجد

صة المنتجات االسرائيمية باإلضافة الى قمة إليو قمة الدراسات المتعمقة بمقاطعة المنتجات كخا
التي تـ كتقسـ الدراسات  .الدراسات التي تربط بيف عناصر المزيج التسكيقي كمقاطعة المنتجات

 :تناكليا الى ثالثة أقساـ
 الدراسات المحمية  1.1.2



 (2014دراسة )ماس، -
 بعنكاف "مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية :المحددات كاآلثار"

الى التعرؼ الى أىـ المحددات كاآلثار المترتبة عمى مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية  دراسةال تىدف
مف خالؿ ثالث محاكر أساسية : المحكر االكؿ يتعمؽ بالكضع القانكني لمقاطعة المنتجات 
االسرائيمية بالعالقة مع اتفاؽ باريس االقتصادم باعتباره الناظـ لمعالقات بيف االقتصاديف 

كفي ىذا ني كاإلسرائيمي في ظؿ اختالؿ تكازف القكل بيف المحتؿ كالخاضع لالحتالؿ ،الفمسطي
السياؽ كنتيجة اخالؿ الجانب االسرائيمي في بنكد االتفاؽ كعجز ىذا االتفاؽ عمى ردع اسرائيؿ 

ما تجاكز إعف ممارساتيا فقد خمص النقاش انو عمى السمطة الفمسطينية تبني احدل الخياريف : 
،أما الخيار اريس االقتصادم ،اينما أمكف كمقدمة لتحقيؽ رؤية كمشركع اقتصادم متكامؿ اتفاؽ ب

األخر المتاح فأنو يرتكز عمى االبقاء عمى اتفاؽ باريس كأساس لتنظيـ العالقة االقتصادية مع 
دعـ .مع اتفاؽ باريس كبشكؿ غير مباشر الجانب االسرائيمي كفي الكقت نفسو كبما ال يتعارض

 المقاطعة لممنتجات االسرائيمية كتعزيز فرص نجاحيا كذلؾ مف خالؿ قياـ السمطةحمالت 
أما بتطبيؽ استراتيجية دعـ المنتج الكطني كزيادة حصتو في االسكاؽ المحمية ،الفمسطينية 

المعاد تصديرىا الى فمسطيف المحتمة  كاألجنبية اإلسرائيميةة المنتجات نيفناقش بالمحكر الثاني 
الفمسطيني عمى تعكيضيا بالمنتجات المحمية كالمستكردة التاجر سرائيمييف كقدرة عبر تجار ا
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،في حيف تمثؿ  بصكرة مباشرة مف مصادر اخرل في ظؿ السيطرة االسرائيمية عمى المعابر
المحكر الثالث في دراسة االبعاد كالتأثيرات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالتربكية 

،كمف اىـ النتائج االقتصادية قاطعة عمى المجتمع كاالقتصاد الفمسطيني المصاحبة لحمالت الم
(زيادة االستثمار كالتشغيؿ ،اذ يرافؽ حمالت المقاطعة لممنتجات 1لحمالت المقاطعة )المصاحبة 

االسرائيمية زيادة في الطمب عمى المنتج المحمي كالذم يستدعي بالتالي التكسع في حجـ االنتاج 
(العكائد 2الستثمارات كبالتالي تشغيؿ المزيد مف االيدم العاممة كالكفاءات )كضخ المزيد مف ا

مف جية  ،الحككمية ،كعمى ىذا الصعيد فأف العكائد الحككمية ستتأثر في اتجاىيف متعاكسيف
انخفاض في حجـ االيرادات نتيجة تراجع حصيمة المقاصة مع الجانب االسرائيمي كنتيجة مباشرة 

ف اسرائيؿ ،كزيادة حصيمة االيرادات العامة المباشرة كغير المباشرة نتيجة لتراجع الكاردات م
(الحصة السكقية لممنتج 3التكسع في االنشطة االقتصادية كتحسف اداء االقتصاد المحمي )

المحمي ،اذا ستقكد حمالت المقاطعة الى إحالؿ المنتج المحمي بديال عف المنتج االسرائيمي 
(الناتج المحمي ،كنتيجة 4لسكقية لممنتج المحمي في االسكاؽ المحمية )كبالتالي زيادة الحصة ا

تكقعة لزيادة االستثمار كالتشغيؿ كزيادة العكائد الحككمية كزيادة الحصة السكقية فأف ذلؾ م
 سيترتب عميو زيادة في الناتج المحمي الجمالي لالقتصاد الفمسطيني .

 
 (2014،البطمة و البرغوثي دراسة ) -

أثير حركة مقاطعة إسرائيؿ كسحب االستثمارات منيا كفرض العقكبات عمييا بعنكاف"ت
(BDS." البعد االقتصادم:) 

ىدؼ الباحثاف مف خالؿ الكرقة المنشكرة في معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني 
)ماس( الى التعريؼ بتأثير حركة مقاطعة إسرائيؿ كسحب االستثمارات منيا كفرض العقكبات 

ييا كتكضيح البعد االقتصادم المترتب عمى المقاطعة باإلضافة الى التعريؼ بحركة المقاطعة عم
(كاىـ االنجازات التي حققتيا ىذه الحممة عمى صعيد مقاطعة اسرائيؿ في جميع BDSالعالمية )

المحافؿ السياسية كاالقتصادية كالثقافية كالرياضية كغيرىا ،كيرل الباحثاف اف حممة المقاطعة 
تعدت مقاطعة الشركات كالمؤسسات االسرائيمية الى مقاطعة بعض الشركات كالمؤسسات الداعمة 

لمكضكع المقاطعة االقتصادية إلسرائيؿ كتأثيرىا عمى كالعاممة في إسرائيؿ ،كما تطرؽ الباحثاف 
االقتصاد الفمسطيني كما لو مف أثر في تقميص التبعية التجارية الفمسطينية إلسرائيؿ كدعـ 
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لقطاعات االنتاجية الفمسطينية ،خاصة في مجاؿ الصناعة كالزراعة كاف ىذه المقاطعة تعكد ا
الباحثاف اف  حيث يرلبفكائد جمة بالذات في تقميص معدالت البطالة كرفع مداخيؿ الضرائب ،

فرصة  906000مقاطعة البضائع االسرائيمية بما يعادؿ مميار دكالر يمكف اف تكفر ما يقارب 
ينية .كما كتطرؽ الباحثاف الى مكضكع التطبيع العربي كبالذات الفمسطيني مع اسرائيؿ عمؿ فمسط

 اذا يركف انو يعيؽ حركة المقاطعة إلسرائيؿ .
 
 (2013دراسة )بدر ، -

 بعنكاف "تكجيات المستيمؾ الفمسطيني نحك الحميب كمشتقاتو المصنعة محميان"
ني لجامعة القدس المفتكحة )نحك تعزيز كرقة بحثية قدمت الى المؤتمر االقتصادم الفمسطي

 تنافسية المنتجات الفمسطينية (كقد ىدفت الباحثة مف خالؿ ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى :
ر عناصر المزيج التسكيقي عمى تكجيات المستيمؾ الفمسطيني نحك الحميب يمدل تأث .1

 كمشتقاتو المصنعة محميان.
المستيمؾ الفمسطيني نحك الحميب كمشتقاتو  ر العكامؿ االجتماعية عمى تكجياتيمدل تأث .2

 المصنعة محميان.
مدل تأثير العكامؿ الكطنية عمى تكجيات المستيمؾ الفمسطيني نحك الحميب كمشتقاتو  .3

 المصنعة محميان.
( استبانة مكزعة 100اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي في دراستيا حيث قامت الباحثة بتكزيع )

( بنسبة 85ة أبكديس كقد كاف عدد االستبيانات الخاضعة لمتحميؿ )عمى عينة الدراسة في منطق
%( ،كمف ثـ استخدمت الباحثة برنامج التحميؿ االحصائي لتحميؿ البيانات التي تكصمت 85)

 إلييا .
 كمف أىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة :

كطنية مجتمعة كمنفردة تؤثر كؿ مف عناصر المزيج التسكيقي ،العكامؿ االجتماعية كالعكامؿ ال
عمى تكجيات المستيمؾ الفمسطيني نحك الحميب كمشتقاتو ،كما كتؤثر العكامؿ الكطنية عمى 
تكجيات المستيمؾ الفمسطيني نحك الحميب كمشتقاتو المصنعة محميان ،حيث أف حمالت مقاطعة 

فمسطيني نحك المنتجات اإلسرائيمية تعتبر مف أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى تكجو المستيمؾ ال
لكؿ مف العكامؿ الديمغرافية التالية )مكاف السكف  يرثتأمنتجات االلباف المحمية ،كما أف ىناؾ 
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،المستكل التعميمي كالدخؿ الشيرم (عمى تكجيات المستيمؾ الفمسطيني نحك الحميب كمشتقاتو 
ركات المحمية ركرة اىتماـ الشمف التكصيات أىميا ض ان الباحثة عددقدمت كقد المصنعة محميان.

عالية كالمناسبة ستخداـ المكاد الخاـ ذات الجكدة الدة منتجاتيا كالمحافظة عمييا مف خالؿ ابجك 
 باإلضافةمع حاجات كرغبات المستيمؾ  تتالءـالى تقديـ منتجات متنكعة  باإلضافةلكؿ منتج 

ح عميو الى االىتماـ بتغميؼ المنتج بطريقة مناسبة كصحية كذات شكؿ جيد كمقبكؿ كمكض
ية كالقيمة الغذائية بصكرة كاضحة، كضركرة مكاصفات المنتج كتاريخ االنتاج كانتياء الصالح

عمؿ الشركات عمى تكفير منتجاتيا في العديد مف محالت السكبر ماركت كبشكؿ دائـ كبكميات 
مناسبة كما أكصت الباحثة بضركرة االىتماـ باإلعالف عف منتجاتيا بكسائؿ اعالنية مختمفة 
كمناسبة كما كأكصت بضركرة االعالف عف أسعار منتجاتيا بشكؿ كاضح كااللتزاـ باألسعار 
كتكفير المنتجات بسعر مناسب كمنافس، أما فيما يخص العكامؿ االجتماعية فرأت الباحثة انو 
مف الضركرم تكفير منتجات االلباف بجكدة عالية كبتشكيالت مختمفة تتناسب مع مختمؼ 

عية كجميع االعمار كضركرة االىتماـ بدكر المرأة كمشترية كضركرة االىتماـ الطبقات االجتما
بتكجيو االعالنات الى صاحب القرار الشرائي باألسرة، كما أكصت الباحثة بضركرة تشجيع 

 حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية.
 
 (2012دراسة )صبري، -

 ت التطبيؽ كسبؿ التطكير"بعنكاف"سياسة إحالؿ الكاردات الفمسطينية ،مشاكؿ كصعكبا
تناكلت الباحثة مف خالؿ ىذه الكرقة البحثية المقدمة الى المؤتمر االقتصادم لجامعة القدس 

مشكمة منافسة السمع االستيالكية اإلسرائيمية  ،المفتكحة )نحك تعزيز تنافسية المنتجات الفمسطينية(
ينية عمى سف قكانيف لمقاطعة اسرائيؿ كعدـ قدرة السمطة الكطنية الفمسط ،لمثيالتيا محمية الصنع

الى طبيعة  باإلضافة ،كذلؾ نظرا لمعديد مف االتفاقيات السياسية كاالقتصادية المكقعة بينيما
كالسيطرة االسرائيمية  ،سرائيمي في تزكيده بالمكاد الخاـعمى السكؽ اال كاعتمادهالسكؽ الفمسطيني 

لقاء الضكء عمى كاقع القطاع إىذه الدراسة الى  لباحثة مف خالؿعمى المعابر ،لذلؾ فقد ىدفت ا
الصناعي الفمسطيني كما يكاجيو مف تحديات داخمية كخارجية كالتي تحد مف القدرة التنافسية 

باإلضافة  ،لممنتجات الفمسطينية باعتبارىا إحدل المعكقات الرئيسية لتنمية ىذا القطاع كسبؿ حميا
الكاردات الفمسطينية كأسباب الفشؿ كالمشاكؿ كالصعكبات الى دراسة إمكانية تطبيؽ سياسة إحالؿ 
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التي تكاجييا ،كاآلليات الناجحة لتطبيقيا .كفي النياية قدمت الباحثة عددان مف التكصيات 
كاف أىميا تبني سياسة إحالؿ كاردات  المقترحة لتطبيؽ سياسة إحالؿ كاردات فمسطينية ناجحة

التبعية لعكامؿ كظركؼ اقتصادية كسياسية خارجية كفقا لخطط تنمكية ترمي الى التخمص مف 
يصعب التنبؤ بيا كالسيطرة عمييا ،اتباع سياسة حماية مؤقتة لممنتج المحمي الناشئ بما يتيح قدرة 

في االسكاؽ تطكيره كتحقيقو الميزة التنافسية، تكفير الدعـ لممنتجات المحمية لتشجيع الطمب عمييا 
ـ جمركية عمى السمع المستكردة التي ليا بديؿ محمي المحمية كذلؾ مف خالؿ فرض رسك 

كتخفيض قيمة الضرائب عمى المنتجات المحمية لتعزيز قدرتيا التنافسية كاعتماد األفضمية 
لممنتجات المحمية في عطاءات مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية، باإلضافة الى إنشاء مراكز 

عممية كالعممية باإلضافة الى إقامة معاىد لممكاصفات البحث كالتطكير العممية لتكفير الخبرات ال
 كالمقاييس كالمختبرات القادرة عمى منح شيادات الجكدة حسب المكاصفات كالمقاييس الدكلية.

 
 (2012دراسة )ىنطش ، -

 بعنكاف"سبؿ زيادة حصة المنتجات المحمية في األسكاؽ المحمية كالخارجية"
سات االقتصادية الفمسطيني نشكرة في معيد أبحاث السياىدؼ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة الم

 التالية :)ماس( الى االجابة عمى التساؤالت 
ما ىي تركيبة المنتجات الكطنية كتكزيعيا في االسكاؽ الداخمية كالخارجية ،كما ىي  .1

 الجيات المنافسة لممنتج الفمسطيني في االسكاؽ الداخمية كالخارجية ؟
)اإلمكانيات( التي تحدد الحصة السكقية لممنتج الكطني  ما ىي العكامؿ كاألسباب .2

 ،كيتضمف ذلؾ األسباب المتعمقة بجانب الطمب كالعرض لممنتج الكطني؟
ما ىي االستراتيجيات التي يمكف اف تتبناىا السمطة الفمسطينية لزيادة الحصة السكقية  .3

 لممنتجات المحمية؟
الرسمية كاألىمية كالقطاع الخاص(مف ما ىي االدكار المطمكبة مف الجيات المختمفة ) .4

 أجؿ التغمب عمى المعيقات التي تعترض زيادة الحصة السكقية؟
كلإلجابة عف ىذه التساؤالت المطركحة فقد تطرؽ الباحث لعدة مكاضيع منيا :العكامؿ المحددة 
لمحصة السكقية لممنتج الكطني في جانبي العرض كالطمب ،كما كعرض الباحث كاقع االقتصاد 
الفمسطيني كبنيتو الييكمية بما في ذلؾ أىـ مؤشرات االقتصاد كبنية التجارة الخارجية ،كما 
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كاستعرض الباحث كاقع المنتجات المحمية مف حيث المؤشرات الرئيسية لمقطاعات اإلنتاجية 
كالحصة السكقية كالمنتجات المنافسة كاالستراتيجيات المالئمة لزيادة الحصة السكقية ،كفي 

ر الجيات ة قدـ الباحث مجمكعة مف االقتراحات اليادفة لزيادة الحصة السكقية كأدكاالنياي
كمف ىذه االقتراحات التركيز عمى إنتاج سمع كمنتجات مكجية لمسكؽ  المختمفة في تحقيؽ ذلؾ

المحمية بالدرجة األكلى بحيث تحؿ ىذه السمع محؿ السمع المستكردة باإلضافة الى التركيز عمى 
ىتماـ بالصناعات كالمنتجات التي حققت نجاحات كنفاذ لمسكؽ الخارجية كمنيا صناعة زيادة اال

الحجر كالرخاـ كصناعة المالبس كاألدكية كالمنتجات النباتية كاألزىار كالبندكرة الشيرم 
،كاقترح الباحث تكفير مصادر لمتمكيؿ الالزمة لزيادة االستثمار في مختمؼ كاألعشاب الطبية 

متة العممية االنتاجية كزيادة مساىمة عنصر رأس الماؿ في العممية االنتاجية الصناعات كأت
بيدؼ زيادة انتاجية العامميف كالقدرة التنافسية لمصناعات المستيدفة، كما دعا الباحث الى إقامة 
معارض محمية كالمشاركة في المعارض الدكلية لزيادة الكصكؿ الى المستيمكيف كضركرة 

، باإلضافة الى في ىذا الشأف ت كالمؤسسات المساندة في الدكؿ االخرلالتعاكف مع الجيا
ضركرة إعطاء دكر أكبر لمؤسسة المكاصفات كالمقاييس لمقياـ بميمة دعـ كتشجيع المنتجيف 
الفمسطينييف لمكفاء بمتطمبات االسكاؽ المحمية كالعالمية مف حيث المقاييس كالمكاصفات 

الفمسطينييف الى بذؿ جيكد إضافية لتطكير أدائيـ كتحسيف  المطمكبة، كدعا الباحث المنتجيف
منتجاتيـ لنيؿ رضا المستيمؾ مف ناحية النكعية كالسعر كتخصيص مكازنات لمبحث كالتطكير 

كتنكيعيا كاالستعانة بالخبرات الدكلية في مجاؿ تطكير منتجاتيـ كالنكعية كاالىتماـ بالجكدة 
طاء صكرة افضؿ عف المنتجات، كما دعا الباحث المحاؿ باإلضافة الى االىتماـ بالتغميؼ إلع

التجارية الى االىتماـ بطريقة عرض المنتجات المحمية كانتظاـ تكفرىا في المحاؿ كتكجيو 
المستيمكيف لممنتجات المحمية كحث المكرديف عمى ضركرة تقديـ عركض كحمالت كجكائز 

احث الى ضركرة ازالة التشكىات التي لجذب المستيمكيف، أما عمى المدل البعيد فقد دعا الب
الخارجية  السكؽخمقيا االحتالؿ االسرائيمي في السكؽ الفمسطيني كضركرة التركيز عمى 

نشاءكضركرة االستثمار في المكارد البشرية  المراكز كالمعاىد كضركرة تقديـ الدعـ الالـز  كا 
 .لمقطاعات االنتاجية 
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 (2011دراسة )أبو شنب ، -
مؿ المحددة لسمكؾ المستيمؾ الفمسطيني في الضفة الغربية تجاه منتجات األلباف بعنكاف"العكا

 المحمية كالمستكردة"
التعرؼ عمى سمكؾ المستيمؾ تجاه األلباف الى ىدفت الباحثة مف خالؿ رسالة الماجستير 

المحمية كالمستكردة كالعكامؿ المؤثرة عمى سمككو ،باإلضافة الى التعرؼ عمى كاقع صناعة 
تجات األلباف الفمسطينية كأبرز المعيقات التي تكاجييا ،كالعكامؿ كالظركؼ المحيطة بالعممية من

االنتاجية ،باإلضافة الى تكفير معمكمات حكؿ مدل رضا المستيمؾ عف صناعة منتجات األلباف 
 الفمسطينية كتحسيف جكدة المنتجات الغذائية .

التحميمي كاستخدمت الباحثة االستبانة كأداة أتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي 
المككف  مف االسر الفمسطينية في الضفة رئيسية في جمع البيانات األكلية مف مجتمع الدراسة 

الغربية ،حيث تـ سحب عينة عشكائية طبقية تغطي كافة محافظات الضفة الغربية تككنت مف 
صؿ إلييا مف خالؿ برنامج التحميمي (مفردة ،كمف ثـ تـ تحميؿ البيانات التي تـ التك 450)

 االحصائي.
كمف أىـ النتائج التي خمصت إلييا الباحثة في ىذه الدراسة ،اىتماـ المستيمؾ بجكدة المنتج 

اتخاذ القرار الشرائي ،كما كتؤثر سمات  دكمدة صالحيتو كالسمعة أكثر مف العكامؿ االخرل عن
ة الصالحية كالسمعة (عمى سمكؾ المستيمؾ عند المنتج )الجكدة ،ممصؽ المعمكمات الغذائية ،مد

ييتـ المستيمؾ بالسعر عند االنفاؽ عمى ك شراء منتجات األلباف المحمية كاإلسرائيمية كاألجنبية ،
منتجات األلباف المحمية في حيف ال ييتـ بالسعر عند اتخاذ القرار الشرائي لمنتجات األلباف 

غباتو عمى األلباف اإلسرائيمية حاجات المستيمؾ كتشبع ر  اإلسرائيمية كاألجنبية ،كما تمبي منتجات
التي ال تشبع حاجات المستيمؾ كرغباتو كذلؾ أف المنتجات  محميةعكس منتجات األلباف ال

كقد أكصت اإلسرائيمية تتمتع بسمات كخصائص تميزىا عف غيرىا مف المنتجات االخرل .
محمية كتطكيرىا كجعميا منافسة لمثيالتيا مف الباحثة بضركرة االىتماـ بتحسيف جكدة المنتجات ال

الى االىتماـ بتصميـ كتغميؼ المنتج بشكؿ  باإلضافةمنتجات االلباف االسرائيمية كاألجنبية، 
يمفت انتباه المستيمكيف كيمبي أذكاقيـ كاالىتماـ ببطاقة البياف لممنتج كتاريخ الصالحية، 

ؼ محافظات الضفة الغربية مما يسيؿ عمى الى االىتماـ بتكفير المنتج في مختم باإلضافة
براز  المستيمؾ الكصكؿ إلييا ،كضركرة االستغالؿ الصحيح لإلعالـ في تركيج المنتجات كا 
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الى زيادة حجـ االنتاج المحمي  باإلضافةمزاياىا كخصائصيا كتشجيع المستيمؾ عمى شرائيا، 
ى ضركرة كجكد جيات مختصة العف طريؽ زيادة عدد خطكط االنتاج كتنكيعيا، كدعت الباحثة 

لإلشراؼ كمراقبة االنتاج داخؿ المصانع كمتابعة مدل التزاـ المنتجيف بالمعايير الخاصة 
 بالتصنيع كالجكدة كمدة الصالحية . 

 
 ( 2006،جودة )دراسة  -

بعنكاف "حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية كعالقتيا باتجاىات المستيمؾ الفمسطيني نحك 
 حالة تطبيقية عمى السمع الغذائية في محافظات غزة ".–صنعة محميان المنتجات الم

حيث قدمت ىذه الدراسة استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الجامعة 
قدرة حمالت  عمى مدلالتعرؼ الى ىذه الدراسة  كقد ىدؼ الباحث مف خالؿاالسالمية في غزة 

ف بعد معرفي إدراكي بالمقاطعة كحمالتيا كأىدافيا مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية مف تككي
 ،المقاطعةعمى مؤثر لدل المستيمؾ المحمي يحفزه باإلضافة الى تككيف بعد عاطفي كجداني 

مدل قدرة حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية مف تككيف بعد  عمىباإلضافة الى التعرؼ 
ر ىذه الحمالت في إقناع المستيمؾ يأثكمدل ت ،سمككي إرادم لمقاطعة المنتجات اإلسرائيمية

ر يباإلضافة الى التعرؼ الى تأث ،المحمي مف االستجابة ليا بمقاطعة المنتجات اإلسرائيمية
حمالت المقاطعة مف تككيف اتجاىات سمبية نحك المنتجات اإلسرائيمية كاتجاىات ايجابية نحك 

كما  ،ةيلمستيمؾ في المنتجات المحمكما ىدفت الى التعرؼ الى رأم ا ،المنتجات المصنعة محميا
ىي سبؿ تطكيرىا لكي ترتقي ألكلكيات الشراء لدية كأخيران التعرؼ الى مدل قدرة حمالت 

 المقاطعة عمى تشجيع الصناعات الكطنية .
( إستبانة 1000كأعتمد الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي حيث قاـ الباحث بتكزيع )

( استبانة 862)لمدراسة كقد بمغ عدد االستبيانات الخاضعة  ،ع غزةمكزعة عمى محافظات قطا
 % (كمف ثـ أستخدـ برنامج التحميؿ االحصائي لتحميؿ البيانات التي تكصؿ إلييا .86.2بنسبة) 

 كيمكف تمخيص أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث في دراستو فيما يمي : 
دل المستيمؾ الفمسطيني بحمالت المقاطعة كلكنيا تمكنت حمالت المقاطعة مف بناء بعد معرفي ل

لـ تكف كافية في إقناع المستيمؾ بالمشاركة في انشطتيا ،كما كتمكنت حمالت المقاطعة مف 
تككيف بعد شعكرم كعاطفي تجاه عممية المقاطعة حيث احتمت جرائـ االحتالؿ الدرجة االكلى في 
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مالت المقاطعة مف تككيف بعد إرادم لدل إثارة المشاعر لضركرة المقاطعة ،كما استطاعت ح
المستيمؾ في المشاركة في التركيج لحمالت المقاطعة ،كما تبيف أف استجابة المستيمؾ الفعمية 
لممقاطعة كانت ضعيفة نظران لعدة اسباب تمثمت في تمبية دعكات لجاف المقاطعة كأف المقاطعة 

ف المقاطعيف تكقفكا عف المقاطعة لعدـ جدكل كانت مقركنة بالعدكاف االسرائيمي كاف نسبة كبيرة م
المقاطعة مف كجية نظرىـ كأف نسبة كبيرة رأت عدـ كجكد البديؿ المحمي الجيد كقد عزل العديد 
مف غير المقاطعيف عدـ مقاطعتيـ الى اف القائميف عمى المقاطعة كالداعيف ليا لـ يقاطعكا ،كما 

قاطعكا المنتجات اإلسرائيمية قامكا باستبداليا ببديميا  كاتضح اف نسبة كبيرة مف افراد العينة الذيف
المحمي الجيد كجاءت المنتجات االجنبية في المرتبة الثانية كالمنتجات العربية كالصناعات 
المنزلية في المرتبة الثالثة ،كما كخمصت الدراسة الى كجكد عالقة عكسية بيف حمالت المقاطعة 

أم لمنتجات اإلسرائيمية كاتجاه إيجابي تجاه المنتجات الكطنية مف جية كتككيف اتجاه سمبي تجاه ا
أف تخمؽ تكجو سمبي تجاه المنتجات االسرائيمية كتكجو ايجابي تجاه أف المقاطعة لـ تستطع 

كبذلؾ نستنتج اف حمالت المقاطعة لـ تتمكف مف أقناع المستيمؾ المحمي المنتجات الكطنية 
الدراسة الى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف حمالت باالستجابة لممقاطعة .كما كتكصمت 

مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية كاتجاىات المستيمؾ نحك المنتجات اإلسرائيمية تعزل الى متغير 
السف ،المستكل التعميمي ،كاإلقامة ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس 

كد فركؽ ذات داللة احصائية بيف حمالت مقاطعة كمتغير مستكل الدخؿ ،باإلضافة الى كج
المنتجات اإلسرائيمية كاتجاىات المستيمؾ نحك المنتجات الكطنية تعزل الى المتغيرات التالية 
)السف ،المستكل التعميمي ،مستكل الدخؿ ،كاإلقامة (،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 تعزل لمتغير الجنس .
 

 :الدراسات العربية  2.1.2
 (2014دراسة )حداد وجودة ، -

بعنكاف "أثر عناصر المزيج التسكيقي عمى كالء المستيمؾ لمعالمات التجارية لممنتجات الغذائية 
 في األردف"

كمف أىـ اىداؼ الباحثيف في ىذه الدراسة معرفة أثر عناصر المزيج التسكيقي عمى كالء 
غذائية ،باإلضافة الى تحديد مدل رغبة المستيمؾ االردني تجاه العالمات التجارية لممنتجات ال
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المكاطنيف في األردف باختيار عالمات محمية لمنتجات غذائية رغـ كجكد منتجات عربية أك 
أجنبية منافسة ،باإلضافة الى التعرؼ عمى دكر عناصر المزيج التسكيقي في تصنيؼ مستكل 

 كالء المستيمؾ .
كصفي التحميمي مستخدميف االستبانة كأداة لجمع أعتمد الباحثاف في ىذه الدراسة عمى المنيج ال

البيانات كتمثؿ مجتمع الدراسة مف كافة زبائف المؤسسات التجارية الكبرل في مدينة عماف كتـ 
( استبانة لمتحميؿ بنسبة 240( مستيمؾ كقد خضع منيا )300اختيار عينة عشكائية مككنة مف )

 لتحميؿ البيانات التي تكصمكا إلييا . %(،كمف ثـ استخدـ برنامج التحميؿ اإلحصائي80)
 كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحثاف :

كجكد أثر لعناصر المزيج التسكيقي مجتمعة عمى درجة كالء المكاطنيف كىناؾ عالقة بيف عناصر 
المزيج التسكيقي مجتمعة ككالء المكاطنيف لمعالمات التجارية ،كما كأظيرت النتائج كجكد أثر لكؿ 

عمى كالء المكاطنيف اتجاه العالمات  كزيعف جكدة المنتجات الغذائية كأسعارىا كعنصر التم
كجكدة عالقة التجارية لممنتجات الغذائية عمى خالؼ عنصر التركيج حيث اظيرت الدراسة 

ايجابية بيف متغير الجكدة كالتكزيع مع متغير كالء المستيمؾ االردني فكمما زادت الجكدة كزاد 
زاد كالء المستيمؾ االردني لمعالمات التجارية لممنتجات الغذائية، كعالقة سمبية بيف متغير  التكزيع

السعر ككالء المستيمؾ االردني فكمما زاد السعر انخفض كالء المستيمؾ االردني لمعالمات 
عدـ كجكد اثر لتركيج المنتجات الغذائية التجارية لممنتجات الغذائية، في حيف اظيرت النتائج 

عمى كالء المكاطف اتجاه العالمات التجارية لممنتجات الغذائية ،كما كأظيرت الدارسة كجكد 
فركقات ذات داللة إحصائية في مستكيات كالء المكاطف األردني لمعالمات التجارية تعزل لمعكامؿ 

حالة الديمغرافية )الجنس ،الدخؿ ،الفئة العمرية ،منطقة السكف ،التعميـ ،عدد أفراد االسرة ،ال
كقد أكصت الدراسة بضركرة زيادة االىتماـ في تطكير جكدة المنتجات الغذائية  االجتماعية(.

المحمية لتعمؿ عمى تمبية احتياجات المكاطنيف كالكصكؿ بيا الى مستكل المنتجات االجنبية 
 ،فالطبقات المختمفة مف المستيمكي باإلضافة الى تكفيرىا بدرجات مختمفة لتتناسب مع احتياجات

ضركرة العمؿ عمى تعزيز درجة كالء المستيمؾ االردني نحك الماركات الغذائية المحمية مف خالؿ 
االىتماـ بعناصر المزيج التسكيقي كدراسة نقاط القكة كالضعؼ فيو، باإلضافة الى االىتماـ 
 بقنكات التكزيع بشكؿ أكبر لضماف تكفير المنتجات الغذائية في كافة المحالت المتخصصة في
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جراء دراسات معمقة لسياسات التسعير قبؿ  بيع ىذه المنتجات التي تخدـ المستيمؾ االردني كا 
 اتخاذ اك تقرير السعر النيائي كمراعاة اسعار المنتجات الغذائية االجنبية .

 
 (2011دراسة )مجاىدي، -

مستيمؾ ر االتجاىات نحك بمد منشأ المنتج كعالمتو التجارية عمى تقييـ اليبعنكاف"دراسة تأث
 "لممنتجات االلكتركنية كالمشركباتدراسة ميدانية – كاألجنبيةالجزائرم لممنتجات المحمية 

ىدؼ الباحث مف خالؿ أطركحة الدكتكراه ىذه الى تكضيح دكر االتجاىات نحك بمد منشأ المنتج 
ير كالعالمة التجارية في التأثير عمى سمكؾ المستيمؾ الجزائرم حيث تحاكؿ ىذه الدراسة تفس

كيفية تأثير ىذيف المتغيريف عمى تقييـ المستيمؾ الجزائرم لممنتجات المحمية كاألجنبية ،كما 
تيدؼ الى تحديد الى أم مدل يمكف أف يفضؿ المستيمؾ الجزائرم المنتجات التي تنتج في 

يقة البمداف المتقدمة مقارنة بتمؾ التي تنتج في البمداف النامية ،باإلضافة الى التعرؼ الى الطر 
التي يدرؾ بيا المستيمؾ الجزائرم منتجات بالده كاتجاىاتو نحكىا ككيؼ يؤثر ىذا عمى تقييمو 

 ليذه المنتجات .
أعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي باإلضافة الى ما يعرؼ بالمنيج 

ع البيانات األكلية مف مستخدمان االستبانة كأداة رئيسية في جمالمتكامؿ في البحكث التطبيقية 
في كؿ المستيمكيف النيائييف المحتمميف لممنتجات المستيدفة في ىذه مجتمع الدراسة المتمثؿ 

الدراسة كالمتمثمة في منتجات قطاع االلكتركنيات كالسمع االلكتركنية كالمشركبات بالمجتمع 
لميسرة المالئمة ممزكجة استبانة تـ انتقائيا بأسمكب العينة ا 1500الجزائرم ككؿ ،كتشكمت مف 

بأسمكب العينة الحصصية كمف ثـ استخدـ الباحث برنامج التحميؿ االحصائي لتحميؿ البيانات 
 التي تـ التكصؿ الييا .

نحك بمد منشأ المنتج في ىذه الدراسة الى اف اتجاىات المستيمكيف الجزائرييف  الباحثكقد تكصؿ 
يميـ لممنتج ،كما اف اتجاىات المستيمكيف الجزائرييف كعالمتو التجارية تؤثر بشكؿ كبير عمى تقي

نحك بمد منشأ العالمة التجارية أقكل تأثيران مف اتجاىاتيـ نحك بمد منشأ المنتج ،باإلضافة الى اف 
 تقييـ المنتج يؤثر ىك االخر عمى اتجاىات المستيمكيف نحك بمد منشئو .
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 (2002دراسة )السرابي، -
التركيجي في تنمية كزيادة الحصة السكقية لممنتجات الصناعية بعنكاف"دكر عناصر المزيج 

 دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمى المنتجات الكطنية بمدينة عماف"–الكطنية 
ىدؼ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة الى الكشؼ كالتعرؼ عمى األىمية النسبية لعناصر المزيج 

ى مدل ارتباط كتأثير عناصر المزيج التركيجي مف قبؿ المستيمكيف ،باإلضافة الى التعرؼ ال
التركيجي عمى المستيمكيف فيما يتعمؽ بخصائصيـ السكانية كمستكيات الدخكؿ ،كما  كىدؼ الى 

 التعرؼ الى مدل تطبيؽ المؤسسات لمفيـك التسكيؽ الحديث كتفعيميـ لمنشاط التركيجي .
الستبانة كأداة رئيسية في جمع أعتمد الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ ا

مف جميع المؤسسات الكطنية العاممة داخؿ مدينة المتككف  مجتمع الدراسةمف البيانات االكلية 
لغرفة صناعة عماف  2001(مؤسسة حسب التقرير السنكم 1754عماف كالبالغ عددىا مف )

ستنتاجات اىميا مؤسسة.كقد خمصت الدراسة الى العديد مف اال 400تككنت عينة الدراسة مف ك 
،عدـ كجكد استراتيجية تسكيقية كتركيجية كاضحة لدل الشركات الصناعية االردنية كذلؾ لتكطيد 
العالقة بيف الشركة كالعمالء خاصة في ظؿ تطكر مفيكـ االتصاؿ بالمستيمكيف كاف العالقة ما 

ر بيف يجكد تأثزالت تقميدية خاصة في استخداميا لكسائؿ االتصاؿ بالعميؿ ،باإلضافة الى ك 
بعض المتغيرات مثؿ دخؿ المستيمكيف كأنماطيـ الحياتية كبيف االىمية النسبية لعناصر المزيج 

 التركيجي كأىميتيا في جذبيـ .
 
 (1999وطعاني ،،دراسة )عبيدات  -

بعنكاف"اتجاىات المستيمؾ االردني نحك دعكة الجمعية الكطنية لحماية المستيمؾ لمقاطعة السمع 
 ة عف القيكة"يحالة دراس–ة االستيالكي

قاـ الباحثاف بدراسة مكضكع مقاطعة السمع االستيالكية كالخدمات التي ترتفع اسعارىا بشكؿ ال 
يمكف تحممو مف قبؿ المستيمؾ كذلؾ باعتبار المقاطعة احدل االستراتيجيات التي تدعك الييا 

ثاف مف خالؿ ىذه الدراسة الى ييدؼ الباحجمعيات حماية المستيمؾ في العالـ لمكاجية الغالء، ك 
معرفة اذا كاف ىناؾ اختالؼ بيف مقاطعة المستيمؾ لمقيكة كبيف اتجاىاتو باختالؼ العكامؿ 
الديمغرافية )كالجنس ،العمر ،المستكل التعميمي ،كمنطقة السكف كفئة الدخؿ الشيرم(،كما تيدؼ 
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كة الجمعية لممقاطعة مع تحديد لمعرفة ما اذا كاف ىناؾ استجابة مف قبؿ المستيمؾ االردني لدع
 .التي تـ التعامؿ معيانسبة االستجابة ليذه الدعكة في ضكء العينة 

نات اأتبع الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي حيث تـ اعتماد االستبانة كأداة رئيسية في جمع البي
لكبرل ،الذم الكلية مف مجتمع الدراسة الذم يشمؿ المستيمؾ األردني المقيـ في أمانة عماف اا

يشترم كيستيمؾ مختمؼ أصناؼ القيكة المطركحة لمتداكؿ في االسكاؽ المحمية ،كبالتالي تـ أخذ 
(مستيمؾ محتمؿ لمقيكة في مناطؽ أمانة عماف الكبرل كضكاحييا كعينة لمدراسة كقد 1100)

 الحصائيستخداـ برنامج التحميؿ اكمف ثـ تـ معالجة النتائج با%(،67.6 )بمغت نسبة االسترجاع
كمف أىـ النتائج التي خمص إلييا الباحثيف في ىذه الدراسة كجكد عالقة بيف مقاطعة المستيمؾ 

منطقة بيف اتجاىاتو باختالؼ العكامؿ الديمغرافية)كالجنس ،العمر ،المستكل التعميمي ،ك لمقيكة 
مؾ األردني كما خمصت الدراسة الى كجكد استجابة مف قبؿ المستي ،السكف ،كفئة الدخؿ الشيرم(

لدعكة الجمعية الكطنية لحماية المستيمؾ لمقاطعة سمعة القيكة ،مما يدؿ عمى كجكد كعي 
اقتصادم لدل المستيمؾ بمقاطعة السمع التي ترتفع أسعارىا محميان مف دكف مبرر مع انخفاض 

 المؤسسات ذات العالقة بإجراء الدراسات كقد أكصت الدراسة بضركرة قياـأسعارىا عالميان. 
التسكيقية الميدانية لمتعرؼ عمى مدل مالئمة اسعار كمكاصفات سمعة القيكة المطركحة إلمكانات 
كأذكاؽ المستيمؾ الشرائية باإلضافة الى تحديد مكاقؼ المستيمؾ نحك سياسات تسكيؽ كتكزيع 
ز القيكة في االردف ،استمرار تدخؿ كزارة الصناعة كالتجارة ضمف حقكقيا في السيادة لمنع تجاك 

السمع كالخدمات المطركحة لمتداكؿ أماـ المستيمؾ لمسقكؼ الممكف تحمميا كبما يسمح بإحداث 
حالة مف التكازف لكؿ مف المكزعيف اك المسكقيف كالمستيمكيف، إجراء دراسات تتناكؿ تأثير كممة 

 ( في نشر مفيكـ المقاطعة لمسمع التي يتـ الدعكة لمقاطعتيا مف قبؿ Word of mouthالفـ )
الجمعية الكطنية لحماية المستيمؾ في االردف كتحديد نكع كممة الفـ التي تساعد أك ال تساعد في 

 المستيمكيف آلية دعكة لممقاطعة .تسريع استجابة 
 

 :الدراسات األجنبية  3.1.2


 (Heilmann,2014دراسة ) -
 بعنكاف "فعالية مقاطعة التجارة الدكلية "

"The Effectiveness Of International Trade Boycotts" 
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كدراسة فعاليتيا في المقاطعة التجارية   ىدؼ الباحث في ىذه الدراسة الى دراسة كتحميؿ آليات
 2006تعطيؿ تدفقات التجارة الدكلية كذلؾ مف خالؿ دراسة حممة المقاطعة الدنمركية في العاـ 

كدراسة حممة المقاطعة  ،لسالـلمنبي محمد عميو الصالة كا الناتجة عف الرسكـ الكرتكنية المسيئة
الناتجة عف أزمة جزر سينكاكك )بالمغة اليابانية ( أك دياكيك  2012الصينية لمياباف في العاـ 

 )بالمغة الصينية( كالتي ما زالت مستمرة حتى يكمنا ىذا .
ة اف المقاطعة ليا تأثير كبير عمى العالقات التجارية كأف االزمات السياسي ظيرت الدراسةكقد أ

لدراسة أف المقاطعة قد تؤدم الى انتائج ليا تداعيات كبيرة عمى التجارة الدكلية حيث أظيرت 
% في بعض الدكؿ كاف ىذه الدكؿ عمى استعداد 40-%30بمعدؿ العالقات التجارية تراجع 

 %18.8ع الصادرات الدنمركية بنسبة لالستمرار في حممة المقاطعة ،كقد أظيرت الدراسة تراج
قادتيا المممكة العربية السعكدية كمف ثـ تبعتيا  خالؿ حممة المقاطعة التيؿ العربية الى الدك 

 ،استمرت قرابة العاـاندكنيسيا كسكريا كمف ثـ انتشرت المقاطعة  في الشرؽ االكسط كالتي 
كما كأظيرت خالؿ فترة المقاطعة .%4.3كتراجع حجـ الصادرات اليابانية الى الصيف بنسبة 

لمقاطعة تؤثر عمى السمع االستيالكية أكثر بكثير مف السمع غير االستيالكية كأف الدراسة أف ا
شير كمف ثـ تعكد التجارة الى مستكياتيا  17-10فترة المقاطعة ال تتجاكز في االجماؿ مف 

 .السابقة 
 
 (Akpoyomare ,Adeosun ,Ganiyu,2012دراسة ) -

 ة "بعنكاف "رغبات المستيمكيف في المشاركة في المقاطع
"Consumer Motivation For Participation In Boycotts"  

تكضيح العالقة حكؿ كيفية كطبيعة العالقة ك مف خالؿ ىذه الدراسة الى كصؼ  كفىدؼ الباحث
لمشركات بيف المقاطعة كدافع المستيمؾ لممشاركة في حمالت المقاطعة االجتماعية كاالقتصادية 

كخصكصا الدكؿ المتقدمة، كذلؾ مف خالؿ تناكؿ بعض أك الصناعات في مختمؼ دكؿ العالـ 
عدد مف حمالت المقاطعة األخيرة كمنيا حممة مقاطعة المستيمكيف االكركبية لشركة 

(Shell) كذلؾ نتيجة قرارىا تفريغ منصة نفط(Brent Spar) مقاطعة في البحر،حممة ال
دارة العميا في شركة عنصرية مف جانب االالتصريحات البسبب  االمريكية في كالية تكساس

Mitsubishi)) التحرش الجنسي في مكاف العمؿ، كحممة المقاطعة في بمداف متعددة تجاه  إزاء
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كأخيرا حممة مقاطعة األسيكييف، بسبب االجكر البخسة التي تمنحيا لممكظفيف (Nike) شركة 
 .ة لمنبي محمد في عدة دكؿ اسالميةالمنتجات الدنمركية نتيجة الرسـك المسيئ

أعتمد الباحثيف في ىذه الدراسة المنيج الكصفي االستكشافي لتحميؿ كتكضيح العالقة بيف 
كقد تـ االستعانة بمحقؽ خارجي لمحصكؿ عمى البيانات الثانكية  ،المقاطعة كدكافع المستيمؾ

 كذلؾ لتجنب الكقكع في الخطأ كالتحيز .
شاركة المستيمكيف في حمالت كمف أىـ النتائج التي خمصت ليا الدراسة الى أف احتماؿ م

المقاطعة االجتماعية كاالقتصادية يتحدد مف خالؿ تصكراتيـ مف احتماؿ نجاح حمالت المقاطعة 
الى التكاليؼ الناتجة  باإلضافةكطبيعة االستيالؾ كتكفر البدائؿ كمصداقية قائد حممة المقاطعة 
ي قد تدفع المستيمكيف في الدكؿ عف المقاطعة 6كما خمصت الدراسة الى اف مف أكثر العكامؿ الت

أك المتقدمة لممشاركة في حمالت المقاطعة العامؿ االخالقي ففي حاؿ كانت سياسة الشركة 
تيمكيف فأف ىذا السبب مف أكثر االسباب المحفزة لممس غير أخالقيالصناعة أك االمة بشكؿ عاـ 

مثؿ االحتباس الحرارم  يشكؿ أف زيادة القمؽ حكؿ القضايا البيئية  كفلممقاطعة ،كيرل الباحث
اف زيادة كتيرة المقاطعة قد  كفقاطعة في المستقبؿ ،كيرل الباحثحافز لألفراد لتنظيـ حمالت الم

اف  كفالكسائؿ االعالمية .كيرل الباحثتطكر كسائؿ االتصاالت الحديثة كاالنترنت ك تزايدت مع 
ة مف لى ما بعد الخسارة المباشر لممقاطعة أثار سمبية خطيرة عمى الشركات كالمؤسسات تمتد ا

نما تؤثر أيضا عمى سمعة الشركة كالعالمة التجارية ليا . عيدالبيع عمى المدل الب  كا 
كمف الجدير ذكره اف ىذه الدراسة تتفؽ مع مفيـك مقاطعة المنتجات االسرائيمية سكاء المنتجات 

ة عمى االراضي الفمسطينية االسرائيمية بشكؿ عاـ أك منتجات المستكطنات االسرائيمية المقام
منتجات لحمالت المقاطعة الفمسطينية لم ـ، ككف الدافع كالمشغؿ الرئيس 1967المحتمة بعد العاـ 

غير االخالقي عمى الشعب الفمسطيني كأرضو، فأصكات المقاطعة تتعالى االسرائيمية ىك العدكاف 
دكاف االخير عمى قطاع غزة بعد كؿ عدكاف ىمجي كغير أخالقي عمى الشعب االعزؿ كأخرىا الع

عمى في التكسع االستيطاني خالقي األغير ـ، كسياسية الحككمة االسرائيمية  2014في تمكز 
االراضي المحتمة، كما كاف مشاركة المستيمؾ الفمسطيني بحمالت المقاطعة تتشكؿ مف خالؿ 

نافس لممنتج تصكراتو كقناعتو بنجاح أك فشؿ ىذه الحمالت كمدل تكفر البديؿ الكطني الم
االسرائيمي مف حيث الجكدة كالتنكع باإلضافة الى مدل اتساع المشاركة الجماعية في ىذه 

 الحمالت باإلضافة الى مدل مصداقية قائد الحممة كالقائميف عمييا .
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 (Albayati ,& et al ,2012دراسة ) -

 ستيمؾ المسمـ "المنظر ركة في أنشطة مقاطعة المنتجات الدنمركية مف كجية ابعنكاف "المش
"Participate In Boycott Activities Toward Danish Products From The 
Perspective Of Muslim Consumer" 

مف خالؿ ىذه الدراسة الى فحص الدافع التكاممي لممشاركة في مقاطعة المنتجات  كفىدؼ الباحث
 .الدنمركية مف كجية نظر المستيمؾ المسمـ 

في ىذه الدراسة عمى االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات األكلية مف  فك كقد أعتمد الباحث
مجتمع الدراسة المتمثؿ بطمبة الدراسات العميا مف أحدل الجامعات في شماؿ ماليزيا كتككنت 

% كمف ثـ تـ تحميؿ البيانات  80.67مستجكب ككانت نسبة االستجابة  150عينة الدراسة مف 
 .SEMدلة الييكمية باستخداـ نمكذج المعا

كقد خمصت الدراسة الى اف نجاح حمالت المقاطعة تعتمد عمى مدل فعالية ىذه الحمالت 
، في حيف ة سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشرالحكـ عمى جكدة المنتجات البديمالى  باإلضافة

في  أظيرت النتائج عدـ كجكد تأثير لعامؿ العداء )العداكة كالكراىية( عمى قرار المستيمؾ
الى عدـ كجكد تأثير لمتغير الشراء  المسبؽ )تقييـ  باإلضافةالمشاركة في حمالت المقاطعة 

بناءن عمى شراءه المسبؽ لممنتج(عمى قرار المستيمؾ في المشاركة في حمالت المستيمؾ لممنتج 
 المقاطعة.

 
 (Arokiasamy,2012دراسة ) -

دراؾ العمالء عمى  معالمة التجارية "ل الكالء بعنكاف "تأثير المزيج التسكيقي كا 
"The Effect Of Marketing Mix And Customer Perception On Brand 
Loyalty" 
ىدؼ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة الى التعرؼ الى المزيج التسكيقي الذم يؤثر عمى تصكرات 

 العمالء نحك العالمة التجارية لمحالت السكبر ماركت الماليزية .
كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيسية في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي أعتمد الباحث ك 

استبانة كزعت عمى زبائف محتمميف في  300في جمع البيانات األكلية كتككنت عينة الدراسة مف 
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استبانة لمدراسة كمف ثـ تـ استخداـ برنامج  267محالت السكبر ماركت الماليزية خضع منيا 
 لتحميؿ البيانات التي تـ التكصؿ إلييا .التحميؿ االحصائي 

الباحث في ىذه الدراسة كجكد عالقة ايجابية بيف المتغيرات  إلييا كمف أىـ النتائج التي تكصؿ
التالية )السعر ،صكرة المحؿ التجارم ، التكزيع ،مصاريؼ االعالف ،كتكاليؼ التركيج (كالكالء 

 .لمعالمة التجارية لممحاؿ التجارية الماليزية 
 
 (Smith,& Li,2011دراسة ) -

 دراسة حالة الصيف "–بعنكاف "نمكذج مقاطعة شراء المنتج االجنبي 
"The Boycott Model Of Foreign Product Purchase -An Empirical Test 
China" 
ىدؼ الباحثاف في ىذه الدراسة الى التعرؼ الى العالقة بيف ستة تركيبات)عداء المستيمؾ ،فعالية 

مؾ ،النزعة العرقية لممستيمؾ ،الشراء المسبؽ ،الحكـ عمى المنتج ،إدراؾ المستيمؾ المستي
لممقاطعة ( في سياؽ قضية المقاطعة مف أجؿ استكشاؼ رغبة المستيمكيف الصينييف لمقاطعة 

 . 2001المنتجات اليابانية نتيجة تداعيات أزمة العاـ 
سحب عينة مككنة  قية المخطط كالمنيجي كتـأعتمد الباحثاف عمى اسمكب العينات العشكائية الطب

% كمف ثـ تمت 32.48مكاطف كزعت عمييـ االستبانة كتـ استرجاع ما نسبتو  800مف 
 معالجتيا احصائيا .

كجكد عالقات ميمة ايجابية كسمبية كمف أىـ النتائج التي خمص ليا الباحثاف في ىذه الدراسة 
غبة المنتجات اليابانية كما كأظيرت الدراسة كجكد ر  بيف التركيبات الستة السالؼ ذكرىا كمقاطعة

لممستيمكيف الصينييف لممشاركة في المقاطعة ضد المنتجات كالخدمات اليابانية نتيجة العكامؿ 
سابقة عمى شراء السمع اليابانية (التي زادت التالية )عداء المستيمؾ ،فعالية المستيمؾ ،كالخبرات ال

 ي حيف تباينت العالقات مع التركيبات االخرل .كتيرة رغبتيـ في المقاطعة ،ف
دراسة بمكضكع الدراسة الحالي مرتبطة كجزء مف كؿ حيث أف ىذه الدراسة تركز كعالقة ىذه ال

عمى دراسة أثر عناصر المزيج التسكيقي عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات 
ؿ الثقافية كاالجتماعية كالكطنية عمى قرار االسرائيمية باإلضافة الى التعرؼ عمى أثر العكام

المستيمؾ في مقاطعة المنتجات االسرائيمية كبالتالي إحالؿ المنتجات الكطنية كبديؿ ليا ،حيث 
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،باإلضافة تناكؿ الباحث أعاله مكضكع الحكـ عمى المنتج كعنصر مف عناصر المزيج التسكيقي 
و كعكامؿ كطنية محفزة لقراره في المشاركة في الى استغالؿ عداء المستيمؾ كالنزعة العرقية لدي

دراكو لممقاطعة كعكامؿ ثقافية مؤثره في القرار الشرائي  المقاطعة كاستغالؿ سمككو الشرائي كا 
 كبالتالي مقاطعتو لممنتجات اليابانية .

 التعميق عمى الدراسات السابقة  4.1.2
 )المحمية والعربية (السابقة : التعميق عمى الدراسات 
 طالع الباحث عمى الدراسات المحمية كالعربية السابقة يمكف مالحظة ما يمي :ف خالؿ إم

جميع الدراسات أظيرت أىمية عناصر المزيج التسكيقي كتأثيرىا عمى قرار المستيمؾ  .1
 تجاه المنتجات كالخدمات التي تقدميا الشركات كالمؤسسات .

استخداـ عناصر المزيج التسكيقي  أتفاؽ الدراسات السابقة عمى كجكد عالقة طردية بيف .2
 كالتركيجي في الشركات المؤسسات كبيف رضا العمالء ككالئيـ لمشركة أك لممؤسسة.

أتفاؽ الدراسات السابقة بأف نجاح العممية التسكيقية يعتمد عمى نجاح الشركة في بناء  .3
 مزيج تسكيقي مترابط كأف كالء الزبائف يعتمد عمى مدل تمبية المزيج التسكيقي

 الحتياجاتيـ .
تناكلت بعض الدراسات المحمية تكجيات المستيمؾ الفمسطيني تجاه المنتجات كالسمع  .4

 المصنعة محميان كعالقتيا بحمالت مقاطعة المنتجات االسرائيمية .
 

 التعميق عمى الدراسات األجنبية السابقة :
 ا يمي :مف خالؿ إطالع الباحث عمى الدراسات األجنبية السابقة يمكف مالحظة م

أظيرت الدراسات األجنبية السابقة كما الدراسات المحمية كالعربية أىمية عناصر المزيج  .1
التسكيقي كتأثيرىا عمى قرار المستيمؾ تجاه المنتجات كالخدمات التي تقدميا الشركات 

 كالمؤسسات .
ة كما اتفقت الدراسات األجنبية مع الدراسات المحمية كالعربية عمى كجكد عالقة طردي .2

 بيف استخداـ عناصر المزيج التسكيقي كبيف رضا العمالء ككالئيـ لمشركة أك لممؤسسة.
ركزت بعض الدراسات عمى الدكافع كالرغبات لدل المستيمكيف في المشاركة في حمالت  .3

 المقاطعة .
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ركزت بعض الدراسات عمى فعالية مقاطعة التجارة الدكلية كربطت نجاح حمالت  .4
 لمشاركة فييا بمدل فعالية كتأثير حممة المقاطعة .المقاطعة كالرغبة في ا

ركزت الدراسات السابقة عمى حممة المقاطعة لممنتجات الدنمركية ككذلؾ حممة المقاطعة  .5
  .الصينية لممنتجات اليابانية باعتبارىا مف أكثر الحمالت نجاحان كركاجان في العقد األخير

قتصادية ليا أثار كبيرة عمى االقتصاد أظيرت الدراسات السابقة أف حمالت المقاطعة اال .6
 كالتجارة الخارجية خاصة مع تطكر كسائؿ االعالـ كاالتصاالت كاالنترنت .

 
 ية عن الدراسات والبحوث السابقة ما يميز الدراسة الحال 5.1.2   
عمى حد –تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في ككنيا األكلى مف نكعيا في فمسطيف  
في  التي تدرس أثر عناصر المزيج التسكيقي عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني–ـ الباحث عم

كما أف ىذه الدراسة تطرقت الى كاقع المزيج التسكيقي مف كجية  ،مقاطعة المنتجات االسرائيمية
نظر الزبائف باعتبار أف المزيج التسكيقي مكجو ليـ كييدؼ لتمبية احتياجاتيـ كما كأنو يساعد في 

كما أف ىذه الدراسة قد تساىـ في زيادة كعي الُمنتج الفمسطيني  ،زيز المنتج الكطني الفمسطينيتع
ألىمية عناصر المزيج التسكيقي في االرتقاء بالمنتج الكطني كتقميؿ حجـ المنافسة االسرائيمية 

 لبضائعنا كمنتجاتنا المحمية .
 

 قة حث من الدراسات والبحوث السابالبا ةاستفاد دىم 6.1.2
في تحديد كتكضيح مشكمة  يفلقد ساعدت الدراسات السابقة كالنتائج التي تـ التكصؿ إلييا الباحث

، حيث تـ الدراسة ،ككذلؾ ساعدت ىذه الدراسات في تحديد اإلطار النظرم بشكؿ أفضؿ
االستعانة بالعديد مف الدراسات السابقة في رسـ كتكضيح ىيكؿ االطار النظرم كمراجعة 

الباحث  تساعدكما أف نتائج ىذه الدراسات قد  ،لميمة ذات الصمة بالدراسة الحاليةالمكاضيع ا
في تحديد كيفية الحصكؿ عمى البيانات األكلية  لمدراسة مف خالؿ المساعدة في تصكر اإلطار 

كما أف نتائج الدراسات  ،كالمساعدة في صياغة كبناء االستبانة ،كالمحاكر الرئيسة لمدراسةالعاـ 
ة قد تعد أحيانان مقياسان لمدل قدرة كنجاح الدراسات الحالية في تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ السابق

 .تائج غيرىا مف الدراسات السابقةمقارنة نتائجيا بن
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 االطار النظري : 2.2
 :التسويق الحديث  المبحث األول 

كعناصر  ككظائؼ إدارة التسكيؽتو سيتـ التطرؽ الى مفيـك التسكيؽ كأىمي المبحثفي ىذا 
التحديات  ةجياك مالمزيج التسكيقي التي مف شأنيا تعزيز قدرة الشركات كالمؤسسات المحمية في 

ىذه  زيادة التي تكاجييا كالتي تمكنيا أيضا مف المحافظة عمى حصتيا السكقية كالعمؿ عمى
 الحصة في السكؽ المحمية .

 : Marketingالتسكيؽ  مفيكـ  1.1.2.2
 (AMA,2013)ؿ تعريؼ التسكيؽ فقد عرفت الجمعية االمريكية لمتسكيؽ تعددت كجيات النظر حك 

عمى انو "مجمكعة مف األنشطة ك األنظمة كالعمميات مف أجؿ الخمؽ كالتكاصؿ  التسويق
 ."كالتقديـ كتبادؿ العركض التي ليا قيمة لمزبائف كالعمالء كالشركاء كالمجتمع ككؿ

"عبارة عف عممية مجتمعية  التسويقاف  (Kotler,2000,p4)  (Philip Kotler)في حيف يرل 
كالعرض كتبادؿ  الطمب يحصؿ مف خالليا االفراد كالمجمكعات عمى ما يحتاجكف مف خالؿ

  الخدمات كالمنتجات ذات القيمة مع االخريف بحرية "
بأنو "نظاـ كمي مف أنشطة االعماؿ التي تيدؼ  التسويق فقد عرؼ William J. Stantonأما 

 ط كتسعير كتركيج كتكزيع سمع كخدمات مرضية لحاجات الزبائف الحالييف كالمتكقعيف "الى تخطي

 (36،ص2011)المؤذف ،
"ىك نشاط ييدؼ  بأنو النشاط التسويقي (3،ص2006)السيد،كأخركف ،في حيف عرؼ السيد كآخركف 

يا الى إقامة عالقة مستمرة كمربحة مع المستيمكيف كعدة أطراؼ أخرل ،ككذلؾ الحفاظ عمي
،كتدعيميا بشكؿ يؤدم الى تحقيؽ كؿ األطراؼ ألىدافيـ .كتتحقؽ ىذه العالقة مف خالؿ القياـ 

كالكفاء بالكعكد التي يقطعيا كؿ األطراؼ عمى  طراؼ،األبعمميات المبادلة التي تراعي صالح 
 أنفسيـ " 

 (14،ص2008)أبك منديؿ،أىمية التسويق :   2.1.2.2
الحديث مف خالؿ ما يقدمو مف منافع لمزكد الخدمة كالزبائف تظير أىمية التسكيؽ بمفيكمو 

ح أكبر كاستمرارية أطكؿ في بكالمجتمع معان،فمف ناحية مزكد الخدمة يساعده عمى تحقيؽ ر 
السكؽ كمف حيث الزبكف يضمف لو مف خالؿ إشباع حاجاتو كرغباتو تحقيؽ التكاؤـ بيف التضحية 
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،كبالنسبة لممجتمع أك الدكلة فيساعدىا التسكيؽ مف خالؿ  كبيف ىذا االشباع ياالنقدية التي يقدم
 .لمدكلة ككنو أداة ميمة لزيادة الدخؿ القكمي كالمساىمة في التطكر التكنكلكجي كتقديـ فرص عمؿ

 كتكمف أىمية التسكيؽ في :
أف النجاح المالي لمشركات يعتمد عمى مدل نجاح التسكيؽ ،لذلؾ عمى مدير التسكيؽ  .1

ت رئيسية مثؿ تصميـ المنتج الجديد كالسعر الذم سيقدـ بو ككـ يحتاج أف يتخذ قرارا
 مف طرؽ الدعاية كالبيع .

يجاد الفرص التسكيقية  .2 تساعد دراسة التسكيؽ في تقدير حجـ الطمب الممكف بيعو كا 
التي يمكف االستفادة منيا ،عمى أساس أف ىناؾ حاجات كرغبات غير مشبعة لدل 

ألمر الذم يساعد ىذه المشركعات عمى تحقيؽ أىدافيا المستيدفيف في االسكاؽ ،ا
العامة كالمحددة كأىداؼ لمبقاء كاالستمرار كتقديـ خدمات أفضؿ كتحقيؽ أقصى ربح أك 

 تحقيؽ حصص سكقية أعمى مقارنة مع المنافسيف الرئيسيف في نفس السكؽ .
مميزة مف  مكاجية المنافسة الداخمية كالخارجية عف طريؽ تقديـ سمعة ذات مكاصفات .3

 حيث الجكدة كالسعر كالتركيج كالتكزيع .
% مف 30-%25يستخدـ التسكيؽ في جميع المؤسسات كتشير الدراسات اف ما بيف  .4

 القكل العاممة المدنية في الكاليات المتحدة تمارس أنشطة تسكيقية .
و كتكمف أىمية التسكيؽ في ىذه الدراسة في التعرؼ عمى السكؽ المحمي كحاجاتو كرغبات

كالعمؿ عمى سد ىذه الحاجات كتكفير السمع كالمنتجات كالعمؿ عمى تطكيرىا مف خالؿ 
البحكث التسكيقية كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى حجـ الطمب كالفرص الضائعة في السكؽ 
كالعمؿ عمى زيادة الحصة السكقية مف خالؿ السيطرة عمى الحصص التي يستحكذ عمييا 

نتج منافس لممنتج المحمي كذلؾ مف خالؿ االستفادة مف المنتج االسرائيمي باعتباره م
حمالت المقاطعة التي ينظميا المجتمع الفمسطيني سكاء بطرؽ مباشر مف خالؿ سد الفجكة 
في الطمب الناتج عف المقاطعة أك مف خالؿ تطكير المنتجات كتقديـ سمع ذات مكاصفات 

ة كالتغميؼ كالتنكع كالسعر كالتركيج كمقاييس مميزة كالرقي بالمنتج مف حيث الجكدة كالتعبئ
كالتكزيع، االمر الذم يعكد ايجابان عمى المنتج الفمسطيني مف حيث زيادة حصتو السكقية 
كالمجتمع الفمسطيني مف خالؿ تحقيؽ أىداؼ المقاطعة كزيادة مساىمة المنتج في الناتج 

 المحمي الفمسطيني كتشغيؿ االيدم العاممة .
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 التسويق : إدارةوظائف   3.1.2.2
يقع عمى عاتؽ قسـ التسكيؽ القياـ بالعديد مف الكظائؼ التسكيقية كذلؾ مف أجؿ ضماف إشباع 
 :المنتج أك الخدمة لحاجات كرغبات المستيمكيف ،كتتمثؿ الكظائؼ التسكيقية باالتي 

 (45،ص2011المؤذف،)

التعرؼ عمى احتياجات المستيمكيف :كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ استخداـ البحكث  .1
،كاالستعانة بما يقدمو مندكبك البيع مف أراء  Marketing Researchالتسكيقية 

 كمعمكمات باعتبارىـ عمى اتصاؿ مباشر بالمستيمؾ.
اجراء الدراسات كالتحميالت الكافية عف المشكالت كالظكاىر المتعمقة بالسكؽ أك  .2

 شكمة .خدمتيا ،مع كضع الحمكؿ البديمة لكؿ م يالتي ترغب المنشأة فاالسكاؽ 
سكاء ما كاف منيا عمى االحاطة الكاممة باألىداؼ كالسياسات االقتصادية كاالجتماعية  .3

عدادالمستكل القكمي أك المستكل القطاعي كأخذىا في االعتبار عند تصميـ  البرامج  كا 
التسكيقية بحيث تأتي ىذه البرامج كالسياسات متسقة مع تمؾ االىداؼ ،كمحققة ليا في 

 الكقت نفسو .
عداد البرنامج التسكيقي المتكامؿ :كيتضمف ىذا البرنامج تفصيالت عف عمؿ إدارة إ .4

التسكيؽ خالؿ فترة الخطة ،حيث تكضع فيو مجمكعة القرارات كالسياسات المتعمقة 
التي ترغب المنشأة بطرحيا في االسكاؽ خالؿ تمؾ  Product Mixبتشكيمة المنتجات 

سعرية كالتركيجية كالتكزيعية ذات العالقة بتمؾ الفترة ،ككذلؾ القرارات كالسياسات ال
 التشكيمة السمعية .

 
 :Marketing Mixعناصر المزيج التسويقي   4.1.2.2

 Product( كىي :المنتج s’4Pيتككف المزيج التسكيقي مف أربعة عناصر رئيسية يطمؽ عمييا) 
 .6Promotionالتركيج 6Place المكاف 6Price السعر 

بأنو "مجمكعة مف االنشطة المسيطر عمييا كالتي تستخدميا  المزيج التسويقيمكف تعريؼ يك               
 (Grewal,&Levy,2009,p7) الشركة مف أجؿ االستجابة لرغبات السكؽ المستيدؼ "

الكظيفة الرئيسة أف ادارة عناصر المزيج التسكيقي تعتبر  Baker  (Baker,2003,p287)كيرل 
انو اذا قاـ المسكؽ المحترؼ باتخاذ كتطبيؽ القرارات الصحيحة كيفترض  ،لممسكؽ المحترؼ

  المتعمقة بخصائص المنتج كسعره كآلية تركيجو كتكزيعو فأنو حتمان سينجح بأعمالو .



33 
 

كقد طكر المزيج التسكيقي بإضافة ثالثة عناصر جديدة لمعناصر الرئيسية المعركفة كبالتالي 
 ((Kotler ,& keller,2012,p47 :ة الجديدة ىي أصبحت سبعة عناصر كىذه العناصر الثالث

كحقيقة كأف المكظفيف ىـ الحاسـ االساسي لنجاح  ،: التسكيؽ الداخمي Peopleالمشارككف  -
 .التسكيؽ 

 : كتعكس كؿ مف االبداع كاالنضباط كتقديـ ىيكؿ لإلدارة التسكيقية .Processالعمميات  -
 بائف الشركة .:كتعكس األنشطة المكجية لز   Programsالبرامج  -

 (:s’7Pعناصر ) 7كبالتالي يصبح المزيج التسكيقي مككنان مف 
Product ,Place ,Price ,Promotion ,People ,Process ,Program  

 
في ىذه الدراسة عمد الباحث الى دراسة أثر التسكيؽ ككظائفو كعناصر المزيج التسكيقي كأثرىا ك 

ي االقباؿ عمى المنتج الكطني كبديؿ لممنتج عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني الشرائي كف
االسرائيمي كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى أكجو القصكر في المنتج الفمسطيني كتقديـ المقترحات 
كالتكصيات الالزمة لتصكيب ىذا القصكر ،كذلؾ ألنيا كحسب كجية نظر الباحث تعتبر مف أىـ 

باؿ عمى المنتج الفمسطيني كمقاطعة المنتج العكامؿ المؤثرة في سمكؾ المستيمؾ النيائي نحك االق
 االسرائيمي .
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 المبحث الثاني :المنتج 
بالمستكيات المختمفة لمفيكـ المنتج عمى مفيكـ المنتج ،مركران يتـ التركيز كفي ىذا المبحث ،س

بتخطيط المنتج كاليدؼ مف كراء ذلؾ التعريؼ بماىية المنتج كدكره الحيكم جدان في  كانتياءن 
 خصكصان. سمكؾ المستيمؾ الشرائيشاط التسكيقي ،كفي الن
 :Productمفيوم المنتج   1.2.2.2 

ستيمؾ في قيامو بأنو "أم خصائص تشبع الحاجات ،يحصؿ عمييا الم المنتجيمكف تعريؼ 
)السيد ،كآخركف،  ". كعة مف المنافع النفسية كالماديةكالتي تتضمف مجم ،بعمميات المبادلة

 (180،ص2006
سمع ،خدمات ،كأفكار تتككف مف حزمة بأنو "المنتج  Jonathan Clementsف عرؼ في حي

مقابؿ مبمغ مف الماؿ أك كحدات أخرل  ،إلرضاء الزبكف ،المممكسةمف السمات المممكسة كغير 
 (Kerin,& et al ,2009,p254) مف القيمة "
 المستويات المختمفة لمفيوم المنتج : 2.2.2.2

 (18،ص. 2011)بف يمينو كماؿ، :ة لممنتج ة مستكيات رئيسالتمييز بيف ثالث يمكف
 : Core productلممنتج  يالمستكل األكؿ :الجكىر الحقيق

كفي ظؿ ىذا المستكل ال بد أف تتـ االجابة عف سؤاؿ ىاـ كىك: ماذا يشترم المستيمؾ في حقيقة 
اف كؿ منتج في األمر؟ أم ما ىك الجكىر الحقيؽ لممنتج الذم يسعى المشترم إلى شرائو ؟

 الكاقع لو جكىر حقيقي يحقؽ اإلشباع المطمكب مف جانب المشترم .
فالمرأة مثال عندما تقكـ بشراء منتجات مستحضرات التجميؿ ال تشترم في الحقيقة ىذه 

 كلكف تشترم الجماؿ كاألمؿ . المستحضرات ذاتيا،
شباع كيستكجب ذلؾ مف إدارة التسكيؽ عند التفكير في االنتاج ضركرة ت حميؿ االحتياجات كا 
 الرغبات التي تكمف كراء كؿ منتج، كالعمؿ عمى اكتشافيا كتكفيرىا فيو .

 : Tangible Productالمستكل الثاني :الجكانب المممكسة في المنتج 
كتتمثؿ ىذه الجكانب المممكسة لممنتج في كؿ مككنات المنتج كخصائصو، شكمو، عناصر الجكدة 

تو، غالفو، البيانات الالزمة عمى الغالؼ،....الخ، أم أف المسؤكليف في فيو، اسمو المميز، عبك 
إدارة التسكيؽ كخاصة ىؤالء المخططيف لممنتجات يقكمكف في ىذا المستكل بالتفكير في تحكيؿ 

 جكىر المنتج الى منتج مممكس .
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 :  Augment Productالمستكل الثالث :خدمات إضافية تتعمؽ بالمنتج 
سؤكليف عف تخطيط المنتجات قد يعرضكف خدمات إضافية كالتي تتمثؿ في المنتج كأخيرا فإف الم

 باآلجؿ، إضافة كصفات كمنشكرات غذائية، كغيرىا.اإلضافي ،حيث تضـ مثال البيع 
كمف كجية نظر الباحث فإف ىذه المستكيات الثالثة تؤثر بشكؿ كبير كمباشر عمى قرار 

ات تعبر عف جكدة المنتج مف كجية نظر المستيمؾ المستيمؾ كسمككو الشرائي فيذه المستكي
كتعتبر الحجر االساسي في مقارنتو بيف المنتجات كاختياره بينيا ،فالمستيمؾ يقكـ بالحكـ عمى 
المنتجات مف خالؿ قدرتيا عمى اشباع رغباتو كسد حاجاتو كتقدير المنفعة التي يحصؿ عمييا 

ث خصائص المنتج أك شكمو كغالفو أك مف خالؿ الخصائص المممكسة لممنتج سكاء مف حي
 يذاف عمى عبكتو .كقد تطرؽ الباحث لعناصر الجكدة فيو كمدل كضكح بيانات بطاقة البيا

ىدؼ مف أىداؼ ىذه الدراسة )التعرؼ عمى أثر جكدة المنتج في نجاح  باعتباره المكضكع
حكـ عمى جكدة المنتج تناكلو الباحث في دراستو لمحمالت مقاطعة المنتجات االسرائيمية ( كقد 

 الكطني كمقارنتو بالمنتج االسرائيمي في أداة الدراسة .
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 المبحث الثالث :السعر 
ر ،كمف ثـ ز عمى مفيكـ السعر)التسعير(،مركران بأىداؼ التسعييركالت سيتـ، كفي ىذا المبحث

كاليدؼ مف كراء  الجكدة في النياية العالقة بيف السعر ك ، ك ت التسعيرالعكامؿ المؤثرة عمى قرارا
في العممية التسكيقية ك ذلؾ التعريؼ بماىية التسعير كدكره الحيكم جدان في النشاط التسكيقي ،

 خصكصان.
 : Price مفيوم السعر )التسعير(  1.3.2.2

بشكؿ عاـ ىنالؾ أتفاؽ ما بيف المختصيف بالتسكيؽ كالمختصيف بالعمكـ االقتصادية بأف تحديد 
باألساس بالقدرة الشرائية لممستيمكيف ،ككذلؾ بالمنفعة التي يحصمكف عمييا مف األسعار يرتبط 

  (146.،ص2006)الصميدعي،كيكسؼ،خالؿ شراء المنتجات التي ترتبط بمكاصفات المنتجات. 
بأنو "ىك القيمة المحددة لممنافع التي  السعر (217،ص.2006)السيد ،كآخركف ، السيد كآخركفكيعرؼ 

 " د مف السمع كالخدماتيحصؿ عمييا الفر 
بأنو "قيمة الماؿ الذم يدفع مقابؿ المنتج أك الخدمة  السعر  Kotler and Armstrongكيعرؼ 

ستخداميـ المنتج أك ،أك مجمكعة القيـ الذم يدفعيا الزبائف مقابؿ المنافع التي حصمكا عمييا ال
 (38.،ص2008)أبك منديؿ ،الخدمة " 
 :أىداف التسعير   2.3.2.2

القكؿ أف ىناؾ بعض األىداؼ التي تسعى المشركعات لبمكغيا أك تعمؿ باتجاه تحقيقيا  يمكف
مف خالؿ التسعير ،كىذه االىداؼ قد تككف كاضحة كمحددة كقد تككف متداخمة أك مكممة 

 لبعضيا البعض.
 (275.،ص1997)المساعد،االىداؼ التي تسعى المنظمة الى تحقيقيا مف كراء عممية التسعير : 

 ة التكمفة أك جزء منيا :تغطي .1
تحاكؿ المنظمات تحديد سعر لمنتجاتيا حتى يمكنيا مف استرداد الكمفة أك جزء منيا في 
فترة زمنية معينة ،كاف مقدار الكمفة التي تحاكؿ المنظمة تغطيتيا عف طريؽ االسعار 
تختمؼ مف منظمة الى أخرل مف حيث ىدفيا كطبيعتيا كحجـ نشاطيا كمكقعيا 

 .الجغرافي 
 تنشيط السكؽ : .2
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قد تعمد المنظمة الى تحديد سعر منخفض لمنتجاتيا بيدؼ جذب أكبر عدد مف 
المستيمكيف في أقصر كقت ممكف ،كتكزيع أكبر كمية مف المنتجات لقطاعات السكؽ 

،فيي السكؽ  اختراؽاالكثر حساسية لمسعر ،كتطمؽ منظمات االعماؿ عمى ىذا اليدؼ 
بيدؼ ضماف نمك السكؽ كالسيطرة عمى قطاع كبير  تقكـ بتحديد سعر منخفض نسبيان 

منو ،فطريقة تخفيض السعر ىي الطريقة األكثر شيكعان لزيادة اىتماـ السكؽ بالمنتكج 
 كتنميتو .

 تخفيض الطمب : .3
قد ييدؼ التسعير في بعض االحياف الى محاكلة عدـ تشجيع الجميكر أك قطاع منو 

رزت مشاكؿ عديدة ناجمة عف زيادة الطمب قدر المستطاع عمى طمب منتكج معيف كقد ب
عمى بعض المنتجات كاألضرار الصحية كأزمة الطاقة كزيادة نسبة التمكث في الجك 

 كمشاكؿ اجتماعية مختمفة ....الخ .
 تعظيـ الربح : .4

تحاكؿ بعض المنظمات الحصكؿ عمى أقصى ربح ممكف في االجؿ القصير مف خالؿ 
ه لدفع أسعار عالية لممنتجات حيث يشعر بقيمة استغالؿ حاجة المستيمؾ ،كاستعداد

المنتكج كأىميتو. كتحقيؽ أقصى ربح ممكف يعتبر ىدفان تسعى اليو بعض المنظمات رغـ 
 .أنو ىدؼ غير مرغكب كمرفكض اجتماعيان كذلؾ القترانو باالستغالؿ كاالحتكار 

 حماية المستيمؾ : .5
لمحدكد كقد استغمت الكثير مف يمثؿ السعر مشكمة يعاني منيا المستيمؾ ذك الدخؿ ا

المنظمات قكتيا في االسكاؽ كعمدت الى فرض أسعار ال تنسجـ كالقدرة المالية 
لممستيمؾ ،كتشمؿ بعض التصرفات االخالؿ بحماية المستيمؾ كالمغاالة في السعر مثالن 
،حيث يحدث ذلؾ عندما تنفرد جية معينة أك قمة ببيع منتكج ما حيث تعمد الى فرض 

مكانات المستيمؾ المالية ،اضافة الى عدـ االلتزاـ بالسعر المفركض سعر ال  يتناسب كا 
 أك ىامش الربح المحدد .
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 (377.،ص2011)المؤذف ، العالقة بين السعر والجودة :  4.3.2.2
يعتقد بعض المستيمكيف بكجكد عالقة كثيقة بيف سعر السمعة كمستكل جكدتيا ،إذ يؤمف ىؤالء 

تفعة دليؿ الجكدة العالية ،في حيف يركف في السعر المنخفض انعكاسان لمستكل بأف االسعار المر 
 متدف مف الجكدة مما قد يدفع بيـ الى العزكؼ عف شراء ىذه السمع .

أف ىذا االعتقاد ليس صحيحان في جميع الحاالت فإذا كانت ىناؾ حاالت يمكف اف يككف فييا 
ست كذلؾ ،إذ نجد سمعان كثيرة ذات جكدة عالية السعر دليؿ الجكدة ،فإف ىناؾ حاالت أخرل لي

يدير ظيره حياؿ االسعار  آالكلذلؾ يجب عمى المستيمؾ منخفضة نسبيان  بأسعارتباع 
 المنخفضة بحجة اف االسعار الرخيصة ىي سمع متدنية الجكدة . 

  كىناؾ العديد مف االسباب التي تدفع الشركات الى بيع منتجاتيا بأسعار منخفضة  منيا :
  تمجأ بعض الشركات الى بيع سمعيا بأسعار منخفضة بغية جذب أكبر عدد مف

المستيمكيف في أقصر كقت .كذلؾ بيدؼ السيطرة عمى السكؽ كتصفيتو مف 
 المنافسيف .

  تؤدم الكفاءة العالية التي تدار بيا أعماؿ المنشآت الى استغالؿ أمثؿ لمكارد ىذه
ع ذات الجكدة العالية بأسعار تقؿ عف المشاريع ،كمف ثـ قدرتيا عمى عرض السم

 االسعار التي يبيع بيا المنافسيف .
عمى الشركات أف تعمـ المستيمكيف باألسباب التي تدفعيا الى البيع بأسعار  كفي ىذه الحالة

 منخفضة .
كمف ىنا يمكف اف نستنتج اف مقكلة "السعر المرتفع دليؿ الجكدة العالية "ليست صحيحة ،كأما 

،طالما أف السعر ىك انعكاس جكدة العالية دليؿ االسعار المرتفعة "فيي مقكلة صحيحة مقكلة "ال
 ة المعركضة لمبيع . مالتي تتككف منيا السمعة أك الخد ليذا البعد إضافة الى االبعاد االخرل

عمى قرار المستيمؾ  ضكعالمك  ىذا ألىميةىدؼ الباحث مف التطرؽ الى أىداؼ التسعير كذلؾ ك 
ىدؼ مف اىداؼ الدراسة )التعرؼ  ارهكباعتب ،عمى قراره الشرائي المكضكعخطكرة ىذه الشرائي ك 

،فالسعر ال يقؿ (الت مقاطعة المنتجات االسرائيميةعمى أثر سعر المنتج الفمسطيني في نجاح حم
بؿ كيعتبر مف أىميا ،فكما أف التسعير يشكؿ االخرل أىمية عف عناصر المزيج التسكيقي 

كتعظيـ الربح كتنشيط السكؽ، إال اف السعر يمثؿ لممنتجيف في تغطية تكاليفيـ المصدر الرئيسي 
فالمنفعة التي سيحصؿ عمييا المستيمؾ مف السمعة كمدل  المرجكة مف السمعة، قيمة المنفعة
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كاإلسرائيمية  محميةفي مقارنة المستيمؾ بيف المنتجات ال ان كبير  ان مالءمتيا لمستكل دخمو تمعب دكر 
ان كبير  ان كعمى مدراء التسكيؽ إعطاء قدر مف عكامؿ المنافسة  يعتبر عامالن التسعير إف فكبالتالي 

ليذا العامؿ عند التسعير كاستغاللو بطريقة جيده لجذب المستيمؾ الفمسطيني لتفضيؿ المنتجات 
كخاصة ذكم الدخؿ _في المقاطعة مف خالؿ تفضيؿ المستيمؾ  سعر دكر رئيسممف ،المحمية
مع مستكل دخميـ كقد تمعب االسعار دكر سمبي  نسجامياتجات المحمية كذلؾ اللممن _المحدكد

في المقاطعة كذلؾ نتيجة استغالؿ المنتجيف كالتجار ليذه الحمالت _نتيجة زيادة االقباؿ عمى 
 ان كما كيشكؿ التسعير نكعفي رفع األسعار، المنتجات الكطنية كمقاطعة المنتجات االسرائيمية_ 

لمكزعيف كمنع المغاالة ية لممستيمكيف مف حيث منع استغالليـ مف ِقبؿ التجار كامف انكاع الحما
لعناصر المزيج التسكيقي  كمكمالن  ان كبير ان أف سعر المنتج يمعب دكر  باإلضافة الى، في األسعار

في عممية  مع مستكيات جكدتيا كيمكف استغالليااألخرل فال بد أف تتكاءـ اسعار المنتجات 
تشجيعية تحفز المستيمؾ كتجذبو  سعريوالؿ تقديـ عركض تركيجية كخصكمات التركيج مف خ

 لشراء المنتج الكطني خاصة في المناسبات الدينية كالكطنية.
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 المبحث الرابع :الترويج 
عناصر ب انتياءن بأىداؼ التركيج 6عمى مفيكـ التركيج ،مركران  زيركالت يتـكفي ىذا المبحث ،س

كاليدؼ مف كراء ذلؾ التعريؼ بماىية التركيج كدكره الحيكم جدان في النشاط  .يالتركيجالمزيج 
 التسكيقي ،كفي العممية التسكيقية خصكصان.

 : Promotionمفيوم الترويج   1.4.2.2
باشر أك غير مباشر مكجو الى المستيمكيف أك مبأنو "عممية اتصاؿ  الترويج يمكف تعريؼ

قناعيـ عمى الحصكؿ عمى المنتجات أك المعمكمات المستعمميف الحالييف أك المرتقب يف لحثيـ كا 
التي مف شانيا اف تقدـ لو المنافع كالتي تعيده الى حالتو الطبيعية كحمايتو مف احتماؿ تعرضو 

 (327،ص1997)الشامؿ ،ألم مؤثر يغير مف طبيعة سمككو كما قد يككف مكجيان الى جماعات "
ممة العربية )رّكج لمشيء(أم عرؼ بو ،كىذا يعني أف مشتقة  مف الك الترويج كما أف كممة

)الصميدعي التركيج ىك االتصاؿ باآلخريف كتعريفيـ بأنكاع السمع كالخدمات التي بحكزة البائع.  

 (. 181،ص2006،كيكسؼ ،
كيمكف تعريفو أيضان بأنو "نقؿ المعمكمات بيف البائع كالمشترم المحتمؿ أك اآلخريف في قنكات 

  (Perrault ,& McCarthy,2002,p392)المكاقؼ كالسمكؾ " ر عمىيلمتأث
 أىداف الترويج :  2.4.2.2

)أبك منديؿ : أىدافان لمتركيج كمنيا رىـ العديد مف الباحثيفحدد الصميدعي كسكيداف كحداد كغي

 (55،ص2008،
تقديـ المعمكمات :تعريؼ الجميكر بخصائص المنتج/الخدمة ،كأماكف تكافرىا ،كأنو يمبي  .1

 جاتو كرغباتو ،كتشجيعو عمى الشراء .حا
لمتركيج ىك زيادة الطمب كبالتالي زيادة المبيعات  زيادة/تحفيز الطمب :اليدؼ األساس .2

 عمى المنتج أك الخدمة .
زيادة قيمة المنتج :تيدؼ معظـ استراتيجيات التركيج إلى إظيار منافع المنتج كالذم  .3

ر المستيمؾ كبذلؾ تتمكف المنظمة مف في زيادة قيمة المنتج مف كجية نظسكؼ يساىـ 
 كضع سعر مرتفع لممنتج .

تمييز المنتجات :حيث يميز التركيج منتجات الشركة عف منتجات الشركات المنافسة إذا  .4
 كاف االختالؼ كاضحان .



41 
 

استقرار المبيعات : مف أىداؼ استراتيجيات التركيج ىك تحقيؽ االستقرار المطمكب  .5
المبيعات كالناتجة عف أسباب تنافسية أك مؤسسية أك لظركؼ كتقميؿ التقمبات في كمية 

 غير محسكبة .
الرد عمى األخبار السمبية :التي يبثيا المنافسكف لمتأثير عمى الزبائف الحالييف كالمحتمميف  .6

 مف خالؿ العالقات العامة .
 دعـ رجاؿ المبيعات كككالء البيع . .7
 بناء صكرة ذىنية مميزة لمشركة . .8

احث ليذه األىداؼ نظرا ألىميتيا الكبيرة في التأثير عمى قرار المستيمؾ الشرائي كقد تطرؽ الب
كباعتباره المقاطعة  حمالتكنظرا ألثرىا الكبير عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في المشاركة في 

)التعرؼ عمى أثر التركيج لممنتج الفمسطيني عمى قرار المستيمؾ ىدؼ مف اىداؼ الدراسة
، كما تناكلو الباحث كمحكر ميتو في نجاح حمالت مقاطعة المنتجات االسرائيمية(الفمسطيني كأى

فتكفر المعمكمات التي يحتاجيا المستيمؾ عف المنتجات كأماكف تكفرىا ، مف محاكر اداة الدراسة 
شباع رغباتو تعمؿ عمى تحفيز المستيمؾ  كخصائص ىذه المنتجات كدكرىا في سد حاجاتو كا 

عمى المنتجات الكطنية كبناء اتجاه ايجابي تجاه المنتج الكطني كاتجاه سمبي  عمى زيادة االقباؿ
تجاه المنتج االسرائيمي االمر الذم قد يدفع المستيمؾ الى المشاركة كالتركيج لمقاطعة المنتجات 
االسرائيمية، كما يمعب التركيج دكر كبير في الرد عمى االخبار كاالتجاىات السمبية تجاه 

كطنية كىذا يساعد في بناء صكرة ذىنية مميزة لممنتج الكطني ترقى بو لمنافسة المنتجات ال
الى الصكرة االيجابية التي يبنييا الُمنتج الفمسطيني مف خالؿ دعمو  باإلضافةالمنتج اإلسرائيمي 

يـ المجتمع الفمسطيني مثؿ تبني لحمالت المقاطعة كالمشاركة في قضايا كطنية كاجتماعية ت
ة أك دعـ صندكؽ الطالب الجامعي أك المشاركة في الفعاليات الكطنية تزيد مف كالء اندية رياضي

 المستيمؾ لممنتج الكطني كتدفعو لتبني ىذا المنتج كاحاللو كبديؿ لممنتج اإلسرائيمي.
 عناصر المزيج الترويجي :  3.4.2.2

)الصميدعي  (Kotler,& keller,2012,P500)ة :ثمانية أشكاؿ رئيسيتككف مزيج االتصاالت التسكيقية مف 

 (64،ص2008( )أبك منديؿ،414،ص2011( )المؤذف ،182،ص2006،كيكسؼ ،
كسيمة غير شخصية لتقديـ كتركيج االفكار أك السمع  ابأني اكيقصد بياالعالنات : .1

 كالخدمات مف قبؿ جية معمكمة مقابؿ أجر مدفكع .
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شخصيان بالمشترييف ،كىك  البيع الشخصي :كالذم يقصد بو اتصاؿ البائع أك مندكبيو  .2
 .مف أقدـ كسائؿ البيع كأعظميا شأنان بؿ مف أىـ مجيكدات خمؽ الطمب كتنشيطو 

النشر :يمجأ رجاؿ التسكيؽ الى ضمو في خانة االعالف إال اف ىناؾ مشركعات تفضؿ  .3
أف يككف لمنشر دكران مميزان كمنفصالن إداريان عف االعالف ،كالنشر كسيمة غير شخصية 

الطمب ،كال يدفع الشخص أك المشركع الذم يستفيد منو مقابالن أك ثمنان لو كمف إلثارة 
االمثمة عف النشر تقديـ األخبار اإليجابية عف السمعة أك الخدمة أك المشركع ،بكاسطة 

 كسائؿ االعالـ )كالصحؼ ،كالمجالت كاإلذاعة كالتمفزيكف(.
لمشركع لمتأثير عمى رأم أك العالقات العامة :عبارة عف مجيكدات كخطط يقكـ بيا ا .4

مجيكدات العالقات العامة أم اتجاه جماعة نحك المشركع ،كقد يككف السكؽ المستيدؼ ل
مثؿ المستيمكيف ،العامميف ،المجيزيف ،أصحاب المنظمة ،األجيزة  فئة جماىيرية 

الحككمية ،كسائؿ االعالـ ،المؤسسات المالية ،كالمجتمع بمعناه الكاسع .بمعنى أف 
نما تشمؿ المجتمع مجيك  دات العالقات العامة ال تستيدؼ المستيمؾ أك الجميكر فقط ،كا 

 األكبر ،بما في ذلؾ العامميف في المشركع نفسو .
تنشيط المبيعات :كيقصد بتركيج كتنشيط المبيعات الجيكد كالخطط التي تكرس  .5

مة خصكصان لتعظيـ المبيعات ،مف خالؿ كسائؿ كآليات كأدكات مختمفة ،مثؿ أقا
المعارض النكعية كالشاممة كالمشاركة في المعارض التجارية كالصناعية كالزراعية 
قامة المسابقات كتقديـ المحفزات البيعية )مثؿ العينات  الكطنية كاإلقميمية كالدكلية كا 

صدار ال المجانية كاليدايا( كتنظيـ العرض داخؿ المتاجر التي تحمؿ  ممصقاتكا 
كغيرىا مف  ،بكنات التي ىي االخرل تبادؿ مقابؿ سمعتخفيضات عمى االسعار كالكك 

 كسائؿ دعـ كتعزيز كتعظيـ المبيعات .
التسكيؽ المباشر :يمكف تعريؼ التسكيؽ المباشر عمى أنو "شكؿ متخصص في التسكيؽ  .6

ييدؼ الى بناء عالقة بيف البائع كالمشترم كالحفاظ عمييا "كمف أمثمة التسكيؽ المباشر 
المستيدؼ بالرسائؿ المكتكبة كيدعى ذلؾ بالبريد المباشر ،أك  التكجو نحك الجميكر

 العمؿ مف خالؿ الياتؼ ،كما يمكف تطبيقو مف خالؿ قنكات التكزيع ككسيمة تركيجية . 
كىك الحديث الشفيي أك المكتكب : Word-of-mouth marketingالتسكيؽ الشفكم  .7

م يعكد عمى مزايا السمع أك مف خالؿ كسائؿ التكاصؿ االلكتركنية بيف الناس كالذ
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كالخدمات التي قامكا بشرائيا كتجربتيا ،أم بعبارة أخرل االحاديث الجانبية التي يتناقميا 
 الناس في ما بينيـ عف تجربتيـ الشرائية لمنتج أك سمعة معينة .

  Hotwiredحيث كضعت 1994بدأت إعالنات االنترنت بالظيكر في العاـ االنترنت: .8
. كانتشر بعد ذلؾ االعالف مف 1994ليا عمى االنترنت في أكتكبر  أكؿ الفتو إعالنية

خالؿ االنترنت كالذم يمكف أف تتـ مف خالؿ ثالث طرؽ ىي البريد االلكتركني الذم 
يسمح لمناس لتبادؿ الرسائؿ بينيـ ،كمجمكعات االخبار أك مف خالؿ مكاقع الشركات 

 كالمنظمات عمى الشبكة العالمية .
ث ليذه العناصر نظرا ألىميتيا في عممية التركيج كالدكر الذم تمعبو في تحقيؽ كقد تطرؽ الباح

أىداؼ التركيج باإلضافة الى الدكر الكبير الذم تمعبو في جذب المستيمؾ لشراء المنتجات كخمؽ 
الصكرة الذىنية المميزة عف المنتج كبالتالي خمؽ الكالء ليذه المنتجات كىذا ما تيدؼ إليو الدراسة 

خالؿ بناء اتجاه ايجابي تجاه المنتجات الكطنية كتحفيز المستيمؾ الفمسطيني لمقاطعة مف 
المنتجات االسرائيمية كذلؾ مف خالؿ العناصر السالفة الذكر فتقديـ المعمكمات الكافية كالمطمكبة 

لممستيمؾ سكاء مف خالؿ االعالنات اك النشر أك االنترنت تزيد مف ادراؾ المستيمؾ ليذه 
جات كما اف مشاركة المنتجيف في المعارض االقميمية كالدكلية تساعد في التعريؼ بمنتجات المنت

ىذه المؤسسات، كلمعالقات العامة في المؤسسات دكر كبير في نقؿ الصكرة االيجابية عف ىذه 
 التركيج المؤسسات باعتبارىا تعنى بالمسؤكلية االجتماعية كليس بالربح فقط .كىذا بالتالي يمعب

 ر كبير في تنشيط المبيعات كزيادة حصة ىذه الشركات مف السكؽ .دك 
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 المبحث الخامس :التوزيع 
قنكات أىمية ب مركران ، لتكزيعمركران بأىداؼ االتكزيع ز عمى مفيـك يركالت سيتـكفي ىذا المبحث ،

كدكره ع التكزيكاليدؼ مف كراء ذلؾ التعريؼ بماىية .التكزيع  قنكات أىداؼانتياءن بالتكزيع ،
 الحيكم جدان في النشاط التسكيقي ،كفي العممية التسكيقية خصكصان.

 : Place مفيوم التوزيع  1.5.2.2
بأنو "عممية إيصاؿ المنتج أك المكرد الى المستيمؾ أك المستعمؿ باستخداـ  التوزيعيمكف تعريؼ 
 (375،ص.1997،المساعد)منافذ التكزيع "

عمى "كافة الطرؽ كالكسائؿ التي  (279،ص.2006،كآخركف ، )السيد في حيف أطمؽ السيد كآخركف
قنوات تستخدميا المنظمة لتكصيؿ منتجاتيا كخدماتيا إلى أسكاقيا أك المستيمكيف مصطمح 

 " التوزيع
"ىك ذلؾ  النشاط التوزيعيفقد عرفكا  (230،ص.2006)الصميدعي ،كيكسؼ ، أما الصميدعي كيكسؼ

مع كالخدمات مف المنتج الى المستيمكيف أك المستعمؿ بكفاءة انسياب السفي النشاط الذم يساعد 
 كفاعمية كبالكمية كالنكعية كالكقت المالئـ كمف خالؿ قنكات التكزيع " 

بأنو "الطريؽ الذم تسمكو المنتجات  منفذ التوزيع( 386،ص.2011)المؤذف ،عرؼ المؤذف حيف في 
رؼ التعامؿ الثاني)المستيمؾ األخير أك أثناء انسيابيا مف طرؼ التعامؿ األكؿ)المنتج(الى ط

كذلؾ مف خالؿ عدد مف االجيزة المتخصصة التي قد تككف مممككة لممنتج المستعمؿ الصناعي(
  أك مستقمة عنو"
بأنيا  قنوات التوزيع Kotler & Armstrong  (Kotler,&Armstrong,2011.p341)ىذا كيعرؼ 

مى جعؿ المنتج أك الخدمة متاحة لالستخداـ مف "مجمكعة مف المنظمات المترابطة التي تساعد ع
 قبؿ المستيمؾ أك المستعمؿ الصناعي ".

 
 

 أىمية قنوات التوزيع :  2.5.2.2
حدد كما ىك معركؼ بأف ىناؾ فجكة تفصؿ المنتج كالمستيمؾ بسبب قمة المنتجيف الذيف ينتجكف 

ميا العدد اليائؿ مف السمع كالخدمات التي يحتاجيا المستيمؾ النيائي أك الصناعي يقاب
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المستيمكيف المكزعيف عمى مناطؽ جغرافية كاسعة كمتباعدة ،لذلؾ فأف أىمية قنكات التكزيع 
 تكمف في تقميؿ الفجكات بيف المنتج كالمستيمؾ .

) عزاـ ىذه الفجكات الى خمسة أقساـ :McCarthy& Pereault كقد قسـ كؿ مف 

 (313،ص.2008،كآخركف،
ليـ :إذ يحبذ المنتجيف أف يتكاجدكا في االماكف االقتصادية لإلنتاج  انية/المكالفجكة الفراغية .1

،بينما المستيمكيف مكجكديف في أماكف متعددة بعيدة عف المنتجيف ،كىنا تظير أىمية 
 القنكات التكزيعية في عممية الكصؿ بيف المستيمؾ كالمنتج .

ال يرغب المستيمؾ بشراء المنتج  الفجكة الزمنية :إذ يتـ االنتاج مف قبؿ المنتج في كقت قد .2
كبالتالي تحتاج الى كقت لنقؿ المنتج مف أماكف االنتاج الى اماكف االستيالؾ ،كىنا تظير 
أىمية القنكات التكزيعية في عممية النقؿ كالتخزيف كعرضيا عمى االسكاؽ في الكقت المناسب 

 لممستيمؾ /المستعمؿ الصناعي .
ؾ /المستعمؿ الصناعي فيك ال كنو بعيد جغرافيا عف المستيمالفجكة المعمكماتية :فالمنتج ك .3

تى يحتاج المنتج لديو المعمكمات الكافية عف حاجات المستيمؾ ،كأماكف تكاجده ،كم رتتكف
ىك المنتج كماذا ينتج ،فينا يأتي المقابؿ قد ال يعرؼ المستيمؾ مف كب. كبأم سعر يحتاجو

ة في إيصاؿ المعمكمات الالزمة لممنتج عف دكر كأىمية القناة التكزيعية في سد الفجك 
 .تيمؾ عف المنتج كمنتجاتوالمستيمؾ كتكفير المعمكمات لممس

،بينما التنافسية  كاألسعارالفجكة في القيمة :يقيـ المنتج منتجاتو حسب تكاليؼ االنتاج  .4
المستيمؾ يقيميا حسب المنفعة االقتصادية كمقدرتو عمى الدفع .كليذا يجب عمى القناة 
التكزيعية أف تسد ىذه الفجكة مف خالؿ تعريؼ المنتج بإمكانيات المستيمؾ حتى يكفر لمسكؽ 

 المستيدؼ ما يريد بإمكانياتو .
إذ يمتمؾ المنتج السمعة /الخدمة رغـ عدـ حاجتو ليا ،كبالمقابؿ قد يرغب الفجكة في التممؾ : .5

ىمية القنكات التكزيعية في سد كىنا تأتي أ ،عض السمع كالخدمات التي ال يمتمكياببالمستيمؾ 
 ىذه الثغرة مف خالؿ تكفير السمع /الخدمة لممستيمؾ.
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 أىداف قنوات التوزيع :  3.5.2.2
لكي تتمكف مف معرفة كفيـ كافة العكامؿ التي تؤثر  ،ىناؾ عدة أىداؼ لمتكزيع بالنسبة لممنظمات

لخص اؼ قنكات التكزيع . كقد في رسـ السياسات التكزيعية فإنو ال بد مف المعرفة التامة ألىد
 (323.،ص2006،)الصميدعي كيكسؼ   :بما يمي الصميدعي كيكسؼ ىذه االىداؼ 

 تكفير السمع كالخدمات حيف حدكث الطمب عمييا باألسعار كالنكعيات المطمكبة. .1
تحقيؽ المنفعة الزمانية كالمكانية كذلؾ مف خالؿ تجييز المستيمكيف بالكميات المطمكبة  .2

 كالمكاف المناسبيف .في الزماف 
 تقميؿ التكاليؼ التسكيقية مما يساعد عمى خفض االسعار كزيادة المبيعات . .3
دامة صمة المنظمة كذلؾ مف خالؿ  .4 خمؽ الثقة كاالستقرار النفسي لدل المستيمؾ كا 

 ضماف استمرار تدفؽ المنتجات )سمع كخدمات(.
 لطمب .االحتفاظ بمستكل تخزيف جيد كذلؾ لمجارات التغييرات في ا .5
الكصكؿ الى ما يسمى بمستكل الكفاية االجتماعية في إيصاؿ المنتجات )سمع  .6

 كخدمات(إلى أكبر عدد مف المستيمكيف .
 المحافظة عمى الحصة السكقية مف خالؿ تييئة المنتجات في كؿ الظركؼ . .7
 الصمكد أماـ المنافسة . .8

ؾ لألىمية الكبيرة التي يحتميا ىدؼ الباحث مف التطرؽ الى أىمية قنكات التكزيع كأىدافيا كذل
عنصر التكزيع في قرار المستيمؾ الشرائي، كباعتباره ىدؼ مف أىداؼ الدراسة )التعرؼ عمى 
أثر التكزيع كتكفر المنتجات الفمسطينية في االسكاؽ المحمية بشكؿ جيد كأىمية ذلؾ في نجاح 

مستمر كفي الكقت المناسب  حمالت مقاطعة المنتجات االسرائيمية(، حيث أف تكفر المنتج بشكؿ
كف تكاجد المستيمؾ يؤثر بشكؿ كبير عمى قرار المستيمؾ الشرائي كيخمؽ ثقة لممستيمؾ اكفي ام

بتكفر المنتجات كعدـ انقطاعيا عند الحاجة الييا كقد تناكؿ الباحث ىذا العنصر كمحكر مف 
 محاكر اداة الدراسة .
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 ينيةالغذائية الفمسط الصناعات: لسادس المبحث ا
الى  باإلضافةلتطرؽ الى كاقع الصناعات الغذائية في الضفة الغربية ا يتـكفي ىذا المبحث ،س

 أىـ القطاعات العاممة في الصناعات الغذائية الفمسطينية .
 

 واقع الصناعات الغذائية في الضفة الغربية : 1.6.2.2
ي حيث كاف ليا الدكر تعتبر الصناعات الغذائية مف الصناعات الميمة لالقتصاد الفمسطين

ككذلؾ تعتبر مصدر دخؿ لمدكلة مف خالؿ ضريبة القيمة  اإلنتاجالكبير كالبارز في زيادة 
استيعاب األيدم العاممة، كمع المضافة المفركضة عمى السمع كالبضائع، كتأخذ دكرا ميما في 

االكضاع كؿ ذلؾ إال أف ىذه الصناعة كغيرىا مف الصناعات، تعرضت لسمبيات كثيرة جراء 
المحيطة بنا كسياسة االحتالؿ، الذم دفع بكؿ جيكده الى تعطيؿ بؿ تدمير البينة االقتصادية 

 (32،ص.2007)األغبر،لمضفة الغربية كغزة.
صناعات الغذائية مككنان أسياسيان في القطاع الصناعي الفمسطيني، حيث تساىـ بنحك كتشكؿ ال

عامالن أك  106438القطاع الصناعي. كتشغؿ % مف إجمالي القيمة المضافة المتحققة في 21
% مف العامميف في القطاع، كتعتبر ثاني أكبر مشغؿ لمعامميف في الصناعة بعد 16ما نسبتو 

الغذاء في  ناعات الغذائية في ظؿ ارتفاع حصةقطاع النسيج كالممبكسات، كتتزايد أىمية الص
% مف 35.6ينية عمى المكاد الغذائية إنفاؽ المستيمؾ الفمسطيني، حيث تنفؽ االسر الفمسط سمة 

 (61ص.، 2012)ىنطش، .إجمالي انفاقيا
مؤسسة،  26105في مجاؿ الصناعات الغذائية كالمشركبات  اممةكقد بمغ عدد المؤسسات الع

مؤسسة في قطاع غزة. كتنتج  457%( ك78.3مؤسسة في الضفة الغربية) 16648تتكزع بكاقع 
مساىـ األكبر في مميكف دكالر، لتككف ال 636.3ما قيمتو المؤسسات العاممة في ىذا المجاؿ 

مميكف دكالر.  274.5االنتاج الصناعي. كذلؾ فإف الصناعات الغذائية تحقؽ قيمة مضافة بكاقع 
% 43كرغـ المساىمة العالية مف حيث القيمة المضافة، إال أف تمؾ القيمة ال تشكؿ أكثر مف 

عف نسبة مساىمة الفيمة المضافة لمصناعة ككؿ  مف قيمة االنتاج، كتنخفض ىذه المساىمة
ألؼ دكالر لمعامؿ الكاحد، بينما يبمغ  26.3%. كيبمغ معدؿ إنتاجية العامميف 48.6كالتي بمغت 

ألؼ دكالر . كتشكؿ المكاد الخاـ المحمية المستخدمة في  5.7األجر السنكم لمعامؿ حكالي 
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لممنتجات المحمية حكالي  كقد بمغت الحصة السكقية%. 69الصناعة ما نسبتو 
 .(62،ص.2012)ىنطش،%.56

)اتحاد الصناعات :  أىم القطاعات العاممة في الصناعات الغذائية الفمسطينية 2.6.22

 (2014الغذائية،
  559مصنع تشغؿ أكثر مف  17صناعة منتجات المحكـ : يبمغ عدد المصانع العاممة 

مميكف دكالر، تبمغ الحصة  25مف عامؿ كيبمغ حجـ االستثمار في ىذه الصناعة أكثر 
 .% مف حجـ السكؽ90السكقية لمنتجات المحـك الفمسطينية 

  مصنع تشغؿ أكثر  18تصنيع كتعميب الخضركات كالفكاكو: يبمغ عدد المصانع العاممة
مميكف دكالر،  30عامؿ كيبمغ حجـ االستثمار في ىذه الصناعة أكثر مف  545مف 

 % مف حجـ السكؽ.20لخضار كالفكاكو تبمغ الحصة السكقية لمنتجات ا
 مصنع )باإلضافة الى 13نع العاممة صناعة الزيكت كالدىكف النباتية: يبمغ عد المصا 

عامؿ في ىذه الصناعة كيبمغ حجـ االستثمار  295معاصر الزيتكف( تشغؿ أكثر مف 
مميكف دكالر، تبمغ الحصة السكقية لمنتجات الزيكت  70في ىذه الصناعة أكثر مف 

 % مف حجـ السكؽ .20لفمسطينية ا
 مصنع بما فييا مزارع  41 صناعة منتجات الحميب كاأللباف: يبمغ عدد المصانع العاممة

عامؿ كيبمغ حجـ  1754الكبرل، تشغؿ ىذه الصناعة أكثر مف  االبقار كالدكاجف
مميكف دكالر، تبمغ الحصة السكقية لمنتجات  67االستثمار في ىذه الصناعة أكثر مف 

 % مف حجـ السكؽ . 45لباف الفمسطينية اال
  تشغؿ  مصانع 9صناعة دقيؽ القمح كمنتجات الحبكب: يبمغ عدد المصانع العاممة

مميكف  45عامؿ كيبمغ حجـ االستثمار في ىذه الصناعة أكثر مف  236أكثر مف 
 % مف حجـ السكؽ .30تبمغ الحصة السكقية لمنتجات المطاحف الفمسطينية دكالر، 

 عامؿ  5848مخبز تشغؿ  1498تجات المخابز: يبمغ عدد المخابز العاممة صناعة من
مميكف دكالر، تبمغ الحصة  100كيبمغ حجـ االستثمار في ىذه الصناعة أكثر مف 

 % مف حجـ السكؽ.90السكقية لمنتجات المطاحف الفمسطينية 
  عامؿ  1213مصنع تشغؿ  27صناعة السكاكر كالحمكيات: يبمغ عدد المصانع العاممة

مميكف دكالر، ابمغ الحصة السكقية  22كيبمغ حجـ االستثمار في ىذه الصناعة أكثر مف 
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فييا المنتجات % مف حجـ السكؽ بما 25لمنتجات السكاكر كالحمكيات الفمسطينية 
 التقميدية.

 مصانع تشغؿ أكثر مف  5نة كالشعيرية : يبمع عدد المصانع العاممة ك ر صناعة المعك
مميكف دكالر، تبمغ  34ـ االستثمار في ىذه الصناعة اكثر مف عامؿ كيبمغ حج 89

 % مف حجـ السكؽ.30الحصة السكقية لمنتجات المطاحف الفمسطينية 
  20صناعة المشركبات الغازية كغير الغازية كالمركزات: يبمغ عدد المصانع العاممة 

ر مف عامؿ كيبمغ حجـ االستثمار في ىذه الصناعة أكث 978مصنع تشغؿ أكثر مف 
مميكف دكالر، تبمغ الحصة السكقية لمنتجات صناعة المشركبات الغازية كغير  34

 الغازية كالمركزات % مف حجـ السكؽ. 
  مصنع تشغؿ أكثر  31صناعة منتجات االغذية االخرل: يبمغ عدد المصانع العاممة

مميكف دكالر،  12عامؿ كيبمغ حجـ االستثمار في ىذه الصناعة أكثر مف  860مف 
 % مف حجـ السكؽ .35بمغ الحصة السكقية لمنتجات االغذية االخرل ت

تناكؿ قطاع الصناعات الغذائية في ىذه الدراسة ، كذلؾ باعتبار ىدؼ الباحث مف 
الصناعات الغذائية مف الصناعات الميمة لالقتصاد الفمسطيني، كذلؾ الستحكاذ ىذه 

الفمسطيني، كككنيا مككنان اساسيان الصناعات عمى الحصة الكبرل مف سمة إنفاؽ المستيمؾ 
في القطاع الصناعي الفمسطيني كذلؾ نظران لممساىمة الكبيرة التي تقدميا ىذه الصناعات 
في القيمة المضافة العائدة عمى االقتصاد الفمسطيني، باإلضافة الى استيعاب ىذه 

رئيسي الثاني بعد الصناعات لعدد كبير مف االيدم العاممة الفمسطينية باعتبارىا المشغؿ ال
قطاع االنسجة كالممبكسات. كقد تطرؽ الباحث لكاقع الصناعات الغذائية كأىـ قطاعاتيا 

كما اف اليدؼ الرئيس مف كراء ىذه الدراسة ىك  باعتبارىا صمب الدراسة كمحكرىا الرئيس،
ف خالؿ تعزيز القدرة التنافسية لممنتجات الغذائية الفمسطينية أماـ المنتجات االسرائيمية م

تنشيط عناصر المزيج التسكيقي ليذه الصناعات. باالضافة الى التعريؼ بأىـ الصناعات 
الغذائية الفمسطينية كأعدادىا كنسبة تشغيميا لأليدم العاممة كمساىمتيا في االقتصاد 

 الفمسطيني. 
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 :سموك المستيمك  سابعالمبحث ال
،كمف ثـ توبأىمية دراسمركران  يمؾسمكؾ المستز عمى مفيكـ يركالت يتـكفي ىذا المبحث ،س

كاليدؼ مف كراء ذلؾ  القرار الشرائي كمراحمو، كفي النياية  العكامؿ المؤثرة في سمكؾ المستيمؾ
كدكره الحيكم جدان في النشاط التسكيقي ،كفي العممية التسكيقية  سمكؾ المستيمؾالتعريؼ بماىية 

 خصكصان.
 :Consumer Behaviorمفيوم سموك المستيمك   1.7.2.2

بأنو "مجمكعة االنشطة كالتصرفات التي  سموك المستيمك (44،ص.2004)الجريسي ،يرل الجريسي 
يقكـ بيا المستيمككف أثناء بحثيـ عف السمع كالخدمات التي يحتاجكف إلييا بيدؼ إشباع حاجاتيـ 

يا كما يصاحب إلييا كرغباتيـ فييا كأثناء  تقييميـ ليا كالحصكؿ عمييا كاستعماليا كالتخمص من
 ذلؾ مف عمميات اتخاذ القرارات ".

بأنو "دراسة  سموك المستيمك  Kotler & Keller  (Kotler ,&Keller,2012,p.173)في حيف يعرؼ 
،باختيار ،كشراء ،كاستخداـ ،كالتخمص مف كيؼ يقكـ االفراد أك المجمكعات أك المنظمات 
  ؾ إلشباع حاجاتيـ كرغباتيـ ".المنتجات أك الخدمات أك االفكار أك التجارب ،كذل

ينطكم عمى  سموك المستيمكاف  ((Peter & Olson  Peter ,& Olson,2008,p.5في حيف يرل 
"افكار كمشاعر االفراد كخبراتيـ كاإلجراءات التي يتبعكنيا في عممية االستيالؾ كالتي تشمؿ 

جراءات كىي تشمؿ أيضان البيئة التي تؤثر في ىذه االفكار كالمشاعر كاإل مفأيضان كؿ شيء 
تعميقات المستيمكيف اآلخريف كاإلعالنات كالمعمكمات عف االسعار كمظير المنتج باإلضافة الى 

  التعبئة كالتغميؼ كغيرىا الكثير ". 
 أىمية دراسة سموك المستيمك :  2.7.2.2

 (18،ص.2011)أبك شنب ،تعتبر عممية دراسة كتحميؿ سمكؾ المستيمؾ ذات أىمية لكؿ مف : 
الفرد :حيث أف دراسة سمكؾ المستيمؾ تزكد الفرد بكافة المعمكمات كالبيانات التي  .1

تشكؿ ذخيرة أساسية ،تساعده في اتخاذ قرارات الشراء الناجحة التي تشبع حاجاتو 
 كتتكافؽ مع امكاناتو الشرائية كميكلو كأذكاقو .

سمكؾ المستيمؾ كذلؾ  األسرة :حيث يستفيد أصحاب القرار في األسرة مف نتائج دراسة .2
بإجراء التحميالت الالزمة لنقاط القكة كالضعؼ في البدائؿ المتاحة مف كؿ سمعة 

 كاختيار البديؿ أك الماركة مف السمعة التي تحقؽ أقصى اشباع ممكف لألسرة .
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المنظمات الصناعية كالتجارية :تستفيد المؤسسات كالمنظمات الصناعية الكبيرة ،خاصة  .3
ذاتيان ،كذلؾ في تخطيط ما يجب إنتاجو كمان كنكعا ،كبما يرضي حاجات  التي يقكـ بيا

 المستيمكيف الحالييف كالمحتمميف ككفؽ إمكاناتيـ كأذكاقيـ كدكافعيـ .
 
 العوامل المؤثرة في سموك المستيمك :  3.7.2.2

 :فسية كالنالشرائي بعدة عكمؿ العكامؿ الثقافية كاالجتماعية كالشخصية يتأثر سمكؾ المستيمؾ 
  العكامؿ  أىـالعكامؿ الثقافية : تعتبر الثقافة كالثقافة الفرعية كالطبقة االجتماعية مف

المؤثرة عمى القرار الشرائي لممستيمؾ ،كتعرؼ الثقافة بأنيا "ىي المحددات االساسية 
الحتياجات االفراد كالسمككيات المكتسبة مف خالؿ عمميات التنشئة االجتماعية مع 

ثقافات فرعية ،تقدـ ككؿ ثقافة تحتكم عمى ؤسسات الرئيسية االخرل ". االسرة كالم
تعريؼ محدد كتنشئو اجتماعية لألعضاء فييا ،كىذه الثقافات الفرعية تبنى عمى أساس 

الى الطبقات  ،باإلضافةالجنسية أك الديف أك الجماعات العنصرية أك المناطؽ الجغرافية 
المتجانسة نسبيان في المجتمع كتقسـ االعضاء  التقسيماتاالجتماعية كالتي تعبر عف 

 (  Kotler ,& Keller,2012,p173.)ىرميان مف حيث القيـ كالسمكؾ كاالىتمامات 
كيرل الجريسي أف الثقافة كالطبقات االجتماعية تندرج تحت العكامؿ الخارجية المؤثرة 

معتقدات كالقيـ التي عمى قرار المستيمؾ الشرائي ، كاعتبر اف عامؿ الثقافة يعكد الى ال
ر في يا مع المجتمع الذم يعيش فيو فيؤمف بيا كيككف ليا تأثييشترؾ ىذا المستيمؾ في

سمككو الشرائي .كاف الطبقات االجتماعية ىي طبقات مكجكدة في كؿ مجتمع حيث تقسـ 
المجتمعات الى طبقات حسب مستكيات معيشة أفرادىا كىذه الطبقات تؤثر في سمكؾ 

حيث الطبقة التي ينتمي إلييا كمكاصفاتيا كخصائصيا  المستيمؾ مف
 (48،ص.2004.)الجريسي،
عامؿ أنو مف الضركرم مراعاة اربعة قضايا عند دراسة   Peter & Olsonكيرل 

 ((Peter ,& Olson,2008,p.280 الثقافة ،كىي :
الثقافة يمكف تحميميا حسب درجات مختمفة )ثقافة عامة ،ثقافة فرعية ،ثقافات  (1

 رة (.صغي
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مفيكـ الثقافة ىك مفيكـ مشترؾ كفيمو أمر بالغ في االىمية كذلؾ الرتباطو  (2
بالمعاني النفسية كالشخصية كالعقمية التي تعرؼ االىداؼ كاألحداث كالسمككيات 

 المخزنة في ذاكرة المستيمكيف .
،حيث يقكؿ عمماء األنثركبكلكجيا)عمـ الثقافة ىي مف خمؽ كصناعة االفراد  (3

ف الثقافة يتـ خمقيا كتداكليا بيف االفراد في المجمكعات مف خالؿ االنساف( ا
 التفاعؿ فيما بينيـ .  

 الثقافة تعتبر دائمة الحركة كيمكف اف تخضع لمتغيرات السريعة . (4
 : كىي تشمؿ المجمكعات المرجعية كالعائمة كاألدكار االجتماعية  العكامؿ االجتماعية

 كالحالة االجتماعية .
المجمكعات المرجعية بأنيا المجمكعات التي تمتمؾ تأثير   Kotler & Kellerكقد عرؼ 

 (Kotler ,& Keller,2012,p175) مباشر أك غير مباشر عمى مكاقؼ الفرد كسمككياتو .

في حيف عرؼ الجريسي العائمة بأنيا ىي المؤثر األقكل في سمكؾ األفراد ،حيث انيـ 
التربية كالتأسيس الذم تـ ضمف ىذه العائمة  يتأثركف بيا مباشرة الى حد ما ،كذلؾ بسبب

كمف ثـ فأف تأثيرىا يككف كبير في أفرادىا كبالذات في المجتمعات التي يككف فييا 
 (49،ص.2004)الجريسي ،التماسؾ العائمي كالمفيكـ العشائرم قائما كمتماسكان .

معيؿ باإلضافة باإلضافة الى األدكار التي يمعب االفراد داخؿ االسرة مثؿ األب ،أك ال
الى الحالة االجتماعية كالتي تعبر عف ارتباطو فالشخص االعزب تختمؼ قراراتو 

 كأكلكياتو عف الشخص المتزكج كالذم يعيؿ أسرة .
  العكامؿ الديمغرافية : كىي ما تسمى أيضان بالعكامؿ الخاصة بالمستيمؾ ،كتمعب دكران

ـ ،كىي تؤثر بشكؿ مباشر عمى شكؿ ميمان في عممية القرار الشرائي لممستيمؾ بشكؿ عا
كمضمكف كمراحؿ أم قرار شرائي قد يتخذه المستيمؾ ،إذ أف الدخؿ كالعمر كالمستكل 
التعميمي كالجنس كعدد أفراد االسرة كمكاف السكف كغيرىا مف العكامؿ الديمغرافية االخرل 

 لممستيمؾ ىي التي تحدد طبيعة القرار الشرائي ليذا المستيمؾ .
  النفسية :كىي الجكانب المتعمقة بدراسة السمكؾ الفردم لممستيمؾ ،أك ما يميز كؿ العكامؿ

فرد عف غيره مف االفراد اآلخريف ،كىي مف أصعب الجكانب معرفة في تحديد طبيعة 
ما  المستيمؾ كالتي يتـ دراستيا مف خالؿ عمـ النفس كالسمكؾ الفردم لممستيمؾ كىي
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المتغيرات التي تنبع مف داخؿ شخصية الفرد كتتمثؿ  أم ،يطمؽ عمييا بالعكامؿ الداخمية
 (.56،ص.2004()الجريسي،27،ص.2011()أبك شنب ،Kotler & Keller ,2012,p.182)باآلتي :

الدكافع : كتمثؿ الدكافع القكل التي تحرؾ الفرد تجاه القياـ بفعؿ ما نتيجة الحاجة الناتجة  (1
كقد قسميا ككيالند خالؿ العشرينات ماعية .مف الحرماف الذم يميز الحياة الطبيعية كاالجت

(دكافع رشيدة مثؿ كفرات االستعماؿ،طكؿ عمر المنتكج ،سيكلة االستخداـ 1الى نكعيف )
 (دكافع عاطفية كالرغبة في التفاخر كالتميز عف االخريف كحب التقميد .2)

معمكمات ىك عممية يقكـ االنساف بفضميا باختيار كتنظيـ كترتيب كتفسير ال االدراؾ : (2
أم التصكر الذم يرل بو ،شكال لكحة مكضكعية لمعالـ المحيط بو ذىنو مُ  شكمة فيالمُ 

صكرة  إلعطاءىنا  باإلعالفىا بو كعمى رجاؿ التسكيؽ االىتماـ ة كيتذكر السمع المستيمؾ
.كما اف االعالف يمعب دكران  ىامان لمعممية االدراكية مف حيث ابراز  منتجاتيـ حسنة عف
مكانيةلمختمفة لمسمعة ا الخصائص فيي المؤثر الذم يتعرض لو المستيمؾ ،استخداميا  كا 
 .إلدراكوانو كمما زاد حجـ المؤثر كقكتو كمما زاد استعداد المستيمؾ  الى باإلضافة

التعمـ :التعمـ ىك تغيير شبو دائـ في سمكؾ الفرد كما يمكف تعريفو بأنو عممية اكتساب  (3
المعمكمات الجديدة كالجيدة التي تؤدم الى تحسيف االداء الخبرات كالمؤىالت كالقدرات ك 

الذم يقكـ بو الفرد ،كىذه الخبرات كالمؤىالت كالقدرات مجتمعة تيدؼ الى إحداث تعديؿ 
 إيجابي عمى السمكؾ .

المعتقدات كالمكاقؼ : إف االعتقاد يمثؿ صفة يمتمكيا الشخص تجاه فكرة أك مكضكع ما  (4
جميع االشياء كىذه المعتقدات تمعب دكران أساسيان في تككيف  كلدل االفراد معتقدات تجاه

،كالمكاقؼ تمثؿ تييئة الفرد بشكؿ سمبي أك إيجابي ميكؿ األفراد كمكاقفيـ تجاه ىذه األشياء 
 تجاه المكضكع .

الى دراسة كؿ مف المتغيرات التسكيقية كبعض المتغيرات  كفي ىذه الدراسة عمد الباحث
الى بعض المتغيرات الكطنية، حيث مف الصعب دراسة جميع العكامؿ االجتماعية باإلضافة 

 كذلؾ ألنيا كحسب كجية نظر الباحثتـ التطرؽ ليذه العكامؿ  المؤثرة في سمكؾ المستيمؾ، كقد
نحك المنتجات الكطنية باإلضافة الى تعتبر مف أىـ العكامؿ المؤثرة في سمكؾ المستيمؾ النيائي 

باإلضافة  مؾ الفمسطيني في المشاركة في مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية،تأثيراىا عمى قرار المستي
بالدراسة مما يدعـ مف إلى أف الدراسات السابقة التي تـ الرجكع ليا فإنيا قد تناكلت ىذه العكامؿ 
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المنتجات في اعتبار ىذه أىـ العكامؿ المؤثرة عمى سمكؾ المستيمؾ النيائي  رأم الباحث
    الكطنية.

 

 : مراحل اتخاذ القرار الشرائي  4.7.2.2
حيث أف سمكؾ المستيمؾ يتككف مف مجمكعة أنشطة يككف في محصمتيا األساس لمقرار الشرائي 

 (Kotler & Keller,2012,p.186) :الذم يتخذه ىذا المستيمؾ كىي عمى النحك االتي 
ستيمؾ مرحمة اإلحساس بالحاجة :كىي المرحمة االكلى ،كفي ىذه المرحمة يشعر الم .1

 بالنقص كالحاجة 
مرحمة البحث عف المعمكمات :كىي المرحمة التي تمي مرحمة االحساس بالحاجة أك  .2

مف مصادر مختمفة النقص حيث يبدأ المستيمؾ في ىذه الحالة بالبحث عف المعمكمات 
مثؿ االصدقاء أك العائمة أك الجماعات المرجعية لمحصكؿ عمى طريقة لسد حاجتو اك 

 .اشباع رغباتو 
مرحمة تقييـ البدائؿ :كفي ىذه المرحمة يككف المستيمؾ قد حصؿ عمى المعمكمات الكافية  .3

شباع رغباتو كفي ىذه المرحمة يبدأ  عف الطرؽ التي يمكنو مف خالليا سد حاجاتو كا 
 المستيمؾ بغربمة ىذه المعمكمات كتقييـ البدائؿ التي يمكف أف يحصؿ عمييا .

يككف المستيمؾ قد قيـ جميع المخاطر التي يمكف أف  قرار الشراء :كفي ىذه المرحمة .4
تكاجيو نتيجة اختياره لمنتج معيف كخصكصا عند اختياره لشراء سمع مرتفع الثمف كتتأثر 

 ىذه المرحمة بعدة عكامؿ مثؿ الماركة كالمكزع كطريقة الدفع.
ة التي سيتـ ء :كىي مف أىـ مراحؿ القرار الشرائي كتمثؿ المرحممرحمة تقييـ ما بعد الشرا .5

فييا استخداـ السمعة كاالستفادة منيا كالحصكؿ عمى المنفعة كبالتالي تمثؿ ىذه المرحمة 
عممية المقارنة بيف المنفعة مف استخداـ السمعة كالتكمفة المادية التي تكبدىا المستيمؾ 
،فبعد أف يتـ شراء السمعة يشعر المستيمؾ بالرضا أك عدـ الرضا عف قرار الشراء الذم 

 أتخذه .
كتفسير كتحميؿ التصرفات  سمككوتكمف ضركرة دراسة سمكؾ المستيمؾ كخطكة حتمية في فيـ 

الشرائية كاالستيالكية لممستيمكيف، حيث اف قرارات الشراء ال تنبع مف حالة عفكية أك آنية، بؿ 
ىتماـ ىي تفاعؿ مشترؾ بيف المؤثرات الداخمية كالخارجية. كمع تزايد حدة المنافسة كدرجة اال

المستيمؾ النيائي، أصبح لممؤثرات التسكيقية الدكر الفعاؿ في استمالة القرار الشرائي لممستيمؾ 



55 
 

النيائي، حيث اف ىذه العكامؿ تقكده العتماد خطكات متسمسمة في اتخاذه لقرار الشراء، كتختمؼ 
الخطكات  ىذه الخطكات باختالؼ درجة تأثير كؿ مف العكامؿ عميو، لذلؾ فال بد مف أخذ ىذه

عداد االبحاث كالبرامج التسكيقية مف أجؿ التأثير عمى القرار الشرائي لممستيمؾ  بعيف االعتبار كا 
 كدفعو لشراء المنتجات الكطنية كاالستغناء عف المنتجات االسرائيمية كمقاطعتيا.

 

 :المقاطعة ثامنالمبحث ال
تاريخ المقاطعة ،نكاع المقاطعة أمركران بالمقاطعة ز عمى مفيكـ يركالت سيتـكفي ىذا المبحث ،

االقتصادية العربية كتطكرىا ،أىداؼ المقاطعة العربية ككسائميا ،االبعاد كالتأثيرات المصاحبة 
لممقاطعة ،االستيطاف كالمقاطعة ،االساليب اإلسرائيمية المعادية لممقاطعة ،االستراتيجية المالئمة 

عالمية لمقاطعة إسرائيؿ كسحب االستثمارات منيا لزيادة الحصة السكقية ،كفي النياية الحركة ال
 (.BDSكفرض العقكبات عمييا )

 : Boycottمفيوم المقاطعة   1.8.2.2
بأنيا "قاطع فالنان:ىجره .كالقكـ :امتنع عف التعاكف المقاطعة  جاء في المعجـ الكسيط تعريؼ

ـ ،كيقاؿ :قاطع معيـ .كحـر االتصاؿ بيـ اقتصاديان أك اجتماعيا كفؽ نظاـ جماعي مرسك 
 بضائعيـ كمنتجاتيـ ".
بأنيا "إجراء تمجأ إليو الدكلة أك ىيئاتيا كأفرادىا المشتغمكف  المقاطعةعرؼ عز الديف فكده 

بالتجارة لكقؼ العالقات التجارية مع دكلة أخرل كمنع التعامؿ مع رعاياىا بقصد الضغط 
 (15،ص.1979لرداـ،)ااالقتصادم عمييا ردان عمى ارتكابيا إلعماؿ عدكانية ".

بأنيا "الرفض كالتحريض عمى أف يككف ىناؾ تعامؿ تجارم أك  المقاطعةكعرؼ دكنالد لكسمنا 
اجتماعي مع مجمكعة معتدية أك أفراد ،كلزيادة التحديد فإف المقاطعة االقتصادية الدكلية ىي 

)جكدة لدكلة معينة ". كسيمة تمجأ إلييا دكلة أك أكثر )أك مكاطنكىا( سعيان إليجاد حرماف اقتصادم 

 (.38،ص.2006،
بأنيا "محاكلة مف جانب أك أكثر لتحقيؽ أىداؼ معينة مف خالؿ المقاطعة كقد عرؼ فيردماف  

 (Smith,& Li,2011,p.5)حث المستيمكيف إلى االمتناع عف شراء منتجات معينة في السكؽ ".
كنصيا  41 تحدة في المادةفي ميثاؽ األمـ المجراءات المقاطعة االقتصادية كقد كرد ذكر إ

"لمجمس األمف أف يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير التي ال تتطمب استخداـ القكات المسمحة 
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تدابير ،كيجكز أف يككف مف لتنفيذ قراراتو كلو أف يطمب إلى أعضاء األمـ المتحدة تطبيؽ ىذه ال
جكية كالبريدية كالبرقية كقؼ الصالت االقتصادية كالمكاصالت الحديدية كالبحرية كالبينيا 

 *كالالسمكية كغيرىا مف كسائؿ المكاصالت كقفا جزئيان أك كميان كقطع العالقات الدبمكماسية ".
فقد عرفيا ميغزؿ بأنيا " عقكبة تفرضيا مجمكعة مف  -مف الناحية القانكنية  –أما عف المقاطعة 

تأديبي أك زجرم مف دكلة ضد دكلة أخرل ،ارتكبت عمالن غير شرعي ،أك ىي تدبير  ىالدكؿ عم
أخرل ارتكبت ضدىا عمالن منافيا لمحؽ الدكلي .كفي ىاتيف الحالتيف تككف المقاطعة عمال 
مشركعان يقره القانكف الدكلي ،أما الغاية مف المقاطعة فتتراكح بيف الضغط حتى حصكؿ النتيجة 

ف جراء ذلؾ فقد تنحصر أك الحصار حتى سقكط كانييار الحكـ المطمكب معاقبتو أك تأديبو .كم
المقاطعة في بعض المياديف ،كمنع تسميح الدكلة المعتدية ،أك منع االستيراد منيا أك التجارة 

 (41،ص.2006)جكدة ،معيا ،كقد تذىب حتى إحكاـ الخناؽ االقتصادم أحكامان قاتالن."
كيعكد   Charles Cunningham Boycottمف اسـ الكابتف   Boycottكقد اشتؽ لفظ 

في ايرلندا حيث كاف الكابتف بكيككت ككيال لممتمكات  1880ىذا التعبير ألكؿ مرة عاـ ستعماؿ ا
(The Earl of Eme في مقاطعة مايك بايرلندا ،كفي ذلؾ العاـ رفض بكيككت تسمـ )

اإليجارات مف المستأجريف مما عرضو ىذا الرفض الى تيديد حياتو كقطعت عنو التجييزات 
 900بكيككت مف المستأجريف كحصارىـ إال بمعاكنة قكة عسكرية قكاميا  المنزلية ،كلـ يخمص

 1887جندم 6كمنذ ذلؾ الكقت أصبح ىذا المفظ شائعا في ايرلندا كخضع لمقانكف الجنائي لسنة 
 .(18،ص.1979)الرداـ ،،ثـ سرعاف ما انتقؿ الى لغات أجنبية عديدة 

 
 انىاع انمقاطعة :  ....2.8

االقتصادية تبعا لنطاؽ تطبيقيا أم مقاطعة داخمية كأخرل دكلية ،كتبعا يمكف تقسيـ المقاطعة 
لمجية التي تقررىا كتتكلى تنظيميا الى مقاطعة أىمية غير رسمية كمقاطعة رسمية كمقاطعة 

 (21،ص.1979)الرداـ ،جماعية تقررىا منظمة دكلية : 
 : المقاطعة من حيث نطاق تطبيقيا : أوالً 

ة مف حيث نطاؽ تطبيقيا كسريانيا أما اف تككف ضد فرد أك جماعة في اف المقاطعة االقتصادي
 داخؿ البمد ،أك تككف ضد بمد أخر كتبعان لذلؾ فيي أما اف تككف داخمية أك دكلية .

                                                           
. 1954مف ميثاؽ األمـ المتحدة الصادر بمدينة ساف فرانسيسكك في يكـ حزيراف /يكنيو  41المادة  *  
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تككف المقاطعة داخمية عندما يتقرر فرضيا كممارستيا مف قبؿ فرد المقاطعة الداخمية :  .1
خؿ حدكد ذلؾ البمد ،كىي في ىذه الحالة أك جماعة في بمد ضد فرد أك جماعة في دا

 تخضع لمقانكف الداخمي لمدكلة التي تمارس في اقميميا المقاطعة .
المقاطعة الدكلية : أما اذا فرضت المقاطعة ضد فرد أك جماعة أك بمد خارج حدكد  .2

 الدكلة فإنيا تككف مقاطعة دكلية كتخضع لمقانكف الدكلي العاـ .
 الجية التي تقررىا : : المقاطعة من حيث ثانياً 

أما مف حيث الجية التي تقرر المقاطعة كتنظـ تطبيقيا ،فيي إما اف تككف قد تقررت مف قبؿ 
الجماعات أك الييئات التجارية دكف تدخؿ الدكلة فتككف المقاطعة غير رسمية ،كأما اف تقررىا 

لية فتصبح مقاطعة السمطات الحككمية المسؤكلة فتككف المقاطعة رسمية ،أك تقررىا منظمة دك 
 جماعية .

المقاطعة االىمية : تككف المقاطعة أىمية غير رسمية )مقاطعة شعبية( حيف يفرضيا  .1
كيتكلى تطبيقيا االفراد أك الييئات غير الرسمية بدافع مف عكاطفيـ كحماسيـ الكطني 
يقاؼ  ،فيقرركا ايقاؼ التعامؿ بالبضائع كالمنتجات المستكردة مف الدكلة المعتدية كا 

 .رعاياىا معإلييا كاالمتناع عف التعامؿ التصدير 
المقاطعة الرسمية : كتككف المقاطعة رسمية عندما يتقرر فرضيا مف قبؿ سمطات الدكلة  .2

المسؤكلة ضد جماعات أك دكلة معتدية .كفي نطاؽ ىذه المقاطعة ينبغي التمييز  بيف 
 الحرب . المقاطعة الرسمية في كقت السمـ كالمقاطعة الرسمية في كقت

المقاطعة الجماعية التي تقررىا منظمة دكلية :اف المقاطعة تككف جماعية حيف تتكلى  .3
المنظمات الدكلية استنادا الى السمطة التي تستمدىا مف ميثاؽ المنظمة ،كجزاء يفرض 

 عمى الدكلة التي انتيكت الميثاؽ .
 (1،ص.1971، )بسيسك تاريخ المقاطعة االقتصادية العربية وتطورىا :  3.8.2.2

يمكف الفصؿ بيف مرحمتيف تاريخيتيف مرت بيا المقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيؿ .أكالىما 
العربية .فقد بدأت عمى المستكل الشعبي مع التي شكمت البداية التاريخية لممقاطعة االقتصادية 

ية بعد تأسيسيا، ـ ثـ امتدت الى المستكل الرسمي في إطار جامعة الدكؿ العرب 1936ثكرة سنة 
شركع مـ كتميزت ىذه المرحمة بككنيا رد فعؿ ل 1948كانتيت مع حرب فمسطيف في ايار )مايك(

المخطط االستيطاني الصييكني في فمسطيف بتنفيذ عممية استيطاف فمسطيف ييكديان ،كبناء 
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ككنيا صناعة ييكدية نامية ،فكانت المقاطعة العربية مجرد ردة فعؿ ليذه العمميات أكثر مف 
كسيمة مدركسة بطريقة عممية إلعاقة نمك الصناعة الييكدية ،كثانييما تمؾ التي بدأت بعد فترة 

ـ كتميزت بكجكد تخطيط معيف كتكفير جياز متكامؿ  1948مف انتياء حرب فمسطيف لعاـ 
 يعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المقاطعة االقتصادية العربية .

 المرحمة األولى :
لممقاطعة بمجكء الشعب العربي في فمسطيف الى مقاطعة المنتجات الييكدية  األكلىبدأت المرحمة 

ـ كذلؾ عمى المستكل الشعبي ،كبكازع كطني كاف بمثابة ردة فعؿ  1936خالؿ ثكرة سنة 
لمحاكالت االستيطاف الصييكني في فمسطيف كمحاكالت بناء صناعة ييكدية تساىـ في استيعاب 

ـ في فمسطيف .كلقد استمرت ىذه المقاطعة عمى المستكل الشعبي المياجريف الييكد مف دكؿ العال
الى أف احتكتيا جامعة الدكؿ العربية بعد تأسيسيا دعمان لمشعب العربي الفمسطيني في مكقفو مف 
المنتجات الييكدية ،كمشاركتو في اعاقة نمك الصناعات الييكدية .كتبع ذلؾ انشاء لجاف 

العربية كذلؾ بمكجب قرار مف مجمس الجامعة في دكرتو  طعة في كؿ مف فمسطيف كالدكؿالممق
ـ ،ككاف مف ميمات ىذه المجاف العمؿ عمى متابعة كتنفيذ  1946الرابعة في حزيراف )يكنيك(

 سياسة المقاطعة العربية لممنتجات الييكدية في فمسطيف .
كدية كذلؾ غير أف المقاطعة في مرحمتيا األكلى لـ تكف فعالة كلـ تعؽ نمك الصناعة اليي

المنتجات الصناعية مع عدـ التعرض لتركيزىا عمى الجانب السمبي الذم كاف يعني عدـ شراء 
لـ تدعـ الدكؿ العربية ايجابيان اجراءات المقاطعة كما .ك بعة الصناعة الييكدية في الخارج الى متا

 لـ تنفذ جميع احكاـ المقاطعة .
 المرحمة الثانية :

ـ(،  1948-مايك-انقطاع المقاطعة باندالع حرب فمسطيف )أيارانتيت المرحمة األكلى مف 
فقد أتخذ مجمس الجامعة العربية  ،كبدأت ممارسة المرحمة الثانية مف خالؿ جامعة الدكؿ العربية

ـ ،كبناءان عمى تكصية المجنة السياسية لمجامعة العربية ،قراران شامالن  1951في جمسة أيار )مايك(
قاطعة يككف مقره دمشؽ .كتشكؿ ىذه المكاتب كالمكتب الرئيسي الجياز بإنشاء مكتب رئيسي لمم

الذم يتكلى تخطيط شؤكف المقاطعة كمتابعتيا كتزكد بمجمكعة مف المكظفيف كالفنييف االكفاء في 
كؿ دكلة عربية ،كتتكلى كؿ دكلة تعييف مكظفي مكتبيا ،كيككف المكتب تابعا لمجية الرسمية 

بعض الدكؿ المكتب االقميمي لممقاطعة لكزارة االقتصاد ،كاتبعو البعض التي تعينيا .كقد اتبعت 
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بينما اتبعو البعض االخر لكزارة الدفاع ،كيمثؿ المكتب الرئيسي لممقاطعة المركز لكزارة المالية ،
الذم تتجمع لديو كؿ المعمكمات كالبيانات مف مختمؼ مكاتب المقاطعة ليقكـ بدكره بإبالغيا 

كتحميميا خاصة  إلسرائيؿالقميمية كيقكـ عمى متابعة العالقات االقتصادية الدكلية لبقية المكاتب ا
 ما يتعمؽ منيا بأىداؼ المقاطعة .

 أىداف المقاطعة العربية ووسائميا :  4.8.2.2
يمكف تمخيص اليدؼ االساسي مف كراء ايجاد مكاتب المقاطعة بالسعي الجاد لمقضاء عمى 

فيا كمنع نمكىا كازدىارىا ،كبالتالي فاف المقاطعة ىي إحدل اقتصاديات اسرائيؿ ،أك اضعا
كسائؿ العرب لمقاكمة الغزكة الصييكنية ،كالمقاطعة عمى ىذا ،ىي كسيمة ترمي الى احباط 
خطط الصييكنية العالمية بالسيطرة االقتصادية عمى اسكاؽ الكطف العربي كبالتالي انقاذ 

تجميد اقتصاديات  أخرل ات اإلسرائيمية ،كمف ناحيةالصناعات العربية الناشئة مف خطر الصناع
في  ةة التي غرزىا اعداء االمة العربياسرائيؿ كدفعيا نحك تدىكر حتى تستأصؿ ىذه الشكك

 (.86،ص.1975)اليندم ،صميـ كطنيا .
كلكف عف المقاطعة اف لممقاطعة كجياف ،أحدىما سمبي كاألخر ايجابي كالىما متمـ ؤ رأل المس

 :بو ارتباطا كثيقان  لألخر كمرتبط
 
 

  : أوال : الوجو السمبي من المقاطعة 
يا الى منع البمداف العربية مف الدخكؿ في عالقات لمقاطعة العربية في الكجو السمبي ترمي ال

اقتصادية مع اسرائيؿ بطريؽ مباشر أك غير مباشر ،كتحقيقا لذلؾ فقد تقدـ المكتب الرئيسي 
ة بتكصيات اقرىا مجمس جامعة الدكؿ العربية في دكراتو المختمفة باالشتراؾ مع المكاتب االقميمي

ككضعتيا البمداف العربية مكضع التنفيذ ،كما اقرىا مجمس الجامعة العربية في دكرتو الثانية 
ـ مشركع القانكف المكحد لمقاطعة اسرائيؿ ،الذم اعتمدتو  11/12/1954كالعشريف بجمسة 

 (84،ص.1979)الرداـ ،دييا . الدكؿ العربية فيما بعد قانكنا ل
عدـ التعامؿ مع اسرائيؿ بطرؽ مباشرة : كلتحقيؽ ىذا اليدؼ فقد كضعت مجمكعة مف  .1

االجراءات التي ترمي الى مراقبة كؿ مف كسائؿ النقؿ كالبيكت المالية كالمصارؼ كالحدكد 
 (6،ص.1971)بسيسك،البرية كالبحرية إلسرائيؿ مراقبة دقيقة لمنع أم تعامؿ مباشر معيا . 
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: كحيث أف مف المتكقع أف تمجأ اسرائيؿ الى  ةعدـ التعامؿ مع اسرائيؿ بطرؽ غير مباشر   .2
مف عدة طرؽ ،فقد كضعت لكؿ طريقة يمكف  ةمباشر ؽ غير التعامؿ مع الدكؿ العربية بطر 

أف تمجأ الييا اسرائيؿ مجمكعة مف التعميمات التي تكفؿ عدـ نجاح اسرائيؿ في ذلؾ ،كتمؾ 
 (6،ص.1971) بسيسك ،ي :الطرؽ ى

محاكلة الحصكؿ عمى بعض المنتجات العربية )خاصة الغذائية كاألكلية( بطريؽ غير - أ
 مباشر .

مف خالؿ تصريؼ التسمسؿ الى االقتصاد العربي كمحاكلة السيطرة عمى اسكاقو - ب
عادة بيعيا لمعرب أك بإضافة بعض عناصر انتاجية أجنبية  منتجاتيا لميناء اجنبي حر كا 

ة االىمية الى المنتجات االسرائيمية العادة بيعيا لمدكؿ العربية ،أك مف خالؿ السيطرة قميم
عمى االقتصاد العربي عف طريؽ رؤكس االمكاؿ الصييكنية ذات الجنسية غير االسرائيمية 
،أك مف خالؿ انشاء المصانع االسرائيمية في بعض البمداف االجنبية القريبة ،أك المساىمة 

 بية قائمة في ىذه البمداف .في شركات أجن
 
 : ثانيًا : الوجو االيجابي من المقاطعة 

تسعى المقاطعة العربية في الكجو االيجابي ليا الى تحقيؽ ثالثة أىداؼ ىي ،منع تدفؽ رؤكس 
االمكاؿ األجنبية الى اسرائيؿ ،منافسة اسرائيؿ في اسكاؽ صادراتيا ،ثـ عرقمة حصكليا عمى 

 (91،ص.1979)الرداـ ،زمة لصناعتيا .المكاد األكلية الال
غراء المكجكد فييا عمى اليرب  .1 منع رؤكس االمكاؿ األجنبية مف التدفؽ عمى اسرائيؿ كا 

منيا : تيدؼ ىذه السياسة الى عرقمة حصكؿ اسرائيؿ عمى رؤكس االمكاؿ االجنبية 
،أك التي تدخؿ إلييا لغرض االستثمار في اقامة المشركعات الصناعية أك التجارية 

مشركعات الخدمات ،كتيدؼ ايضا الى تشجيع رؤكس االمكاؿ االجنبية المكجكدة في 
اسرائيؿ باليرب منيا فأكصت مؤتمرات المقاطعة باف تقدـ البالد العربية ما امكنيا مف 
التسييالت كاإلعفاءات لمشركات االجنبية التي تستجيب لممقاطعة كتغمؽ فركعيا 

تنقميا الى احدل الدكؿ العربية كعمى حككمات الدكؿ كمصانعيا في فمسطيف المحتمة ك 
بي .أما تمؾ التي ال العربية تشجيع منتجات ىذه المصانع التي تقاـ  في أم بمد عر 

 (91،ص.1979.)الرداـ ،نصيبيا حظر التعامؿ معيا  فتستجيب فيكك 
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ربية كلذلؾ تكصي تعميمات المقاطعة البمداف الع منافسة اسرائيؿ في اسكاؽ صادراتيا : .2
بعقد اتفاقات تجارية مع اىـ الدكؿ التي تتعامؿ مع اسرائيؿ ،خاصة بمداف البحر 

،كذلؾ بيدؼ الحمكؿ محؿ اسرائيؿ في تمؾ االسكاؽ المتكسط كالتي إلسرائيؿ اسكاؽ فييا 
،كما تكصي بإنشاء صناعات عربية مماثمة لتمؾ التي تصدر اسرائيؿ منتجاتيا 

 (7،ص.1971)بسيسك،خارج .،كاستمرار إقامة المعارض في ال
عرقمة حصكؿ اسرائيؿ عمى المكاد األكلية الالزمة لصناعاتيا : كفي الحاالت التي تخفؽ  .3

المقاطعة في حرماف اسرائيؿ مف المكاد االكلية تسعى الدكؿ العربية في كضع العكائؽ 
ف العربية أماـ اسرائيؿ لترتفع اثماف تمؾ المكاد .كيتأتى ذلؾ بالعمؿ عمى أف تشترم البمدا

 (7،ص.1971)بسيسك، ىذه المكاد ،كىك ما يدعى بالمشتريات التحكيمية .
 (9،ص.2014)ماس ، :المصاحبة لممقاطعة  والتأثيراتاالبعاد   5.8.2.2

 : التأثيرات االقتصادية  أوال
مف المؤكد أف حممة مقاطعة المنتجات االسرائيمية ستحمؿ نتائج ايجابية ىامة عمى المستكييف 

دم كالمعنكم ،بالرغـ مف صعكبة الكصكؿ الى بيانات دقيقة عف المكاسب االقتصادية الما
 الناجمة ،كعف تأثيراتيا عمى القطاعات اإلنتاجية الفمسطينية كالمؤشرات االقتصادية الكمية .

كف االستدالؿ عمى التأثيرات االقتصادية مف خالؿ عدد مف المؤشرات ،كبشكؿ عاـ يطاؿ مكي
 صادم لممقاطعة الجكانب كالمجاالت التالية :التأثير االقت

أحد أىـ النتائج المتكقعة لحممة المقاطعة لممنتجات االسرائيمية ىك : االستثمار كالتشغيؿ -
البحث عف بديؿ محمي بالدرجة االكلى .كيستدعي تنامي الطمب عمى المنتجات المحمية 

ذم سينعكس عمى تراجع التكسع في حجـ االنتاج كضخ مزيد مف االستثمارات األمر ال
 مستكيات البطالة في االقتصاد .

العكائد الحككمية :كنتيجة لمتداعيات المصاحبة لممقاطعة مف المتكقع أف تتأثر خزينة الدكلة  -
،كسيككف التأثير باتجاىيف متعاكسيف فمف جية ستنخفض االيرادات نتيجة العامة الفمسطينية 

يمي كنتيجة لتراجع الكاردات مف إسرائيؿ .كمف تراجع حصيمة المقاصة مع الجانب االسرائ
كزيادة جية أخرل ،فأف التكسع في االنشطة االقتصادية كتحسف اداء االقتصاد المحمي 

رادات العامة )المباشرة ياالستيراد المباشر لمسمع غير االسرائيمية المنشأ سيعزز حصيمة اال
لألثريف المتعاكسيف(عمى اداء االقتصاد كغير المباشرة(.كيعتمد تقدير األثر المالي النيائي )
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الفمسطيني )االنتاج المحمي(كقدرة التجار كالمستكرديف الفمسطينييف عمى التكجو لالستيراد 
 جيزة االدارية الرسمية في الجكانب المالية كالسياسية .كفاءة األالى المباشر ،اضافة 

يادة الحصة السكقية لممنتج الحصة السكقية لممنتج المحمي :ستقكد المقاطعة حتما الى ز  -
الذم تسببو حمالت الكطني في االسكاؽ المحمية .كفي نفس الكقت زيادة حجـ الضرر 

المقاطعة لالقتصاد كالشركات االسرائيمية نتيجة انخفاض الحصة السكقية لمنتجاتيا في 
 السكؽ المحمي الفمسطيني .

جمالي بشكؿ ايجابي كممحكظ كنتيجة الناتج المحمي :مف المتكقع اف يتأثر الناتج المحمي اال -
مباشرة لمتطكرات كالتحسف في االداء االقتصادم ،كاف تنعكس ىذه التطكرات بتحقيؽ معدؿ 

.إذ أف التكسع في االنشطة االقتصادية كزيادة االستثمارات نمك حقيقي في الناتج المحمي 
اسرائيؿ ،تشكؿ عكامؿ  كالعكائد الحككمية )اإلنفاؽ الحككمي(كانخفاض فاتكرة االستيراد مف

 كمركبات أساسية في تركيبة الناتج المحمي .
 

 تمع الفمسطينيثانيًا :األبعاد االجتماعية والتربوية وثقافة االستيالك في المج
يستطيع المتتبع لمشأف الفمسطيني أف يممس التغيرات االجتماعية في المجتمع الفمسطيني التي 

ة ،كيتجمى أحد ابرز ىذه التغيرات بالتجاكب مف قبؿ رافقت العدكاف االخير عمى قطاع غز 
مختمؼ فئات المجتمع مع نداءات كحمالت المقاطعة لممنتجات االسرائيمية ،كبادر جزء كبير مف 
المستيمكيف الى التكقؼ بدرجات متفاكتة عف شراء أم منتج إسرائيمي .جزء ميـ مف ىذه الدكافع 

ة مع ما يحدث في قطاع غزة كترجـ المستيمككف ىذا مرتبط بالشعكر الكطني كتفاعميـ بإيجابي
الشعكر بالتفاعؿ الكبير مع حمالت المقاطعة .كتطكر اداء المستيمؾ الفمسطيني لتحكؿ بالتكازم 
مع فعؿ المقاطعة الى التركيز عمى دعـ المنتج الكطني .كيكمف التحدم االكبر ىنا اف يفضي 

اجراء تغيرات ايجابية بعيدة المدل في نمط  تفضيؿ السمع الكطنية الى ثقافة كاسعة كالى
 االستيالؾ أيضان .

 ثالثًا :التأثيرات عمى حركة مقاطعة السمع اإلسرائيمية في الخارج
أف نجاح حممة المقاطعة الفمسطينية لممنتجات االسرائيمية ،تشكؿ مدخالن أساسيان لتعميـ المقاطعة 

 االكركبية العالـ المختمفة ،كخصكصان الدكؿلممنتجات االسرائيمية كتكسيعيا لتنتشر في دكؿ 
باعتبارىا كجية أساسية لممنتجات الزراعية  كالصناعية االسرائيمية .كربما ىذا ما يعزز المخاكؼ 
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االسرائيمية بشأف مقاطعة الفمسطينييف لممنتجات االسرائيمية ،كالتي ستعزز النجاحات المتحققة في 
تثمارات منيا كفرض العقكبات عمييا ،كالبناء عمى لمقاطعة إسرائيؿ كسحب االس BDSحممة 

 ىذه االنجازات كاالستفادة مف األدكات المستخدمة .
 

  والمقاطعة : االستيطان  6.8.2.2
انطمقت الحركة الصييكنية في مشركعيا االستيطاني في الضفة الغربية مف عدة منطمقات 

ة الصييكنية لدكافعيا االستيطانية ،كحركتيا لمسيطرة عمى االرض عدة دكافع كقد ركجت الحرك
بشكؿ منتظـ سكاء عمى صعيد الثقافة الداخمية لممستكطنيف بإقناعيـ بأف ىذه االرض ىي أرض 
اآلباء كاألجداد ،أك في المحافؿ الدكلية مف خالؿ حصكليا عمى اعتراؼ دكلي بدكلة ليا في 

مف الناحية القانكنية كال مف  فمسطيف ،رغـ أنيا ال تمتمؾ أم مقكمات حقيقية لتمؾ الدكلة ال
حؽ ليا في االرض ،كىذا عمى ركة الصييكنية تيدؼ الى إثبات الالناحية االخالقية ،فدكافع الح

كمف أىـ الدكافع حساب الحؽ الفمسطيني في إقامة دكلتو المستقمة عمى أرضو التاريخية .
يخية ،االمنية ،كالدكافع الى جانب الدكافع الدينية كالتار  -الصييكنية مف كراء االستيطاف 

الدكافع االقتصادية ،فقد سنت اسرائيؿ الكثير مف القكانيف غير الشرعية التي تسمح –السياسية 
ليا باالستيالء عمى االراضي الفمسطينية كالسيطرة عمى كافة المصادر كالمكارد االقتصادية فييا 

لمستكطنات غير الشرعية بشكؿ .كتساىـ ىذه اخاصة فيما يتعمؽ بالمياه كالمنتجات الزراعية 
كبير في االقتصاد االسرائيمي سكاء مف خالؿ مساىمتيا المباشرة في التجارة الداخمية أك مف 

 *. خالؿ التصدير لمخارج
كمف ىنا فقد تعالت االصكات التي تنادم بمقاطعة منتجات المستكطنات االسرائيمية غير 

،كرد طبيعي عمى االنتياكات  1967حتمة بعد الشرعية القائمة عمى االراضي الفمسطينية الم
تيا في االنصياع لمقرارات كاالتفاقيات الدكلية ،بؿ كتمادييا في ىذه االنتياكات نعاالسرائيمية كت

 ،كمف انتقمت ىذه الدعكات الى دكؿ االتحاد االكركبي كدكؿ العالـ. 

                                                           
أرقاـ مف المصادر االسرائيمية حكؿ مساىمة المستعمرات في االقتصاد الكمي االسرائيمي ،أم في الناتج المحمي االجمالي أك  ال يتكفر *

OECD االستيالؾ الكمي أك االستثمار .كقد قامت منظمة التعاكف االقتصادم لمتنمية  بتشكيؿ لجنة مف المختصيف مف استراليا  
حث في اشكاليات االحصاءات االسرائيمية كتقدير الثقؿ االقتصادم لممناطؽ المحتمة ،أم الثقؿ كالنركيج كالمممكة المتحدة لمب

االقتصادم لمقدس الشرقية كالمستعمرات في اراضي الضفة الغربية كفي الجكالف ،كقد خمصت ىذه المجنة الى اف مساىمة المناطؽ 
(72،ص.2112(.)كنفاني ،كغيث ،1967)عمى حدكد العاـ % مف مساىمة إسرائيؿ 4الثالثة المذككرة سابقا تبمغ أقؿ مف   
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ؿ االتفاقيات التجارية المكقعة كيعد االتحاد االكركبي شريكا تجاريا رئيسيا إلسرائيؿ كذلؾ مف خال
مف مجمؿ التجارة الخارجية االسرائيمية ىي مع دكؿ  (%40)(،إذ أف 1995بيف الجانبيف عاـ )

،كىذا يبيف النشاط التجارم %(45)االتحاد االكركبي ،كفي المقابؿ بمغ حجـ الكاردات االسرائيمية 
ف العالقات التجارية كاالقتصادية تنـ عف كبالتالي حجـ العالقة التي تربطيما ،إذ أبيف الجانبيف 

عالقات سياسية كطيدة كرغـ ىذه العالقات إال اف االتحاد االكركبي كانت لو مكاقؼ تحسب لو 
 ابراىيـ)كالذم يمكف تفصيمو كما يمي : في مكضكع المنتجات التي تصدرىا المستكطنات ،

 (60،ص.2010،
  طنات الى دكؿ االتحاد خرقان مف قبؿ يعتبر االتحاد االكركبي تصدير منتجات المستك

الحككمات االسرائيمية كينطمؽ ىذا المكقؼ مف ككف المستكطنات ليست جزءان مف اسرائيؿ 
 كفؽ القانكف الدكلي .

  سؤاؿ استيضاحي مف  2500تقدمت دكؿ االتحاد االكركبي بقائمة شممت ما يقرب مف
المستكطنات ،كىذا يدؿ عمى اىتماـ ـ فيما يتعمؽ بمنتجات  2000عاـ الحككمة االسرائيمية 

 دكؿ االتحاد بيذا المكضكع .
  في الكقت الذم كقع فيو الجانباف عمى إلغاء الجمارؾ عمى المنتجات الصناعية طالب

ـ بفرض الضرائب عمى منتجات المستكطنات ،كىذا يؤكد  2000االتحاد االكركبي عاـ 
 مكقؼ دكؿ االتحاد االكركبي .

  ـ الى اسرائيؿ كلمضفة الغربية لتقييـ االجراءات الجمركية بيف  1988قدـ كفد اكركبي عاـ
االطراؼ جميعا كقد خمص الكفد في تقريره الى أف اسرائيؿ تصدر البضائع التي ال يتـ 

 .إنتاجيا داخؿ حدكدىا ،كذلؾ باإلشارة الى منتجات المستكطنات 
مميار دكالر ،إضافة  20ما يقارب كنتيجة ليذه المقاطعة االكركبية فقد تكبدت اسرائيؿ خسارة 

منشأة اقتصادية مقامة عمى أراضي الضفة الغربية ،باإلضافة الى  70الى اغالؽ ما يقارب 
 (2014، سميماف) عامؿ كعاممة مف كظائفيـ . 10000فصؿ ما يقارب 
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 االساليب االسرائيمية المعادية لممقاطعة :  7.8.2.2
بأسيا الشديد عمييا ،راحت تكجو إلييا نباؿ الحقد عندما شعرت إسرائيؿ بخطر المقاطعة ك 

كأساليب التجريح ،بؿ كاعدت الخطط كالبرامج التي تيدؼ الى شؿ حركتيا كالتشكيؾ في جدكاىا 
 كبتر فاعميتيا كالقضاء عمييا في النياية .

كتنكعت االساليب االسرائيمية التي تبغي النيؿ مف المقاطعة كحصر نشاطيا ،كمف ىذه 
 ب:االسالي

 حمالت الدعاية والتضميل  .1
تتفادل االحتكاؾ بيا بيا نيرانيا ،أخذت  كأحاطتعندما شعرت اسرائيؿ بخطكرة المقاطعة  

قكية كتتجنب بأسيا حتى ال تقع فريسة سيمة المناؿ في يدىا كانصرفت الى بناء اقتصادىا كت
المقاطعة في كزارة ة أنشئ مكتب خاص لمكافح 1963كفي العاـ  ،عالقتيا مع الدكؿ االكركبية

عاكدت المؤسسات الصييكنية نشاطيا المعتاد لممقاطعة  1985كفي العاـ  ،سرائيميةالخارجية اإل
،حيث شكمت الككالة الييكدية جيازان خاصان إلعداد الدراسات كالبرامج حكؿ كسائؿ المقاطعة 

قد لعبت الصحافة كلالعربية كنظميا كمبادئيا ،ككضع الخطط الالزمة لمحاربتيا كشؿ حركتيا .
االسرائيمية دكر بارز في التنبيو الى خطر المقاطعة كشحذ اليمـ كعبأت الجيكد لعكدة النشاط 
ليا كطالبت بتشكيؿ ىيئة تشترؾ فييا الكزارات المعنية كرجاؿ االعماؿ لمتصدم لممقاطعة 

منع التمييز ضد المصانع كالسعي إلصدار تشريعات في البالد المختمفة ل
 (152،ص.1993،)عبدالغني.الييكدية

الزالت اسرائيؿ الى اليـك تقـك بحمالت الدعاية كالتضميؿ ضد حممة المقاطعة كسحب ك 
االستثمارات كفرض العقكبات عمى اسرائيؿ كذلؾ مف خالؿ انتقادىا كاتياماتيا لمقائميف 

 كالمؤيديف لحمالت المقاطعة بمعادة الييكد كالسامية .
حممة المقاطعة الفرنسية النتقادات عديدة كاتيامات بمعادة الييكد  كمف االمثمة عمى ذلؾ "تعرض

 (2010تشريف الثاني  20 جريدة السفير ،عدد" .) كالسامية كالتشجيع عمى الحقد ضد اسرائيؿ
قرر كزير الخارجية االسرائيمي أفيغدكر ليبرماف كجراء تردم مكانة اسرائيؿ  2011كفي فبراير 

يتـ في  يابشكؿ غير مسبكؽ القياـ بخطكة تعتبر االكلى مف نكع لدل الرأم العاـ االكركبي
اكركبية بيدؼ تحسيف اطارىا استئجار خدمات شبكة مكاتب عالقات عامة في عشر دكؿ 
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)صحيفة يديعكت صكرة اسرائيؿ المزعزعة كمناىضة حممة المقاطعة التي تشف ضدىا في العالـ .

 (2011احرنكت ،

 
 استغالل النفوذ الصييوني  .2
االجتماعي السياسي ك  امت السمطات االسرائيمية كالمنظمات الصييكنية باستغالؿ نفكذىاق

كاالقتصادم لمحاربة المقاطعة العربية كمحاصرة نشاطيا ،حيث اعمنت المؤسسات الصييكنية 
تساند البالد العربية في مقاطعتيا  كقؼ تعامميا مع الشركات ككسائؿ النقؿ االجنبية التي

مف خالؿ التحريض عمى إيقاؼ التعامؿ كالتبادؿ التجارم مع الدكؿ العربية كعدـ  إلسرائيؿ كذلؾ
تحريض النقابات كالعماؿ عمى  تزيدىا بالمكاد الخاـ كاألكلية الالزمة في صناعاتيا كمف خالؿ 

مقاطعة السفف كالطائرات التابعة لمبالد العربية كمنع تقديـ الخدمات ليا احتجاجان عمى ما تتخذه 
دراجيا في القكائـ تمؾ  البالد مف اجراءات ازاء السفف كالطائرات التي تتعامؿ مع اسرائيؿ كا 

 (153،ص.1993)عبد الغني ، السكداء.
كالزالت اسرائيؿ تستغؿ نفكذىا سكاءن عمى الصعيد المحمي أك الدكلي كذلؾ مف خالؿ فرض 

لى اتخاذ إجراءات عقابية القكانيف التي تدعك الى حظر الدعكة لمقاطعة اسرائيؿ ،كقد ذىبت ا
كلي كالعالمي فأف اسرائيؿ تستنفر دضد مف يركج كيؤيد حمالت المقاطعة .كعمى الصعيد ال

عالميا ضد منتقدييا كمقاطعييا .  لكبياتيا كدبمكماسييا كا 
ضد معاداة السامية يمـز الخارجية االمريكية ـ تـ اصدار قانكف رئاسي امريكي  2012ففي 

)العرب اليـك معادية لمسامية حكؿ العالـ كتقكيـ مكاقؼ الدكؿ مف ىذه المسألة .بإحصاء االعماؿ ال

21/02/2012.)* 
أما عمى الصعيد المحمي كالداخمي ،فقد أقر الكنيست االسرائيمي مشركع قانكف يحظر الدعكة 
لمقاطعة إسرائيؿ ،كيحدد القانكف مفيكـ المقاطعة بأنو يشمؿ الدعكة لعدـ إقامة عالقات 

مؤسسة مف مؤسساتيا بما في ذلؾ  أم ادية أك ثقافية أك أكاديمية مع اسرائيؿ أكاقتص
 **(48،9/3/2011)عرب المستكطنات في الضفة الغربية كالجكالف .

 
 

                                                           
*
 http://bdsarabic.net/2012/02/page/2/ 
**
 http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=79070 
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 الضغط عمى الشركات العالمية لمتعامل مع اسرائيل .3
مية تعرضت بعض الشركات العالمية التي ليا عالئؽ كطيدة مع البالد العربية لضغكط إسرائي

تحديان ألنظمة المقاطعة  )إسرائيؿ(كصييكنية لحمميا عمى فتح فركع ليا في الدكلة العنصرية
 .(154،ص.1993)عبد الغني ، كضربان لمبادئيا .

 الضغط عمى الحكومات إلصدار تشريعات مضادة  .4
إثر فقد امتألت السمطات االسرائيمية كالمنظمات الصييكنية غيظان كحقدان مف المقاطعة العربية 

تأييد العالـ ليا كاالستجابة لمطالبيا العادلة ،كراحت تدبر المكائد ليا كتتربص بيا دكائر السكء 
كثير مف حككمات الدكؿ االكركبية كبرلماناتيا إلصدار التشريعات التي  ىكحاكلت الضغط عم

لزاـ شركاتو تندد بالمقاطعة كتقؼ عقبة في سب )عبد ا . بعدـ االستجابة لييؿ تحقيؽ أىدافيا كا 

 (155،ص.1993الغني ،

 تزوير وتقميد العالمات التجارية والماركات العالمية 
لجأت مصانع كشركات اسرائيمية الى تزكير ماركات عالمية مشيكرة بغية االلتفاؼ عمى قرار 

فقد لجأت مصانع كشركات المية كالمحمية .المقاطعة كلتتمكف مف تسكيؽ انتاجيا في االسكاؽ الع
لمستكطنات االسرائيمية كتحديدان المقامة عمى اراضي محافظة سمفيت عمى تصنيع تعمؿ في ا

مالبس رجالية كنسائية تحمؿ ماركات عالمية مشيكرة بغية االلتفاؼ عمى قرار مقاطعة 
،تشريف 4)دائرة شؤكف المغتربيف ،المنتجات االسرائيمية كلتتمكف مف تسكيقيا في االسكاؽ الفمسطينية .

 *(2014ثاني ،
ككشفت صحيفة االياـ عف دراسة تتعمؽ بقضايا االستيطاف كالقيكد عمى المزارعيف الفمسطينييف 

" لخداع  أف اسرائيؿ تسـ منتجات زراعية مف المستكطنات االسرائيمية بعبارة "صنع في فمسطيف
كانكف  27)صحيفة االياـ ،المستيمكيف كااللتفاؼ عمى حمالت مقاطعة منتجات المستكطنات .

 (2010،يالثان

  

                                                           
* http://bdsarabic.net/2014/11/ 
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 االغراق  .5

عمدت بعض الشركات االسرائيمية الى محاربة حمالت المقاطعة لممنتجات االسرائيمية عف 
طريؽ اغراؽ االسكاؽ المحمية بمنتجات مصانعيا بكميات كبيرة كبأشكاؿ متنكعة كبأسعار قميمة 

غكاء المستيمؾ الفمسطيني عمى شراء منتجاتيا .  كذلؾ بيدؼ اغراء كا 
 

 :إحالل الواردات:ستراتيجية المالئمة لزيادة الحصة السوقية اال  8.8.2.2
ابراىيـ ىنطش أف زيادة الحصة السكقية لممنتجات الكطنية ىك مركز اىتماـ  ستاذيرل اال

 .ف بمكاجية قضايا كتحديات التنميةالمؤسسات الفمسطينية ،الخاصة كالعامة ،ككافة الميتمي
االرتباط المباشر مابيف زيادة حصة المنتجات الكطنية  كاكتسب ىذا االمر اىتماما خاصان بسبب

في السكؽ المحمي كبيف مراكمة مقكمات صمكد المكاطف الفمسطيني عمى ارض الكطف في ظؿ 
االحتالؿ االسرائيمي ذم الطابع االستيطاني الذم يسعى القتالع الفمسطينييف مف كطنيـ. 

الفمسطينية كاالستغناء عف المنتجات كانطمقت دعكات تشجيع االقباؿ عمى شراء المنتجات 
سنكات االكلى لالحتالؿ .كخصكصا خالؿ الاالسرائيمية التي تكجد ليا بديؿ أك مستكرد منذ 

.كلكف الدعكات افتقرت آنذاؾ ألية ادكات أك آليات تنفيذ ما 1992-1987االنتفاضة االكلى 
زيادة النمك االقتصادم كزيادة عدا زيادة كعي المكاطنيف بأىمية االقباؿ عمى السمع الكطنية ل

 (i،ص2012)ىنطش ،فرص العمؿ كالتشغيؿ كالبقاء في الكطف .
كيرل المدافعيف عف ىذه استراتيجية إحالؿ الكاردات أنيا تحقؽ المنافع التالية : 

 (11،ص،2012)صبرم،
 .أنيا ضركرية لمدكؿ النامية كالتي لدييا صناعة بدائية مف أجؿ تحقيؽ التنمية الصناعية 
 . تحقؽ االكتفاء الذاتي مف السمع كالمنتجات الحساسة لممجتمع 
 .ضركرية لتحقيؽ التنمية كاالستفادة مف ميزات التصنيع المحمي كتطكيره 
 . ميمة لحماية الصناعة المحمية مف المنافسة غير العادلة التي تمارسيا الدكؿ المتقدمة 

محددات ،فإذا اختارت السمطة الفمسطينية إال اف تبني ىذه  االستراتيجية قد يصطدـ بعدد مف ال
 .(21،ص.2012)ىنطش، تبني ىذه االستراتيجية فيتطمب ذلؾ منيا دراسة :
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  االطار القانكني كاالتفاقيات التجارية الثنائية كالجماعية المنظمة لمتجارة الخارجية
الفمسطينية مف جانب مالءمتيا كاتساقيا مع فرض قيكد جمركية أك فنية عمى 

 كردات .المست
  درجة الحماية المطمكبة كأدكاتيا التي تضمف منافسة المنتجات المحمي لممنتجات

المستكردة .كانعكاس ىذه االجراءات عمى المستكل العاـ لألسعار كجكدة المنتجات 
 المحمية كمستكل الحياة كالرفاه االجتماعي لمفمسطينييف .

  كنكعان ،كقدرتو عمى منافسة المنتج  قدرة االنتاج المحمي عمى تغطية الطمب المحمي كمان
 المستكرد مف حيث الجكدة كالسعر حتى في ظؿ كجكد قيكد االستيراد .

 ستكردة في إجمالي تكمفة االنتاج الم تالمنتجات المحمية مف حيث مساىمة مدخال
 .االنتاج

  تأثيرات زيادة االنتاج المحمي لمصناعات التي ستعكض الكاردات عمى التشغيؿ ،القيمة
لمضافة ،الترابطات األمامية كالخمفية مع الصناعات المحمية األخرل ،أم المكاسب ا

 المحتممة مقارنة بالتكمفة .
 
الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منيا وفرض العقوبات عمييا   9.8.2.2

(BDS:) 
 ػممصطمحات التالية لكىي اختصار  BDSتشير الى الحممة الدكلية االقتصادية كالمعركفة بػ 

Boycott , Divestment , Sanctions   ـ . استجابة لنداء  2008يكليك  9كالتي بدأت في
المجتمع المدني الفمسطيني كالذم ناشد فيو ممثمك المجتمع المدني الفمسطيني منظمات المجتمع 

كتطبيؽ المدني ككؿ أصحاب الضمائر الحية في العالـ بفرض مقاطعة كاسعة عمى اسرائيؿ 
سحب االستثمارات منيا كفرض العقكبات عمييا حتى تفي بالتزاماتيا في االعتراؼ بحؽ الشعب 

في تقرير المصير ،كحتى تنصاع بالكامؿ لمقانكف الدكلي  –غير القابؿ لمتصرؼ -الفمسطيني 
 (face bookعمى مكقع التكاصؿ االجتماعي BDS)الصفحة الرسمية لحركة عف طريؽ :

 اء احتالليا كاستعمارىا لكؿ األراضي العربية كتفكيؾ الجدار .أكال ن : إني 
 . ثانيان : االعتراؼ بالحؽ األساسي بالمساكاة الكاممة لمكاطنييا العرب الفمسطينييف 
  194ثالثان :تطبيؽ حؽ العكدة بناءان عمى قرار األمـ المتحدة رقـ . 
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ات منيا كفرض العقكبات عمييا كأثبتت الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيؿ كسحب االستثمار 
سنكات قصيرة حافمة باالنتصارات ،بأنيا مف أكثر الطرؽ فاعمية لمتضامف الدكلي مع  9،خالؿ 

مف  ،ية في مناصرة شعكب العالـ لشعبناالشعب الفمسطيني ،حيث نجحت في إحداث نقمة نكع
إلى مبادرات فعالة لمحاسبة إسرائيؿ عمى انتياكاتيا لحقكؽ الشعب أشكاؿ تضامف رمزية 

 الفمسطيني .
ؿ االكنة االخيرة في المجاؿ األكاديمي كالثقافي كحتى قفزة نكعية خال  BDSكقد حققت حركة 

.فمف تبني أربع جمعيات اكاديمية في الكاليات المتحدة االمريكية لممقاطعة الشاممة االقتصادم 
بتعاد عدد كبير مف الفنانيف كالفرؽ الفنية عف المشاركة في الميرجانات اإلسرائيمية إلسرائيؿ كا

،كمقاطعة ستيفف ىككنغ ،أحد أىـ العمماء عمى كجو االرض اليـك لمؤتمر "رئاسي" اسرائيمي ،إلى 
تصاعد المقاطعة االقتصادية األكركبية لمشركات كالمؤسسات اإلسرائيمية العاممة في االراضي 

،باتت إسرائيؿ تشعر بعزلة غير مسبكقة ،كجاءت استطالعات  1967طينية المحتمة عاـ الفمس
( لتؤكد نجاح المقاطعة في كسب معركة BBCالرأم العاـ العالمي التي تجرييا بي.بي.سي )

القمكب كالعقكؿ في معظـ دكؿ العالـ ،حيث أظيرت نتائج السنكات األخيرة أف مكانة إسرائيؿ 
بشكؿ حاد ،بحيث باتت تنافس ككريا الشمالية عمى مكقع ثالث أسكء دكلة رت العالمية قد تقيق

 (1،ص.2014البرغكثي ، )البطمة ،كفي العالـ مف حيث الشعبية .

 

 
أما عن موقف إسرائيل من حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منيا وفرض العقوبات  -

 عمييا :
ة االسرائيمية أف ىذه التطكرات السمبية بدأت فقد أدركت كؿ مف الحككمة كالمؤسسة االقتصادي

تؤثر بشكؿ سمبي مممكس في االقتصاد االسرائيمي ،بؿ كباتت تيدد النظاـ االسرائيمي بأسره 
قررت الحككمة االسرائيمية أف حركة  2013،حسب تصريحات كبار المسؤكليف .ففي حزيراف 

الذم يجمع بيف االحتالؿ كاالستعمار  باتت تشكؿ تيديدان استراتيجيان ، لنظاميا BDSالمقاطعة 
مسؤكلية مجابية االستيطاني كالفصؿ العنصرم )األبارتيايد( ،كعمى أثره نقؿ رئيس الحككمة 

كزارة الشؤكف االجتماعية ،بعد أف فشمت كزارة الخارجية التي تكلت ىذه  ىحركة المقاطعة ال
 ركة المقاطعة عالميان .، في منع أك حتى إبطاء النمك المضطرد لح 2005الميمة منذ 
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شباط ،في اجتماع سرم خصصتو الحككمة كأجيزة االستخبارات االسرائيمية لكضع  9كفي 
 سرب االعالـ القرارات التالية : BDSاستراتيجية جديدة لمحاربة حركة 

 يا.شف حمالت دعائية ضد الحركة كناشطيمميكف شيكؿ إضافية ل 100رصد  -
 ئيمي ضد الحركة .تصعيد العمؿ اإلستخبارم اإلسرا -
مف خالؿ سف قكانيف تجـر المقاطعة في  BDSتصعيد الحرب القانكنية ضد  -

 البمداف الصديقة إلسرائيؿ كالكاليات المتحدة ككندا كأستراليا.
تناكؿ الباحث مكضكع المقاطعة باستفاضة كذلؾ باعتباره المتغير التابع في ىذه الدراسة كييدؼ 

الفة الذكر الى التعرؼ الى تاريخ المقاطعة كالمقاطعة العربية الباحث مف تناكؿ المكاضيع الس
السرائيؿ كذلؾ مف أجؿ االستفادة مف حمالت المقاطعة السابقة كلمتعرؼ عمى أىـ الجكانب التي 
يمكف أف يجنييا المجتمع الفمسطيني مف المقاطعة كذلؾ مف خالؿ محاصرة إسرئيؿ عمى 

قتصادية الفمسطينية لالقتصاد االسرائيمي كتكبيد إسرائيؿ الصعيد اإلقتصادم كتقميؿ التبعية اال
الخسائر االقتصادية مف خالؿ تقميؿ حصتيا السكقية في السكؽ الفمسطيني أما عمى الصعيد 
الفمسطيني فأف ىذه المقاطعة ستساىـ في تقكية كالرقي باالقتصاد الفمسطيني مف خالؿ زيادة 

ناتج المحمي نتيجة زيادة حصتيا السكقية كاالستحكاذ مساىمة المصانع كالشركات الكطنية في ال
عمى الحصة السكقية المقتطعة لمشركات كالمصانع االسرائيمية كما كستساىـ ىذه المقاطعة 
بزيادة االنتاج لدل الشركات الفمسطينية كبالتالي تشغيؿ رؤكس االمكاؿ الفمسطينية في مشاريع 

ؿ أيدم عاممة فمسطينية كبالتالي تقميؿ حجـ البطالة تخدـ االقتصاد الفمسطيني كىذا يتبعو تشغي
الفمسطينية، كمف أجؿ نجاح حمالت المقاطعة إلسرائيؿ فال بد مف التركيز عمى العكامؿ المؤثرة 
في قرار المستيمؾ الفمسطيني لممشاركة في ىذه الحمالت كالمتمثمة بعناصر المزيج التسكيقي 

لمنافسة المطمكب باإلضافة تناكؿ العكامؿ الكطنية السالفة الشرح كالرقي بيا الى مستكل ا
كاالجتماعية كالثقافية المؤثرة أيضا في قرار المستيمؾ الفمسطيني كالعمؿ عمى تعزيز ىذه 

 العكامؿ كاالستفادة منيا في إنجاح حمالت المقاطعة .
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 منيجية الدراسة :
كمصادر جمع  ،تبعيا الباحث إلعداد ىذه الدراسةي اىذا الفصؿ المنيجية المستخدمة التيتناكؿ 

 ،ة ،ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة، كصدقيا كثباتياالبيانات ،ككصؼ كتحديد مجتمع الدراس
 كأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث عمييا في تحميؿ الدراسة .

 أسموب الدراسة : 1.3 
نيج الكصفي التحميمي كالذم يعرؼ بأنو "كؿ منيج مرتبط الباحث في ىذه الدراسة عمى الم عتمدا

فالبحث الكصفي يقكـ بكصؼ ما ىك كائف كتفسيره  ،بظاىرة معاصرة بقصد كصفيا كتفسيرىا
كصفان دقيقان كيعبر عنو تعبيران كيفيان يصؼ الظاىرة كيكضح خصائصيا أك تعبيران كميان يعطينا 

)حمس حجميا كدرجات ارتباطيا مع الظكاىر األخرل "كصفان رقميان يكضح مقدار ىذه الظاىرة أك 

 (.175،ص.2006،

 مصادر جمع المعمومات :   2.3
 الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات : استخدـ

تجو الباحث في معالجة اإلطار النظرم لمبحث الى مصادر البيانات احيث المصادر الثانوية :
ة كاألجنبية ذات العالقة ،كالدكريات كالمقاالت الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربي

كالتقارير ،كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة باإلضافة الى البحث 
 كالمطالعة في مكاقع االنترنت المختمفة .

تجػػػػػػػػػو الباحػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػي معالجػػػػػػػػػة الجكانػػػػػػػػػب التحميميػػػػػػػػػة لمكضػػػػػػػػػكع حيػػػػػػػػػث االمصـــــــــادر االوليـــــــــة :
ت األكليػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ تصػػػػػػػػػػميـ االسػػػػػػػػػػتبانة كػػػػػػػػػػأداة رئيسػػػػػػػػػػية البحػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػى جمػػػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػػا

 لمبحث .
 مجتمع الدراسة :  3.3

"الضفة الغربية سميت ،مسطيني في محافظات الضفة الغربيةيتمثؿ مجتمع الدراسة بالمستيمؾ الف
% مف 21بالضفة الغربية لكقكعيا غرب نير االردف، كتشكؿ مساحة الضفة الغربية ما يقارب 

" )مكقع كيكيبيديا،  ²كـ 56860لتاريخية )مف النير الى البحر( أم حكالي فمسطيف ا مساحة
كيقتصر مجتمع  مميكف نسمة، 2.79كيبمغ عدد سكاف الضفة الغربية حكالي  المكسكعة الحرة(
بحيث تككف محافظة  "أريحا،الخميؿ ،بيت لحـ،القدس ،راـ اهلل ،محافظة نابمس "الدراسة عمى 

تمثؿ المحافظات  كبيت لحـ راـ اهلل كالقدس اتشماؿ كمحافظنابمس ممثمة لمحافظات ال
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الكسطى كمحافظة الخميؿ كالتي بدكرىا تمثؿ المحافظات الجنكبية باإلضافة الى محافظة 
أريحا كالتي بدكرىا تمثؿ منطقة االغكار ،كيكضح الجدكؿ األتي أعداد السكاف في ىذه 

 :ـ 2014الصادرة في العاـ  طينيالمحافظات تبعان إلحصاءات الجياز المركزم الفمس
 

 :التعداد السكاني لمحافظات الضفة الغربية مكضع الدراسة.(1.3)جدكؿ 
 التعداد السكاني حجـ التجمع  نكع التجمع  المحافظة

 
 محافظة نابمس

  2056680 مدينة 
3726621 

 
 1316129 ريؼ 
 356810 مخيـ 

 
 محافظة راـ اهلل كالبيرة

  1756540 مدينة 
3386383 

 
 1436183 ريؼ 
 196658 مخيـ 

 
 محافظة القدس

  3556759 مدينة 
4116640 



 456918 ريؼ 
 96963 مخيـ 

 
 محافظة بيت لحـ

  1746666 مدينة 
 476415 ريؼ  2106114

 156402 مخيـ 
 

 محافظة الخميؿ
  5836867 مدينة 

 826430 ريؼ  6684624
 17.950 مخيـ 

 
 محافظة أريحا

  266948 مدينة 
 116417 ريؼ  506762

 126398 مخيـ 
 260676767 المجمكع

 
% مف سكاف 74كبناءان عمى ىذه االحصاءات فإف سكاف ىذه المحافظات يشكمكف ما نسبتو 

الضفة الغربية ،كسيتـ استيداؼ الفئة العمرية القادرة عمى اتخاذ القرار الشرائي بشكؿ عقالني 
عامان كذلؾ حسب تعريؼ الجياز   18تـ استبعاد فئة االطفاؿ كالذيف تقؿ أعمارىـ عف م ،أ

المركزم لإلحصاء ،حيث عرؼ الطفؿ بأنو"كؿ إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشر مف عمره ما لـ 
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كتشكؿ ىذه الشريحة مف االعمار  *يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ ،بمكجب القانكف المطبؽ عميو "
.كذلؾ رغبة في استبعاد المستيمكيف  مجمكع السكاف في الضفة الغربية % مف45ما نسبتو 

صغار السف الذيف لـ يككنكا بعد اتجاىات كاضحة نحك السمع المتكافرة في االسكاؽ ،كبالتالي 
% مف السكاف كبناءان عمى ذلؾ فأف مجتمع الدراسة يقدر 55فأف الفئة المستيدفة تشكؿ 

 مميكف نسمة . 137.1بحكالي 
 عينة الدراسة   4.3

قاـ الباحث باختيار العينة الطبقية العشكائية الجغرافية مف مجتمع الدراسة ،كذلؾ نظران لكبر حجـ 
 (e,1976,p886nYama):قانكف التاليالتخداـ حيث تـ تحديد حجـ العينة باس مجتمع الدراسة،

  
 

       
 

  
         

                
     

 حجـ العينة =   
 = حجـ المجتمع   
 مستكل الداللة =  

مفردة مف مجتمع الدراسة بشكؿ  500كلزيادة نسبة الدقة كالثقة في النتائج فقد تـ أخذ 
يكضح نسب العينة  (2.3)الجدكؿ  يتناسب مع التكزيع الجغرافي لمجتمع الدراسة،
 ات محؿ الدراسة :مف مجتمع الدراسة لكؿ محافظة مف المحافظ

 
 
 

  

                                                           
مصطمحات الطفؿ ،رمز ، 2114الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني ،معجـ المصطمحات االحصائية المستخدمة في الجياز ، *

252،ن ص  2251المكضكع :  
 ىذه االحصائيات كفقان لمبياف الصحفي الصادر عف الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني في عشية يكـ الطفؿ الفمسطيني الذم  

.15/14/2114يصادؼ يـك السبت المكافؽ   
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 تكزيع حجـ العينة بالنسبة لمجتمع الدراسة . :  (2.3)جدكؿ 
التعداد  حجـ التجمع  نكع التجمع  المحافظة

 السكاني
النسبة 
المئكية 
لكؿ 

 محافظة 

النسبة 
المئكية 
لحجـ 
 التجمع 

حجـ 
 العينة 
لكؿ 

 محافظة 

حجـ 
العينة 
لكؿ 
 تجمع 

 
محافظة 
 نابمس

  2056680 مدينة 
3726621 

 

 
18% 

55%  
90 

55 
 31 %35 1316129 ريؼ 
 9 %10 356810 مخيـ 

 
محافظة راـ 
 اهلل كالبيرة

  1756540 مدينة 
3386383 

 

 
16% 

52%  
80 

42 
 33 %42 1436183 ريؼ 
 5 6% 196658 مخيـ 

 
محافظة 
 القدس

  3556759 مدينة 
4116640 


 
20% 

86%  
100 

86 
 11 %11 569184 ريؼ 
 3 %3 96963 مخيـ 

 
محافظة 
 بيت لحـ

  1476666 مدينة 
2106114 

 
10% 

70%  
50 

35 
 11 %22 476415 ريؼ 
 4 %8 156402 مخيـ 

 
محافظة 
 الخميؿ

  5836867 مدينة 
6684624 

 
33% 

85%  
165 

140 
 20 %12 826430 ريؼ 
 5 %3 17.950 مخيـ 

 
محافظة 
 أريحا
 كاألغكار

  266948 مدينة 
506762 

 
3% 

53%  
15 

8 
 3 %22 116417 ريؼ 
 4 %25 126398 مخيـ 

 500 500 ----- %100 260676767 المجمكع
 

 أداة الدراسة الرئيسية   5.3
تـ إعداد إستبانة حكؿ "أثر عناصر المزيج التسكيقي عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة 

 تجات االسرائيمية ". المن
 تتكون استبانة الدراسة من قسمين رئيسين ىما :

كىك عبارة عف السمات الشخصية عف المستجيب )الجنس ،المؤىؿ العممي  القسم األول :
 العمر ،مستكل دخؿ االسرة ،طبيعة العمؿ (. ،منطقة السكف،
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ـ مف أربعة مجاالت حيث يتككف ىذا القسكىك عبارة عف مجاالت الدراسة  القسم الثاني :
 : مكزعة عمى النحك االتي 

فقرات تدرس مدل استجابة المستيمؾ الفعمية لمقاطعة  6األكؿ :يتألؼ مف  لمجاؿا -
 المنتجات اإلسرائيمية .

فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت تدرس اتجاىات المستيمؾ  21الثاني :يتألؼ مف  مجاؿال -
 نتج اإلسرائيمي.الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لمم

فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت تدرس اتجاىات المستيمؾ  22الثالث :يتألؼ مف  مجاؿال -
 الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لممنتج الكطني.

فقرات تدرس تأثير البيئة المحيطة في تعزيز حمالت  13الرابع :يتألؼ مف  مجاؿال -
 مقاطعة المنتجات االسرائيمية .

فقرة كقد كانت االجابات عمى كؿ فقرة مف القسـ االكؿ مف  68مغ عدد فقرات أداة الدراسة كبذلؾ ب
فقرات القسـ الثاني فكانت كفؽ مقياس ليكرت  المقياس االسمي ،أما االجابة عمى االستبانة كفؽ

 الخماسي كالتالي :
 ( : جدكؿ مقياس ليكرت3.3جدكؿ )

 ض بشدةأرف أرفض محايد مكافؽ مكافؽ بشدة التصنيؼ
 1 2 3 4 5 الترميز

 
 صدق األداة وثباتيا   6.3    

 صدق األداة
كمػػػف ثػػػـ تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ أداة الدراسػػػة ، بتصػػػميـ االسػػػتبانة بصػػػكرتيا األكليػػػة الباحػػػث قػػػاـ

، الحػػظ مرفػػؽ كمجمكعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف ذكم االختصػػاص كالخبػػرة يفبعرضػػيا عمػػى المشػػرف
 ،كتـ تكزيػع العينػة االسػتطالعية كالخػركج بالنتػائج، ات حكليابدكا بعض المالحظكالذيف أ ،(4.5)

 ككفؽ ىذه المالحظات تـ إخراج االستبانة بصكرتيا النيائية.
لفقػػػرات مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ األداة أيضػػػان بحسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػكف 

  كالجداكؿ التالية تبيف ذلؾ:االستبانة مع الدرجة الكمية لألداة،
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مدل استجابة ( لمصفكفة ارتباط فقرات استبانة Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 4.3جدكؿ )
 المستيمؾ الفعمية لمقاطعة المنتجات االسرائيمية

 الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ 
1 1.628

**
 0.000 3 1.665

**
 0.000 5 1.421

**
 

0.000 

2 1.693
**
 0.000 4 1.636

**
 0.000 6 1.443

**
 

0.000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

اتجاىات ( لمصفكفة ارتباط فقرات استبانة Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 5.3جدكؿ )
 يني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لممنتج االسرائيميالمستيمؾ الفمسط

 الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ 
1 1.550

**
 0.000 8 1.608

**
 0.000 15 1.692

**
 

0.000 
2 1.587

**
 0.000 9 1.687

**
 0.000 16 1.532

**
 

0.000 
3 1.651

**
 0.000 10 1.707

**
 0.000 17 1.658

**
 

0.000 

4 1.609
**
 0.000 11 1.651

**
 0.000 18 1.586

**
 

0.000 
5 1.596

**
 0.000 12 1.680

**
 0.000 19 1.618

**
 

0.000 
6 1.580

**
 0.000 13 1.674

**
 0.000 20 1.566

**
 

0.000 
7 1.426

**
 0.000 14 1.672

**
 0.000 21 1.529

**
 

0.000 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

اتجاىات ( لمصفكفة ارتباط فقرات استبانة Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 6.3جدكؿ )
 المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لممنتج الكطني

 الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ  اإلحصائيةالدالة  Rقيمة  الرقـ  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ 
1 1.217

**
 0.000 9 1.429

**
 0.000 17 1.622

**
 

0.000 
2 1.650

**
 0.000 10 1.684

**
 0.000 18 1.625

**
 

0.000 
3 1.668

**
 0.000 11 1.611

**
 0.000 19 1.512

**
 

0.000 
4 1.579

**
 0.000 12 1.592

**
 0.000 20 1.518

**
 

0.000 
 الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ  الدالة اإلحصائية R قيمة الرقـ 
5 1.186

**
 0.000 13 1.652

**
 0.000 21 1.599

**
 

0.000 
6 1.655

**
 0.000 14 1.610

**
 0.000 22 1.615

**
 

0.000 
7 1.674

**
 0.000 15 1.547

**
 0.000    

8 1.647
**
 0.000 16 1.639

**
 0.000    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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تأثٌرالبٌئة استبانة( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 7.3جدكؿ )

 .المحٌطةفًتعزٌزحمالتمقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة

 الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ  الدالة اإلحصائية Rقيمة  ـ الرق الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ 
1 1.713

**
 0.000 6 1.823

**
 0.000 11 1.833

**
 

0.000 
2 1.774

**
 0.000 7 1.790

**
 0.000 12 1.772

**
 

0.000 
3 1.712

**
 0.000 8 1.759

**
 0.000 13 1.613

**
 

0.000 
4 1.807

**
 0.000 9 1.707

**
 0.000    

5 1.697
**
 0.000 10 1.805

**
 0.000    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

" مكجبة كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية كارتباط قكم بيف فقػرات Rحيث اتضح أف جميع قيـ "
االسػػتبانة، كاتضػػح كجػػكد داللػػػة احصػػائية فػػي جميػػػع فقػػرات االسػػتبانة كىػػػذا يػػدؿ عمػػى أف ىنػػػاؾ 

 داخمي بيف فقرات االستبانة. اتساؽ
 ألداة ثبات ا

 ، مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات، مف التحقؽ مف ثبات األداة الباحث قاـ
، ككانت النتيجة تشير الى تمتع ىذه االداة  لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا

 دكؿ التالي:كيظير ذلؾ في الج، بأغراض الدراسة بثبات يفي
 معامؿ الثبات لممجاالت نتائج(: 8.3جدكؿ )

 معامل الثبات القسم
 0.707 استجابة المستيمؾ الفعمية لمقاطعة المنتجات االسرائيمية

 0.917 اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لممنتج االسرائيمي
 0.899 التسكيقي لممنتج الكطني اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر المزيج

 0.937 تأثٌرالبٌئةالمحٌطةفًتعزٌزحمالتمقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة
 

 إجراءات الدراسة : 7.3
بعد قياـ الباحث مف التحقؽ مف اداة الدراسات كقياس صدؽ االداة كثباتيا كعرضيا عمى 

 مكضح سابقا في بند عينة الدراسة بحساب حجـ العينة حسب النمكذج ال المحكميف ،قاـ الباحث
 100استبانة كذلؾ بإضافة  500بتكزيع مفردة كقد قاـ الباحث  400حيث بمغ حجـ العينة 

عمى افراد عينة الدراسة حسب  استبانة لزيادة نسبة الثقة كالدقة في النتائج كقد كزعت االستبانة
استبانة لعدـ  14استثني منيا ك منيا  486تـ استرجاع  كقد ،سابقا( المكضح 2.3الجدكؿ رقـ )

% ،كقد 94.4أم ما نسبتو  500استبانة مف أصؿ  472اكتماليا ،أم اف ما خضع لمتحميؿ 
 لتحميؿ أداة الدراسة .  SPSSاعتمد الباحث برنامج الرـز االحصائية 
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحميل أداة الدراسة   8.3

مف صالحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أرقاما معينة( ،كذلؾ انات كالتأكد بعد جمع االستب
تمييدا إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة 
،كتحميؿ البيانات كفقا ألسئمة الدراسة كبيانات الدراسة ،كتـ المعالجة اإلحصائية لمبيانات 

 تـ  عمى مكافقة أك حصؿ ا)كذلؾ لتحديد درجات الفقرات كأييمباستخراج المتكسطات الحسابية 
مف قبؿ أفراد العينة( ،كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة )كذلؾ لمعرفة  يارفض

مدل انحراؼ إجابات أفراد العينة عف الفقرة( ،معامؿ االرتباط بيرسكف )كذلؾ لدراسة عالقة 
ذا ما كانت ىذه العالقة ايجابية أك سمبية  بعض المتغيرات المستقمة مع المتغير التابع ،كا 

" )كذلؾ T-testالمتغير التابع(، كاختبار " عمىباإلضافة الى معرفة قكة تأثير المتغير المستقؿ 
لفحص مدل صحة الفرضية تعزل لمتغير معدؿ كىذا المتغير يككف بمستكييف فقط مثؿ متغير 

" )كذلؾ لفحص مدل صحة ANOVAالتبايف األحادم " الجنس "ذكر ك أنثى "( ،كاختبار
المؤىؿ العممي الفرضية تعزل لمتغير معدؿ كىذا المتغير يككف ألكثر مف مستكييف مثؿ متغير 

)كذلؾ  Multiple Regression"(، كاستخداـ  دراسات عميا ،تكجييي أك أقؿ ،بكالكريكس "
بع كىؿ ىناؾ تأثير أصالن( ،كمعادلة الثبات لمعرفة أم المتغيرات أكثر تأثيران عمى المتغير التا

،كذلؾ باستخداـ كركنباخ ألفا )كذلؾ لمتأكد مف مدل ثبات أفراد العينة عمى فقرات اإلستبانة(
 *SPSS (Statistical Package For Social Sciences.)الرـز اإلحصائية 

 
 
 
 
 

  

                                                           
الذم يكضح الدالالت االحصائية المستخدمة . 3.5الحظ مرفؽ  *  
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 الفصل الرابع
 التحميل االحصائي لمدراسة

 

 

 مقدمة 
 كصؼ عاـ لعينة الدراسة   1.4
 نتائج أسئمة الدراسة    2.4
 تحميؿ فرضيات الدراسة    3.4
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 مقدمة 
التي تكصؿ إلييا الباحث عف مكضكع الدراسة كىك ، تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة

 أثر عناصر المزيج التسويقي عمى قرار المستيمك الفمسطيني في مقاطعة المنتجات"
" كبياف أثر كؿ مف  حالة تطبيقية عمى المنتجات الغذائية في الضفة الغربية-اإلسرائيمية

كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ ، المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة
الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد 

 رجات التالية:الد
*( :مفتاح درجة الفقرات .1.4جدكؿ )  

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متكسطة

 فأعمى 3.68 عالية

 
الى المتغيرات الديمغرافية  باإلضافةبعد جمع البيانات المتعمقة بالعكامؿ المستقمة كالعامؿ التابع 

ه البيانات لتكضيح العالقة بيف ىذه العكامؿ المستقمة كالعامؿ لممبحكثيف ،قاـ الباحث بتحميؿ ىذ
 التابع كذلؾ مف خالؿ استخداـ االساليب االحصائية السالفة الذكر.

 
 وصف عام لعينة الدراسة: 1.4

( كصؼ لعينة الدراسة حيث أظيرت النتائج ما 2.4يستعرض ىذا التحميؿ الكارد في جدكؿ رقـ )
 يمي:

  
  

                                                           
* http://www.macrothink.org/journal/index.php/jmr/article/viewFile/6137/5205 
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 كصؼ لعينة الدراسة( 2.4جدكؿ رقـ )
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 55.3 261 ذكر
 44.7 211 أنثى

 المؤىل العممي 
 23.3 110 تكجييي أك أقؿ 
 64.4 304 بكالكريكس 
 12.3 58 ماجستير 

 منطقة السكن 
 61.0 288 مدينة 
 25.0 118 قرية 
 14.0 66 مخيـ 

 العمر 

 24.6 116 21أقؿ مف 
 41.7 197 31-21مف 
 15.5 73 41-32مف 

 18.2 86 40أكثر مف 

 مستوى دخل االسرة 

 13.6 64 شيقؿ  2000أقؿ مف 
 3000-2000مف 

 26.5 125 شيقؿ 
 4000-3000مف 

 32.4 153 شيقؿ 
 4000أكثر مف 
 27.5 160 شيقؿ

 طبيعة العمل 

 19.3 91 طالب 
 37.1 175 مكظؼ 
 9.3 44 عامؿ 

 7.6 36 عامؿ في إسرائيؿ 
 13.8 65 ربة بيت 

 6.1 29 عاطؿ عف العمؿ 
 6.8 32 مصمحة خاصة 
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 كما يمي: وصف العينةكبعد النظر لمتحميؿ السابؽ يظير لنا 
في حيف بمغت %( 55.3)بما نسبتو لذككر يالحظ اف غالبية العينة ىـ مف ا الجنس فيما يخص

فقد كانت نسبو كما يمي: حصؿ كؿ لممؤىل العممي أما بالنسبة فقط.  (%44.7االناث )نسبة 
%( في حيف بمغت نسبة الحاصميف 23.3%( ك التكجييي أك أقؿ )64.4عمى ) البكالكريكسمف 

فيالحظ أف عينة الدراسة تكزعت بنسبة  لمنطقة السكنأما بالنسبة . %( 12.3عمى الماجستير )
%(عمى سكاف القرل في حيف بمغت نسبة 25.0)نسبتو سكاف المدف ك ما  عمى%(61.0)

عينة الدراسة  %( مف41.7)أظيرت النتائج أف  لمعمرأما بالنسبة . %(14.0سكاف المخيمات )
 21أقؿ مف سنو كأف حكالي ربع العينة ىـ مف الفئة العمرية  31-21تتركز في الفئة العمرية 

فقد بمغت نسبتيـ سنة  40أكثر مف ، في حيف أف مف أعمارىـ (%24.6)بما نسبتو  سنة
 أما بالنسبة %(1565سنة ) 41-32كبمغت نسبة مف ىـ في الفئة العمرية مف  (18.2%)

%( ىـ ممف يتركاح مستكل دخميـ بيف 32.4فقد تبيف أف ما نسبتو )لمستوى دخل االسرة 
شيقؿ  4000في حيف بمغت نسبة مف يتراكح مستكل دخميـ أكثر مف  2000-3000

%(كحصمت 26.5شيقؿ ) 3000-2000ة مف ىـ مستكل دخميـ بيف %( كبمغت نسب27.5)
طبيعة كمف ناحية %( 13.6عمى أقؿ نسبة حيث بمغت ) ؿشيق 2000نسبة مف ىـ أقؿ مف 

%( 19.3)ك  ي العينة ىـ مكظفيفمف إجمال%( 37.1)لعينة الدراسة، حيث يالحظ أف  العمل
%( مف العماؿ 7.3ك)لعماؿ ىـ مف ا %(9.3)%( مف ربات البيكت13.8ك) ىـ مف الطالب 
%( ىـ مف العاطميف 6.1%( ممف يمتمككف مصالح خاصة يعممكف بيا ك)6.8في اسرائيؿ ك)

 . عف العمؿ 
حتى نتمكف مف كصؼ أفراد عينة الدراسة كصفان دقيقان مف لقد تـ التطرؽ الى ىذه المتغيرات 

كيمكف ، ر بكؿ مستكياتوحيث كافة المتغيرات المستقمة كمعرفة النسب كالتكرارات لكؿ متغي
أنو تـ اختيار عينة عشكائية كغير متحيزة كممثمة لممجتمع كذلؾ ألف أفراد العينة كانكا مالحظة 

ناث ،مستكيات تعميـ مختمفة مف عدة مستكيات لكؿ متغير فكاف مجتمع الدراسة مف ذككر  كا 
 .....الخ.تكيات مختمفة مف طبيعة العمؿ ،مس،

  ة:نتائج أسئمة الدراس  2.4
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   1.2.4

 ؟  المستيمك الفمسطيني الفعمية لمقاطعة المنتجات االسرائيميةما مدى استجابة 
الستجابات أفراد ، التكرارات لبدائؿ الفقرات ككذلؾ النسبة المئكية لكؿ تكرارقاـ الباحث بحساب 
المستيمؾ الفمسطيني الفعمية ل استجابة مد عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عينة الدراسة عمى

 .(3.4. كذلؾ في الجدكؿ رقـ )لمقاطعة المنتجات االسرائيمية
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كالنسب المئكية لبدائؿ التكرارات الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مدل استجابة الفقرات (: التكرارات لبدائؿ 3.4جدكؿ )
 .ائيميةالمستيمؾ الفمسطيني الفعمية لمقاطعة المنتجات اإلسر 

ارفض  ارفض محايد مكافؽ مكافؽ بشدة المقياس الفقرات الرقـ
 بشدة

 15 62 80 156 159 التكرار أقاطع كؿ المنتجات االسرائيمية دكف استثناء . -1
 3.2 13.1 16.9 33.1 33.7 النسبة 

أقػػػػػاطع المنتجػػػػػات االسػػػػػرائيمية التػػػػػي ليػػػػػا بػػػػػديؿ محمػػػػػي  -2
 تشجيعا لممنتجات الكطنية .

 16 31 30 159 236 رار التك
 3.4 6.6 6.4 33.7 50 النسبة 

 19 39 59 146 209 التكرار  أقاطع منتجات المستكطنات اإلسرائيمية بشكؿ خاص. -3
 4 8.3 12.5 30.9 44.3 النسبة 

أشػػػػػػػارؾ فػػػػػػػي التػػػػػػػركيج لحمػػػػػػػالت مقاطعػػػػػػػة المنتجػػػػػػػات  -4
 االسرائيمية .

 16 48 160 151 97 التكرار 
 3.4 10.2 33.9 32 20.6 النسبة 

تكقفػػت عػػف المقاطعػػة لعػػدـ كجػػكد البػػديؿ المحمػػي الجيػػد  -5
 بديال ليا 

 42 109 112 159 50 التكرار 
 8.9 23.1 23.7 33.7 10.6 النسبة 

تكقفػػػػػػت عػػػػػػف المقاطعػػػػػػة ألف القػػػػػػائميف عمػػػػػػى حمػػػػػػالت  -6
 المقاطعة كالداعميف ليا تكقفكا عف المقاطعة.

 78 155 109 88 42 التكرار 
 

 16.5 32.8 23.1 18.6 8.9 النسبة 

%( مف أفراد عينة الدراسة يقاطعكف 66.8( أم ما نسبتو )315يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف )
المنتجات االسرائيمية كقد تكزعت ىذه النسبة تقريبا بالتساكم بيف مكافؽ بشدة كمكافؽ ،في حيف 

يمية التي ليا بديؿ محمي تشجيعا لممنتجات %( يقاطعكف المنتجات االسرائ83.7أف ما نسبتو )
%( 33.7بمكافؽ بشدة ك ) أجابكا%( 51الكطنية كقد تكزعت ىذه النسبة عمى النحك اآلتي )

%( يقاطعكف منتجات المستكطنات اإلسرائيمية بشكؿ 75.2بمكافؽ،في حيف أف ما نسبتو ) اأجابك 
%( 31.9مكافؽ بشدة ك) بكاأجا%( 44.3خاص كقد تكزعت ىذه النسبة عمى النحك اآلتي )

بمحايد عمى فقرة  أجابكا%( مف أفراد عينة الدراسة 33.9بمكافؽ ، في حيف أف ما نسبتو ) أجابكا
بمكافؽ  أجابكا%( 32كما نسبتو )التركيج لحمالت مقاطعة المنتجات االسرائيمية  فيأشارؾ 

د العينة أجابكا بمكافؽ %( مف أفرا33.7%( أجابكا بمكافؽ بشدة ، في حيف أف ما نسبتو )20ك)

%( كانت 46.8ك ) عف المقاطعة لعدـ كجكد البديؿ المحمي الجيد بديال لياتكقفت  عمى فقرة
تكقفت عف المقاطعة ألف القائميف عمى حمالت أجابتيـ بيف محايد كأرفض ،أما عف فقرة 

ض %( بالرف32.8نسبتو ) فقد أجاب ما المقاطعة كالداعميف ليا تكقفكا عف المقاطعة
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رفض بشدة في حيف أف الذيف تكزعت اجابتيـ بيف مكافؽ كمكافؽ بشدة فقد %(أجابكا بال16.5ك)
 بمحايد. %(أجابكا23.1%( ك)26.6)كانت نسبتيـ 

قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ك 
المستيمؾ الفمسطيني الفعمية لمقاطعة جابة مدل است عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى

 .(4.4. كذلؾ في الجدكؿ رقـ )المنتجات االسرائيمية
(:المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مدل استجابة المستيمؾ 4.4جدكؿ )

 .الفمسطيني الفعمية لمقاطعة المنتجات اإلسرائيمية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.045 4.20 أقاطع المنتجات االسرائيمية التي ليا بديؿ محمي تشجيعا لممنتجات الكطنية. 2
 عالية 1.124 4.03 أقاطع منتجات المستكطنات اإلسرائيمية بشكؿ خاص. 3
 عالية 1.133 3.81 أقاطع كؿ المنتجات االسرائيمية دكف استثناء . 1
 متوسطة 1.033 3.56 أشارؾ في التركيج لحمالت مقاطعة المنتجات االسرائيمية . 4
 متوسطة 1.154 2.86 تكقفت عف المقاطعة لعدـ كجكد البديؿ المحمي الجيد بديال ليا  5
تكقفت عف المقاطعة ألف القائميف عمى حمالت المقاطعة كالداعميف ليا تكقفكا  6

 عف المقاطعة .
 متوسطة 1.203 3.29

 متوسطة 0.67327 3.6268 الدرجة الكمية
 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
المستيمؾ الفمسطيني الفعمية لمقاطعة المنتجات استجابة الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

كىذا يدؿ *( 1.67( كانحراؼ معيارم )3.62)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف االسرائيمية
بدرجة  جاءت المستيمؾ الفمسطيني الفعمية لمقاطعة المنتجات االسرائيميةاستجابة أف عمى 

( 3( فقرات جاءت بدرجة عالية ك)3( أف )4.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ ).متكسطة
االسرائيمية التي ليا بديؿ محمي فقرات جاءت بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " أقاطع المنتجات 

(، كيمييا فقرة " أقاطع منتجات 4.20تشجيعا لممنتجات الكطنية " عمى أعمى متكسط حسابي )
 (.4.03المستكطنات اإلسرائيمية بشكؿ خاص " بمتكسط حسابي )

 
                                                           

تـ أخذ القيـ العكسية ليما عند اجراء التحميؿ باعتبارىا فقرات سمبية تؤثر بشكؿ سمبي  6،7مع األخذ بعيف االعتبار باف الفقرتيف رقـ  *
 عمى المقاطعة .
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كحصمت الفقرة " تكقفت عف المقاطعة ألف القائميف عمى حمالت المقاطعة كالداعميف ليا تكقفكا  
(، يمييا الفقرة " تكقفت عف المقاطعة لعدـ كجكد 3.29عف المقاطعة " عمى أقؿ متكسط حسابي )

 (.2.86البديؿ المحمي الجيد بديال ليا " بمتكسط حسابي )
لدل المستيمؾ الفمسطيني بضركرة مقاطعة  كقناعة كمف كجية نظر الباحث فأف ىنالؾ قابمية

كشكؿ مف أشكاؿ دعـ كتشجيع المنتج الكطني في حاؿ  المنتجات االسرائيمية دكف استثناء كذلؾ
كلذلؾ فإف عمى اصحاب الشركات كالمصانع المحمية العمؿ تكفر البديؿ المحمي الجيد كالمنافس 

كالتركيز عمى الرقي كالتميز بالمنتج الكطني مف خالؿ تكثيؼ البحكث التسكيقية لتطكير المنتج 
كاستثمار تكجيات المستيمكيف في إحالؿ كدعـ الكطني مف خالؿ عناصر المزيج التسكيقي 

المنتجات الكطنية كبديؿ لممنتجات االسرائيمية كالعمؿ عمى كسب ثقة المستيمؾ الفمسطيني بجكدة 
المنتج الكطني كقدرتو عمى منافسة المنتج االسرائيمي، كالبد أف تقكـ مؤسسات المجتمع المدني 

كثيؼ جيكدىا في التركيج لحمالت المقاطعة كدعكة العمؿ عمى تب كاألىميةكالمؤسسات الحككمية 
كالمؤتمرات المختمفة العمؿ كرش كيج ليذه المقاطعة مف خالؿ عقد المستيمكيف لممشاركة في التر 

كذلؾ ك تعزيز المنتج الكطني في  مسطيني بالمقاطعة كأىدافيا كأىميتياالتي تعرؼ المستيمؾ الف
 أثرىا عمى االقتصاد الفمسطيني .

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   2.2.4

 ؟  اتجاىات المستيمك الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسويقي لممنتج االسرائيميما 
التكرارات لبدائؿ الفقرات كالنسب المئكية ليذه  بحساب الباحث قاـعف ىذا السؤاؿ  لإلجابة

يارية الستجابات أفراد عينة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المع التكرارات، باإلضافة الى
اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر  عفالتي تعبر االستبانة  مجاالت الدراسة عمى

 . اإلسرائيميالمزيج التسكيقي لممنتج 
التكرارات لبدائؿ الفقرات قاـ الباحث بحساب ي ما يخص مجاؿ جكدة المنتجات اإلسرائيمية، فف

تعبر  التي االستبانة فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى، ارككذلؾ النسبة المئكية لكؿ تكر 
كذلؾ في الجدكؿ رقـ . مجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه جكدة المنتج االسرائيمي عف
(5.4). 
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دل استجابة كالنسب المئكية لبدائؿ التكرارات الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مالفقرات (: التكرارات لبدائؿ 5.4جدكؿ )
 .تجاه جكدة المنتج االسرائيمي المستيمؾ الفمسطيني 

موافقالمقٌاسالسؤالالرقم

بشدة

ارفضارفضمحاٌدموافق

بشدة

152229493111التكرارتتمتعالسلعاالسرائٌلٌةبجودةعالٌةفًاالنتاج.-1

32.248.511.46.62.3النسبة

االسرائٌلٌةأصبحتأثقبجودتهابعدتجربتًللمنتجات-2

أكثر.

811811118218التكرار

17.238.123.517.43.8النسبة

أتوجهلشراءالمنتجااتاسسارائٌلٌةألنجودتهااأف ال-3

مقارنةبالمنتجاتالفلسطٌنٌة.

721559311939التكرار

15.332.819.723.98.3النسبة

رائٌلٌةتتمتااعبشااكلومنذاارجااةابوسااهلةالساالعاالساا-4

االستخدام.

722181155117التكرار

15.346.224.411.63.6النسبة

تتاوفرالمنتجاااتاالسارائٌلٌةبأصاانااوأحجااممتنوعااة-5

ومتعددة.

89251824111التكرار

18.953.117.48.52.1النسبة

ٌاااانللمناااتجاسسااارائٌلًتتصاااامعلومااااتبطاقاااةالب-6

بالو وح.

711941216919التكرار



14.841.125.414.64.1النسبة

 

%( مف أفراد عينة الدراسة يؤيدكف 81.7( أم ما نسبتو )381يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف )
تقريبا فكرة أف المنتجات االسرائيمية تتمتع بجكدة عالية في االنتاج كقد تكزعت ىذه النسبة 

%(،في حيف أف ما نسبتو 32.2%(ك)48.5بالتساكم بيف مكافؽ بشدة كمكافؽ عمى التكالي )
%( زادت ثقتيـ بجكدة المنتجات االسرائيمية بعد تجربتيا كقد تكزعت ىذه النسبة عمى 55.3)

بمكافؽ بشدة ،في حيف أف نتائج فقرة  أجابكا%( 17.2بمكافؽ ك ) أجابكا%( 38.1النحك اآلتي )
جو لشراء المنتجات االسرائيمية الف جكدتيا افضؿ مقارنة بالمنتجات الفمسطينية جاءت أتك 

بمكافؽ ك ما نسبتو  أجابكا%( مف أفراد عينة الدراسة 32.8متضاربة حيث أف ما نسبتو )
 أجابكا%( مف أفراد عينة الدراسة 46.2رفض ،في حيف أف ما نسبتو )الب أجابكا%( 23.9)

ك ما نسبتو  " االستخداـسمع االسرائيمية تتمتع بشكؿ كمنظر جذاب كسيمة بمكافؽ عمى فقرة "ال
تتكفر المنتجات االسرائيمية بأصناؼ كأحجاـ متنكعة "بمحايد ،كعف فقرة  أجابكا%( 24.4)

،في حيف كمكافؽ بشدة أفراد عينة الدراسة بمكافؽ مف %( 72ما نسبتو ) فقد أجاب "كمتعددة
كعف بمحايد . أجابكا%( 17.4ما نسبتو )ك فض كالرفض بشدة الر ب%( 10.6ما نسبتو ) أجاب

%( 55.9فقرة "تتصؼ معمكمات بطاقة البياف لممنتج االسرائيمي بالكضكح" فقد أجاب ما نسبتو )
 %( بارفض كأرفض بشدة .18.6بمكافؽ كمكافؽ بشدة في حيف أجاب ما نسبتو )
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معيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ال كاالنحرافاتكقاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية 
عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف مجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه جكدة المنتج 

 .(6.4اإلسرائيمي ،كذلؾ في الجدكؿ رقـ )
ستيمؾ (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ اتجاىات الم6.4جدكؿ )

 .الفمسطيني تجاه جكدة المنتج االسرائيمي

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.949 4.02 تتمتع السمع االسرائيمية بجكدة عالية في االنتاج . 1
 عالية 0.920 3.78 تتكفر المنتجات االسرائيمية بأصناؼ كأحجاـ متنكعة كمتعددة.   5
 متوسطة 0.989 3.59 االسرائيمية تتمتع بشكؿ كمنظر جذاب كسيمة االستخداـ. السمع 4
 متوسطة 1.040 3.48 تتصؼ معمكمات بطاقة البياف لممنتج اإلسرائيمي بالكضكح . 6
 متوسطة 1.082 3.47 بعد تجربتي لممنتجات االسرائيمية أصبحت أثؽ بجكدتيا أكثر.  2
ية ألف جكدتيا أفضؿ مقارنة بالمنتجات أتكجو لشراء المنتجات اإلسرائيم 3

 الفمسطينية .
 متوسطة 1.208 3.23

 متوسطة 0.78142 3.5953 الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
المنتج  مجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه جكدةالستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

( كىذا يدؿ عمى 1.78( كانحراؼ معيارم )3.59)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أفاالسرائيمي 
 .متكسطةبدرجة  جاء مجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه جكدة المنتج االسرائيميأف 

( فقرات جاءت 4( أف فقرتيف جاءتا بدرجة عالية ك)7.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " تتمتع السمع االسرائيمية بجكدة عالية في االنتاج " عمى أعمى 

(، كيمييا فقرة " تتكفر المنتجات االسرائيمية بأصناؼ كأحجاـ متنكعة 4.02متكسط حسابي )
(. كحصمت الفقرة "  أتكجو لشراء المنتجات اإلسرائيمية ألف 3.78كمتعددة " بمتكسط حسابي )

(، يمييا الفقرة " 3.23تيا أفضؿ مقارنة بالمنتجات الفمسطينية " عمى أقؿ متكسط حسابي )جكد
 (.3.47بعد تجربتي لممنتجات االسرائيمية أصبحت أثؽ بجكدتيا أكثر " بمتكسط حسابي )

 سرائيمي في يرل الباحث مف خالؿ تحميؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه جكدة المنتج اإل
( أف جكدة المنتجات االسرائيمية تحظى بثقة المستيمؾ الفمسطيني 6.4-5.4ابقيف )الجدكليف الس

ىـ العكامؿ في التأثير اميا، حيث تعتبر ىذه العكامؿ مف أمف حيث جكدتيا كتنكع أصنافيا كأحج
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قبؿ الشركات عمى قرار المستيمؾ في التفضيؿ بيف المنتجات كىذا ما يجب التركيز عميو مف 
يمؾ الفمسطيني ال بد مف التركيز عمى ىذه العكامؿ مف أجؿ كسب ثقة المستالفمسطينية إذ 

كما ال حظ الباحث أيضا اف تجربة المستيمؾ الفمسطيني لممنتج اإلسرائيمي  ،بالمنتج الفمسطيني
تزيد مف ثقتو بجكدتيا بشكؿ أكبر إال أف ىذه الفقرة )بعد تجربتي لممنتجات االسرائيمية أصبحت 

رغـ الثقة العالية التي يتمتع بيا المنتج االسرائيمي مف  ثر( جاءت بدرجة متكسطةأثؽ بجكدتيا أك
كجية المستيمؾ الفمسطيني كما جاء في الفقرة االكلى )تتمتع السمع االسرائيمية بجكدة عالية في 

ثر الكبير لمتركيج الذم تتمتع بو األحيث جاءت بدرجة عالية، كىنا يرل الباحث  االنتاج(
كىذه االسرائيمية فالمستيمؾ الفمسطيني يثؽ الى درجة كبيرة بجكدة المنتجات االسرائيمية المنتجات 

ج تعتبر فرصة لممنتِ الثقة قد تتزعزع بعد تجربة المستيمؾ ليذه السمع ،كبالتالي فأف ىذه النقطة 
تككيف صكرة إيجابية لدل المستيمؾ الفمسطيني عف مف خالؿ  استغاللياالفمسطيني كعميو 

تجات المحمية كجذب المستيمكيف الفمسطينييف الذيف يثقكف بجكدة المنتجات االسرائيمية الى المن
ال بد مف أف يقـك أخرل ميمة  تجربة المنتجات الكطنية ككسب ثقتيـ بيا، كما أف ىناؾ فرصة

المنتج الفمسطيني باستغالليا كىي عدـ كضكح بطاقة البياف بالنسبة لو كصعكبة استخداميا كىذا 
كبالتالي يصعب عمى يجة أف غالبية بطاقات البياف لممنتجات االسرائيمية تكتب بالمغة العبرية نت

كما كيالحظ الباحث اف التكجو لشراء . استخدامياالمستيمؾ الفمسطيني فيما كفيـ طريقة 
تكسطة كقد مالمنتجات االسرائيمية ذات الجكدة الفضؿ مقارنة بالمنتجات الكطنية جاءت بدرجة 

(ارتفاع اسعارىا مقارنة 1عمى أقؿ متكسط حسابي كيمكف رد ذلؾ لعدة اسباب أىميا: ) حصمت
 (حمالت المقاطعة الكطنية لممنتجات االسرائيمية.2بالمنتجات الكطنية )

التكرارات لبدائؿ الفقرات ككذلؾ النسبة قاـ الباحث بحساب كعف أسعار المنتجات االسرائيمية، 
مجاؿ  عفتعبر  التي االستبانة فقرات ات أفراد عينة الدراسة عمىالستجاب، المئكية لكؿ تكرار

 .(7.4كذلؾ في الجدكؿ رقـ ). اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه اسعار المنتج االسرائيمي
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تيمؾ تجاىات المسالستجابات أفراد عينة الدراسة الكالنسب المئكية لبدائؿ التكرارات الفقرات (: التكرارات لبدائؿ 7.4جدكؿ )
 .الفمسطيني تجاه اسعار المنتجات االسرائيمية

ارفض  ارفض محايد  مكافؽ مكافؽ بشدة المقياس  السؤاؿ الرقـ
 بشدة

تدفع أسعار عالية لمسمع اإلسرائيمية بػدؿ الجػكدة العاليػة  -1
 التي تحصؿ عمييا.

 24 77 110 181 80 التكرار
 5.1 16.3 23.3 38.3 16.9 النسبة 

 71 142 117 114 28 التكرار  منتجات اإلسرائيمية تتناسب مع مستكل دخمي.أسعار ال -2
 15.0 30.1 24.8 24.2 5.9 النسبة 

تقدـ الشركات اإلسرائيمية عركض سعريو مغرية تدفعني  -3
 لشراء منتجاتيا.

 41 137 107 127 60 التكرار 
 8.7 29.0 22.7 26.9 12.7 النسبة 

ائيمية خصكمات كتخفيضات سعريو تقدـ الشركات اإلسر  -4
 تجذبني لشراء منتجاتيا .

 45 132 104 130 61 التكرار 
 9.5 28.0 22.0 27.5 12.9 النسبة 

تقػػػدـ الشػػػركات كالمحػػػاؿ اإلسػػػرائيمية آليػػػات دفػػػع ميسػػػرة  -5
 تدفعني لإلقباؿ عمى الشراء منيا.

 62 140 133 95 42 التكرار 
 13.1 29.7 28.2 20.1 8.9 النسبة 

%( مف أفراد عينة الدراسة يركف 38.3( أم ما نسبتو )181يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف )
أف ما  حيف أنيـ يدفعكف أسعار عالية لمسمع اإلسرائيمية بدؿ الجكدة التي يحصمكف عمييا في

مف أفراد عينة الدراسة أف  %(30.1%( كانت اجاباتيـ محايد ، كيرل ما نسبتو )23.3نسبتو )
جابكا بمكافؽ أالذيف  ميـ في حيف كانت نسبةاإلسرائيمية تتناسب مع مستكل دخ ر المنتجاتأسعا
أفراد عينة  مف %(29ما نسبتو ) أفبمحايد ،في حيف مف  أجابكا%( 24.8%( ك)24.2)

تدفعيـ لشراء منتجاتيا ك  سعريوالدراسة ال يركف أف الشركات االسرائيمية تقدـ عركض 
،في حيف تضاربت %( 22.7نسبة مف أجابكا بمحايد )ككانت ( يركف غير ذلؾ 26.9%)

تقدـ الشركات اإلسرائيمية خصكمات كتخفيضات االجابات بيف أفراد عينة الدراسة عمى فقرة "
 أجابكا%( 27.5رفض ك)أجابكا بال%( 28" حيث أف ما نسبتو )لشراء منتجاتيا يـسعريو تجذب

 كالمحاؿ اإلسرائيمية ال تقدـ آليات دفع ميسرةالشركات  %( أف29.7بمكافؽ ،كيرل ما نسبتو )
 %( كانت إجابتيـ محايدة .28.2في حيف أف ما نسبتو ) لإلقباؿ عمى الشراء منيا يـتدفع
 
بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  الباحث قاـك 

ات المستيمؾ الفمسطيني تجاه اسعار المنتجات مجاؿ اتجاى عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى
 (.8.4كذلؾ في الجدكؿ رقـ ) االسرائيمية .
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تجاىات المستيمؾ الفمسطيني (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ال8.4جدكؿ )
 .تجاه اسعار المنتجات االسرائيمية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
النحراف ا

 المعياري
 الدرجة

تدفع أسعار عالية لمسمع اإلسرائيمية بدؿ الجكدة العالية التي تحصؿ  1
 عمييا.

 متوسطة 1.105 3.46

تقدـ الشركات اإلسرائيمية عركض سعريو مغرية تدفعني لشراء  3
 منتجاتيا.

 متوسطة 1.189 3.06

ني لشراء تقدـ الشركات اإلسرائيمية خصكمات كتخفيضات سعريو تجذب 4
 منتجاتيا .

 متوسطة 1.205 3.06

تقدـ الشركات كالمحاؿ اإلسرائيمية آليات دفع ميسرة تدفعني لإلقباؿ  5
 عمى الشراء منيا.

 متوسطة 1.162 2.82

 متوسطة 1.151 2.76 أسعار المنتجات اإلسرائيمية تتناسب مع مستكل دخمي. 2
 متوسطة 0.86739 3.0318 الدرجة الكمية

الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  يالحظ مف
اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه اسعار المنتجات الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

( كىذا يدؿ 1.86( كانحراؼ معيارم )3.13)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف االسرائيمية 
 .متكسطةجاءت بدرجة  الفمسطيني تجاه اسعار المنتجات االسرائيميةاتجاىات المستيمؾ أف عمى 

( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطة. كحصمت 9.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
الفقرة " تدفع أسعار عالية لمسمع اإلسرائيمية بدؿ الجكدة العالية التي تحصؿ عمييا " عمى أعمى 

فقرة " تقدـ الشركات اإلسرائيمية عركض سعريو مغرية تدفعني  (، كيمييا3.46متكسط حسابي )
لشراء منتجاتيا " كالفقرة " تقدـ الشركات اإلسرائيمية خصكمات كتخفيضات سعريو تجذبني لشراء 

(. كحصمت الفقرة " أسعار المنتجات اإلسرائيمية تتناسب مع 3.06منتجاتيا " بمتكسط حسابي )
(، يمييا الفقرة " تقدـ الشركات كالمحاؿ 2.67سابي )مستكل دخمي " عمى أقؿ متكسط ح

 (.2.82اإلسرائيمية آليات دفع ميسرة تدفعني لإلقباؿ عمى الشراء منيا " بمتكسط حسابي )
( أف المستيمؾ الفمسطيني يبرر 8.4-7.4يرل الباحث مف خالؿ تحميؿ الجدكليف السابقيف )

لمجكدة العالية التي يتمتع بيا المنتج االسرائيمي  ر عالية لممنتجات االسرائيمية كنتيجةدفعو ألسعا
كىذا ما يؤمف بو المستيمؾ بشكؿ عاـ عند تقييمو لممنتجات كاتخاذه القرار الشرائي فيك يرل اف 

ر المنخفضة تعكس االسعار العالية لممنتجات تعكس الجكدة العالية كعمى النقيض فاف االسعا
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ج الفمسطيني الى ىذا الصعيد ال بد مف أف يتنبو المنتِ لمنتجات، كعمى المستكل المتدف لجكدة ا
ضركرة كضع اسعار تتناسب كالجكدة التي يمثميا المنتج. كيرل المستيمؾ الفمسطيني أف أسعار 
المنتجات االسرائيمية ال تتناسب مع مستكل دخمو فقد حصمت ىذه الفقرة عمى أقؿ متكسط 

لمستيمؾ الفمسطيني يقبؿ عمى شراء ىذه (، إال أف ا8.4حسابي كما يظير بالجدكؿ رقـ )
ىذه الشركات العركض السعرية المغرية التي تقدميا الخصكمات كالتخفيضات ك المنتجات نتيجة 

جيف كالشركات كالتي تدفعيـ لشراء منتجاتيا، كفي ىذه الحالة يرل الباحث أف عمى المنتِ 
ل دخؿ المستيمؾ الفمسطيني الفمسطينية أف تقكـ بكضع استراتيجيات تسعيرية تتناسب كمستك 

كعركض  سعريوكالعمؿ عمى جذب المستيمؾ الفمسطيني مف خالؿ تقديـ تخفيضات كخصكمات 
تجذب المستيمؾ الفمسطيني لشراء المنتجات الكطنية، كالبد اف تتناسب ىذه العركض مف حيث 

الجكدة الجكدة كالسعر بحيث ال تككف ىذه العركض عمى المنتجات ذات المستكل المتدف مف 
كالمنتجات التي شارؼ تاريخ صالحيتيا عمى االنتياء، فمف خالؿ تجربة الباحث الخاصة فانو 

حياف عمى المنتجات قدـ العركض السعرية في غالبية األيرل أف الشركات كالمحاؿ الفمسطينية ت
فاف  ذات المستكيات المتدنية مف الجكدة كالتي شارؼ تاريخ صالحيتيا عمى االنتياء، كبالتالي

 ىذه العركض قد تزعزع ثقة المستيمؾ بيذه المنتجات .
التكرارات لبدائؿ الفقرات قاـ الباحث بحساب أما فيما يخص التركيج لممنتج اإلسرائيمي، فقد 

تعبر  التي االستبانة فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى، ككذلؾ النسبة المئكية لكؿ تكرار
كذلؾ في . الفمسطيني تجاه عنصر التركيج لممنتجات االسرائيميمجاؿ اتجاىات المستيمؾ  عف

 .(9.4الجدكؿ رقـ )
تجاىات المستيمؾ الستجابات أفراد عينة الدراسة الكالنسب المئكية لبدائؿ التكرارات  الفقرات (: التكرارات لبدائؿ9.4جدكؿ )

 الفمسطيني تجاه عنصر التركيج لممنتجات االسرائيمية.
موافقمقٌاسالالفقرةالرقم

بشدة

أرفضأرفضمحاٌدموافق

بشدة

تجاااةبالحماااالتالتروٌجٌاااةللمنتجااااتاسسااارائٌلٌة-1

انتباهً.

5815811111629التكرار

12.333.523.524.614.6النسبة

أهاااااتمبمشااااااهدةالعاااااروضالتروٌجٌاااااةللمنتجاااااات-2

االسرائٌلٌة.

357511818569التكرار

7.415.922.939.214.6النسبة

تعرضالمنتجاتاسسرائٌلٌةفًالمحالتبشكلجٌد-3

وٌلفتالنذرلها.

661871139125التكرار

14.139.621.819.35.3النسبة

تلعبالعروضالتروٌجٌةللمنتجاتاالسرائٌلٌةدور-4

كبٌرفًاتخاةقراريالشرائً.

4813111213744التكرار

11.227.823.729.19.3النسبة

ٌروجصاحبالمحالالتجااريللب اائعاالسارائٌلٌة-5

وٌحاولاقناعًبشرائها.

368912215571التكرار

7.618.925.832.814.8النسبة



94 
 

 أجابكا%( 33.5( مف افراد عينة الدراسة أم ما نسبتو )158يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف )
في حيف اف  انتباىيـعمى فقرة الحمالت التركيجية لممنتجات اإلسرائيمية تجذب  مكافؽب
رفض عمى فقرة بال%( 39.2بمحايد ، كأجاب ) أجابكا%( 23.5رفض ك)أجابكا بال%( 24.6)

%( يكافقكف عمى اف العرض 39.6أىتـ بمشاىدة العركض التركيجية ،في حيف أف ما نسبتو )
مفت نظرىـ إلييا ،كتضاربت االجابات عمى فقرة تمعب ييمية في المحاؿ الجيد لممنتجات االسرائ

ما الشرائي حيث أجاب  رارالعركض التركيجية لممنتجات االسرائيمية دكر كبير في اتخاذ الق
( اف أصحاب المحاؿ %32.8رفض ،كأكد ما نسبتو )%( بال29%(بمكافؽ ك )27.8نسبتو )

%( جاءت 26.5مية كيحاكلكف إقناعيـ بشرائيا في حيف أف )التجارية ال يرّجكف لمبضائع االسرائي
 إجاباتيـ بمكافؽ كمكافؽ بشدة .

بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  الباحث قاـك 
كؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التركيج  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى
 (.11.4كذلؾ في الجدكؿ رقـ ). جات اإلسرائيميةلممنت

تجاىات المستيمؾ الفمسطيني (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ال11.4جدكؿ )
 .تجاه عنصر التركيج لممنتجات اإلسرائيمية

 الرقم

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.105 3.38ضالمنتجاتاسسرائٌلٌةفًالمحالتبشكلجٌدوٌلفتالنذرلها.تعر3

 متوسطة 1.129 3.21تجةبالحمالتالتروٌجٌةللمنتجاتاسسرائٌلٌةانتباهً.1

اتخاة4 فً كبٌر دور االسرائٌلٌة للمنتجات العروضالتروٌجٌة تلعب

قراريالشرائً.

 متوسطة 1.162 3.00

اقناعًٌرو5 وٌحاول االسرائٌلٌة للب ائع التجاري المحل صاحب ج

بشرائها

 متوسطة 1.156 2.72

 متوسطة 1.137 2.62أهتمبمشاهدةالعروضالتروٌجٌةللمنتجاتاالسرائٌلٌة.2

 متوسطة 0.87590 2.9864 الدرجة الكلية

فات المعيارية يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرا
اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التركيج الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

( كىذا 1.87( كانحراؼ معيارم )2.98)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف لممنتجات اإلسرائيمية
 جاء اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التركيج لممنتجات اإلسرائيميةأف يدؿ عمى 

 .متكسطةبدرجة 
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( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطة. كحصمت 10.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
الفقرة "  تعرض المنتجات اإلسرائيمية في المحالت بشكؿ جيد كيمفت النظر ليا " عمى أعمى 

ية انتباىي " (، كيمييا فقرة " تجذب الحمالت التركيجية لممنتجات اإلسرائيم3.38متكسط حسابي )
(. كحصمت الفقرة " أىتـ بمشاىدة العركض التركيجية لممنتجات 3.21بمتكسط حسابي )

(، يمييا الفقرة " يركج صاحب المحؿ التجارم 2.62االسرائيمية " عمى أقؿ متكسط حسابي )
 (.2.72لمبضائع االسرائيمية كيحاكؿ اقناعي بشرائيا " بمتكسط حسابي )

لمتركيج دكر كبير في التأثير أف ( 10.4-9.4لجدكليف السابقيف )يالحظ الباحث مف خالؿ ا
عمى سمكؾ المستيمؾ الفمسطيني الشرائي، إذ اف طريقة عرض المنتجات االسرائيمية بشكؿ جيد 
كممفت لمنظر يجذب المستيمؾ الفمسطيني لشراء ىذه المنتجات كما أف العركض التركيجية عمى 

تخاذ المستيمؾ الفمسطيني لقراره الشرائي، كفي ىذا الصدد ىذه المنتجات تمعب دكر كبير في ا
عمى الشركات الكطنية أف تركز عمى طريقة عرض منتجاتيا في المحاؿ الفمسطينية بطريقة جيدة 

كالبد مف تكثيؼ تنافس فييا المنتجات االسرائيمية كأف تركز عمى العركض التركيجية التي تقدميا 
 يكضع عمىية، فمف كجية نظر الباحث فإف المنتجات التي االعالف عف ىذه العركض التركيج

تزيد مف ثقة المستيمؾ بيذه العركض، كيرل الباحث ضركرة عمؿ العركض بيانات غالفيا 
عمى تكعية أصحاب المحاؿ التجارية بإفراغ  كاألىميةالمؤسسات الفمسطينية الحككمية منيا 

ة القائميف عمى جذب ىذه العركض، محالتيـ مف المنتجات كالعركض االسرائيمية كمحارب
 ممنتجات الكطنية .تركيجية ل بالتكازم مع تكعيتيـ بضركرة تقديـ عركض كحمالت
التكرارات لبدائؿ الفقرات قاـ الباحث بحساب كفيما يخص عنصر التكزيع لممنتج اإلسرائيمي، 

تعبر  التي االستبانة تفقرا الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى، ككذلؾ النسبة المئكية لكؿ تكرار
كذلؾ في . مجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التكزيع لممنتجات االسرائيمي عف

 (.11.4الجدكؿ رقـ )
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تجاىات كالنسب المئكية لبدائؿ التكرارات الستجابات أفراد عينة الدراسة الالفقرات (: التكرارات لبدائؿ 11.4جدكؿ )
 عنصر التكزيع لممنتجات االسرائيمية. المستيمؾ الفمسطيني تجاه

موافقالمقٌاسالسؤالالرقم

بشدة

ارفضارفضمحاٌدموافق

بشدة

أحصلعلىالمنتجااتاسسارائٌلٌةفاًكالاالوقاات-1

ودونانقطاع.

651519911157التكرار

13.831.821.121.412.1النسبة

522147611832التكرارمنأيمكان.أستطٌعشراءالمنتجاتاالسرائٌلٌة-2

11.143.216.122.96.8النسبة

أستطٌعالوصوللنقاطالبٌعاالسرائٌلٌةبكالساهولة-3

.

4213111413362التكرار

8.927.822.128.213.1النسبة

تقدمالشركاتاالسرائٌلٌةخدماةالتوصاٌللمنتجاتهاا-4

.

287815814167التكرار

5.916.533.529.914.2النسبة

أساااتطٌعالتواصااالماااعمنااادوبًووكاااالءالشاااركات-5

االسرائٌلٌةبسهولةوٌسر.

3155132153111التكرار

6.611.728.132.421.4النسبة

حصمكف %( ي31.8(مف أفراد عينة الدراسة أم ما نسبتو )150يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف )
بمكافؽ  أجابكا%( 43.2عمى المنتجات االسرائيمية في كؿ االكقات كدكف انقطاع ،في حيف أف )

 أجابكا%(33.5،كأف ما نسبتيـ )لمنتجات االسرائيمية مف أم مكاف أستطيع شراء ا عمى فقرة
 أجابكا% (29.9كأف ما نسبتو )تقدـ الشركات االسرائيمية خدمة التكصيؿ لمنتجاتياعمى فقرة 

أستطيع التكاصؿ مع فقرة رفض عمى بال أجابكا%( 32.4في حيف أف ما نسبتو )، رفضبال
بمحايد كأف ما  أجابكا%( 28كاف ما نسبتو ) الشركات االسرائيمية بسيكلة كيسرمندكبي كككالء 

 %( أرفض بشدة .21.4نسبتو )
ت أفراد عينة الدراسة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابا الباحث قاـك 

مجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التكزيع  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى
 (.12.4كذلؾ في الجدكؿ رقـ ). لممنتجات اإلسرائيمية

فمسطيني تجاىات المستيمؾ الال(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 12.4جدكؿ )
 .تجاه عنصر التكزيع لممنتجات اإلسرائيمية

 الرقم

المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.137 3.29أستطٌعشراءالمنتجاتاالسرائٌلٌةمنأيمكان.2

 متوسطة 1.245 3.14أحصلعلىالمنتجاتاسسرائٌلٌةفًكلاالوقاتودونانقطاع.1

 متوسطة 1.198 2.91الوصوللنقاطالبٌعاالسرائٌلٌةبكلسهولة.أستطٌع3

 متوسطة 1.087 2.70تقدمالشركاتاالسرائٌلٌةخدمةالتوصٌللمنتجاتها.4

بسهولة5 االسرائٌلٌة الشركات ووكالء مندوبً مع التواصل أستطٌع

وٌسر.

 متوسطة 1.144 2.50

 متوسطة 0.88763 2.9068 الدرجة الكمية
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يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التكزيع لممنتجات الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

( كىذا يدؿ عمى 1.88( كانحراؼ معيارم )2.91)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف اإلسرائيمية
بدرجة  جاء تجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التكزيع لممنتجات اإلسرائيميةاأف 

 .متكسطة
. كحصمت متكسطة( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة 12.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

(، 3.29" عمى أعمى متكسط حسابي )أستطٌعشراءالمنتجاتاالسرائٌلٌةمنأيمكانالفقرة " 
" بمتكسط حسابي  أحصلعلىالمنتجاتاسسرائٌلٌةفًكلاالوقاتودونانقطاعرة " كيمييا فق

أستطٌعالتواصلمعمندوبًووكالءالشركاتاالسرائٌلٌةبسهولة(. كحصمت الفقرة " 3.14)

خدمة(، يمييا الفقرة " 2.50" عمى أقؿ متكسط حسابي ) وٌسر االسرائٌلٌة الشركات تقدم

 (.2.70" بمتكسط حسابي )التوصٌللمنتجاتها
( أف بإمكاف المستيمؾ الفمسطيني 12.4-11.4يرل الباحث مف خالؿ الجدكليف السابقيف )

الحصكؿ عمى المنتجات االسرائيمية مف أم مكاف كدكف انقطاع، كتمعب ىذه العكامؿ دكر كبير 
تيمكيف كتكفرىا في قرار المستيمؾ الشرائي فكجكد المنتجات في االماكف التي يتكاجد فييا المس

بالكميات المطمكبة كدكف انقطاع يعزز ثقة المستيمؾ بيذه المنتجات، في حيف أف ىذه العكامؿ 
تضر في مصمحة المقاطعة الفمسطينية كتعيؽ ىدفيا، كمف ىنا يرل الباحث ضركرة إفراغ 
ية المحاؿ التجارية مف ىذه المنتجات كالعمؿ عمى استبداليا بمنتجات كطنية ذات جكدة عال

كأسعار مناسبة، كضركرة استغالؿ عامؿ عدـ قدرة المستيمؾ الفمسطيني الكصكؿ الى مناطؽ 
كؿ مباشر الى المستيمؾ البيع االسرائيمية بسيكلة كعدـ قدرة كصكؿ المنتج االسرائيمي بش

مف خالؿ استقطاب المكزعيف كالمندكبيف الفمسطينييف الذيف يعممكف مع  الفمسطيني، كذلؾ
 سرائيمية لمعمؿ لدل الشركات الفمسطينية كتقديـ العركض كالتسييالت الالزمة لذلؾ .الشركات اال

كفيما يمي يقدـ الباحث تمخيص الستجابات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي 
لممنتج اإلسرائيمي مف خالؿ ايراد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 

عناصر المزيج التسكيقي لممنتج اإلسرائيمي السالفة الذكر. مف خالؿ فمسطيني تجاه المستيمؾ ال
 (.13.4الجدكؿ رقـ )
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(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى اتجاىات المستيمؾ 13.4جدكؿ )
 الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لممنتج االسرائيمي.

 لرقما

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.78142 3.5953اتجاهاتالمستهلكالفلسطٌنًتجاهجودةالمنتجاالسرائٌلً 1

 متوسطة 0.86739 3.0318اتجاهاتالمستهلكالفلسطٌنًتجاهاسعارالمنتجاتاالسرائٌلٌة 2

 متوسطة 0.87590 2.9864صرالتروٌجللمنتجاتاسسرائٌلٌةاتجاهاتالمستهلكالفلسطٌنًتجاهعن 3

 متوسطة 0.88763 2.9068اتجاهاتالمستهلكالفلسطٌنًتجاهعنصرالتوزٌعللمنتجاتاسسرائٌلٌة 4

 متوسطة 0.68738 3.1522 الدرجة الكلية

رية يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيا
اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

( كىذا 1.68( كانحراؼ معيارم )3.15)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف لممنتج االسرائيمي
 ياتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لممنتج االسرائيمأف يدؿ عمى 

اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه جكدة المنتج . كلقد حصؿ مجاؿ متكسطةجاءت بدرجة 
اتجاىات المستيمؾ يميو مجاؿ ( ،3.59كمقداره ) متكسط حسابياالسرائيمي عمى أعمى 

اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه كيميو مجاؿ ، الفمسطيني تجاه اسعار المنتجات اإلسرائيمية
اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه مجاؿ ،في حيف حصؿ نتجات اإلسرائيمية عنصر التركيج لمم

 (.2.90عمى أقؿ متكسط حسابي كمقداره )عنصر التكزيع لممنتجات اإلسرائيمية 
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:   3.2.4
 ؟  اتجاىات المستيمك الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسويقي لممنتج الوطنيما 
التكرارات لبدائؿ الفقرات كالنسب المئكية ليذه  بحساب الباحث قاـعف ىذا السؤاؿ  جابةلإل

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  التكرارات، باإلضافة الى
اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر  عفالتي تعبر االستبانة  مجاالت الدراسة عمى

 الكطني.تسكيقي لممنتج المزيج ال
التكرارات لبدائؿ الفقرات ككذلؾ قاـ الباحث بحساب في ما يخص مجاؿ جكدة المنتج الكطني، 

 عفتعبر  التي االستبانة فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى، النسبة المئكية لكؿ تكرار
 .(14.4ي الجدكؿ رقـ )كذلؾ ف. كطنيمجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه جكدة المنتج ال
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تجاىات كالنسب المئكية لبدائؿ التكرارات الستجابات أفراد عينة الدراسة ال الفقرات التكرارات لبدائؿ: ( 14.4جدكؿ )
 المستيمؾ الفمسطيني تجاه جكدة المنتج الفمسطيني.

موافقالمقٌاسفقرةالالرقم

بشدة

ارفضارفضمحاٌدموافق

بشدة

لمنتجاتالمحلٌةعلىقراريفًتؤثرمواصفاتا-1

مقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة.

132187616923التكرار

28.139.612.914.64.9النسبة

4114716111123التكرارالمنتجاتالمحلٌةتتمتعبدرجةعالٌةمنالجودة.-2

8.731.133.921.44.9النسبة

احتٌاجااااتورتبااااتكااالالمنتجااااتالمحلٌاااةتلباااً-3

المستهلكٌن.

5615212811719التكرار

11.932.227.124.84.1النسبة

المنتجااااتالمحلٌاااةقاااادرةعلاااىمنافساااةالمنتجاااات-4

االسرائٌلٌةمنحٌثالجودة.

5413312911145التكرار

11.428.227.323.59.5النسبة

جٌااادةعنااادبداٌاااةانتاجهااااالمنتجااااتالمحلٌاااةتكاااون-5

ولكنهاالتستطٌعالمحافذةعلىاستمرارٌةجودتها

1221841194215التكرار

25.839.123.18.93.2النسبة

492241246213التكرارالمنتجاتالمحلٌةٌتمتغلٌفهاوحفذهابطرٌقةجٌدة.-6

11.447.526.313.12.8النسبة

معلوماااااتبطاقااااةالبٌااااانللمنااااتجالمحلااااًتتصااااا-7

بالو وح.

532141494818التكرار

11.243.231.611.23.8النسبة

تتناااوعأحجااااموأصااانااالمنتجااااتالمحلٌاااةحساااب-8

طلبورتبةالمستهلكٌن.

541981416119التكرار

11.441.929.712.94.1النسبة

%( يركف 67.6( مف أفراد عينة الدراسة أم ما نسبتو )319أف ) يالحظ مف الجدكؿ السابؽ
مكاصفات المنتجات المحمية تؤثر عمى قرارىـ في مقاطعة المنتجات االسرائيمية حيث تكزعت 

أفراد العينة عمى فقرة  إجابات%(مكافؽ بشدة ،ككانت 28%(مكافؽ ك)39.6ىذه النسبة بيف )
%( محايد 33.9ف الجكدة عمى النحك اآلتي )تتمتع المنتجات المحمية بدرجة عالية م

%( اف المنتجات المحمية تمبي 32.2%( أرفض ،في حيف يرل )21.4%( مكافؽ ك)31.1ك)
%( كانت 27.1%( ال يركف ذلؾ ك)27.1حاجات كرغبات كؿ المستيمكيف في حيف أف )

ة المنتجات %(أف المنتجات المحمية قادرة عمى منافس28.2نسبتو ) إجابتيـ محايدة ،كيرل ما
%(كانت أرائيـ محايدة 27.3%(غير ذلؾ ك)23.5االسرائيمية مف حيث الجكدة في حيف يرل )

 أف المنتجات المحمية تككف جيدة عند بداية انتاجيا كلكنيا ال تستطيع%( 64.8،كيرل )
%( اف 47.5% (كانت إجابتيـ محايدة ،كيرل )23.1ك )المحافظة عمى استمرارية جكدتيا 

%( اف بطاقة البياف لممنتج 43.2لمحمية يتـ تغميفيا كحفظيا بطريقة جيدة ،كيرل )المنتجات ا
أف %( 41.9%( كانت إجاباتيـ محايدة ،كيرل )31.6المحمي تتصؼ بالكضكح في حيف أف )

 حسب رغبة المستيمكيف . كأحجامياالمنتجات المحمية تتنكع أصنافيا 
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رافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنح الباحث قاـك 
. اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه جكدة المنتج الكطني عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى

 (.15.4كذلؾ في الجدكؿ رقـ )
ؾ الفمسطيني (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة التجاىات المستيم15.4جدكؿ )

 .تجاه جكدة المنتج الكطني

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

المنتجات1 مقاطعة فً قراري على المحلٌة المنتجات مواصفات تؤثر

االسرائٌلٌة.

 عالية 1.163 3.71

 متوسطة 0.942 3.50المنتجاتالمحلٌةٌتمتغلٌفهاوحفذهابطرٌقةجٌدة.6

 متوسطة 0.953 3.48تتصامعلوماتبطاقةالبٌانللمنتجالمحلًبالو وح.7

 متوسطة 0.988 3.44تتنوعأحجاموأصنااالمنتجاتالمحلٌةحسبطلبورتبةالمستهلكٌن8

 متوسطة 1.075 3.23المنتجاتالمحلٌةتلبًاحتٌاجاتورتباتكلالمستهلكٌن.3

 متوسطة 1.020 3.17جةعالٌةمنالجودة.المنتجاتالمحلٌةتتمتعبدر2

حٌث4 من االسرائٌلٌة المنتجات منافسة على قادرة المحلٌة المنتجات

.الجودة

 متوسطة 1.163 3.08

تستطٌع5 ال ولكنها انتاجها بداٌة عند جٌدة تكون المحلٌة المنتجات

المحافذةعلىاستمرارٌةجودتها.

 متوسطة 1.782 3.00

 متوسطة 0.67672 0.0000 كليةالدرجة ال

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه جكدة المنتج 

كىذا يدؿ عمى *( 0.62( كانحراؼ معيارم )3.33الكطني أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)
 أف مجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه جكدة المنتج الكطني جاء بدرجة متكسطة.

ءت ( فقرات جا7جاءت بدرجة عالية ك) ة( أف فقر 15.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
مقاطعة  تؤثر مكاصفات المنتجات المحمية عمى قرارم فيبدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة "

المنتجات المحمية (. كحصمت الفقرة " 3.71متكسط حسابي )عمى أعمى االسرائيمية "  المنتجات
عمى أقؿ المحافظة عمى استمرارية جكدتيا "تككف جيدة عند بداية انتاجيا كلكنيا ال تستطيع 

قادرة عمى منافسة المنتجات االسرائيمية (، يمييا الفقرة " المنتجات المحمية 3.03متكسط حسابي )
 (.3.08" بمتكسط حسابي ) الجكدة مف حيث

                                                           
أخذ القيـ العكسية ليا عند اجراء التحميؿ باعتبارىا فقرة سمبية تؤثر بشكؿ سمبي عمى تـ  5مع األخذ بعيف االعتبار باف الفقرة رقـ  *

 تكجو المستيمؾ الفمسطيني تجاه جكدة المنتج الكطني.
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( أف لمكاصفات 15.4-14.4يرل الباحث مف خالؿ اجابات المبحكثيف في الجدكليف السابقيف )
المنتجات المحمية أثر كبير في قرارىـ عمى مقاطعة المنتجات االسرائيمية، فالجكدة العالية أك 

في مقاطعة  سكيقي االخرلالمنافسة تؤثر في قرار المستيمؾ الى جانب عناصر المزيج الت
فإذا تكفرت الجكدة العالية في المنتج الكطني فأنيا ستدفع المستيمؾ  المنتجات اإلسرائيمية

الفمسطيني الى إعادة التفكير في مقاطعة المنتجات االسرائيمية خصكصا كاف اسعار المنتجات 
سمبية مككنة لدل المستيمؾ  ، إال أف ىناؾ صكرةكطنياالسرائيمية تعتبر مرتفعة مقارنة بالمنتج ال

الفمسطيني البد مف العمؿ عمييا كىي أف المنتجات المحمية تككف جيدة عند بداية انتاجيا كلكنيا 
ال تستطيع المحافظة عمى استمرارية جكدتيا االمر الذم يؤثر سمبا في ثقة المستيمؾ كقراره 

لنقطة كأف يركز عمى المحافظة عمى الفمسطيني الى ىذه ا منِتجال ينتبوالشرائي كىنا البد مف أف 
جكدة منتجاتو بؿ كيعمؿ عمى تطكيرىا مف خالؿ تكثيؼ الجيكد البحثية كتطكير مكاصفات 

نتاج، كمف خالؿ مقارنة نتائج بعض الفقرات في كاستخداـ الكسائؿ الحديثة في اإل منتجاتو
ظة سبب تفكؽ المنتج ( يمكف مالح6.4( مع نتائج الفقرات في الجدكؿ رقـ )15.4الجدكؿ رقـ )

االسرائيمي عمى المنتج الكطني في عنصر الجكدة فالمستيمؾ الفمسطيني يرل اف المنتج 
باإلضافة الى تفكؽ المنتجات  الكطنيممنتج في االنتاج ل جكدةالاالسرائيمي يتفكؽ عمى 

كؽ االسرائيمية عمى المنتجات الفمسطينية مف حيث طريقة التغميؼ كالحفظ باإلضافة الى تف
المنتج االسرائيمي في تنكع أحجاـ كأصناؼ منتجاتو، كىنا ال بد مف التركيز عمى ىذه العناصر 
كالتنبو ليا جيدا في المنتجات المحمية ككف ىذه العكامؿ مف أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى قرار 

 المستيمؾ الشرائي في التفضيؿ بيف المنتجات .
التكرارات لبدائؿ الفقرات ككذلؾ اـ الباحث بحساب قكفيما يخص عنصر السعر لممنتج الكطني، 

 عفتعبر  التي االستبانة فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة عمىر، النسبة المئكية لكؿ تكرا
كذلؾ في الجدكؿ رقـ . كطنيمجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه أسعار المنتج ال

(16.4). 
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تجاىات كالنسب المئكية لبدائؿ التكرارات الستجابات أفراد عينة الدراسة القرات الفالتكرارات لبدائؿ : ( 16.4جدكؿ )
 .المستيمؾ الفمسطيني تجاه أسعار المنتج الفمسطيني

موافقالمقٌاسالسؤالالرقم

بشدة

ارفضارفضمحاٌدموافق

بشدة

تؤثراسعارالمنتجاتالمحلٌةفًقراريفً-1

.مقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة

112181827225التكرار

23.738.317.415.35.3النسبة

تتناساااباساااعارالمنتجااااتالمحلٌاااةماااعمساااتوٌات-2

جودتها.

522131196424التكرار

11.145.125.213.65.1النسبة

تعتبااراسااعارالمنتجاااتالمحلٌااةمناساابةمقارنااةمااع-3

اسعارالمنتجاتاالسرائٌلٌة.

68228896324تكرارال

14.448.318.913.35.1النسبة

نااتجالمحلااًعااروضسااعرٌهمنافسااةفااً-4 ٌقاادمالمت

المناسباتالدٌنٌةوالوطنٌةوتٌرها.

691621188845التكرار

14.634.322.918.69.5النسبة

القٌمةوالمنفعةالتًأحصلعلٌهامنالمنتجالمحلاً-5

يالسعرالةيأدفعه.تواز

4717611911129التكرار

11.137.325.221.46.1النسبة

ٌقدمأصحابالمحالالتجارٌةالمحلٌةتساهٌالتفاً-6

عملٌاتالدفعوالسداد.

4114414911137التكرار

8.731.531.621.47.8النسبة

اسعار  تؤثر%( 62اد عينة الدراسة أم ما نسبتو )( مف أفر 293يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف )
حيث تكزعت النسبة بيف في مقاطعة المنتجات االسرائيمية  ىـالمنتجات المحمية في قرار 

%(يركف اف أسعار المنتجات 45.1%( مكافؽ ،في حيف أف )38.3%(مكافؽ بشدة ك)23.7)
%(مف أفراد عينة الدراسة 48.3المحمية تتناسب مع مستكيات جكدتيا ،فحيف يعتبر ما نسبتو )

أف اسعار المنتجات المحمية مناسبة مقارنة مع اسعار المنتجات االسرائيمية ،كيرل ما نسبتو 
الُمنتج المحمي يقدـ عركض سعريو منافسة في المناسبات %(مف أفراد عينة الدراسة أف 34.3)

التي يحصمكف عمييا مف قيمة المنفعة %( أف 47.3،كيرل ما نسبتو ) الدينية كالكطنية كغيرىا
%( غير ذلؾ ،كيرل 27.5في حيف يرل )السعر الذم يدفعو، المنتجات المحمية تكازم 

%( أف أصحاب المحاؿ التجارية يقدمكف تسييالت في عمميات الدفع في حيف أف 30.5)
 %( كانت إجابتيـ محايد .31.6%( يركف غير ذلؾ ك)21.4)
كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  بحساب المتكسطات الحسابية الباحث قاـك 

المنتج  أسعارمجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى
 (.17.4كذلؾ في الجدكؿ رقـ ) الكطني.
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تجاىات المستيمؾ الفمسطيني (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ال17.4جدكؿ )
 .المنتج الكطني أسعارتجاه 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

المنتجات1 مقاطعة فً قراري فً المحلٌة المنتجات اسعار تؤثر

االسرائٌلٌة.

3.60 

 

 متوسطة 1.158

ا3 اسعار مع مقارنة مناسبة المحلٌة المنتجات اسعار لمنتجاتتعتبر

االسرائٌلٌة.

 متوسطة 1.054 3.54

 متوسطة 1.022 3.43تتناسباسعارالمنتجاتالمحلٌةمعمستوٌاتجودتها.2

الدٌنٌة4 المناسبات فً منافسة سعرٌه عروض المحلً المتنتج ٌقدم

والوطنٌةوتٌرها.

 متوسطة 1.197 3.26

المحل5 المنتج من علٌها التًأحصل والمنفعة ًتوازيالسعرالقٌمة

الةيأدفعه.

 متوسطة 1.085 3.24

الدفع6 عملٌات فً تسهٌالت المحلٌة التجارٌة المحال أصحاب ٌقدم

والسداد.

متوسطة 1.082 3.11

 متوسطة 0.74887 3.3619 الدرجة الكلية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
 اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه تسعير المنتج الكطنيابات أفراد عينة الدراسة عمى الستج

أف ( كىذا يدؿ عمى 1.74( كانحراؼ معيارم )3.36)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف
 .متكسطةجاءت بدرجة  اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه تسعير المنتج الكطني

. كحصمت متكسطةفقرات جاءت بدرجة ال جميع ( أف17.4رقـ )كما كتشير النتائج في الجدكؿ 
" عمى أعمى تؤثراسعارالمنتجاتالمحلٌةفًقراريفًمقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌةالفقرة " 

تعتبراسعارالمنتجاتالمحلٌةمناسبةمقارنةمعاسعار(، كيمييا فقرة " 3.60متكسط حسابي )

االسرائٌلٌة المحال(. كحصمت الفقرة " 3.54حسابي )" بمتكسط  المنتجات أصحاب ٌقدم

(، يمييا 2.11" عمى أقؿ متكسط حسابي )التجارٌةالمحلٌةتسهٌالتفًعملٌاتالدفعوالسداد
" بمتكسط  القٌمةوالمنفعةالتًأحصلعلٌهامنالمنتجالمحلًتوازيالسعرالةيأدفعهالفقرة " 
 (.3.24حسابي )

ميـ عمى ر يأثت( اف لسعر المنتج 17.4-16.4الجدكليف السابقيف )يرل الباحث مف خالؿ  
في مقاطعة المنتجات االسرائيمية، كأف اسعار المنتجات المحمية تعتبر  قرار المستيمؾ الفمسطيني
سعار المنتجات المحمية تتناسب مع ار المنتجات االسرائيمية ككف أف أمناسبة مقارنة مع اسع

طيني، لذلؾ فالبد مف أف يركز المستيمؾ الفمسطيني عمى عنصر مستكل دخؿ المستيمؾ الفمس
ممنتجات الفمسطينية عمى المنتجات االسرائيمية كذلؾ مف خالؿ باعتباره ميزة تنافسية لالتسعير 

 يتكقعياكالمنفعة التي  المطمكبةجكدة التقديـ منتجات ذات اسعار مناسبة بالتكازم مع مستكل 
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فة الى التركيز عمى تقديـ عركض سعريو منافسة في المناسبات المستيمؾ مف المنتج، باإلضا
عدـ استغالؿ المناسبات الدينية كالكطنية كحمالت تشجيع المنتج الكطني  كالدينية كالكطنية، 

كمقاطعة المنتج االسرائيمي في زيادة ارباحيا ككف ىذه العكامؿ تؤثر بشكؿ كبير في ثقة 
في تبني المنتج  هيني كبالتالي فإنيا تؤثر سمبان عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني بالمنتج الفمسط
 الكطني كمقاطعة المنتج االسرائيمي.

التكرارات لبدائؿ الفقرات ككذلؾ قاـ الباحث بحساب أما عف عنصر التركيج لممنتج الكطني، فقد 
 عفتعبر  التي االستبانة فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى، النسبة المئكية لكؿ تكرار

كذلؾ في الجدكؿ . كطنيلممنتج المجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التركيج 
 (.18.4)رقـ

تجاىات كالنسب المئكية لبدائؿ التكرارات الستجابات أفراد عينة الدراسة ال الفقرات التكرارات لبدائؿ: ( 18.4جدكؿ )
 .نيكطالمستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التركيج المنتج ال

موافقالمقٌاسالفقرةالرقم

بشدة

ارفضارفضمحاٌدموافق

بشدة

تكثاالصناعاتالمحلٌةإعالنهاعانمنتجاتهااعبار-1

وسائلاالعالمالمحلٌةالمتنوعة.

772111156111التكرار

16.344.524.412.72.1النسبة

تتمٌااااازإعالنااااااتالمنتجااااااتالمحلٌاااااةبالو اااااوح-2

ةبٌة.والجا

411531768914التكرار

8.532.437.318.93.1النسبة

تلعاابالعااروضدورايكبٌاارايفااًشاارائكالمنتجااات-3

المحلٌة.

911911166511التكرار

19.141.524.613.82.1النسبة

تجااااةبنًالعااااروضالتروٌجٌااااةلشااااراءالمنتجااااات-4

.المحلٌة

831791178617التكرار

17.637.922.718.23.6النسبة

يركف أف  %(44.5(مف أفراد عينة الدراسة أم ما نسبتو )210يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف )
،في حيف إعالنيا عف منتجاتيا عبر كسائؿ االعالـ المحمية المتنكعة تكثؼ الصناعات المحمية 

إعالنات المنتجات المحمية بالكضكح %(كانت إجاباتيـ محايدة تجاه فقرة تتميز 37.3أف )
%( تمعب العركض التركيجية دكرا 40.5بمكافؽ ،في حيف أف ) أجابكا%( 32.4كالجاذبية ك)

تجذبيـ العركض التركيجية لشراء المنتجات  %(37.9كبيرا في شرائيـ المنتجات المحمية ،كأف )
 المحمية .

المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  الباحث قاـك 
كؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التركيج  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى

 (.19.4كذلؾ في الجدكؿ رقـ ). لممنتج الكطني
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المستيمؾ الفمسطيني تجاىات (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ال19.4جدكؿ )
 .تجاه عنصر التركيج لممنتج الكطني

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.012 3.61تلعبالعروضدورايكبٌرايفًشرائكالمنتجاتالمحلٌة. 3

االعالم 1 وسائل عبر منتجاتها عن إعالنها المحلٌة الصناعات تكثا

نوعة.المحلٌةالمت

 متوسطة 0.974 3.60

 متوسطة 1.088 3.48تجةبنًالعروضالتروٌجٌةلشراءالمنتجاتالمحلٌة. 4

 متوسطة 0.955 3.25تتمٌزإعالناتالمنتجاتالمحلٌةبالو وحوالجاةبٌة. 2

 متوسطة 0.64159 2.5821 الدرجة الكلية

ابية كاالنحرافات المعيارية يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحس
اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التركيج لممنتج الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

( كىذا يدؿ عمى 0.64( كانحراؼ معيارم )2.58أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية) الكطني
 بدرجة متكسطة. تاءج اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التركيج لممنتج الكطنيأف 

( أف جميع الفقرة جاءت بدرجة متكسطة. كحصمت 19.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
الفقرة " تمعب العركض دكران كبيران في شرائؾ المنتجات المحمية " عمى أعمى متكسط حسابي 

عالـ (، كيمييا فقرة " تكثؼ الصناعات المحمية إعالنيا عف منتجاتيا عبر كسائؿ اال3.61)
(. كحصمت الفقرة " تتميز إعالنات المنتجات المحمية 3.60المحمية المتنكعة " بمتكسط حسابي )

(، يمييا الفقرة " تجذبني العركض 3.25بالكضكح كالجاذبية " عمى أقؿ متكسط حسابي )
 (.3.48التركيجية لشراء المنتجات المحمية " بمتكسط حسابي )

( أف العركض التركيجية تمعب 19.4-18.4يف السابقيف )يرل الباحث مف خالؿ نتائج الجدكل
 كاألسعارفال يكفي اف تتميز المنتجات بالجكدة العالية دكر كبير في قرار المستيمؾ الشرائي 

المناسبة في حاؿ لـ يكف ىناؾ معمكمات عنيا لدل المستيمؾ أك في حاؿ كانت معركضة 
عنصر التركيج لممنتج االسرائيمي مع المنتج  بطريقة ال تجذب انتباه المستيمؾ إلييا كبمقارنة

المحمي يظير تفكؽ المنتج االسرائيمي عمى المنتج الفمسطيني فقد حصؿ عنصر التركيج لممنتج 
( في حيف حصؿ المنتج 11.4الحظ الجدكؿ رقـ ) (2.986)االسرائيمي عمى متكسط حسابي
كيز عمى ىذه العركض كتكثيؼ لذلؾ فإنو البد مف التر  (2.581)الفمسطيني عمى متكسط حسابي

المتنكعة كذلؾ مف المختمفة ك  كاإلعالـاعالنات الصناعات المحمية مف خالؿ كسائؿ االعالف 
كتزكيده بالمعمكمات الكافية عف ىذه المنتجات أجؿ جذب المستيمؾ الفمسطيني ليذه المنتجات 

عرضيا بطريقة  كال بد مف الحرص عمى اف يككفكخصائصيا كمكاصفاتيا كأماكف تكاجدىا، 
المنتجات بصكرة مناسبة في المحاؿ ىذه كالحرص عمى أف تعرض  ،كاضحة كصكرة جذابة
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يا ككفاءتيا، كفي ىذا الصدد ال بد مف تكعية التاجر التجارية كبطريقة تعكس مدل جكدت
 الفمسطيني كأصحاب المحاؿ التجارية بأىمية أف تعرض المنتجات الكطنية في الرفكؼ االساسية

قناعو بضركرة التأثير عمى المستيمؾ الفمسطيني  لىكاألك  كبطريقة تجذب انتباه المستيمؾ إلييا كا 
ظيار خصائص ىذا المنتج لممستيمؾ الفمسطيني .  في اختيار المنتج الكطني كا 

التكرارات لبدائؿ الفقرات ككذلؾ قاـ الباحث بحساب أما عف عنصر التكزيع لممنتج الكطني، فقد 
 عفتعبر  التي االستبانة فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ تكرار،النسبة المئكية ل

كذلؾ في الجدكؿ . كطنيمجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التكزيع لممنتج ال
 (.20.4)رقـ

تجاىات لدراسة الالستجابات أفراد عينة اكالنسب المئكية لبدائؿ التكرارات الفقرات التكرارات لبدائؿ :  (20.4) خذٗه
 .كطني المنتج ال كزيعالمستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر الت

موافقالمقٌاسالسؤالالرقم

بشدة

ارفضارفضمحاٌدموافق

بشدة

تتااوفرالمنتجاااتالمحلٌااةفااًكاالمكااانمماااٌسااهل-1

علٌكشراءها

11123975498التكرار

21.451.615.911.41.7النسبة

رالمنتجاااتالمحلٌااةفاًجمٌااعاالوقاااتوباادونتتاوف-2

انقطاع.

651831218717التكرار

13.838.825.418.43.6النسبة

هناكسهولةوٌسرفًالتواصلمعمندوبًووكالء-3

المنتجاتالمحلٌة.

631721388217التكرار

13.336.429.217.43.6النسبة

النقاالوالتوزٌااعللمنتجاااتالمحلٌااةأالحااذانخدمااة-4

جٌدة.

591771576415التكرار

12.537.533.313.63.2النسبة

%(يركف أف 72(مف أفراد عينة الدراسة أم ما نسبتو )340يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف )
ة بيف المنتجات المحمية تتكفر في كؿ مكاف مما يسيؿ عمييـ شرائيا حيث تكزعت ىذه النسب

%( مكافؽ بشدة ،في حيف جاءت اراء افراد العينة عمى فقرة تتكفر 21.4%(مكافؽ ك)50.6)
%(مكافؽ 38.8اآلتي )النحك المنتجات المحمية في جميع االكقات كبدكف انقطاع عمى 

%( محايد ،أما عف سيكلة كيسر التكاصؿ مع مندكبي كككالء المنتجات المحمية فقد 25.4ك)
%(محايد ،كيالحظ أفراد عينة الدراسة اف 29.2%( مكافؽ ك )36.4حكؿ ) كانت أرائيـ تدكر

 محايد . %(33.3%(مكافؽ ك)37.5النقؿ كالتكزيع لممنتجات المحمية جيدة بنسبة ) ةخدم
بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  الباحث قاـك 

اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التكزيع لممنتج  عفعبر االستبانة التي ت فقرات عمى
 (.21.4كذلؾ في الجدكؿ رقـ ). الكطني
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تجاىات المستيمؾ الفمسطيني ال(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 21.4جدكؿ )
 .تجاه عنصر التكزيع لممنتج الكطني

 الرقم

متوسط ال الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.949 3.80تتوفرالمنتجاتالمحلٌةفًكلمكانمماٌسهلعلٌكشراءها1

 متوسطة 0.979 3.43أالحذانخدمةالنقلوالتوزٌعللمنتجاتالمحلٌةجٌدة.4

 متوسطة 1.051 3.41تتوفرالمنتجاتالمحلٌةفًجمٌعاالوقاتوبدونانقطاع.2

 متوسطة 1.034 3.39مندوبًووكالءالمنتجاتالمحلٌةهناكسهولةوٌسرفًالتواصلمع3

 متوسطة 0.82498 3.5037 الدرجة الكلية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
لفمسطيني تجاه عنصر التكزيع لممنتج اتجاىات المستيمؾ االستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

أف ( كىذا يدؿ عمى 1.82( كانحراؼ معيارم )3.51)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف الكطني
 .متكسطةبدرجة  جاء اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التكزيع لممنتج الكطني

فقرات ( 3،ك) جة عاليةفقرة كاحدة جاءت بدر ( أف 21.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
تتوفرالمنتجاتالمحلٌةفًكلمكانمماٌسهلعلٌك. كحصمت الفقرة " متكسطةجاءت بدرجة 

النقلوالتوزٌع(، كيمييا فقرة " 3.80" عمى أعمى متكسط حسابي ) شراءها أالحذانخدمة

ٌسرفًهناكسهولةو(. كحصمت الفقرة " 3.43" بمتكسط حسابي ) للمنتجاتالمحلٌةجٌدة

(، يمييا الفقرة 3.39" عمى أقؿ متكسط حسابي ) التواصلمعمندوبًووكالءالمنتجاتالمحلٌة
 (.3.41" بمتكسط حسابي )تتوفرالمنتجاتالمحلٌةفًجمٌعاالوقاتوبدونانقطاع" 

( أف لمتكزيع دكر كبير في القرار 21.4-20.4الحظ الباحث مف خالؿ الجدكليف السابقيف )
لممستيمؾ فال يكفي أف تتمتع المنتجات بالجكدة العالية كالسعر المناسب كاإلعالف  الشرائي

كىنا الجذاب في حاؿ عدـ قدرة المستيمؾ عمى الكصكؿ إلييا بسيكلة كفي الكقت الذم يحتاجو،
فعمى المنِتج الفمسطيني أف يركز عمى تكفير منتجاتو في جميع االكقات كدكف انقطاع كأف يعمؿ 

التكاصؿ بيف المندكبيف كالككالء الذيف يتعامؿ معيـ كالمستيمكيف كذلؾ لما لو مف عمى تعزيز 
أىمية كبيرة لمشركة كالمستيمؾ فالشركة بحاجة الى تغذية راجعة كمعمكمات كاقتراحات مف 
المستيمكيف كىذا يتـ مف خالؿ الككالء كالمندكبيف باعتبارىـ حمقة الكصؿ بيف الشركات 

المستيمؾ قد يككف بحاجة الى بعض االجابات عف أسئمتو كمالحظاتو كالمستيمكيف كما أف 
كيظير جميا تفكؽ المنتج الكطني  لممستيمؾ.كبالتالي فأف ىذا يعكس صكرة ايجابية عف الشركة 
( نرل اف 12.4ؿ رقـ )الى الجدك  الرجكعبك  عمى المنتج االسرائيمي مف حيث عنصر التكزيع
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في حيف حصؿ  (2.906)  حصؿ عمى متكسط حسابي عنصر التركيج لممنتج اإلسرائيمي
، (21.4كما يظير في الجدكؿ اعاله رقـ ) (3.503)المنتج الفمسطيني عمى متكسط حسابي

البد مف لذلؾ فالبد مف التركيز عمى ىذا العنصر باعتباره ميزة تنافسية لممنتجات الكطنية 
لمنتجات المحمية في كؿ مكاف كذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى أف تتكفر االمحافظة عميو كتعزيزه 

كفي جميع االكقات كبدكف انقطاع كأيضا ال بد مف االىتماـ كالتركيز عمى طريقة النقؿ كالتكزيع 
ليذه المنتجات ككف ىذه المالحظات التي يمتقطيا المستيمؾ عف طريقة النقؿ كالتكزيع تمعب دكر 

المنتجيف كالشركات بأدؽ كبير في عكس صكرة ايجابية عف جكدة ىذه المنتجات كاىتماـ 
 التفاصيؿ .

كفيما يمي يقدـ الباحث تمخيص الستجابات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي 
لممنتج الكطني مف خالؿ ايراد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات المستيمؾ 

ذكر. مف خالؿ الجدكؿ رقـ السالفة ال الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لممنتج الكطني
(22.4.) 

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى اتجاىات المستيمؾ 22.4جدكؿ )
 .الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لممنتج الكطني

 الرقم

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.67672 3.0000 اتجاهاتالمستهلكالفلسطٌنًتجاهجودةالمنتجالوطن1ً

 متوسطة 0.74887 3.3619 اتجاهالمستهلكالفلسطٌنًتجاهتسعٌرالمنتجالوطن2ً

 متوسطة 0.64159 2.5821 اتجاهاتالمستهلكالفلسطٌنًتجاهعنصرالتروٌجللمنتجالوطن3ً

 متوسطة 0.82498 3.5037 لسطٌنًتجاهعنصرالتوزٌعللمنتجالوطنًاتجاهاتالمستهلكالف4

 متوسطة 0.59177 3.4311 الدرجة الكلية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
تسكيقي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر المزيج ال

( كىذا يدؿ 0.59( كانحراؼ معيارم )3.43أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)، لممنتج الكطني
عمى أف اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لممنتج الكطني جاءت 
بدرجة متكسطة. كلقد حصؿ مجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التكزيع لممنتج 

(، يميو مجاؿ اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني 3.50ني عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره )الكط
، كيميو مجاؿ اتجاه المستيمؾ الفمسطيني تجاه تسعير المنتج الكطني، تجاه جكدة المنتج الكطني
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اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عنصر التركيج لممنتج الكطني عمى في حيف حصؿ مجاؿ 
 (.2.58بي كمقداره )أقؿ متكسط حسا

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:   4.2.4

 ؟  تأثير البيئة المحيطة في تعزيز حمالت مقاطعة المنتجات االسرائيميةما مدى 
الستجابات أفراد ، التكرارات لبدائؿ الفقرات ككذلؾ النسبة المئكية لكؿ تكرارقاـ الباحث بحساب 
تأثير البيئة المحيطة في تعزيز حمالت  عفتعبر  التي ةاالستبان فقرات عينة الدراسة عمى

 .(23.4. كذلؾ في الجدكؿ رقـ )مقاطعة المنتجات االسرائيمية
تأثير البيئة لالستجابات أفراد عينة الدراسة كالنسب المئكية لبدائؿ التكرارات  الفقرات التكرارات لبدائؿ:  (23.4) خذٗه

 .جات االسرائيميةالمحيطة في تعزيز حمالت مقاطعة المنت

موافقالمقٌاسالسؤالالرقم

بشدة

ارفضارفضمحاٌدموافق

بشدة

تشجٌعاالسرةعلىالمقاطعةٌؤثرعلاىقاراريفاً-1

المقاطعة.

166181674117التكرار

35.238.314.28.73.6النسبة

تشجٌعالمؤسسةالتًأنتمًإلٌهاالحماالتالمقاطعاة-2

.راريفًمقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌةٌؤثرعلىق

121191934919التكرار

25.441.519.711.44.1النسبة

تبنًالحكومةلسٌاسااتتعزٌازالمناتجالمحلاًٌاؤثر-3

فًقراريفًمقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة.

136176855521التكرار

28.837.318.111.74.2النسبة

شجٌعحماٌةالمستهلكالفلسطٌنًلحمالتالمقاطعةت-4

.ٌؤثرعلىقراريفًمقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة

125215725614التكرار

26.543.415.311.93.1النسبة

تاااؤثروساااائلاالعاااالمالمختلفاااةعلاااىقاااراريفاااً-5

مقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة.

118188965416التكرار

25.139.821.311.43.4النسبة

حمااالتالمقاطعااةالشااعبٌةتشااجعنًعلااىمقاطعااة-6

المنتجاتاالسرائٌلٌة.

143188764817التكرار

31.339.816.111.23.6النسبة

مطبوعاااتوملصااقاتالمقاطعااةتااؤثرعلااىقااراري-7

فًمقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة.

1211741145421التكرار

25.436.922.111.44.2النسبة

إفاارااالمحااالالتجارٌااةماانالمنتجاااتاالساارائٌلٌة-8

ٌزٌدمنمقاطعتًللمنتجاتاالسرائٌلٌة.

224135544119التكرار

47.528.611.48.54.1النسبة

استغاللالمتنتجالمحلًلحماالتالمقاطعاةٌاؤثرفاً-9

السااااتمرارفااااًمقاطعااااةالمنتجاااااتقااااراريفااااًا

االسرائٌلٌة.

137196883813التكرار



29.141.518.68.12.8النسبة

تشاااجٌعأفاااراداالسااارةللمناااتجالاااوطنًٌاااؤثرعلاااى-11

قراريالشرائً.

156211713412التكرار

33.142.414.87.22.5النسبة

وطنًماانخاااللالتوعٌااةتشااجٌعالحكومااةللمنااتجالاا-11

ٌعززقراريفًمقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة.

155179764616التكرار

32.837.916.19.73.4النسبة

الحمالتاالعالنٌةالداعمةللمناتجالاوطنًتشاجعنً-12

علىشراءالمنتجالوطنً.

148178824915التكرار

31.437.717.411.43.2النسبة

تطااوٌرالمصاااانعالمحلٌاااةلمنتجاتهاااٌحفزناااًعلاااى-13

شراءالمنتجالوطنً.

242157412112التكرار

51.333.38.54.42.5النسبة
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%( يؤثر تشجيع 73.5(مف أفراد العينة أم ما نسبتو )347يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف )
%(مف أفراد 65.9سرائيمية ،في حيف أف ما نسبتو )األسرة عمى قرارىـ في مقاطعة المنتجات اال

ينة الدراسة يؤثر تشجيع المؤسسة التي ينتمكف إلييا لحمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية ع
%(يركف أف تبني الحككمة 66.1عمى قرارىـ في مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية ،كأف ما نسبتو )

ـ في مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية كأف ما نسبتو لسياسات تعزيز المنتج المحمي يؤثر عمى قرارى
%(مف أفراد عينة الدراسة يركف أف تشجيع حماية المستيمؾ الفمسطيني لحمالت المقاطعة 69.9)

%(أف كسائؿ االعالـ 64.8تؤثر عمى قرارىـ في مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية ،كيرل ما نسبتو )
%( 70.1جات اإلسرائيمية ،في حيف أكد ما نسبتو )المختمفة تؤثر عمى قرارىـ في مقاطعة المنت

أف حمالت المقاطعة الشعبية تؤثر عمى قرارىـ في مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية ، باإلضافة إلى 
%(مف أفراد العينة يركف أف ممصقات كمطبكعات المقاطعة تؤثر عمى 62.3أف ما نسبتو )

إفراغ المحاؿ التجارية مف  حصمت فقرةقرارىـ في مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية ،في حيف 
عمى أعمى نسبة مكافقة حيث يرل ف مقاطعتي لممنتجات االسرائيمية المنتجات االسرائيمية يزيد م

%(أف إفراغ المحاؿ التجارية مف المنتجات االسرائيمية يزيد مف مقاطعتيـ 76.1ما نسبتو )
محمي لحمالت المقاطعة يؤثر في قرارم في استغالؿ الُمنتج اللممنتجات االسرائيمية ،كيمييا فقرة 

%( أف استغالؿ الُمنتج 70.5حيث يرل ما نسبتو )عة المنتجات االسرائيمية االستمرار في مقاط
المحمي لحمالت المقاطعة يؤثر سمبان عمى قرارىـ في االستمرار في حمالت المقاطعة ،أما فيما 

ينة الدراسة أف تشجيع االسرة لممنتج %( مف أفراد ع75.5يخص تشجيع المنتج الكطني فيرل )
%( أف تشجيع الحككمة لممنتج الكطني 70.5الكطني يؤثر عمى قرارىـ الشرائي ،كأكد ما نسبتو )

مف خالؿ التكعية يؤثر ايجابان عمى قرارىـ في مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية ،في حيف يرل ما 
الداعمة لممنتج  كاإلعالميةعالنية %( مف أفراد عينة الدراسة أف الحمالت اال69.1نسبتو )

%( مف أفراد عينة 84.6الكطني تؤثر عمى قرارىـ في شراء المنتجات الكطنية ،كيرل ما نسبتو )
 .عمى شراء المنتج الكطني ىـأف تطكير المصانع المحمية لمنتجاتيا يحفز الدراسة  

جابات أفراد عينة الدراسة قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستك 
تأثير البيئة المحيطة في تعزيز حمالت مقاطعة المنتجات  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى

 .(24.4. كذلؾ في الجدكؿ رقـ )االسرائيمية
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ي تعزيز تأثير البيئة المحيطة ف(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل24.4جدكؿ )
 .حمالت مقاطعة المنتجات االسرائيمية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.968 4.26تطوٌرالمصانعالمحلٌةلمنتجاتهاٌحفزنًعلىشراءالمنتجالوطنً.13

مقاطعت8ً من ٌزٌد االسرائٌلٌة المنتجات من التجارٌة المحال إفراا

االسرائٌلٌة.للمنتجات

 عالية 1.135 4.07

 عالية 0.998 3.96تشجٌعأفراداالسرةللمنتجالوطنًٌؤثرعلىقراريالشرائً.11

 عالية 1.078 3.93تشجٌعاالسرةعلىالمقاطعةٌؤثرعلىقراريفًالمقاطعة.1

ف11ً قراري ٌعزز  التوعٌة خالل من الوطنً للمنتج الحكومة تشجٌع

لمنتجاتاالسرائٌلٌة.مقاطعةا

 عالية 1.082 3.87

استغاللالمتنتجالمحلًلحمالتالمقاطعةٌؤثرفًقراريفًاالستمرار9

فًمقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة.

 منخفضة 1.015 2..7

المنتج12 شراء على تشجعنً الوطنً للمنتج الداعمة االعالنٌة الحمالت

الوطنً.

 عالية 1.079 3.84

 عالية 1.081 3.83حمالتالمقاطعةالشعبٌةتشجعنًعلىمقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة.6

علىقراري4 ٌؤثر الفلسطٌنًلحمالتالمقاطعة المستهلك حماٌة تشجٌع

فًمقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة.

 عالية 1.056 3.79

ف3 قراري  فً ٌؤثر المحلً المنتج تعزٌز لسٌاسات الحكومة ًتبنً

مقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة.

 عالية 1.120 3.75

تشجٌعالمؤسسةالتًأنتمًإلٌهالحمالتالمقاطعةٌؤثرعلىقراريف2ً

مقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة.

 عالية 1.076 3.73

المنتجات5 مقاطعة فً قراري على المختلفة االعالم وسائل تؤثر

االسرائٌلٌة

 عالية 1.067 3.72

المنتجات7 مقاطعة قراريفً على تؤثر مطبوعاتوملصقاتالمقاطعة

االسرائٌلٌة.

 عالية 1.101 3.68

 عالية 0.70330 3.7352 الدرجة الكلية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
طة في تعزيز حمالت مقاطعة المنتجات تأثير البيئة المحيالستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

كىذا يدؿ  *(1.71( كانحراؼ معيارم )3.73)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف االسرائيمية
جاءت بدرجة  تأثير البيئة المحيطة في تعزيز حمالت مقاطعة المنتجات االسرائيميةأف عمى 
 عالية.

باستثناء فقرة  قرات جاءت بدرجة عاليةفال جميع( أف 12.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
"  تطوٌرالمصانعالمحلٌةلمنتجاتهاٌحفزنًعلىشراءالمنتجالوطنً. كحصمت الفقرة "كاحدة

المنتجات(، كيمييا فقرة " 4.26عمى أعمى متكسط حسابي ) من التجارٌة المحال إفراا

(. كحصمت الفقرة 4.07حسابي ) " بمتكسطاالسرائٌلٌةٌزٌدمنمقاطعتًللمنتجاتاالسرائٌلٌة
                                                           

تـ أخذ القيـ العكسية ليا عند اجراء التحميؿ باعتبارىا فقرة سمبية تؤثر بشكؿ سمبي عمى  9مع األخذ بعيف االعتبار باف الفقرة رقـ  *
جيات المستيمؾ في المقاطعة .تك   
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استغالؿ المنِتج المحمي لحمالت المقاطعة يؤثر في قرارم في االستمرار في مقاطعة المنتجات " 
مطبوعاتوملصقاتالمقاطعة(، يمييا الفقرة "2.14" عمى أقؿ متكسط حسابي ) االسرائيمية

 (.3.68ي )" بمتكسط حسابتؤثرعلىقراريفًمقاطعةالمنتجاتاالسرائٌلٌة
( أف المحفز االساسي لمشراء لدل 24.4-23.4يرل الباحث بالرجكع الى الجدكليف السابقيف )

المستيمؾ الفمسطيني كزيادة اقبالو عمى المنتجات الكطنية ىك تطكير ىذه المصانع لمنتجاتيا 
المالية كمف ىنا فالبد عمى ىذه المصانع العمؿ عمى تكثيؼ جيكدىا كطاقاتيا كاستغالؿ مكاردىا 

كالتركيز عمى عناصر المزيج التسكيقي السالفة  كالبشرية في تطكير منتجاتيا كزيادة كفاءتيا
مف التركيز عمى كىنا فالبد لممستيمؾ عمى شراء المنتج الكطني، يميو تشجيع أفراد األسرة  الذكر،

 بأىميةتعريفيـ سر الفمسطينية بضركرة االقباؿ عمى شراء المنتجات الكطنية ك نشر الكعي لدل األ
كذلؾ تكعيتيـ بأىمية المقاطعة كتكضيح االىداؼ ك ، المنتجات الكطنية شراء االقباؿ عمى

المرجكة منيا، كيمي ذلؾ دكر الحككمة في سياستيا تجاه المنتج الكطني فالبد أف تزيد المؤسسات 
تمفة لألفراد مف تعزيزىا كمساندتيا لممنتجات المحمية مف خالؿ حمالت التكعية المخالحككمية 

كمف خالؿ تكثيؼ اعالناتيا ككرش العمؿ التي تعرؼ بأىمية دعـ المنتج الكطني أك مف خالؿ 
تقديـ الدعـ المالي كالمكجستي الالـز ليذه الشركات كالمصانع الكطنية كفي نفس المجاؿ زيادة 

حمالت مف دكرىا في تعزيز حمالت المقاطعة كتقديـ الدعـ المادم أيضا لمقائميف عمى ىذه ال
أجؿ تكثيؼ جيكدىـ كحمالتيـ في المقاطعة كتعزيز دكر االعالـ في ذلؾ كما البد أف تككف 

ذات طابع مؤثر يجذب المستيمؾ الفمسطيني كيؤثر التي تدعك لتشجيع المنتج الكطني االعالنات 
 في قراره كاألىـ مف ذلؾ العمؿ عمى تكجيو المؤسسات المختصة إلفراغ المحاؿ التجارية مف
المنتجات االسرائيمية، كذلؾ كمو لمكصكؿ لميدؼ الذم يطمح لو الجميع كيعكد بالنفع عمى 

يمانو المجتمع الفمسطيني أجمع كىك  تغيير الثقافة االستيالكية لممستيمؾ الفمسطيني كزيادة ثقتو كا 
حاللو كبديؿ لممنتج االسرائيمي   .بالمنتج الكطني كا 
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 : تحميل فرضيات الدراسة  3.4 
 ولى :الفرضية األ 

عمى قرار المستيمك الفمسطيني لممنتج االسرائيمي ال يوجد تأثير لعناصر المزيج التسويقي 
 في مقاطعة المنتجات االسرائيمية .

( Regressionتحميػػؿ ميػػؿ خػػط االنحػػدار )قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ  الفرضػػية عػػف ىػػذه لإلجابػػة 
عمػػى قػػرار المسػػتيمؾ الفمسػػطيني فػػي سػػرائيمي لممنػػتج االعناصػػر المػػزيج التسػػكيقي تػػأثير لفحػػص 

   . (2.5رقـ )الجدكؿ  كما ىك. مقاطعة المنتجات االسرائيمية
، أم أف 0.035 تساكم R2بعد فحص اختبار ميؿ خط االنحدار تبيف أف قيمة حيث تبيف 

بنسبة  قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيميةالمتغيرات مجتمعة تفسر 
قرار المستيمؾ الفمسطيني %(، كلكف ىناؾ العديد مف المتغيرات االضافية التي تؤثر عمى 3.5)

 .في مقاطعة المنتجات االسرائيمية
 ،ت جكدة كتركيج المنتج اإلسرائيميابيف كجكد داللة احصائية في متغير ت ""t ةكلكف بعد فحص قيم

قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة أم أنو يكجد تأثير لجكدة كتركيج المنتج اإلسرائيمي عمى 
. ككانت العالقة عكسية في جكدة المنتج اإلسرائيمي كعنصر التركيج،أم أنو المنتجات االسرائيمية

كمما قمت جكدة المنتج اإلسرائيمي زادت مقاطعتو ككمما قؿ التركيج لممنتج اإلسرائيمي زادت مقاطعتو 
 أيضا.

ية ضركرة التركيز عمى عنصرم الجكدة كالتركيج باعتبار يرل الباحث مف خالؿ نتائج ىذه الفرض
أف ىذه العناصر ىي عناصر مؤثرة عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات 
االسرائيمية، كذلؾ مف خالؿ تقديـ منتجات كطنية تتفكؽ في جكدتيا كخصائصيا عمى المنتجات 

لممنتج الكطني كخمؽ انطباع إيجابي في لتركيج االسرائيمية،كالبد أيضا مف التركيز عمى مكضكع ا
 ذىف المستيمؾ الفمسطيني عف المنتجات الكطنية.
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 : الثانيةالفرضية 

عمى قرار المستيمك الفمسطيني في لممنتج الوطني ال يوجد تأثير لعناصر المزيج التسويقي 
 مقاطعة المنتجات االسرائيمية .

( Regressionث باسػػػتخداـ تحميػػػؿ ميػػػؿ خػػػط االنحػػػدار )عػػػف ىػػػذه الفرضػػػية قػػػاـ الباحػػػ لإلجابػػػة
عناصػػػر المػػػزيج التسػػػكيقي لممنػػػتج الػػػكطني عمػػػى قػػػرار المسػػػتيمؾ الفمسػػػطيني فػػػي تػػػأثير لفحػػػص 

 . (3.5مقاطعة المنتجات االسرائيمية. كما ىك في الجدكؿ رقـ )
 %، أم أف20.9تساكم  R2حيث تبيف بعد فحص اختبار ميؿ خط االنحدار تبيف أف قيمة 

المتغيرات مجتمعة تفسر قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية بنسبة 
%(، كلكف ىناؾ بعض مف المتغيرات االضافية التي تؤثر عمى قرار المستيمؾ 20.9)

 الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية.
جكدة كسعر المنتج الكطني، " تبيف كجكد داللة احصائية في متغيرات tكلكف بعد فحص قيمة "

أم أنو يكجد تأثير لجكدة كسعر المنتج الكطني عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة 
المنتج الكطني ،أم أنو كمما زادت جكدة    المنتجات االسرائيمية. ككانت العالقة ايجابية في جكدة

لسعر المنتج الكطني ،أم انو  زادت مقاطعة المنتج اإلسرائيمي ،كعكسية بالنسبة المنتج الكطني
 كمما قمت اسعار المنتج الكطني زادت المقاطعة لممنتج االسرائيمي.

يرل الباحث مف خالؿ تحميؿ ىذه نتائج ىذه الفرضية كجكد تأثير لعنصر الجكدة عمى قرار 
المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية كبالتالي فإنو ال بد مف التركيز عمى 

كضكع جكدة المنتج الكطني ،باإلضافة الى كجكد تأثير لعنصر السعر لممنتج الكطني عمى قرار م
المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية كبالتالي فإنو البد مف التركيز عمى عنصر 
 السعر كتقديـ اسعار تحفز كتزيد مف مشاركة المستيمؾ الفمسطيني في حمالت مقاطعة المنتجات
االسرائيمية .باإلضافة الى التركيز عمى عنصرم التركيج كالتكزيع كزيادة دكرىا كتأثيرىا عمى قرار 

 المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية .
 
 
 
 



115 
 

 : الثالثةالفرضية 
 ،  منطقة السكن، الفئة العمرية، الدخل، يعزى لمعوامل الديمغرافية )الجنسال يوجد تأثير 

 ،طبيعة العمل (عمى قرار المستيمك الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية . يمالتعم
( Regressionتحميؿ ميؿ خط االنحدار )جابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ لإل

عمى  (،طبيعة العمؿ ،التعميـ ،منطقة السكف ،الفئة العمرية ،الدخؿ الجنس)متغيراتلفحص تأثير 

 (. 4.5رقـ ) الجدكؿ. كما ىك في الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية قرار المستيمؾ

، أم أف  %0.8تساكم  R2بعد فحص اختبار ميؿ خط االنحدار تبيف أف قيمة حيث تبيف 

قرار ( تفسر ،طبيعة العمؿ ،التعميـ ،الفئة العمرية،منطقة السكف ،الدخؿ الجنسمتغيرات)

%(، كلكف ىناؾ العديد مف 0.8بنسبة ) المنتجات االسرائيمية المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة

 .قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيميةالمتغيرات االضافية التي تؤثر عمى 

 ، ،الفئة العمرية ،الدخؿ الجنسمتغيرات)كجكد داللة احصائية في عدـ بيف ت "t" ةعد فحص قيمبك 
 (كبالتالي يتـ قبكؿ الفرضية الثالثة.يعة العمؿ،طب التعميـ، منطقة السكف

يرل الباحث أف نتائج ىذه الفرضية ىي نتائج ايجابية لصالح قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة 
المنتجات االسرائيمية ،حيث تشير نتائج تحميؿ ىذه الفرضية مشاركة جميع فئات كأصناؼ كقطاعات 

معكامؿ الديمغرافية لمنتجات االسرائيمية ،أم أنو ال يكجد تأثير لالمجتمع الفمسطيني في حمالت مقاطعة ا
)كالجنس، المؤىؿ العممي، مكاف السكف، العمر،مستكل الدخؿ، طبيعة العمؿ( عمى قرار المستيمؾ 
الفمسطيني في المقاطعة فالمستيمؾ الفمسطيني عمى اختالؼ جنسو كعمره كتعميمو كدخمو كمكاف سكنو 

 اطعة لممنتجات االسرائيمية .يشارؾ في حمالت المق
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 : الرابعةالفرضية 
ال يوجد تأثير يعزى لمعوامل الثقافية واالجتماعية والوطنية عمى قرار المستيمك الفمسطيني في 

 مقاطعة المنتجات االسرائيمية .
( Regressionتحميػػػؿ ميػػػؿ خػػػط االنحػػػدار )عػػػف ىػػػذه الفرضػػػية قػػػاـ الباحػػػث باسػػػتخداـ  لإلجابػػػة
ير يعػػزل لمعكامػػؿ الثقافيػػة كاالجتماعيػػة كالكطنيػػة عمػػى قػػرار المسػػتيمؾ الفمسػػطيني فػػي تػػأثلفحػػص 

 (.  5.5. كما ىك في الجدكؿ رقـ )مقاطعة المنتجات االسرائيمية
، أم أف %14.8تساكم  R2بعد فحص اختبار ميؿ خط االنحدار تبيف أف قيمة حيث تبيف 
قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة فسر يلعكامؿ الثقافية كاالجتماعية كالكطنية متغير ا

عض مف المتغيرات %(، كلكف ىناؾ ب14.8مجتمعة تفسر بنسبة ) المنتجات االسرائيمية
 .قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيميةثر عمى االضافية التي تؤ 

لثقافية كاالجتماعية ؿ العكاما بيف كجكد داللة احصائية في متغيرت "t" ةكلكف بعد فحص قيم
قرار المستيمؾ عمى معكامؿ الثقافية كاالجتماعية كالكطنية ، أم أنو يكجد تأثير ل كالكطنية

ؿ الثقافية كاالجتماعية معكام. ككانت العالقة ايجابية لالفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية
 اتزادت مقاطعة المنتج ية كالكطنيةلعكامؿ الثقافية كاالجتماعاتأثير  ،أم أنو كمما زاد كالكطنية
 . ةاإلسرائيمي

يرل الباحث مف خالؿ تحميؿ نتائج ىذه الفرضية ضركرة التركيز عمى العكامؿ الثقافية 
كاالجتماعية كالكطنية باعتبارىا مف العكامؿ المؤثرة عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في المشاركة 

ال بد مف استثمار ىذه العكامؿ في تعزيز  في حمالت مقاطعة المنتجات االسرائيمية، حيث
المشاركة في حمالت مقاطعة المنتجات االسرائيمية مف جية كتعزيز كتبني المنتج الكطني مف 

 جية أخرل .
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 مناقشة نتائج أسئمة الدراسة : 1.5
  ؟ المستيمؾ الفمسطيني الفعمية لمقاطعة المنتجات االسرائيميةما مدل استجابة  السؤاؿ األكؿ :

تكسطة جاءت نتائج استجابة المستيمؾ الفمسطيني الفعمية لمقاطعة المنتجات اإلسرائيمية بدرجة م
 .(1.64( كانحراؼ معيارم )3.57)لمدرجة الكميةحسابي متكسط حيث حصؿ ىذا السؤاؿ عمى 

 : تحميؿ نتائج السؤاؿ األكؿ
دكف المنتجات االسرائيمية  لمقاطعةف نسبة كبيرة مف المستيمكيف الفمسطينيي ستعدادا -

جيعا كذلؾ تش جيد يمبي حاجاتيـ كرغباتيـتكفر ليا بديؿ كطني في حاؿ استثناء 
 كبالتالي إحالؿ المنتج الكطني بديؿ لممنتج اإلسرائيمي..لممنتجات الكطنية 
%( ممف أجابكا بمكافؽ بشدة كمكافؽ 66.8( فإف النسبة بمغت )3.4بالرجكع لمجدكؿ )

عمى الفقرة االكلى التي تكضح مقاطعة المستيمؾ الفمسطيني لممنتجات االسرائيمية دكف 
ممف اجابكا بمكافؽ كمكافؽ بشدة عمى الفقرة الثانية التي  %(88.7استثناء، كما نسبتو )

 تكضح تشجيع المستيمؾ الفمسطيني لممنتج الكطني .
رائيمية كذلؾ بضركرة مقاطعة منتجات المستكطنات اإلسالمستيمؾ الفمسطيني  اقتناع -

راسخة بذىف المستيمؾ الفمسطيني بضركرة مقاطعة ىذه نتيجة لعكامؿ كطنية 
دـ دعـ اقتصادىا ككنيا بؤر استيطانية قاـ المحتؿ االسرائيمي المستكطنات كع

ـ ،كمف ىذا المنطمؽ فإنو يرل أنو  1967باغتصابيا مف الشعب الفمسطيني بعد العاـ 
 كؿ فمسطيني مقاطعة ىذه المنتجات. مف كاجب 

( فأف نسبة مف يقاطعكف منتجات المستكطنات االسرائيمية 3.4بالرجكع الى الجدكؿ )ك 
 %( أجابكا بمكافؽ بشدة كمكافؽ .75.2)

 
 كنتيجة تحميؿ ىذا السؤاؿ تتفؽ مع:

يرافؽ حمالت المقاطعة لممنتجات االسرائيمية زيادة في الطمب عمى ( :2014دراسة ماس )
المنتج المحمي كالذم يستدعى بالتالي تكسع في االنتاج كضخ المزيد مف االستثمارات 

 اممة كالكفاءات .كبالتالي تشغيؿ المزيد مف األيدم الع
(:إف المقاطعة االقتصادية إلسرائيؿ تشكؿ خسارة ىامة 2014دراسة البطمة كالبرغكثي )

لبعض القطاعات االنتاجية في إسرائيؿ ،فإف مقاطعة الشركات كالبنكؾ تمعب دكرا كبيرا في 
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ة خاصة تقميص التبعية التجارية الفمسطينية إلسرائيؿ كفي دعـ القطاعات االنتاجية الفمسطيني
 في مجاؿ الصناعة كالزراعة مما يعكد بفكائد جمة عمى االقتصاد الفمسطيني .

%( مف أفراد 78.4(:حيث اظيرت نتائج الدارسة التي قاـ بيا أف )2006دراسة جكدة )
ي ليا بديؿ محمي جيد تشجيعا لممنتجات يقاطعكف المنتجات االسرائيمية التعينة الدراسة لديو 

%( تكقفكا عف المقاطعة لعدـ جدكل المقاطعة .كما 75.5ثانية ) الكطنية ،كمف ناحية
لدل الدراسة التي قاـ بيا نجاح حمالت المقاطعة مف تككيف بعد معرفي  نتائجأظيرت 

المستيمؾ الفمسطيني بحمالت المقاطعة لكنيا لـ تكف كافية إلقناع المستيمؾ بالمشاركة في 
 نشاطاتيا المختمفة .

كؿ ث جاء في نتائج الدراسة التي قامت بيا الباحثة أف ىناؾ تأثير لحي( :2013دراسة بدر)
مف عناصر المزيج التسكيقي ،العكامؿ االجتماعية كالعكامؿ الكطنية مجتمعة عمى تكجيات 

حيث اف حمالت المقاطعة المستيمؾ الفمسطيني نحك الحميب كمشتقاتو المصنعة محميان.
لتي تؤثر عمى تكجو المستيمؾ نحك منتجات االلباف لممنتجات االسرائيمية مف أىـ العكامؿ ا

 المحمية .
(: أظيرت نتائج الدراسة التي قامت بيا الباحثة أف سمات المنتج 2011دراسة أبك شنب )

)الجكدة ،ممصؽ المعمكمات الغذائية ،مدة الصالحية كالسمعة (تؤثر عمى سمكؾ المستيمؾ 
  ية كاألجنبية .عند شراء منتجات األلباف المحمية كاإلسرائيم

: حيث خمصت الدراسة الى أف نجاح حمالت المقاطعة Albayati ,&et al (2012)دراسة 
تعتمد عمى مدل فعالية ىذه الحمالت باإلضافة الى الحكـ عمى جكدة المنتجات البديمة سكاء 

 بشكؿ مباشر أك غير مباشر .
 

ر المزيج التسكيقي لممنتج اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصما  السؤاؿ الثاني :
 ؟  االسرائيمي

تجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لممنتج اإلسرائيمي جاءت نتائج ا
لمزيج التسكيقي لممنتج اإلسرائيمي عمى متكسط حسابي بدرجة متكسطة ،حيث حصمت عناصر ا

يع مجاالت ىذا السؤاؿ)الجكدة . كقد حصمت جم(1.68) ( كانحراؼ معيارم3.15لمدرجة الكمية )
 ،السعر ،التركيج ،التكزيع( عمى درجات متكسطة .
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 تحميؿ نتائج السؤاؿ الثاني :
 : المجاؿ األكؿ كالذم يتعمؽ بعنصر الجكدة 

حيث االنتاج في  يميسرائالمنتج اإلبيا  يتمتعاقتناع المستيمؾ الفمسطيني بالجكدة العالية التي 
الى  باإلضافةلمنتجات االسرائيمية تتمتع بجكدة عالية في االنتاج، %( أف ا81.7يرل ما نسبتو )

متنكعة كمتعددة تمبي احتياجات المستيمكيف عمى اختالؼ  كأصناؼ بأحجاـتكفر ىذه المنتجات 
الى المنظر الجذاب كسيكلة االستخداـ التي يتمتع بيا المنتج  باإلضافة، كخصائصيـفئاتيـ 

،إال أف  بالكضكحة التغميؼ كاتصاؼ معمكمات بطاقة البياف لممنتج جكدباإلضافة الى  االسرائيمي
المنتجات ىذه االسباب سالفة الذكر ال تعني بالضركرة تكجو المستيمؾ الفمسطيني لشراء ىذه 

كيمكف رد ذلؾ الى أسباب أخرل منيا عناصر المزيج التسكيقي الثالثة األخرل )السعر،التركيج 
يتبناىا المستيمؾ الفمسطيني كتؤثر عمى  كاجتماعية كطنية كثقافية،التكزيع( أك نتيجة ألسباب 

 قراره الشرائي .
 
 : المجاؿ الثاني كالذم يتعمؽ بعنصر السعر 

أنو يدفع أسعار عالية لممنتجات اإلسرائيمية كذلؾ  يرل المستيمؾ الفمسطيني أظيرت النتائج بأف
يمي ،كمرد ذلؾ لقناعة المستيمكيف بشكؿ عاـ نتيجة الجكدة العالية التي يتمتع بيا المنتج اإلسرائ

بارتباط السعر العالي بالجكدة العالية ،ىذا كقد الحظ الباحث أف المستيمؾ الفمسطيني يرل أف 
كالمحاؿ التجارية تقدـ عركض سعريو كخصكمات كتخفيضات عمى اسعار الشركات اإلسرائيمية 

ء منتجاتيا ،كىذا ما قامت بو العديد مف منتجاتيا تدفع المستيمؾ الفمسطيني لإلقباؿ عمى شرا
الشركات اإلسرائيمية في اآلكنة األخيرة مف إغراؽ لمسكؽ الفمسطيني بمنتجاتيا بأسعار منافسة 
كذلؾ لمكاجية حمالت المقاطعة الشعبية لممنتجات اإلسرائيمية ،كما كيرل نسبة كبيرة مف 

ية ال تتناسب مع مستكل دخميـ كمرد ذلؾ المستيمكيف الفمسطينييف أف أسعار المنتجات االسرائيم
الى الفرؽ الكبير في مستكيات الدخؿ كالمعيشة كمستكيات األجكر بيف الطرفيف الفمسطيني 

 باإلضافة الى عدـ قدرة كتمكف المستيمؾ الفمسطيني كنتيجة ألسباب سياسية كاإلسرائيمي،
سرائيمية في آليات الدفع مف الحصكؿ عمى التسييالت التي تقدميا الشركات اإل كاقتصادية

  كالتقسيط . هالميسر 
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 كالذم يتعمؽ بعنصر التركيج : لثالمجاؿ الثا 

أف المنتجات اإلسرائيمية تعرض بشكؿ جيد كيمفت يرل المستيمؾ الفمسطيني أظيرت النتائج أف 
ات أك النظر إلييا ،كقد يككف السبب في ذلؾ أنو نتيجة لمجكدة العالية التي تتمتع بيا ىذه المنتج
،أك قد المظير الجذاب ليذه المنتجات فأنو البد مف عرضيا بطريقة تميؽ بجكدتيا كمظيرىا 

العركض كالتخفيضات عمى أسعارىا كبالتالي فأنيا تكضع بشكؿ يمفت  تمؾيككف السبب في 
االنتباه إلييا أك في رفكؼ تككف في متناكؿ يد المستيمؾ . كما تجذب العركض كالحمالت 

في اتخاذ قراره  رلممنتجات اإلسرائيمية انتباه المستيمؾ الفمسطيني كيمعب ذلؾ دكر كبيالتركيجية 
الشرائي ،كذلؾ كنتيجة لمحاكلتو في الحصكؿ عمى ىذه المنتجات ذات الجكدة العالية كاألسعار 
المرتفعة بأسعار أقؿ مف خالؿ ىذه الحمالت كالعركض التركيجية . عدـ اىتماـ المستيمؾ 

بمشاىدة العركض التركيجية لممنتجات االسرائيمية كقد يككف السبب في ذلؾ عدـ الفمسطيني 
متابعة المستيمؾ الفمسطيني لقنكات التمفاز كالمذياع أك الصحؼ كالمجالت االسرائيمية أك حتى 
المكاقع االلكتركنية أك قد تككف المغة سبب في عدـ تمكنيـ مف مراقبة كمتابعة ىذه الحمالت مف 

ئط السابقة الذكر . كقد الحظ الباحث اف الغالبية الكبرل مف أصحاب المحاؿ التجارية ىذه الكسا
ال يحاكلكف التأثير عمى قرار المستيمؾ مف خالؿ اقناعو بشراء المنتج االسرائيمي كيمكف رد ذلؾ 

مشاركة اصحاب المحاؿ التجارية في حمالت المقاطعة أك خمك متاجرىـ مف ىذه المنتجات الى 
 جة العتقادىـ أف محاكالتيـ بإقناعيـ لممستيمكيف الفمسطينييف ال تجدم نفعان.أك نتي
 : المجاؿ الرابع كالذم يتعمؽ بعنصر التكزيع 

عمى ما يريدكنو مف المنتجات  أنيـ يحصمكف يرل نسبة كبيرة مف المستيمكيف الفمسطينييف
لؾ الى تكفر ىذه اإلسرائيمية مف أم مكاف كفي كؿ االكقات كدكف انقطاع ،كيمكف رد ذ

المنتجات في المحاؿ التجارية كخاصة المنتجات التي يككف الطمب عمييا كبير مثؿ منتجات 
االلباف كالعصائر ،األمر الذم يدفع الباعة كأصحاب المحاؿ التجارية الى تكفيرىا في متاجرىـ . 

البيع اإلسرائيمية  كقد الحظ الباحث انقساـ المستيمكيف الفمسطينييف عمى امكانية كصكليـ لنقاط
،كيمكف رد ذلؾ الى لألسباب السياسية كعدـ تمكف المستيمؾ الفمسطيني مف الكصكؿ إلى ىذه 
النقاط نتيجة كجكدىا في مناطؽ إسرائيمية ال يسمح بدخكؿ الفمسطينييف إلييا ،كعمى النقيض فإف 

مر الذم يسمح ليـ ىناؾ نقاط بيع كمتاجر إسرائيمية كبرل تقع بمحاذاة سكف الفمسطينييف األ
امتالؾ عدد منيـ عمى تصاريح تسمح ليـ بالدخكؿ ليذه المناطؽ االسرائيمية . ك بالكصكؿ إلييا 
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خدمة النقؿ كالتكصيؿ لمنتجاتيا كما كيرل المستيمؾ الفمسطيني أف الشركات االسرائيمية ال تقدـ 
نظر ىذه  مف كجية في مناطؽ الضفة الغربية كيعكد السبب في ذلؾ ألسباب أمنية _

باإلضافة الى عدـ قدرة المستيمؾ الفمسطيني مف التكاصؿ مع مندكبي كككالء .  الشركات_
الشركات االسرائيمية بسيكلة كيسر كقد يعكد السبب في ذلؾ الى عدـ خدمة كتكاجد ىؤالء 
الككالء كالمندكبيف في مناطؽ الضفة الغربية كقمت كندرة المندكبيف كالككالء العرب الذيف 

 مكف مع ىذه الشركات .يعم
اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لممنتج ما  : لثالسؤاؿ الثا

 ؟  كطنيفمسطيني/الال
جاءت نتائج اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لممنتج الفمسطيني 

لفمسطيني عمى متكسط حسابي لمزيج التسكيقي لممنتج ابدرجة متكسطة ،حيث حصمت عناصر ا
. كقد حصمت جميع مجاالت ىذا السؤاؿ)الجكدة (1.59) ( كانحراؼ معيارم3.43لمدرجة الكمية )

 ،السعر ،التركيج ،التكزيع( عمى درجات متكسطة .
 : تحميؿ نتائج السؤاؿ الثالث

 : المجاؿ األكؿ كالذم يتعمؽ بعنصر الجكدة 

لمنتجات المحمية تؤثر عمى قراره في مقاطعة المنتجات يرل المستيمؾ الفمسطيني أف مكاصفات ا
االسرائيمية ،فإذا كجد في المنتج الكطني الجكدة التي تنافس جكدة المنتج اإلسرائيمي فإنو سيقاطع 
المنتج األخير دكف تردد. كما كيرل المستيمؾ الفمسطيني أف ىناؾ منتجات كطنية يمكف إحالليا 

سرائيمي ،إذ يرل أنيا تتمتع بالجكدة التي تدفعو لشرائيا كاالستغناء عف كاستبداليا بديالن لممنتج اإل
ي احتياجاتيـ المنتج االسرائيمي .كيرل نسبة كبيرة مف المستيمكيف أف المنتجات المحمية تمب

حجاـ كأصناؼ ىذه المنتجات حسب طمب كرغبة المستيمؾ كأف ىذه كرغباتيـ إذ تتنكع أ
تغميؼ كالحفظ ككضكح معمكمات بطاقة البياف ،في حيف أنقسـ المنتجات تتمتع بالجكدة في ال

المستيمكيف الفمسطينييف عمى أف المنتجات الكطنية كرغـ المكاصفات السالفة الذكر غير قادرة 
،في حيف أجمعت نسبة كبيرة مف المستيمكيف عمى أف عمى منافسة المنتجات اإلسرائيمية 

نتاجيا كلكنيا ال تستطيع المحافظة عمى استمرارية المنتجات المحمية تككف جيدة عند بداية ا
جكدتيا ،كيمكف رد ذلؾ إلى عدـ كجكد الرقابة الكافية مف قبؿ الحككمة كالمؤسسات غير 
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الحككمية عمى ىذه الشركات كالمصانع ،باإلضافة الى عدـ تكفر الدعـ الكافي كالالـز لدل ىذه 
 الشركات لتطكير انتاجيا .

 يتعمؽ بعنصر السعر : المجاؿ الثاني كالذم 

ترل الغالبية العظمى مف المستيمكيف الفمسطينييف أف أسعار المنتجات الكطنية تؤثر عمى قرارىـ 
في مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية .كما كيرل نسبة كبيرة مف المستيمكيف أف أسعار المنتجات 

ف المنتج الكطني الكطنية تتناسب مع مستكيات جكدتيا كأف القيمة التي يحصمكف عمييا م
تتناسب مع أسعارىا كبالتالي فإف اسعار المنتجات المحمية أقؿ مف االسرائيمية نتيجة الفركؽ في 
الجكدة .كما أف أسعار المنتجات الكطنية تعتبر مناسبة مقارنة مع أسعار المنتجات االسرائيمية . 

ـ عركض سعريو منافسة في كما أنقسـ المستيمكيف الفمسطينييف عمى أف الُمنتج الفمسطيني يقد
المناسبات الدينية كالكطنية كغيرىا ،كمف الجدير ذكره أف العديد مف أفراد عينة الدراسة أشار الى 

لممستيمؾ الفمسطيني في مكضكع استغالؿ الُمنتج الفمسطيني كأصحاب المحاؿ التجارية 
ضا المستيمكيف المناسبات الدينية كخاصة فترة االعياد كشير رمضاف الكريـ ،أنقسـ أي

الفمسطينييف عمى أف اصحاب المحاؿ التجارية الكطنية يقدمكف تسييالت في عمميات الدفع 
 كالسداد .

 اؿ الثالث كالذم يتعمؽ بعنصر التركيج :المج 

يرل نسبة كبيرة مف المستيمكيف الفمسطينييف أف الصناعات المحمية تكثؼ إعالناتيا عف 
 مية كأف ىذه االعالنات كالعركض تمتاز بالكضكح كالجاذبية.منتجاتيا عبر كسائؿ االعالـ المح

كأكدت نسبة كبيرة مف المستيمكيف بأف ىذه العركض تمعب دكر كبير في جذب المستيمكيف 
 لشراء منتجاتيا .

 : المجاؿ الرابع كالذم يتعمؽ بعنصر التكزيع 

ية تتكفر في كؿ مكاف رل الغالبية العظمى مف المستيمكيف الفمسطينييف بأف المنتجات الكطنت
كفي جميع االكقات كدكف انقطاع .كأكدت نسبة كبيرة منيـ عمى أف ىناؾ سيكلة كيسر في 
التكاصؿ مع مندكبي كككالء المنتجات الكطنية .كما أكدت نسبة كبيرة منيـ عمى أف خدمة النقؿ 

 . كالتكزيع لممنتجات المحمية جيدة كبالتالي تمعب دكر كبير في قرارىـ الشرائي 
 

 

 



124 
 

 نتائج السؤال الثاني والثالث تتفق مع :
حيث جاء في نتائج الدراسة التي قامت بيا الباحثة أف ىناؾ تأثير لكؿ  ( :2113دراسة بدر )

االلباف التي تقدميا  منتجاتمف عناصر المزيج التسكيقي عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني نحك 
تج بدرجة كبيرة كالمعمكمات الغذائية المدكنة الشركات المحمية حيث ييتـ المستيمؾ بجكدة المن

بتكزيع عمى المنتج كتكفر المنتج بأكزاف مختمفة باإلضافة الى طريقة تغميؼ المنتج ،كما كييتـ 
باإلضافة الى اىتمامو المنتح كتكفره باألماكف القريبة مف سكنو كتكفره بكميات كافية كمناسبة ،

المحمية كالراديك كالمكحات االعالنية في الشكارع،  بعنصر التركيج كاإلعالف مف خالؿ الصحؼ
عالنيا بشكؿ كاضح كما اف السعر يمعب دكرا ميما  كأخيرا بالسعر كتثبيت السعر عمى الغالؼ كا 

 في قرار المستيمؾ النيائي في الشراء .  
اىتماـ المستيمؾ بجكدة المنتج كمدة حيث خمصت الدراسة الى  (:2111دراسة أبك شنب )

اتخاذ القرار الشرائي ،كما كتؤثر سمات المنتج  دو كالسمعة أكثر مف العكامؿ االخرل عنصالحيت
)الجكدة ،ممصؽ المعمكمات الغذائية ،مدة الصالحية كالسمعة (عمى سمكؾ المستيمؾ عند شراء 

ييتـ المستيمؾ بالسعر عند االنفاؽ عمى ك منتجات األلباف المحمية كاإلسرائيمية كاألجنبية ،
األلباف المحمية في حيف ال ييتـ بالسعر عند اتخاذ القرار الشرائي لمنتجات األلباف منتجات 

 اإلسرائيمية كاألجنبية.
كجكد أثر لعناصر المزيج التسكيقي حيث خمصت الدراسة الى  (:2114دراسة حداد كجكدة )

ككالء مجتمعة عمى درجة كالء المكاطنيف كىناؾ عالقة بيف عناصر المزيج التسكيقي مجتمعة 
 .المكاطنيف لمعالمات التجارية

(: حيث خمصت الدراسة الى أف المستيمؾ الميبي يفضؿ شراء االحذية 2113دراسة ىاماف )
المستكردة باعتبارىا منافسا قكيا لألحذية المحمية ألسباب مختمفة أىميا جكدة المنتج كالمتمثمة 

 بجكدة المكاد كالتصميـ الالئؽ .
(: كقد خمصت الدراسة الى كجكد عالقة 2114) Suthar & Lathangi & Pradhanدراسة 

 ايجابية بيف عناصر المزيج التسكيقي كادراؾ الزبائف مف جية ككالء العمالء لمعالمة التجارية.
دراسة كجكد ال ىذه في الباحث تكصؿ التي النتائج أىـ كمف Arokiasamy (2012:)دراسة 

لسعر ،صكرة المحؿ التجارم ،التكزيع ،مصاريؼ االعالف عالقة ايجابية بيف المتغيرات التالية )ا
  ،كتكاليؼ التركيج( كالكالء لمعالمة التجارية لممحاؿ التجارية في ماليزيا. 
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 ؟  تأثير البيئة المحيطة في تعزيز حمالت مقاطعة المنتجات االسرائيميةما مدل  : ؿ الرابع السؤا
تأثير البيئة المحيطة بدرجة عالية ،حيث  جاءت نتائج اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه
( 3.86عمى متكسط حسابي لمدرجة الكمية )حصمت العكامؿ االجتماعية كالثقافية كالكطنية

 . (1.81) كانحراؼ معيارم
 تحميؿ نتائج السؤاؿ الرابع:

يرل المستيمؾ الفمسطيني أف تشجيع االسرة كتشجيع المؤسسة التي ينتمي إلييا المستيمؾ 
ني يؤثر عمى قراره في مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية ،كما كتؤثر أيضا عمى قراره في الفمسطي

الى أف تبني المؤسسات الحككمية كالمؤسسات الغير حككمية  باإلضافةتبني المنتجات الكطنية ،
ني يؤثر عمى قراره في مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية كتبني المنتج لممقاطعة كتعزيز المنتج الكط

كقادة الرأم  كاألصدقاءني ،حيث أف المستيمؾ يؤثر كيتأثر بالبيئة المحيطة بو كالعائمة الكط
منتج أك سمبا كتبني لمء كاف االتجاه ايجابا مف شراء يف في المجتمع عند اتخاذ قراره سكاكالمؤثر 

كحمالت مقاطعة  كاإلعالميةمف خالؿ مقاطعتو كعدـ شراءه ،كما تؤثر الحمالت االعالنية 
تجات االسرائيمية كتبني المنتجات الكطنية عمى قرار المستيمكيف الشرائي ،ىذا كأكدت الغالبية المن

العظمى مف المستيمكيف أف أفراغ المحاؿ التجارية كالمتاجر مف المنتجات االسرائيمية يعزز 
ج حمالت المقاطعة لممنتجات االسرائيمية ،كأف تطكير المصانع الكطنية كبالتالي بتطكير المنت

حالؿ المنتج الكطني بديالن لممنتجات اإلسرائيمية .  الكطني يحفزىـ كيعزز قرارىـ في تبني كا 
كالجريسي   Kotler and Kellerكتتفؽ نتائج ىذا السؤاؿ مع ما جاء بو عمماء التسكيؽ كمنيـ 

 كالثقافية أثر كبير عمى سمكؾ المستيمؾ كقراره الشرائي. االجتماعيةحيث أكدكا أف لمعكامؿ 
( حيث جاء في نتائج دراستو 2116كما تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما جاءت بو دراسة جكدة )

أف الحمالت المقاطعة تمكنت مف تككيف بعد شعكرم كعاطفي تجاه عممية مقاطعة المنتجات 
مف أفراد عينة الدراسة لديو  (%91.2).كما كأكد (%66.2)اإلسرائيمية حيث بمغ الكزف النسبي 

 بكف في المنتج الكطني في حاؿ زيادة جكدتو كتطكيره .أنيـ يرغ
( حيث جاء في نتائج الباحثة أف لمعكامؿ الكطنية 2113الى ما جاء في دراسة بدر ) باإلضافة

تأثير عمى تكجيات المستيمؾ الفمسطيني نحك الحميب كمشتقاتو المصنعة محميا ،كأف حمالت 
 تكجو المستيمؾ الفمسطيني نحك منتجات األلباف . المقاطعة تعتبر مف أىـ العكامؿ المؤثرة عمى
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 نتائج الدراسة : 2.5
 اننتائح انعامة نهذراسة : 1.2.5 

  كجكد قناعة كقابمية لممستيمؾ الفمسطيني لمقاطعة المنتجات االسرائيمية في حاؿ تكفر
 البديؿ الكطني الجيد لممنتج االسرائيمي.

 ستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات تؤثر عناصر المزيج التسكيقي عمى قرار الم
 .االسرائيمية 

المنتج حيث أظيرت نتائج الدراسة تفكؽ عنصر الجكدة كالتركيج لممنتج اإلسرائيمي عمى 
كتفكؽ المنتج الفمسطيني عمى المنتج االسرائيمي في عنصرم السعر  الفمسطيني،
  (:1.5كىذا ما يظيره الجدكؿ ) كالتكزيع .

 
 .ت اىَخ٘عط اىحغابٜ ىعْاصش اىَضٝح اىخغ٘ٝقٜ ىيَْخح االعشائٞيٜ ٗاىفيغطْٜٞ(:ٍقاس1.5ّ) خذٗه

 الرقم

 

 عناصر المزيج التسويقي

  المتوسط الحسابي

 التفوق

المنتج  لـلمنتج

 االسرائيلي

المنتج 

 الفلسطيني

 االسرائيلي 3.3300 3.5953 عنصر الجودة .

 الفلسطيني 3.3619 3.0318 عنصر السعر 7

 االسرائيلي 2.5821 2.9864 الترويج عنصر 0

 الفلسطيني 3.5037 2.9068 عنصر التوزيع 2

  تؤثر عناصر المزيج التسكيقي لممنتج الكطني عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في تبني
 المنتجات الكطنية كاتخاذ قراره الشرائي .

 مسطيني في مقاطعة تؤثر العكامؿ االجتماعية كالثقافية كالكطنية عمى قرار المستيمؾ الف
 المنتجات اإلسرائيمية كتبني المنتجات الكطنية .

  ال تؤثر العكامؿ الديمغرافية عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات
 اإلسرائيمية أك تبني المنتجات الكطنية .

  
 النتائج المتعمقة بأداة الدراسة : 2.2.5

. فقد ة لمقاطعة المنتجات االسرائيميةالفمسطيني الفعميفيما يتعمؽ باستجابة المستيمؾ  أواًل:  
 أظيرت الدراسة ما يمي :
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  كجكد قناعة لدل المستيمؾ الفمسطيني بضركرة مقاطعة المنتجات االسرائيمية بدكف استثناء
حيث بمغت نسبة المستيمكيف الفمسطينييف الذيف يقاطعكف المنتجات االسرائيمية بدكف استثناء 

(66.8.)% 
 لمستيمؾ الفمسطيني اف مقاطعة المنتجات االسرائيمية التي ليا بديؿ محمي جيد يشكؿ يرل ا

نكعا مف أنكاع تشجيع المنتجات الكطنية،حيث بمغت نسبة مف يقاطعكف المنتجات االسرائيمية 
 %(.83.7التي ليا بديؿ محمي جيد تشجيعا لممنتج الكطني )

 مسطيني بضركرة مقاطعة منتجات كجكد قناعة كبيرة الى حد ما لدل المستيمؾ الف
المستكطنات االسرائيمية بشكؿ خاص ،حيث بمغت نسبة مف يقاطعكف منتجات المستكطنات 

 %(.75.2االسرائيمية )
 ( مف المستيمكيف الفمسطينييف في التركيج لحمالت المقاطعة 50.6يشارؾ ما نسبتو )%

 لمنتجات االسرائيمية .
 لممنتج االسرائيمي سمبا عمى قرار المستيمؾ في  يؤثر عدـ تكفر البديؿ المحمي الجيد

 االستمرار في حمالت المقاطعة.
اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني تجاه عناصر المزيج التسكيقي لممنتج فيما يتعمؽ ب ثانيًا:

 فقد أظيرت الدراسة ما يمي : االسرائيمي.
  عنصر الجكدة :فيما يخص 
 جكدة المنتجات االسرائيمية .حيث بمغت نسبة كجكد ثقة عالية لدل المستيمؾ الفمسطيني ب

 %(.80.7المستيمكيف الذيف يركف اف السمع االسرائيمية تتمتع بجكدة عالية في االنتاج )
 (55.3. مف المستيمكيف الفمسطينييف تزيد ثقتيـ بالمنتجات االسرائيمية بعد تجربتيا )% 
 (48.1مف المستيمكيف الفمسطينييف يتكجيكف لشراء المنت )% جات االسرائيمية ألف جكدتيا

 أفضؿ مقارنة بالمنتجات االسرائيمية .
 ( مف المستيمكيف الفمسطينييف أف المنتجات االسرائيمية تتكفر 72.1يرل ما نسبتو )%

%( مف المستيمكيف الفمسطينييف أف 55.9كيرل ما نسبتو ) متعددة،ك بأصناؼ كأحجاـ متنكعة 
%( مف المستيمكيف 46.2تصؼ بالكضكح، كيرل ما نسبتو )بطاقة البياف لممنتجات االسرائيمية ت

 ر جذاب كسيمة االستخداـ.يظنتجات االسرائيمية تتمتع بشكؿ كمأف الم
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  عنصر السعر :فيما يخص 
 (55.2 مف المستيمكيف الفمسطينييف يركف أنيـ يدفعكف اسعار عاليو لمسمع االسرائيمية )%

 سمع .بدؿ الجكدة العالية التي تتمتع بيا ىذه ال
 (45.1 مف المستيمكيف الفمسطينييف يركف أف اسعار المنتجات االسرائيمية ال تتناسب )%

 مع مستكل دخميـ .
  انقسمت اراء المستيمكيف الفمسطينييف عمى أف الشركات االسرائيمية تقدـ عركض سعريو

ء %( انيا تقدـ عركض سعريو تدفعيـ لشرا39.6مغرية تدفعيـ لشراء منتجاتيا حيث يرل )
كذلؾ فيما يخص تقديميا خصكمات  .%( يركف غير ذلؾ37.7في حيف أف ) منتجاتيا

%( أف الشركات االسرائيمية تقدـ عركض كخصكمات تجذبيـ 40.4كتخفيضات سعريو يرل )
 %( غير ذلؾ .37.5لشراء منتجاتيا في حيف يرل )

 (42.8ال يركف أف الشركات االسرائيمية تقدـ آليات دفع ميسرة تدفعي )% ـ لإلقباؿ عمى
 الشراء منيا.

  عنصر الترويج :فيما يخص 
 ( مف المستيمكيف الفمسطينييف اف الحمالت التركيجية تجذبيـ 45.8يرل ما نسبتو )%

%( ال ييتمكف بمشاىدة العركض التركيجية 53.5لشراء المنتجات اإلسرائيمية، في حيف أف )
 لممنتجات االسرائيمية .

 ( مف المستيمكيف 53.6يرل )% الفمسطينييف أف المنتجات االسرائيمية تعرض في المحالت
 بشكؿ جيد كيمفت النظر كاالنتباه إلييا.

 
  عنصر التوزيع :فيما يخص 
 ( مف المستيمكيف الفمسطينييف أنيـ يستطيعكف الحصكؿ عمى 45.6أكد ما نسبتو )%

%( انيـ 44.2المنتجات االسرائيمية في كؿ االكقات كدكف انقطاع، كما كأكد ما نسبتو )
 يستطيعكف شراء المنتجات االسرائيمية مف أم مكاف .

 ( مف المستيمكيف الفمسطينييف أنيـ ال يستطيعكف التكاصؿ مع 53.8يرل ما نسبتو )%
 مندكبي كككالء الشركات االسرائيمية بسيكلة كيسر.
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 ( مف المستيمكيف الفمسطينييف أف الشركات االسرائيمية ال تقد44.1يرل ما نسبتو )% ـ
 خدمة التكصيؿ لمنتجاتيا .

. المزيج التسكيقي لممنتج الكطني عناصر تجاهفيما يتعمؽ باتجاىات المستيمؾ الفمسطيني  ثالثًا:
 فقد أظيرت الدراسة ما يمي :

 : فيما يخص عنصر الجودة 
  تؤثر مكاصفات المنتجات المحمية عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات

%( اف مكاصفات المنتجات المحمية تؤثر في قرارىـ في 67.6يث يرل ما نسبتو )االسرائيمية ح
 مقاطعة المنتجات االسرائيمية .

 ( اف المنتجات المحمية تمبي احتياجاتيـ كرغباتيـ .44.1يرل ما نسبتو )% 
 ( مف المستيمكيف الفمسطينييف أف المنتجات المحمية تتمتع بدرجة عالية مف 39.8يرل )%

%( مف المستيمكيف الفمسطينييف أف المنتجات المحمية قادرة عمى 39.6يرل ما نسبتو )الجكدة ،ك 
 منافسة المنتجات االسرائيمية .

 ( أف المنتجات 57.9أما فيما يخص خصائص المنتجات المحمية فيرل ما نسبتو )%
حجاـ المنتجات المحمية 53.3المحمية يتـ تغميفيا بطريقة جيدة، كيرل ) تتنكع %( أف أصناؼ كا 

%( يركف أف بطاقة البياف لممنتج المحمي تتصؼ 44.4حسب طمب كرغبة المستيمكيف ،)
 بالكضكح.

 ( مف المستيمكيف الفمسطينييف أف المنتجات المحمية تككف 64.8كجكد انطباع لدل )%
 جيدة عند بداية انتاجيا كلكنيا ال تستطيع المحافظة عمى استمرارية جكدتيا.

 
  عنصر السعر فيما يخص: 
  تؤثر اسعار المنتجات المحمية في قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات

%( مف المستيمكيف الفمسطينييف أف اسعار المنتجات 62االسرائيمية حيث يرل ما نسبتو )
%( مف المستيمكيف أف أسعار المنتجات 62.7المحمية تؤثر في قرارىـ في المقاطعة .كيرل )

 مقارنة مع اسعار المنتجات المحمية . المحمية تعتبر مناسبة
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 ( مف المستيمكيف الفمسطينييف أف أسعار المنتجات المحمية تتناسب مع 55.1يرل )%
%( مف المستيمكيف أف أسعار المنتجات المحمية تكازم 48.9مستكيات جكدتيا. في حيف يرل )

 القيمة كالمنفعة التي يحصمكف عمييا .
 ( مف المست48.9يرل ما نسبتو )% يمكيف الفمسطينييف أف الشركات المحمية تقدـ عركض

 سعرية منافسة في المناسبات الدينية كالكطنية كغيرىا .
 ( مف المستيمكيف الفمسطينييف أف اصحاب المحاؿ التجارية يقدمكف 39.2يرل ما نسبتو )%

 تسييالت في عمميات الدفع كالسداد.
  عنصر الترويج :فيما يخص 
 دكر في قرار المستيمؾ الفمسطيني في شراء المنتجات المحمية  تمعب العركض التركيجية

%( أف العركض التركيجية تمعب دكر في قرارىـ الشرائي. كأف 59.6حيث يرل ما نسبتو )
 .ركيجية لممنتجات المحمية لشرائيا%( مف المستيمكيف الفمسطينييف تجذبيـ العركض الت55.5)
 ( مف المستيمكيف الف60.8يرل ما نسبتو )% مسطينييف أف الصناعات المحمية تكثؼ

%( مف المستيمكيف 40.5إعالنيا عف منتجاتيا عبر كسائؿ االعالـ المحمية، في حيف أف )
 يركف أف إعالنات المنتجات المحمية تتميز بالكضكح كالجاذبية.

  عنصر التوزيع :فيما يخص 
 ( مف المستيمكيف الفمسطينييف أف المنتجات المح72يرل ما نسبتو )% مية تتكفر في كؿ

%( مف المستيمكيف أف ىذه المنتجات 52.6مكاف مما يسيؿ عمى المستيمؾ شرائيا، كيرل )
 تتكفر في جميع االكقات كدكف انقطاع .

 ( مف المستيمكيف الفمسطينييف أف خد50يالحظ ما نسبتو )% مة النقؿ لممنتجات المحمية
 . ضائع كالمنتجاتالالزمة لنقؿ الب كتراعي المحددات كالتجييزاتجيدة 
 ( مف المستيمكيف أف ىناؾ سيكلة كيسر في التكاصؿ مع49.7يرل ما نسبتو )%  مندكبي

 .كككالء المنتجات المحمية
. فقد ت مقاطعة المنتجات االسرائيميةفيما يتعمؽ بتأثير البيئة المحيطة في تعزيز حمال رابعًا:

 أظيرت الدراسة ما يمي :
 تشجيع أفراد طة مف حكلو، حيث يؤثر يني في البيئة المحتأثر قرار المستيمؾ الفمسطيي

تبني الحككمة لسياسات تعزيز المنتح المحمي، ك المؤسسة التي ينتمي إلييا المستيمؾ، ك األسرة، 
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حمالت المقاطعة الشعبية عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني ك حماية المستيمؾ الفمسطيني،كجمعية 
 يث بمغت النسبفي مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية، ح

 .%( عمى التكالي %72.1،%69.6،%66.1،%65.9،73.5) 
  ،الحككمة، كالحمالت االعالنية عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني ك يؤثر تشجيع أفراد األسرة

 عمى التكالي %(69.1%،70.5.%،75في تبني المنتجات الكطنية حيث بمغت النسب )
 ( مف المستيمكيف أف كسائ64.8يرل ما نسبتو )% ؿ االعالـ تؤثر عمى قرارىـ في مقاطعة

عمى قرارىـ  ة%( تؤثر مطبكعات كممصقات المقاطع62.3المنتجات اإلسرائيمية، كأف ما نسبتو )
 في المقاطعة .

  يزيد إفراغ المحاؿ التجارية مف المنتجات االسرائيمية مف مقاطعة المستيمؾ الفمسطيني ليذه
 %(. 76.1المنتجات، حيث بمغت نسبة مف يركف ذلؾ )

 ( 70.5يرل ما نسبتو)%  أف استغالؿ المنتج المحمي لحمالت مف المستيمكيف الفمسطينييف
 المقاطعة عمى قرارىـ في االستمرار في حمالت المقاطعة .

  ترل الغالبية العظمي مف المستيمكيف الفمسطينييف أف تطكير المصانع المحمية لمنتجاتيا
 %(.84.6يث بمغت نسبة مف يركف ذلؾ )يحفزىـ عمى شراء المنتجات المحمية ح

 
 نتائج فرضيات الدراسة : 3.2.5

 : ال يكجد تأثير لعناصر المزيج التسكيقي لممنتج اإلسرائيمي عمى قرار  الفرضية األكلى
 المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية .

كدة كالتركيج عمى قرار تـ رفض ىذه الفرضية ،حيث تبيف كجكد عالقة سمبية بيف متغير الج
المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية ،حيث كمما زادت جكدة المنتجات 
اإلسرائيمية كزاد عنصر التركيج أثر ذلؾ سمبا عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في المقاطعة، في 

 حيف بينت النتائج عدـ كجكد تأثير لعنصرم السعر كالتكزيع.

 ال يكجد تأثير لعناصر المزيج التسكيقي لممنتج الفمسطيني عمى قرار  ية :الفرضية الثان
 المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية .

تـ رفض ىذه الفرضية ،حيث تبيف كجكد عالقة ايجابية بيف متغير الجكدة لممنتج الكطني عمى 
ة ،كعالقة سمبية بيف متغير السعر قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمي
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كقرار المستيمؾ في المقاطعة .في حيف لـ تظير النتائج تأثير لعنصرم التركيج كالتكزيع عمى 
 قرار المستيمؾ في المقاطعة .

 : ال يكجد تأثير يعزل لمعكامؿ الديمغرافية )الجنس ،الدخؿ ،الفئة العمرية  الفرضية الثالثة
يعة العمؿ( عمى قرار المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات ،منطقة السكف ،التعميـ ،طب

 .اإلسرائيمية 

تـ قبكؿ ىذه الفرضية ،أم أنو ال يكجد تأثير يعزل لمعكامؿ الديمغرافية عمى قرار المستيمؾ 
 الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية .

  الجتماعية كالكطنية عمى قرار ال يكجد تأثير يعزل لمعكامؿ الثقافية كا : الرابعةالفرضية
 المستيمؾ الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية .

قرار المستيمؾ عمى معكامؿ الثقافية كاالجتماعية كالكطنية تـ رفض الفرضية ،أم أنو يكجد تأثير ل
 .الفمسطيني في مقاطعة المنتجات االسرائيمية

 
 توصيات الدراسة : 3.5

حالؿ المنتج الكطني كبديؿ لممنتج مف أجؿ تعزيز حمالت الم قاطعة لممنتجات اإلسرائيمية كا 
اإلسرائيمي، فإنو ال بد مف تعزيز المزيج التسكيقي لممنتجات الكطنية كتطكيرىا كالرقي بيا 
لمستكل المنافسة المطمكب ،كفي ضكء تحميؿ نتائج الدراسة، فإف الباحث يقترح مجمكعة مف 

ركات الفمسطينية، باإلضافة الى مجمكعة مف التكصيات التكصيات لصانعي القرار في الش
 لصانعي القرار في المؤسسات الحككمية كغير الحككمية .

 
 تكصيات خاصة بالمنتجيف : : أوال

 من ناحية جودة المنتج 
  كالمحافظة عمييا كضماف استمرارية  المنتج الفمسطيني بجكدة المنتجاتضركرة اىتماـ

 اـ المكاد الخاـ ذات الجكدة العالية كالمناسبة .جكدتيا كذلؾ مف خالؿ استخد
  حجاـ مختمفة تتالءـ  المنتج الفمسطينياىتماـ ضركرة بتقديـ منتجات متنكعة بأصناؼ كا 

 مع حاجات كرغبات المسيمؾ 
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  ضركرة االىتماـ ببطاقة البياف لممنتجات بكضع البيانات االساسية مثؿ مكاصفات المنتج
 لغذائية لمعناصر المككنة لممنتج بصكرة كاضحة .كتاريخ االنتياء كالقيمة ا

  ضركرة االىتماـ بتغميؼ المنتجات باألكعية المناسبة كالصحية كأف تككف بشكؿ مقبكؿ
 . كجذاب لممستيمؾ الفمسطيني كيمفت انتباىو لشرائو

 من ناحية سعر المنتج 
  ات الدخؿ بحيث تتناسب مع مستكي المنتج الفمسطيني بأسعار منتجاتوضركرة اىتماـ

 المختمفة لممستيمؾ الفمسطيني .
  ضركرة االىتماـ بتقديـ العركض السعرية كالخصكمات كخاصة في فترات المناسبات

 الكطنية كالدينية .
 كااللتزاـ بيا . منتج الفمسطيني باإلعالف عف اسعار منتجاتوضركرة اىتماـ ال 

 من ناحية الترويج لممنتج 
  بالكسائؿ االعالنية المختمفة  باإلعالف عف منتجاتو المنتج الفمسطينيضركرة اىتماـ

 كالمناسبة بحيث تعمؿ عمى ابقاء منتجاتيا في ذىف المستيمؾ .
 . ضركرة االىتماـ بطريقة االعالف بحيث تككف جذابة ككاضحة تجذب المستيمؾ لشرائيا 
  جيف ضركرة االىتماـ بتدريب الكادر البشرم العامؿ في مجاؿ التركيج كاستقطاب المرك

الفمسطينييف الذيف يعممكف في الشركات االسرائيمية لمعمؿ لدييا مف خالؿ تقديـ العركض 
 المناسبة ليـ .

  ضركرة العمؿ عمى تحسيف صكرة المنتج الكطني عند المستيمؾ الفمسطيني مف خالؿ
 كالمركجيف لشراء المنتجات االسرائيمية .العمؿ عمى محاربة االشاعات 

 سؤكلية االجتماعية مثؿ دعـ حمالت المقاطعة كالمشاركة في ضركرة االىتماـ بالم
المؤتمرات الكطنية كدعـ االندية الرياضية كالثقافية، فيذا يعزز مف صكرة كثقة المستيمؾ 

 في المنتج الكطني .
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 من ناحية توزيع المنتج 
 حيث يستطيع بالعديد مف المحاؿ التجارية ب ضركرة اىتماـ المنتج الفمسطيني بتكفير منتجاتو

 المستيمؾ بالكصكؿ الييا في اماكف تكاجده 
  في جميع االكقات كبدكف انقطاع بحيث  المنتج الفمسطيني بتكفير منتجاتوضركرة اىتماـ

 يستطيع المستيمؾ اف يحصؿ عمييا متى يشاء كفي أم كقت يطمبيا .
 . ضركرة االىتماـ بتكفير المنتجات بالكميات المناسبة كالكافية 
 الىتماـ بطرؽ نقؿ كتكزيع المنتجات بحيث تتالءـ كطبيعة المنتج كخصائصو .ضركرة ا 
 

 توصيات خاصة بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية : ثانيا :    
  تفعيؿ الشراكة بيف كزارة االقتصاد الكطني كجمعيات حماية المستيمؾ كمؤسسة المكاصفات

حاللو كبديؿ لممنتج  كالمقاييس كالغرؼ التجارية مف أجؿ العمؿ عمى تبني المنتج الكطني كا 
 . االسرائيمي

  تفعيؿ دكر كزارة االقتصاد الكطني مف خالؿ تنظيـ  حمالت تفتيش عمى المحالت لمتأكد مف
 . صحة كسالمة المنتجات المعركضة كمناسبة اسعارىا لجميع شرائح المستيمكيف

  لدل المستيمؾ الفمسطيني تفعيؿ دكر جمعيات حماية المستيمؾ في رفع الكعي االستيالكي
مف خالؿ حمالت التكعية كالحمالت التثقيفية في المدارس كالجامعات كالمؤسسات الحككمية 

 كالغير حككمية .
  تفعيؿ دكر الغرؼ التجارية كتشجيعيا عمى تقديـ الدعـ الفني كالخبرات الالزمة ألصحاب

 المؤسسات الصناعية.
 تبرات القادرة عمى منح شيادات الجكدة حسب إقامة معاىد لممكاصفات كالمقاييس كالمخ

 المكاصفات كالمقاييس الدكلية.
  تنظيـ المعارض المحمية بشكؿ دائـ لتعريؼ المستيمؾ بالمنتجات المحمية ،كالمشاركة في

 .ـ تصدير المنتجات المحمية لمخارجالمعارض الدكلية في الخارج كفتح الطريؽ أما
  في عطاءات المؤسسات الحككمية كاألىمية.اعتماد االفضمية لممنتجات المحمية 
  تكثيؼ حمالت التركيج لمقاطعة المنتجات اإلسرائيمية كتقديـ الدعـ الالـز ليذه الحمالت

تقديـ الدعـ المالي ليذه الحمالت أك مف خالؿ التركيج ليذه الحمالت كعقد  عف طريؽ سكاءن 
 عززىا .الكرش كالمحاضرات كالمؤتمرات التى تعرؼ بيذه الحمالت كت

 .ضركرة العمؿ عمى إفراغ المحاؿ التجارية الفمسطينية مف المنتجات اإلسرائيمية 
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  المصادر والمراجع 4.5

 قائمة المراجع العربية  1.4.5
االسػػػػػتيطاف االسػػػػػرائيمي فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة كأثػػػػػره عمػػػػػى التنميػػػػػة (: 2010. )ب ،ابػػػػػراىيـ .1

 ، نابمس.نجاح الكطنية (رسالة ماجستير غير منشكرة )جامعة ال ،السياسية
العكامػػػػػػػػػؿ المحػػػػػػػػػددة لسػػػػػػػػػمكؾ المسػػػػػػػػػتيمؾ الفمسػػػػػػػػػطيني فػػػػػػػػػػي (: 2011. )س ،أبػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػنب .2

،رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير غيػػػػػػػر  الضػػػػػػػفة الغربيػػػػػػػة تجػػػػػػػاه منتجػػػػػػػات االلبػػػػػػػاف المحميػػػػػػػة كالمسػػػػػػػتكردة
 . القدسمنشكرة)جامعة القدس( ،

–زبػػػػػائف كاقػػػػػع اسػػػػػتخداـ المػػػػػزيج التسػػػػػكيقي كأثػػػػػره عمػػػػػى كالء ال(: 2008) .ـ ،أبػػػػػك منػػػػػديؿ .3
دراسػػػػػة حػػػػػاؿ عمػػػػػى شػػػػػركة االتصػػػػػاالت الفمسػػػػػطينية مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر الزبػػػػػائف فػػػػػي قطػػػػػاع 

 .،رسالة ماجستير غير منشكرة ،غزة  غزة
 .،جامعة القاىرة ،مصر  مبادئ التسكيؽ (:2001، )كآخركف ،ـ ،األزىرم .4
(: تحميػػػػػػػؿ كتقيػػػػػػػيـ كاقػػػػػػػع الصػػػػػػػناعات الغذائيػػػػػػػة فػػػػػػػي مدينػػػػػػػة نػػػػػػػابمس، 2007األغبػػػػػػػر،ـ. ) .5

 تير غير منشكرة )جامعة النجاح الكطنية(، نابمس.رسالة ماجس
تكجيػػػػػات المسػػػػػتيمؾ الفمسػػػػػطيني نحػػػػػك الحميػػػػػب كمشػػػػػتقاتو المصػػػػػنعة ، (:2012. )بػػػػػدر ،أ .6

ت االقتصػػػػادم لجامعػػػػة القػػػػػدس المفتكحػػػػة )نحػػػػك تعزيػػػػز تنافسػػػػية المنتجػػػػػا ،المػػػػؤتمر محميػػػػان 
 .الفمسطينية(، راـ اهلل 

 ،ة عمػػػػػػػػػػػػى االقتصػػػػػػػػػػػػاد اإلسػػػػػػػػػػػػرائيميتػػػػػػػػػػػػأثير المقاطعػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػ(: 1971. )بسيسػػػػػػػػػػػػك ،ؼ .7
 .عماف  ،ات البنؾ المركزم االردنيمنشكر 

تػػػػػػػػػػأثير  حركػػػػػػػػػػة مقاطعػػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػػرائيؿ كسػػػػػػػػػػحب  (:2014، ع. )البرغػػػػػػػػػػكثي ، س،البطمػػػػػػػػػػة .8
معيػػػػػػػػػد  .(: البعػػػػػػػػػد االقتصػػػػػػػػػادمBDSاالسػػػػػػػػػتثمارات منيػػػػػػػػػا كفػػػػػػػػػرض العقكبػػػػػػػػػات عمييػػػػػػػػػا )

 .،راـ اهلل ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس( 
تػػػػػػػأثير التعبئػػػػػػػة كالتغميػػػػػػػؼ عمػػػػػػػى السػػػػػػػمكؾ الشػػػػػػػرائي لممسػػػػػػػتيمؾ (:2011. )ؾ ،ةبػػػػػػػف يمينػػػػػػػ .9

 .2011الجزائرم، رسالة ماجستير غير منشكرة )جامعة أبي بكر بمقايد(، 
حمػػػػػػػػالت مقاطعػػػػػػػػة المنتجػػػػػػػػات االسػػػػػػػػرائيمية كعالقتيػػػػػػػػا باتجاىػػػػػػػػات (: 2006) .ش ،جػػػػػػػػكدة .10

تير غيػػػػػر منشػػػػػكرة ،رسػػػػػالة ماجسػػػػػ المسػػػػػتيمؾ الفمسػػػػػطيني نحػػػػػك المنتجػػػػػات المصػػػػػنعة محميػػػػػان 
 .غزة  )الجامعة االسالمية(،
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دراسػػػػػػة تحميميػػػػػػة لمقػػػػػػرارات الشػػػػػػرائية –سػػػػػػمكؾ المسػػػػػػتيمؾ الشػػػػػػرائي : (2004.)خ، الجريسػػػػػػي .11
 .ية دك سة الجريسي لمنشر كالتكزيع ،السع،الطبعة الثالثة ،مؤس السعكدية لألسرة

يمؾ أثػػػػػػر عناصػػػػػػر المػػػػػػزيج التسػػػػػػكيقي عمػػػػػػى كالء المسػػػػػػت(: 2009.) ، ـجػػػػػػكدة، ش، حػػػػػداد .12
 ،ية لمتكنكلكجيػػػػػا،جامعػػػػػة االميػػػػػرة سػػػػػم لمعالمػػػػػات التجاريػػػػػة لممنتجػػػػػات الغذائيػػػػػة فػػػػػي االردف

 .عماف 
دليػػػػػػؿ الباحػػػػػػث فػػػػػػي تنظػػػػػػيـ كتكضػػػػػػيح البحػػػػػػث العممػػػػػػي فػػػػػػي العمػػػػػػـك (: 2006د. ) ،حمػػػػػػس .13

 .غزة  ،،منشكرات آفاؽ السمككية
ت ،مركػػػػػػػػػػز الدراسػػػػػػػػػػا المقاطعػػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػػادية العربيػػػػػػػػػػة إلسػػػػػػػػػػرائيؿ (:1979. )عالػػػػػػػػػرداـ ، .14

 .الفمسطينية ،بغداد
دكر عناصػػػػػػػػر المػػػػػػػػزيج التركيجػػػػػػػػي فػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػة كزيػػػػػػػػادة الحصػػػػػػػػة (: 2002.)ع ،السػػػػػػػػرابي .15

 .،جامعة العمـك التطبيقية ،االردف السكقية لممنتجات الصناعية الكطنية
خبػػػػػػػػػػػراء :اسػػػػػػػػػػػرائيؿ ال تخشػػػػػػػػػػػى األضػػػػػػػػػػػرار الماديػػػػػػػػػػػة لمقاطعػػػػػػػػػػػة ،  (:2014.)ـ ،سػػػػػػػػػػػميماف .16

 . 2014شباط  16،االحد 6564دة ،العدد " ،الحياة الجدي "اقتصاد المستكطنات
 .،الدار الجامعية ،االسكندرية  التسكيؽ(:2006)السيد ،كآخركف  .17
 مراجعػػػػػػػػػة الكاقػػػػػػػػػػع التطبيقػػػػػػػػػػي–برتككػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػاريس االقتصػػػػػػػػػػادم (: 2013. )الشػػػػػػػػػعيبي،ق .18

 .،راـ اهلل ،معيد ابحاث السياسات االقتصادية )ماس(،فمسطيف
مشػػػػػػػاكؿ كصػػػػػػػعكبات –الفمسػػػػػػػطينية  سياسػػػػػػػات إحػػػػػػػالؿ الػػػػػػػكاردات، (:2012.)صػػػػػػػبرم ،س .19

،المػػػػػؤتمر االقتصػػػػػادم لجامعػػػػػة القػػػػػدس المفتكحػػػػػة )نحػػػػػك تعزيػػػػػز التطبيػػػػػؽ كسػػػػػبؿ التطػػػػػكير 
 .ت الفمسطينية(،فمسطيف ،راـ اهلل تنافسية المنتجا

،الطبعة االكلػػػػػػػػى إدارة التسػػػػػػػػكيؽ مفػػػػػػػػاىيـ كأسػػػػػػػػس(:2006ر. ) ،يكسػػػػػػػػؼ ،، ـالصػػػػػػػػميدعي .20
 ،دار المناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف.

الطبعة االكلى ، قكانيف كمبادئ المقاطعة العربية إلسرائيؿ،(: 1993.)ـ ،الغنيعبد  .21
 . الرياض ،،جامعة الممؾ سعكد

اتجاىات المستيمؾ االردني نحك دعكة الجمعية الكطنية (: 1993، ـ. )طعاني، ـ، عبيدات .22
العدد  26مكـ االدارية ،المجمد ،دراسات ،الع لحماية المستيمؾ لمقاطعة السمع االستيالكية

  .عماف، 2
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،دار  مبادئ التسكيؽ الحديث بيف النظرية كالتطبيؽ(: 2008)،كآخركف ،، زعزاـ .23
    .،عمافالسيرة

،مجمة الجامعة  أفاؽ نمك قطاع الصناعات الغذائية في فمسطيف( : 2007. )قفة ،ـ .24
 .فمسطيفاالسالمية )سمسمة الدراسات االنسانية (،المجمد الخامس عشر ، العدد الثاني ،

الييكمية االقتصادية لممستعمرات االسرائيمية في الضفة (: 2012، ز. )غيث ،، فكنفاني .25
 .لفمسطيني )ماس(، راـ اهلل ، معيد ابحاث السياسات االقتصادية ا الغربية

،معيد أبحاث السياسات مقاطعة المنتجات االسرائيمية :المحددات كاآلثار( :2014. )ماس  .26
 .،راـ اهلل  االقتصادية الفمسطيني )ماس(

دراسة تأثير االتجاىات نجك بمد منشأ المنتج كعالمتو التجارية ، (:2011. )مجاىدم ،ؼ .27
،رسالة ماجستير غير منشكرة  عمى تقييـ المستيمؾ الجزائرم لممنتجات المحمية كاألجنبية

 .)جامعة الجزائر(،الجزائر
 .منشر كالتكزيع ،االردف راف ل،دار زى التسكيؽ في المفيـك الشامؿ (:1997. )المساعد ،ز .28
 .ثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة الثانية،دار ال مبادئ التسكيؽ (:2011. )المؤذف ،ـ .29
–،بيركت ،منظمة التحرير الفمسطينية  المقاطعة العربية إلسرائيؿ، (:1975. )اليندم،ق .30

 . 104مركز االبحاث ،سمسمة دراسات فمسطينية ،رقـ 
 (.AMAلمتسكيؽ ) مكقع الجمعية االمريكية .31
 سبؿ زيادة حصة المنتجات المحمية في االسكاؽ المحمية كالخارجية، (:2012إ. )ىنطش ، .32

 .،معيد ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس(، راـ اهلل 
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  رفقاتالم 5.5
 استبانة الدراسة : (1.5مرفق رقم )

  الرحمف الرحيـبسـ اهلل    
 

 أبكديس–جامعة القدس 
 كمية الدراسات العميا 

 معيد االدارة كاالقتصاد 
 

 عزيزم المستيمؾ الفمسطيني،
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،
أثر عناصر المزيج التسويقي عمى قرار المستيمك يقـك الباحث بإجراء دراسة بعنكاف "

حالة تطبيقية عمى المنتجات الغذائية في الضفة -ئيميةالفمسطيني في مقاطعة المنتجات اإلسرا
 "لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في ادارة االعماؿ مف جامعة القدس . الغربية

كييدؼ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى أثر تنشيط عناصر المزيج التسكيقي 
 مية .لممنتج الفمسطيني في تعزيز حمال ت مقاطعة المنتجات اإلسرائي

نرجك مف حضرتكـ مراعاة المكضكعية كالمصداقية في تعبئة اإلستبانة عمما بأنو سيتـ مراعاة 
السرية في البيانات التي ستدلكف بيا كأف ىذه البيانات سيتـ استخداميا ألغراض البحث العممي 

 فقط  .
 كلكـ مني جزيؿ الشكر كالتقدير

 ارؾ                       الباحث:المشرؼ عمى الرسالة  :           مشرؼ مش    
 د.سمير حزبكف                 أ. صالح العكدة                   مكسى حمكدة          

 
 حخأىف اإلعخباّت ٍِ خَغت أقغاً  :

 ٝخأىف ٍِ ٍعيٍ٘اث عِ خيفٞت اىَغخدٞبِٞ انقسم األول:: 

 :اىدْظ 

 أّثٚ            رمش                                          

 :َٜاىَؤٕو اىعي 

 دساعاث عيٞا            ح٘خٖٜٞ أٗ أقو                                  بناى٘سٝ٘ط                

 :ٍِْطقت اىغن 
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 ٍخٌٞ                            قشٝت                      ٍذْٝت                                        

 اىعَش  : 

  31-21                                        21أقو ٍِ         

 41أمثش ٍِ                                              32-41             

 : ٍغخ٘ٙ دخو األعشة  

 شٞقو  3000-2000ٍِ           شٞقو                    2000أقو ٍِ         

 شٞقو  4000أمثش ٍِ             شٞقو             3000-4000ٍِ         

 : طبٞعت اىعَو  

 عاٍو                    عاٍو فٜ إعشائٞو              طاىب               ٍ٘ظف                   

 سبت بٞج            عاطو عِ اىعَو          ٍصيحت خاصت       

 

 ٍدَ٘عأأت ٍأأِ اىفقأأشاث حأأذسط ٍأأذٙ اعأأخدابت اىَغأأخٖيل اىفعيٞأأت ىَقاطعأأت  : ٝخأأأىف ٍأأِ انقسممم انثمماني

 اىَْخداث االعشائٞيٞت : 

ٍ٘افق  اىغؤاه اىشقٌ

 بشذة

اسفض  اسفض ٍحاٝذ  ٍ٘افق

 بشذة

      أقاطع مو اىَْخداث االعشائٞيٞت دُٗ اعخثْاء . -1

االعأأشائٞيٞت اىخأأٜ ىٖأأا بأأذٝو ٍحيأأٜ حشأأدٞعا أقأأاطع اىَْخدأأاث  -2

 اى٘طْٞت .ىيَْخداث 

     

      أقاطع ٍْخداث اىَغخ٘طْاث اإلعشائٞيٞت بشنو خاص. -3

      أشاسك فٜ اىخشٗٝح ىحَالث ٍقاطعت اىَْخداث االعشائٞيٞت . -4

      ح٘قفج عِ اىَقاطعت ىعذً ٗخ٘د اىبذٝو اىَحيٜ اىدٞذ بذٝال ىٖا  -5

ح٘قفأأأج عأأأِ اىَقاطعأأأت ألُ اىقأأأائَِٞ عيأأأٚ  َأأأالث اىَقاطعأأأت  -6

 اىذاعَِٞ ىٖا ح٘قف٘ا عِ اىَقاطعت .ٗ

     

 

 

  ٝخأىف ٍِ ٍدَ٘عت ٍِ اىَداالث اىخٜ حذسط احدإاث اىَغخٖيل اىفيغطْٜٞ حدآ عْاصش اىَضٝح انقسم انثانث :

 اىخغ٘ٝقٜ ىيَْخح االعشائٞيٜ : 

 :ٜاىَداه االٗه :ٝذسط احدإاث اىَغخٖيل اىفيغطْٜٞ حدآ خ٘دة اىَْخح االعشائٞي 

ٍ٘افق  هاىغؤا اىشقٌ

 بشذة

اسفض  اسفض ٍحاٝذ  ٍ٘افق

 بشذة

      حخَخع اىغيع االعشائٞيٞت بد٘دة عاىٞت فٜ االّخاج . -1

بعأأذ حدشبخأأٜ ىيَْخدأأاث االعأأشائٞيٞت أصأأبحج أ أأق بد٘دحٖأأا  -2

 أمثش. 

     

أح٘خأأأٔ ىشأأأشاء اىَْخدأأأاث اإلعأأأشائٞيٞت ألُ خ٘دحٖأأأا أف أأأو  -3

 ٍقاسّت باىَْخداث اىفيغطْٞٞت .

     

اىغأأأيع االعأأأشائٞيٞت حخَخأأأع بشأأأنو ٍْٗةأأأش خأأأزا  ٗعأأأٖيت  -4

 االعخخذاً.

     

حخأأأ٘فش اىَْخدأأأاث االعأأأشائٞيٞت بأصأأأْاو ٗأ دأأأاً ٍخْ٘عأأأت  -5

 ٍٗخعذدة.  

     

حخصف ٍعيٍ٘اث بطاقت اىبٞاُ ىيَْخح اإلعأشائٞيٜ باى٘وأ٘ذ  -6

. 
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 س اىَْخداث االعشائٞيٞت :اىَداه اىثاّٜ :ٝذسط احدإاث اىَغخٖيل اىفيغطْٜٞ حدآ اععا 

ٍ٘افق  اىغؤاه اىشقٌ

 بشذة

اسفض  اسفض ٍحاٝذ  ٍ٘افق

 بشذة

حأأذفع أعأأعاس عاىٞأأت ىيغأأيع اإلعأأشائٞيٞت بأأذه اىدأأ٘دة اىعاىٞأأت اىخأأٜ  -1

 ححصو عيٖٞا.

     

      أععاس اىَْخداث اإلعشائٞيٞت حخْاعب ٍع ٍغخ٘ٙ دخيٜ. -2

غشٝأأأت حأأأذفعْٜ حقأأأذً اىشأأأشماث اإلعأأأشائٞيٞت عأأأشٗ  عأأأعشٝٔ ٍ -3

 ىششاء ٍْخداحٖا.

     

حقأأأذً اىشأأأشماث اإلعأأأشائٞيٞت خصأأأٍ٘اث ٗحخفٞ أأأاث عأأأعشٝٔ  -4

 حدزبْٜ ىششاء ٍْخداحٖا .

     

حقذً اىشأشماث ٗاىَحأاه اإلعأشائٞيٞت اىٞأاث دفأع ٍٞغأشة حأذفعْٜ  -5

 ىإلقباه عيٚ اىششاء ٍْٖا.

     

 ٓعْصش اىخشٗٝح ىيَْخداث اإلعشائٞيٞت: اىَداه اىثاىث : ٝذسط احدإاث اىَغخٖيل اىفيغطْٜٞ حدا 

ٍ٘افق  اىغؤاه اىشقٌ

 بشذة

اسفض  اسفض ٍحاٝذ  ٍ٘افق

 بشذة

      حدز  اىحَالث اىخشٗٝدٞت ىيَْخداث اإلعشائٞيٞت اّخبإٜ. -1

      إٔخٌ بَشإذة اىعشٗ  اىخشٗٝدٞت ىيَْخداث االعشائٞيٞت . -2

و خٞأذ ٗٝيفأج حعش  اىَْخداث اإلعأشائٞيٞت فأٜ اىَحأالث بشأن -3

 اىْةش ىٖا .

     

حيعب اىعشٗ  اىخشٗٝدٞت ىيَْخداث االعشائٞيٞت دٗس مبٞأش فأٜ  -4

 احخار قشاسٛ اىششائٜ.

     

ٝأشٗج صأا ب اىَحأو اىخدأاسٛ ىيب أائع االعأشائٞيٞت ٗٝحأأاٗه  -5

 اقْاعٜ بششائٖا .

     

 ٝع ىيَْخداث اإلعشائٞيٞت:اىَداه اىشابع : ٝذسط احدإاث اىَغخٖيل اىفيغطْٜٞ حدآ عْصش اىخ٘ص 

ٍ٘افق  اىغؤاه اىشقٌ

 بشذة

اسفض  اسفض ٍحاٝذ  ٍ٘افق

 بشذة

أ صأأو عيأأٚ اىَْخدأأاث اإلعأأأشائٞيٞت فأأٜ مأأو االٗقأأأاث ٗدُٗ  -1

 اّقطاع.

     

      أعخطٞع ششاء اىَْخداث االعشائٞيٞت ٍِ أٛ ٍناُ . -2

      أعخطٞع اى٘ص٘ه ىْقاط اىبٞع االعشائٞيٞت بنو عٖ٘ىت . -3

      حقذً اىششماث االعشائٞيٞت خذٍت اىخ٘صٞو ىَْخداحٖا . -4

أعأأخطٞع اىخ٘اصأأو ٍأأع ٍْأأذٗبٜ ٗٗمأأالء اىشأأشماث االعأأشائٞيٞت  -5

 بغٖ٘ىت ٗٝغش. 

     

   ٝخأأأىف ٍأأِ ٍدَ٘عأأت ٍأأِ اىَدأأاالث  حأأذسط احدإأأاث اىَغأأخٖيل اىفيغأأطْٜٞ حدأأآ عْاصأأش  انقسممم انرا مم :

 اىَضٝح اىخغ٘ٝقٜ ىيَْخح اى٘طْٜ : 

 :ْٜاىَداه االٗه :ٝذسط احدإاث اىَغخٖيل اىفيغطْٜٞ حدآ خ٘دة اىَْخح اى٘ط 

ٍ٘افق  اىغؤاه اىشقٌ

 بشذة

اسفض  اسفض ٍحاٝذ  ٍ٘افق

 بشذة

حؤ ش ٍ٘اصفاث اىَْخداث اىَحيٞت عيٚ قشاسٛ فٜ ٍقاطعت  -1

 اىَْخداث االعشائٞيٞت .

     

      اىَْخداث اىَحيٞت حخَخع بذسخت عاىٞت ٍِ اىد٘دة . -2

      اىَْخداث اىَحيٞت حيبٜ ا خٞاخاث ٗسغباث مو اىَغخٖينِٞ . -3

اىَْخداث اىَحيٞت قادسة عيٚ ٍْافغت اىَْخداث االعأشائٞيٞت ٍأِ  -4

  ٞث اىد٘دة .

     

اىَْخدأأاث اىَحيٞأأت حنأأُ٘ خٞأأذة عْأأذ بذاٝأأت اّخاخٖأأا ٗىنْٖأأا ال  -5

 حغخطٞع اىَحافةت عيٚ اعخَشاسٝت خ٘دحٖا .

     

      ىَْخداث اىَحيٞت ٝخٌ حغيٞفٖا ٗ فةٖا بطشٝقت خٞذة .ا -6

      حخصف ٍعيٍ٘اث بطاقت اىبٞاُ ىيَْخح اىَحيٜ باى٘و٘ذ. -7

حخْ٘ع أ داً ٗأصْاو اىَْخداث اىَحيٞأت  غأب طيأب ٗسغبأت  -8

 اىَغخٖينِٞ .
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 :ْٜاىَداه اىثاّٜ:ٝذسط احدآ اىَغخٖيل اىفيغطْٜٞ حدآ حغعٞش اىَْخح اى٘ط 

ٍ٘افق  اىغؤاه ىشقٌا

 بشذة

اسفض  اسفض ٍحاٝذ  ٍ٘افق

 بشذة

حؤ ش اععاس اىَْخداث اىَحيٞت فٜ قشاسٛ فٜ ٍقاطعت  -1

 اىَْخداث االعشائٞيٞت .

     

      حخْاعب اععاس اىَْخداث اىَحيٞت ٍع ٍغخ٘ٝاث خ٘دحٖا. -2

حعخبأأش اعأأأعاس اىَْخدأأاث اىَحيٞأأأت ٍْاعأأأبت ٍقاسّأأت ٍأأأع اعأأأعاس  -3

 عشائٞيٞت.اىَْخداث اال

     

ْأأخح اىَحيأأٜ عأأشٗ  عأأعشٝٔ ٍْافغأأت فأأٜ اىَْاعأأباث  -4 َت ٝقأأذً اى

 اىذْٝٞت ٗاى٘طْٞت ٗغٞشٕا.

     

اىقَٞت ٗاىَْفعت اىخٜ أ صأو عيٖٞأا ٍأِ اىَْأخح اىَحيأٜ حأ٘اصٛ  -5

 اىغعش اىزٛ أدفعٔ .

     

ٝقذً أصحا  اىَحأاه اىخداسٝأت اىَحيٞأت حغأٖٞالث فأٜ عَيٞأاث  -6

 اىذفع ٗاىغذاد . 

     

 :ْٜاىَداه اىثاىث:ٝذسط احدإاث اىَغخٖيل اىفيغطْٜٞ حدآ عْصش اىخشٗٝح ىيَْخح اى٘ط 

ٍ٘افق  اىغؤاه اىشقٌ

 بشذة

اسفض  اسفض ٍحاٝذ  ٍ٘افق

 بشذة

حنثأأف اىصأأْاعاث اىَحيٞأأت إعالّٖأأا عأأِ ٍْخداحٖأأا عبأأش ٗعأأائو  -1

 االعالً اىَحيٞت اىَخْ٘عت .

     

      حيٞت باى٘و٘ذ ٗاىداربٞت .حخَٞض إعالّاث اىَْخداث اىَ -2

      حيعب اىعشٗ  دٗساً مبٞشاً فٜ ششائل اىَْخداث اىَحيٞت . -3

      حدزبْٜ اىعشٗ  اىخشٗٝدٞت ىششاء اىَْخداث اىَحيٞت .  -4

 : ْٜاىَداه اىشابع :ٝذسط احدإاث اىَغخٖيل اىفيغطْٜٞ حدآ عْصش اىخ٘صٝع ىيَْخح اى٘ط 

ٍ٘افق  اىغؤاه اىشقٌ

 بشذة

اسفض  اسفض ٍحاٝذ  ٍ٘افق

 بشذة

      حخ٘فش اىَْخداث اىَحيٞت فٜ مو ٍناُ ٍَا ٝغٖو عيٞل ششاءٕا -1

      حخ٘فش اىَْخداث اىَحيٞت فٜ خَٞع االٗقاث ٗبذُٗ اّقطاع . -2

ْٕاك عٖ٘ىت ٗٝغش فٜ اىخ٘اصو ٍع ٍْذٗبٜ ٗٗمالء اىَْخدأاث  -3

 اىَحيٞت .

     

      ٘صٝع ىيَْخداث اىَحيٞت خٞذة . أال ع اُ خذٍت اىْقو ٗاىخ -4

 

  : ٝخأىف ٍِ ٍدَ٘عت ٍِ اىفقشاث حذسط حأأ ٞش اىبٞةأت اىَحٞطأت فأٜ حعضٝأض  َأالث ٍقاطعأت انقسم انخامس

 اىَْخداث االعشائٞيٞت:

ٍ٘افق  اىغؤاه اىشقٌ

 بشذة

اسفض  اسفض ٍحاٝذ  ٍ٘افق

 بشذة

      ت.حشدٞع االعشة عيٚ اىَقاطعت ٝؤ ش عيٚ قشاسٛ فٜ اىَقاطع -1

حشدٞع اىَؤعغت اىخٜ أّخَٜ إىٖٞا ىحَالث اىَقاطعت ٝؤ ش عيأٚ  -2

 قشاسٛ فٜ ٍقاطعت اىَْخداث االعشائٞيٞت .

     

حبْأأأٜ اىحنٍ٘أأأت ىغٞاعأأأاث حعضٝأأأض اىَْأأأخح اىَحيأأأٜ ٝأأأؤ ش فأأأٜ   -3

 قشاسٛ فٜ ٍقاطعت اىَْخداث االعشائٞيٞت.

     

طعأأت ٝأأؤ ش حشأأدٞع  َاٝأأت اىَغأأخٖيل اىفيغأأطْٜٞ ىحَأأالث اىَقا -4

 عيٚ قشاسٛ فٜ ٍقاطعت اىَْخداث االعشائٞيٞت .

     

حأأأؤ ش ٗعأأأائو االعأأأالً اىَخخيفأأأت عيأأأٚ قأأأشاسٛ فأأأٜ ٍقاطعأأأت  -5

 اىَْخداث االعشائٞيٞت .

     

 َأأالث اىَقاطعأأت اىشأأعبٞت حشأأدعْٜ عيأأٚ ٍقاطعأأت اىَْخدأأاث  -6

 االعشائٞيٞت .

     

ٍقاطعأت  ٍطب٘عاث ٍٗيصقاث اىَقاطعت حؤ ش عيٚ قأشاسٛ فأٜ -7

 اىَْخداث االعشائٞيٞت . 

     

إفأأشاا اىَحأأاه اىخداسٝأأت ٍأأِ اىَْخدأأاث االعأأشائٞيٞت ٝضٝأأذ ٍأأِ  -8

 ٍقاطعخٜ ىيَْخداث االعشائٞيٞت .
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ْخح اىَحيٜ ىحَالث اىَقاطعت ٝؤ ش فٜ قشاسٛ فأٜ  -9 َت اعخغاله اى

 االعخَشاس فٜ ٍقاطعت اىَْخداث االعشائٞيٞت . 

     

 

اد االعشة ىيَْخح اى٘طْٜ ٝؤ ش عيٚ قشاسٛ اىششائٜ حشدٞع أفش  -10

. 

     

حشأأدٞع اىحنٍ٘أأت ىيَْأأخح اىأأ٘طْٜ ٍأأِ خأأاله اىخ٘عٞأأت  ٝعأأضص   -11

 قشاسٛ فٜ ٍقاطعت اىَْخداث االعشائٞيٞت .

     

اىحَأأالث االعالّٞأأأت اىذاعَأأت ىيَْأأأخح اىأأ٘طْٜ حشأأأدعْٜ عيأأأٚ   -12

 ششاء اىَْخح اى٘طْٜ .

     

اىَحيٞت ىَْخداحٖا ٝحفضّأٜ عيأٚ شأشاء اىَْأخح  حط٘ٝش اىَصاّع  -13

 اى٘طْٜ .

     

 

 

 ٍال ةاث أخشٙ ح٘د رمشٕا :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                 

 

 

 

 أشنش ىنٌ  غِ حعاّٗنٌ 
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 ات :نتائج اختبار الفرضي (2.5)رقممرفق 
 

 ختبار الفرضية األكلى( :نتائج ا2.5جدكؿ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ختبار الفرضية الثانية( :نتائج ا3.5جدكؿ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص النموذج 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .186
a
 .035 .026 .63447 

a. Predictors: (Constant), totpli, totqi, totprii, totproi 





ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.753 4 1.688 4.194 .002
a
 

Residual 187.994 467 .403   

Total 194.747 471    

a. Predictors: (Constant), totpli, totqi, totprii, totproi 

b. Dependent Variable: totb 



 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.982 .145  27.414 .000 

Tot. Prod. (Isr) -.160- .047 -.194- -3.380- .001 

Tot. Price (Isr) -.034- .047 -.046- -.729- .466 

Tot . Pro. (Isr) -.109 .048 -.149 2.283 .023 

Tot. Place (Isr) -.019- .042 -.026- -.450- .653 

a. Dependent Variable: Tot. Boycott 





145 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .458
a
 .209 .203 .57419 

a. Predictors: (Constant), totplP, totqP, totproP, totpriP 



ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 40.782 4 10.195 30.924 .000
a
 

Residual 153.965 467 .330   

Total 194.747 471    

a. Predictors: (Constant), totplP, totqP, totproP, totpriP 

b. Dependent Variable: totb 



Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.034 .158  12.897 .000 

Tot. Prod. (Pal) .223 .057 .224 3.944 .000 

Tot. Price (Pal) -.200 .052 -.233 3.832 .000 

Tot . Pro. (Pal) .096 .053 .096 1.810 .071 

Tot. Place (Pal) -.040- .037 -.052- -1.085- .279 

a. Dependent Variable: Tot. Boycott 
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 (:نتائج اختبار الفرضية الثالثة4.5جدكؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ختبار الفرضية الرابعة( : نتائج ا5.5جدكؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .087
a
 .008 -.005- .64471 

a. Predictors: (Constant), Q6, Q1, Q5, Q3, Q4, Q2 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.468 6 .245 .589 .739
a
 

Residual 193.279 465 .416   

Total 194.747 471    

a. Predictors: (Constant), Q6, Q1, Q5, Q3, Q4, Q2 

b. Dependent Variable: totb 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.821 .207  18.423 .000 

Q1 .014 .063 .011 .226 .821 

Q2 -.039- .056 -.036- -.695- .487 

Q3 -.035- .042 -.040- -.837- .403 

Q4 .014 .031 .022 .448 .654 

Q5 -.045- .031 -.070- -1.462- .144 

Q6 -.016- .017 -.045- -.898- .370 

a. Dependent Variable: totb 
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .384
a
 .148 .146 .59429 

a. Predictors: (Constant), totE 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28.754 1 28.754 81.414 .000
a
 

Residual 165.993 470 .353   

Total 194.747 471    

a. Predictors: (Constant), totE 

b. Dependent Variable: totb 

 



Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.388 .134  17.772 .000 

tote .307 .034 .384 9.023 .000 

a. Dependent Variable: totb 
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  ( :المقاييس االحصائية المستخدمة3.5مرفق )
  نسبة :كىك أقصى احتماؿ يمكف تحممو مف الخطأ األكؿمستكل الداللة المعنكية(

( يحدد قبؿ سحب العينة كعادة ،كيرمز ليذا االحتماؿ بالرمز ) الخطأ المقبكلة(
مف مستكل كىذه القيمة لرفض فرض العدـ ،كيكجد نكعاف  0.01أك   0.05يككف 

 الداللة : 
 ( كتحدد قيمتو قبؿ إجراء الدراسة .االسمي كيعرؼ ب )- أ
مستكل الداللة الحقيقي كىك احتماؿ افشؿ المحسكب ـ بيانات العينة فإف كاف - ب

ال فالباحث قبؿ الفرضية الصفرية كلـ  أقؿ مف االسمي فترفض الفرضية الصفرية ،كا 
 يقبؿ الفرضية البديمة .

  اختبارT-Test المتغير التابع ،فاذا  الممستقؿ عتخدـ لقياس كجكد تأثير لممتغير ل: يس
ذا كانت القيمة أقؿ مف  2كانت قيمتو تزيد عف  فإف ذلؾ  2فإف ذلؾ يعني كجكد تأثير كا 

 يعني عدـ كجكد تأثير لممتغير المستقؿ عمى المتغير التابع .
 لمتغير التابع عندما معامؿ ارتباط بيرسكف : يستخدـ لقياس التغير الذم يطرأ عمى ا

تتغير قيـ المتغير المستقؿ .كيستخدـ ىذا المقياس في حالة العينات الكبيرة كالبيانات 
 الكمية .كلو الخصائص التالية :

 . قيمتو تساكم صفر عندما تككف الظاىرتاف مستقمتاف تماما 
 متو مف قيمتو مكجبة عندما يككف االرتباط طرديا كيككف االرتباط قكيا عند اقتراب قي

 الكاحد الصحيح كضعيفا عندما يقترب مقداره مف الصفر .
  1-قيمتو سالبة عندما يككف االرتباط عكسيا كيككف االرتباط قكيا عند اقترابو مف 

 كيضعؼ عندما يككف المقدار السالب قريبا مف الصفر .
 رة : يقيس مقدار قكة االرتباط بيف متغيريف عمى صك رتباط الرتب لسبيبرماف معامؿ ا

 .بيانات كصفية كعينات صغيرة يمكف كضعيا في صكرة ترتيبية 
  معامؿ الفا كركنباخ : يستخدـ الختبار ثبات اسمة االستبياف كيأخذ قيما تتراكح بيف

قيمة المعامؿ تككف  كالصفر كالكاحد الصحيح فإذا يـ يكف ىناؾ ثبات في البيانات فاف
تاـ تككف قيمة المعامؿ تساكم الكاحد  كعمى العكس إذا كاف ىناؾ ثبات ،مساكية لمصفر

الصحيح .ككمما اقتربت قيمة معامؿ الثبات مف الكاحد كاف لثبات مرتفعا ككمما اقتربت 
 مف الصفر كاف الثبات منخفضا .

 . المتكسط الحسابي :كصمح لمبيانات الكمية كىك كحيد كيتأثر بالقيـ الشاذة 
  جب لتشتت البيانات عف الكسيط .االنحراؼ المعيارم :كىك الجذر التربيعي المك 
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 (: أسماء محكمين االستبانة 4.5مرفق)


 المؤسسة الكظيفة االسـ الرقـ
عميد كمية االعماؿ –أستاذ في االقتصاد  أ.د. محمكد الجعفرم  .1

 كاالقتصاد 
 جامعة القدس 

 جامعة القدس دكتكر في االقتصاد كاالقتصاد القياسي د. ابراىيـ عكض   .2
كمية الدراسات –عضك ىيئة تدريسية  ف د. سمير حزبك   .3

 العميا
جامعة القدس/ رئيس غرفة 
 تجارة كصناعة بيت لحـ. 

كمية الدراسات -عضك ىيئة تدريسية أ. صالح العكدة   .4
 العميا

جامعة القدس/ مدير غرفة تجارة 
 كصناعة راـ اهلل كالبيرة 

 جامعة القدس  عضك ىيئة تدريسية أ. محمد شريعة   .5
 


