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كفي ىذا المقاـ ال يسعني إال أف  ،ني عمى إتماـ ىذا البحثناالذم أع الحمد كالشكر هلل رب العالميف،
، ك فضمو الكبير في عمى ىذا البحث إلشرافوأتقدـ بعظيـ شكرم كعرفاني لمدكتكر محمد عكض 

 المساعدة كابداء المالحظات المفيدة الذم كاف لو األثر في أنجاز ىذه الرسالة. 
ية في معيد التنمية المستدامة الذيف كانكا عكنان لي في الييئة التدريس ألعضاءكما أتقدـ  بجزيؿ الشكر 

جامعة القدس الىتماميا في إعداد ككادر التنمية  إلدارةبجزيؿ الشكر  كأتقدـمسيرتي العممية، 
 المستدامة.

المديريات الفرعية كطكاقـ حماية  كمديرمبالشكر الى كزارة االقتصاد الكطني  أتقدـاف  أنسىال كما 
 المساعدة في جمع البيانات.لي ف قدمكا المستيمؾ الذي

الى كؿ األساتذة الكراـ الذيف عممكا عمى مساعدتي كتقديـ النصح كالتشجيع إلتماـ أتقدـ بشكرم كاخيران 
 ىذا العمؿ المتكاضع.
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 التعريفات
 

 التعريفات اإلجرائية:

مػادة خػاـ أك مصػنعة أك نصػؼ مصػنعة، يتناكلػو ء كػاف سكا سائؿ أك صمب  : ىك أم طعاـالغذاء .1
 االنساف كيؤدم كظيفة أك أكثر.

 .المنتج: ىك كؿ شخص يشترم كيستيمؾ  المستيمؾ .2
 ـ عميػونكعية جيدة كيتـ الحكػ كذ نوبأ المنتجىك الحكـ الذم يصدره المستيمؾ عمى جكدة األغذية:  .3

 مف خالؿ الفحكصات الحسية.
 .لممنتجضا كتقبؿ المستيمؾ ىك  درجة ر  ثقة المستيمؾ: .4
 خمك الغذاء مف أم مصدر خطر قد يسبب الضرر لممستيمؾ.سالمة الغذاء: .5
 في المصانع الفمسطينية. المنتج الغذائي المصنع كىالمنتج الكطني:  .6
دراؾ المستيمؾ بسالمة األغذية. كعي المستيمؾ:  .7  مدل معرفة كا 
مسػػتكيات الجػػكدة كالسػػالمة كتحتػػكم عمػػى كثيقػػة تحػػدد خصػػائص المنػػتج مثػػؿ  المكاصػػفة القياسػػية: .8

تيػػدؼ لتحقيػػؽ المصػػمحة العامػػة كمقػػرة مػػف جيػػة  ،طػػرؽ الفحػػص كالتعبئػػة كالتغميػػؼ كبطاقػػة البيػػاف
 مختصة.

 التعريفات النظرية:

ىك كؿ ما يدخؿ الجسـ مف العناصر الغذائية عف طريؽ الفـ أك عف طريؽ الحقف الغذاء:  .1
 (. 2011 س،بمحمكؿ مثؿ الجمكككز كاألمالح)الجسا

بأنو كؿ مف  2005لسنة  21: يعرؼ المستيمؾ حسب قانكف حماية المستيمؾ رقـ المستيمؾ .2
 .ك يستفيد مف سمعة أك خدمةيشترم أ

 . اجباتو عند قيامو بشراء المنتجات: مدل إدراؾ المستيمؾ كفيمو لحقكقو كك كعي المستيمؾ .3
مستيمؾ عند إعدادىا ك/أك تناكليا ضماف أاٌل تتسبب األغذية في اإلضرار بال :سالمة األغذية .4

 (CAC/RCP 1-1969طبقا لالستخداـ المقصكد منيا)
: ىػػي "محصػػمة مجمكعػػة مػػف الخػػكاص التػػي يمكػػف بيػػا تحديػػد مػػدل قابميػػة ىػػذا جػػكدة األغذيػػة .5

لمسػػتيمؾ فػػي المنتجػػات الغذائيػػة"، ككمػػا تعػػرؼ ة ارغبػػ النػػاتج لػػدل المسػػتيمؾ"، أك ىػػي "تحقيػػؽ
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تتعمػؽ ك تػـ تحقيقيػا، التػي كضػكعة كالمعنيػة بخصػائص كصػفات الغػذاء أيضان كػؿ المتطمبػات الم
 )مكاصفة الجكدة الشاممة(. بالطعـ كالرائحة كالمظير كالقيمة الغذائية كالحمكلة الميكركبية

أم منتج صناعي كطني تزيد قيمتو المضافة الناتجة عف عممية التصنيع  ىك: المنتج الكطني .6
ذلؾ بمكجب االتفاقيات التي تبرميا السمطة الكطنية %(، ما لـ ينص عمى خالؼ 25عمى )

 (.2011الفمسطينية بشأف قكاعد المنشأ كالتي تحدد فييا نسبان أعمى) قرار بقانكف الصناعة ،
ىك الشعكر االيجابي الذم يممكو الفرد تجاه الطرؼ األخر مف حيث تمكنو  :ثقة المستيمؾ .7

 .عمييا بالقياـ باألعماؿ كاألفعاؿ المتفؽ
: صفات السمعة أك المادة أك الخدمة أك خصائصيا أك مستكل جكدتيا أك كاصفة القياسيةالم .8

مقدار أبعادىا أك مقاييسيا أك متطمبات السالمة فييا كتشمؿ المصطمحات كالرمكز كطرؽ 
 االختبار كطرؽ أخذ العينات كالتغميؼ ك كضع السمات أك بطاقة البياف المعتمدة مف المجمس.
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 الممخص:

دكر الجيات الحككمية في تكعية المستيمؾ لسالمة كجكدة  تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى
كعالقة  ) القدس، راـ اهلل كالبيرة ،اريحا كاالغكار(الضفة الغربية ى فيكسطال محافظاتال االغذية في

كزارة الجيات الحككمية )كجيات نظر في االعتبار  خذان آ ،ذلؾ في رفع درجة الثقة في المنتج الكطني
مؤسسة المكاصفات كالمقاييس  التربية كالتعميـ،كزارة  قتصاد كطني،كزارة اال ،كزارة الزراعة ،صحةال

دكر كبير في نشر الكعي لممستيمكيف لسالمة كجكدة االغذية كحمايتو مف قد تمعب الفمسطينية( كالتي 
كعالقة التكعية المستيمكيف سمكؾ  تكعية عمىكمعرفة أثر ال، ممكف اف تقع عميومف الالتي  األضرار

 Mixed Methodج المختمط منياال، فقد تـ استخداـ ثقة المستيمؾ في المنتج الكطني درجة برفع
Research Designكمقابالت مع  ، كذلؾ مف خالؿ استبانات صممت خصيصان ليذا الغرض

لمنيج ىك األكثر مالئمة لتحقيؽ اليدؼ ، حيث أف ىذا االعاميف لمكزارات المعنية بالدراسة المديريف
 المنشكد.

تككف مجتمع الدراسة االغكار(ك الدراسة في كسط الضفة الغربية) القدس، راـ اهلل كالبيرة ،اريحا ك  أيجريت 
المحافظات األسر في مجتمع في تكعية المستيمؾ ككذلؾ  ةالمختص ةر الحككميجميع الككادمف 

ستخداـ العينة العنقكدية العشكائية الختيار عينة الدراسة مف ، كجرل االكسطى في الضفة الغربية
ما بالنسبة الى عينة االسر فقد تـ استخداـ أسمكب العينة ان، أمكظف 197المكظفيف، كبمغ حجـ العينة 

 لمديريفكاخذ عينة قصدية مباشرة مف ا ،استبانة لكؿ محافظة 100ث تـ اخذ العشكائية الطبقية  حي
إلى أيار  2017كتـ إجراء الدراسة مف أيمكؿ لعاـ  كزارات ذات العالقة بالدراسة خمسالفي  العاميف
2018. 

 
تمتعت استبانات الدراسة بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات ألداتي الدراسة، كتـ أستخداـ التكرارات   

 One sample T Testالنسبية كاستخداـ المتكسطات الحسابية كمقاييس النزعة المركزية كأختبارات 
 One way analysis ofختبار التبايف األحادم كاPearson Correlation كمصفكفة بيرسكف 

variance ، Kruskal Wallis Testك Mann-Whitney U Test  كفرضيات لإلجابة عمى أسئمة
 الدراسة.

 
انت ك دكر الجيات الحككمية في تكعية المستيمؾ لسالمة كجكدة األغذيةأف أظيرت نتائج الدراسة 

لبرامج التكعكية بنسبة عالية، كتبيف ، ككاف تطبيقيا ان فاستيدطالب المدارس ىـ أكثر اكاف ك  عالية
كجكد خطط كاليات تشريعية تنص عمى كجكب تكعية المستيمؾ، كأف افضؿ الطرؽ كالكسائؿ 
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ف غير متفرغي منيـ %65.4أف مكظفيف ىي المحاضرات كالندكات، ك المستخدمة كمف كجية نظر ال
ف أفضؿ الكسائؿ فقد كجد أفي حيف  ،كامؿبشكؿ لسالمة االغذية  مجاؿ تكعية المستيمؾعمؿ في لم

 .مف كجية نظر المستيمكيف كانت شبكات التكاصؿ االجتماعي

أظيرت نتائج الدراسة بكجكد فركقات لمعكامؿ االقتصادية كاالجتماعية التي تؤثر في سمكؾ المستيمؾ 
برامج التكعكية بيف المكظفيف، كاف المستيمكيف يتأثركف في كسائؿ  في حيف ال تكجد فركؽ في تنفيذ

 التكاصؿ االجتماعي، كتبيف باف كفاءة التكعية عمى سمكؾ المستيمؾ كانت عالية.

تيمؾ بالمستيمؾ كالمنتج الكطني كجكد عالقة بيف تكعية المستيمؾ كرفع ثقة المسأظيرت نتائج الدراسة 
 الديمغرافية كاالجتماعية لممستيمؾ كدرجة الثقة بالمنتج الكطني. المتغيرات كىنالؾ فركقات بيف 

تيمؾ مف حيث كضع الخطط ك كمف أىـ تكصيات الدراسة االىتماـ في تطكير البرامج التثقيفية لممس
كتكفير المكازنات الخاصة، كاالىتماـ بإنشاء صفحة الكتركنية  كتنفيذىاعمى نكعية البرامج التركيز 

كحث المصانع الكطنية عمى إقامة معارض  صؿ االجتماعي كاالىتماـ بتكعية المرأةعمى مكاقع التكا
، كالتكامؿ بيف التكعية التذكؽ كاالىتماـ بجكدة كسالمة منتجاتيـ كبأذكاؽ المستيمكيف لكسب ثقتيـ

 كاالبحاث العممية الحديثة كتطكير مراكز البحث العممي.
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The Role of Government Institutions in Raising the Consumers' Awareness about 

Food Quality and Safety in the Central District of the West Bank and its Relation to 

Raising the Reliability of the Palestinian products. 

 

Prepared by: Ayoub Ismael Husain Hashesh 

Supervisor: Dr. Momammad Awad  

Abstract: 

 

The main objective of this study, the identify the governmental duties which enhance 

consumer awareness in middle region of west bank (Jerusalem, Ramallah, Al Bireh, 

Jericho and the Jordan Valley), and a relation that with a rising of the confidence degree at 

domestic food products, taking in the account, the governmental authorities opinions 

(Ministry of health, Ministry of Agriculture, Ministry of National Economy, Ministry of 

Education and Palestinian Standards Institution), which have the important mission to 

spreading awareness for the consumers; about food safety, quality and the  types of 

procedures that may carry out to protect the food from the damage. In addition, determine 

the effect of awareness on rising of consumers' confidence degree in domestic products. 

The approach "Mixed Method Research Design" has been used, because this approach 

most appropriate to achieve the desired goal through questionnaires specially designed to 

reach for this purpose. 

 

The study was carried out in the middle region of west bank (Jerusalem, Ramallah, Al 

Bireh, Jericho and the Jordan Valley), and  the targeted of study community, all  staff of  

competent authorities responsible to increase the consumer awareness as well as all 

families living in the middle region of west bank. 

 

To calculate the sample of staff, "random cluster sample method' has been used; after 

calculation, the sample size was 197 persons from the staff. 

 

To calculate the sample of families, "Stratified random sampling method" has been used; 

for collect 100 questionnaires from each region, Taking a direct objective sample from the 

general managers of the five ministries related to the study, and the study was conducted 

from September 2017 to May 2018. 

 

The questionnaire was proved to be accepted a high degree of reliable and consistency and 

suitable to measure the research purposes .The research used the relative frequency and the 

central tendency measures, in addition to Pearson Correlation, One sample T Test, One 

way analysis of variance, Kruskal-Wallis Test, and Mann-Whitney U Test to answer  

questions and hypotheses the research.  

 

The results of the study showed that the governmental duties which enhance consumer 

awareness about food safety and quality of food, was high specially for students in school, 
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and their tasks to awareness programs was high, and showed the existence the legislation 

and mechanisms stipulating  for consumer awareness, but the best method can using 

feedback from employees are lectures and seminars; ratio 65.4% of staff, don’t have a full 

time to do consumer awareness of the food safety; and the feedback of consumers, indicate 

that social media is the best ways to achievement awareness. 

 

The results of the study showed that there are differences in the economic and social 

factors that effect in the behavior of consumer; while there are no differences in the carried 

out of awareness programs among employees; but the consumers are affected by the social 

media; and this study clarified the effectiveness of awareness efficiency on consumer 

behavior and the results been high level. 

 

The results of the study showed a relationship between consumer awareness and raising 

consumer confidence in domestic products.  And the results gave differences between the 

demographic, social variables of the consumer and the degree of confidence in the 

domestic products. 

 

The most important recommendations of the study are the interest in developing 

educational programs for the consumer in terms of drawing up plans, focusing on the 

subjects of program and implementing them, providing special budgets, creation website, 

social media, women's awareness, encouraging the domestic factories to establish 

exhibitions for tasting, concentrate on quality and safety to their products, integration 

between awareness and scientific research and the development of scientific research 

centers. 
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 الفصؿ األكؿ
______________________________________________________ 

 خمفية الدراسة كأىميتيا
 

 المقػدمػة -1.1

أماـ المستيمؾ السمع الغذائية في األسكاؽ كبمركر الكقت أصبح  كتزايد مع زيادة التقدـ التكنكلكجي
، كقد تعددت سمع المتاحة لالستيالؾيات تمؾ العديدة نتيجة التزايد المستمر في كميات كنكع خيارات

بالسمع المعاممة كالسمع  بمكاد الخاـ كمركران  أن لغذائية في أسكاؽ المستيمكيف بدأصناؼ كأنكاع السمع ا
، كمع تزايد السمع تتزايد مخاطر كاحتماالت إصابة المستيمكيف باألمراض مف جراء استيالؾ المصنعة

 انتياء مؾ بمخاطر بعض المكاد المضافة أكة عدـ كعي المستينتيجا مؾ المكاد الغذائية المعاممة إمت
 (.2013ماس، ( غيره مف األسباب الصالحية أك

إف الممارسات التي تتـ بطريقة غير صحيحة في إنتاج أك تداكؿ األغذية التي تحدث بقصد أك بدكف  
غذية التي قد تككف قصد في كثير مف األحياف، قد تؤدم إلى ككف الغذاء غير سميـ، كالعديد مف األ

مف حؽ ف أف تسبب الكفاة، فإف الغذاء اآلغير مأمكنة  قد تسبب األمراض البسيطة أك الخطيرة كممك
مف حقكؽ اإلنساف الثابتة حصكؿ كؿ فرد في أم مجتمع كاف عمى غذاء صحي أساسي لإلنساف ك 

األمراض المرتبطة كنظيؼ كآمف، كمف ىذا المنطمؽ فإف الحككمة تحاكؿ أف تقدـ ما بكسعيا لمنع 
 .()القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنسافكدة تزكيد السكاف بالغذاء اآلمفبالغذاء كلتحسيف مستكل ج

أىمية عظمى لمحككمات مف أجؿ تخفيض تكاليؼ المرض كتدىكر الصحة العامة  ذاأصبح الغذاء 
الحككمية لزيادة حماية المستيمؾ تضمف كافة اإلجراءات التي يجب إتباعيا بكاسطة األجيزة بدأت ك 

 يعترفكف بأنو كمع أف القائميف عمى السياسات الحككمية ،كعي المستيمكيف بحقكقيـ كسبؿ الدفاع عنيا
تكعيتيـ مف خالؿ يتطمب إشراؾ المستيمكيف  حتى تككف عممية رقابة الغذاء متكاممة كفعالة فاف األمر

كجب  لذلؾ ، أك خدمات، كتعريفو بحقكقوا يطرح في األسكاؽ مف سمع مٌ بالمعمكمات الدقيقة ع ـتزكيدىك 
 ألمكزم) السمع اختياران كاعيان كمسؤكالن  قادريف عمى اختيار تمكيف أفراد المجتمع مف التصرؼ كمستيمكيف

 .(2006 كانكف األكؿ ػػػػ
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رشادىـفي تكعية المستيمكيف المؤسسات الحككمية  إضافة إلى ضركرة تفعيؿ دكر استيالؾ  نحك كا 
عف العادات االستيالكية السيئة، كتثقيفيـ بحقكقيـ، كذلؾ مف خالؿ انتشارىا  كاالبتعادالسمع الجيدة 

مف  الكاسع كالكبير داخؿ التجمعات السكانية الفمسطينية في المدف كالقرل كالمخيمات، كما تتمتع بو
 كافة الفئات كالطبقات االجتماعية، كمختمؼ الشرائح.  إلىلمكصكؿ  إمكانيات

الرسمية تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ برامج إعالمية مكجية إلى األفراد عمى اختالؼ كيمكف لمجيات 
، كقد جاء ىذا ممستيمؾل يةمستكياتيـ االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية، كمف خالؿ إدخاؿ برامج تثقيف

البحث لمعرفة دكر الجيات الحككمية في تكعية المستيمؾ لسالمة كجكدة األغذية كعالقة ذلؾ برفع 
  .الثقة في المنتج الكطني درجة

 مشكمػة الدراسػة  -2.1

، لػذلؾ فػإف كؿ اإلنسانية المكجكدة منػذ القػدـإف مشكمة الغذاء غير اآلمف كغير الصحي تعتبر مف المشا
) قػػانكف حمايػػة المسػػتيمؾ، الثابتػػة ىػػك حصػػكلو عمػػى غػػذاء صػػحي كنظيػػؼ كآمػػفحقػػكؽ المسػػتيمؾ " مػػف

ؽ فػػػي مختمػػػؼ الميػػػاديف كالحيػػػاة كتزايػػػد الػػػدخؿ كتحريػػػر التجػػػارة ، كمػػػع التطػػػكر السػػػريع كالمتالحػػػ(2005
، كمػع تعػدد الجيػات يػة تتعمػؽ باختيػار السػمع المناسػبةكانفتاح األسكاؽ يجعؿ المستيمؾ أماـ مشكمة حقيق

األغذيػة الخطػرة ىتماـ مف اجػؿ حمايػة المسػتيمؾ مػف تزايد االكاستخداـ كسائط االتصاؿ الحديثة الرقابية 
مية في تقديـ التكعية لممستيمؾ بالسالمة الغذائية ليكػكف الحكك ة الرديئة حيث تعمؿ الجيات لنكعيكذات ا

، حيػث ظيػرت قضػايا عديػدة عرضػت عمػى المنقكلػة بالغػذاء مػراضاأل لتفػادم شػريكا لمجيػات الرقابيػة
تمحػػػكرت قضػػػية أخػػػرل  ك  دجاج المبػػػردمػػػبتػػػاريخ الصػػػالحية لالمحػػػاكـ الفمسػػػطينية أنصػػػبت عمػػػى التالعػػػب 

الفحػص  مكاد غذائية تحمؿ مدة صالحية أكثر مػف المػدة التػي تقرىػا المكاصػفة الفمسػطينية كبعػدباستيراد 
فػػػي  منتييػػػة الصػػػالحية كقضػػػايا إعػػػادة تعبئػػػة كتسػػػكيقيا تبػػػيف بػػػاف ىػػػذه المػػػكادمػػػف قبػػػؿ الطػػػكاقـ الرقابيػػػة 

 .األسكاؽ الفمسطينية

تثقيػػػؼ المسػػػتيمؾ فيمػػػا يتعمػػػؽ بممارسػػػة  إلػػػىالحاجػػػة حيػػػث تبػػػيف مػػػف خػػػالؿ مراجعػػػة الدراسػػػات السػػػابقة  
تمعػػػب  إفألغذيػػػة اكمػػػا ينبغػػػي عمػػػى المؤسسػػػات العاممػػػة فػػػي مجػػػاؿ سػػػالمة  ،التعامػػػؿ مػػػع الطعػػػاـ اآلمػػػف

مػف اجػؿ إرسػاؿ  األغذيػةىامان فػي تعمػيـ المسػتيمكيف حػكؿ الممارسػات كالتػدابير السػميمة  فػي تنػاكؿ دكرا ن 
 أفالمنقكلػة باألغذيػة إضػافة  األمػراضحػد مػف لم ع األغذيػةمبادئ الممارسات السػميمة ككيفيػة التعامػؿ مػ

 عامة الناس مف مصادر كثيرة. إلىمتاحة  تككف البرامج التكعكية
 تحظ لـ كالتي عمى حد عمـ الباحث، النادرة الدراسات مفر يعتب الدراسات مف النكع ىذا ألف نظرنا ك

 عمى حد عمـ الباحث األكلى رتعتب الدراسة ىذه فإف لذلؾ القصكل أىميتيا رغـفمسطيف  في باالىتماـ
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تمقي الضكء عمى مكضكع دكر الحككمة في تكعية المستيمؾ ك الدراسات  مف مزيد أماـ الباب تفتح التيك 
مدل دكر الجيات الحككمية في تكعية كمة الدراسة تكمف في التعرؼ عمى كالكسائؿ المستخدمة فاف مش

برفع درجة الثقة في كيرىا لخدمة كتكعية المستيمؾ كعالقتيا تط المستيمؾ لسالمة كجكدة األغذية كطرؽ
 .المنتج الكطني

 
 أىميػة الدراسػة -3.1

تنبع أىمية ىذا البحث مف األىمية التي يحتميا مكضكع جكدة كسالمة الغذاء فػي حيػاة األفػراد كالشػعكب 
التجاريػة المختمفػة كمػف  في مختمؼ األماكف، كحيث أف المحافظات الفمسطينية لدييا العديد مف األنشطة

تمػػؾ األنشػػطة مػػا ييػػتـ بػػالنكاحي الغذائيػػة سػػكاء إنتاجػػان أك تصػػنيعان أك تسػػكيقان كالتػػي تسػػتيمكيا األسػػر كمػػا 
 إف، كمػا ردكث التمكث كالمشاكؿ الصحية لألسػتمؾ األغذية مف مكاد مختمفة قد تككف سببان في ح تحكيو

ف كيفيػة الكقايػة مػػف األمػراض عػف طريػؽ البحػث كالعمػػؿ التكعيػة تمعػب دكران ىامػان فػي تكعيػػة المجتمػع عػ
عمى تغيير السمككيات كالعادات غير الصحية إلى أخرل صحية لكقايتيـ مف األمراض خاصة تمؾ التػي 

 .السكرم كالقمب تحتاج إلى نفقات باىظة مثؿ إمراض
مة األغذيػػة إلػػى يمكػػف أف يػػؤدل عػػدـ كجػػكد معمكمػػات كافيػػة عػػف المنتجػػات أك عػػدـ المعرفػػة الجيػػدة بسػػال

سمسػػػػمة الغذائيػػػػة، ممػػػػا قػػػػد يجعػػػػؿ المنتجػػػػات غيػػػػر صػػػػالحة السػػػػكء التعامػػػػؿ مػػػػع المنتجػػػػات فػػػػي حمقػػػػات 
ف كانت تدابير الرقابػة الصػحية الكافيػة قػد اتخػذت فػي الحم قػات السػابقة مػف السمسػمة لالستيالؾ، حتى كا 

اسػة محاكلػة التعػرؼ عمػى مسػتكل  ىػذه الدر  ستكجبتا اإلى اإلصابة بالمرض، لذ مً ديؤ ي كبالتال، الغذائية
 -:مف اجؿلممستيمؾ لجكدة كسالمة الغذاء  التكعية الحككمية

لمجيات الحككمية لتحسيف أدائيـ كتفعيمو مف اجؿ ىذه الدراسة ضركرية كذات أىمية  تبرتع .1
 .لممستيمؾ الفمسطينيعمميات المتابعة كالتخطيط كلما فيو فائدة 

المستيمؾ مف المصطمحات الحديثة التي تيدؼ إلى الحفاظ  تنبع األىمية مف ككف مصطمح حماية .2
ي يرغب المستيمؾ يحصؿ عمى المعمكمات كالحقيقة عف السمع كالت أفعمى حقكؽ المستيمؾ في 

 . في الحصكؿ عمييا
في ككف أداة في متناكؿ أصحاب القرار مخرجاتيا ككنيا ستفي نتائجيا ك  تكمف أىمية ىذه الدراسة  .3

األكلكيات الالزمة لتطكير البرامج التكعكية المتعمقة في تمكنيـ مف كضع   المعنية الكزارات كالدكائر
 .تكعية المستيمؾ
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 مبررات الدراسة -4.1

عالقػة ك قمة الدراسات السابقة التي تدرس دكر الحككمة في تكعية المستيمؾ لسػالمة كجػكدة األغذيػة  .1
 .رفع درجة الثقة في المنتج الكطنيذلؾ ب

مسػػتيمؾ فػػي كزارة االقتصػػاد الػػكطني فػػي معرفػػة اثػػر خػػدمات التكعيػػة العامػػة لحمايػػة الرغبػػة اإلدارة  .2
 .مى درجة الثقة في المنتج الكطنيكأثرىا ععمى سمكؾ المستيمؾ 

 

 الدراسة أىداؼ -5.1

دراسة البرامج الحككمية الخاصة بتقدـ التكعية لممستيمؾ كالكسائؿ التي تستخدميا في تكعية  -1
 كدة األغذية.المستيمؾ لسالمة كج

مة المساعدة في تكفير آلية كاضحة لتكعية المستيمؾ لزيادة الكعي لدل المكاطنيف حكؿ قضايا سال -2
 . األغذية مف خالؿ كسائؿ كاضحة

القائميف عمى تداكؿ المستيمكيف ك زيادة كعي  الطرؽ أك الكسائؿ التي تعمؿ عمى أفضؿ معرفة -3
لغذائية، مما سيساىـ في تحقيؽ مفيكـ أكثر تكامال األغذية كطبيعة أدكارىـ في تحقيؽ السالمة ا

 .المستيمؾلسالمة األغذية مف المزرعة إلى 
 دراسة سمكؾ المستيمؾ لسالمة كجكدة الغذاء كعالقتو في المتغيرات االقتصادية كاالجتماعية. -4
 التعرؼ عمى دكر الحككمة في رفع درجة الثقة في المنتج الكطني. -5
 

 الدراسة  أسئمة -6.1

 ة في تكعية المستيمؾ لسالمة كجكدة األغذية؟يالحككمدل دكر الجيات مما  -1
لتكعية المستيمؾ لزيادة الكعي لدل المكاطنيف حكؿ قضايا سالمة ىؿ تكجد آلية  -2

 ؟ األغذية مف خالؿ كسائؿ كاضحة
 المستيمكيف؟أفضؿ الطرؽ أك الكسائؿ التي تعمؿ عمى  زيادة كعي ما ىي  -3
االجتماعية التي تؤثر في كعي المستيمؾ لجكدة كسالمة ما ىي العكامؿ االقتصادية ك  -4

 األغذية؟
 ىؿ ىناؾ عالقة بيف تكعية المستيمؾ كرفع درجة ثقتو بالمنتج الكطني؟ -5
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في  بيف دكر الحككمة( α ≤ 0.05 (ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة -6
ؾ بالمنتج الكطني تعزل رفع كعي المستيمؾ لسالمة كجكدة األغذية كبيف ثقة المستيم
 .لممتغيرات الديمغرافية )العمر،الجنس،المؤىؿ العممي،مكاف السكف(

 

 فرضيات الدراسة:-7.1
 

بيف ( α ≤ 0.05 (ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةالفرضية االكلى:  .1
اعيػػػػة تعػػػػزل الدرجػػػة الكميػػػػة الجابػػػػات المبحػػػػكثيف المسػػػػتيمكيف كالعكامػػػػؿ االقتصػػػػادية كاالجتم

 الدخؿ الشيرم(. الجنس، المؤىؿ العممي، العمر، لمتغيرات )السكف،
بػيف ( α ≤ 0.05 (ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللػةالفرضية الثانية:  .2

الدرجػػػػة الكميػػػػة الجابػػػػات المبحػػػػكثيف المػػػػكظفيف كالعكامػػػػؿ االقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة تعػػػػػزل 
 ىؿ العممي،الجنس،الدخؿ الشيرم(.لمتغيرات )السكف،العمر،المؤ 

بيف ( α ≤ 0.05 (ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةالفرضية الثالثة:  .3
في رفع كعي المستيمؾ لسالمة كجكدة األغذية كبيف ثقة المستيمؾ بالمنتج  دكر الحككمة

 السكف(. الكطني تعزل لممتغيرات الديمغرافية )العمر،الجنس،المؤىؿ العممي،مكاف
 

 منيج  كأدكات الدراسة -8.1
 

المنيج الكمي  تي حيث أستخدم Mixed Method Research Designج المختمط منياتـ تطبيؽ ال
الظاىرة راسة الكاقع أك دالذم يعتمد عمى الدراسة ك  ألغراضكذلؾ لمالئمتو ، إلجراء ىذه الدراسةكالنكعي 

رقمي  كيفي ككصؼ بإعطاء كصؼ كيفيان ككميان ا تعبيران عني دقيقان كيعبر كما ىي كييتـ بكصفيا كصفان 
منيج كىك اللتنبؤ بيا، ، كتفسيرىا، كارجات ارتباطيا مع الظكاىر األخرليكضح مقدارىا أك حجميا كد

 لمثؿ ىذه الدراسات. الباحث رالمناسب كاألفضؿ مف كجية نظ
 

 ة: أدكات الدراس
البيانات الثانكية التي تـ تجميعيا مف األبحاث ف خالؿ م الدراسة بمكضكع البيانات جمع في االعتماد تـ

التربيػػة كالتعمػػيـ، مؤسسػػة  الزراعػػة، االقتصػػاد الػػكطني، )الصػػحة،كالدراسػػات الخاصػػة بالجيػػات الحككميػػة 
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كالجيػػاز المركػػزم لإلحصػػاء كتقػػارير معيػػد مػػاس كالكتػػب كالدراسػػات  المكاصػػفات كالمقػػاييس الفمسػػطينية(
 -: كىيباإلضافة إلى البيانات األكلية التي يتـ الحصكؿ عمييا ع الدراسة، كاديمية المتعمقة بمكضك األ
 الجيػاتالعػاميف لػدل  ا مف خالؿ مقابالت شخصية مػع المػديريفبيانات النكعية: حيث تـ تجميعيال -1

لكطني،الزراعة،التربيػة )الصحة،االقتصػاد السالمة األغذيػة  ذات العالقة بتكعية المستيمؾ الحككمية
 (. مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينيةيـ،كالتعم

 
حيث تـ جمع البيانات الكمية بكاسطة االستمارة كالتي تـ تكزيعيا عمى المكظفيف  -البيانات الكمية: -2

الحككمييف العامميف في مجاؿ التكعية لمحصكؿ منيا عمى معمكمات تتعمؽ في متغيراتيـ 
كسائؿ  كبرامج التكعية كالفئة المستيدفة لدييـ ك ممية،الديمغرافية كسنكات الخبرة كمؤىالتيـ الع

التكعية المستخدمة في تدريبيـ، كطرؽ حصكؿ كتزكيد المكظفيف بالمعمكمات التكعكية كطرؽ 
الكسطى  التكعية المستخدمة، باإلضافة إلى تكزيع استبانو عمى األسر المستيمكة في المحافظات 

تتعمؽ في متغيراتيـ الديمغرافية كاالجتماعية لمحصكؿ عمى معمكمات  في الضفة الغربية
كاالقتصادية كمؤىالتيـ العممية باإلضافة إلى معرفة اثر التكعية عمى سمككيـ، كأفضؿ الكسائؿ 

 التكعية تأثيرا لدييـ كمدل اثر التكعية عمى ثقتيـ بالمنتجات المعركضة في األسكاؽ.
 

 مجتمع الدراسة  -9.1
( دكائر 5في تكعية المستيمؾ مف ) ةالمختص ةالحككمي كادرع الكمجتمع الدراسة مف جمييتككف 

الزراعة،التربية ،)الصحة،االقتصاد الكطنيحككمية ذات العالقة بتكعية المستيمؾ لسالمة األغذية
، كما تـ دراسة معرفة كعي المستيمؾ لسالمة كجكدة (، مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينيةكالتعميـ

مف جة ثقة المستيمؾ بالمنتج الكطني، نتيجةن لتكعية المستيمؾ لسالمة كجكدة األغذية األغذية، كمدل در 
ت كؿ األسر في المحافظات الكسطى في الضفة الغربية)محافظة ، كالتي شممقبؿ الجيات الحككمية

 القدس،محافظة راـ اهلل كالبيرة، محافظة اريحا كاالغكار(.
 

  عينػة الػدراسػة  -10.1
 

 :عينتيف ىإل لدراسةا عينة قسمت
 : المكظفيف العػامميف فػي مجػاؿ تكعيػة المسػتيمؾ لسػالمة كجػكدة األغذيػة تضمنت  العينة األكلى

االقتصػػاد الكطني،الزراعة،التربيػػة كالتعمػػيـ، مؤسسػػة المكاصػػفات  الحككميػػة )الصػػحة، فػي الػػدكائر
 .لعنقكدية العشكائية، حيث تـ اختيار العينة باستخداـ أسمكب العينة االفمسطينية( كالمقاييس
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  :لكسػطى فػي الضػفة الغربيػة مػف أيسػر المسػتيمكيف فػي المحافظػات ا عينػة تتضمنالعينة الثانية
، كتـ اختيػار عػدد أفػراد العينػة )محافظة القدس،محافظة راـ اهلل كالبيرة، محافظة اريحا كاالغكار(

 . باستخداـ أسمكب العينة العشكائية الطبقية

 العاميف في الكزارات ذات العالقة بالدراسة المدريف شممتعشكائية صدية غير كما تـ اختيار عينة ق
المكاصػفات )الصحة،االقتصػاد الكطني،الزراعة،التربيػة كالتعميـ،مؤسسػة الجراء المقػابالت الشخصػية 

 كالمقاييس الفمسطينية(.
 
 

 ة حدكد كمحددات الدراس -11.1
 حدكد الدراسة:  -1.11.1

 
 2018ك 2017الفترة خالؿ  : ةحدكد زماني .1
مؤسسة ميـ،)الصحة ،االقتصاد الكطني،الزراعة،التربية كالتعالجيات الحككميةحدكد مكانية : .2

  الكسطى في الضفة الغربية.المحافظات  فيكالمستيمكيف  الفمسطينية( المكاصفات كالمقاييس
)الصحة غذيةفي مجاؿ تكعية المستيمؾ بسالمة األ كف العاممكفالحككمي المكظفكفحدكد بشرية: .3

اسر ك  الفمسطينية(س ،مؤسسة المكاصفات كالمقاييالتربية كالتعميـ،الزراعة،االقتصاد الكطني،
الكسطى في المحافظات  في المستيمكيف الحاصميف عمى برامج تكعية لسالمة كجكدة األغذية

 .الضفة الغربية

 
  :محددات الدراسة -2.11.1

 
 ىي:اء ىذه الدراسة إجر الباحث العديد مف الصعكبات في  تكاجي

حػػػكؿ القضػػػية  كدراسػػػات شػػػاممة كدقيقػػػة تػػػكفر مصػػػادر كمراجػػػع أكليػػػة نقػػػص المعمكمػػػات لعػػػدـ  .1
االقتصػاد )الصحة،باحػث الػذىاب إلػى الجيػات الحككميػة ، حيػث كجػب عمػي كمكضكع الدراسػة

فػػػػػي كػػػػػؿ كزارة  الفمسػػػػػطينية(س ،مؤسسػػػػػة المكاصػػػػػفات كالمقػػػػػاييالتربيػػػػػة كالتعميـ،الزراعة،الكطني
 لمحصكؿ عمى المعمكمات. الخاصة بيا رجكع إلى التقارير كالسجالتكال
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تكػاليؼ كالحاجػة الػى الكقػت ال، كارتفػاع الضػفة الغربيػةالػى جميػع محافظػات  لصعكبة الكصػكؿ .2
لتقميػؿ الكقػت كالجيػد  الدراسػة عمػى المحافظػات الكسػطى حثاالطكيؿ الجراء البحث اقتصر الب

 كالتكاليؼ المادية.

 
 -البحث :مكاف  -3.11.1

 
فػػي األسػػر حيػػث شػػممت المسػػتيمكيف الضػػفة الغربيػػة فػػي  لكسػػطىجريػػت ىػػذه الدراسػػة فػػي المحافظػػات اأي 

فقػػػػػػػػد شػػػػػػػػممت جميػػػػػػػػع الجيػػػػػػػػات أما بالنسػػػػػػػػبة لممػػػػػػػػكظفيف العػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ التكعيػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػطينية،
 .لفمسطينية(اس ،مؤسسة المكاصفات كالمقاييعميـكالت التربية،الزراعة،الكطني االقتصاد،)الصحةالحككمية

 
 مية الدراسةىيك 12.1-

 
 مقسمة إلى عدة مباحث:فصكؿ  ةخمستتككف ىذه الدراسة مف 

 -:إلطار العاـ لمدراسة كىي كالتالي: االفصؿ األكؿ .1
مقدمة الدراسة، مشكمة الدراسة، أىميػة الدراسػة، مبررات الدراسة، أىداؼ الدراسة، أسئمة الدراسة، منيج 

 لدراسة، عينػة الػدراسػة، حدكد كمحددات الدراسة. كأدكات الدراسة، مجتمع ا
، حيث يتككف اإلطار النظرم مف خمسة مباحث كىي اإلطار النظرم كالدراسات السابقةالفصؿ الثاني:  .2

المبحث األكؿ حماية المستيمؾ كالمبحث الثاني سالمة كجكدة األغذية كالمبحث الثالث الدكر الحككمي 
غذية كالمبحث الرابع الدكر الحككمي في تكعية المستيمؾ كالمبحث لمرقابة عمى سالمة كجكدة األ

الدراسات السابقة إلى الدراسات العربية كالدراسات األجنبية قسمت الخامس المنتج الكطني، في حيف 
 كالتعقيب عمى الدراسات السابقة.

 الفصؿ الثالث: منيجية البحث  .3
  .اإلستبانة يعستبانة، صدؽ األداة كثباتيا،تكز اإل ة الدراسة،أداة الدراسة،تصميـمجتمع الدراسة، عين

 الفصؿ الرابع : تحميؿ البيانات كمناقشتيا   .4
 كالتكصيات الفصؿ الخامس: النتائج .5
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 الفصؿ الثاني
_____________________________________________________ 

 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة

 

 اإلطار النظرم -1.2

بحمايػة ، حيث يتناكؿ المكضكعات ذات العالقة النظرم لمدراسة اإلطارفي ىذا الفصؿ  يعرض الباحث

مفيػػػػـك حمايػػػػة المسػػػػتيمؾ كأىميتػػػػو كسػػػػالمة كجػػػػكدة األغذيػػػػة كالػػػػدكر  بشػػػػكؿ عػػػػاـ مػػػػف حيػػػػثالمسػػػػتيمؾ 

 .الحككمي في تكعية المستيمؾ كالمنتج الكطني

 

 المبحث األكؿ 
 

 :حماية المستيمؾ 1.1.2

، كمادتػػو األصػػمية ىػػي ىمػػؾ كاسػػتيمؾ كػػذا أم المسػػتيمؾ فػػي المغػػ  ة ىػػي اسػػـ الفاعػػؿ مػػف كممػػة إوسػػتىيمىؾى
( كيقػػػاؿ "اسػػػتيمؾ المػػاؿ أنفقػػػو كأنفػػػذه" 2004،11جيػػد نفسػػػو فيػػو كاسػػػتيمؾ مػػػا عنػػده مػػػف طعػػػاـ )احمػػد،

(، كتتعدد التعريفات الخاصة بالمسػتيمؾ كمػف أبػرز ىػذه التعريفػات ىػي 2005،958،)القامكس المحيط
كػؿ مػف يشػترم أك يسػتفيد مػف "بأنػو ىػك   المسػتيمؾحيث عرؼ  الفمسطيني القانكفتي يتبناىا الفمسفة ال

 (42،ق1427،كالذم يتطابؽ مػع تعريػؼ )الجريسػي (2005سمعة أك خدمة ") قانكف حماية المستيمؾ،
عػالج أسػنانو عنػد طبيػب  أم فرد يشترم السمع كالخدمات إمػا لالسػتعماؿ الشخصػي كشػراء مالبسػو أك"

كسػػػػتائر  شػػػػراء سػػػػجاد ناف أك لالسػػػػتيالؾ البشػػػػرم مثػػػػؿ شػػػػراء المػػػػكاد التمكينيػػػػة الالزمػػػػة لألسػػػػرة أكاألسػػػػ
دـ سػػمعان أك خػػدمات ىػػك "الشػػخص الػػذم يحػػكز أك يسػػتخفيمػػا عػػرؼ السػػباتيف المسػػتيمؾ بأنػػو ، "لممنػػزؿ

عػػػرؼ المجمػػػس األكركبػػي المسػػػتيمؾ بأنػػو كػػػؿ شػػػخص (، كمػػا 2012،1)السػػػباتيف" لغػػرض غيػػػر مينػػي
  .(2005و أشياء أك خدمات الستخدمو الخاص)المرسكـ التشريعي االكركبي،ك معنكم تباع لطبيعي أ

كػػػؿ شػػػخص طبيعػػػي أك اعتبػػػارم يشػػػترم المنتػػػكج، أك يتمقػػػػاه لغػػػػرض كعػػػرؼ العمػػػالؽ المسػػػتيمؾ بأنػػػو "
فيمػا اقتصػر تعريػؼ المسػتيمؾ فػي مجمػة تكعيػة كحمايػة  (2015،172")العمالؽ،االسػتيالؾ الشخصػي
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بحيػث ال يكػكف  كـ بشػراء الغػذاء بغػرض االسػتيالؾأم شػخص يقػ"ىػك عمى المنتج الغػذائي ك  المستيمؾ
 (.2014،8")تكعية كحماية المستيمؾ،بالمنشاة الغذائية أك مالكييامف العامميف 

تمتاز بدقة كبيرة ككنيا تؤكد عمى المنتج كالخدمة النيائية أم أنيا  بأنيا كنجد مف ىذه التعريفات 
ف المستيمؾ أ، أم اتجاه المستيمؾ بالمعنى الضيؽ حيث تبنت خدمة كسطية لإلنتاج  أك ةليست سمع

النيائي ىك العنصر األخير الذم ينتج مف أجمو المنتجات كالخدمات الستخداميا الشخصي أك 
-http://randi.yoo7.com/t15 )نقاط كىيالعائمي، كعميو يمكف اف نجمؿ مفيكـ المستيمؾ في عدة 

topic,access21.12.2107)):- 

 
 

 .ان أك معنكي ان طبيعي ان إف المستيمؾ قد يككف شخص .1
أف المسػػتيمؾ ىػػك الػػذم يسػػعى لمحصػػكؿ عمػػى السػػمع كالخػػدمات السػػتعمالو الشخصػػي أم اف  .2

 ينتفع بيا بدكف أف يككف لو نية مسبقة لممضاربة أك نية البيع أك غير ذلؾ.
 .سعى القتنائو اك الحصكؿ عميوما يأف المستيمؾ ال يتمتع بالقدرة الفنية لمحكـ عمى  .3
 .لجممة تأثيرات بيئية اك إجتماعيةالمستيمؾ يخضع  .4

 

 المستيمؾ:مفيـك حماية 
مىػى الشػيء يحميػو حميػا كحمايػة   مىػى، "كحى ك أم دفػع عنػو كمنعػو،  :الحماية في المغػة مصػدر الفعػؿ حى

ػػػى المػػػريض مػػػا يضػػػره مى حمايػػػة المسػػػتيمؾ  تعنػػػيك (2005،1276)القػػػامكس المحػػػيط، منعػػػو إٌيػػػاه") :حى
كالقكاعػػد كالسياسػػات التػػي تيػػدؼ الػػى منػػع الضػػرر كاألذل عػػف المسػػتيمؾ كضػػماف  اإلجػػراءاتمجمكعػػة 

تعنػػي اإلجػػراءات الالزمػػة لحمايػػة كػػؿ  "أف حمايػػة المسػػتيمؾكيػػذكر تعريػػؼ آخػػر  حصػػكلو عمػػى حقكقػػو،
")صػػػياـ شػػػخص يسػػػعى لمحصػػػكؿ عمػػػى سػػػمعة أك خدمػػػة بيػػػدؼ إشػػػباع حاجاتػػػو الشخصػػػية أك العائمية

 .(1999كاخرككف،
بػػػػأف حمايػػػػة المسػػػػتيمؾ ىػػػػي" أنشػػػػطة ذات طبيعػػػػة منظمػػػػة  G,Armstrong&p,Kotler) (فيمػػػػا يشػػػػير

كمسػػػتمرة لكػػػؿ مػػػف المسػػػتيمكيف كاألجيػػػزة الحككميػػػة لمػػػدفاع عػػػف حقػػػكؽ المسػػػتيمكيف كمصػػػالحيـ تجػػػاه 
بحقػػػػػػكؽ  الشػػػػػػركات التػػػػػػي تقػػػػػػدـ السػػػػػػمع كالخػػػػػػدمات التػػػػػػي تشػػػػػػبع رغبػػػػػػاتيـ كمنعػػػػػػا لمتصػػػػػػرفات الضػػػػػػارة

 .(2007،4)عبكد،المستيمكيف"
 

ىذا كيمكف اإلشارة الى اف كعي المستيمؾ كحده ال يضمف الحمايػة لػو  بػدكف دعػـ كمسػاندة الحككمػات 
  -(:2015،28محاكر رئيسية كىي )محيي الديف، نصر، ةكأف مفيكـ حماية المستيمؾ يقـك عمى ثالث
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كضػػػة فػػػي األسػػػكاؽ كمػػػدل مطابقتيػػػػا المحػػػكر الرقػػػابي كالػػػذم يضػػػمف سػػػالمة المنتجػػػات المعر  .1

لممكاصفات الدكليػة، حيػث تقػكـ األجيػزة الرقابيػة بيػذا الػدكر لحمايػة  صػحة كسػالمة المسػتيمؾ 
 إضافة الى حمايتو مف التعرض لمغش كالتضميؿ بكافة أشكالو كصكره.

المحػكر التشػػريعي كيقػـك عمػػى أسػاس إصػػدار المػكائح كالتشػػريعات مػف اجػػؿ إيجػاد مظمػػة حمايػػة  .2
 افة حقكؽ المستيمؾ.لك

المحػػػكر التثقيفػػػي كاإلرشػػػادم لممسػػػتيمؾ كىػػػك الػػػذم يقػػػـك عمػػػى رفػػػع كعػػػي المسػػػتيمؾ كتبصػػػيره  .3
 بحقكقو ك كاجباتو، بما يرشيده كيكجيو الى ما يحقؽ القدر األكبر مف الحماية.

 
 -المستيمؾ:أىمية حماية   

يمكا حتػى المنػتج يكػكف مسػتيمكا تنبع أىمية حماية المستيمؾ مف ككف كؿ فػرد فػي المجتمػع يعتبػر مسػت
فػػػػي نفػػػػس الكقػػػػت كلػػػػذلؾ ينبغػػػػي االىتمػػػػاـ بكضػػػػع الضػػػػكابط الالزمػػػػة لحمايػػػػة المسػػػػتيمؾ كذلػػػػؾ بتػػػػكفير 

، كيجب االستفادة ستيمؾ كمنع المعمكمات المضممة لوالتشريعات المالئمة كبناء قاعدة تثقيفية كاسعة لمم
كقد ظير أكؿ " ،م ىك في النياية لمصمحة المستيمؾمف التطكرات التكنكلكجية اليائمة لتحقيؽ النمك الذ

حيػػث بمػػغ  1960المنظمػػة العالميػػة لحمايػػة المسػػتيمؾ عػػاـ  كنشػػأت 1920عػػاـ فػػي تجمػػع لممسػػتيمكيف 
مػارس مػف كػؿ عػاـ  15بمػدا كالتػي اعتبػرت  158حػكالي  1997عدد البمداف األعضاء فييا حتى عػاـ 

 (.2004" ) مكحكؿ،ماس،ىك اليكـ العالمي لممستيمؾ
 
فػػي ظػػؿ التسػػارعات كالتغيػػرات التػػي تحػػدث فػػي العػػالـ كالمتمثمػػة أساسػػا بالعكلمػػة كاالنفتػػاح االقتصػػادم ك 

كفقػان لقكاعػد الجػات كمنظمػة التجػارة العالميػة، كفػي كاشتداد حدة المنافسػة بػيف المنتجػيف كتحرير التجارة 
 ان ألسػػكاؽ لػػـ تصػػبح أسػػكاقحيػػث أف اظػػؿ ىػػذا المنػػاخ أصػػبحت المنتجػػات تنتقػػؿ عبػػر الحػػدكد بسػػيكلة، 

نما أصبحت ىذه األسكاؽ تسير كفؽ قػكانيف المنافسػة القائمػة يمتقي فييا البائع كالمشترم فقط تقميدية ، كا 
كيسػػػػر كأصػػػػبح المسػػػػتيمؾ يجػػػػد أمامػػػػو العديػػػػد مػػػػف المنتجػػػػات  عمػػػػى أسػػػػاس الجػػػػكدة كالنكعيػػػػة كالتكمفػػػػة

بحت ىنػػاؾ حاجػػة ماسػػة لضػػماف حمايػػة أصػػالمعركضػػة كبأسػػعار كجػػكدة متفاكتػػة كبحػػدكد مختمفػػة، كلػػذا 
ف ىػذا المنػاخ الػذم لذا فإ ،ا أك سمبا عمى المستيمؾالمستيمؾ، نظرا ألف ىذه المنافسة سكؼ تؤثر إيجاب

خمقتػو المتغيػػرات العالميػػة كالدكليػػة يجعػػؿ المسػػتيمؾ بحاجػػة الػػى تػػأميف حصػػكلو عمػػى المنتجػػات التػػي ال 
يرشده الى االختيار المناسب مف خالؿ تكعيتػو كتثقيفػو تمحؽ الضرر كاألذل كبحاجة الى مف يساعده ك 

، ففػػي ىػػذا الكقػػت مػػف زماننػػا تطػػكرت المجتمعػػات مػػفان عمػػى االختيػػار بشػػكؿ مناسػػب كآبمػػا يجعمػػو قػػادر 
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كقػػد تبمػػكر ذلػػؾ فػػي منظمػػة التجػػارة العالميػػة كاالتفاقيػػات المنبثقػػة عنيػػا  التعامػػؿ التجػػارم،كتطػػكر معيػػا 
 (.2004 ،يف )ماسدكليكعف البنؾ كصندكؽ النقد ال

كككف دكلة فمسطيف تعيش تحػت االحػتالؿ كلعػدـ كجػكد السػيطرة الكاممػة عمػى الحػدكد كالمعػابر كلكجػكد 
المسػػتكطنات اإلسػػرائيمية التػػي تحػػيط بػػالكطف كلخصكصػػية ىػػذه الظػػاىرة أكجػػدت الػػكطف امػػاـ تحػػد كبيػػر 

كشػػرابو كمػػدل سػػالمتيا عمػػى كانعكػػس ذلػػؾ عمػػى المسػػتيمؾ فيػػك ال يػػدرؾ أم المنتجػػات أنسػػب لطعامػػو 
كفػػي ظػػؿ مػػا عنيػػا الخسػػائر االقتصػػادية كالصػػحية،  تػػنجـ األخطػػار كاآلثػػار السػػمبية التػػيصػػحتو كمػػدل 

يعانيو المستيمؾ الفمسطيني مف أكضاع اقتصادية صعبة تتمثؿ بارتفاع األسعار كعدـ زيادة الدخكؿ بؿ 
 األمػػر ؛الغذائيػػةلتسػػمـ بسػػبب فسػػاد المػػكاد فقػػدانيا فػػي أحيػػاف عديػػدة، كمػػا إلػػى ذلػػؾ مػػف ازديػػاد حػػاالت ا

الذم فرض جممة مف التحديات عمػى الجيػات الرسػمية كغيػر الرسػمية كعمػى صػانعي القػرار الفمسػطيني 
األداة األساسػية إلنجػاح  التشػريعات القانكنيػة ىػي تكانػحيػث عػف كسػائؿ لحمايػة المسػتيمؾ في البحث 

، مصالحو المادية إضػافة إلػى بيئتػو التػي يعػيش فييػاأية سياسة تيدؼ إلى حماية المستيمؾ، كصحتو ك 
، بػدأ االىتمػاـ  بقضػية حمايػة المسػتيمؾ، 1994العاـ  فيإال انو كبعد قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية 

صدار قانكف حماية المستيمؾ الفمسطيني رقػـ  ، كالػذم تضػمف 2005لسػنة  21كذلؾ مف خالؿ إقرار كا 
يادفة إلى حماية المستيمؾ، حيث تضمنت تمؾ المػكاد حقػو فػي الحصػكؿ مجمكعة مف المكاد كالقكاعد ال

عمى السمع  ذات الجكدة كالنكعية العالية، كحقو في بيئة نظيفة، كحقو في الحصكؿ عمى سمع تتفؽ مع 
 الفمسطينية، كحقو في السالمة كالحماية  كالتكعية كالتثقيؼ. كالمقاييسالمكاصفات 

 

   المستيمؾ:حقكؽ 

حمايػػة المسػػتيمؾ فػػي شػػتى أرجػػاء العػػالـ باألىميػػة منػػذ بدايػػة التػػاريخ البشػػرم عمػػى ىػػذه  حظػػي مكضػػكع
تزايػد التشػابؾ فػي العالقػات االقتصػادية بػيف مختمػؼ دكؿ العػالـ بػؿ حتػى فئػات المجتمػػع  األرض، كمػع

مطابقػػػة لممكاصػػػفات الفمسػػػطينية، الغيػػػر رة المنتجػػػات المغشكشػػػة كاألغذيػػػة كمػػػع  انتشػػػار ظػػػاى الكاحػػػد،
يػػػـك حمايػػػة ظيػػػر مفك صػػػبحت ىنػػػاؾ حاجػػػة أكثػػػر إلحاحػػػا لحمايػػػة المسػػػتيمؾ كحصػػػكلو عمػػػى حقكقػػػو، أ

بعد الحػرب العالميػة الثانيػة، حيػث خرجػت معظػـ دكؿ أكركبػا مػف تمػؾ الحػرب  المستيمؾ بشكمو المكسع
مػػدمرة، كتعػػاني أزمػػات اقتصػػادية خانقػػة، كػػاف مػػف ابػػرز انعكاسػػاتيا ضػػعؼ العػػرض مػػف السػػمع بسػػبب 

غمػػب المصػػانع، ممػػا أدل إلػػى ارتفػػاع األسػػعار بشػػكؿ مخيػػؼ، األمػػر الػػذم دفػػع بالشػػعكب إلػػى تػػدمير ا
جاء خطاب الرئيس األمريكي في حينو جكف كينيدم  أف، إلى بسمسمة مف اإلجراءات كاإلضرابات القياـ

، حيػػث اقػػر فيػػو مجمكعػػة مػػف الحقػػكؽ لعمػػـك المسػػتيمكيف، كعػػددىا 1962مػػف العػػاـ  آذار 15فػػي يػػـك 
 :(2008قش،)ة، كىي أربع



13 
 

 الحؽ في اإلعالـ. -1
 الحؽ في الحماية الصحية. -2
 الحؽ في االختيار. -3
 الحؽ في االستماع إليو. -4

كأدل ىذا اإلعالف في نياية المطاؼ الى االعتراؼ الػدكلي لجميػع المػكاطنيف بغػض النظػر عػف دخميػـ 
الجمعيػػة العامػػة اعتمػػدت  1985نيسػػاف  9أك كضػػعيـ االجتمػػاعي، كحقػػكؽ أساسػػية كمسػػتيمكيف، كفػػي 

إتبػاع سياسػات حمايػة المسػتيمؾ لألمـ المتحدة مبادئ تكجييية لحماية المستيمؾ كعمى الدكؿ األعضاء 
كتحديد أكلكياتيا كفقا لمظركؼ االجتماعية كاالقتصادية التي تحقؽ احتياجػات السػكاف كمصػالحيـ دكف 

 المبػادئىػذه  أىميػةكتنبػع  ،ئ التكجيييػةالدكليػة كفقػا لممبػاد التجارة أماـحكاجز  اإلجراءاتتقؼ ىذه  أف
كتعتبر كنقطة أساسية لكضع ، العاـ الذم ترتكز عميو تشريعات حماية المستيمؾ اإلطارتشكؿ  أنيافي 

 أم تشريع يتعمؽ بتعزيز حماية المستيمؾ في المجاالت التالية. 
 الجسديةالمادية ك السالمة  .1
 حماية كتعزيز المصالح االقتصادية لممستيمكيف .2
 حقيؽ معايير السالمة كالجكدة لمسمع كالخدمات االستيالكية.ت .3
 اتخاذ التدابير بمجاالت محددة ) االغذية كالمياه كالمستحضرات الصيدالنية ( .4
 تنفيذ برامج تثقيؼ كتكعية المستيمؾ  .5

 
الػػى ضػػركرة مراعػػاة مصػػالح المسػػتيمكيف كحمػػايتيـ مػػف الحصػػكؿ عمػػى السػػمع  التكجيييػػةتشػػير المبػػادئ 

كتشػػجيع التنميػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كاالسػػتيالؾ المسػػتداـ حيػػث ىػػدفت ىػػذه المبػػادئ الػػى  الخطػػرة
  (:2016ما يمي)االكنكتاد،  تحقيؽ

 
 كافية لممستيمكيف.لبمداف عمى تحقيؽ أك مكاصمة الحماية المساعدة ا .1
 يـ.ماـ أنماط االنتاج كالتكزيع التي تمبي احتياجات المستيمكيف كرغباتأتمييد السبؿ  .2
التشجيع عمى التزاـ المنتجيف بإنتاج السمع كالخدمات كتكزيعيا عمى المستيمكيف بالمستكيات  .3

 الرفيعة مف السمكؾ األخالقي 
مساعدة البمداف عمى الحد مف الممارسات التجارية المسيئة التي يتبعيا أم مف المؤسسات  .4

 كيف تأثيران ضاران .ممة عمى الصعيديف الكطني كالدكلي كالتي تؤثر عمى المستيماالع
 قياـ مجمكعات مستيمكيف مستقمة. .5
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 تعزيز التعاكف الدكلي  في مجاؿ حماية المستيمؾ. .6
لممستيمكيف مجاالت أكثر لالختيار كبأسعار  تسكيقية مناسبة تكفرالتشجيع عمى تييئة ظركؼ  .7

 .أدنى
مايػػة المسػػتيمؾ حيػػث لكضػػع السياسػػات كالتشػػريعات الناظمػػة لح ان عامػػ ان كتػػكفر المبػػادئ لمحككمػػات إطػػار 

  -أقرت المبادئ حقكؽ المستيمؾ التالية :
حػػػؽ تػػػاميف االحتياجػػػات األساسػػػية: حيػػػث تشػػػمؿ ىػػػذه االحتياجػػػات المأكػػػؿ كالممػػػبس كالمسػػػكف  .1

 كالصحة كالتعميـ كالسمع كالخدمات الضركرية.
الحؽ في االختيار: بحيث يضمف ىذا الحؽ حرية المستيمؾ في اختيػار السػمع التػي يرغػب فػي  .2

 شرائيا مف بيف السمع كبأسعار مناسبة كمقبكلة.
الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات: كذلؾ مف خالؿ تكفير المعمكمات التي يحتاجيا المستيمؾ  .3

مف حيث مككنات المنتج كطرؽ تحضيره كطرؽ كشركط حفظو، كفترة صػالحية المنػتج ككيفيػة 
 التعامؿ مع المنتج حفاظان عمى حماية البيئة. 

تثقيؼ:كضمف ىذا الحؽ حصكؿ الفرد عمى الثقافة كالتكعية بحماية المستيمؾ كذلؾ الحؽ في ال .4
 مف خالؿ برامج تكعية متنكعة  مف دكرات كنشرات تثقيفية.

الحؽ في التمثيؿ كالمشاركة: كيتمثؿ ىذا الحؽ لممستيمؾ حرية سماع رأيو كمشاركتو في إعػداد  .5
كتعزيػػز تمػػػؾ السياسػػػات كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ كتطبيػػؽ السياسػػػات كاتخػػػاذ الطػػػرؽ المناسػػػبة لتطػػػكير 

 إنشاء منظمات كجمعيات كىيئات خاصة بحماية المستيمؾ.
الحؽ في األماف : كيعني الحؽ في تكفير الحماية كالسالمة مػف السػمع كالخػدمات الضػارة التػي  .6

 تسبب خطكرة عمى حياة اإلنساف لذا ال بد مف تاميف التشريعات الالزمة لذلؾ.
تضػرره  حصػكلو عمػى التعػكيض العػادؿ فػي حػاؿحيث يضمف لممستيمؾ الحؽ في التعكيض: ب .7

 مف السمع كالخدمات التي حصؿ عمييا مف خالؿ التشريعات القانكنية الضامنة لو.
الحؽ في العيش في بيئة صحية كنظيفػة : كيكفػؿ ىػذا الحػؽ لممسػتيمؾ فػي العػيش فػي  محػيط  .8

 ات الكفيمة. يضمف لو بيئة خالية مف التمكث مف خالؿ ضماف اإلجراء
 

كامالن يتضمف جميع الجكانػب لحمايػة المسػتيمؾ كاالىتمػاـ كالعنايػة  ان كيعتبر قرار الجمعية العمكمية إطار 
بجميع حقكقو كخاصةن في مجاؿ السالمة الغذائية، حيػث يتطمػب األمػر كجػكد تعػاكف كتنسػيؽ بػيف كافػة 

عالـ المستيمؾ)المكزم،الجيات الشريكة في مجاؿ الرقابة الغذائية كعمى رأسيا تثقيؼ   (2006كا 
 -كيمكف تمخيص دكر حماية المستيمؾ بما يمي: 
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 الدكر الحككمي .1
يكمػػف دكر الجيػػات  الحككميػػة فػػي سػػف القػػكانيف كالتشػػريعات القانكنيػػة  الالزمػػة لمجيػػات الرقابيػػة 

عداد المكائح التنفيذية كاألنظمة التي  تكضػح المعػايير كالضػكابط الخ اصػة عمى سالمة األغذية كا 
شػراؾ الجيػات الشػريكة كالمسػتيمكيف فػي  كتكفير اإلمكانات الالزمػة الماديػة كالبشػرية كمختبػرات كا 

 إعداد المكاصفات الفمسطينية.
 دكر المنتجيف  .2

كيكمػػف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تطػػكير المنتجػػات كاالىتمػػاـ بجػػكدة منتجػػاتيـ كتػػدريب العػػامميف لضػػماف 
تثقيػؼ المسػتيمؾ مػػف خػالؿ التػػزاـ بكضػع بطاقػػة سػالمة الغػذاء كتطبيػػؽ المكاصػفات الفمسػػطينية ك 

 بياف كاممة عمى المنتجات.
 دكر الجيات غير الحككمية ) جمعيات حماية المستيمؾ( .3

تمعب جمعيات حماية المستيمؾ دكران ىاما في مجػاؿ حمايػة المسػتيمؾ مػف خػالؿ حػث الحككمػات عمػى 
المسػػػتيمؾ فػػػي حقكقػػػو، كتمقػػػي شػػػككاه  سػػػف القػػػكانيف كالتشػػػريعات التػػػي تػػػكفر الحمايػػػة لممسػػػتيمؾ كتكعيػػػة

 كمتابعتيا مع الجيات المختصة كنشر الكعي االستيالكي لدل المستيمكيف.
 دكر المستيمؾ  .4

منطمؽ أنيـ أصػحاب مف  أنفسيـ حمايةأـ جماعات دكرا ىاما في تفعيؿ  كانكا أفرادايمعب األفراد سكاء 
اء المنتجػات مػف حيػث التأكػد مػف مصػدر ، فمف كاجب المسػتيمؾ حمايػة نفسػو قبػؿ شػر المصمحة األكلى

السمع بقراءة البيانػات الخاصػة بػالمنتج كفحصػيا حسػيان كالتعػرؼ عمػى صػفات المنػتج الحسػية باإلضػافة 
 إلى التعاكف مع الجيات الرقابية في اإلبالغ عما تجده مخالفان .  

يافػػػت حػػػكؿ كتػػػأتي أكؿ خطػػػكة فػػػي حمايػػػة المسػػػتيمؾ مػػػف خػػػالؿ حمايػػػة نفسػػػو مػػػف نفسػػػو فػػػي ظػػػؿ الت
فػػي بعػػض الحػػاالت يقػػـك المسػػتيمؾ ، ك االسػػتيالؾ دكف مراعػػاة االحتياجػػات كاإلمكانػػات الماديػػة المتػػكفرة

نفسو باإلخالؿ، أم ىناؾ أمكر تعد إخالالن بالحماية مف جانب المستيمؾ ذاتػو كلػيس مػف طػرؼ المنػتج 
 (:2005كمنيا ) الغالبي كالعامرم, 

 .ة كعدـ تمسكو بياعدـ مطالبة المستيمؾ بحقكقو كامم-1
 .بمصالح الفئات األخرل األقؿ قدرةيضر  مما عمى رفع األسعار تشجيع بعض الفئات القادرة-2
 .عممو بأنيا غير مطابقة لممكاصفاتقبكؿ المستيمؾ أحيانان بعض السمع مع -3
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إسػػتخداـ بعػػض المنتجػػات دكف إستشػػارة الجيػػات المختصػػة ممػػا قػػد يمحػػؽ الضػػرر بالمسػػتيمؾ نفسػػو -4
 .ما ىك الحاؿ في إستخداـ األدكيةك

 
 -المبادئ اإلرشاديت لحمايت المسخهلك :

 

 المػادة فػي  1999تحدة التكجييية لحماية المستيمؾ بصيغتيا المكسعة  في عاـ مبادئ األمـ الم تشار أ
لممستيمؾ حيث ينبغػي أف تضػع  تثقيؼتكعية كالالإلى ضركرة  (  2003) مبادئ األمـ المتحدة ،" ك " 

فييػػػػا بمػػػػا تػػػػزكدىـ بالمعمكمػػػػات  كأع بػػػػرامج عامػػػػة لتكعيػػػػة المسػػػػتيمكيف كضػػػػإلػػػػى الحككمػػػػات  جعتشػػػػك 
 ترتب عمػى تغيػرقد تكيـ عمى البيئة كالتأثيرات التي اختيار المستيمكيف كسمك  المعمكمات المتعمقة بتأثير

و مػػػػف مػػػف اجػػػػؿ أف يكتسػػػب المسػػػػتيمؾ الميػػػارات كالمعػػػػارؼ المطمكبػػػة بمػػػػا يمكنػػػاالسػػػػتيالكية  األنمػػػاط
قيػػاـ بتكعيػة المسػتيمكيف مػػف اليػو دعػت األمػػـ المتحػدة إلػى ضػركرة كعم ،االختيػار بػيف السػمع بشػػكؿ كاعً 

ية كدكرات تدريبية  سكاءن مف خالؿ طالب المدارس كالجامعػات كالنػكادم النسػك  خالؿ عقد برامج تثقيفية
 .أك النشرات كالبركشكرات اإلرشادية كالحمقات كالندكات المتمفزة 

 

 سػطة األجيػزة الحككميػة كالتطكعيػة تتضمف حماية المستيمؾ كافة اإلجراءات التي يجب إتباعيػا بكا كما
رشػػاده  عممػػان بػػأف أفضػػؿ طريقػػة لحمايػػة المسػػتيمؾ تكػػكف مػػف خػػالؿ تزك ، لزيػػادة كعػػي المسػػتيمكيف يػػده كا 

لمجتمع مف الكعي ف أفراد ابيدؼ تمكيف الحككمات تضع برامج عامة لتثقيفو إ، لذا فبالمعمكمات الدقيقة
 (.2002)السباتيف، الكافي
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 المبحث الثاني
 

  :سالمة كجكدة األغذية -: 2.1.2
ا كيعبراف عف مدل القيمة التغذكية مإف جكدة كسالمة الغذاء مفيكماف متالزماف كمرتبطاف ببعضي

يضر بصحة  مكه مف كؿ مالمغذاء كتقبؿ المستيمؾ لو، كعف مدل صالحية الغذاء لالستيالؾ كخ
 مؾ، كيتناكؿ ىذا المبحث تكضيح كؿ منيما:المستي

 
 األغذية جكدةاكالن: 

 
 ىذه كمف لممنتجات المستيمكيف تقييـ في تؤثر التي األخرل الصفات جميع تعني األغذية جكدة

 تشمؿ كما رائحة، كجكد أك المكف، تغير أك أكساخ، بأم التمكث أك التمؼ، مثؿ سمبية صفات الصفات
 (.2011،37)الجساس، األغذية تجييز كطريقة كالرائحة، كالطعـ، المكف، مثؿ يجابيةإ صفات

(  الجكدة بأنيا مجمكعة خكاص المنتج التي يمكف بيا تحديد قابمية 2007فقد عرؼ ) حمزاكم،عمي،  
 كقدرة المنتكج الغذائي عمى ترؾ المستيمؾ عند  أقصى مستكل معيف مف اإلشباع كالرضا.

(الجػػػػػػػكدة بأنيا"مجمكعػػػػػػػة المكاصػػػػػػػفات ISO9001،2008نظمػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة لمتقيػػػػػػػيس )فيمػػػػػػػا عرفػػػػػػػت الم
كالخصائص التي تؤثر عمى مقدرة المنتج أك الخدمػة عمػى تمبيػة حاجػة معينػة كبالتػالي فيػي تسػعى الػى 

( 2012،16تحقيػػػؽ رضػػػا المسػػػتيمؾ مػػػف خػػػالؿ الكفػػػاء بمتطمبػػػات المنػػػتج"، فػػػي حػػػيف عػػػرؼ )رضػػػكاف،
قػة لممكاصػفات حيػث أشػار بػأف "تحقيػؽ الجػكدة يػتـ إذا كػاف المنػتج يشػبع كػؿ الجكدة  مػف ناحيػة المطاب

المتطمبات المحددة مف قبػؿ المسػتيمكيف سػكاءن حػددت بمكجػب عقػد الشػراء أك بمكجػب مكاصػفات معمنػة 
 أك غير ذلؾ".

( جػػكدة الغػػذاء بأنيػػا عبػػارة عػػف 2014خيػػر اهلل، ـ )1970عػػاـ  Kramer & Twiggكقػػد عػػرؼ  
الخكاص يمكػف بيػا تفريػؽ منػتج عػف آخػر كليػا أىميػة فػي تحديػد مػدل قابميػة ىػذا المنػتج "مجمكعة مف 

بػػػأف  Juran() (http://tkne.net/vb/t34382.html,ACSSES,12/2017لػػػدل المشػػػترم" فيمػػػا عػػػرؼ )
الجػكدة تختمػؼ بػإختالؼ الغايػة مػف الجػكدة فػالجكدة المطمكبػة مػف السػكؽ تعنػي؛ بأنيػا مقػدار مػا يحققػػو 

مف رغبات مجمكعة معينة مف المستيمكيف، لذلؾ فيختمؼ الحكـ عمػى جػكدة المنػتج مػف شػخص المنتج 
مقدار مػا يمكػف أف تنالػو رتبػة معينػة مػف سػمعة مػف رضػاء  ؛الى آخر، كالجكدة في تصميـ المنتج تعني

 الناس عامة، كجكدة التطابؽ؛ تعني مدل مطابقة السمعة لممكاصفات. 
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الجكدة تشير الى مجمكعة الخكاص التي يمكف بيا تفريؽ المككنات  كيالحظ بأف التعريفات لمصطمح
الفردية لممنتج كليا أىمية في تحديد قابمية ىذا المنتج في تحقيؽ رغبات المستيمؾ، حيث يختمؼ  
مفيكـ الجكدة مف شخص ألخر، كتعني الجكدة بالنسبة لممينتج  إمكانية الكصكؿ الى المكاصفات الفنية 

صنيع المنتج، كبالنسبة لمميندس عدد الكحدات المعبأة كعدد شكاكل المستيمكيف، التي تمكنو مف ت
كبالنسبة لمجيات الرقابية تعني المقارنة بيف الجكدة الفعمية لممنتج مع المكاصفات القياسية المحددة 

  .بالمنتج توكتحديد درجة المطابقة، كبالنسبة لممستيمؾ  تعني شكؿ المنتج النيائي كسعره كمدل ثق

 :(2002)عبد اهلل كأخركف، الغذاءأىمية الصفات المميزة لجكدة 

كىك مصطمح يطمؽ عمى المنتج الغذائي لمداللة   FOOD SAFETYدرجة األماف لمغذاء  -1
 عمى خمك الغذاء مف أم مكاد غير مرغكب فييا.

 خمك الغذاء مف أم مكاد غريبة سكاءن كانت ضارة اك غير Food purity النقاكة لمغذاء   -2
ضارة مثؿ بقايا القشكر كالبذكر، كاف كجكدىا يدؿ عمى عدـ اتباع األسس السميمة في النظافة 

 أثناء االنتاج ك كجكدىا يؤثر عمى مدل تقبؿ المستيمؾ لممنتج.
  Sensory proprtiesالصفات الحسية لمغذاء  -3
كىي سيكلة حصكؿ المستيمؾ عمى   Food convenience مالئمة الغذاء لممستيمؾ -4

مبات مف المنتج الغذائي سكاءن بالحجـ اك  المكف اك الشكؿ كىذه الصفات الممحة لدل متط
 المستيمكيف.

ىي الفترة الكاقعة بيف تاريخ إنتاج كتاريخ انتياء صالحية   Expiry date فترة الصالحية -5
المادة الغذائية المعدة لالستيالؾ البشرم كالمحفكظة ضمف ظركؼ التخزيف المالئمة بحيث 

عمى االحتفاظ بصفاتو كجكدتو المميزة كدرجة األماف لو كقيمتو التغذكية  ان ف المنتج قادر يكك 
 خالؿ فترة تداكلو كتكزيعو كأثناء تكاجده لدل المستيمؾ.

الصػفات التكنكلكجيػة المميػزة ك  كىي الخكاص Functional properties الخصائص الكظيفية -6
متصػػػاص كربػػػط المػػػاء، إ،التشربؿ اإلذابة،كىػػػي تشػػػملممػػػادة الغذائيػػػة خػػػالؿ خطػػػكات التصػػػنيع 

،الرغكة، التػػػػأثيرات عمػػػػى القكاـ،التػػػػأثيرات عمػػػػى االسػػػػتحالب، ،المزكجػػػػةإمتصػػػػاص كربػػػػط الزيت
  تركيب المادة الغذائية.

كىي تعني مدل احتكاء المنتج الغذائي عمى العناصر  Nutritional value القيمة التغذكية  -7
يكية لممستيمؾ كتشمؿ البركتينات كالكربكىيدات كالدىكف كالمككنات الغذائية ذات األىمية الح

 كاأللياؼ كالفيتامينات كاألمالح المعدنية.
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 -(:2002( الجكدة الكمية لمغذاء الى ثالث فئات رئيسية ىي)عبد اهلل كأخركف،(Kramerكقسـ 
كمية معينة الجكدة الكمية: كىي الصفات التي ييتـ بيا الصانع مثؿ كمية السمعة التي تنتج مف  -1

 مف الصانع كالمستيمؾ.كؿُّ مف المكاد األكلية، باالضافة الى صفات أخرل ييتـ بيا 
الجكدة الخفية: كىي الصفات المختفية التي ال يمكف أف يقدرىا بالضبط عف طريؽ حكاسو مثؿ  -2

المكاد  القيمة الغذائية مثؿ فيتاميف ج، كالمكاد المضافة غير الضارة عمى سبيؿ الغش، كجكدة بعض
 السامة مثؿ بقايا المبيدات.

عبارة عف طريقة تستخدـ لمتأكد مف  بأنوالتقييـ الحسي لمغذاء حيث يعرؼ الجكدة الحسية :  -3
 إجراؤىا يتـالتي الصفات الطبيعية لممنتج كدرجة تقبمو مف حيث الطعـ كالنكية كالقكاـ كالمظير العاـ، ك 

كتشمؿ الصفات الحسية صفات  سمع( –لمس –تذكؽ –شـ –) رؤيةباستخداـ الحكاس الرئيسية لإلنساف
المظير مف حيث المكف، الشكؿ، الحجـ، القكاـ ، كمدل كجكد العيكب مف عدمو باالضافة الى صفاتو 

لمحكـ التركيبية تشمؿ تركيب المادة الغذائية ،التماسؾ ، المزكجة، كصفات النكية كالطعـ كالرائحة ك 
 -:الؿ إجراءلممنتج مف خعمى الفحكصات الحسية يتـ التعرؼ  عمى جكدة المنتج،

 
طرؽ غير شخصية تعتمد عمى استخداـ األجيزة في قياس خكاص المنتج طبيعية ككيماكية  -1

كميكركبية كتشير نتائج الفحص الى نسب كنكع مككنات الغذاء الداخمة في تركيب المنتج، ك كقيمتو 
 الغذائية ، كمدل سالمتو صحيان.

كىي طرؽ تعتمد عمى التقييـ الحسي لممنتجات الغذائية بإستخداـ حكاس اإلنساف، طرؽ شخصية:  -2
كتعتمد عمى  كىي كسيمة مناسبة لمعرفة مدل تقبؿ المستيمؾ لممنتج كمفيدة في تحسيف كتطكير المنتج

كتستخدـ االختبارات الحسية في عمكـ كتقنيات الغذاء  ككف الغذاء ال يرتبط  الفحص الحسي لمغذاء،
حاجات الفسيكلكجية لممستيمؾ بؿ أيضا بالعادات الثقافية كاالجتماعية التي تؤثر في إختيار الغذاء بال

المكاصفات القياسية القانكنية، كأيضان لتحديد رتبة الغذاء  كتفضيمو عند تحديد مدل تماثؿ الغذاء مع
االختالفات بيف ، كالتعرؼ عمى درجة بتقدير خكاصو الحسية مغذاءالمستيمؾ ل كتحديد مدل تقبؿ

 .المنتجات

أىمية كبيرة  بالنسبة لممنتجيف في التعرؼ عمى رغبات المستيمكيف في تقييـ  التقييـ الحسي ذا كأصبح
مدل تقبؿ المستيمؾ لممنتجات الغذائية مف خالؿ إقامة المعارض التي تحتكم عمى عينات لمتذكؽ 

 كاخذ أراء المستيمكيف لتطكير المنتجات الغذائية.  
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 سالمة الغذاءثانيان: 
 

البيئي  اإلشعاعي أك يكم أك الكيميائي أكتعني سالمة الغذاء خمكه مف جميع مصادر التمكث سكاء الح
( السالمة الغذائية بأنيا 2008،40، حيث عرؼ )المالؾ،التي تجعؿ الغذاء ضاران بصحة المستيمؾ

كيختمؼ معناه مف  اإلنساف، تعني جميع اإلجراءات الالزمة إلنتاج غذاء صحي غير ضار بصحة"
ج، كالييئات الرقابية، كالجيات العممية، حيث أف المستيمؾ يرغب تً نٍ مي كجية نظر كؿ مف المستيمؾ، الٍ 

في غذاء طبيعي كصحي،كطازج كغير معامؿ بالحرارة كبقميؿ مف الدىكف كالممح كالسكر كخاؿ مف 
إضافة مكاد حافظة كمصنعة لتحقيؽ المخاطر،في حيف اف المنتج يسعى إلى المخاطر المقبكلة ب

المظير الجذاب كالطعـ المرغكب بينما الييئات اك األجيزة الرقابية تطمح الى حماية المستيمؾ بالرقابة 
ف سالمة الغذاء تعني تحديد إعمى جكدة المنتكج كسالمتو بالتفتيش كالتحميؿ ، أما مف الناحية العممية ف

كضع المعايير كالحمكؿ المناسبة لتجنبيا كفؽ أسس عممية مخاطر الغذاء كتقييميا كتحميميا ك 
) دليؿ نظـ كتشريعات الرقابة عمى األغذية كحماية المستيمؾ في الكطف كحسب تعريؼ كتكنكلكجية"

تعتبر األغذية غير صالحة لالستيالؾ البشرم إذا  (2004 ،قانكف الصحة العامةك ) (2006العربي،
 -كانت:

 . ان أك إشعاعي ان أك فيزياكي ميكركبيان أك كيماكيان  ضارة بالصحة بسبب تمكثيا -
فاسدة أك تالفة بسبب تغير تركيبيا كخكاصيا مف حيث الطعـ كالرائحة أك المظير نتيجة التحمؿ  -

الميكركبي أك الكيماكم أك احتكت عمى حشرات أك ديداف أك مخمفات الحشرات أك انتيت 
 صالحيتيا .

أك حافظة غير  نةات بشكؿ متعمد أك تـ خمطيا بمكاد ممك مغشكشة بسبب عدـ مطابقتيا لممكاصف -
 كاردة في المكاصفة، أك كانت البيانات المعمنة تختمؼ عف حقيقة التركيب .

منتيية الصالحية بسبب انتياء صالحيتيا حسب المكاصفة الخاص بمدد الصالحية لممنتجات  -
 الغذائية . 

 بصحة ضارنا الغذائي المنتج يعتبر( بأنو 2004، لسنة 20كما أشار قانكف الصحة العامة )رقـ 
 :إذا اإلنساف

 شأنيا مف كو نح عمى غيرىا، أك المشعة المكاد أك المبيدات أك الطفيميات أك بالميكركبات ممكثنا كاف -1
 .باإلنساف المرض حداثإ
ا كاف -2  .اإلنساف إلى عدكاىا تنتقؿ التي األمراض بأحد مصاب أك نافؽ حيكاف مف منتجن
 .بالصحة ضارة مكاد عمى تحتكم عبكتو كانت -3
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 مف كالتي غيرىا أك ممكنة أك حافظة مكاد أك ثقيمة معادف أك سامة أك ضارة مكاد عمى احتكل -4
 .باإلنساف المرض إحداث شأنيا

"تعتمد سالمة الغذاء عمى تكفر كؿ الظركؼ كاالحتياطات الضركرية خالؿ إنتاج كتصنيع كتكزيع 
") أميف ، كآخركف ذاء سميمان كصحيان كصالحان لالستيالؾ البشرمكتجييز الغذاء لضماف أف يككف الغ

،2005،13.) 

عتبارىػػا ضػػركرية إمعتػػرؼ بيػػا دكليػػا بكالالمكصػػكفة فػػي كثيقػػة المبػػادئ العامػػة التكجيييػػة  ف الضػػكابط إ
بأنيػػا جميػػع  ؛عرفػػت سػالمة الغػػذاء(CAC/RCP 1-1969) األغذيػة لالسػػتيالؾ كمالئمػػةلضػماف سػػالمة 
عػػداد كتحضػػير كتنػػاكؿ الغػػذاالظػػركؼ كالم ء عػػايير الضػػركرية خػػالؿ عمميػػات إنتػػاج كتصػػنيع كتكزيػػع كا 

كضػعت  كمػا ،منا كمعمكـ المصدر كصحيان كمالئمان لممستيمؾ اآلدمػيالالزمة لضماف أف يككف الغذاء آ
تكجييات كاضحة لمحككمات  لتقرر أفضؿ السبؿ مف اجؿ حماية المستيمكيف  بشكؿ كاؼ مف المرض 

بحيػػػػػث تراعػػػػػي الحككمػػػػػات  سياسػػػػػات ضػػػػػماف الغػػػػػذاء المناسػػػػػب الناجمػػػػػة عػػػػػف االغذيػػػػػة،  ابةأك اإلصػػػػػ
لالسػػتيالؾ البشػػرم كالحفػػاظ عمػػى الثقػػػة فػػي االغذيػػة المتداكلػػة ك تػػػكفير البػػرامج التثقيفيػػة  التػػي تصػػػؿ 
بشػػػػكؿ فعػػػػاؿ لممسػػػػتيمكيف لضػػػػماف حصػػػػكليـ عمػػػػى معمكمػػػػات كاضػػػػحة سػػػػيمة كمفيكمػػػػة ليتعرفػػػػكا عمػػػػى 

   الصمة كتطبيؽ الممارسات الغذائية الجيدة لتمكينيـ مف حماية غذائيـ مف التمكث.التعميمات ذات 
   

مػػػػػػف يمثػػػػػػؿ المثػػػػػػؿ العميػػػػػػا لمختمػػػػػػؼ المسػػػػػػتيمكيف حيػػػػػػث يتمقػػػػػػى الجميػػػػػػكر العػػػػػػاـ كمصػػػػػػطمح الغػػػػػػذاء اآل
كجيػػػػػػات  فػػػػػػإف الكثيػػػػػػر مػػػػػػف المعمكمػػػػػػات عػػػػػػف سػػػػػػالمة االغذيػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ كسػػػػػػائؿ األعػػػػػػالـ، لػػػػػػذلؾ

مكػػػػػػػػػف أف تػػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػمكؾ عمػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػالمة اإلمػػػػػػػػػدادات الغذائيػػػػػػػػػة يالنظػػػػػػػػػر لكسػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ 
كبالتػػػػػػػالي ىػػػػػػػـ فػػػػػػػي اخػػػػػػػر السمسػػػػػػػمة مػػػػػػػف  ، فالمسػػػػػػػتيمككف ىػػػػػػػـ المسػػػػػػػتخدمكف النيػػػػػػػائيكفالمسػػػػػػػتيمكيف

ف لمسػػػػػػػتيمؾ كمػػػػػػػا تختمػػػػػػػؼ نظػػػػػػػرة المسػػػػػػػتيمكياالنتػػػػػػػاج كالتجييػػػػػػػز كالتكزيػػػػػػػع الػػػػػػػى التجزئػػػػػػػة كمػػػػػػػف ثػػػػػػػـ ا
قتصػػػػػادية فقػػػػػد تػػػػػـ تعريػػػػػؼ سػػػػػالمة الغػػػػػذاء مػػػػػف لسػػػػػالمة الغػػػػػذاء مػػػػػف حيػػػػػث متغيػػػػػراتيـ الديمغرافيػػػػػة كاال

 -:(SCHMIDT,RODRICK,2003)قبؿ المستيمكيف كما يمي
 

 الكامػػؿغسػػؿ ال مثػػؿالػػذم تػػـ التعامػػؿ معػػو بشػػكؿ صػػحيح، بأنػػو الغػػذاء  عرفػػكا الغػػذاء اآلمػػف كفمسػػتيمك .1
ىػػػؤالء  ك عمػػػى األسػػػطح كاألدكات النظيفػػػة كالمطيػػػرة ادىاعػػػدا  ، ك  لألسػػػماؾ كالػػػدكاجف التػػػي سػػػيتـ طيييػػػا

 أىمية غسؿ اليديف مف قبؿ المشاركيف في إعداد الطعاـ. يركزكف عمى كفالمستيمك
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يحػػتفظ بالفيتامينػػات كالمعػػادف كلكنػػو ال يحتػػكم عمػػى عرفػػكا الغػػذاء اآلمػػف بأنػػو الغػػذاء الػػذم  مسػػتيمككف  .2
 مبيػػػدات آفػػػات ضػػػارة كداخػػػؿ عمػػػره االفتراضػػػي كيػػػتـ تخزينػػػو كتكزيعػػػو تحػػػت الػػػتحكـ فػػػي درجػػػة الحػػػرارة

 المناسبة.
 الغذاء اآلمف كغذاء غير ممكث. عرفكفلدييـ معرفة بالغذاء الممكث كىؤالء يي بعض المستيمكيف  .3
 جعؿ الشخص مريضا.تالمكاد الغذائية التي ال اآلمنة بأنيا مستيمككف يعرفكف االغذية  .4
يػو أم عمحكاسيـ في أكصاؼ الطعاـ اآلمف، كيشػعركف بػأف الطعػاـ الػذم يبػدك  كفستخدمي مستيمككف  .5

فإف الغذاء اآلمف يعني شراء الدجاج الطازج كعدـ  كبالنسبة لممستيمكيف ،ؤكؿرائحة سيئة ال ينبغي أف تي 
 كجكد تسرب في الطرد أك عصير بالتنقيط.

 كذا البشرم لالستيالؾ ان صالح الغذاء يككف( بأنو 2007،197فيما أشار) مزاىرة،كآخرككف ،
كيككف الغذاء صحيان كمناسبان ككامالن عندما يككف مكيف المستي قبؿ مف كمستساغة جيدة مكاصفات

 يراعى في إنتاجو:
  

 خاليان مف المكاد الضارة كالسامة .أف يككف  .1
عداده حتى يقبؿ عميو بشييةمستساغان أك مقبكالن في مظأف يككف  .2  .يره كا 
ت كالعناصر كالفيتامينا كافيان لسد حاجة الفرد ممثمة بالسعرات الحرارية مف البركتيفأف يككف  .3

 .المعدنية
 .سعره مناسبان كسيؿ الحصكؿ عميوأف يككف  .4
 .ال يككف عمى حساب قيمتو الغذائيةأف يككف متماشيان مع العادات كالتقاليد كاف  .5

 
متأثير السمبي عمى الفرد أف الغذاء الفاسد أك الممكث يصبح ىادما ليذه الحياة كمصدرا ل كيرل الباحث

لمغذاء كسالمتو عممية معقدة تتداخؿ فييا عكامؿ عديدة تستمـز ضركرة  ، كأف الحالة الصحيةكالدكلة
المعرفة التامة بالعمـك األساسية كالتطبيقية في المجاؿ الغذائي كالتغذكم كأساليب اإلنتاج كاإلعداد 
كالتصنيع مف المادة الخاـ كحتى المنتج النيائي كحفظو كتخزينو إلى أف يصؿ إلى مائدة المستيمؾ 

 .النيائي
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 تلوث وفساد األغذية.2- 2.1.2

 

في  المختمفة، كالتي انتشرت بشكؿ ممفت لمنظر األمراضيؤدم تمكث الطعاـ إلى اإلصابة بالعديد مف 
عى اىتماـ الحككمات كالجيات المختمفة لمحد مف ىذه الظاىرة كاعتماد أسس داألخيرة، مما است اآلكنة

 كمعايير لمتأكد مف نظافة الطعاـ.
ريػػػػر منظمػػػػة الصػػػػحة العالميػػػػة اف أمػػػػراض اإلسػػػػياالت ىػػػػي المسػػػػؤكلة عػػػػف نصػػػػؼ العػػػػبء كيشػػػػير تق

 230مميػػػػػػكف شػػػػػػخص بػػػػػػالمرض كتكقػػػػػػع  550العػػػػػػالمي لألمػػػػػػراض المنقكلػػػػػػة بالغػػػػػػذاء، فيػػػػػػي تصػػػػػػيب 
% مػػػػف المصػػػػابيف ىػػػػـ  مػػػػف األطفػػػػاؿ دكف سػػػػف الخامسػػػػة حيػػػػث تحػػػػدث  30ألػػػػؼ كفػػػػاة سػػػػنكيا، كاف 

نيئػػػػػة اك غيػػػػػر المطبكخػػػػػة أك البػػػػػيض أك منتجػػػػػات األلبػػػػػاف اإلسػػػػػياالت غالبػػػػػان بسػػػػػبب تنػػػػػاكؿ المحػػػػػكـ ال
الممكثػػػػػة  بػػػػػاألمراض المنقكلػػػػػة بالغػػػػػذاء كالبكتريػػػػػا كالفيركسػػػػػات كالطفيميػػػػػات كغيرىػػػػػا،  كمػػػػػف األمػػػػػراض 

حمػػػػػػػى  مثػػػػػػػؿالعػػػػػػػالمي لألمػػػػػػػراض المنقكلػػػػػػػة باألغذيػػػػػػػة  بءخػػػػػػػرل الرئيسػػػػػػػية التػػػػػػػي تسػػػػػػػاىـ فػػػػػػػي العػػػػػػػاأل
كالسػػػػػػمـك الفطريػػػػػػة االفالتككسػػػػػػيف )منظمػػػػػػة الصػػػػػػحة  كالػػػػػػدكدة الشػػػػػػريطية Aالتيفكئيػػػػػػد كالتيػػػػػػاب الكبػػػػػػد 

 (. 2015العالية لألمراض المنقكلة بالغذاء،
 

 - Dr Margaret Chanكأكضحت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتكرة مارغريت تشاف"
ف أف العممية التي يمر بيا الغذاء مف التصنيع حتى التسكيؽ بكميات ىائمة كسرعة فائقة، زادت م

فرص تعرض األغذية إلى العديد مف الممكثات الضارة مثؿ البكتيريا كالفيركسات، كالتي بدكرىا تعرض 
) السرطاف ككصكالن إلى اإلسياؿ ، ابتداءن مفمختمؼ مرضو  200لخطر اإلصابة بأكثر مف  األشخاص

  .(2015مارغريت تشاف،
 

 -كيمكف تكضيح  تمكث كفساد االغذية كما يمي:

 ممكثات الغذاء  -1
مسػػببة لألمػػراض أك أيػػة  مخػػاطر بيكلكجيػػةث الغػػذاء  بأنػػو احتػػكاء المػػكاد الغذائيػػة عمػػى أم كيعػػرؼ تمػػك 

االنسػػاف بالعديػػد مػػف األمػػراض كخاصػػة المرتبطػػة بحػػدكث  إصػػابةتػػؤدم الػػى مػػكاد كيماكيػػة أك طبيعيػػة 
 -(:2012،اخرككف،أميفالمصادر التالية )  ، كيحدث تمكث الغذاء نتيجة تعرضو ألحدالتسمـ الغذائي

 

كىي تنتج عند تعرض الغذاء لمغبار أك عند احتكائو عمى أجساـ غريبة : المخاطر الفيزياكية -1
كاألتربة أك األكساخ أك الشكائب أك قطع الزجاج أك قطع حديد يككف مصدرىا الماء كاليكاء كالتربة 

 .كالغذاء نفسو كمكائف اإلنتاج

https://www.webteb.com/gastrointestinal-tract/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://www.webteb.com/gastrointestinal-tract/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://www.webteb.com/cancer/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.webteb.com/cancer/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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عفاف أك الخمائر ممرضة كالبكتريا أك األدقيقة  كىك يحدث نتيجة نشاط أحياء المخاطر البيكلكجية: -2
  .ديداف أك الفيركسات أك بسبب كجكد حشرات حية أك أجزائيا أك طفيميات أك

كالرصػاص كالنيكػؿ السػامة كػالزئبؽ ف تمكث الغذاء بالعناصػر الثقيمػة : كالناتجة عالمخاطر الكيماكية -3
 مبيػدات فطريػة أك مبيػدات أعشػاب مف التمكث بمتبقيات المبيدات سػكاءن كانػت حشػرية أككالكركـ أك 

التمػػػػػكث نتيجػػػػػة االسػػػػػتخداـ الخػػػػػاطك لممضػػػػػافات الغذائيػػػػػة كػػػػػالمكاد الممكنػػػػػة  أكأك مبيػػػػػدات العناكػػػػػب 
 .ىاكمضادات األكسدة .... كغير  كالحافظة كالمحميات الصناعية

 
تصػؿ  آخػر مػف مصػادر التسػمـ الكيميػائي الػذم ان الطعاـ الػذم نتناكلػو كنتغػذل عميػو مصػدر  أصبحلقد ك 

ت األغذيػة المختمفػة خطكرتو إلى األضرار بصحة اإلنساف كحياتو فمقد أدل التطكر المذىؿ فػي صػناعا
خمسػػيف سػػنة الماضػػية إلػػى إحػػداث التمػػكث الكيميػػائي فػػي الطعػػاـ، حيػػث تتسػػرب المػػكاد كخاصػػة خػػالؿ 

ا قػد تضػاؼ مػكاد الكيميائية إلى األغذية بشكؿ غير متعمد خالؿ عمميات التجييز كاإلنتاج كالتعبئػة كمػ
طالػػةأخػرل إلػػى األغذيػة بيػػدؼ حفظيػػا مػف التمػػؼ  أك  كمقبػػكالن  جػػذابان  لكنػان  إعطائيػػامػدة صػػالحيتيا أك  كا 

 أك نكية تميزىا عف غيرىا. مستساغان  طعمان 
كرغػػـ أف اسػػتعماؿ تمػػؾ المضػػافات بصػػكرة مرخصػػة بشػػكؿ قػػانكني مفتػػرض فييػػا اشػػتراط السػػالمة قبػػؿ 

الكيماكم أصبح مثار جدؿ مف خالؿ األبحاث المنشػكرة فػي المجػالت العمميػة استخداميا إال أف تأثيرىا 
التي تثير الشككؾ حكؿ عالقة مضافات األغذية الكيماكية بالكثير مػف األمػراض مثػؿ الحساسػية كسػكء 

كالصػػػداع النصػػػفي كالييػػػاج العصػػػبي عنػػػد األطفػػػاؿ كآالـ الجيػػػاز اليضػػػمي كالسػػػمنة  كاإلسػػػياؿاليضػػػـ 
القمػػػػػػب كالذبحػػػػػػة الصػػػػػػدرية كالسػػػػػػػكتة القمبيػػػػػػة كتشػػػػػػكىات األجنػػػػػػة كبعػػػػػػض أنػػػػػػػكاع كالسػػػػػػكرم كأمػػػػػػراض 

 .(0202، )سالمةالسرطاف
 

التػػي تحتػػكم عمػػى اإلضػػافات فحسػػب فينػػاؾ بعػػض األغذيػػة الطازجػػة  كحػػدىاليسػػت األغذيػػة المصػػنعة 
ي كالتػػ ا مثػػؿ الحبػػكب كالخضػػركات كالفكاكػػوتعػػالج بػػالمكاد الكيماكيػػة لكػػي تحػػافظ عمػػى جكدتيػػا كخكاصػػي

الزراعػػة كبعػػد الحصػػاد إلػػى كيماكيػػات بشػػكؿ مبيػػدات حشػػرية كسػػماد كمػػكاد حافظػػة  كأثنػػاءتتعػػرض قبػػؿ 
 إف " كلػـ تسػمـ مػف ىػذا التمػكث الكيميػائي تخزيف، كمػا أف ميػاه الشػرب لػـ تخػؿي أثناء الحصاد كالنقؿ كال

)تقرير حكؿ أزمة ياه" الم تمكث في يساىـ الحشرية كالزراعية كالمبيدات لألسمدة المنظـ غير االستعماؿ
لى المياه الجكفية( 2004،ياه الشرب في المناطؽ الفمسطينيةم كتبقػى فػي   الذم قد يتسرب إلى القاع كا 

 شكؿ مخزكف دائـ حتى يؤدم أثره الضار عند شرب أك استعماؿ تمؾ المياه في األغراض الزراعية.
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غذية بأنكاعيا كما يضاؼ ليا مف مضافات كلقد بدأ كثير مف الدكؿ اإلشراؼ المباشر كالدقيؽ عمى األ 

قميمي كالدكلى تحكـ كرقابية عمى المستكل المحمي كاأل كسنت القكانيف كككنت ىيئات تشريعية كتنفيذية
استعماؿ ىذه المكاد المضافة كبقايا المبيدات أك المخصبات في األغذية كفؽ ضكابط محددة، كرغـ 

طرد في الصناعات الغذائية كالتكسع في إستخداـ اإلضافات تمؾ الجيكد إال أف التطكر السريع كالمض
المختمفة قد يخفي الكثير مف المخاطر الكيماكية الصحية التي تظؿ عالقة إلى أف تسبب مرضا 

 .ان صعبعالجو ك تشخيصو 
 

نظران لسرعة انتشارىا في  ،إال أف أخطرىا التمكث بالسمـك الفطرية؛ ممكثات الطعاـتعدد أنكاع كرغـ 
أجزاء الجسـ كتأثيره عمى كظائفو حيث يمتد تأثيره إلى الجياز العصبي كالجياز اليضمي  جميع

كاف أعراض ىذه السمكـ ال تبدك كاضحة  اسميكالجياز البكلي كالكميتيف كالجياز التنفسي كالجياز التن
سببة اخطر لمعياف كال يتـ كشفيا اال بعد زمف ، في الكقت التي تككف قد تراكمت داخؿ خاليا الجسـ م

كقد يصعب الكشؼ عف كجكد ىذه السمـك الفطرية  ،األمراض كالتي قد تؤدم الى اإلصابة بالسرطاف
عدـ تكفر التجييزات المعممية كاأليدم العاممة المدربة إال أنو في الغالب ما يككف لكمعرفة نكعيتيا 

لخضركات الفكاكو كاكجكدىا نتيجة لتعفف الغذاء الذم يمكف رؤيتو بالعيف المجردة كخاصة في 
  .(0202، اسماعيؿ)كالحبكب كمنتجات األلباف

 
في الطعاـ كالشراب، مما يتكجب معو استعماؿ الحيطة  تمكث األغذيةأف المستيمكيف معرضكف لخطر 

كالحذر كمحاكلة إيجاد الحمكؿ ميما كاف ذلؾ صعبا أك مكمفا حفاظا عمى الصحة الخاصة كالعامة 
المكاد الضارة صحيان الى الطعاـ بطرقة التمكث الخمطي خالؿ اعداد الطعاـ  ، فقد يتـ انتقاؿلممجتمع

في المنزؿ كيحدث عف طريؽ األيدم التي المست أغذية نيئة مثؿ المحكـ كالدجاج غير المطبكخ  ثـ 
المست بعد ذلؾ أغذية ال تعامؿ بالحرارة مثؿ السمطات كبالتالي ستمكف األحياء الدقيقة المكجكدة مف 

كالتسبب في حدكث األمراض، كىنالؾ بعض األمكر الكاجب إتباعيا لمكقاية مف الممكثات  النمك
 (https://consumer1.blogspot.com/2014/ acsses.14/01/2018ىي)
 شراء كميات مناسبة مف الغذاء، بحيث يككف استيالكيا خالؿ فترة قصيرة نسبيان. -1
، كالتأكد باف المعمبات طبيعية غير منتفخة االنتباه  الى تاريخ صالحية المنتجات الغذائية  -2

 كأنيا خالية مف الصدأ.
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حفظ الخضركات كالفكاكو كبقايا الطعاـ بشكؿ جيد كغير ك  ،غسؿ الخضار كالفكاكو جيدان بالماء -3
 .لذلؾ مكشكؼ، كاستخداـ الثالجة

 الحصكؿ عمى االغذية مف المصادر المكثكقة كالنظيفة. -4
 .أنكاع الجبف ، كحفظيا بالثالجةض الحميب بشكؿ جيد كغمي بع يغم -5
 .منع األشخاص المصابيف باألمراض المعدية مف إعداد الطعاـ أك االقتراب منو   -6
 .أككالت التي تحتكم عمى مضافات كيماكية كمما أمكف ذلؾمتجنب ال -7
  .عف أماكف الطعاـ إبعاد الحيكانات االليفة -8
اف المخصص، بعد كضعيا في أكياس النفايات كفضالت الطعاـ المتبقية يكميان في المك يرم -9

 .محكمة اإلغالؽ
 استخداـ فالتر تصفية لمياه الشرب أك غمييا جيدان ثـ التخمص مف الركاسب. -10
االبتعاد عف مكبات كأماكف حرؽ النفايات كالكسارات كالمياه العادمة كتجنب مصادر التمكث  -11

 البيئي.
 

  -فساد األغذية : -2

الػػذم يطػػرأ عميػػو أم تغيػػر غيػػر مرغػػكب فيػػو أك مخػػالؼ لممكاصػػفات  يعػػرؼ الغػػذاء الفاسػػد بأنػػو الغػػذاء
 -المنصكص عمييا مف منظمات األغذية كتضـ التغيرات غير المرغكبة فييا :

 .المكف كالرائحة كالنكية كالقكاـ تغير المظير الخارجي مثؿ تغير -1

حمػػػؿ الكربكىيػػػدرات أك التغيػػػر فػػػي التركيػػػب الكيمػػػاكم كحػػػدكث تحمػػػؿ لمبركتينػػػات كتػػػزنخ الػػػدىف أك ت -2
 .تغيرات غير مرغكبة فييا حدكث تفاعؿ بيف مككنات الغذاء إلعطاء

 .كد احد المعدف ذات التأثير الضارتغير القيمة الغذائية مثؿ فقد الفيتامينات مف الغذاء ك كج -3

مـك كجػػكد نمػػكات ميكركبيػػة ) بكتريػػة أك فطريػػة ( تسػػاعد عمػػى إفسػػاد الغػػذاء بتحميميػػا أك إنتػػاج سػػ -4
 .رية أك الفطريةالسمـك البكتي
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 -العالمات الدالة عمى فساد الغذاء :

ذلؾ الفسػػاد يػػؤدم الرائحػػة تغيػػر الرائحػػة عػػف الرائحػػة الطبيعيػػة عف)تشػػبو رائحػػة البػػيض الفاسػػد ( ككػػ -1
 .الى تغير النكية

سػػػيالت  الضػػػعؼ كالتحػػػكؿ بزيػػػادة النمػػػك البكتيػػػرم يصػػػبح الغػػػذاء ضػػػعيفان كالفطريػػػات تسػػػبب إنتػػػاج -2
 .ضعيفة

مكف بسبب النمك الميكركبي كيالحظ اف بعض الفطريػات ذات الجػراثيـ الفقداف المكف : يفقد الطعاـ  -3
 .اسكد ان فمثالن فطر الخبز يعطي لكن الممكنة ليا القدرة عمى اكتساب الطعاـ لكنان مميزان 

عمى ذلؾ تحكؿ طعـ  التحمض : يصبح الطعاـ حامضا عند نمك البكتيريا منتجة لمحمكضة كمثاؿ -4
 .لحامض الالكتيؾالحميب إلى طعـ الحامض بسبب إنتاج البكتيريا 

الغازات : تنتج البكتريا أك الخمائر الغازات بكاسطة منتجات تؤثر عمى الغذاء كقكامو فمثالن يالحػظ  -5
 .حدكث انتفاخ لمعبكات تحكؿ لكف المحـ إلى المظير االسفنجي أك

 -ة مف أسباب تمكث الغذاء :األسمكب األمثؿ لمكقاي -3
إف األسػػمكب األمثػػؿ لمكقايػػة مػػف أسػػباب تمػػكث الغػػذاء ىػػك مػػا يشػػغؿ بػػاؿ الجيػػات الرسػػمية أك الرقابيػػة 
كالمستيمكيف في الكقت الراىف، كخصكصان بعد تعدد ظيكر حاالت التسمـ الغذائي ككثػرة الحػديث حػكؿ 

غيرىػػػػا، ىػػػػذا مػػػػا جعػػػػؿ  ك كيميائيػػػػة أكىػػػػذا التمػػػػكث حيكيػػػػة أكجػػػكد أغذيػػػػة ممكثػػػػة سػػػػكاء كانػػػػت مصػػػػادر 
المستيمكيف يتساءلكف عف صحة الغذاء الذم يتناكلكنو كقػد يبتعػدكف عػف شػراء تمػؾ األغذيػة المشػبكىة، 
كلسكء الحظ فإف األغذية ذات القيمة الغذائية العالية ىي األكثػر عرضػة لمتمػكث كالفسػاد مػا لػـ تسػتخدـ 

 طرؽ الحفظ المناسبة.
ميػػة ككسػػائؿ اإلعػػالـ المختمفػػة بػػيف الحػػيف كاآلخػػر حػػاالت كثيػػرة ناتجػػة عػػف التمػػكث كتظيػػر المراجػػع العم

أك األمػراض المرتبطػة بالغػذاء كجنػكف البقػر بالميكركبات الممرضة أك سمكميا أك بسبب عكامؿ الفساد 
زاد مف  كالقمؽ إزاء األغذية المعدلة كراثيان كاستخداـ محفزات النمك كتمكث األغذية  بالسالمكنيال كؿ ذلؾ

قػػد يكػػكف التمػػكث ذا تػػأثير مباشػػر أك قػػد يكػػكف تػػأثيره تراكميػػا فػػال مخػػاكؼ المسػػتيمكيف إزاء مػػا يػػأكمكف، ف
عمػػى المػػدل الطكيػػؿ ممػػا قػػد يػػؤدم بحيػػاة عػػدة أجيػػاؿ فػػي  أثػػره عمػػى المػػدل القصػػير لكنػػو يظيػػريظيػػر 
   (.2007،كآخركف)ىكس،المستقبؿ
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الكصػايا الخمػس فػي مػذكرة انفكسػاف اإلعالميػة رقػـ ة كفي ىذا الصدد، أصدرت منظمػة الصػحة العالميػ
 :لضماف الحصكؿ عمى غذاء امف، كتتمثؿ في 5/2006

 :الحفاظ عمى نظافتؾ الشخصية مف خالؿ .1

 .غسؿ اليديف قبؿ تناكؿ الطعاـ، كأثناء إعداده .1
 التأكد مف غسؿ اليديف بعد استخداـ المرحاض .2
 لطعاـغسؿ كتنظيؼ جميع األدكات المستخدمة في إعداد ا .3

 :كالمطبكخ، مف خالؿ النيكالفصؿ بيف الطعاـ  .2

 .ضركرة الفصؿ بيف المحـك كالدكاجف كاألسماؾ .1
 .استخداـ أدكات كأكاني منفصمة لكؿ مف األمكر السابقة .2
 .تخزيف األطعمة النيئة بأكاني منفصمة عف المطبكخة .3

 :طبخ الطعاـ جيدان  .3

 .جف كالبيض كاألطعمة البحريةالتأكد مف طبخ الطعاـ جيدان، كباألخص المحكـ كالدكا .1
 .التأكد مف غمياف السكائؿ أثناء الطيي، كتحكؿ عصارة المحـك كالدكاجف مف المكف الكردم .2

 .حفظ الطعاـ بدرجة حرارة مناسبة .4
 .ضة المأمكنةعماؿ المياه المأمكنة كالمكاد الغاست .5
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 ذية كجكدتيا الدكر الحككمي لمرقابة عمى سالمة األغ -3.1.2

كباتػػػت الػػػدكؿ تتسػػػابؽ عمػػػى عضػػػكية  األغذيػػػةفػػػي سػػػالمة  كاألمميػػػةتنػػػامى اىتمػػػاـ المؤسسػػػات الدكليػػػة 
جامعػة الػدكؿ  بػدأتبسػالمة الغػذاء كعمػى الصػعيد العربػي  تنػيدكس كغيرىا مػف المنظمػات التػي تعالكك 

عمػى الصػعيد الػكطني فقػد  أمػا ،المبادرة العربيػة لمسػالمة الغذائيػة كمشػاركة فمسػطيف فييػا بإعدادالعربية 
اىتمت كافة المؤسسات الرسمية في فمسطيف بالسالمة الغذائية كربما تجمى ذلؾ مف خالؿ تبنييا لمعديد 

الرقابيػة كالمختبػرات مػف اجػؿ العمػؿ عمػى تحقيػؽ السػالمة  األجسػاـ بإنشػاءمف التشػريعات ذات العالقػة 
 (.2012ف،)كاقع النزاىة في قطاع األغذية في فمسطيالغذائية

 
 التشريعات الخاصة بالرقابة الغذائية: -1.3.1.2

تطبيػؽ التشػريعات العالميػة أك المحميػة الخاصػة باألغذيػة عمػى الجيػات التػي تتعامػؿ  تعنيرقابة الغذاء 
تقسػـ التشػريعات الغذائيػة الػى قسػميف حيػث بيا مف خالؿ التفتيش عمييا كمراقبة منتجاتيػا مػف االغذيػة 

محمي ، عالمي( كقسـ فني يعتمد عمى تطبيؽ الخبػرات الفنيػة لممفتشػيف لمكشػؼ عمػى ىما قسـ قانكني) 
 تخزينيػػػػػػػا كأك تحضػػػػػػػيرىا أالمنتجػػػػػػػات المخالفػػػػػػػة لمقػػػػػػػكانيف كالتشػػػػػػػريعات فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ تػػػػػػػداكؿ االغذيػػػػػػػة 

(131.112.18( https://worthfoods.com/2009/08/28,acsses. 

كفي ظؿ التقدـ التكنكلكجي ك االنفتاح التجارم كالعكلمة الذم يشيده العصر الحديث تنكعت المنتجات 
الغذائية اماـ المستيمؾ، مما تسبب في ازدحاـ األسكاؽ التجارية بأشكاؿ متنكعة كعديدة مف الصناعات 

يجابيات الناتجة عف التقدـ الصناعي تبرز بعض الغذائية المبتكرة التي لـ تعرؼ مف قبؿ كاماـ ىذه اال
السمبيات التي تزيد مف حجـ المخاطر التي يتعرض ليا المستيمؾ كلعدـ كجكد الخبرة كالمعرفة لديو 

فخالؿ الثكرة الصناعية مطمع القرف الػ مف المنتجات الرديئة اك قميمة الجكدة،  ةالجيد اتلتميز المنتج
بسبب  التسمـ الغذائيتفاقمت حاالت  خارج البيت أك شرائو شبو جاىزـ كمع تزايد تناكؿ الطعا 19

حد اللتأميف  القانكنيةالتشريعات ، كاستجابة لحماية المستيمؾ كضعت استيالؾ األغذية المغشكشة
لتكفير األطر  دنى مف معايير ضماف سالمة الغذاء، كمككناتو كطبيعتو مف المنشأ إلى المائدةاأل

أجيزة رقابية تراقب مدل  مؾ مف المخاطر الصحية حيث تـ انشاءي ية المستيالمالئمة لضماف حما
سالمة االغذية بحيث تككف المنتجات مطابقة لممكاصفات العالمية المعتمدة كصالحة لالستيالؾ 

العمؿ ذلؾ فكاكب  ،مف حيث تنظيـ األسعار كالكزف كالنكعية كبدء االىتماـ بسالمة األغذية ،اآلدمي
 سابقان دة كالنكعية الذم كاف يقتصر كالمعايير لألحجاـ كاألكزاف، كالتكٌسع بمفيكـ الجك س يعمى المقاي

 (.2009)عماد،عمى المظير كالرائحة كالطعـ
 

https://worthfoods.com/2009/08/28,acsses13.01.2018
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كاف تػػػػػػػػكفير التشػػػػػػػػريعات كاألنظمػػػػػػػػة الناظمػػػػػػػػة لتطبيػػػػػػػػؽ سياسػػػػػػػػة الرقابػػػػػػػػة الغذائيػػػػػػػػة تيػػػػػػػػدؼ الػػػػػػػػى)أميف 
 -(:2005كأخركف،
التػػي تنتقػػؿ عػػف طريػػؽ الغػػذاء ككػػذلؾ حمايػػة  حمايػػة صػػحة المسػػتيمؾ مػػف األمػػراض المختمفػػة -1

 المستيمؾ مف تناكؿ أغذية تحتكم عمى مكاد ضارة كغير مسمكح بإضافتيا إلى الغذاء.
حمايػػة المسػػتيمؾ مػػف الممكثػػات الكيماكيػػة الضػػارة كالتػػي ال يظيػػر تأثيرىػػا مباشػػرة كلكنيػػػا ذات  -2

ت، كببقايػا العقػاقير البيطريػة، تأثير تراكمي كتؤدم الى مشاكؿ صحية خطيرة مثؿ بقايػا المبيػدا
 كالسمـك الفطرية... كغيرىا.

تحديد المكاد المسمكح بإضافتيا إلى الغذاء كنسب اإلضػافات أك الحػد األقصػى لمحتػكل الغػذاء  -3
 منيا.

 تحسيف مكاصفات الغذاء. -4
 كضع مكاصفات قياسية لممادة الغذائية ككذلؾ درجات الجكدة. -5
 ؿ ذلؾ الغش بصكره المختمفة.ضماف عدـ غش المكاد الغذائية كيشم -6
 منع تضميؿ المستيمؾ ببيانات خادعة أك مضممة لمغذاء ال تعبر عف حقيقة مككناتو. -7
تحديػػد مجػػاالت الجيػػات المسػػؤكلة عػػف عمميػػة الرقابػػة كاألشػػخاص المنػػكط بيػػـ عمميػػة التفتػػيش  -8

 عمى سالمة الغذاء.
 ة المستيمؾ.كضع االشتراطات الالزمة عند إستيراد الغذاء لضماف حماية صح -9

تنظػػيـ عمميػػات الفحػػص التػػي تخضػػع ليػػا االغذيػػة، سػػكاءن كانػػت مسػػتكردة أك مصػػدرة أك مػػف  -.1
 السكؽ المحمي.

 
بسالمة الغذاء في  ان خاص ان كمف خالؿ نظرة سريعة عمى التشريعات الفمسطينية ال نجد ىناؾ قانكن

ككف بشكؿ رئيسي مف حيث إف اإلطار القانكني المكجكد لسالمة األغذية في فمسطيف م فمسطيف،
قانكف ك ، 2003( لسنة 2، كقانكف الزراعة رقـ )2004( لسنة 20قانكف الصحة العامة رقـ )

لسنة  21قانكف حماية المستيمؾ رقـ ك ، 2000( لسنة 6المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية رقـ )
عديد مف لى الإضافة إبشأف اختصاصات المحافظيف  2003( لسنة 22كمرسكـ رئاسي رقـ )، 2005

 األخرل. ظمةنالتشريعات كاأل
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 -المختبرات :  -2.3.1.2

أف ضماف سالمة الغذاء يتطمب عممية رقابة مستمرة تتضمف بشكؿ أساسي سحب عينات عشكائية 
كعينات دكرية منتظمة، ثـ فحصيا كالتأكد مف مدل مطابقتيا لمشركط الصحية كالمكاصفات 

القرارت بشأف السالمة الغذائية، كال  ييااس التي تبنى عمالغذائية ىي األسالمختبرات ، ك القياسية
فحص المخبرم، كمف الضركرم جراء المختبرات الال تكفريمكف القياـ بالرقابة عمى الغذاء بدكف 

 كالمعمبات كاأللباف كالعصائر كالمحكـ كالزيكتمختصة بفحص االغذية تكفير المختبرات 
كاتخاذ اإلجراءات الالزمة  استخالص النتائج مف رقابيةمر الذم سيمكف الجيات الاأل ،...كغيرىا

 http://www.moh.ps,Acces December) حيث تساىـ المختبرات فيبشأف المنتجات، 

4,2017):- 

العمؿ عمى ضماف تكفير السمع المختمفة بحيث تككف نظيفػة كآمنػة كمطابقػة لممكاصػفات  -1
 ة.القياسي

 مراقبة المكاد الغذائية المصنعة محميا.ؿ عمى العم -2
لسػػماح بخصػػكص منػػع أك امجيػػات الرقابيػػة التخػػاذ القػػرارات التقػػارير كالنتػػائج  ل صػػدارإ   -3

 .كالمحمية بإدخاؿ المكاد الغذائية المستكردة
 .اكـ بخصكص قضايا األغذية الفاسدةتساىـ النتائج المخبرية كأدلة في المح -4
جػػػػػكدة لممنتجػػػػات المحميػػػػػة ككػػػػذلؾ رفػػػػػع مسػػػػتكل الػػػػػكعي الصػػػػحي لػػػػػدل تطػػػػكير مسػػػػتكل ال -5

 .المكاطنيف كتحسيف ثقافتيـ االستيالكية كتجنيبيـ مخاطر األغذية غير الصحية
دعػػػػػـ االقتصػػػػػاد الػػػػػكطني كحمايػػػػػة الصػػػػػناعات المحميػػػػػة، مػػػػػف خػػػػػالؿ تعزيػػػػػز الثقػػػػػة بػػػػػيف  -6

ىذه الثقة سػيككف ك المستيمكيف مف ناحية كبيف المصنعيف كالمستكرديف مف ناحية أخرل، 
ليػػا أثػػر إيجػػابي عمػػى االقتصػػاد الػػكطني، كفػػي نفػػس الكقػػت ستضػػمف الشػػركط الصػػحية 

 المطمكب لممنتجات.كمستكل الجكدة 
إعالف النتائج لمجميكر مف شأنو أف يزيد مف ثقة المستيمؾ بالمنتجات الكطنيػة كسػيعزز  -7

 في تحسيف صكرتيا كتشجيع الناس عمى اإلقباؿ عمييا.
  ث العممي، كتسييؿ ميمة الباحثيف في مجاالت األغذية.تنشيط البح -8

 
 
 
 

http://www.moh.ps,acces/
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 الرقابة عمى سالمة األغذية :  -3.3.1.2
 

تتـ عممية الرقابػة عمػى األغذيػة فػي جميػع حمقػات السمسػمة الغذائيػة مػف إنتػاج كتصػنيع كتكزيػع كتجييػز 
الرقػػابي عمػػى منػػع  الغػػذاء لضػػماف أف يكػػكف سػػميمان كصػػحيان كصػػالحان لإلسػػتيالؾ البشػػرم فيعمػػؿ النظػػاـ

نػػًتج كمتػػداكلي األغذيػػة  كصػػكؿ الغػػذاء المضػػر بالصػػحة الػػى المسػػتيمؾ باإلضػػافة الػػى تقػػديـ التكعيػػة لممي
، كمػػا التخػػزيف غيػػر السػػميـ ، فتػػؤدم الرقابػػة الغذائيػػة الػػى تقميػػؿ الفاقػػد نتيجػػة فسػػاد األغذيػػة أككالمسػػتيمؾ

ني مػػػف خػػػالؿ تشػػػجيع الصػػػناعات الغذائيػػػة يسػػػاىـ النظػػػاـ الرقػػػابي الفعػػػاؿ عمػػػى تنميػػػة االقتصػػػاد الػػػكط
 كالتجارة الغذائية كتقميؿ األغذية التالفة.

فػػػالمفتش الغػػػذائي لديػػػو عمػػػـ كامػػػؿ فػػػي مبػػػادئ األغذيػػػة، كالشػػػركط الصػػػحية لتصػػػنيع كتحضػػػير كتكزيػػػع 
ي ، كيعمػػؿ عمػػى إلػػزاـ المتعػػامميف الطػػكعالقانكنيػػة الخاصػػة بيػػا كالتشػػريعات كاألنظمػػة كتػػداكؿ األغذيػػة،

، كلضػماف تكامػؿ إجػراءات التفتػيش اإلداريػة كالفنيػة تػـ كضػع دليػؿ شريعات بغرض حمايػة المسػتيمؾلمت
 (2010امؿ لممفتش لتنظيـ العمؿ الرقابي) دليؿ المفتش،إرشادم متك

كالتػػي  يكجػػد العديػػد مػػف الجيػػات ذات الصػػمة فػػي المحافظػػة عمػػى سػػالمة كجػػكدة األغذيػػةكفػػي فمسػػطيف 
سػف  لػة فػي األسػكاؽ لالسػتيالؾ اآلدمػي عػف طريػؽية األغذيػة المتداك معمؿ عمى ضماف صػالحتيدؼ ل
تطبيقيػػػا، باإلضػػػافة إلػػػى إصػػػدار العمػػػؿ عمػػػى الرادعػػػة التػػػي تحظػػػر تػػػداكؿ األغذيػػػة الفاسػػػدة ك  القػػػكانيف
فػي األغذيػة المتداكلػة فػي تػكفير الثقػة ك  ،ة كجكدة األغذيػةفات الفمسطينية مف اجؿ ضماف سالمالمكاص

 -ت الحككمية الرئيسة في مسؤكلية السالمة الغذائية في فمسطيف كىي:األسكاؽ، كالمؤسسا
 

 الكطني االقتصاد كزارة -اكالن 
 

كمباشػػر فػػي حمايػػة  أىػػـ المؤسسػػات التػػي ليػػا دكر كبيػػر تعتبػػر كزارة االقتصػػاد الػػكطني الفمسػػطيني مػػف
حقيػؽ ىػدؼ الحمايػة المستيمؾ، مف خػالؿ مجمكعػة مػف اإلجػراءات القانكنيػة التػي تسػتطيع القيػاـ بيػا لت

طػػػار  المرجػػػك، حيػػػث تتمثػػػؿ تمػػػؾ اإلجػػػراءات فػػػي إطػػػار الرقابػػػة عمػػػى الممارسػػػات التجاريػػػة كتنظيميػػػا، كا 
كاالنتياء كمصدر اإلنتاج لمسمع  اإلنتاجمف تكاريخ الغش، بما في ذلؾ التأكد  الرقابة عمى النكعية كقمع

مػػى إصػػالح أم خمػػؿ قػػد يكػػكف مكجػػكدا العمػػؿ ع إلػػىالمطركحػػة لمبيػػع فػػي األسػػكاؽ الفمسػػطينية، إضػػافة 
لممستيمؾ كالدفاع عػف حقكقػو، كيقػع عمػى بالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة، لتكفير حماية كافية كذلؾ 

 عاتقيا خمؽ التكازف بيف المستيمكيف كالمنتجيف.
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مف  ؾالمستيم كحماية الصحية السالمة عممية أساسي بشكؿ الكطني االقتصاد كزارة في تافائر د تتكلىك 
 -خالؿ:

 الصناعية التنمية دائرة -1
 

 حمايػػػة المسػػتيمؾ مكضػػع اىتمػػػاـ كافػػة الجيػػات المعنيػػػة كذات االختصػػاص فػػي شػػػتىمكضػػكع  أصػػبح
، األمػػر ىػذه المسػؤكليات لػػدل تمػؾ األطػراؼ ، ممػػا زاد مػف أعبػاء تحمػػؿأرجػاء العػالـ فػػي اآلكنػة األخيػرة

لمكصػكؿ إلػى حمايػة حقيقيػة كفعميػة لممسػتيمؾ.  الذم يدعكىا إلى العمؿ بشكؿ مشترؾ كمنسػؽ كمتنػاغـ
، كاىتمامػػا بتعريػػؼ المنػػتج الػػكطني فػػي تنميػػة ،صػػناعية فػػي كزارة االقتصػػاد الػػكطنيكقػػد تكلػػت التنميػػة ال

، كقػدرتيا عمػى ةالفمسػطيني ؽاسػك األ، كاخػذ مكانيػا فػي ة الصناعة الفمسطينية عمى التطكرالمستيمؾ بقدر 
ة المسػػتكردة،  كقػػد أرسػػت الصػػناعات الفمسػػطينية قكاعػػد ىامػػة لتعامػػؿ منافسػػة السػػمع كالبضػػائع األجنبيػػ

ثقافػػػة كانػػػت مفتقػػػدة لسػػػنكات  ، كمػػػا رسػػػختفمسػػػطيني مػػػع منتجػػػات بػػػالده الكطنيػػػةكتعػػػاطي المسػػػتيمؾ ال
الجيػػػات الكطنيػػة الفمسػػػطينية بالتعػػاكف مػػػع ، كتعمػػػؿ يػػدا بيػػػد مػػف اجػػػؿ النيػػػكض باسػػـ الصػػػناعة طكيمػػة

، كذلؾ مف خالؿ حمايتو مػف المنتجػات غيػر حؽ الحماية في غذائو كخدماتولو  ف المستيمؾإ الشريكة،
 (.2011)قانكف الصناعة،المطابقة لممكاصفات لضماف سالمتو كصحتو

 تآالمنشػ تػرخيص 2011 لسػنة الصػناعة بشػأف بقػانكف لمقػرار كفقػا الػكطني االقتصػاد كزارة تتػكلى
 الػكزارة تتػكلى بقػانكف القرار مف 5 المادة ألحكاـ قاككف ،الغذائية الصناعية تآالمنش فييا بما الصناعية

 ذات الجيػات مػع كالتنسػيؽ بالتعػاكف إنتاجيػا كمتابعػة الصػناعية تآمنشػال عمػى كالتفتػيش الرقابػة ميػاـ
 (:2022-2017ية لمسالمة الغذائية،، حيث تكمف مياميا في )اإلستراتيجية الكطنالعالقة
 كتطكير القطاع الصناعي. المساىمة في تنمية القطاعات اإلنتاجية 
 .دعـ كحماية المنتج الكطني كتعزيز قدرتو التنافسية كزيادة حصتو في السكؽ المحمي كالدكلي 
 .ضماف سالمة المنتجات الغذائية الصناعية أثناء التصنيع 

 المستيمؾ حماية دائرة -2
 

سػرائيمي، لػذا عنػدما بػدأ األغذية غير الصحية قػد نشػأت كتطػكرت فػي أثنػاء فتػرة االحػتالؿ اإلإف ظاىرة 
( كجدكا أف األسكاؽ مميئة باألغذية الفاسدة كمنتيية الصالحية سكاء 1997مفتشك التمكيف عمميـ )عاـ 

في الضفة الغربية أـ في قطاع غزة، كمرد ىذه الظػاىرة السػمبية يعػكد لجممػة عكامػؿ كمػف ىػذه العكامػؿ: 
لسػمطة الكطنيػة؛ كغيػاب بػرامج التكعيػة كاإلرشػاد ضعؼ الرقابة كالتفتيش في الفترة التي سػبقت تأسػيس ا
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الصػػػحي؛ أعمػػػاؿ التيريػػػب التػػػي كانػػػت تجػػػرم عمػػػى قػػػدـ كسػػػاؽ؛ فقػػػداف السػػػيطرة الفعميػػػة عمػػػى المعػػػابر 
كالحػػدكد؛ إلػػى جانػػب قمػػة اإلمكانػػات كشػػح المػػكارد فػػي مؤسسػػات السػػمطة المسػػؤكلة عػػف مكضػػكع الرقابػػة 

 .(2012حساـ عرماف،) عمى الغذاء كعف سالمة األغذية
أخػػذت طريقيػػا نحػػك  فاقػػت قػػدرات الػػكزارة، فػػإف األمػػكر كعمػػى الػػرغـ مػػف ىػػذه العراقيػػؿ كالتحػػديات التػػي

كزارة االقتصاد مياميػا الكطنيػة فػي مضػمار سػالمة األغذيػة ينبغػي النظػر ليػا التحسف، منذ أف باشرت 
يػػػة الصػػػالحية كغيػػػر بإيجابيػػػة كمػػػف أىميػػػا: العمػػػؿ عمػػػى تنظيػػػؼ األسػػػكاؽ مػػػف األغذيػػػة الفاسػػػدة كالمنتي

صػدار شػيادات فحػص خاصػة بيػا؛ سىػػف  الصالحة لالسػتيالؾ اآلدمػي؛ تحميػؿ مئػات العينػات مخبريػا كا 
 (.21،2005التنفيذية، حماية المستيمؾ كلكائحو  قانكف)عدد مف القكانيف كالتشريعات ذات الصمة
ختمػػؼ المنتجػػات تػػدخؿ ممػػف لألسػػؼ مػػا زاؿ ىنالػػؾ العديػػد ك زات، كعمػػى الػػرغـ مػػف ىػػذه الجيػػكد كاإلنجػػا

األسػػكاؽ كتجػػد طريقيػػا نحػػك المسػػتيمؾ دكف رقابػػة أك تحميػػؿ مخبػػرم كدكف التأكػػد مػػف مػػدل صػػالحيتيا 
 لإلستيالؾ البشرم. 

 

عمى ما اقػره المجمػس   2005لسنة  21قاـ الرئيس محمكد عباس بإصدار قانكف حماية المستيمؾ رقـ 
بحماية المستيمؾ منيا بنػكد تتعمػؽ بسػالمة المنتجػات  التشريعي  حيث اشتمؿ القانكف  عمى بنكد تتعمؽ

عػف المنتجػات التػي يشػترييا ليتسػنى لػو ستيمؾ  في الحصػكؿ عمػى المعمكمػات كبنكد تتعمؽ في حؽ الم
 في األسكاؽ .كالكعي بيف كافة السمع المعركضة حؽ االختيار الحر 

 عػدـ يكفمػو بمػا المسػتيمؾ ؽحقػك  كضػماف لحمايػة 2005لسػنة  25رقػـ  المسػتيمؾ حماية قانكف ييدؼ
 االسػتغالؿ كمنػع كالخػدمات كتػكفير السػمع اقتصادية، خسائر أك غبف أك صحية مخاطر ألية التعرض
 التعميمػات مػع تتفػؽ كخػدمات سمع عمى الحصكؿ في حقكؽ المستيمؾ كحماية األسعار، في كالتالعب

 المستيمؾ بيا يتمتع التي الحقكؽ عمى ؾالمستيم حماية قانكف مف الثالثة المادة الفنية اإللزامية، كنصت
 :كىي ذات العالقة بسالمة األغذية

 
 .كالنكعية الجكدة مف حيث الخدمة أك لمسمعة استعمالو عند كسالمتو صحتو عمى الحفاظ -
 .اإللزامية الفنية مطابقة لمتعميمات كخدمة سمعة عمى كحصكلو كسميمة نظيفة بيئة في العيش -
 لػو ليتسػنى أك يسػتخدميا يشػترييا التػي المنتجػات عػف حيحةالصػ المعمكمػات عمػى الحصػكؿ -

 .السكؽ في المعركضة كالخدمات كافة السمع بيف كالكاعي الحر باالختيار حقو ممارسة
 

تتفػػاكت قػػكة كىيكمػػة منظكمػػة حمايػػة المسػػتيمؾ حسػػب األنظمػػة كالقػػكانيف المتبعػػة كحسػػب مسػػتكل الػػكعي 
 جاؿ.كمدل فعالية المنظمات العاممة في ىذا الم
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 اإللزامية، الفنية لمتعميمات مطابقان  المنتج يككف أف يجب( مف القانكف  الى انو 7المادة ) حيث  أشارت

 عمميات أيضان  لذلؾ كيخضع كمككناتيا، الجكىرية كمكاصفاتيا كنكعيا المنتجات طبيعة بياف حيث مف
 االسػتعماؿ عنػد اتخاذىػا اجػبالك  كاالحتياطػات بػالمنتج التعريػؼ عناصػر تشػمؿ التػي كالتغميػؼ التعبئػة

 مػا مراعػاة مػع االسػتخداـ، طريقػة ككػذلؾ الصػالحية، انتيػاء كتػاريخ الصػنع كتػاريخ كالمنشػأ كالمصػدر
كمػا ، البيئػة بسػالمة منيػا المتعمػؽ كخصكصػان  العالقػة، ذات كالقػرارات كاألنظمػة القػكانيف عميػو تػنص
 ككػذلؾ كالبيػع كالعػرض كالتخػزيف كالصػنع تػاجاإلن مكاقػع في االحتفاظ (  بأنو  يحظر8المادة ) أشارت

 مف تمكف التي اآلالت أك األدكات أك بالمنتجات كالمسالخ كالمرابض كاألسكاؽ البضائع نقؿ كسائؿ في
المعتمػدة ك  لممكاصػفات المطابقػة غيػر أك المنتييػة أك الفاسدة أك المغشكشة فييا السمع بما السمع، غش
 الجيات بو تكصي لما كفقان  المنشأ جية أك المنشأ بمد في القانكني داكؿالت بسالمة تتمتع ال التي السمع

 .المختصة
 حمايػة دائػرة تتػكلى ،2009لسػنة 17 رقػـ المسػتيمؾ حمايػة لقػانكف التنفيذيػة الالئحػة ألحكػاـ كفقػا

  :التالية المياـ الكطني االقتصاد كزارة في المستيمؾ
 

 الفنيػة لمتعميمػات كمطابقتيػا كالخػدمات السػمع سػالمة لضػماف الالزمػة اإلجػراءات اتخػاذ 
 .اإللزامية

 لممختبر كتسميميا الفحص عينات استالـ. 
 لممزكد كتسميميا المختبر مف الفحص عينات نتائج استالـ . 
 مػع بالتنسػيؽ خدمػة كأيػة سػمعة أم تػداكؿ عػف الناتجػة المخػاطر أم عػف الجميػكر إعػالـ 

 .المستيمؾ حماية جمعيات
 كالجيات المستيمؾ حماية جمعيات مع بالتنسيؽ كمتابعتيا كفحصيا يفالمستيمك شكاكل تمقي 

 .العالقة ذات
 

تػػالؼ كميػػات متنكعػػة مػػف األغذيػػة الفاسػػدة فػػي منػػاطؽ فمسػػطينية فقػػد  شػػيدت السػػنكات األخيػػرة ضػػبط كا 
كشيدت ىذه المناطؽ كذلؾ حاالت تسػمـ كػاف يشػتبو أف سػببيا  غزة،الضفة الغربية كقطاع  مختمفة في

خضػار  دكاجػف، حمػراء،لحػـك  تمػكر، كاسػماؾ،مكسػرات ) كشػممت األغذيػة الفاسػدةغذيػة الفاسػدة ىك األ
  كغيرىا(.معمبات  سكاكر أطفاؿ، مشركبات، كفكاكو،
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لعػػػػامي  لمحافظػػػػات الشػػػػماليةفػػػػي ااالنجػػػػازات السػػػػنكية لػػػػ دارة العامػػػػة لحمايػػػػة المسػػػػتيمؾ  (1.2رقػػػػـ   جػػػػدكؿ
    2017ك2016

 2017لسنة  2016لسنة  النشاط الرقـ 
 4734 4725 عدد الجكالت التفتيشية  .1

 31767 33091 عدد المحالت المزارة  .2

 883 831 اإلخطارات  .3

 593 533 عدد العينات  .4

 611 733 عدد الشكاكم  .5

طف  107.71 مضبكط مستكطنات  .6 62.66  

 441 312 عدد المحالييف لمقضاء  .7

 1051 805 النشاطات اإلرشادية    .8

طف  841.01 ضبكطةكمية المكاد الم  .9 2039 

طف  1896.36 كمية المكاد المبمغ عنو  .10 2867 

طف  2216.94 كمية المكاد المتمفة   .11 2973 
 

 
 كزارة الصحة الفمسطينية   -ثانيان 

في كؿ عاـ يصاب مالييف األشػخاص بػالمرض بسػبب األغذيػة الممكثػة، كتكػكف البكتيريػا أك الطفيميػات 
 خطيػػرة،األعػػراض مػػف خفيفػػة إلػػى شػػديدة أك  الحػػاالت، كتتػػدرجذه أك الفيركسػػات ىػػي المسػػؤكلة عػػف ىػػ

تحمػػؿ  ... فقػػدجفػػاؼ.   ؛حمػػى ؛إسػػياؿ ؛كغثيػػافتقيػػؤ  ؛تقمصػػات فػػي المعػػدةك  انزعػػاج ؛بينيػػاكيكػػكف مػػف 
كمػػف الممكػػف أف يتعػػرض المحػػـ النيػػك لمتمػػكث  ،بعػػض األغذيػػة أنػػكع مػػف البكتيريػػا عنػػدما يشػػترييا المػػرء

يع. كما أف الفاكية كالخضار يمكف أف تتمكث خالؿ نمكىػا أك خػالؿ تجييزىػا خالؿ عممية الذبح كالتقط
 كتغميفيا فيما بعد.

تقػـك  األغذيػة التػيأقػدـ األجيػزة المختصػة بسػالمة  الفمسطينية مػفتعتبر صحة البيئة في كزارة الصحة 
، حيػث .... كغيرىػا كيػاتكالمطػاعـ كالحم كاأللبافالمحـك  كالمحمية مثؿبمراقبة المكاد الغذائية المستكردة 

تقكـ دائرة صحة البيئة باالىتماـ بكافة المجاالت البيئية التػي تػؤثر عمػى صػحة اإلنسػاف كيتعامػؿ معيػا 
حيػث بمػغ  األسكاؽ، يفاألغذية  كاالىتماـ بفحصبشكؿ يكمي مثؿ جكدة مياه الشرب، كسالمة الغذاء، 
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نسػػبة األغذيػػة الممكثػػة منيػػا  ينػػة ككانػػتع 10811( 2015لعػػاـ )  الغذائيػػة المفحكصػػةنسػػبة العينػػات 
 .(2015، التقرير اإلحصائي لكزارة الصحة الفمسطينية)% 12.6

 مػادة  يسػتخدميا كػؿ" بأنيػا ألغذيػةحيػث عػرؼ ا 2004   لسػنة 20 رقػـ العامػة الصػحة قػانكف اقػر
 ".اتركيبي أك المكاد تمؾ في تحضير يدخؿ أف يمكف ما أك مضغان، أك شربان  أك أكالن  اإلنساف
  -:كىي باألغذية المتعمقة الصالحيات القانكنيةكحدد 
 كمراقبتيا بيعيا كأماكف الغذائية كالصناعات كالحرؼ ترخيص األعماؿ .1
 الغذاء لسالمة الخاصة كالمكائح كضع األنظمة .2
 .اآلدمي لالستخداـ صالحيتيا حيث الشرب مف لمياه الدكرم الفحص .3
 تتعمؽ معمكمات تقديـ الغذائية كالمستكرديف المكاد ييجب عمى ميصٌنع بأنو( 16المادة  ) إشارة .4

 الكزارة   إلى األغذية بسالمة
 المحددة كالشركط مخالفة لممكاصفات كانت إذا األغذية تداكؿ القانكف مف 18 المادة حظرت  .5

 .الكزارة قبؿ مف
 التعميمػات فػي المحػددة كالشػركط بالمكاصػفات االلتػزاـ كجػكب ( عمػى21نصػت المػادة )  كمػا .6

 س الفمسطينية.مقاييكال المكاصفات مؤسسة عف الصادرة اإللزامية الفنية
 

 مف: األغذيةبسالمة  فيما يتعمؽ المسؤكليات البيئة صحة دائرة تتكلى الصحة، كزارة ىيكمية حسب
  .التجارية كالمحالت المصانع ترخيص -
 مية.المح كالمصانع األغذية استيراد عمى الرقابة مف خالؿ الغذائية السالمة -
 .الصحة كزارة اتتكلي المياه مراقبة -
 المسػتكردة األغذيػة مراقبػة فػإف2004 لسػنة العامػة الصػحة قػانكف مػف 17المػادة  ألحكػاـ كفقػا -

 ال، كتجييزىا تصنيعيا أماكف داخؿ محميان  المنتجة كاألغذية الجمركية الدكائر إلى كصكليا عند
 .الكزارة مكافقة بعد إال بدخكليا السماح يجكز

 .العالقة ذات الجيات مع بالتنسيؽ اتداكلي أثناء األغذية عمى الرقابة ى كزارة الصحةتتكل اكم  -
 مف عينات فحص حؽ المختصيف الكزارة مكظفي العامة الصحة قانكف مف 25 المادة كمنحت -

 المػكائح كفػؽ يػتـ العينػات أخػذ أف إلػى نفسػيا المػادة كأشػارت تػداكليا، أثنػاء الغذائيػة المػكاد
 .القانكف بمقتضى كالصادرة بذلؾ الخاصة
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 الزراعةثالثان : كزارة 
 

، كيحػدد قػانكف الزراعػة القكاعػد 2003لسػنة  2يتشكؿ اإلطار القانكني الزراعي مف قػانكف الزراعػة رقػـ 
 تتػكاله مػا ضػمف مفلغذائي كالحفاظ عمى الصحة العامة، ك الخاصة بحماية ىذه الثركة كتحقيؽ األمف ا

)اإلسػػتراتيجية الكطنيػػة لمسػػالمة  يمػػي مػػا الزراعػػة قػػانكف أىػػداؼ تحقيػػؽ سػػبيؿ فػػي الزراعػػة كزارة
 : (2022-2017الغذائية،
  كضػػع السياسػػات كتنفيػػذىا مػػف اجػػؿ تحسػػيف القػػدرة التنافسػػية لممنتجػػات الغذائيػػة الفمسػػطينية فػػي

 األسكاؽ المحمية كالخارجية مف خالؿ تحسيف السالمة كالجكدة.
  الخاصػػة بصػػحة الحيػػكاف ككقايػػة النبػػات، كرصػػد كمنػػع تفشػػي األمػػراض إنفػػاذ القػػكانيف كالمػػكائح

 الحيكانية.
 .تنظيـ الكاردات كالصادرات مف األغذية ذات المنشأ الحيكاني 
 :يالصحية ى السالمة عممية أساسي بشكؿ الزراعة كزارة في فتاإدار  تتكلى

 
سػؤكلية الرئيسػية فػي حمايػة صػحة الم تتػكلى :الحيكانيػة كالصػحة البيطرية لمخدمات العامة اإلدارة -1

الحيكاف مف خالؿ تخطيط كتنفيذ التحصينات الحيكانية؛ كمراقبة كتشػخيص األمػراض الحيكانيػة؛ كاتخػاذ 
 تدابير الحجر الصحي لمحيكانات كالمنتجات الحيكانية كاألعػالؼ؛ كتنفيػذ بػرامج القضػاء عمػى األمػراض

لفحكصػػات كالتفتػػيش؛ باإلضػػافة الػػى التفتػػيش ؛كاإلشػػراؼ عمػػى األغذيػػة مػػف أصػػؿ حيػػكاني مػػف خػػالؿ ا
 عمى عمؿ المزارع كمصانع اإلنتاج الحيكاني كالمسالخ.

 
 الزراعػي كالحجػز الزراعيػة اآلفػات مكافحػة تتكلى :الزراعي كالحجر النباتات لكقاية العامة اإلدارة -2

 المراكػز عمػى شػراؼكاإل كتػداكليا الزراعيػة المبيػدات كتػرخيص تنظػيـ إلػى باإلضػافة النباتيػة كالصػحة
 .النباتات كنقؿ كتصدير باستيراد يتعمؽ فيما الحدكدية

 
 الفمسطينية كالمقاييس المكاصفات مؤسسة –رابعان 

 كالمقػاييس المكاصػفات مؤسسػةل 2000 لسػنة 6 رقػـ الفمسػطينية كالمقػاييس المكاصػفات قػانكف مػنح 
 ، القانكف مف( 2ة )الماد حسب فمسطينيةال كالمقاييس المكاصفات كاعتماد إعداد  في حصرية صالحية

 -ىك: المؤسسة ىدؼ أف عمى تنص كالمقاييس المكاصفات قانكف مف 3 المادة أف كما
 التطػكر كمكاكبػة حديثػة عمميػة أسػس عمػى تقػكـ كالمقػاييس لممكاصػفات معينػة أنظمػة اعتمػاد -1

  .الجكدة كضبط كالمقاييس المكاصفات أنشطة مجاؿ في العممي
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 اعتمػاد خػالؿ مػف لممسػتيمؾ كالبيئيػة كاالقتصػادية الصػحية الحمايػة تػكفير فػي ىمةالمسػا 2– 
 .المطابقة كعالمات شيادات كمنح الفمسطينية المقاييسك  المكاصفات

 
 ة الحكـ المحميار خامسان: كز 

 
عمػى قطػاع الحكػػـ  كاإلشػراؼرفػع كفػاءة البمػديات كالمجػػالس القركيػة لتمكػيف التخطػيط كالتكجيػػو  .1

 ( األغذيةالمتعمقة بسالمة  الخدماتبما في ذلؾ المحمي ) 
مػع التركيػز عمػى السػمع  مف حيث تمبيتيا لمشػركط العامػة لمصػحة العامػة، األسكاؽالرقابة عمى  .2

 .كالفاكية كالخضار كتدمير أم مكاد منتيية الصالحية( كاألسماؾ)كالخبز كالمحـك الرئيسية 
 .مى المحكـترخيص كتخصيص كتعييف اطباء بيطرييف لمتفتيش ع .3
 –اإلسػػتراتيجية الكطنيػػة لمسػػالمة الغذائيػػة ( إنشػػاء المسػػالخ العامػػة كالرقابػػة عمػػى المحػػـك المبػػردة .1

2017-2022( 
 

 كزارة التربية كالتعميـ العالي -سادسان:
كيتمثػؿ ذلػؾ مػف خػالؿ  ،تمعب كزارة التربيػة كالتعمػيـ العػالي دكران فػاعالن فػي الرقابػة عمػى سػالمة االغذيػة

كالتػػي تيػػدؼ الػػى تحسػػيف صػػحة الطمبػػة مػػف خػػالؿ إكسػػابيـ المعػػارؼ  ،ة العامػػة لمصػػحة المدرسػػيةاالدار 
كالتكجييػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػمككية الصػػػػػػػػػػػػػػحية كتػػػػػػػػػػػػػػكفير البيئػػػػػػػػػػػػػػة اآلمنػػػػػػػػػػػػػػة بمشػػػػػػػػػػػػػػاركة الطػػػػػػػػػػػػػػاقـ المدرسػػػػػػػػػػػػػػي 

  Acces-(https://www.mohe.pna.ps )november15,2017كالمجتمعي
 

كتعتبػػر االدارة العامػػة لمصػػحة المدرسػػية إحػػدل المؤسسػػات الحككميػػة التػػي تسػػاىـ فػػي حمايػػة المسػػتيمؾ 

فير البيئػة المدرسػية المالئمػة لتعزيػز مف خالؿ تكفيرىا الحماية الالزمة لمطبة في المدارس مف خالؿ تػك 

معػػايير السػػالمة كالصػػحة العامػػة  حيػػث تقػػـك كفػػؽ صػػالحيتيا برصػػد التحػػديات كالمخالفػػات التػػي تيػػدد 

سالمة الطمبة كغرس المفاىيـ كالسمككيات إلكساب الطمبػة العػادات الصػحية السػميمة كااليجابيػة كصػكالن 

فػػي المػػدارس لمتأكػػد مػػف مطابقػػة المنتجػػات لممكاصػػفات  ةالػػى الرقابػػة المباشػػرة عمػػى المقاصػػؼ المدرسػػي

الطعػػاـ فػػي المقاصػؼ باألنظمػػة كاالشػػتراطات الصػػادرة عػػف  ميعػػٌدمالفمسػطينية ك التأكػػد مػػف مػػدل التػزاـ 

 .(2015دليؿ المقاصؼ المدرسية (حسب  كزارة التربية كالتعميـ الفمسطيني

file:///C:/Users/ayobh/Desktop/رسالة%20الماجستر/الاجزاء%20المتفق%20عليها/(https:/www.mohe.pna.ps/hierarchy/Directorates-Acces
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-2017ا يمي ) إستراتيجية السالمة الغذائية كيمكف تمخيص مياـ االدارة الصحة لمصحة المدرسية  بم
2022.) 
 متابعة سالمة االغذية المقدمة في المقاصؼ المدرسية ) السالمة كالجكدة ( -1
مة في رفد الطمبػة كالمعممػيف بالمعػارؼ كالميػارات المتعمقػة بسػالمة كجػكدة االغذيػة، بمػا المساى -2

قػػرار الصػػحيح كالسػػميـ فػػي التعامػػؿ يسػػاىـ فػػي كقػػايتيـ مػػف األمػػراض كرفػػع القػػدرات فػػي اتخػػاذ ال
 مع األغذية.

تقدـ عدة جامعات في الضفة الغربية كقطاع غزة دكرات تدريبية في مجاؿ الصحة  -3

   كالصحة النباتية كالسالمة الغذائية في إطار التنمية المستدامة 
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 الدكر الحككمي في تكعية المستيمؾ   -4.1.2 
 
ية ىي تعمـ الناس العادات السميمة كمساعدتيـ عمى نبذ األفكار كالسمككيات كاالتجاىػات الخاطئػة لتكعا

(، 2009،27كاسػػتبداليا بسػػمكؾ صػػحي سػػميـ بإسػػتخداـ كسػػائؿ اإلتصػػاؿ الجمػػاىيرم )الكسػػكاني ،ص،
مجمػػػكع األنشػػػطة اليادفػػػة إلػػػى االرتقػػػاء "ىػػػك بأنػػػو  التثقيػػػؼ الصػػػحي( 7،صػػػفحة2012كعػػػرؼ )أمػػػيف 

كالكعي ىك إلماـ لمفرد كالمجتمع"،  عارؼ الصحية السميمة كبناء االتجاىات كغرس السمكؾ الصحيةبالم
حساسيـ بالمسؤكلية نحك صحتيـ الناس بالمعمكمات كالحقائؽ الصحية   .كا 

، ك ي كسػػيمة كمػػف كسػػائؿ تعمػػيـ كتكعيػػة المسػػتيمؾعمميػػة تعميميػػة فػػي المقػػاـ األكؿ كىػػ تعتبػػر التكعيػػةك  
كتسػػعى كاالجتماعيػػة المتعمقػػة بالمسػػتيمؾ،  قكاعػػد العمػػـك اإلنسػػانيةك نظريػػات العمػػى  كبياأسػػمعتمػػد فػػي ت

القيمػػة  تأكيػػدإيجػػاد التكعيػػة الغذائيػػة كتنميػػة الػػكعي الغػػذائي بشػػكؿ عػػاـ كالعمػػؿ عمػػى إلػػى  التكعيػػةبػػرامج 
 كسمكؾ سميـ.، كتككيف اتجاىات لسالمة األغذيةالصحية 

كسػائؿ حمايػة صػحة اإلنسػاف لتصػحيح كتعػديؿ سػمككو الخػاطك فػي أىـ الغذائية مف أصبحت التكعية ف
عػػػداده لمطعػػػاـ، لػػػذلؾ كحتػػػى يمكػػػف المحافظػػػة عمػػػى األغذيػػػة يجػػػب االىتمػػػاـ بعمميػػػات غسػػػيؿ  اختيػػػاره كا 
سػػتيالؾ الخضػػركات كالفكاكػػو أف تيسػػتيمؾ بػػدكف غسػػميا كاف مػػف اخطػػر مػػا فػػي إكطيػػك كتخػػزيف الطعػػاـ 

اإلىمػاؿ أك عػدـ المعرفػة التمكث الخمطي ألنو يمكف أف يحػدث بسػبب كتنظيفيا كال بد مف التركيز عمى 
، فمػػػثالن كانتقػػػاؿ الممكثػػػات لألغذيػػػة األخػػػرلحمػػػؿ الخضػػػركات لكثيػػػر مػػػف مسػػػببات األمػػػراض بمخػػػاطر 

اسػتخداـ سػػكيف كلػكح تقطيػػع المحػـك كمػػف ثػـ تقطيػػع الخضػركات إلعػػداد السػمطات بػػنفس السػكيف كالمػػكح 
 يجب اإلبقاء عمى الخضركات الخاـ بعيدان عف األغذية األخرل.يككف سببان في التمكث كما 

ف التكعية كاإلرشاد تمعب دكران في تغير سػمكؾ المسػتيمكيف نحػك سػالمة األغذيػة مػف كمما ال شؾ فيو فإ
عػػدادىا كحفظيػػا فػػي  خػػالؿ تػػكعيتيـ بأىميػػة التعامػػؿ مػػع األغذيػػة مػػف حيػػث طػػرؽ اختيارىػػا كتنظيفيػػا كا 

   (.2010) أساسيات سالمة الغذاء ، مغذاء بتنفيذ المحاضرات كالبرامج اإلرشاديةدرجات حرارة مناسبة ل
جػػػػراءات مػػػػف أجػػػػؿ حمايػػػػة التكعيػػػػة إحػػػػدل اإلة عمػػػػى األسػػػػكاؽ يػػػػسػػػػمطات الرقابالتٌتخػػػػذ ففػػػػي فمسػػػػطيف 

ؿ الجيػػات الحككميػػة المسػػتيمؾ مػػف خػػال ةكعيػػتحيػػث يتضػػح دكر الحككمػػة الفمسػػطينية فػػي  المسػػتيمكيف
 -التالية :
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 كزارة االقتصاد الكطني -1  

لحماية المستيمؾ بتنظيـ حممة إعالمية كدعائية شاممة تستيدؼ جميكر المستيمكيف  اإلدارة العامةقكـ ت
يدؼ مف خالؿ تك كطمبة المدارس كالجمعيات النسكية كمتداكلك األغذية بشكؿ خاص، بشكؿ عاـ، 

مف  الصحيحة لدل المستيمؾ االستيالكيةة نشر كتعزيز حالة الكعي الصحي كالثقاف برامجيا التكعكية
براز دكره المحكرم كاليام ؛تسميحو بالمعرفة كتعميؽ ثقافتو الصحية؛ خالؿ  ةكتعزيز انتمائو الكطني كا 

 كصيانة حقكقو االستيالكية كالدفاع عنيا ؛في عممية الرقابة عمى السمع كضماف سالمة المنتجات
إلى تعريؼ  حمالتيا التكعكيةيدؼ أيضا مف خالؿ تك  ؛كعميو كاجباتان كتعريفو بأف لديو حقكق؛

 ةمختص اإلدارة ه، كأف ىذاكآليات عممي اكأىدافي اإلدارة العامة لحماية المستيمؾالجميكر بطبيعة عمؿ 
مع كافة يقكـ عمى شراكة حقيقية  عمميا بالعمؿ عمى حماية المستيمؾ كالدفاع عف مصالحو، كأف

القطاعيف العاـ كالخاص كجمعيات حماية  ، كمعالسمطة الكطنيةالجيات الرقابية المختمفة في 
قكـ باإلشراؼ عمى تطبيؽ ت ا القانكنيةبصفتي ياات المجتمع المدني، كأنمالمستيمؾ األىمية كمنظ

 (.2022-2017)إستراتيجية االقتصاد الكطني، القكانيف كمتابعة االلتزاـ بيا

المكاطنيف كالجيات ذات العالقة عمى رسالة اإلدارة إطالع جميكر  كما تيدؼ الحمالت التكعكية الى
العامة لحماية المستيمؾ كأىدافيا كآليات عمميا، كعمى النظـ كالقكانيف النافذة ذات الصمة كأىمية 

 االلتزاـ بيا كعقكبة مف يخالفيا.

 الكطني. كزارة االقتصادلالمحاضرات االرشادية لإلدارة العامة لحماية المستيمؾ  :(2.2جدكؿ رقـ )  
 السنة عدد المحاضرات اإلرشادية

325 2013 
431 2014 
606 2015 
805 2016 
1051 2017 

        
حيث أشار )مدير عاـ حماية المستيمؾ، مقابمة( بأف الزيادة في عدد المحاضرات التكعكية خالؿ 

ا االستراتيجية تكعية يطاالدارة العامة لحماية المستيمؾ كضعت في خطأف  يعكد الى السنكات األخيرة
-2017كالخطة االستراتيجية ، 2016 -2014المستيمؾ كأحد أىدافيا، فالخطة االستراتيجية لعاـ 

زيادة الكعي الصحي كتعزيز الثقافة االستيالكية لطالب المدارس كالنكادم نصت عمى  2022
 -، لذلؾ تـ القياـ بما يمي:لمكاطفكاالصيفية كالنسكية 
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طباعة  عمى ت، حيث اشتمممف قبؿ الجيات المانحة لتكعية المستيمؾع اريمش تنفيذتـ  .1
في الشكارع العامة كبث حمقات تكعكية متمفزة متخصصة في  مجالت تكعكية كطباعة الفتات

 .تكعية المستيمؾ
خالؿ  مختصة في سالمة كجكدة االغذيةفي دكرات مكثفة تدريب جميع المكظفيف في االردف  .2

 .2015كعاـ  2014عاـ 
 كمتداكلي االغذية كالجمعيات النسكية بشكؿ كبير. المدارس الىفيذ محاضرات تكعكية تن .3

 :ت التكعكية أك اإلرشادية بما يميالحمال أىداؼكيتمخص  

تعريؼ المكاطف )المستيمؾ( بحقكقو األساسية التي أقرتيا القكانيف كالمكاثيؽ الدكلية كالمحمية  .1
 مستيمؾ.كمف بينيا القانكف الفمسطيني لحماية ال

إبراز المنجزات كالمكتسبات التي حققتيا كزارة االقتصاد الكطني كاإلدارة العامة لحماية  .2
 المستيمؾ كبقية الكزارات كالمؤسسات كالمنظمات ذات الصمة كجمعيات حماية المستيمؾ.

كتعزيز ثقة ، تعزيز أكاصر التعاكف كالمشاركة بيف المستيمؾ كالجيات الرقابية المختمفة .3
 مؾ بالجيات الرقابية التي تقـك بالسير عمى حمايتو.المستي

تأميف الحماية الشعبية لطكاقـ الرقابة كالتفتيش كتقديـ الدعـ كاإلسناد ليا خاصة كأف المستيمؾ  .4
 بات مقتنعا بأف ىذه األجيزة تعمؿ لصالحو.

ا تخفيؼ العبء الممقى عمى عاتؽ الجيات الرقابية، حيث أف المشاركة الشعبية سيككف لي .5
األثر األبرز كاألىـ في حسـ المعركة لصالح المستيمؾ، ألف المكاطف صار بمثابة عيف كذراع 

 كسند لألجيزة الرقابية.
تكعية المكاطف بأىمية دعـ المنتج الكطني كحثو عمى اإلقباؿ عمى استيالؾ المنتجات الكطنية  .6

 بدال مف المنتجات األجنبية.
محمي كفي ذلؾ دعـ لالقتصاد الكطني كدفع لعجمة زيادة حصة المنتج الكطني في السكؽ ال .7

 التنمية لألماـ.
تكعية المكاطف بأىمية مقاطعة كمكافحة منتجات المستكطنات كحثو عمى اإلقباؿ عمى  .8

 استيالؾ المنتجات الكطنية بدال منيا.
 دعكة المستكرديف لمتقيد بالمكاصفات القياسية كالشركط العامة التي تتطمبيا بطاقة المستكرد .9

المعركؼ، كذلؾ في سياؽ عممية تنظيـ السكؽ الداخمي كالحد مف ظاىرة اإلغراؽ السمعي 
 كفكضى اإلستيراد.
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كتحسيف GMP دعكة قطاع الصناعات لمتقيد بالمكاصفات القياسية كمتطمبات التصنيع الجيد  .10
 مستكيات الجكدة إلنتاج سمعة منافسة كقادرة عمى أف تككف بديال مقنعا لممستيمؾ.

 
 كالمقاييس  ؤسسة المكاصفاتم -2
 

تطكير مستكل الكعي في مجاؿ جكدة  الفمسطينية ىيالمكاصفات كالمقاييس  أىداؼ مؤسسة أحدإف 
 السمع،المكاصفات كالمقاييس إلى تحسيف جكدة  كما تيدؼلدل الفئات االجتماعية المختمفة  األغذية

نتاجية كتحسيف االستثمار المحمي كالحفاظ عمى سالمة المستيمؾ، كما تيدؼ إلى رفع الكفاءة اإل
كتنظيـ العالقة بيف المستيمؾ كالمنتج، كحتى تحقؽ المكاصفات أىدافيا ال بد مف تكعية المستيمؾ 

 .(http://www.psi.pna.ps) كالمنتج بالمكاصفات كالمقاييس الصادرة
خالؿ تطبيؽ تعمؿ مؤسسة المكاصفات الفمسطينية عمى تكعية المستيمؾ بطريقة غير مباشرة مف 

 البياف لممنتج كالتييتـ مصادقة بطاقة  الغذائية حيثالتعميمات الفنية اإللزامية الخاصة بكسـ المكاد 
كالمكاد المضافة كالتحذيرات  لممستيمؾ مثؿ المككنات الدقيقة كالتكعكيةتحتكم عمى كافة المعمكمات 

حيث يعرؼ  تكسيـ   قيمة التغذكيةيخ الصالحية كاللممستيمؾ كطريقة االستعماؿ باإلضافة إلى تار 
االغذية بانو "أم كممات أك تفاصيؿ تجارية أك أسماء مسجمة أك مكاد تصكيرية أك رمكز متعمقة بمنتج 
غذائي كضعت عمى أم غالؼ أك كثيقة اك إشعار أك بطاقة أك طكؽ أك حمقة مصاحبة لذلؾ المنتج 

. كيعتبر كضع العالمات الغذائية 21)، رقـ2008 الفني اإللزامي لممكاد الغذائية، التعميـالغذائي" )
منيجية مجتمعية تقدـ معمكمات لممستيمكيف حكؿ المحتكل الغذائي لمغذاء مف أجؿ جعؿ اختيار 

 Cowburn G,Stockleyاالغذية يشكؿ عنصران ىامان مف عناصر حماية المستيمؾ )
L,2004;8:21-28) 

كىك يعتبر بنظرنا الجية التي تقدـ النصح  المستيمؾ،كلككف التاجر يعتبر نقطة االتصاؿ األكلى مع 
أف يتكلى تكضيح عناصر الجكدة  عميو كيجب الزبكف،لمزبائف مف باب حرصو عمى صحة كسالمة 

كالحفاظ  بمنتجاتيـ كبضائعيـ كلتمبية االرتقاءكالمنافسة باألسعار بالمقارنة مع المنتجات غير الكطنية 
   العبا أساسيا في زيادة ثقة المستيمؾ بالمنتجات كالسمع الكطنية كعميو يعتبر كسالمتو، عمى صحتو

 (2000قانكف المكاصفات الفمسطينية ،
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 كالتعميـ العاليكزارة التربية  -3
  

مػػػػػػػدارس  أعػػػػػػػداد الطمبػػػػػػػة فػػػػػػػي) المػػػػػػػدارس األساسػػػػػػػيةفػػػػػػػي  طالػػػػػػػب 1.192808يكجػػػػػػػد فػػػػػػػي فمسػػػػػػػطيف 
الفمسػػػطيني ( إلحصػػػاء لمركػػػزم لالجيػػػاز ا 2016/2015كالجػػػنس،  الصػػػؼ كالمنطقػػػة حسػػػب فمسػػػطيف

كىػؤالء األطفػػاؿ يتنػاكلكف يكميػػا كجبػات مػػف المسػػميات كالسػكاكر كالمشػػركبات المختمفػة، كبػػالطبع معظػػـ 
ىذه المنتجات تحتكم عمى مضافات كيماكية كػالمكاد الحافظػة كاأللػكاف الصػناعية، كلعػدـ كجػكد سػيطرة 

كانػػت غيػػر مطابقػػة  كفػػي حػػاؿ الفمسػػطينية، فاتمطابقتيػػا لممكاصػػمػػف  المنتجػػات لمتأكػػد عمػػى ىػػذهكاممػػة 
لمشػركط كالمكاصػػفات القياسػية مػػف حيػث نسػػب المػكاد المضػػافة فػإف أطفالنػػا معرضػكف لمخػػاطر صػػحية 

 جمة نتيجة تناكليـ مف تمؾ المنتجات.
اإلدارة العامػة لمصػحة مػف خػالؿ  التكعيػة لمطػالبتعمػؿ عمػى تقػديـ بػرامج التربيػة كالتعمػيـ  فاف كزارةلذا 
لػى أدكات الكقايػة كالحمايػة فػي ا  المجتمػع المدرسػي حيػثلمدرسػية كالتػي تعتبػر الصػحة المدرسػية مػف أكي

المخالفػات التػي تيػدد عنصػرم الكقايػة  أكتقكـ بما ليا مف صالحيات كاختصاصػات كبرصػد التحػديات 
ر معػػػاير كالحمايػػػة كتعمػػػؿ عمػػػى تطػػػكير السياسػػػات التػػػي تيعنػػػى بتعزيػػػز اسػػػتجابة البيئػػػة المدرسػػػية لسػػػائ

 .(2015، ) دليؿ المقاصؼ المدرسيةالصحيةالسالمة 

 
 -:خالؿمف رسية في كزارة التربية كالتعميـ كيتمخص دكر اإلدارة العامة لمصحة المد

التي يجب تكفرىا  كتنفيذ المعاييرتطكير كتطبيؽ سياسة التغذية المدرسية  :المدرسيةالمقاصؼ  - 1
التصنيع مف المبنى كمعدات كآليات لمقصؼ باالشتراطات الصحية زاـ اإلى إل السميـ إضافةفي الغذاء 
 كالعامميف.

المدرسية كما تضع اإلدارة العامة لمصحة المدرسية قائمة مف األغذية الممنكعة في المقاصؼ 
شركط كقائمة بالمنتجات المسمكحة ضمف  كالشيبس كغيرىا كمشركبات الطاقةالغازية  كالمشركبات

 قبؿ مكظفيمستمرة لممقاصؼ المدرسية مف  اإلدارة بمراقبة مسمكحة حيث تقكـال بالمنتجات كقائمة
  الصحية.بالشركط درسية لممراقبة عمى مدل التزاـ الصحة الم

 لسالمة األغذية  الحمالت التكعكية  -2
 كالطمبػة كالمجتمػعبسػالمة األغذيػة لممعممػيف  تقػديـ التكعيػةعممت اإلدارة العامة لمصحة المدرسػية عمػى 

المختمفػة  البػرامج التكعكيػةخػالؿ  لػدييـ مػفتطكير قدراتيـ كتعزيز الميارات المختمفػة المحمي في مجاؿ 
ميػػارات إداريػػة لبنػػاء بػػرامج المتابعػػة كالتقيػػيـ  األيػػدم كبػػرامجغسػػؿ  تدريبيػػة كميػػاراتخػػالؿ بػػرامج  مػػف

 الصحي.كالتخطيط لبناء برامج الصحة كالتثقيؼ 
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ي المػػػػدارس الفمسػػػػطينية بكسػػػػائؿ مختمفػػػػة كالمقػػػػاءات التفاعميػػػػة كالػػػػدراما كمػػػػا تركػػػػز التكعيػػػػة كالتثقيػػػػؼ فػػػػ
الرسػػػائؿ  كجػػداريات باإلضػػافة إلػػىالحاسػػكب  كأفػػػالـ كأقػػراص ةكمجػػالت الحػػائط كمػػكاد تثقيفيػػة مطبكعػػ

فػػي منيػػاج الصػػحة كالبيئػػة فػػي الكتػػب المدرسػػية لمصػػؼ السػػابع كالثػػامف فػػي المنيػػاج الدراسػػي  التثقيفيػػة
 .األساسيكالتاسع 

 كزارة الصحة  -4
البرامج الكطنية في  بالمشاركة الفاعمة في تعزيز في كزارة الصحة الفمسطينية صحة البيئةدائرة  تعمؿ

التعزيز ك التثقيؼ الصحي ضمف خطة كطنية مكحدة كتحت مظمة دائرة التثقيؼ كالتعزيز الصحي في 
رفع ك   ؛في المجتمع الفمسطينيعي الصحي تعزيز كرفع الك مف حيث  المستيمؾ كزارة الصحة لتكعية

كتعزيز السمككيات كأنماط الحياة الصحية عبر مختمؼ  ؛قدرة األفراد كالجماعات لمكقاية مف األمراض
دائرة التثقيؼ  حد البرامج التكعكية التي تقدمياكتعد التكعية في مجاؿ السالمة الغذائية ا ،البرامج
مثؿ  كالمباشرة مع الفئات المستيدفة الفعالة ؿكالتكاص باستخداـ طرؽ االتصاؿ يز الصحيكالتعز 

أساليب الدعـ كالتحفيز  األياـ التثقيفية ككذلؾ استخداـالمسرح كاأللعاب كالمسابقات كحمالت التكعية ك 
 التكاصؿ االجتماعية اإلعالمية.  المجتمعي كشبكات

كمعرفتو بمرحمة  اطفالصحية لممك كتكمف أىمية التثقيؼ الصحي في تكفير المعرفة كتعزيز الثقافة 
سمسمة تصنيع الغذاء ابتداءن مف المنتج كانتياء بالمستيمؾ كيتـ ذلؾ مف خالؿ التثقيؼ كالتربية الصحية 

 قبؿ دائرةكمف خالؿ الدكرات التدريبية ألصحاب المعامؿ كعماؿ المحالت العامة التي تنفذ مف 
 .الصحةالتثقيؼ الصحي في كزارة 

 
 كزارة الزراعة   -5 
 
 ( لسػنة2كـ كزارة الزراعة بالمشاركة في الحفاظ عمى الصػحة العامػة كذلػؾ اسػتنادان الػى قػانكف رقػـ  )تق 

بدكرىا التكعكم مف خالؿ االدارة العامة لإلرشػاد فػي مجػاؿ االنتػاج الحيػكاني كاإلنتػاج ، كتشارؾ 2003
ي المػػزارع كتػػتـ التكعيػػة مػػالت الحقميػػة فػػزارعيف كالتركيػػز عمػػى االنتػػاج كالحالنبػػاتي حيػػث يػػتـ إرشػػاد المػػ

يػة المػػزارعيف عبسػالمة االغذيػة بشػػكؿ ثػانكم ففػي مجػػاؿ االنتػاج النبػاتي يعمػػؿ المرشػد الزراعػي عمػػى تك 
مبيػػػدات زراعيػػػة يقػػػـك المزارعػػػكف باسػػػتخداـ بأىميػػػة الحفػػػاظ عمػػػى سػػػالمة االغذيػػػة فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ 
فعالة، كمف ىنا فػإف ىػذه الممارسػة السػمبية  بكميات كبيرة كبتراكيز عالية دكنما رقابة أك سيطرة حككمية

ستؤدم حتما إلى مخاطر صػحية سػكاء عمػى البيئػة أـ عمػى المػزارعيف أنفسػيـ فضػال عػف المسػتيمكيف، 
حيػػث أف المػػادة الفعالػػة فػػي المبيػػد تنفػػذ مباشػػرة إلػػى سمسػػة الغػػذاء كتمكػػث لفتػػرة طكيمػػة لتصػػؿ فػػي نيايػػة 
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ف متبقيات المبيدات تسبب ضررا عمى الجياز العصبي كعمى المطاؼ إلى المائدة، كقد بينت البحكث أ
العضػػالت كىػػي مسػػؤكلة بشػػكؿ كبيػػر عػػف حػػاالت سػػرطاف عديػػدة كأمػػراض أخػػرل خطيػػرة سػػكاء نتيجػػة 
التعػرض المباشػػر أـ غيػر المباشػػر ليػػذه المبيػدات كمػػف ىنػا يكمػػف دكر كزارة الزراعػػة فػي تكعيػػة المػػزارع 

 .(2017،الزراعية ) لجنة مبيدات اآلفات.اية منيامف خطكرة تمؾ المبيدات ككيفية الكق
كالمسػػػتيمكيف بػػػاألمراض يعمػػػؿ المرشػػػد الزراعػػػي عمػػػى تكعيػػػة المػػػزارعيف  حيػػػكانيكفػػػي مجػػػاؿ االنتػػػاج ال

المشػػتركة التػػي تصػػيب اإلنسػػاف  مثػػؿ الحمػػى المالطيػػة، التػػي تنتقػػؿ الػػى اإلنسػػاف عػػف طريػػؽ اسػػتيالؾ 
يكمػػف دكر كزارة الزراعػػة مػػف ك الجبنػػة كالمحػػـ غيػػر معاممػػة حراريػػان، المنتجػػات الحيكانيػػة كػػالمبف كالحميػػب ك 

 (2009)دليؿ المرشد في الحمى المالطية،الناحية التكعكية مف حيث
المسػػػاعدة فػػػي تغيػػػر العػػػادات الغذائيػػػة لػػػدل المسػػػتيمؾ مػػػف أجػػػؿ خفػػػض نسػػػبة اإلصػػػابة عنػػػد  .1

 اإلنساف .
 ادر مكثكقة.تكعية المستيمؾ لشراء منتجات الثركة الحيكانية مف مص .2
قبػؿ مػراض مػف حيػث عػدـ تنػاكؿ الحميػب الكقاية مػف ىػذه اإل بأىميةتكعية المزارع كالمستيمؾ  .3

 أكؿ الحمػب مف خمك اليد مف الجػركح قبػ التأكدغميو أك بسترتو كما يتـ تكعية المزارع بضركرة 
ة ىػذه ممػكبضػركرة التأكػد مػف معا ىتمػاـ بنظافػة المزرعػة أك المسػمخكاالالذبح كلبس الكمامات 

 .المنتجات حراريان لكقت كاؼو 
 

 اإلعالـ -6
( اإلعالـ بأنو نقؿ المعمكمات كالمعارؼ كالثقافات 52،صفحة2012عرؼ ) الشميمرم، -اإلعالـ :
 بقصد التأثير.كسائؿ اإلعالـ كالنشر  أدكات عبر بطريقة معينة كالسمككيةالفكرية 

 كاآلراء كاالتجاىات مف شخص إلى آخر مفقؿ المعمكمات بأنو ن( 61، 2004،حجابفيما عرفو ) 
  خالؿ الكسيمة المناسبة.

 
 -:(2012،) الشميمرميعتمد اإلعالـ في الميجتمعات عمى مجمكعة كسائؿ إعالمٌية رئيسٌية، مف أىٌميا

 الكسػػائؿ اإلعالمٌيػػة التػػي تيسػػاىـ فػػي تػػكفير العديػػد مػػف الميمٌيػػزات  كىػػك مػػف: الصػػحؼ اليكمي ػػة
معظػػػػـ األفػػػػراد اإلعالنػػػػات المنشػػػػكرة فػػػػي الصػػػػحؼ اليكمٌيػػػػة أك الٌصػػػػحؼ لإلعػػػػالـ؛ إذ ييتػػػػابع 

الميتخٌصصػػػة فػػػي اإلعالنػػػات؛ مػػػف أجػػػؿ البحػػػث عػػػف معمكمػػػات تتعمٌػػػؽ بشػػػيء مػػػا، كمػػػا تتمٌيػػػز 
 . الصحؼ بقدرتيا عمى الربط بيف اإلعالـ كاألحداث الميحيطة بو
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 :ميباشرةن لألفراد، كتظير كسيمة إعالمٌية تعتمد عمى عرض الصكت كالصكرة كاألحداث  التمفاز
أىمٌيػة التمفػاز بسػػبب قدرتػو عمػػى الكصػكؿ إلػػى أعػداد كبيػػرة مػف النػػاس فػي كافٌػػة أنحػاء العػػالـ، 

 كييستخدىـ التمفاز لنقؿ األخبار كاإلعالنات التجارٌية كالمكاد اإلعالمٌية األخرل.
 :)و إلػى الميسػتمعيف مػف كسػائؿ اإلعػالـ الصػكتٌية الػذم يتمٌيػز بسػيكلة كصػكل الراديك  المػذياع

في أٌم مكاف، كخصكصان أثناء قياميـ بأعماؿ أخرل أثناء سماعيـ لمٌراديك، كما يتمٌيػز الراديػك 
بقدرتػػػو عمػػػى اسػػػتقطاب الميسػػػتمعيف مػػػف خػػػالؿ البػػػرامج اإلذاعٌيػػػة التػػػي تشػػػمؿ عمػػػى معمكمػػػات 

 ميتنٌكعة، كتيساىـ في نشر العديد مف اإلعالنات أثناء بٌثيا عبر اإلذاعة.
  كسيمة إعالمٌيػة تيشػبو الصػحؼ فػي اسػتخداـ األدكات اإلعالنٌيػة، لكٌنيػا تتمٌيػز بأٌنيػا مجالتال :

تيقىرأ بناءن عمى اختيار القيٌراء، كما ال تتعرض لمتمؼ أك الٌضػياع مثػؿ الٌصػحؼ؛ إذ مػف الميمكػف 
مػف ك  ،حػدةاالحتفاظ بيا ألطكؿ فترة زمنٌية ميمكنة، كيقرأىا العديد مػف األفػراد ضػمف األسػرة الكا

الميمٌيزات األخرل لممجالت أٌنيا تعمؿ عمى تقديـ المعمكمات كالمكاد اإلعالمٌيػة بطباعػة ميمتػازة 
 مف خالؿ استخداـ الٌصكر الميمٌكنة.

  المطبكعات ك كسائؿ االيضاح مثؿ نشرات الحائط كالكتيبػات كالصػكر الفكتكغرافيػة كالقصػص
 .كالرسـك لالطفاؿ كشرائط الفيديك القصيرة

    مػػف كسػػائؿ اإلعػػالـ الحديثػػة التػػي تعتمػػد عمػػى االسػػتفادة مػػف تكنكلكجيػػا اإلعػػالـ اإللكتركنػػي :
  كالياتؼ كالخمكم . المعمكمات اإللكتركنٌية التي تشمؿ شبكة اإلنترنت 

 
 كظائؼ اإلعالـ

يعتمد اإلعالـ عمى مجمكعة مف الكظائؼ التي ترتبط بطبيعة الدكر الخاٌص فيو ضمف المجتمع؛ إذ  
حرص عمى ميكاكبة حاجات األفراد الفكرٌية كالمادٌية، كتختمؼ كظائؼ اإلعالـ بيف المجتمعات، مٌما ي

 أٌدل إلى قياـ مجمكعة مف الميفٌكريف اإلعالمٌييف بتحديد أىـٌ كظائؼ اإلعالـ، كمنيا:
 

 ف فيـ تعزيز اإلعالـ: مف خالؿ تزكيد األفراد بالمعمكمات المييٌمة كالضركرٌية؛ حتى يتمٌكنكا م
 المجتمع كالعالـ، كالتصٌرؼ كالتكاصؿ بطريقة سميمة.

   تحقيؽ التنشئة االجتماعٌية: عف طريؽ تكفير المعرفة الميناسبة لألفراد؛ مٌما ييساىـ في تعزيز
تفاعميـ مع المجتمع، كمشاركتيـ في األحداث العاٌمة، كييؤٌدم ذلؾ إلى تطٌكر كعييـ 

 االجتماعٌي.
  داؼ المجتمعٌية الميباشرة عف طريؽ تشجيع الٌنشاطات الخاٌصة باألفراد.دعـ الدكافع: أم األى 
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   الحكار: عممٌية تبادؿ األفكار حكؿ مجمكعة مف الحقائؽ، مف أجؿ ميناقشتيا كتكضيح كجيات
 الٌنظر الميختمفة، كميحاكلة الكصكؿ إلى اتٌفاؽ حكؿ القضايا المطركحة. 

  ٌكالثقافٌي، كنشر المعرفة في المجتمع. التربية: مف خالؿ تعزيز التطٌكر العممي 
   اإلعالف كالدعاية: عف طريؽ الميساىمة في دعـ األنشطة االقتصادٌية، مف خالؿ استخداـ

 .اإلعالف كالتسكيؽ لمخدمات كالسمع
 

 
 عالقة التكعية الصحية باإلعالـ :

 يمكف تحديد ىذه العالقة في مستكييف:       
التعريػؼ ببػرامج  –تنميػة الثقافػة الصػحية  -بغيػة تحقيػؽ: : تكظيؼ اإلعالـ  مستكل تعاكني .1

 اإلعالـ الصحي الكقائي.
: تبنػػي سياسػػة إعالميػػة تكاصػػمية تحتػػـر عقيػػدة المجتمػػع كثقافتػػو مػػف خػػالؿ  مسػػتكل كظيفػػي .2

 .ك نشر القيـ الصحية بيف أفراد المجتمع ،الصادؽ كاإلحاطة بالقضايا الصحيةمعرفة الخبر 
 
 
 ـ تأثير كسائؿ اإلعال 

تػػػؤثر فػػػي األفػػػراد كالمجتمعػػػات حيػػػث ىنالػػػؾ عالقػػػة سػػػببية بػػػيف التعػػػرض لكسػػػائؿ اإلعػػػالـ  -1
 كالسمكؾ البشرم.

تختمػؼ كسػػائؿ اإلعػالـ حسػػب كظائفيػػا كطريقػة االسػػتخداـ كالظػركؼ االجتماعيػػة كالثقافيػػة  -2
 كاختالؼ األفراد.

كيمػػػة األمػػػد، قكيػػػة أك د أك ط، قصػػػيرة األمػػػعديػػػدة كمختمفػػػة قػػػد تكػػػكف أثػػػار كسػػػائؿ اإلعػػػالـ -3
 .ضعيفة

 سمبية.أك  قد تككف كسائؿ اإلعالـ ايجابية -4
 
، فيي تتمتع بحكـ ىذا االنتشار بنفكذ قكم كأثر زات عديدة أىميا االنتشار الكاسعلكسائؿ اإلعالـ مي إف

ة كبير في تغيير سمكؾ كاتجاىات كممارسات األفراد، إذ أف اإلعالـ الجيد يمكنو تنمية اتجاىات صحي
تفيد في بناء البرامج كالخدمات كالتعريؼ بيا، كالتكعية بشأنيا، كدعميا نفسيان كاجتماعيان كماليان كقكميان، 

كسائؿ ال كىك مف اىـ، كالمجتمع بكجو عاـ، مسئكليات قكمية تجاه كؿ مف الفرد، كاألسرةفاإلعالـ عميو 
  .(2013،ةالمعايط)التي تمعب دكران حيكيان في التكعية بالقضايا الصحية
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تمعب كسائؿ اإلعالـ دكران ىامان في حماية المستيمؾ سكاءن مف خالؿ إيصاؿ المعمكمات التكعكية 
ثؿ كجكد مكاد كيماكية  ممة كمتابعتيا مع الجيات المعنية لممستيمؾ الفمسطيني عف طريؽ عرض المشك

قضية إلجراء الفحكصات الناعـ حيث أدل إلى إثارة اللى عجينة الخبز إلعطائيا المممس إ بإضافتيا
صدار القرارات الممزمة بعدـ استخداـ المادة  .(2013،) ماسكا 

المكائمة بيف دكر  اإلعالمييتطمب مف كسائؿ اإلعالـ كالعامميف في حقؿ التثقيؼ كالتكعية كاالتصاؿ 
ت التي تكفر قدرا كبيرا مف المكاد لممؤسسا اإلعالناتاإلعالـ في حماية المستيمؾ كبيف متطمبات 

التجارية عمى مصداقية الرسالة اإلعالمية المكجية  اإلعالنات، كبالتالي يجب أف ال تطغى اإلعالمية
لممستيمكيف كالحيمكلة دكف كقكعيـ في فخ التضميؿ اإلعالني الذم قد يمحؽ بيـ أضرارا صحية 

لمستيمؾ كالتي الخاص بحماية ا 2005( لسنة  21، ككفقا لمحقكؽ التي أكدىا القانكف رقـ ) كاقتصادية
 رشادكا   إعالـمف خالؿ يا المنظمة الدكلية لممستيمكيف تمتقي مع حقكؽ المستيمؾ كما نصت عمي

 .السمككية األنماطيمؾ كحثو عمى المست
ؼ تمارس كسائؿ اإلعالـ بأشكاليا المختمفة )المرئية كالمسمكعة كالمقركءة( دكران مزدكجا في التثقي

 إلىاحتياجاتيـ ك  المستيمكيف كآرائيـ رغباتذة لنقؿ ناف اكفي ككني ،كالتكعية ككشؼ الحقائؽ مف جيو
باشرة أك غير مباشرة مف المنتجة ككؿ مف لو عالقة مالشركات أك  المسؤكليف في مختمؼ أجيزة الدكلة

، بما يحفظ لممستيمكيف حقكقيـ كيجنبيـ مخاطر ما قد يتعرضكف لو مف الغش كالخداع جية أخرل
ضمف ذلؾ تكعية المستيمؾ بأىمية التدقيؽ في مكاصفات كصالحيات السمع  كالتضميؿ.. كيندرج
عمى البائع كالمسكؽ بما في ذلؾ  ، كتأكيد حقكقوشترييا كالخدمات التي يحصؿ عميياكالبضائع التي ي

الجيات المختصة بأم  إبالغتدكيف تاريخ اإلنتاج كاالنتياء كمدة الصالحية بكضكح ،مع ضركرة 
 ة.مخالف
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 المنتج الكطني -5.1.2   
 

أم منتج صناعي كطني تزيد قيمتو "( بأنو 2011لمنتج الكطني) قرار بقانكف  عرؼ القانكف الفمسطيني
%( ، ما لـ ينص عمى خػالؼ ذلػؾ بمكجػب االتفاقيػات 25المضافة الناتجة عف عممية التصنيع عمى )
 ."شأف قكاعد المنشأ كالتي تحدد فييا نسبان أعمىالتي تبرميا السمطة الكطنية الفمسطينية ب

 : بأنو السمع المنتجة في فمسطيف سكاءن كانت زراعية أك صناعية  .فيما عرؼ الباحث المنتج الكطني

 الحككمي في دعـ المنتج المحمي : الدكر -.5.1.21
رة دفع عجمة التنمية مف المعركؼ أف قكاعد حماية المستيمؾ في شتى بمداف العالـ أحد آثارىا المباش

كذلؾ الف رفع مستكل اإلنتاج مف النكاحي الفنية كالبيئية كاالجتماعية يؤدم إلى زيادة  ،لإلنتاج القكمي
يعد قطاع صناعة المكاد  فعمى المستكل المحمي ،ةاألجنبي أك ةسكاء المحميعمى المنتجات الطمب 

بيد أنيا مف أسرع القطاعات نمكان في  ،يفالغذائية كالمنتجات الزراعية مف أقدـ الصناعات في فمسط
فمسطيف ك   ميمان لمغاية لتحقيؽ األمف الغذائي كالحفاظ عميو في  التي تجعؿ مف ىذا القطاع فمسطيف

كمنيا عمى  ،ييصنع في فمسطيف العديد مف أصناؼ المنتجات الغذائية، ك ضركريان لمنمك االقتصادم
ف كمشتقات الحميب كالمحكـ المصٌنعة كالمشركبات كالمعكركنة ك األلبا ،سبيؿ المثاؿ: الحمكيات بأنكاعيا

منتجات الحبكب كاألغذية المعمبة كالزيكت كالمنتجات التقميدية كمنيا عمى كجو الخصكص الطحينة 
تستطيع ىذه المنتجات اف تحؿ محؿ المنتجات كؼ س، ك كغيرىا... الفريكو كالحمص كالحالكة كالزعتر ك 

األجنبية في األسكاؽ يمكف عندئذ اف تنافس السمع الكطنية السمع ك  ،المنافسة ليا تكردة مف الخارجالمس
تسييؿ اكتشاؼ المزايا  ىاخ االستثمار مف ناحية كالعمؿ عمىذا يؤدم إلي تحسيف منك  ،الخارجية

مؾ االبتعاد عف إنتاج السمع التي ال تككف ليا تك  –ثمف اقؿ بجكدة مرتفعة ك  –جة التنافسية لمسمع المنت
زيادة  إليبالتالي مما يساعد عمى إعادة تكزيع المكارد ك  -ثمف اكبربجكدة اقؿ ك  –المزايا التنافسية 
 (.2004التنمية )ماس 

مستمر في سعييا الحثيث لدعـ المنتج المحمي كذلؾ مف خالؿ تكفير البيئة بشكؿ عمؿ الحككمة ت
التعميمات الفنية اإللزامية لممنتجات ك   0112الصناعة لسنة قرار بقانكف التشريعية المناسبة كإصدار 

عطاءات الحككمية إعطاء األفضمية في البذات األكلكية لمقطاع الصناعي كقانكف تشجيع االستثمار 
، كالعمؿ عمى تعزيز ثقة المستيمؾ بالمنتج الكطني كذلؾ مف خالؿ تكجيو حمالت لممنتج الكطني

 .محميتج الإعالمية لتكعية المستيمؾ الفمسطيني بالمن
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مػػف أسػػباب أف اف حصػػة المنػػتج المحمػػي  فػػي  األسػػكاؽ المحميػػة مػػف األغذيػػة منخفضػػة كبينػػت الدراسػػة 
كضػػعؼ الػػكعي بػػالمنتج المحمػػي  نخفػػاض مسػػتكل الثقػػة لممسػػتيمكيفانخفػػاض  الحصػػة السػػكقية ىػػي  ا

ىنطش،مػػػاس   ـإبراىيتيالؾ المنػػػتج الػػػكطني كتػػػأثيره عمػػػى المؤشػػػرات االقتصػػػادية)سػػػإكالتكعيػػػة بأىميػػػة 
2012). 

تعمػػػؿ الحككمػػػة الفمسػػػطينية عمػػػى تبنػػػي عػػػدد مػػػف السياسػػػات االقتصػػػادية التػػػي مػػػف شػػػأنيا حمايػػػة المنػػػتج 
فة إلػػى حمايػػة الػػكطني، كتعزيػػز قدرتػػو التنافسػػية، كتمكينػػو مػػف الكصػػكؿ إلػػى األسػػكاؽ الخارجيػػة، باإلضػػا

المطابقة لممكاصفات الفمسطينية  كغير مف اإلغراؽ بالمنتجات ذات الجكدة المنخفضةاألسكاؽ الفمسطينية 
 خالؿ الجيات الحككمية التالية : كاف لمحككمة دكر في دعـ المنتج الكطني يتضح مفحيث 

 
  االقتصاد الكطنيكزارة  -1

)اإلستراتيجية الكطنية لدعـ  رات لتعزيز المنتج الكطني كأىمياعدة مبادنفذت كزارة االقتصاد الكطني 
  (2012المنتج الكطني 

ىدؼ الى زيادة حصة المنتج الكطني كتعتبر النظرة النمطية السائدة  الذممشركع إنتاجنا:  .1
كاشتمؿ المشركع عمى تعزيز الطابع  ،حكؿ المنتجات االستيالكية كالمنتجات الزراعية الطازجة

لقطاع التركيجي لممنتج الكطني حيث تركز المشركع عمى عدة شركات كليس عمى مستكل ا
 ككؿ.

 
 ؽ الكرامة الكطنية كالتمكيف صندك  .2

تعتبر ىذه المبادرة مف المبادرات اليامة التي تؤدييا الحككمة مف خالؿ كزارة االقتصاد الكطني كشممت 
العديد مف األنشطة التعريفية بمنتجات المستكطنات بيدؼ مقاطعتيا كعدـ التعامؿ معيا كتشريع قرار 

حيث كاف لتمؾ المبادرة األثر االيجابي عمى  ،2010بقانكف حظر كمكافحة منتجات المستكطنات 
 .باؿ عمى المنتج الكطنيالمنتج المحمي كزاد نسبة االق

 -كىذه المبادرة عممت عمى عدة محاكر كىي : رة الكطنية لتعزيز المنتج الكطنيالمباد  .3
 .رفع مستكل الثقة في المجتمع الفمسطيني بالمنتج الكطني 
 لصناعاتة المنتج الكطني كتمكيف ارفع جكد. 
 .إبراـ اتفاقيات شراكة داخمية كخارجية لتركيج المنتج الكطني 
 . تفعيؿ دكر المؤسسات في القطاع العاـ كالخاص لدعـ المنتج الكطني 
 . تطبيؽ مكاصفات الجكدة الفمسطينية كالدكلية 
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 الحككمية عطاءاتالإعطاء أكلكية لممنتج المحمي في -4
الحككمية  عطاءاتالر بإعطاء أكلكية لممنتج المحمي في تـ إصدار قرا 2013مف عاـ  2في شير 

أف األكلكية في العطاءات تككف لممنتج المحمي  كسياسة لتشجيع كدعـ المنتجات المحمية، كينص القرار
ف كاف سعره أعمى كلغاية ما نسبتو  % عف المنتجات المستكردة. ككاف ليذا 15عمى المستكرد حتى كا 

بيف عـ المنتج المحمي حيث أف نسبة المنتج المحمي في العطاءات زادت القرار األثر الكبير عمى د
تقارير االدارة العامة  )% لقطاع الصناعات الغذائية 9نسبة زادت بفي األغذية  2014ك 2013عامي 

 (.لمصناعة
 

بيانيػا اف المنتجات الغذائية الفمسػطينية ممتزمػة بالتعميمػات الفنيػة اإللزاميػة الفمسػطينية مػف حيػث بطاقػة 
فػي حػيف أف المنتجػات االسػرائيمية مخالفػة لتػاريخ الصػالحية  ،كتاريخ صالحيتيا كنسبة المػكاد المضػافة

حيث تتجاكز مٌدة صالحية بعض منتجات الحميب كالسمطات اإلسػرائيمية المػٌدة التػي تحػددىا التعميمػات 
عمػػػػى المنتجػػػػات الغذائيػػػػة  الفنيػػػة اإللزاميػػػػة الفمسػػػػطينية، كمػػػػا أف تػػػاريخ اإلنتػػػػاج لػػػػيس مطبكعػػػػا بكضػػػكح

كمػا ، نسب المحددة في التعميمات الفنيةاإلسرائيمية، كتحتكم عمى نسبة مف المكاد المضافة اعمى مف ال
قامػت المجنػة  فعمػى سػبيؿ المثػاؿاف ثباتية المنتجات الفمسطينية أعمى مف ثباتية المنتجػات االسػرائيمية، 

فمسػطينية بدراسػة مػدل ثباتيػة منتجػات األلبػاف خػالؿ لتكصيؼ االغذية في مؤسسة المكاصفات الالفنية 
سميمة بمدة عشر أياـ زيادةن عف المػدة المقػرة بقيت  الفمسطينية فترة صالحيتيا حيث تبيف بأف المنتجات

بالمكاصفة الفمسطينية ك لـ يطرأ أم تغير عمى جكدتيا، لذلؾ قامت المجنػة بتعػديؿ مػدة صػالحية المػبف 
يكمػػان  لمعديػػد مػػف المصػػانع الفمسػػطينية الممتزمػػة   40يػػـك الػػى  30كالمبنػػة  يكمػػان  30يػػـك الػػى  20مػػف 

األلباف االسرائيمية مخالفة مف حيث عػدـ ذكػر تػاريخ  ، كنظران لككفبمعايير الجكدة كحققت ثباتية المنتج
قامػت الجيػات  االنتاج كتحتكم عمى نسبة مكاد حافظة أعمى مما ىػك مػذككر فػي المكاصػفة الفمسػطينية

بمنػػع  قابيػػة فػػي فمسػػطيف كضػػمانا لممنافسػػة العادلػػة بػػيف المنتجػػات الغذائيػػة الفمسػػطينية كاإلسػػرائيمية،الر 
 .تكزيع المنتجات االسرائيمية المخالفة في االسكاؽ الفمسطينية

  
 كزارة التربية كالتعميـ  -2
ؿ الحمالت التكعكية المنتج الكطني مف خال عمى دعـإف كزارة التربية كالتعميـ تعمؿ منذ زمف طكيؿ   

" خمي  الحمالت حممةىذه  المدرسية كمف في المقاصؼباإلضافة إلى منع دخكؿ المنتجات اإلسرائيمية 
مف خالؿ تكظيؼ اإلذاعة المدرسية كتكزيع  المنتج الكطني لدعـ" البيدر  حراس"كحممة العجمة الدكر " 

 ي باإلضافة دمجيا في المناىج الدراسية.الكطنكالنشرات التكعكية كحماية كتطكير المنتج  البكسترات
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 كزارة الزراعة -3
إف سياسة حماية المنتج الكطني تعكد بالفائدة الكبرل عمي المزارع الفمسطيني فمنع استيراد المنتجات 
الزراعية المماثمة لممنتج الكطني يشجع المزارع عمى االىتماـ بزراعة ىذه المنتجات الف كجكد الحماية 

ضاعؼ مف يمنع استيراد البصؿ قياـ كزارة الزراعة بعمى سبيؿ المثاؿ أف ف ، المزارع يزيد مف دخؿ
منع استيراد المنتجات المزركعة يتـ حماية المنتج الكطني الفمسطيني فالمساحة المزركعة بالبصؿ 

 أكقاتالدجاج كغيرىا في ك  الحبشك محميا منيا مثؿ كقؼ استيراد الجزر كالبصؿ كالبطيخ كالعنب 
 .(2011)مصمح،ةذرك 

 مف القانكف األساسي  21ؽ المادة اف االقتصاد الفمسطيني مبني عمى سياسة السكؽ الحر كذلؾ كف
كجكد حككمة داعمة لمبادئ كالذم يمنح الفرصة لمقطاع الخاص باف يمتمؾ دكران قياديان في ظؿ 

اؽ الخارجية المبرمة مع ، حيث ىنالؾ العديد مف االتفاقيات التجارية الكاضحة لمتصدير لألسك الشراكة
  .كلية في بناء االقتصاد الفمسطينيفمسطيف كفؽ االلتزاـ بتنفيذ افضؿ الممارسات كالمعايير الد

، فاف التحدم ركة في مفاكضات التجارة العالميةاف فمسطيف  قادرة عمى تقكية مركزىا مف خالؿ المشا
، يصمـ إعانات الصادراتمثؿ لمحمي الذم يجب مكاجيتو ىك ضماف حكافز كافية لمقطاع الزراعي ا

التي يمتمؾ مزايا مستيدفة لمنتجي المنتجات الزراعية تعطي ضماف باف اإليرادات ستككف  كيطبؽ بالية
 ، كمف ىذه التسييالت:نسبية حقيقية

كقعت الحككمة الفمسطينية كاالتحاد االكركبي عمى اتفاؽ يقضي   1997ابريؿ  13في  .1
كىك ـك الجمركية كمف تحديد الحصص مف الرس باإلعفاءزراعية صة لممنتجات البمعاممة خا

ات السمكية كالمنتج كاألسماؾ ية  كالمنتجات الزراعية المصنعةيعطي جميع  المنتجات الزراع
 أسكاؽالى  ؿحرية الدخك الضفة الغربية كقطاع غزة  نشأىامكالتي  يككف مف الرسكـ الجمركية 

 مف الرسـك الجمركية.   االتحاد االكركبي  بحيث تككف معفاة

األردف كمصر مع كدكؿ عربية  اليات المتحدة  كمع ركسيا ككندا مع الك  ةالفمسطيني االتفاقات  .2
كنصت عمى تخفيض تدريجي لمضرائب الجمركية كالرسكـ األخرل المفركضة عمى  أخرل

 الكاردات كالتخمص منيا نيائيان.
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 مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية  -4
 
عمؿ مؤسسة المكاصفات الفمسطينية عمى دعـ المنتج الكطني مف خالؿ إصدارىا لشيادة الجكدة ت

كجية مجكدة المنتجات ال ف "ا كتحسيف البيئة اإلنتاجية ليا فإلممصانع الفمسطينية بعد اإلشراؼ عميي
ة لتمؾ الدكلي لممستيمؾ تعتمد في المتطمبات األساسية ليا عمى المكاصفة القياسية الكطنية أك

كىذا يساىـ في تحقيؽ رغبات كمتطمبات المستيمؾ  ،المنتجات
 .( certification-and-http://www.psi.pna.ps/ar/quality")كرضاه

طيني الذم يفي بالمتطمبات تمنح مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية شيادة الجكدة لممنتج الفمس
الغذائية  بالجكدةمنتج الكطني كتعزيز ثقة المستيمؾ، كيعد التزاـ المنتجيف كالتي تعتبر كجكاز سفر لم

يتطمب دخكؿ تمؾ المحميف كدخكؿ األسكاؽ الخارجية، حيث  المستيمكيفتييئة المناخ لجذب ىي 
الفنية الخاصة بالدكلة المصدر ليا، كبالتالي  األسكاؽ التزاـ المنتج الفمسطيني بالمكاصفات كالتعميمات

يمكف المنتج الفمسطيني ك فإف االلتزاـ بجكدة األغذية في فمسطيف بشكؿ يتماشى مع الممارسات الدكلية 
فضمية كما تـ  إعطاء األبسيكلة كيسر دكف كجكد عكائؽ فنية، مف تحقيؽ متطمبات اختراؽ األسكاؽ 

 .يةفمسطيني كالذم يتمتع بشيادة الجكدة الفمسطينعطاءات المركزية  لممنتج الالفي 

حيث أدل االلتزاـ بالقكاعد الفنية مف قبؿ العديد مف المزارعيف كالمصنعيف إلى زيادة الصادرات 
 117 ، حيث ارتفعت مف2015-2011الفمسطينية مف منتجات األغذية الزراعية خالؿ السنكات 

كىك ما يمثؿ  2015يكف دكالر أمريكي في عاـ مم 200إلى  2011الر أمريكي في عاـ مميكف دك 
 )اإلستراتيجيةسنكات الماضيةالخمس ٪ خالؿ 71الزيادة تسجؿ نمك يصؿ ذركة قيمة الصادرات، ىذه 

 (.2018-2014دكلة فمسطيف   –الكطنية لمتصدير 

 

  بالمنتج الكطني  الثقة -.5.1.22
 

كثؽ بو يثؽ إذا المغة العربية تحت كممة ثقة ) يظير معنى الثقة في معجـ: الثقة في المعنى المغكم
 .ائتمنو(

الثقة ىك االعتقاد باف البائع متحفز لمعمؿ لمصمحة المشترم كال يقكـ بأم  -:المعنى االصطالحي
عرفو )مركل، كما  (http://scholar.cu.edu.egتصرؼ يضر المشترم إذا أتيحت لو الفرصة )

بالقياـ  الطرؼ األخر مف حيث تمكنو ( بأنو "ىك الشعكر االيجابي الذم يممكو الفرد تجاه40،2014،
تقبؿ المستيمؾ  كيميؿ الباحث إلى تعريؼ الثقة بأنو مدل رغبةباألعماؿ كاألفعاؿ المتفؽ عمييا "

 .لممنتجات الكطنية

http://www.psi.pna.ps/ar/quality-and-certification
http://scholar.cu.edu.eg/
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قات شخصية مع العمالء كتساب ثقتيـ كبناء عالإف الثقة ىي أمثؿ الطرؽ لمفكز برضا المستيمؾ كا  

، فمثال الكثير مف الشركات تعتمد مدكنات رض البضائع بطرؽ تتسمـ بالشفافية، مف خالؿ عفبائعيكال
كقكاعد كممارسات عممية في تمقي كمعالجة شكاكل المستيمكيف لمكصكؿ الى ثقة المستيمؾ كبالتالي 

افية عممياتو الداخمية أك ما يطمؽ عمييا ربح الثقة، كانو مف غير يعكد بالفائدة أك المنفعة تيجنى مف شف
، ماكأليستر) قيمة  ذاالممكف تقييـ المنتج قبؿ االستيالؾ الفعمي كىذا ما يجعؿ الثقة عامالن 

  .(2003مارس
 

 (2012Benmiled,-Cherif) العكامؿ المؤثرة عمى ثقة المستيمؾ

يمؾ كأحد عناصر التسكيؽ ألىميتو في بناء العالقة بيف اىتمت الشركات المنتجة بعنصر ثقة المست 
 -:ب ثقة المستيمؾالمؤسسة كالمستيمؾ ، كىنالؾ عكامؿ تؤثر عمى كس

 
(  العكامؿ المرتبطة بالمؤسسة كمنيا سمعة المؤسسة كحجميا ) امتداد المؤسسة في األسكاؽ .1

 كخبرتيا .كسمكؾ المؤسسة 
عمى االلتزاـ في الكفاء بكعكده تزيد مف  في قدرة البائعالعكامؿ المرتبطة بالبائع  كىي مرتبطة  .2

حيث تشير اف كجكد صفات مشتركة بيف البائع ثقة المستيمؾ، كتماثؿ البائع كالزبكف 
كالمشترم تعمؿ عمى تطكير العالقات  مع المستيمؾ باإلضافة الى سمكؾ البائع كتعني مدل 

 .ع الزبكفارتباط عالقة البائع م
ة بالمنتج كمنيا المنتج كعالمتو التجارية كتمتعو بعالمة الجكدة كالشيادات العكامؿ المرتبط .3

 تعمؿ عمى زيادة ثقة المستيمؾ .الصحية كاليسب 
لمستقبؿ مبنية عمى االنتاج كفؽ العكامؿ المرتبطة بالمستيمؾ : أم تحديد ثقة المستيمؾ في ا .4

 حقؽ الرضا لديو عممان بأنو كممامنتج معينة بحيث ت عمى صفات ان معتادأذكاقو ككنو تكقعاتو ك 
   زاد الرضا زادت ثقتو بالمنتجات.
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 الدراسات السابقة -2.2
 

أك مؤسسات الحككمية  المؤسساتدكر  تناكلت التي السابقة الدراسات الفصؿ ىذا خالؿ سنتناكؿ
 باألنماط االستيالكية أك ت العالقةذا األخرل الخاصة في تكعية المستيمؾ كالدراسات المجتمع المدني

 التي الطريقة سكاء الدراسة، ىذه في منيا لالستفادة ،االتجاىات االستيالكية نحك المنتج المحمي
 اإلشارة تجدر كمما ،الدراسة أك اإلجراءات أك العكامؿ كاألساليب المستخدمة في التكعية في اعتمدت

كعالقتيا بدرجة الثقة  دكر التكعكم عمى سمكؾ المستيمكييف البمعرفة مدل  المتعمقو الدراسات قمو إليو
في حيف جاءت ىذه الدراسة كركزت عمى الدكر الحككمي التكعكم لممستيمؾ كمدل  ،بالمنتج الكطني

 -تأثير التكعية عمى رفع ثقتو بالمنتج الكطني كتقسـ الدراسات التي تـ تناكليا إلى قسميف :
 

  الدراسات العربية: -1.1.2
 

دراسة  –( " حركة حماية المستيمؾ كدكرىا في نشر الكعي االستيالكي 2012، محمد 
 استطالعية لعينة مف المستيمكيف في مدينة المكصؿ "

 
دراسة حالة مدينة  مف خالؿ كاقع حماية المستيمؾ في العراؽالتعرؼ عمى تيدؼ الدراسة إلى 

ممستيمؾ العراقي كطبيعة حقكقو المكصؿ، كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى الكعي االستيالكي ل
التي تستخدميا في حماية كمستكل تحقيقيا كالتعرؼ عمى ادكار الجيات المعنية كالكسائؿ 

 .المستيمؾ
 

انتيج الباحث المنيجية التحميمية مف خالؿ دراسة استطالعية عمى عينة لممستيمكيف حيث 
ـ تكزيعيا عمى عينة تككنت مف ( كجمع البيانات بكاسطة استبانو ت)مدينة المكصؿ فالعراقيي
 استبانو صالحة لمتحميؿ.  453استمارة ،استرجع منيا 600

 بينت النتائج إف  
يقرؤكف تاريخ الصالحية لممنتج كيتأكدكف مف سالمة العبكة  غالبية األفراد المبحكثيف -

 كزنيا.ك 
 اإلعالنات التجارية بكافة كسائميا ال تعطي معمكمات صادقة عف السمعة -
 .المبحكثيف يفضمكف السعر المرتفع فرادنصؼ األ -
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تعتقد أف األجيزة الرقابية ليست قادرة كفعالة كناجحة في حماية المستيمؾ    -
عيات مجتمع مدني باإلضافة إلى اإلفراد المبحكثيف ليس لدييـ فكرة عف كجكد جم

 .لحماية المستيمؾ
 

 في المحليت المسخهلك مايتح قضايا وحى المسخهلكيه ( احجاهاث 5102) عبيداث ، السزابي، 

 األردن

 

 -:الذراسة إلى  ثهذف

عػف المنػتج، سػالمة  العكامػؿ )مثػؿ معمكمػات التعرؼ عمى اتجاىات المسػتيمكيف نحػك عػدد مػف .1
المنػػتج( المرتبطػػة بقضػػايا المسػػتيمكيف بتفرعاتيػػا المختمفػػة كارتبػػاط الجيػػات الحككميػػة كاألىميػػة 

 بيا.
سػػػػػة مػػػػػف المسػػػػػتيمكيف نحػػػػػك ممارسػػػػػات مقػػػػػدمي السػػػػػمع التعػػػػػرؼ عمػػػػػى اتجاىػػػػػات العينػػػػػة المدرك  .2

 كالخدمات مف التجار عف طرح المنتجات في األسكاؽ المحمية.
 تحديد أكجو القصكر كالضعؼ في أداء األجيزة الرقابية ذات العالقة بمصالح المستيمكيف. .3
اليػان تقديـ مجمكعة مف التكصيات اليادفة إلػى تقكيػة حركػة حمايػة المسػتيمؾ المحميػة كدعميػا م .4

داريا كتشريعيان.  كا 
 

 
 في األردفانتيج الباحث المنيجية التحميمية مف خالؿ دراسة استطالعية عمى عينة لممستيمكيف حيث 
جمع البيانات بكاسطة استبانو تـ تـ ك ككانت كحدة التحميؿ ربات البيكت أك أرباب األسر ( عماف)مدينة 

 استبانو صالحة لمتحميؿ. 750 جع منيااستمارة ،استر  1000تكزيعيا عمى عينة تككنت مف 
 -:بينت النتائج  

تكجد اتجاىات ايجابية لدل المستيمكيف نحك المعمكمات الممصقة عمى بطاقة بياف كشركط  .1
 .ة المنتجات المطركحة  في األسكاؽسالم

نحك اإلعالنات ككف المستيمكيف بحاجة إلى معمكمات  تكجد اتجاىات ايجابية لدل المستيمكيف .2
رارات الشرائية عف المنتجات المطركحة في األسكاؽ بيدؼ تقميؿ درجة المخاطرة في الق كافية

 . المتخذة مف قبميـ
تكجد ثقة عالية لدل المستيمؾ األردني نحك اإلجراءات الحككمية اليادفة لحماية المستيمؾ  .3

 .مستيمؾيف الطكيمة بمجاؿ حماية الكاألنشطة التي تقـك بيا حماية المستيمؾ كخبرة العامم
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( " الدكر الرقابي لجمعية حماية المستيمؾ الفمسطيني عمى السمع االستيالكية 2012،   أبك زنط 
 في السكؽ الفمسطيني"

 
 -ىدفت الدراسة إلى :

التكفؿ بحماية المستيمكيف مف أساليب الغش كالخداع الممارس عمييـ مف طرؼ المنتجيف أك  .1
 .ي إطار العمميات البيعيةلتبادؿ فالكسطاء أثناء إتماـ عمميات ا

االلتػػزاـ بضػػماف حقػػكؽ المسػػتيمكيف المختمفػػة ، كحمػػايتيـ مػػف مختمػػؼ أشػػكاؿ كصػػكر التالعػػب  .2
 .مات التي يحتاجكنيا كيرغبكف فيياالممكف حدكثو في السمع كالخد

ى السػػمع ، كتمكيػػنيـ مػػف الحصػػكؿ عمػػعدة الممكنػػة لفئػػات الػػدخؿ المحػػدكدتػػاميف كتقػػديـ المسػػا .3
 .المستيمؾ عمى خدمات ما بعد البيع، كالضماف الشامؿ لحصكؿ ي يحتاجكنياكالخدمات الت

ف المعمكمػػات التػػي تخػػص تفعيػػؿ التنسػػيؽ كالتعػػاكف مػػع منظمػػات األعمػػاؿ مػػف أجػػؿ تمكينيػػا مػػ .4
 .كالتي قد ال تحتاج لتمؾ المنظمات، نظران لضعؼ قدراتيا في االتصاؿ، المستيمكيف

 
جمع البيانات تـ ك ث كاف مجتمع الدراسة المستيمكيف في طكلكـر حيانتيج الباحث المنيجية التحميمية 

 استمارة. 200تككنت مف  بسيطة  ةعشكائي بكاسطة استبانو تـ تكزيعيا عمى عينة
كبينت نتائج الدراسة إف انو ال يكجد فركقات بيف المتغيرات االجتماعية )الحالة االجتماعية كالعمر( 

ميع المستيمكيف يتأثركف بالدكر الرقابي لجمعية حماية المستيمؾ كمتغير الدخؿ لممستيمكيف حيث إف ج
عمى السمع االستيالكية السيما كاف نتائج الدراسة تشير باف المجتمع الفمسطيني ىك مجتمع ذككرم 
يقكـ بشراء السمع االستيالكية األساسية كىـ اقدر عمى تقييـ دكر المؤسسات الحككمية كمؤسسات 

 اقبة السمع االستيالكية .المجتمع المدني في مر 
 

( " العالقة بيف متطمبات حماية المستيمؾ كمعايير جكدة كسالمة الغذاء كتأثيرىا 2013 محمد ، 
 "في حاالت التسمـ الغذائي

 :ىدفت الدراسة إلى
بناء إطار معرفي يتناكؿ متطمبات حماية المستيمؾ كمعايير جكدة كسالمة الغذاء كأنظمة  .1

 ، كاختبار عالقات االرتباط كالتأثير بينيا. HACCPمـ الغذائي  التمكث البيئي كالتس
بمعايير جكدة  كعدـ االلتزاـمتطمبات حماية المستيمؾ الناتجة عف عدـ تمبية إبراز المشكالت  .2

سمبية عمى  كسالمة الغذاء كال تتخذ اإلجراءات لمحفاظ عمى البيئة لما ليا مف انعكاسات
 .حاالت التسمـ الغذائي

 .اليسب  لضماف سالمة جكدة الغذاء لضكء عمى مدل تطبيؽ نظاـتسميط ا .3
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جميع  كاف مجتمع الدراسةإعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي في دراستو الميدانية ، ك حيث 
فردان، في حيف  400األطباء كالكادر الصحي كالفنييف في دائرة صحة محافظة البصرة كالبالغ عددىـ 

 ةكتـ جمع البيانات بكاسطة استبانو تـ تكزيعيا عمى عينة عشكائيدان، فر  100بمغت عينة الدراسة 
 استبانو صالحة لمتحميؿ.  56 استرجع منيا استمارة،100بسيطة  تككنت مف 

 
 -ككانت نتائج الدراسة كما يمي: 

تعطي المؤسسات الصحية المبحكثة اىتمامان كبيران بمتغير المتطمبات الحككمية ادركان منيا  .1
، كىنالؾ إسياـ فعاؿ في تكفير الشركط الصحية في إنشاء نيفتشريع األنظمة كالقكاألىمية 

 .عامؿ كتطبيؽ أنظمة مراقبة الجكدةالم
تباع األساليب كالممارسات  كعي المستيمؾ  أىمية الصحية المؤسسات تدرؾ .2 نحك الغذاء كا 

ف ية عمى غذاء اإلنساالصحية السميمة ، كأىمية مكاجية أثار التمكث البيئي كانعكاساتو السمب
 .كصحتو

اىتماـ القطاع الخاص بالشركط الصحية كتطبيؽ أنظمة مراقبة الجكدة كسالمة العمميات في  .3
التصنيع فضالن عف تدريب العامميف عمى تداكؿ األغذية مما يسيـ في الحد مف حاالت 

 التسمـ الغذائي. 
ة الغذاء كمتغير التمكث البيئي تبٌنى المؤسسات الصحية المبحكثة لمتغير معايير جكدة كسالم .4

في كمتغيراتو المتمثمة بالتمكث اليكاء كالمياه كالتربة كالتمكث اإلشعاعي بشكؿ كاضح يسيـ 
 .الحد مف حاالت التسمـ الغذائي

 ."( " دراسة تحميمية ألثر الكعى االستيالكي في حماية المستيمؾ2011 الشعيبى كالمالح,
 اإلحساءبمحافظة  لمسمع الغذائية  العالقة بيف الكعى االستيالكيالى دراسة كتحميؿ  حثاالب ىدؼ
بأىمية حماية  اإلحساءبمحافظة كالتعرؼ عمى مدل كعي المستيمؾ حماية المستيمؾ, عمى 

دة منيا في كضع ؿ عمى تطكير كعي المستيمؾ لالستفاالمستيمؾ كمعرفة اىـ العكامؿ التي تعم
 . السياسات

مف خالؿ مقابمة  األكلية، حيث اعتمد الباحث عمى جمع البيانات لكصفيكاستخدـ الباحث المنيج ا
طبقات )أمي  أربععينة عشكائية طبقية كتـ سحب العينة بشكؿ متساكم حيث قسـ العينة عمى 

 .فرد 400ككاف عدد افراد العينة  (  مف محافظة اإلحساء ر فاعمىي،ثانكم ،جامعي ، ماجست

يؤثراف تأثيران كاضحان كايجابيان عمى  مستكل الدخؿك  ألسرةمستكل تعميـ رب ااف كقد أكضحت 
ة الفاسدة اك مستكل الكعي االستيالكي كالذم بدكره يؤدم الى حماية المستيمؾ مف شراء االغذي

 تكجويجب أف  المستيمؾ أف السياسات المتعمقة بحماية الدراسة الى غير صحية، كما أشارت

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6084
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6084
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لتنمية كتثقيؼ المستيمكيف مع التركيز عمى شرائح المجتمع األقؿ دخال كاألدنى في المستكل 
 تشير الىالنتائج  عممان باف المستيمؾ لحماية التعميمي باإلضافة الى أىمية تفعيؿ القكانيف الحالية
 .كجكد فجكة بيف القكانيف القائمة كتطبيؽ ىذه القكانيف

 
 زة"( " كاقع التربية الصحية في مدارس التعميـ الحككمي بمدينة غ2011 الجرباكم، أغا، 

 
التعرؼ عمى كاقع التربية الصحية كدكرىا في التثقيؼ الصحي لمطالب كالمدرسيف  إلى ىدفت الدراسة

 في مدارس التعميـ الحككمي بمدينة غزة.

كاستيدؼ الباحث المنيج الكصفي التحميمي حيث كاف مجتمع البحث مدراس التعميـ الحككمي في 
 129مدرسة حككمية حيث تـ جمع  50البسيطة مف مدينة غزة كتـ إتباع أسمكب العينة العشكائية

 .استبانة مف مشرفي التربية الصحية

ة كبينت بأف المدرسة ليا دكر الدراسة إلى دكر الصحة المدرسية في التثقيؼ الصحي لمطمب أشارت
في تكعية الطالب مف مكاصفات الغذاء السميـ كالتعريؼ بأىمية األمراض الناتجة عف الغذاء  عاؿو 

أك سكء التغذية، كذلؾ مف خالؿ مراقبتيا لألغذية المعركضة في المقاصؼ خكفان مف  الممكث
التسممات الغذائية لمطمبة، حيث تستخدـ المدرسة عدة كسائؿ في التكعية سكاءن في استغالؿ اإلذاعة 
ف المدرسية كعقد المحاضرات كالندكات كعرض األفالـ العممية باإلضافة إلى نشرات تكعكية لمكقاية م

 األمراض.  

 ( "دكر جمعية حماية المستيمؾ في خمؽ الكعي لدل المستيمكيف 2013،المصطفى 
 

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تسػػميط الضػػكء عمػػى الػػدكر الفعػػاؿ الػػذم تقػػكـ بػػو جمعيػػة حمايػػة المسػػتيمؾ السػػكرية 
 ذهىػدكر أسػباب عػدـ اىتمػاـ الحككمػة بػ لحماية المستيمكيف مف الغش كالخداع التسكيقي كالتعػرؼ عمػى

 .دعـ المستيمكيف كخمؽ الكعي لدييـالجمعية في 
اسػػتخدـ الباحػػث أسػػمكب المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي حيػػث كػػاف مجتمػػع البحػػث مػػف جميػػكر المسػػتيمكيف 

 20الذيف يقكمكف في شراء السمع كالخدمات بمختمؼ أنكاعيا في مدينة دمشؽ كمف الفئات العمرية مف 
بطريقة عشكائية مف مكاف كجكد المسػتيمؾ فػي العمالء المستيمكيف  كما فكؽ ، كما تـ اختيار عينة مف

 .صالحة لمتحميؿ 210استمارة ككانت  225قاـ بتكزيع االسكاؽ حيث 
 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6084
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6084
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6084
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6084
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 -نتائج الدراسة :
 كجكد تأثير معنكم بيف دكر جمعية حماية المستيمؾ كعممية خمؽ الكعي لدل المستيمكيف. .1
 أسماء نشر قديـ البرامج التكعكية لممستيمؾ أكقياـ جمعية حماية المستيمؾ بدكر ضعيؼ في ت .2

 – مؤتمرات )ندكات نشاطات عقد خالؿ مف بالمستيمكيف تضر أف يمكف التي الشركات
 .لممستيمكيف ( لتكعية . . . . .كصحؼ مجالت -محاضرات

 .المستيمكيف برأملمشكاكل  ان تعد مياميا غير كاضحة لممستيمؾ كتعد مياميا مكتب .3
ؾ بالجمعية بسبب ضعؼ التكاصؿ مع المستيمؾ كعدـ كجكد تشجيع كافي ضعؼ ثقة المستيم .4

 لممستيمؾ لتقديـ شكاكم،  أدل إلى عدـ الثقة بيا مف قبؿ المستيمؾ. 

 
) FAO ،2017 المعرفة كالتكجيات كالممارسات ")KAP حكؿ السالمة الغذائية لدل المستيمكيف )

 .في الضفة الغربية كقطاع غزة"

تحديد كتحميؿ مستكل معرفة كتكجيات كممارسات األسر الفمسطينية ىدفت الدراسة الى 
( في األمكر المتعمقة بالسالمة الغذائية مف خالؿ تحديد مستكل معرفة KAPالمستيدفة)

(Knowledge المستيمكيف باإلجراءات السميمة المتعمقة بسالمة كصحة االغذية في مختمؼ مراحؿ )
( المستيمكيف تجاه األمكر المتعمقة بالسالمة الغذائية، Attitudes) تداكليا كاستيالكيا، كتحديد تكجيات

كتقييـ مستكل االلتزاـ بقكاعد النظافة كالسالمة الغذائية خالؿ مراحؿ اإلعداد كتناكؿ االغذية، كفحص 
مة المتعمقة بسالمة االجتماعي لألسر عمى إتباع اإلجراءات السمي –مدل تأثير الكضع االقتصادم 

 . ذيةكصحة االغ

عينة ممثمة مف المستيمكيف في اعتمدت الدراسة عمى المنيج  الكصفي التحميمي حيث تـ  مسح اسرم ل
ة الغربية كقطاع غزة  كتـ اختيار عينة األسر عمى أساس التكزيع النسبي لمسكاف في شماؿ كسط الضف

سبية حسب نكع جنكب الضفة الغربية باالضافة الى قطاع غزة كاختيرت العينة حسب األكزاف الن
أسرة  12-10التجمع السكاني ) حضر، ريؼ ، مخيـ ( كفي كؿ تجمع تـ تقسيمو الى كحدات كاختير 

 استمارة. 1135كفؽ آليات العينة العشكائية المنتظمة كتـ جمع 

عشر مجمكعة نقاش بؤرية مع مختمؼ المستيمكيف مكزعة جغرافيان بيف شماؿ كسط  كما تـ عقد اثنتى
لغربية كقطاع غزة بيدؼ القاء الضكء عمى الجكانب الكيفية في معرفة كتكجيات جنكب الضفة اك 

في األقساـ المختمفة  كممارسات المستيمكيف كقد تـ دمج المخرجات بصكرة تكاممية مع التحميؿ الكمي
 .مف الدراسة
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 :يمي ما الدراسة إلييا تكصمت التي النتائج أىـ مف

رسات غير جيدة عندما يقكمكف بشراء ىذه المكاد اف حكالي نصؼ المستيمكيف يتبعكف مما .1
 الغذائية مف أماكف بيع ال تمتـز باإلجراءات السميمة في تخزيف ىذه المكاد.

ىنالؾ نسبة كبيرة مف األسر تشترم األلباف ك االجباف الطازجة مباشرةن مف مربي الثركة  .2
الصحة كالسالمة الحيكانية كبذلؾ يتعرضكف لمخاطر جدية تتمثؿ في محدكدية معايير 

 كاالعتماد عمى خبراتيـ كثقتيـ بمصادر البيع مف مربي األغناـ كالتجار اآلخريف.
معظـ المستيمكيف يعتقدكف انو ليس ميمان فحص تاريخ االنتاج كاالنتياء بالنسبة لممكاد الغذائية  .3

غذية لتكاريخ عند شراء االالجافة ) مثؿ البقكليات( كاقؿ مف نصؼ األسر يدققكف في ىذه ا
 .الجافة

عمى الرغـ مف اف قسـ مف المستيمكيف ال يمتزمكف بإجراءات السالمة  عند التحضير كالطبخ  .4
 .، اال اف الغالبية يتمتعكف باستعداد ايجابي لمثؿ ىذه اإلجراءات لحظة إدراكيا

  نسبة كبيرة مف المستيمكيف ال تيتـ بالتصرؼ السميـ إزاء ظركؼ التخزيف في أماكف الشراء. .5
 .ف بياكثة تراكمية داخؿ األسرة التي نشأف غالبية النساء يعتمدف عمى معارؼ مكر ا .6
اف درجة تكفر المعمكمات لممستيمكيف عف سالمة االغذية غير كافية، فاألسر ال تممؾ  .7

  مصادر مالئمة لممعمكمات التي يمكف الكثكؽ بيا فيما يتعمؽ بسالمة االغذية.

    

ددة لسمكؾ المستيمؾ الفمسطيني في الضفة الغربية تجاه منتجات ("العكامؿ المح2011ابك شنب،  
 " األلباف المحمية كالمستكردة

كاقػػع صػػناعة األلبػػاف الفمسػػطينية كابػػرز المعيقػػات التػػي تكاجييػػا كمعرفػػة عمػػى التعػػرؼ ىػػدفت الدراسػػة 
 سػػمكؾ المسػػتيمؾ كمػػدل رضػػاه عػػف تمػػؾ المنتجات،كمعرفػػة مػػدل اثػػر عناصػػر المػػزيج التسػػكيقي عمػػى

عمػػػػى اتجاىػػػػات القتصػػػػادية كاالجتماعيػػػة كالسياسػػػػية القػػػرار الشػػػػرائي، كدرجػػػػة تػػػأثير الظػػػػركؼ البيئيػػػػة كا
المستيمؾ الفمسطيني حياؿ منتجات األلباف المحمية، لتكفير معمكمات يمكف تكظيفيا لتحسيف في خدمػة 

قابمػػة عمػػى  المنػػتج كالمسػػتيمؾ كالكصػػكؿ إلػػى منتجػػات ذات مكاصػػفات عاليػػة الجػػكدة كبأسػػعار منافسػػة
 .لفمسطيني باستمرارتحقيؽ متطمبات كاحتياجات المستيمؾ ا

إعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي في دراستو الميدانية في تكصيؼ الظكاىر المتعمقة بنظرة حيث 
المستيمؾ حياؿ منتجات األلباف المحمية، ككػاف مجتمػع الدراسػة مػف كافػة األسػر الفمسػطينية فػي الضػفة 

 .450بسيطة  تككنت مف  ةتـ جمع البيانات بكاسطة استبانو تـ تكزيعيا عمى عينة عشكائيك الغربية، 
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 :الدراسة نتائج
 :يمي ما الدراسة إلييا تكصمت التي النتائج أىـ مف

كتصميـ تؤثر المعمكمات الغذائية الممصقة كمدة الصالحية كسمات الجكدة  كالسمعة لممنتج  .1
عمى سمكؾ المستيمؾ عند شراء ، كزف العبكة ، تعدد األحجاـ (المنتج كتغميفة )الظير، التغميؼ

 .األلباف )المحمية كاإلسرائيمية كاألجنبية (
لالعالف تأثير ايجابي عمى السمكؾ الشرائي لممستيمؾ الفمسطيني تجاه منتجات األلباف المحمية  .2

الفئة الحاصمة عمى ، حيث كانت الفئة الشابة ك كتأثير سمبي تجاه منتجات اإلسرائيمية كاألجنبية
 مستكل تعميمي متدني أكثر تأثران باإلعالنات.

يؤثر مكاف المحافظة التي يسكنيا المستيمؾ عمى اإلنفاؽ عمى المنتجات الكطنية كاإلسرائيمية  .3
 كاألجنبية، كما يؤثر الدخؿ الشيرم عمى اإلنفاؽ عمى منتجات األلباف المحمية. 

د شراء منتجات األلباف المحمية، ككف المعرفة تؤثر المعرفة لشخصية عمى المستيمؾ عن .4
 في بناء الثقة بيف المنتج كالمستيمؾ. ان كبير  ان الشخصية تمعب دكر 

 
دراسة تحميؿ البرنامج التفاح –( البرامج الصحية التمفزيكنية كتكعية المستيمؾ 2016شعباف ،  

 .األخضر
يمارسيا اإلنساف في حياتو اليكمية، التي  ةىدؼ الباحث إلى تشخيص السمككيات االيجابية كالسمبي

كمعرفة الدكر الذم يؤديو التمفزيكف في التكعية الصحية لممستيمؾ مف خالؿ تحميؿ المضمكف 
 .لممكضكعات التي يقدميا برنامج التفاح األخضر

إعتمد الباحث المنيج الكصفي في دراستو المسحية، كتحميؿ المضمكف لمعرفة محتكل حيث  
حيث تـ اختيار برنامج  mbc1، ككاف مجتمع الدراسة ىك قناة األخضرح لتفانامج اكمضاميف بر 

كالمككنة مف  ةالتفاح األخضر كتحميؿ المضمكف خالؿ دكرة برامجية لثالثة شيكر مف العينة العشكائي
فئة سمبية )غير  16جابية كفئة اي 14فئة مكزعة عمى  30حمقة ، حيث اشتمؿ المضمكف عمى  12

 .صحية(
 
 -لباحث إلى النتائج التالية :تكصؿ ا 
تساىـ البرامج التمفزيكنية الصحية في تكعية األشخاص بإتباع العادات الغذائية كالسمكؾ الصحي  -1

 االيجابي في حياتيـ لممحافظة صحتو كصحة أفراد األسرة كالمجتمع.
 عمؿ برنامج التفاح األخضر عمى تكضيح الممارسات السمبية كطرؽ تجنبيا. -2
 ـ البرنامج في تقديـ النصائح الصحية بكصفو مف البرامج االرشادية كالتثقيفية التمفزيكنية. ييت -3
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( "مىاقف المسخهلكيه وحصىراحهم للسالمت الغذائيت في دولت اإلماراث 5101،)محمد وآخزون

 العزبيت المخحدة"

 

في  األربعالعرقية  تحديد مكاقؼ كسمككيات كممارسات المستيمكيف لممجمكعات إلىىدفت الدراسة  
، كالتعرؼ عمى العكامؿ الرئيسية األغذية( لسالمة باالنجميزية )امارتييف،عرب،ىنكد،كالمتحدثكفاإلمارات

باإلضافة إلى ة المتعمقة بالسالمة الغذائية . التي تؤثر عمى مكاقؼ المستيمكيف تجاه الممارسات الرئيسي
كجكدتيا  بالنسبة لممستيمكيف في  األغذيةسالمة  المصادر مكثكقية لممعمكمات عف أكثرالتعرؼ عمى 

 .اإلمارات
استخدـ الباحث المنياج الكصفي التحميمي ككاف مجتمع الدراسة يمثؿ المستيمكيف لممجمكعات العرقية 

 ءرؤسا إلىحيث تـ جمع البيانات مف خالؿ استمارة مقابمة مكجية باإلمارات، في مدينة العيف  األربع
حيث بمغت العينة  األربعيث تـ سحب عينة عشكائية طبقية  لممجمكعات  العرقية المعيشية، ح األسر
 استبانة. 485

التسمـ الغذائي كتاريخ الصالحية ىك يقمؽ المستيمكيف  ما أكثر فإلى أ نتائج الدراسة تأشار  
كجكد  فكما تبيالعضكية،  األغذيةالبحث عف  إلىكالمككنات الغذائية مثؿ الككليستركؿ كالسكر إضافة 

  اإلماراتفي  األربعتفاكت في سمكؾ المستيمكيف لمجنسيات 
 .ما يعني بالنسبة لمينكد كيعكد ذلؾ بسبب تدني مستكل التعميـ كالدخؿ أكثرفكاف السعر  .1
كالمؤسسات الحككمية كجمعيات حماية المستيمؾ ىـ  األسرةرب  أف اإلماراتيكفيرل   .2

 .األغذيةالمسؤكلكف عف سالمة 
 . األغذيةاقؿ اىتماما تجاه سالمة  يفياإلماراتكيف مف غير المستيم إف  .3
احتؿ التمفزيكف كاإلذاعة المرتبة األكلى مف حيث المصدر الرئيسي لممعمكمات المكثكقة عف   .4

 .سالمة األغذية كنكعيتيا
الدراسة إلى ضركرة إطالؽ مزيدان مف الحمالت التكعكية لممستيمكيف عبر كسائؿ  أشارت  .5

 مفة كذلؾ لتنكع الجنسيات في االمارات كالذيف يختمفكف في طريقة فيميـاالعالـ المخت
 .لممعمكمات حكؿ السالمة الغذائية

 

  :األجنبيةالدراسات  -2.1.2
(M.Jevsnik,2007)”Consumer awareness of food safety from shopping to eating “ 

غذية في سمكفينيا إثناء شراء المكاد ىدؼ الدراسة لمتعرؼ عمى سمككيات المستيمكيف لسالمة األ
الغذائية كنقميا كتخزينيا فضال عف التعامؿ مع األغذية في المنزؿ كأظيرت الدراسة تغيرات المعرفة 
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ى كعي المستيمكيف لسالمة المتعمقة بسالمة األغذية كذلؾ مف خالؿ دراسة أبعاد مختمفة لمتعرؼ عم
 .األغذية

كتـ جمع المعمكمات  يةحصصىي عينة عينة حميمي حيث كانت الكانتيج الباحث المنيج الكصفي الت
 مستيمؾ 1030عمى مف خالؿ استبانة مقابمة 

تحدث مف التسكؽ إلى أظيرت الدراسة بعض المتغيرات في سالمة األغذية كالمعرفة كالممارسات التي 
دـ  كجكد كعي بشأف كع ،المستيمكيف ليسكا عمى دراية بدكرىـ  في سمسمة السالمة الغذائية أفالطعاـ 

التمكث المتبادؿ كاالفتقار إلى المعرفة فيما يتعمؽ بنظافة اليديف أثناء إعداد الطعاـ كما أشارت الدراسة 
 النساء أكثر تمسكان في بالممارسات الصحية الجيدة لألغذية أكثر مف الرجاؿ.  أفإلى 

 
)Gunes& Tekin,2015)” Consumer awareness and acceptance of irradiated foods 

Results of a survey conducted on Turkish consumers” 

المشعة مف خالؿ دراسة  األغذيةتجاه  األتراؾلتعرؼ عمى مكاقؼ المستيمكيف إلى ا ىدفت الدراسة
 .في اسطنبكؿ  العكامؿ الديمغرافية تأثير

تيمكيف في مدينة اسطنبكؿ حيث المسيمثؿ اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي ككاف مجتمع الدراسة  
تـ إعداد استبانة مقابمة قصيرة مف صفحة كاحدة كجمع البيانات مف خالؿ العمالء في المحالت 

 .استمارة 444الب جامعة ، كتـ جمع التجارية كمكظفيف كط
% كىي اقؿ بكثير 29المشعة  األغذيةبأف نسبة كعي المستيمكيف  في تركيا تجاه  النتائج حيث تبيف

% كعند سماع فؤائد تشعيع األغذية  فقد زاد 72يا في الكاليات المتحدة األمريكية التي تصؿ إلى من
 %. 62مكقؼ المجيبيف  بنسبة 

 

 
) GWANTWA SAMSON,2012)”AWARENESS OF FOOD LABELLING AND USE 

OF THE INFORMATION IN PURCHASING PRE PACKAGED FOOD 

PRODUCTS AMONG CONSUMERS IN ILALA MUNICIPALITY” 

 

بشأف كضع العالمات الغذائية األساسية كعي بيف المستيمكيف التحديد مستكل استيدفت الدراسة في 
حيث برزت كضع المعمكمات التغذكية لممستيمكيف أىمية كبيرة المعبأة مسبقا في بمدية ايالال  لمعبكات

لدييـ نظاـ غذائي خاص أك لدييـ  المفيدة لألشخاص الذيف ف حيث الحالة الصحية كاالحتياجاتم
 .مراض القمب كاألكعية الدمكيةأمراض مثؿ السمنة كالسكرم ك اكؿ صحية ذات الصمة باألغذية كاألمش

المستيمكيف في مجمس بمدية يمثؿ اعتمد الباحث عمى دراسة كصفية مستعرضة ككاف مجتمع الدراسة 
فأكثر، ممف كجدكا لشراء  ان عام 18مارىـ بيف مف تتراكح أعمإيالال في تنزانيا، ككاف افراد العينة 
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األغذية المعبأة مسبقان في محالت السكبر ماركت المختارة في مدينة ايالال 
)أكشكمي،شكبريت،إيماالسيكك،ميؾ كف،كتسف( حيث تـ أسمكب العينة العشكائية البسيطة كجمع 

 .استمارة 208حالت التجارية كشممت البيانات مف خالؿ العمالء في الم
 

: كشػػفت الدراسػػة اف الػػكعي السػػتخداـ الممصػػقات لمعبػػكات المعبػػأة مسػػبقان مػػنخفض بػػيف  نتػػائج الدراسػػة
المسػػػتيمكيف فػػػي بمديػػػة ايػػػالال كقػػػد كجػػػد اف اعمػػػار المسػػػتيمكيف يػػػرتبط ارتباطػػػان كثيقػػػان بػػػالكعي السػػػتخداـ 

ء راران ىي المككنات كانتيا، ككانت المعمكمات األكثر تكجكدة عمى العبكات المعبأة مسبقاالمعمكمات المك 
مى أصحاب المصالح المعنيف تنفيذ ينبغي ع، كتكصؿ الباحث الى انو الصالحية كالمعمكمات التغذكية 

برامج تعميمية تيدؼ إلى إعالـ المسػتيمؾ بأىميػة كضػع المعمكمػات عمػى االعذيػة المعبػأة ، كمػا ينبغػي 
كتفسػػير المعمكمػػات المكجػػكدة عمػػى بطاقػػة عمػػى أصػػحاب السياسػػات تطػػكير دليػػؿ المسػػتيمؾ عمػػى قػػراءة 

 .ئية كالصحية كالمعمكمات التغذكيةالبياف كخاصة المضافات الغذا
 

(Lee ,Park, Yang ,Kim, Soo, 2014)” Improving Consumer Recognition and Awareness 

of Food Additives through Consumer Education in South Korea” 

 
 

كعػػي  مػػفتػػـ التحقيػػؽ  اسػػة إلػػى تقيػػيـ اثػػر تكعيػػة المسػػتيمؾ بالمضػػافات الغذائيػػة، حيػػثىػػدفت الدر  كقػػد
 المستيمؾ كتحميؿ اآلثار التعميمية لتحسيف كعي المستيمؾ مف المضافات الغذائية. 

قبػػػؿ التػػػدخؿ  ةانالمضػػػافات الغذائيػػػة مػػػف خػػػالؿ اسػػػتب تقيػػػيـ كعػػػي المسػػػتيمؾ مػػػففػػػي الدراسػػػة اسػػػتيدفت 
التعميمي لمتحقيؽ في كيفية تأثير ىذا التعميـ عمى فيـ  التدخؿ ما بعد ةانفس االستبكاستخدـ ن ،التعميمي

كػاف العديػد مػف المسػتيمكيف يفتقػركف إلػى معرفػة دقيقػة  كقبػؿ التػدخؿ ،المستيمؾ مف المضافات الغذائيػة
ت تػػػـ تحسػػػيف الػػػكعي بأمػػػاف المضػػػافا الي شػػػعركا بػػػالقمؽ مػػػنيـ. كمػػػع ذلػػػؾ،بالمضػػػافات الغذائيػػػة، كبالتػػػ

 .٪ بعد التعميـ78.6٪ قبؿ التعميـ إلى 33.1الغذائية مف 
مف  تكتـ جمع االستمارا 4090طكلية عمى عينة مف المستيمكيف الفقد استخدـ الباحث الدراسة 

 .ممف شارككا في الدراسة  2782
بة المستيمؾ، كالتعميـ، أشارت نتائج المسح إلى أف الكعي بالمضافات الغذائية تأثر بتجر حيث  
مع التعميـ السميـ، يمكف لممستيمكيف الحصكؿ عمى كعي إيجابي مف المضافات الغذائية، ك  ،المعرفةك 

 كأنكاع مختمفة مف برامج تثقيؼ المستيمؾ ينبغي تكفيرىا.
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 (Susan Turnbull-Fortune*, Neela Badrie,2014( Practice, Behavior, Knowledge and 

Awareness of Food Safety among Secondary & Tertiary Level Students in Trinidad, 

West Indies” 

كانت أىداؼ ىذا البحث ىي تحديد ممارسات كسمككيات كسالمة األغذية كالمعرفة كالكعي لدل طالب 
أثر ك  "، ايجاد نظـ تكعكيةجزر اليند الغربية" Trinidadداخؿ نظاـ التعميـ في الجامعيالتعميـ الثانكم ك 
 تمكف لتعزيز الممارسات الالحقة، كالسمكؾ، كالمعرفة، كالتغييرات الكعي بيف الطالبمكثكؽ بيا 

 .التعميـ اكالتدريب  يا فيماستخدبإعمميف كأكلياء األمكر الم
عة ممف جام أكلىاعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي ككاف مجتمع الدراسة مف طالب الثانكية كسنة 

 205تـ إعداد استبانة كتـ جمع  جزر اليند الغربية" Trinidadفي  18-16تتراكح اعمارىـ مف 
 الجامعات. ٪52.7٪ مف الطالب المدارس الثانكية ك 47.3استمارة ككاف 

 
أف المجيبيف كانكا عمى بينة مف أىمية غسؿ اليديف، كتبريد األغذية نتائج البحث الى  كما أشارت

منفصمة عف األطعمة المطبكخة، كالحفاظ عمى  لدرجات الحرارة المناسبة، كحفظ المكاد الغذائية الخاـ
  كتبريد بقايا الطعاـ.األسطح نظيفة 

كاف لدل الطالب معرفة مسبقة بسالمة األغذية حيث أشار كؿ مف طالب المرحمة الثانكية 
يمارس طمبة التعميـ العالي مف  كما ،سالمة األغذيةفي مجاؿ  يان إلى أنيـ تمقكا تدريبا رسم الجامعيةك 

ئيـ الذككر في المرحمة مستكيات أعمى مف السمككيات كالكعي بسالمة األغذية مف نظرا الذككر
رحمة الثانكية كمع ذلؾ، كاف مستكل ميارات التكعية بسمكؾ الغذاء أعمى بيف اإلناث في الم،  الثانكية

كما أظيرت اإلناث في المرحمة الثانكية ميارات أعمى مف نظيراتيف في ، الذككر فمف زمالئي
 لمرحمة الجامعية. ا

تعزيز الحاجة إلى برامج تعميمية مستمرة لتحسيف ميارات التكعية بسالمة لذلؾ استنتج الباحث الى 
 .مف الطالب األغذية

 
) Suraiya Ishak1 & Nur Faridah M. Zabil,2012) "Impact of Consumer Awareness 

and Knowledge to Consumer Effective Behavior" 

سػػميط الػػكعي كسػػمكؾ المسػػتيمؾ الفعػػاؿ لت ؼ الباحػػث مػػف الدراسػػة لمتحقػػؽ مػػف مػػدل العالقػػة بػػيفاسػػتيد
سػتيمؾ تتسػمـ بالقػدرة عمػى الصػمكد، حمايػة الملة القدرات المطمكبة مف أجؿ خمػؽ بيئػالضكء عمى أكثر 

انػػػػتيج الباحػػػػث المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي حيػػػػث كػػػػاف المجتمػػػػع مػػػػف المسػػػػتيمكيف فػػػػي جكىػػػػكر  حيػػػػث 
في منطقتػيف مػف جكىػكر كىمػا )باسػير  دـ الباحث أسمكب العينة الطبقية،رية ماليزيا  حيث استخبجميك 

فردان   60غكدانغ كىي منطقة صناعية متطكرة  كككتا تينغجي  كىي منطقة الحضر  ككاف  العينة ىي 
 لكؿ منطقة . 30كتمثؿ 
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تيمؾ الفعػاؿ، فػي حػيف يػؤدم عػدـ كقد استنتج الباحث إلػى كجػكد عالقػة كبيػرة بػيف الػكعي كسػمكؾ المسػ

،كاف كدعميػػا ضػػد عمميػػة الغػػش كالخػػداع  الػػكعي إلػػى جيػػؿ كتقميػػؿ القػػدرة الفرديػػة عمػػى حمايػػة حقػػكقيـ
اظيػػر بػػاف المػػدف المتحضػػرة لػػدييا كعػػي أكثػػر مػػف  الػػذمكعػػي المسػػتيمؾ يختمػػؼ إختالفػػان كبيػػران بػػالمكقع 

، قبة  تيدؼ الى خمؽ مجتمع اكثر مسؤكلية  مناطؽ الحضر، كما أشار بأف الكعي ىك بمثابة آلية مرا
التػي تشػدد عمييػا  سػيؤدم الػى رفػع فعاليػة تشػريعات حمايػة المسػتيمؾ كاف رفع مستكل الكعي لممستيمؾ

 .الحككمة حاليان 
 

)Pictas,others (5100 , CONSUMER AWARENESS FOR FOOD SAFETY IN 

TURKEY 

، كؾ المستيمؾ في تركيا محدكدة جداذية القائمة عمى سمف البحكث المتعمقة بسالمة األغتشير الدراسة أ
ف قضايا سالمة األغذية كسمكؾ المستيمؾ تحتك  ىذه حيث ىدفت  اج إلى مزيد مف التحقيؽ في تركياا 

كيف في تحميؿ مكاقؼ كسمكؾ المستيم مف خالؿ إلى المساىمة في القضاء عمى ىذا العجز الدراسة
تحدد العكامؿ المؤثرة عمى مستكل معرفة المستيمكيف بشأف ة إلى ، باإلضافنحك سالمة األغذية أزمير

 .سالمة األغذية كدرجة حساسيتيـ لمفضائح المتعمقة باألغذية

، كتـ اختيار أزميراعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي ككاف مجتمع الدراسة المستيمكيف في 
انات مف خالؿ مقابالت كجيا لكجو مؿء االستب كتـأسرة  385العينة العشكائية الطبقية ككانت العينة 

 .مع المستيمكيف
 النتائج:
كاألسر التي لدييا كبار  أف المستيمكيف الذيف ليس لدييـ الكثير مف المعرفة حكؿ سالمة األغذيةتبيف ب
فضائح بـ أكثر عرضة لمتأثر كىفي المنزؿ يزيد مف حساسية الفضائح الغذائية،  أك األطفاؿ السف
ينبغي  ذلؾل ،عمى بينة مف المخاطر المكجكدة في ىذه المرحمة مف سمسمة اإلنتاج كاليسكنيـ ك الطعاـ

تشمؿ مساعي  بحيث المستيمؾتكعية ت اإلعالمية الرامية إلى تكجيو الحمالعمى الدكائر المختصة 
الفئات ذات الدخؿ المنخفض كالمتكسط كالجماىير ذات  ةخاصزيادة الكعي لدل المستيمكيف 

، ة عمى امتداد سمسمة التسكيؽبكجو خاص معمكمات عف سالمة األغذي كيات التعميمية المنخفضةالمست
القضاء عمى العيكب المكجكدة في تسكيؽ األغذية مف حيث السالمة سيككف ممكنا مف خالؿ  ألف

بشأف مع ازدياد مستكيات المعرفة لممستيمكيف  ،الكفاء بمسؤكليات التحكـ التمقائي مف قبؿ المستيمكيف
سيزداد عدد األشخاص الذيف يتخذكف احتياطات ضد فضائح الطعاـ، كبالتالي سالمة األغذية، 

 .يككف تأثير حمالت رفع الكعي أعمىكس
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 :تعقيػب عمػى الػدراسػات السػابقػةال -3.2.2
 

ىدافيا إف الدراسات السابقة أفادت الباحث كساىمت بشكؿ فعاؿ في تعريؼ مشكمة الدراسة، كتحديد أ
كبيران في تعريؼ متغيرات الدراسة المستقمة كالتابعة باإلضافة إلى اإلستفادة   ان كأىميتيا، كما لعبت دكر 

 .في المنيج البحثي كفي مرحمة إعداد اإلستبانة البحثية
 

كتتميػػز ىػػذه الدراسػػة عػػف غيرىػػا مػػف الدراسػػات بككنيػػا تػػدرس دكر الجيػػات الحككمية)الصحة،االقتصػػاد 
،مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية( في تحقيؽ التكعية لممستيمؾ ـراعة،التربية كالتعمي،الز يالكطن

 لسالمة كجكدة األغذية كانعكاس ذلؾ عمى رفع درجة ثقة المستيمؾ بالمنتج الكطني.
 

 الدراسات السابقة بما يمي: كفي المجمؿ تـ االستفادة مف
 يد أسئمتيا.تحديد مشكمة الدراسة بشكؿ كاضح كدقيؽ، كتحد -
 تحديد أىداؼ الدراسة كأىميتيا. -
 .غيرات الدراسة المستقمة كالتابعةتعريؼ مت -
 تصميـ اإلستبانة الخاصة بالدراسة كتحديد المنيج البحثي التحميمي. -

ما يمي:كتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة ب  
 األغذية كجكدتياالمستيمكيف نحك سالمة كممارسات  سمكؾ تركز ىذه الدراسات عمى دراسة -

 ط الجيات الحككمية كاألىمية بيـ.كارتبا
 عالقة التكعية عمى سمكؾ المستيمؾ. دراسةتركز ىذه الدراسات عمى  -
أىـ العكامؿ التي تعمؿ عمى تطكير كعي المستيمؾ لالستفادة  دراسةتركز ىذه الدراسات عمى  -

ة المستيمؾ كمعايير جكدة بناء إطار معرفي يتناكؿ متطمبات حمايك  ،منيا في كضع السياسات
 .كسالمة الغذاء

 سة عف الدراسات السابقة بما يمي:تختمؼ ىذه الدرا
تركز الدراسة الحالية عمى ثقة المستيمؾ بالمنتج الكطني كمتغير تابع يتأثر بالمتغير المستقؿ  -

 كمف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة تعتبر ىذه الدراسة األكلى التي تناقش الدكر الحككمي
 كتسعى الى ربطيا برفع ثقة المستيمؾ بالمنتج الكطني 

أغمب الدراسات السابقة ركزت عمى دكر جمعية حماية المستيمؾ كالمستيمؾ نفسو في حماية  -
المستيمؾ  كمحددات سمكؾ المستيمؾ كاألنماط االستيالكية كتعتبر ىذه الدراسة امتدادان لمجيد 

المستيمؾ لسالمة كجكدة األغذية كعالقتو برفع  العممي في دراسة الدكر الحككمي في تكعية
 ثقة بالمنتج الكطني.
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 بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة( الفجكة البحثية  1.2)  رقـ جدكؿ

 الدراسات الحالية الفجكة البحثية الدراسات السابقة
ركزت اغمػب الدراسػات السػابقة عمػى دكر 
جمعيػػػة حمايػػػة المسػػػتيمؾ كالكسػػػائؿ التػػػي 

 ستخدميا في نشر الكعي االستيالكيت

لـ تركز الدراسات السابقة عمى مدل 
 الدكر الحككمي في التكعية 

تركػػػػز الدراسػػػػػة الحاليػػػػة عمػػػػػى دكر 
الجيػػػػػػػػات الحككميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي تكعيػػػػػػػػة 
 المستيمؾ لسالمة كجكدة األغذية

ركزت اغمب الدراسات السابقة عمى كعػي 
المسػػػػػتيمؾ لسػػػػػالمة األغذيػػػػػة بنػػػػػاءن عمػػػػػى 

 رفي لممستيمؾ لحماية نفسو. اإلطار المع

لػػػػـ تركػػػػز الدراسػػػػات السػػػػابقة عمػػػػى  
قيػػػاس اثػػػر التكعيػػػة عمػػػى ممارسػػػات 

 المستيمؾ لسالمة األغذية   

تركػػز الدراسػػة الحاليػػة عمػػى معرفػػة 
دكر الجيػػات الحككميػػة فػػي تكعيػػة 
المسػػػػػػػػتيمكييف لمختمػػػػػػػػؼ األعمػػػػػػػػار 

 كالمؤىالت العممية
ركػػػػػػزت اغمػػػػػػب الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة عمػػػػػػى 

اتجاىػػػػػػػػػػات  المسػػػػػػػػػػتيمؾ نحػػػػػػػػػػك  معرفػػػػػػػػػػة 
 المنتجات الكطنية

لػػػػػـ تركػػػػػز الدراسػػػػػات السػػػػػابقة عمػػػػػى  
معرفة دكر التكعية في تحسيف رضا 

 المستيمؾ عف المنتج الكطني 

تركػػز الدراسػػة الحاليػػة عمػػى معرفػػة 
دكر الجيػػات الحككميػػة فػػي تكعيػػة 

  لممنتج الكطني المستيمكييف
ركزت اغمػب الدراسػات السػابقة عمػى دكر 

حمايػػػػػػة المسػػػػػػػتيمؾ فػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ  جمعيػػػػػػة
 الحماية لممستيمؾ

لػػػػػـ تركػػػػػز الدراسػػػػػات السػػػػػابقة عمػػػػػى 
 الدكر التشريعي في التكعية .

تركػػز الدراسػػة الحاليػػة عمػػى معرفػػة 
الػػػػػػػػػدكر التشػػػػػػػػػريعي ذات العالقػػػػػػػػػػة 
بتكعيػػػػػة كتثقيػػػػػؼ المسػػػػػتيمؾ كالتػػػػػي 

 تحقؽ الدعـ لممنتج الكطني.
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 الثالثالفصؿ 
_____________________________________________________ 

 المنيج كاإلجراءات
 

 المقدمة -1.3

تبػػػػػػػعيتنػػػػػػػاكؿ ىػػػػػػػذا الفصػػػػػػػؿ كصػػػػػػػفان لألسػػػػػػػمكب البحثػػػػػػػي  إلجػػػػػػػراء الدراسػػػػػػػة كالػػػػػػػذم يتضػػػػػػػمف مػػػػػػػنيج  المي
كمجتمػػػػػػػػػع كعينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة، أداة الدراسػػػػػػػػػة، صػػػػػػػػػدؽ أداة الدراسػػػػػػػػػة، ثبػػػػػػػػػات أداة الدراسػػػػػػػػػة،  الدراسػػػػػػػػػة،
 اإلحصائية. الدراسة،المعالجةإجراءات 

 
 منيج الدراسة -2.3

حيػث أسػتخدـ الباحػث المػنيج   Mixed Method Research Designالمخػتمط  جمػنيتػـ تطبيػؽ ال
راسػة الكاقػع أك دالػذم يعتمػد عمػى الدراسة ك  ألغراضكذلؾ لمالئمتو ، إلجراء ىذه الدراسةالكمي كالنكعي 
الحككميػػػة لممسػػػتيمؾ لسػػػالمة كجػػػكدة األغذيػػػة كمػػػدل كنكعػػػان كذلػػػؾ بدراسػػػة ظػػػاىرة التكعيػػػة  الظػػػاىرة كمػػػا

دقيقػان  ييػتـ بكصػفيا كصػفان  ة ثقة المسػتيمؾ بػالمنتج الػكطني لكػكف ىػذا المنيػاجانعكاسيا كأثرىا عمى درج
رجػات ارتباطيػا يكضح مقدارىا أك حجميػا كد كمي ككيفي بإعطاء كصؼ كيفيان ككميان عنيا تعبيران  كيعبر

 الباحػػث رمػػنيج المناسػػب كاألفضػػؿ مػػف كجيػػة نظػػكىػػك اللتنبػػؤ بيػػا، ، كتفسػػيرىا، كااألخػػرل مػػع الظػػكاىر
 ىذه الدراسات. لمثؿ
 

 مجتمع الدراسة -3.3

فػػي تكعيػػة المسػػتيمؾ لسػػالمة  ةالمختصػػ ةالحككميػػ ىمػػا جميػػع الكػػكادر يقسػػـ مجتمػػع الدراسػػة إلػػى قسػػميف
مؤسسػػة المكاصػػفات كالمقػػاييس  التربيػػة كالتعمػػيـ، الزراعػػة، ،االقتصػػاد الػػكطني )الصػػحة، كجػػكدة األغذيػػة

)محافظػػػػة راـ اهلل افظػػػػات الكسػػػػطى فػػػػي الضػػػػفة الغربيةالمحجميػػػػع اسػػػػر المسػػػػتيمكيف فػػػػي ك  (الفمسػػػػطينية
ة مػػػػف الجيػػػػات مجتمػػػػع الدراسػػػػ ، فػػػػي حػػػػيف يبمػػػػغ عػػػػددكالبيرة،محافظػػػػة القدس،محافظػػػػة أريحػػػػا كاالغػػػػكار(

كفيمػػػا يتعمػػؽ بمجتمػػػع اسػػػر المسػػتيمكيف تػػػـ دراسػػػة  ،ان فػػرد 405  التكعيػػػة لممسػػػتيمؾالحككميػػة التػػػي تقػػدـ 
غذية، كمدل درجة ثقة المستيمؾ بالمنتج الكطني، نتيجةن لتكعية معرفة كعي المستيمؾ لسالمة كجكدة األ
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، كالتػي شػممت كػؿ األسػر فػي كسػط الضػفة مف قبػؿ الجيػات الحككميػةالمستيمؾ لسالمة كجكدة األغذية 
شرائح الغربية)محافظة راـ اهلل كالبيرة، محافظة القدس، محافظة أريحا كاالغكار( ككف األسرة تمثؿ كافة ال

أسػػرة)الجياز 130883بػػاختالؼ صػػفاتيـ حيػػث يبمػػغ عػػدد االسػػر فػػي المحافظػػات الكسػػطى  االجتماعيػػة
 (.2007المركزم لإلحصاء الفمسطيني،

 
 عينة الدراسة -4.3
 -كىما: قسميف إلى الدراسة عينة قسمت

كيتضػمف المػكظفيف العػامميف فػي مجػاؿ تكعيػة المسػتيمؾ لسػالمة كجػكدة األغذيػة فػي  األكؿ القسػـ .1
التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ، مؤسسػػػػة المكاصػػػػفات  الزراعػػػػة، ككميػػػػة )الصػػػػحة، االقتصػػػػاد الػػػػكطني،الػػػػدكائر الح
الفمسػطينية( حيػث تػـ اختيػار العينػة بإسػتخداـ أسػمكب العينػة العشػكائية العنقكديػة، كذلػؾ  كالمقػاييس

 405بتقسيـ المجتمع إلى طبقات عنقكدية حسب مكاف العمؿ في كزارتيـ، عممان بأف حجـ المجتمع 
العينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادان عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى النظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ، كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكظف

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm))  كمػػػف ثػػػـ تػػػـ اختيػػػار اسػػػتمارة 197  حيػػػث بمغػػػت ،
 -التالي :العينة لكؿ كزارة حسب حجـ المجتمع لدييا بالنسبة كالتناسب كما الجدكؿ 

 حجـ المجتمع لدييا بالنسبة كالتناسب الى:اختيار العينة لكؿ كزارة (1.3جدكؿ رقـ )

 عدد أفراد العينة/طبقة % نسبة العينة عدد أفراد المجتمع/ طبقة الطبقة
 50 25.4 100 كزارة االقتصاد الكطني

 25 12.7 50 كزارة الزراعة
 55 28 120 كزارة التربية كالتعميـ

 53 26.9 108 الصحة كزارة
 14 7 27 مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية 

 197 %100 405 المجمكع 
 

جمػػع بشػػكؿ عنقػػكدم ك اختيػػار العينػػة تػػـ  تحديػػد حجػػـ العينػػة لكػػؿ كزارة  مػػف الػػكزارات المسػػتيدفةكبعػػد 
 (.2.3طبقات المختارة، كذلؾ كما ىك مذككر في الجدكؿ)ال مكظفيالبيانات مف 

 

 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm))%20حيث
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كزارة االقتصاد 
 الكطني

 كزارة الزراعة  كزارة الصحة  كزارة التربية كالتعميـ  مؤسسة المكاصفات 

 مديرية راـ اهلل كالبيرة  مديرية راـ اهلل كالبيرة  مديرية راـ اهلل كالبيرة  مديرية راـ اهلل كالبيرة  مديرية راـ اهلل كالبيرة
 مديرية الخميؿ  مديرية الخميؿ  ديرية الخميؿم  مديرية الخميؿ  مديرية الخميؿ
 مديرية نابمس  مديرية نابمس  نابمسيرية مد  مديرية نابمس  مديرية  نابمس

 مديرية بيت لحـ  مديرية بيت لحـ  مديرية بيت لحـ    مديرية بيت لحـ

 مديرية طكلكـر  مديرية طكلكـر  مديرية طكلكـر    مديرية طكلكـر

 مديرية جنيف  مديرية جنيف  مديرية جنيف    مديرية جنيف

 مديرية قمقيمية  مديرية قمقيمية  مديرية قمقيمية    مديرية قمقيمية

 مديرية القدس  مديرية القدس  مديرية القدس    مديرية القدس

مديرية اريحا   مديرية اريحا كاالغكار    مديرية اريحا كاالغكار
 كاالغكار

 رمديرية اريحا كاالغكا 

 مديرية طكباس  مديرية طكباس  مديرية طكباس    مديرية طكباس

 مديرية سمفيت  مديرية سمفيت  مديرية سمفيت    مديرية سمفيت

 مديرية شماؿ الخميؿ  مديرية شماؿ الخميؿ  مديرية شماؿ الخميؿ    
 مديرية جنكب الخميؿ   مديرية جنكب الخميؿ   مديرية جنكب الخميؿ     
 مديرية يطا   مديرية يطا   يرية يطا مد    
     مدٌرٌة قباطٌة    
مديرية ضكاحي     

 القدس

    

     مدٌرٌة جنوب نابلس    
21  01  22  25  52 

 المصدر: اعداد الباحث
 
 
 

 لمستيمؾالجيات الحككمية لتكعية ا
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 عينة الدراسة  لمحككمة(خصائص افراد 

كانػػػػت العينػػػػة احتماليػػػػة  تػػػػـ االعتمػػػػاد فػػػػي تحديػػػػد عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى عينػػػػة عنقكديػػػػة عشػػػػكائية ك قػػػػد
كافػػػػػػػة عينػػػػػػػة تػػػػػػػـ تكزيػػػػػػػع االسػػػػػػػتبانة عمػػػػػػػى ، ك مػػػػػػػس كزاراتمتناسػػػػػػػبة بحسػػػػػػػب عػػػػػػػدد المػػػػػػػكظفيف فػػػػػػػي خ

عػػػػف  كاإلجابػػػػةاالسػػػػتجابة  إمكانيػػػػةكمػػػػف خػػػػالؿ الزيػػػػارة الميدانيػػػػة لمتأكػػػػد مػػػػف الدراسػػػػة مػػػػف المػػػػكظفيف، 
 اسػػػػػػتبانة،197 الميدانيػػػػػػة عمييػػػػػػا، حيػػػػػػث تػػػػػػـ اسػػػػػػتعادة  المتابعػػػػػػةك  أيػػػػػػة استفسػػػػػػارات مػػػػػػف المػػػػػػكظفيف

 يمي: عينة الدراسة كما كانت خصائصك  استبانة صالحة لمتحميؿ 195كمنيا 
 

 اعمار الموظفين .1

 : تكزيع المكظفيف حسب األعمار(أ.3.3جدكؿ رقـ )
 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر
 0%5. 1 سنو 25اقؿ مف  العمر

 %30.2 59 سنو 35 -26مف 
 %42.1 82 سنو 45-36مف 
 %24.6 48 سنو 55-46 مف

 %2.6 5 56مف  أكثر
 

أظيػػػػػػػرت  نتػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػة أف غالبيػػػػػػػة مػػػػػػػف شػػػػػػػممتيـ الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػف المػػػػػػػكظفيف العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ 
مػػػػػػػف حجػػػػػػػـ  %42.1بنسػػػػػػػبة  سػػػػػػػنو 45-36مػػػػػػػف تكعيػػػػػػػة المسػػػػػػػتيمؾ كانػػػػػػػت أعمػػػػػػػارىـ تتػػػػػػػراكح بػػػػػػػيف 

-46مػػػػػػف ، يميػػػػػػو %30.2بمغػػػػػػت نسػػػػػػبتيـ  سػػػػػػنو 35 -26العينػػػػػػة، فػػػػػػي حػػػػػػيف المػػػػػػكظفيف مػػػػػػف سػػػػػػف 
الػػػػػذيف  سػػػػػنة كالمكظفػػػػػكف 56أعمػػػػػارىـ تزيػػػػػد عػػػػػف الػػػػػذم  مػػػػػا المكظفػػػػػكف، أ%24.6بنسػػػػػبة  سػػػػػنو 55

 .0%5.، %2.6سنة كانت نسبتيـ عمى التكالي   25تقؿ أعمارىـ عف 
كتػػػػػدؿ ىػػػػػذه النتػػػػػائج عمػػػػػى أف غالبيػػػػػة المػػػػػكظفيف الحكػػػػػكمييف العػػػػػامميف فػػػػػي مجػػػػػاؿ التكعيػػػػػة ىػػػػػـ مػػػػػف 

الػػػػػى انػػػػػو قبػػػػػؿ نشػػػػػكء السػػػػػمطة الفمسػػػػػطينية لػػػػػـ يكػػػػػف ىنالػػػػػؾ  كىػػػػػذا يعػػػػػكد 56-26الفئػػػػػة العمريػػػػػة بػػػػػيف 
كبعػػػػد نشػػػػكء السػػػػمطة الفمسػػػػطينية ظيػػػػر حجػػػػـ حيػػػػث كانػػػػت نسػػػػبة الكظػػػػائؼ متدنيػػػػة  عمميػػػػات تكظيػػػػؼ

كبيػػػػػػر مػػػػػػف الكظػػػػػػائؼ امػػػػػػاـ الشػػػػػػباب فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ الكقػػػػػػت كلكػػػػػػف مػػػػػػع مػػػػػػركر الػػػػػػزمف كحػػػػػػدكث األزمػػػػػػات 
، إضػػػػػػافة الػػػػػػى زيػػػػػػادة ظػػػػػػائؼاالقتصػػػػػػادية لمسػػػػػػمطة الفمسػػػػػػطينية بػػػػػػدأت فػػػػػػي سياسػػػػػػة تقمػػػػػػص حجػػػػػػـ الك 
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متطمبػػػػػػات التكظيػػػػػػؼ التػػػػػػي أصػػػػػػبحت تركػػػػػػز عمػػػػػػى الخبػػػػػػرة كحتػػػػػػى يحصػػػػػػؿ الخػػػػػػريج الجػػػػػػامعي عمػػػػػػى 
 عامان.  25 يزيد عفخبرة بحاجة الى العمؿ لعدة سنكات كبذلؾ يككف عمر المكظؼ 

 
 الجنس .2

 حسب جنستكزيع المكظفيف  :.ب(3.3جدكؿ رقـ )
 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر

 %70.3 137 ذكر نسالج
 %29.7 58 أنثى

 
،فػػػػػػي حػػػػػػيف عػػػػػػدد المكظفػػػػػػات العػػػػػػامالت %70.3فػػػػػػردان بنسػػػػػػبة  137بمػػػػػػغ عػػػػػػدد المػػػػػػكظفيف الػػػػػػذككر  

، كتػػػػػػدؿ ىػػػػػػذه النتيجػػػػػػة بػػػػػػأف نسػػػػػػبة كبيػػػػػػرة مػػػػػػف اإلنػػػػػػاث ال %29.7بنسػػػػػػبة  58فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ التكعيػػػػػػة 
ع تقريػػػػر الجيػػػػاز يػػػػذىبف الػػػػى العمػػػػؿ المكتبػػػػي، كىػػػػذه النتػػػػائج تتطػػػػابؽ مػػػػ تعمػػػػؿ كعػػػػدد مػػػػف المكظفػػػػات

الػػػػػذم يشػػػػػير  2016المركػػػػػزم لالحصػػػػػاء الفمسػػػػػطيني حػػػػػكؿ نسػػػػػبة القػػػػػكل العاممػػػػػة لمشػػػػػباب فػػػػػي عػػػػػاـ 
%)تقريػػػػػػر الجيػػػػػػاز المركػػػػػػزم لالحصػػػػػػاء،الربع الرابػػػػػػع 19.3كاإلنػػػػػػاث  % 71.6بػػػػػػأف نسػػػػػػبة الػػػػػػذككر 

2016). 
 

 سنكات الخبرة .3

 حسب سنكات الخبرةتكزيع المكظفيف  :.ج(3.3جدكؿ رقـ )
 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر

 %1.0 2 اقؿ مف سنة عدد سنكات الخبرة
 %13.5 26 سنكات 5مف سنة إلى 

 %20.7 40 سنكات 10إلى  6مف 
 %21.8 42 سنة 15-10أكثر مف 
 %26.9 52 سنة 20-16مف
 %13.0 25 سنة 25-21مف

 %3.1 6 سنة 26أكثر مف
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جيدة  سنكات خبرةلدييـ يف العامميف في مجاؿ تكعية المستيمؾ تشير نتائج الدراسة بأف غالبية المكظف 
بنسبة  سنة 15-10مف  يميو %26.9بنسبةسنة  20-16حيث اعمى نسبة كانت مف لدييـ خبرة مف 

، في حيف كانت %13.0سنة بنسبة 25-21، كمف %20.7بنسبة  سنكات 10-6 كثـ 21.8%
 قؿ نسبة كانت مف لدييـ خبرة اقؿ مف سنة.كا %3.1 سنة ىي  26نسبة خبرات المكظفيف أكثر مف 

سنة حيث يتضح  55-26ما بيف د العينة الذيف كانت اعمارىـ فيكىذا يتكافؽ مع اعمار المكظفيف افرا
متكسطة خبرتيـ كانت  ـباف المكظفيف الذيف أعمارىـ عالية لدييـ سنكات خبرة عالية كالذيف اعمارى

بسبب  قمة االعتمادات المالية الخاصة بالتكظيؼ  1متكسطة كنسبة المكظفيف اقؿ مف سنة ىي %
 .االقتصادية لمحككمة الفمسطينية عااألكض نتيجة
( بانو 2001، 53في زيادة فاعمية التكعية، كقد أشار) الحنيطي، ما ال شؾ فيو أف الخبرة ليا دكره كم

شادية كالزراعية كتقيميا كمما زادت معمكمات المكظؼ الفنية كالزراعية كمياراتو في تخطيط البرامج االر 
كرضاه عف أدائو لعممو ارتفع أداؤه كزادت مقدرتو عمى تكصيؿ كنقؿ المعمكمات الفنية، كيرل الباحث 

المكظؼ التي تعتمد عمى الخبرة العممية  لتي تؤثر عمى نجاح العمؿ التكعكم مؤىالتأف مف العكامؿ ا
 كالعممية.

 
 الدرجة العممية  .4

 حسب الدرجة العممية لممكظفيفالمكظفيف  تكزيع :.د(3.3جدكؿ رقـ )
 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر

 %8.2 16 دبمـك الدرجة العممية
 %67.1 130 بكالكريكس
 %24.7 48 دراسات عميا

 
مف المكظفيف العامميف في تكعية المستيمؾ ىـ مف حممة درجة  %67.1أظيرت نتائج الدراسة أف 

في حيف الحاصميف عمى درجة  %24.7بة مف يحممكف درجة الدراسات العميا البكالكريكس ككانت نس
 .%8.2دبمـك لـ تتجاكز نسبة 

بأف الحد ( شخصية ،كزارة االقتصاد الكطني،مقابمة2018أشار)مدير عاـ حماية المستيمؾ/مارس  كقد
 %8.2اما النسبة األدنى المقبكؿ لمؤىؿ المكظفيف العاممييف في مجاؿ تكعية المستيمؾ ىك بكالكريكس 

 تـ تكظيفيـ قبؿ إدراج الكصفي الكظيفي لمكظفي الخدمة المدنية. كف ميقد لدرجة الدبمـك ىـ مكظفكف
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 المسمى الكظيفي  .5

 حسب المسمى الكظيفيتكزيع المكظفيف  :.ق(3.3جدكؿ رقـ )
 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر

 %45.9 89 مكظؼ المسمى الكظيفي

 

 %14.4 28 رئيس شعبة
 %31.4 61 رئيس قسـ
 %2.6 5 نائب مدير

 %5.7 11 مدير 
مف المكظفيف العامميف في تكعية المستيمؾ ىـ بدرجة مكظؼ يميو  %45.9أظيرت نتائج الدراسة أف 

 %2.6بدرجة مدير ك %5.7كما  %14.4كمف ثـ رئيس شعبة بنسبة  %31.4رئيس قسـ بنسبة 
كما انو بعد  التشكيالت الكظيفية في الكزارات، بأف ذلؾ يتطابؽ معكيشير الباحث بدرجة نائب مدير، 

أشاركا بكجكد رئيس قسـ في كؿ المستيدفة في الدراسة  تلمكزاراالعاميف  االستفسار مف المديريف
مكظفيف  ةالى سبع ةمديرية مف المديريات الفرعية يعمؿ في مجاؿ تكعية المستيمؾ كلديو مف ثالث

بعض االقساـ ال تحتكم عمى شعب كبعضيا يحتكم عمى شعبتيف كبذلؾ عدد حسب حجـ المديرية، ك 
 المكظفيف ككؿ يفكؽ عدد المكظفيف الذيف يحممكف المسميات الكظيفية. 

 
 طبيعة العمؿ .6

 حسب طبيعة العمؿتكزيع المكظفيف  :.ك(3.3جدكؿ رقـ )
 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر

 %10.3 20 التكعية كاالرشاد طبيعة العمؿ
 %63.5 124 الرقابة كالتفتيش كالتكعية

 %6.2 2 التكعية كالمتابعة
 %9.7 19 التكعية كتقديـ خدمات الجميكر

 10.3% 20 غير ذلؾ
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مف المكظفيف العامميف في تكعية المستيمؾ يعممكف في مجاؿ  %63.5أظيرت نتائج الدراسة أف 
التكعية  %9.7غير ذلؾ ك %10.3كعية كاالرشاد ك في الت %10.3الرقابة كالتفتيش كالتكعية ك
 في التكعية كالمتابعة. %6.2كتقديـ خدمات لمجميكر ك 

العاميف في الكزارات المعنية  إجراؤىا مع المديريفو مف خالؿ المقابالت التي تـ كأشار الباحث بان
ـ عمى الرقابة كالتفتيش بالدراسة تبيف بأف المكظفيف العامميف في مجاؿ التكعية غالبيتيـ ينصب عممي

كمكظفي الصحة المدرسية  كيقكمكف بالتكعية بشكؿ ثانكم مثؿ كزارة االقتصاد الكطني ك كزارة الصحة
، في كزارة التربية كالتعميـ السيما كاف جزء مف مكظفي الصحة المدرسية يعممكف في التكعية كالمتابعة

عي كعمميـ ينصب عمى إرشاد المزارعيف لتحسيف كزارة الزراعة فيـ يعممكف باإلرشاد الزرا أما مكظفك
االنتاج سكاءن لإلنتاج الحيكاني اك االنتاج النباتي كيعممكف عمى تكعية المزارعيف لسالمة االغذية بشكؿ 
جزئي فعمميـ ينحصر حسب الكصؼ الكظيفي ليـ بيف التكعية كاالرشاد كالتكعية كالمتابعة كالتكعية 

مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية فعمميـ األساسي ىك  ككظفكتقديـ خدمات الجميكر، اما م
 تقديـ خدمات لمجميكر كالتكعية بشكؿ جزئي.

 
 التفرغ لمعمؿ التكعكم   .7

 حسب التفرغ لمعمؿ التكعكمتكزيع المكظفيف  :.ز(3.3جدكؿ رقـ )
 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر

مدل عممؾ في مجاؿ لمعمؿ 
 التكعية؟

 %23.60 46 غ بشكؿ كامؿ لمعمؿ التكعكممتفر 
 %67.17 131 اعمؿ بشكؿ جزئي

 %9.23 18 ال اعمؿ
 

بشكؿ كامؿ  كفمتفرغمف المكظفيف العامميف في تكعية المستيمؾ  %23.60أظيرت نتائج الدراسة أف 
ال يعممكف في  %9.23كيعممكف في مجاؿ تكعية المستيمؾ بشكؿ جزئي،  %67.17ك لمعمؿ التكعكم

ف في التكعية باف العاممي (مقابمة، 2018التكعية كلكف أشار )المدراء العامكف في الكزارات / مارس 
كعمميـ الرئيسي ىك الرقابة  بشكؿ جزئي ىـ مف المكظفيف الذيف يعممكف في التكعية بشكؿ ثانكم

ممكف في التكعية كاالرشاد ف العايتفرغكف لمعمؿ التكعكم ىـ المكظفك الذيف ف ك المكظف، ك كالتفتيش
الزراعة كالصحة المدرسية كاف المكظفيف الذيف ال يعممكف في التكعية ىـ مف  كالمتابعة مف مكظفي
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اعداد الخطط التكعكية كاإلشراؼ المكظفيف أصحاب الدرجات العميا حيث ينصب عمميـ عمى 
 . مى تنفيذىاكالمتابعة ع

مع النتائج الخاصة بطبيعة عمؿ المكظفيف كالتي تشير بأف ىذه النتائج تتطابؽ كيرل الباحث بأف ذلؾ 
ي يعممكف ف %67.17مف المكظفيف يعممكف في مجاؿ الرقابة كالتفتيش كالتكعية في حيف أف 63.5%

 مجاؿ تكعية المستيمؾ بشكؿ جزئي.
 

 الدخؿ الشيرم .8

 حسب الدخؿ الشيرمتكزيع المكظفيف  :.ط(3.3دكؿ رقـ )ج
 لتكزيع النسبيا التكرار الفئات المؤشر

 %7.2 14 2500اقؿ مف  الدخؿ الشيرم بالشيكؿ
2501-3499 60 31% 
3500-4499 65 33.5% 
4500-5499 39 20.1% 
 %8.2 16 فأكثر 5500

 
بنسػػػػػػبة  -4499 3500يالحػػػػػػظ مػػػػػػف الدراسػػػػػػة بػػػػػػأف غالبيػػػػػػة المػػػػػػكظفيف لػػػػػػدييا دخػػػػػػؿ متكسػػػػػػط تػػػػػػراكح 

 بنسػػػػػػػػػػػػػبة 5499-4500، ثػػػػػػػػػػػػػـ   %31بنسػػػػػػػػػػػػػبة   3499-2501، يميػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػدخؿ مػػػػػػػػػػػػػف 33.5%
ف كالمكظفػػػػػػػػك  %8.2شػػػػػػػيكؿ نسػػػػػػػبتيـ  5500الػػػػػػػذيف دخميػػػػػػػـ يزيػػػػػػػػد عػػػػػػػف  أمػػػػػػػا المكظفػػػػػػػكف، 20.1%

 .%7.2شيكؿ نسبتيـ  2500الذيف دخميـ ال يزيد عف 
كيعػػػػػػػزل الفػػػػػػػرؽ فػػػػػػػي الراتػػػػػػػب بػػػػػػػيف المػػػػػػػكظفيف  الػػػػػػػى عػػػػػػػدد سػػػػػػػنكات الخبػػػػػػػرة )األقدميػػػػػػػة فػػػػػػػي العمػػػػػػػؿ( 

ؿ حيػػػػػػػث اف الميندسػػػػػػػيف كمػػػػػػػكظفي الصػػػػػػػحة لػػػػػػػدييـ باالضػػػػػػػافة الػػػػػػػى المؤىػػػػػػػؿ العممػػػػػػػي كمكػػػػػػػاف العمػػػػػػػ
 ممػػػػػػكف تخصصػػػػػػات عمػػػػػػـك حياتيػػػػػػة، ك مكظفػػػػػػكالػػػػػػذيف يحعػػػػػػالكة تزيػػػػػػد مػػػػػػف ركاتػػػػػػبيـ عػػػػػػف المػػػػػػكظفيف 

 التربية كالتعميـ حصمكا عمى عالكات عممت عمى تحسيف ركاتبيـ. 
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 : عينة المستيمكيفالثاني القسـ .2

كتـ اختيار عدد أفراد العينة بإستخداـ بية لمستيمكيف في كسط الضفة الغر مف أيسر ا عينة تضمف فقد 
أسمكب العينة العشكائية الطبقية كذلؾ بتقسيـ مجتمع الدراسة الى محافظات )راـ اهلل كالبيرة ،القدس، 

أسرة )التعداد العاـ لمسكاف لالحصاء المركزم،  130883عممان بأف حجـ المجتمع ( ا كاغكار اريح
 ادان عمى النظاـ العينة اعتم، كتـ تحديد حجـ (2007

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm)) تـ لذلؾ ك  أسرة 295 العينة  حيث بمغت
 المحافظات بيففي حجـ االسر كبير التشتت الكذلؾ بسبب  كؿ محافظة مفأسرة  100اختيار 

كسب الدقة تـ استخداـ التقسيـ المتناسب الى طبقات بحيث يتـ االفتراض اف المستيدفة بالدراسة كل
 لألسرفي االستقصاءات الكطنية العمـ بأف ىذا االفتراض معقكؿ  التبايف ثابت لجميع الطبقات مع

لكؿ محافظة كثـ إخراج النتائج بطريقة النسبة  جمع االستمارات بشكؿ متساكو تـ لذلؾ  ،المعيشية
استقصاءات األسر المعيشية في البمداف النامية كالبمداف التي تمر ) دد األسر في كؿ محافظةكالتناسب لع

      (.2007اقتصاداتيا بمرحمة انتقالية،
 
 

 عينة الدراسة  المستيمؾ(خصائص افراد 
عمى عينة طبقية عشكائية لمنطقة الكسط حيث  ألسر المستيمكيف تـ االعتماد في تحديد عينة الدراسة

محافظة راـ اهلل ك البيرة، محافظة ) افظات الثالث في منطقة الكسطحاستيداؼ عدد مف االسر لممتـ 
 .استبانة 100( بعدد متساكم لكؿ محافظة ك يساكم األغكارالقدس، محافظة اريحا ك 

بة كمف خالؿ الزيارة الميدانية لمتأكد مف إمكانية االستجا انة عمى كافة عينة الدراسة،تـ تكزيع االستب
كؿ طبقة، "كتعتبر العينة الطبقية عممية جدان لبشكؿ عشكائي كاإلجابة عف أية استفسارات مف االسر، 

 (.2007، طايعفي تقميؿ الخطاء المعيارم لمتقدير اإلحصائي )
 .( استبانة300) استعادة تـ كما 
 
 
 
 
 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm))%20حيث
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 يمي:كما الخاصة بالمستيمكيف عينة الدراسة صفات كانت 
 أعمار المستيمكيف:  .1
 حسب األعمار لمستيمكيف: تكزيع ا.أ (4.3جدكؿ رقـ )

 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر
 العمر
 

 %37.8 113 سنو 25-16مف 
 %23.4 70 سنو 35-26مف 
 %19.4 58 سنو 45-36مف 

 %12.4 37 سنو 55-46
 %4.7 14 سنو 65-56مف 
 %2.3 7 سنو فأكثر 66

 
 سنة، 02-02مف عينة المستيمكيف كانت أعمارىـ بيف  %37.8أظيرت نتائج الدراسة أف 

كانت  %12.4ك ،52-52كانت أعمارىـ مف  %19.4، 52-02كانت أعمارىـ مف  %23.4ك
 22اما مف كانت أعمارىـ  ،سنو 22-22كانت أعمارىـ مف  %4.7، ك سنو 22-52أعمارىـ مف 

 .%2.3فقد شكمكا ما نسبتو  فأكثرسنو 
سنة  35-26عمرية تحتؿ المرتبة األكلى بينما تحتؿ الفئة ال سنة 25 -16ة أف الفئة العمريأم 

سنة، كىذا يظير بأف غالبية المستيمكيف ىـ مف الشباب كىذا  45-36المرتبة الثانية، كالمرتبة الثالثة 
يتكافؽ مع المسكحات اإلحصائية التي ذكرت أف نسبة الشباب في المجتمع الفمسطيني عالية كالتي 

% مف إجمالي السكاف )تقرير 30سنة تشكؿ ما نسبتو  29-15أف الشباب في الفئة العمرية تشير ب
  . (2014الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني،

 
 الجنس لممستيمكيف:   .2
 لمستيمكيف حسب جنستكزيع ا :.ب (4.3جدكؿ رقـ )

 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر
 الجنس
 

 %55.2 165 ذكر
 %44.8 134 أنثى
، كىذا ينسجـ مع اإلحصاءات % إناث44.8% ذككر ك 55.2تبيف أف عينة الدراسة تتككف مف 

الصادرة عف الجياز المركزم لإلحصاء بنسبة الذككر الى اإلناث في المجتمع الفمسطيني، كىذا يعني 
 اف العينة ليا تكزيع طبيعي. 



83 
 

 
 المستكل العممي لممستيمكيف: .3

 لمستيمكيف حسب المستكل العمميا تكزيع :.ج (4.3جدكؿ رقـ )
 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر

 %1.36 4 أمي المستكل التعميمي
 %8.50 25 أساسي 
 %33.67 99 ثانكية عامة 
 %16.32 48 دبمـك 
 %32.65 96 بكالكريكس 
 %7.50 22 دراسات عميا 

 
كيميو  %33.67ية عامة  يشكمكف ما نسبتو تشير بيانات الدراسة بأف المستيمكيف الحاصميف عمى ثانك 

ك الدراسػػات كالتعمػػيـ األساسػػي كمػػف ثػػـ حممػػة الػػدبمـك  %32.65مػػف يحممػػكف درجػػة بكػػالكريكس بنسػػبة 
العميػػػػػا كالمسػػػػػتيمككف األميػػػػػيف ممػػػػػف اليجيػػػػػدكف القػػػػػراءة كالكتابػػػػػة حيػػػػػث كانػػػػػت نسػػػػػبتيـ عمػػػػػى الترتيػػػػػب 

16.32%،8.5%،7.5%،1.36%. 
 نسػػػبة الحاصػػميف عمػػى الثانكيػػة العامػػة كػػػكف العينػػة شػػممت طمبػػة الجامعػػػات ارتفػػاع  كيػػرل الباحػػث بػػأف

لػػػـ يكممػػػكا بعػػػد درجػػػة  درجػػػة الثانكيػػػة ك كطػػػالب الجامعػػػات كىػػػـ فػػػي مرحمػػػة الحصػػػكؿ عمػػػى كالمػػدارس 

 البكالكريكس.

 الحالة االجتماعية لممستيمكيف   .4

 لمستيمكيف حسب الحالة االجتماعيةتكزيع ا :.د(5.5جدكؿ رقـ )
 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر

 %48.0 144 أعزب الحالة االجتماعية
 %47.33 142 متزكج
 3%3.33 10 أرمؿ
 %1.33 4 مطمؽ

 
كىػذا مػا تؤكػده الدراسػة  %48.0عزب( بمغت ما نسبتو نسبة المستيمكيف غير المتزكجيف )يالحظ بأف 

، األرمػػؿ %47.33حػػيف المتػػزكجيف نسػػبتيـ كػػكف غالبيػػة المسػػتيمكيف ىػػـ مػػف الطمبػػة ابنػػاء االسػػر فػػي 
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كىذه النسب مقاربػة مػع النسػب الصػادرة حسػب %1.33،%3.33،كالمطمؽ بمغت نسبتيـ عمى الترتيب
الجيػػػػاز المركػػػػزم لالحصػػػػاء الفمسػػػػطيني لمتعػػػػداد العػػػػاـ السػػػػكاف كالمسػػػػاكف كالمنشػػػػأت)الجياز المركػػػػزم 

 (.0202لالحصاء الفمسطيني،
 

 مكاف السكف لممستيمكيف:    .5

 لمستيمكيف حسب مكاف السكفتكزيع ا :.ق (5.5جدكؿ رقـ )
 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر

 %46.8 140 مدينو مكاف السكف
 %36.1 108 قرية
 %17.1 51 مخيـ

 
، يميػػػػو القريػػػػة بنسػػػػبة %46.8يالحػػػػظ مػػػػف الدراسػػػػة بػػػػاف غالبيػػػػة المبحػػػػكثيف ىػػػػـ مػػػػف المدينػػػػة بنسػػػػبة 

كيػػػػػرل الباحػػػػػث بػػػػػأف ىػػػػػذه النسػػػػػب تتطػػػػػابؽ مػػػػػع تقريػػػػػر ، %17.1نسػػػػػبةكمػػػػػف ثػػػػػـ المخػػػػػيـ ب 36.1%
الجيػػػػػاز المركػػػػػزم لالحصػػػػػاء الفمسػػػػػطيني كالػػػػػذم يشػػػػػير بػػػػػأف نسػػػػػبة سػػػػػكاف الضػػػػػفة القريػػػػػة مػػػػػف المػػػػػدف 

 (.0202المخيمات) تقرير الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني، يميو القرل كثـ
 

 طبيعة العمل للمستهلكين:   .6
 لمستيمكيف حسب طبيعة العمؿاتكزيع  :.ك (5.5جدكؿ رقـ )

 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر
 طبيعة العمؿ

 
 %31.7 95 طالب
 %7.3 22 عامؿ

 %23.0 69 مكظؼ حككمي
 %17.7 53 مكظؼ خاص
 %8.3 25 صاحب مصمحو
 %12.0 36 بدكف عمؿ

 
، %31.7لمطمبة بنسبة يالحظ مف الدراسة بأف طبيعة عمؿ المبحكثيف كانت في المرتبة األكلى 

كمف ثـ مكظؼ خاص كمستيمؾ بدكف عمؿ كصاحب مصمحة  %23.0فالمكظؼ الحككمي بنسبة 
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، كىذا ما تستيدفو %7.3،%8.3،%12.0،%17.7كعامؿ حيث كانت نسبتيـ عمى الترتيب 
 المستيمؾ كاف الدراسة شممت كافة شرائح المجتمع.الدراسة مف التعرؼ عمى اثر التكعية عمى 

 
 الشيرم ألسر المستيمكيف:  الدخؿ .7

 لمستيمكيف حسب الدخؿ الشيرمتكزيع ا :.ز (5.5جدكؿ رقـ )
 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر

الدخؿ الشيرم 
 /بالشيكؿلألسرة

 

 %8.4 24 1499اقؿ مف 
1500-2499 82 28.7% 
2500-3499 87 30.4% 
3500-4499 33 11.5% 
 %21.0 60 فأعمى 4500

 
بنسػػػػػػػبة  3499-2500حػػػػػػػظ مػػػػػػػف الدراسػػػػػػػة بػػػػػػػأف غالبيػػػػػػػة االسػػػػػػػر لػػػػػػػدييا دخػػػػػػػؿ متكسػػػػػػػط تػػػػػػػراكح  يال

، امػػػػػػا االسػػػػػػػر التػػػػػػي دخميػػػػػػا اعمػػػػػػػى %28.7بنسػػػػػػبة   0522-0222، يميػػػػػػو الػػػػػػدخؿ مػػػػػػػف 30.4%
فػػػػػػػػي حػػػػػػػػيف االسػػػػػػػػر التػػػػػػػػي  %11.5بنسػػػػػػػػبة  4499-3500، ثػػػػػػػػـ  %21.0بنسػػػػػػػػبة  5222مػػػػػػػػف 

 .%8.4شيكؿ كانت نسبتيـ  1499دخميا اقؿ مف 
 

 
 يمؾ المسؤكؿ عف المشتريات: المست   .8

 لمستيمكيف حسب المسؤكؿ عف المشترياتتكزيع ا :.م (4.3جدكؿ رقـ )
 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر

ىؿ أنت المسؤكؿ عف 
 المشتريات في المنزؿ؟

 %55.3 166 نعـ
 %44.7 134 ال

 
يعنػػػػػي اف المشػػػػػتريات  مػػػػػف العينػػػػػة يقكمػػػػػكف فػػػػػي التسػػػػػكؽ لألسػػػػػرة ممػػػػػا %55.3يشػػػػػير الجػػػػػدكؿ بػػػػػاف  

 %44.7التنحصػػػػػر فػػػػػي شػػػػػخص كاحػػػػػد فػػػػػي االسػػػػػرة فػػػػػي حػػػػػيف اف نسػػػػػبة مػػػػػف ال يتسػػػػػكقكف لألسػػػػػرة 
 كىـ مف الطمبة كربات البيكت.
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 مكانة المستيمؾ مف األسرة: .9

 لمستيمكيف حسب مكانة المستيمؾ مف األسرةتكزيع ا :.ؽ (5.5جدكؿ رقـ )
 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر

 مف األسرةمكانتؾ 
 

 %30.1 90 رب العائمة
 %18.4 55 ربة منزؿ
 %25.4 76 ابف
 %21.7 65 ابنة

  %4.4  14 غير ذلؾ

 90عمػػى االسػتبانة ىػػك رب االسػرة حيػػث بمػػغ  أجػابكاكانػت اعمػػى نسػبة مػػف المبحػكثيف مػػف االسػر الػػذيف 
كربػػػة  21.7فػػػردان بنسػػػبة % 65، ثػػػـ االبنػػػة 25.4فػػػردان بنسػػبة % 76، يميػػػو االبػػػف 30.1فػػردان بنسػػػبة %
فػي حػيف كانػت  اقػؿ قيمػة لممبحػكثيف ىػي غيػر ذلػؾ حيػث بمغػت  18.4فردان بنسبة % 55المنزؿ بمغت 

  .%4.4فردان بنسبة  14

 تكازف لمبيانات:تحقيؽ ال
تـ استخراج النتائج مف خالؿ احتساب كزف كؿ محافظة بطريقػة النسػبة  مف أجؿ تحقيؽ التكازف لمبيانات

كمحافظػة  70434لعدد األسػر فػي كػؿ محافظػة حيػث كانػت عػدد األسػر فػي محافظػة القػدس كالتناسب 
أسػػػػػػػػرة ) الجيػػػػػػػػاز المركػػػػػػػػزم لإلحصػػػػػػػػاء  7615كمحافظػػػػػػػػة اريحػػػػػػػػا كاالغػػػػػػػػكار  52834راـ اهلل كالبيػػػػػػػػرة 

تـ اعػادة تػكزيف ك بما اف العينة غير مكزكنة فقد مف اجؿ تحقيؽ التكازف لمبيانات ، ك (2007الفمسطيني،
لجميػػع النتػائج بحيػػث تصػػبح نػػات عمػى عنػػكاف المحافظػػة بحسػب عػػدد االسػر فػػي كػػؿ محافظػة اممػؼ البي

 :(5.3)  مكزكنة كما في الجدكؿ
 تحقيؽ التكازف لبيانات االسر حسب تعداد السكاف لألسر في كؿ محافظة :(5.3الجدكؿ رقـ)

 التكزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر
 %40.4 52834 لبيرةمحافظة راـ اهلل كا عنكاف محافظتؾ

 %53.8 70434 محافظة القدس
 %5.8 7615 محافظة اريحا كاالغكار

 .عمى الكزف الجديدد تـ تحميؿ النتائج جميعيا بناءن قك 
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العاميف في الػكزارات ذات العالقػة  يريفتـ اختيار عينة قصدية غير عشكائية مف  المدالقسـ الثالث:  .3
،الزراعة،التربية كالتعميـ،مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية( بالدراسة)الصحة،االقتصاد الكطني

 لإلجابة عمى االستقسارات المتعمقة بنتائج الدراسة. 

 
 أداة الدراسة -5.3

تػػػـ االعتمػػػاد فػػػي جمػػػع البيانػػػات الخاصػػػة بمكضػػػكع الدراسػػػة المتمثػػػؿ فػػػي دكر الحككمػػػة فػػػي رفػػػع كعػػػي  
لؾ برفػع درجػة ثقػة المسػتيمؾ بػالمنتج الػكطني عمػى مصػدريف المستيمؾ لسالمة كجكدة األغذية كعالقة ذ

البيانػػات الثانكيػػة تػػـ تجميعيػػا مػػف األبحػػاث كالدراسػػات فأساسػػيف ىمػػا البيانػػات األكليػػة كالبيانػػات الثانكيػػة، 
)الصحة،االقتصػػػاد الكطني،الزراعة،التربيػػػة كالتعمػػػيـ، مؤسسػػػة المكاصػػػفات الخاصػػػة بالجيػػػات الحككميػػػة 

كالجيػػػػاز المركػػػػزم لإلحصػػػػاء كتقػػػػارير معيػػػػد مػػػػاس كالكتػػػػب كالدراسػػػػات  (،اإلعالـينيةكالمقػػػػاييس الفمسػػػػط
 -مف خالؿ:تـ الحصكؿ عمييا كاديمية المتعمقة بمكضكع الدراسة، في حيف البيانات األكلية األ
 
 الجيػاتالػدكائر لػدل  مر يبيانات النكعية : حيػث تػـ تجميعيػا مػف خػالؿ مقػابالت شخصػية مػع مػدال -1

)الصحة،االقتصػاد الكطني،الزراعة،التربيػة لسالمة األغذيػة  ات العالقة بتكعية المستيمؾذ الحككمية
خاصػػػة ببػػػػرامج لمكصػػػكؿ إلػػػػى المعمكمػػػات ال (كالتعمػػػيـ، مؤسسػػػة المكاصػػػفات كالمقػػػػاييس الفمسػػػطينية

التعػػرؼ عمػػى الكسػػائؿ كاألسػػاليب التكعيػػة انكنيػػة التػػي تػػنص عمػػى التكعيػػة ك القالتكعيػػة كالتشػػريعات 
 تخدمة كالفئات المستيدفة كالمكظفيف العامميف في مجاؿ التكعية.   المس

                           
تـ جمع البيانات الكمية بكاسطة االستمارة التي كزعت عمى المكظفيف الحكػكمييف  -البيانات الكمية: -2

مغرافيػة كسػنكات العامميف في مجاؿ التكعية لمحصػكؿ منيػا عمػى معمكمػات تتعمػؽ فػي متغيػراتيـ الدي
كبرامج التكعية كالفئػة المسػتيدفة لػدييـ ك كسػائؿ التكعيػة المسػتخدمة فػي  الخبرة كمؤىالتيـ العممية،

تػػػػدريبيـ، كطػػػػرؽ حصػػػػكؿ كتزكيػػػػد المػػػػكظفيف بالمعمكمػػػػات التكعكيػػػػة كطػػػػرؽ التكعيػػػػة المسػػػػتخدمة، 
)محافظػة راـ لغربيةباإلضافة إلى تكزيع استبانو عمى األسر المستيمكة في محافظات كسط الضػفة ا

لمحصكؿ عمى معمكمات تتعمػؽ فػي متغيػراتيـ  اهلل كالبيرة، محافظة القدس، محافظة أريحا كاالغكار(
الديمغرافيػػػة كاالجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية كمػػػؤىالتيـ العمميػػػة باإلضػػػافة إلػػػى معرفػػػة اثػػػر التكعيػػػة عمػػػى 
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مػى ثقػتيـ بالمنتجػات المعركضػة سمككيـ،كأفضػؿ الكسػائؿ التكعيػة تػأثيرا لػدييـ كمػدل اثػر التكعيػة ع
  .في األسكاؽ

 
  Test Validity االختبار:صدؽ  -6.3

 :صدؽ المحكميف 1.6.3

االختبار الصادؽ ىك االختبار الذم يقيس ما كضع لقياسو، كقد تحقؽ الباحث مف صػدؽ االختبػار عػف 
ىج كطػػػرؽ طريػػػؽ عػػػرض االسػػػتبانات عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف األسػػػاتذة الجػػػامعيف المتخصصػػػيف فػػػي المنػػػا

، حيػػث قػػامكا بإبػػداء (1رقػػـ) الػػكارد ذكػػرىـ فػػي ممحػػؽ التػػدريس كممػػف يعممػػكف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية
 بعػػػادانتمػػػاء الفقػػػرات الػػػى كػػػؿ بعػػػد مػػػف األات، كمػػػدل أرائيػػػـ كمالحظػػػاتيـ حػػػكؿ مناسػػػبة فقػػػرات االسػػػتبان

بعض الػػػات كتعػػػديؿ لالسػػػتبانة ككػػػذلؾ كضػػػكح الصػػػياغة المغكيػػػة كعميػػو تػػػـ اسػػػتبعاد بعػػػض الفقػػػر  الخمسػػة
 في استبانة المستيمكييف. فقرة  36فقرة  في استبانة المكظفيف، ك 28اآلخر ليصبح عدد الفقرات 

 
 :صدؽ االداة 2.6.3

كيعػػرؼ صػػدؽ االداة عمػػى  ،ككمػػة ك المسػػتيمؾعمػػى إسػػتمارتي الح (validity)تػػـ فحػػص صػػدؽ االداة 
جميػػع المؤشػػرات قػػد تػػـ تصػػميميا مػػف اجػػؿ انػػو قيػػاس المؤشػػر لمػػا ىػػك مصػػمـ لػػو كفػػي ىػػذه الحالػػة فػػاف 

المحافظػػػات الكسػػػطى فػػػي فػػػي  دكر الحككمػػػة فػػػي رفػػػع كعػػػي المسػػػتيمؾ لسػػالمة كجػػػكدة األغذيػػػةفحػػص 
جمػػع خمسػػيف  ذلػػؾ مػػف خػػالؿ ك ،كعالقػػة ذلػػؾ فػػي رفػػع درجػػة الثقػػة فػػي المنػػتج الػػكطني الضػػفة الغربيػػة

كر الثالثة في كؿ استمارة كمػف ثػـ ايجػاد ايجاد متكسط جميع المؤشرات لممحاكتـ  ،استمارة لكؿ استبانة
 51لكػؿ مؤشػر مػع المؤشػر الكمػي كقػد تػـ فحػص  Pearson Correlationمعامػؿ االرتبػاط بيرسػكف 

مػع العمػـ بػأف ىػذه االسػتبانات لػـ تػدخؿ فػي التحميػؿ المسػتيمؾ ك استمارة مف كؿ مف استمارتي الحككمة 
قيمػة حيػث كانػت  تتميػز بمصػداقية جيػدة جػدان  ككمةفي استمارة الح اف جميع األسئمة حيث كجد النيائي

Sig  بينمػػػػا فػػػػي اسػػػػتمارة(4كفػػػػؽ ممحػػػػؽ رقػػػػـ ) 1.15ىػػػػي ذات داللػػػػة معنكيػػػػة اقػػػػؿ مػػػػف لالرتباطػػػػات ، 
ك بالتػالي فقػد تػـ حػذؼ ( 5كفؽ ممحؽ رقـ )مؤشرات ىي غير ذات مصداقية  4فقد تبيف أف  المستيمؾ

 ىذه المؤشرات مف االستبانة، ك ىي: 
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ؤسسػػػػػات الحككميػػػػػة المعنيػػػػػة بتكعيػػػػػة المسػػػػػتيمؾ بتقػػػػػديـ التكعيػػػػػة لممسػػػػػتيمؾ إذا كػػػػػاف تقػػػػػـك الم .1
ىنالػػػػػؾ مػػػػػكاد غذائيػػػػػة غيػػػػػر صػػػػػالحة لالسػػػػػتيالؾ اآلدمػػػػػي ممنكعػػػػػة ك محظػػػػػكرة مػػػػػف التػػػػػداكؿ 

 في المحكر االكؿ ،في األسكاؽ

 في المحكر الثاني األطعمة؟ شراء قبؿ المنتج عمى المتكاجدة البياف بطاقة تقرأ .2
 في المحكر الثاني الطعاـ تناكؿ أك الطعاـ إعداد قبؿ ليديفا بغسؿ أقكـ .3
 بػػػػػػػػالمنتج ثقتػػػػػػػػي زادت الحككميػػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػػات قبػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف المرخصػػػػػػػػة التركيجيػػػػػػػػة الحمػػػػػػػػالت .4

 .في المحكر الثالث الكطني
 

 ثبات األداة -7.3

 :ستبانة المستيمؾإل ثبات األداة -1.7.3

تيػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ معادلػػػػػة )كركنبػػػػػاخ ألفػػػػػا( قػػػػػاـ الباحػػػػػث بالتٌأكػػػػػد مػػػػػف ثبػػػػػات األداة بحسػػػػػاب معامػػػػػؿ ثبا
(، كىػػػػي 0.950كفػػػػؽ معادلػػػػة كركنبػػػػاخ ألفػػػػا ) حيػػػػث بمغػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ الثبػػػػات عمػػػػى الدرجػػػػة الكميػػػػة

 :ممتازة قيمة
 

 لممستيمؾ (: معامؿ كركنباخ ألفا ثبات االستمارة6.3جدكؿ رقـ  
 قيمة ألفا المحاكرعدد  المجاالت

كجكدتيا مف كجية لسالمة األغذية  تكعية المستيمؾ المحكر األكؿ:  برامج
 نظر المستيمكيف

15 0.938 

 0.860 12 سمكؾ المستيمؾ تأثير التكعية عمىمدل  الثاني:المحكر 
 0.910 9 عمى  رفع الثقة بالمنتج الكطني تأثير التكعية الحككميةمدل  الثالث:المحكر 
 0.950 36 المجمكع

 

 
 :ستبانة الحككمةال ثبات األداة -7.3.2

 
بالتٌأكػػػػػد مػػػػػف ثبػػػػػات األداة بحسػػػػػاب معامػػػػػؿ ثباتيػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ معادلػػػػػة )كركنبػػػػػاخ ألفػػػػػا(  ةقػػػػػاـ الباحثػػػػػ

(، كىػػػػي 0.942حيػػػػث بمغػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ الثبػػػػات عمػػػػى الدرجػػػػة الكميػػػػة كفػػػػؽ معادلػػػػة كركنبػػػػاخ ألفػػػػا )
 :ممتازة قيمة
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 لمحككمة  (: معامؿ كركنباخ ألفا ثبات االستمارة7.3جدكؿ رقـ  
 قيمة ألفا محاكرالعدد  المجاالت

 0.890 9 تركز البرامج التكعكية المقدمة مف مؤسستكـ المحكر األكؿ :
 0.872 10 مدل تكفر التشريعات الخاصة بالتكعية  المحكر الثاني :

الثالث: ما ىي الطرؽ كاألساليب التكعية المستخدمة مف قبؿ المحكر 
 المكظفيف في مؤسستؾ؟

9 0.903 

 0.942 28 المجمكع
 

 إجراءات الدراسة -8.3

 -تـ إجراء ىذه الدراسة كفؽ الخطكات اآلتية:

 . إعداد أداة الدراسة بصكرتيا النيائية 
 .تحديد أفراد عينة الدراسة 
 .الحصكؿ عمى مكافقة الجيات ذات االختصاص 
 .قاـ الباحث بتكزيع األداة عمى عينة الدراسة كاسترجاعيا 
 صػػػػػػائيا باسػػػػػػتخداـ الرزمػػػػػػة اإلحصػػػػػػائية لمعمػػػػػػـك إدخػػػػػػاؿ البيانػػػػػػات إلػػػػػػى الحاسػػػػػػب كمعالجتيػػػػػػا إح

 ( .SPSSاالجتماعية)
  اسػػػػتخراج النتػػػػػائج كتحميميػػػػػا كمناقشػػػػتيا كمقارنتيػػػػػا مػػػػػع الدراسػػػػات السػػػػػابقة، كاقتػػػػػراح التكصػػػػػيات

 المناسبة.
 

 :المعالجات اإلحصائية -9.3
دخاليا الى جياز الحاسكب باستخداـ برنامج الرز  مة اإلحصائية بعد تجميع االستبانات تـ ترميزىا كا 

 في تحميؿ البيانات كمف المعالجات اإلحصائية المستخدمة :SPSS) لمعمـك اإلجتماعية )
التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقدير الكزف النسبي  .1

 لفقرات اإلستبانة كالكصؼ اإلحصائي الستجابات عينة الدراسة مف المبحكثيف.
لقياس ثبات األداة كاإلتساؽ الداخمي لفقرات  Alpha-Cronbach)الفا ) –كركنباخ معادلة  .2

 أداة الدراسة.
 .لفحص العالقة بيف محاكر الدراسة (Pearson Correlation Matrix)مصفكفة بيرسكف  .3
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لفحػػػص التكزيػػػع الطبيعػػػي لممؤشػػػرات   Kolmogorov-Smirnov Zاختبػػػار  تػػػـ اجػػػراء   .4
 Non-Parametricي حالػػة كانػػت المؤشػػرات غيػػر المتجانسػػة كفػػ المسػػتخدمة فػػي التحميػػؿ

methods    تػـ اسػتخداـ اختبػارKruskal-WallisTest  لممؤشػرات ذات الفئػات اكثػر مػف
، كفي حػاؿ كانػت لممؤشرات ذات الفئتيف   Mann-Whitney Testتخداـ اختبار كاس فئتيف

 ك ANOVAتػػػػػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ تحميػػػػػػػػػػػػػػػؿ  Paramitric methodالمؤشػػػػػػػػػػػػػػػرات متجانسػػػػػػػػػػػػػػػة 
Independent samples. 
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 الفصؿ الرابع 
______________________________________________________ 

 عرض النتائج كمناقشتيا 
 

" دكر الحككمػػػػة فػػػػي رفػػػػع كعػػػػي المسػػػػتيمؾ  حػػػػكؿيحتػػػػكم ىػػػػذا الفصػػػػؿ عمػػػػى عػػػػرض لنتػػػػائج الٌدراسػػػػة 
  فػػػػػػي فمسػػػػػػطيف كعالقػػػػػػة ذلػػػػػػؾ فػػػػػػي رفػػػػػػع درجػػػػػػة الثقػػػػػػة فػػػػػػي المنػػػػػػتج الػػػػػػكطنية ذيػػػػػػلسػػػػػػالمة كجػػػػػػكدة األغ
كمػػػػػف أجػػػػػؿ تحقيػػػػػؽ ىػػػػذا اليػػػػػدؼ، مػػػػػف خػػػػػالؿ اسػػػػػتجابة  عمييػػػػػا العينػػػػةمتغيػػػػػرات  كبيػػػػاف أثػػػػػر كػػػػػؿ مػػػػػف

ة التػػػػػػػي جمعيػػػػػػػا الباحػػػػػػػث مػػػػػػػف أفػػػػػػػراد عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى األداة، تػػػػػػػـ تحميػػػػػػػؿ البيانػػػػػػػات اإلحصػػػػػػػائيٌ 
 .الميداف

 
  :نتائج اسئمة الدراسة 1.4-

اسػػػػػان لنتػػػػػائج الدراسػػػػػة التػػػػػي تتضػػػػػمف اإلجابػػػػػات عمػػػػػى التسػػػػػاؤالت التػػػػػي كضػػػػػعت اس فيمػػػػػا يمػػػػػي عػػػػػرضه 
اسػػػػتخداـ معيػػػػار مكحػػػػد لإلجابػػػػة عمػػػػى جميػػػػع فقػػػػرات االسػػػػتبانتيف عػػػػدا الجػػػػزء االكؿ حيػػػػث تػػػػـ لمبحػػػػث 

لقػػػػد تػػػػـ اعتمػػػػاد التكزيػػػػع التػػػػالي لمفقػػػػرات فػػػػي كذلػػػػؾ كفػػػػؽ مقيػػػػاس ليكػػػػرت الخماسػػػػي  ،مػػػػف كػػػػؿ اسػػػػتبانة
 :ج النتائج كفقان لمطريقة التاليةعممية تصحيح فقرات أداة الدراسة كاستخرا

 ت الحماسيمقياس ليكر   
 أبدان  نادران  أحيانان  غالبان  دائمان 
5 4 3 2 1 

 
 مستكيات كما في الجدكؿ ادناه: ةكىذا كقد كزعت االكزاف لمفقرات عمى خمس

 مفتاح التصحيح(: 1.4جدكؿ رقـ )                    
 المتكسط الحسابي الدرجة

 1.80-1.0 منخفضة جدان 
 2.61-1.81 منخفضة
 3.42-2.62 متكسطة
 4.23-3.43 عالية

 5.0-4.24 عالية جدان 
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 :النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة االكؿ1.1.4-
 فػػػػػػػي تكعيػػػػػػػة المسػػػػػػػتيمؾ لسػػػػػػػالمة ةيػػػػػػػالحككممػػػػػػػدل دكر الجيػػػػػػػات  مػػػػػػػا :كالػػػػػػػذم يػػػػػػػنص عمػػػػػػػى

 األغذية؟ كجكدة
 دراسة ما يمي:كمف اجؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ 

 
كدة تكعكيػػػػػة متعمقػػػػػة بجػػػػػبػػػػػرامج تقػػػػػدـ  ككميػػػػػة التػػػػػيمجيػػػػػات الحل التكزيػػػػػع النسػػػػػبي دراسػػػػػة -1.4.1.1

 .مف كجية نظر المستيمؾلممستيمؾ  كسالمة األغذية
 :(2.4)رقـ  الجدكؿ

 Total أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما الكزارة ـ

 %100.0 %8.3 %11.3 %24.3 %21.7 %34.4 كزارة االقتصاد الكطني -1

 %100.0 %17.2 %23.5 %29.3 %20.5 %9.4 كزارة الزراعة -2

 %100.0 %7.5 %10.7 %26.0 %24.4 %31.4 كزارة الصحة -3

مؤسسة المكاصفات كالمقاييس  -4
 الفمسطينية 

10.1% 15.8% 27.6% 21.7% 24.8% 100.0% 

 %100.0 %13.3 %16.2 %25.5 %26.2 %18.9 كزارة التربية كالتعميـ العالي -5

 %100.0 %40.5 %26.4 %17.5 %7.9 %7.7 جيات حككمية أخرل -6

 
المتكسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية كاالنحرافػػػػػػات المعياريػػػػػػة كالنسػػػػػػبة  ف اجػػػػػػؿ قػػػػػػراءة الجػػػػػػدكؿ فقػػػػػػد تػػػػػػـ تحميػػػػػػؿكمػػػػػػ

تقػػػػػدـ  لجيػػػػػات الحككميػػػػػة التػػػػػيا لمجػػػػػاؿ لكػػػػػؿ كزارة بحسػػػػػب اسػػػػػتجابة افػػػػػراد عينػػػػػة المسػػػػػتيمؾالمئكيػػػػػة 
راد اسػػػػػػػتجابات أفػػػػػػػكانػػػػػػػت  مػػػػػػػا حسػػػػػػػبلممسػػػػػػػتيمؾ  كدة كسػػػػػػػالمة األغذيػػػػػػػةتكعكيػػػػػػػة متعمقػػػػػػػة بجػػػػػػػبػػػػػػػرامج 

 (3.4)كما في الجدكؿالعينة، مرتبة ترتيباى تنازليا 
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لكؿ كزارة بحسب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية  :(3.4)رقـ الجدكؿ 
 يف.استجابة افراد عينة المستيمك

 المؤشرات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 يةئك النسبة الم المعيارم

درجة 
 التقدير

 االقتصاد الكطني كزارة
 عالية 72.5% 1.28 3.63

 عالية %72.3 1.24 3.62 كزارة الصحة

 متكسطة %64.2 1.29 3.21 كزارة التربية كالتعميـ العالي

 متكسطة %56.3 1.21 2.82 كزارة الزراعة

 متكسطة %52.9 1.28 2.65 مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية 

 منخفضة %43.2 1.25 2.16 جيات حككمية أخرل

 

 احتمػػػػػت المرتبػػػػػة األكلػػػػػى ه الػػػػػى اف كزارة االقتصػػػػػاد الػػػػػكطنييشػػػػػير التحميػػػػػؿ فػػػػػي الجػػػػػدكؿ اعػػػػػالحيػػػػػث 
لجيػػػػػػات الحككميػػػػػػة ا لمجػػػػػػاؿ 72.5بنسػػػػػػبة مئكيػػػػػػة % 3.63بمتكسػػػػػػط حسػػػػػػابي  حيػػػػػػث كانػػػػػػت عاليػػػػػػة

 لممسػػػػتيمؾ بحسػػػػب اسػػػػتجابة افػػػػراد العينػػػػة، تمييػػػػاكدة كسػػػػالمة األغذيػػػػة تكعكيػػػػة بجػػػػبػػػػرامج تقػػػػدـ  التػػػػي
، أمػػػػػػػػػػا كزارة الزراعػػػػػػػػػػػة كمؤسسػػػػػػػػػػة المكاصػػػػػػػػػػػفات كزارة الصػػػػػػػػػػحة كمػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػـ كزارة التربيػػػػػػػػػػة ك التعمػػػػػػػػػػػيـ

فػػػػي حػػػػيف الجيػػػػات الحككميػػػػة االخػػػػرل كانػػػػت بنسػػػػبة  كالمقػػػػاييس الفمسػػػػطينية فكانػػػػت بنسػػػػبة متكسػػػػطة
 .43.2كبنسبة مئكية% 2.16منخفضة بمتكسط حسابي 

يػػػػػات الحككميػػػػػة، كىػػػػػذا مػػػػػا تبػػػػػيف مػػػػػف يػػػػػرل الباحػػػػػث اف عمميػػػػػة التكعيػػػػػة مشػػػػػتركة كتكامميػػػػػة بػػػػػيف الج
خػػػػػػالؿ النتػػػػػػائج التػػػػػػي تشػػػػػػير بػػػػػػاف دكر الجيػػػػػػات الحككميػػػػػػة تػػػػػػراكح بػػػػػػيف جيػػػػػػد كمتكسػػػػػػط كمػػػػػػف خػػػػػػالؿ 

كػػػػػؿ جيػػػػػة لػػػػػدييا ميػػػػػاـ كأكلكيػػػػػات فػػػػػي العمػػػػػؿ رامج المقدمػػػػػة لمجيػػػػػات الحككميػػػػػة، ك االطػػػػػالع عمػػػػػى البػػػػػ
ف بحيػػػػث مختمفػػػػة عػػػػف الجيػػػػة االخػػػػرل كيمكػػػػف تحسػػػػيف ىػػػػذه البػػػػرامج مػػػػف خػػػػالؿ  تخصػػػػيص مػػػػكظفي

فػػػػػرغيف بشػػػػػكؿ كامػػػػػؿ لمعمػػػػػؿ التكعػػػػػكم، فقػػػػػد كانػػػػػت أعمػػػػػى قيمػػػػػة لػػػػػكزارة االقتصػػػػػاد الػػػػػكطني تم يككنػػػػػكا
كجػػػػػكد البػػػػػرامج التكعكيػػػػػة ك كذلػػػػػؾ نتيجػػػػػة كجػػػػػكد المػػػػػكظفيف المختصػػػػػيف فػػػػػي التصػػػػػنيع الغػػػػػذائي لػػػػػدييا 

العمػػػػػؿ مػػػػػع الخاصػػػػػة بالجمعيػػػػػات النسػػػػػكية كطػػػػػالب المػػػػػدارس كالتجػػػػػار كمتػػػػػداكلي االغذيػػػػػة باالضػػػػػافة 
كيعػػػػزل الباحػػػػث ذلػػػػؾ  ف أدنػػػػى قيمػػػػة كانػػػػت لمجيػػػػات الحككميػػػػة االخػػػػرلجيػػػػات الشػػػػريكة فػػػػي حػػػػيف أال

الخمسػػػػػػػة مكضػػػػػػػكع الدراسػػػػػػػة كأمػػػػػػػا جػػػػػػػكدة االغذيػػػػػػػة يقتصػػػػػػػر فػػػػػػػي الػػػػػػػكزارات بػػػػػػػأف التكعكيػػػػػػػة لسػػػػػػػالمة ك 
يكػػػػػكف مػػػػػف خػػػػػالؿ تنفيػػػػػذ مشػػػػػاريع تنمكيػػػػػة فػػػػػي التصػػػػػنيع الغػػػػػذائي ضػػػػػئيؿ ك الػػػػػكزرات االخػػػػػرل  دكرىػػػػػا 
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 التنسػػػػػػيؽ مػػػػػػع كتعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تكعكيػػػػػػة المسػػػػػػتيمؾ لممنتفعػػػػػػيف مػػػػػػف خػػػػػػالؿماعيػػػػػػة كػػػػػػكزارة التنميػػػػػػة االجت
الجيػػػػػػػػػات الحككميػػػػػػػػػة المختصػػػػػػػػػة)كزارة االقتصػػػػػػػػػاد الػػػػػػػػػكطني، كزارة الصػػػػػػػػػحة، كزارة التربيػػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػػيـ، 

   كزارة الزراعة، مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية(.   
االدارة ( بػػػػػأف مقابمػػػػػة، االقتصػػػػػاد الػػػػػكطني ،كزارةاإلدارة العامػػػػػة لحمايػػػػػة المسػػػػػتيمؾ )مػػػػػدير عػػػػػاـ كأشػػػػػار

كالتأكػػػػػػػد مػػػػػػػف مػػػػػػػدل مػػػػػػػى ضػػػػػػػمف سػػػػػػػالمة المنتجػػػػػػػات الغذائيػػػػػػػة، العامػػػػػػػة لحمايػػػػػػػة المسػػػػػػػتيمؾ تعمػػػػػػػؿ ع
مطابقتيػػػػػػا لممكاصػػػػػػفات الفمسػػػػػػطينية كالتعميمػػػػػػات الفنيػػػػػػة اإللزاميػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الرقابػػػػػػة الدكريػػػػػػة عمػػػػػػى 

ث تنفيػػػػػذ الحمػػػػػالت اإلعالميػػػػػة االسػػػػػكاؽ التجاريػػػػػة باالضػػػػػافة الػػػػػى أعمػػػػػاؿ تكعيػػػػػة المسػػػػػتيمؾ مػػػػػف حيػػػػػ
ؼ كافػػػػػػة شػػػػػػرائح فػػػػػػي الصػػػػػػحؼ كالمجػػػػػػالت كمحطػػػػػػات التمفػػػػػػزة كالمحاضػػػػػػرات كالنػػػػػػدكات التػػػػػػي تسػػػػػػتيد

مػػػػػػف طػػػػػالب المػػػػػػدارس كالجامعػػػػػػات كالجمعيػػػػػات النسػػػػػػكية كالمخيمػػػػػػات الصػػػػػػيفية المجتمػػػػػع الفمسػػػػػػطيني 
المسػػػػػتيمؾ  تقػػػػػـك االدارة العامػػػػػة لحمايػػػػػةكمػػػػػا  ،كعامػػػػػة النػػػػػاس كلمكصػػػػػكؿ الػػػػػى كافػػػػػة شػػػػػرائح المجتمػػػػػع

اسػػػػػػػػػػتيداؼ طػػػػػػػػػػالب المػػػػػػػػػػدارس  مسػػػػػػػػػػاعدة فػػػػػػػػػػيي بالمػػػػػػػػػػع كزارة التربيػػػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػػالبالتعػػػػػػػػػػاكف 
كلػػػػػػإلدارة العامػػػػػػة خطػػػػػػط تكعكيػػػػػػة لمجيػػػػػػات المسػػػػػػتيدفة كلػػػػػػدييا كػػػػػػكادر متخصصػػػػػػة فػػػػػػي  ،كالجامعػػػػػػات

ىنالػػػػؾ الكثيػػػػر مػػػػف المعيقػػػػات كلكػػػػف  سػػػػالمة االغذيػػػػة سػػػػاعدت بػػػػاف تكػػػػكف دكر الػػػػكزارة بمسػػػػتكل جيػػػػد
نقػػػػػػص الكػػػػػادر الػػػػػكظيفي، كعػػػػػدـ التخصصػػػػػػية رفػػػػػع النسػػػػػبة الػػػػػػى مسػػػػػتكل أفضػػػػػؿ كىػػػػػي التػػػػػي تعيػػػػػؽ 

 كالتفرغ لمعمؿ التكعكم،عدـ تكفير المكازنات المالية لتغطية الحمالت التكعكية.
كأشػػػػػار )مػػػػػدير صػػػػػحة البيئػػػػػة، كزارة الصػػػػػحة ،مقابمػػػػػة( بػػػػػاف دكر كػػػػػادر صػػػػػحة البيئػػػػػة كالميػػػػػاـ الممقػػػػػى 

غذيػػػػػة )المحميػػػػػة كالمسػػػػػتكردة( كسػػػػػحب عينػػػػػات كفحصػػػػػيا عمػػػػػى عػػػػػاتقيـ كبيػػػػػرة مػػػػػف حيػػػػػث مراقبػػػػػة اال
مخبريػػػػػا كمراقبػػػػػة االغذيػػػػػة المدعمػػػػػة كالرقابػػػػػة عمػػػػػى الميػػػػػاه كالمكػػػػػاره الصػػػػػحية كتشػػػػػارؾ فػػػػػي الحمػػػػػالت 

نقػػػػص الكػػػػادر كعػػػػدـ كجػػػػكد شػػػػعبة مختصػػػػة  اجػػػػة كمػػػػف المعيقػػػػات التػػػػي تكاجييػػػػايػػػػة حسػػػػب الحك التكع
 متفرغيف لمعمؿ التكعكم.في التكعية في كؿ قسـ بحيث تعمؿ عمى ايجاد مكظفيف 

( بػػػػػػػأف نسػػػػػػػبة التكعيػػػػػػػة مقابمػػػػػػػة،، كزارة التربيػػػػػػػة كالتعميـصػػػػػػػحة المدرسػػػػػػػية)مػػػػػػػدير عػػػػػػػاـ ال أشػػػػػػػارفيمػػػػػػػا 
ميمػػػػػػػة عمػػػػػػػؿ الكػػػػػػػادر ال  جيػػػػػػػدة ال سػػػػػػػيما كاف التربيػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػيـلمػػػػػػػكظفي التثقيػػػػػػػؼ الصػػػػػػػحي لػػػػػػػكزارة 

، مة الصػػػػحيةسػػػػاليػػػػة فقػػػػط كلكػػػػف الػػػػى كافػػػػة مجػػػػاالت التكعيػػػػة الطػػػػالب لسػػػػالمة االغذتقتصػػػػر عمػػػػى 
ة المدرسػػػػػية تتمثػػػػػؿ فػػػػػي نقػػػػػص الكػػػػػادر ف ىنالػػػػػؾ معيقػػػػػات كبيػػػػػرة لػػػػػإلدارة العامػػػػػة لمصػػػػػحكأضػػػػػاؼ بػػػػػأ
كػػػػػذلؾ ضػػػػػغط المنيػػػػػاج الدراسػػػػػي كلػػػػػيس لػػػػػدييـ القػػػػػدرة عمػػػػػى تغطيػػػػػة كافػػػػػة مػػػػػدارس الػػػػػكطف ك الػػػػػكظيفي 
تعمػػػػػػؿ االدارة العامػػػػػػة لمتغمػػػػػػب عمػػػػػػى الػػػػػػنقص مػػػػػػف خػػػػػػالؿ إرسػػػػػػاؿ نشػػػػػػرات تكعكيػػػػػػة الػػػػػػى ك ، لمطػػػػػػالب
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 رس لتكعيػػػػة الطػػػػالب مػػػػف خػػػػالؿ تخصػػػػيص سػػػػاعات معينػػػػة باالضػػػػافة الػػػػى التعػػػػاكف مػػػػعكافػػػػة المػػػػدا
( لمقيػػػػػػػػػػػاـ القتصػػػػػػػػػػػاد الػػػػػػػػػػػكطني، مؤسسػػػػػػػػػػػة المكاصػػػػػػػػػػػفات، االجيػػػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػػػريكة )الصػػػػػػػػػػػحة، الزراعػػػػػػػػػػػة

طػػػػػػرح دركس بمحاضػػػػػػرات كأنشػػػػػػطة تكعكيػػػػػػة  تشػػػػػػمؿ جميػػػػػػع المػػػػػػدارس، كمػػػػػػا قامػػػػػػت االدارة العامػػػػػػة ب
 ينيي.في المنياج الفمسطتكعكية لسالمة االغذية 

الزراعػػػػػػة االرشػػػػػػاد ،كزارة ، مػػػػػػدير عػػػػػػاـ  الفمسػػػػػػطينية المكاصػػػػػػفاتمؤسسػػػػػػة عػػػػػػزل ) مػػػػػػدير عػػػػػػاـ أفيمػػػػػػا 
 أساسػػػػيةتكعكيػػػػة ىػػػػي ثانكيػػػػة كليسػػػػت الميمػػػػتيـ فػػػػي سػػػػبب أف متكسػػػػطان ب دكرىػػػػـ كػػػػاف ( بػػػػاف مقابمػػػػة،

بكضػػػػع المعمكمػػػػات عمػػػػى المنتجػػػػات التجػػػػار  إلػػػػزاـحيػػػػث يػػػػتـ التكعيػػػػة بطػػػػرؽ غيػػػػر مباشػػػػرة مػػػػف خػػػػالؿ 
اركة الجيػػػػػػات الشػػػػػػريكة فػػػػػػي الحمػػػػػػالت، كمػػػػػػا اف ككػػػػػػذلؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ مشػػػػػػ كحػػػػػػة فػػػػػػي االسػػػػػػكاؽالمطر 

 ىنالؾ نقص في المكازنات الالزمة لتنفيذ الحمالت التكعكية.
 

 اتفػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػالمؤسسػػػػػػػػات الحككميػػػػػػػة  لتػػػػػػػػي تسػػػػػػػتيدفيااالتكزيػػػػػػػػع النسػػػػػػػبي لمفئػػػػػػػػات ايجػػػػػػػاد 2.1.1.4-
 :(4.4) كما في الجدكؿ التكعية

 المجمكع ابدا نادرا احيانا اغالب دائما الفئة الرقـ
 %100.0 %3.1 %3.6 %24.4 %23.8 %45.1 طالب المدارس -1

 %100.0 %13.5 %13.0 %46.5 %18.4 %8.6 طالب الجامعات -2

 %100.0 %8.9 %11.5 %40.3 %24.1 %15.2 النسكية الجمعيات -3

 %100.0 %11.1 %14.2 %18.9 %23.2 %32.6 متداكلي األغذيةتجار ك  -4

 %100.0 %12.8 %16.0 %25.5 %28.2 %17.6 المخيمات الصيفية -5

 %100.0 %11.1 %17.5 %36.5 %24.3 %10.6 المؤسسات األىمية -6

 %100.0 %33.7 %15.5 %24.1 %11.2 %15.5 المزارعيف -7

 %100.0 %37.5 %23.4 %21.2 %12.0 %6.0 المرضى -8

 %100.0 %10.0 %13.2 %26.8 %31.6 %18.4 عامة الناس -9

 
لمفئػػات المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة كالنسػػبة  يجػػادإكمػػف اجػػؿ قػػراءة الجػػدكؿ اعػػاله فقػػد تػػـ 

رقػـ لكؿ مؤشر كما ىك مبيف في الجدكؿ  المؤسسات الحككمية في العينة في عممية التكعية التي تستيدفيا
(5.4)  
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لمفئػػػػات التػػػػي تسػػػػتيدفيا  المؤسسػػػػات اريػػػػة كالنسػػػػبة المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات المعي:(5.4)جػػػػدكؿ
 .حسب استجابات أفراد العينة، مرتبة ترتيباى تنازلياالحككمية في العينة في عممية التكعية 

 درجة التقدير النسبة المئكية االنحراؼ المعيارم المتكسط المؤشر
 عالية %80.8 1.06 4.04 طالب المدارس

 عالية %70.4 1.36 3.52 تجار ك متداكلي األغذية

 متكسطة %67.0 1.21 3.35 عامة الناس

 متكسطة %65.0 1.12 3.25 الجمعيات النسكية

 متكسطة %64.4 1.27 3.22 المخيمات الصيفية

 متكسطة %61.2 1.14 3.06 المؤسسات األىمية

 متكسطة %59.2 1.1 2.96 طالب الجامعات

 منخفضة %51.8 1.44 2.59 المزارعيف

 منخفضة %45.2 1.24 2.26 المرضى

 
(  يمييػػػػػػػا تجػػػػػػػار 4.04بمتكسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي ) حيػػػػػػػث يتبػػػػػػػيف اف الحككمػػػػػػػة تسػػػػػػػتيدؼ طػػػػػػػالب المػػػػػػػدارس

، (3.35بمتكسػػػػػػط حسػػػػػػابي) كمػػػػػػف ثػػػػػػـ عامػػػػػػة النػػػػػػاس(، 3.52بمتكسػػػػػػط حسػػػػػػابي)داكلي االغذيػػػػػػة متػػػػػػك 
كبمتكسػػػػػط المرضػػػػػى  مػػػػػف حيػػػػػث المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي كانػػػػػت الجيػػػػػات المسػػػػػتيدفةكمػػػػػا تبػػػػػيف أف أقػػػػػؿ 

، ثػػػػػػػػػػـ طػػػػػػػػػػالب (2.59جػػػػػػػػػػاءت بمتكسػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػابي )التػػػػػػػػػػي  فتمتيػػػػػػػػػػا المزارعػػػػػػػػػػك  ،(2.26حسػػػػػػػػػػابي )
  .مةكك حسب كجية نظر مكظفي الح (2.96)الجامعات بمتكسط حسابي 

( بػػػػػػػػاف المرضػػػػػػػػى ال يػػػػػػػػتـ اسػػػػػػػػتيدافيـ مقابمػػػػػػػػة، الصػػػػػػػػحة، كزارة البيئػػػػػػػػة صػػػػػػػػحةحيػػػػػػػػث أشػػػػػػػػار )مػػػػػػػػدير 
دائػػػػػػػرة مختصػػػػػػػة فػػػػػػػي بػػػػػػػالحمالت التكعكيػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة بسػػػػػػػالمة االغذيػػػػػػػة كلكػػػػػػػف ىنالػػػػػػػؾ فػػػػػػػي الػػػػػػػكزارة 

التكعيػػػػة الصػػػػػحية حيػػػػث تعمػػػػػؿ عمػػػػى تكعيػػػػػة المػػػػػكاطنيف كالمرضػػػػى لمكقايػػػػػة مػػػػف األمػػػػػراض كالسػػػػػكرم 
 كالضغط كاألمراض المعدية .. كغيرىا.

يقػػػػػـك عمػػػػػى نقػػػػػؿ ( بػػػػػاف دكر كػػػػػادر اإلرشػػػػػاد مقابمػػػػػة، امػػػػػا مػػػػػدير )عػػػػػاـ مػػػػػدير اإلرشػػػػػاد، كزارة الزراعػػػػػة
حػػػػػيف كنقػػػػػؿ مشػػػػػاكؿ المػػػػػزارعيف الػػػػػى االدارة العامػػػػػة المعمكمػػػػػات المفيػػػػػدة التػػػػػي تالئػػػػػـ احتياجػػػػػات الفال

لمعالجتيػػػػػا كال يقتصػػػػػر دكر المرشػػػػػد عمػػػػػى تكعيػػػػػة المػػػػػزارع مػػػػػف حيػػػػػث السػػػػػالمة الغذائيػػػػػة مػػػػػف مراقبػػػػػة 
المنػػػػػتج الزراعػػػػػي كاتخػػػػػاذ اإلجػػػػػراءات الكفيمػػػػػة التػػػػػي تضػػػػػمف المحافظػػػػػة عمػػػػػى سػػػػػالمة كجػػػػػكدة المنػػػػػتج 

السػػػػػػميمة لتربيػػػػػػة  كاألسػػػػػػسمة لممػػػػػػزارعيف الزراعػػػػػػي فقػػػػػػط كلكػػػػػػف دكره يقػػػػػػـك عمػػػػػػى ميػػػػػػاـ كبيػػػػػػرة كشػػػػػػام
اك الطػػػػػػرؽ الزراعيػػػػػػة  فػػػػػػي االنتػػػػػػاج الحيػػػػػػكاني كطػػػػػػرؽ التغذيػػػػػػة كاالرشػػػػػػاد الخػػػػػػاص بالتسػػػػػػميف األغنػػػػػػاـ

مرشػػػػػػدم كغيرىػػػػػػا، لػػػػػػذلؾ دكر الالتربػػػػػػة لمزراعػػػػػػة   الحديثػػػػػػة فػػػػػػي االنتػػػػػػاج النبػػػػػػاتي مػػػػػػف حيػػػػػػث تجييػػػػػػز
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لتنميػػػػػػة الريفيػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ عقػػػػػػد دارة اإتكعيػػػػػػة المػػػػػػزارعيف لسػػػػػػالمة االغذيػػػػػػة تقػػػػػػكـ بػػػػػػو فػػػػػػي الزراعػػػػػي 
كرش عمػػػػػػؿ كمحاضػػػػػػرات لمجمعيػػػػػػات النسػػػػػػكية فػػػػػػي القػػػػػػرل لمتصػػػػػػنيع الغػػػػػػذائي السػػػػػػميـ ككيفيػػػػػػة حفػػػػػػظ 

 االغذية كحمايتيا مف التمؼ كالمحافظة عمى جكدتيا. 
طػػػػػػالع عمػػػػػػى النتػػػػػػائج كمراجعػػػػػػة الجيػػػػػػات الحككميػػػػػػة تبػػػػػػيف بػػػػػػأف كيػػػػػػرل الباحػػػػػػث بأنػػػػػػو مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اإل

كبتكعيػػػػػػػة ، األكسػػػػػػػع فػػػػػػػي المجتمػػػػػػػعحاجػػػػػػػة لمتكعيػػػػػػػة كىػػػػػػػـ الشػػػػػػػريحة االكثػػػػػػػر الطػػػػػػػالب ىػػػػػػػـ الشػػػػػػػريحة 
 .أسرىـكافة افراد تعـ الفائدة التكعكية نتيجة انتقاؿ التكعية مف الطالب الى  الطالب

 
ز يػػػػػػترك لمحػػػػػػكر المتكسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية كاالنحرافػػػػػػات المعياريػػػػػػة كالنسػػػػػػبة المئكيػػػػػػةايجػػػػػػاد  3.1.1.4-

مػػػػػػػػف كجيػػػػػػػػة نظػػػػػػػػر  ب اسػػػػػػػػتجابات أفػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػةحسػػػػػػػػ البػػػػػػػػرامج التكعكيػػػػػػػػة المقدمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف مؤسسػػػػػػػػتكـ
 .، مرتبة ترتيباى تنازلياالمكظفيف

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية لمحكر تركيز البرامج  (6.4) رقـ جدكؿ

 التكعكية المقدمة 

المتكسط  المؤشرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 يةئك الم

درجة 
 التقدير

 عالية جدا %91.8 0.58 4.59 تكعية المستيمؾ بأىمية قراءة تاريخ الصالحية لممنتجتتـ 

 عالية جدا %88.4 0.61 4.42 تتـ تكعية المستيمؾ بأىمية األغذية الصحية 

 عالية جدا %87.0 0.63 4.35 تتـ تكعية المستيمؾ بأىمية طرؽ حفظ األغذية

كالقيمػػػػة التغذكيػػػػة تػػػػتـ تكعيػػػػة المسػػػػتيمؾ بأىميػػػػة قػػػػراءة المككنػػػػات 
 المتكاجدة ضمف بطاقة البياف

 عالية جدا 86.5% 0.66 4.32

تػػتـ تكعيػػة المسػػتيمؾ مػػف أضػػرار منتجػػات المسػػتكطنات الميربػػة  
 إلى األسكاؽ الفمسطينية 

 عالية جدا 85.9% 0.79 4.29

الحمػػالت التكعكيػػة التػػي تنفػػذ مػػف قػػبمكـ تشػػجع المسػػتيمكيف عمػػى 
 ةاستيالؾ المنتجات الكطني

 عالية 84.7% 0.79 4.23

تػػػتـ تكعيػػػة المسػػػتيمؾ بأىميػػػة المنتجػػػات الكطنيػػػة الحاصػػػمة عمػػػى 
 عالمة الجكدة

 عالية 84.3% 0.81 4.21

ىنالػػػػػػػؾ حمػػػػػػػالت تكعكيػػػػػػػة لتفضػػػػػػػيؿ المنتجػػػػػػػات الكطنيػػػػػػػة عمػػػػػػػى 
 اإلسرائيمية كالمستكردة

 عالية 83.6% 0.79 4.18

ج كالتأكػػػد تػػتـ تكعيػػة المسػػتيمؾ بنكعيػػة الفحكصػػات الحسػػية لممنػػت
 مف سالمتو بالفحص الظاىرم

 عالية 83.4% 0.73 4.17

 عالية جدا %86.2 0.52 4.31 المجمكع

 ما يمي: (6.4)رقـ الجدكؿ  خالؿ البيانات في يتضح مف
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  إف درجػػػػػػػػة تركيػػػػػػػػز البػػػػػػػػرامج التكعكيػػػػػػػػة المقدمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػػػات الحككميػػػػػػػػة لتكعيػػػػػػػػة
راكحػػػػت ، فقػػػػد تالعاليػػػػة كالعاليػػػػة جػػػػدان نػػػػت مػػػػا بػػػػيف كامػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر المػػػػكظفيف المسػػػػتيمؾ 
 .%91.8ك %83.4ية عمييا ما بيف النسب المئك 

  ز البػػػػػػػػرامج التكعكيػػػػػػػػة المقدمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف يػػػػػػػػالمتكسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػابي لمدرجػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػة لمجػػػػػػػػاؿ ترك
%، 86.2(، كبنسػػػػػػبة مئكيػػػػػػػة 0.52( كبػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػارم مقػػػػػػػداره )4.31مؤسسػػػػػػتكـ ىػػػػػػي )

لبػػػػرامج التكعكيػػػػة المقدمػػػػة مػػػػف مؤسسػػػػتكـ اتركيػػػػز كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أفل درجػػػػة محػػػػكر لمجػػػػاؿ 
 .كانت بدرجة عالية جدا

  يػػػػرل الباحػػػػث بػػػػأف أراء المػػػػكظفيف حػػػػكؿ تركيػػػػز الجيػػػػات الحككميػػػػة عمػػػػى تكعيػػػػة المسػػػػتيمؾ
بأىميػػػػػة قػػػػػراءة تػػػػػاريخ صػػػػػالحية المنػػػػػتج كانػػػػػػت بدرجػػػػػة عاليػػػػػة جػػػػػدان حيػػػػػث كانػػػػػت بمتكسػػػػػػط 

ميػػػػػات المضػػػػػبكطة %، كيرجػػػػػع ذلػػػػػؾ بسػػػػػبب كثػػػػػرة الك91.8كبنسػػػػػبة مئكيػػػػػة  4.59حسػػػػػابي 
منتييػػػػػة الصػػػػػالحية ت المنتييػػػػػة الصػػػػالحية كالمنتجػػػػػات خػػػػالؿ الفتػػػػػرات السػػػػػابقة مػػػػف المنتجػػػػػا

كالتػػػػػي تػػػػػـ تزكيػػػػػر تػػػػػكاريخ صػػػػػالحيتيا شػػػػػجعت الجيػػػػػات الحككميػػػػػة عمػػػػػى االىتمػػػػػاـ بتكعيػػػػػة 
المسػػػػػػػػػػتيمكيف بأىميػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػراءة تػػػػػػػػػػاريخ الصػػػػػػػػػػالحية مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ المحاضػػػػػػػػػػرات االرشػػػػػػػػػػادية 

االرشػػػػػػػادية كفػػػػػػػي البػػػػػػرامج اإلذاعيػػػػػػػة حيػػػػػػث أصػػػػػػػبح ال يكجػػػػػػػد  كالحمقػػػػػػات المتمفػػػػػػػزة كالنشػػػػػػرات
نشػػػػػاط إرشػػػػػادم يخمػػػػػك مػػػػػف التكعيػػػػػة بأىميػػػػػة قػػػػػراءة تػػػػػاريخ الصػػػػػالحية لممنتجػػػػػات باالضػػػػػافة 
كضػػػػع التشػػػػريعات القانكنيػػػػة التػػػػي تػػػػنص عمػػػػى انػػػػو يجػػػػب اف يكػػػػكف تػػػػاريخ صػػػػالحية المنػػػػتج 

تػػػػػو بسػػػػػيكلة، عمػػػػػى المنػػػػػتج بشػػػػػكؿ كاضػػػػػح كبػػػػػارز لممسػػػػػتيمؾ بحيػػػػػث يسػػػػػتطيع قراء ان مطبكعػػػػػ
كأصػػػػػػػبح تػػػػػػػاريخ الصػػػػػػػالحية لممنػػػػػػػتج ىػػػػػػػك مؤشػػػػػػػر كاضػػػػػػػح لممسػػػػػػػتيمؾ يعطػػػػػػػي درجػػػػػػػة مػػػػػػػف 

 االطمئناف عمى سالمة المنتج بحيث يمكنو مف معرفة صالحية المنتج مف عدمو.
  امػػػػػػػػػا بخصػػػػػػػػػكص البػػػػػػػػػرامج التكعكيػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػة بتكعيػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػتيمؾ بنكعيػػػػػػػػػة الفحكصػػػػػػػػػات

كبنسػػػػػبة  4.17بمتكسػػػػط حسػػػػابي الحسػػػػية كالتأكػػػػد مػػػػف سػػػػالمتو بػػػػػالفحص الظػػػػاىرم فكانػػػػت 
كىػػػػي نسػػػػبة عاليػػػػة كلكنيػػػػا كانػػػػت اقػػػػؿ نسػػػػبة فػػػػي البػػػػرامج التكعكيػػػػة بسػػػػبب  83.2مئكيػػػػة %

أكثػػػػػػػر كيحتػػػػػػػاج الػػػػػػػى عينػػػػػػػات الطػػػػػػػالع المسػػػػػػػتيمكيف  ان كجيػػػػػػػد ان كػػػػػػػكف تنفيػػػػػػػذىا يسػػػػػػػتغرؽ كقتػػػػػػػ
الماليػػػػػة إلعػػػػػداد نشػػػػػرات كحمقػػػػػات متمفػػػػػزة يػػػػػتـ بييػػػػػا عيػػػػػر  التكػػػػػاليؼعمييػػػػػا، باالضػػػػػافة الػػػػػى 

 إلعالمية لتصؿ الى اكبر عدد مف المستيمكيف.الكسائؿ ا
 4.1.1.4-  تػػػػػػـ دة االغذيػػػػػػة دكر الجيػػػػػػات الحككميػػػػػػة فػػػػػػي تكعيػػػػػػة المسػػػػػػتيمؾ لسػػػػػػالمة كجػػػػػػك لمعرفػػػػػػة

المتكسػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػابية كاالنحرافػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػة كالنسػػػػػػػػبة المئكيػػػػػػػػة لمجػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػرامج تكعيػػػػػػػػة ايجػػػػػػػػاد 
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حسػػػػب اسػػػػتجابات أفػػػػراد العينػػػػة، المسػػػػتيمؾ لسػػػػالمة األغذيػػػػة كجكدتيػػػػا مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر المسػػػػتيمكيف 
 (:7.4جدكؿ رقـ )كما في ال، امرتبة ترتيباى تنازلي

المتكسط  المؤشرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 يةئك الم

درجة 
 التقدير

تشجع المؤسسات الحككمية المستيمكيف اإلبالغ عف الممارسات غير 
 الصحية

 عالية 75.0% 1.18 3.75

 عالية %74.8 1.11 3.74 الحككمية في تكعية المستيمكيف مجانان برأيؾ تقـك المؤسسات 

 عالية %74.1 1.16 3.70 برأيؾ تبمغ المؤسسات الحككمية المستيمكيف عف البضائع الفاسدة

برأيؾ تقـك المؤسسات الحككمية بتطبيؽ القكانيف عمى التجار 
 المخالفيف. 

 عالية 72.8% 1.12 3.64

تكعية المستيمؾ بشركط تخزيف كحفظ تقـك المؤسسات الحككمية ب
 االغذية.

 عالية 72.1% 1.05 3.61

ساىـ تنفيذ البرامج التكعكية مف قبؿ المؤسسات الحككمية عمى زيادة 
 ثقة المستيمؾ بالمنتجات المعركضة في األسكاؽ.

 عالية 71.4% 1.03 3.57

ساىـ نظاـ التكعية الحككمي عمى تعزيز ثقة المستيمؾ بالبضائع 
 سطينية.الفم

 عالية 70.8% 1.17 3.54

تقـك المؤسسات الحككمية بنشر التكعية حكؿ بطاقة بياف المنتجات 
 الغذائية.

 عالية 70.7% 1.13 3.53

تقـك المؤسسات الحككمية المعنية بتعريؼ المستيمكيف بالفحكصات 
 الظاىرية لألغذية لمتأكد مف سالمة كجكدة االغذية.

 عالية 70.2% 1.10 3.51

ىـ تطبيؽ البرامج التكعكية مف قبؿ المؤسسات الحككمية عمى سا
 تكفير أساليب لمتكاصؿ مع المستيمكيف.

 عالية 69.9% 1.13 3.49

 متكسطة %68.5 1.18 3.42 برأيؾ تعد مياـ المؤسسات الحككمية في تكعية المستيمؾ كاضحة

 متكسطة %68.4 1.16 3.42 برأيؾ تتحمؿ المؤسسات الحككمية مسؤكليتيا تجاه المستيمؾ 

 متكسطة %68.4 1.17 3.42 برأيؾ تدافع المؤسسات الحككمية عف حقكؽ المستيمكيف 

تقـك المؤسسات الحككمية بتكعية المستيمكيف بطرؽ التعرؼ عمى 
 جكدة األغذية.

 متكسطة 67.8% 1.12 3.39

تقـك المؤسسات الحككمية بتكعية المستيمؾ حكؿ المكاد المضافة 
 لألغذية

 متكسطة 64.9% 1.16 3.24

 عالية %70.6 0.82 3.53 المجمكع

 
 ما يمي: (7.4)يتضح مف خالؿ البيانات في الجدكؿ رقـ 
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 ؤسسػػػػػػػػات الحككميػػػػػػػػة لتكعيػػػػػػػػة إف درجػػػػػػػػة تركيػػػػػػػػز البػػػػػػػػرامج التكعكيػػػػػػػػة المقدمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ الم
مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر المسػػػػػتيمكيف كانػػػػػت مػػػػػا بػػػػػيف المتكسػػػػػطة كالعاليػػػػػة، فقػػػػػد تراكحػػػػػت المسػػػػػتيمؾ 
 .%75.0ك %64.9مئكية عمييا ما بيف النسب ال

 فل المتكسػػػػػػط الحسػػػػػػابي لمدرجػػػػػػة الكميػػػػػػة لمجػػػػػػاؿ بػػػػػػرامج تكعيػػػػػػة المسػػػػػػتيمؾ لسػػػػػػالمة األغذيػػػػػػة إ
( كبػػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػػارم مقػػػػػػػػػػداره 3.53كجكدتيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف كجيػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػتيمكيف ىػػػػػػػػػػي )

%، كىػػػػػػػػذا يػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػى أفل درجػػػػػػػػة محػػػػػػػػكر بػػػػػػػػرامج تكعيػػػػػػػػة 70.6(، كبنسػػػػػػػػبة مئكيػػػػػػػػة 0.82)
 .ة األغذية كجكدتيا مف كجية نظر المستيمكيف كانت بدرجة عاليةالمستيمؾ لسالم

  اف الفقػػػػػػػرة التػػػػػػػي تػػػػػػػنص عمػػػػػػػى " تشػػػػػػػجع المؤسسػػػػػػػات الحككميػػػػػػػة المسػػػػػػػتيمكيف اإلبػػػػػػػالغ عػػػػػػػف
كبنسػػػػػػبة مئكيػػػػػػة  3.75الممارسػػػػػػات غيػػػػػػر الصػػػػػػحي" كانػػػػػػت اعمػػػػػػى قيمػػػػػػة  بمتكسػػػػػػط حسػػػػػػاب 

مػػػػاـ الجيػػػػات حيػػػػث كانػػػػت بدرجػػػػة عاليػػػػة  كيػػػػرل الباحػػػػث بأنػػػػو يعػػػػزل ذلػػػػؾ بسػػػػبب اىت %75
الرقابيػػػػػػة المختصػػػػػػة فػػػػػػي سػػػػػػالمة االغذيػػػػػػة فػػػػػػي تشػػػػػػجيع المسػػػػػػتيمكيف عمػػػػػػى تقػػػػػػديـ الشػػػػػػكاكل 
عمػػػػػػى التجػػػػػػار اك الشػػػػػػركات المخالفػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ األرقػػػػػػاـ المجانيػػػػػػة التػػػػػػي تػػػػػػـ نشػػػػػػرىا عبػػػػػػر 
كسػػػػػػائؿ االعػػػػػػالـ اك مػػػػػػف خػػػػػػالؿ المكاقػػػػػػع االلكتركنيػػػػػػة لمػػػػػػكزارت اك التقػػػػػػدـ بشػػػػػػكاكل رسػػػػػػمية 

ؾ بعػػػػػض التشػػػػػريعات فػػػػػي المحافظػػػػػات، باالضػػػػافة الػػػػػى اف ىنػػػػػا يالػػػػى المػػػػػديريات الفرعيػػػػػة فػػػػػ
التعػػػػػكيض كحقػػػػو فػػػػي ف حػػػػؽ المسػػػػتيمؾ فػػػػي تقػػػػديـ الشػػػػكاكل قػػػػانكف حمايػػػػة المسػػػػتيمؾ تضػػػػم

عػػػػػف االضػػػػػرار التػػػػػي لحقػػػػػت بػػػػػو كالتقاضػػػػػي لصػػػػػكف حقكقػػػػػو باالضػػػػػافة الػػػػػى اف القػػػػػانكف يمػػػػػـز 
 التاجر بسحب المنتج المخالؼ مف االسكاؽ كتعكيض المستيمكيف.   

   امػػػػػػػا الفقػػػػػػػرة التػػػػػػػي تػػػػػػػنص " تقػػػػػػػـك المؤسسػػػػػػػات الحككميػػػػػػػة بتكعيػػػػػػػة المسػػػػػػػتيمؾ حػػػػػػػكؿ المػػػػػػػكاد
بنسػػػػػػػبة  3.24المضػػػػػػػافة لألغذيػػػػػػػة"  كانػػػػػػػت ادنػػػػػػػى قيمػػػػػػػة حيػػػػػػػث جػػػػػػػاءت بمتكسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي 

حيػػػػػػث كانػػػػػػت بدرجػػػػػػة متكسػػػػػػطة كيعػػػػػػزل ذلػػػػػػؾ الػػػػػػى اف الجيػػػػػػات الحككميػػػػػػة  64.9مئكيػػػػػػة %
يػػػػػػا كلممحافظػػػػػػة عمػػػػػػى سػػػػػػػالمة تقػػػػػػـك باالىتمػػػػػػاـ بتكعيػػػػػػة المسػػػػػػتيمؾ لسػػػػػػالمة االغذيػػػػػػة كجكدت

المنتجػػػػػات ىنالػػػػػؾ تعميمػػػػػات فنيػػػػػة إلزاميػػػػػة تسػػػػػمح بإضػػػػػافة المػػػػػكاد المضػػػػػافة بنسػػػػػبب محػػػػػددة 
عمػػػػػػى التكعيػػػػػػة بتػػػػػػكاريخ الصػػػػػػالحية لممنتجػػػػػػات  زيػػػػػػتركاللػػػػػػذلؾ تػػػػػػرل المؤسسػػػػػػات الحككميػػػػػػة 

تأخػػػػػػذ أكلكيػػػػػػة فػػػػػػي كتػػػػػػداكؿ الغػػػػػػذاء كالكقايػػػػػػة مػػػػػػف التمػػػػػػكث الخمطػػػػػػي لمغػػػػػػذاء  يػػػػػػاكطػػػػػػرؽ حفظ
مػػػػف التكعيػػػػة بػػػػالمكاد المضػػػػافة عممػػػػان بػػػػاف الصػػػػحة المدرسػػػػية فػػػػي كزارة ة اكبػػػػر بدرجػػػػ التكعيػػػػة

التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ تركػػػػز عمػػػػى التكعيػػػػة باألغذيػػػػة الصػػػػحية كالتػػػػي تطػػػػرؽ مػػػػف خالليػػػػا التكعيػػػػة 
 مف اضرار المكاد المضافة كالممكنات كالمكاد الحافظة كالمحميات الصناعية.
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 :الثانيالنتائج المتعمقة بسؤاؿ الدارسة  -2.1.3
لتكعيػػػػة المسػػػػتيمؾ لزيػػػػادة الػػػػكعي لػػػػدل المػػػػكاطنيف حػػػػكؿ كالػػػػذم يػػػػنص عمػػػػى: ىػػػػؿ تكجػػػػد  ليػػػػة 

 ؟ قضايا سالمة األغذية مف خالؿ كسائؿ كاضحة
ية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة المتكسػػػػػطات الحسػػػػػاب إيجػػػػػادكمػػػػػف اجػػػػػؿ اإلجابػػػػػة عمػػػػػى ىػػػػػذا السػػػػػؤاؿ تػػػػػـ  

حسػػػػػػػب اسػػػػػػػتجابات أفػػػػػػػراد لتكعيػػػػػػػة مػػػػػػػدل تػػػػػػػكفر التشػػػػػػػريعات الخاصػػػػػػػة با المئكيػػػػػػػة لمجػػػػػػػاؿ كالنسػػػػػػػب
 (:8.4جدكؿ رقـ )كما في ال العينة، مرتبة ترتيباى تنازليا

المتكسط  المؤشرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 يةئك الم

درجة 
 التقدير

تتكفر تشريعات قانكنية ممزمة لمتجار بكضع بطاقات تعريفية عمى 
 منتجاتيـ 

 عالية 83.6% 0.81 4.18

 عالية %82.7 0.73 4.14 ات كتعميمات خاصة لممؤسسة بتكعية المستيمؾىنالؾ تشريع

الممصقات كالبيانات المثبتة عمى المنتكج تتضمف طرؽ الحفظ 
 كالتخزيف كاالستخداـ

 عالية 82.4% 0.67 4.12

التشريعات القانكنية المعمكؿ بيا في كزارتكـ تتضمف بنكد تمـز 
كمات التكعكية التي تيـ الدائرة الرقابية بضركرة تقديـ المعم

 المستيمكيف

 عالية 81.0% 0.78 4.05

لمؤسستكـ دكر بإلزاـ التجار بضركرة تعريؼ المنتجات كمكاصفاتيا  
 ككيفية إستعماليا كالمكاد الداخمة في تركيبيا

 عالية 81.0% 0.90 4.05

تعمؿ مؤسستكـ عمى تفعيؿ القكانيف التي تشجع استيالؾ المنتج 
 الكطني

 عالية 80.8% 0.82 4.04

الممصقات كالبيانات المثبتة عمى المنتج تكضح لممستيمؾ معايير 
 جكدة المنتج

 عالية 79.5% 0.78 3.97

 عالية %78.4 0.81 3.92 ىنالؾ خطة سنكية لتكعية المستيمؾ مف قبمكـ

لمؤسستكـ دكر في تكفير المعمكمات الدقيقة عف كؿ ما يتعمؽ 
 كبشكؿ مجاني بالمنتجات المكجكدة في السكؽ

 عالية 77.4% 0.89 3.87

ىناؾ برامج لتطكير المعمكمات التي يتـ إتاحتيا لممستيمؾ بشكؿ 
 مستمر

 عالية 76.5% 0.89 3.83

 عالية %80.3 0.55 4.02 المجمكع

 
 ما يمي: (8.4)رقـ الجدكؿ  خالؿ البيانات في يتضح مف

 نظػػػػػر المػػػػػكظفيف كانػػػػػت عاليػػػػػة،  إف درجػػػػػة مػػػػػدل تػػػػػكفر التشػػػػػريعات الخاصػػػػػة بالتكعيػػػػػة مػػػػػف كجيػػػػػة
 .%82.7ك%76.5فقد تراكحت النسب المئكية عمييا ما بيف 
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  مجػػػػػػاؿ مػػػػػػدل تػػػػػػكفر التشػػػػػػريعات الخاصػػػػػػة بالتكعيػػػػػػة ىػػػػػػي لالمتكسػػػػػػط الحسػػػػػػابي لمدرجػػػػػػة الكميػػػػػػة إف
%، كىػػػػػػػذا يػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى أفل 80.3(، كبنسػػػػػػػبة مئكيػػػػػػػة 0.55( كبػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػارم مقػػػػػػػداره )4.02)

عاليػػػػػة ل تػػػػػكفر التشػػػػػريعات الخاصػػػػػة بالتكعيػػػػػة كانػػػػػت بدرجػػػػػة درجػػػػػة محػػػػػكر لمجػػػػػاؿ المئكيػػػػػة مػػػػػد
 جدا.

 بطاقػػػػػات تعريفيػػػػػة  أفل الفقػػػػػرة التػػػػػي تػػػػػنص عمػػػػػى " تتػػػػػكفر تشػػػػػريعات قانكنيػػػػػة ممزمػػػػػة لمتجػػػػػار بكضػػػػػع
 83.6بنسػػػػػبة مئكيػػػػػة % 4.18جػػػػػاءت فػػػػػي الترتيػػػػػب األكؿ كبمتكسػػػػػط حسػػػػػابي عمػػػػػى منتجػػػػػاتيـ " 

تشػػػػريعات قانكنيػػػػة ممزمػػػػة لمتجػػػػار بكضػػػػع بدرجػػػػة عاليػػػػة كيػػػػرل الباحػػػػث اف ذلػػػػؾ يعػػػػكد الػػػػى كجػػػػكد 
بطاقػػػػات بيػػػػاف تعريفيػػػػة عمػػػػى منتجػػػػاتيـ كفػػػػؽ المكاصػػػػفات الفمسػػػػطينية بحيػػػػث تضػػػػمف اسػػػػـ المنػػػػتج 
كعالمتػػػػػو التجاريػػػػػة كالحجػػػػػـ كالمنشػػػػػأ كطريقػػػػػة الحفػػػػػظ كطريقػػػػػة التحضػػػػػير كالتحػػػػػذيرات اف كجػػػػػدت 

 يحصػػػػػػؿ عمػػػػػػى إذف كالقيمػػػػػػة الغذائيػػػػػػة لممنػػػػػػتج كالمػػػػػػكزع كتػػػػػػاريخ الصػػػػػػالحية، حيػػػػػػث اف التػػػػػػاجر ال
تسػػػػػػػػكيؽ لممنػػػػػػػػتج مػػػػػػػػف كزارة الصػػػػػػػػحة كالمػػػػػػػػزارع ال يحصػػػػػػػػؿ اؿ عمػػػػػػػػى إذف اسػػػػػػػػتيراد اك إذف نقػػػػػػػػؿ 
كتكزيػػػػػػػػع لممنػػػػػػػػتج الزراعػػػػػػػػي مثػػػػػػػػؿ العسػػػػػػػػؿ اال بعػػػػػػػػد الحصػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػى  مصػػػػػػػػادقة لبطاقػػػػػػػػة البيػػػػػػػػاف 
عتمادىػػػػػػا مػػػػػػف كزارة االقتصػػػػػػاد الػػػػػػكطني، كمػػػػػػا اف كزارة التربيػػػػػػة كالتعمػػػػػػيـ كفػػػػػػؽ نظػػػػػػاـ المقاصػػػػػػؼ  كا 

شػػػػػػػػػيادات مػػػػػػػػػف كزارة االقتصػػػػػػػػػاد الػػػػػػػػػكطني ك كزارة  مػػػػػػػػػـز التجػػػػػػػػػار بضػػػػػػػػػركرة إحضػػػػػػػػػارالمدرسػػػػػػػػػية ت
الصػػػػػحة تثبػػػػػت صػػػػػػالحية المنػػػػػتج كمطابقتػػػػػو لممكاصػػػػػػفات الفمسػػػػػطينية. إضػػػػػافة الػػػػػػى ذلػػػػػؾ ىنالػػػػػػؾ 

ال تحمػػػػػػؿ بطاقػػػػػػات بيػػػػػػاف تعريفيػػػػػػة عمػػػػػػى كػػػػػػؿ تػػػػػػاجر يقػػػػػػـك بتسػػػػػػكيؽ منتجػػػػػػات عقكبػػػػػػات قانكنيػػػػػػة 
 لممنتج.   

 نص عمػػػػػى " ىنػػػػػاؾ بػػػػػرامج لتطػػػػػكير المعمكمػػػػػات التػػػػػي يػػػػػتـ كمػػػػػا كانػػػػػت اقػػػػػؿ قيمػػػػػة لمفقػػػػػرة التػػػػػي تػػػػػ
حيػػػػػػػث  76.5كبنسػػػػػػػبة مئكيػػػػػػػة % 3.83إتاحتيػػػػػػػا لممسػػػػػػػتيمؾ بشػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػتمر" بمتكسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي 

كانػػػػػػت بدرجػػػػػػة عاليػػػػػػة كيػػػػػػرم الباحػػػػػػث بػػػػػػاف ذلػػػػػػؾ يرجػػػػػػع لكجػػػػػػكد بػػػػػػرامج تكعكيػػػػػػة تقػػػػػػدميا الجيػػػػػػات 
التكعكيػػػػػػػة ت الحككميػػػػػػػة مرتبػػػػػػػة حسػػػػػػػب أىميتيػػػػػػػا لممسػػػػػػػتيمؾ ممػػػػػػػا يػػػػػػػؤدم الػػػػػػػى تطػػػػػػػكير المعمكمػػػػػػػا

االىتمػػػػػاـ بالكسػػػػػائؿ التكعكيػػػػػة ففػػػػػي السػػػػػابؽ باالضػػػػػافة الػػػػػى انػػػػػو بػػػػػدأ  ،لممسػػػػػتيمؾ بشػػػػػكؿ تراكمػػػػػي
كانػػػػػػػػػت الكسػػػػػػػػػائؿ التكعكيػػػػػػػػػة تعتمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى المحاضػػػػػػػػػرات بأسػػػػػػػػػمكب اإللقػػػػػػػػػاء كمػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػدأت 

التمفػػػػػػػاز ك المحاضػػػػػػػرات بأسػػػػػػػمكب عػػػػػػػرض الشػػػػػػػرائح االلكتركنيػػػػػػػة كطباعػػػػػػػة المجػػػػػػػالت كالمنشػػػػػػػكرات 
بػػػػػػػث البػػػػػػػرامج التكعكيػػػػػػػة عبػػػػػػػر المكاقػػػػػػػع  أع التطػػػػػػػكر التكنكلػػػػػػػكجي بػػػػػػػدكمػػػػػػػ كاإلذاعػػػػػػػات المسػػػػػػػمكعة

 االلكتركنية.
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( االدارة العامػػػػػػػػة لحمايػػػػػػػػة مقابمػػػػػػػػة،كزارة االقتصػػػػػػػػاد الكطنيمػػػػػػػػدير عػػػػػػػػاـ حمايػػػػػػػػة المسػػػػػػػػتيمؾ، كأشػػػػػػػػار 
المسػػػػتيمؾ تعمػػػػؿ عمػػػػى تنفيػػػػذ التشػػػػريعات الخاصػػػػة بسػػػػالمة االغذيػػػػة بمػػػػا فييػػػػا القػػػػكانيف كالمكاصػػػػفات 

الػػػػػػػػى جانػػػػػػػػب تنفيػػػػػػػػذ الحمػػػػػػػػالت التكعكيػػػػػػػػة كفػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػا نػػػػػػػػص عمييػػػػػػػػا القػػػػػػػػانكف   الفمسػػػػػػػػطينية كالدكليػػػػػػػػة
الفمسػػػػػطيني مػػػػػف خػػػػػالؿ اعػػػػػداد الخطػػػػػط لمحمػػػػػالت التكعكيػػػػػة، فينػػػػػاؾ خطػػػػػط شػػػػػيرية كخطػػػػػط سػػػػػنكية 
لتكعيػػػػػة المسػػػػػتيمؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ الكسػػػػػائؿ التكعكيػػػػػة المختمػػػػػة، باالضػػػػػافة الػػػػػى تكعيػػػػػة المسػػػػػتيمؾ بطػػػػػرؽ 

كجػػػػكد بطاقػػػػات تعريفيػػػػة لممسػػػػتيمؾ  ة الممزمػػػػة بضػػػػركرةغيػػػػر مباشػػػػرة مػػػػف خػػػػالؿ تنفيػػػػذ البنػػػػكد القانكنيػػػػ
مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث اسػػػػػػػػـ المنػػػػػػػػتج كالعالمػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػة كالػػػػػػػػكزف تػػػػػػػػكم عمػػػػػػػػى كافػػػػػػػػة البيانػػػػػػػػات الضػػػػػػػػركرية تح

كالمككنػػػػػات الداخمػػػػػة فػػػػػػي المنػػػػػتج كطريقػػػػػة الحفػػػػػػظ كاالسػػػػػتخداـ كتػػػػػاريخ الصػػػػػػالحية كىػػػػػي المعمكمػػػػػػات 
 التي تعتبر ضركرية لممستيمؾ.

ؾ خطػػػػط تكعكيػػػػة لممسػػػػتيمؾ باالضػػػػافة ىنػػػػا (مقابمػػػػة، كزارة الصػػػػحةئػػػػة،)مػػػػدير صػػػػحة البي فيمػػػػا أشػػػػار
الػػػػػى تكعيػػػػػة التجػػػػػار كمتػػػػػداكلي االغذيػػػػػة كخاصػػػػػة المطػػػػػاعـ بػػػػػالطرؽ الصػػػػػحية السػػػػػميمة الػػػػػى جانػػػػػب 

 الخطط الرقابية لككادر صحة البيئة.  

ة ( ىنالػػػػػػؾ بػػػػػػرامج لتكعيػػػػػػمقابمػػػػػػة، كزارة التربيػػػػػػة كالتعمػػػػػػيـ)مػػػػػػدير عػػػػػػاـ المقاصػػػػػػؼ المدرسػػػػػػية، ك أشػػػػػػار
تسػػػػتيدؼ األميػػػػات حيػػػػث تػػػػـ تكميػػػػؼ كػػػػؿ مكظػػػػؼ صػػػػحة مدرسػػػػية باإلشػػػػراؼ عمػػػػى بػػػػرامج الطػػػػالب ك 

ضػػػػػافة الػػػػػى تكميفػػػػػو بالتنسػػػػػيؽ مػػػػػع الجيػػػػػات الشػػػػػريكة لمعمػػػػػؿ عمػػػػػى تنفيػػػػػذ الخطػػػػػط باإل ،ةمدرسػػػػػ 100
 التكعكية.

( بػػػػػػػػاف ىنالػػػػػػػػؾ تشػػػػػػػػريعات مقابمةكمػػػػػػػػا) مػػػػػػػػدير عػػػػػػػػاـ مؤسسػػػػػػػػة المكاصػػػػػػػػفات كالمقػػػػػػػػاييس الفمسػػػػػػػػطينية،
( تشػػػػػػػػػير الػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػركرة تػػػػػػػػػكفير 2006نكف المكاصػػػػػػػػػفات ) قػػػػػػػػػانكف المكاصػػػػػػػػػفات، قانكنيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػا

ة لممسػػػػػتيمؾ، باالضػػػػػافة الػػػػػى المعمكمػػػػػات الالزمػػػػػة عمػػػػػى المنػػػػػتج كىػػػػػي تعتبػػػػػر بمثابػػػػػة بيانػػػػػات تكعكيػػػػػ
 .  ى شيادة الجكدةؾ بعض الحمالت التكعكية بأىمية المنتجات الحاصمة عماف ىنا

( بػػػػػػاف ىنالػػػػػػؾ بػػػػػػرامج إرشػػػػػػادية لممػػػػػػزارعيف تقػػػػػػـك قابمػػػػػػةمكيشػػػػػػير) مػػػػػػدير عػػػػػػاـ اإلرشػػػػػػاد، كزارة الزراعة،
عمػػػػػى تكعيػػػػػة المػػػػػزارعيف فػػػػػي المجػػػػػاالت الحقميػػػػػة لمزراعػػػػػة سػػػػػكاء باالنتػػػػػاج الحيػػػػػكاني اك النبػػػػػاتي الػػػػػى 
نتػػػػاج المنتجػػػػات الزراعيػػػػة، باالضػػػػافة الػػػػى  جانػػػػب ذلػػػػؾ يػػػػتـ التكعيػػػػة بأىميػػػػة  طػػػػرؽ حفػػػػظ كتػػػػداكؿ كا 

 كاألسػػػػسؿ تػػػػدريب النسػػػػاء عمػػػػى التصػػػػنيع الغػػػػذائي سػػػػطينية مػػػػف خػػػػالمالف المػػػػرأةكجػػػػكد بػػػػرامج تمكػػػػيف 
السػػػػػميمة فػػػػػي انتػػػػػاج كحفػػػػػظ االغذيػػػػػة حيػػػػػث يػػػػػتـ التنسػػػػػيؽ مػػػػػع الجيػػػػػات ذات العالقػػػػػة لممسػػػػػاعدة فػػػػػي 

  تعبئة كتغميؼ المنتجات كفحصيا مخبريان لمتأكد مف سالمتيا لالستيالؾ اآلدمي.
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  :النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الثالث -3.1.4
زيػػػػػػػػادة كعػػػػػػػػي الطػػػػػػػػرؽ أك الكسػػػػػػػػائؿ التػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى أفضػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي مػػػػػػػػى: كالػػػػػػػػذم يػػػػػػػػنص ع

كاالنحرافػػػػػات المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية  ف اجػػػػػؿ اإلجابػػػػػة عمػػػػػى ىػػػػػذا السػػػػػؤاؿ تػػػػػـ ايجػػػػػادكمػػػػػ المسػػػػػتيمكيف؟
  المئكية لكؿ مما يمي: المعيارية كالنسب

 
 مات التكعكية؟الطرؽ التي تتبعيا الجيات الحككمية لتزكيد ككاردىا بالمعمك كفاءة ما ىي  -1.3.1.4

طرؽ كاألساليب لمالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية (:9.4 جدكؿ رقـ )
 حسب استجابات أفراد العينة، مرتبة ترتيباى تنازليا  التكعية المستخدمة مف قبؿ المكظفيف

 المؤشرات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 ردرجة التقدي يةئك النسبة الم المعيارم

 تقـك بالزيارات الميدانية خالؿ نشاطؾ بتكعية المستيمكيف.
 عالية جدا 85.6% 0.71 4.28

 عالية %80.5 0.84 4.03 تنظـ كتشارؾ بعمؿ ندكات ككرش عمؿ لممستيمكيف

 عالية %79.9 0.86 3.99 تتابع النشرات التي تصدرىا الجيات الحككمية بإستمرار

لعممية ذات العالقة بسالمة تتابع بشكؿ دائـ نتائج االبحاث ا
 االغذية 

 عالية 77.8% 0.87 3.89

تعمؿ عمى تكضيح المياـ التكعكية باستخداـ الصكر 
 اإليضاحية

 عالية 77.8% 0.84 3.89

 عالية %77.8 0.79 3.89 تقـك بعمؿ ممصقات كمطبكعات تكعكية.

تقـك بتكزيع الممصقات كالمطبكعات التكعكية عمى 
 المستيمكيف 

 عالية 77.5% 0.85 3.87

 عالية %77.1 0.80 3.85 تعمؿ عمى عرض العينات الظاىرية لتكعية المستيمؾ

 عالية %71.4 0.93 3.57 تشارؾ في اعداد المجالت كالنشرات الحككمية

 عالية %78.3 0.63 3.92 المجمكع

 
 ما يمي: (9.4)يتضح مف خالؿ البيانات في الجدكؿ رقـ 

 كانت بيف عالية كعالية  ية المستخدمة مف قبؿ المكظفيفك ليب التكعإف كفاءة الطرؽ كاألسا
 .%85.6ك %71.4جدان، فقد تراكحت النسب المئكية عمييا ما بيف 

 ية المستخدمة مف قبؿ ك الطرؽ كاألساليب التكع لمجاؿفل المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية إ
%، كىذا يدؿ 78.3بة مئكية (، كبنس0.63كبانحراؼ معيارم مقداره ) (3.92ىي ) المكظفيف
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كانت  الطرؽ كاألساليب التكعية المستخدمة مف قبؿ المكظفيف لمجاؿمحكر عمى أفل درجة 
 .عاليةبدرجة 

  أفل الفقرة التي تنص عمى " تقكـ بالزيارات الميدانية خالؿ نشاطؾ بتكعية المستيمكيف" بمغت
كانت  %85.6كبنسبة مئكية  4.28اعمى قيمة حيث جاءت في الترتيب األكؿ بمتكسط حسابي 

العاميف في  يفر يبأنو مف خالؿ المقابالت الشخصية مع المد يرل الباحثك  بدرجة عالية جدان 
الجيات الحككمية المستيدفة بالدراسة تبيف بأنو في السابؽ كانت الحمالت االرشادية تقكـ عمى 

تكفر مادة تكعكية ي ال االتفي ىذه الح غالباأسمكب المحاضرة)اإللقاء( كىي مف أقدـ الطرؽ ك 
تطمب ي كأسمكب المحاضرة ،تكزع عمى المستيمكيف تساعد عمى فيميـ كتحقيؽ األىداؼ التكعكية

تكصيؿ المعمكمات كالمفاىيـ ك يد كالتكضيح مياف يككف قادران عمى الشرح كالت ؼمف المكظ
مف خالؿ كرش  ةحمالت تكعكياىتماـ بالقياـ بىنالؾ  أصبح السمككية كفي السنكات األخيرة

بمعارض  مف خالؿ  قياـ المكظفيف ان كذلؾميداني العمؿ كالندكات كالقياـ بالحمالت التكعكية
بحيث يتـ عرض عينات تالفة كمنتيية  كخاصة طمبة المدارس، تكعية المستيمكيفل تكعكية

مبة لطباالضافة الى الصكر كالعركضات المسرحية التي يتـ تدريب ا ،عمييا يـالصالحية لتعريف
التنسيؽ مع المكالت الكبيرة كالمصانع الكطنية لمقياـ ، كما يتـ عمييا كتنفيذىا خالؿ الحمالت

في التفتيش كاخذ المجاؿ ف يكعكية بحيث يترؾ لمطمبة كالمشاركفي جكالت تالطمبة  باصطحاب
ية كمف الحمالت التكعك ، يـعمى سمكك ان كبير  اأثر المالحظات كاالستفسارات منيـ بحيث تترؾ 

في تنفيذ برامج تكعكية في في تكعكية المرأة كذلؾ المكظفيف  ةشاركالميدانية ايضان ىي م
جمعيات النسكية كاأللباف كالمربيات كالعصائر كطرؽ الحفظ بالتجميد لمالتصنيع الغذائي 

بحيث يتـ عمؿ مشاىدات عينية تساعد المشاركات عمى التدريب اليدكم  كالتجفيؼ ... كغيرىا
     كاستقطاب السمكؾ كالميارات الجيدة لسالمة االغذية.  كالتفكير

 " بمغت أقؿ قيمة  أفل الفقرة التي تنص عمى " تشارؾ في اعداد المجالت كالنشرات الحككمية
اف مشاركة  الباحثيرل  ، كاوث بذرجة عاليةحيث  %71.4بنسبة مئكية  3.85 بمتكسط حسابي

ية في االطالع كالكتابة  كلديو أسمكب شيؽ كجذاب المكظفيف في التكعكية يتطمب ميارات عال
كفي  ان لذلؾ يككف عدد المشاركيف في اعداد المجالت كالنشرات في المؤسسات الحككمية محدكد

بعض األحياف يتـ االستعانة بخبراء في ىذا المجاؿ، كلكف تككف مشاركة المكظفيف متفاكتة 
عض يشارؾ في كتابة مقاالت كغالبان ما يتـ فبعضيـ يشارؾ باألفكار كالعناكيف المطركحة كالب

تشكيؿ كرش عمؿ لمناقشة المجالت كالنشرات الطالع المكظفيف عمييا إلبداء مالحظاتيـ قبؿ 
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إصدارىا كتعميميا كليذا كعمى الرغـ بأف المشاركة في اعداد المجالت كالنشرات كانت اقؿ قيمة 
 اال أنيا كانت عالية.

 

محافظات ية المتبعة لتكعية المستيمكيف في ك ئؿ كالطرؽ التكعالكساىي أفضؿ ما  -2.3.1.4

 لسالمة األغذية ؟ الكسط 

حيث يتبيف اف الحككمة تستخدـ  أدناهيجاد المتكسط لكؿ مؤشر كما ىك مبيف في الجدكؿ إتـ 
لممؤسسة  االلكتركنيالنشرات االرشادية كمف ثـ المكقع ك  البكستراتالندكات كمف ثـ المحاضرات ك 

 .كجية نظر مكظفي الحككمةحسب 
 

لمكسائؿ التي تستخدميا المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسبة (:  10.4جدكؿ )
 ، مرتبة ترتيباى تنازلياالمكظفيفحسب استجابات المؤسسات الحككمية في العينة في التكعية 

 درجة التقدير النسبة المئكية االنحراؼ المعيارم المتكسط المؤشر
 عالية %84.2 0.82 4.21 محاضرات كندكات 

 عالية %75.2 1.10 3.76 بكسترات كنشرات إرشادية
 عالية %74.6 1.20 3.73 المكقع االلكتركني لممؤسسة

 عالية %69.0 1.20 3.45 اإلذاعة
 متكسطة %66.6 1.31 3.33 االنترنت )شبكات التكاصؿ االجتماعي(

 متكسطة %61.8 1.25 3.09 مجالت
 متكسطة %59.0 1.24 2.95 تمفازال

 منخفضة %46.6 1.31 2.33 الياتؼ األرضي
 منخفضة SMS 2.07 1.29 41.4%رسائؿ 
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التي تمقى المستيمؾ مف خالليا برامج التكعية ككاف  مكسائؿ التكعكيةالتكزيع النسبي ل :(11.4جدكؿ )
 عميو ليا األثر الكبير
ماالنحراؼ المعيار  الكسط الحسابي   

بة المئكية   النس  
 درجة التقدير

 
شبكات التكاصؿ اإلجتماعي()االنترنت  4.14 1.10 

82.8% 
 عالية
 

 1.13 3.86 التمفاز
77.2% 

 عالية
 

 1.24 3.29 اإلذاعة
65.9% 

 متكسطة
 

 1.25 3.14 محاضرات كندكات
62.8% 

 متكسطة
 

 1.17 3.02 بكسترات كنشرات إرشادية
60.4% 

 متكسطة
 

 1.23 2.81 مجالت
56.3% 

 متكسطة
 

 SMS 2.00 1.22رسائؿ 
39.9% 

 منخفضة
 

 1.10 1.64 الياتؼ األرضي
32.8% 

 منخفضة جدا
 

 
كيتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ اعػػػػاله بػػػػاف الكسػػػػائؿ التكعكيػػػػة التػػػػي كانػػػػت ليػػػػا األثػػػػر الكبيػػػػر عمػػػػى المسػػػػتيمؾ 

يحتػػػػػػػػؿ المرتبػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػى عنػػػػػػػػد جمػػػػػػػػع بحيػػػػػػػػث كانػػػػػػػػت االنترنػػػػػػػػت )شػػػػػػػػبكات التكاصػػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػػاعي( 
كبدرجػػػػػػػػة  %82.8كبنسػػػػػػػػبة مئكيػػػػػػػػة 4.14غالبػػػػػػػػا ك أحيانػػػػػػػػا( بمتكسػػػػػػػػط حسػػػػػػػػابي  ات )دائمػػػػػػػػا ك الخيػػػػػػػػار 

كبنسػػػػػبة مئكيػػػػػة  1.64بينمػػػػػا يحتػػػػػؿ اليػػػػػاتؼ األرضػػػػػي ادنػػػػػى قيمػػػػػة بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي  ،تقػػػػػدير عاليػػػػػة
ىػػػػػـ الكسػػػػػائؿ المسػػػػػتخدمة فػػػػػي التكعيػػػػػة مػػػػػف أف أفػػػػػي حػػػػػيف  ،كبدرجػػػػػة تقػػػػػدير منخفضػػػػػة جػػػػػداٌ  32.8%

 كبنسػػػػػبة مئكيػػػػػػة 4.14المحاضػػػػػرات كالنػػػػػدكات بمتكسػػػػػػط حسػػػػػابي  قبػػػػػؿ المػػػػػكظفيف الحكػػػػػكميف كانػػػػػػت 
  1.64ادنػػػػػػى قيمػػػػػػة بمتكسػػػػػػط حسػػػػػػابي SMSرسػػػػػػائؿ كبدرجػػػػػػة تقػػػػػػدير عاليػػػػػػة بينمػػػػػػا تحتػػػػػػؿ  82.8%

 .كبدرجة تقدير منخفضة جدان  %32.8كبنسبة مئكية
الػػى ( بػػاف االىتمػػاـ بالمحاضػػرات كالنػػدكات ككنيػػا ال تحتػػاج مقػػابالتكعػػزل )مػػدراء الػػدكائر الحككميػػة ،

 المكظفيف المختصيف.ة مع إمكانية تنفيذىا بشكؿ دكرم مف قبؿ تكاليؼ مادية عالي
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( بػػأف الػػكزارة تعمػػؿ عمػػػى مقابمػػة كزارة االقتصػػاد الػػكطني،كقػػد أشػػار )ؽ.أ مػػدير عػػاـ حمايػػة المسػػتيمؾ،
مػػػف  اسػػػتقباؿ الشػػػكاكم كاالقتراحػػػاتك  بتكعيػػػة كتثقيػػػؼ المسػػػتيمؾاعػػػداد مكقػػػع الكتركنػػػي بكرتػػػاؿ خػػػاص 

 سيتـ إطالقو قريبان.  حيث مستيمكيف ال
ف يتمتعػػػػػػكف بتخصصػػػػػػات عمميػػػػػػة كلػػػػػػدييـ الفيػػػػػػـ الكػػػػػػافي ك تػػػػػػكفر لػػػػػػدل المؤسسػػػػػػات الحككميػػػػػػة مكظفػػػػػػي

لممػػػػػػادة التكعكيػػػػػػة بمػػػػػػا يمكنػػػػػػو مػػػػػػف القػػػػػػاء المحاضػػػػػػرة بسػػػػػػيكلة بحيػػػػػػث يضػػػػػػمف تكصػػػػػػيؿ اليػػػػػػدؼ مػػػػػػف 
التػػػػػػي تسػػػػػػاعد عمػػػػػػى المناسػػػػػػبة  اإليضػػػػػػاحيةالحممػػػػػػة التكعكيػػػػػػة لممسػػػػػػتيمكيف، كتتػػػػػػكفر لػػػػػػدييـ الكسػػػػػػائؿ 

العػػػػػرض كتجييػػػػػز المػػػػػادة بكربينػػػػػت لممسػػػػػاعدة عمػػػػػى  كأجيػػػػػزةفيػػػػػـ المسػػػػػتيمكيف مثػػػػػؿ تػػػػػكفير العينػػػػػات 
رسػػػػائؿ اليػػػػاتؼ كانػػػػت قيمتيػػػػا منخفضػػػػة امػػػػا السػػػػبب بػػػػأف جػػػػذب الحضػػػػكر ك المسػػػػاعدة فػػػػي فيميػػػػـ 

 يرجػػػػػع الػػػػػى اف  الرسػػػػػائؿ بحاجػػػػػة الػػػػػى تكمفػػػػػة ماديػػػػػة عاليػػػػػة، كالرسػػػػػائؿ التكعكيػػػػػة  تكػػػػػكف قصػػػػػيرة كال
تػػػػػرؾ دؼ المنشػػػػػكد مػػػػػف الحمػػػػػالت التكعكيػػػػػة تفػػػػػي بػػػػػالغرض كتسػػػػػبب الممػػػػػؿ لممسػػػػػتيمكيف كألتحقػػػػػؽ اليػػػػػ

 اثر سمككي كبير عمى المستيمكيف.
كمػػػػػا يػػػػػرل الباحػػػػػث بػػػػػأف االنترنػػػػػت كانػػػػػت اعمػػػػػى قيمػػػػػة مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر المسػػػػػتيمكيف كدرجػػػػػة تأثيرىػػػػػا 

ظػػػػػػػؼ تحميػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى المسػػػػػػػتيمكيف عػػػػػػػالي، كػػػػػػػكف االنترنػػػػػػػت أصػػػػػػػبح كسػػػػػػػيمة تكعكيػػػػػػػة فيسػػػػػػػتطيع المك 
محاضػػػػػػػػراتو إلكتركنيػػػػػػػػان بصػػػػػػػػيغة نصػػػػػػػػية قابمػػػػػػػػة لمطباعػػػػػػػػة أك بصػػػػػػػػيغة مسػػػػػػػػمكعة أك مرئيػػػػػػػػة كحمقػػػػػػػػة 
كيسػػػػػػػتطيع المسػػػػػػػتيمؾ أف يقػػػػػػػرأ المػػػػػػػادة كيطبعيػػػػػػػا أك يسػػػػػػػتمع إلييػػػػػػػا أك يشػػػػػػػاىدىا فػػػػػػػي أم كقػػػػػػػت كمػػػػػػػا 
يمكنػػػػػػو اعػػػػػػادة االسػػػػػػتماع اك المشػػػػػػاىدة،  كأثبتػػػػػػت نجاحيػػػػػػا ككنيػػػػػػا تتميػػػػػػز بالمركنػػػػػػة بحيػػػػػػث يسػػػػػػتطيع 

ستفسػػػػػػػار اك التعميػػػػػػػؽ اك تحكيػػػػػػػؿ المكاضػػػػػػػيع التكعكيػػػػػػػة الػػػػػػػى أصػػػػػػػدقائو ممػػػػػػػا يمكػػػػػػػف اف الشػػػػػػػخص اال
تصػػػػؿ المػػػػادة التكعكيػػػػة الػػػػى اكبػػػػر عػػػػدد ممكػػػػف مػػػػف المسػػػػتيمكيف كلكافػػػػة شػػػػرائح المجتمػػػػع فػػػػي كقػػػػت 

 قصير كبمناطؽ كاسعة.
امػػػػػا بخصػػػػػكص اليػػػػػاتؼ األرضػػػػػي كالتػػػػػي كانػػػػػت ادنػػػػػى قيمػػػػػة ليػػػػػا تػػػػػأثير عمػػػػػى المسػػػػػتيمؾ بسػػػػػبب اف 

تػػػػػاج الػػػػػى كقػػػػػت طكيػػػػػؿ مػػػػػف االسػػػػػتماع كبأكقػػػػػات  غيػػػػػر محػػػػػددة كقػػػػػد يكػػػػػكف المسػػػػػتيمؾ المسػػػػػتيمؾ يح
لػػػػػػيس لديػػػػػػو الفػػػػػػراغ اك الكقػػػػػػت لالسػػػػػػتماع  باالضػػػػػػافة اف المكاضػػػػػػيع التػػػػػػي ترسػػػػػػؿ عمػػػػػػى اليػػػػػػاتؼ ال 

 تتعدل مف ككنيا رسائؿ تحذيرية قصيرة لممستيمؾ. 
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 :كفاعمية التكعية عمى سمكؾ المستيمؾكفاءة  معرفة-3.3.1.4

تأثير مدل  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية لمجاؿ (12.4جدكؿ رقـ )
 حسب استجابات أفراد العينة، مرتبة ترتيباى تنازليا سمكؾ المستيمؾ التكعية عمى

  

المتكسط  المؤشرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 درجة التقدير يةئك النسبة الم المعيارم

 ف سالمة العبكة )انتفاخ، انبعاج .... الخ(عند الشراء تتأكد م
 عالية جدا 88.1% 0.83 4.40

 عالية جدا %87.5 0.88 4.37 تتأكد مف صالحية المنتج عند الشراء  

أقـك بغسؿ المفرمة كالسكيف بالماء كالصابكف كالكمكر بعد 
استخداميا في تقطيع المحـك كقبؿ استخداميا في تقطيع 

 الخضار

 الية جداع 85.0% 0.96 4.25

أقـك بإذابة المحـك المجمدة بكضعيا في التبريد)الثالجة( اك 
 غمرىا بمياه باردة 

 عالية 83.3% 0.93 4.17

أقـك بتخزيف االغذية في المجمدة بعد تمييزىا بعالمات  
 كاضحة

 عالية 83.3% 0.96 4.16

الى أم مدل تسيـ التكعية في عدـ كقكعي بشراء أغذية 
 فاسدة

 عالية 83.0% 0.94 4.15

 عالية %82.8 0.93 4.14 أقـك بمعاينة المنتج المراد شراؤه قبؿ عممية الشراء

الى أم مدل تسيـ التكعية بمساعدتؾ في معرفة الممارسات 
 الصحية السميمة أثناء تداكؿ كحفظ كتخزيف الغذاء بالمنزؿ

 عالية 80.8% 0.92 4.04

غ الجيات الى أم مدل تسيـ التكعية بمساعدتؾ في إبال
 المختصة عف األغذية الفاسدة

 عالية 80.6% 1.03 4.03

 عالية %80.4 1.11 4.02 أقـك بتنظيؼ العبكات الغذائية  قبؿ فتحيا

الى أم مدل تسيـ التكعية بمساعدتؾ في التعرؼ عمى 
 أضرار المضافات الغذائية

 عالية 77.8% 1.11 3.89

ازجة قبؿ تتأكد مف  كجكد ختـ الصحة عمى المحـك الط
 الشراء

 عالية 74.3% 1.27 3.72

 عالية %82.2 0.62 4.11 المجمكع
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 ما يمي: (12.4)يتضح مف خالؿ البيانات في الجدكؿ رقـ 
  إف درجة مدل تأثير التكعية عمى سمكؾ المستيمؾ مف كجية نظر المستيمكيف كانت عالية

 %88.1ك%74.3كعالية جدان، فقد تراكحت النسب المئكية عمييا ما بيف 
  إفل المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجاؿ مدل تأثير التكعية عمى سمكؾ المستيمؾ ىي

%، كىذا يدؿ عمى أفل درجة 82.2(، كبنسبة مئكية 0.62( كبانحراؼ معيارم مقداره )4.11)
 محكر لمجاؿ مدل تأثير التكعية عمى سمكؾ المستيمؾ كانت بدرجة عالية.

  عمى " عند الشراء تتأكد مف سالمة العبكة )انتفاخ، انبعاج .... الخ( "  أفل الفقرة التي تنص
 كبنسبة مئكية 4.40بمغت اعمى قيمة حيث جاءت في الترتيب األكؿ بمتكسط حسابي

كيرل الباحث بأف التكعية بالفحكصات الحسية لممنتجات ككانت بدرجة عالية جدا،  88.1%
ية مثؿ تاريخ الصالحية كانتفاخ كصدأ العبكات المعركضة تركز دائمان عمى األمكر الظاىر 

كمالحظة عالمات التمؼ التي يمكف التعرؼ عمييا مف خالؿ المكف كالطعـ كالرائحة كظيكر 
 3.1.1.4األعفاف عمى سطح االجباف بشكؿ كاضح كىذا ما أكدتو نتائج الدراسة في البند 

الذم جاء  كجية نظر المكظفيفالخاص بالبرامج التكعية التي تقدميا الجيات الحككمية مف 
الخاص بالبرامج التكعية التي تقدميا   4.1.1.4بدرجة عالية كالبند 4.17بمتكسط حابي 

كبدرجة  3.53كالذم جاء بمتكسط حسابي  المستيمكيفالجيات الحككمية مف كجية نظر 
 عالية.

  قبػػػػػؿ أف الفقػػػػرة التػػػػي تػػػػنص عمػػػػى " تتأكػػػػػد مػػػػف  كجػػػػكد خػػػػتـ الصػػػػػحة عمػػػػى المحػػػػـك الطازجػػػػة
ككانػػػػػػت بدرجػػػػػػة  %74.3كنسػػػػػػبة مئكيػػػػػػة 3.72الشػػػػػراء " بمغػػػػػػت اقػػػػػػؿ قيمػػػػػػة بمتكسػػػػػػط حسػػػػػػابي

اف انػػػػػػػو عمػػػػػػػى الػػػػػػػرغـ مػػػػػػػف الحمػػػػػػػالت التكعكيػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة بتكعيػػػػػػػة ، كيػػػػػػػرل الباحػػػػػػػث عاليػػػػػػة 
المسػػػػػػػػتيمؾ عمػػػػػػػػى أىميػػػػػػػػة االىتمػػػػػػػػاـ بمالحظػػػػػػػػة األختػػػػػػػػاـ المكجػػػػػػػػكدة عمػػػػػػػػى المحػػػػػػػػـك لمعرفػػػػػػػػة 

ال اف ىنالػػػػػػػػؾ بعػػػػػػػػض المسػػػػػػػػتيمكيف حي امصػػػػػػػػدرىا كالتأكػػػػػػػػد بأنػػػػػػػػو تػػػػػػػػـ ذبحيػػػػػػػػا بإشػػػػػػػػراؼ صػػػػػػػػ
ؾ اىدة الذبيحػػػػة قبػػػػؿ ذبحيػػػػا لػػػػذلؾ ىنػػػػػااال بمشػػػػػ كال يثقػػػػكف، كف فػػػػي  عػػػػاداتيـ كثقػػػػافتيـختمفػػػػي

الكثيػػػػر مػػػػف المسػػػػتيمكيف يقكمػػػػكف بالتكجػػػػو الػػػػى القػػػػرل كالمنػػػػاطؽ البعيػػػػدة لشػػػػراء المحػػػػـك منيػػػػا 
 السيما بأنيا في الغالب تباع بسعر اقؿ.
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 ؿ الدراسة الرابع:النتائج المتعمقة بسؤا -4.1.4
ما ىي العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية التي تؤثر في كعي المستيمؾ لجكدة كالذم ينص عمى:  

 كسالمة األغذية؟
لمتعػػػػرؼ عمػػػػى  دراسػػػػة الفرضػػػػية االكلػػػػى كالفرضػػػػية الثانيػػػػة كمػػػػف اجػػػػؿ اإلجابػػػػة عمػػػػى ىػػػػذا السػػػػؤاؿ تػػػػـ

كمػػػػػػػػػػات الشخصػػػػػػػػػػية السػػػػػػػػػػتبانة العكامػػػػػػػػػػؿ االجتماعيػػػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػػػادية لممبحػػػػػػػػػػكثيف مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ المعم
فحػػػػص االختبػػػػارات المعمميػػػػة كالالمعمميػػػػة فػػػػي تػػػػـ  ذلػػػػؾ كلكػػػػف قبػػػػؿ المػػػػكظفيف كاسػػػػتبانة المسػػػػتيمكيف،

ضػػػػػػكء مقاربػػػػػػة تكزيعػػػػػػات المحػػػػػػاكر لمتكزيعػػػػػػات الطبيعيػػػػػػة بإسػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػار ككلمػػػػػػكجراؼ سػػػػػػيمرنكؼ 
(Kolmogorov-Smirnov-Z كضػػػػػػػػػػػػمت االختبػػػػػػػػػػػػػارات المعمميػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػد مقاربػػػػػػػػػػػػػة تكزيعػػػػػػػػػػػػػات ، )

لممقارنػػػػػػػة  (ANOVAمحػػػػػػاكر الدراسػػػػػػػة لمتكزيعػػػػػػات الطبيعيػػػػػػػة اختبػػػػػػارات تحميػػػػػػػؿ التبػػػػػػايف األحػػػػػػػادم )
كضػػػػػػمت االختبػػػػػػارات  ،( لممقارنػػػػػػة بػػػػػػيف متكسػػػػػػطيفT-TESTفػػػػػػأكثر كاختبػػػػػػار ت) فئػػػػػػاتبػػػػػػيف ثػػػػػػالث 

 الالمعمميػػػػػػة عنػػػػػػد عػػػػػػدـ مقاربػػػػػػة مقيػػػػػػاس االتجػػػػػػاه لمتكزيعػػػػػػات الطبيعيػػػػػػة بإسػػػػػػتخداـ باسػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػار
Kruskal-WallisTest  لممؤشػػػػػػػػرات ذات الفئػػػػػػػػات اكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف فئتػػػػػػػػيف ك سػػػػػػػػيتـ اسػػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػػار
Mann-Whitney Test .لممؤشرات ذات الفئتيف 

 
  فحص كفاءة بيانات استمارة المستيمؾ ك مدل مكاءمتيا لمتحميؿ  -1.4.1.4

 
لممؤشرات المستخدمة في التحميؿ باستخداـ  الستمارة المستيمؾ فحص التكزيع الطبيعيتـ إجراء 

Kolmogorov-Smirnov Z ف قيمة مستكل الداللة المحسكبة حيث تبيف أSig  لالختبار تساكم
باف التكزيع مساكم لمتكزيع  أم اف ىذا ينفي ،0.05كىي اقؿ مف  0.000في جميع المؤشرات 

كما في ممحؽ  بالتالي فاف التكزيع لمدرجة الكمية لجميع الفئات ال تساكم التكزيع الطبيعيك  الطبيعي،
(6) . 

تجانس فئات المؤشرات المستخدمة في التحميؿ باستخداـ اختبار   Homoginityكمف خالؿ فحص 
Levene Statistic  بأف المؤشرات المستخدمة في التحميؿ  أشار، (7في الممحؽ ) كانت كما

ي لالختبار تساكم ف Sig ةالى اف قيمة مستكل الداللة المحسكب Levene Statisticباستخداـ اختبار 
اف ىذا ينفي الفرضية الصفرية باف فئات المؤشرات  أم، 0.05كىي اقؿ مف  0.000جميع المؤشرات 

 متجانسة، ك بالتالي فاف جميع الفئات لممؤشرات غير متجانسة.
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ك  ANOVAك تحميػػػؿ  Paramitric methodكبنػػػاءا عمػػػى التحميػػػؿ فػػػاف تحميػػػؿ البيانػػػات باسػػػتخداـ 
Independent samples وT-tes  غيػػػػػر مالئمػػػػػة ك يجػػػػػب اسػػػػػتخداـ ىػػػػػيNon- methods 

Parametric   لتحميػػػؿ البيانػػػات ك فػػػي ىػػػذه الحالػػػة سػػػيتـ اسػػػتخداـ اختبػػػارKruskal-WallisTest 
لممؤشػرات    Mann-Whitney Testلممؤشرات ذات الفئات اكثر مف فئتيف ك سػيتـ اسػتخداـ اختبػار 

 ت الفئتيف.ذا
 

يػػة لممسػػتيمؾ التػػي تػػؤثر فػػي تكعيتػػو لجػػكدة كسػػالمة األغذيػػة تػػـ كاالجتماعكاليجػػاد العكامػػؿ االقتصػػادية 
  كذلؾ مف خالؿ تقسيميا الى خمس فرضيات فرعية كىي:  ية االكلىالفرضدراسة 

( بيف الدرجة الكمية الجابات α ≤ 0.05 (فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد .1
 السكف.لمتغير لمستيمكيف تعزل ا المبحكثيف 

كعند مستكل داللو  (13.4) في الجدكؿ Kruskal Wallis Test اختبارحص ىذه الفرضية  تـ كلف
فئات مكاف السكف بيف في الدرجة الكمية  إحصائيةيكجد فركؽ ذات داللو  بأنوتبيف مف حيث  0.05

 الفرضيةلذلؾ نرفض ك  0.000كيساكم  0.05( اقؿ مف SIGالمحسكب ) الداللةحيث اف مستكل 
 .ضية البديمةكنقبؿ الفر 

 

أفراد العينة الستجابات  Kruskal Wallis Testنتائج اختبار تحميؿ  (:13.4جدكؿ رقـ )  
 لمدرجة الكمية حسب متغير مكاف السكف

Ranks مكان السكه N 
Mean Rank 

 

 73586.48 53148 مذيىه الذرجة الكلية

 

 55122.66 59806 قرية 

 

 73171.78 17225 مخيم 

 

  130179 المجموع 

 

Test Statistics
a
,b  

 
 mean_all 

Chi-square 7729.125 
 

df 2 
 

Asymp. Sig. .0001 
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة لمدرجة كلمكشؼ عف الفركقات  بيف 
 (:14.4رقـ ) كما في الجدكؿ   الكمية حسب متغير مكاف  السكف

 االنحراؼ المعيارم المتكسط رارالتك مكاف السكف
 590552. 3.9145 53148 مدينو
 625082. 3.6761 59806 قرية

 701122. 3.9086 17225 مخيـ

 633142. 3.8042 130179 المجمكع

 
يتضح مف الجدكؿ بانو يكجد فركقات بيف تأثير الكعي لممستيمؾ كمكاف السكف لصالح سكاف المدف 

كاف القرل كيرل الباحث باف االختالؼ يرجع الى العمؿ التكعكم منتشر يميو سكاف المخيـ كمف ثـ س
ل مف العينة المبحكثة ليست مشبككة ر منيا في القرل ال سيما كاف ىناؾ قر في المدف ك المخيمات اكث

بالخدمات الكيربائية فميس لدييا شبكة نت كتمفاز كغيرىا مما يجعؿ مف الصعب تكفير برامج تكعكية 
في حيف اف المدف لدييا الكثير مف الدكرات ككرش العمؿ التي تعقد في النكادم كالغرؼ بشكؿ مستمر 

التجارية كالفنادؽ كالمدارس كالجامعات بشكؿ كبير، كبسبب قرب المخيمات مف المدف ساعد في 
 حصكليا عمى نسبة اكبر مف الحمالت التكعكية مف القرل. 

 
( بيف الدرجة الكمية الجابات α ≤ 0.05 (الداللة فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ال تكجد .2

 الفئات العمرية. لمتغيرلمستيمكيف تعزل ا المبحكثيف 
 

يتبيف مف  حيث 0.05كعند مستكل داللو  Kruskal Wallis Testاختبار لفحص ىذه الفرضية  تـ 
في  حصائيةإيكجد فركؽ ذات داللو  بأنو ادناه (15.4)في الجدكؿ  Kruskal Wallis Testاختبار 

كيساكم  0.05( اقؿ مف SIGالمحسكب ) الداللةحيث اف مستكل الفئات العمرية بيف الدرجة الكمية 
 كلذلؾ نرفض الفرضية كنقبؿ الفرضية البديمة. 0.000
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الستجابات أفراد العينة لمدرجة  Kruskal Wallis Test(: نتائج اختبار تحميؿ 15.4جدكؿ رقـ ) 
 لفئات العمرية الكمية حسب متغير ا

Ranks العمر N Mean Rank 
 60272.98 41117 سنو 25-16مف  الذرجة الكلية

 66306.25 31108 سنو 35-26مف  
 69600.54 28989 سنو 45-36مف  
 65840.13 18547 سنو 46-55 
 70728.65 6468 سنو 65-56مف  
 58423.27 3950 سنو فأكثر 66 
  130179 المجمكع 

Test Statistics
a
,b  

 mean_all 

Chi-square 1404.499 
df 5 

Asymp. Sig. .0000 
 

أفراد العينة لمدرجة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات كلمكشؼ عف الفركقات بيف 
 (:16.4الكمية حسب متغير الفئات العمرية،كما في جدكؿ رقـ )  

 حراؼ المعيارماالن المتكسط التكرار الفئات العمرية
 752. 3.69 41117 سنو 02-02مف 

 542. 3.85 31108 سنو 52-02مف 

 562. 3.89 28989 سنو 52-52مف 

 642. 3.82 18547 سنو 46-55

 582. 3.96 6468 سنو 22-22مف 

 372. 3.75 3950 فأكثرسنو  22

 632. 3.81 130179 المجمكع

 
كبتقدـ العمر يمر المستيمؾ  العممية، كعيو كقدرتودرجة لمستيمؾ زادت معرفتو ك ا عمرأنو كمما زاد 

اإلنخراط في سكؽ العمؿ فيزداد كعي لمدرسة الى التعميـ الجامعي، كمف ثـ بالعديد مف المراحؿ مف ا
 تكعكيةال صحصنسبة كبيرة مف ال، فالمتعمـ يحصؿ عمى يمؾ مف مرحمة الى مرحمة تصاعديان المست

النشرات كالمجالت العممية  مطالعةك  بالسالمة االغذيةس ذات العالقة مركران بالمدرسة بدراسة الدرك 
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فخالؿ ىذه المرحمة ثـ الحياة العممية،  كحضكر البرامج المتنكعة في ىذا المجاؿ كصكال الى الجامعة 
  كجكدة االغذية. التكعكية في مجاؿ سالمة األسسيككف قد حصؿ عمى كـ ىائؿ مف 

بأف كبار السف يميمكف الى االىتماـ بالمنتجات ذات الجكدة  (2017-27،2016،كقد  أعزل ) نكرة 
العالية نتيجة المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا مف كسائؿ االعالـ كالصحؼ كالتمفزيكف أما الفئات 

 الشابة يميمكف الى االىتماـ بالمظير كيتصفكف باتخاذ القرارات السريعة.
 

( بيف الدرجة الكمية الجابات α ≤ 0.05 (ستكل الداللةفركؽ ذات داللة إحصائية عند م ال تكجد .3
 المستكل التعميمي.لمتغير لمستيمكيف تعزل ا المبحكثيف 

يتبيف مف  حيث 0.05عند مستكل داللو  Kruskal Wallis Testاختبار كلفحص ىذه الفرضية  تـ 
في الدرجة ائية بانو يكجد فركؽ ذات داللو احص ادناه في الجدكؿ Kruskal Wallis Testاختبار 
كيساكم  0.05( اقؿ مف SIGحيث اف مستكل الداللو المحسكب )الفئات المستكل التعميمي بيف الكمية 
 كلذلؾ نرفض الفرضية كنقبؿ الفرضية البديمة. 0.000

أفراد العينة لمدرجة الستجابات  Kruskal Wallis Testنتائج اختبار تحميؿ  (:17.4 جدكؿ رقـ )
 المستكل التعميمي.الكمية حسب متغير 

Ranks  المستكل التعميمي N Mean Rank 
 38326.37 2641 أمي الذرجة الكلية

 64604.46 8710 أساسي 

 68860.08 32664 ثانكية عامة 

 58393.64 19451 دبمـك 

 55487.88 46857 بكالكريكس 

 67857.82 11751 دراسات عميا 

   122074 المجمكع 
 

Test Statistics
a
,b  

 mean_all 

 

Chi-square 4512.504 
 

df 5 
 

Asymp. Sig. .0002 
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أفػػػػػػػراد المتكسػػػػػػػطات الحسػػػػػػػابية كاالنحرافػػػػػػػات المعياريػػػػػػػة السػػػػػػػتجابات كلمكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف الفركقػػػػػػػات بػػػػػػػيف 
 (:18.4، كما في جدكؿ رقـ )المستكل التعميميالعينة لمدرجة الكمية حسب متغير 

 راؼ المعيارماالنح المتكسط التكرار المستكل لتعميمي
 832. 3.22 2641 أمي

 522. 3.92 8710 أساسي

 692. 3.88 32664 ثانكية عامة

 602. 3.75 19451 دبمـك

 632. 3.71 46857 بكالكريكس

 512. 3.90 11751 دراسات عميا

 642. 3.79 122074 المجمكع

 
ى تقييـ الممارسات غبر السميمة كعيو كقدرتو عمأنو كمما زاد المستكل العممي لممستيمؾ زادت معرفتو ك 

تكعكية كبيرة مركران بالمدرسة بدراسة الدركس ذات العالقة حصة ، فالمتعمـ يحصؿ عمى لألغذية
بالمكضكع كالمطالعة كحضكر البرامج المتنكعة في ىذا المجاؿ كصكال الى الجامعة كمف ثـ االنخراط 

كـ ىائؿ مف األسس التكعكية في مجاؿ  في مجاؿ العمؿ فخالؿ ىذه المرحمة يككف قد حصؿ عمى
 سالمة كجكدة االغذية. 

 
( بيف الدرجة الكمية الجابات α ≤ 0.05 (فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد .4

 .الجنسلمتغير لمستيمكيف تعزل ا المبحكثيف 
 

يتبيف  حيث 0.05داللو المستكل  عند Mann-Whitney Uكلفحص ىذه الفرضية  تـ اختبار 
في الجدكؿ ادناه بأنو يكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في  Mann-Whitney Uمف اختبار 

كيساكم  0.05( اقؿ مف SIGالدرجة الكمية بيف فئتي الجنس حيث اف مستكل الداللة المحسكب )
 .كلذلؾ نرفض الفرضية كنقبؿ الفرضية البديمة .0.000
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أفراد العينة لمدرجة الكمية الستجابات  Mann-Whitney Uنتائج اختبار تحميؿ ( : 19.4جدكؿ رقـ )
 .حسب متغير الجنس

Ranks الجنس N Mean Rank 

 62968.25 71709 ذكر الذرجة الكلية

 67787.77 58645 انثى 

  130354 المجمكع 

Test Statistics
a  

 mean_all 

Mann-Whitney U 1944656496.000 
 

Wilcoxon W 4512556776.000 
 

Z -23.017 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.0002 

a. Grouping 

Variableالجنس 
 

 
أفراد العينة لمدرجة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات كلمكشؼ عف الفركقات بيف 
 (:20.4 جدكؿ رقـ )الكمية حسب متغير الجنس 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط التكرار الجنس
 632. 3.77 71709 ذكر

 642. 3.84 58645 انثى

 

يشػػػػير ذلػػػػؾ الػػػػى أف الجػػػػنس  لػػػػو تػػػػأثير عمػػػػى الدرجػػػػة الكميػػػػة فػػػػي تقػػػػدير اإلجابػػػػات كيعػػػػزل ذلػػػػؾ الػػػػى 
اىتمػػػػاـ النسػػػػاء بػػػػالبرامج التكعكيػػػػة أكثػػػػر مػػػػف الػػػػذككر كطبيعػػػػة المػػػػرأة  كخاصػػػػةن ربػػػػات البيػػػػكت تعنػػػػى 

باالضػػػػافة الػػػػى أف الطالبػػػػات اكثػػػػر  بشػػػػكؿ كبيػػػػر فػػػػي سػػػػالمة االغذيػػػػة كفػػػػي متابعػػػػة البػػػػرامج الصػػػػحية
قػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى الػػػػػػػتعمـ كالمثػػػػػػػابرة كالتفاعػػػػػػػؿ فػػػػػػػي عمميػػػػػػػة الػػػػػػػتعمـ كمػػػػػػػيميـ لميػػػػػػػدكء يزيػػػػػػػد مػػػػػػػف اسػػػػػػػتيعابيـ 

 (2005لممعمكمات. )ابك المبف، 
 

( بيف الدرجة الكمية الجابات α ≤ 0.05 (فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد .5
 الدخؿ الشيرم لألسرة.لمتغير  لمستيمكيف تعزلا المبحكثيف 

كتبػػػيف  0.05عنػػػد مسػػػتكل داللػػػو  Kruskal Wallis Testلفحػػػص ىػػػذه الفرضػػػية  تػػػـ اختبػػػار 
ختبػػػػار بانػػػػو يكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػو احصػػػػائية  لمدرجػػػػة الكميػػػػة بػػػػيف فئػػػػات الػػػػدخؿ حيػػػػث اف االمػػػػف 
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ة كلػػػػػػػذلؾ نػػػػػػػرفض الفرضػػػػػػػي 0.000كيسػػػػػػػاكم  0.05( اقػػػػػػػؿ مػػػػػػػف SIGمسػػػػػػػتكل الداللػػػػػػػو المحسػػػػػػػكب )
 .كنقبؿ الفرضية البديمة

الستجابات أفراد العينة لمدرجة  Kruskal Wallis Testنتائج اختبار تحميؿ  (:21.4جدكؿ رقـ ) 
 .الدخؿ الشيرمالكمية حسب متغير 

Ranks الدخؿ/شيكؿ N Mean Rank 
 54558.73 10847 1499اقؿ مف  

 62748.17 35791  2499-1500 الدخؿ
 2500-3499 34791 70136.95 
 3500-4499 16282 65053.58 
 56724.24 28413 فاعمى 4500 
 Total 126124  

Test Statisticsa,b  
 mean_all 

Chi-square 2820.625 
df 4 

Asymp. Sig. .0000 
 

الستجابات أفراد العينة  Kruskal Wallis Testكلمكشؼ عف الفركقات بيف نتائج اختبار تحميؿ 
  ( :22.4كما في جدكؿ رقـ )  الشيرم سب متغير فئات الدخؿلمدرجة الكمية ح

 االنحراؼ المعيارم المتكسط التكرار الدخؿ الشيرم
 930. 3.54 10847 1499اقؿ مف 

 580. 3.80 35791 شيقؿ 1500-2499
2500-3499 34791 3.95 .470 
3500-4499 16282 3.83 .740 

 610. 3.69 28413 فاعمى 4500
Total 126124 3.80 .630 

 
كيػػػػػػرل الباحػػػػػػث بػػػػػػاف ذكم الػػػػػػدخؿ المرتفػػػػػػع أكثػػػػػػر معرفػػػػػػة باألسػػػػػػكاؽ كالمنتجػػػػػػات، بينمػػػػػػا ذكم الػػػػػػدخؿ 
المحػػػػػػدكد يقكمػػػػػػكف بشػػػػػػراء المنتجػػػػػػات مػػػػػػف أمػػػػػػاكف محػػػػػػددة كيفضػػػػػػمكف كيتػػػػػػأثركف بالسػػػػػػعر اكثػػػػػػر مػػػػػػف 

 درجة تأثرىـ بالجكدة.
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 يؿ:فحص كفاءة بيانات استمارة الحككمة ك مدل مكاءمتيا لمتحم  -2.4.1.4
  

لممؤشرات المستخدمة في التحميؿ باستخداـ  الستمارة المكظفيف فحص التكزيع الطبيعيتـ إجراء 
Kolmogorov-Smirnov Z ف قيمة مستكل الداللة المحسكبة حيث تبيف أSig  لالختبار تساكم

ك لمتكزيع الطبيعي، ف التكزيع مساكو أب يؤكدأم اف ىذا ،  0.05ىي أكبر مف في جميع المؤشرات 
 . (8كما في ممحؽ ) بالتالي فاف التكزيع لمدرجة الكمية لجميع الفئات تساكم التكزيع الطبيعي

تجانس فئات المؤشرات المستخدمة في التحميؿ باستخداـ اختبار   Homoginityكمف خالؿ فحص 
Levene Statistic  بأف المؤشرات المستخدمة في التحميؿ  أشار، ك (9في الممحؽ )كانت كما

لالختبار تساكم في  Sig ةاف قيمة مستكل الداللة المحسكب Levene Statisticخداـ اختبار باست
الفرضية الصفرية باف فئات المؤشرات متجانسة، ك  يؤكداف ىذا  أم، 0.05مف  كبرجميع المؤشرات ا

 بالتالي فاف جميع الفئات لممؤشرات متجانسة.
  Paramitric methodباستخداـ سيككف البياناتفاف تحميؿ  Levene Statisticتحميؿ كبناءا عمى 
  .مالئمةىي الT-tesو Independent samplesك  ANOVAتحميؿ كسيككف 

كاالجتماعية لممكظفيف الحككميف العاممييف في مجاؿ تكعية المستيمؾ كاليجاد العكامؿ االقتصادية 
يميا الى خمس فرضيات فرعية مف خالؿ تقسذلؾ لفرضية الثانية ك الجكدة كسالمة األغذية تـ دراسة 

 : كىي
 
( بيف الدرجة الكمية الجابات α ≤ 0.05 (فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد .1

 مكاف العمؿ.لمتغير تعزل  المكظفيفالمبحكثيف 

وجبييه   ONE WAY Analysis of Varianceكلفحص ىذه الفرضية  تـ اختبار التبايف األحػادم 

فػػركؽ  فإنػػو ال تكجػػدلػػذا ، 0672.سػػاكم تك  0.05مػػف  اكبػػر( SIGالداللػػو المحسػػكب ) مسػػتكلقيمػػة اف 
ي المتكسػطات الحسػابية الكميػة حسػب فػ )  0.05ذات داللة إحصائٌية عند مستكل الداللة اإلحصائٌية )

 .كبذلؾ تقبؿ الفرضيةمتغير مكاف العمؿ 
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 ONE WAY Analysis of(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم )23.4جدكؿ رقـ )

Variance )حسب متغير مكاف العمؿ لممتكسط الكمي 

متكسط  درجة الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف
مستكل  قيمة ؼ المربعات

 الداللة
 0672. 2.235 5272. 4 2.107 بيف المجمكعات

 2362. 191 45.003 داخؿ المجمكعات
  

 195 47.110 المجمكع
   

 
أفراد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات  نتائج اختبار قات بيفكلمكشؼ عف الفرك 

 :(24.4العينة حسب متغير مكاف العمؿ كانت كما في الجدكؿ)
 االنحراؼ المعيارم المتكسط التكرار مكاف العمؿ
 410022. 4.1919 50 كزارة االقتصاد الكطني

 515802. 4.1553 52 كزارة الصحة

 518462. 3.9451 26 الزراعةكزارة 

 522802. 3.9663 54 كزارة التربية كالتعميـ

مؤسسة المكاصفات كالمقاييس 
 الفمسطينية

14 4.0459 .391342 

 491522. 4.0768 196 المجمكع

 
عمى الدرجة الكمية في تقدير اإلجابات كيعزل ذلؾ الى ليس لو تأثير  مكاف العمؿيشير ذلؾ الى أف 

ؤسسات الحككمية العاممة في مجاؿ تكعية المستيمؾ لدييا برامج كخطط منتظمة في ىذا أف جميع الم
 المجاؿ ال سيما بكجكد بتفاكت األداء فيما بينيـ.

 
( بيف الدرجة الكمية الجابات α ≤ 0.05 (فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد .2

 .الفئات العمرية لمتغيرتعزل  المكظفيفالمبحكثيف 

وجبييه   ONE WAY Analysis of Varianceكلفحص ىذه الفرضية  تـ اختبار التبايف األحػادم 

فػػركؽ  فإنػػو ال تكجػػدلػػذا ، 8882.سػػاكم تك  0.05مػػف  اكبػػر( SIGمسػػتكل الداللػػو المحسػػكب )قيمػػة اف 
ي المتكسػػطات الحسػػابية الكميػػة فػػ  ≥α) 0.05)ذات داللػػة إحصػػائٌية عنػػد مسػػتكل الداللػػة اإلحصػػائٌية 

 .كبذلؾ تقبؿ الفرضيةحسب متغير مكاف العمؿ 
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 ONE WAY Analysis of(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم )25.4جدكؿ رقـ )

Variance )حسب متغير الفئات العمرية لممتكسط الكمي 
متكسط  درجة الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف

مستكل  قيمة ؼ المربعات
 الداللة

 8882. 2852. 0702. 4 2792. بيف المجمكعات

 2452. 190 46.536 داخؿ المجمكعات
  

 194 46.815 المجمكع
   

 
أفراد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات  نتائج اختبار كلمكشؼ عف الفركقات بيف

 (: 26.4رقـ ) كانت كما في الجدكؿ الفئات العمريةالعينة حسب متغير 
 االنحراؼ المعيارم المتكسط التكرار الفئات العمرية

 . 3.8214 1 سنو 02اقؿ مف 

 582412. 4.0936 59 سنو 52 -02مف 
 428352. 4.1063 82 سنو 52-52مف 

 425312. 4.0276 48 سنو 22-52مف 

 935212. 4.0286 5 22اكثر مف 

Total 195 4.0796 .491242 

 
درجة الكمية في تقدير اإلجابات كيعزل ذلؾ الى أف يشير ذلؾ الى أف العمر ليس لو تأثير عمى ال

جميع العاممييف في مجاؿ تكعية المستيمؾ يتـ تكظيفيـ بعد الحصكؿ عمى المؤىالت العممية الالزمة 
 اختصاص. كفي ىذا المجاؿ كعميو فجميعيـ  ذك لمعمؿ 

 
الكمية الجابات ( بيف الدرجة α ≤ 0.05 (فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد .3

 .المستكل التعميمي لمتغيرتعزل  المبحكثيف المكظفيف

وجبييه   ONE WAY Analysis of Varianceكلفحص ىذه الفرضية  تـ اختبار التبايف األحػادم 

فػػركؽ  فإنػػو ال تكجػػدلػػذا ، 9472.سػػاكم تك  0.05مػػف  اكبػػر( SIGمسػػتكل الداللػػو المحسػػكب )قيمػػة اف 
ي المتكسػػطات الحسػػابية الكميػػة فػػ  ≥α) 0.05)كل الداللػػة اإلحصػػائٌية ذات داللػػة إحصػػائٌية عنػػد مسػػت

 .كبذلؾ تقبؿ الفرضية المستكل التعميميحسب متغير 
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( ONE WAY Analysis of Variance(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم )27.4جدكؿ رقـ )
 لممتكسط الكمي حسب متغير المستكل التعميمي

 درجة الحرية ربعاتمجمكع الم مصدر التبايف
متكسط 
 قيمة ؼ المربعات

مستكل 
 الداللة

 9472. 0542. 0132. 2 027. بيف المجمكعات

 2462. 191 47.024 داخؿ المجمكعات
  

 193 47.051 المجمكع
   

 
أفراد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات  نتائج اختبار كلمكشؼ عف الفركقات بيف

 (:28.4جدكؿ رقـ ) كانت كما فيالمستكل التعميمي ب متغير العينة حس
 االنحراؼ المعيارم المتكسط التكرار المستكل التعميمي

 392072. 4.0402 16 دبمـك
 533092. 4.0831 130 بكالكريكس

 414092. 4.0745 48 دراسات عميا

Total 194 4.0775 .493752 

 
تػػػػػأثير مباشػػػػػر عمػػػػػػى العكامػػػػػؿ المػػػػػؤثرة فػػػػػي التكعيػػػػػػة يشػػػػػير ذلػػػػػؾ الػػػػػى أف المؤىػػػػػؿ العممػػػػػػي لػػػػػيس لػػػػػو 

باالضػػػػػػػػػافة الػػػػػػػػػى اف المػػػػػػػػػكظفيف الحكػػػػػػػػػكمييف العػػػػػػػػػاممييف فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ تكعيػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػتيمؾ يحممػػػػػػػػػكف 
تخصصػػػػػػات متجانسػػػػػػػة فيمػػػػػػػا بيػػػػػػػنيـ كمطابقػػػػػػػة لمكصػػػػػػؼ الػػػػػػػكظيفي المعتمػػػػػػػد حسػػػػػػػب قػػػػػػػانكف الخدمػػػػػػػة 

دكرات تدريبيػػػػػة فػػػػػي  المدنيػػػػػة ال سػػػػػيما كاف يػػػػػتـ تطػػػػػكير كرفػػػػػع كفػػػػػاءة المػػػػػكظفيف مػػػػػف خػػػػػالؿ إعطػػػػػائيـ
 مجاؿ التكعية كفي مجاؿ اعداد المدربيف. 

 
( بيف الدرجة الكمية الجابات α ≤ 0.05 (فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد .4

 .الجنس لمتغيرتعزل  المبحكثيف المكظفيف

الداللػو  مسػتكلقيمػة اف وجبييه   Independent Samples Testكلفحص ىذه الفرضػية  تػـ اختبػار 
فػركؽ ذات داللػة إحصػائٌية عنػد  فإنػو ال تكجػدلػذا ، 6002.سػاكم تك  0.05مف  اكبر( SIGالمحسكب )

المسػػػػتكل ي المتكسػػػػطات الحسػػػػابية الكميػػػػة حسػػػػب متغيػػػػر فػػػػ  ≥α) 0.05)مسػػػػتكل الداللػػػػة اإلحصػػػػائٌية 
 .الجنس كبذلؾ تقبؿ الفرضية
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افراد العينة حسب متغير  ستجاباتيارية الالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المع: (29.4جدكؿ رقـ )
 الجنس
 مستكل الداللة درجات الحرية قيمة ت االنحراؼ المعيارم المتكسط التكرار الجنس
 6002. 193 0.525- 524002. 4.0641 137 ذكر

  412112. 4.1047 58 انثى
 

ت بيف ذكر اك انثى عمى الدرجة الكمية في تقدير اإلجاباليس لو تأثير  الجنسيشير ذلؾ الى أف 
كيعزل الى أف جميع العاممييف في مجاؿ تكعية المستيمؾ ىـ متجانسكف في تخصصاتيـ كلدييـ 

 الميارات الفنية العالية.
 
بات ( بيف الدرجة الكمية الجاα ≤ 0.05 (فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد .5

 الدخؿ الشيرم. لمتغيرتعزل  المكظفيفالمبحكثيف 

وجبييه   ONE WAY Analysis of Varianceكلفحص ىذه الفرضية  تـ اختبار التبايف األحػادم 

فػػركؽ  فإنػػو ال تكجػػدلػػذا ، 2042.سػػاكم تك  0.05مػػف  اكبػػر( SIGمسػػتكل الداللػػو المحسػػكب )قيمػػة اف 
ي المتكسػػطات الحسػػابية الكميػػة فػػ  ≥α) 0.05ذات داللػػة إحصػػائٌية عنػػد مسػػتكل الداللػػة اإلحصػػائٌية )

 .كبذلؾ تقبؿ الفرضية الدخؿ الشيرمسب متغير ح

( ONE WAY Analysis of Variance(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم )30.4جدكؿ رقـ )
 .حسب متغير الدخؿ لممتكسط الكمي

 
 (30.4جدكؿ رقـ )

 درجة الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف
متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستكل 
 الداللة

 2042. 1.501 3722. 4 1.487 مجمكعاتبيف ال

     2482. 170 42.090 داخؿ المجمكعات

       174 43.577 المجمكع
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أفراد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات  نتائج اختبار كلمكشؼ عف الفركقات بيف
 (:31.4جدكؿ رقـ ) كانت كما في الدخؿ الشيرمالعينة حسب متغير 

 
 االنحراؼ المعيارم المتكسط التكرار اف العمؿمك

 512. 4.00 14 0222اقل من 

2501-3499 50 4.12 .432 

3500-4499 60 4.05 .582 

4500-5499 35 3.93 .472 

 382. 4.27 16 فأكثر 2222

Total 175 4.06 .502 

 
الدراسة باف غالبية  يرل الباحث باف دخؿ المكظؼ ال يؤثر عمى العمؿ التكعكم، حيث تشير نتائج

 كىـ ذكم الدخؿ الجيد ،بدرجة مكظؼ كمف ثـ رؤساء االقساـالمكظفيف العامميف في التكعية مف ىـ 
الدرجات العممية المتخصصة في اليندسة كالطب البيطرم كالصيدلة كىذه  ةككنيـ مف حمم

بعض الحاالت  التخصصات لدييا عالكات حيدة مف عالكات مينية كعالكة مخاطرة بحيث ىنالؾ في
ف بأنيـ  ركاتبيـ عادلة ك عف راتب مديره كعميو يشعر المكظفالتي تـ مالحظتيا باف راتب المكظؼ زاد 

مف المكظفيف يعممكف كيساىمكف في الحمالت  ان مقارنة بأقرانيـ مف المكظفيف، باإلضافة الى اف كثير 
 التكعكية بحب كىكاية. 

 
 :خامسقة بسؤاؿ الدراسة الالنتائج المتعم 5.1.4-

 ىؿ ىناؾ عالقة بيف تكعية المستيمؾ كرفع درجة ثقتو بالمنتج الكطني؟  كالذم ينص عمى:
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسبة إيجاد كمف اجؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ 

ني  حسب استجابات أفراد العينة، عمى  رفع الثقة بالمنتج الكط تأثير التكعية الحككميةالمئكية مدل 
 مرتبة ترتيباى تنازليا 
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 (:32.4جدكؿ رقـ )

 المؤشرات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 يةئك الم

درجة 
 التقدير

الحمالت التكعكية التي تقـك بيا المؤسسات الحككمية شجعت المصانع 
 الكطنية عمى االىتماـ بسالمة منتجاتيا

 عالية 81.1% 0.96 4.05

الحمالت التكعكية التي تقـك بيا المؤسسات الحككمية شجعت المصانع 
 الكطنية عمى تحسيف جكدتيا

 عالية 78.7% 0.93 3.94

الحمالت التكعكية التي تقدميا المؤسسات الحككمية زادت ثقتي 
 بالمنتجات الكطنية

 عالية 77.0% 0.96 3.85

 عالية %76.8 0.97 3.84 عمى شراء المنتجات الكطنية الحمالت التكعكية زادت لدم كتيرة اإلقباؿ

 عالية %76.7 0.99 3.83 تنظيـ المعارض لممنتجات المحمية زادت معرفتي بالمنتجات الكطنية.

األنشطة التكعكية التي تقدميا المؤسسات الحككمية شجعت عمى 
 استيالؾ المنتجات الكطنية

 عالية 76.2% 0.96 3.81

نع عف البضائع المنتيية الصالحية كالتالفة زاد إبالغ أصحاب المصا
 ثقتي بالمنتج الكطني. 

 عالية 76.2% 1.03 3.81

الحمالت التكعكية شجعت المصانع الكطنية عمى االىتماـ بأذكاؽ 
 المستيمكيف.

 عالية 76.1% 0.99 3.80

 اليةع %74.6 1.03 3.73 المنشكرات كالمجالت التكعكية زادت ثقتي عمى المنتج الكطني

 عالية %77.0 0.75 3.85 المجمكع

 
 ( ما يمي:32.4يتضح مف خالؿ البيانات في الجدكؿ رقـ )

  إف درجة مدل تأثير التكعية الحككمية عمى  رفع الثقة بالمنتج الكطني مف كجية نظر
 %81.1ك%74.6المستيمكيف كانت عالية ، فقد تراكحت النسب المئكية عمييا ما بيف 

 بي لمدرجة الكمية لممجاؿ المئكية مدل تأثير التكعية الحككمية عمى  رفع الحسا إف المتكسط
(، كبنسبة مئكية 0.75( كبانحراؼ معيارم مقداره )3.85الثقة بالمنتج الكطني ىي )

%، كىذا يدؿ عمى أفل درجة محكر لمجاؿ المئكية مدل تأثير التكعية الحككمية عمى  77.0
 .رجة عاليةرفع الثقة بالمنتج الكطني كانت بد

  أفل الفقرة التي تنص عمى " الحمالت التكعكية التي تقكـ بيا المؤسسات الحككمية شجعت
المصانع الكطنية عمى االىتماـ بسالمة منتجاتيا "  كانت اعمى قيمة حيث جاءت في الترتيب 

كبدرجة عالية كيرل الباحث اف الحمالت  %81.1كنسبة مئكية  4.05األكؿ بمتكسط حسابي 
ي نفذتيا الحككمة الفمسطينية مف مشاريع لتعزيز المنتج الكطني كمبادرات كطنية لتحسيف الت
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جكدة المنتج كزيادة حصتو في االسكاؽ المحمية كالخارجية، كمنح المنتج الكطني األفضمية في 
العطاءات الحككمية شريطة الحصكؿ عمى شيادة الجكدة كشيادة المطابقة لممنتج كتنفيذ 

ائية بالتعاكف مع اتحاد الصناعات الفمسطينية،أدت الى ضركرة اىتماـ المنتجيف المعارض الغذ
في منتجاتيـ كتحسيف جكدتيا لمحصكؿ في النياية عمى حصة سكقية عالية كالمقدرة عمى 

 المنافسة.    
  " أف الفقرة التي تنص عمى " المنشكرات كالمجالت التكعكية زادت ثقتي عمى المنتج الكطني

كبدرجة عالية ، كما  %74.6كنسبة مئكية  3.73قيمة حيث جاءت بمتكسط حسابي كانت اقؿ 
أشار )مدير عاـ مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية،مقابمة( بأف الكزارة قامت بعمؿ 
دليؿ إرشادم لممستيمؾ عف الصناعات الغذائية لممنتجات الحاصمة عمى شيادة الجكدة كدليؿ 

م االنخفاض في المجالت كالمنشكرات التكعكية الى اف المصانع ، كيعز إرشادم لممستيمكيف
التي لدييا مستكل جكدة عالية كالحاصمة عمى شيادات جكدة محمية اك عالمية ال تكظؼ ىذه 

 الشيادات لكسب ثقة المستيمؾ. 
كيػػػػػػرل الباحػػػػػػث اف المنشػػػػػػكرات كالمجػػػػػػالت التكعكيػػػػػػة الخاصػػػػػػة بعػػػػػػرض المنتجػػػػػػات الكطنيػػػػػػة كميزاتيػػػػػػا 

دتيػػػػا ليػػػػا تػػػػأثير عمػػػػى المسػػػػتيمؾ مػػػػف خػػػػالؿ تكليػػػػد القناعػػػػة لػػػػدل األفػػػػراد لشػػػػراء المنتجػػػػات كمػػػػدل جك 
ذات الجػػػػػكدة العاليػػػػػة، فالمنشػػػػػكرات كالمجػػػػػالت التكعكيػػػػػة  تتػػػػػيح المجػػػػػاؿ لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى كافػػػػػة صػػػػػفات 
المنػػػػػتج كعمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف أف النتيجػػػػػة ىػػػػػي ادنػػػػػى قيمػػػػػة كيرجػػػػػع ذلػػػػػؾ لكػػػػػكف المجػػػػػالت يػػػػػتـ طباعتيػػػػػا 

 يفمحػػػػػػددة كتحتػػػػػػاج الػػػػػػى تجديػػػػػػد كال تصػػػػػػؿ الػػػػػػى شػػػػػػريحة كبيػػػػػػرة مػػػػػػف المسػػػػػػتيمك كنشػػػػػػرىا خػػػػػػالؿ فتػػػػػػرة
 الكسائؿ االلكتركنية الحديثة.بمقارنة 

 

 
النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة السادس مدل تأثير التكعية الحككمية عمى  رفع الثقة  6.1.4-

 بالمنتج الكطني:  
بيف مدل ( α ≤ 0.05 (مستكل الداللة ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند  كالذم ينص عمى:

تعزل لممتغيرات الديمغرافية فع ثقة المستيمؾ بالمنتج الكطني تأثير التكعية الحككمية عمى ر 
 مكاف السكف( )العمر،الجنس،المؤىؿ العممي،

كلإلجابة عمى الفرضية تـ تجزئتو الى أربع فرضيات كقبؿ اإلجابة عمييا تـ فحص بيانات استمارة 
حيث تـ إجراء Kolmogorov-Smirnov Z كمدل مكاءمتيا لمتحميؿ باستخداـ اختبار المستيمؾ

فحص التكزيع الطبيعي الستمارة المستيمؾ لممؤشرات المستخدمة في التحميؿ باستخداـ 
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Kolmogorov-Smirnov Z  حيث تبيف أف قيمة مستكل الداللة المحسكبةSig  لالختبار تساكم
، أم اف ىذا ينفي باف التكزيع مساكم لمتكزيع 0.05اقؿ مف كىي  0.000في جميع المؤشرات 

بالتالي فاف التكزيع لمدرجة الكمية لجميع الفئات ال تساكم التكزيع الطبيعي كما في ممحؽ ك  الطبيعي،
(10 .) 

تجانس فئات المؤشرات المستخدمة في التحميؿ باستخداـ اختبار   Homoginityكمف خالؿ فحص 
Levene Statistic أشار بأف المؤشرات المستخدمة في التحميؿ ، (11نت كما  في الممحؽ )كا

لالختبار تساكم في  Sigالى اف قيمة مستكل الداللة المحسكبة  Levene Statisticباستخداـ اختبار 
، أم اف ىذا ينفي الفرضية الصفرية باف فئات المؤشرات 0.05كىي اقؿ مف  0.000جميع المؤشرات 
 ي فاف جميع الفئات لممؤشرات غير متجانسة.متجانسة، ك بالتال

كتحميػػػػؿ  Paramitric methodكبنػػػاءا عمػػػػى التحميػػػؿ فػػػػاف تحميػػػػؿ الفرضػػػيات لمبيانػػػػات باسػػػػتخداـ  
ANOVA  كIndependent samples T-tes  ىػػػػي غيػػػػر مالئمػػػػة ك يجػػػػب اسػػػػتخداـNon-

Parametric methods  بػػار  لتحميػػؿ البيانػػات ك فػػي ىػػذه الحالػػة سػػيتـ اسػػتخداـ اختKruskal-

WallisTest  لممؤشػػرات ذات الفئػػات اكثػػر مػػف فئتػػيف ك سػػيتـ اسػػتخداـ اختبػػارMann-Whitney 
Test   .لممؤشرات ذات الفئتيف 

αال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الفرضية االكلى: ( بيف      
تأثير التكعية الحككمية عمى  رفع الثقة المتكسطات الحسابية في تقدير إجابات أفراد العينة في مدل 

 بالمنتج الكطني تبعان لمتغير مكاف السكف.
حيث يتبيف مف  0.05عند مستكل داللو  Kruskal Wallis Testكلفحص ىذه الفرضية  تـ اختبار 

في الجدكؿ ادناه بانو يكجد فركؽ ذات داللو احصائية في لممحكر  Kruskal Wallis Testاختبار 
 0.05( اقؿ مف SIGف الفئات حسب مكاف السكف حيث اف مستكل الداللو المحسكب )الرابع بي
 .كلذلؾ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة 0.000كيساكم 
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الستجابات أفراد العينة  لمدرجة  Kruskal Wallis Test( : نتائج اختبار تحميؿ  33.4جدكؿ رقـ )
 الكمية حسب متغير مكاف السكف
Ranks مكاف السكف N Mean Rank 

 70175.54 53148 مدينو المحكر الرابع

 58657.86 59806 قرية 

 71420.43 17225 مخيـ 

  130179 المجمكع 

Test 
Statisticsa,b 

  

  
mean_all 

 

Chi-square 3229.349 
 

df 2 
 

Asymp. Sig. .0002 
 

أفػػػػػػػراد حرافػػػػػػػات المعياريػػػػػػػة السػػػػػػػتجابات المتكسػػػػػػػطات الحسػػػػػػػابية كاالنكلمكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف الفركقػػػػػػػات بػػػػػػػيف 
 (:34.4 جدكؿ رقـ )العينة لمدرجة الكمية حسب متغير مكاف السكف، كما في ال

 االنحراؼ المعيارم المتكسط التكرار مكاف السكف
 7172. 3.938 53148 مدٌنه

 7192. 3.747 59806 قرٌة

 8812. 3.919 17225 مخٌم

Total 130179 3.848 .7472 

 
تحميػػؿ كجػػكد فركقػػات بػػيف مكػػاف السػػكف لممسػػتيمكيف نحػػك الدرجػػة الكميػػة لمػػدل تػػأثير التكعيػػة أظيػػر ال

المدينػة الحككمية عمى  رفع ثقة المستيمؾ بالمنتج الكطني، حيػث تبػيف بأنػو يكجػد فػركؽ لصػالح سػكاف 
بدرجػة  ثـ المخيـ ثـ القرية بفركؽ بسيطة كيعزل ذلؾ بأف الحمػالت التكعكيػة كتكثيفيػا كانػت فػي المػدف

اكثػػر تمييػػا المخيمػػات ثػػـ القػػرل كيعػػزل ذلػػؾ بسػػبب  كثػػرة المػػدارس كتػػكفر كسػػائؿ التكنكلكجيػػا باالضػػافة 
 الى كجكد الحمالت كالمعارض في المدف  عمى اعتبار باف المدينة ىي ممتقى لكافة شرائح المجتمع. 

 
αال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الفرضية الثانية: ( بيف      

المتكسطات الحسابية في تقدير إجابات أفراد العينة في مدل تأثير التكعية الحككمية عمى  رفع الثقة 
 بالمنتج الكطني تبعان لمتغير الفئة العمرية.
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حيث يتبيف مف  0.05عند مستكل داللو  Kruskal Wallis Testكلفحص ىذه الفرضية  تـ اختبار 
في الجدكؿ ادناه بانو يكجد فركؽ ذات داللو احصائية في لممحكر  Kruskal Wallis Test اختبار

 0.05( اقؿ مف SIGالرابع بيف الفئات حسب الفئات العمرية حيث اف مستكل الداللو المحسكب )
 .كلذلؾ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة 0.000كيساكم 

الستجابات أفراد العينة لمدرجة  Kruskal Wallis Test( : نتائج اختبار تحميؿ 35.4جدكؿ رقـ ) 
 الكمية حسب متغير الفئات العمرية

Ranks العمر N Mean Rank 

 60133.76 41117 سنو 02-02مف  المحكر الرابع

 61013.92 31108 سنو 52-02مف  

 71438.48 28989 سنو 52-52مف  

 66896.05 18547 سنو 46-55 

 83966.53 6468 سنو 22-22مف  

 61426.74 3950 سنو فاكثر 22 

  130179 المجمكع 

Test Statisticsa,b 
 
 

 
mean_all 

 

Chi-square 3637.215 
 

df 5 
 

Asymp. Sig. .0002 
 

 
أفػػػػػػػراد المتكسػػػػػػػطات الحسػػػػػػػابية كاالنحرافػػػػػػػات المعياريػػػػػػػة السػػػػػػػتجابات كلمكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف الفركقػػػػػػػات بػػػػػػػيف 

 (:36.4 )جدكؿ رقـمكاف السكف، كما في ال العينة لمدرجة الكمية لممحكر الرابع حسب متغير
 االنحراؼ المعيارم المتكسط التكرار الفئات العمرية

 8392. 3.717 41117 سنه 02-02من 

 6422. 3.835 31108 سنه 52-02من 

 7202. 3.959 28989 سنه 52-52من 

 8012. 3.872 18547 سنه 46-55

 5882. 4.219 6468 سنه 22-22من 

 1862. 3.872 3950 رسنه فاكث 22

Total 130179 3.851 .7492 
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أظيػػػػػر التحميػػػػػؿ كجػػػػػكد فركقػػػػػات بػػػػػيف اعمػػػػػار المسػػػػػتيمكيف نحػػػػػك الدرجػػػػػة الكميػػػػػة لمػػػػػدل تػػػػػأثير التكعيػػػػػة 
الحككميػػػػة عمػػػػى  رفػػػػع ثقػػػػة المسػػػػتيمؾ بػػػػالمنتج الػػػػكطني، حيػػػػث تبػػػػيف بػػػػأف تػػػػأثر المسػػػػتيمكيف بمختمػػػػؼ 

 .األعمار كانت بدرجة عالية
الكبػػػػػػر سػػػػػػنان ىػػػػػػـ األكثػػػػػػر كعيػػػػػػان كممارسػػػػػػة لالنمػػػػػػاط االسػػػػػػتيالكية  الصػػػػػػحيحة كيػػػػػػرل الباحػػػػػػث بػػػػػػأف ا

كلػػػػػػدييـ القػػػػػػدرة  عمػػػػػػى اختيػػػػػػار كانتقػػػػػػاء المنتجػػػػػػات الكطنيػػػػػػة ذات الجػػػػػػكدة العاليػػػػػػة ككممػػػػػػا ازداد العمػػػػػػر 
 ازادت المعرفة كالكعي لممستيمؾ تراكميان.

 
αلػػػػػة )ال تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل الدال ة:ثػػػػػالفرضػػػػػية الثال ( بػػػػػيف      

المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية فػػػػػي تقػػػػػدير إجابػػػػػات أفػػػػػراد العينػػػػػة فػػػػػي مػػػػػدل تػػػػػأثير التكعيػػػػػة الحككميػػػػػة عمػػػػػى  
 رفع الثقة بالمنتج الكطني تبعان لمتغير المستكل التعميمي

حيث يتبػيف مػف  0.05عند مستكل داللو  Kruskal Wallis Testكلفحص ىذه الفرضية  تـ اختبار 
في الجػدكؿ ادنػاه بانػو يكجػد فػركؽ ذات داللػو احصػائية فػي لممحػكر  Kruskal Wallis Testاختبار 

 0.05( اقػؿ مػف SIGالرابع بيف الفئات حسب المسػتكل التعميمػي حيػث اف مسػتكل الداللػو المحسػكب )
 .كلذلؾ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة 0.000كيساكم 

 
أفػػػراد العينػػػة السػػػتجابات  Kruskal Wallis Testنتػػػائج اختبػػػار تحميػػػؿ ( : 37.4جػػػدكؿ رقػػػـ ) 

 لمدرجة الكمية حسب متغير المستكل التعميمي
Ranks ًالمستوى التعلٌم N Mean Rank 

 38782.37 2641 أمً المحكر الرابع

 72657.90 8710 أساسً 

 67959.86 32664 ثانوٌة عامة 

 58199.32 19451 دبلوم 

 55130.66 46857 بكالورٌوس 

 66034.59 11751 اسات علٌادر 

  122074 المجموع 

Test 
Statisticsa,b 

 
 

 mean_all 

Chi-square 4963.783 

df 5 

Asymp. Sig. .0002 

 
أفػػػػػػػراد المتكسػػػػػػػطات الحسػػػػػػػابية كاالنحرافػػػػػػػات المعياريػػػػػػػة السػػػػػػػتجابات كلمكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف الفركقػػػػػػػات بػػػػػػػيف 

 ،  التعميمي المستكلالعينة لمدرجة الكمية لممحكر الرابع حسب متغير 
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 (:38.4 جدكؿ رقـ )ال
 االنحراؼ المعيارم المتكسط التكرار المستكل لتعميمي

 881522. 3.2370 2641 أمً

 526152. 4.0874 8710 أساسً

 806002. 3.9240 32664 ثانوٌة عامة

 793852. 3.7857 19451 دبلوم

 702802. 3.7178 46857 بكالورٌوس

 645862. 3.9167 11751 دراسات علٌا

Total 122074 3.8189 .748982 

 
أظير التحميؿ كجكد فركؽ بيف المستيمكيف بمختمؼ مستكياتيـ العممية نحك الدرجة الكمية لمدل تأثير 
التكعية الحككمية عمى  رفع ثقة المستيمؾ بالمنتج الكطني، حيث تبيف بأف تأثر المستيمكيف األيمييف 

، بدرجة منخفضة كالمستيمكيف ذك  م المستكيات العممية )التعميـ األساسي، الثانكية العامة ، دبمـك
سيطة، فكمما زاد المستكل العممي ببكالكريكس،دراسات عميا( كانت بدرجة عالية مع كجكد فركقات 

لممستيمؾ ازداد تأثره بالحمالت التكعكية ككمما قؿ المستكل العممي قمت ثقتو بسبب قمة كعيو كثقافتو 
  السريع بما يسمع.   كدرجة تأثره 

 
αال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الرابعو:الفرضية  ( بيف      

عمى  رفع الثقة  تأثير التكعية الحككميةمدل المتكسطات الحسابية في تقدير إجابات أفراد العينة في 
 تبعان لمتغير الجنسبالمنتج الكطني 

حيث يتبيف مف  0.05داللو المستكل  عند Mann-Whitney U كلفحص ىذه الفرضية  تـ اختبار
في الجدكؿ ادناه بأنو يكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في الدرجة  Mann-Whitney Uاختبار 
 0.05( اقؿ مف SIGبيف فئتي الجنس حيث اف مستكل الداللة المحسكب )لممحكر الرابع الكمية 
 .كنقبؿ الفرضية البديمة كلذلؾ نرفض الفرضية الصفرية .0.000كيساكم 
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أفراد العينة لمدرجة الكمية الستجابات  Mann-Whitney Uنتائج اختبار تحميؿ ( : 39.4جدكؿ رقـ )
 .حسب متغير الجنس

Ranks الجنس N Mean Rank 

 61306.39 71709 ذكر المحكر الرابع

 69819.83 58645 انثى 

  052525 المجمكع 

Test Statisticsa  

 mean_all 

Mann-Whitney U 1825561096.000 

Wilcoxon W 4393461376.000 

Z -40.732 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.0002 

a. Grouping  
Variable الجنس 

 

 
كلمكشؼ عف الفركقات بيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة لمدرجة 

 (:40.4، كما في الجدكؿ رقـ )  الجنستغير الكمية لممحكر الرابع حسب م
 االنحراؼ المعيارم المتكسط التكرار الجنس

 0.75573 3.7745 71709 ذكر

 0.72901 3.9457 58645 انثى

 

كيشير الباحث باف الفركؽ يعزل الى أف اإلناث أكثر تأثرا بالحمالت التكعكية، ككذلؾ نتيجة ارتباط 
التكعكية مف خالؿ المشاركة بالجمعيات النسكية كاجتماع األميات األـ بحضكر الكثير مف الحمالت 

في المدارس اك مف خالؿ الكتب المدرسية ألبنائيا باالضافة الى أف كجكدىا في البيت اكثر مف الرجؿ 
 تمكنيا مف إشغاؿ كقتيا بمشاىدة البرامج التكعكية .  
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  مناقشة النتائج  2.4-

 ات كالدراسات السابقة، كيرل الباحث أف نتائج ىذه الدراسة تتفؽتناكلت الدراسة الحالية األدبي
 كتختمؼ مع نتائج الدراسات السابقة كما يمي:

  نتػػائج ىػػذه الدراسػػة تتفػػؽ مػػف حيػػث أف المؤسسػػات الحككميػػة ليػػا دكر فاعػػؿ فػػي تكعيػػة المسػػتيمؾ
كانػػت القانكنيػػة  التػػي لسػػالمة كجػػكدة الغػػذاء كدرجػػة تركيػػز البػػرامج التكعكيػػة التػػي تقػػدميا كتشػػريعاتيا 

د ثقة عالية لػدل ك كج التي أظيرت(  2015، السرابي،   عبيداتع نتائج دراسةم  عالية جدابدرجة 
المستيمؾ األردني نحك اإلجراءات الحككمية اليادفة لحماية المستيمؾ كاألنشطة التي تقـك بيا حماية 

( 2011 الجربػاكم، أغػا، كنتػائج دراسػة، المستيمؾ كخبرة العػامميف الطكيمػة بمجػاؿ حمايػة المسػتيمؾ
 ة كبينػػت بػأف المدرسػػة ليػا دكر عػػاؿو دكر الصػػحة المدرسػية فػػي التثقيػؼ الصػػحي لمطمبػالتػي أظيػرت 

كاألمراض الناتجػة عػف الغػذاء الممػكث  توات الغذاء السميـ كالتعريؼ بأىميمكاصفبفي تكعية الطالب 
الػػدكائر قيػػاـ التػػي أظيػػرت ضػػركرة  (Pictas,Others,2011) كنتػػائج دراسػػة ، أك سػػكء التغذيػػة

المختصة تكجيو الحمالت اإلعالمية الرامية إلى تكعية المستيمؾ بحيث تشػمؿ مسػاعي زيػادة الػكعي 
لػػػػػدل المسػػػػػتيمكيف خاصػػػػػة الفئػػػػػات ذات الػػػػػدخؿ المػػػػػنخفض كالمتكسػػػػػط كالجمػػػػػاىير ذات المسػػػػػتكيات 

امتػػػػػػػػداد سمسػػػػػػػػمة التعميميػػػػػػػػة المنخفضػػػػػػػػة بكجػػػػػػػػو خػػػػػػػػاص معمكمػػػػػػػػات عػػػػػػػػف سػػػػػػػػالمة األغذيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى 
مػػع ازديػػاد مسػػتكيات المعرفػػة لممسػػتيمكيف بشػػأف سػػالمة األغذيػػة، سػػيزداد أنػػو االضػػافة الػػى ،بالتسكيؽ

يككف تػػأثير حمػػالت رفػػع الػػكعي عػػدد األشػػخاص الػػذيف يتخػػذكف احتياطػػات ضػػد فضػػائح الطعػػاـ، كسػػ
يػة حمايػة كجػكد تػأثير معنػكم بػيف دكر جمعالتي أظيرت  (2013، المصطفىكنتائج دراسة  ، أعمى

التػي أظيػرت بػأف  (2013 محمػد ، كنتػائج دراسػة، كعممية خمػؽ الػكعي لػدل المسػتيمكيفالمستيمؾ 
ألىميػػة  كػػان منيػاادر إالمؤسسػات الصػػحية المبحكثػة تعطػػي اىتمامػان كبيػػران بمتغيػر المتطمبػػات الحككميػة 

اء المعامؿ كتطبيؽ ، كىنالؾ إسياـ فعاؿ في تكفير الشركط الصحية في إنشتشريع األنظمة كالقكانيف
تبٌنػػػى المؤسسػػػات الصػػػحية المبحكثػػػة لمتغيػػػر معػػػايير جػػػكدة كسػػػالمة الغػػػذاء ، ك أنظمػػػة مراقبػػػة الجػػػكدة

كمتغيػػر التمػػكث البيئػػي كمتغيراتػػو المتمثمػػة بػػالتمكث اليػػكاء كالميػػاه كالتربػػة كالتمػػكث اإلشػػعاعي بشػػكؿ 
التػي (Suraiya & Nur,2012) ، كنتػائج دراسػةكاضح يسيـ في الحد مف حاالت التسمـ الغػذائي

بأف الكعي ىك بمثابة آلية مراقبة  تيدؼ الى خمؽ مجتمع اكثر مسؤكلية  ، كاف رفع مستكل أظيرت 
 . الكعي لممستيمؾ سيؤدم الى رفع فعالية تشريعات حماية المستيمؾ التي تشدد عمييا الحككمة حاليان 
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ليسػػت  أف األجيػػزة الرقابيػػة رتالتػػي أظيػػ (2012محمػػد، فػػي حػػيف تختمػػؼ ىػػذه النتػػائج مػػع دراسػػة 
فػراد المبحػكثيف لػيس لػدييـ فكػرة عػف األأف مة كناجحة في حمايػة المسػتيمؾ باإلضػافة إلػى اعقادرة كف
قياـ  التي أظيرت (2013 المصطفى،كنتائج دراسة  ،عيات مجتمع مدني لحماية المستيمؾكجكد جم

 الشركات أسماء نشر ية لممستيمؾ أكجمعية حماية المستيمؾ بدكر ضعيؼ في تقديـ البرامج التكعك 
 مجالت،محاضػرات ت،مػؤتمرا )نػدكات نشػاطات عقػد خػالؿ مػف بالمسػتيمكيف تضػر أف يمكػف التػي

 التػي أظيػرت(2011 الشػعيبى كالمػالح, ، كنتػائج دراسػةلممسػتيمكيف لتكعيػة ( . . . . .كصػحؼ
 .كجكد فجكة بيف القكانيف القائمة كتطبيؽ ىذه القكانيف

 فػػي  يػػة المسػػتخدمة مػػف قبػػؿ المػػكظفيفك راسػػة بػػأف درجػػة الطػػرؽ كاألسػػاليب التكعتتفػػؽ ىػػذه الد
عاليػػػة حيػػػث تبػػػيف بػػػاف المؤسسػػػات الحككميػػػة كانػػػت بدرجػػػة تكعيػػػة المسػػػتيمؾ لسػػػالمة كجػػػكدة الغػػػذاء 

تستخدـ المحاضرات ك الندكات كمف ثـ البكسػترات ك النشػرات االرشػادية كمػف ثػـ المكقػع االلكتركنػي 
كجية نظر مكظفي الحككمة، في حػيف كانػت الكسػائؿ التكعكيػة التػي كػاف ليػا  لممؤسسة كذلؾ حسب

يحتػؿ المرتبػة األكلػى بينمػا  )شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي(األثر الكبير عمى المسػتيمؾ ىػي االنترنػت
)الجرباكم، مػػػػػع نتػػػػػائج دراسػػػػػة ،يحتػػػػػؿ التمفػػػػػاز المرتبػػػػػة الثانيػػػػػة فيمػػػػػا تحتػػػػػؿ االذاعػػػػػة المرتبػػػػػة الثالثػػػػػة

عػدة كسػائؿ فػي التكعيػة سػكاءن فػي اسػتغالؿ  تسػتخدـ المدرسػةبأف الصحة  لتي أظيرتا( 2011أغا،
نشػرات تكعكيػة اإلذاعة المدرسية كعقػد المحاضػرات كالنػدكات كعػرض األفػالـ العمميػة باإلضػافة إلػى 

البرامج التمفزيكنية الصػحية  بأف التي أظيرت( 2016) شعباف ، كنتائج دراسة ،لمكقاية مف األمراض
في تكعية األشخاص بإتباع العادات الغذائية كالسمكؾ الصحي االيجابي في حياتيـ لممحافظة  تساىـ

كتقديـ  تكضيح الممارسات السمبية كطرؽ تجنبياباالضافة الى  صحتو كصحة أفراد األسرة كالمجتمع
كأخػػركف )محمد كنتػػائج دراسػػة ،النصػػائح الصػػحية بكصػػفو مػػف البػػرامج االرشػػادية كالتثقيفيػػة التمفزيكنيػػة

حتػػػؿ المرتبػػة األكلػػػى مػػػف حيػػث المصػػػدر الرئيسػػػي يالتمفزيػػكف كاإلذاعػػػة التػػي أظيػػػرت بػػػأف ( 2010،
 لممعمكمات المكثكقة عف سالمة األغذية كنكعيتيا.

  يرل الباحث اف نتائج ىذه الدراسة تتفؽ مف حيث درجة تأثير التكعية عمى سمكؾ المستيمؾ
التي تنص عمى " عند الشراء تتأكد مف سالمة العبكة الفقرة التي كانت بدرجة عالية، حيث كانت 

جاءت في الترتيب األكؿ كالفقرة التي تنص عمى " تتأكد مف صالحية  " )انتفاخ، انبعاج .... الخ( 
قؿ التي تنص عمى " تتأكد مف  األتبيف أف  ، في حيفالمنتج عند الشراء " جاءت في الترتيب الثاني

طازجة قبؿ الشراء " تمتيا الفقرة التي تنص عمى "الى أم مدل كجكد ختـ الصحة عمى المحكـ ال
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)محمد كأخركف نتائج دراسةك  ،تسيـ التكعية بمساعدتؾ في التعرؼ عمى أضرار المضافات الغذائية."
ف ىك التسمـ الغذائي كتاريخ الصالحية ك أكثر ما يقمؽ المستيمك التي أظيرت بأف( 2010،

كنتائج  ،ركؿ كالسكر إضافة إلى البحث عف األغذية العضكيةكالمككنات الغذائية مثؿ الككليست
أف المجيبيف كانكا عمى بينة مف أىمية غسؿ التي أظيرت (Susan &Others,2014) دراسة

اليديف، كتبريد األغذية لدرجات الحرارة المناسبة، كحفظ المكاد الغذائية الخاـ منفصمة عف األطعمة 
 فة كتبريد بقايا الطعاـ.المطبكخة، كالحفاظ عمى األسطح نظي

معظـ المستيمكيف يعتقدكف انو ليس ميمان التي أظيرت أف  ((FAO,2017كتختمؼ مع دراسة 
فحص تاريخ االنتاج كاالنتياء بالنسبة لممكاد الغذائية الجافة ) مثؿ البقكليات( كاقؿ مف نصؼ األسر 

رة مف المستيمكيف ال تيتـ بالتصرؼ نسبة كبي، ك يدققكف في ىذه التكاريخ عند شراء االغذية الجافة
أف  التي أظيرت(M.Jevsnik,2007)نتائج دراسة ك  ،الشراء السميـ إزاء ظركؼ التخزيف في أماكف

ف إ ؛بعض المتغيرات في سالمة األغذية كالمعرفة كالممارسات التي تحدث مف التسكؽ إلى الطعاـ
لغذائية، كعدـ  كجكد كعي بشأف التمكث المستيمكيف ليسكا عمى دراية بدكرىـ في سمسمة السالمة ا

نتائج ك  ،المتبادؿ كاالفتقار إلى المعرفة فيما يتعمؽ بنظافة اليديف أثناء إعداد الطعاـ
الستخداـ الممصقات لمعبكات  اف الكعيالتي أظيرت  (Gwantwa,Samson,2012)دراسة

 .المعبأة مسبقان منخفض بيف المستيمكيف في بمدية ايالال

 مستكل الداللة ىذه الدراسة مف حيث كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  كتتفؽ نتائج
(α كعي المستيمؾ لجكدة كسالمة  عمى العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية التي تؤثربيف (      

( اقؿ مف SIGالمحسكب ) بانو يكجد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  األغذية
، الفئة العمرية، المستكل مكاف السكفالمستقمة لممستيمؾ) اتغير متم.تبعان ل0.000كيساكم  5%

اف مستكل تعميـ رب  التي أظيرت (2011 الشعيبى كالمالح, نتائج دراسةمع  ،العممي، الجنس(
األسرة كمستكل الدخؿ يؤثراف تأثيران كاضحان كايجابيان عمى مستكل الكعي االستيالكي كالذم بدكره 

نتائج دراسة ، ك صحيةالمف شراء االغذية الفاسدة اك غير  يؤدم الى حماية المستيمؾ
(M.Jevsnik,2007)ة الجيدة لألغذية أف النساء أكثر تمسكان بالممارسات الصحي التي أظيرت

السعر أكثر ما يعني بالنسبة بأف  التي أظيرت (2010)محمد كأخركف ،نتائج دراسةك  ،مف الرجاؿ
 نتائجك ، عميـ كالدخؿبسبب تدني مستكل الت لمينكد كيعكد ذلؾ
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  دراسة(Gwantwa,Samson,2012) عمار المستيمكيف يرتبط ارتباطان أ فبأ التي أظيرت
 & Lee)كنتائج دراسة  كثيقان بالكعي الستخداـ المعمكمات المكجكدة عمى العبكات المعبأة مسبقا

Others,2014)  كالتعميـ أف الكعي بالمضافات الغذائية تأثر بتجربة المستيمؾ  التي أظيرت
لدل  التي أظيرت بأفSusan &Others,2014)  ، كنتائج دراسة كالمعرفة كمع التعميـ السميـ

معية إلى الطالب معرفة مسبقة بسالمة األغذية حيث أشار كؿ مف طالب المرحمة الثانكية كالجا
الذككر  كما يمارس طمبة التعميـ العالي مف، في مجاؿ سالمة األغذية ان أنيـ تمقكا تدريبا رسمي

مستكيات أعمى مف السمككيات كالكعي بسالمة األغذية مف نظرائيـ الذككر في المرحمة الثانكية، 
كمع ذلؾ كاف مستكل ميارات التكعية بسمكؾ الغذاء أعمى بيف اإلناث في المرحمة الثانكية مف 

في المرحمة  زمالئيـ الذككر، كما أظيرت اإلناث في المرحمة الثانكية ميارات أعمى مف نظيراتيف
كجكد عالقة كبيرة بيف الكعي التي أظيرت (Suraiya & Nur,2012) ، كنتائج دراسةالجامعية

كسمكؾ المستيمؾ الفعاؿ، في حيف يؤدم عدـ الكعي إلى جيؿ كتقميؿ القدرة الفردية عمى حماية 
المكقع التي كاف كعي المستيمؾ يختمؼ إختالفان كبيران ب حقكقيـ كدعميا  ضد عممية الغش كالخداع،

 & Pictas)، كنتائج دراسة اظير باف المدف المتحضرة لدييا كعي أكثر مف مناطؽ الحضر
Others,2011)  بأف المستيمكيف الذيف ليس لدييـ الكثير مف المعرفة حكؿ سالمة التي أظيرت

ذائية، األغذية كاألسر التي لدييا كبار السف أك األطفاؿ في المنزؿ يزيد مف حساسية الفضائح الغ
كىـ أكثر عرضة لمتأثر بفضائح الطعاـ ككنيـ ليس عمى بينة مف المخاطر المكجكدة في ىذه 

 .المرحمة مف سمسمة اإلنتاج

يكجػد فركقػات بػيف  ال بإنػو التػي أظيػرت( 2012 أبػك زنػط،في حيف تختمػؼ ىػذه النتػائج مػع دراسػة 
خؿ لممسػػػػتيمكيف حيػػػػث إف جميػػػػع المتغيػػػػرات االجتماعيػػػػة )الحالػػػػة االجتماعيػػػػة كالعمػػػػر( كمتغيػػػػر الػػػػد

المسػػتيمكيف يتػػأثركف بالػػدكر الرقػػابي لجمعيػػة حمايػػة المسػػتيمؾ عمػػى السػػمع االسػػتيالكية السػػيما كاف 
نتػػػائج الدراسػػػة تشػػػير بػػػاف المجتمػػػع الفمسػػػطيني ىػػػك مجتمػػػع ذكػػػكرم يقػػػـك بشػػػراء السػػػمع االسػػػتيالكية 

ت المجتمػػػع المػػػدني فػػػي مراقبػػػة األساسػػػية كىػػػـ اقػػػدر عمػػػى تقيػػػيـ دكر المؤسسػػػات الحككميػػػة كمؤسسػػػا
 السمع االستيالكية .

  كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مف حيث كجكد عالقة ذات داللة إحصائية مستكل الداللة
(α ، مف نتائج بالمنتج الكطني المستيمؾ عمى رفع ثقة تأثير التكعية الحككميةمدل ( بيف      
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غذائية الممصقة كمدة الصالحية كسمات المعمكمات ال بأف التي أظيرت (2011دراسة )ابك شنب،
 الجكدة  كالسمعة لممنتج كتصميـ المنتج كتغميفة )الظير، التغميؼ، كزف العبكة ، تعدد األحجاـ (

تأثير  ، كلإلعالفعمى سمكؾ المستيمؾ عند شراء األلباف )المحمية كاإلسرائيمية كاألجنبية (تؤثر 
يني تجاه منتجات األلباف المحمية كتأثير سمبي تجاه ايجابي عمى السمكؾ الشرائي لممستيمؾ الفمسط

عند شراء منتجات األلباف تؤثر المعرفة لشخصية عمى المستيمؾ ، ك منتجات اإلسرائيمية كاألجنبية
باالضافة الى  في بناء الثقة بيف المنتج كالمستيمؾ ان كبير  ان ، ككف المعرفة الشخصية تمعب دكر المحمية

نب مف حيث كجكد فركقات بيف درجة الكعي كالثقة بالمنتج الكطني أنيا تتفؽ مع دراسة ابك ش
(  2015) عبيدات، السرابي، كنتائج دراسة ،لعمر كالمستكل العممي كمكاف السكف كالدخؿ الشيرمكا

التي أظيرت بأنو تكجد اتجاىات ايجابية لدل المستيمكيف نحك المعمكمات الممصقة عمى بطاقة بياف 
المطركحة  في األسكاؽ باالضافة الى كجكد اتجاىات ايجابية لدل  كشركط سالمة المنتجات

المستيمكيف نحك اإلعالنات ككف المستيمكيف بحاجة إلى معمكمات كافية عف المنتجات المطركحة 
، كنتائج في األسكاؽ بيدؼ تقميؿ درجة المخاطرة في القرارات الشرائية المتخذة مف قبميـ

د تأثير معنكم بيف دكر جمعية حماية المستيمؾ كعممية خمؽ ( التي أظيرت كجك 2013)المصطفى،
نسبة كعي التي اظيرت بأف  (Gunes & Tekin,2015)الكعي لدل المستيمكيف، كنتائج دراسة 

% كىي اقؿ بكثير منيا في الكاليات المتحدة 29المشعة  األغذيةالمستيمكيف  في تركيا تجاه 
بنسبة  األغذية  فقد زاد مكقؼ المجيبيف ؤائد تشعيع % كعند سماع ف72األمريكية التي تصؿ إلى 

62 .% 
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 الفصؿ الخامس 
_____________________________________________________ 
 اإلستنتاجات كالتكصيات 

 

 المقدمة
تنػػػاكؿ البحػػػث خمػػػس اىػػػداؼ رئيسػػػية لدراسػػػتيا مػػػف حيػػػث البػػػرامج الحككميػػػة كالطػػػرؽ كالكسػػػائؿ الخاصػػػة 

المسػتيمؾ بػالمنتج الػكطني، ك تػـ بتكعية المستيمؾ كبيف سمكؾ المستيمؾ كمػدل تػاثير التكعيػة عمػى ثقػة 
دراستيا مف خػالؿ اإلجابػة عمػى جميػع األسػئمة كالفرضػيات المرتبطػة بكػؿ ىػدؼ كتػـ الكصػؿ الػى جميػع 

 كفي النياية فقد حققت الدراسة جميع أىدافيا المرجك مف البحث. ،النتائج الخاصة بيا

ة لػػػػػدكر الجيػػػػػات الحككميػػػػػة النتػػػػػائج الرئيسػػػػػية التػػػػػي تكصػػػػػمت إلييػػػػػا الدراسػػػػػ يشػػػػػير إلػػػػػى ىػػػػػذا الفصػػػػػؿك 
ة الغربيػػػػػػة فضػػػػػػغذيػػػػػػة فػػػػػػي المحافظػػػػػػات الكسػػػػػػطى فػػػػػػي الفػػػػػػي تكعيػػػػػػة المسػػػػػػتيمؾ لسػػػػػػالمة كجػػػػػػكدة اال

 كعالقة ذلؾ في رفع درجة الثقة بالمنتج الكطني.

 النتائج الرئيسية 1.5-

 :الىخائج هيحىصلج الدراست الى مجمىعت مه 
بشكؿ لسالمة االغذية  المستيمؾيعممكف في مجاؿ تكعية  %65.4أظيرت نتائج الدراسة أف  .1

مف المكظفيف العامميف في تكعية المستيمؾ متفرغكف بشكؿ كامؿ لمعمؿ %24.9 ك ،جزئي
، كفي حقيقة االمر فأف المكظفيف العامميف في ال يعممكف في التكعية %9.7ك ،التكعكم

ابة كالتفتيش ر الحككمية لتكعية المستيمؾ تقكـ بمياـ كظيفية غير تكعكية مف حيث الرقئالدكا
لممنتجات الغذائية المتكاجدة في االسكاؽ كالمقاصؼ المدرسية كالمطاعـ كغيرىا، باالضافة الى 

 تقديـ خدمات لمتجار كالمكاطنيف كالطالب كالمزارعيف كالمرضى. 
  دكر الجيات الحككمية في تكعية المستيمؾ لسالمة كجكدة األغذيةأف الدراسة تبيف مف خالؿ  .2

، تمييا %72.5كزارة االقتصاد الكطني المرتبة األكلى بنسبة عالية احتمت  حيثكانت جيدة 
، %64.2كمف ثـ كزارة التربية ك التعميـ بنسبة متكسطة  %72.3كزارة الصحة  بنسبة عالية

 أما كزارة الزراعة كمؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية فكانت بنسبة متكسطة
 .عمى التكالي 52.9%،56.3%
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(  يمييا تجار كمتداكلي 4.04ف الحككمة تستيدؼ طالب المدارس بمتكسط حسابي )تبيف ا .3
(، كما تبيف أف 3.35(، كمف ثـ عامة الناس بمتكسط حسابي)3.52االغذية بمتكسط حسابي)

أقؿ الجيات المستيدفة مف حيث المتكسط الحسابي كانت المرضى كبمتكسط حسابي 
(، ثـ طالب 2.59كجاءت بمتكسط حسابي )ف التي تنص عمى ك تمتيا المزارع (،2.26)

         .( حسب كجية نظر مكظفي الحككمة2.96الجامعات بمتكسط حسابي )
تـ تطبيؽ البرامج التكعكية المقدمة مف المؤسسات الحككمية العاممة في مجاؿ تكعية المستيمؾ  .4

 .%86.2لسالمة كجكدة االغذية بدرجة عالية جدان بنسبة 
بأف تطبيؽ البرامج التكعية لممستيمؾ لسالمة األغذية كجكدتيا مف كجية  اظيرت نتائج الدراسة .5

 .%70.6نظر المستيمكيف كانت بنسبة عالية  
اظيرت نتائج الدراسة بأف يكجد آليات كتشريعات تكعكية لزيادة الكعي لدل المكاطنيف حكؿ  .6

 .%80.3حيث كانت بدرجة عالية بنسبة مة األغذية مف خالؿ كسائؿ كاضحة قضايا سال
التي تتبعيا الجيات الحككمية لتزكيد ككاردىا بالمعمكمات الطرؽ بأف اظيرت نتائج الدراسة  .7

 .%78.3التكعكية  كانت بدرجة عالية بنسبة 
ية المتبعة لتكعية المستيمكيف لسالمة ك بأف أفضؿ الكسائؿ كالطرؽ التكعاظيرت نتائج الدراسة  .8

انت المحاضرات ك الندكات كمف ثـ البكسترات ك األغذية مف كجية نظر المكظفيف الحككميف ك
لكسائؿ مف النشرات االرشادية كمف ثـ المكقع االلكتركني لممؤسسة في حيف كانت أفضؿ ا

كانت االنترنت )شبكات التكاصؿ االجتماعي( ثـ التمفاز تمييا  كجية نظر المستيمكييف 
  .االذاعة

عمى سمكؾ المستيمؾ كانت بدرجة عالية  بأف كفاءة كفاعمية التكعيةاظيرت نتائج الدراسة  .9
 .%82.2بنسبة 

االقتصادية بأنو يكجد فركقات ذات داللة إحصائية لمعكامؿ اظيرت نتائج الدراسة  .10
مف حيث )الجنس،  كاالجتماعية التي تؤثر في كعي المستيمؾ لجكدة كسالمة األغذية

 العمر، السكف، الدخؿ، المؤىؿ العممي(.
االقتصادية نو ال يكجد فركقات ذات داللة إحصائية لمعكامؿ بأاظيرت نتائج الدراسة  .11

مف  المستيمؾ لجكدة كسالمة األغذية ةكعيت لممكظفيف العامميف في مجاؿكاالجتماعية 
 حيث ) الجنس، العمر، السكف، الدخؿ، المؤىؿ العممي(.
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ة كرفع بأنو يكجد عالقة بيف تكعية المستيمؾ لسالمة كجكدة االغذياظيرت نتائج الدراسة  .12
 .%77.0درجة ثقتو بالمنتج الكطني بدرجة عالية بنسبة 

αفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) تكجد .13 ( بيف المتكسطات      
الحسابية في تقدير إجابات أفراد العينة في مدل تأثير التكعية الحككمية عمى  رفع الثقة 

 بالمنتج الكطني تبعان لمتغير مكاف السكف.
αكؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )فر  تكجد .14 ( بيف المتكسطات      

رفع الثقة  مدل تأثير التكعية الحككمية عمى الحسابية في تقدير إجابات أفراد العينة في
 .بالمنتج الكطني تبعان لمتغير الفئة العمرم

αفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) تكجد .15 ( بيف المتكسطات      
مدل تأثير التكعية الحككمية عمى  رفع الثقة ل في تقدير إجابات أفراد العينة لحسابيةا

 .بالمنتج الكطني تبعان لمتغير المستكل التعميمي
αفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) تكجد .16 ( بيف المتكسطات      

رفع الثقة  حككمية عمىمدل تأثير التكعية ال الحسابية في تقدير إجابات أفراد العينة في
 .بالمنتج الكطني تبعان لمتغير الجنس

 اإلستنتاجات 2.5-

لمجيػػػػات الحككميػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ تكعيػػػػة المسػػػػتيمؾ لسػػػػالمة كجػػػػكدة االغذيػػػػة،  كجػػػػكد دكر عػػػػاؿو  .1
عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد إلضػػػػػػػافة الػػػػػػػى با ،كمػػػػػػػا يكجػػػػػػػد تفػػػػػػػاكت بػػػػػػػيف الجيػػػػػػػات ذات العالقػػػػػػػة فػػػػػػػي االداء

 .الشركاءمع  الكافي كالفعاؿ ؽ ك التكاصؿيالتنسه 
ة كجػػػػػػكدة االغذيػػػػػػة  سػػػػػػالممػػػػػػكظفيف متفػػػػػػرغيف لتكعيػػػػػػة المسػػػػػػتيمؾ لحاجػػػػػػة الػػػػػػى تػػػػػػكفير يكجػػػػػػد   .2

 .بشكؿ كبير ككاؼو 
بنػػػػػػاءن عمػػػػػػى نتػػػػػػائج البػػػػػػرامج كاألنشػػػػػػطة التكعكيػػػػػػة المقدمػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػات الحككميػػػػػػة  .3

 كانت بدرجة عالية جدان كلكنيا لـ تتناكؿ جميع البرامج بنفس الفاعمية كالكفاءة.
البػػػػرامج التكعكيػػػػة المقدمػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ الجيػػػػات الحككميػػػػة كعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف قبكليػػػػا مػػػػف  تتنػػػػكع .4

 قبؿ المستيمكيف لكنيا بحاجة الى تطكير كتحديث بشكؿ مستمر.   
كانػػػػػػت بدرجػػػػػػة لممسػػػػػػتيمكيف  الجيػػػػػػات الحككميػػػػػػة تػػػػػػاثير الحمػػػػػػالت التكعكيػػػػػػة التػػػػػػي تنفػػػػػػذىا اف .5

ءة بطاقػػػػػػػػة البيػػػػػػػػاف كتػػػػػػػػاريخ قػػػػػػػػراأصػػػػػػػػبحكا ييتمػػػػػػػػكف بالمسػػػػػػػػتيمكيف عاليػػػػػػػػة ممػػػػػػػػا يشػػػػػػػػير بػػػػػػػػأف 
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االطػػػػػػػػػػالع عمػػػػػػػػػػى الفحكصػػػػػػػػػػات الظاىريػػػػػػػػػػة لممنػػػػػػػػػػتج التػػػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػالحية المنتجػػػػػػػػػػات ك 
  مالحظتيا.

تػػػػػػنص عمػػػػػػى كجػػػػػػكب تكعيػػػػػػة ة يهػػػػػػميلػػػػػػكائح تنظه ك  عمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف كجػػػػػػكد تشػػػػػػريعات قانكنيػػػػػػة .6
إجػػػػػراءات عمػػػػػؿ ككتػػػػػب دليػػػػػؿ  اال أنيػػػػػا بحاجػػػػػة الػػػػػى تػػػػػدعيميا مػػػػػف خػػػػػالؿ اعػػػػػدادالمسػػػػػتيمؾ 

عمػػػػػػػى  الحمػػػػػػالت التكعكيػػػػػػةتقػػػػػػـك التكعكيػػػػػػة، كغالبػػػػػػان  تمػػػػػػؼ النشػػػػػػاطاتة تكصػػػػػػؼ مخيإرشػػػػػػاده 
عمػػػػؿ مكثقػػػػة  إجػػػػراءاتبالسياسػػػػات العامػػػػة كلػػػػيس بنػػػػاء عمػػػػى ك معػػػػرفتيـ  خبػػػػرة طػػػػاقـ العمػػػػؿ

 كالمسؤكليات كالصالحيات.  األىداؼتحدد 
النظاـ الحالي لمكسائؿ التكعكية المستخدمة مف قبؿ المكظفيف بحاجة الى تحسيف كاالىتماـ  .7

 .ىذا إستنادا إلى آرائيـف ك يه قبؿ المستيمك ثر الكسائؿ تأثيران مفبأك
ؾ ضعؼ كبير في استخدامو مف قبؿ الجيات اؿ ىناز مارغـ االنتشار الكاسع لالنترنت إال أنو  .8

 الحككمية في تكعية المستيمؾ.
ؾ فركقات بيف مستكل تاثير الحمالت التكعكية عمى سمكؾ المستيمؾ لسالمة كجكدة ىنا .9

رات المستقمة تعزل الى الجنس كالعمر كالسكف كالمؤىؿ ية  كثقتو بالمنتج الكطني  كالمتغاالغذي
 كالدخؿ الشيرم.

 لممكظفيف العامميف في مجاؿاالقتصادية كاالجتماعية ال يكجد ىنالؾ فركقات بيف العكامؿ  .10
ائؿ التكعكية كبيف الدرجة الكمية لمبرامج كاألنظمة كالكس المستيمؾ لجكدة كسالمة األغذية ةكعيت

 تعزل الى )الجنس، العمر، السكف، الدخؿ، المؤىؿ العممي(.
عمى الرغـ مف أف الحمالت التكعكية تؤثر بشكؿ ايجابي عمى ثقة المستيمؾ بالمنتج الكطني  .11

اال انو يكجد فركقات بيف المتغيرات المستقمة لممستيمكيف الجنس كالعمر كالمؤىؿ العممي 
 كالسكف.
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 التكصيات 3.5-
العمؿ عمى تكفير مكظفيف مختصيف في التكعية كذلؾ باستحداث أقساـ مختصة في تكعية  .1

 عمى التكعية فقط. القياـالمستيمؾ يككف اختصاص عمميا 
تطكير برامج تثقيفية متكاممة مف حيث تخطيطيا كتنفيذىا كمتابعتيا كذلؾ بإشراؾ جميع  .2

ات المجتمع المدني في كضع البرامج الجيات الحككمية ذات العالقة بتكعية المستيمؾ كمؤسس
كالخطط لضماف تغطية جميع البرامج التكعكية باالضافة الى صكليا الى كافو شرائح 

 المجتمع. 
التركيز عمى البرامج التكعكية الخاصة بسالمة المحكـ كاضرار المكاد المضافة كالممكنات  .3

 كالمحميات المضافة الى االغذية كغيرىا. 
مختصة بتكعية المستيمؾ عمى المكاقع االجتماعية )فيس بكؾ( ك عمؿ  إنشاء صفحة حككمية .4

تمكيؿ ليذه الصفحة لنشر الكعي كالثقافة الخاصة بحماية المستيمؾ لدل أكبر شريحة في 
 المجتمع الفمسطيني، ككنيا فعالة جدا في ثكرة المعمكمات التي نعيشيا.

حيث انشاء شبكات التكاصؿ االجتماعي  تكفير المكازنات الخاصة بتنفيذ البرامج التكعكية مف .5
 )بكرتاؿ(، كتكفير الحمقات التكعية التمفزيكنية كالرسائؿ القصيرة كالمجالت كغيرىا. 

تصميـ كتنفيذ دكرات تأىيمية لممكظفيف العامميف في تكعية المستيمؾ تيدؼ الى إكسابيـ  .6
 ميارات جديدة  كاطالعيـ عمى نتائج البحكث العممية الحديثة. 

ير حكافز مالية لممكظفيف العامميف في تكعية المستيمؾ بيدؼ تقكية إرادتيـ عمى الممارسة تكف .7
عطاء األىمية في طرح البرامج التكعكية.  العممية الجادة كضماف النشاط كا 

ضركرة التركيز في البرامج التكعكية عمى المستيمكيف ذكم الدخؿ المنخفض كالمستيمكيف  .8
افة الى االىتماـ بالمستيمكيف لكال الجنسيف عمى حد سكاءن بحيث الناشئيف كسكاف القرل باالض
 تشمؿ كافة شرائح المجتمع.

االىتماـ بتكعية المرأة في المجتمع الفمسطيني بشكؿ خاص في نشر كتبني ثقافة السالمة  .9
الغذائية كرفع ثقتيا بالمنتجات الكطنية ككف المرأة عنصران مؤثران في تكجيو افراد األسرة نحك 

 مة الغذائية كتفضيؿ المنتجات الكطنية.سال
تشجيع البحث العممي كذلؾ بتكجيو طالب الجامعات الجراء دراسات لبحث أسباب تفضيؿ  .10

 المنتج االسرائيمي عمى المنتج الكطني.
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ايجاد التعاكف بيف الجيات الحككمية كاتحاد الصناعات الغذائية الفمسطينية لمقياـ بتكعية  .11
يمكيف كذلؾ مف خالؿ زيارات ميدانية الى المصانع الكطنية، اك مف الطالب كالنساء كالمست

خالؿ بث برامج كثائقية تظير مدل التزاـ المصانع الكطنية بالمكاصفات الفمسطينية 
 كالتعميمات الفنية االلزامية.

العمؿ عمى تطكير المنتج الكطني مف حيث الجكدة كالسعر كاالىتماـ بالتعبئة كالتغميؼ  .12
ة المنتج في السكؽ المحمي كالخارجي كنيؿ رضى التاجر كالمستيمؾ عمى حد لضماف منافس

 سكاء.
ضركرة تكفير تشريعات خاصة بالغذاء تتصؿ بشكؿ كثيؽ بسالمة المستيمؾ الفمسطيني  .13

بحيث تتناكؿ كافة قضايا االغذية بشكؿ كامؿ، باالضافة الى دمج الجيات الرقابية كالتكعكية 
 تحت مظمة كاحدة.  

اعادة النظر في المناىج الدراسية لطالب المدارس بحيث تشمؿ دركس مختصة في ضركرة  .14
 سالمة المنتجات الغذائية بحيث تشمؿ كافة نكاحي سالمة االغذية كالمنتج الكطني.

التنسيؽ مع كزارة التربية كالتعميـ العالي لطرح مادة مختصة بسالمة االغذية كمساؽ حر  .15
 لطمبة في الجامعات الفمسطينية.

ضركرة اجراء المزيد مف االبحاث كالدراسات المعمقة حكؿ قضايا المنتج الكطني بإبعادىا  .16
 السياسية كالتشريعية كالفنيو.

ضركرة تشجيع المصانع الكطنية عمى إقامة المعارض كالميرجانات الخاصة بالمنتج الكطني  .17
 لتعريؼ المستيمكيف عمى المنتجات الكطنية المتكفرة في االسكاؽ.

مركز كطني متخصص بالبحث العممي كتطكير مراكز التدريب الميني، كمراكز البحث إنشاء  .18
 كالدراسات السكقية، يتكلى عممية النيكض كالتطكير بالمنتج الكطني مف النكاحي التقنية.
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 -قائمة المراجع :
 اكالن : المراجع بالمغة العربية

 
 القكانيف كاألنظمة كالتقارير -

معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني في قطاع االغذية  )(2012ماس ىنطش، إبراىيـ .1
 .85ص)ماس(

( 3-ألؼ ) د  217أعتمد كصدر رسميان بقرار الجمعية العامة   –اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف  .2
 .1948كانكف االكؿ / ديسمبر  10المؤرخ في 

 (.2022-2017(اإلستراتيجية الكطنية لمسالمة الغذائية  .3

 (.2022-2017(اتيجية االقتصاد الكطني إستر  .4

 (2012اإلستراتيجية الكطنية لدعـ المنتج الكطني  .5

 (.2018-2014دكلة فمسطيف ) –اإلستراتيجية الكطنية لمتصدير  .6

 (2016,2015التقارير اإلحصائية لإلدارة العامة لحماية المستيمؾ في كزارة االقتصاد الكطني   ) .7

 .2016-2013عامة لحماية المستيمؾ في كزارة االقتصاد الكطني   التقارير اإلحصائية لإلدارة ال .8

 (2015 (التقرير اإلحصائي لكزارة الصحة الفمسطينية  .9

 .2004، نيساف 11، 29تقرير حكؿ أزمة مياه الشرب في المناطؽ الفمسطينية سمسمة تقارير  .10

ي ككانكف االكؿ)الربع دكرة تشريف الثان–تقرير حكؿ مسح القكل العاممة لجياز االحصاء المركزم  .11
 2016الرابع ( لعاـ 

 21كسـ  كعرض المنتجات الغذائية  كاإلعالف عنيا رقـ  -التعميـ الفني اإللزامي لممكاد الغذائية .12
 2008لسنة  

 39/248قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة حقكؽ المستيمؾ رقـ -الجمعية العامة لألمـ المتحدة  .13

 .1985في نيساف 
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امة لألمـ المتحدة،مؤتمر األمـ المتحدة االكنكتاد، المبادئ التكجييية لحماية الجمعية الع .14

 .2016المستيمؾ، نيكيكرؾ كجنيؼ 

،إحصاءات المدارس 2016/2017/2016الكتاب االحصائي التربكم السنكم لمعاـ الدراسي  .15
 كرياض األطفاؿ.

لمشباب، صفحة (، تقرير اليكـ العالمي 2014الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني ) .16
1،12/08/2014. 

 .2007الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني، التعداد العاـ لمسكاف كالمنشأت،  .17

 . 2010-كزارة االقتصاد الكطني    –دليؿ إجراءات مفتشي حماية المستيمؾ  .18

 .2015دليؿ إدارة المقاصؼ المدرسية التابع لكزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية لسنة  .19

 .2009يؿ المرشد في الحمى المالطية، كزارة الزراعة الفمسطينية، دل .20

 2004، لسنة  20قانكف الصحة العامة رقـ  .21

  .2005لسنة  21قانكف حماية المستيمؾ رقـ  .22

 2011قرار بقانكف الصناعة لسنة .23

 2003 لسنة3 رقـ الزارعة قانكف .24

 .2005سبتمبر  6المؤرخ  206المرسكـ التشريعي رقـ  -قانكف المستيمؾ االكركبي .25

 2000 لسنة 6 رقـ الفمسطينية كالمقاييس المكاصفات قانكف .26

 .21،المادة 2009لسنة  17المكائح التنفيذية لقانكف حماية المستيمؾ رقـ  .27

دليؿ نظـ كتشريعات الرقابة عمى سالمة –المنظمة العربية لمتنمية الزراعية  -( 2006المكزم،س،) .28
 .42،57، 8عربي، صفحات،الغذاء كحماية المستيمؾ في الكطف ال
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، نيكيكرؾ 1999مبادئ األمـ المتحدة التكجييية لحماية المستيمؾ بصيغتيا المكسعة  في عاـ  .29
 ، المادة "كاك" . 2003

 2008- 11-15اإلصدار الرابع  – ISO9001نظاـ إدارة الجكدة  –المكاصفة الدكلية القياسية  .30

 –نقدية لمشركع قانكف حماية المستيمؾ مراجعة  –(2004مكحكؿ،ب، كآخرككف.)تشريف الثاني، .31
 معيد ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس(.

 
تقرير نيائي لجمسة  -معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني في قطاع االغذية )ماس( .32

 .2013حزيراف   -( 5طاكلة مستديرة )

 -لمنظمة الصحة العالمية 5/2006مذكرة انفكساف اإلعالمية رقـ  -منظمة الصحة العالمية   .33
 .2006تشريف االكؿ  18-الكصايا الخمس لضماف مأمكنية الغذاء  -اتقاء األمراض المنقكلة بالغذاء

تقرير حكؿ الحماية القانكنية  –خالػػد محمػػد السباتيػػػف  -الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف  .34

 .1،صفحة  2002حزيراف  -لممستيمؾ

االئتالؼ مف اجؿ  النزاىة ك المساءلة )أماف (  –األغذية في فمسطيف كاقع النزاىة في قطاع  .35
 .2012، شباط 51سمسمة تقارير 

 الكتب -

أستاذ مساعد في كمية الشريعة كالقانكف  –( " حماية المستيمؾ في الفقو اإلسالمي 2004أحمد ،ـ ) .1
 .11جامعة األزىر ، الطبعة األكلى  صفحة  –

 –المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر  –محمكد عبد الفتاح رضكاف  إدارة الجكدة الشاممة _ إعداد .2
 .16صفحة  2012,الطبعة األكلى  -القاىرة  

الدليؿ اإلرشادم لبرنامج التدريب في أساسيات سالمة  -(2010أساسيات سالمة االغذية) .3
 جياز  أبك ظبي لمرقابة الغذائية. -دليؿ متداكلي األغذية  ––االغذية 
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سر المعيشية في البمداف النامية كالبمداف التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة استقصاءات األ .4
( ،إدارة الشؤكف االقتصاديةكاإلجتماعية،  األمـ المتحدة نيكيكرؾ، دراسات في 2007إنتقالية)

 .97-85، صفحات 96الطرؽ، السمسمة كاك، العدد 
الحاضر، قسـ كقاية النبات،  (، السمكـ الفطرية: مشاكؿ الغذاء بيف الماضي ك2016إسماعيؿ،ع ) .5

 .كمية الزراعة، جامعة بغداد/العراؽ

 .513,515( ،الغذاء كالتغذية ، منظمة الصحة العالمية، صفحات 2005أميف،ع، كآخركف) .6

كزارة  -دليؿ التثقيؼ الصحي لمعامميف في مجاؿ الرقابة الصحية  –( 2012أميف،س كآخركف ) .7
 .7الصحة األردنية  الطبعة األكلى، صفحة 

االدارة العامة لمصحة  –كزارة الشؤكف البمدية كالقركية  الرياض  –( 2014تكعية كحماية المستيمؾ) .8
 صفحة . 8إدارة المكاد الغذائية ، -البيئية

 الرياض. -37صفحة  -مبادئ سالمة الغذاء    -( 2011الجساس، ؼ) .9

الطبعة األكلى –اىرة الق –دار الفجر لمنشر  كالتكزيع  -( المعجـ اإلعالمي 2004حجاب ،ـ) .10
 .61،صفحة 

 إدارة الجكدة كاألماف الغذائي. -كمية الزراعة عيف شمس -(2007حمزاكم،ؿ ،عمي، ع) .11

مركز البحكث كاالستشارات الصناعية،قسـ  -جكدة كسالمة كتصنيع االغذية-(2014خير اهلل،ر) .12
 السكداف. –إدارة بحكث الصناعات الغذائية، كزارة الصناعة  -التصنيع

كزارة  –( الممكثات الكيماكية كالسمكـ الفطرية في االغذية كالمشركبات 2010ة،ع.)سالم .13
 االقتصاد الكطني فمسطيف.

 .52التربية اإلعالمية ، صفحة  - (2012ؼ ) الشميمرم ، .14

(. الحماية التشريعية لممستيمؾ في مصر. القاىرة، المركز القكمي 1999صياـ،س، كأخركف) .15
 .7، ص 1999ية، لمبحكث االجتماعية كالجنائ
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(مناىج البحث ككتابة المشركع المقترح لمبحث جامعة القاىرة، القاىرة، الطبعة 2007طايع،س ) .16
 . 2007االكلى 

كيمياء تحميؿ االغذية، األسس العممية كتطبيقيا،الطبعة األكلى،جامعة عيف  -(2002عبد اهلل،ـ) .17
 .23-13شمس،القاىرة،صفحة مف 

كمية الحقكؽ -جامعة الجزائر –قابة في حماية المستيمؾ دكر أجيزة الر  -(2009عماد،ع ) .18
2009. 

 .1276 .958صفحة  –فصؿ الحاء القامكس المحيط :  باب الكاؼ ،فصؿ الياء،  .19

جميكرية مصر  –(، كزارة الزراعة كاستصالح األراضي 2017لجنة مبيدات اآلفات الزراعية) .20

 .44صفحة –العربية 

 –نساف كسالمة الغذاء ، دار اليازكرم ، عماف صحة اإل –( 2007مزاىرة، أ، كاخرككف) .21
 .197األردف، صفحة 

دارة سالمة األغذية البحرية كجكدتيا   -(2007ىكس، ىػ،كآخركف ) .22 المعيد الدنماركي  -تقييـ  كا 
 لبحكث مصايد األسماؾ.

 
 الدراسات كاألبحاث -

ة الغربية تجاه ( "العكامؿ المحددة لسمكؾ المستيمؾ الفمسطيني في الضف2011ابك شنب،س.) .1
   فمسطيف. -منتجات األلباف المحمية كالمستكردة "،جامعة القدس

( "مستكل الكعي البيئي كعالقتو ببعض المتغيرات لدل طمبة كميات التربية في 2005ابك المبف،إ) .2
الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة" ، كمية التربية ، جامعة األزىر بغزة،)رسالة ماجستر غير 

 منشكرة(.

( " الدكر الرقابي لجمعية حماية المستيمؾ الفمسطيني عمى السمع االستيالكية في 2012ابك زنط،ـ) .3
 فمسطيف.  -جامعة القدس المفتكحة -السكؽ الفمسطيني"
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( " كاقع التربية الصحية في مدارس التعميـ الحككمي بمدينة غزة" سمسمة 2011الجرباكم، ز،أغا،ـ) .4
 .غزة -1،العدد 13مجمد  -االزىر العمـك اإلنسانية،مجمة جامعة 

 – 42صفحة  –دراسة تحميمية لمقرارات الشرائية لألسرة السعكدية  -سمكؾ المستيمؾ –الجريسي،ع  .5

 .ىجرم 1427

كمية العمكـ االقتصادية كالعمـك –محاضرات في مقياس سمكؾ المستيمؾ  -( 2016سميماني، ف) .6
 الجزائر. -27التجارية كعمـك التسير ،صفحة 

دراسة تحميؿ البرنامج التفاح –( البرامج الصحية التمفزيكنية كتكعية المستيمؾ 2016ف،أ.)شعبا .7
 العراؽ. -،جامعة بغداد1العدد 8األخضر،مركز بحكث السكؽ كحماية المستيمؾ ،المجمة 

-.( " دراسة تحميمية ألثر الكعى االستيالكي في حماية المستيمؾ"2011الشعيبى،ع،المالح،ج) .8
 المممكة العربية السعكدية.-يصؿجامعة الممؾ ف

 في المحمية المستيمؾ حماية قضايا نحك المستيمكيف ( اتجاىات 2015عبيدات،ـ، السرابي، م) .9
 الجامعة االردنية. –، عمادة البحث العممي 1، العدد42األردف،دراسات العمـك االدارية،المجمد

 -مع اإلشارة لمعراؽمدخؿ حضارم –حقكؽ المستيمؾ كمنيجية حمايتو  –( 2007عبكد،س) .10
 ،جامعة بغداد العراؽ.4مركز بحكث السكؽ كحماية المستيمؾ صفحة 

 دراسة تفصيمية  الى كاقع حماية المستيمؾ في كزارة االقتصاد الكطني. –( 2012عرماف، ح) .11

بحث مقدـ  –دكر السمطات العمكمية في حماية القدرة الشرائية لممستيمؾ  –( 2008قش،ؾ)  .12
ني لحماية المستيمؾ في ظؿ االنفتاح االقتصادم المنظـ مف معيد العمكـ القانكنية الى الممتقى الكط

 .الجزائر -2008ابريؿ  14ك13كاإلدارية، المركز الجامعي في الكادم 

(. دكر الصحافة األردنية اليكمية فػي التكعيػة الصػحية :دراسػة فػي تحميػؿ 2009الكسكاني ، ح.) .13
ؽ األكسػػػػػػط لمدراسػػػػػػات، كميػػػػػػة العمػػػػػػـك اإلنسػػػػػػانية ، قػػػػػػيـ المضػػػػػػمكف، رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتر ،جامعػػػػػػة الشػػػػػػر 

 .27اإلعالـ،صفحة 
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تطبيؽ المكائح التنظيمية الذاتية  –بناء الثقة مف خالؿ الشفافية  –( 2003ماكأليستر،ب، )مارس .14
فريؽ عمؿ شبكة تثقيؼ كتشجيع المشركعات الصغيرة -لحماية المستيمؾ عمى مجاؿ التمكيؿ األصغر

 األمريكية المتحدة الكاليات في طبع -(SEEP"سيب")

(" اتجاىات المستيمكيف كتصكراتيـ لمسالمة الغذائية في دكلة 2010محمد،س كأخركف ) .15
 العيف.-جامعة االمارات العربية المتحدة-اإلمارات العربية المتحدة "،كمية االغذية كالزراعة

دراسة  – ( "حركة حماية المستيمؾ كدكرىا في نشر الكعي االستيالكي2012محمد،ف ) .16
 العراؽ. -استطالعية لعينة مف المستيمكيف في مدينة المكصؿ "، جامعة المكصؿ

( " العالقة بيف متطمبات حماية المستيمؾ كمعايير جكدة كسالمة الغذاء 2013محمد،ىػ ) .17
 العراؽ. -بغداد-كتأثيرىا في حاالت التسمـ الغذائي" جامعة سانت كميمنتس 

"البعد االقتصادل لحماية المستيمؾ، كرقة مقدمة لمنتدل  (،2005محيى الديف، ـ، نصر،س.) .18
 .28المرأة كحماية المستيمؾ، المجمس القكمى لممرأة، القاىرة ص

، جامعة محمد 40صفحة  –تأثير اإلعالف عمى الثقة لدل المستيمكيف  -(2014مركل، ـ.)  .19
  الجزائر. –خيضر بسكرة 

ي التثقيؼ الصحي، دراسة في برنامج "صحتؾ دكر التمفزيكف األردني ف -( 2013المعايطة، ـ) .20
 .2013بالدنيا، 

( "دكر جمعية حماية المستيمؾ في خمؽ الكعي لدل المستيمكيف "،مجمة 2013المصطفى،ر.) .21
 سكريا. -،العدد الثاني،جامعة دمشؽ29جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية،المجمد

سكيؽ الفكاكو كالخضركات في محافظة ( التحديات كالمشاكؿ التي تكاجو ت2011مصمح،ع) .22
 قمقيمية: حمكؿ كاقتراحات.

( "المعرفة كالتكجيات كالممارسات حكؿ 2017)أب، دكلة فمسطيف، كزارة االقتصاد الكطني  .23
السالمة الغذائية لدل المستيمكيف في الضفة الغربية كقطاع غزة"،منظمة االغذية كالزراعة لألمـ 

   FAO.المتحدة
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 قائمة المالحؽ
 

 1ممحؽ 
 الرقـ أسماء المحكميف الجامعة 
  .1 د. طارؽ عاشكر ر في جامعة بير زيتمحاض 

  .2 د. ابراىيـ التميمي محاضر في جامعة القدس

  .3 د. منصكر غرابة محاضر في جامعة القدس

  .4 د. عبد الكىاب الصباغ محاضر في جامعة القدس

  .5 د. ثميف الييجاكم محاضر في جامعة القدس

  .6 ـ. حيدر حجة مدير عاـ مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينية
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 2ممحؽ 

 الرقـ التسمسمي:

 المستيمؾ أخي

 تحية كبعد،،، 

 في  يقـك الباحث بإجراء دراسة حكؿ " دكر الحككمة في رفع كعي المستيمؾ لسالمة كجكدة األغذية

حيث يشير    ع درجة الثقة في المنتج الكطني "كعالقة ذلؾ في رفالمحافظات الكسطى لمضفة الغربية 

عية الى "تعمـ الناس العادات السميمة كمساعدتيـ عمى نبذ األفكار كالسمككيات كاالتجاىات مفيكـ التك 

الخاطئة كاستبداليا بسمكؾ صحي سميـ بإستخداـ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم"، كما تعرؼ السالمة 

طبقا ضماف أاٌل تتسبب األغذية في اإلضرار بالمستيمؾ عند إعدادىا ك/أك تناكليا الغذائية بأنيا "

 ".لالستخداـ المقصكد منو

كقد كقع عميؾ االختيار عشكائيان كبغرض استكماؿ البحث  تـ إعداد استبانة خاصة بالمستيمكيف   

ستبانة بما يتكافؽ مع كجية لتككف ضمف عينة الدراسة، لذا نرجك منؾ التعاكف معنا بتعبئة ىذه اإل

حث العممي فقط، كسيتـ الحفاظ عمى سريتيا، نظرؾ، عممان بأف بيانات الدراسة ستستخدـ ألغراض الب

 كال يطمب منؾ كتابة اسمؾ أك ما يشير إليؾ، شاكريف لؾ حسف تعاكنؾ.

 

  محمد عكضإشراؼ: د.      حشيش  أيكبإعداد الطالب:
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 المعمكمات الديمغرافيةالقسـ األكؿ: 

 (  بجانب اإلجابة التي تنطبؽ عميؾx) إشارة  الرجاء كضع 
  عنكاف محافظتؾ .1
  محافظة اريحا كاألغكار            □ محافظة القدس              □محافظة راـ اهلل كالبيرة           □
 مكاف السكف .2
 مخيـ                   □ قرية                    □مدينة                □
 العمر .3

 55-46 مف    □  سنة 45-36 مف    □  سنة 35 إلى 26 مف  □   سنة 25-16مف   □
 فأكثر سنة  66       □سنة  65 – 56 □       سنة
 الجنس .4

 أنثى    □ ذكر  □
 الحالة االجتماعية .5

 مطمؽ □ أرمؿ           □ متزكج           □أعزب     □
 طبيعة العمؿ .6

  بدكف عمؿ               □  صاحب مصمحة □   مكظؼ خاص   حككمي  مكظؼ   عامؿ      طالب  □
 لألسرة/شيكؿالدخؿ الشيرم  .7
 شيكؿ 3499 -2500    □ شيكؿ  2499 -1500   □ شيكؿ  1499اقؿ مف      □
 شيكؿ فأعمى 4500 □ شيكؿ     4499 -3500 □
 مكانتؾ مف األسرة .8
غير  □ ابنة        □ ابف               □ ربة منزؿ               □رب العائمة           □

 ذلؾ
 المنزؿ؟ ىؿ أنت المسؤكؿ عف المشتريات في .9
 ال         □نعـ          □
 المستكل التعميمي  .10

 دبمـك □   ثانكية عامة      □أساسي        □               أمي □
   عميا    دراسات   □      بكالكريكس   □
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 ؟ كدة كسالمة األغذية متعمقة بجتكعكية برامج تقدـ لؾ  ىي الجيات الحككمية التي مف .11
 ابدان  نادران  أحيانا بان غال دائمان  الكزارة ـ

      كزارة االقتصاد الكطني -1

      كزارة الزراعة -2

       كزارة الصحة -3

مؤسسة المكاصفات كالمقاييس  -4
 الفمسطينية 

     

      كزارة التربية كالتعميـ العالي -5

      جيات حككمية أخرل -6

 ؟التكعية ككاف ليا األثر الكبير عميؾ التي تمقيت مف خالليا برامج الكسائؿ التكعكية .12

 ابدان  نادران  أحيانا غالبان  دائمان  الكسائؿ ـ

      التمفاز  .1

      محاضرات كندكات  .2

      اإلذاعة  .3

      مجالت  .4

      بكسترات كنشرات إرشادية  .5

      SMSرسائؿ   .6

      الياتؼ األرضي  .7

      شبكات التكاصؿ اإلجتماعي((االنترنت  .8
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 القسـ الثاني: 

ترينيا  / اإلجابة التي تراىاحكؿ  (xإشارة )نرجك منؾ قراءة الفقرات اآلتية بعناية كاإلجابة عنيا بكضع 

 مناسبة.

 كجكدتيا مف كجية نظر المستيمكيفتكعية المستيمؾ لسالمة األغذية  المحكر األكؿ:  برامج
 ابدان  نادران   أحيانا غالبان  دائمان   ـ
الظاىرية  المستيمكيف بالفحكصات بتعريؼ المعنية ةيالحككم ساتالمؤستقـك   .1

 ة االغذية.كجكد ةمف سالم لألغذية لمتأكد
     

      كحفظ االغذية. بتكعية المستيمؾ بشركط تخزيف ةيالحككم المؤسسات تقكـ  .2
      ة بتكعية المستيمؾ حكؿ المكاد المضافة لألغذيةيالحككم المؤسساتتقـك   .3
      .ة بتكعية المستيمكيف بطرؽ التعرؼ عمى جكدة األغذيةيالحككم مؤسساتالتقـك   .4
      بنشر التكعية حكؿ بطاقة بياف المنتجات الغذائية. ةيالحككم المؤسساتتقـك   .5
      ى تعزيز ثقة المستيمؾ بالبضائع الفمسطينية.عم التكعية الحككمينظاـ ساىـ   .6
      ة في تكعية المستيمؾ كاضحةيالحككم مياـ المؤسساتتعد برأيؾ   .7
      ة عف حقكؽ المستيمكيف يالحككم المؤسساتتدافع  برأيؾ  .8
      ة مسؤكليتيا تجاه المستيمؾ يالحككم المؤسساتتتحمؿ  برأيؾ  .9
      ة المستيمكيف عف البضائع الفاسدةيالحككم المؤسساتتبمغ  برأيؾ  .10
       المخالفيف.قكانيف عمى التجار ة بتطبيؽ اليالحككم برأيؾ تقـك المؤسسات  .11
      ة في تكعية المستيمكيف مجانان يالحككم المؤسساتتقـك  برأيؾ  .12
عمى زيادة ثقة  ةيالحككم نفيذ البرامج التكعكية مف قبؿ المؤسساتساىـ ت  .13

 المستيمؾ بالمنتجات المعركضة في األسكاؽ.
     

 أساليبتكفير عمى  ةيالحككم تالبرامج التكعكية مف قبؿ المؤسساساىـ تطبيؽ   .14
 المستيمكيف.لمتكاصؿ مع 

     

      ة المستيمكيف اإلبالغ عف الممارسات غير الصحيةيالحككمالمؤسسات تشجع   .15
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 سمكؾ المستيمؾ تأثير التكعية عمىمدل  الثاني:المحكر 
بشكؿ   ـ

كبير 
 جدان 

بشكؿ 
 كبير

بشكؿ 
 متكسط

بشكؿ 
 قميؿ

بشكؿ 
قميؿ 
 جدان 

      ينة المنتج المراد شراؤه قبؿ عممية الشراءبمعا أقكـ  .1
      تتأكد مف صالحية المنتج عند الشراء    .2
      الخ(انبعاج ....  )انتفاخ،عند الشراء تتأكد مف سالمة العبكة   .3
      كجكد ختـ الصحة عمى المحـك الطازجة قبؿ الشراء  تتأكد مف  .4
ابكف كالكمكر بعد استخداميا في بغسؿ المفرمة كالسكيف بالماء كالص أقكـ  .5

 تقطيع المحـك كقبؿ استخداميا في تقطيع الخضار
     

      أقـك بتخزيف االغذية في المجمدة بعد تمييزىا بعالمات كاضحة   .6
      أقـك بتنظيؼ العبكات الغذائية  قبؿ فتحيا  .7
      بمياه باردة أقـك بإذابة المحـك المجمدة بكضعيا في التبريد)الثالجة( اك غمرىا   .8
      عدـ كقكعي بشراء أغذية فاسدةفي الى أم مدل تسيـ التكعية   .9
 أضرار المضافاتعمى  ؼساعدتؾ في التعر بم الى أم مدل تسيـ التكعية  .10

 الغذائية
     

في معرفة الممارسات الصحية السميمة ساعدتؾ بم الى أم مدل تسيـ التكعية  .11
 ء بالمنزؿأثناء تداكؿ كحفظ كتخزيف الغذا

     

في إبالغ الجيات المختصة عف ساعدتؾ بم الى أم مدل تسيـ التكعية  .12
 األغذية الفاسدة

     

 
 عمى  رفع الثقة بالمنتج الكطني   تأثير التكعية الحككميةمدل  :الثالثالمحكر 

 ابدان  نادران   أحيانا غالبان  دائمان   ـ
الحككمية شجعت المصانع الكطنية عمى الحمالت التكعكية التي تقـك بيا المؤسسات   .1

 االىتماـ بسالمة منتجاتيا
     

الحمالت التكعكية التي تقـك بيا المؤسسات الحككمية شجعت المصانع الكطنية عمى   .2
 تحسيف جكدتيا

     

      الحمالت التكعكية شجعت المصانع الكطنية عمى االىتماـ بأذكاؽ المستيمكيف.  .3
      ثقتي بالمنتجات الكطنية المؤسسات الحككمية زادتتي تقدميا الحمالت التكعكية ال  .4
      الكطنية شراء المنتجاتكتيرة اإلقباؿ عمى  لدم زادت التكعكيةالحمالت   .5
استيالؾ المنتجات  المؤسسات الحككمية شجعت عمىالتكعكية التي تقدميا  األنشطة  .6

 الكطنية
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      ادت معرفتي بالمنتجات الكطنية.تنظيـ المعارض لممنتجات المحمية ز   .7
      المنشكرات كالمجالت التكعكية زادت ثقتي عمى المنتج الكطني  .8
إبالغ أصحاب المصانع عف البضائع المنتيية الصالحية كالتالفة زاد ثقتي بالمنتج   .9

 الكطني. 
     

 
 شاكريف لؾ حسف تعاكنؾ معنا،،،
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 3ممحؽ
 الرقـ التسمسمي: 

  الدائرة الحككمية مكظؼاألخ / 

 تحية كبعد،،، 

في  يقـك الباحث بإجراء دراسة حكؿ " دكر الحككمة في رفع كعي المستيمؾ لسالمة كجكدة األغذية

ك يقصد  " رفع درجة الثقة في المنتج الكطنيكعالقة ذلؾ في  الضفة الغربية المحافظات الكسطى في

بالعمؿ التكعكم  ىي "كسيمة مف كسائؿ تعميـ كتكعية المستيمؾ تعتمد في أسمكبيا عمى النظريات 

كقكاعد العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية المتعمقة بالمستيمؾ، تسعى مف خالؿ البرامج التكعكية الى إيجاد 

كعية الغذائية كتنمية الكعي الغذائي بشكؿ عاـ، كالعمؿ عمى تأكيد القيمة الصحية لسالمة االغذية الت

كتككيف إتجاىات كسمكؾ سميـ لممستيمؾ"، حيث تستيدؼ ىذه االستبانة المكظفيف في الدكائر الحككمية 

عينة الدراسة، لذا  كقد كقع عميؾ االختيار عشكائيان لتككف ضمفالعامميف في  مجاؿ  تكعية المستيمؾ 

بما يتكافؽ مع كجية نظرؾ، عممان بأف بيانات الدراسة  اإلستبانةنرجك منؾ التعاكف معنا بتعبئة ىذه 

ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط، كسيتـ الحفاظ عمى سريتيا، كال يطمب منؾ كتابة اسمؾ أك ما 

 يشير إليؾ، شاكريف لؾ حسف تعاكنؾ.

 

  محمد عكضإشراؼ: د.      ش حشي أيكب إعداد الطالب:
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 المعمكمات الديمغرافيةالقسـ األكؿ: 

 (  بجانب اإلجابة التي تنطبؽ عميؾ x  إشارة  الرجاء كضع 
 العمؿ مكاف .1

 كزارة الزراعة                 □ كزارة الصحة □          كزارة االقتصاد الكطني□ 
 المكاصفات كالمقاييس الفمسطينيةمؤسسة               □كزارة التربية كالتعميـ □
 العمر .2

 سنة 55-46مف □سنة  45-36 مف    □ سنة 35 إلى 26 مف  □ سنة 25 مف أقؿ         □
 سنة 56أكثر مف  □     

 الجنس .3
 أنثى      □          ذكر   □     
 الخبرة سنكات عدد .4

 15-10 مف كثرأ □    سنكات 10 إلى 6 مف   □  سنكات 5 إلى سنة مف  □  سنة مف اقؿ□
 ة سن
 سنة 26أكثر مف   □    سنة 25-21مف □  سنة 20-16مف □
 العممية الدرجة .5
    عميا دراسات                    □  بكالكريكس   □                         دبمكـ □     

 المسمى الكظيفي .6
 غير ذلؾ    □ رمدي     □نائب مدير     □رئيس قسـ     □   رئيس شعبة   □  مكظؼ □       
 طبيعة العمؿ .7

 التكعية كالمتابعة     □الرقابة كالتفتيش كالتكعية      □                التكعية كاالرشاد□ 
 غير ذلؾ  □تكعية كتقديـ خدمات الجميكر  □
 ؟مدل عممؾ في مجاؿ لمعمؿ التكعية .8
 ال اعمؿ  □           اعمل بشكل جزئي □      متفرغ بشكؿ كامؿ لمعمؿ التكعكم  □     

 بالشيكؿ الدخؿ الشيرم .9
   فأكثر 5500 -5499    □  4500 □  4499-3500  □ 3499-2501  □ 2500اقؿ مف  □
 في التكعية؟مؤسستكـ  ما ىي الفئات التي تستيدفيا  .10
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 ابدان  نادران  أحيانا غالبان  دائمان  الفئة الرقـ

      طالب المدارس -1

      طالب الجامعات -2

      النسكية معياتالج -3

      متداكلي األغذيةتجار ك  -4

      المخيمات الصيفية -5

      المؤسسات األىمية -6

      المزارعيف -7

      المرضى -8

      عامة الناس -9

 

 في التكعية؟ مؤسستكـ ما ىي الكسائؿ التي تستخدميا .11
 ابدان  نادران  أحيانا غالبان  دائمان  الكسائؿ الرقـ

      التمفاز  .1

      محاضرات كندكات   .2

      اإلذاعة  .3

      مجالت  .4

      بكسترات كنشرات إرشادية  .5

      SMSرسائؿ   .6

      الياتؼ األرضي  .7

      االنترنت )شبكات التكاصؿ االجتماعي(  .8

      المكقع االلكتركني لممؤسسة  .9
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 اإلستبانةالقسـ الثاني: محاكر      

ترينيا  اإلجابة التي تراىا/مقابؿ ( (Xإشارة ك منؾ قراءة الفقرات اآلتية بعناية كاإلجابة عنيا بكضع نرج     
 مناسبة.
 مف مؤسستكـ البرامج التكعكية المقدمةتركز  المحكر األكؿ :     

مكافؽ  ةر قفلا ـ
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 

 بشدة
      لممنتج تتـ تكعية المستيمؾ بأىمية قراءة تاريخ الصالحية  .1

2.  
المككنات كالقيمة التغذكية المتكاجدة ضمف  بأىمية قراءةتتـ تكعية المستيمؾ 

 بطاقة البياف
     

3.  
الحسية لممنتج كالتأكد مف سالمتو  بنكعية الفحكصاتتتـ تكعية المستيمؾ 
 بالفحص الظاىرم

     

      تتـ تكعية المستيمؾ بأىمية األغذية الصحية   .4

      لمستيمؾ بأىمية طرؽ حفظ األغذيةتتـ تكعية ا  .5

6.  
المستكطنات الميربة إلى األسكاؽ  منتجات مف أضرارتتـ تكعية المستيمؾ  

 الفمسطينية 
     

7.  
المنتجات الكطنية عمى اإلسرائيمية  تكعكية لتفضيؿىنالؾ حمالت 

 كالمستكردة
     

      عالمة الجكدة الحاصمة عمىالكطنية  بأىمية المنتجاتتتـ تكعية المستيمؾ   .8

9.  
 اتالمنتج استيالؾعمى المستيمكيف ع يتشجلذ حمالت تكعكية يتتـ تنف
 ةالكطني
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 مدل تكفر التشريعات الخاصة بالتكعية  المحكر الثاني : 

 ةر قفلا ـ
مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 

 بشدة
      ؾبتكعية المستيم لممؤسسة خاصة تشريعات كتعميماتىنالؾ   .1
      ىنالؾ خطة سنكية لتكعية المستيمؾ مف قبمكـ  .2
      ىناؾ برامج لتطكير المعمكمات التي يتـ إتاحتيا لممستيمؾ بشكؿ مستمر  .3

بطاقات تعريفية عمى لمتجار بكضع  ممزمة انكنيةق تشريعات تتكفر  .4
 منتجاتيـ 

     

عمؽ بالمنتجات لمؤسستكـ دكر في تكفير المعمكمات الدقيقة عف كؿ ما يت  .5
 المكجكدة في السكؽ كبشكؿ مجاني

     

التجار بضركرة تعريؼ المنتجات كمكاصفاتيا  دكر بإلزاـمؤسستكـ ل   .6
 ستعماليا كالمكاد الداخمة في تركيبياإككيفية 

     

الدائرة  التشريعات القانكنية المعمكؿ بيا في كزارتكـ تتضمف بنكد تمـز  .7
 مكمات التكعكية التي تيـ المستيمكيفبضركرة تقديـ المع الرقابية

     

معايير جكدة  تكضح لممستيمؾالممصقات كالبيانات المثبتة عمى المنتج   .8
 المنتج

     

الممصقات كالبيانات المثبتة عمى المنتكج تتضمف طرؽ الحفظ كالتخزيف   .9
 كاالستخداـ

     

      تج الكطنيتفعيؿ القكانيف التي تشجع استيالؾ المن مؤسستكـ عمىتعمؿ   .10
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 في مؤسستؾ؟ الطرؽ كاألساليب التكعية المستخدمة مف قبؿ المكظفيفما ىي  الثالث:المحكر          
 

مكافؽ   ـ
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 
 بشدة

      خالؿ نشاطؾ بتكعية المستيمكيف. الميدانية بالزيارات تقكـ  .1

      .يةات تكعك مطبكعك  ممصقات بعمؿ تقكـ  .2

      المستيمكيف  عمى ت كالمطبكعات التكعكيةالممصقا بتكزيع تقكـ  .3

      اإليضاحية باستخداـ الصكر التكعكية المياـ تكضيح عمى تعمؿ  .4

      عرض العينات الظاىرية لتكعية المستيمؾ عمى تعمؿ  .5

      ككرش عمؿ لممستيمكيف ندكات بعمؿ تشارؾتنظـ ك   .6

      لتي تصدرىا الجيات الحككمية بإستمرارتتابع النشرات ا  .7

      تشارؾ في اعداد المجالت كالنشرات الحككمية  .8

      تتابع بشكؿ دائـ نتائج االبحاث العممية ذات العالقة بسالمة االغذية   .9

 

 

 معناشاكريف لؾ حسف تعاكنؾ 
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 4ممحؽ 
 رجة الكمية الستبانة المكظفيف الحككميف معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف الفقرات كالد

الرتباط اقيمة  البعد الرقـ
pearson 

 المعنكية

 النقاط المتعمقة بتركيز البرامج التكعكية المقدمة مف مؤسستكـ
Q2.1 0010. 4470. تتـ تكعية المستيمؾ بأىمية قراءة تاريخ الصالحية لممنتج 
Q2.2 كنات كالقيمة التغذكية المتكاجدة ضمف بطاقة تتـ تكعية المستيمؾ بأىمية قراءة المك

 البياف
.4780 .0000 

Q2.3  تتـ تكعية المستيمؾ بنكعية الفحكصات الحسية لممنتج كالتأكد مف سالمتو
 بالفحص الظاىرم

.4630 .0010 

Q2.4 0100. 3600. تتـ تكعية المستيمؾ بأىمية األغذية الصحية 
Q2.5  0000. 5260. حفظ األغذيةتتـ تكعية المستيمؾ بأىمية طرؽ 
Q2.6  تتـ تكعية المستيمؾ مف أضرار منتجات المستكطنات الميربة إلى األسكاؽ

 الفمسطينية
.4690 .0010 

Q2.7 0000. 6060. ىنالؾ حمالت تكعكية لتفضيؿ المنتجات الكطنية عمى اإلسرائيمية كالمستكردة 
Q2.8  0000. 6760. الحاصمة عمى عالمة الجكدةتتـ تكعية المستيمؾ بأىمية المنتجات الكطنية 
Q2.9 0020. 4250. تنفذ حمالت تكعكية لتشجع المستيمكيف عمى استيالؾ المنتجات الكطنية 

 النقاط المتعمقة بمدل تكفر التشريعات الخاصة بالتكعية
Q3.1 0000. 6930. ىنالؾ تشريعات كتعميمات خاصة لممؤسسة بتكعية المستيمؾ 
Q3.2 0000. 8230. ة سنكية لتكعية المستيمؾ مف قبمكـىنالؾ خط 
Q3.3 0000. 7780. ىناؾ برامج لتطكير المعمكمات التي يتـ إتاحتيا لممستيمؾ بشكؿ مستمر 
Q3.4 0010. 4730. تتكفر تشريعات قانكنية ممزمة لمتجار بكضع بطاقات تعريفية عمى منتجاتيـ 
Q3.5 يقة عف كؿ ما يتعمؽ بالمنتجات المكجكدة لمؤسستكـ دكر في تكفير المعمكمات الدق

 في السكؽ كبشكؿ مجاني
.6210 .0000 

Q3.6  لمؤسستكـ دكر بإلزاـ التجار بضركرة تعريؼ المنتجات كمكاصفاتيا ككيفية
 إستعماليا كالمكاد الداخمة في تركيبيا

.5170 .0000 

Q3.7  ـ الدائرة الرقابية التشريعات القانكنية المعمكؿ بيا في كزارتكـ تتضمف بنكد تمز
 بضركرة تقديـ المعمكمات التكعكية التي تيـ المستيمكيف

.7040 .0000 

Q3.8 0000. 5940. الممصقات كالبيانات المثبتة عمى المنتج تكضح لممستيمؾ معايير جكدة المنتج 
Q3.9  الممصقات كالبيانات المثبتة عمى المنتكج تتضمف طرؽ الحفظ كالتخزيف

 كاالستخداـ
.5110 .0000 

Q3.10 0000. 6880. تعمؿ مؤسستكـ عمى تفعيؿ القكانيف التي تشجع استيالؾ المنتج الكطني 
 الطرؽ كاألساليب التكعية المستخدمة مف قبؿ المكظفيف في مؤسستؾالنقاط المتعمقة ب

Q4.1 .0010. 4440. تقـك بالزيارات الميدانية خالؿ نشاطؾ بتكعية المستيمكيف 
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Q4.2 0000. 7150. مؿ ممصقات كمطبكعات تكعكية.تقـك بع 
Q4.3 0000. 6620. تقـك بتكزيع الممصقات كالمطبكعات التكعكية عمى المستيمكيف 
Q4.4 0000. 6780. تعمؿ عمى تكضيح المياـ التكعكية باستخداـ الصكر اإليضاحية 
Q4.5 0000. 6080. تعمؿ عمى عرض العينات الظاىرية لتكعية المستيمؾ 
Q4.6 0000. 7090. تنظـ كتشارؾ بعمؿ ندكات ككرش عمؿ لممستيمكيف 
Q4.7 0000. 6910. تتابع النشرات التي تصدرىا الجيات الحككمية بإستمرار 
Q4.8 0000. 7320. تشارؾ في اعداد المجالت كالنشرات الحككمية 
Q4.9 0000. 6390. تتابع بشكؿ دائـ نتائج االبحاث العممية ذات العالقة بسالمة االغذية 
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 5ممحؽ
 

 معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف الفقرات كالدرجة الكمية الستبانة المستيمكيف 
 المعنكية الرتباطاقيمة pearson البعد الرقـ

 النقاط المتعمقة ببرامج تكعية المستيمؾ لسالمة األغذية كجكدتيا مف كجية نظر المستيمكيف
Q2.1  المؤسسات الحككمية المعنية بتكعية المستيمؾ بتقديـ التكعية لممستيمؾ إذا تقـك

كاف ىنالؾ مكاد غذائية غير صالحة لالستيالؾ اآلدمي ممنكعة ك محظكرة مف 
 التداكؿ في األسكاؽ.

.2230 .1200 

Q2.2  تقـك المؤسسات الحككمية المعنية بتعريؼ المستيمكيف بالفحكصات الظاىرية
 كد مف سالمة كجكدة االغذية.لألغذية لمتأ

.4170 .0030 

Q2.3 .0000. 7260. تقـك المؤسسات الحككمية بتكعية المستيمؾ بشركط تخزيف كحفظ االغذية 
Q2.4 0000. 4930. تقـك المؤسسات الحككمية بتكعية المستيمؾ حكؿ المكاد المضافة لألغذية 
Q2.5  0000. 5420.  ؽ التعرؼ عمى جكدة األغذية.تقـك المؤسسات الحككمية بتكعية المستيمكيف بطر 
Q2.6 .0000. 4890. تقـك المؤسسات الحككمية بنشر التكعية حكؿ بطاقة بياف المنتجات الغذائية 
Q2.7 .0000. 6220. ساىـ نظاـ التكعية الحككمي عمى تعزيز ثقة المستيمؾ بالبضائع الفمسطينية 
Q2.8 0000. 6740. ي تكعية المستيمؾ كاضحةبرأيؾ تعد مياـ المؤسسات الحككمية ف 
Q2.9 0010. 4430. برأيؾ تدافع المؤسسات الحككمية عف حقكؽ المستيمكيف 

Q2.10 0010. 4670. برأيؾ تتحمؿ المؤسسات الحككمية مسؤكليتيا تجاه المستيمؾ 
Q2.11 0010. 4520. برأيؾ تبمغ المؤسسات الحككمية المستيمكيف عف البضائع الفاسدة 
Q2.12 .0000. 4800. برأيؾ تقـك المؤسسات الحككمية بتطبيؽ القكانيف عمى التجار المخالفيف 
Q2.13  000.0 4920. برأيؾ تقـك المؤسسات الحككمية في تكعية المستيمكيف مجانان 
Q2.14  ساىـ تنفيذ البرامج التكعكية مف قبؿ المؤسسات الحككمية عمى زيادة ثقة المستيمؾ

 كضة في األسكاؽ.بالمنتجات المعر 
.6550 .0000 

Q2.15  ساىـ تطبيؽ البرامج التكعكية مف قبؿ المؤسسات الحككمية عمى تكفير أساليب
 لمتكاصؿ مع المستيمكيف.

.6260 .0000 

Q2.16 0000. 6150. تشجع المؤسسات الحككمية المستيمكيف اإلبالغ عف الممارسات غير الصحية 
 كعية عمى سمكؾ المستيمؾالنقاط المتعمقة بمدل تأثير الت

Q3.1 2040. 1830. تقرأ بطاقة البياف المتكاجدة عمى المنتج قبؿ شراء األطعمة 
Q3.2 0090. 3680. أقـك بمعاينة المنتج المراد شراؤه قبؿ عممية الشراء 
Q3.3 0160. 3400. تتأكد مف صالحية المنتج عند الشراء 
Q3.4  0010. 4610. )انتفاخ، انبعاج .... الخ(عند الشراء تتأكد مف سالمة العبكة 
Q3.5 0240. 3200. تتأكد مف  كجكد ختـ الصحة عمى المحـك الطازجة قبؿ الشراء 
Q3.6  أقـك بغسؿ المفرمة كالسكيف بالماء كالصابكف كالكمكر بعد استخداميا في تقطيع

 المحـك كقبؿ استخداميا في تقطيع الخضار
.3590 .0100 
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Q3.7  1030. 2330. اليديف قبؿ إعداد الطعاـ أك تناكؿ الطعاـأقـك بغسؿ 
Q3.8 0100. 3640. أقـك بتخزيف االغذية في المجمدة بعد تمييزىا بعالمات كاضحة 
Q3.9 0060. 3880. أقـك بتنظيؼ العبكات الغذائية  قبؿ فتحيا 

Q3.10 0010. 4670. مياه باردةأقـك بإذابة المحـك المجمدة بكضعيا في التبريد)الثالجة( اك غمرىا ب 
Q3.11 0150. 3450. الى أم مدل تسيـ التكعية في عدـ كقكعي بشراء أغذية فاسدة 
Q3.12 0010. 4530. الى أم مدل تسيـ التكعية بمساعدتؾ في التعرؼ عمى أضرار المضافات الغذائية 
Q3.13 ميمة الى أم مدل تسيـ التكعية بمساعدتؾ في معرفة الممارسات الصحية الس

 أثناء تداكؿ كحفظ كتخزيف الغذاء بالمنزؿ
.4660 .0010 

Q3.14  الى أم مدل تسيـ التكعية بمساعدتؾ في إبالغ الجيات المختصة عف األغذية
 الفاسدة 

.6050 .0000 

Q3.15  الحمالت التكعكية التي تقـك بيا المؤسسات الحككمية شجعت المصانع الكطنية
 اعمى االىتماـ بسالمة منتجاتي

.3960 .0040 

 النقاط المتعمقة بمدل تأثير التكعية الحككمية عمى  رفع الثقة بالمنتج الكطني   
Q4.1  الحمالت التكعكية التي تقـك بيا المؤسسات الحككمية شجعت المصانع الكطنية

 عمى االىتماـ بسالمة منتجاتيا
0.395 0.004 

Q4.2 لحككمية شجعت المصانع الكطنية الحمالت التكعكية التي تقـك بيا المؤسسات ا
 عمى تحسيف جكدتيا

0.511 .0000 

Q4.3 .0000. 5200. الحمالت التكعكية شجعت المصانع الكطنية عمى االىتماـ بأذكاؽ المستيمكيف 
Q4.4 0010. 4550. الحمالت التكعكية التي تقدميا المؤسسات الحككمية زادت ثقتي بالمنتجات الكطنية 
Q4.5 0000. 4880. كعكية زادت لدم كتيرة اإلقباؿ عمى شراء المنتجات الكطنيةالحمالت الت 
Q4.6  األنشطة التكعكية التي تقدميا المؤسسات الحككمية شجعت عمى استيالؾ

 المنتجات الكطنية
.5260 .0000 

Q4.7 .0010. 4660. تنظيـ المعارض لممنتجات المحمية زادت معرفتي بالمنتجات الكطنية 
Q4.8 0010. 4630. شكرات كالمجالت التكعكية زادت ثقتي عمى المنتج الكطنيالمن 
Q4.9  الحمالت التركيجية المرخصة مف قبؿ المؤسسات الحككمية زادت ثقتي بالمنتج

 الكطني
.2690 .0590 

Q4.10  إبالغ أصحاب المصانع عف البضائع المنتيية الصالحية كالتالفة زاد ثقتي بالمنتج
 الكطني.

.3460 .0140 
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 6ممحؽ
-Kolmogorovمؤشرات المستخدمة في التحميؿ باستخداـ اختبار  مفحص التكزيع الطبيعي ل

Smirnov Z لدرجات االستجابة الكمية الستمارة المستيمؾ 
 المؤشر ك الفئات

Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

 0.000 38.852 مكاف السكف  = مدينو

 0.000 19.957 ريةمكاف السكف  = ق

 0.000 18.627 مكاف السكف  = مخيـ

 0.000 24.656 سنو 02-02العمر  = مف 

 0.000 17.189 سنو 52-02العمر  = مف 

 0.000 24.726 سنو 52-52العمر  = مف 

 0.000 19.401 سنو 22-52العمر  = 

 0.000 12.271 سنو 22-22العمر  = مف 

 0.000 15.635 فأكثرسنو  22العمر  = 

 0.000 20.955 الجنس = ذكر

 0.000 28.422 الجنس = انثى

 0.000 12.071 المستكل التعميمي  = أمي

 0.000 11.181 المستكل التعميمي  = أساسي

 0.000 20.120 المستكل التعميمي  = ثانكية عامة

 0.000 19.271 المستكل التعميمي  = دبمـك

 0.000 19.863 المستكل التعميمي  = بكالكريكس

 0.000 21.124 المستكل التعميمي  = دراسات عميا

 0.000 16.04 0522= اقل من   لألسرةالدخل الشهري 

 0.000 23.84 شٌقل 0522-0222=   لألسرةالدخل الشهري 

 0.000 11.75 5522-0222=   لألسرةالدخل الشهري 

 0.000 12.49 5522-5222الدخل الشهري لالسرة  = 

 0.000 24.94 فاعلى 5222الشهري لالسرة  = الدخل 
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 7الممحؽ 

 المتكسط الحسابي كالخطأ المعيارم لكؿ متغير مف المتغيرات الخاصة لممستيمكيف. 

 

Levene Statistic Sig. 

 0.000 436.7773 مكاف السكف

 0.000 1318.812 العمر

 0.000 351.47 المستكل التعميمي

 0.000 30.36338 الجنس

 2.222 2850.277 الدخؿ الشيرم الستمارة المستيمؾ
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 8ممحؽ 

 Kolmogorov-Smirnovمؤشرات المستخدمة في التحميؿ باستخداـ اختبارلمفحص التكزيع الطبيعي 
Z  لدرجات االستجابة الكمية الستمارة المكظفيف 

 الفئة -المؤشر 
Kolmogorov-Smirnov 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

 0.260357 1.009115 مكاف العمؿ  = كزارة االقتصاد الكطني

 0.831198 0.623863 مكاف العمؿ  = كزارة الصحة

 0.846906 0.612791 مكاف العمؿ  = كزارة الزراعة

 0.255776 1.013532 مكاف العمؿ  = كزارة التربية كالتعميـ

مكاف العمؿ  = مؤسسة المكاصفات كالمقاييس 
 لفمسطينيةا

0.569281 0.902162 

 0.591837 0.771074 سنو 52 -02العمر = مف 

 0.635144 0.745264 سنو 52-52العمر = مف 

 0.967314 0.494567 سنو 22-52العمر = مف 

 0.784314 0.654945 22العمر = اكثر مف 

 0.728887 0.689348 الجنس = ذكر

 0.956034 0.511604 الجنس = انثى

 0.679796 0.718775 ة العممية  = دبمـكالدرج

 0.56948 0.784545 الدرجة العممية  = بكالكريكس

 0.415864 0.883533 الدرجة العممية  = دراسات عميا

 0.956 0.511 0222الدخل الشهري بالشٌكل = اقل من 

 0.994 0.424 5522-0220الدخل الشهري بالشٌكل = 

 0.401 0.894 5522-5222الدخل الشهري بالشٌكل = 

 0.859 0.604 2522-5222الدخل الشهري بالشٌكل = 

 0.963 0.501 فأكثر 2222الدخل الشهري بالشٌكل = 
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  9ممحؽ 
 Leveneتجانس فئات المؤشرات المستخدمة في التحميؿ باستخداـ اختبار   Homoginityفحص 

Statistic 
 .Levene Statistic Sig المؤشر

 0.746355 0.485527 مؿمكاف الع

 0.07331 4.123293 العمر

 0.16626 1.811166 المستكل التعميمي

 0.136765 2.232539 الجنس

 3872. 1.043 الدخؿ الشيرم لممكظؼ
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 10ممحؽ 
لدرجات  Kolmogorov-Smirnov Zمؤشرات المستخدمة في التحميؿ باستخداـ اختبار  مفحص التكزيع الطبيعي ل

 لمحكر الرابع الستمارة المستيمؾاالستجابة ا
 المؤشر ك الفئات

Kolmogorov-

Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

 0.000 38.852 مكاف السكف  = مدينو

 0.000 19.957 مكاف السكف  = قرية

 0.000 18.627 مكاف السكف  = مخيـ

 0.000 24.656 سنو 02-02العمر  = مف 

 0.000 17.189 سنو 52-02العمر  = مف 

 0.000 24.726 سنو 52-52العمر  = مف 

 0.000 19.401 سنو 22-52العمر  = 

 0.000 12.271 سنو 22-22العمر  = مف 

 0.000 15.635 فأكثرسنو  22العمر  = 

 0.000 20.955 الجنس = ذكر

 0.000 28.422 الجنس = انثى

 0.000 12.071 المستكل التعميمي  = أمي

 0.000 11.181 = أساسي  المستكل التعميمي

 0.000 20.120 المستكل التعميمي  = ثانكية عامة

 0.000 19.271 المستكل التعميمي  = دبمـك

 0.000 19.863 المستكل التعميمي  = بكالكريكس

 0.000 21.124 المستكل التعميمي  = دراسات عميا

 0.000 16.04 0522= اقؿ مف   لألسرةالدخؿ الشيرم 

 0.000 23.84 شيقؿ 0522-0222=   لألسرةشيرم الدخؿ ال

 0.000 11.75 5522-0222=   لألسرةالدخؿ الشيرم 

 0.000 12.49 5522-5222الدخؿ الشيرم لالسرة  = 

 0.000 24.94 فاعمى 5222الدخؿ الشيرم لالسرة  = 
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 11ممحؽ 
 Levene Statisticؿ باستخداـ اختبار تجانس فئات المؤشرات المستخدمة في التحمي   Homoginityفحص  

 لممحكر الرابع الستمارة المستيمكيف

 

Levene Statistic Sig. 

 0.000 436.7773 مكاف السكف

 0.000 1318.812 العمر

 0.000 351.47 المستكل التعميمي

 0.000 30.36338 الجنس

 2.222 2850.277 الدخؿ الشيرم الستمارة المستيمؾ
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