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 اإلهداء

أهدددددق هددددفا الج ددددد  ...أمددددا   دددددعلددددم م مدددداد هددددف  الدرا ددددة هلل الددددفق و  نددددي  فضدددد وال الحمدددد

ملدم مدن وهبندي ، ملم  بب وجودق  ي الحياة، لم ك  من أضاء حيا ي بوجود االمتواضع 

الددفق لددم  بلدد  علددي ملددم  ددندق أبددي ال ددالي ، األمدد  والنشددلة علددم حددب امطددة  والم ر ددة
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 لدفت  ملدم، الفق كان داعمًا لي  ي كد   خودوة   ملم ر يق دربي وم جة قلبي زوجي ال الي 

 .ةبنتي الحبيبأوعيوني كبدق 

 .امةً ملم أ ر ي ع، أخو ي حفظ م هللا ورعاهمحبيبتي أختي ال الية و إلم و  

أهدددق هددفا البحددو المتواضددع  ،ملددم كدد  مددن أضدداء الور ددق أمددامي، ملددم أ ددا ف ي وزمةئددي 

 . كون أ ا ًا لدرا ات وأ حاث أخرى من المولم عز وج  أن  نال ال بول والنجاح و  راجيتاً 

 

روان رائد إبراهيم الهريمي 



 أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 :إقرار

وأن دا  لنيد  درجدة الماجسدتير، ،ملدم جام دة ال دد  لت ددمم ا ر دالة،أنا الموقع أدنا  أقدر  دلني م دد هدف  ال

ي اللاصددة،  ت ددت ناء مددا  ددم امهددارة مليدد  حي مددا ورد، وأن هددف  الر ددالة أو أق جددزء ثجدداءت نتيجددة أ حددا
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 شكر وعرفان
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ْلَم َدَرَجات{قال   الم  ْنُكْم والف  َن ُأوُ وا اْل    }11المجادلة: { }َ ْرَ ع هللُا الف  َن آَمُنوا م 

 صدق هللا ال ظيم 

 ،مد وعلم آل  وصحب  آجم ين، وب دوالصةة والسةد علم  يدنا مح

ا  نب دددي لجدددةل وج دددد وعظددديم مدددا رك لدددد الحمدددد كمددد ،الصدددالحاتالدددفق   ز ددد  وجةلددد   دددتم د هلل الحمددد 

وأ  ددد  الشدكر  ،ج ود الةزمة من اء هف  الدرا ة الحمد هلل الفق أعانني  وقدرني علم بفل ال ، لواند

 .لك  من  اندني م مام ا وإنجازهاوالت د ر 

الت ددد ر ملددم الدددكتور عزمددي األطددرش الددفق أهددر  علددم  شددر ني و سدد دني أن أ  دددد  لددالو الشددكر و و 

 مام دا دون ملد  أو   صدير وعلدم ج دود  التدي بدفل ا ر التي وقاد بتوجي ي وإرهادق ومساعد ي علم م

 .رجت ا  الور  ة ال لمية المنا بةحتم أن يت ر التي وأخ

م ددة ال ددد  علددم ج ددودهم ة المسددتدامة  ددي جاوأ  دددد أمضددًا  الشددكر والت ددد ر أل ددا ف ي  ددي م  ددد التنميدد

 الح ي ة .

بتفضدددل م لمناقشدددة ر دددالتي ولت ددددمم  و شدددر ني أن أ  ددددد  الشدددكر والت دددد ر مدددن  أعضددداء لجندددة  المناقشدددة

 . المةحظات ال لمية التي  ساعدني علم مثراءها و  ز زها لتلرج  الصورة األم    

وإلددم ر يدق دربددي زوجددي  ،   مر  مدالدددق ال ز دز ن أطددال هللالتدداد أ  ددد  جز دد  الشدكر لكدد  مدن والو دي ا

  .ال الي وأهلي وأ راد أ ر ي وك  من  اندني خةل هف  الفترة

 

 وهللا ولي التوفيق

 



 ج
 

 :مصطلحات الدراسة

 أو  توقع أن مست لد  ل ة أو منتج أو مجموعة م ينة من  ا ت ةكالفرد الفق قاد  هو  :المستهلك

 (.2010، الجر رق  ) اهراحي ، المنتجات أو اللدمات

 أهم ال وام  النفسية التدي  ركدز علي دا التسدو ق للتدلثير علدم   بير عن  هي: كالمستهل اتجاهات

 لوك المست لد، ذلدد أن جدزءًا كبيدرًا مدن حيداة الفدرد  نحصدر  دي مشداهدة وإدراك األهدياء و  ييم دا 

لددم  ددلوك م ينددة  جاه ددا والتددي قددد  كددون ممجابيددة أو  ددلبية، ممددا  ددن كس ع ا جاهددات  صددد  كددو ن 

المسددت لد وعةقت ددا  السددلوك  ا جاهدداتالفددرد  ددي بندداء أحكامدد  و ددلوكيا   نحددو األهددياء، وعليدد   ددتن 

 (.2017)مجاهدق وآخرون،  مدارة التسو ق ل  أهمية الشرائي م د أمراً 

 بح ون، و لتارون،  تشرون،  حين"م ر   لن  األنشوة التي م ود  لدائ ا النا   :سلوك المستهلك 

ون، و  يمددددون، أو حتددددم  تللصددددون مددددن  ددددلع أو خدددددمات مهددددبا  حاجددددا  م ور بددددا  م" و سددددتلدم

 (.2006)ال اصي، 

 :هددو مجموعددة مددن اللددواس الملمو ددة و يددر الملمو ددة، م دد  الت ليدد ، اللددون،  المنتتتأ  و الستتل ة"

ة، وهدي خدواس قدد م بد  ب دا المشدترق مهدبا  حاجا د  وجاهة الشركة المنتجة، وجاهة  جار التجزئد

 (.2007با  ")ال ةق، ربام ة، ور 

 :الحالة الد ناميكيدة المر بودة  المنتجدات المادمدة واللددمات وبداأل راد وبال مليدات والبي دة هي  الجودة

 (.2002، هلبي، هف  الحالة مع التوق ات )درادكة  تةءدالمحيوة  حيو  توابق و 

 المزيأ التسويقي (4PS): التدرو ج  ،السد ر،  دالمنتج جموعة من ال درارت اللاصدةهو عبارة عن م

مة أن   دددددددتم ب دددددددا مدددددددن أجددددددد   ح يدددددددق أهددددددددا  ا قتصدددددددادوالتوز دددددددع التدددددددي مجدددددددب علدددددددم الم  سدددددددة اا

ات التدددي ختيدددار   دددر  المدددز ج التسدددو  ي  لنددد  " مجموعدددة ااو (.2013التسو  ية.)هدددر آ وآخدددرون، 

 " (Baker, 1995). وضدح عدرض الدشركة للدسوق المست د  



 د
 

 هدددي عبدددارة عدددن الشددد ادة الممنوحددددة مدددن قبددد  م  سدددة المواصددددفات  :شتتتهادة الجتتتودة اليلستتتتطينية

والم ددددا يس الفلسددددوينية للمنشددددات المحليددددة والمصددددانع، و تكددددون مددددن مجموعددددة مواصددددفات وم ددددا ير 

وم ددا يس مدارة الجددودة الددفق مجددب علددم جميددع الم  سددات أن  تبنددا  وذلددد للتلكددد مددن أن منتجا  ددا 

)م  سددددددة  ات المسددددددت لكين و وق ددددددا  م وميددددددول م بددددددو ددددددل  ا  توا ددددددق و تنا ددددددب مددددددع محتياجددددددات ور 

 (.2017المواصفات والم ا يس، 

 (تزو(شتهادة الجتودة ال الميتة اوISO 9000:)  هوي بماابوة متطلبوات إجرائيوة أساسوية، ممالوة فوي

إتباع عدد من اإلجراءات الفنية واإلداريوة والموافوفات الموةقوة التوي تسواهم فوي دوبأ جوودة أداء 

وبووذلف فووذن هووذه الموافووفات تعتبوور دليوول قوود يأوووذ اووكل إاوواد  أو إلزامووي فووي  األنشووطة المختلفووة،

 (.2009المؤسسة. )محمد، 
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  الملخص

و المنددتج المحلددي  ددي الصددناعات المسددت لد الفلسددويني نحدد ا جاهددات  ددد  الدرا ددة ملددم الت ددر  علددم 

السديكولوجية و  ،مةقتصدادلمت يدرات ااعلدم ا ثيرها علم قرار الشراء، وذلد من خدةل الت در لائية و ل فا

المست لد الفلسدويني نحدو المندتج المحلدي  دي  ا جاهاتجودة المنتج التنا سية التي   ثر  ي و  ،والفهنية

 امضددا ة للت ددر  علددم ال وامدد  التددي  دد ثر  ددي قددرار هددراء المسددت لد الفلسددويني  الصددناعات ال فائيددة،

المسدت لد الفلسدويني نحدو المندتج المحلدي  ا جاهداتراز أثدر بدة، وإللمنتج المحلي  ي الصدناعات ال فائيد

 علم قرار الشراء.

التحليلددي، و ددم  صددميم ا ددتبانة لدرا ددة المشددكلة لتح يددق أهدددا  الدرا ددة،  ددم م ددتلداد المددن ج الوصددفي 

، أ درة( 45646) ت لحدم والبدالع عدددهم ي محا ظة بي األ ر عن وكان مجتمع الدرا ة عبارة البح ية،

 دددي محا ظدددة بيدددت لحدددم  دددم  األ دددر أربددداك( مسدددت لد ومسدددت لكة مدددن 385عيندددة الدرا دددة مدددن ) كوندددت و 

، وب دددد جمدددع البياندددات عولجدددت لوب دددة مكدددان السدددكن هم  ور  دددة ال يندددة الوب يدددة ال شدددوائية  ب ددداً اختيدددار 

 (.SPSSية )جتماعامج الرزد امحصائية لل لود اانمحصائيًا  ت تلداد بر 

المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي  ددي الصددناعات ال فائيددة  هدداتا جاأن  و وصددلت الدرا ددة ملددم

المسدددت لد  ا جاهددداتأن أهدددم  (،  امضدددا ة ملدددم67.7كاندددت بدرجدددة متو دددوة، وبنسدددبة م و دددة م ددددارها )

مة بدرجددة مر ف ددة قتصددادالفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي  ددي الصددناعات ال فائيددة  تم دد   ددي ال وامدد  اا

، و بدددين وجدددود  ددداثير متو دددوةكولوجية والفهنيدددة وجدددودة المندددتج التنا سدددية بدرجدددة ومدددن ثدددم ال وامددد  السدددي

ناعات ال فائية علم قدرار نحو المنتج المحلي  ي الص ، و لوك المست لد الفلسويني  جاهاتممجابي ا

 الشراء.

ة ضددرورة املتددزاد  جددودة المنتجددات ال فائيددة الفلسددوينية مددن خددةل  وبيددق أنظمدد ،نسددنتنج  ددي مددا  ددبق

مدع محتياجدات و وق دات المسدت لد،  تدتةءدلالجودة، والسد ي الددائم لتحسدين و ودو ر المنتجدات المحليدة 



 و
 

وإجراء البحوث والدرا ات التسو  ية المستمرة للت ر  علم محتياجات ور بات المست لكين منتاج السلع 

 مع هف  امحتياجات.  تةءدالتي 
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Trends of the Palestinian consumer towards local product 

in the food industry 

Prepared by: Rawan Raed Ibrahim ALhremi. 

Supervisor: Azmi ALAtrash. 

Abstract 

The study aims to identify the trends of the Palestinian consumer towards the local product 

in the food industry and its impact on the purchasing decision. This is done by identifying 

the economic, psychological and meutal variables and the quality of the competitive produt 

that affect the Palestinian consumer trends towards the local product in the food industry. 

Factors influencing the decision to buy the Palestinian consumer for the local product in 

the food industry, and highlight  the impact of the trends of the Palestinian consumer 

towards the local product on thr purchase decision. 

 In order to achieve  the objectives of the study, a analytical descriptive method was used.  

A questionnaire was designed to study the research problem. The study population was 

(45646) house holds in Bethlehem Governorate, the sample consisted of (385) consumer in 

random stratified sample method according to the class of place of residence. After the 

data collection, the statistical packages for social sciences (SPSS) were statistic cally 

treated. 

The study found that the trends of the Palestinian consumer towards the  local products in 

the food industry were medium and 67.7% In addition, the most important trends of the 

Palestinian consumer towards the local product in the food industry are the economic 

factors  to a high degree, the psychological factors, quality of the product to a medium 

degree, and showed appositive impact of the trends of the Palestinian consumer towards 

the local product in the food industry on the purchasing decision. 

The most important recommendations of the study were the necessity to adhere to the 

quality of Palestinian food products through the application of quality systems, and 

constantly strive to improve and develop local products to suit the need and expectations of 

the consumer and to conduct continous research and marketing studies to identify the 

needs and desires of consumers to produce goods that meet these needs.
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 اليصل اوول 

 خليية الدراسة 

 المقدمة1.1

نتيجدة للتودورات  ي وقدت متدلخر  مامن قب  المنشات  الكا    هتمادلم  حظ درا ة  لوك المست لد  اا

حجددم المنا سددة و  ددددها،  زدمددادنوعددًا لمواج ددة متولبددات السددوق، واالمتسددارعة للمشددار ع امنتاجيددة كمددًا و 

 ددي ز دددادة أعدددداد المنتجدددات الموروحدددة  دددي السدددوق   ددد مأالدددفق  نولدددوجيالندداجم عدددن الت ددددد ال لمدددي والتك

 المنا سددة   حيددو أصددبحت األ ددواق  متلددج  المنتجددات المحليددة واألجنبيددة وبلصددنا  ملتلفددة، و نوع ددا،

 ر علم درا ة الكيفيدة التدي  تصدر  ب دا الشد دة و وور أذواق المست لكين و نوع ا أدى ملم التركيز أك

قدرار هدرائ  ومدا ال وامد   ا لداذ  وال وام  الم ثرة  ي ا، وكيفية ا جاها المست لد و حليل ا والت ر  علم 

بدرا ددة المسددت لد و ددلوك  مددن أجدد  معودداء التفسدديرات  هتمددادالتددي  حكمدد  و دد ثر عليدد ، ممددا زاد مددن اا

 ع برامج ددددددات األعمددددددال  شددددددك  خدددددداس علددددددم صدددددديا ة ووضددددددوالتحلدددددديةت التددددددي  سدددددداعد مدارة منظمددددددا

 (.2001ع مان،  ،)الصميدعي التسو  ية المت ددة وإ ترا يجا  ا

  نحو المنتجات المحلية واألجنبية  ي السدوق مدن األمدور ا جاها درا ة  لوك المست لد والت ر  علم 

ووضدددع التسدددو  ية  الم مدددة التدددي مجدددب أن   دددتم المنظمدددات والمصدددانع  دددي درا دددت  قبددد  وضدددع خوو دددا

م ترا يجا  ا المت ل ة  المنتج و صميم  ومظ ر  اللارجي وطر  دة   ليفد ، وإ دترا يجا  ا التسد ير ة التدي 
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 دددواق   مددد  مدددن خةل دددا علدددم  حد دددد أ ددد ار منتجا  دددا والتدددي مجدددب أن  كدددون مبنيدددة علدددم درا دددة لأ

 المست د ة.

 ا السدوقية محليدًا وخارجيدًا، و سدتلدد الدددول  سد م الددول ملدم الن دوض  منتجا  دا الوطنيدة وز دادة حصدت

 ا جددا  تدددخ    لدددعم منتجا  ددا وج ل ددا الليددار األم دد  للمسددت لكين،  حيددو  مةقتصددادأدوات السيا ددة اا

و تركددز السيا ددات التددي  منتجا  ددا الوطنيددة دون امخددةل  تلتزاما  ددا الدوليددة.  ح يددق مسدد اها  ددي   ز ددز

ة  تم    ي الحد من  د ق الواردات و  و ض ا  المنتجات المحلية، أ ا ي ا جاهات ستلدم ا  ي ثةث 

م دددترا يجية ملتلودددة  جمدددع بدددين  اختيدددارأو  شدددجيع الصدددادرات والتركيدددز علدددم األ دددواق اللارجيدددة، أو 

المحليددة محدد  المنتجددات األجنبيددة  ددي األ ددواق   تبددر ،  حيددو أن محددةل المنتجددات ين السددا  ين جدداهاا

 (.2012،هنوش)و  ز ز الحصة السوقية للمنتجات المحلية اللووة األولم لدعم 

 ونموها، الصناعات ال فائية الفلسوينية ال د د من التحدمات والم وقات التي  حول دون  وورها واج  

ووضع قيود علم التصد ر  ،للم ابرات ق ام ة تم لةمالت سفية ال ي رائيلاموأهم ا مجراءات امحتةل 

للاد الةزمة ل ف  الصناعات،  امضا ة لمحاوات م راق األ واق الفلسوينية وإ تيراد المواد ا

و يرها من  المنتجات ال فائية المحلية ض   السيا ات التي  حميل  امضا ة ية، رائيلام المنتجات 

 .الم وقات التي     أماد نمو الصناعات ال فائية الوطنية

الم  سات الفلسوينية،  اهتماد علمفائية الفلسوينية ز ادة الحصة السوقية للمنتجات ال  ستحوذ 

ت ال د د من دعوات وحمةت  شجع المست لد مية الملتصة   ضاما التنمية، وبدأوالج ات الر 

 ية التي  تو ر رائيلامالفلسويني للتوج  نحو المنتجات ال فائية الوطنية ومحاربة وم اط ة المنتجات 

 .ل ا بدائ   لسوينية او مستوردة

  ددا المنتجددات الفلسددوينية  شددك  عائ ددًا كبيددر أمدداد  ا جددا  ل دددد مددن المسددت لكين النظددرة السددلبية لكددن

بددرزت ولددفلد  ،الفلسددوينيق قتصددادممكددن امعتمدداد عليدد   ددي  حسددين الوضددع اا اقتصددادالوصددول ملددم 
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تج المحلدي المست لد الفلسويني نحدو المند ا جاهات عن هف  الظاهرة اآل وهيأهمية البحو  ي الحد و 

 . ي الصناعات ال فائية و لثيرها علم قرار الشراء

 :مشكلة الدراسة 2.1

 فائية و لثيرها علم نتج المحلي  ي الصناعات الالمست لد الفلسويني نحو الم ا جاهات تناول الدرا ة 

السوقية ن ال د د من المنشات المصن ة للمنتجات ال فائية المحلية  س م لز ادة حصت ا م قرار الشراء.

ية التي   رق األ واق الفلسوينية و شك  بد    رائيلامإحةل واردا  ا مح  المنتجات األجنبية و و 

د المست ل ث ة ص وبات  ي كسب واج  المنتج الفلسويني  نا س  شدة المنتجات ال فائية الفلسوينية، 

و  تبرها  المنتجات المحلية ية علم رائيلامنتجات األجنبية و الفلسويني الفق ما زال مفض  هراء الم

 .أ ض  من حيو الجودة

المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات  ا جاهاتأهمية الت ر  علم  تبرز  لدلف

 .ال فائية و لثيرها علم قرار الشراء لدم 

 : همية الدراسة 3.1

  ا جاها فا السلوك، و كون  نبع أهمية هف  الدرا ة من أهمية  لوك المست لد وال وام  التي  حكم ه

نحو المنتجات والسلع والتي قد  كون ممجابية أو  لبية والتي بناًء علي ا  و   تلف قرار  الشرائي 

 و تجسد أهمية البحو  ي: تلبي محتياجا   ور با  ، للمنتجات التي  رى  لن ا 

 :اوهمية ال لمية 1.3.1

ناولددد  الباح دددة والدددفق  ركدددز علدددم  دددلوك المسدددت لد  بدددرز أهميدددة الدرا دددة مدددن أهميدددة الموضدددو  الدددفق  ت

  الشددددرائية للمنتجددددات ال فائيددددة الوطنيددددة،  ضددددًة عددددن مددددا محتاجدددد  قوددددا  المنتجددددات ال فائيددددة ا جاها ددددو 

 حيددددو مم دددد  قوددددا  ذات  ددددلثير علددددم الحيدددداة الم يشددددية للمسددددت لد م ددددترا يجيات منتاجيددددة و سددددو  ية، 

 .الفلسويني
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  الشددرائية، علددم صدد يد البي ددة ا جاها ددالتددي  ناولددت  ددلوك المسددت لد و  وبسددبب ندددرة الدرا ددات الميدانيددة

وبالتددالي ممكددن أن  شددك  مدددخًة  ،الفلسددوينية لددفلد ممكددن أن   ددد هددف  الدرا ددة مددن الدرا ددات الر ادمددة

للمنظمددات الفلسدددوينية المصددن ة للمنتجدددات ال فائيددة والتدددي  سدد م الدددم   ز ددز مراكزهدددا  هتمدددادجددد رًا  اا

 ددي السددوق المحليددة. وذلددد مددن خددةل ام ددتفادة مددن النتددائج التددي  ددتتملا عن ددا مددن خددةل التنا سددية 

نحدو    جاها داو للديو أهدم ال وامد  المكوندة  الفلسدويني  فسير لسلوك المسدت لدو    ييم علمي ءمعوا

ر بداتعا . وعلدم صد يد آخدر ممكدن والتي   ثر علم قدرار  الشدرائي المحلي  ي الصناعات ال فائية المنتج

هددف  الدرا ددة مصدددرًا للدرا ددين والبددداح ين الددف ن  ددودون درا ددة  دددلوك المسددت لد وال وامدد  المدد ثرة علدددم 

   وقرار  الشرائي.ا جاها 

 اوهمية التطبيقية: 2.3.1

 ساعد  ي   ز ز و وو ر جودة المنتجات ال فائية الفلسوينية وذلد  قد  حد د اآلليات التي .1

 ،ت لكين والوصول الم الرضم عن المنتجات الوطنيةكلووة لتح يق حاجات ور بات المس

األجنبية  ممجابية نحو المنتجات المحلية  تم   بتفضيل ا علم المنتجات ا جاهاتوبالتالي  كو ن 

 .ية رائيلاموخاصة المنتجات 

وبالتالي  تفيد أصحاك  ،المت يرات  لثيرًا علم  وج ات المست لد الشرائيةالبحو  ي اك ر  .2

لمنشات المنتجة للسلع ال فائية  ي درا ة هف  ال وام  وذلد لتحد د ال وام  األك ر المصانع وا

 لثيرًا علم  وج ات المست لد الفلسويني وذلد ألخفها   ين امعتبار عند وضع خوو م 

ن يد مع محتياجات ور بات المست لكين الفلسوينيءتسو  ية منتاج  لع ومنتجات  تةامنتاجية وال

 .هف  المت يرات وال وام وذلد  ي ظ  

وضع م ترا يجات جد دة من قب  المنشات والمنظمات المصن ة للمنتجات ل ام  اد  ي التل يس .3

 .ينيج ل ا  كسب ث ة المست لد الفلسوال فائية لتحسين أداء منتجا  ا و 
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 : هداف الدراسة 4.1

 :الهدف ال ام

فلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات المست لد ال ا جاهاتهف  الدرا ة ملم الت ر  علم  د   

 ال فائية و لثيرها علم قرار الشراء.

 م  ح يق األهدا  الفرعية التالية:ومن أج   ح يق ال د  ال اد  س م الدرا ة مل

المنتج  يني نحو المست لد الفلسو ا جاهاتمة التي   ثر  ي قتصادالت ر  علم المت يرات اا -1

 ية.المحلي  ي الصناعات ال فائ

المست لد الفلسويني نحو  ا جاهاتالت ر  علم ال وام  السيكولوجية والفهنية التي   ثر  ي  -2

 المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية .

المست لد الفلسويني  ا جاهاتالت ر  علم خصائو جودة المنتج التنا سية التي   ثر  ي  -3

 نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية .

المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات  ا جاهاتالفروق  ي الت ر  علم  -4

 ال فائية بناًء علم المت يرات الدمم را ية .

الت ر  علم ال وام  التي   ثر  ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتج المحلي  ي  -5

 الصناعات ال فائية .

التي   ثر  ي قرار هراء المست لد  الت ر  علم امختة ات والفروق  ي متو وات ال وام  -6

 الفلسويني للمنتجات المحلية بناًء علم المت يرات الدمم را ية .

المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية  ا جاهاتالت ر  علم  لثير  -7

 علم قرار الشراء.
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 : سئلة الدراسة 5.1

 :هيمجموعة  سئلة و تس ى الدراسة إلى اإلجابة عن 

 ؟نتج المحلي  ي الصناعات ال فائيةالمست لد الفلسويني نحو الم ا جاهات هي ما السؤال اوول:

 وقد انب ق عن الس ال األول األ  لة الفرعية اا ية :

المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي  ا جاهاتمة التي   ثر  ي قتصادمت يرات ااال ا هيم -1

 الصناعات ال فائية ؟

المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ا جاهاتوام  السيكولوجية والفهنية التي   ثر  ي ما ال  -2

  ي الصناعات ال فائية ؟

المست لد الفلسويني نحو المنتج  ا جاهاتما خصائو جودة المنتج التنا سية التي   ثر  ي  -3

 المحلي  ي الصناعات ال فائية ؟

 ي  ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحليةال وام  التي   ثر  ما  السؤال الثاني:

 ؟الصناعات ال فائية

المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي   جاهاته   وجد اثر ذو دالة محصائية ا :الثالثالسؤال 

  ي الصناعات ال فائية علم قرار الشراء؟

 :رضيات الدراسةف 6.1

 اليرضية الرئيسة اوولى:

المست لد  اتا جاه ي متو وات  (α) ≤0.05ات دالة محصائية عند المستوى  وجد  روق ذ ا

الجنس، وال مر، والم ه  الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية   زى لمت يرات )

 (؟ال لمي، والدخ ، وطبي ة ال م  الحالي، ومكان ااقامة
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 اليرضية الرئيسة الثانية:

 ي متو وات ال وام  التي   ثر  ي  (α) ≤0.05محصائية عند المستوى  وجد  روق ذات دالة  ا

الجنس، وال مر، والم ه  ال لمي، قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية   زى لمت يرات )

 (؟والدخ ، وطبي ة ال م  الحالي، ومكان ااقامة

لفلسويني نحو المنتج المحلي  ي المست لد ا  جاهاتا  وجد اثر ذو دالة ا :اليرضية الثالثة

 الصناعات ال فائية علم قرار الشراء.

 حدود الدراسة  7.1

 خض ت هف  الدرا ة للحدود التالية :

اعات الصدن ونحد المسدت لد الفلسدويني ا جاهات ت تصر الدرا ة علم الت ر  علم  :الحد الموضوعي

الت در  ها علم قرار الشراء، وذلد من خةل ال فائية نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية و لثير 

ودرا دة ال وامد  التدي  د ثر  دي  ،المنتجدات  نحدو هدف  ا جاها دعلم المت يرات وال وام  التي   ثر علدم 

 قرار الشراء للمست لد الفلسويني للمنتجات المحلية.

وال ددرى  موزعددة علددم المدددن  ت تصددر الدرا ددة علددم أخددف عينددة مددن محا ظددة بيددت لحددم :الحتتد المكتتاني

 .والمليمات

 دديتم جمددع البيانددات المت ل ددة ب ددف  الدرا ددة خددةل الفصدد   :المنطقتتة ( اختيتتارالحتتد الزمتتاني )مبتتررات 

 2019األول من ال اد األكادممي 

( مبحوث من أص  369  د م ماد عملية جمع البيانات وصلت حصيلة الجمع الم ): محددات الدراسة

لمسددت لكين   ب ددة الم ددا يس أل ددباك خاصددة، وعدددد  واجددد ( مبحدوث، وذلددد  سددبب ر ددا   ددا ا385)

  ي المنزل اثناء   ب ة الم ا يس. األ ر أرباك  ا 

 متغيرات الدراسة موجودة في الفصل الاالث. -
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 ( ي كس نموذج البحث 1.1الشكل )نموذج الدراسة  8.1

 

 

 

 

 

 الل

 

 

 

 

 

 :هيكلية الدراسة 9.1

 كما  لي :  شم  الدرا ة علم خمسة  صول وهي م سمة

 م ر  خلفية الدرا ة و شم  م دمة الدرا ة والمشكلة وأهميت ا و فصي  هيكلة الدرا ة . :اليصل اوول

 مشم  محتو ات امطار النظرق والدرا ات السا  ة . :اليصل الثاني

  تورق ملم من ج الدرا ة وأدوا   والمجتمع الفق أجر ت علي  الدرا ة وعينة الدرا ة :اليصل الثالث

وخصائص ا وإجراءات التح ق من صدق أداة الدرا ة وثبا  ا و تضمن أمضًا حدود الدرا ة الزمانية 

 والمكانية والبشر ة والتحلي  امحصائي للصائو ال ينة .

ومن ثم  ،ي للبيانات التي  م الحصول علي ا تضمن عرض لنتائج التحلي  امحصائ :اليصل الرابع

  ة عن أ  لة الدرا ة والتح ق من صحة الفرضيات .عرض النتائج ومناقشت ا وامجا

  تضمن ام تنتاجات والتوصيات التي  م وض  ا بناء علم نتائج الدرا ة. :اليصل الخامس

 تقلة:المتغيرات المس

 مة قتصادال وام  اا 

  ال وام  السيكولوجية
 والفهنية

  وعناصر جودة المنتج
 .المز ج التسو  ي

 المتغيرات التاب ة 

 

 قرار الشراء

 )المت يرات الدمم را ية( 
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 اليصل الثاني 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  -المستهلكين: اتجاهاتاإلطار ال ام لدراسة  المبحث اوول : 

 مقدمةال 1.1.2

  المست لكين  ي البي ة الواحدة والسوق الواحد  ي خصائص م ور با  م وصفا  م وإحتياجت م ملتل

وبالتالي مجب علم منظمات األعمال  والر بات، جاتو وق ا  م وأذواق م وأ اليب مهباع م ل ف  الحا

دة وأن   م  علم درا ة األ  اد الم مة المحد أن   وي أهمية خاصة ل فا التبا ن وامختة ،

والكيفية التي  قرارا   الشرائية، ا لاذواأل س التي م تمدها  ي  ،المست لد و لوك  الشرائي  جاهاتا

والمشاك  التي   امضا ة للت ر  علم م ترحا  ، م ود من خةل ا  تهبا  حاجا   ور با   الملتلفة،

ادة مستوى رضا  عن وذلد   يًا من ا لتح يق أ ض  مهبا  ل  وز    للمنتج،ا ت ةك واج    ي 

 (.2010 الجر رق، منتجا  ا) اهراحي ،

 سات وضرورق لجميع الم   اً م م اً أمر   لد الشرائي للسلع والمنتجات فسير  لوك المست أصبح

لكي  تمكن من وضع م ترا يجا  ا التسو  ية المنا بة بناء علم درا ة  ،مة  ي وقتنا الحاضرقتصاداا

وذلد من خةل قياد ال املين  ي أقساد البحوث والتسو ق  ي  ،ردي للف ت ةكو  م مكونات السلوك اا

 حيو م ومون  ،المنظمات والمنشات  الحصول علم الم لومات التي  فيدهم  ي  فسير  لوك المست لد
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مت يرات الداخلية والنفسية والمت يرات اللارجية التسو  ية و ير التسو  ية التي  حكم بتحد د ال وام  وال

 و  ثر علم قرار  الشرائي. لدالمست  لوك 

 حيو  ،أو الموق   جا ال التسو ق هو اارج اهتمادومن أهم المت يرات التي كانت وا زالت مح   

ل دة درا ات من  اهتماد  مح  ل مما مج ،الص ب التنب      ي   ا األحيان م تبر مكون نفسي من

ات التسو  ية الناجحة  ي الم  سام ترا يجية قب  الباح ين التسو  يين وذلد من أج  وضع اللوآ 

، و ي هفا ع حاجات ور بات الفرد "المست لد"الحد  ة وأمضًا لتنظيم عمليات امنتاج  ما  تنا ب م

 ا جاهاتوال وام  والمت يرات التي   ثر  ي   جا الفص  من الدرا ة  يتم الت ر  علم مكونات اا

 لم ثرة علم قرار  الشرائي.المست لد نحو منتج م ين، وال وام  ا

 :تجاهاتميهوم ال  2.1.2

 : جاهات  ر ف اا أوًا:

 شك  عاد هو ام ت داد الفهني المنظم الفق   جا  اا ، جاهات ددت المفاهيم اللاصة  اا نوعت و 

، م زوز) اللاصة  بناء علم  جارب  جا ر  ي م تجا ة الشلو لك  الحاات المت ل ة  موضو  ااث   

2015.) 

لم يرات ومت يرات المست لد   ي م ت دادت ومي  الفرد المست لد لإل تجا ة  ا جاهاتأما  يما  ت لق  

وز   ا موجودة  ي السوق والمتم لة  ي المنتجات و صميم ا وخصائص ا وجود  ا وأ اليب  رو ج ا و 

ه بان، ) م قتة لبي وذلد  صورة دائمة أو  ل ا  شك  ممجابي أو  حيو  كون م تجابت  ،..الخ

2008) . 

ات  بنم من خةل الت لم أو اللبر  ،هي م ت داد  لوكي أو موق  ذهني  جاهاتوبالتالي نستنتج أن اا

عن نية المست لد الشرائية وقد  كون ممجابية أو   جا وبفلد م بر اا ،السا  ة للفرد نحو موضو  م ين

 (.2013)أبو جلي ، ية  ت ةكت اا لوك أو موق  م ين نحو السلع والمنتجا  لاذ لبية ا
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المست لكين   جاهاتات ال املة  ي ال واعات الصناعية الدرا ة المتكاملة امالمنظتضح أهمية درا ة  

و  م ومواقف م نحو منتجا  ا لتحد د ما مذا كانت ممجابية  ت م  علم   ز زها أا جاها للت ر  علم 

  رو للت ير و ق م ويات البي ة والظ قد مكون قاب   جا  اا ،ا لبية  تحاول ال م  علم   ييره

 ل يم قد وهي أ ا اً  المست لدأ ا ًا لسلوك أو  صر  م ود      جاهات حيو   تبر اا ،المحيوة   

 . كون ممجابية أو  لبية

 :تجاهاتخصائص ال  3.1.2

مست لد وهي  مجموعة من اللصائو التي  ميزها عن  يرها من مكونات  لوك ال  جاهات تميز اا

 (:2015، كما وضحت ا )م زوز

أو عةن أو   ر م  ،ة أو متجر أو ماركة  جار ة م ينة كون مر بوة  منتج أو  ل ة أو خدمة م ين -

 .شيء م ين مكون ذا أهمية للمست لد ر بآ    جا  اا ،م ت مال

 للفرد، برةمكون ناجم عن الت لم أو الل ميول نحو هيء م ين من األمور التي ذكرت  ا  ًا قد -

 م نم  ،سلوكمراد  لل  جا ا م ني ذلد أن مكون اا ،والسلوك للفرد  جاهاتا ق بين اا  ناك  ن

 .مع السلوك الف لي للفرد  جا لة دى اللواس األخرى حأن  ربما ا  نسجم م

 .عدد التفضي   النسبة لميول الشلو  كس  فضي  أو   جاهاتاا -

  ي   بر عن  نظيم لم ت دات ، المرج ية لأ راد المست لكينعلم الم ت دات   جاهات ر كز اا -

 .قرارا   ا لاذ لوك  علم أ ا  ا و الفرد والتي م ود ببناء 

 من الم رو  أن  لوكيات المست لكين  ، ي ال الب  تص   الت ميم وال بات  جاهاتاا -

 س ولة  ي حال  جاهات وا ممكن أن  ت ير هف  اا ، م بدرجة كبيرةا جاها م  تفق مع و صر ا  

 .ود أ باك واضحة وح ي ية لت ييرهاعدد وج
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 ر بآ مر باط وثيق مع نوعية وجودة السلع والمنتجات   ي الم يار الم م والتي  شك    جاهاتاا -

ج ل   نفر أو  صورة  لبية   ،صورة ممجابية  د    لشراء المنتجالدا ع الرئيسي لسلوك المست لد  

 .تجو بت د عن هراء المن

 :تجاهالمكونات اوساسية لل  4.1.2

 (:2008، )زواوق المبني للفرد من ثةث عناصر أ ا ية وهي كما ذكرها   جا  تكون اا

اء التي ر المكون  الم ت دات والم ار  واآل  حيو  ت لق هفا (:المكون الم ر ي )امدراكي -أ

والتي من هلن ا  ،أ كارأو مواضيع م ينة  واء  لع أو خدمات  ا جا  نت ج ا الفرد و تبناها 

 .موضو  م ين ا جا علم  صر ا   و لوكيا   ومشاعر   أن  ساعد  ي بناء ردود أ  ال

أحا يس  نحو موضو  بناء و  شاعر(:  تكون عواط  ومشاعر الشلوالمكون ال اطفي)الم -ك

 لم ت دات والم ر ة الموجودةعلم ا م ين  واء  ل ة أو منتج أو خدمة أو متجر م ين بناءً 

 واء نحو موضو  م ين )أو منب ( م ين   جا  المكون ال اطفي محدد الت د ر ال اد لة ،لدم 

لشيء س   ي هك   فضيل  أو عدد  فضيل  و ظ ر مشاعر الشلو وأحا ي ،ممجابي أو  لبي

معجاك أو عدد  ،أو  ي هك  رضا أو عدد رضا، أو  ي هك    فضي  أو عدد  فضي  ،م ين

 .ا من ردود الف   للشلوتياء و يرهم  معجاك،

أهياء موجودة  ي : مظ ر هفا المكون  ي هك  نية للتصر   ور  ة ما حول المكون السلوكي -ت

 ا ت ةكلمست لد و  در درجة نيت  لشراء و  حيو أن  مشك  السلوك الف لي ل ،البي ة أو السوق 

الشراء أو   حيو مكون هك  هفا السلوك بر بة ونية  ي ،خدمة ما ومنتج م ين أو  ل ة أ

 .ة الشراء لمنتج م ين وأهكال أخرى عرقلة و راجع عن عملي
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  ا المنظمات والمنشات ال املة  ي قوا  الصناعات  شك  عاد والصناعات ال فائية  تضح أن 

علم وج  التحد د  لن ا   م  درا ة هف  المكونات مما مشك  لد  ا ث رات  ي  حد د ما محتاج 

 ح ق هف  المنشات أهدا  ا و  زز منتجا  ا  ي أن  ،  من أج وأذواق  بية  وق ا  لالمست لد لت

علم المنتجات ج   المست لد  توج  لشراء منتجا  ا و فضيل ا  حصت ا السوقية و  ز د من السوق و 

ات و لع  ةئم  شلصية الفرد ومكونا   لتحليل ا و صميم منتج هتمادا بد أن   ود  اا المنا سة،

وذلد من خةل درا ة م ت دات المست لد وقيم  لتحد د رأم   ي المنتجات  ،  محتياجا   ور با

 امضا ة لدرا ة مشاعر   ،منتجا  ا ا جا  توقع ردود   ل   والسلع التي  ر دها والتي من خةل ا

 .م ين  تص   اممجابية أو السلبيةوعواطف  التي  وج   نحو  لوك هرائي 

 سة وتحليل سلوك المستهلك:في درا تجاهات همية ال  5.1.2 

اصبح من الضرورق  حلي  ودرا ة و فسير عناصر ومكونات  لوك المست لد حتم  تم الوصول ملم 

ومن ثم بناء م ترا يجات الم  سة امنتاجية والتسو  ية ، البيانات التي  لو  لوك المست لدمجموعة 

المت يرات التي  حكم   حليل  و  م  وم ر ةأهمية كبيرة لدرا ة  لوك المست لد و   جا  الة ،ي ابناء عل

 .هفا السلوك

النفسية  ي  حلي   لوك المست لد الشرائي من خةل عدة أمور كما بين ا   جاهاتو ظ ر أهمية اا

 (.2008، )زواوق 

 لع التي  نتج ا ي نحو المنتجات والس ت ةكالنفسية لأ راد   ثر  ي  لوك م اا  جاهاتاا

محدد المست لد  لوك  من مقتنا   المنتج أو التردد   جا  بناء علم اا ،المنشات والمصانع

 با   أو ج ل   المنتج أو نحو هراء المنتج أو التشكيد   درة المنتج علم مهبا  حاجا   ور 

 تمكن المنشات الصناعية  كو ن صورة عن المست لكين   جاهات،  من خةل هف  ااالسل ة
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وبالتالي ممكن ا  نمية  لوك جد د ل  اء المست ليكين  ،منتجا  ا م نحو  ل  ا و ا جاهوكيفية 

 .نمية ميول م لسلع وخدمات الم  سةو 

 النفسية للمست لكين ممكن أن   ود المنشات   يا  ا ومن ثم   د ل ا أو مةئمت ا مذا   جاهاتاا

ا  ددا وإقندداع م لددزد األمددر حتددم  سددتويع مقنددا  المسددت لكين  ضددرورة ال يدداد   مليددة الشددراء لمنتج

،  حيددددو ممكددددن ل ددددف  المنشددددات م ددددتلداد ر  مددددن حيددددو الجددددودة والنوعيددددة والسدددد  لن ددددا األ ضدددد

النفسددية للمسدت لكين  ددي معدداد ام ددترا يجات التسدو  ية للم  سددة لمدا ل ددا مدن أهميددة   جاهداتاا

م وال مدد  علدد ،لم تمددة  منددا ع م ينددة مددن المنتجددات حد ددد ال واعددات السددوقية المسددت د ة وا  ددي 

و فيدد م ر دة  ،و فضيل ا علم المنتجات المنا سة التلثير علي م وإقناع م  شراء منتجات المنشلة

  جاهدداتد مددع ااءالمنتجددات والسددلع التددي  ددتةمددن قبدد  المنشددات  ددي  وددو ر وإنتدداج   جاهداتاا

طب ددددددًا     ييم ددددددا ددددددترا يجات الترو جيددددددة المنا ددددددبة و وإعددددددداد اللوددددددآ وام النفسددددددية للمسددددددت لكين،

 .م نحو منتجا  ا المست لكين وما  نا ب م و جفك منتباه  جاهاتا



15 
 

 وتأثيرها على سلوك المستهلك: تجاهاتالمبحث الثاني: ال وامل المؤثرة في ال 

 :المقدمة 1.2.2

م تبر الوصول ملم رضا المست لد وإهبا  حاجا   ور با   ال د  الجوهرق ل ملية التسو ق، و ح يق 

آ وال ين وإنما  تولب مجراء درا ات و حليةت لسلوك المست لد و صورا  ، ذلد ليس  األمر البسي

ألن  قد مضع حاجا   ور با    ور  ة  لتل   مامًا عما  تصور  الم  سة، ولف م  لوك المست لد ا 

التي   ثر  والسيكولوجية والفهنية ..الخ( مة،قتصادبد من  حد د الم ثرات التسو  ية و ير التسو  ية )اا

علي  و حكم  لوك  وقرارا   الشرائية، حيو أن ما  نتج من  لوك هرائي قد ا  تكرر  ت تمرار ألن  

 (.2016،  نتج من  لثير عدة عوام  ملتلفة )كحلي

السلع  ا جا  ة أو متماثلة با ا األ راد  كون ملتلفة و ير متشومن الم رو  أن التصر ات التي  نت ج

 ل ة م ينة، قد ملتل  عن  لوك   ا جا  لد من  صر  و لوك واللدمات،  ما م ود    المست

  ل ة أخرى، وإن هفا كل  م ود ملم مجموعة من ال وام  أصبحت ذات  لثير علم ا جا و صر   

 لوك المست لكين و صر ا  م الشرائية، والتي قسم ا الباح ون ملم مجموعتين رئيسيتين  و ا جاهات

متم لة  ي الدوا ع، والحاجات، وامدراك،  (المست لد )السيكولوجية ية  ي ذاتوهما : ال وام  الداخل

 .الشلصية، وعوام  خارجية محيوة  المست لد  سو  ية و ير  سو  ية  جاهاتوالت لم، واا

 ية:قتصادال وامل ال 2.2.2

ك مة التي   ثر  ي  وج   لو قتصادمة ال د د من الم ثرات وال وام  ااقتصاد وجد  ي البي ة اا

 وأ  ار الفائدة، م   مستوى الدخ  وأ  ار السلع واللدمات، المست لد الشرائي نحو السلع والمنتجات،

 ضلم ...الخ، و ستند  أو ق ال اد والسائد  ي البلد من كساد أو رخاء،قتصادوالحالة والوضع اا

يدة ألن  ممتلد ق  ي  فسير السلوك امنساني علم أن امنسان  تصر   ور  ة رهقتصادالنموذج اا

ال رار الشرائي م ود  الموازنة بين المنا ع  ا لاذوأن  عند قيام    ملية  الم لومات الكا ية حول السوق،
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 المست لد الرهيد م ود  التي محص  علي ا من هراء  للمنتجات والسلع والتضحية المالية التي م دم ا،

الم ر ة الكاملة  ع للحكم الموضوعي م  بت ييم ك  ما مشتر   و ست لك  و ق م ا يس محددة  لض

 المست لد الرهيد هو الفق مس م ملم  والنوعية ...الخ، والكمية،  السوق واا  ار وامعتمادمة،

ق أن  أهم  دور قتصادولكن م اك علم النموذج اا ،رالحصول علم أقصم منف ة م اب  أق    

 (.2015، لد)م زوزال وام  األخرى التي ممكن أن   ثر علم  لوك المست 

ية التي تؤثر على سلوك المستهلك الشرائي وتوجهه نحو السلع قتصاديمكن حصر ال وامل ال

 والمنتجات في النقاط التالية:

 حيو أن قدرة الفرد علم هراء السلع والمنتجات  تحدد  ال وة  مستوى الدخل الحالي للمستهلك: -1

 حيو أن  لوك المست لد الشرائي   مستوى دخل ،والتي  تم    ،وال درة الشرائية لدم  وأل ر  

وبالتالي  نو  السلع التي  ر ب المست لد  ي الحصول علي ا  تحدد  مستوى دخل ،و  و حد د كم

  تن ز اد     ني ز ادة  ي مستوى الولب علم السلع والمنتجات التي  ر ب  ي الحصول علي ا،

أما   لع ومنتجات مضا ية  ي المست ب ، وامحتفاظ  جزء من الدخ   شك  مدخار للحصول علم

 حيو م م  علم   لي  مستوى السلع   ي حالة منلفاض مستوى دخ  المست لد  يحدث ال كس،

د مع ء   سلع  جودة أق  و  ر أق  لتتة يمكن أن م ب والمنتجات  واء من حيو الكم أو النو ،

 مستوى دخل  المنلفا مهبا  حاجا   ور با  .

الجماعي  التلثيرهي أقوى مصادر  األ رة،  األ رةخ   لتل   تختة  عدد أ راد ومستو ات الد

 لد التي نش وا  ي ا والتي  وم ظم أ رادها هم أعضاء أ ر ين  ي حيا  م،  ي حياة المست لد،

  نحو السلع ا جاها  ي  لوك المست لد و  األ رةوبالتالي   ثر حجم  أ سوها عند زواج م،

وبالتالي  محدد نصيب الفرد الواحد المنتمي ملي ا من دخل ا، األ رة حجم  ة،والمنتجات ال فائي
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مما  ،األ راده  ت ةك و  م م  ز ادة اا األ رة لق مر فا   ي دخ   ي، ت ةكمحدد  لوك  اا

 (.2016 )كحلي، ي والشرائي عما كان علي   ا  اً  ت ةكم ني   يير  ي  لوك م اا

يو  توقع األ راد  لن مستوى دخول م ممكن أن  ت ير  المست ب  وعادًة  ح مستوى الدخل المتوقع: -2

 م للسلع والمنتجات  ي ضوء ذلد ا ت ةكما مكون نحو الز ادة  ي الدخ ،  ير فع م دل 

(.  حيو أن األ راد  توق ون   ييرات علم دخول م  ي المست ب  نتيجة 2016التوقع)كحلي، 

و الحصول علم عةوة أو الحصول علم عم  مضا ي، وقد عوام  ملتلفة كز ادة  ي الرا ب أ

مكون التوقع  تنلفاض مستوى الدخ  نتيجة الت اعد أو   دمم ام ت الة أو م ت ناء صاحب ال م  

عن الشلو، وبالتالي هف  التوق ات جمي  ا   ثر علم درجة  وج   نحو السلع والمنتجات 

  ور  ة ممجابية أو  لبية.

من مس ولي التسو ق  ي الم  سات  شك  عاد عند وض  م لإل ترا يجات  ل:مجالت إنياق الدخ -3

 تركز مجال منفاق ا  األ رالتسو  ية   تمون  شك  أ ا ي بدرا ة نواحي منفاق الدخ ،  ب ا 

 شك  أكبر علم الملك  والمشرك والب ا األخر علم الملبس والحاجات الكمالية، وحجم ومستوى 

من مستوى  األ رر مستو ات الدخ  للمست لد،  في حال منت ال   ا امنفاق مكون مت ير بت ي

 دخ  ملم أخر   دق ذلد ملم   ير مستوى منفاق ا ومجاا  .

  د مهباع ا لحاجا  ا األ ا ية من ملك  وملبس   رةوهو الدخ  المتب ي لأ :اوسرةفائص دخل  -4

ا   ود  تدخار جزء من  لشراء ومشرك ومسكن ومواصةت...الخ، وبالتالي  كلما زاد  ائا دخل 

الحاجات األق  أهمية، وهفا م ني أن  لوك المست لد الشرائي و وج   نحو السلع والمنتجات 

 (.2016)كحلي،   ت ير عما كان علي   ا  ًا نتيجة المبلع الفائا لدم 

ام  من  و ر  س يةت مالية من البنوك وم  سات امقراض للمست لكين م تبر ع حجم اإلئتمان: -5

م ثر أ ا ي  ي  لوك م الشرائي و  وج  م نحو المنتجات،  حيو  ز د مشتر ا  م من السلع عند 
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حصول م علم التس يةت المصر ية وال روض، وقد مكون  لثير ذلد  ور  ة  ير مباهرة    د م ود 

 الشلو  لخف  س يةت مالية من البند لتو يع عمل  أو لل ياد  مشرو  م ين مشك  مصدر دخ 

ل ، وبالتالي   دق ذلد ملم ز ادة مستوى الدخ  لدم  و ن كس ذلد علم مستوى وكمية السلع 

 والمنتجات التي م ود  شرائ ا،  مع ز ادة دخل   ز د نسبة مشتر ا   من ا.

مة التي  نت ج ا الدولة  واء السيا ات قتصادمن جميع السيا ات اا ية:قتصادسياسات الدولة ال -6

مة قد   ثر علم  لوك المست لد  شك  مباهر،  م ة  ي حال  رض الدولة المالية أو الن د

من هف  السلع، و ي حال قامت الدولة بتلفيا   ت ةكلضرائب علم   ا السلع  و  م   اا

 الضرائب علم   ا أنوا  السلع والمنتجات  و   ز د  وج  المست لد نحوها.

ثر ال رار الشرائي للمست لد الن ائي  الدورة  حيو  تل ية ومستويات التضخم:قتصادالدورة ال -7

ق  ر فع قتصادمة  ي البلد ومستو ات التضلم السائدة،  في مرحلة امنت اش والرواج ااقتصاداا

األجر الح ي ي للمست لكين مما  ن كس علم ز ادة مشتر ا  م من السلع والمنتجات، وال كس محدث 

حم  م ني امر فا   المستوى ال اد لة  ار للسلع  ي مرحلة الكساد  حيو  ر فع م دات التض

 (.2000)السيد،  والمنتجات، وبالتالي  نلفا ال درة الشرائية للمست لكين و    حجم مشتر ا  م

راعي ال وام   ونةحظ أن   ا اللوآ التسو  ية التي   ود المنظمات  تعدادها قد ا 

 ، قد   ثر و ن كس  لبًا علم أداء هف  المنظمات مة السائدة  ي البلد والتيقتصادوالمت يرات اا

 حيو ا  تمكن من  سو ق و صر ف منتجا  ا  ور  ة كف ة ألن ا لم   م بدرا ة المت يرات 

ستوى دخل  ومستو ات م  ثر علم  لوك المست لد الشرائية كة التي مة األ ا يقتصاداا

ق أو الركود قتصاد اش اااأل  ار السائدة وم دات التضلم وحاات الرخاء وامنت

مة السائدة  ي البلد  قتصادوبالتالي من الم م ال ياد بدرا ة  حليلية لكا ة ال وام  اا وامنكماش،

وذلد  للت ر  علم درجة  لثيرها علم  لوك المست لد  واء  ور  ة مباهرة أو  ير مباهرة،
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ودرا ة أق أزمات  هف  المت يرات،د مع ءلر م خوو ا وإ ترا يجا  ا التسو  ية والتس ير ة لتتة

من حدة هف  األزمات و لثيرها علم أنشوت ا   مة  مر ب ا البلد لوضع خوآ  لفاقتصاد

 وأداءها.

 :السيكولوجية والذهنية عن المنتأ املال و  3.2.2

المنتجات واللدمات،   ياد  ا جا م تبر علم النفس امطار األم   لتحلي  ودرا ة  لوك األ راد 

 لد  شراء نو  م ين من المنتجات والسلع ا مل ي من  راغ وإنما مكون بناًء علم حاجة داخلية المست

منتج محدد من عةمة محددة  اختيارنفسية  ر ب بتلبيت ا، وذلد حسب ما قال  علماء النفس، وإن 

و فضيل ا علم منتج أخر م ود لمجموعة من اللصائو والسمات النفسية والسيكولوجية اللاصة 

 (.2009، )لسود  الفرد

 تم   ال وام  السيكولوجية الم ثرة علم ال رار الشرائي للمست لد  ي  لد الم ثرات النفسية، والتي   بر 

عن مجموعة ال ناصدر المكوندة والموجدودة عندد كد  هدلو،  يدر أن طبي دة مكونا  دا  لتلد  مدن  درد 

  للسددلع والمنتجددات بندداًء علددم ت ةكا ددآلخددر نتيجددة مخددتة  األهدددا  التددي مسدد م ملددم  ح ي  ددا مددن 

  صورا   اللاصة، و مكن  لليو هف  المت يرات  يما  لي :

 :الحاجات والدوافع

الحاجة   ني الش ور  الن و أو ال وز لشيء م ين ،وهفا الن و  د ع الفرد للبحو عن طر  ة ممكن  

والحرمان النفسي من هيء كما و  بر الحاجة عن الن و  من خةل ا  د هفا الن و الفق مش ر   ،

 (.2012، نامون  )حجوطي، ما ذا قيمة ومنف ة للمست لد الن ائي

والحاجات   بر عن المتولبات الفسيولوجية والسيكولوجية التي ا ممكن للفرد ام ت ناء عن ا 

 (2012، نامون  و مكن   سيم هف  الحاجات حسب ما بين ا )حجوطي، وام تمرار بدون مهباع ا،

 ملم:
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حاجات الفسيولوجية: وهف  الحاجات  كون  ور ة  ولد مع الشلو م   حاجا   لل واء والماء ال

والو اد والملوى،  حيو  را    طول  ترة حيا   و سمم الحاجات األولية أو البيولوجية   ي حاجات 

  ر ز ة.

لملتلفة   ي : وهف  الحاجات ممكن لإلنسان أن  ت لم ا خةل  ترات حيا   االسيكولوجيةالحاجات 

و كون علم هك  متولبات نفسية كالت لم وال يبة والحاجة لإلحتراد والت د ر،  حيو  نبع هف   مكتسبة،

 و  ر   الحاجات ال انو ة أو المكتسبة  الت لم . الحاجات من الحاجات الفور ة،

أك ر من  مش ر  الحاجات الفسيولوجية، و ي ال ادة حاجات المست لد مت ددة ومتنوعة وعلي   تن

محسا    الحاجات النفسية ونتيجة لفلد مس م الفرد مهبا  الحاجات األولية قب  ال انو ة،  حيو 

 تدرج الحاجات امنسانية للفرد حسب األهمية  النسبة ل ، وهفا ما جاء    ال الم النفسي أبراهاد ما لو 

حيو مفترض وجود خمسة مستو ات والفق م ود علم النظر ة الكة يكية للدوا ع الشرائية البشر ة،  

بتداًء من او  تسلس  حسب أهميت ا من األ ف  أ ا ية للحاجات البشر ة مر بة  ي هك  هرمي، حي

 نت اًء  الحاجات النفسية .الحاجات الفسيولوجية ملم األعلم و ا

المستو ات ات الموجودة  ي  حيو ان الفرد  بدأ  تهبا  حاجا    ي المستو ات الدنيا قب  مهبا  الحاج

 (3.2و تجسد ذلد علم هك  هرد مسمم هرد الحاجات لما لو حسب الشك  رقم ) ،ال ليا
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 ( هرد ما لو للحاجات البشر ة 1.2شك  )ال

D.Durafour : marketing, Dunod, Paris 2001. 

 ضيح ا كما  لي:أما  يما  ت لق  الدوا ع   ناك عدة   ر فات ل ا و مكن  و 

الدوا ع   تبر ال وى المحركة التي  تم    ي الر بات والحاجات التي  ر د الفرد مهباع ا أو  ر د  جنب ا 

والب د عن ا،  الدوا ع عبارة عن قوى كامنة وخفية   دق و  ود الفرد ملم  لوك م ين مما  ور  ة 

 (.2012 )عيساوق، ممجابية أو  لبية

ملم م با  وإنت اج  لوك م ين من أج    لفيز ائية التي  حفز الفرد و د  "ال وة ا :والدا ع أو الر بة هو

 (.2005،  ح يق حالة التوا ر أو مهبا  حاجا   )ال مر

حاجات 

تحقيق 

 الذات

 ت التقديرحاجا

 ية جتماعالحاجات اال

 والعاطفية

 حاجات األمان 

 الحاجات الفسيولوجية الحيوية 

تطور الذات 

 والتحقيق

 احترام الذات

العائلة 

 ،الحماية

 العالج ،الحماية

 المستوى األدنى األكل ،الشراب

 المستوى األعلى
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م ين، و مكن م من  ا جا كما و  ر   لن ا: " لد ال وة الكامنة  ي األ راد والتي  د   م للسلوك  

 (.Catherine.2006) ت ل ة ب ف  البي ة "الت ر  علم البي ة و فسير الم لومات الم

و مكن ال ول  لن الدوا ع  م   ال وة الداخلية أو اللارجية  التي  حرك الفرد و  ود  ملم  لوك و صر  

  و ج ل   بحو عن م ين مهبا  حاجات ور بات  ير مشب ة لدم  بدرجة كا ية،  حيو  ض آ علي

 .و ائ  مهباع ا

 :اإلدراك

ا و فسرون ا ال ملية التي ملتار ب ا النا  الم لومات و نظمون أن امدراك هو: " رى  ليب كو لر 

 (.kotler,2006) لتكو ن صورة لل الم

وامدراك هو: "عملية ام تي اك أو الف م عبر و ائ  الحس الملتلفة، أق أن  عملية ذهنية وم ر ية 

 (. 2017)بن دحمان،  مكننا من   م و فسير ما محيآ بنا"

تالي نرى أن امدراك مم   األلية التي من خةل ا  ت ر  المست لد علم األهياء الموجودة  ي بي ت  وبال

و درج امدراك ضمن ال مليات  المحيوة    عن طر ق حوا  ، ومن ثم معواء ااهياء م نم وم زى.

 ال  لية كالتفكير والت لم و يرها من ال مليات.

عدة خووات  م    ي   رض المست لد لب ا الم ثرات ومن ثم  و نمو عملية امدراك للفرد من خةل

م ت بال الم لومات و سجيل ا و نظيم ا وإجراء   ييم ل ف  الم لومات وإعواء مدلوات خاصة لك  من ا 

 (.2017ومن ثم ام تجا ة السلوكية وردود الف   و كو ن مفاهيم عامة وهاملة)بين دحمان، 

 القرار الشرائي للمستهلك النهائي: خاذاتدور ال ملية اإلدراكية في 

 (2012ن، ال رارات الشرائية للمست لد ثةث عمليات مدراكية هامة بين ا )حجوطي، نامو  ا لاذ تضمن 

 تم    ي  فسير المست لد للم لومات المت ل ة  البي ة من أج  خلق م لومات وم اني هلصية، ومن 

البد   األم   من بين  ختياري م ود بت ييم المنتجات اومات لكلثم مجب أن  دمج المست لد هف  الم 
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البدائ  المتاحة أمام ، و جب علم المست لد أن مستدعي الم لومات عن المنتجات من الفاكرة 

 ير.و ستلدم ا محداث التكام  والتفس

 ا و رى الباح ة أن  مجب علم الم  سات   دمم منتجا  ا  ور  ة  س   علم المست لد مدراك خصائص

 صاميم وأهكال مس     م ا  اختيارالفائق  شك  المنتج و  هتمادومميزا  ا  س ولة من خةل اا

والت ام  م  ا، وإبراز خصائو المنتج لكي مستويع المست لد مدراك ا  س ولة وبالتالي   ييم ا 

  ا.ئا لاذ ال رار  شراو فضيل ا من بين السلع المنا سة، و ي الن امة 

 :الت لم

الت لم  لن  ك  امجراءات التي  تم بوا وت ا  وو ر أنماط  لوكية جد دة  ي مجال الت لم أو و  ر  

  د   أنماط  لوكية حالية للمست لد، أق أن الم لومات التي محص  علي ا الفرد  ي محاولة البحو 

 يمكن  عن منتجات  ح ق ل  مهبا  أكبر لحاجت  ور با    و   ساهم  ي  حد د  لوكيا   الشرائية،

أن  ن كس ذلد  سلوكيات ممجابية أو  لبية، والم ارنة بين التصر ات الحالية والسا  ة، وبالتالي محاولة 

يرات  ي  لوك الفرد وإ تجا ا   حيو م بر الت لم عن مجموعة المت الحصول علم األ ض  دائمًا،  

التسو  ية الم دمة من قب   نحو السلع والمنتجات بناء علم خبرا   أو مةحظا   لأنشوة والبرامج

 (.2009)لسود،  الم  سات والشركات

 :شخصية اليرد

هلصية الفرد  تم    السمات واللصائو والتجارك والسلوك للفرد،  الشلصية عبارة عن  ركيبة 

داخلية للشلو و م   الور  ة التي  تم ب ا  نظيم جميع هف  ال وام  و ج   ك  هلو منفرد 

 (.2009)حسين، عبا ،  ومتميز  شلصية م ينة

و مكن ال ول  ان هلصية الفرد  م   صفا   السيكولوجية والفسيولوجية المتلصلة، والتي  حدد لك   رد 

هو ت  و تضمن مظ ر  اللارجي، والكيفية التي مفكر و تصر  و ش ر ب ا،  حيو أن جميع هف  
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فرد، وللشلصية أركان أ ا ية  تم   األمور  كون نتيجة التفاع  بين الجينات والبي ة  تنتج هلصية ال

 ي التمييز  حيو  لتل  الشلصية من هلو ألخر، والحركية والتي  شك  الشلصية نتيجة  فاع  

الم الشمول  حيو أن  وبامضا ةخر ن، من خةل التفاع  ااجتماعي مع اآلالفرد مع بي ت  المحيوة 

 دد بناًء علي ا  صر ا   وردود أ  ال الشلصية  تضمن كا ة السمات واللصائو للفرد والتي  تح

 حيو   تبر الشلصية عامًة أ ا يًا ومت ير م م ونا ع لف م و حلي   (.2012)حجوطي، نامون، 

 ي لأ راد. ت ةك  ا األ  اد المر بوة  السلوك الشرائي واا

رد وأمضددًا و تددلثر الشلصددية  محددددات بيولوجيددة و شددم  الوراثددة واللصددائو الوبي يددة وم دددل نضددج الفدد

 المحدددددددات ال  ا يدددددة والحضدددددار ة، ومحدددددددات ال ائلدددددة، المجتمدددددع الصددددد ير  حيدددددو أن عمليدددددة التوو دددددع 

ي والدددت مو والبي دددة المنزليدددة و ر يدددب الفدددرد  دددي عائلتددد  و دددلثير األ دددراد األخدددر ن مدددن أصددددقاء جتمددداعاا

مندتج م دين أو    نحدوا جاها دوجماعات مرج ية  د ثر علدم هلصديت  وقدد  ل دب دور  دي التدلثير علدم 

 (.2015)بن قسيمة،  عةمة م ينة،  الشلصية  ي ال الب  متاز  ال بات الرئيسي

 :تجاهاتالمواقف  و ال 

هو ميول نفسي ن بر عن  من خةل   ييم كيان خاس حسب   ا درجات   جا و ااأمن الموق  

و المنظمات أو المنتجات   نحا جاه،  من خةل الت لم وال م  مكتسب الفرد موقف  و  الرعامة أو عدم

علم  صورا   والتي من هلن ا أن   ثر علم  لوك   وقد  كون مواقف   لبية أو ممجابية، وذلد بناء

موضو  السل ة أو المنتج،  ا جا الشرائي،  من خةل الموق   ت يل الفرد  شك  ممجابي أو  لبي 

ل  ا ة والمنتجات والمة س و يرها، ممكن أن محيآ    كالسيا ة وا ءمتلد الفرد مواق  حول ك  هيو 

 موضو  م ين ا جا علم موقف  وبالتالي ممكن التنب   سلوك الفرد المست بلي من خةل الت ر  

 (.2016)كحلي، 



25 
 

  صال  من خةل امدراك والت لم ومن خةل عملية ااا جاها رى  لن المست لد  بني مواقف  و ون

م يش  ي ، وبالتالي مكتسب الشلو الم ت دات والمواق  وال ةقات مع األخر ن  ي المحيآ الفق 

  السلوكية وعلم قرارا   الشرائية،  من خةل هف  المواق   بني المست لد ا جاها التي   ثر علم 

  ا.ا ت ةك ا و ئلمنتجات التي ممي  المست لد لشراالصورة الفهنية ل

 :ال وامل الذهنية

لفهنية للفرد والتي  ل ب دور كبير وم م  ي  شكي   لوك ، من ال وام  الفهنية  تم    ي الصورة ا

  وميول  ور با  ، ومن ثم مصدار احكام  والتي قد  كون ا جاها   ي   ثر علي   شك  كبير و حدد 

 ممجابية أو  لبية نحو السلع أو المنتجات أو المنظمات.

مفسر األمور و درك و ف م  ويع امنسان من خةل ا أنتسورة الفهنية  م   اللر وة التي موالص

  ي  شك  الفكرة التي مكون ا الفرد عن موضو  م ين، وما  تر ب علم ذلد من أ  ال  واء  األهياء،

 لبية أو ممجابية وهي  كرة عادًة  كون مبنية علم المباهرة أو اممحاء المركز والمنظم  حيو  تشك  

م الصورة الفهنية علم خبرات امنسان السا  ة منف من خةل ا  لوكيات األ راد الملتلفة وعادًة ما  بن

لحظة الميةد لإلنسان  تحتفاظة لصورة ذهنية عن األهياء وااهكال واأللوان ودرجات امضاءة 

 ودرجات الحس الملتلفة من خشن وناعم وصلب و ير .

  نحو ا جاها لم ونرى  لن ال وام  الفهنية من أهم األمور التي   ثر علم  لوك المست لد الشرائي وع

المنتجات المحلية واألجنبية،  من خةل الصورة الفهنية التي  زر   ي ذهن المست لد   م  علم 

 وج   نحو منتجات م ينة أو عةمة  جار ة م ينة،  في حال كانت هف  الصورة ممجابية نحو منتج 

فاظ علي  و كرار عملية والحرس علم الح م ين  و    م  علم   ز ز منتمائ  وواء  ل فا المنتج،

الشراء، أما  ي حال كانت الصورة الفهنية المكونة لدم  عن المنتجات  لبية  سو  مص ب   ييرها 

 و تجنب هرائ ا والت ام  م  ا.
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 الجودة والمزيأ التسويقي: 4.2.2

 ناصر   تبر ال وام  اللارجية التسو  ية والتي مولق علي ا مصولح المز ج التسو  ي من ال وام  وال

  لل رار الشرائي للسلع ا لاذالم مة التي   ثر  شك  كبير علم  لوك المست لد الن ائي وعلم 

   ي   م  علم  لبية محتياجا   ور با  . و  ع هف  ال وام  خارج  يورة المست لد، والمنتجات،

ود ب ا الم  سات  المز ج التسو  ي  تم    مجموعة األنشوة التسو  ية المترا وة والمتكاملة التي   

 ب د  التلثير علم المست لكين و حفيزهم و شجي  م علم هراء منتجا  ا و ح يق الرضا وامهبا  ل م،

، نامون  )جحوطي، الترو ج ،التوز ع الس ر، المنتج، و تم   هف  األنشوة  لرب ة عناصر أ ا ية وهي:

2012.) 

ت  الزبائن وذلد من خةل درا ة و حد د و ف ي  ال ةقا   د  نشاط التسو ق الم  ف ي  التبادل،

محتياجات ور بات المست لكين ومن ثم ال م  علم  وو ر و و ير المنتجات التي  شبع هف  الحاجات 

ومن ثم  وو ر برنامج  رو جي  وعرض   ي أماكن منا بة ومتاحة للزبائن وبل  ار م ينة، والر بات،

وهف  ال مليات مجتم ة  تم من خةل  ةم م ب ا،  د  ملم ممصال هف  المنتجات للمست لكين وإع

والمكان  (،Priceالس ر) (،Productوالتي  تضمن المنتج ) (4ps)عناصر المز ج التسو  ي 

(Place،) ( والترو حPromotiom.) 

مذ مشم  المز ج التسو  ي مجموعة األدوات والو ائ  التسو  ية التي  حتاج ا المنظمات لتح يق أهدا  ا 

مذ أن    د  حد د األ واق المست د ة  تركز نشاطات المنظمة حول مهبا  حاجات  وق، ي الس

 وذلد من خةل بناء م ترا يجية التسو ق التي  شتم  علم عدة م ترا يجات وهي: ، المست لد

م ترا يجية الترو ج والتي  كون  مجمل ا  م ترا يجية التوز ع، م ترا يجية التس ير، م ترا يجة المنتج،

 (.PS4ناصر المز ج التسو  ي )ع
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و تميز المز ج التسو  ي بترا آ و فاع  ال ناصر األرب ة مع   ض ا الب ا  ور  ة   ر  المسوقين 

ب د  معداد  ات اللاصة  ك  عنصر من عناصر المز ج التسو  ي،ختيار  الم لومات واأل  اد واا

م تلداد هف  الم لومات  ثم ومن ،د برنامج  سو  ي   ال  حيو  تم درا ة  حليلية للسوق المست 

 (.2011معداد م ترا يجية  سو  ية كف ة وبناء مز ج  سو  ي   ال و ح ق ال د  من  )دماطي،

وفيما )لي سيتم الت رف إلى الكييية التي تؤثر بها هذه ال وامل و المتغيرات التسويقية على القرار 

 الشرائي للمستهلك النهائي:

 :القرار الشرائي للمستهلك النهائيعلى تأثير المنتأ  : ولا 

مم   المنتج ال نصر األ ا ي  ي المز ج التسو  ي ومجال الت ام  مع الم  سات التي  س م ملم 

التلويآ ل  ووضع م ترا يجية مةئمة  مكن ا من مهبا  حاجات ور بات المست لكين من خةل   دمم 

المنتج ال نصر ذات األهمية األكبر  و م   مة،منتجات  نسجم مع متولبا  م و ح ق ل م منف ة وقي

  النسبة للم  سات  بناًء علي    ود بوضع خوو ا وإ ترا يجا  ا لتح يق أهدا  ا.

 :يةالمنتأ على القرار الشرائي للمستهلك النهائي نتناول النقاط التال تأثيرولدراسة كييية 

و ير  اللصائو والصفات الملمو ةوعة من "مجم :ممكن   ر ف المنتج علم أن  ميهوم المنتأ: -

، )الصميدعي"الملمو ة التي  تكون من ا و ر بآ ب ا والتي   بر عن حاجة ور بة المست لد

2007.) 

"مجموعة المنا ع التي محص  علي ا المست لد مهبا  حاجا   ور با    :و  ر  أمضًا  لن 

و منا ع نفسية محص  علي ا والمنا ع قد  كون مادمة كاللصائو والصفات المكونة للمنتج، أ

، نامون  )حجوطي،"والتفاخر أو التسلية ي،جتماعكالمركز اا المست لد عند هراء  للمنتج،

2012.) 
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وبالتالي  تن المنتج هو ك  ما   دم  الم  سات والمصانع لأ واق المست د ة ذو خصائو 

م هراء    د  من خةل  ملم  شجيع المست لد و حفيز  عل ملمو ة و ير ملمو ة،

  .ا ت ةكو 

ال لقة بين المنتأ والمستهلك تظهر من خلل المنافع التي )وفرها المنتأ للمستهلك النهائي  -

 :( وهي2015، والتي تتمثل في ثلث مستويات كما بينتها )م زوز

مجب علم رج  التسو ق  الم  سة أن  بحو عن المنا ع المولوك  مستوى المنا ع األ ا ية: -أ

 أق  حد د  بب هراء المست لد للمنتج. من المنتج،الحصول علي ا 

 ي هفا النو  من المستو ات محول رج  التسو ق المنا ع األ ا ية الم  مستوى النواحي الملمو ة: -ك

 والجودة والت لي . نواحي مادمة وملمو ة والتي  تم    ي الشك ،

ق  ي الم  سة علم   دمم خدمات وهنا  تم   هف  ال يمة   درة رج  التسو  مستوى ال يمة المتزا دة: -ت

 حيو أن نجاح المنتج  ي السوق  ترجم  مدى  مضا ية للمنتج  ز د من قيمت   النسبة للمست لكين،

قبول المست لد ل فا المنتج والفق  ن كس من خةل هراء  ل  لش ور   لن هفا المنتج مح ق ل  

 منف ة وقيمة.

وبالتالي  تن أق م ترا يجية  سو  ية  المنتجات، م تبر المست لد حجر األ ا   ي  صميم و لويآ

ناجحة ا بد أن  ركز علم م ر ة الدوا ع الشرائية للمست لد ودرا ة خصائص  الملتلفة من حيو 

لكي  تم  صميم خوآ منتاجية  و ر من  ،األ رةية ومتلف ال رار  ي جتماعالدخ  والجنس والحالة اا

 حيو أن المست لد م ود  شراء السلع   بات المست لد،خةل ا المنتجات التي  لبي حاجات ور 

 تذا  ح ق امهبا  المولوك  و  مكرر المست لد  والمنتجات و توقع  لن  لبي حاجا   و ول ا  ،

  لوك  الشرائي لنفس المنتج.
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ونرى  نه من المهم الحد)ث عن  حد  هم النواحي الملموسة في السلع والمنتجات والتي لها تأثير 

الشرائي وهي الجودة والتي لها اوثر اوكبر في التأثير  هعلى قرار المستهلك و  اتجاهاتعلى  كبير

عليها وهنا ل بد من الت رف على ماهية  والمنتجات بناءا على قرار المستهلك في شراء السلع 

 .ها  و هدافهاالجودة والمياهيم اوساسية ل

     ي(  ي  لسلتي المواصفات التي أصدر  ما حيو عر ت منظمة األ زو )النظاد الدولي ال يا 

(ISO 9000 وISO14000(  الجودة هي مدى قدرة خصائو المنتج أو اللدمة علم التوابق أن

وعملية  وممتازة أو  ي ة، و تلف عدة صفات م   :جودة جيدة، مع المواصفات المولوبة والمحددة،

وخصائو المواد  والنسب، والوزن، وال رض،   ييم المنتج   تمد علم عوام  قابلة لل يا  كالوول،

 (.2015من ال وام  )الحيارق، والس ر و يرها

ومتولبات  ،ور بات لحاجات الكام  ااهبا   ح يق علم  ) ل ة أو خدمة( قدرة المنتج  هي والجودة

 .(2004، داخلية )أبو  ارة و وق ات المست لد  لق   كالي 

، أ ا ية  م ل ا  م يًة ح ي ًا وهي كما وضحت ا)الحيارق   تضمن مف ود الجودة علم خمسة مفاهيم

2015.) 

 حيو   ر  جود     حيو م تبر المنتج أو السل ة ذا جودة مذا كان متفوقًا، الجودة الفائ ية: -

  مجرد مشاهد  .

بناء علم الصفات أو   حيو ملتل  مدى الجودة من منتج ألخر، الجودة ال ائمة علم المنتج: -

 يزة التي من الممكن أن مكتسب ا المنتج و ق نوعيت .اللصائو المم

وهي مدى مةئمة الجودة وموا  ت ا لمتولبات و وق ات  الجودة ال ائمة علم المستلدد: -

 المست لد.
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وهي مدى قدرة موا  ة ومةئمة المنتج للمواصفات التي وض ت  الجودة ال ائمة علم التصنيع: -

 قب  البدء بتصميم  ومدى منسجام  م  ا.

  تةءدض  المنتجات التي مجب أن  توابق و  وهي محاولة   دمم أ الجودة ال ائمة علم ال يمة: -

 .امع متولبات المست لد م اب  أق    ر ل 

م مع إحتياجات المستهلكين من خلل تحقيق الشركات والمصانع ءويتم تصميم المنتأ بما )تل

 (:2017، ا)يس)مؤسسة المواصيات والمق ومور مهمة وهي كما بينتها

مس وليات مدارة المنتج وهي مس ولية أحد  حد د وذلد من خةل  ،م با  نظاد مدارة المنتج  -

 ،جو ر كز دور  علم عمليات التلويآ للمنت ،المد ر ن التنفيف ين ودور  مدارة المنتج نفس 

ث نواحي و حد د خصائو المنتج الحالية والمست بلية بناًء علم ثة و حلي  السوق المست د ،

وكي  ممكن  صميم  أ ا ية وهي الت نية  حيو  در  الت نيات المستلدمة منتاج المنتج،

 وال مي   حيو  تم درا ة ال يمة المجدمة والح ي ية التي  يضيف ا المنتج للمست لد، المنتج،

   ال يم للشركة.يوال م  من حيو ما هو ال ائد من هفا المنتج وكي   يض

 الفحو والتفتيش: وهو مل  خاس مص   صميم المنتج بوضوح،وضع مل  المنتوج و  -

والتركيز   تضمن خصائو وصفات المواد األ ا ية التي صنع من ا المنتج،، وبصورة عامة

والفحو والتفتيش من أص  ذلد  علم امجراءات الرئيسية التي   ثر علم  ةمة المنتج،

و وثيق نتائج   تم أخف عينات للتفتيش، مكون قب  ال مليات امنتاجية وأثناءها وب دها  حيو

و نفيف الفحو والتفتيش  ي ن اط الفحو المحددة  ي  التفتيش علم نماذج مصادق علي ا،

 خوة الجودة  ي مل  المنتوج.

وال م  علم الحفاظ علم  ةمة    د  المواصفات والم ا يس لتحسين جودة السلع والمنتجات، حيو 

ة ال م  علم خفا ر ضرو  األمر الفق مفرض علم المنتجين، نتج،  للما ت ةكالمست لد أثناء 
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 المحلية، اتو حسين ام ت مار  كما   د  ملم ر ع الكفاءة امنتاجية، ،رالتكالي  ومن ثم خفا األ  ا

وقد أصبح من  وذلد من خةل المواصفات والم ا يس الصادرة، و نظيم ال ةقة بين المست لد والمنتج،

 حيو أن هفا  لية  وحيد الموصفات وال م  ب ا علم المستوى امقليمي والدولي، مات المرحلة الحا

يات المت ل ة ب ا م   م فاقية  ةمة وصحة قاالتوج  عزز المت يرات الدولية  ي مجال التجارة وام ف

 لل م  علم حمامة وأنشلت السلوة الوطنية الفلسوينية م  سة المواصفات والم ا يس، ،ال فاء والنبات

وز ادة قدر  ا التنا سية والمساهمة  ي دعم  وحمامة البي ة الفلسوينية، صحة المست لد و ةمت ،

   (.2004، مة )ما قتصادالوطنية والمساهمة  ي عملية التنمية اا قتصاداا

وأصبحت ال د د من الم  سات والمصانع  حاول الحصول علم ه ادة الجودة المحلية وال المية وذلد 

 ة المست لكين  منتجا  ا  من خةل حصول ا علم هف  الش ادة مضمن المست لد حصول  علم لز ادة ث

السلع والمنتجات  لصائو ومواصفات موا  ة للم ا ير التي  ض  ا م  سات المواصفات 

ألن  م لم  أن  ،  ل اائوبالتالي  ز د ث ت   منتجات هف  الم  سات و  ود بتكرار عملية هر  ،والم ا يس

و ح ق محتياجات   تةءدهف  الم  سات الحاصة علم ه ادة الجودة  تبع م ا ير ومواصفات  أنظمة

الجودة هي ال درة علم الو اء  متولبات المست لكين  ، ور بات المست لكين و وق ا  م الحالية والمر  بة

 ست بلية.والمور با  م وحاجا  م من خةل  صنيع  ل ة أو   دمم خدمة  لبي محتياجا  م الحالية 

وبالتالي  تن الجودة هي قدرة الم  سات والمصانع علم  لبية  متولبات المست لد وإهبا  ر با   

ومن هنا نرى  .م  تحتياجات ومتولبات المست لدل  صنيع  ل ة أو   دمم خدمة   توحاجا   من خة

لفق مضمن   دمم أهمية وضرورة  وبيق أنظمة الجودة  ي الم  سات والمحا ظة علم مستوى الجودة ا

 أو المصنع. منظمةمنتجات   وي منوبا  وصورة ممجابية عن المنتجات التي   دم ا ال
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 ثانياا: تأثير الس ر على القرار الشرائي للمستهلك:

م تبر الس ر من األمور الم مة التي  حتاج لدرا ة دقي ة من قب  رجال التسو ق  ي الم  سة  حيو 

 ر من أص ب ال رارات التي  تلفون ا، ألن ا مجب أن  لخف   ين امعتبار أن ال رارات المت ل ة  الس

 ح يق جانبيين م مين و ح يق الموائمة بين أهدا  المست لد وإحتياجا   وبين أهدا  الم  سة 

 التكام  مع عناصر المز ج التسو  ي األخرى  ي ظ  ال يود وال وام  الم ثرة علم الس ر  واء 

 (.2006ية)عامر، الداخلية أو اللارج

و  ر  الس ر علم أن  ال يمة التي مكون المست لد مست د لد   ا م اب  الحصول علم  ل ة أو خدمة 

  ح ق ل  منف ة م ينة والتي  ج ل  قادر علم مهبا  حاجا   ور با   و ح يق الرضا.

شرائية من أج  مع قدرة المست لد ال  تةءدر ة يحيو م ود المسوقون عادًة  البحو عن  يا ات  س 

مقتناء المنتج وهراء ، والسيا ات األك ر  اعلية ونجاح هي التي   ود بتس ير منتجا  ا علم أ ا  

الس ر السيكولوجي للمنتج والفق م تمد علم وضع   ر م نع للمست لد من ناحية  نا ب  مع جودة 

 (.2015ونوعية السل ة الم روضة )بن قسمية، 

نب وضع األ  ار التي  فوق ال درة الشرائية للمست لكين ألن ذلد  ي دق لفلد   لم رجال التسو ق  ج

ملم عدد  مكن م من هراء السل ة، كما مجب  جنب وضع األ  ار المنلفضة التي قد  بني لدى 

المست لد الشكوك حول جودة هف  المنتجات، مما م ود  ملم عدد هراء هف  السلع،  حيو أن المست لد 

بدرجة جودة السلع والمنتجات، الس ر    ر الس لة،  حيو  ربآ ا جا الحسا ية  لدم  درجة عالية من

 الس ر من وج ة نظر  ل  عةقة طردمة مع الجودة ل فا   م    ا المنظمات علم الحفاظ قدر 

 اممكان علم مستوى   ر منتجا  ا وخدما  ا وذلد للمحا ظة علم الجودة المدركة من قب  المست لد.

 (  يما  لي :2012همية الس ر  النسبة للمست لد الن ائي كما ذكرها )جحوطي، نامون، كما و ظ ر أ 

 مس   الس ر عملية الم ارنة بين السلع والمنتجات المنا سة. -
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 م وي الس ر نظرة وصورة حول المنتج  النسبة للمست لكين المحتملين. -

   ثر  ور  ة مباهرة علم مستوى الولب للمست لد. -

 جودة المنتج. مساعد  ي   ييم -

 الس ر م م جدًا  النسبة للمست لد  بناًء علي  م ود  تجراء عمليات الم ارنة مع السلع البد لة المنا سة  

البد   األ ض  من حيو الجودة والس ر األم  ،  من خةل   ر المنتج  تلف المست لد قرارا   ختيارا

 مع   ر المنتج أد ا. ءد تةالشرائي من خةل  حد د ال درة الشرائية ل   حيو 

أن  مجب علم ال ائمين علم السيا ات التسو  ية  ي الم  سات درا ة و حلي  السوق  و رى الباح ة

المست د   شك  دقيق والت ر  علم ال درة الشرائية للمست لكين ومستوى دخول م ودرا ة مت م ة 

أل  ار المنتجات والسلع للمنظمات، لل وانين واألنظمة التي  حدد الس   الس رق واألرضية الس ر ة 

والت ر  علم المنظمات المنا سة التي  نتج  لع ومنتجات بد لة ومنا سة لمنتجا  ا ودرا ة  يا ا  ا 

والت ر  علم أ  ارها لكي  تم وضع  يا ات  س ير ة مةئمة و نا س ا  ار منتجات المنظمات 

 المنا سة.

 :ئي للمستهلك النهائيالقرار الشراتأثير التوزيع على  ثالثاا:

 ل ب التوز ع دور م م  ي التلثير علم  لوك المست لد الشرائي، حيو أن وجود الحاجة والر بة  ي 

هراء المنتج و و ر ال درة الشرائية للمست لد   ي ظ  عدد  و ر المنتج  ي أماكن مستويع المست لد 

عدد ممكانية هراء المنتح المولوك، الوصول ملي ا  حول دون ام تفادة من ، وبالتالي   ثر علم 

وبالتالي  س م الم  سات من خةل نشاط التوز ع ملم ج   المنتج متاح ومتو ر  ي متناول  د 

 (.2009المست لد حتم  تمكن من ام تمرار والرد عن الولب  ي السوق )طحواح، 

 ة بنوعية وجودة عالية  تميز التوز ع  لهمية م مة داخ  المز ج التسو  ي، حيو أن وجود منتج و ل

وبس ر منا ب للمست لد وم لن عن ا  شك    ال وجفاك ا   ني للمست لد هي ًا مذا لم  كن متاحة ل  
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 ي المكان والزمان المنا بين،  التوز ع نشاط مت لق  ي ممصال السلع والمنتجات واللدمات من المنتج 

لدمات متوا رة  صفة مستمرة ومنتظمة و  لة ملم المست لد الن ائي و ست د  التوز ع ج   السلع وال

 (.2006الشراء لجميع المست لكين الحاليين والمر  بين )عامر، 

و  ر  التوز ع  لن : ذلد النشاط الفق مسمح بتصر ف السلع والمنتجات من المنتج وصوًا للمست لد 

 ع ز التوز ع وهما التو  من  ور  ة   الة و ي الوقت والمكان المنا بين بدون اق م وقات، و وجد نوعين

مباهر، و ساهم التوز ع الف ال والجيد للمنتج  ي ر م صورة ذهنية وإنوبا  جيد عن  ال ير المباهر و 

وز ادة ال  ة    وعدد التردد  ي أخف قرار  الشرائي من قب  المست لد، وكما أن لن وة البيع )المتجر( 

لد لمتاجر األقساد التي   رض مجموعة ومز ج من دور  ي التلثير علم قرار الشراء، و مي  المست 

المنتجات وهفا  و ر الوقت والج د وال ناء علم المست لد  حيو م ود  شراء ك  ما محتاج ملي  من 

 (.2017)داود، نفس المكان

  د  التوز ع ملم  وصي  السلع والمنتجات ملم مناطق وقو  الولب من أج   ح يق المنف ة المكانية 

كما   صالوالحياز ة للمست لد، و وجد عدة أهدا  للتوز ع  تم درا ت ا  لتح ق عملية اا والزمانية

( وهي:  و ير المنتج أو الماركة التي  ر ب ب ا المست لد و ر ب  ي 2015ذكر  ا )م زوز، 

الحصول علي ا وإقتنائ ا،  امضا ة ملم درا ة المست لكين المستند  ي خصائص م لل وام  الم ثرة 

 ، وم ر ة حجم الولب المتوقع للمنتج الم دد، و حد د مكان وزمان   دمم المنتجات والسلع، و  م علي

 ا جا كين ل الم الت ر  علم ردود     المست  امضا ةطبي ة المست لكين و حد د محتياجا  م، 

 اد ا.المنتجات وه  ح ق المنتج ال رض من  

 للمستهلك النهائي: راب اا: تأثير الترويأ على القرار الشرائي

م ر  الترو ج  لن   نسيق كا ة الج ود التسو  ية والبي ية للمسوق ممجاد قنوات   الة معةد وإقنا  

 المست لد  شراء السلع والمنتجات أو اللدمات أو لترو ج  كرة م ينة.
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ت التي  صاات الضمنية من خةل جميع عناصر المز ج التسو  ي ما أن اا صاابينما  حدث اا

 حص  بين المنظمات والسوق المست د   حدث من خةل برنامج ملوآ  لويوًا محكمًا هو 

ت  ي المنظمة  المز ج  صااالترو ج، و سمم األدوات األ ا ية التي  ستلدد لتح يق أهدا  اا

 (.2006الترو جي )ال اصي، 

لمست لكين المست د ين الحالين والترو ج هو أحد عناصر المز ج التسو  ي والفق   د  ملم مقنا  ا

 ي م  التلثيروالمر  بين  لن ما  تم الترو ج ل  )المنتج( م م  علم مهبا  حاجا  م ور با  م، ومن ثم 

 ، وذلد من خةل امعتماد علم مجموعة من الو ائ   تم    ي ا ت ةكقرار هراء  و  ا لاذل بول  و 

 امة و نشيآ المبي ات وهي ما مولق علي ا المز ج البيع الشلصي وامعةن والدعامة وال ةقات ال

 (.2012نامون،  )حجوطي، الترو جي

القرار الشرائي لدى المستهلكين  اتخاذويمكن توضيح كييية تأثير  هم مكونات المزيأ الترويجي على 

 النهائيين كما )لي:

  ثر اإلعلن على القرار الشرائي للمستهلك النهائي: -1

(: امعةن  لن  أق هك  من أهكال الترو ج  ير AMAألمر كية )  ر  جم ية التسو ق ا

الشلصية المد وعة األجر   ود    ج ة م ينة م  سة أو هركة لترو ج  كرة أو  ل ة أو خدمة ، 

واللصائو األ ا ية لإلعةن كما بين ا الت ر ف هو أن امعةن مد و  األجر، و كون  ير 

 (.2006 ،)ال اصي ظمة أو هلوهلصي، و  ود    ج ة م لومة  واء من
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وهي  و لت زيز الم لومة  و إقناع  وتصنف اإلعلنات حسب الهدف منها إذا ما كان اإلعلم تذكير،

 :(2008كما بينها ) بو مند)ل، 

  امعةن ااعةمي: وهفا النو  من امعةنات مس م ملم  وو ر طلب أولي للمنتج أو للسل ة أو

أو  كرة، أو دخول منتج جد د للسوق وبالتالي   و مستلدد  ي مرحلة  لشلو أو مكان أو لمنظمة

 الت دمم من دورة حياة المنتج.

   امعةن امقناعي: م م  هفا النو  من امعةنات علم  حفيز وبناء الر بة للمست لد وخلق مي

 الب  ي و فضي  وقبول، ومن ثم هراء المنتج و حاول  وو ر الولب علم المنتج، و ستلدد  ي ال

 مرحلة النمو وبدامة مرحلة النضوج من دورة حياة المنتج.

  امعةن التفكيرق: م م  علم  حفيز  كرار عملية الشراء للمنتج أو للسل ة و س م لدعم النشاط

الترو جي من خةل التركيز والمحا ظة علم أ م المنتج، او المنظمة أو ال ةمة التجار ة ....الخ 

د الجم ور، و ستلدد  ي أخر مرحلة من دورة حياة المنتج  ي مرحلة النضوج وإ  اؤها حاضرة أما

 وبدامة امنحدار.

  امعةن الت ز زق: م م  علم  فضي  عملية الشراء الحالية للمنتجات وإعتبارها اللووة الصحيحة

 ل ملية الشراء.

 رى منا سة  تشا   مع امعةن التنا سي: وهفا امعةن  تم اللجوء ملي   ي حال ظ رت منتجات أخ

 خصائو ونو  و  ر المنتجات ذات المركز الوطيد والمميز  ي السوق.

وهنا ا بد امهارة ملم أهمية عنصر امعةن كلحد عناصر المز ج الترو جي و اعليت   ي  ح يق 

 م مفضلون ا ل المست لكين لمنتجا  ا و ل  ا وج أهدا  المنظمة  جفك منتبا  السوق المست د  من

 و  ومون  شرائ ا، لفلد ا بد من وضع برامج معةنية ذات قيمة  تنا ب مع أهدا  المنظمة.
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  ثر البيع الشخصي على القرار الشرائي للمستهلك النهائي : -2

البائع من خةل قيام  بوص  المنتج وعرض خصائص  ع الشلصي عن المج ود الفق  بفل  م بر البي

اع   شرائ ، و تميز هفا ال نصر عن عناصر المز ج الترو جي و  ر  ومميزا   علم المست لد وإقن

األخرى  المواج ة الشلصية وج ًا لوج  بين البائع والمشترق، ومن مميزا   م ر ة البائع ردة     

بي ية و حو رها  الشك  الفق المست لد حول المنتج مباهرة، وبالتالي ممكن أن م ود بت د   المحادثة ال

 (.2006وميول المشترق و فضية   )ال اصي، د مع ر بات  تةء

  ثر تنشيط المبي ات على القرار الشرائي للمستهلك النهائي: -3

م صد  مصولح  رو ج المبي ات أو  نشيآ المبي ات مجموعة النشاطات التسو  ية التي  حفز و شجع 

   ال داما علم المست لد علم هراء السلع والمنتجات  ت ت ناء أنشوة البيع الشلصي وامعةن، م

البضائع وال روض وال ينات التي   دد للجم ور، والم  مرات والم ارض التي   دد  ي ا و ائ  

اممضاح حول المنتج مبراز مزاما  وخصائص  للمست لد، و يرها من النشاطات التي ا  تكرر  شك  

 (.2007دورق وا   د  م ا ة رو ين عادق للمنظمة )ال ةق، ربام ة، 

حظ أن المنظمات  نت ج هفا األ لوك  ي الترو ج لمنتجا  ا ولز ادة منا ست ا للمنتجات ونة

األخرى المتو رة  ي األ واق المحلية،  م ًة   ود هركة الجنيدق   م  عروض علم   ا 

منتجات األلبان لد  ا من خةل ز ادة حجم ال بوة وبنفس   ر ال بوة األصلية، وذلد لجفك منتبا  

ية التي قد مكون  رائيلامالفلسويني و شجي   علم هرائ ا و فضيل ا علم منتجات  نو ا  المست لد

  رها أعلم م ارنة مع منتجات الجنيدق، و ي   ا األحيان   ود بت دمم عينات مجانية  ي 

المتاجر و كون  ي ال الب لمنتج جد د  ر ب الشركة  ورح  للسوق  ت ود بت دمم هف  ال ينات 

الف لية ل ا، وبالتالي هف  األ اليب و يرها لنشاط  رو ج  ي ود بتجربت ا قب  عملية الشراءللمست لد ل

 المبي ات م تبر محفز ومشجع للمست لد لتكرار عملية الشراء ل ف  المنتجات.
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 :القرار الشرائي للمستهلك النهائي ثر النشر وال لقات ال امة على  -4

الم لومات التي  ظ ر  ي و ائ  امعةد كالصح  والمجةت، م تبر النشر نشاطًا  رو جيًا متم    ي 

والتلفاز ،..الخ  ي هك  خبر أو عدة أخبار عن الم  سة أو السلع التي  نتج ا وذلد دون أن ملضع 

 (.2016لسيور  ا و رقابت ا وا محمل ا أق نف ات )كحلي، 

خةل  ملم  ح يق الرضا والتفاهم  و  ر  ال ةقات ال امة  لن ا: ذلد النشاط الفق   د  المنظمة من

المتبادل بين المنظمة وجماهيرها  واء داخليًا أو خارجيًا من خةل  يا ات وبرامج  ستند  ي  نفيفها 

ية، أق أن  راعي المنظمة مصلحة أصحاك المصالح عند قيام ا جتماععلم األخف  مبدأ المس ولية اا

 (.2007لدمات )ال ةق، ربام ة،   مليا  ا وجميع نشاطا  ا وإنتاج السلع وال

وبالتالي من خةل نشاط ال ةقات ال امة  س م الم  سات لتوطيد عةقت ا مع المست لكين من خةل 

الت ر  علم وج ات نظرهم والصورة الفهنية لد  م عن الم  سة ومنتجا  ا، والت ر  علم المشاك  

مقتراحات م دمون ا من أج   حسين و وو ر  التي  واج  م، وأخف رأ  م حول منتجا  ا وأق نصائح أو

مع ر بات وإحتياجات المست لكين، مما مج   ه اء   تةءدجودة المنتجات أو   دمم منتجات جد دة 

المست لكين مش رون  لن م جزء م م من الم  سة وبالتالي  و  مس م المست لد  لت دمم منوبا  جيد 

صدقاء أو أ راد ال ائلة وذلد من خةل الصورة الفهنية عن منتجا  ا ل ير  من المست لكين  واء األ

 اممجابية المكونة لدم  حول الم  سة ومنتجا  ا.

 :عامل المواطنةالولء للمنتأ المحلي و  5.2.2

نا جة عن  ،ين بتكرار الشراء للمنتج والسل ةم ر  الواء السلوكي للمست لد علم أن  قياد المست لك

، )الحد د وآخرون وقد  كون  سو  ية  ،فات المست لد وأخرى  كون خارجيةبعوام    ض ا مت لق  عدة

2014). 
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من خةل هراء  لع ومنتجات هركة م ينة  حيو مكون بناء علم عادا   الشرائية  وواء المست لد

علم م تمرار ة الت ام  م  ا  الر م من   دمم محرس المست لد علم هراء  المتكرر لمنتجا  ا و 

 يرها بناء علم    و  د ن  الواء ل ف  الشركة دون  ،ا سة منتجات أ ض  وأرخوركات المنالش

 (.2008، أبو مند  ) معتبارات م ينة

، ) و يق مات ملم عدة أنوا  وهي كما بين االسلع والمنتجات أو اللد ا جا مكن   سيم واء المست لد و 

2007:) 

 و لع أو خدمات الم  سة للسوق ل ددجات   مكون  ي حال محتكار منتوهفا النو  :امحتكار ءوا -

ق وإنما نا ج عن عدد وجود اختيار ،  حيو أن  قد ا مكون واء  للمنتج وجود بدائ  أماد المست لد

 .ئ  ل بدا

 حيو أن المست لد ا مكون لدم  ر بة أو وقت  للبحو عن بد   أخر للمنتج وقد  الواء اللام : -

 .علم منتج م ين   المست لد و  ود مكون نا ج عن كس

 حيو مكون المنتج مةئم ومنا ب للمست لد و س   هراء   حيو ا  واج   :واء المةئمة -

لفق  و ر المنتج المست لد ص وبة  ي الحصول علم المنتج م   قرك موقع الشركة أو المتجر ا

 .من  كن المست لد

لة وقيام  المنتجات البد و نجم هفا النو  من خةل   ر  المست لد علم أ  ار  :واء الس ر -

وبالتالي  نتج هفا النو  بناء علم أ  ار الم  سات األرخو أق ليس  ،المنتج األرخو اختيار 

 .ة المنتجاتل  عةقة بنوعية وجود

: وهفا النو  من الواء  نتج من خةل انشوة  رو ج المبي ات التي  نت ج ا الشركة الواء المحفز -

 .د للزبائن األك ر هراًء لمنتجا   ة التي   دفيز م   الجوائز وال داما التح
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 ،ة  أو متجرأو ا م  جارق م ين أو ماركة م ينوهو الواء ل ةمة  جار ة مميزة  :الواء ال اطفي -

  ا.ا جاه يحرس المست لد علم م تمرار الت ام  م  ا و صبح لدم  واء دائم ومتسمر 

وهي ف ود المواطنة مجات وخاصة المنتجات المحلية  و ي   ا األحيان  ر بآ واء المست لد للمنت

ن منتماء الفرد لوطن  قد مكون عام  م ثر  ي حيو أ لمست لد للسلع الوطنية  ي مجتم  ،درجة  وج  ا

 ،نا سةمقبال  و وج   نحو المنتجات الوطنية وهراؤها بدا من هراء ودعم منتجات الدولة المحتلة أو الم

لشرائي  شلن ال رار ا ا لاذ لثير كبير علم  وج  المست لد و   ا األحيان ل االمواطنة  ي   وبالتالي

و ي الم اب  قد ا   ثر هفا ال ام  علم قرار  الشرائي و تحيز الفرد لمصلحت   ،منتج م ين دون األخ

الشلصية و فض  المنتجات ذات الجودة ال الية   ا النظر عن الس ر وب ا النظر عن الشركة 

وبالتالي عنصر المواطنة من أهم ال ناصر التي مجب أن  ،اء كانت هركة وطنية أو أجنبية و المنتجة 

وذلد لر م خوو ا التسو  ية  ور  ة م ود قسم التسو ق  ي أق هركة بدرا ت  و حليل  للمست لكين 

 .و حفزر  علم التوج  نحو منتجا  ا  ثر علم وطنيت  

 ،ت لكين لمنتجا  ا وضمان م تمرارهم  ي الت ام  م  او مكن للمنظمات والشركات   ز ز واء المس

وذلد من خةل  وو ر و حسين أنظمة امنتاج لد  ا من خةل  حسين نوعية وجودة المنتجات والسلع 

و وو ر اللوآ  ،حاجات ور بات المست لكين وميول م شك  مستمر  تنا ب مع الت يرات  ي 

منتجا  ا مما مللق لدم  رضا عن هف  المنتجات و ح ق  ي التسو  ية التي  شجع و حفز الزبون لشراء 

 سة من ز ادة األرباح الن امة الواء للمنتج  ي ظ  وجود بدائ  منا سة ل ، و ح يق أهدا  الم  

 .وام رادات
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 :القرار الشرائي لدى المستهلك اتخاذ المبحث الثالث:

 :القرار الشرائي اتخاذلية ميهوم عم 1.3.3

 تم من خةل ا  درا ة  صر ات األ راد أو المجموعات التي  : الشرائي للمست لد  لن م ر  السلوك

و  ثر عملية درا ة  لوك المست لد  ،أو األ كار التي  لبي محتياجا  م حد د المنتجات أو اللدمات 

 (.2017، )اليا ينشك  خاس وعلم الم  سات والمنشات المست لد  و علم المجتمع  شك  عاد 

 بدأ من ه ور مجموعة من النشاطات المتتا  ة :  ي الشرائي  ال رار ا لاذ نسبة ل مليةأما  ال

  لل رار السلم الفق  را  منا ب و مكن  من مهبا  حاجا   ا لاذالمست لد   الحاجة أو المشكلة و نت ي  

ة والمتو رة  ي السوق بين البدائ  المتاح ختيارال رار الشرائي   و قياد المست لد  اا ا لاذأما  و نفيف ،

 ال رار ا لاذمناقشت ا عبر عملية ة أو الحاجة   د أن  مت لك ة و  ييم ل ف  البدائ  لح  المش  د درا

 (.2013 البوا نة، )الزعبي،

و كون عملية مستمرة  ،رد أو مدارة المنظمة: هي نشاط م ود    المست لد الفال رار الشرائي ا لاذ  ملية 

 ا ملم حين ال ياد   ملية ر  الحاجة ملم السل ة أو المنتج والر بة  ي هرائو ت الش ودائمة  بدأ من وق

 ب ض ا ذات طبي ة هامة عندما  ت لق األمر  شراء  ل ة  ،ولل رارات الشرائية انوا  ملتلفة ،الشراء

ع سلع جم تولب هراء هفا النو  من الدقيق قب  عملية الشراء و  مر ف ة ال من،  حيو  تولب  فكير

 ،ملم  فكير ك ير  ي عملية الشراء ني  ي هرائ ا، والب ا اآلخر ا محتاجم لومات ك يرة عن ا والتل

كما هو  ، ير من البيانات والم لومات حول حيو مكون ال رار الشرائي  ر  ًا وا محتاج ملم جميع الك

 (.2015 ،كيةني ،)ال رهي  ت ةكالحال  النسبة للسلع ال فائية اليومية و ر  ة اا

  لاذا المست لد او  تبر عملية الشراء عملية د ناميكية  تكون من مجموعة خووات و لثيرات ممر ب 

 ا لاذ،  م ظم النظر ات التي مهتمت بدرا ة و فسير عملية قرار  الشرائي للسلع واللدمات والمنتجات

   حو  لتل  ص وبة ح ،ةائية قامت علم أ ا  أن الشراء هو عملية ح  مشكلة م ينال رارات الشر 
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قرار الشراء هي عبارة عن مجموعة  ا لاذوبالتالي  تن عملية  ،المشكلة حسب طبي ة ونو  المنتج

مراح  مسلك ا المست لد  واء  رد أو م  سة لح  مشكلة  ت لق بتلبية حاجة أو ر بة  لص  و س م 

 (.2009، )لسود مهباع ا

ء هو ال رار نتوص  وبشك  مبسآ ملم أن قرار الشرا ا لاذومن خةل الت ر  علم مف ود عملية 

ظر المست لد  لبي حاجت  أ ض  بد   من وج ة ن اختيار حيو  تم  ،عملية المفاضلة بين البدائ 

 . شك  أم  

و لع   س م المنظمات والشركات ملم  ح يق أقصم مهبا  ورضا للمست لد من خةل   دمم منتجات

ع م هف  امحتياجات ما من خةل جما  ستويع المنظمات الت ر  علو  ، لبي هف  الحاجات والر بات

وهفا األمر محتاج لجمع  ،وال وام  التي  حكم و  ثر  لوك  المست لد ا جاهاتالم لومات الةزمة عن 

هبا  لكي  ستويع المنظمات م ،مست لد و حليل  و فسير م لومات هاملة مت ل ة  السلوك الشرائي لل

من عملية الت ر  علم السلوك الشرائي لفلد أصبحت الحاجة  ،لشك  المنا بهف  الر بات  ا

 ،المنا سة المنتجة لنفس المنتجات للمست لد من أج    ز ز قدرة المنظمات علم مواج ة الشركات

ح يق أهدا  و  تبر ال رارات الشرائية نشاطًا حيو ًا ممكن من خةل  أن   دق ملم الب اء وام تمرار و 

 (.2017، )اليا ينة وإ تمرار ت ا المنظم

(  نواع القرارات 2015الكيلني،  ،بحيث وضح )القرشيالقرار وتصنيياتها  اتخاذت ددت انواع و  

 الشرائية للمستهلك ضمن نوعين من القرارات وهي:

يم نحو هراء المنتجات وذلد بدون   ي وهو ال وى التي  حرك المست لد :القرار الشرائي ال اطيي -1

وإنما  تصر  لمجرد   ليد   ا األهلاس  ي  ،ي ممكانيا   المادمة أو قدر   الشرائيةموضوع

ها ر  م ود  شرائ ا لإلنب ار  مظأو  ، نتمي ملي ا أو ألحد أ راد أ ر  الجماعات المرج ية التي 
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  يكون قرار  الشرائي  ير ملوآ ل  وعفو ًا وبدون درا ة دقي ة، ،اللارجي أو هكل ا وحجم ال بوة

 .يجتماعت ليد أو مظ ار مركز  اا يمكن أن مكون لمجرد ال

 حيو  تلف قرار  الشرائي  ،ن دوا ع الشراء ع ةنية للمست لد حيو  كو  :القرار الشرائي ال قلني -2

يم  من بين البدائ  المتاحة ل ، ميزا   و  يمو لي  ودرا ة لصفات وخصائو المنتج بناًء علم  ح

ا  الداخلي بين الدوا ع هم ل رارا  م الشرائية  كون بناء علم الصر ا لاذ راد و ألوبالتالي  لوك ا

ال رار الشرائي  ا لاذ  ندما  كون الكوا ح أقوى من الدوا ع لدى المست لد م ود   ملية  ،والكوا ح

اللو  واللج  أو مدراك الملاطر أو  يرها من الكوا ح  للسلع والمنتجات، و ي حال   لب

ية  تن ذلد  ي دق ملم نزول كا  للكوا ح عن الدوا ع ومن ثم جتماعمة ااصادقتوالمت يرات اا

 قرار   دد هراء المنتجات والسلع. ا لاذ

واألصدقاء أو  األ رةقرار الشراء  شك   ردق دون  دخ  طرا  أخرى ك ا لاذو مكن أن  تم 

م زوز،   أك ر من هلو )ا لاذالجماعات المرج ية، أو  شك  جماعي  حيو  تدخ   ي 

2015.) 

ونرى أن  من الضرورق ال ياد بدرا ة  لوك المست لد وجمع الم لومات عن ذلد السلوك للت ر  علم 

 ا لاذالمست لد   يجب الت ر  علم عدد األهلاس المشاركين  ي عملية أنوا  ال رارات التي  تلفها 

الحسبان عند وضع  يا ا  ا  وذلد من أج  أخفها  يودرجة    يد الموق  الشرائي للمست لد  ،ال رار

 .مع طبي ة قرارات المست لد تتةءدامنتاجية والتسو  ية والتس ير ة ل

 :الشراء قرار اتخاذ عملية  ثناء المستهلك سلوك  نماط 2.3.3

سلع لل  ييم م   علم هم ل رار هراء المنتجات بناءً ا لاذ وجد عدة أنماط لسلوك المست لكين عند 

( 1.2أ ا  الفروقات بين ال ةمات التجار ة ل ف  المنتجات، والجدول رقم ) والمنتجات وذلد علم

 .ال رار الشرائي ا لاذت لكين عند  بين أنماط  لوك المس
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 القرار الشرائي اتخاذ نماط سلوك المستهلكين عند 
 قليل بالمنتأ اهتمام كبير بالمنتأ اهتمام 

واضحة بين ال لمات  وجود فروقات
 التجارية

 ي بحتي/متنوعاستهلكسلوك  ي ص باستهلك سلوك

وجود فروق غير واضحة بين 
 ال لمات التجارية

 ي تقليدي/روتينياستهلكسلوك  ي متردداستهلكسلوك 

 (2013 البطا)نة، ( إعداد الباحثة بالرجوع  لمرجع )زعبي،1.2جدول رقم )
 

 ،  كبير  المنتجاهتمامندما مكون عال رار ص ب وم  د  ا لاذ المست لد مكون  لوك  الشرائي عند 

و كون هنالد  روق واضحة بين ال ةمات التجار ة للمنتجات والسلع من حيو الشك  والت لي  

المست لد  المنتج قلي  مع وجود  روقات واضحة بين  اهتمادأما عندما مكون  ،والنوعيةوالجودة 

، و ي حال ي  حتي ومتنو  ت ةك  ااون  لوكها مكلتجار ة للمنتجات التي  ر ب  شراؤ ال ةمات ا

كبير من قب  المست لد  اهتمادوجود  روق  ير واضحة بين ال ةمات التجار ة للمنتجات، مع وجود  

ال رار  ا لاذآ و لني  ي ي متردد و حتاج لدرا ة و لوي ت ةكب ف  المنتجات مكون  لوك  اا

المنتج مع وجود  روق  ير واضحة  ي المست لد قلي    اهتماد، وكفلد  ي حال كان الشرائي

ي ل ف   ت ةكال ةمات التجار ة للمنتجات المتاحة والمتو رة  ي السوق  يكون  لوك المست لد اا

 المنتجات رو يني و  ليدق.

 خلله من يمكن هم لقرار الشراء للسلع والمنتجاتاتخاذومن خلل  نماط سلوك المستهلكين عند 

 :( إلى ما )لي2013 البطا)نة، )الزعبي،سب ما وضحه ح  المستهلك سلوك تقسيم

 تم   هفا السلوك للمست لد  ي عملية هراء المنتج وذلد من خةل  حد د كمية : سلوك شرائي 

نتج أو السل ة التي  ر ب م ينة  ر ب  شراؤها و  ر م ين للمنتج ومكان محدد  تو ر  ي  الم

م ارنت   البدائ  مرورًا  مرحلة الت ر  علم المنتج و  حيو  تلف المست لد قرار  الشرائي  ، شراؤها
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ثم ال ياد   ملية  ،من بين ا ختيار ييم للبدائ  وااومن ثم عملية المفاضلة والت المتو رة  السوق،

 الشراء.

  و حد د  ،اد المنتج من حيو كيفية م تلدام  تم    ي السلوك المر بآ  ت تلد :ياستهلكسلوك

م تلداد للمنتج من الكمية التي مست لك ا الفرد  المرة الواحدة وعدد مرات او  ،مجاات ام تلداد

 .قب  المست لد

  تم   هفا السلوك  ي  حد د مصادر الم لومات التي م تمد علي ا المست لد و  ق  :ياتصالسلوك 

، و يما مذا كانت هف  المصادر هلصية   تمد يت ا حول المنتج و ةمت  وخصائص  ي مصداق

أو  ير هلصية   تمد علم و ائ  امعةن والدعامة  ،صدقاء أو أ راد ال ائلة والم ار األعلم 

 أو رج  المبي ات. 

ت التسو ق  ي المنظمات والم  سات المنتجة للسلع والمنتجات ال ياد   ملية انةحظ أن   ا بد مدار و 

 ،يا صالو ي أا ت ةكرائي أو هو ه  حلي  لأنماط السلوكية للمست لد والتي  حدد طبي ة  لوك  ه 

وذلد من أج  منتاج منتجات و لع  جودة  نا س البدائ  األخرى لج ل ا البد   األ ض  عند قياد 

ميزات تج ولكن  مواصفات وموالتي  نتج نفس المن ،المست لد  المفاضلة بين البدائ  المتاحة  ي السوق 

ك ر  اعلية ومصداقية لي ق المست لد ب ا و شج   و فيدها أمضًا  ي  حد د أ اليب الترو ج األ ،ملتلفة

 منتجا  ا.  نحو السلوك الشرائي لا جاها و  زز 

 :القرار الشرائي للمستهلك اتخاذ ومكونات مراحل 3.3.3

  البدائ    و م  -الم لومات عن البحو -ة الحاج مدراك :هي مراح  خمسة من  تكون  الشراء عملية

 طو ة و ستمر الف لي الشراء قب   بدأ الشراء عملية أن حيو الشراء،   د ما  لوك  -قرار الشراء-

 الن ائي ال رار علم التركيز بدًا من  كل ا الشراء عملية علم أكبر المسوقين مكون  ركيز ول فا   د 

 الشراء(. )قرار للمست لد
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ن توضحيها كما يمكالقرار الشرائي و  اتخاذالمراحل التي تمر فيها عملية  Kotler.2006)وبين )

 :)لي

   إدراك الحاجة: -1

مشكلة أو   دوالتي مش ر ب ا المست ل ،ال رار الشرائي ا لاذة يعمل راح وهي أول مرحلة من م

، وبالتالي  مجرد ه ور   الحاجة  و  مس م  ي البحو عن السل ة حاجة م ينة مجب مهباع 

  حاجة ءي مكون وراقرار هرائ م نم أن أق  ، أو اللدمة التي  شبع هف  الحاجة و ح ق ر بت

وبالتالي مجب علم المسوقين  ي الم  سات قب   ،مس م المست لد مهباع ا ،أو ر بة م ينة

ل مراح  عملية البدء   ملية  صميم المنتجات الت ر  علم هف  الحاجات ألن ا  شك  أو 

 .الشراء للمست لكين

 :(تجميع البيانات )البحث عن البيانات -2

لتي ت لد الحاجة التي مجب علي  مهباع ا  بدأ  البحو عن السلع والمنتجات اعندما محدد المس

 ي ود  البحو عن و ائ  مهباع ا من خةل  جميع  ،ممكن ل ا أن  شبع هف  الحاجة

الم لومات الةزمة عن السلع والمنتجات واللدمات المتاحة والمتو رة  ي األ واق والتي  مكن  

من مصادر متنوعة أن م ود بتجميع الم لومات الةزمة  و مكن ،من  د وإهبا  حاجا  

أو من  ،أو البحو الشلصي  ي المتاجر ،مستلدمي المنتج أو اللدمة قاء،كال ائلة واألصد

وبالتالي ممكن   ر ف مرحلة .تلفة و يرها من مصادر الم لوماتخةل و ائ  امعةن المل

والتي م ود المست لد  ،لية قرار الشراءم مة من مراح  عم جميع البيانات علم أن ا مرحلة 

 شبع و لبي حاجا    ي ا  البحو عن الم لومات الةزمة عن السلع واللدمات التي ممكن ا أن 

ت التي و ي هف  المرحلة مكون ج د  مر كز علم البحو عن الم لوما ،والملتلفةالمتنوعة 

 .  م  حول السلع واللدمات
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 :تقييم البدائل -3

 ،مستلدد المست لد جميع الم لومات التي قاد بتجمي  ا  ي المرحلة األولم ي هف  المرحلة 

دمات المتاحة  ي السوق والفق  حيو م ود بناء علم هف  الم لومات   ملية   ييم للسلع والل

 س التييو  ود بوضع الم ا ير والم ا  ،سلع التي ممكن أن ملتار من بين اجموعة المها  دمحد

،   ف  المرحلة  ر كز علم قياد المست لد  واء الفرد أو ار  الشرائيبناء علي ا  يتلف قر 

من البدائ  ومن ثم  ختيارومن ثم وضع م ا ير لة ،الم  سة بتر يب الم لومات التي جم  ا

 األم   من ا. اختيار حد د البدائ  الملتلفة للمفاضلة بين ا و 

 :قرار الشراء -4

 شراء السل ة أو  قرار   ائي للمست لد  حيو  تلف  بر هف  المرحلة عن ال رار الشرائي الن

البد   األ ض  من بين البدائ  وذلد بناء  اختيار  د   ييم  للم لومات و  ،اللدمة التي حددها

 .والفق مح ق و شبع حاجا   ور با   البد   األم   ختياراد بوض  ا اعلم الم ا ير التي ق

 السلوك ما ب د الشراء: -5

 ،  للمنتجات أو السلعا ت ةكو  ائ ر المست لد ردود أ  ال  نتيجة هر ظ  ي هف  المرحلة م 

  وه ،لد أو عدد رضائ  عن هف  المنتجات حيو  تحدد  ي هف  المرحلة درجة رضا المست 

اء   ثر  شك  وهف  المرحلة المتم لة  ي  لوك ما   د الشر  ،كان قرار هراء  ل ا صائب أد ا

 تذا أهب ت السلع  ،ات المست لد المست بلية والةح ةعلم قرار  مباهر أو  ير مباهر

م م  علم  كرار عملية والمنتجات التي م ت لك ا حاجا   ور با   وكانت ضمن  وق ا    و  

 ا مرة أخرى و  يد النظر  ي ئس  تن المست لد  و   تردد  ي هراوإذا كان ال ك ،الشراء ل ا

ج أو  ل ة أخرى   م  علم مهبا  حاجا   ور با    حيو ملتار منت ،الةح ةقرارا   الشرائية 
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 لبي  ا جا وبالتالي أخف صورة و  ا ئ ا وهراا ت ةكالتي قاد  التي لم  شب  ا السلع الحالية 

 عن ا ومن الص ب   يير .

 :قرار الشراء اتخاذائلة في عملية دور  فراد ال  4.3.3

  دوار الشراء  : ول

 حيو أن أدوار الشراء  كدون  ،من الت ر  علم الدور الفق   دم  ا بد ،لكي  تم  فسير قرار المست لد

 .(4.2ملتلفة  تختة  عمليات الشراء و مكن بيان هف  اادوار من خةل الشك  رقم )

 
 ( أدوار الشراء ) معداد الباح ة (2.2الشك  )

 
 

 المبادر

 المؤثر 

 المقرر

 المشتري 

 المستعمل 
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تج او اللدمة وهف  الفق   ثر  ي عملية هراء المن حيو أن ادوار الشراء  لتل   تختة  الشلو 

والم ثر وهو الفق  ،هاؤ هرا  يما محتاج من  لع وخدمات و  ترح مفكر الفق هوو  المبادراألدوار  شم  

 الفق وهو الم ررو  ،ار الن ائي لشراء السلع واللدمات  ثر  الكلمة والنصيحة وإعواء رأم   ي صنع ال ر 

 ،"الشراء  تم أ ن ومن الشراء،  تم وكي  مشترق، ماذا ا، أد الشراء م ت ه " الشراء قرار مصنع

 المست م و  ،اللدمات   د التوص  الم قرار هرائ ا أو للسلع الف لي  الشراء م ود الفق هو المشترق و 

 .للسل ة أو لللدمة الف لي  ت ةكم ود  اا الفق هو

 :قرار الشراء اتخاذ في ال ائلة دور ا:ثاني

 ( أن ك  هلو  ي ال ائلة دور  ملتل  عن الشلو األخر كاا ي :2015 ت )م زوز،ل د بين 

 .ت و لع م ينة كشراء  يارة م ةً دور الزوج  ي عملية الشراء مكون  ارز  ي مجاا -

ية  ت ةكال رارات  ر بآ  ي ال الب  شراء السلع والمنتجات ال فائية اا ا لاذدور الزوجة  ي  -

التي ا  تولب  فكير ملوآ  و يرها من المنتجات ،واألطفال ومة س اومة س الزوج  للمنزل

 .ودقيق

 يكون  لثير  أكبر  ي منتجات الشراء ملتل  حسب نوعية المنتج،  قرار ا لاذدور الوف   ي  -

و لثير  مكون ض ي   ي  ،ين مفضل  أو نو  م ين من األلبان لصة كنو  هوكة ة م 

 .ال ائلةات التي مستلدم ا أ راد المنتج

 :هم للقرار الشرائياتخاذهلكين عن إختلف المست 5.3.3

 الم من هلو  لتل  ما نوعا م  دة عملية عن عبارة للمست لد  النسبة الشراء قرار ا لاذ من عملية

 المراد هرائ ا. اللدمة المنتج أو نو  وحسب -المست لد –الشلو  هفا طبي ة حسب آخر

هم ال رار الشرائي لشراء السلع ا لاذالتي ممر ب ا المست لكين عند   ا يةوب د م ت راض المراح  األ

حيو م ود  ،ب ف  اللووات اللمس ل رار الشراءوالمنتجات مجب ال لم أن  قد ا م ود جميع المست لكين 
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ي هراء السلع او اللدمات   ا المست لكين بتلوي خووة أو أك ر مذا كان لد  م خبرة  ا  ة  

مة قتصادية أو ااجتماعكان المنتج ذات أهمية قليلة من الناحية الشلصية أو اا أو مذا ،الم نية

وبالتالي مجب علم المسوقين وال ائمين علم عملية وضع ام ترا يجات التسو  ية  ي  ، النسبة ل م

 مستلدم ا الزبائن والمست لكينالتي  أو مهبا  الحاجة  ح  المشكلة وأ اليب  المنظمات   م عمليات

دمة للترو ج لمنتجا  م برامج   الة ومجوذلد ب د  وضع م ترا يجات و  ،قرارا  م الشرائية  لاذا

 وخدما  م.

قليلة ومحدودة  ي ال رار الشرائي م  دة عندما مكون لدى المست لد خبرة  ا لاذو مكن أن  كون عملية 

ةق  مميزات المنتجات المتاحة أو ا  وجد لدم  م ر ة علم امط ،أو م ر ة قليلة    ،هراء منتج م ين

وبالتالي محتاج المست لد لم ر ة المميزات  ،قرار الشراء ا لاذلدمة  ي عملية أو الم ا ير المست

واللصائو والم ا ير التي مجب أن  نت ج ا  ي   ييم  للمنتجات والسلع و  ييم البدائ  المتو رة بناء 

 )ال اصي،ال رار الشرائي  ا لاذالس ر ومن ثم البد   األ ض  من حيو الجودة و  ختيارعلي ا ا

2006)  
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 قطاع الصناعات الغذائية في فلسطين: المبحث الرابع :

 :مقدمة 1.4.4

م تبر قوا  الصناعة من أهم ال واعات امنتاجية الم مة  ي جميع الدول  شك  عاد و ي  لسوين 

ية والسيا ية جتماعمجاات ااعلم وج  التحد د وذلد ل در   علم محداث النمو  ي جميع ال

لفلد أصبح  وو ر قوا   ،ساهمات ال وا  الزراعي  ي النا جمة وذلد  ي ظ   دهور مقتصادواا

 ،قاقتصادومن أج   ح يق نمو  ،لتح يق عملية التنمية المست د ة اً يالصناعة  ي  لسوين هد ًا أ ا 

وأمضًا  ، الجة مشكلة البوالة  ي  لسوينلموللمساهمة  ي خلق  رس عم  لل د د من الموارد البشر ة 

 لسويني والت ني والصناعي  ي  جتماعق المولوك لتح يق التوور والنمو ااقتصادلز ادة التنو  اا

 .(2007   ة، )م داد،

ية  ت ةكالفلسوينية من المواد اا األ ر ساهم الصناعات ال فائية  ي  د وإهبا  محتياجات األ راد و 

وذلد من خةل  و ير   حيو  ساهم  ي ر ع مستو ات األمن ال فائي،  ة األ ا ية،ال فائية المصن

 (.2014، )م حاد الصناعات ال فائية  ل ة ومنتجًا  فائياً  120الصناعات ال فائية ألك ر من 

 : هم القطاعات ال املة في الصناعات الغذائية اليلسطينية 2.4.4

صناعات ال م حادلدى  ومصنفة محددةائية الفلسوينية  وجد عدة قواعات عاملة  ي الصناعات ال ف

 (: 2017،كما  لي )م حاد الصناعات ال فائية الفلسوينية  الفلسوينية ال فائية

 مصنع ومنشلة 17 حيو  بلع عدد المصانع ال املة  ي هفا ال وا   :جات اللحودصناعة منت، 

 559و ش   أك ر من  ،رمليون دوا 25الصناعة أك ر من   بلع حجم ام ت مار  ي هف 

، و  تبر صناعة منتجات % من حجم السوق الفلسويني90وقية و بلع حصت ا الس ،عام 

 4اللحود من أك ر ال واعات  ميز و لهي  من ناحية ه ادات الجودة ال المية  حيو  وجد 

و  تبر هفا ال وا  من أهم  .22000مصانع حاصلة علم ه ادة الجودة ال المية اا زو
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وهف  الصناعة  مليون دوار، 6اعات التصد ر ة حيو بل ت حجم صادرا   أك ر من ال و

 م ًة  حتاج صناعة منتجات اللحود ألك ر   شك   رصة كبيرة لإل ت مار  ي مشار ع أخرى،

مما م ني أن ا خل ت  رس م تم ار ة  ،ًا من لحود الحبش  ملتل  أنواع اطن  ومي 100من 

 ش والمسالخ اللاصة ب ا.لإل ت مار  ي مزار  الحب

 : 18  حيو  بلع عدد المصانع ال املة  ي هفا ال وا   صنيع و  ليب اللضروات والفواك 

 30ا ال وا  أك ر من و بلع حجم ام ت مار  ي هف ،عام  545مصنع و ش   أك ر من 

% من حجم 20اك  الفلسوينية و بلع الحصة السوقية لمنتجات اللضار والفو  ،مليون دوار

و مكن ل فا ال وا  أن مشك  الفرصة  .مليون دوار 21صادرا   أك ر من  وبل ت ،لسوق ا

لإل ت مار  ي مشار ع أخرى   ف  الصناعة  حتاج ملم بيوت   ب ة وملازن للتبر د مما م ني 

 . ر  رصة لإل ت مار  ي هفا المجالأن ا  و 

  مصنع  امضا ة لم اصر  13 حيو  بلع عدد المصانع  :ةيصناعة الز وت والدهون النبا

 70 مار  ي  أك ر من عام  و بلع حجم ام ت 295و ش   هفا ال وا  أك ر من  ،الز تون 

 .% من حجم السوق 20 وت الفلسوينية و بلع الحصة السوقية لمنتجات الز  ،مليون دوار

الم هلة من ناحية ه ادات  و  تبر قوا  صناعة الز وت والدهون النبا ية من ال واعات

و وجد ، 22000دة الجودة ال المية األ زو مصانع حاصلة علم ه ا 3 حيو  وجد  ،جودةال

م اصر ز تون حاصلة علم ه ادة نظاد  حلي  الملاطر وضبآ الن اط الحرجة  10

(HACCP )،   عات التصد ر ة مليون دوار   و من ال وا 31وبل ت صادرات هفا ال وا

ات الز وت الفلسوينية الوصول لأ واق الفاخرة  حيو م تواعت صناع ،للمنتجات ال فائية

 .ن حيو الس ر  ي األ واق اللارجيةوالمنتجات ال ضو ة وذلد ل دد قدر  ا علم المنا سة م



53 
 

 مصنع  ما  41  بلع عدد المصانع ال املة  ي هفا ال وا :صناعة منتجات الحليب واأللبان

وبلع حجم ام ت مار  ي  ،عام  1754و ش   أك ر من  ،والدواجن الكبرى  ر ي ا مزار  األ  ا

% من حجم 45وحصت ا السوقية بل ت  ،% مليون دوار67الحليب واأللبان نتجات صناعة م

من حيو  و  تبر هفا ال وا  أق  ال واعات  لهيةً  ،لمنتجات الت ليدمةالسوق  ما  ي ا ا

 ر للدول المجاورة التصد محصول  علم ه ادات الجودة ال المية ومن حيو قدر   وقابليت  عل

 عة  ف  الصنا ، تم    ي الجبنة البيضاء الم ليةمليون دوار و  5 حيو ا  تجاوز صاردا   

 حتاج للتنو ع والتوو ر من حيو مدخال منتجات وأصنا  جد دة لإلهبا  المستمر  ي 

 .اجات المست لد ور با   المت يرةمحتي

 مصانع 9ع ال املة  ي هفا ال وا  نامصبلع عدد ال :صناعة دقيق ال مح ومنتجات الحبوك، 

و بلع  ،مليون دوار 45وبلع حجم ام ت مار  ي هف  الصناعة أك ر من  ،عام  236و ش   

، أما  يما  ت لق  صناعة األعة   بلع عدد المصانع %من حجم السوق 30 حصت ا السوقية

 35مار  ي ا أك ر من عام  و بلع حجم ام ت  329هت   أك ر من امصنع و  22ال املة  ي ا 

 .% من حجم السوق 15احن الفلسوينية صة السوقية لمنتجات الموحو بلع ال ،مليون دوار

 و بلع حجم ، عام  5848ملبز و ش    1498ملابز بلع عدد ال :صناعة منتجات الملابز

حصت ا السوقية من حجم  وبل ت ،مليون دوار 100الصناعة أك ر من ام ت مار  ي هف  

 .%90السوق 

 نع  حيو مص 27ناعة عدد المصانع ال املة  ي هف  الص بلع :صناعة السكاكر والحلو ات

مليون  22الصناعة أك ر من  و بلع حجم ام ت مار  ي هف  ،عام  1213 ش   أك ر من  

وقوا   ،سوق  ما  ي ا المنتجات الت ليدمة% من حجم ال25و بلع حصت ا السوقية  ،دوار

 لهيًة من حيو حصول  علم ه ادات الجودة م تبر من أق  ال واعات السكاكر والحلو ات 
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  ف   ،يون دوارمل 8 حيو ا  تجاوز صادرا    ،المية ومن حيو قدر   علم التصد رال 

الصناعة  حتاج لتحسين اللوآ امنتاحية و حسن عمليات الت لي  والت ب ة لكي  كون قادرة 

 .ية أو المستوردة من دول أخرى  رائيلماعلم منا سة المنتجات البد لة  واء 

 و ش    ،مصانع 5ع ال املة  ي هفا ال وا   بلع عدد المصان :صناعة الم كرونة والش ير ة

وحصت ا  ،مليون دوار34فا ال وا  أك ر من ار  ي هموبلع حجم ام ت  ،عام  89ن ك ر مأ

 .%من حجم السوق 30السوقية بل ت 

 20بلع عدد المصانع  ي هفا ال وا   :ال از ة والمركزات ال از ة و ير صناعة المشروبات 

دوار مليون  43عام  وحجم ام ت مار  ي ا بلع أك ر من  978مصنع و ش   أك ر من 

 .%من حجم السوق 20وبل ت حصت ا السوقية 

  و ش    ،مصنع 31يو بلع عدد المصانع ال املة  ي ا  ح :صناعة منتجات األ فمة األخرى

حصت ا السوقية  و بلعر، مليون دوا 12جم ام ت مار  ي ا و بلع ح ،ام ع 860أك ر من 

 .% من حجم السوق 35

 .إسرائيلحجم إنتاجية قطاع الصناعات الغذائية اليلسطينية وحجم الواردات السل ية من  3.4.4

ردات ة،  امضا ة لحجم الوايوينقوا  الصناعات ال فائية الفلس نتاج  ي( حجم ام2.2)بين الجدول  

 (2017-2013للمس  نوات ) م رائي من المنتجات ال فائية من 
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 .م رائي جم الواردات السل ية من الفلسوينية وحمنتاجية قوا  الصناعات ال فائية : 2.2جدول 

 إسرائيلحجم الواردات السل ية من  عات الغذائيةمن الصنا حجم اإلنتاج المحلي السنة
2013 909782.4 767021 
2014 773,671.7 801803 
2015 725,112.1 731096 
2016 802,067.8 811648 
2017 881,673.3 843951 

 ال يمة  األل  دوار امر كي
 .المصدر: معداد الباح ة م تنادًا لبيانات الج از المركزق لإلحصاء

ت األرقاد حجم امنتاج المحلي من الصناعات ال فائية للمس  نوات  حيو أظ ر مظ ر الجدول األ ي 

، وأظ رت أمضًا  وور ونمو  ي 2013م ارنة  ي عاد 2017لمحلي  ي  نة  راجع  ي قيمة امنتاج ا

% من مجمالي صادرات المصانع 20حيو أن ية خةل هف  الفترة.  رائيلام ية الواردات السل قمي 

 (2016 )ز دان، ية للصناعات ال فائية  با   ي األ واق الفلسوينية رائيلام

 اليلسطيني: إسهامات قطاع اإلنتاج الغذائي 4.4.4

 ساهم الصناعات ال فائية  حيو  ،الفلسويني قتصادأحتلت الصناعات ال فائية أهمية كبيرة  النسبة لة

 بناء علم البيانات التي ذكرت  ي الج از المركزق لإلحصاء  الفلسويني  شك  كبير، قتصاد ي اا

% من 21وحوالي  % من النا ج المحلي،24ا ال وا   لك ر من   د أ  م هف  2015الفلسويني عاد 

،  المنشات ال املة 2016مجمالي الصادرات الفلسوينية وذلد حسب   ر ر مركز التجارة ال المي لل اد 

 (.2017، % من مجمالي المنشات الفلسوينية )حلبي14 ي قوا  الصناعات ال فائية  شك  

 :(  ي الجوانب التالية2007 أل بر،ل فائية كما بين ا )اقوا  الصناعات ا ودور و مكن أهمية

 حيو  نفق   ي  لة مشتر ات ال ائلة الفلسوينية، قوا  الصناعات ال فائية الفلسوينية   ثر 

 و ز د هف  النسبة  ي ية ال فائية، ت ةك% من دخل ا علم المنتجات والسلع اا42ما نسبت  

 الشرائح األق  دخًة.
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 من حجم قوا  الصناعة الفلسوينية .20اعات ال فائية مم   قوا  الصن % 

  وهفا  مليون دوا أمر كيًا، 300حجم المبالع المست مرة  ي هفا ال وا  كبيرة  حيو  ز د عن

 .الفلسويني قتصاداألمر مشير ملم أهمية قوا  الصناعات ال فائية  ي اا

  ال املة والتي  ز د عددهم عن مستوعب قوا  الصناعات ال فائية عدد ا  ل     من ال وة

 .( عام  وموظ 10500)

م د قوا  صناعة المواد ال فائية والمنتجات الزراعية من أقدد الصناعات التي وجدت  ي  لسوين   ي 

من   حيو أن هفا ال وا  م م جدًا لل د د ،الفلسويني قتصادامن أ ر  ال واعات نموًا  ي ا

الي حجم ال وى ال املة  ي % من مجم16.8أن  مش   أك ر من   حيو ،الصناعات والمنتجات ال فائية

 مهركة عاملة  ي مجال الصناعات ال فائية وال د د من ا حاص  عل 1500وهناك أك ر من  ، لسوين

  الملاطر ون اط التحكم ( ونظاد  حم(ISOه ادات الجودة ال المية الةزمة لمنظمة الم ا يس الدولية 

التي ممكن أن  ت رض ةمة المنتجات ال فائية من أق أنوا  من الملاطر  حيو م نم  س ،)ال ا ب(

%  با   ي 90وبالر م من أن الكم األكبر من منتجات الصناعات ال فائية البالع  ،ل ا المست لد

 واق % من حجم منتاج الصناعات ال فائية مصدر لأ10األ واق المحلية ما أن ما م ارك نسبت  

،   وا  الصناعات ال فائية الفلسوينية و رنسا وألمانيا، ودول اللليج ، ،واألردن م رائي األخرى  ي 

 (.2016 ،)م حاد الصناعات ال فائية الفلسويني قتصاد% من حجم اا6ة  ساهم بنسب

 :الم وقات التي توجه قطاع الصناعة اليلسطيني 5.4.4

ني وخاصة الصناعات ال فائية  ي  وجد ال د د من الم وقات التي  واج  ال وا  الصناعي الفلسوي

  ما  لي: التحدماتالم وقات و و مكن مجمال هف  ، الضفة ال ربية وقوا   زة

  بدخول المواد اللاد لأراضي الفلسوينية مما أدى ملم  راجع كبير  ي  م رائي عدد  ماح

ر المصانع م ود ل دد  و  منتاجية % من  راجع36منتاجية المنشات الصناعية،  حيو أن 
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المواد اللاد،  من خةل منع دخول المواد اللاد الةزمة للصناعات الفلسوينية،  فرض 

 (.2006)قفة،   يور  ا علم الصناعات الفلسوينية و ض ف ا  شك  مباهر م رائي 

  ياك ج از مصر ي قادر علم  مو   مقامة صناعات جد دة أو  وو ر الصناعات الحالية 

 وبالتالي لم  حدث التنمية المولوبة  ي ال وا  الصناعي، ،للمصانع والمنشات الفلسوينية

وهفا األمر مستدعي منشاء بنوك متلصصة لإلقراض الصناعي للمنشات والمصانع 

 وللمست مر ن الف ن  ر بون  تقامة مشار ع صناعية وخاصة ام ت مار  ي الصناعات ال فائية

 (.2006 )قر ناوق،

 وعدد  شر ع ووضع  ية، رائيلامنتجات األجنبية وخاصة مشكلة م راق األ واق المحلية  الم

نتجات منا سة  ير ال ادلة و ير المتكا  ة بين م حيو  وجد  لحمامة المنتجات المحلية،قوانين 

 حيو  دخ  السوق الفلسويني  س ولة ودون أق قيود  ية، رائيلاممنتجات والالصناعة المحلية 

 (.2016)حجة،  ة للمنتجات المحلية درة التنا سيمما   دق ملم مض ا  ال

 ،مما م يق ال ملية التسو  ية للمنتجات الصناعية  ك رة امجراءات األمنية علم الم ابر

 الوطنية.

 ،رون للتدرك والدورات، وإنلفاض المستوى تف حيو م منلفاض مستو ات الكفاءة لل املين 

زمة  لمواكبة لةستو ات اللبرة امما أدى ملم منلفاض م الت ليمي ل م  ي الصناعات ال فائية،

 (.2007 م داد، الت دد التكنولوجي الةزد لتوو ر الصناعات ال فائية الفلسوينية )قفة،

 ،من 90مذ أن قرا ة  ص ر حجم المصانع والمنشات ال املة  ي قوا  الصناعات ال فائية %

عشرة عمال   ي ذات طا ع حر ي أق  من  المنشات ال املة  ي الصناعة ص يرة الحجم،

وم ظم ا منشات  ردمة أو م  سة  ضامن وهفا األمر مض   قدر  ا  ي التلقلم مع 

 .(2004 عوياني، المت يرات التي  حدث  ي السوق )مكحول،
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 ،م ظم المصانع والمنشات ال فائية  واج  مشاك  وص وبات  ي  لز ن المنتجات والسلع 

 و ر اممكانيات المادمة والفنية الةزمة  وعدد وذلد ل دد وجود امرهاد داخ  هف  المصانع،

 م ظم المنتجات ال فائية  لزن  ي ظرو  وأوضا   لز نية  ير موا  ة للشروط  للتلز ن،

 (.2006، الصحية)قفة

 الدعامة وأ اليب الترو ج الملتلفة الةزمة للترو ج لإلنتاج المحلي م ارنة  كيفية  هتمادعدد اا 

 جنبية.وطرق الترو ج للمنتجات األ
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 :الدراسات واودبيات السابقة

 : ربية ولا الدراسات ال

( ب نوان: "سبل زيادة حصة المنتجات المحلية في اوسواق المحلية 2012) دراسة هنطش -1

 والخارجية، م هد ماس للدراسات ".

هدددد ت هدددف  الدرا دددة  شدددك  عددداد للت دددر  علدددم السدددب  التدددي مدددن خةل دددا ممكدددن ز دددادة الحصدددة السدددوقية 

مددن خددةل الت ددر  علددم  ركيبددة المنتجددات الوطنيددة  لمنتجددات المحليددة  ددي األ ددواق المحليددة واللارجيددة،ل

و وصددلت هددف  الدرا ددة ملددم أن الحصددة السددوقية وال وامدد  التددي  حدددد الحصددة السددوقية للمنددتج الددوطني، 

ككدد  و ددي  قتصددادللمنتجددات المحليددة  ددي األ ددواق المحليددة واللارجيددة منلفضددة نسددبيًا علددم مسددتوى اا

مة. مذ  ددنلفا الحصددة السددوقية لمنتجددات الصددناعات الكيماو ددة قتصدداد البيددة ال واعددات واألنشددوة اا

%( . دددي الم ابددد   بددددو الحصدددة السدددوقية 34%( وصدددناعة الدددورق )28%( والصدددناعات اللشدددبية )21)

%( 56%( والصدددددناعات ال فائيدددددة )56م بولدددددة ل ددددددد مدددددن الصدددددناعات، كصدددددناعة األحفمدددددة والجلدددددود )

 %( . 85%(. بينما  ر فع الحصة السوقية لمنتجات صناعة األثاث )51لمة س )وا

تجات الغذائية المستهلك نحو شراء من اتجاهات" :ب نوان( 2010الجريري )و  باشراحيلدراسة  -2

 دراسة استطلع آلراء عينة من المستهلكين في محافظة عدن.  ،الوطنية واوجنبية

  نحددددو ا جاها ددددالددددم م ر ددددة مسددددتو ات  فضددددي  المسددددت لد اليمنددددي و  هددددد  الباح ددددان مددددن هددددف  الدرا ددددة 

المنتجددات ال فائيددة الوطنيددة واألجنبيددة  ددي  ددوق محا ظددة عدددن، وكددفلد الت ددر  علددم أك ددر المنتجددات 

والسددلع المحليددة  فضدديًة لدددى المسددت لد اليمنددي  ددي  ددوق محا ظددة عدددن، وبندداء علددم ذلددد  ددتم الت ددر  

اج  منا سة كبيرة من قب  المنتجات األجنبية المماثلدة ل دا، والتدي  حتداج علم المنتجات الوطنية التي  و 

درجدددة   وصدددلت الدرا دددة ملدددم أن. و أكبدددر مدددن قبددد  المنظمدددات المنتجدددة للصدددناعات ال فائيدددة اهتمدددادملدددم 
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 فضي  المست لد اليمني  ي محا ظة عدن للمنتجدات المحليدة كدان بدرجدة أعلدم مدن  فضديل  للمنتجدات 

 األجنبية.

دراسة حالة  –المنتجات المقلدة  اتجاهسلوك المستهلك ": ( ب نوان2009لسود ) دراسة -3

 .-الجزائر

 ،مبراز دور وأهمية المست لد  ي حياة الم  سة  تعتبار  حجر األ ا  لنجاح ا  د  هف  الدرا ة ملم 

را يجي للمست لد   السلوكية، والتي  بين المركز ام تا جاها وأهمية ال وام  الم ثرة علم قرار الشراء و 

 ي حياة المنشات وبيان أهم المفاهيم المت ل ة  المنتجات والسلع و وضيح أهم المت يرات التي  مس 

و  ثر علم هف  المنتجات والتي  شك  خوورة علم المست لد، و  د  أمضًا لتسليآ الضوء حول 

منتجات، وأهم هف  المنتجات التي ظاهرة   ليد المنتجات  ي ال الم و ي الجزائر مع مبراز أنوا    ليد ال

أن  ملي ا الدرا ة  وصلتالتي  وكانت من أهم النتائج  ت رض للت ليد مع مظ ار صور وأرقاد ل ا.

المست لد الجزائرق لدم  الوعي وال درة للتفر ق بين المنتجات الم لدة والمنتجات األصلية  حيو أن  

فا دلي  علم المنتجات ال ير األصلية لالمنللتمييز،  حيو م تبر الس ر  ملخف الس ر كم يار

والم لدة، والم يار األخر للتمييز بين هف  المنتجات هو مكان البيع  ي تبر بيع المنتج  ي متجر م ين 

 .علم أن    لدق بينما متجر أخر  مواصفات ملتلفة   ق  لن   بيع المنتج األصلي

 الشراء للمواد صنع قرار  على ثرةالمؤ  ال ناصر ( ب نوان"  هم2009دراسة حسين، عباس) -4

 محافظة في اوسر من عينة وراء استطلعية المستهلكين )دراسة عند المستوردة الغذائية

 )كربلء

هد ت هف  الدرا ة ملم الت ر  علم المت يرات وال وام  التي  حكم  وج  المست لد نحو منتج م ين 

دد من ال وام  الم ثرة علم ال رار الشرائي دون  ير  من المنتجات المنا سة،  حيو  م  حد د ع

ية للمست لكين  ي محا ظة كربةء جتماعللمست لد متم لة  ي اللصائو الدمم را ية وال وام  اا
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و وصلت الدرا ة المنتجات ال فائية المستوردة، والمز ج التسو  ي،  ا جا والصورة الفهنية المكونة لد  م 

ا المنشات المحلية أق  كفاءة و اعلية من أنظمة الجودة المتب ة  ي أن أنظمة الجودة التي  تب  ملم 

الصناعات ال فائية المستوردة، كما أن عمليات أنتاج المنتجات و أ اليب  صميم ا لل بوات و  ليف ا 

و  ب ت ا   تبر رو ينية و  ليدمة و ير مميزة  حيو ا  جفك الزبون لشراءها وهفا م تبر  بب رئيسي 

 .المنتجات المحلية علم منا سة المنتجات ال فائية المستوردة لض   قدرة

 .نابلس" مد)نة في الغذائية الصناعات واقع وتقييم ( ب نوان :" تحليل2007دراسة اوغبر ) -5

هد ت الدرا ة  شك  ا ا ي ملم م ر ة أهم ال وام  التي   ثر  ي  وو ر و نمية قوا  الصناعات 

مواقع هف  الصناعات  ي المد نة، ولتح يق هفا ال د  م تلدد  اختيارال فائية وال وام  الم ثرة  ي 

الباحو المن ج الوصفي والتحليلي  ت تلداد أداة األ تبانة والمسح الميداني لمواقع الصناعات ال فائية 

وخلصت الدرا ة ملم أن األوضا    ي مد نة نابلس،  امضا ة للبيانات المتو رة لدى الج ات الر مية.

ي هي السبب الرئيسي  ي المشاك  والم وقات التي  رائيلام ية واألمنية وإجراءات امحتةل السيا

 واج  الصناعات ال فائية  ي مد نة نابلس م   م وقات التسو ق و و يع منا ف  وز   ا، ومشاك  

و كالي  وم وقات م تيراد المواد اللاد والحصول علي ا، وأظ رت الدرا ة عام  رأ  المال والمنا سة 

 موقع الصناعات ال فائية. اختيارالن   جمي  ا   ثر  ي 

 دراسة ،الواردات إحلل على الغذائية الصناعات قطاع "قدرة :( ب نوان2006) القريناوي  دراسة -6

 .غزة" قطاع حالة

هد  الباحو من هف  الدرا ة ملم الت ر  علم واقع الصناعات ال فائية من حيو طاقت ا امنتاجية 

در  ا علم م تي اك األ دق ال املة و ش يل ا ، والت ر  علم أثار  وور  ر  الصناعات ومدى ق

، و حلي  ال يك  السل ي للصادرات والواردات الفلسوينية للت ر  علم السلع قتصادال فائية علم اا
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ك   ات وال  بات التي     أماد  وو ر ال وا  الصناعي  شيوالت ر  علم الم ، التي ممكن محةل ا

 .عاد والصناعات ال فائية  شك  خاس

ض    ي دور السلوة وم  سا  ا  ي دعم و وو ر المنتجات المحلية وقوا  و وصلت الدرا ة ملم  

الصناعات ال فائية، و و ير م ومات  وو ر  وصمود  لمواج ة  يا ات امحتةل أو  بني  يا ات 

 وو ر قوا  الصناعات ،  امضا ة ملم أن  جار ة ومالية  د ع أنشوة الصناعات ال فائية لأماد

ال فائية وإحةل ا  ي السوق ا مكون ما من خةل عملية التلويآ الدقي ة ومن خةل م با   يا ات 

دعم للمنتجات المحلية وحما ت ا من خةل خفا مستوى الواردات، وذلد من خةل ممجاد وخلق بدائ  

 .أو دول أخرى  م رائي  واء من  محلية للمنتجات والسلع ال فائية المستورد

)دراسة اع الصناعات الغذائية في فلسطين""اآلفاق التنموية لقط :نوان( ب 2006قية ) دراسة -7

 حالة الصناعات الغذائية في قطاع غزة(.

الت ددر  علددم واقددع الصددناعات ال فائيددة ودرجددة مسدداهمت ا  ددي الصددناعات التحو ليددة هددد ت الدرا ددة ملددم 

الت ر  علم مةمح قوا  الصدناعات ال فائيدة والم وقدات ، و ك  عاد  ي  لسوينوال وا  الصناعي  ش

و وصدددلت الدرا دددة م ضددد    والمشددداك  التدددي  واج  دددا و  ددداني من دددا وبامضدددا ة ملدددم  وز   دددا النسدددبي.

مستو ات التدر ب لأ دق ال املة  ي قوا  الصدناعات ال فائيدة، وامعتمداد علدم التمو د  الدفا ي  شدك  

 ددي الحصدددول علدددم المددواد اللددداد، وعددددد ام دددت ةل  م دددرائي ضدددا ة لإلعتمددداد الرئيسددي علدددم كبيددر،  ام

األم دد  للواقددة امنتاجيددة، و كددون عمليددات  سددو ق م ظددم المنتجددات  ددي داخدد  السددوق  ددي قوددا   ددزة، 

 ددي  قتصددادواظ ددرت الدرا ددة ضدد   مسددتو ات الجددودة  ددي الصددناعات ال فائيددة، وضدد   دور وزارة اا

 .للمنتجين المحليين   دمم الدعم
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 اتجاهاتية وعلقتها بسرائيلاإلحملت مقاط ة المنتجات ( ب نوان: "2006دراسة جودة ) -8

لى السلع الغذائية في المستهلك اليلسطيني نحو المنتجات المصن ة محلياا، حالة تطبيقية ع

 ."محافظة غزة

المسدت لد الفلسدويني  ا جاهاتية  ل رائيام  د  هف  الدرا ة لم ر ة عةقة حمةت م اط ة المنتجات 

نحددو المنتجددات الوطنيددة، مددن خدددةل الت ددر  علددم درجددة وعدددي المسددت لد الفلسددويني  ل  دداد الم اط دددة 

ية مدن  درائيلامط دة للمنتجدات للت ر  علدم مددى  مكدن حمدةت الم اومف وم ا وحمة  ا، ،  امضا ة 

و وصدد   ية،. ددرائيلام ددلبي نحددو المنتجددات   ا جدداممجددابي نحددو المنتجددات المحليددة، وبندداء  ا جددا بندداء 

ن  تف ون مدع   ر دف الباحدو امجرائدي يمن أ راد ال ينة من المست لكين الفلسويني%83الباحو ملم أن 

ية ضد يفة  درائيلامكانت نسبة الم اط ة الف لية من قبد  المسدت لكين الفلسدوينين للمنتجدات ، و للم اط ة

ية  ددددرائيلاممددددن الم دددداط ين علددددم م ددددتبدال م المنتجددددات  %70.6%  حيددددو م فددددق 56.8 حيددددو بل ددددت 

ممجابيددة للمسددت لكين المحليددين  ا جاهدداتوكددفلد لددم  ددتمكن حمددةت الم اط ددة مددن بندداء   منتجددات محليددة.

  لبية نحوها. ا جاهات% من المست لكين محملون 53.6نحو المنتجات الوطنية حيو أن 

 الغذائية اليلسطينية". اتالصناع قطاع دراسة" :( ب نوان2005نصر) دراسة -9

 ال دوة ن داط و حليد  الفلسدوينية، الصدناعات ال فائيدة واقدع علدم الت در  ملدم الدرا دة هدف  هدد ت

   يدق أن ممكدن التدي لتوو رهدا، والت د ددات المتاحدة الفدرس علدم والت در   ي دا، والضد  

ز ال ددددددرة التنا سدددددية نجاح دددددا، و  دددددد  الباحدددددو أمضدددددًا ملدددددم مقتدددددراح و  ددددددمم م دددددترا يجات مةئمدددددة لت ز ددددد

 ل ف  الصناعات وز ادة حصت ا السوقية.

الفلسويني  حيو  قتصادالدرا ة أن الصناعات ال فائية الفلسوينية  شك  قوا  م م  ي اا  وصلتو  

 ساهم هف  الصناعات  ي النا ج المحلي امجمالي الفلسويني ومستو ات التش ي   حيو أن هف  

أل دق ال املة و ساهم أمضًا  ي التجارة اللارجية،   وا  الصناعات الصناعات  ش   نسبة جيدة من ا
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ال فائية قوا  م م ا ممكن ام ت ناء عن ، ولكن  ت رض لل د د من ال راقي  والمشاك  التي  حول 

ية من م ةق وحصار والتحكم  ي الموارد الوبي ة والمواد اللاد  رائيلامدون  وور  وأهم ا السيا ات 

 ر  ات وال وانين التي  حمي هف  الصناعات .وض   التش

 السلع إحلل آليات( ب نوان: "٢٠٠٤) والبل اوي  والنمروطي والرفاتي مقداد دراسة -10

 المحلية". السلع من إلحلل مجموعة دراسة ،إسرائيل من المستوردة

 ، البل اوق  مازن النمروطي، و  وخلي  الر ا ي، الد ن وعةء م داد، محمد من ك  الدرا ة هف   تجراء قاد

 حيددو كددان ال ددد  مددن مجددراءهم ل ددف  الدرا ددة ملددم  حد ددد دقيددق ألك ددر السددلع والمنتجددات المسددتوردة مددن 

ًا من قب  المست لد الفلسويني  ي األراضي الفلسوينية وآلية محةل ا محليًا،  امضدا ة ا ت ةك م رائي 

ية  درائيلام ددرة علدم حما ت دا مدن السدلع للت ر  علم جودة ونوعية المنتجات المصدن ة محليدًا ومددى ال

الباح ون ملم أهمية التركيز علدم المنتجدات مدن الصدناعات   وص وقد  .التي أ رقت السوق الفلسويني

ق ووصددوًا لتح يدددق قتصددادة وذلددد كلوددوة م مددة لتح يددق النمددو ااائيددة والزراعيددة  لهددكال ا المتنوعددال ف

ا،  حيددو أن الصدددناعات ال فائيدددة المحليدددة مجدددب أن  شدددك  مة المر دددوك الوصدددول ملي دددقتصدددادالتنميددة اا

الدرجددددة األولددددم  ددددي  ددددلم أولو ددددات المسددددت لد الفلسددددويني وضددددرورة محةل ددددا محدددد  السددددلع والمنتجددددات 

 .ية رائيلام

 ( ب نوان: "الصناعات الغذائية في قطاع غزة ،نتائأ البحث الميداني".1995دراسة نوفل ) -11

ة ملم الت ر  علم الجوانب ال د دة ل وا  الصناعات ال فائية من هد  الباحو من مجراء هف  الدرا 

لت ر  علم أهم حيو واق  ا و وز   ا النسبي والتحدمات والمشاك  التي  واج  ا و ب   نميت ا، وا

ل وا  الصناعات ال فائية   د قياد السلوة الوطنية الفلسوينية وما ح  ت  من  تثالت ييرات التي حد

و وصلت الدرا ة ملم نتائج م مة  تم    ي ص ر حجم . ت ل ف  الصناعاتمنجاز أو    يدا

المشروعات ال املة  ي قوا  الصناعات ال فائية  ي  لسوين، بدائية وض   المستوى الت ني 
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والتكنلوجي والفني  ي ال مليات امنتاجية للمنشات ال املة  ي قوا  الصناعات ال فائية، وبامضا ة 

ألم   للواقات امنتاجية وذلد  سبب ض   ال درة علم التلويآ الكف  والف ال من ملم عدد م ت ةل ا

 رت الدرا ة أن هناك ض    ي قدرة ظخوآ دقي ة لإلنتاج والملزون، وأ قب  مدارات المنشات لوضع

س الدولية وض   يهف  المنشات علم التصد ر لللارج    دد ملمام ا  المواصفات والم ا 

ية التي حالت دون قدر  ا علم  رائيلامسو  ية لد  ا )  ا النظر عن الم وقات ام ترا يجات الت

 التصد ر لللارج  شك  مح ق ل ا التنمية والتوور(.

 :اوجنبية الدراسات :ثانياا 

 ( ب نوان:2013) Bhakar and Shailja دراسة -1

"Relationship Between Country of origin،Brand Image and Customer Purchase 

Intentions." 

هددد  الباح ددان مددن هددف  الدرا ددة للت ددر  علددم البلددد المنددتج للسددلع أق بلددد المنشددل ل ددا وصددورة ال ةمددة 

 م الشدرائية وأثرهددا علدم قددرارا  م الشددرائية ا جاهددا التجار دة للمنتجددات والسدلع علددم  وج دات المسددت لكين و 

هدددلو مسدددتجيب  150تماليدددة بل دددت للسدددلع والمنتجدددات،  حيدددو أعتمدددد الباح دددان علدددم عيندددة  يدددر مح

  م وإختة  ا  تختة  البلد المنتج للسلع.ا جاها للت ر  علم 

للسدلع والمنتجدات  د ثر  دلبًا علدم نيدة الشدراء  لة ملم عدة أمور وهي أن بلد المنشوللصت نتائج الدرا 

 شدك  كبيدر وهدفا  دي  للمست لكين وقرارا  م الشرائية  حيدو أن البلدد المندتج للسدلع ا  د ثر علدم قدرارا  م

حال السلع والمنتجات ال فائيدة والتدي  دتم هدراؤها  شدك  رو يندي، ولكدن عندد هدراء  دلع م مدرة كال ةجدة 

  الشددرائية، و وصددلت الدرا ددة ا جاها ددأو  سددالة مصددبح  ددلثير البلددد المنشددل كبيددر علددم قددرار المسددت لد و 

 ةمة التجار ة للمنتجات   ثر  شك  ممجابي أمضًا ملم أن الصورة الفهنية التي محمل ا المست لد عن ال

 علم نواما  الشرائية و وج ا   السلوكية.
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 ( ب نوان":2011) Bodea and Bacaliدراسة  -2

"Importance of the Marketing Mix Components in the Context of Romanian Firms' 

Marketing Performance". 

عناصددر المددز ج التسدو  ي )المنددتج والتسدد ير والتوز ددع والتددرو ج ( هدد ت هددف  الدرا ددة الددم م ر دة  ددلثير  

علدددم األداء التسدددو  ي للشدددركات الرومانيدددة،  حيدددو هدددملت عيندددة الدرا دددة علدددم م دددة هدددركة متنوعدددة  دددي 

 .رومانيا، وقامت بتحلي  البيانات معتمادًا علم المن ج الوص  التحليلي

ن أهددم ال ناصددر  ددي  حد ددد خصددائو المنتجددات جددودة المنتجددات والسددلع مددأن و وصددلت الدرا ددة ملددم  

 السد ر التشدجي ي،  امضدا ة ملدم أن التي  ساهم  ي  حسين األداءالتسو  ي  ي الشركات عينة الدرا ة

  دد عنصدر ، و ال نصر األك ر أهمية  ي عناصدر السد ر التدي  ر دع األداء التسدو  ي  شدك  كبيدر م تبر

سدداهمة  ددي  ح يددق األداء التسددو  ي ل ددف  الشددركات م ارنددة التوز ددع  ددي الوقددت المحدددد ال نصددر األك ددر م

 سداهم امعةندات التدي   دود ب دا هدف  الشدركات علدم امنترندت وعلدم مواقدع ، و   ناصر التوز دع األخدرى 

 ي  ي ر ع و حسين األداء التسو  ي ل ا ،م ارنة مع و ائ  الترو ج األخرى.جتماعالتواص  اا

 ن:ب نوا  Chrysochou (2010) دراسة -3

"Food Health Branding: the Role of Marketing Mix Elements and Public Discourse 

in Conveying a Healthy Brand Image". 

هد ت هف  الدرا ة ملدم الت در  علدم أثدر عناصدر المدز ج التسدو  ي مدن مندتج و سد ير و وز دع و درو ج 

الصددحية، م دد  اا فمددة قليلددة الد ددم واأل فمددة للمنتجددات والصددناعات ال فائيددة ذات ال ةمددات التجار ددة 

( ممجابيددة و ددليمة ذات قيمددة صددحية imagالمت ل ددة  الياقددة البدنيددة علددم  ح يددق وإمصددال صددورة ذهنيددة )

ملم أذهان المست لكين، وهد ت ملدم مبدراز أهميدة دور المحاضدرات الت  يفيدة ال امدة حدول هدف  المنتجدات 

الباحدو  دي هدف  الدرا دة أ دلوك درا دة الحالدة، و م لدت عيندة  إ دتلدد ي معواء صورة ذهنية  ليمة، و 

 الدرا ة من خمس صناعات  فائية دانماركية ذات قيمة صحية.
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للصدت الدرا دة ملدم عددة نتددائج أبرزهدا أن  وصدي  ال ةمدة التجار ددة الصدحيحة عدن المنتجدات ال فائيددة 

  ددد مدن ال وامد   هتمداد دا ااأمر لديس  سد   و حتداج ملدم مج دود مدن قبد  هدف  الشدركات، و جدب علي

 للوصول ملم م ترا يجية ناجحة لتوصي  ال ةمة التجار ة  ور  ة   الة.

 ( ب نوان:2007)  Usman etalدراسة  -4
“Country –of- Origin Effect on Consumer Purchase Decision of durable Goods in 

Pakistan”. 

منشل المنتج للسلع والمنتجات علم  لوك المست لد الن ائي هد ت هف  الدرا ة للت ر  علم  لثير بلد ال

المست لد نحو السلع الم مدرة  ا جاهاتوعلم قرارا   الشرائية،  امضا ة للت ر  علم  لثير الس ر علم 

  ي  اكستان، أق قيا   لثير الس ر علم قرار المست لد الن ائي.

هددلو  ددي منو ددة بيشدداور  341ئمددة بل ددت ولتح يددق ال ددرض مددن الدرا ددة  ددم امعتمدداد علددم عينددة مة

حيددو هددملت ال ينددة  لأهددلاس ذو الدددخ  المر فددع مددع امخددتة   ددي مسددتو ا  م الت ليمددة، و وصددلت 

الدرا ة ملم أن بلد المنشل للسلع   ثر  شك  كبير علم  وج ات المست لكين وعلم قرارا  م الشرائية مدن 

البلدد المندتج ل دا،  حيدو أن المسدت لد  دربآ جدودة خةل  صورهم لدرجة جودة ونوعية السلع مدن خدةل 

 ل ة م ينة  الدولدة التدي  نتج دا   دد مفضد  المسدت لد السدلع المسدتوردة  شدك  أكبدر مدن السدلع المحليدة 

ر  شددك  كبيددر  البلددد المنشددل للسددلع ت المسددت لد الشددرائية  ددر بآ و تددلثأق أن قددرارا نظددرًا لجود  ددا ال اليددة،

ن الس ر   ثر علم  لوك المست لد الشرائي  حيو م ود بربآ الس ر بدرجة واللدمات، و وصلت ملم أ

 .المست لد الن ائي نحو السلع ا جاهاتجودة السل ة وبالتالي   ثر الس ر علم 

 ( ب نوان:2000) Baldwin دراسة -5
“Trade and Growth:Still Disagreement About The Ralationships”. 

  علم  اعلية  يا ة محةل الواردات التي  بتن ا ال د د من الدول النامية هد ت هف  الدرا ة ملم الت ر 

و يا ددات حمامددة التجددارة كو دديلة لتحفيددز عمليددة النمدددو،  حيددو ركددزت هددف  الدرا ددة علددم ال ةقددة بدددين 

 .للدول النامية وإحداث النمو  ي االتجارة الداخلية واللارجية 
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ل الواردات  ي عدد من الدول النامية ومن أ باك  شل ا و وصلت الدرا ة ملم  ش   وبيق  يا ة محة

وعدددد نجاح ددا  ددي  ح يددق ال ددد  التوجدد  المبكددر لتبنددي  يا ددة  شددجيع الصددادرات مددع بدامددة ال مانينددات 

واألخودداء  ددي  حد ددد السددلع والمنتجددات التددي مجددب البدددء  ددي عمليددة محةل ددا، وعدددد قيدداد حكومددات هددف  

ت مار ة المشددج ة والبي ددة ال انونيددة التددي  حمددي المنتجددات المحليددة مددن الدددول  للددق و ددو ير البي ددة ام دد

خور م راق األ واق  المنتجات األجنبية ،وعدد  وو ر البنية التحتية الةزمة لتوو ر الصناعات، ومن 

خةل هف  الدرا ة قدد الباح ان  حليًة لتجارك   ا الدول التي  بنت  يا ة محدةل الدواردات كو ديلة 

حصددت ا السددوقية  ددي األ ددواق المسددت د ة ومددن هددف  الدددول البراز دد ، المكسدديد، ال نددد،  اكسددتان،  لز ددادة

 الفلبين واألرجنتين، و ا وان.

 ( ب نوان:1997) Linangدراسة  -6

“The Rationales Of Import Substitution Industrialization Strategy”. 

وكددان   ددد  مددن هددف  الدرا ددة  ،درجددة الدددكتوراة ب ددد  الحصددول علددم  قدداد الباحددو  ددتجراء هددف  الدرا ددة

 ين المحددددثين قتصدددادمحاولدددة  وضددديح و  يددديم قضدددية م مدددة وهدددي م دددترا يجية محدددةل الدددواردات بدددين اا

ومدن ثدم محدةل الدواردات،  حيو بدأت الدرا ة  فحو الللفية التار ليدة م دترا يجة  التنمية، قاقتصادو 

 ين الددف ن  نت دددون قتصددادرا يجة و ددلبيا  ا مددن وج ددة نظددر ااالم ارنددة بددين ممجابيددات  وبيددق هددف  ام ددت

يجية محددةل الددواردات  ددي هددف  ام ددترا يجية  لن ددا ا  ركددز علددم ال ةقددة الد ناميكيددة بددين النمددو وإ ددترا 

 .قتصاداا

و وص  الباحو من خةل هف  الدرا دة ملدم أن م دترا يجية محدةل الدواردات  صدلح للتوبيدق  دي البلددان 

مات قتصددادوالسيا ددات التجار دة مشددك   بني دا مسددللة م مدة  ددي اا ،ة التددي   تبدر صددناعا  ا بدائيدةاميدالن

ن أج  وضع السيا ات المةئمة وذلد م ،را ة ظرو  وأوضا  ك  بلد علم حدةالنامية  حيو مجب د

 ل  من أج  محةل الواردات .
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ع ا  ددزال  حددتفظ  مركزهددا وأهميت ددا وللصددت الدرا ددة أن  يا ددات محددةل الددواردات كت ددترا يجية للتصددني

 .ها ملم مستو ات الدول الصناعية المت دمةاقتصاد النسبة للدول األق   وور والتي  س م للوصول  

ولنجدداح هددف   ،ئددم الدددول ذات الصددناعات البدائيددةوأوصددت هددف  الدرا ددة  ددلن  يا ددة محددةل الددواردات  ة

يددة الةزمددة للصددناعة ووضددع قددوانين و يا ددات  حمددي السيا ددة ا بددد مددن م ددتكمال و وددو ر البنيددة التحت

وب د ذلد ا بدد أن  نت د  الصدناعات للمشداركة  ،المنتجات المحلية و ضع قيود علم المنتجات األجنبية

ال ددالمي لز ددادة م دددات النمددو علددم المدددى الب يددد وبالتددالي  شددك  قاعدددة أ ا ددية للتنميددة  قتصدداد ددي اا

 .ة  ي  لد الدولمالمستدا

 :ا: الت قيب على الدراسات السابقةثالث

 ا جاهدددات تضدددح أن دددا  تشدددا   مدددع الدرا دددة الحاليدددة  دددي  نددداول مدددن خدددةل المراج دددة لأدبيدددات السدددا  ة 

مددن خددةل    وقددرار  الشددرائي،  حيددو  بددينا جاها ددالمسددت لد نحددو المنددتج المحلددي وال وامدد  المدد ثرة  ددي 

المست لكين نحدو السدلع المنتجدة محليدًا  ا جاهات ا  مطة  الباح ة علم الدرا ات السا  ة المت لق   ض

 ،لدددم  ددددلوك المسدددت لد وقدددرار  الشددددرائيوال وامددد  التدددي  حكددددم و ددد ثر ع والمسدددتوردة والمنتجدددات الم لدددددة،

والب ا األخر المر بآ  الصناعات ال فائية الفلسدوينية والم وقدات التدي  واج  دا وكيفيدة محةل دا محد  

 و وصديات  تنفق مع نتائج و وصيات ة أن ا  وصلت ملم عدة نتائج مشتركةي رائيلامالمنتجات والسلع 

 : مكن مجمال ا  ي الن اط التاليةو  ،الدرا ة الحالية

  المسدت لد الفلسدويني  ا جاهداتأن الجودة والس ر   تبر من أهم ال وام  التي  حكدم و د ثر  دي

 ا جاهداتلمنتجدات  دي  كدو ن نحو المنتجدات المحليدة،  امضدا ة ألهميدة الصدورة الفهنيدة عدن ا

ملم أهمية عناصر المدز ج التسدو  ي  م ظم الدرا ات ممجابية او  لبية نحو المنتجات، وأهارت

مددن منددتج و سدد ير و ددرو ح و وز ددع، وأوصددت  لهميددة معتمدداد م ددا ير وم ددا يس الجددودة المحليددة 

 حيدو أن م ظدم   دا،وال المية  ي  صدنيع منتجا  دا، ألن دا  ز دد مدن ث دة المسدت لكين  دي منتجا 
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مدة الجددودة المسددت ملة  ددي المنتجدات المحليددة أقدد  كفدداءة ظلدرا دات السددا  ة للصددت ملددم  أن أنا

 من األجنبية.

  ضرورة وضع  يا ات  س ير ة مةئمة،  حيو   دد المنتجات  ل  ار م بولة و نا ب ال درة

كون من الس   الوصول الشرائية للمست لد، وأهمية  و ر المنتجات  ي منا ف  وز ع مت ددة م

ملي ا و كون متاحة لجميع المست لكين،  امضا ة ملم ضرورة معتماد أ اليب  رو جية متنوعة 

لترو ج لمنتجا  ا من خةل امعةن والدعامة والبيع الشلصي وأ اليب  نشيآ المبي ات من 

م كوبونات وخصومات وجوائز وعروض م دمة علم المنتجات  حفز و شجع المست لد عل

 ا.  حيو أن م ظم الدرا ات السا  ة  نسجم مع الدرا ة الحالية  ي  لكيدها ا ت ةكهراؤها و 

علم ضرورة التركيز علم جودة ونوعية المنتجات  حيو  لبي محتياجات المست لد و وق ا  ، 

ووضع أ  ار  نا سية للمنتجات وإجراء  حوث للمت يرات الدمم را ية من دخ  وجنس ومستوى 

ية و يرها من المت يرات للت ر  علم جتماعمة والسكيولوجية وااقتصادوالمت يرات اا   ليمي،

  لثيرها علم قرار الشراء للمست لد .

    أهم الم وقات والمشاك  التي     و حول دون  وور قوا  ا  ة الس بين من الدرا ات

و يا ات امحتةل  والتي كان من أهم ا ممار ات ،الصناعات ال فائية المحلية الفلسوينية

 ،قيود علم المواد اللاد  ي ام ةقات والسيورة علم الحدود و رض ةي المتم ل رائيلام

وض   التس يةت المالية ل وا  الصناعات ال فائية، وض   دور السلوة  ي دعم 

،  حيو أن محةل ا ا ي دعم المنتجات المحلية و وو رهاوم  سا  ا   المنتجات المحلية 

دعم المنتجات المحلية وحميا  ا و  ليو حجم  ا من خةل التلويآ وإ با   يا اتممكون 

ومن خةل التنسيق  م رائي وذلد من خةل ممجاد بدائ  محلية للسلع المستوردة من  ،رداتاالو 

  .بين  رو  الصناعة
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 حلية  لبي نحو المنتجات الم ا جا المست لد الفلسويني لدم    وصلت   ا الدرا ات ملم أن

ومن الص ب   ير   حيو أن  مملتد صورة ذهنية  لبية عن هف  المنتجات وإمجابية نحو 

أن المنتجات ال فائية المحلية   اني من ض    ي   اعتبار ية  رائيلامالمنتجات المستوردة و 

، وأظ رت نتائج ية رائيلامور با   من المنتجات مستو ات الجودة وأن ا أق   ح يق لحاجا   

الدرا ات أن ه ارات وحمةت الم اط ة لم  تمكن من بناء  صور ممجابي للمست لكين  هف 

، ية رائيلام لبي نحو المنتجات  ا جا وبناء  ،ن نحو المنتجات ال فائية المحليةيالفلسويني

وبالتالي مجب علم المصانع والشركات المنتجة للسلع المحلية أن ا   تمد علم عنصر 

 . لكين نحو هراء المنتجات المحليةا ي للترو ج لمنتجا  م و حفيز المستالمواطنة ك ام  أ 

  فائية الفلسوينية متو وة  وصلت   ا هف  الدرا ات ملم أن الحصة السوقية للمنتجات ال

الحصة السوقية  ي   ا األحيان هو  انلفاضومن أهم األ باك التي   دق  ،وم بولة

 المنتج المحلي وض   وعي المست لد وحمةت ن يث ة المست لكين الفلسويني انلفاض

وبينت الدرا ات أمضًا أن   المنتج المحلي وض     م  للصائص ا، ا ت ةكالتوعية  لهمية 

مستو ات الجودة  نلفا مقبال  وانلفاضأ  ار المنتجات ال فائية المحلية  ار فا  ي حال 

و هراء المنتجات البد لة األجنبية و وج ون نح ،نحو المنتجات المحلية  شك  كبير المست لكين

 .ية المتو رة  ي األ واق رائيلامو 

   كما أكدت نتائج الدرا ات السا  ة أن اللووة األولم ل ملية محةل المنتجات المحلية مح

علم  وااعتمادالمنتجات المستوردة واألجنبية هي التركيز علم جودة ونوعية المنتجات 

ة والس ي لحصول المنشات والمنظمات ال املة  ي قوا  المواصفات والم ا يس ال المي

بنوعية  االتزادالصناعات ال فائية علم ه ادات الجودة المحلية وال المية وأوصت  ضرورة 

 م والبحو عن منا ف  وز ع وجودة الصناعات الفلسوينية و  ز ز قدرات ال املين و در ب
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مة دلتس يةت المااعات ال فائية و  دمم االصن وا حاد قتصادو  ز ز دور وزارة اا ،خارجية

م جودة ونوعية المنتجات الوطنية، لة علو شد د الرقا ة من م  سات الدو  ،للمنشات الصناعي

 ووضع قوانين  حمي المنتجات المحلي ووضع قيود علم المنتجات األجنبية.

 ت والشركات جراء  حوث التسو ق من قب  المنظماات م ظم الدرا ات السا  ة  لهمية وأوص

المصن ة للمنتجات ال فائية والتي  تم من خةل ا درا ة خصائو المست لكين  ي األ واق 

 ور با  م والمت يرات التي   ثر علم قرارا  م الشرائية، احتياجا  مالمست د ة والت ر  علم 

ا ة وبامض ،وااحتياجات سو  ية  تنا ب مع  لد المت يرات  توا ترا يجياوذلد لبناء خوآ 

ممجابية للمست لكين نحو المنتجات المحلية من خةل التحسينات  ا جاهات لضرورة بناء

ية السلبية عن المنتجات لت ير الصورة الفهن ،منتجا  ا و بني أنظمة جودة   الةالمستمرة علم 

 .المحلية

رة والمكونة لسلوك وا تفادت الباح ة من الدرا ات السا  ة  ي  حد د عدد من المت يرات وال وام  الم ث 

 حد د مت يرات الدرا ة وبناء   رات  المست لد نحو المنتجات ال فائية والتي من خةل ا  م بناء

 . اا تبانة

 يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:   هم ما

 ميزت هف  الدرا ة عن الدرا ات السا  ة  ي األهدا  التي  س م لتح ي  ا،   د جاءت األهدا  

المست لد الفلسويني  ا جاهات    ي الت ر  علم منب  ة من ال د  الرئيس الفق  تمية للدرا ة الفرع

 علم قرار الشراء. و لثيرهانحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية 

 تميز هف  الدرا ة  لن ا  م   اللووة األولية علم طر ق مجراء المز د من الدرا ات التي  تناول و 

لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية، وذلد لض   مجراء م   المست  ا جاهات
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والتي   د  للت ر  علم المت يرات الم ثرة علم قرار هراء   جاهاتهف  الدرا ات التي   يس اا

المست لد الفلسويني  للمنتجات المحلية، و تميز  لن ا للصت أهم ال وام  والمت يرات المكونة 

المست لد الفلسويني نحو المنتجات المحلية والمت يرات التي   ثر  ي قرار هراء المست لد   جاهاتا

 ي الصناعات ال فائية،  حيو نجد  ي درا تنا أن مت يرا  ا المست لة الم تمدة  ي ل ف  المنتجات 

 ي  لة ممحلية  ي الصناعات ال فائية المتالمست لد الفلسويني نحو المنتجات ال ا جاهاتقيا  

 ا جاهاتمة والجودة وعناصر المز ج التسو  ي التي   ثر علم قتصادال وام  السيكلولوجية والفهنية واا

المست لد نحو المنتج المحلي وال وام  الم ثرة علم قرار الشراء للمست لد والتي حاولت الباح ة 

ومدى مةئمة المنتجات حصرها  ي عنصر المواطنة وث ا ة المست لد ودرجة ث ت   المنتجات المحلية 

 جاهلت مت يرات م مة   ا ي عدد من الدرا ات السا  ة ولكن  م التركيز علي  أن   ض ا المحلية ل يم 

 .لم  وج  المست لد وقرار  الشرائيل ا  لثير كبير ع

التي ممتلك ا المست لد   جاهاتوما مميز هف  الدرا ة أمضًا هو هد  ا  ي الت ر  علم مدى  لثير اا 

و ع  ي عينة الدرا ة  حيو  م نالتحول المنتجات المحلية علم قرار  الشرائي،  امضا ة  ميزها نتيجة 

ومتلفق قرار الشراء  ي المدن وال رى والمليمات من محا ظة بيت  األ ر أرباكال ينة لتشم   اختيار

 م نحو ا جاها  ي   ااختةوللت ر  علم مدى  ،لحم، لكي  كون ال ينة أك ر  م ي  لمجتمع الدرا ة

  .أماكن مقامت م  اختة ال فائية  المنتجات المحلية
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 اليصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

ة  تضمن هفا الفص  وصفًا لمن ج الدرا ة، ومجتم  ا وعينت ا. كما م وي وصفًا مفصًة أَلدا 

 ي  الباح ة ا ا تلدمتامحصائية التي ا، وكفلد م جراَءات الدرا ة والم الجة الدرا ة وصدق ا وثبا  

 ا تلةس نتائج الدرا ة و حليل ا.

  :منهأ الدراسة  1.3

 م ا ت صاء آراء منا بت  لوبي ة هف  الدرا ة. حيو ل التحليلي المن ج الوصفي الباح ة ا تلدمت

اعات نحو المنتج المحلي  ي الصن  ما جاها  ي محا ظة بيت لحم حول  نيالفلسويني ينالمست لك

 من وج ة نظرهم.ال فائية و لثيرها علم قرار الشراء 

  :مجتمع الدراسة 2.3

، حسب أ رة (45646) اوالبالع عدده ي محا ظة بيت لحم،  األ رجميع  كون مجتمع الدرا ة من 

 ي محا ظة بيت لحم، وقد  الج از المركزق لإلحصاء الفلسوينيمحصائيات ر مية صادرة عن 

 م مة التسوق والشراء   تلفون قرار الشراء و  ومون ة علم ااهلاس الف ن اهتم  مجتمع الدرا 

وارد وذلد كما هو  ،15/3/2019 الم 1/1/2019،  ي الفترة الممتدة منأ رةك  للمنتجات ال فائية 

 (.1.3 ي الجدول )
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 . ب ا لمكان السكن األ رحسب عدد  بين  وز ع أ راد مجتمع الدرا ة  1.3:جدول 

 النسبة المئوية اوسرعدد  السكن مكان الرقم
 34.62 15804 مد)نة 1
 59.22 27031 قرية 2
 6.16 2811 مخيم 3

 %100 45646 المجموع
 

 :عينة الدراسة 3.3

 ددم   ددي محا ظددة بيددت لحددم األ ددر أربدداكمددن  مسددت لد ومسددت لكة( 385 كونددت عينددة الدرا ددة مددن )

( مسدددت لد مدددن 133مدددن م )، لوب دددة مكدددان السدددكن ال شدددوائية  ب دددا الوب يدددة ور  دددة ال يندددة  مهاختيدددار 

و م ددد  ( مسدددت لد مددن  دددكان الملدديم، 25( مسدددت لد مددن  دددكان ال ر ددة، و)227مسددكن المد نددة، و)

(  وز دع أ دراد عيندة الدرا دة 2.3، و بدين الجددول )%( مدن مجتمدع الدرا دة0.837نسدبت  )ال ينة ما 

 .ومكان ااقامة، ال م  الحاليوطبي ة ، والدخ ، والم ه  ال لمي، وال مر، الجنسحسب 
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حسدب الجدنس، وال مدر، والم هد  ال لمدي، والددخ ، وطبي دة  وز دع أ دراد عيندة الدرا دة  :2.3جدول 

 .ال م  الحالي، ومكان ااقامة

 المجموع النسبة المئوية ال دد المتغير

 369 57.7 213 ذكر الجنس
 42.3 156 أنثى

سنة 30أقل من  العمر  97 26.3 369 

سنة 39 –30  122 33.1 

سنة 49 – 40  98 26.6 

سنة فاكثر 50  52 14.1 

 369 22.2 82 اعدادي فاقل المؤهل العلمي
 43.4 160 ثانوي

 29.3 108 جامعي

 5.1 19 دراسات عليا

شيكل 1500اقل من  الدخل  74 20.1 369 

شيكل 2499 – 1500  138 37.4 

شيكل 3499 – 2500  92 24.9 

شيكل 4499 – 3500  39 10.6 

شيكل فاكثر 4500  26 7.0 

 369 41.7 154 موظف/ة طبيعة العمل الحالي
 16.8 62 عامل/ة

 6.8 25 صاحب عمل او مهنة

 19.0 70 ال اعمل

 15.7 58 اخرى

ةمكان االقام  369 34.7 128 مدينة 
 59.3 219 قرية

 6.0 22 مخيم
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 لدراسة: داة ا 4.3

المسدددتلدمة، وعلدددم األدك التربدددوق  واألدواتعلدددم عددددد مدددن الدرا دددات السدددا  ة  الباح دددة   دددد مطدددة 

المسدت لد  ا جاهدات ملدمأجد  الت ردر   ة مدنخاصد اداة ببنداء  تالمت لق  موضو  الدرا دة وأهددا  ا قامد

وقددد  كونددت أداة  ،الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي  ددي الصددناعات ال فائيددة و لثيرهددا علددم قددرار الشددراء

 :ثةثة اقسادالدرا ة  ي صور  ا الن ائية من 

  ضمن بيانات أولية عن عينة الدرا ة. القسم اوول:

المسدددت لد الفلسدددويني نحدددو المندددتج المحلدددي  دددي  ا جاهدددات  ددديس  :  ضدددمن األ ددد لة التددديالقستتتم الثتتتاني

المت لددق  موضددو   ددات السدا  ة الباح دة  مراج ددة األدك التربدوق والدراقامددت  حيدو ،الصدناعات ال فائيددة

الدرا ة وأهدا  ا و روض ا، و ي ضوء ما  م التوص  ملي  قامت ببناء ا تبانة خاصة مدن أجد  الت ردر  

  امت بتصميم م يا    د  م يا  منا ب لوبي ة الدرا ة،حيو لم    ر الباح ة علم ،  جاهاتااملم 

درا ددددة لسددددود  ، و( 2010الجر ددددرق )و احي  درا ددددة  اهددددر م دددد  الرجددددو  ل دددددد مددددن الدرا ددددات والم ددددا يس 

ودرا دة م دداد  ،(2006درا دة جدودة )و  ،(2005)نصدر درا دةو  ،(2012درا دة هدنوش )و ، (2009)

، Chrysochou(2010)(، ودرا ة 2007)  Ghani Usmaودرا ة والر ا ي والتمروطي والبل اوق، 

 كدون  وقدد، Bodea and Bacali (2011)(، ودرا دة 2013)  Bhakar and Shailjaودرا دة 

ملحق -موزعة علم ثةثة ا  اد، وذلد كما هو واضح  ي (   رة، 33الم يا   ي صور   الن ائية من )

 (.3.3، و تكون ك    د من مجموعة   رات وذلد كما هو ظاهر  ي الجدول )-(1رقم )
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ية و لثيرها علم المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائ ا جاهات :3.3جدول 

 .قرار الشراء

 عدد الفقرات االبعاد البعد

 9 يةقتصادالعوامل اال االول

 10 العوامل السيكولوجية والذهنية الثاني

 14 جودة المنتج التنافسية الثالث

 33 الدرجة الكلية

 

 :اوداةتصحيح 

بدرجددة ، متو ددوةبدرجددة ، بدرجددة كبيددرة، بدرجددة كبيددرة جددداً ) م يددا  ليكددرت اللما ددي الباح ددة ا ددتلدمت

درجدات(،  4)بدرجدة كبيدرة درجدات(،  5) بدرجدة كبيدرة جدداً ( وقد أعويت امجا ة)قليلة جداً بدرجة ، قليلة

وقددد طبددق هددفا  )درجددة واحدددة(. بدرجددة قليلددة جددداً )درجتددين(، بدرجددة قليلددة درجددات(،  3) متو ددوةبدرجددة 

  ود أداة الدرا ة.السلم اللما ي علم جميع بن

المسدت لد الفلسدويني  ا جاهدات و حد ددو ق قيمة المتو آ الحسابي، ملم   د رات أ راد ال ينة للت ر  و 

( ليكدددرت)لنتدددائج أل دددلوك الباح دددة  دددي  فسدددير ا تا دددتند، ندددتج المحلدددي  دددي الصدددناعات ال فائيدددةنحدددو الم

ود الفق محدد درجة المبحوث علم الم يدا   دي ضدوء درجدة موا  تد  أو عددد موا  تد  علدم بند اللما ي

الم يددا ، و تحدددد الدرجددة  تعودداء أوزان ملتلفددة لة ددتجا ة،  حيددو مسددتجيب المبحددوث علددم ميددزان أو 

اللما ددي )الحدددود الدددنيا ولتحد ددد طددول خةمددا الم يددا  متصدد  ر بددي متدددرج مشددتم  علددم خمددس ن دداط. 

ح ( للحصددول علددم طددول اللليددة الصددحي5ثددم  ددم   سدديم  مددن ) ،(4= 1-5 ددم حسدداك المدددى )وال ليددا(، 

   وهديوب دد ذلدد  دم مضدا ة هدف  ال يمدة ملدم أقد  قيمدة  دي الم يدا  )أو بدامدة الم يدا ،(0.80=  4/5)

وهكفا أصبح طول اللةما كما هو واضدح  دي ، الواحد الصحيح( وذلد لتحد د الحد األعلم ل ف  الللية

 (.4.3رقم ) جدول
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 طول اللةما. :4.3رقم  جدول

 الدرجة المستوى  الرقم

 منلفضة جدا 1.79 - 1وحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د  بين مذا  را 1

 منلفضة 2.59  - 1.80مذا  راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د  بين أك ر من  2

 متو وة 3.39  - 2.60مذا  راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د  بين أك ر من  3

 مر ف ة 4.19  - 3.40بين أك ر من   مذا  راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د 4

 مر ف ة جدا 5  - 4.20مذا  راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د  بين أك ر من  5
 

 صدق اوداة:

  :المحتوى صدق  -اولا 

مددن الملتصددين  ددي محكمددين   ددتةعلددم   ا ددي الدرا ددة الحاليددة   رضدد  ددم التلكددد مددن صدددق المحتددوى 

 األداة وكددان هندداك ا فدداق بيددن م علددم صددةحية  (،3.3ملحددق رقددم ) البحددو ال لمددي، وذلددد كمددا هددو  ددي

( األداة 4.3 تضمن ملحق رقدم )، و ا، حيو  م مجراء   ا الت د ةت علم   رات اا تبانةوم روئيت 

  صور  ا الن ائية.

 صدق البناء: -ثانياا 

، مع الدرجة الكليةط   رات األداة  حساك مصفو ة ار با البناء صدقومن ناحية أخرى  م التح ق من 

والتددي بينددت أن جميددع قدديم م ددامةت اار بدداط للف ددرات مددع ( 5.3جدددول )الوذلددد كمددا هددو واضددح  ددي 

وأن دا  شدترك م دًا  دي ، البنداء صددق   متع األداة  دالة محصائيًا، مما مشير ملم لك    رةالدرجة الكلية 

،  دي ضدوء امطدار عات ال فائيدةالمست لد الفلسويني نحو المندتج المحلدي  دي الصدنا ا جاهاتقيا  

 النظرق الفق بنيت األداة علم أ ا  .
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ات ر بدداط   ددر امصددفو ة ( لPearson correlationنتددائج م امدد  اار بدداط بير ددون ) :5.3جتتدول 
مددع الدرجددة الكليددة لكدد  المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي  ددي الصددناعات ال فائيددة  ا جاهددات

   د.
لعوامل السيكولوجية ا يةقتصادالعوامل اال

 والذهنية

 جودة المنتج التنافسية

الداللة  قيمة ر الرقم

 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الرقم

 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الرقم

 اإلحصائية

1 0.664** 0.000 1 0.433** 0.000 1 0.532** 0.000 

2 0.607** 0.000 2 0.775** 0.000 2 0.788** 0.000 

3 0.610** 0.000 3 0.739** 0.000 3 0.700** 0.000 

4 0.536** 0.000 4 0.771** 0.001 4 0.793** 0.000 

5 0.707** 0.000 5 0.743** 0.000 5 0.820** 0.000 

6 0.707** 0.000 6 0.590** 0.000 6 0.797** 0.000 

7 0.693** 0.000 7 0.551** 0.000 7 0.659** 0.000 

8 0.665** 0.000 8 0.763** 0.000 8 0.727** 0.000 

9 0.741** 0.000 9 0.672** 0.000 9 0.729** 0.000 

   10 0.575** 0.000 10 0.655** 0.000 

      11 0.790** 0.000 

      12 0.717** 0.000 

      13 0.596** 0.000 

      14 0.602** 0.000 

 

 لكد    ددمدع الدرجدة الكليدة يم ار باط الف رات أن جميع ق (5.3) شير الم ويات الواردة  ي الجدول 

 ا جاهدداتوأن ددا  شدترك م ددًا  دي قيددا   ملدم  متددع األداة  صددق بندداء عدالدالدة محصددائيًا، ممدا مشددير 

 دي ضدوء امطدار النظدرق الدفق المست لد الفلسدويني نحدو المندتج المحلدي  دي الصدناعات ال فائيدة 

 بنيت علم أ ا   هف  األداة.
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 :ثبات اوداة

     )كرونبدددددددداخ ألفددددددددا(  م ادلددددددددة اختبددددددددار الباح ددددددددة ا ددددددددتلدمتأجدددددددد  التلكددددددددد مددددددددن ثبددددددددات األداة  مددددددددن

(Cronbach Alpha( والجدول .)بدين ن6.3  )(كرونبداخ ألفدا) تدائج اختبدار م امد  ال بدات  ور  دة 

 علم محاور اا تبانة الملتلفة: 

 .الملتلفةالدرا ة  مجااتم  بين نتائج اختبار م ام  ال بات  ور  ة كرونباخ ألفا عل :6.3جدول 

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد الرقم

 0.833 9 يةقتصادالعوامل اال .1

 0.819 10 العوامل السيكولوجية والذهنية .2

 0.921 14 جودة المنتج التنافسية .3

 0.943 33 الدرجة الكلية

الملتلفدة  راوحدت  داة فدا لمحداور األأن قيمة م ام  ال بدات  ور  دة كرونبداخ أل (6.3 تضح من الجدول )

بينما بل ت قيمة م امد  ألفدا لل بدات الكلدي  ملم ممتازة. ( وهي قيم ثبات جيدة جدا0.92( و)0.82بين )

مدددن ر ملدددم أن األداة  متدددع بدرجدددة عاليدددة وهدددفا مشدددي( م بدددرة عدددن درجدددة عاليدددة جددددًا مدددن ال بدددات. 0.94)

  ال بات.

 مراج ددة األدك التربددوق  الباح ددةت قامدد حيددو الشددراء، قددراريس   دد :  ضددمن األ دد لة التدديلتتثالقستتم الثا

 ، و دي ضدوء مدا  دم التوصد  مليد  قامدتالمت لق  موضدو  الدرا دة وأهددا  ا و روضد اوالدرا ات السا  ة 

م يددا  منا دب لوبي ددة علدم  الباح ددة  در  حيدو لددم ، ا ددتبانة خاصدة مددن أجد  قيددا  قدرار الشددراءببنداء 

درا ددددة د.عددددوض   ددددد الرجددددو  ل ددددد مددددن الدرا ددددات والم ددددا يس م دددد   يددددا بتصددددميم م    امددددت الدرا دددة،

   رات.( 10من ) الن ائيةوقد  كون الم يا   ي صور    ،( 2010 اهراحي  ود.صالح الجر رق )
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 :اوداةتصحيح 

بدرجددة ، متو ددوةبدرجددة ، بدرجددة كبيددرة، بدرجة كبيددرة جددداً م يددا  ليكددرات اللما ددي) الباح ددة ا ددتلدمت

درجدات(،  4)بدرجدة كبيدرة درجدات(،  5) بدرجدة كبيدرة جدداً ( وقد أعويت امجا ة)قليلة جداً جة بدر ، قليلة

وقددد طبددق هددفا  )درجددة واحدددة(. بدرجددة قليلددة جددداً )درجتددين(، بدرجددة قليلددة درجددات(،  3) متو ددوةبدرجددة 

  ود أداة الدرا ة.السلم اللما ي علم جميع بن

الباح دة  تا دتند، قدرار الشدراء و حد ددة المتو دآ الحسدابي، و دق قيمدللت ر  ملم   دد رات أ دراد ال يندة و 

الفق محدد درجة المبحوث علم الم يا   ي ضوء درجة  ( اللما يليكرت)لنتائج أل لوك  ي  فسير ا

موا  تدد  أو عدددد موا  تدد  علددم بنددود الم يددا ، و تحدددد الدرجددة  تعودداء أوزان ملتلفددة لة ددتجا ة،  حيددو 

ولتحد دد طدول خةمدا أو متصد  ر بدي متددرج مشدتم  علدم خمدس ن داط.  مستجيب المبحدوث علدم ميدزان

( 5ثدددم  دددم   سددديم  مدددن ) ،(4= 1-5 دددم حسددداك المددددى )اللما دددي )الحددددود الددددنيا وال ليدددا(، الم يدددا  

وب دد ذلدد  دم مضدا ة هدف  ال يمدة ملدم أقد  قيمدة  ،(0.80=  4/5للحصول علم طول اللليدة الصدحيح )

وهكددفا ، وهددم الواحددد الصددحيح( وذلددد لتحد ددد الحددد األعلددم ل ددف  اللليددة  ددي الم يددا  )أو بدامددة الم يددا 

 (.7.3رقم ) أصبح طول اللةما كما هو واضح  ي جدول

 طول اللةما. :7.3رقم  جدول

 الدرجة المستوى  الرقم

 منلفضة جدا 1.79 - 1مذا  راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د  بين  1

 منلفضة 2.59  - 1.80ل بارة أو الب د  بين أك ر من مذا  راوحت قيمة المتو آ ل 2

 متو وة 3.39  - 2.60مذا  راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د  بين أك ر من  3

 مر ف ة 4.19  - 3.40مذا  راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د  بين أك ر من  4

 مر ف ة جدا 5  - 4.20من  مذا  راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د  بين أك ر 5
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 صدق اوداة:

  :المحتوى صدق  -اولا 

مددن الملتصددين  ددي محكمددين   ددتةعلددم   ا ددي الدرا ددة الحاليددة   رضدد المحتددوى  ددم التلكددد مددن صدددق 

 األداة وكان هناك ا فاق بين م علم صةحية  ،-(3.3)ملحق رقم -، وذلد كما هو  ي البحو ال لمي

بينما  تضمن ملحق  ،الت د ةت علم   رات اا تبانة قب  التحكيم ا، حيو  م مجراء   ا وم روئيت 

 ( األداة  صور  ا الن ائية.4.3رقم )

 صدق البناء: -ثانياا 

، ط   رات األداة مع الدرجة الكلية حساك مصفو ة ار با البناء صدقومن ناحية أخرى  م التح ق من 

ع قدديم م ددامةت اار بدداط للف ددرات مددع والتددي بينددت أن جميدد( 8.3جدددول )الوذلددد كمددا هددو واضددح  ددي 

وأن دا  شدترك م دًا  دي ، البنداء صددق   متع األداة  دالة محصائيًا، مما مشير ملم لك    رةالدرجة الكلية 

 ،  ي ضوء امطار النظرق الفق بنيت األداة علم أ ا  .قرار الشراءقيا  

قرار ات ر باط   ر امصفو ة ل (Pearson correlationنتائج م ام  اار باط بير ون ) :8.3جدول 

 مع الدرجة الكلية. الشراء

 قرار الشراء

الداللة  قيمة ر الرقم

 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الرقم

 اإلحصائية

1 0.766** 0.000 6 0.680** 0.000 

2 0.843** 0.000 7 0.772** 0.000 

3 0.793** 0.000 8 0.798** 0.000 

4 0.865** 0.001 9 0.596** 0.000 

5 0.837** 0.000 10 0.773** 0.000 
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 لكدد    دددمددع الدرجددة الكليددة أن جميددع قدديم ار بداط الف ددرات  (8.3) شدير الم ويددات الددواردة  ددي الجدددول 

قدرار الشددراء وأن دا  شدترك م دًا  دي قيدا   ملدم  متدع األداة  صددق بنداء عدالدالدة محصدائيًا، ممدا مشدير 

 ا   هف  األداة. ي ضوء امطار النظرق الفق بنيت علم أ 

 :ثبات اوداة

(. Cronbach Alphaاختبددار )كرونبدداخ ألفددا( ) الباح ددة ا ددتلدمتمددن أجدد  التلكددد مددن ثبددات األداة 

وهددفا ( م بددرة عددن درجددة عاليددة جدددًا مددن ال بددات. 0.92بل ددت قيمددة م امدد  ألفددا لل بددات الكلددي ) حيددو

  من ال بات.ر ملم أن األداة  متع بدرجة عالية مشي

 اَءات تطبيق الدراسة:ِإجر  5.3

 المست لكين الفلسوينيين   ي محا ظة بيت لحم. أ ر ال ياد  حصر مجتمع الدرا ة والمتم    ي 

    علم مجموعة من األدوات المستلدمة  ي م   هف  الدرا ة الباح ةبناء أداة الدرا ة   د اطة 

و المندتج المحلدي  دي المسدت لد الفلسدويني نحد ا جاهداتواألدك التربوق الدفق  حدو  دي موضدو  

 .الصناعات ال فائية و لثيرها علم قرار الشراء

   .م التلكد من صدق أداة الدرا ة من خةل عرض ا علم مجموعة من المحكمين  

 ل دداد ااول مددن ا ددي الفصدد  ، المسددت لكين الفلسددوينيينالدرا ددة علددم  اة بتوبيددق أد الباح ددة تقامدد

 ة المبحددوثينسدداعدمالت ليمددات وامرهددادات الكا يددة ل ة مددزود أداة كدد   توكاندد (.د2019الدرا ددي )

 علم كيفية امجا ة عن الف رات.

  دخال ا للحا وك. اماأرقالصالحة ام تبانات  م م عواء  متسلسلة وإعدادها م 

 يةجتماعالرزد امحصائية لل لود اا برنامج الباح ة ا تلدمت (SPSS ) لتحلي  البيانات وا تلراج

 النتائج.
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 :ات الدراسةمتغير  6.3

 :الديمغرافية المستقلة المتغيرات 1.6.3

 (.الجنس، وال مر، والم ه  ال لمي، والدخ ، وطبي ة ال م  الحالي، ومكان ااقامة)

 :المستقل المتغير 2.6.3

 المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية ا جاهات

 التابع: المتغير 2.6.3

  قرار الشراء

  :لم الجة اإلحصائيةا 7.3

و م ا تلداد امحصاء الوصفي لحساك المتو وات  ، مت الم الجة امحصائية الةزمة للبيانات

أداة الحسابية واألعداد والنسب الم و ة، واانحرا ات الم يار ة لدى أ راد ال ينة وا تجا ا  م علم 

طر ق ااختبارات عن  (α) ≤0.05 وقد  حصت  رضيات الدرا ة عند المستوى الدرا ة، 

 One Way(، واختبار  حلي  التبا ن األحادق )T-Test)( ت)امحصائية التالية اختبار 

Analysis Of Variance ANOVA ) و( اختبارLSD) ،وم ام  ال بات كرونباخ ألفا ( 

Cronbach alpha )  وم ام  اار باط بير ون ،   (Pearson correlation ) واختبار امنحدار

 (.SPSSية )جتماعلل لود ااالمحو ب  ا تلداد برنامج الرزد امحصائية  وذلد المت دد
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 اليصل الرابع

 نتائأ الدراسة

 تضددمن هددفا الفصدد  عرضددًا كددامًة ومفصددًة لنتددائج الدرا ددة، وذلددد لإلجا ددة عددن  سدداؤات الدرا ددة 

 .لتح ق من صحة  رضيا  ااو 

  :نتائأ الدراسة 1.4

 ؤال اوول:. نتائأ الس1.1.4
 ؟المستهلك اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية اتجاهاتما 

 هددملإلجا ددة عددن  دد ال الدرا ددة األول  ددم ا ددتلراج المتو ددوات الحسددابية واانحرا ددات الم يار ددة ا

المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلدددي  ددي الصددناعات ال فائيددة علددم الدرجددة الكليدددة  ا جاهددات

 (.1.4، وذلد كما هو واضح  ي الجدول )ي اا  اد األخرى مر بة حسب أهميت اوباق

 

 

 



87 
 

المسدددت لد الفلسدددويني نحدددو   جاهددداتاالمتو دددوات الحسدددابية واانحرا دددات الم يار دددة  :1.4جتتتدول 

 .المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية

المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلدي  دي الصدناعات  ا جاهاتأهم ( أن 1.4 تضح من الجدول )

( م بددرا عددن درجددة مر ف ددة، 3.72(  متو ددآ حسددابي )مةقتصددادال وامدد  اا م لددت  ددي   ددد )ال فائيددة 

( بدرجدة ال وامد  السديكولوجية والفهنيدة(، وجداء  دي المر بدة ال انيدة   دد )74.4وبنسبة م و ة م دراها )

جددودة (، بينمددا جدداء   ددد )66.3(، وبنسددبة م و ددة م دددراها )3.31حسددابي قدددر  )متو ددوة، وبمتو ددآ 

( وبنسددبة م و ددة م دددراها 3.13(  ددي المر بددة ال ال ددة واألخيددرة  متو ددآ حسددابي قدددر  )المنددتج التنا سددية

المسدت لد الفلسدويني   جاهداتاأمدا علدم مسدتوى الدرجدة الكليدة  ،متو دوةعدن درجدة  ة( م بر 62.5)

  د جاءت بدرجة متو وة، حيدو بلدع المتو دآ الحسدابي المحلي  ي الصناعات ال فائية نحو المنتج 

 .(67.7( وبنسبة م و ة م دراها )0.65( مع انحرا  م يارق قدر  )3.39ل ف  الدرجة )

 :التيةانبثق عن السؤال اوول اوسئلة اليرعية وقد 

 اوول: اليرعي نتائأ السؤال 1.1.1.4

المستتتهلك اليلستتطيني نحتتو المنتتتأ المحلتتي فتتي  اتجاهتتاتية التتتي تتتؤثر فتتي ادقتصتتالمتغيتترات المتتا 

 الصناعات الغذائية؟

ندتج المحلدي  دي المست لد الفلسويني نحو الم ا جاهاتمة التي   ثر  ي قتصادالمت يرات اااهم لم ر ة 

 ة ة والنسب الم و المتو وات الحسابية واانحرا ات الم يار  ج ا تلرا قامت الباح ة الصناعات ال فائية

 (.2.4والدرجات لك    رة. و يما  لي عرض لنتائج الس ال الفرعي األول  ي الجدول رقم )

المتوسط  العدد المجال الرقم 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

ئويةالم  

 الدرجة

 مرتفعة  74.35 0.67 3.72 369 يةقتصادالعوامل اال األول

 متوسطة 66.29 0.74 3.31 369 العوامل السيكولوجية والذهنية   الثاني

 متوسطة 62.51 0.77 3.13 369 جودة المنتج التنافسية الثالث

 متوسطة 67.72 0.65 3.39 369 الدرجة الكلية
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المسددت لد الفلسددويني نحددو  ا جاهدداتمة التددي  دد ثر  ددي قتصددادالمت يددرات اااهددم   بددين :2.4جتتدول رقتتم 

                     .نتج المحلي  ي الصناعات ال فائيةالم

 اتجاهاتية التي تؤثر في قتصادات االالمتغير الرقم

 المستهلك الفلسطيني 

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 الدرجة

إرتفاع مستوى الدخل يؤثر على توجه المستهلك  1

 نحو المنتجات الغذائية المحلية.
 مرتفعة 69.21 1.10 3.46 369

لع كم السيزيد من مستوى الدخل  إرتفاع 2

والمنتجات المحلية التي يقرر المستهلك الحصول 

 عليها .

369 3.42 1.08 
 مرتفعة 68.40

نوعية السلع يؤثر في مستوى الدخل  إرتفاع 3

المستهلك الحصول يقرر والمنتجات المحلية التي 

 عليها.

369 3.92 1.02 
 مرتفعة 78.48

الفائض من الدخل في شراء  استهالكيتم  4

 ية المحلية.المنتجات الغذائ
 متوسطة 56.21 1.12 2.81 369

المفروضة من قبل الدولة  الضرائب إنخفاض 5

 يزيد منعلى بعض المنتجات الغذائية المحلية  

 توجه المستهلك للمنتج الوطني.

369 4.06 0.99 
 مرتفعة 81.19

اإلعفاءات التي تقدمها الدولة على بعض أنواع  6

تؤدي إلى ة السلع والمنتجات الغذائية المحلي

 توجه المستهلك نحو المنتج الوطني .

369 3.97 0.94 
 مرتفعة 79.46

 ةالوطني اتاد توجه المستهلك نحو المنتجديز 7

أسعارها مقارنة بالمنتجات بإنخفاض مستويات 

 األجنبية.

369 4.04 0.98 
 مرتفعة 80.70

توجه المستهلك للمنتجات الغذائية المحلية  ادديز 8

 العدد الكبير.ذات  األسرفي 
 مرتفعة 79.40 0.96 3.97 369

المحلية يجعل المستهلك  منتجاتال إن توفر 9

 ها.استهالكيتوجه نحو 
 مرتفعة 76.10 0.95 3.80 369

ية التي تؤثر قتصادلمتغيرات االلالدرجة الكلية 

 المستهلك الفلسطيني  اتجاهاتفي 
369 3.72 0.67 

 مرتفعة  74.35

المسددت لد  ا جاهدداتمة التددي  دد ثر  ددي قتصددادالمت يددرات ااأن أهددم  (2.4)ول  تضددح مددن بيانددات الجددد

 والتددي  ددنو علددم  (5رقدم ) م لدت  ددي الف ددرة  الفلسدويني نحددو المنددتج المحلدي  ددي الصددناعات ال فائيددة

منلفاض الضرائب المفروضة من قب  الدولة علم   ا المنتجات ال فائية المحلية   ز دد مدن  وجد  )

( م بدددرة عدددن درجدددة 4.06( والتدددي حصدددلت علدددم أعلدددم متو دددآ حسدددابي )ج الدددوطنيالمسدددت لد للمندددت

 ةالوطنيدددد ات ددددزداد  وجدددد  المسددددت لد نحددددو المنتجدددد) ( والتددددي  ددددنو7رقددددم ) ،  لي ددددا الف ددددرةجددددداً  مر ف ددددة

( 4.04(  ي التر يب ال اني  متو آ حسابي ) تنلفاض مستو ات أ  ارها م ارنة  المنتجات األجنبية
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 دزداد  وجد  المسدت لد للمنتجدات )والتدي  دنو  (8رقدم ) جاءت الف درةو  ة أمضا، م برة عن درجة مر ف

( م بددرة 3.97(  ددي التر يددب ال الددو  متو ددآ حسددابي )ذات ال دددد الكبيددر األ ددرال فائيددة المحليددة  ددي 

الفدائا مدن الددخ   ا دت ةك دتم )والتدي  دنو  (4) ، بينمدا جداءت الف درة رقدمكدفلد عن درجة مر ف ة

( م بدرة عدن درجددة 2.81(  دي التر يددب األخيدر  متو دآ حسددابي)تجدات ال فائيددة المحليدة دي هدراء المن

 متو وة.

 لفيا الضدرائب علدم أصدنا  م يندة مدن المنتجدات ال فائيدة المحليدة م تبدر و مكن  فسير ذلد  لن 

قددددرار هددددراءها،  امضددددا ة ملددددم أن منلفدددداض ا دددد ار  ا لدددداذعامدددد  مشددددجع للمسددددت لد للتوجدددد  نحوهددددا و 

المحليدة م ارندة  األجنبيدة  ز دد مدن  وجد  المسدت لد نحدو هدراءها وذلدد ألن السد ر مدن أهدم  المنتجات

ال وامددد  المكوندددة للسدددلوك الشدددرائي للمسدددت لد،  حيدددو أن المسدددت لد لدمددد  درجدددة حسا دددية عاليدددة نحدددو 

 ا، و مكدن ا دت ةكنحدو هدراءها و  وج د   نلفاض محدث  ي أ  ار المنتجات   دق ملدمالس ر  لق م

الفدددائا مدددن الددددخ   دددي هدددراء المنتجدددات المحليدددة علدددم أقددد  متو دددآ  ا دددت ةكحصدددول   دددرة  فسدددير 

ية  ددي حددال  ددو ر  ددائا مددن  ددرائيلامحسددابي ملددم أن المسددت لد قددد  توجدد  نحددو المنتجددات األجنبيددة و 

 الدخ  لدم  وذلد ممتةك  صورة ممجابية عن ا.

 :الثاني اليرعي نتائأ السؤال 2.1.1.4

المستهلك اليلستطيني نحتو المنتتأ المحلتي  اتجاهاتالتي تؤثر في  لوجية والذهنيةال وامل السيكو ما 

 في الصناعات الغذائية؟

المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج  ا جاهدداتال وامدد  السدديكولوجية والفهنيددة التددي  دد ثر  ددي اهددم لم ر ددة 

اانحرا ددات الم يار ددة المتو ددوات الحسددابية و  ج ا ددتلرا قامددت الباح ددة المحلددي  ددي الصددناعات ال فائيددة

 ددي الجدددول رقددم  ال ددانيوالدددرجات لكدد    ددرة. و يمددا  لددي عددرض لنتددائج السدد ال الفرعددي  ةوالنسددب الم و دد

(3.4.) 
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المسدت لد الفلسدويني  ا جاهداتال وامد  السديكولوجية والفهنيدة التدي  د ثر  دي اهم   بين :3.4جدول رقم 

                     .نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية

العوامل السيكولوجية والذهنية التي تؤثر في  الرقم

 المستهلك الفلسطيني اتجاهات

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 الدرجة

للمنتجات المحلية قراري الشرائي  يرتبط 1

 لقيمة السلعة وجودتها. يبتقدير
 مرتفعة جدا   85.69 0.89 4.28 369

المنتجات المحلية تتميز بالتنوع و تلبي أرى أن  2

 ورغباتي. احتياجاتي
 متوسطة 63.79 0.98 3.19 369

تمكنت الصناعات الغذائية المحلية من توفير  3

 البدائل المحلية للمنتجات األجنبية.
 متوسطة 63.47 1.00 3.17 369

أعتقد أن المنتجات الغذائية المحلية تصنع وفقاً  4

  ومتطلبات المستهلك .حتياجات إل
 متوسطة 62.76 0.95 3.14 369

أرى ان المنتجات المحلية أكثر تحقيق لحاجاتي  5

 ورغباتي من المنتجات األجنبية.
 متوسطة 58.10 0.99 2.91 369

شرائي للمنتجات المحلية بدرجة  يرتبط قرار 6

 وتجربتي لها.  معرفتي
 مرتفعة 80.00 0.96 4.00 369

تراعي متطلباتي تجات المحلية أرى أن المن 7

أكثر مما يدفعني لشرائها وتفضيلها  وتوقعاتي

 على المنتجات األجنبية.

369 3.12 1.22 
 متوسطة 62.44

 متوسطة 64.55 1.01 3.23 369 صورة إيجابية عن المنتجات المحلية. أمتلك 8

اإلنطباعات اإليجابية لألصدقاء وأفراد العائلة  9

رائي للمنتجات المحلية تؤثر على سلوكي الش

 إيجابياً.

369 3.65 1.11 
 مرتفعة 72.95

 ال أمتلك صورة إيجابية عن المنتجات األجنبية، 10

 مما ال يشجعني على شرائها.
 منخفضة 49.16 1.24 2.46 369

لعوامل السيكولوجية والذهنية لالدرجة الكلية 

 المستهلك الفلسطيني  اتجاهاتالتي تؤثر في 
369 3.31 0.74 

 متوسطة 66.29

 ا جاهددداتال وامددد  السددديكولوجية والفهنيدددة التدددي  ددد ثر  دددي أن أهدددم  (3.4) تضدددح مدددن بياندددات الجددددول 

والتددي  (1رقددم )  م لددت  ددي الف ددرةالمسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي  ددي الصددناعات ال فائيددة 

( والتددي حصددلت وجود  ددا  ددر بآ قددرارق الشددرائي للمنتجددات المحليددة بت ددد رق ل يمددة السددل ة) ددنو علددم 

 ( والتدي  دنو6رقدم ) ،  لي دا الف درةجدداً  ( م بدرة عدن درجدة مر ف دة4.28علم أعلم متو دآ حسدابي )

(  دددي التر يدددب ال ددداني  متو دددآ  دددر بآ قدددرار هدددرائي للمنتجدددات المحليدددة بدرجدددة م ر تدددي و جربتدددي ل دددا)

امنوباعات اممجابية )نو والتي   (9رقم ) جاءت الف رةو ، ( م برة عن درجة مر ف ة4.00حسابي )

(  ددي التر يددب ال الددو شددرائي للمنتجددات المحليددة ممجابيدداً لأصدددقاء وأ ددراد ال ائلددة  دد ثر علددم  ددلوكي ال
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والتدي  دنو  (10) ، بينمدا جداءت الف درة رقدمكدفلد ( م برة عدن درجدة مر ف دة3.65 متو آ حسابي )

(  دي التر يدب األخيدر  ني علدم هدرائ اا أمتلد صورة ممجابية عدن المنتجدات األجنبيدة، ممدا ا مشدج)

 .منلفضةدرجة ( م برة عن 2.46 متو آ حسابي)

المست لد نحو المنتج المحلي  تم    ي  ا جاهات حيو أن أهم ال وام  السيكولوجية التي   ثر علم 

و  ددود ذلددد ملددم أن جددودة وقددد   ددد ر  ل ميدد  السددل ة وجود  ددا  حيددو جدداءت  ددلعلم متو ددآ حسددابي، 

ال درار الشدرائي،  حيدو أن المسدت لد م دود   مد  م ارندات بدين  ا لداذشك  م يار أ ا ي عند المنتج  

 ت لددق  االمنددتج األ ضدد  مددن حيددو الجددودة، أمددا  يمدد ختيددارالمنتجددات المتاحددة والمتددو رة  ددي السددوق ا

ة  دي ذهنية ممجابية عن المنتجات األجنبي لد   د جاءت   رة ا أمتلد صورة  الصورة الفهنية للمست 

وقددد م دود ذلددد ملددم أن المسددت لد الفلسددويني لدمدد  منوباعددات  ،التر يدب األخيددر وبلقدد  متو ددآ حسددابي

نتجددات األجنبيددة نا جددة عددن  جربت ددا او نتيجددة امنوباعددات اممجابيددة عن ددا لدددى أ ددراد ممجابيددة عددن الم

 او األصدقاء. األ رة

 :الثالث اليرعي نتائأ السؤال 3.1.1.4

نتتتأ المستتتهلك اليلستتطيني نحتتو الم اتجاهتتاتالتتتي تتتؤثر فتتي  نتتتأ التنافستتيةجتتودة الم خصتتائص متتا

 ؟المحلي في الصناعات الغذائية

المسدت لد الفلسدويني نحدو المندتج  ا جاهداتخصائو جودة المنتج التنا سية التي  د ثر  دي اهم لم ر ة 

نحرا ددات الم يار ددة المتو ددوات الحسددابية واا ج ا ددتلرا قامددت الباح ددة المحلددي  ددي الصددناعات ال فائيددة

 ددي الجدددول رقددم  ال الددووالدددرجات لكدد    ددرة. و يمددا  لددي عددرض لنتددائج السدد ال الفرعددي  ةوالنسددب الم و دد

(4.4.) 
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المسددددت لد  ا جاهدددداتخصددددائو جددددودة المنددددتج التنا سددددية التددددي  دددد ثر  ددددي اهددددم   بددددين :4.4جتتتتدول رقتتتتم 

                     .الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية

المتوسط  العدد خصائص جودة المنتج التنافسية  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 الدرجة

ها وذلك من أهتم بجودة المنتجات المحلية التي أحتاج 1

 فضل سلعة من حيث الجودة .أخالل عملية البحث عن 
 مرتفعة  83.69 0.97 4.18 369

2  ً ة في الجودة بين المنتج المحلي كبير ال أرى فروقا

 المنتج المحلي دائماً.  ختيارالوالمستورد مما يدفعني 
 متوسطة 55.77 1.08 2.79 369

لست بحاجة ألن أقوم بعمل مقارنات من حيث الجودة  3

بين السلع المحلية واألجنبية قبل عملية الشراء 

 لتأكدي من جودة المنتج الوطني.

369 2.69 1.17 
 سطةمتو 53.82

 متوسطة 67.86 1.11 3.39 369 .الوطنيأثق بشهادة الجودة الممنوحة للمنتج  4

ً ألنها  5 أفضل شراء السلع الغذائية المنتجة محليا

 حاصلة على شهادة الجودة المحلية ومراقبة جيداً.
 متوسطة 67.59 1.04 3.38 369

ً ألنها  6 أفضل شراء السلع الغذائية المنتجة محليا

 شهادة الجودة العالمية. حاصلة على
 متوسطة 67.32 1.07 3.37 369

ي ختيارالنوعية والجودة هي المعيار األساسي ال 7

 للمنتجات المحلية وهي متحققة فعالً.
 متوسطة 66.45 1.05 3.32 369

أعتبر أن المنتجات والسلع المحلية لديها مظهر  8

 وتصميم أفضل من المنتجات األجنبية.
 متوسطة 53.93 1.06 2.70 369

أثق بتاريخ بداية ونهاية صالحية السلع المحلية  9

 المكتوب على العبوة.
 متوسطة 64.23 1.04 3.21 369

السلع المحلية حتى لو كان سعرها  استهالكأفضل  10

 أعلى من مثيالتها من المنتجات األجنبية.
 منخفضة  49.86 1.19 2.49 369

وفر في السوق وهذا أرى أن المنتجات المحلية أكثر ت 11

 قرار شرائها وتفضيلها. تخاذما يدفعني  ال
 متوسطة 63.25 0.98 3.16 369

صاحب المتجر يروج للمنتجات المحلية ويحاول  12

 إقناعي بشرائها لثقته بها.
 متوسطة 57.51 1.13 2.88 369

أشتري المنتجات المحلية لإلستفادة من جوائزها  13

 تقدمها.والهدايا والكوبونات التي 
 متوسطة 59.73 1.34 2.99 369

إقامة المعارض التي يتم فيها إبراز مزايا السلع  14

والمنتجات المحلية المنتجة تؤثر بشكل إيجابي على 

 قرار شرائي.

369 3.21 1.17 
 متوسطة 64.12

 متوسطة 62.51 0.77 3.13 369 خصائص جودة المنتج التنافسية الدرجة الكلية ل 

 ا جاهداتخصدائو جدودة المندتج التنا سدية التدي  د ثر  دي أن أهدم  (4.4)ندات الجددول  تضح من بيا

والتددي  (1رقددم )  م لددت  ددي الف ددرة المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي  ددي الصددناعات ال فائيددة

أهدتم  جدودة المنتجدات المحليدة التدي أحتاج دا وذلدد مدن خدةل عمليدة البحدو عدن أ ضد  ) نو علم 

، مر ف دة( م برة عدن درجدة 4.18( والتي حصلت علم أعلم متو آ حسابي )الجودة ل ة من حيو 
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(  دي التر يدب ال داني أثق  ش ادة الجدودة الممنوحدة للمندتج الدوطني) ( والتي  نو4ات رقم ) لي ا الف ر 

أ ضدد  )والتددي  ددنو  (5رقددم ) جدداءت الف ددرةو ، متو ددوة( م بددرة عددن درجددة 3.39 متو ددآ حسددابي )

(  دددي ائيدددة المنتجدددة محليدددًا ألن دددا حاصدددلة علدددم هددد ادة الجدددودة المحليدددة ومراقبدددة جيدددداً هدددراء السدددلع ال ف

 ، بينمددا جدداءت الف ددرة رقددمكددفلد متو ددوة( م بددرة عددن درجددة 3.38التر يددب ال الددو  متو ددآ حسددابي )

السدددلع المحليدددة حتدددم لدددو كدددان  ددد رها أعلدددم مدددن م ية  دددا مدددن  ا دددت ةكأ ضددد  )والتدددي  دددنو  (10)

 .منلفضة( م برة عن درجة 2.49(  ي التر يب األخير  متو آ حسابي)المنتجات األجنبية

جدداءت   ددرة أهددتم  جددودة المنتجددات المحليددة التددي أحتاج ددا وذلددد مددن خددةل عمليددة البحددو عددن أ ضدد  

 ل ة من حيو الجودة بدرجة مر ف ة وبلعلم متو آ حسابي كلهم خصائو الجودة التي   ثر علم 

ملددم أن المسددت لد   ددد  مددن وراء هددراء  للسددلع واللدددمات مهددبا  و  ددود ذلددد  ،المسددت لد ا جاهددات

حاجا   ور با   و ح يق أقصم منف ة، وذلد لن مكون ما من خةل الحصول علم أ ض   ل ة مدن 

السلع المحلية حتم لو كان   رها أعلم من م ية  ا مدن  ا ت ةكحيو الجودة، وجاءت   رة أ ض  

وذلد ألن المست لد  بحو عن السل ة  ،وبلق  متو آ حسابي األخيرالمنتجات األجنبية  ي التر يب 

وبلق  األ  ار،  حيو مفض  هراء المنتج ذو الس ر األق  والفق مح ق لد   األ ض  من حيو الجودة

 نفس المنف ة.

 نتائأ السؤال الثاني: 2.1.4

المستهلك  تاتجاها في متوسطات (α) ≤0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى هل 

الجتنس، وال متر، والمؤهتل ) اتت تزى لمتغيتر اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية 

 (؟ال لمي، والدخل، وطبي ة ال مل الحالي، ومكان القامة

 ( و يما  لي نتائج  حص ا:6-1وانب ق عن هفا الس ال الفرضيات الصفر ة )
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 نتائأ اليرضية اوولى:. 1.2.1.4

المستتهلك  اتجاهاتفي متوسطات  (α) ≤0.05د فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى توج ل

 اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية ت زى لمتغير الجنس.

كمدددا هدددو واضدددح  دددي  ،(t-test) ت اختبدددار الباح دددة ا دددتلدمت ال انيدددةمدددن صدددحة الفرضدددية للتح دددق 

  .(5.4الجدول رقم )

المسدت لد   جاهداتاالكليدة المتو وات الحسابية  للفروق  ي (t-test) ت ج اختبارنتائ :5.4جدول 

 . ب ا لمت ير الجنس الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية

 المتغير

 

المتوسط  ال دد الجنس
 الحسابي

النحراف 
 الم ياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الدللة 
 اإلحصائية

يةقتصادال وامل ال  0.975- 0.67 3.69 213 ذكر 

 

367 

 

0.330 

 0.67 3.76 156  نثى 

 1.261- 0.72 3.27 213 ذكر ال وامل السيكولوجية والذهنية

 
367 

0.208 

 0.76 3.37 156  نثى 

 2.386- 0.81 3.04 213 ذكر جودة المنتأ التنافسية

 
367 

0.018* 

 0.71 3.24 156  نثى 

 0.65 3.34 213 ذكر كليةالدرجة ال

-1.764 367 0.079 
 0.64 3.46 156  نثى

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 دددي  (α) ≤0.05المسدددتوى   وجدددد  دددروق ذات دالدددة محصدددائية عندددد اانددد   (5.4)مدددن الجددددول  تبدددين 

  دزى لمت يدر المست لد الفلسدويني نحدو المندتج المحلدي  دي الصدناعات ال فائيدة  ا جاهات متو وات

( حيدو  بدين جدودة المندتج التنا سدية  دد ) ءعلم الدرجة الكلية أو  اقي اا  اد األخرى  ا دت نا الجنس
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  جاهداتاعلدم الدرجدة الكليدة حسدابي اذ بلدع المتو دآ ال وجود  روق علم هفا الب دد لصدالح اانداث،

(، بينمددا بلددع 3.34لدددى الددفكور ) المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي  ددي الصددناعات ال فائيددة

( عندد مسدتوى -1.764(، كمدا  بدين أن قيمدة )ت( المحسدوبة )3.46المتو آ الحسابي لدى امناث )

الفرضدية الصدفر ة  قبدولوبنداء عليد   دم (، وذلد كما هو واضدح  دي الجددول السدابق. 0.079الدالة )

 .(جودة المنتج التنا سية  د ) ءااولم علم الدرجة الكلية وباقي اا  اد األخرى  ا ت نا

و س م مهبا   األ رةوقد م ود ذلد ملم أن المست لد  واء ذكر او أن م مكون متلف قرار الشاء  ي 

د الجددودة قددد م ددود ذلددد ملددم أن امندداث أك ددر حاجا دد ، ولكددن الفددروق لصددالح امندداث  يمددا  ت لددق بب دد

 م تلدامًا و جربة للمنتجات ال فائية، وبالتالي أك ر حسا ية ل نصر الجودة من الفكور.

 :الثانيةنتائأ اليرضية . 2.2.1.4

المستتهلك  اتجاهتات في متوستطات (α) ≤0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى  ل

 .ال مرت زى لمتغير لمحلي في الصناعات الغذائية اليلسطيني نحو المنتأ ا

  جاهاتاالمتو وات الحسابية واانحرا ات الم يار ة   م ا تلراج ال انية من صحة الفرضيةللتح ق 

وذلدد كمدا هدو  ،ال مدرلمت يدر   ب دا المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلدي  دي الصدناعات ال فائيدة

 (.6.4واضح  ي الجدول )
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المسدددت لد الفلسدددويني نحدددو   جاهددداتاواانحرا دددات الم يار دددة  ،المتو دددوات الحسدددابية :6.4ل جتتتدو

 .ال مر  زى لمت ير المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية 

المتوسط  ال دد ال مر المتغير

 الحسابي

النحراف 

 الم ياري 

يةقتصادال وامل ال سنة 30أقل من    97 3.70 0.69 

سنة 39 –30  122 3.66 0.67 

سنة 49 – 40  98 3.74 0.66 

سنة فاكثر 50  52 3.85 0.61 

سنة 30أقل من  ال وامل السيكولوجية والذهنية  97 3.28 0.68 

سنة 39 –30  122 3.27 0.88 

سنة 49 – 40  98 3.34 0.66 

سنة فاكثر 50  52 3.44 0.60 

سنة 30أقل من  جودة المنتأ التنافسية  97 3.04 0.78 

سنة 39 –30  122 3.08 0.79 

سنة 49 – 40  98 3.22 0.76 

سنة فاكثر 50  52 3.22 0.75 

سنة 30أقل من  الدرجة الكلية  97 3.34 0.64 

سنة 39 –30  122 3.34 0.70 

سنة 49 – 40  98 3.43 0.62 

سنة فاكثر 50  52 3.50 0.58 

المسددت لد الفلسددويني نحدددو  اتا جاهددات درجدد اتمتو ددو  دددي   ددارك( وجددود 6.4 تضددح مددن الجدددول )

. ولفحدو الفرضدية  دم علم اختة  اعمدارهم ال مرلمت ير  المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية  ب ا

 .(7.4الجدول )ا تلراج نتائج  حلي  التبا ن األحادق كما هو وارد  ي 
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( للفروق  ي One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار  حلي  التبا ن األحادق :7.4دول ج

 .ال مرلمت ير   ب االمست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية  ا جاهات

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 دددي  (α) ≤0.05 دددروق ذات دالدددة محصدددائية عندددد المسدددتوى ( انددد  ا  وجدددد 7.4) تضدددح مدددن الجددددول 

لمت يدددر  المسدددت لد الفلسدددويني نحدددو المندددتج المحلدددي  دددي الصدددناعات ال فائيدددة  ب دددا ا جاهدددات متو دددوات

رجة الكلية او  اقي اا  اد ااخرى، حيو بل ت قيمة ) ( المحسدوبة علدم الدرجدة  واء علم الد ال مر

 دددعو ملددم قبددول الفرضددية الصددفر ة ال انيددة علددم وهددفا ، (0.334( عنددد مسددتوى الدالددة )1.138الكليددة )

 .الدرجة الكلية وباقي اا  اد ااخرى 

تلفة مس ون مهبا  حاجا  م من هراء وقد م ود ذلد ملم أن جميع المست لكين من الف ات ال مر ة المل

  م نحو المنتج المحلي وأعمارهم.ا جاها المنتجات ال فائية وا  وجد مختة   ي 

 

 مصدر التبا)ن المتغير
مجموع 
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرب ات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

يةقتصادال وامل ال  
 0.467 3 1.400 بين المجموعات

1.050 

 

0.371 

 
 4450. 365 162.299 داخل المجموعات

 368 163.699 المجموع 

 ال وامل السيكولوجية والذهنية
 405. 3 1.216 بين المجموعات

0.744 

 

0.526 

 
 0.545 365 198.864 داخل المجموعات

 368 200.081 المجموع 

 جودة المنتأ التنافسية

 0.770 3 2.311 بين المجموعات
1.287 

 

0.279 

 
 0.599 365 218.526 داخل المجموعات

 368 220.837 المجموع 

 الدرجة الكلية
 0.476 3 1.429 بين المجموعات

1.138 

 

0.334 

 
 0.419 365 152.806 داخل المجموعات

 368 154.235 المجموع 
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 نتائأ اليرضية الثالثة:. 3.2.1.4

المستتهلك  اتجاهتات في متوستطات (α) ≤0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى  ل

 .المؤهل ال لميت زى لمتغير صناعات الغذائية اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في ال

  جاهاتاالمتو وات الحسابية واانحرا ات الم يار ة   م ا تلراج ال ال ة من صحة الفرضيةللتح ق 

وذلدد  ،الم هد  ال لمديلمت يدر   ب دا المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  دي الصدناعات ال فائيدة

 (.8.4كما هو واضح  ي الجدول )

المسدددت لد الفلسدددويني نحدددو   جاهددداتاواانحرا دددات الم يار دددة  ،المتو دددوات الحسدددابية: 8.4ل جتتتدو

 .الم ه  ال لميالمنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية   زى لمت ير 

المتوسط  ال دد الم ه  ال لمي المتغير

 الحسابي

النحراف 

 الم ياري 

يةقتصادال وامل ال  0.69 3.74 82 اعدادي فاقل 

يثانو  160 3.70 0.62 

 0.71 3.74 108 جامعي

 0.69 3.63 19 دراسات عليا

 0.79 3.33 82 اعدادي فاقل ال وامل السيكولوجية والذهنية

 0.72 3.31 160 ثانوي

 0.74 3.34 108 جامعي

 0.68 3.09 19 دراسات عليا

 0.83 3.13 82 اعدادي فاقل جودة المنتأ التنافسية

 0.74 3.08 160 ثانوي

 0.80 3.22 108 جامعي

 0.62 2.98 19 دراسات عليا

 0.70 3.40 82 اعدادي فاقل الدرجة الكلية

 0.60 3.36 160 ثانوي

 0.68 3.44 108 جامعي

 0.61 3.23 19 دراسات عليا
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المسددت لد الفلسددويني نحدددو  ا جاهددات( وجددود   ددارك  دددي متو ددوات درجددات 8.4 تضددح مددن الجدددول )

. مدد هة  م ال لميددةعلددم اخددتة  الم هدد  ال لمددي لمت يددر  محلددي  ددي الصددناعات ال فائيددة  ب دداالمنددتج ال

 .(9.4الجدول )ولفحو الفرضية  م ا تلراج نتائج  حلي  التبا ن األحادق كما هو وارد  ي 

( للفروق  ي One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار  حلي  التبا ن األحادق :9.4دول ج

 .الم ه  ال لميلمت ير   ب االمست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية  ا جاهات

 المتغير
 

مجموع  مصدر التبا)ن
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرب ات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

يةقتصادال وامل ال  0.098 3 0.295 بين المجموعات 
0.220 

 

0.883 

 
 4480. 365 163.404 مجموعاتداخل ال

 368 163.699 المجموع 

 0.363 3 1.088 بين المجموعات ال وامل السيكولوجية والذهنية
0.665 

 

0.574 

 
 0.545 365 198.993 داخل المجموعات

 368 200.081 المجموع 

 0.619 3 1.856 بين المجموعات جودة المنتأ التنافسية
1.031 

 

0.379 

 
 0.600 365 218.981 داخل المجموعات

 368 220.837 المجموع 

 0.272 3 0.815 بين المجموعات الدرجة الكلية
0.647 

 

0.586 

 
 0.420 365 153.420 داخل المجموعات

 368 154.235 المجموع 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 دددي  (α) ≤0.05انددد  ا  وجدددد  دددروق ذات دالدددة محصدددائية عندددد المسدددتوى  (9.4) تضدددح مدددن الجددددول 

لمت يدددر  المسدددت لد الفلسدددويني نحدددو المندددتج المحلدددي  دددي الصدددناعات ال فائيدددة  ب دددا ا جاهددداتمتو دددوات 

كليددة او  دداقي اا  دداد ااخددرى، حيددو بل ددت قيمددة ) ( المحسددوبة  ددواء علددم الدرجددة ال الم هدد  ال لمددي

وهدفا  دددعو ملددم قبددول الفرضددية الصددفر ة (، 0.586( عنددد مسددتوى الدالددة )0.647علدم الدرجددة الكليددة )

 ال ال ة علم الدرجة الكلية وباقي اا  اد ااخرى.
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 م مت اربة نحو ا جاها كة  ج   وقد م ود ذلد ملم أن عدد من المست لكين قد ممتلكون قيم وث ا ة مشتر 

 المنتج المحلي.

 نتائأ اليرضية الراب ة:. 4.2.1.4

المستتهلك  اتجاهتات في متوستطات (α) ≤0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى  ل
 .مستوى الدخلت زى لمتغير اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية 

  جاهاتاالمتو وات الحسابية واانحرا ات الم يار ة   م ا تلراج را  ةال من صحة الفرضيةللتح ق 
وذلدد  ،مسدتوى الددخ لمت يدر   ب دا المست لد الفلسويني نحدو المندتج المحلدي  دي الصدناعات ال فائيدة

 (.10.4كما هو واضح  ي الجدول )

الفلسدددويني نحدددو المسدددت لد   جاهددداتاواانحرا دددات الم يار دددة  ،المتو دددوات الحسدددابية :10.4جتتتدول 
 .مستوى الدخ المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية   زى لمت ير 

المتوسط  ال دد مستوى الدخ  المتغير
 الحسابي

النحراف 
 الم ياري 

يةقتصادال وامل ال شيكل 1500اقل من    74 3.66 0.79 

شيكل 2499 – 1500  138 3.73 0.64 

شيكل 3499 – 2500  92 3.80 0.64 

شيكل 4499 – 3500  39 3.70 0.55 

شيكل فاكثر 4500  26 3.51 0.63 

شيكل 1500اقل من  ال وامل السيكولوجية والذهنية  74 3.23 0.81 

شيكل 2499 – 1500  138 3.41 0.73 

شيكل 3499 – 2500  92 3.36 0.70 

شيكل 4499 – 3500  39 3.25 0.63 

شيكل فاكثر 4500  26 3.00 0.75 

التنافسية جودة المنتأ شيكل 1500اقل من    74 3.10 0.88 

شيكل 2499 – 1500  138 3.19 0.74 

شيكل 3499 – 2500  92 3.18 0.74 

شيكل 4499 – 3500  39 3.09 0.73 

شيكل فاكثر 4500  26 2.71 0.76 

شيكل 1500اقل من  الدرجة الكلية  74 3.33 0.77 

شيكل 2499 – 1500  138 3.44 0.62 

شيكل 3499 – 2500  92 3.45 0.61 

شيكل 4499 – 3500  39 3.35 0.56 

شيكل فاكثر 4500  26 3.07 0.63 
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المسددت لد الفلسددويني نحددو  ا جاهددات( وجددود   ددارك  ددي متو ددوات درجددات 10.4 تضددح مددن الجدددول )
. م ددددات دخل دددمعلدددم اخدددتة  مسدددتوى الددددخ  لمت يدددر  المندددتج المحلدددي  دددي الصدددناعات ال فائيدددة  ب دددا

 .(11.4الجدول )و الفرضية  م ا تلراج نتائج  حلي  التبا ن األحادق كما هو وارد  ي ولفح

( للفدروق One Way Analysis of Variance) نتدائج اختبدار  حليد  التبدا ن األحدادق :11.4دول جت
مسددتوى لمت يددر   ب دداالمسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي  ددي الصددناعات ال فائيددة  ا جاهددات ددي 

 .الدخ 

 المتغير
 

مجموع  مصدر التبا)ن
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرب ات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

يةقتصادال وامل ال  0.508 4 2.033 بين المجموعات 
1.145 

 

0.335 

 
 4440. 364 161.665 داخل المجموعات

 368 163.699 المجموع 

 1.171 4 4.683 ين المجموعاتب ال وامل السيكولوجية والذهنية
2.181 

 

0.071 

 
 0.537 364 195.398 داخل المجموعات

 368 200.081 المجموع 

 1.347 4 5.389 بين المجموعات جودة المنتأ التنافسية
2.276 

 

0.061 

 
 0.592 364 215.448 داخل المجموعات

 368 220.837 المجموع 

 0.907 4 3.629 وعاتبين المجم الدرجة الكلية
2.193 

 

0.069 

 
 0.414 364 150.606 داخل المجموعات

 368 154.235 المجموع 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 ددي  (α) ≤0.05 وجددد  ددروق ذات دالددة محصددائية عنددد المسددتوى  اندد  ا (11.4) تضددح مددن الجدددول 

لمت يدددر  المسدددت لد الفلسدددويني نحدددو المندددتج المحلدددي  دددي الصدددناعات ال فائيدددة  ب دددا ا جاهددداتمتو دددوات 

 واء علم الدرجة الكلية او  اقي اا  اد ااخرى، حيو بل ت قيمة ) ( المحسوبة علم  مستوى الدخ 

وهفا  دعو ملدم قبدول الفرضدية الصدفر ة الرا  دة (، 0.069مستوى الدالة )( عند 2.193الدرجة الكلية )

 علم الدرجة الكلية وباقي اا  اد ااخرى.
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وقد م ود ذلد ملم   ارك  ي مستو ات دخول األ راد  ي المناطق التي أجر دت علي دا الدرا دة،  حدو ا 

  وجد  فاوت كبير  ي مستوى دخول م.

 امسة:نتائأ اليرضية الخ. 5.2.1.4

المستهلك  اتجاهات في متوسطات (α) ≤0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى  ل

 .طبي ة ال مل الحاليت زى لمتغير اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية 

المتو ددددوات الحسددددابية واانحرا ددددات الم يار ددددة   ددددم ا ددددتلراج اللامسددددة مددددن صددددحة الفرضدددديةللتح ددددق 

طبي ة ال م  لمت ير   ب ا المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية ات جاها

 (.12.4وذلد كما هو واضح  ي الجدول ) ،الحالي

المسدددت لد الفلسدددويني نحدددو   جاهددداتاواانحرا دددات الم يار دددة  ،المتو دددوات الحسدددابية: 12.4جتتتدول 
 .طبي ة ال م  الحالي ير المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية   زى لمت

المتوسط  ال دد طبي ة ال م  الحالي المتغير
 الحسابي

النحراف 
 الم ياري 

يةقتصادال وامل ال  0.71 3.65 154 موظف/ة 

 0.60 3.79 62 عامل/ة

 0.65 3.70 25 صاحب عمل او مهنة

 0.63 3.86 70 ال اعمل

 0.65 3.67 58 اخرى

يةال وامل السيكولوجية والذهن  
 0.75 3.26 154 موظف/ة

 0.74 3.47 62 عامل/ة

 0.75 3.19 25 صاحب عمل او مهنة

 0.77 3.47 70 ال اعمل

 0.63 3.17 58 اخرى

 0.78 3.08 154 موظف/ة جودة المنتأ التنافسية

 0.82 3.23 62 عامل/ة

 0.80 3.07 25 صاحب عمل او مهنة

 0.71 3.29 70 ال اعمل

 0.76 2.97 58 اخرى

 0.67 3.33 154 موظف/ة الدرجة الكلية

 0.64 3.49 62 عامل/ة

 0.67 3.32 25 صاحب عمل او مهنة

 0.62 3.54 70 ال اعمل

 0.58 3.27 58 اخرى
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المسددت لد الفلسددويني نحددو  ا جاهددات( وجددود   ددارك  ددي متو ددوات درجددات 12.4 تضددح مددن الجدددول )

. طبي دة عمل دمعلدم اخدتة  طبي دة ال مد  الحدالي لمت يدر   ب دا المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية

 (.13.4الجدول )ولفحو الفرضية  م ا تلراج نتائج  حلي  التبا ن األحادق كما هو وارد  ي 

( للفدروق One Way Analysis of Variance) نتدائج اختبدار  حليد  التبدا ن األحدادق :13.4دول جت

طبي دددة لمت يددر   ب دداالمنددتج المحلدددي  ددي الصددناعات ال فائيددة  المسددت لد الفلسددويني نحددو ا جاهددات ددي 

 .ال م  الحالي

 المتغير

 

مجموع  مصدر التبا)ن
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرب ات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

يةقتصادال وامل ال  0.669 4 2.677 بين المجموعات 

1.513 

 

0.198 

 

 4420. 364 161.021 داخل المجموعات

 368 163.699 المجموع 

 1.281 4 5.124 بين المجموعات ال وامل السيكولوجية والذهنية

2.392 

 

0.050* 

 

 0.536 364 194.957 داخل المجموعات

 368 200.081 المجموع 

 1.061 4 4.245 بين المجموعات جودة المنتأ التنافسية

1.783 

 

0.132 

 

 0.595 364 216.592 داخل المجموعات

 368 220.837 المجموع 

 0.938 4 3.750 بين المجموعات الدرجة الكلية

2.268 

 

0.061 

 

 0.413 364 150.485 داخل المجموعات

 368 154.235 المجموع 

 (.α) ≤0.01حصائيا بدرجة عالية عند مستوى * دالة إ*                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 
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 ددي  (α) ≤0.05اندد  ا  وجددد  ددروق ذات دالددة محصددائية عنددد المسددتوى  (13.4) تضددح مددن الجدددول 

لمت يدددر  المسدددت لد الفلسدددويني نحدددو المندددتج المحلدددي  دددي الصدددناعات ال فائيدددة  ب دددا ا جاهددداتمتو دددوات 

ال وام  السيكولوجية   د ) ء ا ت نا اا  اد ااخرى باقي و  واء علم الدرجة الكلية  طبي ة ال م  الحالي

( عنددددد مسددددتوى الدالددددة 2.268، حيددددو بل ددددت قيمددددة ) ( المحسددددوبة علددددم الدرجددددة الكليددددة )(والفهنيددددة

الدالددة  ا جددا اختبددار و  علددم   ددد )ال وامدد  السدديكولوجية والفهنيددة( ولم ر ددة مصدددر الفددروق (، 0.061)

 .(14.4الجدول )وكانت نتائج هفا ااختبار كما هي  ي  (LSD)  ا تلداد اختبار ةالباح  تقام

 )ال وامدد  السدديكولوجية والفهنيددة( علددم   ددد  الدالددة ا جددا لم ر ددة  ( LSDاختبددار )نتددائج  :14.4جتتدول 

 .لمت ير طبي ة ال م  الحالي ب ا 

 عامل/ة موظف/ة طبيعة العمل الحالي المتغير

صاحب 

عمل او 

 مهنة

 اخرى ال اعمل

العوامل 

سيكولوجية ال

 والذهنية

 0.09380 0.20468- 0.07304 0.20509-  موظف/ة

 *0.29889 0.00041 0.27813   عامل/ة

 0.02076 0.27771-    صاحب عمل او مهنة

 *0.29847     ال اعمل

      اخرى

 

 حيددو  شددير ( أن الفددروق كانددت دالددة لصددالح المتو ددوات الحسددابية األعلددم،14.4)  تضددح مددن الجدددول

أن    د )ال وام  السيكولوجية والفهنية(   ب ا لمت ير طبي ة ال م  الحالي ة للفروق  يالم ارنات الب دم

المسدت لكين الدف ن طبي دة المست لكين الف ن طبي ة عمل م )عام /ة، وا اعمد ( وبدين  بين الفروق كانت

 دعو ملدم وهفا ، (وا اعم  عام /ة،)المست لكين الف ن طبي ة عمل م  لصالح  ( اعمال اخرى )عمل م  



105 
 

علدم  ،  دي حدين  دم قبول دا   دد )ال وامد  السديكولوجية والفهنيدة( ر ا الفرضدية الصدفر ة اللامسدة علدم

 .الدرجة الكلية وباقي اا  اد ااخرى 

 نتائأ اليرضية السادسة:. 6.2.1.4

المستهلك  اتجاهات في متوسطات (α) ≤0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى  ل

 .مكان القامةت زى لمتغير اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية 

المتو ددددوات الحسددددابية واانحرا ددددات الم يار ددددة   ددددم ا ددددتلراج الساد ددددة مددددن صددددحة الفرضدددديةللتح ددددق 

مكدددان لمت يدددر   ب دددا المسدددت لد الفلسدددويني نحدددو المندددتج المحلدددي  دددي الصدددناعات ال فائيدددة  جاهددداتا

 (.15.4وذلد كما هو واضح  ي الجدول ) ،ةااقام

المسدددت لد الفلسدددويني نحدددو   جاهددداتاواانحرا دددات الم يار دددة  ،المتو دددوات الحسدددابية :15.4جتتتدول 

 .مكان ااقامةالمنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية   زى لمت ير 

المتوسط  ال دد مكان ااقامة المتغير
 الحسابي

النحراف 
 الم ياري 

يةقتصادال وامل ال  0.67 3.68 128 مدينة 
 0.67 3.76 219 قرية
 0.61 3.57 22 مخيم

 0.69 3.18 128 مدينة ال وامل السيكولوجية والذهنية
 0.76 3.41 219 قرية
 0.57 3.14 22 مخيم

 0.73 2.92 128 مدينة جودة المنتأ التنافسية
 0.78 3.27 219 قرية
 0.71 2.94 22 مخيم

 0.62 3.26 128 مدينة ليةالدرجة الك
 0.66 3.48 219 قرية
 0.53 3.21 22 مخيم

المسدت لد الفلسدويني نحدو  ا جاهدات دي متو دوات درجدات  اخدتة ( وجود 15.4 تضح من الجدول )

. ولفحددددو امددداكن اقدددامت معلدددم مكدددان ااقامدددة لمت يدددر  المندددتج المحلدددي  دددي الصدددناعات ال فائيدددة  ب دددا

 .(16.4الجدول )ج  حلي  التبا ن األحادق كما هو وارد  ي الفرضية  م ا تلراج نتائ
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( للفدروق One Way Analysis of Variance) نتدائج اختبدار  حليد  التبدا ن األحدادق :16.4دول جت

مكدددان لمت يدددر   ب ددداالمسدددت لد الفلسدددويني نحدددو المندددتج المحلدددي  دددي الصدددناعات ال فائيدددة  ا جاهدددات دددي 

 .ااقامة

 المتغير

 

جموع م مصدر التبا)ن
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرب ات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

يةقتصادال وامل ال  0.507 2 1.014 بين المجموعات 

1.141 

 

0.321 

 

 4440. 366 162.685 داخل المجموعات

 368 163.699 المجموع 

 2.658 2 5.316 بين المجموعات ال وامل السيكولوجية والذهنية

4.995 

 

0.007** 

 

 0.532 366 194.765 داخل المجموعات

 368 200.081 المجموع 

 5.289 2 10.579 بين المجموعات جودة المنتأ التنافسية

9.207 

 

0.000** 

 

 0.574 366 210.258 داخل المجموعات

 368 220.837 المجموع 

 2.314 2 4.628 بين المجموعات الدرجة الكلية

5.661 

 

0.004** 

 

 0.409 366 149.607 داخل المجموعات

 368 154.235 المجموع 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 ي متو وات  (α) ≤0.05ائية عند المستوى  روق ذات دالة محص وجود (16.4) تضح من الجدول 

 مكدان ااقامددةلمت يددر  المسدت لد الفلسددويني نحدو المندتج المحلددي  دي الصددناعات ال فائيدة  ب دا ا جاهدات

، حيدو بل دت قيمدة ) ( (مةقتصدادال وامد  اا  دد ) ء ا دت نا بداقي اا  داد ااخدرى و علم الدرجدة الكليدة 

 ولم ر ددددة مصدددددر الفددددروق (، 0.004عنددددد مسددددتوى الدالددددة )( 5.661المحسددددوبة علددددم الدرجددددة الكليددددة )
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وكاندت نتدائج هددفا ااختبدار كمدا هدي  ددي  (LSD)  ا دتلداد اختبدار ةالباح دد تالدالدة قامد ا جدا اختبدار و 

 .(17.4الجدول )

 .لمت ير مكان ااقامة ب ا  الدالة ا جا لم ر ة  ( LSDاختبار )نتائج  :17.4جدول 

 مخيم قرية نةمدي مكان االقامة المتغير

ال وامل السيكولوجية 
 والذهنية

 0.03942 *0.23792-  مدينة

 0.27733   قرية

    مخيم

جودة المنتأ 
 التنافسية

 0.02415- *0.34808-  مدينة

 0.32393   قرية

    مخيم

 0.04281 *0.22088-  مدينة الدرجة الكلية

 0.26369   قرية

    مخيم

حيددو  شددير  ( أن الفددروق كانددت دالددة لصددالح المتو ددوات الحسددابية األعلددم،17.4)  تضددح مددن الجدددول

أن  مكدددان ااقامدددة ب دددا لمت يدددر ة للفدددروق علدددم الدرجدددة الكليدددة وبددداقي اا  ددداد ااخدددرى الم ارندددات الب دمددد

( قر دة) مكان اقامت مالمست لكين الف ن المست لكين الف ن مكان اقامت م )مد نة( وبين  بين الفروق كانت

  دعو ملم ر دا الفرضدية الصدفر ة الساد دة علدموهفا ، (قر ة)مكان اقامت م المست لكين الف ن صالح ل

 علم هفا الب د.حيو  م قبول ا  (مةقتصاداا  د )ال وام   ءالدرجة الكلية وباقي اا  اد ااخرى  ا ت نا
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 نتائأ السؤال الثالث: 3.1.4

 ؟لك اليلسطيني للمنتجات المحليةال وامل التي تؤثر في قرار شراء المستهما 

 قامددت الباح ددة ال وامدد  التددي  دد ثر  ددي قددرار هددراء المسددت لد الفلسددويني للمنتجددات المحليددةاهددم لم ر ددة 

والدددرجات لكد    درة. و يمدا  لددي  ةالمتو دوات الحسدابية واانحرا ددات الم يار دة والنسدب الم و د ج ا دتلرا

 (.18.4 ي الجدول رقم ) ال الوعرض لنتائج الس ال 

                     .ال وام  التي   ثر  ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحليةاهم   بين :18.4جدول رقم 

العوامل التي تؤثر في قرار شراء المستهلك  الرقم

 الفلسطيني للمنتجات المحلية

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 الدرجة

الدافع الوطني هو العامل المؤثر في قرار شراء  1

 المنتجات المحلية.
 مرتفعة 75.23 1.10 3.76 369

البضائع ومقاطعة أشتري السلع المحلية لمحاربة  2

 ية.سرائيلاإل
 مرتفعة 74.53 1.16 3.73 369

شرائي للمنتج المحلي يمثل شكل من أشكال  3

 .مقاومة اإلحتالل
 رتفعةم 76.15 1.15 3.81 369

والئي للمنتجات الغذائية المحلية ثابت وسأستمر  4

 قرار شرائها. اتخاذفي تعاملي معها و
 مرتفعة 68.02 1.10 3.40 369

ألنني أثق بأنها  المحلية شراء المنتجاتبأقوم  5

 . إحتياجاتي ستلبي
 متوسطة 65.69 1.08 3.28 369

األداء الرقابي على الصناعات الغذائية المحلية  6

 يؤثر إيجابياً على قرار شراء المنتج المحلي.
 مرتفعة 75.07 1.09 3.75 369

أقوم بشراء المنتجات المحلية وذلك نتيجة قيام  7

الشركات والمنشآت المحلية بالتطوير المستمر 

 لمنتجاتها وسلعها.

369 3.27 1.05 
 متوسطة 65.31

أثق بالمنتجات المحلية وأحافظ على والئي لها  8

تيجة مصداقية العالقة بين المنتج وذلك ن

 والمستهلك.

369 3.05 1.05 
 متوسطة 60.98

ال يتأثر قرار الشراء للمنتجات المحلية بالطبقة  9

ية التي أنتمي إليها وبما يصدر عن جتماعاال

 األصدقاء وزمالء العمل.

369 3.38 1.16 
 متوسطة 67.70

أرى  أقوم بشراء المنتجات الغذائية المحلية ألنني 10

 ها الفكرية.اتجاهاتبأنها تتناسب مع قيم أسرتي و
 متوسطة 66.07 1.08 3.30 369

لعوامل التي تؤثر في قرار شراء لالدرجة الكلية 

 المستهلك الفلسطيني 
369 3.47 0.85 

 مرتفعة 69.47

ي ال وامدد  التددي  دد ثر  ددي قددرار هددراء المسددت لد الفلسددوينأن أهددم  (18.4) تضددح مددن بيانددات الجدددول 

هدرائي للمندتج المحلدي مم د  هدك  مدن )والتي  نو علدم  (3رقم )  م لت  ي الف رةللمنتجات المحلية 
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( م بدددرة عدددن درجددددة 3.81( والتددددي حصدددلت علدددم أعلدددم متو ددددآ حسدددابي )أهدددكال م اومدددة امحدددتةل

الدددددا ع الدددوطني هددددو ال امددد  المدددد ثر  دددي قددددرار هددددراء ) ( والتدددي  ددددنو1ات رقددددم )،  لي ددددا الف دددر مر ف دددة

أمضدددا،  مر ف دددة( م بدددرة عدددن درجدددة 3.76(  دددي التر يدددب ال ددداني  متو دددآ حسدددابي )جدددات المحليدددةالمنت

األداء الرقددابي علددم الصددناعات ال فائيددة المحليددة  دد ثر ممجابيددًا )والتددي  ددنو  (6رقددم ) جدداءت الف ددرةو 

 مر ف ة( م برة عن درجة 3.75(  ي التر يب ال الو  متو آ حسابي )علم قرار هراء المنتج المحلي

أثق  المنتجات المحلية وأحا ظ علم وائدي ل دا وذلدد )والتي  نو  (8) ، بينما جاءت الف رة رقمكفلد

( م بددرة 3.05(  ددي التر يددب األخيددر  متو ددآ حسددابي)نتيجددة مصددداقية ال ةقددة بددين المنددتج والمسددت لد

 .متو وةعن درجة 

 نتائأ السؤال الرابع: 4.1.4

ال وامتل التتي تتؤثر  في متوسطات (α) ≤0.05المستوى  توجد فروق ذات دللة إحصائية عندهل 

الجتنس، وال متر، والمؤهتل ) اتت تزى لمتغيتر في قرار شراء المستهلك اليلسطيني للمنتجات المحليتة 

 (؟ال لمي، والدخل، وطبي ة ال مل الحالي، ومكان القامة

 ( و يما  لي نتائج  حص ا:6-1وانب ق عن هفا الس ال الفرضيات الصفر ة )

 نتائأ اليرضية الساب ة:. 1.4.1.4

ال وامتل التتي تتؤثر  فتي متوستطات (α) ≤0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستتوى  ل

 .الجنست زى لمتغير في قرار شراء المستهلك اليلسطيني للمنتجات المحلية 

ح  دددي كمدددا هدددو واضددد ،(t-test) ت اختبدددارالباح دددة ا دددتلدمت  السدددا  ةمدددن صدددحة الفرضدددية للتح دددق 

  .(19.4الجدول رقم )
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ل وامد  التدي  د ثر لالكليدة المتو وات الحسابية  للفروق  ي (t-test) ت نتائج اختبار :19.4جدول 

 . ب ا لمت ير الجنس ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات 

 المتغير

 

المتوسط  ال دد الجنس
 الحسابي

النحراف 
 الم ياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 يةالحر 

الدللة 
 اإلحصائية

ال وامل التي تؤثر في قرار 
 شراء 

 0.90 3.40 213 ذكر

-1.967 367 0.050* 
 0.76 3.58 156  نثى

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 دددددي  (α) ≤0.05 دددددروق ذات دالدددددة محصدددددائية عندددددد المسدددددتوى  وجدددددود (19.4)لجددددددول مدددددن ا تبدددددين 

  ددزى لمت يددر ال وامدد  التددي  دد ثر  ددي قددرار هددراء المسددت لد الفلسددويني للمنتجددات المحليددة  متو ددوات

ل وام  التي   ثر  ي قرار هراء للصالح ااناث، اذ بلع المتو آ الحسابي علم الدرجة الكلية  الجنس

(، بينمدددا بلدددع المتو دددآ الحسدددابي لددددى 3.40لددددى الدددفكور ) فلسدددويني للمنتجدددات المحليدددةالمسدددت لد ال

(، وذلدد 0.050( عند مستوى الدالة )-1.967(، كما  بين أن قيمة )ت( المحسوبة )3.58امناث )

 الفرضية الصفر ة السا  ة. ر اكما هو واضح  ي الجدول السابق. وبناء علي   م 

ندداث أك ددر  ددلثر  ددي ال وامدد  المكونددة ل ددرار الشددراء وذلددد  تعتبارهددا المتلددف وقددد م ددود ذلددد ملددم أن ام

 .األ رةالرئيسي ل رار هراء المنتجات ال فائية  ي 

 نتائأ اليرضية الثامنة:. 2.4.1.4

ال وامتل التتي تتؤثر  فتي متوستطات (α) ≤0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستتوى  ل

 .ال مرت زى لمتغير سطيني للمنتجات المحلية في قرار شراء المستهلك اليل

 لل وامد المتو دوات الحسدابية واانحرا دات الم يار دة   دم ا دتلراج ال امندة من صحة الفرضديةللتح ق 

وذلدد كمدا هدو  ،ال مدرلمت يدر   ب دا التي   ثر  ي قدرار هدراء المسدت لد الفلسدويني للمنتجدات المحليدة

 (.20.4واضح  ي الجدول )



111 
 

التددددي  دددد ثر  ددددي قددددرار هددددراء  لل وامدددد واانحرا ددددات الم يار ددددة  ،المتو ددددوات الحسددددابية :20.4جتتتتدول 

 .ال مرالمست لد الفلسويني للمنتجات المحلية   زى لمت ير 

المتوسط  ال دد ال مر المتغير
 الحسابي

النحراف 
 الم ياري 

ال وامل التي تؤثر في قرار شراء 
 المستهلك

سنة 30أقل من   97 3.50 0.85 

سنة 39 –30  122 3.39 0.87 

سنة 49 – 40  98 3.53 0.87 

سنة فاكثر 50  52 3.52 0.76 

ال وامدد  التدددي  دد ثر  دددي قددرار هدددراء ( وجددود   دددارك  ددي متو دددوات درجددات 20.4 تضددح مددن الجددددول )

علم اختة  اعمارهم. ولفحو الفرضية  دم ال مر لمت ير  المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية  ب ا

 .(21.4الجدول )نتائج  حلي  التبا ن األحادق كما هو وارد  ي  ا تلراج

( للفدروق One Way Analysis of Variance) نتدائج اختبدار  حليد  التبدا ن األحدادق :21.4دول جت

 .ال مرلمت ير   ب اال وام  التي   ثر  ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية  ي 

 المتغير

 

موع مج مصدر التبا)ن
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرب ات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

ال وامل التي تؤثر في 
 قرار شراء المستهلك

 0.462 3 1.387 بين المجموعات

0.638 

 

0.591 

 

 7240. 365 264.268 داخل المجموعات

 368 265.655 المجموع 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 ددي  (α) ≤0.05اندد  ا  وجددد  ددروق ذات دالددة محصددائية عنددد المسددتوى  (21.4) تضددح مددن الجدددول 

، ال مرلمت ير   اال وام  التي   ثر  ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية  بمتو وات 
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وهددفا (، 0.591( عنددد مسددتوى الدالددة )0.638حيددو بل ددت قيمددة ) ( المحسددوبة علددم الدرجددة الكليددة )

 .لم قبول الفرضية الصفر ة ال امنة دعو م

قددرار هددراء المنتجددات ال فائيددة   ددرض  ح ددق  ا لدداذو  ددود ذلددد ملددم أن الف ددات ال مر ددة الملتلفددة   ددود  

ومتلفق قرار الشراء لم  د ثر  شدك  كبيدر  األ ر رباكلتالي الف ة ال مر ة ألأقصم مهبا  لحاجا  ا، وبا

   ي قرار الشراء ل ف  المنتجات.

 نتائأ اليرضية التاس ة:. 3.4.1.4

ال وامتل التتي تتؤثر  فتي متوستطات (α) ≤0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستتوى  ل

 .المؤهل ال لميت زى لمتغير المحلية في قرار شراء المستهلك اليلسطيني للمنتجات 

 لل وامد المتو دوات الحسدابية واانحرا دات الم يار دة   م ا تلراج التا  ة من صحة الفرضيةللتح ق 

وذلدد  ،الم هد  ال لمديلمت يدر   ب دا التي   ثر  ي قرار هدراء المسدت لد الفلسدويني للمنتجدات المحليدة

 (.22.4كما هو واضح  ي الجدول )

التددددي  دددد ثر  ددددي قددددرار هددددراء  لل وامدددد واانحرا ددددات الم يار ددددة  ،المتو ددددوات الحسددددابية :22.4جتتتتدول 

 .الم ه  ال لميالمست لد الفلسويني للمنتجات المحلية   زى لمت ير 

المتوسط  ال دد الم ه  ال لمي المتغير
 الحسابي

النحراف 
 الم ياري 

ال وامل التي تؤثر في قرار شراء 
 المستهلك اليلسطيني

فاقل اعدادي  82 3.45 0.89 

 0.87 3.44 160 ثانوي

 0.81 3.55 108 جامعي

 0.73 3.39 19 دراسات عليا
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ال وامدد  التددي  دد ثر  ددي قددرار هددراء المسددت لد ( وجددود   ددارك  ددي متو ددوات 22.4 تضددح مددن الجدددول )

ولفحددو  علددم اخددتة  مدد هة  م ال لميددة.الم هدد  ال لمددي لمت يددر  الفلسددويني للمنتجددات المحليددة  ب ددا

 .(23.4الجدول )الفرضية  م ا تلراج نتائج  حلي  التبا ن األحادق كما هو وارد  ي 

( للفدروق One Way Analysis of Variance) نتدائج اختبدار  حليد  التبدا ن األحدادق :23.4دول جت

 الم هددد لمت يدددر   ب ددداال وامددد  التدددي  ددد ثر  دددي قدددرار هدددراء المسدددت لد الفلسدددويني للمنتجدددات المحليدددة  دددي 

 .ال لمي

 المتغير

 

مجموع  مصدر التبا)ن
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرب ات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

ال وامل التي تؤثر في 
 قرار شراء المستهلك 

 0.343 3 1.029 بين المجموعات

0.473 

 

0.701 

 

 7250. 365 264.627 داخل المجموعات

 368 265.655 المجموع 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 ددي  (α) ≤0.05اندد  ا  وجددد  ددروق ذات دالددة محصددائية عنددد المسددتوى  (23.4) تضددح مددن الجدددول 

الم ه  لمت ير  ت لد الفلسويني للمنتجات المحلية  ب اال وام  التي   ثر  ي قرار هراء المسمتو وات 

(، 0.701( عند مسدتوى الدالدة )0.473، حيو بل ت قيمة ) ( المحسوبة علم الدرجة الكلية )ال لمي

 م قبول الفرضية الصفر ة التا  ة.وهفا  دعو مل

ة، وبالتالي مخدتة  الم هد  وقد م ود ذلد ملم ممتةك أ راد ال ينة ل يم مشتركة   ثر  ي قرارا  م الشرائي

 قرار الشراء لد  م. ا لاذمتلفق قرار الشراء لم   ثر  شك  كبير علم عملية ال ملي ل
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 نتائأ اليرضية ال اشرة:. 4.4.1.4

ال وامتل التتي تتؤثر  فتي متوستطات (α) ≤0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستتوى  ل

 .مستوى الدخلت زى لمتغير منتجات المحلية في قرار شراء المستهلك اليلسطيني لل

 لل وامد المتو دوات الحسدابية واانحرا دات الم يار دة   م ا دتلراج ال اهرة من صحة الفرضيةللتح ق 

وذلدد  ،مسدتوى الددخ لمت يدر   ب دا التي  د ثر  دي قدرار هدراء المسدت لد الفلسدويني للمنتجدات المحليدة

 (.24.4كما هو واضح  ي الجدول )

التددددي  دددد ثر  ددددي قددددرار هددددراء  لل وامدددد واانحرا ددددات الم يار ددددة  ،المتو ددددوات الحسددددابية: 24.4جتتتتدول 

 .مستوى الدخ المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية   زى لمت ير 

المتوسط  ال دد مستوى الدخ  المتغير
 الحسابي

النحراف 
 الم ياري 

ال وامل التي تؤثر في قرار شراء 
 المستهلك 

شيكل 1500اقل من   74 3.51 0.92 

شيكل 2499 – 1500  138 3.51 0.82 

شيكل 3499 – 2500  92 3.52 0.83 

شيكل 4499 – 3500  39 3.39 0.77 

شيكل فاكثر 4500  26 3.13 0.96 

ال وامدد  التدددي  دد ثر  دددي قددرار هدددراء ( وجددود   دددارك  ددي متو دددوات درجددات 24.4 تضددح مددن الجددددول )

علدددم اخدددتة  م ددددات دخل دددم. مسدددتوى الددددخ  لمت يدددر  ليدددة  ب ددداالمسدددت لد الفلسدددويني للمنتجدددات المح

 .(25.4الجدول )ولفحو الفرضية  م ا تلراج نتائج  حلي  التبا ن األحادق كما هو وارد  ي 
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( للفدروق One Way Analysis of Variance) نتدائج اختبدار  حليد  التبدا ن األحدادق :25.4دول جت

مسدددتوى لمت يدددر   ب ددداء المسدددت لد الفلسدددويني للمنتجدددات المحليدددة ال وامددد  التدددي  ددد ثر  دددي قدددرار هدددرا دددي 

 .الدخ 

 المتغير

 

مجموع  مصدر التبا)ن
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرب ات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

ال وامل التي تؤثر في 
 قرار شراء المستهلك

 0.964 4 3.855 بين المجموعات

1.340 

 

0.255 

 

 7190. 364 261.800 موعاتداخل المج

 368 265.655 المجموع 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 ددي  (α) ≤0.05اندد  ا  وجددد  ددروق ذات دالددة محصددائية عنددد المسددتوى  (25.4) تضددح مددن الجدددول 

مستوى لمت ير  ال وام  التي   ثر  ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية  ب امتو وات 

(، 0.255( عندد مسدتوى الدالدة )1.340، حيو بل ت قيمة ) ( المحسوبة علم الدرجدة الكليدة )الدخ 

 وهفا  دعو ملم قبول الفرضية الصفر ة ال اهرة.

تو ات الدخ  بين أ راد عينة الدرا ة، وعدد وجدود  دوارق كبيدرة  دي الددخ  بدين وقد م ود ذلد لت ارك مس

 .األ ر

 :نتائأ اليرضية الحادية عشر. 5.4.1.4

ال وامل التي تؤثر  في متوسطات (α) ≤0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى  ل

 .طبي ة ال مل الحالي ت زى لمتغيرفي قرار شراء المستهلك اليلسطيني للمنتجات المحلية 

المتو ددوات الحسددابية واانحرا ددات الم يار ددة   ددم ا ددتلراج الحادمددة عشددر مددن صددحة الفرضدديةللتح ددق 

طبي دة ال مد  لمت يدر   ب دا التي  د ثر  دي قدرار هدراء المسدت لد الفلسدويني للمنتجدات المحليدة لل وام 

 (.26.4وذلد كما هو واضح  ي الجدول ) ،الحالي
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التددددي  دددد ثر  ددددي قددددرار هددددراء  لل وامدددد واانحرا ددددات الم يار ددددة  ،و ددددوات الحسددددابيةالمت :26.4جتتتتدول 

 .طبي ة ال م  الحاليالمست لد الفلسويني للمنتجات المحلية   زى لمت ير 

المتوسط  ال دد طبي ة ال م  الحالي المتغير
 الحسابي

النحراف 
 الم ياري 

ال وامل التي تؤثر في قرار شراء 
 المستهلك

 0.86 3.45 154 موظف/ة

 0.91 3.62 62 عامل/ة

 0.80 3.46 25 صاحب عمل او مهنة

 0.79 3.57 70 ال اعمل

 0.82 3.28 58 اخرى

ال وامدد  التدددي  دد ثر  دددي قددرار هدددراء ( وجددود   دددارك  ددي متو دددوات درجددات 26.4 تضددح مددن الجددددول )

علدم اخدتة  طبي دة عمل دم. طبي ة ال م  الحدالي لمت ير  المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية  ب ا

 .(27.4الجدول )ولفحو الفرضية  م ا تلراج نتائج  حلي  التبا ن األحادق كما هو وارد  ي 

( للفدروق One Way Analysis of Variance) نتدائج اختبدار  حليد  التبدا ن األحدادق :27.4دول جت

طبي دة ال مد  لمت يدر   ب داحليدة ال وام  التي   ثر  ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات الم ي 

 .الحالي

 المتغير

 

مجموع  مصدر التبا)ن
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرب ات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

ال وامل التي تؤثر في قرار 
 شراء المستهلك 

 1.067 4 4.268 بين المجموعات

1.486 

 

0.206 

 

 7180. 364 261.387 داخل المجموعات

 368 265.655 المجموع 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 ددي  (α) ≤0.05اندد  ا  وجددد  ددروق ذات دالددة محصددائية عنددد المسددتوى  (27.4) تضددح مددن الجدددول 

طبي دة لمت يدر  التي   ثر  ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية  ب ا ال وام متو وات 
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( عندددد مسددتوى الدالدددة 1.486، حيدددو بل ددت قيمدددة ) ( المحسددوبة علددم الدرجدددة الكليددة )ال مدد  الحددالي

 .الحادمة عشرالفرضية الصفر ة  قبولوهفا  دعو ملم (، 0.206)

البي ة وال  ا ة وإمتةك م ل يم وم ت دات مت اربة، وبالتدالي  دن  وقد م ود ذلد لوجود المست لكين  ي نفس

مختة  طبي دة ال مد  لمتلدفق قدرار الشدراء لدم  د ثر  شدك  كبيدر علدم قدرار هدراءهم للمنتجدات ال فائيدة 

 المحلية.

 :عشر نتائأ اليرضية الثانية. 6.4.1.4

ال وامل التي تؤثر  سطاتفي متو  (α) ≤0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى  ل

 .مكان القامةت زى لمتغير في قرار شراء المستهلك اليلسطيني للمنتجات المحلية 

المتو ددوات الحسددابية واانحرا ددات الم يار ددة   ددم ا ددتلراج ال انيددة عشددر مددن صددحة الفرضدديةللتح ددق 

 ،مكدان ااقامدةلمت يدر   ب دا التي   ثر  ي قرار هراء المست لد الفلسدويني للمنتجدات المحليدة لل وام 

 (.28.4ذلك كما هو واضح في الجدول )و

التددددي  دددد ثر  ددددي قددددرار هددددراء  لل وامدددد واانحرا ددددات الم يار ددددة  ،المتو ددددوات الحسددددابية :28.4جتتتتدول 

 .مكان ااقامةالمست لد الفلسويني للمنتجات المحلية   زى لمت ير 

المتوسط  ال دد مكان ااقامة المتغير
 الحسابي

النحراف 
 م ياري ال

ال وامل التي تؤثر في قرار شراء 
 المستهلك 

 0.87 3.31 128 مدينة

 0.84 3.56 219 قرية

 0.78 3.58 22 مخيم

ال وامدد  التددي  دد ثر  ددي قددرار هددراء  ددي متو ددوات درجددات  اخددتة ( وجددود 28.4 تضددح مددن الجدددول )

. امدددداكن اقددددامت مم اخدددتة  علددددمكدددان ااقامددددة لمت يددددر  المسدددت لد الفلسددددويني للمنتجددددات المحليدددة  ب ددددا

 .(29.4الجدول )ولفحو الفرضية  م ا تلراج نتائج  حلي  التبا ن األحادق كما هو وارد  ي 
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( للفدروق One Way Analysis of Variance) نتدائج اختبدار  حليد  التبدا ن األحدادق :29.4دول جت

 .مكان ااقامةلمت ير   ب احلية ال وام  التي   ثر  ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات الم ي 

 المتغير

 

مجموع  مصدر التبا)ن
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المرب ات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

ال وامل التي تؤثر في 
 قرار شراء المستهلك

 2.575 2 5.150 بين المجموعات

3.618 

 

0.028* 

 

 7120. 366 260.505 داخل المجموعات

 368 265.655 مجموعال 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 ي متو وات  (α) ≤0.05وجود  روق ذات دالة محصائية عند المستوى  (29.4) تضح من الجدول 
، مكددان ااقامددةلمت يددر  قددرار هددراء المسددت لد الفلسددويني للمنتجددات المحليددة  ب ددا ال وامدد  التددي  دد ثر  ددي

(، ولم ر دة 0.028( عند مستوى الدالة )3.618حيو بل ت قيمة ) ( المحسوبة علم الدرجة الكلية )
وكانت نتائج هفا ااختبدار  (LSD)  ا تلداد اختبار ةالباح  تالدالة قام ا جا اختبار مصدر الفروق و 

 (.30.4الجدول )ما هي  ي ك
 . ب ا لمت ير مكان ااقامة الدالة ا جا لم ر ة  ( LSDنتائج اختبار ) :30.4جدول 

 مخيم قرية مدينة مكان االقامة المتغير

ال وامل التي تؤثر في 
 قرار شراء المستهلك

 *0.26555- *0.24627-  مدينة

 0.01928-   قرية

    مخيم

حيددو  شددير  ( أن الفددروق كانددت دالددة لصددالح المتو ددوات الحسددابية األعلددم،30.4)  تضددح مددن الجدددول

بدددين المسددت لكين الدددف ن مكدددان اقدددامت م  أن الفددروق كاندددت مكدددان ااقامدددة ب دددا لمت يددر الم ارنددات الب دمدددة 

المسدت لكين الدف ن مكدان اقدامت م لصدالح  ( ، ملديمقر دةالمسدت لكين الدف ن مكدان اقدامت م ))مد نة( وبدين 

 .ال انية عشر، وهفا  دعو ملم ر ا الفرضية الصفر ة (مليم، قر ة)
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  نتائأ السؤال الخامس: 5.1.4

المستهلك اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصتناعات  تجاهاتهل )وجد اثر ذو دللة إحصائية ل 
 الغذائية على قرار الشراء؟

 وانب ق عن هفا الس ال الفرضية الصفر ة ال ال ة عشر:

 ئأ اليرضية الثالثة عشر:نتا 1.5.1.4

المستتتهلك اليلستتطيني نحتتو  تجاهتتاتل ( α ≤0.05عنددد المسددتوى)ل )وجتتد اثتتر ذو دللتتة إحصتتائية 
 المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية على قرار الشراء.

ا تلدمت الباح ة م ام  اانحدار المت دد كما هو واضح ال ال ة عشر الفرضية للتح ق من صحة 

 (.31)  ي الجدول رقم

المسددت لد الفلسددويني نحددو  ا جاهددات( نتددائج  م امدد  اانحدددار المت دددد لبيددان  دداثير 31.4جدددول رقددم )

 المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية علم قرار الشراء

الخطا  المحسوبة Tقيمة  B Beta المتغير

 المعياري

الداللة 

 االحصائية
 *0.011 0.151 2.554 - 0.387 يةقتصادالعوامل اال

 **0.000 0.087 6.838- 0.464- 0.592- العوامل السيكولوجية والذهنية
 **0.000 0.116 3.836- 0.386- 0.445- جودة المنتج التنافسية

 **0.000 0.181 11.039 1.521 1.997 تجاهاتالدرجة الكلية لال

R2 = 0.656 , F=232.200 , Sig= 0.000, R = 0.810. 

( الجدوليددددة F( أكبددددر مددددن قيمددددة )232.200المحسددددوبة ) (Fقيمددددة ) ( أن31.4 تضددددح مددددن الجدددددول )

 اثير ممجابي ذو دالة محصائية عند (، وهفا م ني ر ا الفرضية الصفر ة و  ني ذلد وجود 0.384)

المست لد الفلسويني نحو المندتج المحلدي  دي الصدناعات ال فائيدة علدم   جاهات( اα≤0.05المستوى)

 شدددير الم ادلدددة السدددا  ة الدددم وجدددود عةقدددة ليدددة وبددداقي اا  ددداد ااخدددرى. اذ قدددرار الشدددراء علدددم الدرجدددة الك

المسدددت لد الفلسدددويني نحدددو المندددتج المحلدددي  دددي الصدددناعات ال فائيدددة علدددم قدددرار  ا جاهددداتطردمدددة بدددين 

 م ددار وحددة المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  دي الصدناعات ال فائيدة  ا جاهات.  ز ادة الشراء
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(   ددي  شددير الددم ان هددف  0.810= ) (R، وبمددا ان قيمددة ) ددادة ال ائددد علددم قددرار الشددراءواحدددة ادى لز 

المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي  ا جاهاتال يمة  فسر وجود عةقة ار باط خوي قو ة بين 

( مددن الت يددر  ددي قددرار الشددراء 0.656( الددم ان )R2الصددناعات ال فائيددة وبددين قددرار الشددراء، كمددا  شددير)

و ب دا  المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلدي  دي الصدناعات ال فائيدة. ا جاهاتم زى الم الت ير  ي 

 لوجود اثر ذو دالة احصائية   د  م ر ا الفرضية الصفر ة ال ال ة عشر.

المكونة لدى   جاهات،  حيو أن ااالتي  حكم و  ثر علم قرار الشراء للمست لدلل وام  وقد م ود ذلد 

ت لد  ف   المت يرات الملتلفة التي  م ذكرها  واء ممجابية أو  لبية   ر  شك  أو  اخر علدم قدرار المس

 ال رار. ا لاذالمست لد نحو منتج م ين م تبر المحرك األ ا ي ل مية  ا جا الشراء،  حيو أن 
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 اليصل الخامس 

 ملخص النتائأ والستنتاجات والتوصيات 

 قدمة م 1.5

  ددد  هددفا الفصدد  الددم ا ددت راض أهددم نتددائج الدرا ددة ومددا خلصددت الي ددا الباح ددة   ددد عمليددات  حليدد  

المسدت لد الفلسدويني نحدو المندتج المحلدي  ا جاهداتالبيانات، واختبار  رضيات الدرا ة، والت ر  علدم 

ترحددة،  ددي يا  ا الم ذلددد   دددد الباح ددة  وصدد ددي الصددناعات ال فائيددة واثرهددا علددم قددرار الشددراء لدمدد .   ددد 

لتح يددق  امددة البحددو،  ضددوء نتددائج الدرا ددة واا ددتنتاجات التددي  وصددلت الي ددا مددن خددةل  لددد النتددائج،

المسددت لد الفلسدويني نحددو المنددتج المحلددي  ددي الصددناعات ال فائيددة  ا جاهدداتالمتم لدة  ددي الت ددر  علددم 

 -: المحاور التالية ملمواثرها علم قرار الشراء. و ن سم هفا الفص  

 :ملخص النتائأ واإلستنتاجات 2.5

  المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  دي الصدناعات ال فائيدة  ا جاهاتأظ رت النتائج  لن أهم

ومددن ثددم  ددي ال وامدد  السدديكولوجية والفهنيددة بدرجددة  ،مة بدرجددة مر ف ددةقتصدداد تم دد   ددي ال وامدد  اا

المر بددة األخيددرة وبدرجددة  المددز ج التسددو  ي  ددي متو ددوة وجدداء ُ  ددد جددودة المنددتج التنا سددية ومةءمددة

مة ملددم أن مسددتوى دخدد  األ ددراد و ددائا الدددخ  قتصددادو ددوة، و  ددزق الباح ددة أهميددة ال وامدد  اامت
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مة  تحكم بدرجدة كبيدرة  دي قدر د  الشدرائية للمنتجدات ال فائيدة، وبالتدالي قتصادو يرها من ال وام  اا

   نحو المنتج المحلي.ا جاها   ثر علم 

  المست لد الفلسدويني نحدو المندتج المحلدي  دي الصدناعات ال فائيدة كاندت بدرجدة  ا جاهات بين  لن

( مع انحدرا  م يدارق قددر  3.39)  جاهاتمتو وة، حيو بلع المتو آ الحسابي للدرجة الكلية لة

 (.67.7( وبنسبة م و ة م دارها )0.65)

  مة التدي قدد  د ثر  دي قتصدادهدم المت يدرات ااا ضح من النتدائج وحسدب رأق أ دراد عيندة الدرا دة أن أ

المسدددت لد الفلسدددويني نحدددو المندددتج المحلدددي  دددي الصدددناعات ال فائيدددة و ج لددد   تجددد  نحدددو  ا جاهدددات

حدال  دم  منلفاض الضرائب،   تدرى الباح دة أند   ديهرائ ا و فضيل ا علم  يرها من المنتجات هو 

ت ال فائيدة، م تبدر المسدت لد ذلدد حدا ز  لفيا الضرائب من قب  الدولة علم   ا أنوا  المنتجدا

مشدددج   علددددم هددددراء المنتجدددات المحليددددة. وأمضددددًا مددددن أهدددم ال وامدددد  علددددم التدددوالي هددددو ز ددددادة  وجدددد  

جنبيدة فاض أ د ارها م ارندة  المنتجدات ااالمست لد الفلسويني نحو المنتجات المحلية  ي حال منل

مة قتصدادالسد ر مدن أهدم المت يدرات اا  حيو جاءت بدرجة مر ف ة أمضدًا وهدفا األمدر مشدير ملدم أن

وهدفا مدا  تفدق مدع درا دة ابدراهيم هدنوش الدفق أكدد  ،التي   ثر علم  لوك المست لد وقرار  الشرائي

علددم أن السدد ر المر فددع للمنتجددات المحليددة  ج دد  المسددت لد  تجنددب هددراؤها و تجدد  نحددو المنتجددات 

 ددلوك المسددت لد   جددا اهددم المكونددات ا  حيددو م تبددر السدد ر مددن ،األجنبيددة البد لددة وال كددس صددحيح

نحددو المنتجددات ال فائيددة، و ددي درا ددة لم ددداد وآخددرون حددول كيفيددة محددةل المنتجددات المحليددة محدد  

ية أكدددد علدددم ضدددرورة ال مددد  علدددم  لفددديا أ ددد ار المنتجدددات والسدددلع المحليدددة  دددرائيلامالمنتجدددات 

لسددلوك المسددت لد الشددرائي. و ددي  و  دددمم ا  جددودة عاليددة وذلددد ألن السدد ر مددن المحددددات األ ا ددية

هدو مدن أك در األمدور  للمسدت لد السد ر التشدجي يأكدد علدم أن  Bodea and Bacali درا دة ل

ذات ال ددد  األ دروجداء عامد   .ز دد مدن األداء التسدو  ي للمنتجداتأهمية  ي عناصر الس ر التي  
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أن عدددد  المحلددي،  حيددوالمسددت لد نحددو المنددتج  ا جاهدداتالكبيددر بدرجددة مر ف ددة كمت يددر  دد ثر  ددي 

 ز دددد مدددع ز دددادة عددددد أ دددراد  علدددم أن  دددوج  م نحدددو المنتجدددات المحليدددة اكبيدددر مدددن أ دددراد ال يندددة أكددددو 

هددفا األمددر قددد م ددود ل دددة أمددور  ت لددق  ل دد ار المنتجددات المحليددة أو أن ددا ، و ددرى الباح ددة أن األ ددرة

يددب األخيددر بدرجددة متو ددوة ، ومت يددر  ددائا الدددخ  جدداء  ددي التر ال دددد الكبيددر ذات األ ددر ةئددم 

الفددائا مددن دخلدد   ددي هددراء المنتجددات المحليددة و فضدد   ا ددت ةك حيددو أن المسددت لد قددد ا م ددود  

ية منفداق الفدائا علي دا وذلدد ألند  ممتلدد صدورة ممجابيدة  درائيلامالتوج  نحو المنتجات األجنبيدة و 

 عن ا.

 المسدددت لد  ا جاهددداتة التدددي  ددد ثر  دددي أظ دددرت النتدددائج  يمدددا  ت لدددق  ال وامددد  السددديكولوجية والفهنيددد

الفلسدددويني نحدددو المندددتج المحلدددي  دددي الصدددناعات ال فائيدددة أن قدددرار هدددراء المنتجدددات المحليدددة  دددر بآ 

بدرجدددة كبيدددرة جددددًا بت دددد ر المسدددت لد ل يمدددة السدددل ة وجود  دددا، وأن قدددرار الشدددراء  دددر بآ أمضدددًا بدرجدددة 

اممجابيدددة لأصددددقاء وأ دددراد ال ائلدددة  ددد ثر  مر ف دددة  مددددى اللبدددرة والتجربدددة للمندددتج، وأن امنوباعدددات

و يمدددا  ت لدددق بدرجدددة  ميدددز و ندددو   ممجابيدددًا علدددم  دددلوك الشدددراء للمنتجدددات المحليدددة بدرجدددة مر ف دددة،

المنتجدددددات المحليدددددة و لبيت دددددا محتياجدددددات ور بدددددات المسدددددت لد   دددددد جددددداءت بدرجدددددة متو دددددوة، وأن 

حليددة للمنتجدات األجنبيددة بدرجدة متو ددوة الصدناعات ال فائيدة المحليددة  مكندت مددن  دو ير البددائ  الم

م تبر المست لد الفلسويني أن المنتجات المحلية  ح ق حاجا   ور با   وأك ر مراعاة  أمضًا، وأمضاً 

صدورة ممجابيدة عدن لمتولبا   و وق ا   من المنتجات األجنبية بدرجة متو دوة،  امضدا ة ممتةكد  

 حيددو أن الصددورة الفهنيددة التددي ، 3.23 ددآ حسددابي متو ددوة أمضددًا  متو  المنتجددات المحليددة بدرجددة

  نحدو ا جاها دب دور كبيدر  دي التدلثير علدم ممتلك ا المست لد عن المنتجات المحلية واألجنبية  ل 

د هدداكر جدودة  ددي درا دة آجراهددا وهدفا مددا  تفدق مددع درا دة  ،المندتج المحلدي  ددي الصدناعات ال فائيددة

% من 53.6المست لد الفلسويني  حيو أكد علم أن  ا جاهاتحول حمةت الم اط ة وأثرها علم 
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 لبية نحو المنتجات المحليدة، و دي درا دة أجراهدا م  دد  ا جاهاتممتلكون  نيالفلسويني المست لكين

مدا  لأ حداث والدرا دات أكددد علدم أن السدبب الرئيسدي لتراجددع الحصدة السدوقية للمنتجدات ال فائيددة 

الفلسويني  المنتج المحلي وإمتةك  صورة ذهنية  لبية  ة المست لد ثالمحلية هو منلفاض مستوى 

ية واألجنبيددة وذلددد ل دددد  ددرائيلامعددن المنتجددات المحليددة ممددا مج لدد  مفضدد  التوجدد  نحددو المنتجددات 

% مددن 66.29.  حيددو أن ية ددرائيلامالمنتجددات األجنبيددة و  ث تدد    دددرة المنددتج المحلددي علددم منا سددة

صورة ممجابية عدن المنتجدات األجنبيدة  حيدو جداءت   درة ا امتلدد   لن م ممتلكون  اا راد ال ينة أكدو 

التر يدب  و دي  صورة امجابية عن المنتجات األجنبية مما ا مشج ني علدم هدرائ ا بدرجدة منلفضدة

 .األخير

وبالتددالي  ددتن ال وامدد  السدديكولوجية المتم لددة  الحاجددات والدددوا ع وال وامدد  الفهنيددة  دد ثر  شددك  كبيددر  ددي 

المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي الصناعات ال فائية،  الصورة الفهنية عن  اهاتا ج كو ن 

 Bhakar and  نحو المنتجات وهفا مدا أكدد عليد  ا جاها المنتجات  ل ب دور كبير  ي التلثير علم 

Bahkar  مدة  ي درا ة أجراها  حيو  وص  ملم أن الصورة الفهنية التدي ممتلك دا المسدت لد عدن ال ة

لوكية  ددواء  شددك  ممجددابي أو التجار ددة للمنتجددات  دد ثر  شددك  كبيددر علددم نوامددا  الشددرائية و وج ا دد  السدد

  لبي.

  المست لد الفلسدويني  ا جاهاتأظ رت النتائج أهم خصائو جودة المنتج التنا سية التي   ثر  ي و

حليدة التدي محتاج دا  م  جدودة المنتجدات الماهتمدامعلدم  ا% مدن أ دراد ال يندة أكددو 83.69 حيدو أن 

متو دآ  من خةل البحو عن أ ض   دل ة مدن حيدو الجدودة  حيدو جداءت بدرجدة مر ف دة وبدلعلم

 .4.18حسابي 

  مسدت لد الفلسدويني نحدو المنددتج ال ا جاهدداتوأمضدًا مدن أهدم خصدائو جددودة المندتج التدي  د ثر  دي

 حيددو جدداءت  ،الددوطنيهددو ث تدد   شدد ادة الجددودة الممنوحددة للمنددتج المحلددي  ددي الصددناعات ال فائيددة 
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 ددا حاصددلة علددم هدد ادة الجددودة سددلع ال فائيددة المنتجددة محليددًا انبدرجددة متو ددوة و فضدديل  لشددراء ال

هددراء السدددلع  وأظ ددرت النتدددائج أن  المر بددة ال ال دددة وبدرجددة متو دددوة.المحليددة ومراقبدددة جيدددًا جددداءت 

 ، ب األخيدر بدرجدة منلفضدةالتر يدرها أعلم من م ية  ا األجنبية جاء  ي المحلية حتم لو كان   

أن المسدددت لد   دددتم  شدددك  كبيدددر  دددي عنصدددر السددد ر وأنددد  مفضددد  المندددتج ذو  ذلدددد ملدددم  وقددد م دددود 

 المنتجددات السدد ر األقدد  و ددي حددال ز ددادة  دد ر المنتجددات المحليددة لددن مشددتر  ا و يفضدد  ا ددتبدال ا 

 .ية واألجنبية رائيلام

 م لة  المنتج وجود   والس ر والتوز ع والترو ج ل ا وأظ رت النتائج أن عناصر المز ج التسو  ي المت

المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلدي  دي الصدناعات ال فائيدة  حيدو  ا جاهات لثير كبير علم 

 وجدود  حيو أند   درى  ، االمنتجات التي محتاج ا و  رر هرائأن المست لد   تم بدرجة كبيرة  جودة 

وأندد  م ددود   مدد  م ارنددات مددن حيددو سددتورد بدرجددة متو ددوة، ج المحلددي والم ددروق بددين جددودة المنددت

و فضدد  هددراء  ،الجدودة بددين السددلع والمنتجددات المحليددة واألجنبيددة قبد  عمليددة الشددراء بدرجددة متو ددوة

النوعيدة والجدودة الم يددار  و  تبدر ،المنتجدات الحاصدلة علدم هد ادة الجدودة ال الميدة بدرجدة متو دوة

%  66.45 حيدو  أن   ،  دة بدرجدة متو دوة يدة و راهدا متح  دة  المنتجدات المحلختيار  ا ي ااأل

 دددرون أن المنتجدددات المحليدددة لدددد  ا مظ دددر  53.93ومدددن أ دددراد ال يندددة مدددن المسدددت لكين  دددرون ذلدددد 

بتدار خ % مدن المسدت لكين    دون 64.23و ،درجة متو وةبو صميم أ ض  من المنتجات األجنبية 

 % من أ راد ال ينة  رون 63.25و ،ال ينةتوك علم ال بوة بدامة ون امة صةحية السلع المحلية المك

 حيددو جدداءت قددرار هددراءها   لدداذا أك ددر  ددو ر  ددي السددوق وهددفا مددا  ددد   مأن المنتجددات المحليددة 

و بدددين أن الف دددرات التدددي  ناولدددت عنصدددر التدددرو ج عبدددر عن دددا المسدددت لكين بدرجدددة  ،بدرجدددة متو دددوة

ئزهدا وال دداما جداءت بدرجدة   درض ام دتفادة مدن جوا  م للمنتجدات المحليدةمتو وة  حيدو أن هدرائ

ما   ثر علم ال رار الشرائي  شك  امجابي امضدًا اواقامة الم ارض التي  تم  ي ا ابراز المز متو وة، 
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للمنتجات المحلية   ثر علدم قدرار هدراء المسدت لكين تو وة، وأمضًا  رو ج صاحب المح  بدرجة م

 ممجابيًا بدرجة متو وة.

 ي درا ة أجراها عن كيفية محةل المنتجات المحلية محد   مر  تفق مع درا ة م داد وآخرون ألوهفا ا

المنتجات المحلية المست لكين نحو  ا جاهاتية  حيو أكد علم عدة أمور وعوام    ثر علم  رائيلام

لجدودة م    ي اتوهف  ال وام    ،مكن المنظمات من محةل  ل  ا مح  السلع األخرى ب ا   هتمادواا

 ل دد ار المنتجددات والسددلع  هتمددادواا ،ية ددرائيلاموالنوعيددة التددي مجددب أن  ضدداهي و نددا س المنتجددات 

 امعةن  هتماد لصائو المنتج وهكل  وطر  ة   ليف  واا هتماد جودة عالية، وااو  دمم ا المحلية 

، لفلسددوينية والدوليددةجددودة اوالدعامددة والو ددائ  الترو جيددة األخددرى وضددرورة الحصددول علددم هدد ادات ال

جدودة والم دا يس ال الميدة  دي مع درا ة عبدا   حيدو أكدد علدم ضدرورة  وبيدق م دا ير ال  تفق وامضاً 

تركيدددز علدددم التلوددديآ ال  امضدددا ة ألهميدددة المنتجدددات البد لدددة، السدددلع والمنتجدددات لكدددي  ندددا س جانتدددا

 دددة متكاملدددة لجميدددع هدددف  للمنتجدددات مدددن حيدددو الكميدددة والتصددداميم وال بدددوات واأل ددد ار بنددداء علدددم درا

 المست لد الن ائي و وق ا  . احتياجاتو  ًا ال ناصر 

  المسددت لد الفلسددويني للمنتجددات لدددى أظ ددرت النتددائج أهددم ال وامدد  التددي  دد ثر و كددون قددرار الشددراء

 ااحدددتةلالمسدددت لد هدددراء  للمنتجدددات المحليددة هدددك  مدددن أهدددكال م اومدددة  اعتبدددارأهم دددا و المحليددة 

جداءت بدرجدة مر ف دة، وجداء الددا ع الدوطني و ( 3.81علدم متو دآ حسدابي) حيو حصدلت علدم أ 

ة مر ف ة من حيو أهم ال وام  الم ثرة  ي قرار هراء المسدت لد الفلسدويني ج التر يب ال اني وبدر 

للمنتجدددات المحليدددة، وامضدددًا م تبدددر المسدددت لد أن األداء الرقدددابي علدددم الصدددناعات ال فائيدددة  ددد ثر 

الشرائي  حيو جاءت بدرجة مر ف ة أمضًا و ي التر يب ال اني وبمتو آ   شك  ممجابي علم قرار 

 (.3.75حسابي )
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  وبيندددت النتدددائج أن ث دددة المسدددت لد الفلسدددويني  المنتجدددات المحليدددة وواء  ل دددا جددداءت  دددي التر يدددب

ذلددد لوجددود خيددارات أخددرى أمدداد  وقددد م ددود، ( بدرجددة متو ددوة3.05األخيددر وبمتو ددآ حسددابي )

 ية. رائيلامويني  راها أ ض  من ناحية الجودة وهي  ي ال الب المنتجات المست لد الفلس

وعلم الر م من  لثير عنصر المواطنة علم قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية  شك  

ممجابي نوعًا ما حسب ما  وصلت الي  النتائج اا أن هاكر جودة  ي درا ة ل  حول حمةت 

المست لد الفلسويني نحو المنتجات المحلية أكد علم ضرورة عدد  ا جاهات الم اط ة وعةقت ا 

للمست لد الفلسويني  واانتماءالمحلية علم عنصر المواطنة المنظمات المنتجة للصناعات  اعتماد

هفا األمر  ي عملية  رو ج ا لمنتجا  ا،  حيو من الضرورق أن ُ بنم عملية الترو ج  وا ت ةل

موضوعية لكي  ح ق هف  المنظمات هد  ا  ي محةل منتجا  ا مح  المنتجات  علم أ س وم ا ير

 نتجا  ا  ل ض  جودة وبس ر منا ب.ية، وذلد من خةل   دمم م رائيلام

 المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي  ي   جاهات بين من النتائج وجود  لثير ممجابي ا

المست لد نحو المنتجات   ثر  شك   ا جاهاتأن ناعات ال فائية علم قرار الشراء،  حيو الص

اممجابية المكونة لدى   جاهاتأو  اخر علم قرارا   الشرائية وبور  ة طردمة،  حيو أن اا

المست لد حول منتج م ين   ثر ممجابيًا علم قرار  الشرائي نحو ذلد المنتج، وال كس صحيح 

الشرائي  ور  ة   ن كس ذلد علم قرار  لبية نحو المنتجات  و   ا جاهات امتةك  ي حال 

 والمنا سة.المنتجات البد لة   لبية و توج  لشراء
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 :التوصيات 2.5

النظدددرق، وو  دددا لمدددا  دددم بنددداء علدددم مدددا  دددم ا دددتنتاج ، وبنددداء علدددم الدرا دددات واألدبيدددات السدددا  ة وامطدددار 

ندا اللدروج   ددد مددن نممكدرا دة مدن واقدع التحليد  امحصدائي للبياندات، و ح ي دًا ألهددا  ال التوصد  مليد 

 التوصيات ل دة ج ات  تم    ما  لي :

 ينية المصن ة للمنتجات الغذائية: ولا: توصيات خاصة للمنشآت اليلسط

ور بدددددات المسدددددت لد  دددددي السدددددوق  احتياجددددداتمجدددددراء الدرا دددددات والبحدددددوث المسدددددتمرة للت دددددر  علدددددم  -1

 .ااحتياجاتئم هف  وذلد منتاج السلع والمنتجات التي  ح ق و ة المست د ،

 المسددددت لد مددددع  وق ددددات تددددتةءدلمنتجا  ددددا علددددم  والتوددددو ر الدددددائم التحسددددين المسددددتمر ال مدددد  علددددم -2

 .المست بلية  و ول ا 

السددد ي للحصدددول علدددم هددد ادات الجدددودة الفلسدددوينية وال الميدددة، لكدددي  دددتمكن مدددن منتددداج المنتجدددات  -3

المسدددت لد ور با ددد   احتياجددداتمدددن  لبيدددة ال فائيدددة  المواصدددفات والم دددا يس المولوبدددة والتدددي  مكن دددا 

  .ية رائيلامو ج ل ا  نا س المنتجات األجنبية و 

التسدو  ية  تا يجيااا دتر  داللوآ التسدو  ية وعناصدر المدز ج التسدو  ي،  حيدو  دتم وضدع  هتماداا -4

 المست لد الفلسويني. واحتياجاتدقي ة للسوق،    د درا ة

و راعدي األذواق والر بدات الملتلفدة   دتةءدئية المحلية لكدي اصنا  المنتجات ال فا  ي  نو ع وجود -5

 ية. رائيلاموالمت ددة للمست لكين، ولكي  شك  بد   جيد عن المنتجات األجنبية و 

المنشددات الفلسددوينية المصددن ة للمنتجددات ال فائيددة علددم عامدد  المواطنددة  اعتمددادعدددد   تددرح الباح ددة  -6

بي ا  دددا، ألن المسدددت لد لدمددد  ال ددددرة علدددم التمييدددز بدددين للمسدددت لد الفلسدددويني  دددي  دددرو ج و سدددو ق م

ور با دد ، والمنتجددات األخددرى  احتياجا دد المنتجددات ذات الجددودة ال اليددة والسدد ر المةئددم والتددي  لبددي 
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التدددي ا  سدددتويع  لبيت دددا، لدددفلد ا بدددد ل دددا أن  ركدددز علدددم خصدددائو منتجا  دددا وأ ددد ارها ك نصدددر 

 طنة المست لد ودرجة واء  لوطن .جوهرق  ي الترو ج لمنتجا  ا وليس موا

علددم درا ددة خصددائو ومميددزات المنتجددات ممكددن أن   ددود الشددركات المصددن ة للمنتجددات ال فائيددة  -7

مددددن المسدددددت لد  ا تحسددددانية التددددي  بددددا   ددددي السدددددوق المحليددددة، والتددددي  ةقددددي  ددددرائيلاماألجنبيددددة و 

 ةا دترا يجيا عندد صديا ة من د اا دتفادةالفلسويني، وذلد مدن أجد  الت در  علدم مزاماهدا مدن أجد  

  صميم المنتجات و وو رها.

، مدددن خدددةل لمنتجدددا  م بندددي م لمبددددأ المنا سدددة السددد ر ة لز دددادة الحصدددة السدددوقية  ال مددد  علدددمممكدددن  -8

  دمم م للمنتجات  لق  األ  ار وبجودة عالية  ضاهي جدودة المنتجدات األجنبيدة، وذلدد مدن خدةل 

 .مةقتصادمن مبدأ الو ورات اا اا تفادة

 واتحتتاد سوالمقتتا)يومؤسستتة المواصتتيات  قتصتتادوزارة الللجهتتات الرستتمية ) توصتتيات خاصتتة ثانيتتاا:

 :(الصناعات الغذائية

المنتجات ال فائية  لمست لد الفلسويني  لهمية  وج   نحوقياد الم  سات الر مية  حمةت  وعية ل -1

 .ققتصاداعلم الوضع ا اممجابي  الوطنية و لثير 

ة م ددارض دور ددة للمنتجددات ال فائيددة المحليددة  ددي ال د ددد مددن المندداطق مددن قبدد  وزارة  تقامدد هتمدداداا -2

وذلددد مددن أجدد  ينية و يرهددا مددن الم  سددات الر ددمية، الصددناعات ال فائيددة الفلسددو وا حدداد قتصدداداا

المنتجدددددات  التدددددفكير الددددددائم للمسدددددت لد  المنتجدددددات المحليدددددة وبلصائصددددد ا وأهميدددددة  فضددددديل ا علدددددم 

 المنا سة.

علددم ضددم كدد  منشدداة ومنظمددة للصددناعات  أن م مدد  الفلسددويني للصددناعات ال فائيددة ة حددادلممكددن  -3

ال فائيددة ل ضددو ت ، وذلددد لكددي  كددون مواكبددة لجميددع التوددورات التددي  حدددث علددم قوددا  الصددناعات 

 ال فائية.
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س، وذلددد مددن أجدد   فائيددة وم  سددة المواصددفات والم ددا يال دداد للصددناعات ال اا حددادلتنسدديق بددين ا -4

علددم  حد ددد المواصددفات والم ددا يس لكدد  مجددال  ددي الصددناعات ال فائيددة ومواكبددة التوددورات  ال مدد 

 من ا و بني ا. لة تفادةوالت يرات الحاصلة علم المواصفات والم ا يس الدولية 

 مراقبددددة جددددودة الصددددناعات ال فائيددددة المحليددددة مددددن خددددةل منشدددداء ملتبددددرات  فحددددو  هتمددددادااممكددددن  -5

ابتداًء من المادة اللاد ووصوًا للمنتج الن ائي، وذلد من خةل وضدع  المنتجات  ي جميع مراحل ا

 م ا ير لأ فمة المصدرة والمستوردة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 المصادر والمراجع:

 (.11ال ران الكر م ) ورة المجادلة :

 الكتب بالل ة ال ربية: 

الوب دة  ."تكامتلالقترارات الشترائية، متدخل م اتخاذسلوك المستهلك و  (: "2013أبو جلي ، د.) .1

 دار الحامد للنشر والتوز ع، عمان. .األولم

". الوب دددة األولدددم. دار الجتتتودة فتتتي المنظمتتتات الحد)ثتتتة(: " 2002درادكدددة ش، هدددلبي، ط. ) .2

 الصفاء للنشر، عمان، األردن.

 الدار الجام ية، مصر. .اإلعلن ودوره في النشاط التسويقي" "(: 2002السيد، أ. ) .3

 جام ة الملد   ود، الر اض. سلوك المستهلك". (: "2008ه بان،  . ) .4

دار المندداهج للنشددر والتوز ددع،  .ستتلوك المستتتهلك" (: "2001الصددميدعي، د، ع مددان، رد نددة. ) .5

 عمان.

الدددار  ."ت التستتويقيةتصتتالالتتترويأ وال لقتتات ال امتتة: متتدخل ال (:" 2006ال اصددي، ش . ) .6

 ام كندر ة، مصر، ام كندر ة. –الجام ية 

دار اليدازورق ال لميدة للنشدر  ."التترويأ واإلعتلن التجتاري  (: "2007، ك، ربام ة،  .)ال ةق .7

 والتوز ع، عمان.

دار وائدد  للنشددر والتوز ددع، عمددان،  .الوب ددة ال انيددة .مبتتادا التستتويق" "(: 2005ال مددر، ر. ) .8

 األردن.

 –الجام يددة  (. "مدارة الجددودة مددن المنظددور امدارق: مدددخ  متكامدد ". الدددار2009محمددد، د. ) .9

 ام كندر ة، مصر.

 



132 
 

  طروحة دكتوراه والدراساترسائل ماجستير و: 

درا ة  حليلية لواقع ضمان جودة الت ليم  ي جام ة ال د ، ورقة عليمة (: "2004أبو  ارة. ) .1

 أعدت لدائرة النوعية  ي الت ليم الجام ي، جام ة ال د  المفتوحة، راد هللا،  لسوين.

" واقع إستخدام المزيأ التسويقي و ثره على ولء الزبائن دراسة حالة  (:2008) د. أبو مند  ، .2

الجام ة  ر الة ماجستير، ت اليلسطينية من وجهة نظر الزبائن في قطاع غزة ".تصالشركة ال 

  لسوين.  زة، ام ةمية،

ر الة ماجستير،  تحليل واقع الصناعات الغذائية في مد)نة نابلس".(: " 2007األ بر، د. ) .3

 ام ة النجاح الوطنية،  لسوين.ج

ر الة  تحليل وتقييم واقع الصناعات الغذائية في مد)نة نابلس ". " (:2007) د. ،راأل ب .4

 ،  لسوين.ةجام ة النجاح الوطني ماجستير،

قرار الشراء لدى  اتخاذ" دور التسويق الوردي في التأثير على عملية  (:2017) أ. بن دحمان، .5

 الجزائر.  سكرة ، –جام ة محمد خضير  ر الة ماجستير، ."ة وطنية المر ة دراسة عينة نسوي

ال وامل المؤثرة في سلوك الشراء اإلندفاعي لدى المستهلك (: " 2015بن قسيمة، د. ) .6

 ". ر الة ماجستير، جام ة محمد بوضيا   المسيلة، الجزائر.الجزائري 

المستهلك  اتجاهاتلقتها بية وعاإلسرائيلحملت مقاط ة المنتجات  " (:2006) ش. جودة، .7

حالة تطبيقية على السلع الغذائية في محافظة  اليلسطيني نحو المنتجات المصن ة محلياا:

 . زة الجام ة ام ةمية، ر الة ماجستير، غزة".

الطاقات الم طلة والمستلبة في قطاع الصناعة التحويلية وتأثيرها على "  : (2016) ح. حجة، .8

 )ر الة ماجستير  ير منشورة(.  لسوين. جام ة ال د ، .فلسطين " ية فيقتصادالتنمية ال



133 
 

تنشيط المبي ات ودورها في التأثير على القرار الشرائي "  (:2012) ح. نامون،  ، حجوطي، .9

ر الة  ."ت الجزائر فرع البويرةتصالللمستهلك النهائي دراسة حالة المؤسسة الوطنية ل 

 الجزائر. لي محمد اولحاج البو رة،المركز الجام ي ال  يد أك ماجستير،

دور شهادة الجودة الممنوحة من مؤسسة المواصيات والمقايس في  " (:2017) د. الحلبي، .10

  ."على القطاع الغذائي في قطاع غزة ت زيز القدرة التنافسية للمنتأ اليلسطيني حالة تطبيقية

 . )ر الة ماجستير  ير منشورة(. لسوين جام ة ال د ،

عناصر المزيأ التسويقي للمنتجات الطبية البصرية على  دائها (:" أثر 2011دماطي،ن.) .11

 ر الة ماجستير ،جام ة الشرق األو آ ،األردن . .التسويقي في اوردن"

تأثير الجماعات المرج ية على قرار الشراء دراسة حالة صنف منتأ  " (:2017) ن. دواد، .12

 الجزائر. وضيا   المسيلة،جام ة محمد ب ر الة ماجستير، .الهاتف النقال"

قياس اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين على الممتلكات  " (:2008ح.) زوازق، .13

 .البليدة،الجزائر جام ة   د دحلب، ر الة ماجسيتر،. ال قارية ضد  خطار الكوارث الطبي ية

كات المستهلكين نحو خدمات التأمين على الممتل اتجاهاتقياس  " (:2008)  . زواوق، .14

 ، الجزائر.البليدة جام ة دحلب، ر الة ماجستير، .ال قارية ضد  خطار الكوارث الطبي ية"

ية على قرار شراء سلع التسوق جتماعتأثير ال وامل ال ىدراسة مد"  (:2009) أ. طحواح، .15

 جام ة بن  و   بن خلدة، ر الة ماجستير،". حالة فستان لدى النساء في منطقة الوسط

 الجزائر.

  ثر الس ر على قرار الشراء دراسة حالة قطاع خدمة الهاتف النقال ". " (:2006) ل. ،عامر .16

 الجزائر. ، رجام ة الجزائ ر الة ماجستير،



134 
 

 ثر السياسات التس يرية للخدمات على القرار الشرائي للمستهلك  " (:2012) ز. عيساوق، .17

 الجزائر. اصدق مرباح ورقلة،جام ة ق ر الة ماجستير، دراسة حالة مستشيى الضياء بورقلة ".

الصناعات الغذائية على إحلل الواردات: دراسة حالة قطاع (: "قدرة 2006ال ر ناوق، ج. ) .18

 . ر الة ماجستير، الجام ة ام ةمية،  زة،  لسوين.غزة"

اآلفاق التنموية لقطاع الصناعات الغذائية في فلسطين دراسة حالة "  : (2006) ك. قفة، .19

  لسوين.  زة، الجام ة ام ةمية، ر الة ماجستير، ". ئية في قطاع غزةالصناعات الغذا

"  خلقيات التسويق وتأثيرها على سلوك المستهلك النهائي دراسة حالة  (:2016) ل. كحلي، .20

 جام ة أمحمد بوقرة بومردا ، ر الة ماجستير، مستهلكي المنتوجات الغذائية الوطنية ".

 الجزائر.

ر الة  دراسة حالة الجزائر". المنتجات المقلدة: اتجاهلوك المستهك "س (:2009) لسود، ر. .21

 قسنوينة، الجزائر. جام ة منتورق، ماجستير،

المستهلكين نحو تبني المنتجات الجد)دة دراسة ميدانية  اتجاهاتتأثير  " (:2015) م. ،زم زو  .22

جام ة  ،رستير الة ماج ."ل ينة من زبائن ولية المسيلة بالتطبيق على منتجات كوندور

 الجزائر. المسيلة،

سبل زيادة حصة المنتجات المحلية في (: "2012مة)ما (. )قتصادم  د أ حاث السيا ات اا .23

 ". راد هللا،  لسوين.اوسواق المحلية والخارجية

هركة مسار لإل تشدارات . دراسة قطاع الصناعات الغذائية اليلسطينية " " (:2005) نصر، د. .24

  لسوين.  زة، الصناعة، مركز  حد و الفنية،



135 
 

 ثتتر إستتتخدام مواقتتع التواصتتل الجتمتتاعي علتتى الستتلوك الشتترائي متتن  (: "2017اليا ددين، د. ) .25

. ر دالة ماجسدتير، "خلل الكلمة المنطوقة اإللكترونية دراسة تطبيقية لقطاع الملبس في اوردن

 جم ة الشرق األو آ، األردن.

 الدوريات: 

ك نحتتتو شتتتراء المنتجتتتات الوطنيتتتة لالمستتتته اتجاهتتتات " (:2010) س. جير دددرق،  ،،  اهددراحي  .1

مجلددة ال لددود  "،واوجنبيتتة ،دراستتة إستتتطلعية وراء عينتتة متتن المستتتهلكين فتتي محافظتتة عتتدن

 .2010السنة األولم  ال دد ال اني، جام ة عدن، ،-مجلة  صلية –امدار ة 

ء فتتتي القطتتتاع المصتتترفي ال وامتتتل المتتتؤثرة علتتتى ولء ال متتتل (: "2014الحد دددد، أ، وآخدددرون. ) .2

 ، األردن.2، ال دد 41درا ات ال لود امدار ة، المجلد اوردني، دراسة ميدانية"،

 هم ال ناصر المؤثرة على صنع قرار الشتراء للمتواد الغذائيتة  " (:2009)  . عبدا ،  ، حسين، .3

 "،ءفتتي محافظتتة كتتربل اوستترالمستتتوردة عنتتد المستتتهلكين دراستتة إستتتطلعية وراء عينتتة متتن 

 ال راق. (،25) ال دد (،6المجد ) المجلة ال راقية لل لود امدار ة،

–تتتأثير الجماعتتات المرج يتتة علتتى قتترار شتتراء الستتيارات  " (:2013) د. البوا نددة، د، الزعبددي، .4

مجلددة الجام دددة ام ددةمية للدرا دددات ، دراستتة ميدانيتتتة عتتن المستتتتهلك اوردنتتي فتتتي مد)نتتتة  ربتتد"

 .321-293س ،2013 نا ر ال دد األول، لمجلد الحادق وال شرون،ا مة وامدار ة،قتصاداا

القترار  اتختاذي علتى عمليتة جتمتاع ثر شبكة التواصل ال " (:2015) ق. الكيةني، ظ، ال رهي، .5

المجلدد  مجلدة جام دة النجداح لأ حداث )ال لدود امنسدانية(، ،الشرائي للمستهلك في مد)نة عمتان "

  .2015أكتوبر11 (،12ال دد ) ،29



136 
 

 فاق نمو قطاع الصناعات الغذائية في فلستطين دراستات حالتة "  : (2007) د. م دداد، ك، قفة، .6

 مجلدددة الجام دددة ام دددةمية  لسدددلة الدرا دددات امنسدددانية، "، الصتتتناعات الغذائيتتتة فتتتي قطتتتاع غتتتزة

 .19/5/2007 لسوين،  زة، الجام ة ام ةمية،

المسدددددت لد الجزائدددددرق نحدددددو عةمدددددة  ا جاهددددداتدرا دددددة  " (:2015) ش. براهيمدددددي،  ، مجاهددددددق، .7

 .2015، 1ال دد  مجلة الردة م تصادات األعمال، ت املكترونية، صااالم  سة الوطنية لة

ية عنتد المستتهلك ستهلكال وامل المؤثرة في النزعة ال(: " 2013مجلة درا ات محا بة وماليدة) .8

 الفص  ال اني، ال راق. 23. المجلد ال امن، ال دد ال راقي"

 اإلنجليزية:مراجع باللغة لا 
1- Baker, Michael. (1995): " The Marketing". Third Edition. Linacre House, Jordan 

Hill, Oxford, London. 

2- Baldwin, Robert. (2000): " Trade and Growth: Still Disagreement about the 

Relationships ". OECD Economics Department Working Papers 264, OECD 

Publishing. 

3- Bhakar,S, Shailja, B. (2013): " Relationship Between Country Of Origin, Brand 

Image and Customer Purchase Intentions". Far East Journal Of Psycholigy and 

Business, Vol 10, No 2. 

4- Bodea, M, Bacali, L. (2011): " Importance of The Marketing Mix Components in 

The Context of Romanian Firms Marketing Performance". Romania. 

5- Chrysochou, P. (2010): " Food Health branding: The Role of Marketing Mix 

Elements and Public Discourse in Conveying a Healthy Brand Image". Joumal of 

Marketing Communications, 16, 69-85. 

6- Daniel, Durafour( (:2001  "Marketing " , Dunod, Paris, P16 



137 
 

7- Kotler, Philip. (2006): "AL Marjeting Mangment,Person Education". 12 edition, 

paris,  p310. 

8- Liang, Hong. (1997): " A Thesis On The Retionales Of Import Substitution 

Industrialization Strategy ". University Of Denver. 

9- Michael, K, Dongmei, L, Evans, N. (2015): " Role Of Total Quality Management ( 

TQM) as a Tool for Performance Measurement in Small and Mediumsized 

Enterprise (SMES) in Ghana ".British Journal of Economics, Management and 

Trade 10(3): 1-10,2015, Article no.Bjemt. 20806, pp1-10. 

10- Usman, G, Salaria, M, Frazand, J. (2007): " Cuntry-of- Origin Effect On Consumer 

Purchase Decision of Durable Goods in Pakistan". Joumal Of Mangagement 

Sciences, Vol 1, No 1. 

11- Viot, Cathrine. (2006): " The Essentials On Marketing". Berti Edition, Algiers, P22. 

 التقارير والنشرات الدورية: 

مة، راد هللا،  قتصددداد(:   ر دددر  لسدددلة المسدددوح اا2013). الج ددداز المركدددزق لإلحصددداء الفلسدددويني .1

  لسوين.

د هللا، مة، راقتصددداد(:   ر دددر  لسدددلة المسدددوح اا2014). الج ددداز المركدددزق لإلحصددداء الفلسدددويني .2

  لسوين.

مة، راد هللا، قتصددداد(:   ر دددر  لسدددلة المسدددوح اا2015). الج ددداز المركدددزق لإلحصددداء الفلسدددويني .3

  لسوين.

مة، راد هللا،  قتصددداد(:   ر دددر  لسدددلة المسدددوح اا2016). الج ددداز المركدددزق لإلحصددداء الفلسدددويني .4

  لسوين.



138 
 

مة، راد هللا، قتصدددادسدددوح اا(:   ر دددر  لسدددلة الم2017). الج ددداز المركدددزق لإلحصددداء الفلسدددويني .5

  لسوين.

قاعددة بياندات الت دداد ال داد للسدكان والمسداكن  (:2017) .الج از المركدزق لإلحصداء الفلسدويني .6

 )بيانات  ير منشورة(. لسوين. ،راد هللا والمنشات،

مراج دددة ن دمدددة لمشدددرو  قدددانون حمامدددة  ( :2004).مة )مدددا (قتصدددادم  دددد أ حددداث السيا دددات اا .7

  لسوين. راد هللا، فلسويني،المست لد ال

واقددددع حمامددددة المسددددت لد  ( :2013) .مة الفلسددددويني )مددددا (قتصددددادم  ددددد أ حدددداث السيا ددددات اا .8

 الفلسويني  ي قوا  األ فمة، راد هللا،  لسوين.

،  ددداحة BOS م دددرائي (: " حركدددة م اط دددة 2016وكالدددة األنبددداء والم لومدددات الفلسدددوينية "و دددا".) .10

 ،  لسوين. اومة   لم ز دان"مأخرى لل

 :مواقع اإلنترنت 

 لسدوين، ) دار خ  "،أهم الصناعات ال فائية الفلسدوينية :"(2018)موقع م حاد الصناعات ال فائية.  -1

 (.21/1/2019ز ارة الموقع 

http://pfiu.org/ar/who-are-we/main-pal-industries  

(،  لسدددوين، ) دددار خ ز دددارة الموقدددع 2018.) -مدددا  –مة قتصدددادموقدددع م  دددد أ حددداث السيا دددات اا -2

15/11/2018.) 

http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=890776 

ت لد الفلسددويني، الو ددداد  شدددك  ثلدددو " امحصدداء لمنا دددبة  دددود المسددد (:2019موقددع دنيدددا الدددوطن.) -3

 (.5/2/2019منفدددددددددددددددددددداق المسددددددددددددددددددددت لد"، راد هللا ،  لسدددددددددددددددددددددوين، ) ددددددددددددددددددددار خ ز ددددددددددددددددددددارة الموقدددددددددددددددددددددع 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/03/15/1225590.html  

 

http://pfiu.org/ar/who-are-we/main-pal-industries
http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=890776
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/03/15/1225590.html
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-2013مة للسنوات)قتصاد، لسلة المسوح اا2019ز المركزق لإلحصاء الفلسويني،موقع الج ا -4

 (9/4/2019( ) ار خ الز ارة، 2017
 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2077.pdf   

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx  

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2225.pdf   

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2390.pdf  

 ".. " م الة   نوان   ر ف الجودة   لم مممان الحيارق 2015موقع موضو ،  -5

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7

%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9 

 (.1/3/2018، )  ار خ ز ارة الموقع موقع وكالة األنباء والم لومات الفلسوينية "و ا" -6

p://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=6wi1o3a695414509251a6wi1o3htt 

 (.1/3/2019"، ) ار خ ز ارة الموقع 9000وكيبيدما : " ا زو -7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88_9000  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2077.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2225.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2225.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2390.pdf
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=6wi1o3a695414509251a6wi1o3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88_9000وكيبيديا
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  ي مد نة بيت لحم. األ رةومتو آ حجم  األ رعدد  (:1.3ملحق)

  2017في بيت لحم حسب التجمع ال ام،  اوسرةومتوسط حجم  اوسرعدد 
 اوسرعدد  اوسرةمتوسط حجم  التجمع

 207 5.6 ُأدُّ َ ْلُموَنة
 1122 5.1 مْرَطا 
 207 5.3 الَجْبَ ة
اد    16 5.1 مَّةالَحدَّ

 47 5.6 الَحْل ود
 81 4.9 الَلاس
ر  2422 4.9 الَلض 
 2676 4.7 الْدوَحة

 875 4.7 الَشَواْوَرة
مَّة  2807 5.1 الُ َبْيد 

 212 5.1 الُفَرْ د مس
 209 5.1 الَمْ َصَرة
يَّة  97 5.4 الَمْنش 

 228 5.8 الَمن ير ا
 551 4.8 الَوَلَجة

 347 4.0 ب ر عونة
 1028 4.5 يرَبتر  

 315 5.0 ب يت َ ْ َمر
 3328 3.8 ب يت َجاا

 3414 3.8 ب يت  احور
ار  2572 5.2 ب يت َ جَّ
 6386 4.2 ب يت َلْحم

 1670 5.2 ُ ُ و 
 26 5.5 جب الف ب

 1400 5.2 جنا ا )بدَّ  لوح(
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 344 5.1 ْجوَرة الَشْمَ ة
 1519 4.6 ُحوَ ان

ْرب ة الد  ر  392 5.1 خ 
ْرب    26 5.0 ْة ُ ُ و خ 

 17 4.3 َخلر ْة البلوط 
ادْ   106 4.7 َخلر ة الَحدَّ
 133 4.8 َخلر ْة الُلوَزة

 25 4.4 َخلَّة الُنْ َمان
 353 4.5 خلة حمامة
 31 4.5 َخلر ْة َ َكاْرَ ا
 19 3.1 َخلر ْة عَفاَنة

 1004 4.5 دار صةح
 1543 5.0 َزْعَتَرة

ة  382 5.3 َعَرْك الَرهاْ د 
 97 5.6 ك يَسان

 1873 4.6 ُمَليَّْم الُدَهْيَشة
 329 4.6 ُمَليَّْم الَ زَّة

 609 4.6 ُمَليَّْم عا َدة
 277 6.1 َمَراح َرَباح
 183 5.8 َمراح َمَ ةَّ 

الين  1751 4.9 َنحَّ
َ ة ْنَداَزة وُبَرْ ض   1496 5.0 ه 

 180 5.5 وادق الن يْو 
 27 5.4 وادق امحيميد

الوادق رَ   385 4.7 حَّ
 302 4.4 وادق ُ وك ين

 45646 249.7 المجموع 
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 ر الة طلب  حكيم أداة الدرا ة )اا تبانة( (:2.3ملحق رقم)

  سم هللا الرحمن الرحيم

 جام ة ال د                                                                                 

                              عمادة الدرا ات ال ليا   

 البشر ة  الموارد برنامج الماجستير  ي بناء الم  سات و نمية

 

 حضرة الدكتور.............................المحترد.

 

 تحية طيبة وب د ،،،

الصتناعات المستهلك اليلسطيني نحو المنتأ المحلي فتي  اتجاهات"  ود الباح ة  تعداد درا ة   نوان 
 ي بنداء لمتولبات الحصول علم درجة الماجستير  ا تكمااً وذلد ر الشراء"، ية وتأثيرها على قراالغذائ

لم  سدددات و نميدددة المدددوارد البشدددر ة، أرجدددو التكدددرد بتحكددديم ا دددتبانة الدرا دددة لمدددا ع ددددنا   ددديكم مدددن خبدددرة ا
 وم ر ة علمية  ي البحوث ال لمية.

 على المساعدةبقبول فائق الحترام والتقد)ر والشكر  اوتيضلو 

 

 إشراف الدكتور: عزمي اوطرش

 إعداد الطالبة: روان الهريمي
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 داة الدراسة )الستبانة(  سماء  عضاء لجنة تحكيم  (:3.3ملحق)

  دددر س، ا دددتاذ  هي ددة، عضددو الدددكتور ابددراهيم عددوض مددد ر م  دددد الميددزة التنا سددية لجام ددة ال دددد 
 مشارك  ي جام ة ال د .

 در س، ا تاذ مساعد  ي جام ة ال د . هي ةعضو  هللا الدكتور أحمد حرز  

 مة  ي جام ة ال د  المفتوحة.قتصادالدكتور  و   أبو  ارة عميد كلية ال لود امدار ة واا 

 أمين عاد مجلس األمناء، مستشار رئيس الجام ة، أ تاذ مساعد، جام ة الدكتور   دق الكرنز ،
  ال د .

  در س، ا تاذ مساعد  ي جام ة ال د .عضو هي ة  الدكتورة  لوى البر وثي 

  ي جام ة ال د .عضو هي ة  در س، ا تاذ مساعد الدكتور نضال درو ش  
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 اا تبانة )أداة الدرا ة( (:4.3ملحق رقم)

  سم هللا الرحمن الرحيم

       جام ة ال د                                                                           

 عمادة الدرا ات ال ليا                                

 البشر ة  الموارد برنامج الماجستير  ي بناء الم  سات و نمية

 األخوة المحترمين /األخوات المحترمات 

  حية طيبة وب د ،،،

الصتناعات  المستهلك اليلسطيني نحو المنتأ المحلي فتي اتجاهات"  ود الباح ة  تعداد درا ة   نوان 
 دي بنداء لمتولبات الحصول علم درجدة الماجسدتير  ا تكمااً وذلد ر الشراء، الغذائية وتأثيرها على قرا

 الم  سات و نمية الموارد البشر ة .

امجا ة التي   كس الواقع الف لدي، علمدًا  دلن  اختيارالمر  ة و  اا تبانة رجم من حضر كم قراءة   رات 
و دديتم  دديتم الت امدد  م  ددا  سددر ة  امددة،  اا ددتبانةول علي ددا مددن خددةل هددف  البيانددات التددي  دديتم الحصدد

 ا تلدام ا أل راض البحو ال لمي .

 هاكرة لكم ُحسن الت اون 

 الدكتور المشر  :د.عزمي األطرش 

 .دقي ة   ر باً  12مكم  لن هف  ام تبانة  تلخف من وقتكم معةنود : مةحظة

 الباح ة    

 روان ال ر مي
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 .في مربع اإلجابة التي تختارها (X(  و )✓الرجاء وضع علمة ) :اوول القسم

 الجنس :   ذكر           أن م 

  نة 49- 40            نة 39 - 30 نة          30ال مر:   أق  من 

  لك ر نة   60               نة  59 – 50

 ثانوق       جام ي        درا ات عليا      الم ه  ال لمي : ابتدائي  لق        معدادق   

   هيك  3499 – 2500           هيك  2499 - 1500        هيك   1500اق  من :  الدخ 

 هيك   اك ر 4500          هيك  4499 - 3500

 طالب/ة            ربة بيت         ة/طبي ة ال م  الحالي: موظ /ة          عام 

 حب عم  أو م نة حرة             ا اعم                  أخرى صا 

 مكان امقامة : مد نة             قر ة              مليم  

غذائيتة وتأثيرهتا نحتو المنتتأ المحلتي فتي الصتناعات ال ياليلستطينالمستتهلك  اتجاهات :القسم الثاني
 .على قرار الشراء

حدددول رمدددز امجا دددة التدددي  راهدددا  (✓)نامدددة وامجا دددة عن دددا بوضدددع مهدددارة  رجدددم قدددراءة الف دددرات األ يدددة   
  ر ن ا منا بة ./

 ية(.قتصادية ))تأثر قرار المستهلك اليلسطيني الشرائي بالمتغيرات القتصادالمحور اوول : ال وامل ال

بدرجة  العبارة الرقم

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 جداقليلة 

مستوى الدخل يؤثر على توجه المستهلك نحو المنتجات  ارتفاع 1

 الغذائية المحلية.
     

كم السلع والمنتجات المحلية يزيد من مستوى الدخل  ارتفاع 2

 التي يقرر المستهلك الحصول عليها .
     

نوعية السلع والمنتجات المحلية يؤثر في مستوى الدخل  ارتفاع 3

 هلك الحصول عليها.المستيقرر التي 
     

الفائض من الدخل في شراء المنتجات الغذائية  استهالكيتم   4

 المحلية.
     

     المفروضة من قبل الدولة على بعض  الضرائب انخفاض 5
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توجه المستهلك للمنتج  يزيد منالمنتجات الغذائية المحلية  

 الوطني.

اع السلع اإلعفاءات التي تقدمها الدولة على بعض أنو 6

توجه المستهلك نحو تؤدي إلى والمنتجات الغذائية المحلية 

 المنتج الوطني .

     

مستويات  بانخفاضاد توجه المستهلك نحو المنتج الوطني ديز 7

 أسعارها مقارنة بالمنتجات األجنبية.
     

ذات  األسرفي توجه المستهلك للمنتجات الغذائية المحلية  ادديز 8

 العدد الكبير.
     

9 

 

المحلية يجعل المستهلك يتوجه نحو  منتجاتال إن توفر

 ها.استهالك
     

 احتياجاتمع  تتالءمالمنتجات الغذائية المحلية و )تتوفرالمحور الثاني: العوامل السيكولوجية والذهنية 

 المستهلك الفلسطيني(.
بدرجة  العبارة الرقم

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا

لقيمة السلعة  يللمنتجات المحلية بتقديرقراري الشرائي  يرتبط 1

 وجودتها.

     

 احتياجاتيالمنتجات المحلية تتميز بالتنوع و تلبي أرى أن  2

 ورغباتي.

     

تمكنت الصناعات الغذائية المحلية من توفير البدائل المحلية  3

 للمنتجات األجنبية.

     

 حتياجاتالأعتقد أن المنتجات الغذائية المحلية تصنع وفقاً  4

  ومتطلبات المستهلك .

     

أرى ان المنتجات المحلية أكثر تحقيق لحاجاتي ورغباتي من  5

 المنتجات األجنبية.

     

وتجربتي  معرفتيشرائي للمنتجات المحلية بدرجة  يرتبط قرار 6

 لها. 

     

أكثر مما  تراعي متطلباتي وتوقعاتيية أرى أن المنتجات المحل 7

 يدفعني لشرائها وتفضيلها على المنتجات األجنبية.

     

      صورة إيجابية عن المنتجات المحلية. أمتلك 8

اإليجابية لألصدقاء وأفراد العائلة تؤثر على سلوكي  االنطباعات 9

 الشرائي للمنتجات المحلية إيجابياً.

     

مما ال يشجعني  إيجابية عن المنتجات األجنبية، ال أمتلك صورة 10

 على شرائها.

     

المحور الثالث: جودة المنتج التنافسية ) تتوفر المنتجات الغذائية الوطنية بجودة عالية وبمزيج تسويقي 

 مالئم(.
بدرجة  العبارة الرقم

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا

ها وذلك من خالل هتم بجودة المنتجات المحلية التي أحتاجأ 1

 فضل سلعة من حيث الجودة .أعملية البحث عن 
     

2  ً كبيرة في الجودة بين المنتج المحلي والمستورد  ال أرى فروقا

 المنتج المحلي دائماً.  ختيارالمما يدفعني 
     

بين السلع لست بحاجة ألن أقوم بعمل مقارنات من حيث الجودة  3

المحلية واألجنبية قبل عملية الشراء لتأكدي من جودة المنتج 

 الوطني.

     

      .الوطنيأثق بشهادة الجودة الممنوحة للمنتج  4
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ً ألنها حاصلة على  5 أفضل شراء السلع الغذائية المنتجة محليا

 شهادة الجودة المحلية ومراقبة جيداً.
     

ً ألنها حاصلة على أفضل شراء السلع الغذائي 6 ة المنتجة محليا

 شهادة الجودة العالمية.
     

ي للمنتجات ختيارالنوعية والجودة هي المعيار األساسي ال 7

 المحلية وهي متحققة فعالً.
     

أعتبر أن المنتجات والسلع المحلية لديها مظهر وتصميم أفضل  8

 من المنتجات األجنبية.
     

هاية صالحية السلع المحلية المكتوب على أثق بتاريخ بداية ون 9

 العبوة.
     

السلع المحلية حتى لو كان سعرها أعلى من  استهالكأفضل  10

 مثيالتها من المنتجات األجنبية.
     

أرى أن المنتجات المحلية أكثر توفر في السوق وهذا ما يدفعني   11

 قرار شرائها وتفضيلها. تخاذال
     

يروج للمنتجات المحلية ويحاول إقناعي بشرائها صاحب المتجر  12

 لثقته بها.
     

من جوائزها والهدايا  لالستفادةأشتري المنتجات المحلية  13

 والكوبونات التي تقدمها.
     

إقامة المعارض التي يتم فيها إبراز مزايا السلع والمنتجات  14

 المحلية المنتجة تؤثر بشكل إيجابي على قرار شرائي.
     

 قرار شراء المستهلك الفلسطيني للمنتجات المحلية. المحور الرابع :

بدرجة  العبارة الرقم

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا

الدافع الوطني هو العامل المؤثر في قرار شراء المنتجات  1

 المحلية.
     

      ية.سرائيلاإلالبضائع اطعة ومقأشتري السلع المحلية لمحاربة  2
      .االحتاللشرائي للمنتج المحلي يمثل شكل من أشكال مقاومة  3
والئي للمنتجات الغذائية المحلية ثابت وسأستمر في تعاملي معها  4

 قرار شرائها. اتخاذو
     

      . احتياجاتي ألنني أثق بأنها ستلبي المحلية شراء المنتجاتبأقوم  5
ألداء الرقابي على الصناعات الغذائية المحلية يؤثر إيجابياً على ا 6

 قرار شراء المنتج المحلي.
     

أقوم بشراء المنتجات المحلية وذلك نتيجة قيام الشركات  7

 والمنشآت المحلية بالتطوير المستمر لمنتجاتها وسلعها.
     

تيجة أثق بالمنتجات المحلية وأحافظ على والئي لها وذلك ن 8

 مصداقية العالقة بين المنتج والمستهلك.
     

ية التي جتماعال يتأثر قرار الشراء للمنتجات المحلية بالطبقة اال 9

 أنتمي إليها وبما يصدر عن األصدقاء وزمالء العمل.
     

أقوم بشراء المنتجات الغذائية المحلية ألنني أرى بأنها تتناسب  10

 فكرية.ها الاتجاهاتمع قيم أسرتي و
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 فهرس اوشكال
 الصيحة عنوان الشكل الرقم

 8 نموذج الدرا ة  1.1
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