عمادة الدراسات العليا
جامعة القدس

أثر سلوك المستهلك الفلسطيني على القرار الشرائي للمنتج المحلي في
الصناعات الغذائية

روان رائد إبراهيم الهريمي

رسالة ماجستير

القدس – فلسطين

1440هـ 2019 -م

أثر سلوك المستهلك الفلسطيني على القرار الشرائي للمنتج المحلي في
الصناعات الغذائية

إعداد:
روان رائد ابراهيم الهريمي

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية ،تخصص فرعي إدارة أعمال  /جامعة فلسطين األهلية  -فلسطين

المشرف :د .عزمي أحمد األطرش

قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية المووارد
البشرية ،من معهد التنمية المستدامة /جامعة القدس.

1440هـ 2019 -م

جامعة القدس
عمادة الدراسات العليا
معهد التنمية المستدامة

إجازة رسالة

أثر سلوك المستهلك الفلسطيني على القرار الشرائي للمنتج المحلي في
الصناعات الغذائية
اسم الطالبة :روان رائد إبراهيم الهريمي
الرقم الجامعي)21411200( :

المشرف  :الدكتور عزمي أحمد األطرش

نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ  8/5/2019من أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤهم
وتواقيعهم:
 .1رئيس لجنة المناقشة :د.عزمي أحمد األطرش

التوقيع............................................... :

 .2ممتحناً داخلياً :د.ابراهيم عوض

التوقيع............................................... :

 .3ممتحناً خارجياً :د.احمد حرزهللا

التوقيع............................................... :

القدس – فلسطين

1440هـ 2019 -م

اإلهداء
الحم ددد والفضد د هلل ال ددفق و ن ددي عل ددم م م دداد ه ددف الد ار ددة أم ددا ددد ...أه دددق ه ددفا الج ددد
المتواضع الم ك من أضاء حيا ي بوجود  ،ملم بب وجودق ي الحياة ،ملدم مدن وهبندي
األم د والنشددلة علددم حددب امطددة والم ر ددة ،ملددم ددندق أبددي ال ددالي الددفق لددم بل د علددي
شيء.
ملم من نفرت عمرها ي م ادق ،ملم جنتي ومةكي ،ملم نبع الحنان وبسمة الحياة ،ملدم
من كان بدعائ ا ر نجاحي أمي الحبيبية.
ملم ر يق دربي وم جة قلبي زوجي ال الي الفق كان داعماً لي ي كد خودوة ،ملدم لدفت
كبدق وعيوني أبنتي الحبيبة.
وإلم حبيبتي أختي ال الية وأخو ي حفظ م هللا ورعاهم ،ملم أ ر ي عام ًة.
ملددم أ ددا ف ي وزمةئددي ،ملددم كد مددن أضدداء الور ددق أمددامي ،أهدددق هددفا البحددو المتواضددع
راجيتاً من المولم عز وج أن نال ال بول والنجاح و كون أ ا اً لد ار ات وأ حاث أخرى.
روان رائد إبراهيم الهريمي
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من ا لم م دد لني أق درجة علمية ألق جام ة أو م د.

االسم :روان رائد إبراهيم الهريمي
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أ

شكر وعرفان
بسم هللا الرحمن الرحيم
آمُنوا م ْن ُك ْم والف َن أُوُوا اْل ْل َم َد َر َجات{ }المجادلة{11:
قال الم } َ ْرَ ع هللاُ الف َن َ
صدق هللا ال ظيم
والصةة والسةد علم يدنا محمد وعلم آل وصحب آجم ين ،وب د،
الحم دد هلل الددفق ز د وجةل د ددتم الصددالحات ،مددا رك لددد الحمددد كم دا نب ددي لجددةل وج ددد وعظدديم
لواند ،الحمد هلل الفق أعانني وقدرني علم بفل الج ود الةزمة من اء هف الد ار ة ،وأ ددد الشدكر
والت د ر لك من اندني م مام ا وإنجازها.
و شددر ني و س د دني أن أ دددد لددالو الشددكر والت ددد ر ملددم الدددكتور عزمددي األطددرش الددفق أهددر علددم
ر التي وقاد بتوجي ي وإرهادق ومساعد ي علم م مام دا دون ملد أو صدير وعلدم ج دود التدي بدفل ا
حتم أن يت ر التي وأخرجت ا الور ة ال لمية المنا بة.
وأ دددد أمضداً الشددكر والت ددد ر أل ددا ف ي ددي م ددد التنميدة المسددتدامة ددي جام ددة ال ددد

علددم ج ددودهم

الح ي ة .
و شددر ني أن أ دددد الشددكر والت ددد ر مددن أعض دداء لجنددة المناقش ددة بتفضددل م لمناقش ددة ر ددالتي ولت دددمم
المةحظات ال لمية التي ساعدني علم مثراءها و ز زها لتلرج الصورة األم

.

و دي اللتدداد أ ددد جز د الشدكر لكد مدن والدددق ال ز دز ن أطددال هللا مر مدا ،وإلددم ر يدق دربددي زوجددي
ال الي وأهلي وأ راد أ ر ي وك من اندني خةل هف الفترة.

وهللا ولي التوفيق

ب

مصطلحات الدراسة:
 المستهلك :هو الفرد الفق قاد ا ت ةك أو توقع أن مست لد ل ة أو منتج أو مجموعة م ينة من
المنتجات أو اللدمات ( اهراحي  ،الجر رق.)2010 ،
 اتجاهات المستهلك :هي بير عن أهم ال وام النفسية التدي ركدز علي دا التسدو ق للتدلثير علدم
لوك المست لد ،ذلدد أن جدزءاً كبيد اًر مدن حيداة الفدرد نحصدر دي مشداهدة وإدراك األهدياء و ييم دا
صددد كددو ن ا جاهددات م ينددة جاه ددا والتددي قددد كددون ممجابيددة أو ددلبية ،ممددا ددن كس علددم ددلوك
الفددرد ددي بندداء أحكامد و ددلوكيا نحددو األهددياء ،وعليد ددتن ا جاهددات المسددت لد وعةقت ددا السددلوك
الشرائي م د أم اًر ل أهمية مدارة التسو ق (مجاهدق وآخرون.)2017 ،
 سلوك المستهلك" :م ر

لن األنشوة التي م ود لدائ ا النا

حين بح ون ،و لتارون ،تشرون،

و سد ددتلدمون ،و يمد ددون ،أو حتد ددم تللصد ددون مد ددن د ددلع أو خد دددمات مهد ددبا حاجد ددا م ور بد ددا م"
(ال اصي.)2006 ،
 المنتتتأ و الستتل ة" :هددو مجموعددة مددن اللدواس الملمو ددة و يددر الملمو ددة ،م د الت لي د  ،اللددون،
وجاهة الشركة المنتجة ،وجاهة جار التجزئدة ،وهدي خدواس قدد م بد ب دا المشدترق مهدبا حاجا د
ور با "(ال ةق ،ربام ة.)2007 ،
 الجودة :هي الحالة الد ناميكيدة المر بودة المنتجدات المادمدة واللددمات وبداأل راد وبال مليدات والبي دة
المحيوة حيو توابق و تةءد هف الحالة مع التوق ات (درادكة ،هلبي.)2002 ،
 المزيأ التسويقي ( :)4PSهو عبارة عن مجموعة من ال درارت اللاصدة دالمنتج ،السد ر ،التدرو ج
والتوز د د ددع التد د ددي مجد د ددب علد د ددم الم سد د ددة ااقتصد د ددادمة أن د د ددتم ب د د ددا مد د ددن أج د د د

ح يد د ددق أهد د دددا ا

التسو ية(.ه ددر آ وآخ ددرون.)2013 ،و ددر الم ددز ج التس ددو ي لند د " مجموع ددة ااختي ددارات الت ددي
وضدح عدرض الدشركة للدسوق المست د

" ).(Baker, 1995
ج

 شتتتهادة الجتتتودة اليلستتتتطينية :ه ددي عب ددارة ع ددن الشد د ادة الممنوح ددة م ددن قبد د م س ددة المواص ددفات
والم ددا يس الفلسد ددوينية للمنشد ددات المحليد ددة والمصد ددانع ،و تك ددون مد ددن مجموعد ددة مواصد ددفات وم د ددا ير
وم ددا يس مدارة الجددودة الددفق مجددب علددم جميددع الم سددات أن تبنددا وذلددد للتلكددد مددن أن منتجا ددا
و د ددل ا توا د ددق و تنا د ددب م د ددع محتياج د ددات ور بد د دات المس د ددت لكين و وق د ددا م ومي د ددول م (م س د ددة
المواصفات والم ا يس.)2017 ،
 شتهادة الجتودة ال الميتة او(تزو( :)ISO 9000هوي بماابوة متطلبوات إجرائيوة أساسوية ،ممالوة فوي
إتباع عدد من اإلجراءات الفنية واإلداريوة والموافوفات الموةقوة التوي تسواهم فوي دوبأ جوودة أداء
األنشووطة المختلفووة ،وبووذلف فووذن هووذه الموافووفات تعتبوور دليوول قوود يأوووذ اووكل إاوواد أو إلزامووي فووي
المؤسسة( .محمد.)2009 ،

د

الملخص
ددد

الد ار ددة ملددم الت ددر علددم ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نح دو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات

ال فائية و لثيرها علم قرار الشراء ،وذلد من خدةل الت در علدم المت يدرات ااقتصدادمة ،والسديكولوجية
والفهنية ،وجودة المنتج التنا سية التي ثر ي ا جاهات المست لد الفلسدويني نحدو المندتج المحلدي دي
الصددناعات ال فائيددة ،امضددا ة للت ددر علددم ال وام د التددي د ثر ددي ق درار ه دراء المسددت لد الفلسددويني
للمنتج المحلي ي الصدناعات ال فائيدة ،وإبدراز أثدر ا جاهدات المسدت لد الفلسدويني نحدو المندتج المحلدي
علم قرار الشراء.
لتح يددق أهدددا

الد ار ددة ،ددم م ددتلداد المددن ج الوصددفي التحليلددي ،و ددم صددميم ا ددتبانة لد ار ددة المشددكلة

البح ية ،وكان مجتمع الد ار ة عبارة عن األ ر ي محا ظة بيت لحدم والبدالع عدددهم ( )45646أ درة،
و كونددت عينددة الد ار ددة مددن ( )385مسددت لد ومسددت لكة مددن أربدداك األ ددر ددي محا ظددة بيددت لحددم ددم
اختي ددارهم ور ددة ال ين ددة الوب ي ددة ال شد دوائية ب د داً لوب ددة مك ددان الس ددكن ،وب ددد جم ددع البيان ددات عولج ددت
محصائياً ت تلداد برنامج الرزد امحصائية لل لود ااجتماعية (.)SPSS
و وصددلت الد ار ددة ملددم أن ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة
كان ددت بدرج ددة متو ددوة ،وبنس ددبة م و ددة م دددارها ( ،)67.7امض ددا ة مل ددم أن أه ددم ا جاه ددات المس ددت لد
الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة تم د

ددي ال وامد ااقتصددادمة بدرجددة مر ف ددة

ومددن ثددم ال وام د السدديكولوجية والفهنيددة وجددودة المنددتج التنا سددية بدرجددة متو ددوة ،و بددين وجددود دداثير
ممجابي ا جاهات المست لد الفلسويني ،و لوك نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية علم قدرار
الشراء.
نسددنتنج ددي مددا ددبق ،ضددرورة املت دزاد جددودة المنتجددات ال فائيددة الفلسددوينية مددن خددةل وبيددق أنظم دة
الجودة ،والسد ي الددائم لتحسدين و ودو ر المنتجدات المحليدة لتدتةءد مدع محتياجدات و وق دات المسدت لد،
ه

وإجراء البحوث والد ار ات التسو ية المستمرة للت ر علم محتياجات ور بات المست لكين منتاج السلع
التي تةءد مع هف امحتياجات.

و

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.

ز

اليصل اوول
خليية الدراسة
1.1المقدمة
لم حظ د ار ة لوك المست لد ااهتماد الكا

من قب المنشات ما ي وقدت متدلخر نتيجدة للتودورات

المتسددارعة للمشددار ع امنتاجيددة كمداً ونوعداً لمواج ددة متولبددات السددوق ،وازدمدداد حجددم المنا سددة و ددددها،
الندداجم عددن الت دددد ال لمددي والتكنولددوجي الددفق أ د م ددي ز ددادة أعددداد المنتجددات الموروحددة ددي السددوق
و نوع ددا ،حيددو أصددبحت األ دواق متلددج المنتجددات المحليددة واألجنبيددة وبلصددنا

ملتلفددة ،المنا سددة

الشد دة و وور أذواق المست لكين و نوع ا أدى ملم التركيز أك ر علم د ار ة الكيفيدة التدي تصدر ب دا
المست لد و حليل ا والت ر علم ا جاها وال وام الم ثرة ي ا ،وكيفية ا لداذ قدرار هدرائ ومدا ال وامد
التددي حكمد و د ثر عليد  ،ممددا زاد مددن ااهتمدداد بد ار ددة المسددت لد و ددلوك مددن أجد معودداء التفسدديرات
والتحل د دديةت الت د ددي س د دداعد مدارة منظم د ددات األعم د ددال ش د ددك خ د دداس عل د ددم ص د دديا ة ووضد د دع برامج د ددا
وإ ت ار يجا ا التسو ية المت ددة (الصميدعي ،ع مان.)2001 ،
د ار ة لوك المست لد والت ر علم ا جاها نحو المنتجات المحلية واألجنبية ي السدوق مدن األمدور
الم مددة الت ددي مج ددب أن ددتم المنظم ددات والمص ددانع ددي د ار ددت قب د وضددع خوو ددا التس ددو ية ووض ددع
م ت ار يجا ا المت ل ة المنتج و صميم ومظ ر اللارجي وطر دة ليفد  ،وإ دت ار يجا ا التسد ير ة التدي
1

مد د م ددن خةل ددا عل ددم حد ددد أ د د ار منتجا ددا والت ددي مج ددب أن ك ددون مبني ددة عل ددم د ار ددة لأ د دواق
المست د ة.
سد م الددول ملدم الن دوض منتجا دا الوطنيدة وز دادة حصدت ا السدوقية محليداً وخارجيداً ،و سدتلدد الدددول
أدوات السيا ددة ااقتصددادمة لدددعم منتجا ددا وج ل ددا الليددار األم د للمسددت لكين ،حيددو تدددخ

ا جددا

ح يددق مسد اها ددي ز ددز منتجا ددا الوطنيددة دون امخددةل تلتزاما ددا الدوليددة .و تركددز السيا ددات التددي
ستلدم ا ي ثةث ا جاهات أ ا ية تم

ي الحد من د ق الواردات و و ض ا المنتجات المحلية،

أو ش ددجيع الص ددادرات والتركي ددز عل ددم األ د دواق اللارجي ددة ،أو اختي ددار م ددت ار يجية ملتلو ددة جم ددع ب ددين
اا جدداهين السددا ين ،حيددو أن محددةل المنتجددات المحليددة محد المنتجددات األجنبيددة ددي األ دواق تبددر
اللووة األولم لدعم و ز ز الحصة السوقية للمنتجات المحلية (هنوش.)2012،
واج الصناعات ال فائية الفلسوينية ال د د من التحدمات والم وقات التي حول دون وورها ونموها،
وأهم ا مجراءات امحتةل ام رائيلي الت سفية المتم لة ام ةقات للم ابر ،ووضع قيود علم التصد ر
وإ تيراد المواد اللاد الةزمة ل ف الصناعات ،امضا ة لمحاوات م راق األ واق الفلسوينية
المنتجات ام رائيلية ،امضا ة لض
الم وقات التي

السيا ات التي حمي المنتجات ال فائية المحلية و يرها من

أماد نمو الصناعات ال فائية الوطنية.

ستحوذ ز ادة الحصة السوقية للمنتجات ال فائية الفلسوينية علم اهتماد الم سات الفلسوينية،
والج ات الر مية الملتصة

ضاما التنمية ،وبدأت ال د د من دعوات وحمةت شجع المست لد

الفلسويني للتوج نحو المنتجات ال فائية الوطنية ومحاربة وم اط ة المنتجات ام رائيلية التي تو ر
ل ا بدائ

لسوينية او مستوردة.

لكددن النظ درة السددلبية ل دددد مددن المسددت لكين ا جددا

ددا المنتجددات الفلسددوينية شددك عائ داً كبيددر أمدداد

الوصددول ملددم اقتصدداد ممكددن امعتمدداد علي د ددي حسددين الوضددع ااقتصددادق الفلسددويني ،ولددفلد بددرزت
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أهمية البحو ي الحد و عن هف الظاهرة اآل وهي ا جاهات المست لد الفلسويني نحدو المندتج المحلدي
ي الصناعات ال فائية و لثيرها علم قرار الشراء.

 2.1مشكلة الدراسة:
تناول الد ار ة ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية و لثيرها علم
قرار الشراء .م ن ال د د من المنشات المصن ة للمنتجات ال فائية المحلية س م لز ادة حصت ا السوقية
وإحةل واردا ا مح المنتجات األجنبية وام رائيلية التي

رق األ واق الفلسوينية و شك

بد

نا س شدة المنتجات ال فائية الفلسوينية ،واج المنتج الفلسويني ص وبات ي كسب ث ة المست لد
الفلسويني الفق ما زال مفض هراء المنتجات األجنبية وام رائيلية علم المنتجات المحلية و تبرها
أ ض من حيو الجودة.
لفلد برزت أهمية الت ر

علم ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات

ال فائية و لثيرها علم قرار الشراء لدم .

 3.1همية الدراسة:
نبع أهمية هف الد ار ة من أهمية لوك المست لد وال وام التي حكم هفا السلوك ،و كون ا جاها
ن
بناء علي ا و
نحو المنتجات والسلع والتي قد كو ممجابية أو لبية والتي ً

تلف قرار الشرائي

للمنتجات التي رى لن ا تلبي محتياجا ور با  ،و تجسد أهمية البحو ي:
 1.3.1اوهمية ال لمية:
ب ددرز أهمي ددة الد ار ددة م ددن أهمي ددة الموض ددو ال ددفق تناولد د الباح ددة وال ددفق رك ددز عل ددم ددلوك المس ددت لد
وا جاها د د الش د درائية للمنتجد ددات ال فائيد ددة الوطنيد ددة ،ض د دةً عد ددن مد ددا محتاج د د قود ددا المنتجد ددات ال فائيد ددة
م د ددت ار يجيات منتاجيد ددة و سد ددو ية ،حيد ددو مم د د قود ددا ذات د ددلثير علد ددم الحيد دداة الم يشد ددية للمسد ددت لد
الفلسويني.
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وبسددبب ندددرة الد ار ددات الميدانيددة التددي ناولددت ددلوك المسددت لد وا جاها د الش درائية ،علددم ص د يد البي ددة
الفلسددوينية لددفلد ممكددن أن ددد هددف الد ار ددة مددن الد ار ددات الر ادمددة ،وبالتددالي ممكددن أن شددك مدددخةً
جددد اًر ااهتمدداد للمنظمددات الفلسددوينية المصددن ة للمنتجددات ال فائيددة والتددي س د م الددم ز ددز مراكزهددا
التنا سددية ددي السددوق المحليددة .وذلددد مددن خددةل ام ددتفادة مددن النتددائج التددي ددتتملا عن ددا مددن خددةل
معواء ييم علمي و فسير لسلوك المسدت لد الفلسدويني و للديو أهدم ال وامد المكوندة ا جاها د نحدو
المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية والتي ثر علم قدرار الشدرائي .وعلدم صد يد آخدر ممكدن اعتبدار
هددف الد ار ددة مصددد اًر للد ار ددين والبدداح ين الددف ن ددودون د ار ددة ددلوك المسددت لد وال وام د الم د ثرة علددم
ا جاها وقرار الشرائي.
 2.3.1اوهمية التطبيقية:
.1

حد د اآلليات التي قد ساعد ي

ز ز و وو ر جودة المنتجات ال فائية الفلسوينية وذلد

كلووة لتح يق حاجات ور بات المست لكين والوصول الم الرضم عن المنتجات الوطنية،
وبالتالي كو ن ا جاهات ممجابية نحو المنتجات المحلية تم

بتفضيل ا علم المنتجات األجنبية

وخاصة المنتجات ام رائيلية.
.2

البحو ي اك ر المت يرات لثي اًر علم وج ات المست لد الشرائية ،وبالتالي

تفيد أصحاك

المصانع وا لمنشات المنتجة للسلع ال فائية ي د ار ة هف ال وام وذلد لتحد د ال وام األك ر
لثي اًر علم وج ات المست لد الفلسويني وذلد ألخفها

ين امعتبار عند وضع خوو م

امنتاجية والتسو ية منتاج لع ومنتجات تةءد مع محتياجات ور بات المست لكين الفلسوينيين
وذلد ي ظ هف المت يرات وال وام .
.3

ام اد ي التل يس لوضع م ت ار يجات جد دة من قب المنشات والمنظمات المصن ة للمنتجات
ال فائية لتحسين أداء منتجا ا وج ل ا كسب ث ة المست لد الفلسويني.
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 4.1هداف الدراسة:
الهدف ال ام:
د

هف الد ار ة ملم الت ر علم ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات

ال فائية و لثيرها علم قرار الشراء.
ومن أج

ح يق ال د

ال اد س م الد ار ة ملم ح يق األهدا

الفرعية التالية:

 -1الت ر علم المت يرات ااقتصادمة التي ثر ي ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج
المحلي ي الصناعات ال فائية.
 -2الت ر علم ال وام السيكولوجية والفهنية التي ثر ي ا جاهات المست لد الفلسويني نحو
المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية .
 -3الت ر

علم خصائو جودة المنتج التنا سية التي

ثر ي ا جاهات المست لد الفلسويني

نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية .
 -4الت ر

علم الفروق ي ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات

بناء علم المت يرات الدمم ار ية .
ال فائية ً
 -5الت ر

علم ال وام

التي

ثر ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتج المحلي ي

الصناعات ال فائية .
 -6الت ر

علم امختة ات والفروق ي متو وات ال وام التي

ثر ي قرار هراء المست لد

بناء علم المت يرات الدمم ار ية .
الفلسويني للمنتجات المحلية ً
 -7الت ر علم لثير ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية
علم قرار الشراء.
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 5.1سئلة الدراسة:
تس ى الدراسة إلى اإلجابة عن مجموعة سئلة وهي:
السؤال اوول :ما هي ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية؟
وقد انب ق عن الس ال األول األ لة الفرعية اا ية :
 -1ما هي المت يرات ااقتصادمة التي ثر ي ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي
الصناعات ال فائية ؟
 -2ما ال وام السيكولوجية والفهنية التي ثر ي ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي
ي الصناعات ال فائية ؟
 -3ما خصائو جودة المنتج التنا سية التي

ثر ي ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج

المحلي ي الصناعات ال فائية ؟
السؤال الثاني :ما ال وام

التي

ثر ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية ي

الصناعات ال فائية؟
السؤال الثالث :ه

وجد اثر ذو دالة محصائية ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي

ي الصناعات ال فائية علم قرار الشراء؟

 6.1فرضيات الدراسة:
اليرضية الرئيسة اوولى:
ا وجد روق ذات دالة محصائية عند المستوى ) )0.05≤ αي متو وات ا جاهات المست لد
الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية
ال لمي ،والدخ  ،وطبي ة ال م الحالي ،ومكان ااقامة)؟
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زى لمت يرات (الجنس ،وال مر ،والم ه

اليرضية الرئيسة الثانية:
ا وجد روق ذات دالة محصائية عند المستوى ) )0.05≤ αي متو وات ال وام التي ثر ي
قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية زى لمت يرات (الجنس ،وال مر ،والم ه ال لمي،
والدخ  ،وطبي ة ال م الحالي ،ومكان ااقامة)؟
اليرضية الثالثة :ا وجد اثر ذو دالة ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي
الصناعات ال فائية علم قرار الشراء.

 7.1حدود الدراسة
خض ت هف الد ار ة للحدود التالية :
الحد الموضوعي :ت تصر الد ار ة علم الت ر علم ا جاهات المسدت لد الفلسدويني نحدو الصدناعات
ال فائية نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية و لثيرها علم قرار الشراء ،وذلد من خةل الت در
علم المت يرات وال وام التي ثر علدم ا جاها د نحدو هدف المنتجدات ،ود ار دة ال وامد التدي د ثر دي
قرار الشراء للمست لد الفلسويني للمنتجات المحلية.
الحتتد المكتتاني :ت تصددر الد ار ددة علددم أخددف عينددة مددن محا ظددة بيددت لحددم موزعددة علددم المدددن وال ددرى
والمليمات.
الحتتد الزمتتاني (مبتتررات اختيتتار المنطقتتة ) :دديتم جمددع البيانددات المت ل ددة ب ددف الد ار ددة خددةل الفص د
األول من ال اد األكادممي 2019
محددات الدراسة :د م ماد عملية جمع البيانات وصلت حصيلة الجمع الم ( )369مبحوث من أص
( )385مبحدوث ،وذلددد سددبب ر ددا ددا المسددت لكين ب ددة الم ددا يس أل ددباك خاصددة ،وعدددد واجددد
ا أرباك األ ر ي المنزل اثناء ب ة الم ا يس.
 متغيرات الدراسة موجودة في الفصل الاالث.7

 8.1نموذج الدراسة الشكل ( )1.1ي كس نموذج البحث
المتغيرات التاب ة

المتغيرات المستقلة:


ال وام ااقتصادمة



ال وام السيكولوجية

قرار الشراء

والفهنية
 جودة المنتج وعناصر

الل

المز ج التسو ي.

(المت يرات الدمم ار ية)

 9.1هيكلية الدراسة:
شم الد ار ة علم خمسة صول وهي م سمة كما لي :
اليصل اوول :م ر خلفية الد ار ة و شم م دمة الد ار ة والمشكلة وأهميت ا و فصي هيكلة الد ار ة .
اليصل الثاني :مشم محتو ات امطار النظرق والد ار ات السا ة .
اليصل الثالث :تورق ملم من ج الد ار ة وأدوا

والمجتمع الفق أجر ت علي الد ار ة وعينة الد ار ة

وخصائص ا وإجراءات التح ق من صدق أداة الد ار ة وثبا ا و تضمن أمضاً حدود الد ار ة الزمانية
والمكانية والبشر ة والتحلي امحصائي للصائو ال ينة .
اليصل الرابع :تضمن عرض لنتائج التحلي امحصائي للبيانات التي م الحصول علي ا ،ومن ثم
عرض النتائج ومناقشت ا وامجا ة عن أ لة الد ار ة والتح ق من صحة الفرضيات .
اليصل الخامس :تضمن ام تنتاجات والتوصيات التي م وض ا بناء علم نتائج الد ار ة.
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اليصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
المبحث اوول  :اإلطار ال ام لدراسة اتجاهات المستهلكين-:
 1.1.2المقدمة
ملتل

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

و وق ا م وأذواق م وأ اليب مهباع م ل ف الحاجات والر بات ،وبالتالي مجب علم منظمات األعمال
أن

وي أهمية خاصة ل فا التبا ن وامختة  ،وأن

م

علم د ار ة األ اد الم مة المحددة

ا جاهات المست لد و لوك الشرائي ،واأل س التي م تمدها ي ا لاذ ق ار ار الشرائية ،والكيفية التي
م ود من خةل ا تهبا حاجا
واج

ور با

ي ا ت ةك للمنتج ،وذلد

الملتلفة ،امضا ة للت ر

علم م ترحا  ،والمشاك التي

ياً من ا لتح يق أ ض مهبا

ل وز ادة مستوى رضا عن

منتجا ا( اهراحي  ،الجر رق.)2010 ،
أصبح فسير

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

ااقتصادمة ي وقتنا الحاضر ،لكي تمكن من وضع م ت ار يجا ا التسو ية المنا بة بناء علم د ار ة
و م مكونات السلوك اا ت ةكي للفرد ،وذلد من خةل قياد ال املين ي أقساد البحوث والتسو ق ي
المنظمات والمنشات الحصول علم الم لومات التي فيدهم ي فسير لوك المست لد ،حيو م ومون
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بتحد د ال وام والمت يرات الداخلية والنفسية والمت يرات اللارجية التسو ية و ير التسو ية التي حكم
لوك المست لد و ثر علم قرار الشرائي.
ومن أهم المت يرات التي كانت وا زالت مح اهتماد رجال التسو ق هو اا جا أو الموق  ،حيو
م تبر مكون نفسي من الص ب التنب

ي ا األحيان ،مما مج ل مح اهتماد ل دة د ار ات من

قب الباح ين التسو يين وذلد من أج وضع اللوآ ام ت ار يجية التسو ية الناجحة ي الم سات
الحد ة وأمضاً لتنظيم عمليات امنتاج ما تنا ب مع حاجات ور بات الفرد "المست لد" ،و ي هفا
الفص من الد ار ة يتم الت ر

علم مكونات اا جا وال وام والمت يرات التي

ثر ي ا جاهات

المست لد نحو منتج م ين ،وال وام الم ثرة علم قرار الشرائي.
 2.1.2ميهوم ال تجاهات:
أواً :ر ف اا جاهات:
نوعت و ددت المفاهيم اللاصة اا جاهات ،اا جا شك عاد هو ام ت داد الفهني المنظم الفق
ثر ي م تجا ة الشلو لك الحاات المت ل ة موضو اا جا بناء علم جارب اللاصة (م زوز،
.)2015
أما يما ت لق ا جاهات المست لد

ي م ت دادت ومي الفرد المست لد لإل تجا ة لم يرات ومت يرات

موجودة ي السوق والمتم لة ي المنتجات و صميم ا وخصائص ا وجود ا وأ اليب رو ج ا و وز ا
..الخ ،حيو كون م تجابت ل ا شك ممجابي أو

لبي وذلد صورة دائمة أو م قتة (ه بان،

. )2008
وبالتالي نستنتج أن اا جاهات هي م ت داد لوكي أو موق

ذهني ،بنم من خةل الت لم أو اللبرات

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

م ين نحو السلع والمنتجات اا ت ةكية (أبو جلي .)2013 ،
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تضح أهمية د ار ة المنظمات ال املة ي ال واعات الصناعية الد ار ة المتكاملة ا جاهات المست لكين
للت ر

علم ا جاها م ومواقف م نحو منتجا ا لتحد د ما مذا كانت ممجابية ت م علم

لبية تحاول ال م
المحيوة  ،حيو

علم

ييرها ،اا جا قد مكون قاب

ز زها أو

للت ير و ق م ويات البي ة والظرو

تبر اا جاهات أ ا اً لسلوك أو صر م ود

المست لد وهي أ ا اً ل يم قد

كون ممجابية أو لبية.
 3.1.2خصائص ال تجاهات:
تميز اا جاهات مجموعة من اللصائو التي ميزها عن يرها من مكونات لوك المست لد وهي
كما وضحت ا (م زوز:)2015 ،
-

كون مر بوة منتج أو ل ة أو خدمة م ينة أو متجر أو ماركة جار ة م ينة ،معةن أو

ر أو

م ت مال ،اا جا ر بآ شيء م ين مكون ذا أهمية للمست لد.
 ميول نحو هيء م ين من األمور التي ذكرت ا اً قد مكون ناجم عن الت لم أو اللبرة للفرد،ناك نا ق بين اا جاهات والسلوك للفرد ،ا م ني ذلد أن مكون اا جا مراد

للسلوك ،م نم

أن ربما ا نسجم محدى اللواس األخرى لة جا مع السلوك الف لي للفرد.
 اا جاهات كس فضي أو عدد التفضي-

النسبة لميول الشلو.

ر كز اا جاهات علم الم ت دات المرج ية لأ راد المست لكين،

ي

بر عن نظيم لم ت دات

الفرد والتي م ود ببناء لوك علم أ ا ا وا لاذ ق ار ار .
 -اا جاهات ي ال الب تص

الت ميم وال بات ،من الم رو

أن

لوكيات المست لكين

و صر ا م تفق مع ا جاها م بدرجة كبيرة ،وا ممكن أن ت ير هف اا جاهات س ولة ي حال
عدد وجود أ باك واضحة وح ي ية لت ييرها.
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 اا جاهات ر بآ مر باط وثيق مع نوعية وجودة السلع والمنتجاتالدا ع الرئيسي لسلوك المست لد صورة ممجابية د

ي الم يار الم م والتي شك

لشراء المنتج ،أو صورة لبية ج ل نفر

و بت د عن هراء المنتج.
 4.1.2المكونات اوساسية لل تجاه:
تكون اا جا المبني للفرد من ثةث عناصر أ ا ية وهي كما ذكرها (زواوق:)2008 ،
أ -المكون الم ر ي (امدراكي) :حيو ت لق هفا المكون الم ت دات والم ار

واآلراء التي

نت ج ا الفرد و تبناها ا جا مواضيع م ينة واء لع أو خدمات أو أ كار ،والتي من هلن ا
أن ساعد ي بناء ردود أ ال علم صر ا و لوكيا ومشاعر ا جا موضو م ين.
ك -المكون ال اطفي(المشاعر) :تكون عواط

ومشاعر الشلو وبناء أحا يس نحو موضو

بناء علم الم ت دات والم ر ة الموجودة
م ين واء ل ة أو منتج أو خدمة أو متجر م ين ً
لدم  ،المكون ال اطفي محدد الت د ر ال اد لة جا نحو موضو م ين (أو منب ) م ين واء
ممجابي أو لبي ،و ظ ر مشاعر الشلو وأحا يس ي هك
م ين ،أو ي هك رضا أو عدد رضا ،أو ي هك
معجاك ،م تياء و يرها من ردود الف

فضيل أو عدد فضيل لشيء

فضي أو عدد فضي  ،معجاك أو عدد

للشلو.

ت -المكون السلوكي :مظ ر هفا المكون ي هك نية للتصر

ور ة ما حول أهياء موجودة ي

البي ة أو السوق ،حيو أن مشك السلوك الف لي للمست لد و در درجة نيت لشراء وا ت ةك
منتج م ين أو ل ة أو خدمة ما ،حيو مكون هك هفا السلوك بر بة ونية ي الشراء أو
عرقلة و راجع عن عملية الشراء لمنتج م ين وأهكال أخرى.
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تضح أن ا المنظمات والمنشات ال املة ي قوا الصناعات شك عاد والصناعات ال فائية
علم وج التحد د لن ا

م د ار ة هف المكونات مما مشك لد ا ث رات ي حد د ما محتاج

المست لد لتلبية وق ا

وأذواق  ،من أج أن ح ق هف المنشات أهدا ا و زز منتجا ا ي

السوق و ز د من حصت ا السوقية و ج

المست لد توج لشراء منتجا ا و فضيل ا علم المنتجات

المنا سة ،ا بد أن ود ااهتماد شلصية الفرد ومكونا لتحليل ا و صميم منتجات و لع ةئم
محتياجا

ور با  ،وذلد من خةل د ار ة م ت دات المست لد وقيم لتحد د رأم

والسلع التي ر دها والتي من خةل ا توقع ردود
وعواطف التي وج

نحو لوك هرائي م ين تص

ي المنتجات

ل ا جا منتجا ا ،امضا ة لد ار ة مشاعر
اممجابية أو السلبية.

 5.1.2همية ال تجاهات في د ارسة وتحليل سلوك المستهلك:
اصبح من الضرورق حلي ود ار ة و فسير عناصر ومكونات لوك المست لد حتم تم الوصول ملم
مجموعة البيانات التي لو لوك المست لد ،ومن ثم بناء م ت ار يجات الم سة امنتاجية والتسو ية
بناء علي ا ،الة جا أهمية كبيرة لد ار ة لوك المست لد و حليل و م وم ر ة المت يرات التي حكم
هفا السلوك.
و ظ ر أهمية اا جاهات النفسية ي حلي

لوك المست لد الشرائي من خةل عدة أمور كما بين ا

(زواوق.)2008 ،
 اا جاهات النفسية لأ راد

ثر ي لوك م اا ت ةكي نحو المنتجات والسلع التي نتج ا

المنشات والمصانع ،بناء علم اا جا محدد المست لد لوك من مقتنا
نحو هراء المنتج أو التشكيد درة المنتج علم مهبا حاجا

ور با

المنتج أو التردد
أو ج ل

المنتج أو

السل ة ،من خةل هف اا جاهات تمكن المنشات الصناعية كو ن صورة عن المست لكين
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وكيفية ا جاه م نحو ل ا ومنتجا ا ،وبالتالي ممكن ا نمية لوك جد د ل اء المست ليكين
و نمية ميول م لسلع وخدمات الم سة.
 اا جاهات النفسية للمست لكين ممكن أن ود المنشات يا ا ومن ثم د ل ا أو مةئمت ا مذا
لددزد األمددر حتددم سددتويع مقنددا المسددت لكين ضددرورة ال يدداد مليددة الش دراء لمنتجا ددا وإقندداع م
لن د ددا األ ض د د مد ددن حيد ددو الجدددودة والنوعيد ددة والس د د ر ،حيد ددو ممكدددن ل د ددف المنشد ددات م د ددتلداد
اا جاهدات النفسددية للمسدت لكين ددي معدداد ام ددت ار يجات التسدو ية للم سددة لمدا ل ددا مدن أهميددة
ددي حد ددد ال واعددات السددوقية المسددت د ة والم تمددة منددا ع م ينددة مددن المنتجددات ،وال مد علدم
التلثير علي م وإقناع م شراء منتجات المنشلة و فضيل ا علم المنتجات المنا سة ،و فيدد م ر دة
اا جاهدات مددن قبد المنشددات ددي وددو ر وإنتدداج المنتجددات والسددلع التددي ددتةءد مددع اا جاهددات
النفس د ددية للمس د ددت لكين ،وإعدد ددداد اللو د ددآ وام د ددت ار يجات الترو جي د ددة المنا د ددبة و ييم د ددا طب د د داً
ا جاهات المست لكين وما نا ب م و جفك منتباه م نحو منتجا ا.
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المبحث الثاني :ال وامل المؤثرة في ال تجاهات وتأثيرها على سلوك المستهلك:
 1.2.2المقدمة:
م تبر الوصول ملم رضا المست لد وإهبا حاجا ور با ال د

الجوهرق ل ملية التسو ق ،و ح يق

ذلد ليس األمر البسيآ وال ين وإنما تولب مجراء د ار ات و حليةت لسلوك المست لد و صو ار ،
ألن قد مضع حاجا

ور با

ور ة لتل

ماماً عما تصور الم سة ،ولف م لوك المست لد ا

بد من حد د الم ثرات التسو ية و ير التسو ية (ااقتصادمة ،والسيكولوجية والفهنية ..الخ) التي ثر
علي و حكم لوك وق ار ار الشرائية ،حيو أن ما نتج من لوك هرائي قد ا تكرر ت تمرار ألن
نتج من لثير عدة عوام ملتلفة (كحلي.)2016 ،
ومن الم رو

أن التصر ات التي نت ج ا األ راد كون ملتلفة و ير متشاب ة أو متماثلة ا جا السلع

واللدمات ،ما م ود
و صر ا جا

المست لد من صر

و لوك ا جا

ل ة م ينة ،قد ملتل

عن

لوك

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

ا جاهات و لوك المست لكين و صر ا م الشرائية ،والتي قسم ا الباح ون ملم مجموعتين رئيسيتين
وهما  :ال وام الداخلية ي ذات المست لد (السيكولوجية) متم لة ي الدوا ع ،والحاجات ،وامدراك،
والت لم ،واا جاهات الشلصية ،وعوام خارجية محيوة المست لد سو ية و ير سو ية.
 2.2.2ال وامل القتصادية:
وجد ي البي ة ااقتصادمة ال د د من الم ثرات وال وام
المست لد الشرائي نحو السلع والمنتجات ،م

ااقتصادمة التي

ثر ي وج

لوك

مستوى الدخ وأ ار السلع واللدمات ،وأ ار الفائدة،

والحالة والوضع ااقتصادق ال اد والسائد ي البلد من كساد أو رخاء ،أو ضلم ...الخ ،و ستند
النموذج ااقتصادق ي فسير السلوك امنساني علم أن امنسان تصر
الم لومات الكا ية حول السوق ،وأن عند قيام

ور ة رهيدة ألن ممتلد

ملية ا لاذ ال رار الشرائي م ود الموازنة بين المنا ع
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التي محص علي ا من هراء للمنتجات والسلع والتضحية المالية التي م دم ا ،المست لد الرهيد م ود
بت ييم ك ما مشتر و ست لك و ق م ا يس محددة لضع للحكم الموضوعي م

الم ر ة الكاملة

السوق واا ار وامعتمادمة ،والكمية ،والنوعية ...الخ ،المست لد الرهيد هو الفق مس م ملم
الحصول علم أقصم منف ة م اب أق

ر ،ولكن م اك علم النموذج ااقتصادق أن أهم دور

ال وام األخرى التي ممكن أن ثر علم لوك المست لد(م زوز.)2015 ،
يمكن حصر ال وامل القتصادية التي تؤثر على سلوك المستهلك الشرائي وتوجهه نحو السلع
والمنتجات في النقاط التالية:
 -1مستوى الدخل الحالي للمستهلك :حيو أن قدرة الفرد علم هراء السلع والمنتجات تحدد ال وة
وال درة الشرائية لدم وأل ر  ،والتي تم

مستوى دخل  ،حيو أن

لوك المست لد الشرائي

و حد د كم ونو السلع التي ر ب المست لد ي الحصول علي ا تحدد مستوى دخل  ،وبالتالي
تن ز اد

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

وامحتفاظ جزء من الدخ

شك مدخار للحصول علم لع ومنتجات مضا ية ي المست ب  ،أما

ي حالة منلفاض مستوى دخ المست لد يحدث ال كس ،حيو م م علم لي مستوى السلع
والمنتجات واء من حيو الكم أو النو  ،يمكن أن م ب

سلع جودة أق و ر أق لتتةءد مع

مستوى دخل المنلفا مهبا حاجا ور با .
ومستو ات الدخ

لتل

تختة

عدد أ راد األ رة ،األ رة هي أقوى مصادر التلثير الجماعي

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

ثر حجم األ رة ي

لوك المست لد وا جاها

نحو السلع

والمنتجات ال فائية ،حجم األ رة محدد نصيب الفرد الواحد المنتمي ملي ا من دخل ا ،وبالتالي
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محدد لوك اا ت ةكي ،لق مر فا

ي دخ األ رة و

م ني يير ي لوك م اا ت ةكي والشرائي عما كان علي

م م ز ادة اا ت ةك أل رادها ،مما
ا اً (كحلي.)2016 ،

وعادة
 -2مستوى الدخل المتوقع :حيو توقع األ راد لن مستوى دخول م ممكن أن ت ير المست ب
ً
ما مكون نحو الز ادة ي الدخ  ،ير فع م دل ا ت ةك م للسلع والمنتجات ي ضوء ذلد
التوقع(كحلي .)2016 ،حيو أن األ راد توق ون

ييرات علم دخول م ي المست ب

نتيجة

عوام ملتلفة كز ادة ي ال ار ب أو الحصول علم عةوة أو الحصول علم عم مضا ي ،وقد
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.
 -3مجالت إنياق الدخل :من مس ولي التسو ق ي الم سات شك عاد عند وض م لإل ت ار يجات
التسو ية

تمون شك أ ا ي بد ار ة نواحي منفاق الدخ  ،ب ا األ ر تركز مجال منفاق ا

شك أكبر علم الملك والمشرك والب ا األخر علم الملبس والحاجات الكمالية ،وحجم ومستوى
امنفاق مكون مت ير بت ير مستو ات الدخ للمست لد ،في حال منت ال

ا األ ر من مستوى

دخ ملم أخر دق ذلد ملم ير مستوى منفاق ا ومجاا .
 -4فائص دخل اوسرة :وهو الدخ المتب ي لأ رة

د مهباع ا لحاجا ا األ ا ية من ملك وملبس

ومشرك ومسكن ومواصةت...الخ ،وبالتالي كلما زاد ائا دخل ا ود تدخار جزء من لشراء
الحاجات األق أهمية ،وهفا م ني أن لوك المست لد الشرائي و وج
ت ير عما كان علي

نحو السلع والمنتجات

ا اً نتيجة المبلع الفائا لدم (كحلي.)2016 ،

 -5حجم اإلئتمان :من و ر س يةت مالية من البنوك وم سات امقراض للمست لكين م تبر عام
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.
 -6سياسات الدولة القتصادية :من جميع السيا ات ااقتصادمة التي نت ج ا الدولة واء السيا ات
المالية أو الن د مة قد

ثر علم

لضرائب علم ا السلع و

لوك المست لد شك
م

مباهر ،م ة ي حال رض الدولة

اا ت ةك من هف السلع ،و ي حال قامت الدولة بتلفيا

الضرائب علم ا أنوا السلع والمنتجات و

ز د وج المست لد نحوها.

 -7الدورة القتصادية ومستويات التضخم :حيو تلثر ال رار الشرائي للمست لد الن ائي الدورة
ااقتصادمة ي البلد ومستو ات التضلم السائدة ،في مرحلة امنت اش والرواج ااقتصادق ر فع
األجر الح ي ي للمست لكين مما ن كس علم ز ادة مشتر ا م من السلع والمنتجات ،وال كس محدث
ي مرحلة الكساد حيو ر فع م دات التضحم م ني امر فا
والمنتجات ،وبالتالي نلفا ال درة الشرائية للمست لكين و
ونةحظ أن

ا اللوآ التسو ية التي

المستوى ال اد لة ار للسلع

حجم مشتر ا م (السيد.)2000 ،

ود المنظمات تعدادها قد ا راعي ال وام

والمت يرات ااقتصادمة السائدة ي البلد والتي قد ثر و ن كس لباً علم أداء هف المنظمات،
حيو ا تمكن من سو ق و صر ف منتجا ا ور ة كف ة ألن ا لم م بد ار ة المت يرات
ااقتصادمة األ ا ية التي

ثر علم

لوك المست لد الشرائية كمستوى دخل ومستو ات

األ ار السائدة وم دات التضلم وحاات الرخاء وامنت اش ااقتصادق أو الركود
وامنكماش ،وبالتالي من الم م ال ياد بد ار ة حليلية لكا ة ال وام ااقتصادمة السائدة ي البلد
للت ر

علم درجة لثيرها علم لوك المست لد واء ور ة مباهرة أو ير مباهرة ،وذلد
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لر م خوو ا وإ ت ار يجا ا التسو ية والتس ير ة لتتةءد مع هف المت يرات ،ود ار ة أق أزمات
اقتصادمة مر ب ا البلد لوضع خوآ لف

من حدة هف األزمات و لثيرها علم أنشوت ا

وأداءها.
 3.2.2ال وامل السيكولوجية والذهنية عن المنتأ:
م تبر علم النفس امطار األم

لتحلي

ود ار ة

لوك األ راد ا جا المنتجات واللدمات،

ياد

المست لد شراء نو م ين من المنتجات والسلع ا مل ي من راغ وإنما مكون
بناء علم حاجة داخلية
ً
نفسية ر ب بتلبيت ا ،وذلد حسب ما قال علماء النفس ،وإن اختيار منتج محدد من عةمة محددة
و فضيل ا علم منتج أخر م ود لمجموعة من اللصائو والسمات النفسية والسيكولوجية اللاصة
الفرد (لسود.)2009 ،
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
آلخددر نتيجددة مخددتة

األهدددا

مدن درد

داء علددم
التددي مس د م ملددم ح ي ددا مددن ا دت ةك للسددلع والمنتجددات بند ً

صو ار 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
من خةل ا د هفا الن و الفق مش ر  ،كما و بر الحاجة عن الن و والحرمان النفسي من هيء
ما ذا قيمة ومنف ة للمست لد الن ائي (حجوطي ،نامون.)2012 ،
والحاجات

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

وام تمرار بدون مهباع ا ،و مكن سيم هف الحاجات حسب ما بين ا (حجوطي ،نامون)2012 ،
ملم:
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الحاجات الفسيولوجية :وهف الحاجات كون ور ة ولد مع الشلو م
والو اد والملوى ،حيو ار

طول ترة حيا

لل واء والماء

حاجا

ي حاجات

و سمم الحاجات األولية أو البيولوجية

ر ز ة.
الحاجات السيكولوجية :وهف الحاجات ممكن لإلنسان أن ت لم ا خةل ترات حيا

الملتلفة

ي

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

الحاجات ال انو ة أو المكتسبة الت لم .

وعلي

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

محسا

الحاجات األولية قب ال انو ة ،حيو

الحاجات النفسية ونتيجة لفلد مس م الفرد مهبا

تدرج الحاجات امنسانية للفرد حسب األهمية النسبة ل  ،وهفا ما جاء

ال الم النفسي أبراهاد ما لو

والفق م ود علم النظر ة الكة يكية للدوا ع الشرائية البشر ة ،حيو مفترض وجود خمسة مستو ات
بتداء من
أ ا ية للحاجات البشر ة مر بة ي هك هرمي ،حيو تسلس حسب أهميت ا من األ ف ا ً
اء الحاجات النفسية .
الحاجات الفسيولوجية ملم األعلم وانت ً
حيو ان الفرد بدأ تهبا حاجا

ي المستو ات الدنيا قب مهبا الحاجات الموجودة ي المستو ات

ال ليا ،و تجسد ذلد علم هك هرد مسمم هرد الحاجات لما لو حسب الشك رقم ()3.2
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حاجات
تحقيق
الذات

تطور الذات
والتحقيق

المستوى األعلى

احترام الذات

حاجات التقدير

العائلة
،الحماية

الحاجات االجتماعية
والعاطفية

حاجات األمان

العالج ،الحماية

الحاجات الفسيولوجية الحيوية

األكل ،الشراب

المستوى األدنى

الشك ( )1.2هرد ما لو للحاجات البشر ة

D.Durafour : marketing, Dunod, Paris 2001.
أما يما ت لق الدوا ع ناك عدة ر فات ل ا و مكن وضيح ا كما لي:
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

ممجابية أو لبية (عيساوق.)2012 ،
والدا ع أو الر بة هو" :ال وة الفيز ائية التي حفز الفرد و د
ح يق حالة التوا ر أو مهبا حاجا (ال مر.)2005 ،
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ملم م با وإنت اج لوك م ين من أج

كما و ر

لن ا " :لد ال وة الكامنة ي األ راد والتي د

م للسلوك ا جا م ين ،و مكن م من

الت ر علم البي ة و فسير الم لومات المت ل ة ب ف البي ة " (.)Catherine.2006
و مكن ال ول لن الدوا ع م

ال وة الداخلية أو اللارجية التي حرك الفرد و ود ملم لوك و صر

م ين مهبا حاجات ور بات ير مشب ة لدم بدرجة كا ية ،حيو ض آ علي و ج ل بحو عن
و ائ مهباع ا.
اإلدراك:
رى ليب كو لر أن امدراك هو" :ال ملية التي ملتار ب ا النا

الم لومات و نظمون ا و فسرون ا

لتكو ن صورة لل الم (.)kotler,2006
وامدراك هو" :عملية ام تي اك أو الف م عبر و ائ الحس الملتلفة ،أق أن عملية ذهنية وم ر ية
مكننا من م و فسير ما محيآ بنا" (بن دحمان.)2017 ،
وبالتالي نرى أن امدراك مم
المحيوة

األلية التي من خةل ا ت ر المست لد علم األهياء الموجودة ي بي ت

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

ال لية كالتفكير والت لم و يرها من ال مليات.
و نمو عملية امدراك للفرد من خةل عدة خووات م

ي رض المست لد لب ا الم ثرات ومن ثم

م ت بال الم لومات و سجيل ا و نظيم ا وإجراء ييم ل ف الم لومات وإعواء مدلوات خاصة لك من ا
ومن ثم ام تجا ة السلوكية وردود الف

و كو ن مفاهيم عامة وهاملة(بين دحمان.)2017 ،

دور ال ملية اإلدراكية في اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي:
تضمن ا لاذ ال اررات الشرائية للمست لد ثةث عمليات مدراكية هامة بين ا (حجوطي ،نامون)2012 ،
تم

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

ثم مجب أن دمج المست لد هف الم لومات لكي م ود بت ييم المنتجات اختيار البد
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األم

من بين

البدائ

المتاحة أمام  ،و جب علم المست لد أن مستدعي الم لومات عن المنتجات من الفاكرة

و ستلدم ا محداث التكام والتفسير.
و رى الباح ة أن مجب علم الم سات دمم منتجا ا ور ة س
وممي از ا س ولة من خةل ااهتماد الفائق شك
والت ام

علم المست لد مدراك خصائص ا

المنتج واختيار صاميم وأهكال مس

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

ما
ييم ا

و فضيل ا من بين السلع المنا سة ،و ي الن امة ا لاذ ال رار ش ارئ ا.
الت لم:
و ر

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

د

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

عن منتجات ح ق ل مهبا أكبر لحاجت ور با

ساهم ي حد د لوكيا

الشرائية ،يمكن

أن ن كس ذلد سلوكيات ممجابية أو لبية ،والم ارنة بين التصر ات الحالية والسا ة ،وبالتالي محاولة
الحصول علم األ ض دائماً ،حيو م بر الت لم عن مجموعة المت يرات ي لوك الفرد وإ تجا ا
نحو السلع والمنتجات بناء علم خب ار

أو مةحظا

لأنشوة والبرامج التسو ية الم دمة من قب

الم سات والشركات (لسود.)2009 ،
شخصية اليرد:
هلصية الفرد تم
داخلية للشلو و م

السمات واللصائو والتجارك والسلوك للفرد ،الشلصية عبارة عن ركيبة
الور ة التي تم ب ا نظيم جميع هف ال وام و ج

ك هلو منفرد

ومتميز شلصية م ينة (حسين ،عبا .)2009 ،
و مكن ال ول ان هلصية الفرد م

صفا السيكولوجية والفسيولوجية المتلصلة ،والتي حدد لك

هو ت و تضمن مظ ر اللارجي ،والكيفية التي مفكر و تصر
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رد

و ش ر ب ا ،حيو أن جميع هف

األمور كون نتيجة التفاع بين الجينات والبي ة تنتج هلصية الفرد ،وللشلصية أركان أ ا ية تم
الشلصية من هلو ألخر ،والحركية والتي شك الشلصية نتيجة فاع

ي التمييز حيو لتل

الفرد مع بي ت المحيوة من خةل التفاع ااجتماعي مع اآلخر ن ،وبامضا ة الم الشمول حيو أن
بناء علي ا صر ا
الشلصية تضمن كا ة السمات واللصائو للفرد والتي تحدد ً
(حجوطي ،نامون .)2012 ،حيو

وردود أ ال

تبر الشلصية عامةً أ ا ياً ومت ير م م ونا ع لف م و حلي

ا األ اد المر بوة السلوك الشرائي واا ت ةكي لأ راد.
و تددلثر الشلصددية محددددات بيولوجيددة و شددم الو ارثددة واللصددائو الوبي يددة وم دددل نضددج الفدرد وأمضداً
المحد ددددات ال ا يد ددة والحضد ددار ة ،ومحد ددددات ال ائلد ددة ،المجتمد ددع الص د د ير حيد ددو أن عمليد ددة التوو د ددع
ااجتمدداعي والددت مو والبي ددة المنزليددة و ر ي ددب الفددرد ددي عائلت د و ددلثير األ دراد األخددر ن مددن أص دددقاء
وجماعات مرج ية د ثر علدم هلصديت وقدد ل دب دور دي التدلثير علدم ا جاها د نحدو مندتج م دين أو
عةمة م ينة ،الشلصية ي ال الب متاز ال بات الرئيسي (بن قسيمة.)2015 ،
المواقف و ال تجاهات:
من الموق

أو اا جا هو ميول نفسي ن بر عن من خةل ييم كيان خاس حسب

ا درجات

الرعامة أو عدم  ،من خةل الت لم وال م مكتسب الفرد موقف وا جاه نحو المنظمات أو المنتجات
وقد كون مواقف

لبية أو ممجابية ،وذلد بناء علم صو ار والتي من هلن ا أن

الشرائي ،من خةل الموق
و متلد الفرد مواق
وبالتالي ممكن التنب

ثر علم لوك

ت يل الفرد شك ممجابي أو لبي ا جا موضو السل ة أو المنتج،

حول ك هيء ممكن أن محيآ

كالسيا ة وال ا ة والمنتجات والمة س و يرها،

سلوك الفرد المست بلي من خةل الت ر

(كحلي.)2016 ،
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علم موقف ا جا موضو م ين

ونرى لن المست لد بني مواقف وا جاها

من خةل امدراك والت لم ومن خةل عملية اا صال

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

ثر علم ا جاها

السلوكية وعلم ق ار ار

الشرائية ،من خةل هف المواق

بني المست لد

الصورة الفهنية للمنتجات التي ممي المست لد لش ارئ ا وا ت ةك ا.
ال وامل الذهنية:
من ال وام الفهنية تم
ي

ثر علي

ي الصورة الفهنية للفرد والتي ل ب دور كبير وم م ي شكي

شك كبير و حدد ا جاها

لوك ،

وميول ور با  ،ومن ثم مصدار احكام والتي قد كون

ممجابية أو لبية نحو السلع أو المنتجات أو المنظمات.
والصورة الفهنية م
األهياء،

اللر وة التي مستويع امنسان من خةل ا أن مفسر األمور و درك و ف م

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

عادة كون مبنية علم المباهرة أو اممحاء المركز والمنظم حيو تشك
لبية أو ممجابية وهي كرة
ً
وعادة ما بنم الصورة الفهنية علم خبرات امنسان السا ة منف
من خةل ا لوكيات األ راد الملتلفة
ً
لحظة الميةد لإلنسان تحتفاظة لصورة ذهنية عن األهياء وااهكال واأللوان ودرجات امضاءة
ودرجات الحس الملتلفة من خشن وناعم وصلب و ير .
ونرى لن ال وام الفهنية من أهم األمور التي ثر علم لوك المست لد الشرائي وعلم ا جاها نحو
المنتجات المحلية واألجنبية ،من خةل الصورة الفهنية التي زر ي ذهن المست لد
وج

م علم

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

م ين و

م علم

ز ز منتمائ وواء ل فا المنتج ،والحرس علم الحفاظ علي و كرار عملية

الشراء ،أما ي حال كانت الصورة الفهنية المكونة لدم عن المنتجات لبية سو
و تجنب هرائ ا والت ام م ا.
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مص ب

ييرها

 4.2.2الجودة والمزيأ التسويقي:
تبر ال وام اللارجية التسو ية والتي مولق علي ا مصولح المز ج التسو ي من ال وام وال ناصر
الم مة التي

ثر شك

كبير علم

لوك المست لد الن ائي وعلم ا لاذ لل رار الشرائي للسلع

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

مجموعة األنشوة التسو ية المت ار وة والمتكاملة التي ود ب ا الم سات

بد

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

و تم

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

.)2012
د

نشاط التسو ق الم ف ي التبادل ،و ف ي ال ةقات الزبائن وذلد من خةل د ار ة و حد د

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

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

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

عناصر المز ج التسو ي ) (4psوالتي تضمن المنتج ( ،)Productالس ر( ،)Priceوالمكان
( ،)Placeوالترو ح (.)Promotiom
مذ مشم المز ج التسو ي مجموعة األدوات والو ائ التسو ية التي حتاج ا المنظمات لتح يق أهدا ا
ي السوق ،مذ أن
المست لد،

د حد د األ واق المست د ة تركز نشاطات المنظمة حول مهبا

وذلد من خةل بناء م ت ار يجية التسو ق التي شتم

حاجات

علم عدة م ت ار يجات وهي:

م ت ار يجة المنتج ،م ت ار يجية التس ير ،م ت ار يجية التوز ع ،م ت ار يجية الترو ج والتي كون مجمل ا
عناصر المز ج التسو ي (.)4PS
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و تميز المز ج التسو ي بت ار آ و فاع ال ناصر األرب ة مع

ض ا الب ا ور ة

ر المسوقين

الم لومات واأل اد وااختيارات اللاصة ك عنصر من عناصر المز ج التسو ي ،ب د
برنامج سو ي

معداد

ال حيو تم د ار ة حليلية للسوق المست د  ،ومن ثم م تلداد هف الم لومات

معداد م ت ار يجية سو ية كف ة وبناء مز ج سو ي ال و ح ق ال د

من (دماطي.)2011،

وفيما (لي سيتم الت رف إلى الكييية التي تؤثر بها هذه ال وامل و المتغيرات التسويقية على القرار
الشرائي للمستهلك النهائي:
ولا :تأثير المنتأ على القرار الشرائي للمستهلك النهائي:
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 ت ار يجية مةئمة مكن ا من مهبا حاجات ور بات المست لكين من خةل دمم
منتجات نسجم مع متولبا م و ح ق ل م منف ة وقيمة ،و م
بناء علي
النسبة للم سات ً

المنتج ال نصر ذات األهمية األكبر

ود بوضع خوو ا وإ ت ار يجا ا لتح يق أهدا ا.

ولدراسة كييية تأثير المنتأ على القرار الشرائي للمستهلك النهائي نتناول النقاط التالية:
 ميهوم المنتأ :ممكن ر ف المنتج علم أن " :مجموعة من اللصائو والصفات الملمو ة و يرالملمو ة التي تكون من ا و ر بآ ب ا والتي

بر عن حاجة ور بة المست لد"(الصميدعي،

.)2007
و ر

أمضاً لن " :مجموعة المنا ع التي محص

علي ا المست لد مهبا

حاجا

ور با

والمنا ع قد كون مادمة كاللصائو والصفات المكونة للمنتج ،أو منا ع نفسية محص علي ا
المست لد عند هراء للمنتج ،كالمركز ااجتماعي ،والتفاخر أو التسلية"(حجوطي ،نامون،
.)2012
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وبالتالي تن المنتج هو ك ما دم الم سات والمصانع لأ واق المست د ة ذو خصائو
ملمو ة و ير ملمو ة،

د

من خةل

ملم شجيع المست لد و حفيز علم هراء

وا ت ةك .
 ال لقة بين المنتأ والمستهلك تظهر من خلل المنافع التي (وفرها المنتأ للمستهلك النهائيوالتي تتمثل في ثلث مستويات كما بينتها (م زوز )2015 ،وهي:
أ -مستوى المنا ع األ ا ية :مجب علم رج التسو ق الم سة أن بحو عن المنا ع المولوك
الحصول علي ا من المنتج ،أق حد د بب هراء المست لد للمنتج.
ك -مستوى النواحي الملمو ة :ي هفا النو من المستو ات محول رج التسو ق المنا ع األ ا ية الم
نواحي مادمة وملمو ة والتي تم
ت -مستوى ال يمة المت از دة :وهنا تم

ي الشك  ،والجودة والت لي .
هف ال يمة درة رج التسو ق ي الم سة علم دمم خدمات

مضا ية للمنتج ز د من قيمت النسبة للمست لكين ،حيو أن نجاح المنتج ي السوق ترجم مدى
قبول المست لد ل فا المنتج والفق ن كس من خةل هراء ل لش ور لن هفا المنتج مح ق ل
منف ة وقيمة.
م تبر المست لد حجر األ ا

ي صميم و لويآ المنتجات ،وبالتالي تن أق م ت ار يجية سو ية

ناجحة ا بد أن ركز علم م ر ة الدوا ع الشرائية للمست لد ود ار ة خصائص الملتلفة من حيو
الدخ والجنس والحالة ااجتماعية ومتلف ال رار ي األ رة ،لكي تم صميم خوآ منتاجية و ر من
خةل ا المنتجات التي لبي حاجات ور بات المست لد ،حيو أن المست لد م ود شراء السلع
والمنتجات و توقع لن لبي حاجا

و ول ا  ،تذا ح ق امهبا المولوك و

لوك الشرائي لنفس المنتج.

28

مكرر المست لد

ونرى نه من المهم الحد(ث عن حد هم النواحي الملموسة في السلع والمنتجات والتي لها تأثير
كبير على اتجاهات المستهلك و على قراره الشرائي وهي الجودة والتي لها اوثر اوكبر في التأثير
بناء عليها وهنا ل بد من الت رف على ماهية
على قرار المستهلك في شراء السلع والمنتجات ا
الجودة والمياهيم اوساسية لها و هدافها.
حيو عر ت منظمة األ زو (النظاد الدولي ال يا ي) ي

لسلتي المواصفات التي أصدر ما

( ISO 9000و (ISO14000أن الجودة هي مدى قدرة خصائو المنتج أو اللدمة علم التوابق
مع المواصفات المولوبة والمحددة ،و تلف عدة صفات م
ييم المنتج

تمد علم عوام قابلة لل يا

:جودة جيدة ،وممتازة أو ي ة ،وعملية

كالوول ،وال رض ،والوزن ،والنسب ،وخصائو المواد

والس ر و يرها من ال وام (الحيارق.)2015،
والجودة هي قدرة المنتج ) خدمة أو ل ة ( علم ح يق ااهبا الكام لحاجات ور بات ،ومتولبات
و وق ات المست لد لق

كالي

داخلية (أبو ارة.)2004 ،

تضمن مف ود الجودة علم خمسة مفاهيم أ ا ية م ل ا م يةً ح ي اً وهي كما وضحت ا(الحيارق،
.)2015
 -الجودة الفائ ية :حيو م تبر المنتج أو السل ة ذا جودة مذا كان متفوقاً ،حيو

ر

جود

مجرد مشاهد .
 -الجودة ال ائمة علم المنتج :حيو ملتل

مدى الجودة من منتج ألخر ،بناء علم الصفات أو

اللصائو المميزة التي من الممكن أن مكتسب ا المنتج و ق نوعيت .
 الجودة ال ائمة علم المستلدد :وهي مدى مةئمة الجودة وموا ت ا لمتولبات و وق اتالمست لد.
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 الجودة ال ائمة علم التصنيع :وهي مدى قدرة موا ة ومةئمة المنتج للمواصفات التي وض تقب البدء بتصميم ومدى منسجام م ا.
 الجودة ال ائمة علم ال يمة :وهي محاولة دمم أ ض المنتجات التي مجب أن توابق و تةءدمع متولبات المست لد م اب أق

ر ل ا.

ويتم تصميم المنتأ بما (تلءم مع إحتياجات المستهلكين من خلل تحقيق الشركات والمصانع
ومور مهمة وهي كما بينتها (مؤسسة المواصيات والمقا(يس:)2017 ،
-

م با نظاد مدارة المنتج ،وذلد من خةل حد د مس وليات مدارة المنتج وهي مس ولية أحد
المد ر ن التنفيف ين ودور مدارة المنتج نفس  ،و ر كز دور علم عمليات التلويآ للمنتج،
ق
بناء علم ثةث نواحي
و حلي السو المست د  ،و حد د خصائو المنتج الحالية والمست بلية ً
أ ا ية وهي الت نية حيو در
المنتج ،وال مي

الت نيات المستلدمة منتاج المنتج ،وكي

حيو تم د ار ة ال يمة المجدمة والح ي ية التي يضيف ا المنتج للمست لد،

وال م من حيو ما هو ال ائد من هفا المنتج وكي
 -وضع مل

ممكن صميم

المنتوج والفحو والتفتيش :وهو مل

يضي

ال يم للشركة.

خاس مص

صميم المنتج بوضوح،

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

ثر علم ةمة المنتج ،والفحو والتفتيش من أص ذلد

مكون قب ال مليات امنتاجية وأثناءها وب دها حيو تم أخف عينات للتفتيش ،و وثيق نتائج
التفتيش علم نماذج مصادق علي ا ،و نفيف الفحو والتفتيش ي ن اط الفحو المحددة ي
خوة الجودة ي مل
حيو

د

المنتوج.

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

المست لد أثناء ا ت ةك للمنتج ،األمر الفق مفرض علم المنتجين ،ضرورة ال م
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علم خفا

التكالي

ومن ثم خفا األ ار ،كما د

ملم ر ع الكفاءة امنتاجية ،و حسين ام ت مارات المحلية،

و نظيم ال ةقة بين المست لد والمنتج ،وذلد من خةل المواصفات والم ا يس الصادرة ،وقد أصبح من
مات المرحلة الحالية وحيد الموصفات وال م ب ا علم المستوى امقليمي والدولي ،حيو أن هفا
التوج عزز المت يرات الدولية ي مجال التجارة وام فاقيات المت ل ة ب ا م

م فاقية ةمة وصحة

ال فاء والنبات ،وأنشلت السلوة الوطنية الفلسوينية م سة المواصفات والم ا يس ،لل م علم حمامة
صحة المست لد و ةمت  ،وحمامة البي ة الفلسوينية ،وز ادة قدر ا التنا سية والمساهمة ي دعم
ااقتصاد الوطنية والمساهمة ي عملية التنمية ااقتصادمة (ما .)2004 ،
وأصبحت ال د د من الم سات والمصانع حاول الحصول علم ه ادة الجودة المحلية وال المية وذلد
لز ادة ث ة المست لكين منتجا ا من خةل حصول ا علم هف الش ادة مضمن المست لد حصول علم
السلع والمنتجات لصائو ومواصفات موا ة للم ا ير التي ض ا م سات المواصفات
والم ا يس ،وبالتالي ز د ث ت

منتجات هف الم سات و ود بتكرار عملية هرائ ل ا ،ألن م لم أن

أنظمة هف الم سات الحاصة علم ه ادة الجودة تبع م ا ير ومواصفات تةءد و ح ق محتياجات
ور بات المست لكين و وق ا م الحالية والمر بة ،الجودة هي ال درة علم الو اء متولبات المست لكين
ور با م وحاجا م من خةل صنيع ل ة أو دمم خدمة لبي محتياجا م الحالية والمست بلية.
وبالتالي تن الجودة هي قدرة الم سات والمصانع علم لبية متولبات المست لد وإهبا ر با
وحاجا من خةل صنيع ل ة أو دمم خدمة

تم تحتياجات ومتولبات المست لد .ومن هنا نرى

أهمية وضرورة وبيق أنظمة الجودة ي الم سات والمحا ظة علم مستوى الجودة الفق مضمن دمم
منتجات وي منوبا وصورة ممجابية عن المنتجات التي دم ا المنظمة أو المصنع.
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ثانيا :تأثير الس ر على القرار الشرائي للمستهلك:
م تبر الس ر من األمور الم مة التي حتاج لد ار ة دقي ة من قب رجال التسو ق ي الم سة حيو
أن ال اررات المت ل ة الس ر من أص ب ال اررات التي تلفون ا ،ألن ا مجب أن لخف
ح يق جانبيين م مين و ح يق الموائمة بين أهدا

المست لد وإحتياجا

وبين أهدا

ين امعتبار
الم سة

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

واء

الداخلية أو اللارجية(عامر.)2006 ،
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.
حيو م ود المسوقون
عادة البحو عن يا ات س ير ة تةءد مع قدرة المست لد الشرائية من أج
ً
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

ونوعية السل ة الم روضة (بن قسمية.)2015 ،
لفلد لم رجال التسو ق جنب وضع األ ار التي فوق ال درة الشرائية للمست لكين ألن ذلد ي دق
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
لدم درجة عالية من الحسا ية ا جا

ر الس لة ،حيو ربآ الس ر بدرجة جودة السلع والمنتجات،

الس ر من وج ة نظر ل عةقة طردمة مع الجودة ل فا
اممكان علم مستوى

م

ا المنظمات علم الحفاظ قدر

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

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

 مساعد ي ييم جودة المنتج.بناء علي م ود تجراء عمليات الم ارنة مع السلع البد لة المنا سة
الس ر م م جداً النسبة للمست لد ً
اختيار البد

األ ض من حيو الجودة والس ر األم  ،من خةل

الشرائي من خةل حد د ال درة الشرائية ل حيو تةءد مع

ر المنتج تلف المست لد ق ار ار

ر المنتج أد ا.

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

شك

دقيق والت ر

لل وانين واألنظمة التي حدد الس

علم ال درة الشرائية للمست لكين ومستوى دخول م ود ار ة مت م ة
الس رق واألرضية الس ر ة أل ار المنتجات والسلع للمنظمات،

والت ر علم المنظمات المنا سة التي نتج لع ومنتجات بد لة ومنا سة لمنتجا ا ود ار 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.

ثالثا :تأثير التوزيع على القرار الش ارئي للمستهلك النهائي:
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

الوصول ملي ا حول دون ام تفادة من  ،وبالتالي

ثر علم عدد ممكانية هراء المنتح المولوك،

وبالتالي س م الم سات من خةل نشاط التوز ع ملم ج

المنتج متاح ومتو ر ي متناول د

المست لد حتم تمكن من ام تمرار والرد عن الولب ي السوق (طحواح.)2009 ،
تميز التوز ع لهمية م مة داخ المز ج التسو ي ،حيو أن وجود منتج و ل ة بنوعية وجودة عالية
وبس ر منا ب للمست لد وم لن عن ا شك

ال وجفاك ا ني للمست لد هي اً 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
ملم المست لد الن ائي و ست د

التوز ع ج

السلع واللدمات متوا رة صفة مستمرة ومنتظمة و لة

الشراء لجميع المست لكين الحاليين والمر بين (عامر.)2006 ،
و ر التوز ع لن  :ذلد النشاط الفق مسمح بتصر ف السلع والمنتجات من المنتج وصواً للمست لد
ور ة

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

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

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

دور ي التلثير علم قرار الشراء ،و مي المست لد لمتاجر األقساد التي

رض مجموعة ومز ج من

المنتجات وهفا و ر الوقت والج د وال ناء علم المست لد حيو م ود شراء ك ما محتاج ملي من
نفس المكان (داود.)2017،
د

التوز ع ملم وصي السلع والمنتجات ملم مناطق وقو الولب من أج

والزمانية والحياز ة للمست لد ،و وجد عدة أهدا

ح يق المنف ة المكانية

للتوز ع تم د ار ت ا لتح ق عملية اا صال كما

ذكر ا (م زوز )2015 ،وهي :و ير المنتج أو الماركة التي ر ب ب ا المست لد و ر ب ي
الحصول علي ا وإقتنائ ا ،امضا ة ملم د ار ة المست لكين المستند ي خصائص م لل وام الم ثرة
علي  ،وم ر ة حجم الولب المتوقع للمنتج الم دد ،و حد د مكان وزمان دمم المنتجات والسلع ،و م
طبي ة المست لكين و حد د محتياجا م ،امضا ة الم الت ر

علم ردود

المست لكين ا جا

المنتجات وه ح ق المنتج ال رض من اد ا.

راب ا :تأثير الترويأ على القرار الشرائي للمستهلك النهائي:
مر

الترو ج لن

نسيق كا ة الج ود التسو ية والبي ية للمسوق ممجاد قنوات

المست لد شراء السلع والمنتجات أو اللدمات أو لترو ج كرة م ينة.
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الة معةد وإقنا

بينما حدث اا صاات الضمنية من خةل جميع عناصر المز ج التسو ي ما أن اا صاات التي
بين المنظمات والسوق المست د

حص

حدث من خةل برنامج ملوآ لويواً محكماً هو

الترو ج ،و سمم األدوات األ ا ية التي ستلدد لتح يق أهدا

اا صاات ي المنظمة المز ج

الترو جي (ال اصي.)2006 ،
والترو ج هو أحد عناصر المز ج التسو ي والفق

د

ملم مقنا المست لكين المست د ين الحالين

والمر بين لن ما تم الترو ج ل (المنتج) م م علم مهبا حاجا م ور با م ،ومن ثم التلثير ي م
ل بول وا لاذ قرار هراء وا ت ةك  ،وذلد من خةل امعتماد علم مجموعة من الو ائ

تم

ي

البيع الشلصي وامعةن والدعامة وال ةقات ال امة و نشيآ المبي ات وهي ما مولق علي ا المز ج
الترو جي (حجوطي ،نامون.)2012 ،
ويمكن توضيح كييية تأثير هم مكونات المزيأ الترويجي على اتخاذ القرار الشرائي لدى المستهلكين
النهائيين كما (لي:
 -1ثر اإلعلن على القرار الشرائي للمستهلك النهائي:
ر

جم ية التسو ق األمر كية ( :)AMAامعةن لن أق هك

الشلصية المد وعة األجر ود

من أهكال الترو ج

ير

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
هلصي ،و ود

ج ة م لومة واء منظمة أو هلو (ال اصي.)2006 ،
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وتصنف اإلعلنات حسب الهدف منها إذا ما كان اإلعلم تذكير ،و لت زيز الم لومة و إقناع وهي
كما بينها ( بو مند(ل:)2008 ،
 امعةن ااعةمي :وهفا النو من امعةنات مس م ملم وو ر طلب أولي للمنتج أو للسل ة أو
لشلو أو مكان أو لمنظمة أو كرة ،أو دخول منتج جد د للسوق وبالتالي و مستلدد ي مرحلة
الت دمم من دورة حياة المنتج.
 امعةن امقناعي :م م هفا النو من امعةنات علم حفيز وبناء الر بة للمست لد وخلق مي
و فضي وقبول ،ومن ثم هراء المنتج و حاول وو ر الولب علم المنتج ،و ستلدد ي ال الب ي
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
وإ اؤها حاضرة أما د الجم ور ،و ستلدد ي أخر مرحلة من دورة حياة المنتج ي مرحلة النضوج
وبدامة امنحدار.
 امعةن الت ز زق :م م علم فضي عملية الشراء الحالية للمنتجات وإعتبارها اللووة الصحيحة
ل ملية الشراء.
 امعةن التنا سي :وهفا امعةن تم اللجوء ملي ي حال ظ رت منتجات أخرى منا سة تشا مع
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
أهدا

المنظمة جفك منتبا السوق المست د

ي ح يق

من المست لكين لمنتجا ا و ل ا وج ل م مفضلون ا

و ومون شرائ ا ،لفلد ا بد من وضع برامج معةنية ذات قيمة تنا ب مع أهدا
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المنظمة.

 -2ثر البيع الشخصي على القرار الشرائي للمستهلك النهائي :
م بر البيع الشلصي عن المج ود الفق بفل البائع من خةل قيام بوص
و ر وممي از

علم المست لد وإقناع

المنتج وعرض خصائص

شرائ  ،و تميز هفا ال نصر عن عناصر المز ج الترو جي

األخرى المواج ة الشلصية وج اً لوج بين البائع والمشترق ،ومن ممي از
المست لد حول المنتج مباهرة ،وبالتالي ممكن أن م ود بت د

م ر ة البائع ردة

المحادثة البي ية و حو رها الشك الفق

تةءد مع ر بات وميول المشترق و فضية (ال اصي.)2006 ،
 -3ثر تنشيط المبي ات على القرار الشرائي للمستهلك النهائي:
م صد مصولح رو ج المبي ات أو نشيآ المبي ات مجموعة النشاطات التسو ية التي حفز و شجع
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

ال داما علم

دد ي ا و ائ

اممضاح حول المنتج مبراز مزاما وخصائص للمست لد ،و يرها من النشاطات التي ا تكرر شك
دورق وا د م ا ة رو ين عادق للمنظمة (ال ةق ،ربام ة.)2007 ،
ونةحظ أن المنظمات نت ج هفا األ لوك ي الترو ج لمنتجا ا ولز ادة منا ست ا للمنتجات
األخرى المتو رة ي األ واق المحلية ،م ةً

ود هركة الجنيدق

منتجات األلبان لد ا من خةل ز ادة حجم ال بوة وبنفس
المست لد الفلسويني و شجي

م

عروض علم

ا

ر ال بوة األصلية ،وذلد لجفك منتبا

علم هرائ ا و فضيل ا علم منتجات نو ا ام رائيلية التي قد مكون

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
للمست لد لي ود بتجربت ا قب عملية الشراء الف لية ل ا ،وبالتالي هف األ اليب و يرها لنشاط رو ج
المبي ات م تبر محفز ومشجع للمست لد لتكرار عملية الشراء ل ف المنتجات.
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 -4ثر النشر وال لقات ال امة على القرار الشرائي للمستهلك النهائي:
م تبر النشر نشاطاً رو جياً متم

ي الم لومات التي ظ ر ي و ائ امعةد كالصح

والمجةت،

والتلفاز ..،الخ ي هك خبر أو عدة أخبار عن الم سة أو السلع التي نتج ا وذلد دون أن ملضع
لسيور ا و رقابت ا وا محمل ا أق نف ات (كحلي.)2016 ،
و ر ال ةقات ال امة لن ا :ذلد النشاط الفق د

المنظمة من خةل ملم ح يق الرضا والتفاهم

المتبادل بين المنظمة وجماهيرها واء داخلياً أو خارجياً من خةل يا ات وبرامج ستند ي نفيفها
علم األخف مبدأ المس ولية ااجتماعية ،أق أن راعي المنظمة مصلحة أصحاك المصالح عند قيام ا
مليا ا وجميع نشاطا ا وإنتاج السلع واللدمات (ال ةق ،ربام ة.)2007 ،
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

التي واج م ،وأخف أر م حول منتجا ا وأق نصائح أو مقتراحات م دمون ا من أج

علم المشاك
حسين و وو ر

جودة المنتجات أو دمم منتجات جد دة تةءد مع ر بات وإحتياجات المست لكين ،مما مج
المست لكين مش رون لن م جزء م م من الم سة وبالتالي و

ه اء

مس م المست لد لت دمم منوبا جيد

عن منتجا ا ل ير من المست لكين واء األصدقاء أو أ راد ال ائلة وذلد من خةل الصورة الفهنية
اممجابية المكونة لدم حول الم سة ومنتجا ا.
 5.2.2الولء للمنتأ المحلي وعامل المواطنة:
مر

الواء السلوكي للمست لد علم أن قياد المست لكين بتكرار الشراء للمنتج والسل ة ،نا جة عن

عدة عوام

ض ا مت لق بفات المست لد وأخرى كون خارجية ،وقد كون سو ية (الحد د وآخرون،

.)2014
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وواء المست لد مكون بناء علم عادا

الشرائية من خةل هراء لع ومنتجات هركة م ينة حيو

محرس المست لد علم هراء المتكرر لمنتجا ا وعلم م تمرار ة الت ام
الشركات المنا سة منتجات أ ض

وأرخو،

م ا الر م من

و د ن الواء ل ف الشركة دون

دمم

يرها بناء علم

معتبارات م ينة (أبو مند .)2008 ،
و مكن سيم واء المست لد ا جا السلع والمنتجات أو اللدمات ملم عدة أنوا وهي كما بين ا ( و يق،
:)2007
 واء امحتكار :وهفا النو مكون ي حال محتكار منتجات و لع أو خدمات الم سة للسوق ل ددوجود بدائ أماد المست لد ،حيو أن قد ا مكون واء للمنتج اختيارق وإنما نا ج عن عدد وجود
بدائ ل .
 -الواء اللام  :حيو أن المست لد ا مكون لدم ر بة أو وقت للبحو عن بد

أخر للمنتج وقد

مكون نا ج عن كس المست لد و ود علم منتج م ين.
 واء المةئمة :حيو مكون المنتج مةئم ومنا ب للمست لد و سالمست لد ص وبة ي الحصول علم المنتج م

هراء

حيو ا واج

قرك موقع الشركة أو المتجر الفق و ر المنتج

من كن المست لد.
 -واء الس ر :و نجم هفا النو من خةل

ر

المست لد علم أ ار المنتجات البد لة وقيام

اختيار المنتج األرخو ،وبالتالي نتج هفا النو بناء علم أ ار الم سات األرخو أق ليس
ل عةقة بنوعية وجودة المنتجات.
 الواء المحفز :وهفا النو من الواء نتج من خةل انشوة رو ج المبي ات التي نت ج ا الشركةم

اء لمنتجا .
الجوائز وال داما التحفيز ة التي دد للزبائن األك ر هر ً
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 الواء ال اطفي :وهو الواء ل ةمة جار ة مميزة أو ا م جارق م ين أو ماركة م ينة أو متجر،يحرس المست لد علم م تمرار الت ام م ا و صبح لدم واء دائم ومتسمر ا جاه ا.
وي

ا األحيان ر بآ واء المست لد للمنتجات وخاصة المنتجات المحلية مف ود المواطنة وهي

درجة وج المست لد للسلع الوطنية ي مجتم  ،حيو أن منتماء الفرد لوطن قد مكون عام م ثر ي
مقبال و وج

نحو المنتجات الوطنية وهراؤها بدا من هراء ودعم منتجات الدولة المحتلة أو المنا سة،

وبالتالي المواطنة ي

ا األحيان ل ا لثير كبير علم وج المست لد وا لاذ ال رار الشرائي شلن

منتج م ين دون األخ ،و ي الم اب قد ا ثر هفا ال ام علم قرار الشرائي و تحيز الفرد لمصلحت
الشلصية و فض المنتجات ذات الجودة ال الية

ا النظر عن الس ر وب ا النظر عن الشركة

المنتجة واء كانت هركة وطنية أو أجنبية ،وبالتالي عنصر المواطنة من أهم ال ناصر التي مجب أن
م ود قسم التسو ق ي أق هركة بد ار ت و حليل للمست لكين وذلد لر م خوو ا التسو ية ور ة
ثر علم وطنيت و حفزر علم التوج نحو منتجا ا.
و مكن للمنظمات والشركات

ز ز واء المست لكين لمنتجا ا وضمان م تمرارهم ي الت ام م ا،

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

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

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

وجود بدائ منا سة ل  ،و ح يق أهدا

وام رادات.
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الم سة من ز ادة األرباح

المبحث الثالث :اتخاذ القرار الشرائي لدى المستهلك:
 1.3.3ميهوم عملية اتخاذ القرار الشرائي:
مر

السلوك الشرائي للمست لد لن  :د ار ة صر ات األ راد أو المجموعات التي

تم من خةل ا

حد د المنتجات أو اللدمات أو األ كار التي لبي محتياجا م ،و ثر عملية د ار ة لوك المست لد
علم المجتمع شك عاد والمست لد شك خاس وعلم الم سات والمنشات (اليا ين.)2017 ،
أما النسبة ل ملية ا لاذ ال رار الشرائي

ي :مجموعة من النشاطات المتتا ة بدأ من ه ور

المست لد الحاجة أو المشكلة و نت ي ا لاذ لل رار السلم الفق ار منا ب و مكن من مهبا حاجا
و نفيف  ،أما ا لاذ ال رار الشرائي

و قياد المست لد ااختيار بين البدائ المتاحة والمتو رة ي السوق

د د ار ة و ييم ل ف البدائ لح المشكلة أو الحاجة

د أن مت مناقشت ا عبر عملية ا لاذ ال رار

(الزعبي ،البوا نة.)2013 ،
ملية ا لاذ ال رار الشرائي :هي نشاط م ود

المست لد الفرد أو مدارة المنظمة ،و كون عملية مستمرة

ودائمة بدأ من وقت الش ور الحاجة ملم السل ة أو المنتج والر بة ي هرائ ا ملم حين ال ياد ملية
الشراء ،ولل اررات الشرائية انوا ملتلفة ،ب ض ا ذات طبي ة هامة عندما ت لق األمر شراء ل ة
مر ف ة ال من ،حيو تولب فكير دقيق قب عملية الشراء و تولب هراء هفا النو من السلع جمع
م لومات ك يرة عن ا والتلني ي هرائ ا ،والب ا اآلخر ا محتاج ملم فكير ك ير ي عملية الشراء،
حيو مكون ال رار الشرائي ر اً وا محتاج ملم جميع الك ير من البيانات والم لومات حول  ،كما هو
الحال النسبة للسلع ال فائية اليومية و ر ة اا ت ةك (ال رهي ،كيةني.)2015 ،
و تبر عملية الشراء عملية د ناميكية تكون من مجموعة خووات و لثيرات ممر ب ا المست لد ا لاذ
قرار الشرائي للسلع واللدمات والمنتجات ،م ظم النظر ات التي مهتمت بد ار ة و فسير عملية ا لاذ
ال اررات الشرائية قامت علم أ ا

أن الشراء هو عملية ح مشكلة م ينة ،حو لتل
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ص وبة ح

المشكلة حسب طبي ة ونو المنتج ،وبالتالي تن عملية ا لاذ قرار الشراء هي عبارة عن مجموعة
مراح مسلك ا المست لد واء رد أو م سة لح مشكلة ت لق بتلبية حاجة أو ر بة لص و س م
مهباع ا (لسود.)2009 ،
ومن خةل الت ر

علم مف ود عملية ا لاذ ال رار نتوص وبشك مبسآ ملم أن قرار الش ارء هو

عملية المفاضلة بين البدائ  ،حيو تم اختيار أ ض بد

من وج ة نظر المست لد لبي حاجت

شك أم .
س م المنظمات والشركات ملم ح يق أقصم مهبا ورضا للمست لد من خةل دمم منتجات و لع
لبي هف الحاجات والر بات ،وا ستويع المنظمات الت ر علم هف امحتياجات ما من خةل جمع
الم لومات الةزمة عن ا جاهات المست لد وال وام التي حكم و ثر لوك  ،وهفا األمر محتاج لجمع
م لومات هاملة مت ل ة السلوك الشرائي للمست لد و حليل و فسير  ،لكي ستويع المنظمات مهبا
علم السلوك الشرائي

هف الر بات الشك

المنا ب ،لفلد أصبحت الحاجة من عملية الت ر

للمست لد من أج

ز ز قدرة المنظمات علم مواج ة الشركات المنا سة المنتجة لنفس المنتجات،

و تبر ال اررات الشرائية نشاطاً حيو اً ممكن من خةل أن دق ملم الب اء وام تمرار و ح يق أهدا
المنظمة وإ تمرار ت ا (اليا ين.)2017 ،
وت ددت انواع اتخاذ القرار وتصنيياتها بحيث وضح (القرشي ،الكيلني )2015 ،نواع الق اررات
الشرائية للمستهلك ضمن نوعين من الق اررات وهي:
 -1القرار الشرائي ال اطيي :وهو ال وى التي حرك المست لد نحو هراء المنتجات وذلد بدون ييم
موضوعي ممكانيا

المادمة أو قدر الشرائية ،وإنما تصر

لمجرد ليد

ا األهلاس ي

الجماعات المرج ية التي نتمي ملي ا أو ألحد أ راد أ ر  ،أو م ود شرائ ا لإلنب ار مظ رها
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اللارجي أو هكل ا وحجم ال بوة ،يكون قرار الشرائي ير ملوآ ل وعفو اً وبدون د ار ة دقي ة،
يمكن أن مكون لمجرد الت ليد أو مظ ار مركز ااجتماعي.
 -2القرار الشرائي ال قلني :حيو كون دوا ع الشراء ع ةنية للمست لد ،حيو تلف قرار الشرائي
بناء علم حلي ود ار ة لصفات وخصائو المنتج وممي از و ييم من بين البدائ المتاحة ل ،
ً
الصر الداخلي بين الدوا ع
ا
وبالتالي لوك األ راد وا لاذهم ل ار ار م الشرائية كون بناء علم
والكوا ح،

ندما كون الكوا ح أقوى من الدوا ع لدى المست لد م ود

للسلع والمنتجات ،و ي حال

لب اللو

ملية ا لاذ ال رار الشرائي

واللج أو مدراك الملاطر أو

والمت يرات ااقتصادمة ااجتماعية تن ذلد ي دق ملم نزول كا

يرها من الكوا ح

للكوا ح عن الدوا ع ومن ثم

ا لاذ قرار دد هراء المنتجات والسلع.
و مكن أن تم ا لاذ قرار الشراء شك
الجماعات المرج ية ،أو شك

ردق دون دخ ط ار

جماعي حيو تدخ

أخرى كاأل رة واألصدقاء أو

ي ا لاذ أك ر من هلو (م زوز،

.)2015
ونرى أن من الضرورق ال ياد بد ار ة لوك المست لد وجمع الم لومات عن ذلد السلوك للت ر علم
أنوا ال اررات التي تلفها المست لد يجب الت ر علم عدد األهلاس المشاركين ي عملية ا لاذ
ال رار ،ودرجة

يد الموق

الشرائي للمست لد وذلد من أج أخفها ي الحسبان عند وضع يا ا ا

امنتاجية والتسو ية والتس ير ة لتتةءد مع طبي ة ق اررات المست لد.
 2.3.3نماط سلوك المستهلك ثناء عملية اتخاذ قرار الشراء:
بناء علم
وجد عدة أنماط لسلوك المست لكين عند ا لاذهم ل رار هراء المنتجات ً
والمنتجات وذلد علم أ ا

ييم م للسلع

الفروقات بين ال ةمات التجار ة ل ف المنتجات ،والجدول رقم ()1.2

بين أنماط لوك المست لكين عند ا لاذ ال رار الشرائي.
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نماط سلوك المستهلكين عند اتخاذ القرار الشرائي
وجود فروقات واضحة بين ال لمات

اهتمام كبير بالمنتأ

اهتمام قليل بالمنتأ

سلوك استهلكي ص ب

سلوك استهلكي بحتي/متنوع

التجارية

وجود فروق غير واضحة بين
ال لمات التجارية

سلوك استهلكي متردد

سلوك استهلكي تقليدي/روتيني

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

المست لد مكون لوك الشرائي عند ا لاذ ال رار ص ب وم د عندما مكون اهتمام كبير المنتج،
و كون هنالد روق واضحة بين ال ةمات التجار ة للمنتجات والسلع من حيو الشك
والجودة والنوعية ،أما عندما مكون اهتماد المست لد المنتج قلي

والت لي

مع وجود روقات واضحة بين

ال ةمات التجار ة للمنتجات التي ر ب شراؤها مكون لوك اا ت ةكي حتي ومتنو  ،و ي حال
وجود روق ير واضحة بين ال ةمات التجار ة للمنتجات ،مع وجود اهتماد كبير من قب المست لد
ب ف المنتجات مكون

لوك اا ت ةكي متردد و حتاج لد ار ة و لويآ و لني ي ا لاذ ال رار

الشرائي ،وكفلد ي حال كان اهتماد المست لد قلي

المنتج مع وجود روق

ير واضحة ي

ال ةمات التجار ة للمنتجات المتاحة والمتو رة ي السوق يكون لوك المست لد اا ت ةكي ل ف
المنتجات رو يني و ليدق.
ومن خلل نماط سلوك المستهلكين عند اتخاذهم لقرار الشراء للسلع والمنتجات يمكن من خلله
تقسيم سلوك المستهلك حسب ما وضحه (الزعبي ،البطا(نة )2013 ،إلى ما (لي:
 سلوك شرائي :تم

هفا السلوك للمست لد ي عملية هراء المنتج وذلد من خةل حد د كمية

م ينة ر ب شراؤها و ر م ين للمنتج ومكان محدد تو ر ي المنتج أو السل ة التي ر ب
شراؤها ،حيو تلف المست لد قرار الشرائي مرو اًر مرحلة الت ر
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علم المنتج وم ارنت البدائ

المتو رة السوق ،ومن ثم عملية المفاضلة والت ييم للبدائ وااختيار من بين ا ،ثم ال ياد

ملية

الشراء.
 سلوك استهلكي :تم

ي السلوك المر بآ ت تلداد المنتج من حيو كيفية م تلدام  ،و حد د

مجاات ام تلداد ،والكمية التي مست لك ا الفرد المرة الواحدة وعدد مرات ام تلداد للمنتج من
قب المست لد.
 سلوك اتصالي :تم

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

ي مصداقيت ا حول المنتج و ةمت وخصائص  ،و يما مذا كانت هف المصادر هلصية
علم األصدقاء أو أ راد ال ائلة والم ار  ،أو ير هلصية

تمد

تمد علم و ائ امعةن والدعامة

أو رج المبي ات.
ونةحظ أن

مدارت التسو ق ي المنظمات والم سات المنتجة للسلع والمنتجات ال ياد ملية
ا
ا بد

حلي لأنماط السلوكية للمست لد والتي حدد طبي ة لوك ه هو هرائي أو ا ت ةكي أو ا صالي،
وذلد من أج منتاج منتجات و لع جودة نا س البدائ األخرى لج ل ا البد

األ ض عند قياد

المست لد المفاضلة بين البدائ المتاحة ي السوق ،والتي نتج نفس المنتج ولكن مواصفات ومميزات
ملتلفة ،و فيدها أمضاً ي حد د أ اليب الترو ج األك ر اعلية ومصداقية لي ق المست لد ب ا و شج
و زز ا جاها نحو السلوك الشرائي لمنتجا ا.
 3.3.3مراحل ومكونات اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك:
عملية الشراء تكون من خمسة مراح هي :مدراك الحاجة  -البحو عن الم لومات  -و م البدائ
-قرار الشراء-

لوك ما

د الشراء ،حيو أن عملية الشراء بدأ قب الشراء الف لي و ستمر طو ة

د ول فا مكون ركيز المسوقين أكبر علم عملية الشراء كل ا بداً من التركيز علم ال رار الن ائي
للمست لد (قرار الشراء).
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وبين ( (Kotler.2006المراحل التي تمر فيها عملية اتخاذ القرار الشرائي ويمكن توضحيها كما
(لي:
 -1إدراك الحاجة:
وهي أول مرحلة من مراح عملية ا لاذ ال رار الشرائي ،والتي مش ر ب ا المست لد مشكلة أو
حاجة م ينة مجب مهباع  ،وبالتالي مجرد ه ور الحاجة و

مس م ي البحو عن السل ة

أو اللدمة التي شبع هف الحاجة و ح ق ر بت  ،م نم أن أق قرار هرائي مكون و ارء حاجة
أو ر بة م ينة ،مس م المست لد مهباع ا ،وبالتالي مجب علم المسوقين ي الم سات قب
البدء

ملية صميم المنتجات الت ر

علم هف الحاجات ألن ا شك أول مراح عملية

الشراء للمست لكين.
 -2تجميع البيانات (البحث عن البيانات):
عندما محدد المست لد الحاجة التي مجب علي مهباع ا بدأ البحو عن السلع والمنتجات التي
ممكن ل ا أن شبع هف الحاجة ،ي ود البحو عن و ائ

مهباع ا من خةل جميع

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

د وإهبا

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

كال ائلة واألصدقاء ،مستلدمي المنتج أو اللدمة ،أو البحو الشلصي ي المتاجر ،أو من
خةل و ائ امعةن الملتلفة و يرها من مصادر الم لومات.وبالتالي ممكن

ر ف مرحلة

جميع البيانات علم أن ا مرحلة م مة من مراح عملية قرار الشراء ،والتي م ود المست لد
ي ا البحو عن الم لومات الةزمة عن السلع واللدمات التي ممكن ا أن شبع و لبي حاجا
المتنوعة والملتلفة ،و ي هف المرحلة مكون ج د مر كز علم البحو عن الم لومات التي
م حول السلع واللدمات.
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 -3تقييم البدائل:
ي هف المرحلة مستلدد المست لد جميع الم لومات التي قاد بتجمي ا ي المرحلة األولم،
حيو م ود بناء علم هف الم لومات

ملية ييم للسلع واللدمات المتاحة ي السوق والفق

محددها مجموعة السلع التي ممكن أن ملتار من بين ا ،و ود بوضع الم ا ير والم ا يس التي
بناء علي ا

يتلف قرار الشرائي،

ف المرحلة ر كز علم قياد المست لد

واء الفرد أو

الم سة بتر يب الم لومات التي جم ا ،ومن ثم وضع م ا ير لةختيار من البدائ ومن ثم
حد د البدائ الملتلفة للمفاضلة بين ا واختيار األم

من ا.

 -4قرار الشراء:
بر هف المرحلة عن ال رار الشرائي الن ائي للمست لد حيو تلف قرار شراء السل ة أو
اللدمة التي حددها ،د ييم للم لومات واختيار البد
علم الم ا ير التي قاد بوض ا اختيار البد

األم

األ ض من بين البدائ وذلد بناء

والفق مح ق و شبع حاجا ور با .

 -5السلوك ما ب د الشراء:
ي هف المرحلة مظ ر المست لد ردود أ ال نتيجة هرائ وا ت ةك للمنتجات أو السلع،
حيو تحدد ي هف المرحلة درجة رضا المست لد أو عدد رضائ عن هف المنتجات ،وه
كان قرار هراء ل ا صائب أد ا ،وهف المرحلة المتم لة ي لوك ما د الشراء ثر شك
مباهر أو

ير مباهر علم قرارات المست لد المست بلية والةح ة ،تذا أهب ت السلع

والمنتجات التي م ت لك ا حاجا ور با وكانت ضمن وق ا
الشراء ل ا ،وإذا كان ال كس تن المست لد و

و

م م علم كرار عملية

تردد ي ه ارئ ا مرة أخرى و يد النظر ي

ق ار ار الشرائية الةح ة ،حيو ملتار منتج أو ل ة أخرى م علم مهبا حاجا ور با
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التي لم شب ا السلع الحالية التي قاد ا ت ةك ا وه ارئ ا وبالتالي أخف صورة وا جا

لبي

عن ا ومن الص ب يير .
 4.3.3دور فراد ال ائلة في عملية اتخاذ قرار الشراء:
ول :دوار الشراء
لكي تم فسير قرار المست لد ،ا بد من الت ر علم الدور الفق دم  ،حيو أن أدوار الشراء كدون
ملتلفة تختة

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

المبادر

المؤثر

المقرر

المشتري

المستعمل

الشك ( )2.2أدوار الشراء ( معداد الباح ة )
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حيو أن ادوار الشراء لتل

تختة

الشلو الفق ثر ي عملية هراء المنتج او اللدمة وهف

األدوار شم المبادر وهو الفق مفكر يما محتاج من لع وخدمات و ترح ه ارؤها ،والم ثر وهو الفق
ثر الكلمة والنصيحة وإعواء رأم ي صنع ال رار الن ائي لشراء السلع واللدمات ،والم رر وهو الفق
مصنع قرار الشراء" ه

تم الشراء أد ا ،ماذا مشترق ،وكي

والمشترق هو الفق م ود الشراء الف لي للسلع أو اللدمات

تم الشراء ،ومن أ ن تم الشراء"،

د التوص الم قرار هرائ ا ،والمست م

هو الفق م ود اا ت ةك الف لي للسل ة أو لللدمة.
ثانيا :دور ال ائلة في اتخاذ قرار الشراء:
ل د بينت (م زوز )2015 ،أن ك هلو ي ال ائلة دور ملتل

عن الشلو األخر كاا ي :

 دور الزوج ي عملية الشراء مكون ارز ي مجاات و لع م ينة كشراء يارة م ةً. دور الزوجة ي ا لاذ ال اررات ر بآ ي ال الب شراء السلع والمنتجات ال فائية اا ت ةكيةللمنزل ومة س الزوج واألطفال ومة س ا ،و يرها من المنتجات التي ا تولب فكير ملوآ
ودقيق.
 -دور الوف

ي ا لاذ قرار الشراء ملتل

حسب نوعية المنتج ،يكون لثير أكبر ي منتجات

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

ي

المنتجات التي مستلدم ا أ راد ال ائلة.
 5.3.3إختلف المستهلكين عن اتخاذهم للقرار الشرائي:
من عملية ا لاذ قرار الشراء النسبة للمست لد عبارة عن عملية م دة نوعا ما لتل

من هلو الم

آخر حسب طبي ة هفا الشلو – المست لد -وحسب نو المنتج أو اللدمة المراد هرائ ا.
وب د م ت راض المراح األ ا ية التي ممر ب ا المست لكين عند ا لاذهم ال رار الشرائي لشراء السلع
والمنتجات مجب ال لم أن قد ا م ود جميع المست لكين ب ف اللووات اللمس ل رار الشراء ،حيو م ود
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ا المست لكين بتلوي خووة أو أك ر مذا كان لد م خبرة ا ة ي هراء السلع او اللدمات
الم نية ،أو مذا كان المنتج ذات أهمية قليلة من الناحية الشلصية أو ااجتماعية أو ااقتصادمة
النسبة ل م ،وبالتالي مجب علم المسوقين وال ائمين علم عملية وضع ام ت ار يجات التسو ية ي
المنظمات

م عمليات وأ اليب ح المشكلة أو مهبا الحاجة التي مستلدم ا الزبائن والمست لكين

ا لاذ ق ار ار م الشرائية ،وذلد ب د

وضع م ت ار يجات وبرامج

الة ومجدمة للترو ج لمنتجا م

وخدما م.
و مكن أن كون عملية ا لاذ ال رار الشرائي م دة عندما مكون لدى المست لد خبرة قليلة ومحدودة ي
هراء منتج م ين ،أو م ر ة قليلة  ،أو ا وجد لدم م ر ة علم امطةق مميزات المنتجات المتاحة
أو الم ا ير المستلدمة ي عملية ا لاذ قرار الشراء ،وبالتالي محتاج المست لد لم ر ة المميزات
واللصائو والم ا ير التي مجب أن نت ج ا ي ييم للمنتجات والسلع و ييم البدائ المتو رة بناء
علي ا اختيار البد

األ ض

من حيو الجودة والس ر ومن ثم ا لاذ ال رار الشرائي (ال اصي،

)2006
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المبحث الرابع  :قطاع الصناعات الغذائية في فلسطين:
 1.4.4مقدمة:
م تبر قوا الصناعة من أهم ال واعات امنتاجية الم مة ي جميع الدول شك عاد و ي لسوين
علم وج التحد د وذلد ل در
وااقتصادمة وذلد ي ظ

علم محداث النمو ي جميع المجاات ااجتماعية والسيا ية

دهور مساهمات ال وا الزراعي ي النا ج ،لفلد أصبح وو ر قوا

الصناعة ي لسوين هد اً أ ا ياً لتح يق عملية التنمية المست د ة ،ومن أج

ح يق نمو اقتصادق،

وللمساهمة ي خلق رس عم لل د د من الموارد البشر ة لم الجة مشكلة البوالة ي لسوين ،وأمضاً
لز ادة التنو ااقتصادق المولوك لتح يق التوور والنمو ااجتماعي والت ني والصناعي ي لسوين
(م داد ،ة.)2007 ،
ساهم الصناعات ال فائية ي د وإهبا محتياجات األ راد واأل ر الفلسوينية من المواد اا ت ةكية
ال فائية المصن ة األ ا ية ،حيو ساهم ي ر ع مستو ات األمن ال فائي ،وذلد من خةل و ير
الصناعات ال فائية ألك ر من  120ل ة ومنتجاً فائياً (م حاد الصناعات ال فائية.)2014 ،
 2.4.4هم القطاعات ال املة في الصناعات الغذائية اليلسطينية:
وجد عدة قواعات عاملة ي الصناعات ال فائية الفلسوينية محددة ومصنفة لدى م حاد الصناعات
ال فائية الفلسوينية كما لي (م حاد الصناعات ال فائية الفلسوينية:) 2017،


صناعة منتجات اللحود :حيو بلع عدد المصانع ال املة ي هفا ال وا  17مصنع ومنشلة،
بلع حجم ام ت مار ي هف الصناعة أك ر من  25مليون دوار ،و ش

أك ر من 559

عام  ،و بلع حصت ا السوقية  %90من حجم السوق الفلسويني ،و تبر صناعة منتجات
اللحود من أك ر ال واعات ميز و لهي من ناحية ه ادات الجودة ال المية حيو وجد 4
مصانع حاصلة علم ه ادة الجودة ال المية اا زو .22000و تبر هفا ال وا
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من أهم

أك ر من  6مليون دوار ،وهف الصناعة

ال واعات التصد ر ة حيو بل ت حجم صاد ار
شك

رصة كبيرة لإل ت مار ي مشار ع أخرى ،م ةً حتاج صناعة منتجات اللحود ألك ر

من  100طن ومياً من لحود الحبش ملتل

أنواع ا ،مما م ني أن ا خل ت رس م تم ار ة

لإل ت مار ي مزار الحبش والمسالخ اللاصة ب ا.


صنيع و ليب اللضروات والفواك  :حيو بلع عدد المصانع ال املة ي هفا ال وا 18
مصنع و ش

أك ر من  545عام  ،و بلع حجم ام ت مار ي هفا ال وا أك ر من 30

مليون دوار ،و بلع الحصة السوقية لمنتجات اللضار والفواك الفلسوينية  %20من حجم
السوق ،وبل ت صاد ار

أك ر من  21مليون دوار .و مكن ل فا ال وا أن مشك الفرصة

لإل ت مار ي مشار ع أخرى

ف الصناعة حتاج ملم بيوت

ب ة وملازن للتبر د مما م ني

أن ا و ر رصة لإل ت مار ي هفا المجال.


صناعة الز وت والدهون النبا ية :حيو بلع عدد المصانع  13مصنع امضا ة لم اصر
الز تون ،و ش

هفا ال وا أك ر من  295عام و بلع حجم ام ت مار ي أك ر من 70

مليون دوار ،و بلع الحصة السوقية لمنتجات الز وت الفلسوينية  %20من حجم السوق.
و تبر قوا

صناعة الز وت والدهون النبا ية من ال واعات الم هلة من ناحية ه ادات

الجودة ،حيو وجد  3مصانع حاصلة علم ه ادة الجودة ال المية األ زو  ،22000و وجد
 10م اصر ز تون حاصلة علم ه ادة نظاد حلي

الملاطر وضبآ الن اط الحرجة

)  ،(HACCPوبل ت صادرات هفا ال وا  31مليون دوار

و من ال واعات التصد ر ة

للمنتجات ال فائية ،حيو م تواعت صناعات الز وت الفلسوينية الوصول لأ واق الفاخرة
والمنتجات ال ضو ة وذلد ل دد قدر ا علم المنا سة من حيو الس ر ي األ واق اللارجية.
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صناعة منتجات الحليب واأللبان :بلع عدد المصانع ال املة ي هفا ال وا  41مصنع ما
ي ا مزار األ ار والدواجن الكبرى ،و ش

أك ر من  1754عام  ،وبلع حجم ام ت مار ي

صناعة منتجات الحليب واأللبان  %67مليون دوار ،وحصت ا السوقية بل ت  %45من حجم
السوق ما ي ا المنتجات الت ليدمة ،و تبر هفا ال وا

أق

ال واعات لهيةً من حيو

حصول علم ه ادات الجودة ال المية ومن حيو قدر وقابليت علم التصد ر للدول المجاورة
حيو ا تجاوز صاردا  5مليون دوار و تم

ي الجبنة البيضاء الم لية،

ف الصناعة

جد دة لإلهبا

المستمر ي

حتاج للتنو ع والتوو ر من حيو مدخال منتجات وأصنا
محتياجات المست لد ور با المت يرة.


صناعة دقيق ال مح ومنتجات الحبوك :بلع عدد المصانع ال املة ي هفا ال وا  9مصانع،
وش

 236عام  ،وبلع حجم ام ت مار ي هف الصناعة أك ر من  45مليون دوار ،و بلع

حصت ا السوقية %30من حجم السوق ،أما يما ت لق صناعة األعة
ال املة ي ا  22مصنع واهت

بلع عدد المصانع

أك ر من  329عام و بلع حجم ام ت مار ي ا أك ر من 35

مليون دوار ،و بلع الحصة السوقية لمنتجات المواحن الفلسوينية  %15من حجم السوق.


صناعة منتجات الملابز :بلع عدد الملابز  1498ملبز و ش

 5848عام  ،و بلع حجم

ام ت مار ي هف الصناعة أك ر من  100مليون دوار ،وبل ت حصت ا السوقية من حجم
السوق .%90


صناعة السكاكر والحلو ات :بلع عدد المصانع ال املة ي هف الصناعة  27مصنع حيو
ش

أك ر من  1213عام  ،و بلع حجم ام ت مار ي هف الصناعة أك ر من  22مليون

دوار ،و بلع حصت ا السوقية  %25من حجم السوق ما ي ا المنتجات الت ليدمة ،وقوا
السكاكر والحلو ات م تبر من أق ال واعات لهيةً من حيو حصول علم ه ادات الجودة
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ال المية ومن حيو قدر علم التصد ر ،حيو ا تجاوز صاد ار
الصناعة حتاج لتحسين اللوآ امنتاحية و حسن عمليات الت لي

 8مليون دوار،

ف

والت ب ة لكي كون قادرة

علم منا سة المنتجات البد لة واء ام رائيلية أو المستوردة من دول أخرى.


صناعة الم كرونة والش ير ة :بلع عدد المصانع ال املة ي هفا ال وا  5مصانع ،و ش
أك ر من  89عام  ،وبلع حجم ام ت مار ي هفا ال وا أك ر من 34مليون دوار ،وحصت ا
السوقية بل ت %30من حجم السوق.



صناعة المشروبات ال از ة و ير ال از ة والمركزات :بلع عدد المصانع ي هفا ال وا 20
مصنع و ش

أك ر من  978عام وحجم ام ت مار ي ا بلع أك ر من  43مليون دوار

وبل ت حصت ا السوقية %20من حجم السوق.


صناعة منتجات األ فمة األخرى :حيو بلع عدد المصانع ال املة ي ا  31مصنع ،و ش
أك ر من  860عام  ،و بلع حجم ام ت مار ي ا  12مليون دوار ،و بلع حصت ا السوقية
 %35من حجم السوق.

 3.4.4حجم إنتاجية قطاع الصناعات الغذائية اليلسطينية وحجم الواردات السل ية من إسرائيل.
بين الجدول ( )2.2حجم امنتاج ي قوا الصناعات ال فائية الفلسوينية ،امضا ة لحجم الواردات
من المنتجات ال فائية من م رائي للمس نوات ()2017-2013
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جدول  :2.2منتاجية قوا الصناعات ال فائية الفلسوينية وحجم الواردات السل ية من م رائي .

ال يمة األل

السنة

حجم اإلنتاج المحلي من الصناعات الغذائية

حجم الواردات السل ية من إسرائيل

2013

909782.4

767021

2014

773,671.7

801803

2015

725,112.1

731096

2016

802,067.8

811648

2017

881,673.3

843951

دوار امر كي

المصدر :معداد الباح ة م تناداً لبيانات الج از المركزق لإلحصاء.
مظ ر الجدول األ ي حجم امنتاج المحلي من الصناعات ال فائية للمس نوات حيو أظ رت األرقاد
راجع ي قيمة امنتاج المحلي ي نة  2017م ارنة ي عاد ،2013وأظ رت أمضاً وور ونمو ي
قمي الواردات السل ية ام رائيلية خةل هف الفترة .حيو أن  %20من مجمالي صادرات المصانع
ام رائيلية للصناعات ال فائية با

ي األ واق الفلسوينية (ز دان)2016 ،

 4.4.4إسهامات قطاع اإلنتاج الغذائي اليلسطيني:
أحتلت الصناعات ال فائية أهمية كبيرة النسبة لةقتصاد الفلسويني ،حيو ساهم الصناعات ال فائية
ي ااقتصاد الفلسويني شك كبير ،بناء علم البيانات التي ذكرت ي الج از المركزق لإلحصاء
الفلسويني عاد 2015

د أ م هفا ال وا

لك ر من  %24من النا ج المحلي ،وحوالي  %21من

مجمالي الصادرات الفلسوينية وذلد حسب ر ر مركز التجارة ال المي لل اد  ،2016المنشات ال املة
ي قوا الصناعات ال فائية شك  %14من مجمالي المنشات الفلسوينية (حلبي.)2017 ،
و مكن أهمية ودور قوا الصناعات ال فائية كما بين ا (األ بر )2007 ،ي الجوانب التالية:


ثر قوا الصناعات ال فائية الفلسوينية ي لة مشتر ات ال ائلة الفلسوينية ،حيو نفق
ما نسبت  %42من دخل ا علم المنتجات والسلع اا ت ةكية ال فائية ،و ز د هف النسبة ي
الشرائح األق دخةً.
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قوا الصناعات ال فائية  %20من حجم قوا الصناعة الفلسوينية .



مم



حجم المبالع المست مرة ي هفا ال وا كبيرة حيو ز د عن  300مليون دوا أمر كياً ،وهفا
األمر مشير ملم أهمية قوا الصناعات ال فائية ي ااقتصاد الفلسويني.



مستوعب قوا الصناعات ال فائية عدد ا ل

من ال وة ال املة والتي ز د عددهم عن

( )10500عام وموظ .
م د قوا صناعة المواد ال فائية والمنتجات الزراعية من أقدد الصناعات التي وجدت ي لسوين ي
من أ ر ال واعات نمواً ي ااقتصاد الفلسويني ،حيو أن هفا ال وا
الصناعات والمنتجات ال فائية ،حيو أن مش

م م جداً لل د د من

أك ر من  %16.8من مجمالي حجم ال وى ال املة ي

لسوين ،وهناك أك ر من  1500هركة عاملة ي مجال الصناعات ال فائية وال د د من ا حاص علم
ه ادات الجودة ال المية الةزمة لمنظمة الم ا يس الدولية ) )ISOونظاد حم الملاطر ون اط التحكم
(ال ا ب) ،حيو م نم سةمة المنتجات ال فائية من أق أنوا من الملاطر التي ممكن أن ت رض
ل ا المست لد ،وبالر م من أن الكم األكبر من منتجات الصناعات ال فائية البالع  %90با

ي

األ واق المحلية ما أن ما م ارك نسبت  %10من حجم منتاج الصناعات ال فائية مصدر لأ واق
األخرى ي م رائي واألردن ،ودول اللليج  ،وألمانيا ،و رنسا ،وا الصناعات ال فائية الفلسوينية
ساهم بنسبة  %6من حجم ااقتصاد الفلسويني (م حاد الصناعات ال فائية.)2016 ،
 5.4.4الم وقات التي توجه قطاع الصناعة اليلسطيني:
وجد ال د د من الم وقات التي واج ال وا الصناعي الفلسويني وخاصة الصناعات ال فائية ي
الضفة ال ربية وقوا


زة ،و مكن مجمال هف الم وقات والتحدمات ما لي:

عدد ماح م رائي بدخول المواد اللاد لأراضي الفلسوينية مما أدى ملم راجع كبير ي
منتاجية المنشات الصناعية ،حيو أن  %36من راجع منتاجية المصانع م ود ل دد و ر
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المواد اللاد ،من خةل منع دخول المواد اللاد الةزمة للصناعات الفلسوينية ،فرض
م رائي


يور ا علم الصناعات الفلسوينية و ض ف ا شك مباهر (قفة.)2006 ،

ياك ج از مصر ي قادر علم مو

مقامة صناعات جد دة أو وو ر الصناعات الحالية

للمصانع والمنشات الفلسوينية ،وبالتالي لم حدث التنمية المولوبة ي ال وا

الصناعي،

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
(قر ناوق.)2006 ،


مشكلة م راق األ واق المحلية المنتجات األجنبية وخاصة ام رائيلية ،وعدد شر ع ووضع
قوانين لحمامة المنتجات المحلية ،حيو وجد منا سة ير ال ادلة و ير المتكا ة بين منتجات
الصناعة المحلية والمنتجات ام رائيلية ،حيو دخ السوق الفلسويني س ولة ودون أق قيود
مما دق ملم مض ا



ال درة التنا سية للمنتجات المحلية (حجة.)2016 ،

ك رة امجراءات األمنية علم الم ابر ،مما م يق ال ملية التسو ية للمنتجات الصناعية
الوطنية.



منلفاض مستو ات الكفاءة لل املين ،حيو مفت رون للتدرك والدورات ،وإنلفاض المستوى
الت ليمي ل م ي الصناعات ال فائية ،مما أدى ملم منلفاض مستو ات اللبرة الةزمة لمواكبة
الت دد التكنولوجي الةزد لتوو ر الصناعات ال فائية الفلسوينية (قفة ،م داد.)2007 ،



ص ر حجم المصانع والمنشات ال املة ي قوا الصناعات ال فائية ،مذ أن ق ار ة  %90من
المنشات ال املة ي الصناعة ص يرة الحجم،

ي ذات طا ع حر ي أق من عشرة عمال

وم ظم ا منشات ردمة أو م سة ضامن وهفا األمر مض
المت يرات التي حدث ي السوق (مكحول ،عوياني.)2004 ،
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قدر ا ي التلقلم مع



م ظم المصانع والمنشات ال فائية واج مشاك وص وبات ي لز ن المنتجات والسلع،
وذلد ل دد وجود امرهاد داخ هف المصانع ،وعدد و ر اممكانيات المادمة والفنية الةزمة
للتلز ن ،م ظم المنتجات ال فائية لزن ي ظرو

وأوضا

لز نية ير موا ة للشروط

الصحية(قفة.)2006 ،


عدد ااهتماد الدعامة وأ اليب الترو ج الملتلفة الةزمة للترو ج لإلنتاج المحلي م ارنة كيفية
وطرق الترو ج للمنتجات األجنبية.
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الدراسات واودبيات السابقة:
ولا الدراسات ال ربية:
 -1دراسة هنطش ( )2012ب نوان" :سبل زيادة حصة المنتجات المحلية في اوسواق المحلية
والخارجية ،م هد ماس للدراسات ".
هددد ت ه ددف الد ار ددة شددك ع دداد للت ددر عل ددم السددب الت ددي م ددن خةل ددا ممكددن ز ددادة الحص ددة الس ددوقية
للمنتجددات المحليددة ددي األ دواق المحليددة واللارجيددة ،مددن خددةل الت ددر علددم ركيبددة المنتجددات الوطنيددة
وال وامد التددي حدددد الحصددة السددوقية للمنددتج الددوطني ،و وصددلت هددف الد ار ددة ملددم أن الحصددة السددوقية
للمنتجددات المحليددة ددي األ دواق المحليددة واللارجيددة منلفضددة نسددبياً علددم مسددتوى ااقتصدداد كك د و ددي
البيددة ال واعددات واألنشددوة ااقتصددادمة .مذ ددنلفا الحصددة السددوقية لمنتجددات الصددناعات الكيماو ددة
( )%21والصددناعات اللشددبية ( )%28وصددناعة الددورق ( . )%34ددي الم اب د

بدددو الحصددة السددوقية

م بول د ددة ل د دددد م د ددن الص د ددناعات ،كص د ددناعة األحفم د ددة والجل د ددود ( )%56والص د ددناعات ال فائي د ددة ()%56
والمة س ( .)%51بينما ر فع الحصة السوقية لمنتجات صناعة األثاث (. )%85
 -2دراسة باشراحيل و الجريري ( )2010ب نوان" :اتجاهات المستهلك نحو شراء منتجات الغذائية
الوطنية واوجنبية ،دراسة استطلع آلراء عينة من المستهلكين في محافظة عدن.
ه ددد

الباح ددان م ددن ه ددف الد ار ددة ال ددم م ر ددة مس ددتو ات فض ددي المس ددت لد اليمن ددي وا جاها د د نح ددو

المنتجددات ال فائيددة الوطنيددة واألجنبيددة ددي ددوق محا ظددة عدددن ،وكددفلد الت ددر علددم أك ددر المنتجددات
والسددلع المحليددة فضدديةً لدددى المسددت لد اليمنددي ددي ددوق محا ظددة عدددن ،وبندداء علددم ذلددد ددتم الت ددر
علم المنتجات الوطنية التي واج منا سة كبيرة من قب المنتجات األجنبية المماثلدة ل دا ،والتدي حتداج
ملددم اهتمدداد أكبددر مددن قب د المنظمددات المنتجددة للصددناعات ال فائيددة .و وصددلت الد ار ددة ملددم أن درجددة
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فضي المست لد اليمني ي محا ظة عدن للمنتجدات المحليدة كدان بدرجدة أعلدم مدن فضديل للمنتجدات
األجنبية.
 -3دراسة لسود ( )2009ب نوان" :سلوك المستهلك اتجاه المنتجات المقلدة – دراسة حالة
الجزائر.-
د

هف الد ار ة ملم مبراز دور وأهمية المست لد ي حياة الم سة تعتبار حجر األ ا

لنجاح ا،

وأهمية ال وام الم ثرة علم قرار الشراء وا جاها السلوكية ،والتي بين المركز ام ت ار يجي للمست لد
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
ظاهرة ليد المنتجات ي ال الم و ي الجزائر مع مبراز أنوا

أمضاً لتسليآ الضوء حول

ليد المنتجات ،وأهم هف المنتجات التي

ت رض للت ليد مع مظ ار صور وأرقاد ل ا .وكانت من أهم النتائج التي وصلت ملي ا الد ار ة أن
المست لد الجزائرق لدم الوعي وال درة للتفر ق بين المنتجات الم لدة والمنتجات األصلية حيو أن
ملخف الس ر كم يار للتمييز ،حيو م تبر الس ر المنلفا دلي

علم المنتجات ال ير األصلية

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.

 -4دراسة حسين ،عباس( )2009ب نوان" هم ال ناصر المؤثرة على صنع قرار الشراء للمواد
الغذائية المستوردة عند المستهلكين (دراسة استطلعية وراء عينة من اوسر في محافظة
كربلء(
هد ت هف الد ار ة ملم الت ر
دون

علم المت يرات وال وام التي حكم وج المست لد نحو منتج م ين

ير من المنتجات المنا سة ،حيو م حد د عدد من ال وام الم ثرة علم ال رار الشرائي

للمست لد متم لة ي اللصائو الدمم ار ية وال وام
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ااجتماعية للمست لكين ي محا ظة كربةء

والصورة الفهنية المكونة لد م ا جا المنتجات ال فائية المستوردة ،والمز ج التسو ي ،و وصلت الد ار ة
ملم أن أنظمة الجودة التي تب ا المنشات المحلية أق كفاءة و اعلية من أنظمة الجودة المتب ة ي
الصناعات ال فائية المستوردة ،كما أن عمليات أنتاج المنتجات و أ اليب صميم ا لل بوات و ليف ا
و بت ا
لض

تبر رو ينية و ليدمة و ير مميزة حيو ا جفك الزبون لشراءها وهفا م تبر بب رئيسي
قدرة المنتجات المحلية علم منا سة المنتجات ال فائية المستوردة.

 -5دراسة اوغبر ( )2007ب نوان  ":تحليل وتقييم واقع الصناعات الغذائية في مد(نة نابلس".
هد ت الد ار ة شك ا ا ي ملم م ر ة أهم ال وام التي

ثر ي وو ر و نمية قوا الصناعات

ال فائية وال وام الم ثرة ي اختيار مواقع هف الصناعات ي المد نة ،ولتح يق هفا ال د

م تلدد

الباحو المن ج الوصفي والتحليلي ت تلداد أداة األ تبانة والمسح الميداني لمواقع الصناعات ال فائية
ي مد نة نابلس ،امضا ة للبيانات المتو رة لدى الج ات الر مية .وخلصت الد ار ة ملم أن األوضا
السيا ية واألمنية وإجراءات امحتةل ام رائيلي هي السبب الرئيسي ي المشاك والم وقات التي
واج الصناعات ال فائية ي مد نة نابلس م

م وقات التسو ق و و يع منا ف وز ا ،ومشاك

وم وقات م تيراد المواد اللاد والحصول علي ا ،وأظ رت الد ار ة عام أر
الن

المال والمنا سة و كالي

جمي ا ثر ي اختيار موقع الصناعات ال فائية.

 -6دراسة القريناوي ( )2006ب نوان" :قدرة قطاع الصناعات الغذائية على إحلل الواردات ،دراسة
حالة قطاع غزة".
هد

الباحو من هف الد ار ة ملم الت ر

علم واقع الصناعات ال فائية من حيو طاقت ا امنتاجية

ومدى قدر ا علم م تي اك األ دق ال املة و ش يل ا  ،والت ر

علم أثار وور ر الصناعات

ال فائية علم ااقتصاد ،و حلي ال يك السل ي للصادرات والواردات الفلسوينية للت ر
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علم السلع

التي ممكن محةل ا ،والت ر علم الم ي ات وال بات التي

أماد وو ر ال وا الصناعي شك

عاد والصناعات ال فائية شك خاس.
و وصلت الد ار ة ملم ض

ي دور السلوة وم سا ا ي دعم و وو ر المنتجات المحلية وقوا

الصناعات ال فائية ،و و ير م ومات وو ر وصمود لمواج ة يا ات امحتةل أو بني يا ات
جار ة ومالية د ع أنشوة الصناعات ال فائية لأماد ،امضا ة ملم أن وو ر قوا

الصناعات

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
محلية للمنتجات والسلع ال فائية المستورد واء من م رائي أو دول أخرى.
 -7دراسة قية ( )2006ب نوان" :اآلفاق التنموية لقطاع الصناعات الغذائية في فلسطين"(دراسة
حالة الصناعات الغذائية في قطاع غزة).
هددد ت الد ار ددة ملددم الت ددر علددم واقددع الصددناعات ال فائيددة ودرجددة مسدداهمت ا ددي الصددناعات التحو ليددة
وال وا الصناعي شك عاد ي لسوين ،والت ر علم مةمح قوا الصدناعات ال فائيدة والم وقدات
والمش دداك الت ددي واج ددا و دداني من ددا وبامض ددا ة مل ددم وز ددا النس ددبي .و وص ددلت الد ار ددة م ضد د
مستو ات التدر ب لأ دق ال املة ي قوا الصدناعات ال فائيدة ،وامعتمداد علدم التمو د الدفا ي شدك
كبيددر ،امضددا ة لإلعتمدداد الرئيسددي علددم م درائي

ددي الحصددول علددم الم دواد اللدداد ،وعدددد ام ددت ةل

األم د للواقددة امنتاجيددة ،و كددون عمليددات سددو ق م ظددم المنتجددات ددي داخ د السددوق ددي قوددا
واظ ددرت الد ار ددة ض د

مسددتو ات الجددودة ددي الصددناعات ال فائيددة ،وض د

دمم الدعم للمنتجين المحليين.
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دزة،

دور و ازرة ااقتصدداد ددي

 -8دراسة جودة ( )2006ب نوان" :حملت مقاط ة المنتجات اإلسرائيلية وعلقتها باتجاهات
المستهلك اليلسطيني نحو المنتجات المصن ة محليا ،حالة تطبيقية على السلع الغذائية في
محافظة غزة".
د

هف الد ار ة لم ر ة عةقة حمةت م اط ة المنتجات ام رائيلية ا جاهات المسدت لد الفلسدويني

نحددو المنتجددات الوطنيددة ،مددن خددةل الت ددر علددم درجددة وعددي المسددت لد الفلسددويني ل دداد الم اط ددة
ومف وم ا وحمة ا ، ،امضا ة للت ر علدم مددى مكدن حمدةت الم اط دة للمنتجدات ام درائيلية مدن
بندداء ا جددا ممجددابي نحددو المنتجددات المحليددة ،وبندداء ا جددا

ددلبي نحددو المنتجددات ام درائيلية .،و وص د

الباحو ملم أن %83من أ راد ال ينة من المست لكين الفلسوينيين تف ون مدع ر دف الباحدو امج ارئدي
للم اط ة ،وكانت نسبة الم اط ة الف لية من قبد المسدت لكين الفلسدوينين للمنتجدات ام درائيلية ضد يفة
حي ددو بل ددت  %56.8حي ددو م ف ددق  %70.6م ددن الم دداط ين عل ددم م ددتبدال م المنتج ددات ام د درائيلية
منتجددات محليددة .وكددفلد لددم ددتمكن حمددةت الم اط ددة مددن بندداء ا جاهددات ممجابيددة للمسددت لكين المحليددين
نحو المنتجات الوطنية حيو أن  %53.6من المست لكين محملون ا جاهات لبية نحوها.
 -9دراسة نصر( )2005ب نوان" :دراسة قطاع الصناعات الغذائية اليلسطينية".
هدد ت هدف الد ار دة ملدم الت در
والضد

ي دا ،والت در

نجاح د ددا ،و د ددد

علدم واقدع الصدناعات ال فائيدة الفلسدوينية ،و حليد

ن داط ال دوة

علدم الفدرس المتاحدة لتوو رهدا ،والت د ددات التدي ممكدن أن

يدق

الباح د ددو أمض د داً مل د ددم مقت د دراح و د دددمم م د ددت ار يجات مةئمد ددة لت ز د د دز ال د دددرة التنا س د ددية

ل ف الصناعات وز ادة حصت ا السوقية.
و وصلت الد ار ة أن الصناعات ال فائية الفلسوينية شك قوا م م ي ااقتصاد الفلسويني حيو
ساهم هف الصناعات ي النا ج المحلي امجمالي الفلسويني ومستو ات التش ي
الصناعات ش

حيو أن هف

نسبة جيدة من األ دق ال املة و ساهم أمضاً ي التجارة اللارجية ،وا الصناعات
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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
دون وور وأهم ا السيا ات ام رائيلية من م ةق وحصار والتحكم ي الموارد الوبي ة والمواد اللاد
وض

التشر ات وال وانين التي حمي هف الصناعات .

 -10دراسة مقداد والرفاتي والنمروطي والبل اوي ( )٢٠٠٤ب نوان" :آليات إحلل السلع
المستوردة من إسرائيل ،دراسة إلحلل مجموعة من السلع المحلية".
قاد تجراء هف الد ار ة ك من محمد م داد ،وعةء الد ن الر ا ي ،وخلي النمروطي ،ومازن البل اوق ،
حيددو كددان ال ددد

مددن مجدراءهم ل ددف الد ار ددة ملددم حد ددد دقيددق ألك ددر السددلع والمنتجددات المسددتوردة مددن

م رائي ا ت ةكاً من قب المست لد الفلسويني ي األراضي الفلسوينية وآلية محةل ا محلياً ،امضدا ة
للت ر علم جودة ونوعية المنتجات المصدن ة محليداً ومددى ال ددرة علدم حما ت دا مدن السدلع ام درائيلية
التي أ رقت السوق الفلسويني .وقد وص الباح ون ملم أهمية التركيز علدم المنتجدات مدن الصدناعات
ال فائيددة والزراعيددة لهددكال ا المتنوع دة وذلددد كلوددوة م مددة لتح يددق النمددو ااقتصددادق ووصددواً لتح يددق
التنميددة ااقتصددادمة المر ددوك الوصددول ملي دا ،حيددو أن الصددناعات ال فائيددة المحليددة مجددب أن شددك
الدرجد ددة األولد ددم د ددي د ددلم أولو د ددات المسد ددت لد الفلسد ددويني وضد ددرورة محةل د ددا مح د د السد ددلع والمنتجد ددات
ام رائيلية.
 -11دراسة نوفل ( )1995ب نوان" :الصناعات الغذائية في قطاع غزة ،نتائأ البحث الميداني".
هد

الباحو من مجراء هف الد ار ة ملم الت ر علم الجوانب ال د دة ل وا الصناعات ال فائية من

حيو واق ا و وز ا النسبي والتحدمات والمشاك التي واج ا و ب
الت ييرات التي حدثت ل وا الصناعات ال فائية
منجاز أو

نميت ا ،والت ر

علم أهم

د قياد السلوة الوطنية الفلسوينية وما ح ت من

يدات ل ف الصناعات .و وصلت الد ار ة ملم نتائج م مة تم

ي ص ر حجم

الصناعات ال فائية ي لسوين ،بدائية وض

المستوى الت ني

المشروعات ال املة ي قوا
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والتكنلوجي والفني ي ال مليات امنتاجية للمنشات ال املة ي قوا الصناعات ال فائية ،وبامضا ة
ملم عدد م ت ةل األم

للواقات امنتاجية وذلد سبب ض

ال درة علم التلويآ الكف والف ال من

قب مدارات المنشات لوضع خوآ دقي ة لإلنتاج والملزون ،وأظ رت الد ار ة أن هناك ض
هف المنشات علم التصد ر لللارج

ي قدرة

دد ملمام ا المواصفات والم ا يس الدولية وض

ام ت ار يجات التسو ية لد ا ( ا النظر عن الم وقات ام رائيلية التي حالت دون قدر ا علم
التصد ر لللارج شك مح ق ل ا التنمية والتوور).

ثانيا :الدراسات اوجنبية:
 -1دراسة  )2013( Bhakar and Shailjaب نوان:
"Relationship Between Country of origin،Brand Image and Customer Purchase
"Intentions.

هددد

الباح ددان مددن هددف الد ار ددة للت ددر علددم البلددد المنددتج للسددلع أق بلددد المنشددل ل ددا وصددورة ال ةمددة

التجار دة للمنتجددات والسدلع علددم وج دات المسددت لكين وا جاهددا م الشدرائية وأثرهددا علدم قد ار ار م الشدرائية
للس ددلع والمنتج ددات ،حي ددو أعتم ددد الباح ددان عل ددم عين ددة ي ددر محتمالي ددة بل ددت  150ه ددلو مس ددتجيب
للت ر علم ا جاها م وإختة ا تختة

البلد المنتج للسلع.

وللصت نتائج الد ار ة ملم عدة أمور وهي أن بلد المنشل للسدلع والمنتجدات د ثر دلباً علدم نيدة الشدراء
للمست لكين وق ار ار م الشرائية حيدو أن البلدد المندتج للسدلع ا د ثر علدم قد ار ار م شدك كبيدر وهدفا دي
حال السلع والمنتجات ال فائيدة والتدي دتم هدراؤها شدك رو يندي ،ولكدن عندد هدراء دلع م مدرة كال ةجدة
أو سددالة مصددبح ددلثير البلددد المنشددل كبيددر علددم ق درار المسددت لد وا جاها د الش درائية ،و وصددلت الد ار ددة
أمضاً ملم أن الصورة الفهنية التي محمل ا المست لد عن ال ةمة التجار ة للمنتجات ثر شك ممجابي
علم نواما الشرائية و وج ا السلوكية.
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 -2دراسة  )2011( Bodea and Bacaliب نوان":
'"Importance of the Marketing Mix Components in the Context of Romanian Firms
Marketing Performance".

هدد ت هددف الد ار ددة الددم م ر دة ددلثير عناصددر المددز ج التسدو ي (المنددتج والتسد ير والتوز ددع والتددرو ج )
علددم األداء التسددو ي للشددركات الرومانيددة ،حيددو هددملت عينددة الد ار ددة علددم م ددة هددركة متنوعددة ددي
رومانيا ،وقامت بتحلي البيانات معتماداً علم المن ج الوص

التحليلي.

و وصددلت الد ار ددة ملددم أن جددودة المنتجددات والسددلع م دن أهددم ال ناصددر ددي حد ددد خصددائو المنتجددات
التي ساهم ي حسين األداءالتسو ي ي الشركات عينة الد ار ة ،امضدا ة ملدم أن السد ر التشدجي ي
م تبر ال نصر األك ر أهمية ي عناصدر السد ر التدي ر دع األداء التسدو ي شدك كبيدر ،و دد عنصدر
التوز ددع ددي الوقددت المحدددد ال نصددر األك ددر مسدداهمة ددي ح يددق األداء التسددو ي ل ددف الشددركات م ارنددة
ناصر التوز دع األخدرى ،و سداهم امعةندات التدي دود ب دا هدف الشدركات علدم امنترندت وعلدم مواقدع
التواص ااجتماعي ي ر ع و حسين األداء التسو ي ل ا ،م ارنة مع و ائ الترو ج األخرى.
 -3دراسة  (2010) Chrysochouب نوان:
"Food Health Branding: the Role of Marketing Mix Elements and Public Discourse
in Conveying a Healthy Brand Image".

هد ت هف الد ار ة ملدم الت در علدم أثدر عناصدر المدز ج التسدو ي مدن مندتج و سد ير و وز دع و درو ج
للمنتجددات والصددناعات ال فائيددة ذات ال ةمددات التجار ددة الصددحية ،م د اا فمددة قليلددة الد ددم واأل فمددة
المت ل ددة الياقددة البدنيددة علددم ح يددق وإمصددال صددورة ذهنيددة ( )imagممجابيددة و ددليمة ذات قيمددة صددحية
ملم أذهان المست لكين ،وهد ت ملدم مبدراز أهميدة دور المحاضدرات الت يفيدة ال امدة حدول هدف المنتجدات
ي معواء صورة ذهنية ليمة ،وإ دتلدد الباحدو دي هدف الد ار دة أ دلوك د ار دة الحالدة ،و م لدت عيندة
الد ار ة من خمس صناعات فائية دانماركية ذات قيمة صحية.
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للصدت الد ار دة ملدم عددة نتددائج أبرزهدا أن وصدي ال ةمدة التجار ددة الصدحيحة عدن المنتجدات ال فائيددة
أمر لديس سد

و حتداج ملدم مج دود مدن قبد هدف الشدركات ،و جدب علي دا ااهتمداد ددد مدن ال وامد

للوصول ملم م ت ار يجية ناجحة لتوصي ال ةمة التجار ة ور ة الة.
 -4دراسة  )2007( Usman etalب نوان:
“Country –of- Origin Effect on Consumer Purchase Decision of durable Goods in
Pakistan”.

هد ت هف الد ار ة للت ر علم لثير بلد المنشل المنتج للسلع والمنتجات علم لوك المست لد الن ائي
وعلم ق ار ار الشرائية ،امضا ة للت ر علم لثير الس ر علم ا جاهات المست لد نحو السلع الم مدرة
ي اكستان ،أق قيا

لثير الس ر علم قرار المست لد الن ائي.

ولتح يددق ال ددرض مددن الد ار ددة ددم امعتمدداد علددم عينددة مةئمددة بل ددت  341هددلو ددي منو ددة بيشدداور
حيددو هددملت ال ينددة لأهددلاس ذو الدددخ المر فددع مددع امخددتة

ددي مسددتو ا م الت ليمددة ،و وصددلت

الد ار ة ملم أن بلد المنشل للسلع ثر شك كبير علم وج ات المست لكين وعلم ق ار ار م الشرائية مدن
خةل صورهم لدرجة جودة ونوعية السلع مدن خدةل البلدد المندتج ل دا ،حيدو أن المسدت لد دربآ جدودة
ل ة م ينة الدولدة التدي نتج دا دد مفضد المسدت لد السدلع المسدتوردة شدك أكبدر مدن السدلع المحليدة
نظد اًر لجود ددا ال اليددة ،أق أن قد ار ارت المسددت لد الشدرائية ددر بآ و تددلثر شددك كبيددر البلددد المنشددل للسددلع
واللدمات ،و وصلت ملم أن الس ر ثر علم لوك المست لد الشرائي حيو م ود بربآ الس ر بدرجة
جودة السل ة وبالتالي ثر الس ر علم ا جاهات المست لد الن ائي نحو السلع.
 -5دراسة  )2000( Baldwinب نوان:
“Trade and Growth:Still Disagreement About The Ralationships”.

هد ت هف الد ار ة ملم الت ر علم اعلية يا ة محةل الواردات التي بتن ا ال د د من الدول النامية
و يا ددات حمامددة التجددارة كو دديلة لتحفيددز عمليددة النمددو ،حيددو ركددزت هددف الد ار ددة علددم ال ةقددة بددين
التجارة الداخلية واللارجية للدول النامية وإحداث النمو ي ا.
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و وصلت الد ار ة ملم ش

وبيق يا ة محةل الواردات ي عدد من الدول النامية ومن أ باك شل ا

وعدددد نجاح ددا ددي ح يددق ال ددد

التوج د 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
الدددول للددق و ددو ير البي ددة ام دت مار ة المشددج ة والبي ددة ال انونيددة التددي حمددي المنتجددات المحليددة مددن
خور م راق األ واق المنتجات األجنبية ،وعدد وو ر البنية التحتية الةزمة لتوو ر الصناعات ،ومن
خةل هف الد ار ة قدد الباح ان حليةً لتجارك ا الدول التي بنت يا ة محدةل الدواردات كو ديلة
لز ددادة حصددت ا السددوقية ددي األ دواق المسددت د ة ومددن هددف الدددول البراز د  ،المكسدديد ،ال نددد ،اكسددتان،
الفلبين واألرجنتين ،و ا وان.
 -6دراسة  )1997( Linangب نوان:
“The Rationales Of Import Substitution Industrialization Strategy”.

قدداد الباحددو ددتجراء هددف الد ار ددة ب ددد

الحصددول علددم درجددة الدددكتوراة ،وكددان ددد

مددن هددف الد ار ددة

محاول ددة وض دديح و ي دديم قض ددية م م ددة وه ددي م ددت ار يجية مح ددةل الد دواردات ب ددين ااقتص دداد ين المح دددثين
واقتصادق التنمية ،حيو بدأت الد ار ة فحو الللفية التار ليدة م دت ار يجة محدةل الدواردات ،ومدن ثدم
الم ارنددة بددين ممجابيددات وبيددق هددف ام ددت ار يجة و ددلبيا ا مددن وج ددة نظددر ااقتصدداد ين الددف ن نت دددون
هددف ام ددت ار يجية لن ددا ا ركددز علددم ال ةقددة الد ناميكيددة بددين النمددو وإ ددت ار يجية محددةل ال دواردات ددي
ااقتصاد.
و وص الباحو من خةل هف الد ار دة ملدم أن م دت ار يجية محدةل الدواردات صدلح للتوبيدق دي البلددان
الناميدة التددي تبدر صددناعا ا بدائيدة ،والسيا ددات التجار دة مشددك
النامية حيو مجب د ار ة ظرو

بني دا مسددللة م مدة ددي ااقتصددادمات

وأوضا ك بلد علم حدة ،وذلد من أج وضع السيا ات المةئمة

ل من أج محةل الواردات .
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وللصددت الد ار ددة أن يا ددات محددةل الدواردات كت ددت ار يجية للتصددنيع ا دزال حددتفظ مركزهددا وأهميت ددا
النسبة للدول األق

وور والتي س م للوصول اقتصادها ملم مستو ات الدول الصناعية المت دمة.

وأوصددت هددف الد ار ددة ددلن يا ددة محددةل الدواردات ةئددم الدددول ذات الصددناعات البدائيددة ،ولنجدداح هددف
السيا ددة ا بددد مددن م ددتكمال و وددو ر البنيددة التحتيددة الةزمددة للصددناعة ووضددع ق دوانين و يا ددات حمددي
المنتجات المحلية و ضع قيود علم المنتجات األجنبية ،وب د ذلد ا بدد أن نت د الصدناعات للمشداركة
ددي ااقتصدداد ال ددالمي لز ددادة م دددات النمددو علددم المدددى الب يددد وبالتددالي شددك قاعدددة أ ا ددية للتنميددة
المستدامة ي لد الدول.

ثالثا :الت قيب على الدراسات السابقة:
م ددن خ ددةل المراج ددة لأدبي ددات الس ددا ة تض ددح أن ددا تش ددا م ددع الد ار ددة الحالي ددة ددي ن دداول ا جاه ددات
المسددت لد نحددو المنددتج المحلددي وال وام د الم د ثرة ددي ا جاها د وق درار الش درائي ،حيددو بددين مددن خددةل
مطة الباح ة علم الد ار ات السا ة المت لق ض ا ا جاهات المست لكين نحدو السدلع المنتجدة محليداً
والمس ددتوردة والمنتج ددات الم ل دددة ،وال وامد د الت ددي حك ددم و د د ثر عل ددم ددلوك المس ددت لد وقد درار الشد درائي،
والب ا األخر المر بآ الصناعات ال فائية الفلسدوينية والم وقدات التدي واج دا وكيفيدة محةل دا محد
المنتجات والسلع ام رائيلية أن ا وصلت ملم عدة نتائج مشتركة و وصيات تنفق مع نتائج و وصديات
الد ار ة الحالية ،و مكن مجمال ا ي الن اط التالية:
 أن الجودة والس ر تبر من أهم ال وام التي حكدم و د ثر دي ا جاهدات المسدت لد الفلسدويني
نحو المنتجدات المحليدة ،امضدا ة ألهميدة الصدورة الفهنيدة عدن المنتجدات دي كدو ن ا جاهدات
ممجابية او لبية نحو المنتجات ،وأهارت م ظم الد ار ات ملم أهمية عناصر المدز ج التسدو ي
مددن منددتج و س د ير و ددرو ح و وز ددع ،وأوصددت لهميددة معتمدداد م ددا ير وم ددا يس الجددودة المحليددة
وال المية ي صدنيع منتجا دا ،ألن دا ز دد مدن ث دة المسدت لكين دي منتجا دا ،حيدو أن م ظدم
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الد ار دات السددا ة للصددت ملددم أن أنظمدة الجددودة المسددت ملة ددي المنتجدات المحليددة أقد كفدداءة
من األجنبية.
 ضرورة وضع يا ات س ير ة مةئمة ،حيو دد المنتجات ل ار م بولة و نا ب ال درة
الشرائية للمست لد ،وأهمية و ر المنتجات ي منا ف وز ع مت ددة مكون من الس

الوصول

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
كوبونات وخصومات وجوائز وعروض م دمة علم المنتجات حفز و شجع المست لد علم
هراؤها وا ت ةك ا .حيو أن م ظم الد ار ات السا ة نسجم مع الد ار ة الحالية ي لكيدها
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 ار ية من دخ وجنس ومستوى
ليمي ،والمت يرات ااقتصادمة والسكيولوجية وااجتماعية و يرها من المت يرات للت ر علم
لثيرها علم قرار الشراء للمست لد .


بين من الد ار ات السا ة أهم الم وقات والمشاك التي

و حول دون وور قوا

الصناعات ال فائية المحلية الفلسوينية ،والتي كان من أهم ا ممار ات و يا ات امحتةل
ام رائيلي المتم لة ي ام ةقات والسيورة علم الحدود و رض قيود علم المواد اللاد،
وض

التس يةت المالية ل وا

الصناعات ال فائية ،وض

دور السلوة ي دعم

المنتجات المحلية وم سا ا ي دعم المنتجات المحلية و وو رها ،حيو أن محةل ا ا
مكون ما من خةل التلويآ وإ با

يا ات دعم المنتجات المحلية وحميا ا و ليو حجم

الواردات ،وذلد من خةل ممجاد بدائ محلية للسلع المستوردة من م رائي ومن خةل التنسيق
بين رو الصناعة.
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وصلت ا الد ار ات ملم أن المست لد الفلسويني لدم ا جا
ومن الص ب

لبي نحو المنتجات المحلية

ير حيو أن مملتد صورة ذهنية لبية عن هف المنتجات وإمجابية نحو

المنتجات المستوردة وام رائيلية اعتبار أن المنتجات ال فائية المحلية
مستو ات الجودة وأن ا أق

ور با

ح يق لحاجا

اني من ض

ي

من المنتجات ام رائيلية ،وأظ رت نتائج

هف الد ار ات أن ه ارات وحمةت الم اط ة لم تمكن من بناء صور ممجابي للمست لكين
الفلسوينيين نحو المنتجات ال فائية المحلية ،وبناء ا جا

لبي نحو المنتجات ام رائيلية،

وبالتالي مجب علم المصانع والشركات المنتجة للسلع المحلية أن ا

تمد علم عنصر

المواطنة ك ام أ ا ي للترو ج لمنتجا م و حفيز المست لكين نحو هراء المنتجات المحلية.


وصلت

ا هف الد ار ات ملم أن الحصة السوقية للمنتجات ال فائية الفلسوينية متو وة

وم بولة ،ومن أهم األ باك التي

دق انلفاض الحصة السوقية ي

انلفاض ث ة المست لكين الفلسوينيين المنتج المحلي وض
التوعية لهمية ا ت ةك المنتج المحلي وض

ا األحيان هو

وعي المست لد وحمةت

م للصائص ا ،وبينت الد ار ات أمضاً أن

ي حال ار فا أ ار المنتجات ال فائية المحلية وانلفاض مستو ات الجودة نلفا مقبال
المست لكين نحو المنتجات المحلية شك كبير ،و وج ون نحو هراء المنتجات البد لة األجنبية
وام رائيلية المتو رة ي األ واق.
 كما أكدت نتائج الد ار ات السا ة أن اللووة األولم ل ملية محةل المنتجات المحلية مح
المنتجات المستوردة واألجنبية هي التركيز علم جودة ونوعية المنتجات وااعتماد علم
المواصفات والم ا يس ال المية والس ي لحصول المنشات والمنظمات ال املة ي قوا
الصناعات ال فائية علم ه ادات الجودة المحلية وال المية وأوصت ضرورة االتزاد بنوعية
وجودة الصناعات الفلسوينية و ز ز قدرات ال املين و در ب م والبحو عن منا ف وز ع
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خارجية ،و ز ز دور و ازرة ااقتصاد وا حاد الصناعات ال فائية و دمم التس يةت المادمة
للمنشات الصناعي ،و شد د الرقا ة من م سات الدولة علم جودة ونوعية المنتجات الوطنية،
ووضع قوانين حمي المنتجات المحلي ووضع قيود علم المنتجات األجنبية.
 وأوصت م ظم الد ار ات السا ة لهمية اجراء حوث التسو ق من قب المنظمات والشركات
المصن ة للمنتجات ال فائية والتي تم من خةل ا د ار ة خصائو المست لكين ي األ واق
المست د ة والت ر

علم احتياجا م ور با م والمت يرات التي

ثر علم ق ار ار م الشرائية،

وذلد لبناء خوآ وا ت ار يجيات سو ية تنا ب مع لد المت يرات وااحتياجات ،وبامضا ة
لضرورة بناء ا جاهات ممجابية للمست لكين نحو المنتجات المحلية من خةل التحسينات
المستمرة علم منتجا ا و بني أنظمة جودة الة ،لت ير الصورة الفهنية السلبية عن المنتجات
المحلية.
وا تفادت الباح ة من الد ار ات السا ة ي حد د عدد من المت يرات وال وام الم ثرة والمكونة لسلوك
المست لد نحو المنتجات ال فائية والتي من خةل ا م بناء حد د مت يرات الد ار ة وبناء

رات

اا تبانة .
هم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
ميزت هف الد ار ة عن الد ار ات السا ة ي األهدا
الفرعية للد ار ة منب ة من ال د

الرئيس الفق تم

التي س م لتح ي ا ،د جاءت األهدا
ي الت ر علم ا جاهات المست لد الفلسويني

نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية و لثيرها علم قرار الشراء.
و تميز هف الد ار ة لن ا م

اللووة األولية علم طر ق مجراء المز د من الد ار ات التي تناول

ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية ،وذلد لض
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مجراء م

هف الد ار ات التي يس اا جاهات والتي
المست لد الفلسويني

للت ر

د

علم المت يرات الم ثرة علم قرار هراء

للمنتجات المحلية ،و تميز لن ا للصت أهم ال وام

والمت يرات المكونة

ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتجات المحلية والمت يرات التي ثر ي قرار هراء المست لد
ل ف المنتجات ي الصناعات ال فائية ،حيو نجد ي د ار تنا أن مت ي ار ا المست لة الم تمدة ي
قيا

ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتجات المحلية ي الصناعات ال فائية المتم لة ي

ال وام السيكلولوجية والفهنية وااقتصادمة والجودة وعناصر المز ج التسو ي التي ثر علم ا جاهات
المست لد نحو المنتج المحلي وال وام

الم ثرة علم قرار الشراء للمست لد والتي حاولت الباح ة

حصرها ي عنصر المواطنة وث ا ة المست لد ودرجة ث ت المنتجات المحلية ومدى مةئمة المنتجات
المحلية ل يم أن ض ا م التركيز علي ي عدد من الد ار ات السا ة ولكن ا جاهلت مت يرات م مة
ل ا لثير كبير علم وج المست لد وقرار الشرائي.
وما مميز هف الد ار ة أمضاً هو هد ا ي الت ر علم مدى لثير اا جاهات التي ممتلك ا المست لد
حول المنتجات المحلية علم قرار الشرائي ،امضا ة ميزها نتيجة التنو ع ي عينة الد ار ة حيو م
اختيار ال ينة لتشم أرباك األ ر ومتلفق قرار الشراء ي المدن وال رى والمليمات من محا ظة بيت
لحم ،لكي كون ال ينة أك ر م ي لمجتمع الد ار ة ،وللت ر علم مدى ااختة
المنتجات المحلية ال فائية اختة

أماكن مقامت م.
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ي ا جاها م نحو

اليصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تضمن هفا الفص

وصفاً لمن ج الد ار ة ،ومجتم ا وعينت ا .كما م وي وصفاً مفصةً ألَداة

اءات الد ار ة والم الجة امحصائية التي ا تلدمت ا الباح ة ي
الد ار ة وصدق ا وثبا ا ،وكفلد مجر َ
ا تلةس نتائج الد ار ة و حليل ا.

 1.3منهأ الدراسة:
ا تلدمت الباح ة المن ج الوصفي التحليلي لمنا بت لوبي ة هف الد ار ة .حيو م ا ت صاء آراء
المست لكين الفلسوينيين ي محا ظة بيت لحم حول ا جاها م نحو المنتج المحلي ي الصناعات
ال فائية و لثيرها علم قرار الشراء من وج ة نظرهم.

 2.3مجتمع الدراسة:
كون مجتمع الد ار ة من جميع األ ر ي محا ظة بيت لحم ،والبالع عددها ( )45646أ رة ،حسب
محصائيات ر مية صادرة عن الج از المركزق لإلحصاء الفلسويني ي محا ظة بيت لحم ،وقد
اهتم مجتمع الد ار ة علم ااهلاس الف ن تلفون قرار الشراء و ومون م مة التسوق والشراء
للمنتجات ال فائية ك أ رة ،ي الفترة الممتدة من 2019/1/1الم  ،2019/3/15وذلد كما هو وارد
ي الجدول (.)1.3
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جدول  :1.3بين وز ع أ راد مجتمع الد ار ة حسب عدد األ ر ب ا لمكان السكن.
الرقم
1

مكان السكن
مد(نة

عدد اوسر
15804

34.62

2

قرية

27031

59.22

3

مخيم

2811

6.16

45646

%100

المجموع

النسبة المئوية

 3.3عينة الدراسة:
كونددت عينددة الد ار ددة مددن ( )385مسددت لد ومسددت لكة مددن أربدداك األ ددر ددي محا ظددة بيددت لحددم ددم
اختيددارهم ور ددة ال ينددة الوب يددة ال ش دوائية ب ددا لوب ددة مكددان السددكن ،مددن م ( )133مسددت لد مددن
مسددكن المد نددة ،و( )227مسددت لد مددن ددكان ال ر ددة ،و( )25مسددت لد مددن ددكان الملدديم ،و م د
ال ينة ما نسدبت ( )%0.837مدن مجتمدع الد ار دة ،و بدين الجددول ( )2.3وز دع أ دراد عيندة الد ار دة
حسب الجنس ،وال مر ،والم ه ال لمي ،والدخ  ،وطبي ة ال م الحالي ،ومكان ااقامة.
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جدول  :2.3وز دع أ دراد عيندة الد ار دة حسدب الجدنس ،وال مدر ،والم هد ال لمدي ،والددخ  ،وطبي دة
ال م الحالي ،ومكان ااقامة.
المتغير
الجنس

العمر

المؤهل العلمي

الدخل

طبيعة العمل الحالي

مكان االقامة

ال دد النسبة المئوية
ذكر

213

57.7

أنثى

156

42.3

أقل من  30سنة

97

26.3

 39 –30سنة

122

33.1

 49 – 40سنة

98

26.6

 50سنة فاكثر

52

14.1

اعدادي فاقل

82

22.2

ثانوي

160

43.4

جامعي

108

29.3

دراسات عليا

19

5.1

اقل من  1500شيكل

74

20.1

 2499 – 1500شيكل

138

37.4

 3499 – 2500شيكل

92

24.9

 4499 – 3500شيكل

39

10.6

 4500شيكل فاكثر

26

7.0

موظف/ة

154

41.7

عامل/ة

62

16.8

صاحب عمل او مهنة

25

6.8

ال اعمل

70

19.0

اخرى

58

15.7

مدينة

128

34.7

قرية

219

59.3

مخيم

22

6.0
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المجموع
369
369

369

369

369

369

 4.3داة الدراسة:
ددد مط ددة الباح ددة عل ددم ع دددد م ددن الد ار ددات الس ددا ة واألدوات المس ددتلدمة ،وعل ددم األدك الترب ددوق
المت لق موضو الد ار دة وأهددا ا قامدت ببنداء اداة خاصدة مدن أجد الت ر در ملدم ا جاهدات المسدت لد
الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة و لثيرهددا علددم قدرار الشدراء ،وقددد كونددت أداة
الد ار ة ي صور ا الن ائية من ثةثة اقساد:
القسم اوول :ضمن بيانات أولية عن عينة الد ار ة.
القستتتم الثتتتاني :ضددمن األ د لة التددي دديس ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي
الصدناعات ال فائيددة ،حيدو قامددت الباح دة مراج ددة األدك التربدوق والد ار ددات السدا ة المت لددق موضددو
الد ار ة وأهدا ا و روض ا ،و ي ضوء ما م التوص ملي قامت ببناء ا تبانة خاصة مدن أجد الت ر در
ملم اا جاهات ،حيو لم

ر الباح ة علم م يا

منا ب لوبي ة الد ار ة ،امت بتصميم م يا

د

الرج ددو ل دددد م ددن الد ار ددات والم ددا يس م د د د ار ددة اه ددراحي والجر ددرق ( ،) 2010و د ار ددة لسدددود
( ،)2009ود ار دة هدنوش ( ،)2012ود ار دة نصدر( ،)2005ود ار دة جدودة ( ،)2006ود ار دة م دداد
والر ا ي والتمروطي والبل اوق ،ود ار ة  ،)2007( Ghani Usmaود ار ة ،(2010)Chrysochou
ود ار دة  ،)2013( Bhakar and Shailjaود ار دة  ،)2011( Bodea and Bacaliوقدد كدون
الم يا

ي صور الن ائية من ( )33رة ،موزعة علم ثةثة ا اد ،وذلد كما هو واضح ي -ملحق

رقم ( ،-)1و تكون ك

د من مجموعة رات وذلد كما هو ظاهر ي الجدول (.)3.3
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جدول  :3.3ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية و لثيرها علم
قرار الشراء.
البعد

االبعاد

عدد الفقرات

االول

العوامل االقتصادية

9

الثاني

العوامل السيكولوجية والذهنية

10

الثالث

جودة المنتج التنافسية

14
33

الدرجة الكلية

تصحيح اوداة:
ا ددتلدمت الباح ددة م يددا

ليكددرت اللما ددي (بدرجددة كبيدرة جددداً ،بدرجددة كبيدرة ،بدرجددة متو ددوة ،بدرجددة

قليلة ،بدرجة قليلة جداً) وقد أعويت امجا ة(بدرجدة كبيدرة جدداً ( 5درجدات) ،بدرجدة كبيدرة ( 4درجدات)،
بدرجددة متو ددوة ( 3درجددات) ،بدرجددة قليلددة (درجتددين) ،بدرجددة قليلددة جددداً (درجددة واحدددة) .وقددد طبددق هددفا
السلم اللما ي علم جميع بنود أداة الد ار ة.
وللت ر ملم د رات أ راد ال ينة و ق قيمة المتو آ الحسابي ،و حد دد ا جاهدات المسدت لد الفلسدويني
نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة ،ا ددتندت الباح ددة ددي فسددير النتددائج أل ددلوك (ليكددرت)
اللما ي الفق محدد درجة المبحوث علم الم يدا

دي ضدوء درجدة موا تد أو عددد موا تد علدم بندود

الم يددا  ،و تحدددد الدرجددة تعودداء أوزان ملتلفددة لة ددتجا ة ،حيددو مسددتجيب المبحددوث علددم مي دزان أو
متصد ر بددي متدددرج مشددتم علددم خمددس ن دداط .ولتحد ددد طددول خةمددا الم يددا

اللما ددي (الحدددود الدددنيا

وال ليددا) ،ددم حسدداك المدددى ( ،)4= 1-5ثددم ددم سدديم مددن ( )5للحصددول علددم طددول اللليددة الصددحيح
( ،)0.80 = 5/4وب دد ذلدد دم مضدا ة هدف ال يمدة ملدم أقد قيمدة دي الم يدا

(أو بدامدة الم يدا

وهدي

الواحد الصحيح) وذلد لتحد د الحد األعلم ل ف الللية ،وهكفا أصبح طول اللةما كما هو واضدح دي
جدول رقم (.)4.3
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جدول رقم  :4.3طول اللةما.
المستوى

الرقم

الدرجة
منلفضة جدا

1

مذا اروحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د بين 1.79 - 1

2

مذا راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د بين أك ر من 2.59 - 1.80

منلفضة

3

مذا راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د بين أك ر من 3.39 - 2.60

متو وة

4

مذا راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د بين أك ر من 4.19 - 3.40

مر ف ة

5

مذا راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د بين أك ر من 5 - 4.20

مر ف ة جدا

صدق اوداة:
اولا -صدق المحتوى:
ددم التلكددد مددن صدددق المحتددوى ددي الد ار ددة الحاليددة رض د ا علددم ددتة محكمددين مددن الملتصددين ددي
البحددو ال لمددي ،وذلددد كمددا هددو ددي ملحددق رقددم ( ،)3.3وكددان هندداك ا فدداق بيددن م علددم صددةحية األداة
وم روئيت ا ،حيو م مجراء ا الت د ةت علم رات اا تبانة ،و تضمن ملحق رقدم ( )4.3األداة
صور ا الن ائية.
ثانيا -صدق البناء:
ومن ناحية أخرى م التح ق من صدق البناء حساك مصفو ة ار باط رات األداة مع الدرجة الكلية،
وذلددد كمددا هددو واضددح ددي الجدددول ( )5.3والتددي بينددت أن جميددع قدديم م ددامةت اار بدداط للف درات مددع
الدرجة الكلية لك
قيا

رة دالة محصائياً ،مما مشير ملم متع األداة صددق البنداء ،وأن دا شدترك م داً دي

ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المندتج المحلدي دي الصدناعات ال فائيدة ،دي ضدوء امطدار

النظرق الفق بنيت األداة علم أ ا .
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جتتدول  :5.3نتددائج م ام د اار بدداط بير ددون ( )Pearson correlationلمصددفو ة ار بدداط ددرات
ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة مددع الدرجددة الكليددة لك د
د.
العوامل السيكولوجية
والذهنية

العوامل االقتصادية

جودة المنتج التنافسية

قيمة ر

الداللة
اإلحصائية

الرقم

1

**0.664

0.000

1

**0.433

2

**0.607

0.000

2

**0.775

0.000

3

**0.610

0.000

3

**0.739

0.000

3

4

**0.536

0.000

4

**0.771

0.001

4

**0.793

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

الرقم

قيمة ر

الداللة
اإلحصائية

قيمة ر

الداللة
اإلحصائية

الرقم

0.000

0.000

1

**0.532

2

**0.788

0.000

**0.700

0.000
0.000

شير الم ويات الواردة ي الجدول ( )5.3أن جميع قيم ار باط الف رات مدع الدرجدة الكليدة لكد
دالدة محصددائياً ،ممدا مشددير ملدم متددع األداة صددق بندداء عدال وأن ددا شدترك م داً دي قيددا

دد

ا جاهددات

المست لد الفلسدويني نحدو المندتج المحلدي دي الصدناعات ال فائيدة دي ضدوء امطدار النظدرق الدفق
بنيت علم أ ا

هف األداة.
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ثبات اوداة:
مد د د ددن أج د د د د التلكد د د ددد مد د د ددن ثبد د د ددات األداة ا د د د ددتلدمت الباح د د د ددة اختبد د د ددار م ادلد د د ددة (كرونبد د د دداخ ألفد د د ددا)
( .)Cronbach Alphaوالجدول ( )6.3بدين نتدائج اختبدار م امد ال بدات ور دة (كرونبداخ ألفدا)
علم محاور اا تبانة الملتلفة:
جدول  :6.3بين نتائج اختبار م ام ال بات ور ة كرونباخ ألفا علم مجاات الد ار ة الملتلفة.
الرقم

البعد

عدد الفقرات

كرونباخ ألفا

.1

العوامل االقتصادية

9

0.833

.2

العوامل السيكولوجية والذهنية

10

0.819

.3

جودة المنتج التنافسية

14

0.921

الدرجة الكلية

33

0.943

تضح من الجدول ( )6.3أن قيمة م ام ال بدات ور دة كرونبداخ ألفدا لمحداور األداة الملتلفدة راوحدت
بين ( )0.82و( )0.92وهي قيم ثبات جيدة جدا ملم ممتازة .بينما بل ت قيمة م امد ألفدا لل بدات الكلدي
( )0.94م ب درة عددن درجددة عاليددة جددداً مددن ال بددات .وهددفا مشددير ملددم أن األداة متددع بدرجددة عاليددة م ددن
ال بات.
القستتم الثالتتث :ضددمن األ د لة التددي ديس ق درار الش دراء ،حيددو قام دت الباح ددة مراج ددة األدك التربددوق
والد ار ات السا ة المت لق موضدو الد ار دة وأهددا ا و روضد ا ،و دي ضدوء مدا دم التوصد مليد قامدت
ببنداء ا ددتبانة خاصدة مددن أجد قيددا

قدرار الشدراء ،حيدو لددم

الد ار ددة ،ام ددت بتص ددميم م ي ددا

ددد الرج ددو ل دددد م ددن الد ار ددات والم ددا يس م د د د ار ددة د.ع ددوض

اهراحي ود.صالح الجر رق ( ،) 2010وقد كون الم يا
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در الباح ددة علدم م يددا

منا دب لوبي ددة

ي صور الن ائية من ( )10رات.

تصحيح اوداة:
ا ددتلدمت الباح ددة م يددا

ليك درات اللما ددي(بدرجة كبي درة جددداً ،بدرجددة كبي درة ،بدرجددة متو ددوة ،بدرجددة

قليلة ،بدرجة قليلة جداً) وقد أعويت امجا ة(بدرجدة كبيدرة جدداً ( 5درجدات) ،بدرجدة كبيدرة ( 4درجدات)،
بدرجددة متو ددوة ( 3درجددات) ،بدرجددة قليلددة (درجتددين) ،بدرجددة قليلددة جددداً (درجددة واحدددة) .وقددد طبددق هددفا
السلم اللما ي علم جميع بنود أداة الد ار ة.
وللت ر ملم دد رات أ دراد ال يندة و دق قيمدة المتو دآ الحسدابي ،و حد دد قدرار الشدراء ،ا دتندت الباح دة
ي فسير النتائج أل لوك (ليكرت) اللما ي الفق محدد درجة المبحوث علم الم يا

ي ضوء درجة

موا تد أو عدددد موا ت د علددم بنددود الم يددا  ،و تحدددد الدرجددة تعودداء أوزان ملتلفددة لة ددتجا ة ،حيددو
مستجيب المبحدوث علدم ميدزان أو متصد ر بدي متددرج مشدتم علدم خمدس ن داط .ولتحد دد طدول خةمدا
اللما ددي (الح دددود ال دددنيا وال لي ددا) ،ددم حس دداك الم دددى ( ،)4= 1-5ث ددم ددم س دديم م ددن ()5

الم ي ددا

للحصول علم طول اللليدة الصدحيح ( ،)0.80 = 5/4وب دد ذلدد دم مضدا ة هدف ال يمدة ملدم أقد قيمدة
ددي الم يددا

(أو بدامددة الم يددا

وهددم الواحددد الصددحيح) وذلددد لتحد ددد الحددد األعلددم ل ددف اللليددة ،وهكددفا

أصبح طول اللةما كما هو واضح ي جدول رقم (.)7.3
جدول رقم  :7.3طول اللةما.
الرقم

المستوى

الدرجة

1

مذا راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د بين 1.79 - 1

2

مذا راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د بين أك ر من 2.59 - 1.80

منلفضة

3

مذا راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د بين أك ر من 3.39 - 2.60

متو وة

4

مذا راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د بين أك ر من 4.19 - 3.40

مر ف ة

5

مذا راوحت قيمة المتو آ لل بارة أو الب د بين أك ر من 5 - 4.20
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منلفضة جدا

مر ف ة جدا

صدق اوداة:
اولا -صدق المحتوى:
ددم التلكددد مددن صدددق المحتددوى ددي الد ار ددة الحاليددة رض د ا علددم ددتة محكمددين مددن الملتصددين ددي
البحو ال لمي ،وذلد كما هو ي -ملحق رقم ( ،-)3.3وكان هناك ا فاق بين م علم صةحية األداة
وم روئيت ا ،حيو م مجراء ا الت د ةت علم رات اا تبانة قب التحكيم  ،بينما تضمن ملحق
رقم ( )4.3األداة صور ا الن ائية.
ثاني ا -صدق البناء:
ومن ناحية أخرى م التح ق من صدق البناء حساك مصفو ة ار باط رات األداة مع الدرجة الكلية،
وذلددد كمددا هددو واضددح ددي الجدددول ( )8.3والتددي بينددت أن جمي دع قدديم م ددامةت اار بدداط للف درات مددع
الدرجة الكلية لك
قيا

رة دالة محصائياً ،مما مشير ملم متع األداة صددق البنداء ،وأن دا شدترك م داً دي

قرار الشراء ،ي ضوء امطار النظرق الفق بنيت األداة علم أ ا .

جدول  :8.3نتائج م ام اار باط بير ون ( )Pearson correlationلمصفو ة ار باط رات قرار
الشراء مع الدرجة الكلية.
قرار الشراء
قيمة ر

الداللة
اإلحصائية

1

**0.766

0.000

6

2

**0.843

0.000

7

**0.772

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

الرقم

الرقم
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قيمة ر

الداللة
اإلحصائية

**0.680

0.000
0.000

شدير الم ويددات الدواردة ددي الجدددول ( )8.3أن جميددع قدديم ار بداط الف درات مددع الدرجددة الكليددة لكد
دالدة محصدائياً ،ممدا مشدير ملدم متدع األداة صددق بنداء عدال وأن دا شدترك م داً دي قيدا
ي ضوء امطار النظرق الفق بنيت علم أ ا

ددد

قدرار الشدراء

هف األداة.

ثبات اوداة:
مددن أجد التلكددد مددن ثبددات األداة ا ددتلدمت الباح ددة اختبددار (كرونبدداخ ألفددا) (.)Cronbach Alpha
حيددو بل ددت قيمددة م ام د ألفددا لل بددات الكلددي ( )0.92م ب درة عددن درجددة عاليددة جددداً مددن ال بددات .وهددفا
مشير ملم أن األداة متع بدرجة عالية من ال بات.

ِ
اءات تطبيق الدراسة:
 5.3إجر َ




ال ياد حصر مجتمع الد ار ة والمتم
بناء أداة الد ار ة د اطة

ي أ ر المست لكين الفلسوينيين ي محا ظة بيت لحم.

الباح ة علم مجموعة من األدوات المستلدمة ي م

هف الد ار ة

واألدك التربوق الدفق حدو دي موضدو ا جاهدات المسدت لد الفلسدويني نحدو المندتج المحلدي دي
الصناعات ال فائية و لثيرها علم قرار الشراء.



م التلكد من صدق أداة الد ار ة من خةل عرض ا علم مجموعة من المحكمين.



قام دت الباح ددة بتوبيددق أداة الد ار ددة علددم المسددت لكين الفلسددوينيين ،ددي الفص د ااول مددن ال دداد
الد ار ددي (2019د) .وكان دت ك د أداة مددزودة الت ليمددات وامرهددادات الكا يددة لمسدداعدة المبحددوثين
علم كيفية امجا ة عن الف رات.



م معواء ام تبانات الصالحة أرقاما متسلسلة وإعدادها مدخال ا للحا وك.



ا تلدمت الباح ة برنامج الرزد امحصائية لل لود ااجتماعية ( )SPSSلتحلي البيانات وا تلراج
النتائج.
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 6.3متغيرات الدراسة:
 1.6.3المتغيرات المستقلة الديمغرافية:
(الجنس ،وال مر ،والم ه ال لمي ،والدخ  ،وطبي ة ال م الحالي ،ومكان ااقامة).
 2.6.3المتغير المستقل:
ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية
 2.6.3المتغير التابع:
قرار الشراء

 7.3الم الجة اإلحصائية:
مت الم الجة امحصائية الةزمة للبيانات ،و م ا تلداد امحصاء الوصفي لحساك المتو وات
الحسابية واألعداد والنسب الم و ة ،واانح ار ات الم يار ة لدى أ راد ال ينة وا تجا ا م علم أداة
الد ار ة ،وقد حصت رضيات الد ار ة عند المستوى ) )0.05≤ αعن طر ق ااختبارات
امحصائية التالية اختبار (ت) ( ،)T-Testواختبار حلي

التبا ن األحادق ( One Way

 )Analysis Of Variance ANOVAواختبار ( ،)LSDوم ام

ال بات كرونباخ ألفا

(

)  ،Cronbach alphaوم ام اار باط بير ون)  (Pearson correlationواختبار امنحدار
المت دد وذلد ا تلداد برنامج الرزد امحصائية المحو ب لل لود ااجتماعية (.)SPSS
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اليصل الرابع
نتائأ الدراسة
تضددمن هددفا الفص د عرض داً كددامةً ومفص دةً لنتددائج الد ار ددة ،وذلددد لإلجا ددة عددن سدداؤات الد ار ددة
والتح ق من صحة رضيا ا.

 1.4نتائأ الدراسة:
 .1.1.4نتائأ السؤال اوول:
ما اتجاهات المستهلك اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية؟
لإلجا ددة عددن د ال الد ار ددة األول ددم ا ددتلراج المتو ددوات الحسددابية واانح ار ددات الم يار ددة اهددم
ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة علددم الدرجددة الكليددة
وباقي اا اد األخرى مر بة حسب أهميت ا ،وذلد كما هو واضح ي الجدول (.)1.4
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جتتتدول  :1.4المتو ددوات الحس ددابية واانح ار ددات الم يار ددة ا جاه ددات المسددت لد الفلسددويني نح ددو
المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية.
الرقم

المجال

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الدرجة

األول
الثاني
الثالث

العوامل االقتصادية
العوامل السيكولوجية والذهنية
جودة المنتج التنافسية
الدرجة الكلية

369
369
369
369

3.72
3.31
3.13
3.39

0.67
0.74
0.77
0.65

74.35
66.29
62.51
67.72

مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

تضح من الجدول ( )1.4أن أهم ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلدي دي الصدناعات
ال فائيددة م لددت ددي ددد (ال وام د ااقتصددادمة) متو ددآ حسددابي ( )3.72م ب د ار عددن درجددة مر ف ددة،
وبنسبة م و ة م دراها ( ،)74.4وجداء دي المر بدة ال انيدة دد (ال وامد السديكولوجية والفهنيدة) بدرجدة
متو ددوة ،وبمتو ددآ حسددابي قدددر ( ،)3.31وبنسددبة م و ددة م دددراها ( ،)66.3بينمددا جدداء ددد (جددودة
المنددتج التنا سددية) ددي المر بددة ال ال ددة واألخي درة متو ددآ حسددابي قدددر ( )3.13وبنسددبة م و ددة م دددراها
( )62.5م برة عدن درجدة متو دوة ،أمدا علدم مسدتوى الدرجدة الكليدة ا جاهدات المسدت لد الفلسدويني
نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية د جاءت بدرجة متو وة ،حيدو بلدع المتو دآ الحسدابي
ل ف الدرجة ( )3.39مع انح ار

م يارق قدر ( )0.65وبنسبة م و ة م دراها (.)67.7

وقد انبثق عن السؤال اوول اوسئلة اليرعية التية:
 1.1.1.4نتائأ السؤال اليرعي اوول:
متتا المتغي ترات القتص تادية التتتي تتتؤثر فتتي اتجاهتتات المستتتهلك اليلستتطيني نحتتو المنتتتأ المحلتتي فتتي
الصناعات الغذائية؟
لم ر ة اهم المت يرات ااقتصادمة التي ثر ي ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المندتج المحلدي دي
الصناعات ال فائية قامت الباح ة ا تل ارج المتو وات الحسابية واانح ار ات الم يار ة والنسب الم و ة
والدرجات لك

رة .و يما لي عرض لنتائج الس ال الفرعي األول ي الجدول رقم (.)2.4
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جتتدول رقتتم  :2.4بددين اهددم المت ي درات ااقتصددادمة التددي د ثر ددي ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو
المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية.
الرقم

المتغيرات االقتصادية التي تؤثر في اتجاهات
المستهلك الفلسطيني

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الدرجة

1

إرتفاع مستوى الدخل يؤثر على توجه المستهلك
نحو المنتجات الغذائية المحلية.
إرتفاع مستوى الدخل يزيد من كم السلع
والمنتجات المحلية التي يقرر المستهلك الحصول
عليها .
إرتفاع مستوى الدخل يؤثر في نوعية السلع
والمنتجات المحلية التي يقرر المستهلك الحصول
عليها.
يتم استهالك الفائض من الدخل في شراء
المنتجات الغذائية المحلية.
إنخفاض الضرائب المفروضة من قبل الدولة
على بعض المنتجات الغذائية المحلية يزيد من
توجه المستهلك للمنتج الوطني.
اإلعفاءات التي تقدمها الدولة على بعض أنواع
السلع والمنتجات الغذائية المحلية تؤدي إلى
توجه المستهلك نحو المنتج الوطني .
يزداد توجه المستهلك نحو المنتجات الوطنية
بإنخفاض مستويات أسعارها مقارنة بالمنتجات
األجنبية.
يزداد توجه المستهلك للمنتجات الغذائية المحلية
في األسر ذات العدد الكبير.
إن توفر المنتجات المحلية يجعل المستهلك
يتوجه نحو استهالكها.

369

3.46

1.10

69.21

مرتفعة

369

3.42

1.08

68.40

مرتفعة

369

3.92

1.02

369

2.81

1.12

369

4.06

0.99

369

3.97

0.94

369

4.04

0.98

2

3

4
5

6

7

8
9

الدرجة الكلية للمتغيرات االقتصادية التي تؤثر
في اتجاهات المستهلك الفلسطيني

78.48

مرتفعة

56.21

متوسطة

81.19

مرتفعة

79.46

80.70

مرتفعة

مرتفعة

369

3.97

0.96

79.40

مرتفعة

369

3.80

0.95

76.10

مرتفعة

74.35

مرتفعة

369

3.72

0.67

تضددح مددن بيانددات الجدددول ( )2.4أن أهددم المت يدرات ااقتصددادمة التددي د ثر ددي ا جاهددات المسددت لد
الفلسدويني نحددو المنددتج المحلدي ددي الصددناعات ال فائيددة م لدت ددي الف درة رقدم ( )5والتددي ددنو علددم
(منلفاض الضرائب المفروضة من قب الدولة علم ا المنتجات ال فائية المحلية ز دد مدن وجد
المس ددت لد للمن ددتج ال ددوطني) والت ددي حص ددلت عل ددم أعل ددم متو ددآ حس ددابي ( )4.06م بد درة ع ددن درج ددة
مر ف ددة ج ددداً ،لي ددا الف د درة رق ددم ( )7والت ددي ددنو ( ددزداد وجد د المس ددت لد نح ددو المنتجد دات الوطنيد دة
تنلفاض مستو ات أ ارها م ارنة المنتجات األجنبية) ي التر يب ال اني متو آ حسابي ()4.04
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م برة عن درجة مر ف ة أمضا ،وجاءت الف درة رقدم ( )8والتدي دنو ( دزداد وجد المسدت لد للمنتجدات
ال فائيددة المحليددة ددي األ ددر ذات ال دددد الكبيددر) ددي التر يددب ال الددو متو ددآ حسددابي ( )3.97م ب درة
عن درجة مر ف ة كدفلد ،بينمدا جداءت الف درة رقدم ( )4والتدي دنو ( دتم ا دت ةك الفدائا مدن الددخ
دي هدراء المنتجدات ال فائيددة المحليدة) دي التر يددب األخيدر متو دآ حسددابي( )2.81م بدرة عدن درجددة
متو وة.
و مكن فسير ذلد لن لفيا الضدرائب علدم أصدنا

م يندة مدن المنتجدات ال فائيدة المحليدة م تبدر

عامد د مش ددجع للمس ددت لد للتوجد د نحوه ددا وا ل دداذ قد درار هد دراءها ،امض ددا ة مل ددم أن منلف دداض ا د د ار
المنتجات المحليدة م ارندة األجنبيدة ز دد مدن وجد المسدت لد نحدو هدراءها وذلدد ألن السد ر مدن أهدم
ال وام د المكونددة للسددلوك الش درائي للمسددت لد ،حيددو أن المسددت لد لدم د درجددة حسا ددية عاليددة نحددو
الس ر لق منلفاض محدث ي أ ار المنتجات دق ملدم وج د نحدو هدراءها وا دت ةك ا ،و مكدن
ددي ه دراء المنتج ددات المحلي ددة علددم أقد د متو ددآ

فسددير حص ددول درة ا ددت ةك الف ددائا مددن ال دددخ

حسددابي ملددم أن المسددت لد قددد توجد نحددو المنتجددات األجنبيددة وام درائيلية ددي حددال ددو ر ددائا مددن
الدخ لدم وذلد ممتةك صورة ممجابية عن ا.
 2.1.1.4نتائأ السؤال اليرعي الثاني:
ما ال وامل السيكولوجية والذهنية التي تؤثر في اتجاهات المستهلك اليلستطيني نحتو المنتتأ المحلتي
في الصناعات الغذائية؟
لم ر ددة اهددم ال وام د السدديكولوجية والفهنيددة التددي د ثر ددي ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج
المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة قامددت الباح ددة ا ددتل ارج المتو ددوات الحسددابية واانح ار ددات الم يار ددة
والنسددب الم و دة والدددرجات لك د

درة .و يمددا لددي عددرض لنتددائج الس د ال الفرعددي ال دداني ددي الجدددول رقددم

(.)3.4
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جدول رقم  :3.4بين اهم ال وامد السديكولوجية والفهنيدة التدي د ثر دي ا جاهدات المسدت لد الفلسدويني
نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية.
الرقم

العوامل السيكولوجية والذهنية التي تؤثر في
اتجاهات المستهلك الفلسطيني

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الدرجة

1

يرتبط قراري الشرائي للمنتجات المحلية
بتقديري لقيمة السلعة وجودتها.
أرى أن المنتجات المحلية تتميز بالتنوع و تلبي
احتياجاتي ورغباتي.
تمكنت الصناعات الغذائية المحلية من توفير
البدائل المحلية للمنتجات األجنبية.
أعتقد أن المنتجات الغذائية المحلية تصنع وفقا ً
إلحتياجات ومتطلبات المستهلك .
أرى ان المنتجات المحلية أكثر تحقيق لحاجاتي
ورغباتي من المنتجات األجنبية.
يرتبط قرار شرائي للمنتجات المحلية بدرجة
معرفتي وتجربتي لها.
أرى أن المنتجات المحلية تراعي متطلباتي
وتوقعاتي أكثر مما يدفعني لشرائها وتفضيلها
على المنتجات األجنبية.
أمتلك صورة إيجابية عن المنتجات المحلية.

369

4.28

0.89

85.69

مرتفعة جدا

369

3.19

0.98

63.79

متوسطة

369

3.17

1.00

63.47

متوسطة

369

3.14

0.95

62.76

متوسطة

369

2.91

0.99

58.10

متوسطة

369

4.00

0.96

80.00

مرتفعة

369

3.12

1.22

62.44

متوسطة

369

3.23

1.01

9

اإلنطباعات اإليجابية لألصدقاء وأفراد العائلة
تؤثر على سلوكي الشرائي للمنتجات المحلية
إيجابياً.
ال أمتلك صورة إيجابية عن المنتجات األجنبية،
مما ال يشجعني على شرائها.

369

3.65

1.11

369

2.46

1.24

369

3.31

0.74

2
3
4
5
6
7

8

10

الدرجة الكلية للعوامل السيكولوجية والذهنية
التي تؤثر في اتجاهات المستهلك الفلسطيني

64.55

متوسطة

72.95

مرتفعة

49.16

منخفضة

66.29

متوسطة

تضددح مددن بيانددات الجدددول ( )3.4أن أهددم ال وام د السدديكولوجية والفهنيددة التددي د ثر ددي ا جاهددات
المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة م لددت ددي الف درة رقددم ( )1والتددي
ددنو علددم ( ددر بآ قدرارق الشدرائي للمنتجددات المحليددة بت ددد رق ل يمددة السددل ة وجود ددا) والتددي حصددلت
علم أعلم متو دآ حسدابي ( )4.28م بدرة عدن درجدة مر ف دة جدداً ،لي دا الف درة رقدم ( )6والتدي دنو
( ددر بآ ق درار هد درائي للمنتجددات المحليددة بدرج ددة م ر تددي و جربت ددي ل ددا) ددي التر ي ددب ال دداني متو ددآ
حسابي ( )4.00م برة عن درجة مر ف ة ،وجاءت الف رة رقم ( )9والتي نو (امنوباعات اممجابية
لأصدددقاء وأ دراد ال ائلددة د ثر علددم ددلوكي الش درائي للمنتجددات المحليددة ممجابي داً) ددي التر يددب ال الددو
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متو آ حسابي ( )3.65م برة عدن درجدة مر ف دة كدفلد ،بينمدا جداءت الف درة رقدم ( )10والتدي دنو
(ا أمتلد صورة ممجابية عدن المنتجدات األجنبيدة ،ممدا ا مشدج ني علدم هدرائ ا) دي التر يدب األخيدر
متو آ حسابي( )2.46م برة عن درجة منلفضة.
حيو أن أهم ال وام السيكولوجية التي ثر علم ا جاهات المست لد نحو المنتج المحلي تم

ي

ددد ر ل مي د السددل ة وجود ددا حيددو جدداءت ددلعلم متو ددآ حسددابي ،وقددد و ددود ذلددد ملددم أن جددودة
المنتج شك م يار أ ا ي عند ا لداذ ال درار الشدرائي ،حيدو أن المسدت لد م دود مد م ارندات بدين
المنتجددات المتاحددة والمتددو رة ددي السددوق اختيددار المنددتج األ ض د مددن حيددو الجددودة ،أمددا يم دا ت لددق
الصورة الفهنية للمست لد د جاءت رة ا أمتلد صورة ذهنية ممجابية عن المنتجات األجنبية دي
التر يدب األخيددر وبلقد متو ددآ حسددابي ،وقددد م دود ذلددد ملددم أن المسددت لد الفلسددويني لدمد منوباعددات
ممجابيددة عددن المنتجددات األجنبيددة نا جددة عددن جربت ددا او نتيجددة امنوباعددات اممجابيددة عن ددا لدددى أ دراد
األ رة او األصدقاء.
 3.1.1.4نتائأ السؤال اليرعي الثالث:
متتا خصتتائص جتتودة المنتتتأ التنافستتية التتتي تتتؤثر فتتي اتجاهتتات المستتتهلك اليلستتطيني نحتتو المنتتتأ
المحلي في الصناعات الغذائية؟
لم ر ة اهم خصائو جودة المنتج التنا سية التي د ثر دي ا جاهدات المسدت لد الفلسدويني نحدو المندتج
المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة قامددت الباح ددة ا ددتل ارج المتو ددوات الحسددابية واانح ار ددات الم يار ددة
والنسددب الم و دة والدددرجات لكد

درة .و يمددا لددي عددرض لنتددائج السد ال الفرعددي ال الددو ددي الجدددول رقددم

(.)4.4
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جتتتتدول رقتتتتم  :4.4ب ددين اه ددم خص ددائو ج ددودة المن ددتج التنا س ددية الت ددي د د ثر ددي ا جاه ددات المس ددت لد
الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية.
الرقم

خصائص جودة المنتج التنافسية

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الدرجة

1

أهتم بجودة المنتجات المحلية التي أحتاجها وذلك من
خالل عملية البحث عن أفضل سلعة من حيث الجودة .
ال أرى فروقا ً كبيرة في الجودة بين المنتج المحلي
والمستورد مما يدفعني الختيار المنتج المحلي دائماً.
لست بحاجة ألن أقوم بعمل مقارنات من حيث الجودة
بين السلع المحلية واألجنبية قبل عملية الشراء
لتأكدي من جودة المنتج الوطني.
أثق بشهادة الجودة الممنوحة للمنتج الوطني.

369

4.18

0.97

83.69

مرتفعة

369

2.79

1.08

55.77

متوسطة

369

2.69

1.17

53.82

متوسطة

369

3.39

1.11

5

أفضل شراء السلع الغذائية المنتجة محليا ً ألنها
حاصلة على شهادة الجودة المحلية ومراقبة جيداً.
أفضل شراء السلع الغذائية المنتجة محليا ً ألنها
حاصلة على شهادة الجودة العالمية.
النوعية والجودة هي المعيار األساسي الختياري
للمنتجات المحلية وهي متحققة فعالً.
أعتبر أن المنتجات والسلع المحلية لديها مظهر
وتصميم أفضل من المنتجات األجنبية.
أثق بتاريخ بداية ونهاية صالحية السلع المحلية
المكتوب على العبوة.
أفضل استهالك السلع المحلية حتى لو كان سعرها
أعلى من مثيالتها من المنتجات األجنبية.
أرى أن المنتجات المحلية أكثر توفر في السوق وهذا
ما يدفعني التخاذ قرار شرائها وتفضيلها.
صاحب المتجر يروج للمنتجات المحلية ويحاول
إقناعي بشرائها لثقته بها.
أشتري المنتجات المحلية لإلستفادة من جوائزها
والهدايا والكوبونات التي تقدمها.
إقامة المعارض التي يتم فيها إبراز مزايا السلع
والمنتجات المحلية المنتجة تؤثر بشكل إيجابي على
قرار شرائي.
الدرجة الكلية لخصائص جودة المنتج التنافسية

369

3.38

2
3

4

6
7
8
9
10
11
12
13
14

67.86

متوسطة

67.59

متوسطة

369

3.37

1.07

67.32

متوسطة

369

3.32

1.05

66.45

متوسطة

369

2.70

1.06

53.93

متوسطة

369

3.21

1.04

64.23

متوسطة

369

2.49

1.19

49.86

منخفضة

369

3.16

0.98

63.25

متوسطة

369

2.88

1.13

57.51

متوسطة

369

2.99

1.34

59.73

متوسطة

369

3.21

1.17

64.12

متوسطة

369

3.13

0.77

1.04

62.51

متوسطة

تضح من بياندات الجددول ( )4.4أن أهدم خصدائو جدودة المندتج التنا سدية التدي د ثر دي ا جاهدات
المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة م لددت ددي الف درة رقددم ( )1والتددي
نو علم (أهدتم جدودة المنتجدات المحليدة التدي أحتاج دا وذلدد مدن خدةل عمليدة البحدو عدن أ ضد
ل ة من حيو الجودة) والتي حصلت علم أعلم متو آ حسابي ( )4.18م برة عدن درجدة مر ف دة،
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لي ا الف رات رقم ( )4والتي نو (أثق ش ادة الجدودة الممنوحدة للمندتج الدوطني) دي التر يدب ال داني
متو ددآ حسددابي ( )3.39م ب درة عددن درجددة متو ددوة ،وجدداءت الف درة رقددم ( )5والتددي ددنو (أ ض د
ه دراء السددلع ال فائيددة المنتجددة محلي داً ألن ددا حاصددلة علددم ه د ادة الجددودة المحليددة ومراقبددة جيددداً) ددي
التر يددب ال الددو متو ددآ حسددابي ( )3.38م ب درة عددن درجددة متو ددوة كددفلد ،بينمددا جدداءت الف درة رقددم
( )10والتددي ددنو (أ ض د ا ددت ةك السددلع المحليددة حتددم لددو كددان د رها أعلددم مددن م ية ددا مددن
المنتجات األجنبية) ي التر يب األخير متو آ حسابي( )2.49م برة عن درجة منلفضة.
جدداءت درة أهددتم جددودة المنتجددات المحليددة التددي أحتاج ددا وذلددد مددن خددةل عمليددة البحددو عددن أ ضد
ل ة من حيو الجودة بدرجة مر ف ة وبلعلم متو آ حسابي كلهم خصائو الجودة التي ثر علم
ا جاهددات المسددت لد ،و ددود ذلددد ملددم أن المسددت لد ددد

مددن وراء ه دراء للسددلع واللدددمات مهددبا

حاجا ور با و ح يق أقصم منف ة ،وذلد لن مكون ما من خةل الحصول علم أ ض
حيو الجودة ،وجاءت رة أ ض ا ت ةك السلع المحلية حتم لو كان

ل ة مدن

رها أعلم من م ية ا مدن

المنتجات األجنبية ي التر يب األخير وبلق متو آ حسابي ،وذلد ألن المست لد بحو عن السل ة
األ ض من حيو الجودة وبلق األ ار ،حيو مفض هراء المنتج ذو الس ر األق والفق مح ق لد
نفس المنف ة.
 2.1.4نتائأ السؤال الثاني:
هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى ) )0.05≤ αفي متوسطات اتجاهات المستهلك
اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية ت تزى لمتغيترات (الجتنس ،وال متر ،والمؤهتل
ال لمي ،والدخل ،وطبي ة ال مل الحالي ،ومكان القامة)؟
وانب ق عن هفا الس ال الفرضيات الصفر ة ( )6-1و يما لي نتائج حص ا:
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 .1.2.1.4نتائأ اليرضية اوولى:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى ) )0.05≤ αفي متوسطات اتجاهات المستتهلك
اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية ت زى لمتغير الجنس.
للتح ددق م ددن ص ددحة الفرض ددية ال اني ددة ا ددتلدمت الباح ددة اختب ددار ت ( ،)t-testكم ددا ه ددو واض ددح ددي
الجدول رقم (.)5.4
جدول  :5.4نتائج اختبار ت ( )t-testللفروق ي المتو وات الحسابية الكليدة ا جاهدات المسدت لد
الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية ب ا لمت ير الجنس.
المتغير

ال وامل القتصادية

ال وامل السيكولوجية والذهنية

جودة المنتأ التنافسية

الدرجة الكلية

المتوسط

النحراف

قيمة ت

درجات

الدللة

الحسابي

الم ياري

المحسوبة

الحرية

اإلحصائية

ذكر

213

3.69

0.67

-0.975

367

0.330

نثى

156

3.76

0.67

ذكر

213

3.27

0.72

نثى

156

3.37

0.76

ذكر

213

3.04

0.81

نثى

156

3.24

0.71

ذكر

213

3.34

0.65

نثى

156

3.46

0.64

الجنس

ال دد

0.208

-1.261
367

*0.018

-2.386
367

-1.764

* دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

367

0.079

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

تبددين مددن الجدددول ( )5.4ان د ا وجددد ددروق ذات دالددة محصددائية عنددد المسددتوى ) )0.05≤ αددي
متو وات ا جاهات المست لد الفلسدويني نحدو المندتج المحلدي دي الصدناعات ال فائيدة دزى لمت يدر
الجنس علم الدرجة الكلية أو اقي اا اد األخرى ا دت ناء دد (جدودة المندتج التنا سدية) حيدو بدين
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وجود روق علم هفا الب دد لصدالح اانداث ،اذ بلدع المتو دآ الحسدابي علدم الدرجدة الكليدة ا جاهدات
المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة لدددى الددفكور ( ،)3.34بينمددا بلددع
المتو آ الحسابي لدى امناث ( ،)3.46كمدا بدين أن قيمدة (ت) المحسدوبة ( )-1.764عندد مسدتوى
الدالة ( ،)0.079وذلد كما هو واضدح دي الجددول السدابق .وبنداء عليد دم قبدول الفرضدية الصدفر ة
ااولم علم الدرجة الكلية وباقي اا اد األخرى ا ت ناء د (جودة المنتج التنا سية).
وقد م ود ذلد ملم أن المست لد واء ذكر او أن م مكون متلف قرار الشاء ي األ رة و س م مهبا
حاجا د  ،ولكددن الفددروق لصددالح امندداث يمددا ت لددق بب دد الجددودة قددد م ددود ذلددد ملددم أن امندداث أك ددر
م تلداماً و جربة للمنتجات ال فائية ،وبالتالي أك ر حسا ية ل نصر الجودة من الفكور.
 .2.2.1.4نتائأ اليرضية الثانية:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى ) )0.05≤ αفي متوستطات اتجاهتات المستتهلك
اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية ت زى لمتغير ال مر.
للتح ق من صحة الفرضية ال انية م ا تلراج المتو وات الحسابية واانح ار ات الم يار ة ا جاهات
المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلدي دي الصدناعات ال فائيدة ب دا لمت يدر ال مدر ،وذلدد كمدا هدو
واضح ي الجدول (.)6.4
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جتتتدول  :6.4المتو ددوات الحس ددابية ،واانح ار ددات الم يار ددة ا جاه ددات المس ددت لد الفلس ددويني نح ددو
المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية زى لمت ير ال مر.
المتغير

ال وامل القتصادية

ال وامل السيكولوجية والذهنية

جودة المنتأ التنافسية

الدرجة الكلية

ال مر

المتوسط

النحراف

ال دد

الحسابي

الم ياري

أقل من  30سنة

97

3.70

0.69

 39 –30سنة

122

3.66

0.67

 49 – 40سنة

98

3.74

0.66

 50سنة فاكثر

52

3.85

0.61

أقل من  30سنة

97

3.28

0.68

 39 –30سنة

122

3.27

0.88

 49 – 40سنة

98

3.34

0.66

 50سنة فاكثر

52

3.44

0.60

أقل من  30سنة

97

3.04

0.78

 39 –30سنة

122

3.08

0.79

 49 – 40سنة

98

3.22

0.76

 50سنة فاكثر

52

3.22

0.75

أقل من  30سنة

97

3.34

0.64

 39 –30سنة

122

3.34

0.70

 49 – 40سنة

98

3.43

0.62

 50سنة فاكثر

52

3.50

0.58

تضددح مددن الجدددول ( )6.4وجددود ددارك ددي متو ددوات درج دات ا جاه دات المسددت لد الفلسددويني نحددو
المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية ب ا لمت ير ال مر علم اختة
ا تلراج نتائج حلي التبا ن األحادق كما هو وارد ي الجدول
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(.)7.4

اعمدارهم .ولفحدو الفرضدية دم

جدول  :7.4نتائج اختبار حلي التبا ن األحادق ( )One Way Analysis of Varianceللفروق ي
ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية ب ا لمت ير ال مر.
المتغير

ال وامل القتصادية

ال وامل السيكولوجية والذهنية

جودة المنتأ التنافسية

الدرجة الكلية

مصدر التبا(ن

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الدللة

المرب ات

الحرية

المرب ات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

1.400

3

داخل المجموعات

162.299

365

0.467
0.445

المجموع

163.699

368

بين المجموعات

1.216

3

.405

داخل المجموعات

198.864

365

0.545

المجموع

200.081

368

بين المجموعات

2.311

3

0.770

داخل المجموعات

218.526

365

0.599

المجموع

220.837

368

بين المجموعات

1.429

3

0.476

داخل المجموعات

152.806

365

0.419

المجموع

154.235

368

* دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

1.050

0.744

1.287

1.138

0.371

0.526

0.279

0.334

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

تض ددح م ددن الج دددول ( )7.4اند د ا وج ددد ددروق ذات دال ددة محص ددائية عن ددد المس ددتوى ) )0.05≤ αددي
متو ددوات ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة ب ددا لمت يددر
ال مر واء علم الدرجة الكلية او اقي اا اد ااخرى ،حيو بل ت قيمة ( ) المحسدوبة علدم الدرجدة
الكليددة ( )1.138عنددد مسددتوى الدالددة ( ،)0.334وهددفا دددعو ملددم قبددول الفرضددية الصددفر ة ال انيددة علددم
الدرجة الكلية وباقي اا اد ااخرى.
وقد م ود ذلد ملم أن جميع المست لكين من الف ات ال مر ة الملتلفة مس ون مهبا حاجا م من هراء
المنتجات ال فائية وا وجد مختة

ي ا جاها م نحو المنتج المحلي وأعمارهم.
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 .3.2.1.4نتائأ اليرضية الثالثة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى ) )0.05≤ αفي متوستطات اتجاهتات المستتهلك
اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية ت زى لمتغير المؤهل ال لمي.
للتح ق من صحة الفرضية ال ال ة م ا تلراج المتو وات الحسابية واانح ار ات الم يار ة ا جاهات
المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي دي الصدناعات ال فائيدة ب دا لمت يدر الم هد ال لمدي ،وذلدد
كما هو واضح ي الجدول (.)8.4
جتتتدول  :8.4المتو ددوات الحس ددابية ،واانح ار ددات الم يار ددة ا جاه ددات المس ددت لد الفلس ددويني نح ددو
المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية زى لمت ير الم ه ال لمي.
المتغير

ال وامل القتصادية

ال وامل السيكولوجية والذهنية

جودة المنتأ التنافسية

الدرجة الكلية

الم ه ال لمي

المتوسط

النحراف

الحسابي

الم ياري

اعدادي فاقل

82

3.74

0.69

ثانوي

160

3.70

0.62

جامعي

108

3.74

0.71

دراسات عليا

19

3.63

0.69

اعدادي فاقل

82

3.33

0.79

ثانوي

160

3.31

0.72

جامعي

108

3.34

0.74

دراسات عليا

19

3.09

0.68

اعدادي فاقل

82

3.13

0.83

ثانوي

160

3.08

0.74

جامعي

108

3.22

0.80

دراسات عليا

19

2.98

0.62

اعدادي فاقل

82

3.40

0.70

ثانوي

160

3.36

0.60

جامعي

108

3.44

0.68

دراسات عليا

19

3.23

0.61
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تضددح مددن الجدددول ( )8.4وجددود ددارك ددي متو ددوات درجددات ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو
المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة ب ددا لمت يددر الم ه د ال لمددي علددم اخددتة

م د هة م ال لميددة.

ولفحو الفرضية م ا تلراج نتائج حلي التبا ن األحادق كما هو وارد ي الجدول

(.)9.4

جدول  :9.4نتائج اختبار حلي التبا ن األحادق ( )One Way Analysis of Varianceللفروق ي
ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية ب ا لمت ير الم ه ال لمي.
المتغير

ال وامل القتصادية

ال وامل السيكولوجية والذهنية

جودة المنتأ التنافسية

الدرجة الكلية

مصدر التبا(ن

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الدللة

المرب ات

الحرية

المرب ات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

0.295

3

داخل المجموعات

163.404

365

0.098
0.448

المجموع

163.699

368

بين المجموعات

1.088

3

0.363

داخل المجموعات

198.993

365

0.545

المجموع

200.081

368

بين المجموعات

1.856

3

0.619

داخل المجموعات

218.981

365

0.600

المجموع

220.837

368

بين المجموعات

0.815

3

0.272

داخل المجموعات

153.420

365

0.420

المجموع

154.235

368

* دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

0.220

0.665

1.031

0.647

0.883

0.574

0.379

0.586

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

تض ددح م ددن الج دددول ( )9.4اند د ا وج ددد ددروق ذات دال ددة محص ددائية عن ددد المس ددتوى ) )0.05≤ αددي
متو ددوات ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة ب ددا لمت يددر
الم ه د ال لمددي دواء علددم الدرجددة الكليددة او دداقي اا دداد ااخددرى ،حيددو بل ددت قيمددة ( ) المحسددوبة
علدم الدرجددة الكليددة ( )0.647عنددد مسددتوى الدالددة ( ،)0.586وهدفا دددعو ملددم قبددول الفرضددية الصددفر ة
ال ال ة علم الدرجة الكلية وباقي اا اد ااخرى.
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وقد م ود ذلد ملم أن عدد من المست لكين قد ممتلكون قيم وث ا ة مشتركة ج

ا جاها م مت اربة نحو

المنتج المحلي.
 .4.2.1.4نتائأ اليرضية الراب ة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى ) )0.05≤ αفي متوستطات اتجاهتات المستتهلك
اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية ت زى لمتغير مستوى الدخل.
للتح ق من صحة الفرضية ال ار ة م ا تلراج المتو وات الحسابية واانح ار ات الم يار ة ا جاهات
المست لد الفلسويني نحدو المندتج المحلدي دي الصدناعات ال فائيدة ب دا لمت يدر مسدتوى الددخ  ،وذلدد
كما هو واضح ي الجدول (.)10.4
جتتتدول  :10.4المتو ددوات الحسددابية ،واانح ار ددات الم يار ددة ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو
المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية زى لمت ير مستوى الدخ .
المتغير

مستوى الدخ

المتوسط

النحراف

الحسابي

الم ياري

 3499 – 2500شيكل
 4499 – 3500شيكل
 4500شيكل فاكثر
اقل من  1500شيكل
 2499 – 1500شيكل
 3499 – 2500شيكل

74
138
92
39
26
74
138
92
39
26
74

3.66
3.73
3.80
3.70
3.51
3.23
3.41
3.36
3.25
3.00
3.10

0.79
0.64
0.64
0.55
0.63
0.81
0.73
0.70
0.63
0.75
0.88

138
92

3.19
3.18

0.74
0.74

 4499 – 3500شيكل
 4500شيكل فاكثر

39
26

3.09
2.71

0.73
0.76

اقل من  1500شيكل
 2499 – 1500شيكل

74
138

3.33
3.44

0.77
0.62

 3499 – 2500شيكل
 4499 – 3500شيكل

92
39

3.45
3.35

0.61
0.56

 4500شيكل فاكثر

26

3.07

0.63

ال وامل القتصادية

اقل من  1500شيكل
 2499 – 1500شيكل
 3499 – 2500شيكل
 4499 – 3500شيكل
 4500شيكل فاكثر

ال وامل السيكولوجية والذهنية

اقل من  1500شيكل
 2499 – 1500شيكل

جودة المنتأ التنافسية

الدرجة الكلية
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تضددح مددن الجدددول ( )10.4وجددود ددارك ددي متو ددوات درجددات ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو
المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائي ددة ب ددا لمت يددر مسددتوى ال دددخ علددم اخددتة
ولفحو الفرضية م ا تلراج نتائج حلي التبا ن األحادق كما هو وارد ي الجدول

م دددات دخل ددم.
(.)11.4

جتدول  :11.4نتدائج اختبدار حليد التبدا ن األحدادق ( )One Way Analysis of Varianceللفدروق
ددي ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة ب ددا لمت يددر مسددتوى
الدخ .
مصدر التبا(ن

المتغير

ال وامل القتصادية

ال وامل السيكولوجية والذهنية

جودة المنتأ التنافسية

الدرجة الكلية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الدللة

المرب ات

الحرية

المرب ات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

2.033

4

داخل المجموعات

161.665

364

0.508
0.444

المجموع

163.699

368

بين المجموعات

4.683

4

1.171

داخل المجموعات

195.398

364

0.537

المجموع

200.081

368

بين المجموعات

5.389

4

1.347

داخل المجموعات

215.448

364

0.592

المجموع

220.837

368

بين المجموعات

3.629

4

0.907

داخل المجموعات

150.606

364

0.414

المجموع

154.235

368

* دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

1.145

2.181

2.276

2.193

0.335

0.071

0.061

0.069

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

تضددح مددن الجدددول ( )11.4ان د ا وجددد ددروق ذات دالددة محصددائية عنددد المسددتوى ) )0.05≤ αددي
متو ددوات ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة ب ددا لمت يددر
مستوى الدخ

واء علم الدرجة الكلية او اقي اا اد ااخرى ،حيو بل ت قيمة ( ) المحسوبة علم

الدرجة الكلية ( )2.193عند مستوى الدالة ( ،)0.069وهفا دعو ملدم قبدول الفرضدية الصدفر ة ال ار دة
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 الد ار دة ،حدو ا
وجد فاوت كبير ي مستوى دخول م.
 .5.2.1.4نتائأ اليرضية الخامسة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى ) )0.05≤ αفي متوسطات اتجاهات المستهلك
اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية ت زى لمتغير طبي ة ال مل الحالي.
للتح ددق م ددن صدددحة الفرض ددية اللامسد ددة ددم ا د ددتلراج المتو ددوات الحسدددابية واانح ار ددات الم يار دددة
ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية ب ا لمت ير طبي ة ال م
الحالي ،وذلد كما هو واضح ي الجدول (.)12.4
جتتتدول  :12.4المتو ددوات الحسددابية ،واانح ار ددات الم يار ددة ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو
المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية زى لمت ير طبي ة ال م الحالي.
المتغير

ال وامل القتصادية

ال وامل السيكولوجية والذهنية

جودة المنتأ التنافسية

الدرجة الكلية

طبي ة ال م الحالي
موظف/ة
عامل/ة
صاحب عمل او مهنة
ال اعمل
اخرى
موظف/ة
عامل/ة
صاحب عمل او مهنة
ال اعمل
اخرى
موظف/ة
عامل/ة
صاحب عمل او مهنة
ال اعمل
اخرى
موظف/ة
عامل/ة
صاحب عمل او مهنة
ال اعمل
اخرى
102
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154
62
25
70
58
154
62
25
70
58
154
62
25
70
58
154
62
25
70
58

المتوسط

الحسابي
3.65
3.79
3.70
3.86
3.67
3.26
3.47
3.19
3.47
3.17
3.08
3.23
3.07
3.29
2.97
3.33
3.49
3.32
3.54
3.27

النحراف

الم ياري
0.71
0.60
0.65
0.63
0.65
0.75
0.74
0.75
0.77
0.63
0.78
0.82
0.80
0.71
0.76
0.67
0.64
0.67
0.62
0.58

تضددح مددن الجدددول ( )12.4وجددود ددارك ددي متو ددوات درجددات ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو
المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية ب دا لمت يدر طبي دة ال مد الحدالي علدم اخدتة

طبي دة عمل دم.

ولفحو الفرضية م ا تلراج نتائج حلي التبا ن األحادق كما هو وارد ي الجدول (.)13.4
جتدول  :13.4نتدائج اختبدار حليد التبدا ن األحدادق ( )One Way Analysis of Varianceللفدروق
ددي ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة ب ددا لمت يددر طبي ددة
ال م الحالي.
المتغير

ال وامل القتصادية

ال وامل السيكولوجية والذهنية

جودة المنتأ التنافسية

الدرجة الكلية

مصدر التبا(ن

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الدللة

المرب ات

الحرية

المرب ات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

2.677

4

داخل المجموعات

161.021

364

0.669
1.513
0.442

المجموع

163.699

368

بين المجموعات

5.124

4

1.281

داخل المجموعات

194.957

364

0.536

المجموع

200.081

368

بين المجموعات

4.245

4

1.061

داخل المجموعات

216.592

364

0.595

المجموع

220.837

368

بين المجموعات

3.750

4

0.938

داخل المجموعات

150.485

364

0.413

المجموع

154.235

368

* دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

2.392

1.783

2.268

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α
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0.198

*0.050

0.132

0.061

تضددح مددن الجدددول ( )13.4ان د ا وجددد ددروق ذات دالددة محصددائية عنددد المسددتوى ) )0.05≤ αددي
متو ددوات ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة ب ددا لمت يددر
طبي ة ال م الحالي واء علم الدرجة الكلية وباقي اا اد ااخرى ا ت ناء د (ال وام السيكولوجية
والفهنيد ددة) ،حيد ددو بل د ددت قيمد ددة ( ) المحسد ددوبة علد ددم الدرجد ددة الكليد ددة ( )2.268عند ددد مسد ددتوى الدالد ددة
( ،)0.061ولم ر ددة مصدددر الفددروق علددم ددد (ال وام د السدديكولوجية والفهنيددة) واختبددار ا جددا الدالددة
قامت الباح ة ا تلداد اختبار ( )LSDوكانت نتائج هفا ااختبار كما هي ي الجدول (.)14.4
جتتدول  :14.4نتددائج اختبددار ( )LSDلم ر ددة ا جددا الدالددة علددم ددد (ال وام د السدديكولوجية والفهنيددة)
ب ا لمت ير طبي ة ال م الحالي.
المتغير

طبيعة العمل الحالي

العوامل
السيكولوجية
والذهنية

موظف/ة

موظف/ة

عامل/ة

صاحب
عمل او
مهنة

ال اعمل

-0.20509

0.07304

-0.20468

0.09380

0.27813

0.00041

*0.29889

-0.27771

0.02076

عامل/ة
صاحب عمل او مهنة
ال اعمل

اخرى

*0.29847

اخرى

تضددح مددن الجدددول ( )14.4أن الفددروق كانددت دالددة لصددالح المتو ددوات الحسددابية األعلددم ،حيددو شددير
الم ارنات الب دمة للفروق ي د (ال وام السيكولوجية والفهنية) ب ا لمت ير طبي ة ال م الحالي أن
الفروق كانت بين المست لكين الف ن طبي ة عمل م (عام /ة ،وا اعمد ) وبدين المسدت لكين الدف ن طبي دة
عمل م (اعمال اخرى) لصالح المست لكين الف ن طبي ة عمل م (عام /ة ،وا اعم ) ،وهفا دعو ملدم
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ر ا الفرضدية الصدفر ة اللامسدة علدم دد (ال وامد السديكولوجية والفهنيدة) ،دي حدين دم قبول دا علدم
الدرجة الكلية وباقي اا اد ااخرى.
 .6.2.1.4نتائأ اليرضية السادسة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى ) )0.05≤ αفي متوسطات اتجاهات المستهلك
اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية ت زى لمتغير مكان القامة.
للتح د ددق مدددن صدددحة الفرضدددية الساد د ددة د ددم ا د ددتلراج المتو ددوات الحسدددابية واانح ار دددات الم يار د ددة
ا جاه ددات المس ددت لد الفلس ددويني نح ددو المن ددتج المحل ددي ددي الص ددناعات ال فائي ددة ب ددا لمت ي ددر مك ددان
ااقامة ،وذلد كما هو واضح ي الجدول (.)15.4
جتتتدول  :15.4المتو ددوات الحسددابية ،واانح ار ددات الم يار ددة ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو
المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية زى لمت ير مكان ااقامة.
المتغير

مكان ااقامة

ال وامل القتصادية

مدينة
قرية
مخيم

ال وامل السيكولوجية والذهنية

مدينة
قرية
مخيم
مدينة
قرية
مخيم
مدينة
قرية
مخيم

جودة المنتأ التنافسية
الدرجة الكلية
تضح من الجدول ( )15.4وجود اخدتة

ال دد

128
219
22
128
219
22
128
219
22
128
219
22

المتوسط

النحراف

الحسابي

الم ياري

3.68
3.76
3.57
3.18
3.41
3.14
2.92
3.27
2.94
3.26
3.48
3.21

0.67
0.67
0.61
0.69
0.76
0.57
0.73
0.78
0.71
0.62
0.66
0.53

دي متو دوات درجدات ا جاهدات المسدت لد الفلسدويني نحدو

المن ددتج المحل ددي ددي الص ددناعات ال فائي ددة ب ددا لمت ي ددر مك ددان ااقام ددة عل ددم ام دداكن اق ددامت م .ولفح ددو
الفرضية م ا تلراج نتائج حلي التبا ن األحادق كما هو وارد ي الجدول
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(.)16.4

جتدول  :16.4نتدائج اختبدار حليد التبدا ن األحدادق ( )One Way Analysis of Varianceللفدروق
ددي ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة ب ددا لمت يددر مكددان
ااقامة.
المتغير

ال وامل القتصادية

ال وامل السيكولوجية والذهنية

جودة المنتأ التنافسية

الدرجة الكلية

مصدر التبا(ن

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الدللة

المرب ات

الحرية

المرب ات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

1.014

2

داخل المجموعات

162.685

366

0.507
1.141
0.444

المجموع

163.699

368

بين المجموعات

5.316

2

2.658

داخل المجموعات

194.765

366

0.532

المجموع

200.081

368

بين المجموعات

10.579

2

5.289

داخل المجموعات

210.258

366

0.574

المجموع

220.837

368

بين المجموعات

4.628

2

2.314

داخل المجموعات

149.607

366

0.409

المجموع

154.235

368

* دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

0.321

4.995

9.207

5.661

**0.007

**0.000

**0.004

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

تضح من الجدول ( )16.4وجود روق ذات دالة محصائية عند المستوى ) )0.05≤ αي متو وات
ا جاهدات المسدت لد الفلسددويني نحدو المندتج المحلددي دي الصددناعات ال فائيدة ب دا لمت يددر مكدان ااقامددة
علم الدرجدة الكليدة وبداقي اا داد ااخدرى ا دت ناء دد (ال وامد ااقتصدادمة) ،حيدو بل دت قيمدة ( )
المحسدددوبة علد ددم الدرجد ددة الكليد ددة ( )5.661عند ددد مسد ددتوى الدالد ددة ( ،)0.004ولم ر د ددة مصد دددر الفد ددروق
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واختبدار ا جدا الدالدة قامدت الباح دة ا دتلداد اختبدار ( )LSDوكاندت نتدائج هددفا ااختبدار كمدا هدي ددي
الجدول (.)17.4
جدول  :17.4نتائج اختبار ( )LSDلم ر ة ا جا الدالة ب ا لمت ير مكان ااقامة.
المتغير

مكان االقامة

ال وامل السيكولوجية

مدينة

والذهنية

قرية

مدينة

قرية
*-0.23792

مخيم
0.03942
0.27733

مخيم

جودة المنتأ

مدينة

التنافسية

قرية

*-0.34808

-0.02415
0.32393

مخيم

الدرجة الكلية

مدينة

*-0.22088

قرية

0.04281
0.26369

مخيم

تضددح مددن الجدددول ( )17.4أن الفددروق كانددت دالددة لصددالح المتو ددوات الحسددابية األعلددم ،حيددو شددير
الم ارنددات الب دمد دة للف ددروق عل ددم الدرج ددة الكلي ددة وب دداقي اا دداد ااخ ددرى ب ددا لمت ي ددر مك ددان ااقام ددة أن
الفروق كانت بين المست لكين الف ن مكان اقامت م (مد نة) وبين المست لكين الف ن مكان اقامت م (قر دة)
لصالح المست لكين الف ن مكان اقامت م (قر ة) ،وهفا دعو ملم ر دا الفرضدية الصدفر ة الساد دة علدم
الدرجة الكلية وباقي اا اد ااخرى ا ت ناء د (ال وام ااقتصادمة) حيو م قبول ا علم هفا الب د.
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 3.1.4نتائأ السؤال الثالث:
ما ال وامل التي تؤثر في قرار شراء المستهلك اليلسطيني للمنتجات المحلية؟
لم ر ددة اهددم ال وام د التددي د ثر ددي ق درار ه دراء المسددت لد الفلسددويني للمنتجددات المحليددة قامددت الباح ددة
ا دتل ارج المتو دوات الحسدابية واانح ار ددات الم يار دة والنسدب الم و دة والدددرجات لكد

درة .و يمدا لددي

عرض لنتائج الس ال ال الو ي الجدول رقم (.)18.4
جدول رقم  :18.4بين اهم ال وام التي ثر ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية.
الرقم

العوامل التي تؤثر في قرار شراء المستهلك
الفلسطيني للمنتجات المحلية

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الدرجة

1

الدافع الوطني هو العامل المؤثر في قرار شراء
المنتجات المحلية.
أشتري السلع المحلية لمحاربة ومقاطعة البضائع
اإلسرائيلية.
شرائي للمنتج المحلي يمثل شكل من أشكال
مقاومة اإلحتالل.
والئي للمنتجات الغذائية المحلية ثابت وسأستمر
في تعاملي معها واتخاذ قرار شرائها.
أقوم بشراء المنتجات المحلية ألنني أثق بأنها
ستلبي إحتياجاتي.
األداء الرقابي على الصناعات الغذائية المحلية
يؤثر إيجابيا ً على قرار شراء المنتج المحلي.
أقوم بشراء المنتجات المحلية وذلك نتيجة قيام
الشركات والمنشآت المحلية بالتطوير المستمر
لمنتجاتها وسلعها.
أثق بالمنتجات المحلية وأحافظ على والئي لها
وذلك نتيجة مصداقية العالقة بين المنتج
والمستهلك.
ال يتأثر قرار الشراء للمنتجات المحلية بالطبقة
االجتماعية التي أنتمي إليها وبما يصدر عن
األصدقاء وزمالء العمل.
أقوم بشراء المنتجات الغذائية المحلية ألنني أرى
بأنها تتناسب مع قيم أسرتي واتجاهاتها الفكرية.

369

3.76

1.10

75.23

مرتفعة

369

3.73

1.16

74.53

مرتفعة

369

3.81

1.15

76.15

مرتفعة

369

3.40

1.10

68.02

مرتفعة

369

3.28

1.08

65.69

متوسطة

369

3.75

1.09

75.07

مرتفعة

369

3.27

1.05

65.31

متوسطة

369

3.05

1.05

369

3.38

1.16

369

3.30

1.08

369

3.47

0.85

2
3
4
5
6
7

8

9

10

الدرجة الكلية للعوامل التي تؤثر في قرار شراء
المستهلك الفلسطيني

60.98

67.70

متوسطة

متوسطة

66.07

متوسطة

69.47

مرتفعة

تضددح مددن بيانددات الجدددول ( )18.4أن أهددم ال وامد التددي د ثر ددي قدرار هدراء المسددت لد الفلسددويني
للمنتجات المحلية م لت ي الف رة رقم ( )3والتي نو علدم (هدرائي للمندتج المحلدي مم د هدك مدن
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أه ددكال م اوم ددة امح ددتةل) والت ددي حص ددلت عل ددم أعل ددم متو ددآ حس ددابي ( )3.81م بد درة ع ددن درج ددة
مر ف ددة ،لي ددا الف ددرات رق ددم ( )1والت ددي ددنو (ال دددا ع ال ددوطني ه ددو ال امد د المد د ثر ددي قد درار هد دراء
المنتجددات المحليددة) ددي التر يددب ال دداني متو ددآ حسددابي ( )3.76م ب درة عددن درجددة مر ف ددة أمضددا،
وجدداءت الف درة رقددم ( )6والتددي ددنو (األداء الرقددابي علددم الصددناعات ال فائيددة المحليددة د ثر ممجابي داً
علم قرار هراء المنتج المحلي) ي التر يب ال الو متو آ حسابي ( )3.75م برة عن درجة مر ف ة
كفلد ،بينما جاءت الف رة رقم ( )8والتي نو (أثق المنتجات المحلية وأحا ظ علم وائدي ل دا وذلدد
نتيجددة مصددداقية ال ةقددة بددين المنددتج والمسددت لد) ددي التر يددب األخيددر متو ددآ حسددابي( )3.05م بدرة
عن درجة متو وة.
 4.1.4نتائأ السؤال الرابع:
هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى ) )0.05≤ αفي متوسطات ال وامتل التتي تتؤثر
في قرار شراء المستهلك اليلسطيني للمنتجات المحليتة ت تزى لمتغيترات (الجتنس ،وال متر ،والمؤهتل
ال لمي ،والدخل ،وطبي ة ال مل الحالي ،ومكان القامة)؟
وانب ق عن هفا الس ال الفرضيات الصفر ة ( )6-1و يما لي نتائج حص ا:
 .1.4.1.4نتائأ اليرضية الساب ة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستتوى ) )0.05≤ αفتي متوستطات ال وامتل التتي تتؤثر
في قرار شراء المستهلك اليلسطيني للمنتجات المحلية ت زى لمتغير الجنس.
للتح ددق مددن صددحة الفرضددية السددا ة ا ددتلدمت الباح ددة اختبددار ت ( ،)t-testكمددا هددو واض دح ددي
الجدول رقم (.)19.4
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جدول  :19.4نتائج اختبار ت ( )t-testللفروق ي المتو وات الحسابية الكليدة لل وامد التدي د ثر
ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات ب ا لمت ير الجنس.
المتوسط

النحراف

قيمة ت

درجات

الدللة

الحسابي

الم ياري

المحسوبة

الحرية

اإلحصائية

0.90
0.76

المتغير

الجنس

ال دد

ال وامل التي تؤثر في قرار

ذكر

213

3.40

شراء

نثى

156

3.58

-1.967

* دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

367

*0.050

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

تبد ددين م د ددن الجد دددول ( )19.4وج د ددود د ددروق ذات دال د ددة محصد ددائية عن د ددد المسد ددتوى ) )0.05≤ αد ددي
متو ددوات ال وامد التددي د ثر ددي قدرار هدراء المسددت لد الفلسددويني للمنتجددات المحليددة ددزى لمت يددر
الجنس لصالح ااناث ،اذ بلع المتو آ الحسابي علم الدرجة الكلية لل وام التي ثر ي قرار هراء
المس ددت لد الفلس ددويني للمنتج ددات المحلي ددة ل دددى ال ددفكور ( ،)3.40بينم ددا بل ددع المتو ددآ الحس ددابي ل دددى
امناث ( ،)3.58كما بين أن قيمة (ت) المحسوبة ( )-1.967عند مستوى الدالة ( ،)0.050وذلدد
كما هو واضح ي الجدول السابق .وبناء علي م ر ا الفرضية الصفر ة السا ة.
وقددد م ددود ذلددد ملددم أن امندداث أك ددر ددلثر ددي ال وام د المكونددة ل درار الش دراء وذلددد تعتبارهددا المتلددف
الرئيسي ل رار هراء المنتجات ال فائية ي األ رة.
 .2.4.1.4نتائأ اليرضية الثامنة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستتوى ) )0.05≤ αفتي متوستطات ال وامتل التتي تتؤثر
في قرار شراء المستهلك اليلسطيني للمنتجات المحلية ت زى لمتغير ال مر.
للتح ق من صحة الفرضدية ال امندة دم ا دتلراج المتو دوات الحسدابية واانح ار دات الم يار دة لل وامد
التي ثر ي قدرار هدراء المسدت لد الفلسدويني للمنتجدات المحليدة ب دا لمت يدر ال مدر ،وذلدد كمدا هدو
واضح ي الجدول (.)20.4
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جتتتتدول  :20.4المتو ددوات الحس ددابية ،واانح ار ددات الم يار ددة لل وامد د الت ددي د د ثر ددي قد درار هد دراء
المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية زى لمت ير ال مر.
المتغير

ال مر

ال دد

ال وامل التي تؤثر في قرار شراء

أقل من  30سنة

97

3.50

المستهلك

 39 –30سنة

122

3.39

0.87

 49 – 40سنة

98

3.53

0.87

 50سنة فاكثر

52

3.52

0.76

المتوسط

النحراف

الحسابي

الم ياري
0.85

تضددح مددن الجدددول ( )20.4وجددود ددارك ددي متو ددوات درجددات ال وام د التددي د ثر ددي ق درار ه دراء
المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية ب ا لمت ير ال مر علم اختة
ا تلراج نتائج حلي التبا ن األحادق كما هو وارد ي الجدول

اعمارهم .ولفحو الفرضية دم

(.)21.4

جتدول  :21.4نتدائج اختبدار حليد التبدا ن األحدادق ( )One Way Analysis of Varianceللفدروق
ي ال وام التي ثر ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية ب ا لمت ير ال مر.
المتغير

مصدر التبا(ن

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الدللة

المرب ات

الحرية

المرب ات

المحسوبة

اإلحصائية

ال وامل التي تؤثر في

بين المجموعات

1.387

3

0.462

قرار شراء المستهلك

داخل المجموعات

264.268

365

0.724

المجموع

265.655

368

* دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

0.638

0.591

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

تضددح مددن الجدددول ( )21.4ان د ا وجددد ددروق ذات دالددة محصددائية عنددد المسددتوى ) )0.05≤ αددي
متو وات ال وام التي ثر ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية ب ا لمت ير ال مر،
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حيددو بل ددت قيمددة ( ) المحسددوبة علددم الدرجددة الكليددة ( )0.638عنددد مسددتوى الدالددة ( ،)0.591وهددفا
دعو ملم قبول الفرضية الصفر ة ال امنة.
و ددود ذلددد ملددم أن الف ددات ال مر ددة الملتلفددة ددود ا لدداذ ق درار ه دراء المنتجددات ال فائيددة ددرض ح ددق
أقصم مهبا لحاجا ا ،وبالتالي الف ة ال مر ة ألرباك األ ر ومتلفق قرار الشراء لم د ثر شدك كبيدر
ي قرار الشراء ل ف المنتجات.
 .3.4.1.4نتائأ اليرضية التاس ة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستتوى ) )0.05≤ αفتي متوستطات ال وامتل التتي تتؤثر
في قرار شراء المستهلك اليلسطيني للمنتجات المحلية ت زى لمتغير المؤهل ال لمي.
للتح ق من صحة الفرضية التا ة م ا تلراج المتو دوات الحسدابية واانح ار دات الم يار دة لل وامد
التي ثر ي قرار هدراء المسدت لد الفلسدويني للمنتجدات المحليدة ب دا لمت يدر الم هد ال لمدي ،وذلدد
كما هو واضح ي الجدول (.)22.4
جتتتتدول  :22.4المتو ددوات الحس ددابية ،واانح ار ددات الم يار ددة لل وامد د الت ددي د د ثر ددي قد درار هد دراء
المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية زى لمت ير الم ه ال لمي.
المتغير

الم ه ال لمي

ال دد

ال وامل التي تؤثر في قرار شراء

اعدادي فاقل

82

3.45

المستهلك اليلسطيني

ثانوي

160

3.44

0.87

جامعي

108

3.55

0.81

دراسات عليا

19

3.39

0.73
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المتوسط

النحراف

الحسابي

الم ياري
0.89

تضددح مددن الجدددول ( )22.4وجددود ددارك ددي متو ددوات ال وامد التددي د ثر ددي قدرار هدراء المسددت لد
م د هة م ال لميددة .ولفحددو

الفلسددويني للمنتجددات المحليددة ب ددا لمت يددر الم ه د ال لمددي علددم اخددتة
الفرضية م ا تلراج نتائج حلي التبا ن األحادق كما هو وارد ي الجدول

(.)23.4

جتدول  :23.4نتدائج اختبدار حليد التبدا ن األحدادق ( )One Way Analysis of Varianceللفدروق
ددي ال وام د التددي د ثر ددي ق درار ه دراء المسددت لد الفلسددويني للمنتجددات المحليددة ب ددا لمت يددر الم ه د
ال لمي.
المتغير

مصدر التبا(ن

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الدللة

المرب ات

الحرية

المرب ات

المحسوبة

اإلحصائية

ال وامل التي تؤثر في

بين المجموعات

1.029

3

0.343

قرار شراء المستهلك

داخل المجموعات

264.627

365

0.725

المجموع

265.655

368

* دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

0.473

0.701

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

تضددح مددن الجدددول ( )23.4ان د ا وجددد ددروق ذات دالددة محصددائية عنددد المسددتوى ) )0.05≤ αددي
متو وات ال وام التي ثر ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية ب ا لمت ير الم ه
ال لمي ،حيو بل ت قيمة ( ) المحسوبة علم الدرجة الكلية ( )0.473عند مسدتوى الدالدة (،)0.701
وهفا دعو ملم قبول الفرضية الصفر ة التا ة.
وقد م ود ذلد ملم ممتةك أ راد ال ينة ل يم مشتركة ثر ي ق ار ار م الشرائية ،وبالتالي مخدتة
ال ملي لمتلفق قرار الشراء لم ثر شك كبير علم عملية ا لاذ قرار الشراء لد م.
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الم هد

 .4.4.1.4نتائأ اليرضية ال اشرة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستتوى ) )0.05≤ αفتي متوستطات ال وامتل التتي تتؤثر
في قرار شراء المستهلك اليلسطيني للمنتجات المحلية ت زى لمتغير مستوى الدخل.
للتح ق من صحة الفرضية ال اهرة م ا دتلراج المتو دوات الحسدابية واانح ار دات الم يار دة لل وامد
التي د ثر دي قدرار هدراء المسدت لد الفلسدويني للمنتجدات المحليدة ب دا لمت يدر مسدتوى الددخ  ،وذلدد
كما هو واضح ي الجدول (.)24.4
جتتتتدول  :24.4المتو ددوات الحس ددابية ،واانح ار ددات الم يار ددة لل وامد د الت ددي د د ثر ددي قد درار هد دراء
المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية زى لمت ير مستوى الدخ .
المتغير

مستوى الدخ

المتوسط

النحراف

ال دد

الحسابي

الم ياري

ال وامل التي تؤثر في قرار شراء

اقل من  1500شيكل

74

3.51

0.92

المستهلك

 2499 – 1500شيكل

138

3.51

0.82

 3499 – 2500شيكل

92

3.52

0.83

 4499 – 3500شيكل

39

3.39

0.77

 4500شيكل فاكثر

26

3.13

0.96

تضددح مددن الجدددول ( )24.4وجددود ددارك ددي متو ددوات درجددات ال وام د التددي د ثر ددي ق درار ه دراء
المسددت لد الفلسددويني للمنتجددات المحليددة ب ددا لمت يددر مسددتوى الدددخ علددم اخددتة
ولفحو الفرضية م ا تلراج نتائج حلي التبا ن األحادق كما هو وارد ي الجدول
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م دددات دخل ددم.
(.)25.4

جتدول  :25.4نتدائج اختبدار حليد التبدا ن األحدادق ( )One Way Analysis of Varianceللفدروق
ددي ال وام د التددي د ثر ددي ق درار ه د ارء المسددت لد الفلسددويني للمنتجددات المحليددة ب ددا لمت يددر مسددتوى
الدخ .
المتغير

مصدر التبا(ن

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الدللة

المرب ات

الحرية

المرب ات

المحسوبة

اإلحصائية

ال وامل التي تؤثر في

بين المجموعات

3.855

4

0.964

قرار شراء المستهلك

داخل المجموعات

261.800

364

0.719

المجموع

265.655

368

* دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

1.340

0.255

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

تضددح مددن الجدددول ( )25.4ان د ا وجددد ددروق ذات دالددة محصددائية عنددد المسددتوى ) )0.05≤ αددي
متو وات ال وام التي ثر ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية ب ا لمت ير مستوى
الدخ  ،حيو بل ت قيمة ( ) المحسوبة علم الدرجدة الكليدة ( )1.340عندد مسدتوى الدالدة (،)0.255
وهفا دعو ملم قبول الفرضية الصفر ة ال اهرة.
وقد م ود ذلد لت ارك مستو ات الدخ بين أ راد عينة الد ار ة ،وعدد وجدود دوارق كبيدرة دي الددخ بدين
األ ر.
 .5.4.1.4نتائأ اليرضية الحادية عشر:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى ) )0.05≤ αفي متوسطات ال وامل التي تؤثر
في قرار شراء المستهلك اليلسطيني للمنتجات المحلية ت زى لمتغير طبي ة ال مل الحالي.
للتح ددق مددن صددحة الفرضددية الحادمددة عشددر ددم ا ددتلراج المتو ددوات الحسددابية واانح ار ددات الم يار ددة
لل وام التي د ثر دي قدرار هدراء المسدت لد الفلسدويني للمنتجدات المحليدة ب دا لمت يدر طبي دة ال مد
الحالي ،وذلد كما هو واضح ي الجدول (.)26.4
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جتتتتدول  :26.4المتو ددوات الحس ددابية ،واانح ار ددات الم يار ددة لل وامد د الت ددي د د ثر ددي قد درار هد دراء
المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية زى لمت ير طبي ة ال م الحالي.
المتغير

طبي ة ال م الحالي

ال دد

ال وامل التي تؤثر في قرار شراء

موظف/ة

154

3.45

المستهلك

عامل/ة

62

3.62

0.91

صاحب عمل او مهنة

25

3.46

0.80

ال اعمل

70

3.57

0.79

اخرى

58

3.28

0.82

المتوسط

النحراف

الحسابي

الم ياري
0.86

تضددح مددن الجدددول ( )26.4وجددود ددارك ددي متو ددوات درجددات ال وام د التددي د ثر ددي ق درار ه دراء
المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية ب ا لمت ير طبي ة ال م الحدالي علدم اخدتة
ولفحو الفرضية م ا تلراج نتائج حلي التبا ن األحادق كما هو وارد ي الجدول

طبي دة عمل دم.
(.)27.4

جتدول  :27.4نتدائج اختبدار حليد التبدا ن األحدادق ( )One Way Analysis of Varianceللفدروق
ي ال وام التي ثر ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحليدة ب دا لمت يدر طبي دة ال مد
الحالي.
المتغير

مصدر التبا(ن

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الدللة

المرب ات

الحرية

المرب ات

المحسوبة

اإلحصائية

ال وامل التي تؤثر في قرار

بين المجموعات

4.268

4

1.067

شراء المستهلك

داخل المجموعات

261.387

364

0.718

المجموع

265.655

368

* دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

1.486

0.206

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

تضددح مددن الجدددول ( )27.4ان د ا وجددد ددروق ذات دالددة محصددائية عنددد المسددتوى ) )0.05≤ αددي
متو وات ال وام التي ثر ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية ب ا لمت يدر طبي دة
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ال م د الحددالي ،حيددو بل ددت قيمددة ( ) المحسددوبة علددم الدرجددة الكليددة ( )1.486عنددد مسددتوى الدالددة
( ،)0.206وهفا دعو ملم قبول الفرضية الصفر ة الحادمة عشر.
وقد م ود ذلد لوجود المست لكين ي نفس البي ة وال ا ة وإمتةك م ل يم وم ت دات مت اربة ،وبالتدالي دن
طبي دة ال مد لمتلدفق قدرار الشدراء لدم د ثر شدك كبيدر علدم قدرار هدراءهم للمنتجدات ال فائيدة

مختة
المحلية.

 .6.4.1.4نتائأ اليرضية الثانية عشر:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى ) )0.05≤ αفي متوسطات ال وامل التي تؤثر
في قرار شراء المستهلك اليلسطيني للمنتجات المحلية ت زى لمتغير مكان القامة.
للتح ددق مددن صددحة الفرضددية ال انيددة عشددر ددم ا ددتلراج المتو ددوات الحسددابية واانح ار ددات الم يار ددة
لل وام التي ثر ي قرار هراء المست لد الفلسدويني للمنتجدات المحليدة ب دا لمت يدر مكدان ااقامدة،
وذلك كما هو واضح في الجدول (.)28.4
جتتتتدول  :28.4المتو ددوات الحس ددابية ،واانح ار ددات الم يار ددة لل وامد د الت ددي د د ثر ددي قد درار هد دراء
المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية زى لمت ير مكان ااقامة.
المتغير

مكان ااقامة

ال دد

ال وامل التي تؤثر في قرار شراء

مدينة

128

3.31

المستهلك

قرية

219

3.56

0.84

مخيم

22

3.58

0.78

تضددح مددن الجدددول ( )28.4وجددود اخددتة

المتوسط

النحراف

الحسابي

الم ياري
0.87

ددي متو ددوات درجددات ال وامد التددي د ثر ددي قدرار ه دراء

المس ددت لد الفلس ددويني للمنتج ددات المحلي ددة ب ددا لمت ي ددر مك ددان ااقام ددة علد دم اخ ددتة
ولفحو الفرضية م ا تلراج نتائج حلي التبا ن األحادق كما هو وارد ي الجدول
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ام دداكن اق ددامت م.
(.)29.4

جتدول  :29.4نتدائج اختبدار حليد التبدا ن األحدادق ( )One Way Analysis of Varianceللفدروق
ي ال وام التي ثر ي قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية ب ا لمت ير مكان ااقامة.
مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الدللة

المرب ات

الحرية

المرب ات

المحسوبة

اإلحصائية

2

2.575
0.712

المتغير

مصدر التبا(ن

ال وامل التي تؤثر في

بين المجموعات

5.150

قرار شراء المستهلك

داخل المجموعات

260.505

366

المجموع

265.655

368

* دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

3.618

*0.028

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

تضح من الجدول ( )29.4وجود روق ذات دالة محصائية عند المستوى ) )0.05≤ αي متو وات
ال وامد التددي د ثر ددي قدرار هدراء المسددت لد الفلسددويني للمنتجددات المحليددة ب ددا لمت يددر مكددان ااقامددة،
حيو بل ت قيمة ( ) المحسوبة علم الدرجة الكلية ( )3.618عند مستوى الدالة ( ،)0.028ولم ر دة
مصدر الفروق واختبار ا جا الدالة قامت الباح ة ا تلداد اختبار ( )LSDوكانت نتائج هفا ااختبدار
كما هي ي الجدول (.)30.4
جدول  :30.4نتائج اختبار ( )LSDلم ر ة ا جا الدالة ب ا لمت ير مكان ااقامة.
المتغير

مكان االقامة

ال وامل التي تؤثر في

مدينة

قرار شراء المستهلك

قرية

مدينة

قرية
*-0.24627

مخيم
*-0.26555
-0.01928

مخيم

تضددح مددن الجدددول ( )30.4أن الفددروق كانددت دالددة لصددالح المتو ددوات الحسددابية األعلددم ،حيددو شددير
الم ارنددات الب دمددة ب ددا لمت يددر مكددان ااقامددة أن الفددروق كانددت بددين المسددت لكين الددف ن مكددان اقددامت م
(مد نة) وبدين المسدت لكين الدف ن مكدان اقدامت م (قر دة ،ملديم) لصدالح المسدت لكين الدف ن مكدان اقدامت م
(قر ة ،مليم) ،وهفا دعو ملم ر ا الفرضية الصفر ة ال انية عشر.
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 5.1.4نتائأ السؤال الخامس:
هل (وجد اثر ذو دللة إحصائية ل تجاهات المستهلك اليلسطيني نحو المنتأ المحلي في الصتناعات

الغذائية على قرار الشراء؟

وانب ق عن هفا الس ال الفرضية الصفر ة ال ال ة عشر:
 1.5.1.4نتائأ اليرضية الثالثة عشر:
ل (وجتتد اثتتر ذو دللتتة إحصتتائية عنددد المسددتوى( )α ≤0.05ل تجاهتتات المستتتهلك اليلستتطيني نحتتو

المنتأ المحلي في الصناعات الغذائية على قرار الشراء.

للتح ق من صحة الفرضية ال ال ة عشر ا تلدمت الباح ة م ام اانحدار المت دد كما هو واضح
ي الجدول رقم (.)31
جدددول رقددم ( )31.4نتددائج م ام د اانحدددار المت دددد لبيددان دداثير ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو
المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية علم قرار الشراء
المتغير

B

Beta

العوامل االقتصادية

0.387
-0.592
-0.445
1.997

-0.464
-0.386
1.521
0.810.

العوامل السيكولوجية والذهنية
جودة المنتج التنافسية
الدرجة الكلية لالتجاهات

الداللة
الخطا
قيمة Tالمحسوبة
االحصائية
المعياري
*0.011
0.151
2.554
**0.000
0.087
-6.838
**0.000
0.116
-3.836
**0.000
0.181
11.039
= R2 = 0.656 , F=232.200 , Sig= 0.000, R

تضد ددح مد ددن الجد دددول ( )31.4أن قيمد ددة ( )Fالمحسد ددوبة ( )232.200أكبد ددر مد ددن قيمد ددة ( )Fالجدوليد ددة
( ،)0.384وهفا م ني ر ا الفرضية الصفر ة و ني ذلد وجود اثير ممجابي ذو دالة محصائية عند
المستوى( )α≤0.05ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المندتج المحلدي دي الصدناعات ال فائيدة علدم
ق درار الش دراء علددم الدرجددة الكليددة وبدداقي اا دداد ااخددرى .اذ شددير الم ادلددة السددا ة الددم وجددود عةقددة
طردمددة ب ددين ا جاه ددات المسددت لد الفلس ددويني نح ددو المنددتج المحل ددي ددي الصددناعات ال فائي ددة عل ددم قددرار
الشراء .ز ادة ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي دي الصدناعات ال فائيدة م ددار وحددة
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واحدددة ادى لز ددادة ال ائددد علددم قدرار الشدراء ،وبمددا ان قيمددة ( )810.0( = )Rددي شددير الددم ان هددف
ال يمة فسر وجود عةقة ار باط خوي قو ة بين ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي
الصددناعات ال فائيددة وبددين قدرار الش دراء ،كمددا شددير( )R2الددم ان ( )0.656مددن الت يددر ددي قدرار الش دراء
م زى الم الت ير ي ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلدي دي الصدناعات ال فائيدة .و ب دا
لوجود اثر ذو دالة احصائية د م ر ا الفرضية الصفر ة ال ال ة عشر.
وقد م ود ذلد لل وام التي حكم و ثر علم قرار الشراء للمست لد ،حيو أن اا جاهات المكونة لدى
المس ت لد ف

المت يرات الملتلفة التي م ذكرها واء ممجابية أو لبية ر شك أو اخر علدم قدرار

الشراء ،حيو أن ا جا المست لد نحو منتج م ين م تبر المحرك األ ا ي ل مية ا لاذ ال رار.
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اليصل الخامس
ملخص النتائأ والستنتاجات والتوصيات
 1.5مقدمة
ددد

هددفا الفص د الددم ا ددت راض أهددم نتددائج الد ار ددة ومددا خلصددت الي ددا الباح ددة ددد عمليددات حلي د

البيانات ،واختبار رضيات الد ار ة ،والت ر علدم ا جاهدات المسدت لد الفلسدويني نحدو المندتج المحلدي
ددي الصددناعات ال فائيددة واثرهددا علددم قدرار الشدراء لدمد  .ددد ذلددد دددد الباح ددة وصديا ا الم ترحددة ،ددي
ضددوء نتددائج الد ار ددة واا ددتنتاجات التددي وصددلت الي ددا مددن خددةل لددد النتددائج ،لتح يددق امددة البحددو،
المتم لدة ددي الت ددر علددم ا جاهددات المسددت لد الفلسدويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة
واثرها علم قرار الشراء .و ن سم هفا الفص ملم المحاور التالية -:

 2.5ملخص النتائأ واإلستنتاجات:
 أظ رت النتائج لن أهم ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي دي الصدناعات ال فائيدة
تم د

ددي ال وام د ااقتصددادمة بدرجددة مر ف ددة ،ومددن ثددم ددي ال وام د السدديكولوجية والفهنيددة بدرجددة

متو ددوة وجدداء ُ ددد جددودة المنددتج التنا سددية ومةءمددة المددز ج التسددو ي ددي المر بددة األخيدرة وبدرجددة
متو ددوة ،و ددزق الباح ددة أهميددة ال وام د ااقتصددادمة ملددم أن مسددتوى دخ د األ دراد و ددائا الدددخ
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و يرها من ال وام ااقتصادمة تحكم بدرجدة كبيدرة دي قدر د الشدرائية للمنتجدات ال فائيدة ،وبالتدالي
ثر علم ا جاها نحو المنتج المحلي.
 بين لن ا جاهات المست لد الفلسدويني نحدو المندتج المحلدي دي الصدناعات ال فائيدة كاندت بدرجدة
متو وة ،حيو بلع المتو آ الحسابي للدرجة الكلية لة جاهات ( )3.39مع انحد ار

م يدارق قددر

( )0.65وبنسبة م و ة م دارها (.)67.7
 ا ضح من النتدائج وحسدب رأق أ دراد عيندة الد ار دة أن أهدم المت يدرات ااقتصدادمة التدي قدد د ثر دي
ا جاهددات المسددت لد الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة و ج ل د تج د نحددو
هرائ ا و فضيل ا علم يرها من المنتجات هو منلفاض الضرائب ،تدرى الباح دة أند دي حدال دم
لفيا الضرائب من قب الدولة علم ا أنوا المنتجدات ال فائيدة ،م تبدر المسدت لد ذلدد حدا ز
مش ددج

عل ددم هد دراء المنتج ددات المحلي ددة .وأمضد داً م ددن أه ددم ال وامد د عل ددم التد دوالي ه ددو ز ددادة وجد د

المست لد الفلسويني نحو المنتجات المحلية ي حال منلفاض أ د ارها م ارندة المنتجدات ااجنبيدة
حيو جاءت بدرجة مر ف ة أمضداً وهدفا األمدر مشدير ملدم أن السد ر مدن أهدم المت يدرات ااقتصدادمة
التي ثر علم لوك المست لد وقرار الشرائي ،وهدفا مدا تفدق مدع د ار دة ابدراهيم هدنوش الدفق أكدد
علددم أن الس د ر المر فددع للمنتجددات المحليددة ج د المسددت لد تجنددب هدراؤها و تج د نحددو المنتجددات
األجنبيددة البد لددة وال كددس صددحيح ،حيددو م تبددر السد ر مددن اهددم المكونددات ا جددا

ددلوك المسددت لد

نحددو المنتجددات ال فائيددة ،و ددي د ار ددة لم ددداد وآخددرون حددول كيفيددة محددةل المنتجددات المحليددة مح د
المنتج ددات ام د درائيلية أك ددد عل ددم ض ددرورة ال مد د عل ددم لف دديا أ د د ار المنتج ددات والس ددلع المحلي ددة
و دددمم ا جددودة عاليددة وذلددد ألن السد ر مددن المحددددات األ ا ددية لسددلوك المسددت لد الشدرائي .و ددي
د ار دة ل Bodea and Bacaliأكدد علدم أن السد ر التشدجي ي للمسدت لد هدو مدن أك در األمدور
أهمية ي عناصر الس ر التي ز دد مدن األداء التسدو ي للمنتجدات .وجداء عامد األ در ذات ال ددد
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الكبيددر بدرجددة مر ف ددة كمت يددر د ثر ددي ا جاهددات المسددت لد نحددو المنددتج المحلددي ،حيددو أن عدددد
كبيددر مددن أ دراد ال ينددة أكدددوا علددم أن ددوج م نحددو المنتجددات المحليددة ز ددد مددع ز ددادة عدددد أ دراد
األ درة ،و ددرى الباح ددة أن هددفا األمددر قددد م ددود ل دددة أمددور ت لددق ل د ار المنتجددات المحليددة أو أن ددا
ةئددم األ ددر ذات ال دددد الكبيددر ،ومت يددر ددائا الدددخ جدداء ددي التر يددب األخيددر بدرجددة متو ددوة
حيددو أن المسددت لد قددد ا م ددود ا ددت ةك الفددائا مددن دخلد ددي هدراء المنتجددات المحليددة و فضد
التوج نحو المنتجات األجنبيدة وام درائيلية منفداق الفدائا علي دا وذلدد ألند ممتلدد صدورة ممجابيدة
عن ا.
 أظ ددرت النت ددائج يم ددا ت ل ددق ال وامد د الس دديكولوجية والفهنيد دة الت ددي د د ثر ددي ا جاه ددات المس ددت لد
الفلسددويني نحددو المنددتج المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة أن ق درار ه دراء المنتجددات المحليددة ددر بآ
بدرجددة كبي درة جددداً بت ددد ر المسددت لد ل يمددة السددل ة وجود ددا ،وأن ق درار الش دراء ددر بآ أمض داً بدرجددة
مر ف ددة مدددى اللبد درة والتجربددة للمنددتج ،وأن امنوباع ددات اممجابيددة لأصدددقاء وأ ددراد ال ائلددة د د ثر
ممجابيد داً عل ددم ددلوك الشد دراء للمنتج ددات المحلي ددة بدرج ددة مر ف ددة ،و يم ددا ت ل ددق بدرج ددة مي ددز و ن ددو
المنتجد ددات المحليد ددة و لبيت د ددا محتياج د ددات ور بد ددات المسد ددت لد د ددد جد دداءت بدرجد ددة متو د ددوة ،وأن
الصدناعات ال فائيدة المحليددة مكندت مددن دو ير البددائ المحليددة للمنتجدات األجنبيددة بدرجدة متو ددوة
أمضاً ،وأمضاً م تبر المست لد الفلسويني أن المنتجات المحلية ح ق حاجا ور با وأك ر مراعاة
لمتولبا و وق ا من المنتجات األجنبية بدرجة متو دوة ،امضدا ة ممتةكد صدورة ممجابيدة عدن
المنتجددات المحليددة بدرجددة متو ددوة أمضداً متو ددآ حسددابي  ،3.23حيددو أن الصددورة الفهنيددة التددي
ممتلك ا المست لد عن المنتجات المحلية واألجنبية ل ب دور كبيدر دي التدلثير علدم ا جاها د نحدو
المندتج المحلدي ددي الصدناعات ال فائيددة ،وهدفا مددا تفدق مددع د ار دة د هدداكر جدودة ددي د ار دة آج ارهددا
حول حمةت الم اط ة وأثرها علم ا جاهات المست لد الفلسويني حيو أكد علم أن  %53.6من
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المست لكين الفلسوينيين ممتلكون ا جاهات لبية نحو المنتجات المحليدة ،و دي د ار دة أج ارهدا م دد
مدا

لأ حداث والد ار دات أكددد علدم أن السدبب الرئيسدي لت ارجددع الحصدة السدوقية للمنتجدات ال فائيددة

المحلية هو منلفاض مستوى ث ة المست لد الفلسويني المنتج المحلي وإمتةك صورة ذهنية لبية
عددن المنتجددات المحليددة ممددا مج لد مفضد التوجد نحددو المنتجددات ام درائيلية واألجنبيددة وذلددد ل دددد
ث تد

دددرة المنددتج المحلددي علددم منا سددة المنتجددات األجنبيددة وام درائيلية .حيددو أن  %66.29مددن

ا راد ال ينة أكدوا لن م ممتلكون صورة ممجابية عدن المنتجدات األجنبيدة حيدو جداءت درة ا امتلدد
صورة امجابية عن المنتجات األجنبية مما ا مشج ني علدم هدرائ ا بدرجدة منلفضدة و دي التر يدب
األخير.
وبالتددالي ددتن ال وامد السدديكولوجية المتم لددة الحاجددات والدددوا ع وال وامد الفهنيددة د ثر شددك كبيددر ددي
كو ن ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي الصناعات ال فائية ،الصورة الفهنية عن
المنتجات ل ب دور كبير ي التلثير علم ا جاها نحو المنتجات وهفا مدا أكدد عليد

Bhakar and

 Bahkarي د ار ة أجراها حيو وص ملم أن الصورة الفهنية التدي ممتلك دا المسدت لد عدن ال ةمدة
التجار ددة للمنتجددات د ثر شددك كبيددر علددم نوامددا الش درائية و وج ا د الس دلوكية دواء شددك ممجددابي أو
لبي.
 وأظ رت النتائج أهم خصائو جودة المنتج التنا سية التي ثر ي ا جاهات المست لد الفلسدويني
حيدو أن  %83.69مدن أ دراد ال يندة أكددوا علدم اهتمدام م جدودة المنتجدات المحليدة التدي محتاج دا
من خةل البحو عن أ ض

دل ة مدن حيدو الجدودة حيدو جداءت بدرجدة مر ف دة وبدلعلم متو دآ

حسابي .4.18
 وأمضداً مدن أهدم خصدائو جددودة المندتج التدي د ثر دي ا جاهددات المسدت لد الفلسدويني نحدو المنددتج
المحلددي ددي الصددناعات ال فائيددة هددو ث تد شد ادة الجددودة الممنوحددة للمنددتج الددوطني ،حيددو جدداءت
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بدرجددة متو ددوة و فضدديل لش دراء السددلع ال فائيددة المنتجددة محلي داً ان ددا حاصددلة علددم ه د ادة الجددودة
المحليددة ومراقبددة جيددداً جدداءت المر بددة ال ال ددة وبدرجددة متو ددوة .وأظ ددرت النتددائج أن ه دراء السددلع
المحلية حتم لو كان

رها أعلم من م ية ا األجنبية جاء ي التر يدب األخيدر بدرجدة منلفضدة،

وقددد م ددود ذلددد ملددم أن المسددت لد ددتم شددك كبيددر ددي عنصددر الس د ر وأن د مفض د المنددتج ذو
السد ر األق د و ددي حددال ز ددادة د ر المنتجددات المحليددة لددن مشددتر ا و يفضد ا ددتبدال ا المنتجددات
ام رائيلية واألجنبية.
 وأظ رت النتائج أن عناصر المز ج التسو ي المتم لة المنتج وجود والس ر والتوز ع والترو ج ل ا
لثير كبير علم ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلدي دي الصدناعات ال فائيدة حيدو
أن المست لد تم بدرجة كبيرة جودة المنتجات التي محتاج ا و رر هرائ ا ،حيو أند درى وجدود
ددروق بددين جددودة المنددتج المحلددي والمسددتورد بدرجددة متو ددوة ،وأن د م ددود م د م ارنددات مددن حيددو
الجدودة بددين السددلع والمنتجددات المحليددة واألجنبيددة قبد عمليددة الشدراء بدرجددة متو ددوة ،و فضد هدراء
المنتجدات الحاصدلة علدم هد ادة الجدودة ال الميدة بدرجدة متو دوة ،و تبدر النوعيدة والجدودة الم يددار
األ ا ي اختيار المنتجدات المحليدة و ارهدا متح دة دة بدرجدة متو دوة ،حيدو أن % 66.45
مددن أ دراد ال ينددة مددن المسددت لكين ددرون ذلددد و 53.93ددرون أن المنتجددات المحليددة لددد ا مظ ددر
و صميم أ ض من المنتجات األجنبية بدرجة متو وة ،و %64.23مدن المسدت لكين

دون بتدار خ

بدامة ون امة صةحية السلع المحلية المكتوك علم ال بوة ال ينة ،و %63.25من أ راد ال ينة رون
أن المنتجددات المحليددة أك ددر ددو ر ددي السددوق وهددفا مددا ددد

م ا لدداذ ق درار ه دراءها حيددو جدداءت

بدرجددة متو ددوة ،و بددين أن الف درات التددي ناولددت عنصددر التددرو ج عبددر عن ددا المسددت لكين بدرجددة
متو وة حيدو أن هدرائ م للمنتجدات المحليدة درض ام دتفادة مدن جوائزهدا وال دداما جداءت بدرجدة
متو وة ،واقامة الم ارض التي تم ي ا ابراز ا
المزما ثر علم ال رار الشرائي شك امجابي امضداً
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بدرجة متو وة ،وأمضاً رو ج صاحب المح للمنتجات المحلية ثر علدم قدرار هدراء المسدت لكين
ممجابياً بدرجة متو وة.
وهفا األمر تفق مع د ار ة م داد وآخرون ي د ار ة أجراها عن كيفية محةل المنتجات المحلية محد
ام رائيلية حيو أكد علم عدة أمور وعوام

ثر علم ا جاهات المست لكين نحو المنتجات المحلية

وااهتماد ب ا مكن المنظمات من محةل ل ا مح السلع األخرى ،وهف ال وام

تم

ي الجدودة

والنوعيددة التددي مجددب أن ضدداهي و نددا س المنتجددات ام درائيلية ،وااهتمدداد ل د ار المنتجددات والسددلع
المحلية و دمم ا جودة عالية ،وااهتماد لصائو المنتج وهكل وطر ة ليف وااهتماد امعةن
والدعامددة والو ددائ الترو جيددة األخددرى وضددرورة الحصددول علددم هد ادات الجددودة الفلسددوينية والدوليددة،
وامضاً تفق مع د ار ة عبدا

حيدو أكدد علدم ضدرورة وبيدق م دا ير الجدودة والم دا يس ال الميدة دي

انت دداج الس ددلع والمنتج ددات لك ددي ن ددا س المنتج ددات البد ل ددة ،امض ددا ة ألهمي ددة التركي ددز عل ددم التلو دديآ
للمنتج ددات م ددن حي ددو الكمي ددة والتص دداميم وال بد دوات واأل د د ار بن دداء عل ددم د ار ددة متكامل ددة لجمي ددع ه ددف
ال ناصر و اً احتياجات المست لد الن ائي و وق ا .
 أظ ددرت النتددائج أهددم ال وامد التددي د ثر و كددون قدرار الشدراء لدددى المسددت لد الفلسددويني للمنتجددات
المحليددة وأهم ددا اعتبددار المسددت لد ه دراء للمنتجددات المحليددة هددك مددن أهددكال م اومددة ااحددتةل
حيو حصدلت علدم أعلدم متو دآ حسدابي( )3.81وجداءت بدرجدة مر ف دة ،وجداء الددا ع الدوطني
التر يب ال اني وبدرجة مر ف ة من حيو أهم ال وام الم ثرة ي قرار هراء المسدت لد الفلسدويني
للمنتج ددات المحلي ددة ،وامضد داً م تب ددر المس ددت لد أن األداء الرق ددابي عل ددم الص ددناعات ال فائي ددة د د ثر
شك ممجابي علم قرار الشرائي حيو جاءت بدرجة مر ف ة أمضاً و ي التر يب ال اني وبمتو آ
حسابي (.)3.75
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 وبينددت النتددائج أن ث ددة المسددت لد الفلسددويني المنتجددات المحليددة وواء ل ددا جدداءت ددي التر يددب
األخيددر وبمتو ددآ حسددابي ( )3.05بدرجددة متو ددوة ،وقددد م ددود ذلددد لوجددود خيددارات أخددرى أمدداد
المست لد الفلسويني راها أ ض من ناحية الجودة وهي ي ال الب المنتجات ام رائيلية.
وعلم الر م من لثير عنصر المواطنة علم قرار هراء المست لد الفلسويني للمنتجات المحلية شك
ممجابي نوعاً ما حسب ما وصلت الي النتائج اا أن هاكر جودة ي د ار ة ل حول حمةت
الم اط ة وعةقت ا ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتجات المحلية أكد علم ضرورة عدد
اعتماد المنظمات المنتجة للصناعات المحلية علم عنصر المواطنة واانتماء للمست لد الفلسويني
وا ت ةل هفا األمر ي عملية رو ج ا لمنتجا ا ،حيو من الضرورق أن ُبنم عملية الترو ج
علم أ س وم ا ير موضوعية لكي ح ق هف المنظمات هد ا ي محةل منتجا ا مح المنتجات
ام رائيلية ،وذلد من خةل دمم منتجا ا ل ض جودة وبس ر منا ب.
 بين من النتائج وجود لثير ممجابي ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج المحلي ي
الصناعات ال فائية علم قرار الشراء ،حيو أن ا جاهات المست لد نحو المنتجات ثر شك
أو اخر علم ق ار ار

الشرائية وبور ة طردمة ،حيو أن اا جاهات اممجابية المكونة لدى

المست لد حول منتج م ين

ثر ممجابياً علم قرار الشرائي نحو ذلد المنتج ،وال كس صحيح

ي حال امتةك ا جاهات لبية نحو المنتجات و
لبية و توج لشراء المنتجات البد لة والمنا سة.
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ن كس ذلد علم قرار الشرائي ور ة

 2.5التوصيات:
بندداء علددم مددا ددم ا ددتنتاج  ،وبندداء علددم الد ار ددات واألدبيددات السددا ة وامطددار النظددرق ،وو ددا لمددا ددم
التوصد مليد مدن واقدع التحليد امحصدائي للبياندات ،و ح ي داً ألهددا
التوصيات ل دة ج ات تم

الد ار دة ممكنندا اللدروج ددد مددن

ما لي :

ولا :توصيات خاصة للمنشآت اليلسطينية المصن ة للمنتجات الغذائية:
 -1مج د دراء الد ار د ددات والبحد ددوث المس د ددتمرة للت د ددر علد ددم احتياجد ددات ور ب د ددات المسد ددت لد د ددي الس د ددوق
المست د  ،وذلد منتاج السلع والمنتجات التي ح ق و ةئم هف ااحتياجات.
 -2ال مد د عل ددم التحس ددين المس ددتمر والتو ددو ر ال دددائم عل ددم منتجا ددا لت ددتةءد م ددع وق ددات المس ددت لد
و ول ا المست بلية.
 -3السد د ي للحص ددول عل ددم هد د ادات الج ددودة الفلس ددوينية وال المي ددة ،لك ددي ددتمكن م ددن منت دداج المنتج ددات
ال فائي ددة المواص ددفات والم ددا يس المولوب ددة والت ددي مكن ددا م ددن لبي ددة احتياج ددات المس ددت لد ور با د د
و ج ل ا نا س المنتجات األجنبية وام رائيلية.
دتر يجيات التسدو ية
 -4ااهتماد داللوآ التسدو ية وعناصدر المدز ج التسدو ي ،حيدو دتم وضدع اا ا
د د ار ة دقي ة للسوق ،واحتياجات المست لد الفلسويني.
 -5وجود نو ع ي اصنا

المنتجات ال فائية المحلية لكدي دتةءد و ارعدي األذواق والر بدات الملتلفدة

والمت ددة للمست لكين ،ولكي شك بد

جيد عن المنتجات األجنبية وام رائيلية.

 -6تددرح الباح ددة عدددد اعتمدداد المنشددات الفلسددوينية المصددن ة للمنتجددات ال فائيددة علددم عامد المواطنددة
للمسددت لد الفلسددويني ددي ددرو ج و سددو ق مبي ا ددا ،ألن المسددت لد لدم د ال دددرة علددم التمييددز بددين
المنتجددات ذات الجددودة ال اليددة والس د ر المةئددم والتددي لبددي احتياجا د ور با د  ،والمنتجددات األخددرى
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الت ددي ا س ددتويع لبيت ددا ،ل ددفلد ا ب ددد ل ددا أن رك ددز عل ددم خص ددائو منتجا ددا وأ د د ارها ك نص ددر
جوهرق ي الترو ج لمنتجا ا وليس مواطنة المست لد ودرجة واء لوطن .
 -7ممكددن أن ددود الشددركات المصددن ة للمنتجددات ال فائيددة علددم د ار ددة خصددائو وممي دزات المنتجددات
األجنبيد ددة وام د درائيلية التد ددي بد ددا

د ددي السد ددوق المحليد ددة ،والتد ددي ةقد ددي ا تحسد ددان مد ددن المسد ددت لد

الفلسويني ،وذلد مدن أجد الت در علدم مزاماهدا مدن أجد اا دتفادة من دا عندد صديا ة ا دت ار يجية
صميم المنتجات و وو رها.
 -8ممكددن ال م د علددم بنددي م لمبدددأ المنا سددة الس د ر ة لز ددادة الحصددة السددوقية لمنتجددا م ،مددن خددةل
دمم م للمنتجات لق األ ار وبجودة عالية ضاهي جدودة المنتجدات األجنبيدة ،وذلدد مدن خدةل
اا تفادة من مبدأ الو ورات ااقتصادمة.
ثاني ت ا :توصتتيات خاصتتة للجهتتات الرستتمية (وزارة القتصتتاد ومؤسستتة المواصتتيات والمقتتا(يس واتحتتاد
الصناعات الغذائية):
 -1قياد الم سات الر مية حمةت وعية للمست لد الفلسويني لهمية وج

نحو المنتجات ال فائية

الوطنية و لثير اممجابي علم الوضع ااقتصادق.
 -2ااهتمدداد تقام دة م ددارض دور ددة للمنتجددات ال فائيددة المحليددة ددي ال د ددد مددن المندداطق مددن قب د و ازرة
ااقتصدداد وا حدداد الصددناعات ال فائيددة الفلسددوينية و يرهددا مددن الم سددات الر ددمية ،وذلددد مددن أج د
التد ددفكير الد دددائم للمسد ددت لد المنتجد ددات المحليد ددة وبلصائص د د ا وأهميد ددة فضد دديل ا علد ددم المنتجد ددات
المنا سة.
 -3ممكددن لة حدداد الفلسددويني للصددناعات ال فائيددة أن م مد علددم ضددم كد منشدداة ومنظمددة للصددناعات
ال فائيددة ل ضددو ت  ،وذلددد لكددي كددون مواكبددة لجميددع التوددورات التددي حدددث علددم قوددا الصددناعات
ال فائية.
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 -4التنسدديق بددين اا حدداد ال دداد للصددناعات ال فائيددة وم سددة المواصددفات والم ددا يس ،وذلددد مددن أج د
ال م د علددم حد ددد المواصددفات والم ددا يس لك د مجددال ددي الصددناعات ال فائيددة ومواكبددة التوددورات
والت يرات الحاصلة علم المواصفات والم ا يس الدولية لة تفادة من ا و بني ا.
 -5ممك ددن ااهتم دداد مراقب ددة ج ددودة الص ددناعات ال فائي ددة المحلي ددة م ددن خ ددةل منش دداء ملتبد درات فح ددو
ابتداء من المادة اللاد ووصواً للمنتج الن ائي ،وذلد من خةل وضدع
المنتجات ي جميع مراحل ا
ً
م ا ير لأ فمة المصدرة والمستوردة.
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الفنية ،مركز حد و الصناعة ،زة ،لسوين.
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 " فاق نمو قطاع الصناعات الغذائية في فلستطين دراستات حالتة: )2007( . د، م دداد، ك، قفة.6
، مجل ددة الجام ددة ام ددةمية لس ددلة الد ار ددات امنس ددانية،" الصتتتناعات الغذائيتتتة فتتتي قطتتتاع غتتتزة
.2007/5/19، لسوين، زة،الجام ة ام ةمية
 " د ار د ددة ا جاه د ددات المس د ددت لد الج ازئ د ددرق نح د ددو عةم د ددة:)2015( . ش، براهيم د ددي،

، مجاه د دددق.7

.2015 ،1  ال دد، مجلة الردة م تصادات األعمال،الم سة الوطنية لة صاات املكترونية
 " ال وامل المؤثرة في النزعة الستهلكية عنتد المستتهلك:)2013( مجلة د ار ات محا بة وماليدة.8
. ال راق، الفص ال اني23  ال دد، المجلد ال امن."ال راقي

: المراجع باللغة اإلنجليزية
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

136

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
، راد هللا، ر ددر لسددلة المس ددوح ااقتص ددادمة:)2013( . الج دداز المرك ددزق لإلحصدداء الفلس ددويني.1
.لسوين
، ارد هللا، ر ددر لسددلة المس ددوح ااقتص ددادمة:)2014( . الج دداز المرك ددزق لإلحصدداء الفلس ددويني.2
.لسوين
، راد هللا، ر ددر لسددلة المس ددوح ااقتص ددادمة:)2015( . الج دداز المرك ددزق لإلحصدداء الفلس ددويني.3
.لسوين
، راد هللا، ر ددر لسددلة المس ددوح ااقتص ددادمة:)2016( . الج دداز المرك ددزق لإلحصدداء الفلس ددويني.4
.لسوين

137

 .5الج دداز المرك ددزق لإلحصدداء الفلس ددويني :)2017( .ر ددر لسددلة المس ددوح ااقتص ددادمة ،راد هللا،
لسوين.
 .6الج از المركدزق لإلحصداء الفلسدويني :)2017( .قاعددة بياندات الت دداد ال داد للسدكان والمسداكن
والمنشات ،راد هللا ،لسوين(.بيانات ير منشورة).
 .7م ددد أ ح دداث السيا ددات ااقتص ددادمة (م ددا ) : )2004(.مراج ددة ن دم ددة لمش ددرو ق ددانون حمام ددة
المست لد الفلسويني ،راد هللا ،لسوين.
 .8م دددد أ حد دداث السيا د ددات ااقتصد ددادمة الفلسد ددويني (مدددا ) : )2013( .واقد ددع حمامدددة المسد ددت لد
الفلسويني ي قوا األ فمة ،راد هللا ،لسوين.
 .10وكالددة األنبدداء والم لومددات الفلسددوينية "و ددا" " :)2016(.حركددة م اط ددة م درائي  ،BOSدداحة
أخرى للم اومة لم ز دان" ،لسوين.
 مواقع اإلنترنت:
 -1موقع م حاد الصناعات ال فائية ":)2018( .أهم الصناعات ال فائية الفلسدوينية" ،لسدوين ( ،دار خ
ز ارة الموقع .)2019/1/21
http://pfiu.org/ar/who-are-we/main-pal-industries
 -2موق ددع م ددد أ ح دداث السيا ددات ااقتص ددادمة – م ددا  ،)2018(. -لس ددوين ( ،ددار خ ز ددارة الموق ددع
.)2018/11/15
http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=890776
 -3موقددع دنيددا الددوطن " :)2019(.امحصدداء لمنا ددبة ددود المس دت لد الفلسددويني ،الو دداد شددك ثلددو
منفد د د د د د د د د دداق المسد د د د د د د د د ددت لد" ،راد هللا  ،لسد د د د د د د د د ددوين ( ،د د د د د د د د د ددار خ ز د د د د د د د د د ددارة الموقد د د د د د د د د ددع .)2019/2/5
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/03/15/1225590.html
138

-2013( لسلة المسوح ااقتصادمة للسنوات،2019، موقع الج از المركزق لإلحصاء الفلسويني-4
)2019/4/9 ،) ( ار خ الز ارة2017
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.2015 ،  موقع 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

.)2018/3/1  ( ار خ ز ارة الموقع،" موقع وكالة األنباء والم لومات الفلسوينية "و ا-6
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=6wi1o3a695414509251a6wi1o3
.)2019/3/1  ( ار خ ز ارة الموقع،"9000 " ا زو:  وكيبيدما-7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88_9000

139

الملحق

140

ملحق( :)1.3عدد األ ر ومتو آ حجم األ رة ي مد نة بيت لحم.
عدد اوسر ومتوسط حجم اوسرة في بيت لحم حسب التجمع ال ام2017 ،
متوسط حجم اوسرة

عدد اوسر

التجمع

5.6

207

5.1

1122

5.3

207

5.1

16

5.6

47

4.9

81

4.9

2422

4.7

2676

4.7

875

5.1

2807

5.1

212

5.1

209

5.4

97

5.8

228

4.8

551

ب ر عونة

4.0

347

َبترير
بيت َ ْ َمر
بيت َجاا

4.5

1028

5.0

315

3.8

3328

بيت احور

3.8

3414

بيت َ َّجار

5.2

2572

4.2

6386

5.2

1670

5.5

26

5.2

1400

ونة
أ ُُّد َ ْل ُم َ

طا
ْمر َ

الج ْب َ ة
َ

الحَّدادمَّة
َ
الحْل ود
َ

اللاس
َ

اللضر
َ

وحة
ْ
الد َ

الش َو ْاوَرة
َ
ال ُ َب ْيدمَّة

الف َرْ دمس
ُ

ص َرة
الم ْ َ
َ
الم ْنشيَّة
َ

المنريا
َ

الوَل َجة
َ

بيت َل ْحم
ُُ و

جب الف ب

جنا ا َّ
(بد لوح)
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الش ْم َ ة
ورة َ
ْج َ
ُحو َ ان

خ ْربة الد ر
خ ْرب ْة ُُ و
َخرل ْة البلوط
الحَّد ْاد
َخرلة َ

وزة
َخرل ْة الُل َ
َّ
الن ْ َمان
َخلة ُ

خلة حمامة

َخرل ْة َ َك ْارَا
عف َانة
َخرل ْة َ

دار صةح
َزْعتَ َرة

الرها ْ دة
َع َر ْك َ
يسان
ك َ
الد َه ْي َشة
ُم َلي َّْم ُ
ُم َلي َّْم ال َ َّزة

ُم َلي َّْم عا َدة
َم َراح َرَباح
مراح م ةَّ
ََ
َ
َن َّحالين

وب َرْ ض َ ة
ه ْن َد َازة ُ
يو
وادق الن ْ
وادق امحيميد

وادق َرَّحال

وادق ُ وكين
المجموع

5.1

344

4.6

1519

5.1

392

5.0

26

4.3

17

4.7

106

4.8

133

4.4

25

4.5

353

4.5

31

3.1

19

4.5

1004

5.0

1543

5.3

382

5.6

97

4.6

1873

4.6

329

4.6

609

6.1

277

5.8

183

4.9

1751

5.0

1496

5.5

180

5.4

27

4.7

385

4.4
249.7

302
45646
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ملحق رقم( :)2.3ر الة طلب حكيم أداة الد ار ة (اا تبانة)
سم هللا الرحمن الرحيم
جام ة ال د
عمادة الد ار ات ال ليا
برنامج الماجستير ي بناء الم سات و نمية الموارد البشر ة

حضرة الدكتور.............................المحترد.

تحية طيبة وب د ،،،
ود الباح ة تعداد د ار ة نوان "اتجاهات المستهلك اليلسطيني نحو المنتأ المحلي فتي الصتناعات
الغذائية وتأثيرها على ق ارر الشراء" ،وذلد ا تكمااً لمتولبات الحصول علم درجة الماجستير ي بنداء
الم سددات و نميددة الم دوارد البشددر ة ،أرجددو التكددرد بتحكدديم ا ددتبانة الد ار ددة لمددا ع دددنا دديكم مددن خب درة
وم ر ة علمية ي البحوث ال لمية.
وتيضلوا بقبول فائق الحترام والتقد(ر والشكر على المساعدة

إشراف الدكتور :عزمي اوطرش
إعداد الطالبة :روان الهريمي
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ملحق( :)3.3سماء عضاء لجنة تحكيم داة الدراسة (الستبانة)
 الدددكتور اب دراهيم عددوض مددد ر م ددد المي دزة التنا سددية لجام ددة ال ددد  ،عضددو هي ددة دددر س ،ا ددتاذ
مشارك ي جام ة ال د .
 الدكتور أحمد حرز هللا عضو هي ة در س ،ا تاذ مساعد ي جام ة ال د .
 الدكتور و
 الدكتور

أبو ارة عميد كلية ال لود امدار ة وااقتصادمة ي جام ة ال د

المفتوحة.

دق الكرنز ،أمين عاد مجلس األمناء ،مستشار رئيس الجام ة ،أ تاذ مساعد ،جام ة

ال د .
 الدكتورة لوى البر وثي عضو هي ة در س ،ا تاذ مساعد ي جام ة ال د .
 الدكتور نضال درو ش عضو هي ة در س ،ا تاذ مساعد ي جام ة ال د .
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ملحق رقم( :)4.3اا تبانة (أداة الد ار ة)
سم هللا الرحمن الرحيم
جام ة ال د
عمادة الد ار ات ال ليا
برنامج الماجستير ي بناء الم سات و نمية الموارد البشر ة
األخوة المحترمين /األخوات المحترمات
حية طيبة وب د ،،،
ود الباح ة تعداد د ار ة نوان "اتجاهات المستهلك اليلسطيني نحو المنتأ المحلي فتي الصتناعات
الغذائية وتأثيرها على ق ارر الشراء ،وذلد ا تكمااً لمتولبات الحصول علم درجدة الماجسدتير دي بنداء
الم سات و نمية الموارد البشر ة .
رجم من حضر كم قراءة رات اا تبانة المر ة واختيار امجا ة التي كس الواقع الف لدي ،علمداً دلن
البيانددات التددي دديتم الحصدول علي ددا مددن خددةل هددف اا ددتبانة دديتم الت امد م ددا سددر ة امددة ،و دديتم
ا تلدام ا أل راض البحو ال لمي .
هاكرة لكم ُحسن الت اون
الدكتور المشر :د.عزمي األطرش
مةحظة :نود معةمكم لن هف ام تبانة تلخف من وقتكم  12دقي ة ر باً.

الباح ة
روان ال ر مي
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القسم اوول :الرجاء وضع علمة (✓) و ( )Xفي مربع اإلجابة التي تختارها.
الجنس  :ذكر

أن م

ال مر :أق من  30نة

 39 - 30نة

 59 – 50نة

 49- 40نة

 60نة لك ر

الم ه ال لمي  :ابتدائي لق

معدادق

الدخ  :اق من  1500هيك
 4499 - 3500هيك

جام ي

 2499 - 1500هيك
 4500هيك

طبي ة ال م الحالي :موظ /ة

طالب/ة

ربة بيت
أخرى

ا اعم
قر ة

 3499 – 2500هيك

اك ر

عام /ة

صاحب عم أو م نة حرة
مكان امقامة  :مد نة

ثانوق

د ار ات عليا

مليم

القسم الثاني :اتجاهات المستتهلك اليلستطيني نحتو المنتتأ المحلتي فتي الصتناعات الغذائيتة وتأثيرهتا

على قرار الشراء.

رجددم ق دراءة الف درات األ يددة نامددة وامجا ددة عن ددا بوضددع مهددارة (✓) حددول رمددز امجا ددة التددي ارهددا
 /ر ن ا منا بة .
المحور اوول  :ال وامل القتصادية ((تأثر قرار المستهلك اليلسطيني الشرائي بالمتغيرات القتصادية).
الرقم

العبارة

1

ارتفاع مستوى الدخل يؤثر على توجه المستهلك نحو المنتجات
الغذائية المحلية.
ارتفاع مستوى الدخل يزيد من كم السلع والمنتجات المحلية
التي يقرر المستهلك الحصول عليها .
ارتفاع مستوى الدخل يؤثر في نوعية السلع والمنتجات المحلية
التي يقرر المستهلك الحصول عليها.
يتم استهالك الفائض من الدخل في شراء المنتجات الغذائية
المحلية.
انخفاض الضرائب المفروضة من قبل الدولة على بعض

2
3
4
5

بدرجة
كبيرة
جدا
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بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جدا

المنتجات الغذائية المحلية يزيد من توجه المستهلك للمنتج
الوطني.
اإلعفاءات التي تقدمها الدولة على بعض أنواع السلع
والمنتجات الغذائية المحلية تؤدي إلى توجه المستهلك نحو
المنتج الوطني .
يزداد توجه المستهلك نحو المنتج الوطني بانخفاض مستويات
أسعارها مقارنة بالمنتجات األجنبية.
يزداد توجه المستهلك للمنتجات الغذائية المحلية في األسر ذات
العدد الكبير.
إن توفر المنتجات المحلية يجعل المستهلك يتوجه نحو
استهالكها.

6
7
8
9

المحور الثاني :العوامل السيكولوجية والذهنية (تتوفر المنتجات الغذائية المحلية وتتالءم مع احتياجات
المستهلك الفلسطيني).
الرقم

العبارة

1

يرتبط قراري الشرائي للمنتجات المحلية بتقديري لقيمة السلعة
وجودتها.
أرى أن المنتجات المحلية تتميز بالتنوع و تلبي احتياجاتي
ورغباتي.
تمكنت الصناعات الغذائية المحلية من توفير البدائل المحلية
للمنتجات األجنبية.
أعتقد أن المنتجات الغذائية المحلية تصنع وفقا ً الحتياجات
ومتطلبات المستهلك .
أرى ان المنتجات المحلية أكثر تحقيق لحاجاتي ورغباتي من
المنتجات األجنبية.
يرتبط قرار شرائي للمنتجات المحلية بدرجة معرفتي وتجربتي
لها.
أرى أن المنتجات المحلية تراعي متطلباتي وتوقعاتي أكثر مما
يدفعني لشرائها وتفضيلها على المنتجات األجنبية.
أمتلك صورة إيجابية عن المنتجات المحلية.
االنطباعات اإليجابية لألصدقاء وأفراد العائلة تؤثر على سلوكي
الشرائي للمنتجات المحلية إيجابياً.
ال أمتلك صورة إيجابية عن المنتجات األجنبية ،مما ال يشجعني
على شرائها.
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بدرجة
كبيرة
جدا

بدرجة بدرجة
كبيرة متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جدا

المحور الثالث :جودة المنتج التنافسية ( تتوفر المنتجات الغذائية الوطنية بجودة عالية وبمزيج تسويقي
مالئم).
الرقم

العبارة

1

أهتم بجودة المنتجات المحلية التي أحتاجها وذلك من خالل
عملية البحث عن أفضل سلعة من حيث الجودة .
ال أرى فروقا ً كبيرة في الجودة بين المنتج المحلي والمستورد
مما يدفعني الختيار المنتج المحلي دائماً.
لست بحاجة ألن أقوم بعمل مقارنات من حيث الجودة بين السلع
المحلية واألجنبية قبل عملية الشراء لتأكدي من جودة المنتج
الوطني.
أثق بشهادة الجودة الممنوحة للمنتج الوطني.
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بدرجة بدرجة بدرجة
كبيرة كبيرة متوسطة
جدا
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بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جدا

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

أفضل شراء السلع الغذائية المنتجة محليا ً ألنها حاصلة على
شهادة الجودة المحلية ومراقبة جيداً.
أفضل شراء السلع الغذائية المنتجة محليا ً ألنها حاصلة على
شهادة الجودة العالمية.
النوعية والجودة هي المعيار األساسي الختياري للمنتجات
المحلية وهي متحققة فعالً.
أعتبر أن المنتجات والسلع المحلية لديها مظهر وتصميم أفضل
من المنتجات األجنبية.
أثق بتاريخ بداية ونهاية صالحية السلع المحلية المكتوب على
العبوة.
أفضل استهالك السلع المحلية حتى لو كان سعرها أعلى من
مثيالتها من المنتجات األجنبية.
أرى أن المنتجات المحلية أكثر توفر في السوق وهذا ما يدفعني
التخاذ قرار شرائها وتفضيلها.
صاحب المتجر يروج للمنتجات المحلية ويحاول إقناعي بشرائها
لثقته بها.
أشتري المنتجات المحلية لالستفادة من جوائزها والهدايا
والكوبونات التي تقدمها.
إقامة المعارض التي يتم فيها إبراز مزايا السلع والمنتجات
المحلية المنتجة تؤثر بشكل إيجابي على قرار شرائي.

المحور الرابع  :قرار شراء المستهلك الفلسطيني للمنتجات المحلية.
الرقم

العبارة

1

الدافع الوطني هو العامل المؤثر في قرار شراء المنتجات
المحلية.
أشتري السلع المحلية لمحاربة ومقاطعة البضائع اإلسرائيلية.
شرائي للمنتج المحلي يمثل شكل من أشكال مقاومة االحتالل.
والئي للمنتجات الغذائية المحلية ثابت وسأستمر في تعاملي معها
واتخاذ قرار شرائها.
أقوم بشراء المنتجات المحلية ألنني أثق بأنها ستلبي احتياجاتي.
األداء الرقابي على الصناعات الغذائية المحلية يؤثر إيجابيا ً على
قرار شراء المنتج المحلي.
أقوم بشراء المنتجات المحلية وذلك نتيجة قيام الشركات
والمنشآت المحلية بالتطوير المستمر لمنتجاتها وسلعها.
أثق بالمنتجات المحلية وأحافظ على والئي لها وذلك نتيجة
مصداقية العالقة بين المنتج والمستهلك.
ال يتأثر قرار الشراء للمنتجات المحلية بالطبقة االجتماعية التي
أنتمي إليها وبما يصدر عن األصدقاء وزمالء العمل.
أقوم بشراء المنتجات الغذائية المحلية ألنني أرى بأنها تتناسب
مع قيم أسرتي واتجاهاتها الفكرية.
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نتائج م ام اار باط بير ون ( )Pearson correlationلمصفو ة ار باط رات قرار الشراء
المتو وات الحسابية واانح ار ات الم يار ة ا جاهات المست لد الفلسويني نحو المنتج
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نتائج اختبار ( )LSDلم ر ة ا جا الدالة ب ا لمت ير مكان ااقامة.
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الفلسويني للمنتجات المحلية زى لمت ير الم ه ال لمي.
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