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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