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  :ثر جودة السلع االستهالكية في طلب المستهلك الفلسطينيأ
 *خضوري – في جامعة فلسطين التقنيةموظ لدى دراسة حالة

 خالد محمد الصويص. د
 ن التنمية وخدمة المجتمعئو أستاذ مشارك، عميد ش

 جامعة فلسطين التقنية

 شروق همشري أوس حسين حمادة سليط بالل مدني يزن قشوع

 الية ومصرفية محوسبطالب علوم م
 جامعة فلسطين التقنية -كلية االقتصاد واألعمال 
 فلسطيندولة 

 :ملخصال

الفلسدطين  مدن وجةددة نودر مددووف   المسددتةلكجدودة السدلع االسددتةالكية فد  طلدب أثددر  معرفدة إلد هددف  هدذا الدراسددة 
حيددت تددم  ،م  االسددتبانة كدد داة دراسددةواسددتخد وتددم اسددتخدام المددنةج الوصددف  التحليلدد ، .خضددور  -جامعددة فلسددطين التقنيددة 
وتدددم اسدددترداد  ،امووف ددد (511) أصدددلمدددن  ،خضدددور  –فددد  جامعدددة فلسدددطين التقنيدددة  امووف ددد( 133)توزيدددع االسدددتبانا  علددد  

وتددم اسددتخدام برنددامج الددرزم ا حصدددائية  ،موزعددة علدد  ثمانيددة مجدداال  ،فقددرة( 53)مددن االسددتبانة تكوندد  و  ،اسددتبانة( 151)
كرونبدا  )منةدا معادلدة  ،وتم استخدام بعد  االختبدارا  ، جراء المعالجا  ا حصائية المناسبة( SPSS) للعلوم االجتماعية

أوةدر   .كما تم استخدام المتوسطا  واالنحرافا  المعيارية لفقرا  االستبانة ،(19.0)إذ بلغ  ،الستخراج معامل الثبا ( ألفا
إذ كلما زاد الطلدب علد  سدلعة  ؛ة يعتبر من المؤشرا  المةّمة عل  الطلبّن عدد المشترين للسلعإ :منةا ،الدراسة عدة نتائج

ن توقعا  المستةلكين حول السلعة يعتبدر مدن العوامدل المةمّدة التد  تدؤثر إكما  ،عل  جودة السلعة ال  فإن ذلك يعط  دلي ،ما
وزيدادة جدودة  ،افودة علد  الجدودةالمحأجدل  مدن ؛الدراسة عل  زيادة الرقابة علد  المنتجدا  أوص و  .ف  الطلب عل  السلعة

مدع  ،المسدتوردة أوزيادة القدرة التنافسية لةذا السلع مدع مثيالتةدا مدن السدلع األجنبيدة أجل  من ،السلع االستةالكية الفلسطينية
منافسددة  للمسددتةلك، وتكددونبحيددت تبقدد  األسددعار مناسددبة بالنسددبة  ،سددلعة مقابددل الحفدداو علدد  األسددعارالضددرورة رفددع جددودة 

 .تةا مع السلع األجنبية والمستوردةلمثيال

 :المقدمة

 ،منددتجالتعمددل علدد  توصددي  منومددا  عديدددة ووةددر   ،تطددور  التحددديا  فدد  إرضدداء العمددالء السددتخدام المنتجددا 
إذ أصدبح   ،ومنومة المواصفا  العالمية ،هذا المنوما  منومة التجارة الدوليةبين وكان من  .وتنويم دورا ف  دول العالم

ممدا أد  إلد   ،مدن خدالل اهتمامةدا بمعدايير الجدودة ،ا نتاجية تةتم بصورة كبيرة بجودة المندتج الدذ  تقدمدل للعمدالءالمنشآ  
 (.5115 ،تبيد )وزاد من متطلبا  السوق وتنوعل  ،تطور أذواق المستةلكين

                                                           
 .5113وُقبل للنشر ف  أبريل  ،5113 فبرايرتم تسلم البحت ف   *
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 ،الفلسدطين  بمعدزل عندلالمسدتةلك فلدم يكدن  – وفد  ا نتداج ،حدو والمتسدارع فد  تكنولوجيدا المعلومدا التطور المالأما 
 ،امن خالل اتفاقيدا  تدم توقيعةدا سدابق   ،والتبعية الت  يفرضةا االحتالل ا سرائيل  عليل ،بالعديد من القيود اولكنل كان محاط  

نددل مددن الصددعب أأ   ،وحددتددل باحتياجددا  الشددعب الفلسددطين  ،االسددتيراد التدد  حجمدد  (1..1)عددام ( أوسددلو)مثددل اتفاقيددة 
عادة التصدير للخارجبالتال  منع االستيراد و و  ،احتياجاتل للتصنيع د عل زياستيراد ما ي  .ا 

د مشدروعا للتطدورا  المتسدارعة لل انودر   ،المستةلك باهتماما  كثيدرة وكافيدة سلوك – امؤخر   – لقد حو   اا نتاجيدة كم 
دد أد  ذلددك إلدد   فقددد –ةلكين وتنوعددل وتطددور أذواق المسددت ،والزديدداد حجددم المنافسددة وتعددددها .لمواجةددة متطلبددا  السددوق اونوع 

خددذ أو  ،وتفسدديرها وكيفيددة اتخدداذ قددرار الشددراء ،وتحليلةددا ،التركيددز أكثددر فدد كثر علدد  دراسددة الكيفيددة التدد  يتصددر  بةددا المسددتةلك
إعطدداء تفسدديرا  أجددل  مددن ؛ممددا زاد مددن االهتمددام بدراسددة سددلوك المسددتةلك ،يددؤثر فدد  العوامددل التدد  تزيددد مددن عمليددة الشددراء

  .(5111 ،وعثمان الصميدع ) .وضع برامج تسويقية للمنتجعل    تساعد إدارة منوما  األعمال وتحليال

 :مشكلة الدراسة
وتوجدل الفلسدطينيين  ،وقلة المنتج الفلسطين  ،الفلسطينية األسواقوالمستورد ف   ،ا سرائيليةوجود العديد من المنتجا  

 5115حيدت بلتد  قيمدة الصدادرا  لمحافودة طدولكرم عدام  ،  الفلسدطينيةالمنتج المستورد يؤثر بشكل كبير ف  المنتجدا إل 
بلدغ  وقدد ،أمريكد دوالر  107113111ما قيمتل نفسل ، بينما بلت  قيمة الواردا  للعام أمريك دوالر  51177111ما قيمتل 

كدان ال بدد للبداحثين ولةدذا  ؛(5115 ،مركدز ا حصداء الفلسدطين )دوالر أمريكد   115503111العجز فد  الميدزان التجدار  
 ،ليسددتنير بددل المنددتج الفلسددطين  ،هددذا المنددتج فدد  طلددب المسددتةلكأثددر  علدد والتعددر   ،جددودة المنددتج الفلسددطين  إوةددارمددن 

 ،ولخلق اقتصاد فلسطين  قادر عل  الحياة  ،الفلسطين  ا جمال وتنوعةا لزيادة الناتج القوم   ،والعمل عل  زيادة منتجاتةم
وجدود منتجدا  وطنيدة ذا   إوةدار إلد  إضدافة ،كذلك الرغبة ف  الدافع الوطن  ،لسطين  مع هذا المنتجمن خالل تعامل الف

 .للتعامل المباشر مع المستةلك الفلسطين  ،ولةذا كان ال بد من هذا الدراسة الميدانية .جودة عالية تضاه  المنتج المستورد

 :أهمية الدراسة
 :اآلت  ت ت  أهمية هذا الدراسة من

 .وخاصة ا سرائيلية منةا ف  األسواق الفلسطينية ،د العديد من المنتجا  المستوردةوجو  -1

 .إلقاء الضوء عل  جودة المنتجا  الفلسطينية -5

 .ة المنتج الفلسطين   إدراك المستةلك الفلسطين  لجودمدالتعر  عل   -5

تحددد  االحدددتالل ال تدددزال ين فلسدددط أنخاصدددة  ،ترسددديل العمدددل علددد  طلدددب المسدددتةلك للمندددتج الفلسدددطين  كناحيدددة قوميدددة -1
 .والمستورد ،وبحاجة للت كيد عل  وجود منتجا  فلسطينية ذا  جودة عالية، تضاه  المنتج ا سرائيل  ،ا سرائيل 

لقلة الدراسا  ف  مجال البحت  ، ن هذا البحت سيساهم ف  إثراء البيانا  والدراسا  المتعلقة ف  مشكلة البحتب اعلم  
 .ف  فلسطين
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 :راسةأهداف الد
 .رغبا  المستةلكينل اومعالجتةا بطرح التوصيا  وفق   ،إوةار التحديا  والعوائق الت  تواجل المنتج الفلسطين  -1
 .وحاجة المستةلك وطلبل لةذا المنتج ،ة للمنتج الفلسطين يجابيبيان الجوانب ا  -2
 .المستةلك ليستفيد من آراء ،للعمل عل  توفيرها للمنتج ،إوةار رغبا  المستةلك الفلسطين  -3
ف  ول وجود العديد من  ،وقياس مد  رغبة المستةلك الفلسطين  للمنتج ،إلقاء الضوء عل  جودة المنتجا  الفلسطينية -4

 .والمستوردة ف  األسواق الفلسطينية ،السلع ا سرائيلية

 :فرضيات الدراسة
 :يتين هماأساسهذا الدراسة عل  فرضيتين  تحتو 

 :اسةللدر  األولىة رئيسالفرضية ال

جدددودة السدددلعة االسدددتةالكية علددد  طلدددب أثدددر  فددد ( α=1913)ئية عندددد مسدددتو  داللدددة إحصددداال توجدددد فدددروق ذا  داللدددة 
 .ا لبع  المتتيرا  الديموغرافيةالمستةلك الفلسطين  تبع  

 :ة الثانيةرئيسالفرضية ال

 .ةالكية وطلب المستةلك الفلسطين بين جودة السلع االست( α=1913)ئية عند مستو  داللة إحصاال توجد عالقة ذا  داللة 

 :الدراسات السابقة
 واقدددع التعددر  علدد وذلددك مددن خدددالل  ،المفددداهيم المتعلقددة بددالجودة وتكاليفةدددا لتوضددي  (4102)دراساااة حمااودة جااا ت 

هميددة ألمددن حيددت مددد  إدراك إدارة هددذا الشددركا   ،فدد  قطدداع غددزة األغذيددة الفلسددطينيةتكددالي  الجددودة فدد  شددركا  صددناعة 
إذ تدم اسدتخدام  .ومدد  اهتمدامةم بد نواع هدذا التكدالي  ومسدبباتةا ،ومد  تطبيق أنومة تكالي  الجودة ،كالي  الجودةقياس ت

وتم  ،شركة صناعة أغذيل( 53)وتوزيعةا عل  مجتمع الدراسة البالغ عددها  استبانةوتم تصميم  ،األسلوب الوصف  التحليل 
خلصدد  الدراسددة  .واسددتخدام االختبددارا  ا حصددائية المناسددبة ،ا حصددائ ( SPSS) تحليددل النتددائج األوليددة باسددتخدام برنددامج

لجميدع ا بعداد %( 70913)بلتد   كبيدرة،إل  وجود إدراك لد  الشركا  الصناعية الفلسطينية ألهمية تكدالي  الجدودة بدرجدة 
%( 71910)بلت   ،ودة بدرجة كبيرةتطبق إدارا  الشركا  الصناعية الفلسطينية نوام تكالي  الجو  .األربعة لتكالي  الجودة

وتةدددتم إدارا  الشدددركا  الصدددناعية الفلسدددطينية بسياسدددا  تخفدددي  تكدددالي  الجدددودة  ،لجميدددع ا بعددداد األربعدددة لتكدددالي  الجدددودة
 .بعاد األربعة لتكالي  الجودةلجميع األ%( 71951)بلت   ،بدرجة كبيرة

 وذلدددك ،المندددتج ةجدددود إدراكدددا  فددد   لكتروندددن ا ا عدددالأثدددر  بتحليدددل (4100)وآخااارون  ،دراساااة أباااو خرماااةوقامااات 
وذلدك بةدد  زيدادة الجدودة  ؛(نترند ا )عدن طريدق  ،للوصول إل  فةم أفضل لكيفية إدراك العمالء لجودة السلع المعلدن عنةدا

مفددردة مددن مسددتخدم  الشددبكة ( 111)قددد تكددون مجتمددع الدراسددة مددن و  . لكترونددالمدركددة عددن السددلع الودداهرة فدد  ا عددالن ا 
تحليدددل االنحددددار الخطددد  )اسدددتخدم منةدددا تحليدددل ا حصددداء االسدددتدالل   اسدددتبانةوتدددم توزيدددع  ،لعنكبوتيدددة داخدددل دولدددة فلسدددطينا
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ومعددامال  االرتبدداط  ،الحرجددة (T) وتحليددل االنحدددار الخطدد  البسدديط الحتسدداب قدديم ،الحرجددة (F) المتعدددد الحتسدداب قدديم
مددن خددالل الرجددوع إلدد  ( تاريخيددة)كمددا تددم اللجددوء إلدد  بيانددا  ثانويدة ،(دومعامددل االرتبدداط المتعدد ،ومعامددل التحديددد ،(بيرسدون)

 ا عددالنلنددوع  امعنوي دد ان هندداك تدد ثير  أ ،ومددن أهددم النتددائج التدد  توصددل  إليةددا الدراسددة .الكتددب التدد  تتندداول موضددوع الدراسددة
ف  الجدودة المدركدة للسدلع التد   ،عليةا ا عالنوطبيعة المواقع الت  يوةر  ،ومدة عرضل ،وخصائصل ومحتواا ، لكترونا 

 .تعز  لمدة العر  ، لكترونا  ا عالنا  الجودة للمنتجا  الواهرة ف  إدراكف   اهناك تباين   كما إن ،ا عالنتوةر ف  

 مددع المنتجددا  ةمقارندد ،المزايددا التنافسددية للمنتجددا  الزراعيددة الفلسددطينية (4101)وآخاارين  ،دراسااة ضااميديوأوضااحت 
 ،سياسدا  التسدعير، والتتليد )دور متتيدرا  الدراسدة  التعر  عل هدف  إل  و  ،معايير المستةلك الفلسطين ل االمستوردة وفق  
إذ تكدون مجتمدع الدراسدة  ،فد  تحقيدق الميدزة التنافسدية للمنتجدا  الزراعيدة الفلسدطينية (والصور الذهنية للمندتج ،وجودة المنتج

تدم توزيعةدا علد   ،مفدردة( 131)عل  عينل بلتد   استبانةوتم توزيع  .نابلس ةمن األسر المستةلكة لمنتجا  األلبان ف  مدين
؛ إذ تدددم اسدددتخدام األسدددلوب (SPSS) باسدددتخدام برندددامج سدددتبانةوتدددم تحليدددل البياندددا  الناتجدددة عدددن اال ،األسدددر بشدددكل عشدددوائ 

مدددن المراجدددع  ةندددا  تاريخيدددكمدددا تدددم اسدددتخدام بيا ،ا  المعياريدددةنحرافدددا حصدددائ  الوصدددف  لتحديدددد المتوسدددطا  الحسدددابية واال
وخلصدد  هددذا الدراسددة إلدد  أن المنددتج المسددتورد أفضددل مددن المنددتج  .والمنشددورا  والكتددب التدد  تناولدد  موضددوع هددذا الدراسددة

ن المندتج المحلد  أرخدن مدن أو  ،والسدعرا  الحراريدة والجدودة ،والمدواد الخدام ،والصدالحية ،من حيت طرق التصدنيع ،المحل 
ن القدددائمين علدد  تسدددعير المنتجدددا  المحليددة يراعدددون األوضددداع أو  أرخدددن،المددواد الخدددام فددد  فلسددطين ن المنددتج المسدددتورد؛ أل

 ،وتوضددي  القيمددة التذائيددة عليددل ،ن غددال  المنددتج المسددتورد أفضددل مددن حيددت الشددكلأو  ،االقتصددادية للمسددتةلك الفلسددطين 
 ،ومن النتائج الت  توصل  لةا هذا الدراسدة . با ضافة إل  أن التتلي  الصح  لأللبان المستوردة أفضل من المنتج المحل

نةدم يفضدلون أو  ،ن المسدتةلكين يةتمدون بالسدمعة الطيبدة للمندتجأو  ،أن االنطباع األول عن المنتج يؤثر ف  قرار شدراء األلبدان
فير المنددتج نددل يمكددن تددو أو  ،ةتنافسددي ةممددا يحقددق ميددز  ،قددلأن تكلفددة المنددتج المحلدد  أو  ،المنددتج المحلدد  لدددعم الصددناعة الوطنيددة

 .تنافسيل لل ةن بيع المنتج المستورد بسعر المحل  يؤد  إل  تحقيق ميز أو  ،قصر من المنافسينأالمحل  بزمن 

 ؛الوطنيدة ل  أسباب عزو  المستةلك الفلسطين  النةائ  عن المشدروبا علتعر  ل (4101)دراسة عثمان ثم جا ت 
وقد تدم اسدتخدام  ،من طلبة جامعة النجاح الوطنية( 13)ة الدراسة من تكون  عينو  .إذ تم استخدام المنةج الوصف  التحليل 

وبلدغ معامددل  ،علد  عددد مددن المحكمدين سددتبانةوقدد عرضد  اال .محداور أربعددةووزعد  علد   ،ةفقددر ( 17)تكوند  مدن  اسدتبانة
كين عدن المندتج ن ارتفاع جودة المشروبا  غير الوطنيدة يدؤد  إلد  عدزو  المسدتةلأتوصل  الدراسة إل  و  .%(30)الثبا  
 .ن عدم تقديم هدايا يؤد  إل  عزو  المستةلك عن المنتج الوطن أو  ،الوطن 

مقارنة  ،ل  العوامل المؤثرة ف  اختيار المستةلك للسلع األجنبيةع للتعر  (4101)والخطيب  ،دراسة بريككما جا ت 
لقيداس العوامدل المدؤثرة فد  اختيدار  اسدتبانةم  واسدتخد ،وطالبدة اطالب د( 313)تكوند  عيندة الدراسدة مدن و  .مع السلع المحليدة

  (SPSS)واسددتخدم برنددامج ،تددم تقسدديم االسددتبانة إلدد  سدبعة مجدداال و  .مقارنددة مددع السددلع المحليددة ،المسدتةلك للسددلع األجنبيددة
 ،بالدراسدة لتحليل البياندا  الخاصدة ( )واستخدام اختبار  ،(معامل التباين األحاد )وتم إيجاد  ،للتحليل ا حصائ  للبيانا 

فةدو معامدل ثبدا  جيدد  ،%(3195)بلغ معامل الثبا  لةذا الدراسة وقد  .ا  المعيارية لفقرا  االستبانةنحرافوالمتوسطا  واال
 ،ضددرورة اهتمددام المنتجددين المحليددين بدد مور الجددودة للتددال  ،كددان مددن أهددم توصدديا  الدراسددة .غرا  البحددت العلمدد  يفدد  بدد

لمددا لةددا مددن  ،إضددافة إلدد  االهتمددام بميددزة الضددمان للسددلع المحليددة ،نافسددة مددع السددلع األجنبيددةالمأجددل  والمالءمددة واألداء مددن
 .أهيمل لمصداقية السلع
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جودة  وهدف  هذا الدراسة إل  الت كيد عل  .الخدما  وأثرها ف  رضا العمالء جودة (4112)عنان  دراسة بووحددت 
ضافة تحليدل للعالقدة الموجدودة بدين جدودة  ،فتاح عل  السوق العالم ف  ول االن ،الخدمة المقدمة كمصدر للميزة التنافسية وا 

رضدداء العمددالء، و الخدمددة أجددل  مددن ،كمددا تناولدد  الدراسددة طددرق قيدداس رضددا العميددل عددن الخدددما  التدد  تقدددمةا المؤسسددا  .ا 
عمليدة  مسداهمةيدل مدد  وتحل ،وتدم اسدتخدام الدراسدة الميدانيدة فد  هدذا الدراسدة .إيجاد أساليب كفيلة لتحسين جودة الخددما 

مدن خدالل  ،وكان مدن نتدائج الدراسدة أن تقيديم العمدالء لجدودة الخددما  .تقييم جودة الخدما  الت  تحقق الرضا لد  العمالء
 .جودة الخدمةو تعمل عل  تحقيق رضا العميل  ،خرالمؤشرا  الخاصة بالتقييم من عميل آل

فلسددطين،  يددل التدد  ال تددزال تواجددل قطدداع الصددناعا  التذائيددة فدد العوائددق والعراق (4112)ومقااداد  ،دراسااة قفااة وبّيندد 
المنتجدا  مما يمكنةدا مدن منافسدة  ،المؤدية إل  تعزيز وتطوير جودة المنتجا  التذائية الفلسطينية وتطويرها الطرائق ومعرفة

تكددون  .لصددناعةوكددذلك العمددل علدد  وضددع سياسددا  وتوصدديا  للتتلددب علدد  مشددكال  هددذا ا ،والتصدددير للخددارج ،المسددتوردة
( 351)البدالغ عدددها  ةوالمشروبا  فد  قطداع غدز  ،  العاملة ف  صناعة المنتجا  التذائيةآمجتمع الدراسة من جميع المنش

( 153)وتددم اسددترداد  ،غددزةموزعددة علدد  جميددع محافوددا   ،ة منشدد( 130)وبلتدد  عينددة الدراسددة  ،(5111)منشدداة حتدد  نةايددة 
كاند  أهدم النتدائج و  .اان  ياسدتب( 151)الداخلدة فد  التحليدل   االسدتبياناوبالتال  بلدغ عددد  ،استبانة( 11)وتم استبعاد  استبانة،

 ،فد  مسددتويا  التددريب والتعلدديم لأليددد  العاملدة فدد  قطداع الصددناعا  التذائيددة ان هندداك ضددعف  أهد   ،التد  تددم التوصدل إليةددا
واالعتمداد  ،وعددم االسدتتالل الكامدل للطاقدة ا نتاجيدة ،ف  الحصول علد  المدواد الخدام( إسرائيل)واالعتماد بشكل كبير عل  

وضدع  مسددتويا  الجدودة وضددع   ،غددزةوتسدويق معودم ا نتدداج داخدل السددوق فد  قطداع  ،علد  التمويدل الددذات  بشدكل كبيددر
  وكثدددرة ا جدددراءا  األمنيدددة علددد ،(ا سدددرائيلية)ن السياسدددا  أو  .دور وزارة االقتصددداد الدددوطن  الفلسدددطين  فددد  دعدددم المنتجدددين

ومن النتائج الت  توصل   .المعابر أد  إل  ضع  القدرة عل  تصدير المنتجا  التذائية الفلسطينية إل  األسواق الخارجية
 ،تحتددل المرتبددة األولدد  فدد  درجددا  المنافسددة غددزةإليةددا الدراسددة كددذلك أن المنافسددة الداخليددة بددين المصددانع التذائيددة فدد  قطدداع 

 .والسعودية ،واألردنية ،والتركية ،والمصرية ،ليةا المنافسة الخارجية من السلع ا سرائيليةتثم  ،ليةا منتجا  الضفة التربيةت

 :الطريقة واإلجرا ات
وا جدددراءا   ،وشدددرح الخطدددوا  ،والعينددة ،وا جددراءا  التددد  اتبعةدددا البددداحثون فدد  تحديدددد مجتمدددع الدراسدددة ،ا للطدددرقتضددمن وصدددف  ت

وا شددارة  ،ومتتيراتةددا ،وشددرح مخطددط تصددميم الدراسددة ،م إجددراءا  صدددق أداة الدراسددة وثباتةدداثدد ،ووصددفةا ،العمليددة فدد  بندداء أداة الدراسددة
 .جودة السلعة االستةالكية ف  طلب المستةلك الفلسطين أثر  إل  أنواع االختبارا  ا حصائية الت  استخدم  ف  دراسة

 :مجتمع الدراسة
البحدت  إعددادخدالل فتدرة  طدولكرم –خضدور   –التقنيدة  الدراسة من جميع العداملين فد  جامعدة فلسدطين تشكل مجتمع
 (.5113-5111) األكاديم من العام  األولللفصل الدراس  

 :عينة الدراسة
مددن مجتمددع %( 31)نسددبة ، أ  العدداملين إجمددال مددن ( 133)بلددغ حجددم عينددة الدراسددة التدد  تددم توزيددع االسددتبانة عليةددا 

الباحثون عندد اختيدار العيندة التوزيدع   راع .استبانة( 151)وقد تم استرداد  ،اشخص  ( 511)إذ كان مجتمع الدراسة  ،الدراسة
والددددخل  ،وطبيعددة العمددل ،والمؤهددل العلمددد  ،والجددنس ،وحسددب سددنوا  الخبدددرة ،وأكددداديميين ،إداريددينمددن  ،علدد  الفئددا  كافدددة
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تددم اختيددار العينددة باسددتخدام  بحيددت ،بحيددت كاندد  موزعددة علدد  الفئددا  كافددة وتحقددق الةددد  ،والحالددة االجتماعيددة ،(بالشدديقل)
 .والجدول اآلت  يص  عينة الدراسة بناء عل  متتيراتةا المستقلة  .أسلوب العينة القصدية

 (1)جدول 
 األساسيةتوزيع عينة الدراسة بنا  على متغيراتها 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 سنوات الخبرة

 1193 35 سنوا ( 3)قل من أ
3-. 53 5193 
11-11 13 1193 
13-51 13 1593 
 1595 10 (51)من  أكثر

 01101 031 المجموع

 الجنس
 0593 35 ذكر
 5095 17 أنث 

 01101 031 المجموع

 المؤهل العلمي

 5191 50 دبلوم فما دون
 5595 15 بكالوريوس
 5191 .5 ماجستير
 1797 55 دكتوراا
 01101 031 المجموع

 طبيعة العمل
 3595 03 دار إ

 1797 05 أكاديم 
 01101 031 المجموع

 الدخل بالشيقل

 5193 57 (511)من أقل 
5111-1111 31 5.95 
1111-0111 51 5591 
0111-3111 17 1591 

 593 3 (3111)من  أكثر
 011 031 المجموع

 الحالة االجتماعية
 5797 50 غير ذلك
 7595 1. متزوج
 011 031 المجموع

 :أداة الدراسة
 ،جدودة السدلعة االسدتةالكية فد  طلدب المسدتةلك الفلسدطين أثدر  أجدل دراسدة من ،خاصة استبانة بتصميم قام الباحثون

 :هما ،وقد اشتمل  أداة الدراسة عل  جزأين أساسيين

 .والحالة االجتماعية ،لقّدخل بالشيال ،وطبيعة العمل ،والمؤهل العلم  ،والجنس ،البيانا  الشخصية الت  تتعلق بسنوا  الخبرة -أوالا 

 .فقرة  ( 53)تكون هذا الجزء من جميع فقرا  االستبانة البالغ عددها  -اثانيا 
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 :معامل ثبات االستبانة
وثبدا  أداة الدراسدة التد    .الدقة ف  تقدير العالمة الحقيقية للفرد عل  السمة الت  يقيسةا االختبار :يعر  الثبا  ب نل

علددد  جميدددع فقدددرا  ( 19.5)وقدددد كانددد  ( كرونبدددا  ألفدددا)هددد  حسدددب معامدددل الثبدددا  باسدددتخدام معادلدددة  ،اسدددتخدمةا الباحدددت
 ةول التالياونتائج الجد .وألغرا  الدراسة ،وهو مناسب للتحليل ا حصائ  ،(19.0)=وبذلك يكون معامل الثبا   ،االستبانة

 .وقيمة هذا المعامل عند حذ  الفقرةألفا  تبين قيم معامل كرونبا 

 :الجداول المتعلقة باختبار الثبات
 ( 2)رقم جدول 

 يمثل ملخص للحاالت التي تم احتسابها

 % N الحاالت
 115 3095 (Valid) المحسوبة

 13 1593 (Excluded) ةالمستثنا
 031 011 (Total)المجموع 

 ( 3) رقم جدول
 فقرات االستبانة جميعل (ألفا كرونباخ) يوضح قيمة معامل

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.921 38 

 ( 4)رقم جدول 
 (Item-total Statistics)عند الحذف لفقرات االستبانة  (كرونباخ)يوضح قيمة معامل 

 الفقرة
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 
 921. 375. .التتلي  طريقة حيت من جنبيةاأل السلعة عل  المحلية السلعة شراء أفضل

 919. 464. .المطلوبة المنفعة تحقق ألنةا جنبيةاأل السلعة عل  المحلية السلعة شراء أفضل

 917. 589. .الجيدة لمواصفاتةا جنبيةاأل السلعة عل  المحلية السلعة شراء أفضل

 917. 664. .المحلية للسلعة استخدام  عند بالرضا اشعر

 917. 612. .العيوب من خالية ألنةا جنبيةاأل السلعة عل  المحلية السلعة شراء أفضل

 916. 675. .فيةا عالية ثقة لوجود جنبيةاأل السلعة عل  المحلية السلعة شراء أفضل

 917. 639. .السلعة عن المقدمة المعلوما  لمصداقية جنبيةاأل السلعة عل  المحلية السلعة شراء أفضل

 922. 173. .عةلالس عن معلوما  فراتو  حال ف  أسرع يكون للسلعة راءبالش قرار 

 916. 676. .المستوردة السلعة من جودة أكثر المحلية السلعة

 اقبددددل إلدددد  يددددؤد  الفلسددددطينية المواصدددفا  مؤسسددددة لشددددروط المحليددددة السددددلعة مالءمدددة
 919. 456. .المحلية السلعة عل  المستةلك
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 :(Item-Total Statistics)عند الحذف لفقرات االستبانة ( كرونباخ)يمة معامل يوضح ق -(4)رقم جدول تابع 

 الفقرة
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
 920. 383. .جنبيةاأل السلعة عن المستةلك عزو  إل  يؤد  المحلية السلعة جودة ارتفاع
 920. 381. .المحلية السلعة عل  ا قبال إل  تؤد  الفلسطين  نتاجا  عمصان ف  التقنية ا مكانا  قوة
 921. 324. .السلعة عل  المستةلك إقبال إل  يؤد  المحلية السلعة عل  الرقابة زيادة
 920. 341. .العالية المواصفا  ذا  السلع عل  الطلب زيادة إل  يؤد  الفرد دخل زيادة
 920. 382. .دخل  مع تتناسب ألنةا جنبيةاأل السلعة  عل المحلية السلعة شراء أفضل
 920. 413. .كبيرة عليةا العرو  الن جنبيةاأل السلعة عل  المحلية السلعة شراء أفضل
 السدلعة لصدال  المحليدة السدلعة عن عزوفةم إل  تؤد  المستةلكين أذواق بدراسة االهتمام قلة
 921. 233. .جنبيةاأل

 918. 560. .المستةلكين أذواق مع تتناسب بحيت مختلفة بتفضيال  الفلسطين  السوق ف  رةمتواف المحلية السلعة
 المسدددتةلكين تفضددديال  ريدددتتي فددد  اكبيدددر  و  اعالي ددد ادور   يدددةمالعال المحليدددة السدددلعة جدددودة تلعدددب
 919. 446. .المحلية السلعة لصال  وأذواقةم

 وأذواقةدددم المسدددتةلكين تفضددديال  ريددديتت إلددد  المحليدددة السدددلعة عدددن المقدمدددة المعلومدددا  تدددؤد 
 918. 534. .جنبيةاأل عن المحلية السلعة لصال 

 919. 461. .المحلية السلعة عل  ا قبال زيادة إل  يؤد  المحلية السلعة بجودة االهتمام
 919. 541. .المحلية السلعة عل  ا قبال دةازي إل  يؤد  المحلية السلعة عن كافية معلوما  تقديم
 918. 559. .المحلية السلعة عل  ا قبال زيادة إل  يؤد  وغالفةا المحلية السلعة  داءب ماماالهت

 919. 485. .عليةا ا قبال زيادة إل  يؤد  المستةلك احتياجا  مع المحلية السلعة تتناسب
 الطلددب تقليددل إلدد  يددؤد  المسددتةلكين بددين المحليددة السددلعة جددودة حددول العددام الددوع  انخفددا 

 920. 358. .جنبيةاأل لصال  المحلية سلعةال عل 

 921. 218. .المحلية السلعة عل  ا قبال زيادة إل  يؤد  ومواصفاتةا المحلية السلعةب االهتمام
 922. 284. .سعرها انخفا  بسبب جنبيةاأل السلعة  عن كبديل المحلية السلعة شراء أفضل
 917. 635. .جودتةا ارتفاع بسبب نبيةجاأل السلعة عن كبديل المحلية السلعة شراء أفضل
 916. 676. .عالية جودة ذا  المحلية السلع
 919. 464. .مناسبة ب سعار األسواق ف  متوافرةال المحلية البديلة السلع
 920. 370. .مرتفعة ب سعار بكثرة متوافرة جنبيةاأل البديلة السلع

 922. 184. .للمستةلك الشرائ  القرار ف  يؤثر السلعة عناألول  االنطباع
 921. 279. .طيبة بسمعة تتمتع الت  المحلية المشةورة السلع شراء أفضل
 918. 588. .يةنالوط المنتجا  لدعم جنبيةاأل السلعة  عن المحلية السلعة شراء أفضل
 917. 620. .المستةلك لد  إيجاب  اتجاا خلق عل  عمل  المحلية السلع جودة

 918. 519. .جنبيةاأل السلع تجاا تشاؤما أكثر المستةلك يجعل فلسطين ف  اسيةالسي األوضاع ريث ت
 919. 451. .شرائةا ف  قرار  ف  أثر  ا سرائيلية للمنتجا  المقاطعة حملة
 918. 534. .جنبيةاأل السلع تجاا تشاؤما أكثر المستةلك يجعل فلسطين ف  االقتصادية األوضاعت ثير 

 :إجرا ات الدراسة
 :م الباحثون با جراءا  اآلتيةقا

 .ت هيل االستبانة بصورتةا النةائية -1

 .تحديد أفراد عينة الدراسة -5

 .معالجتةاأجل  وبعد جمع االستبانا  الموزعة تم تفريتةا ف  جداول خاصة من ،توزيع االستبانة عل  أفراد عينة الدراسة -5
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 :تصميم الدراسة
 ،لدراسددة العالقددة بددين متتيددرا  الدراسددة وجميددع المعلومددا  ،التحليلدد  باسددتخدام أسددلوب المددنةج الوصددف  قددام البدداحثون

 :بةد  تفسير النتائج وشمل  الدراسة المتتيرا  اآلتية ،واستخدام التحليل ا حصائ  لفحن الفرضيا 

 :المتغيرات المستقلة

 .ولل خمسة مستويا  ،متتير سنوا  الخبرة -1

 .ولل مستويان ،متتير الجنس -5

 .ولل أربعة مستويا  ،م متتير المؤهل العل -5
 .ولل مستويان ،متتير طبيعة العمل -1
 .ولل خمس مستويا  ،متتير الدخل بالشيقل -3

 .ولل أربعة مستويا  ،متتير الحالة االجتماعية -0

 :المتغيرات التابعة

جددددودة السدددلعة االسددددتةالكية فددد  طلددددب المسددددتةلك أثدددر  دراسددددةبتمثلددد  فدددد  االسدددتجابة عددددن فقدددرا  االسددددتبانة المتعلقدددة 
وذلددك باسددتخدام  ،(SPSS)للعلددوم االجتماعيددة  ا حصددائيةاسددتخدم برنددامج الددرزم  ،معالجددة البيانددا  ومددن أجددل .فلسددطين ال

 :المعالجا  اآلتية

 .التكرارا  والنسب المئوية 

 .المتوسطا  الحسابية 

 .للعينا  المستقلة"  "اختبار  

 .األحاد تحليل التباين  

 .الثبا  الستخراج معامل( كرونبا  ألفا)معادلة  

 :نتائج الدراسة
 :التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات اإلحصائية

 لدرزم ا حصدائية للعلدوم االجتمداع علد  برندامج احصدائي ا عن فرضيا  الدراسدة وفحصدةا إ جابةيتناول هذا الجزء ا 

(SPSS)، وفيما ي ت  عر  النتائج الت  توصل  إليةا الدراسة. 

 :نتائج سؤال الدراسة الرئيس

جدودة السدلعة االسدتةالكية فد  أثدر  مدا" :وهو ،عن السؤال الرئيس للدراسة جابةقبل أن نبدأ بالتحليل ا حصائ  نود ا 
 ." الفلسطين ؟طلب المستةلك 
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 – 5)ونتددائج الجددداول  ،والمتوسددطا  الحسددابية كنسددب مئويددة ،عددن هددذا السددؤال حسددب  المتوسددطا  الحسددابية جابددةلإل
 :تبين ذلك (11

  (5)جدول 
 عامل الجودة للغالف والمنفعة والمال مةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على مجال 

الرقم  الرقم
 باالستبانة

 المتوسطات الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 61.25 1.23435 3.0625 .من حيت طريقة التتلي  األجنبيةشراء السلعة المحلية عل  السلعة  أفضل 1 1

 67.188 1.14833 3.3594 .شراء السلعة المحلية عل  السلعة األجنبية لمواصفاتةا الجيدة أفضل 5 5
تحقق المنفعدة  ألنةاشراء السلعة المحلية عل  السلعة األجنبية  أفضل 5 5

 73.846 1.10563 3.6923 .المطلوبة

 
 67.488 0.93641 3.3744 المجال الكلي 

شراء السلعة المحلية عل  السلعة  العاملين ف  الجامعة يفضلونمن  (%7593) أن( 3)ج جدول يتض  من خالل نتائ
شدراء  من العاملين فد  الجامعدة يفضدلون%( 0195)ن إل  أالنتائج  أشار ف  حين  ،نةا تحقق المنفعة المطلوبةأل ؛األجنبية

مددن العدداملين فدد  الجامعددة %( 0795) أنن نجددد فدد  حددي ،مددن حيددت طريقددة التتليدد  ،األجنبيددةالسددلعة المحليددة علدد  السددلعة 
مدن %( 0793) أشدارو  ،بشدكل عدام .لمواصدفاتةا الجيددة األجنبيدةشراء السلعة المحلية علد  السدلعة  يفضلون أنةم إل  أشاروا

 .جودة التال  والمنفعة والمالءمة تؤثر ف  طلب المستةلك أنالعاملين ف  الجامعة إل  

 (6)جدول 
 عامل الثقة بالسلعة والبيانات المقدمة عنها والنسب المئوية لفقرات الدراسة على مجال  المتوسطات الحسابية

 الرقم
الرقم 

 باالستبانة
 المتوسطات الفقرة

 نحرافاال 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 59.062 1.04888 2.9531 .خالية من العيوب ألنةا األجنبيةشراء السلعة المحلية عل  السلعة  أفضل 3 1

 62.362 1.12415 3.1181 .لوجود ثقة عالية فيةا األجنبيةشراء السلعة المحلية عل  السلعة  أفضل 0 5

5 7 
لمصدددددداقية  األجنبيدددددةشدددددراء السدددددلعة المحليدددددة علددددد  السدددددلعة  أفضدددددل

 64.032 1.19491 3.2016 .المعلوما  المقدمة عن السلعة

 78 0.96328 3.9 .اشعر بالرضا عند استخدام  للسلعة المحلية 1 1

 88.924 0.73729 4.4462 .ةلعفر معلوما  عن الساف  حال تو  أسرعقرار  بالشراء للسلعة يكون  3 3

 70.63 0.76539 3.5315 المجال الكلي  

فر معلوما  عن اف  حال تو  أسرعسلعة الشراء ب همقرار من العاملين يكون  (%.339)ن أ( 0)يتض  من نتائج جدول 
نةدا خاليدة أل ؛جنبيدةشدراء السدلعة المحليدة علد  السدلعة األ مدن العداملين يفضدلون%( .3)ن إل  أج النتائ أشار كما  .لعةالس

لمصدداقية  ؛جنبيدةشدراء السدلعة المحليدة علد  السدلعة األ يفضدلون أنةممن العاملين إل  %( 01) أشارف  حين  ،من العيوب
والمعلومددا  المقدمددة عنةددا  ،الثقددة بالسددلعة أنن مددن العدداملي%( 7190) أوضدد  ،بشددكل عددام .المعلومددا  المقدمددة عددن السددلعة

 .تؤثر ف  طلب المستةلك الفلسطين  للسلعة
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 ( 7)جدول 
 عامل مطابقة السلعة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على مجال 

 مع المواصفات الفلسطينية

 الرقم
الرقم 

 باالستبانة
 نحرافاال  المتوسطات الفقرة

 المعياري
سبة الن

 المئوية

 55.194 1.059 2.7597 جودة من السلعة المستوردة أكثرالسلعة المحلية  . 1

 ا قبدال إلد الفلسطين  تؤد   ا نتاجالتقنية ف  مصانع  ا مكانا قوة  15 5
 76.744 1.10249 3.8372 .عل  السلعة المحلية

5 11 
 ؤد تد مة السدلعة المحليدة لشدروط مؤسسدة المواصدفا  الفلسدطينيةءمال
 79.218 0.95078 3.9609 .ل المستةلك عل  السلعة المحليةإقبا إل 

عددددزو  المسددددتةلك عددددن السددددلعة  إلدددد ارتفدددداع جددددودة السددددلعة المحليددددة يددددؤد   11 1
 84.094 1.02615 4.2047 .األجنبية

 84.652 0.9144 4.2326 .المستةلك عل  السلعة إقبال إل  زيادة الرقابة عل  السلعة المحلية يؤد  15 3

 75.922 0.75204 3.7961 المجال الكلي  

 زيدددددددادة الرقابدددددددة علددددددد  السدددددددلعة المحليدددددددة  أنمدددددددن العددددددداملين يدددددددرون  (%31903) أن( 7)يتضددددددد  مدددددددن نتدددددددائج جددددددددول 
جدددودة مدددن السدددلعة  أكثدددرالسدددلعة المحليدددة  أنمدددن العددداملين %( 3395)كمدددا بدددين  ،المسدددتةلك علددد  السدددلعة إقبدددال إلددد ؤد  تددد

 إلدد ؤد  تددمددة السددلعة المحليددة لشددروط مؤسسددة المواصددفا  الفلسددطينية ءمال إنمددن المبحددوثين %( 7.95)ورأ   ،المسددتوردة
عددزو   إلدد ارتفدداع جددودة السددلعة المحليددة يددؤد   أنمددن المبحددوثين %( 31)وأشددار  ،المسددتةلك علدد  السددلعة المحليددة إقبددال

ّن مطابقددة السددلعة للمواصددفا  الفلسددطينية مددن العدداملين إلدد  أ%( .739) أشددار ،بشددكل عددام .األجنبيددةالمسددتةلك عددن السددلعة 
 .لد  المستةلك الفلسطين  ف  شراء السلعة ا قبالزيادة  إل ؤد  ت

 ( 8)جدول 
 مجال عامل دخل المستهلكالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على 

الرقم في  الرقم
 المتوسطات المجال ستبانةاال

 نحرافاال 
 المعياري

النسبة 
 ئويةالم

ن العدددرو  عليةدددا أل األجنبيدددةشدددراء السدددلعة المحليدددة علددد  السدددلعة  أفضدددل 5 1
 .كبيرة

3.2093 1.02068 64.186 

 70.852 1.11108 3.5426 .تتناسب مع دخل  ألنةا األجنبيةشراء السلعة المحلية عل  السلعة  أفضل 5 5

صددددفا  زيددددادة الطلددددب علدددد  السددددلع ذا  الموا إلدددد ؤد  تددددزيددددادة دخددددل الفددددرد  1 5
 90.542 0.76114 4.5271 .العالية

 
 75.194 0.66533 3.7597 المجال الكلي 

زيادة الطلب عل  السلع ذا   إل ؤد  تزيادة دخل الفرد  أنمن العاملين يرون %( 193.) أن( 3)توض  نتائج جدول
ن أل ؛األجنبيةلمحلية عل  السلعة شراء السلعة امن المبحوثين يفضلون %( 0195) نأكما بين  النتائج  ،المواصفا  العالية

تتناسدب مدع  ألنةدا ؛األجنبيةشراء السلعة المحلية عل  السلعة يفضلون  أنةممنةم %( 7193) أفادكما  ،العرو  عليةا كبيرة
 .دخل المستةلك لل دور ف  طلب المستةلك للسلعإل  أن  أشاروامن المبحوثين %( 7395) أننجد  ،بشكل عام .دخل 
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 ( 9)جدول 
 عامل ذوق المستهلكمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على مجال ال

 الرقم
الرقم 

 باالستبانة
 المتوسطات الفقرة

 نحرافاال 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

1 3 
مختلفدددة  بتفصددديال فددد  السدددوق الفلسدددطين   متدددوافرةالسدددلعة المحليدددة 

 64.962 1.01574 3.2481 .المستةلكين أذواقبحيت تتناسب مع 

 تفضددديليدددر يتت إلددد المعلومدددا  المقدمدددة عدددن السدددلعة المحليدددة  ؤد تددد 7 5
 .األجنبيةلصال  السلعة المحلية عن  وأذواقةمالمستةلكين 

3.9302 0.91161 78.604 

يددددر يا فدددد  تتكبيددددر  و ا ا عالي ددددتلعددددب جددددودة السددددلعة المحليددددة العاليددددة دور   0 5
 79.376 1.01901 3.9688 .محليةلصال  السلعة ال وأذواقةمالمستةلكين  تفضيل

عزوفةم عن السلعة  إل المستةلكين تؤد   أذواققلة االهتمام بدراسة  1 1
 82.016 0.83708 4.1008 .األجنبيةالمحلية لصال  السلعة 

 76.214 0.63667 3.8107 المجال الكلي  

 إلدد  المسددتةلكين تددؤد  أذواققلددة االهتمددام بدراسددة  أن إلدد  أشدداروامددن المبحددوثين %( 35)أن ( .)تشددير نتددائج جدددول 
فدد   متددوافرةالسددلعة المحليددة  أنمددن المبحددوثين %( 019.0)كمددا بددين  ،األجنبيددةعددزوفةم عددن السددلعة المحليددة لصددال  السددلعة 

 أنمددن المبحددوثين %( 7.91)فدد  حددين بددين  ،المسددتةلكين أذواقبحيددت تتناسددب مددع  ،السددوق الفلسددطين  بتفضدديال  مختلفددة
كمدا  .لصدال  السدلعة المحليدة وأذواقةدمر تفضديال  المسدتةلكين يدا فد  تتيكبيدر  و دورا عاليدا  العالية تلعدبالسلعة المحلية دة جو 

 فدد  تتييددر اتلعددب دور  المعلومددا  المقدمددة عددن السددلعة المحليددة  أنمددن المبحددوثين يددرون %( 7390) أن إلدد النتددائج  أشددار 
من المبحوثين يرون أن %( 7095) أننجد  ،بشكل عام .األجنبيةلعة المحلية عن لصال  الس وأذواقةمتفضيال  المستةلكين 

 .عل  طلب المستةلك ت ثيرعامل ذوق المستةلك لل 

 ( 11)جدول 
 عامل عدد المشترينالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على مجال 

 الرقم
الرقم 

 باالستبانة
 نحرافاال  المتوسطات الفقرة

 ياريالمع
النسبة 
 المئوية

1 15 
انخفدددا  الدددوع  العدددام حدددول جدددودة السدددلعة المحليدددة بدددين المسدددتةلكين 

 84.308 0.82579 4.2154 .األجنبيةتقليل الطلب عل  السلعة المحلية لصال   إل يؤد  

زيددددادة  إلدددد المسددددتةلك يددددؤد   احتياجددددا تناسددددب السددددلعة المحليددددة مددددع  11 5
 85.582 0.80016 4.2791 .عليةا ا قبال

علدد   ا قبدالزيدادة  إلد  السدلعة المحليدة وغالفةدا يدؤد  بد داءاالهتمدام  11 5
 85.736 0.72018 4.2868 .السلعة المحلية

1 . 
 ا قبدددال زيدددادة إلددد تقدددديم معلومدددا  كافيدددة عدددن السدددلعة المحليدددة يدددؤد  

 87.656 0.6772 4.3828 .عل  السلعة المحلية

 ا قبددالزيددادة  إلدد ة ومواصددفاتةا يددؤد  السددلعة المحليدد بدد داءاالهتمددام  15 3
 .عل  السلعة المحلية

4.4154 0.64441 88.308 

 88.372 0.79743 4.4186 .عل  السلعة المحلية ا قبالزيادة  إل االهتمام بجودة السلعة المحلية يؤد   3 0

 86.592 0.49966 4.3296 المجال الكلي  
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زيدددادة  إلددد  االهتمدددام بجدددودة السدددلعة المحليدددة يدددؤد  أنوثين يدددرون مدددن المبحددد%( 3391) أن( 11)توضددد  نتدددائج جددددول
انخفا  الدوع  العدام حدول جدودة السدلعة المحليدة  أنمن المبحوثين يرون %( 3195)كما بين  ،عل  السلعة المحلية ا قبال

تقددديم  أنمددن  %(3797) أشددارفدد  حددين  ،األجنبيددةتقليددل الطلددب علدد  السددلعة المحليددة لصددال   إلدد  بددين المسددتةلكين يددؤد 
مددن %( 3397) أنالنتددائج  أوةددر كمددا  .علدد  السددلعة المحليددة ا قبددال زيددادة إلدد كافيددة عددن السددلعة المحليددة يددؤد   معلومددا 
 ،بشدكل عدامو  .علد  السدلعة المحليدة ا قبالزيادة  إل  السلعة المحلية وغالفةا يؤد  ب داءاالهتمام  إل  أن أشارواالمبحوثين 

 .ن عدد المشترين للسلعة يؤثر ف  الطلب عل  السلعة ب أفادوامبحوثين من ال%( 3090) أننجد 

 ( 11)جدول 
 السلع البديلة أسعارعامل المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على مجال 

 الرقم
الرقم 

 باالستبانة
 المتوسطات الفقرة

 نحرافاال 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 60 1.03833 3 .عاليةالجودة الالسلع المحلية ذا   10 1

5 13 
بسدبب  األجنبيدة عن السلعةشراء السلعة المحلية كبديل  أفضل

 62.616 1.25376 3.1308 .ارتفاع جودتةا

بسدبب  األجنبيدة عن السلعةشراء السلعة المحلية كبديل  أفضل 11 5
 66.6154 1.20328 3.33077 .انخفا  سعرها

 71.076 1.01203 3.5538 .مناسبة ب سعار األسواقف   متوافرةالبديلة المحلية  لع  السّ  17 1
 71.23 1.07114 3.5615 .مرتفعة ب سعاربكثرة  متوافرة األجنبية البديلةالسلع  13 3

 66.346 0.74871 3.3173 المجال الكلي  

ن أو  ،مرتفعدة وب سدعاربكثدرة  فرةمتدوا األجنبيدة البديلدةالسدلع  أنمدن المبحدوثين يدرون %( 71) أن إل ( 11)تشير نتائج جدول 
السددلع المحليددة ذا  جددودة إلدد  أن  مددن المبحددوثين%( 01) أشدداركمددا  ،مناسددبة ب سددعار األسددواقفدد   متددوافرةالسددلع البديلددة المحليددة ال

بسددبب ارتفدداع  ؛األجنبيددة عددن السددلعةشددراء السددلعة المحليددة كبددديل  أنةددم يفضددلونمددن المبحددوثين %( 0590)فدد  حددين بددين  ،عاليددة
 .ؤثر ف  طلب المستةلك الفلسطين  للسلعةتالسلع البديلة  أسعار أنمن المبحوثين %( 0095)بين  ،بشكل عام .ودتةاج

 ( 12)جدول 
 عامل توقعات المستهلكينالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على مجال 

 الرقم
الرقم 

 باالستبانة
 المتوسطات الفقرة

 نحرافاال 
 المعياري

نسبة ال
 المئوية

 77.364 0.97932 3.8682 .لد  المستةلك إيجاب جودة السلع المحلية عمل  عل  خلق اتجاا  55 1

5 55 
ا تجداا تشداؤم   أكثدرجعدل المسدتةلك بالسياسية ف  فلسدطين  األوضاعتؤثر 
 81.23 1.04736 4.0615 .األجنبيةالسلع 

ا تشددداؤم   أكثدددرتةلك جعدددل المسدددباالقتصدددادية فددد  فلسدددطين  األوضددداعر ؤثتددد 53 5
 .األجنبيةتجاا السلع 

4.0615 1.00967 81.23 

 86.616 0.82957 4.3308 .ف  قرار  ف  شرائةا أثر  ا سرائيليةحملة المقاطعة للمنتجا   51 1
 86.77 0.6769 4.3385 .شراء السلع المشةورة المحلية الت  تتمتع بسمعة طيبة أفضل 51 3
 87.692 0.82954 4.3846 .نيةلدعم المنتجا  الوط األجنبية عن السلعةحلية شراء السلعة الم أفضل 51 0
 87.846 0.66468 4.3923 .عن السلعة يؤثر ف  القرار الشرائ  للمستةلك األولاالنطباع  .1 7

 84.102 0.58354 4.2051 المجال الكلي  
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عددن السددلعة يددؤثر فدد  القددرار الشددرائ   ولاألاالنطبدداع  أنمددن المبحددوثين يددرون %( 37) أن( 15)تشددير نتددائج جدددول 
%( 77) أنكمدا بيند  النتدائج  .نيةلدعم المنتجا  الوط ؛األجنبية عن السلعةشراء السلعة المحلية يفضلون  وأنةم ،للمستةلك

مدنةم إلد  %( 30) أشداركمدا  ،لدد  المسدتةلك إيجداب جدودة السدلع المحليدة عملد  علد  خلدق اتجداا  أنمن المبحوثين يرون 
فدد   أثددر  ا سددرائيليةحملددة المقاطعددة للمنتجددا  ن أو  ،شددراء السددلع المشددةورة المحليددة التدد  تتمتددع بسددمعة طيبددةيفضددلون  مأنةدد

توقعدا  المسدتةلكين لةدا تد ثير  أنمدن المبحدوثين يدرون %( 31) أننجدد  ،بشدكل عدام .ا سدرائيليةشراء المنتجدا   قرارهم ف 
 .عل  طلب المستةلك للسلعة

 ( 13)جدول 
 مجال العوامل المؤثرة في جودة السلعة كافة وسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة علىالمت

 النسبة المئوية المعياري نحرافاال  المتوسطات الفقرة الرقم

 67.488 0.93641 3.3744 مةءعامل الجودة للتال  والمنفعة والمال 1

 70.63 0.76539 3.5315 عامل الثقة بالسلعة والبيانا  المقدمة عنةا 5

 75.922 0.75204 3.7961 عامل مطابقة السلعة مع المواصفا  الفلسطينية 5

 71.324 0.68317 3.5662 المجال الكلي 

العوامل التد  تدؤثر فد  جدودة السدلعة  أكثر أنإل  ( 15)تشير نتائج جدول  ،العوامل الت  تؤثر ف  الجودة إل  بالنور
عامدل مطابقدة السدلعة للمواصدفا  إلد  أن  مدن المبحدوثين%( .739) أشدارحيت  ،  الفلسطينيةهو مطابقة السلعة للمواصفا

ف  حين كان عامل الثقة بالسلعة والبيانا  المقدمدة عنةدا العامدل الثدان   ،الفلسطينية من العوامل الت  تؤثر ف  جودة السلعة
%( 0793) أشددارفدد  حددين  ،المبحددوثين لددذلك مددن%( 7190) أشددارحيددت  ،بعددد عامددل مطابقددة المواصددفا  األهميددةمددن حيددت 

 .والمالءمة ،والمنفعة ،العامل الثالت الذ  يؤثر ف  جودة السلعة والمتعلق بجودة التال  إل من العاملين 

 ( 14)جدول 
 مجال العوامل في طلب المستهلك كافة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على

 النسبة المئوية المعياري نحرافاال  المتوسطات الفقرة الرقم
 66.346 0.74871 3.3173 السلع البديلة أسعارعامل  1

 75.194 0.66533 3.7597 عامل دخل المستةلك 5

 76.214 0.63667 3.8107 عامل ذوق المستةلك 5

 84.102 0.58354 4.2051 عامل توقعا  المستةلكين 1

 86.592 0.49966 4.3296 عامل عدد المشترين 3

 77.712 0.48125 3.8856 المجال الكلي 

 أشدددارإذ  ،العوامدددل المدددؤثرة فددد  طلدددب المسدددتةلك هدددو عامدددل عددددد المشدددترين أكثدددر أن إلددد ( 11)تشدددير نتدددائج جددددول  
فد  طلددب  اتدد ثير  العوامدل أقدل  أنمدن المبحدوثين إلدد  %( 0095)نسددبة  أشدار فد  حددين  ،ذلدك إلدد مدن المبحدوثين %( 3090)

ذوق المسددتةلك فدد  الطلددب علدد   أهميددة المبحددوثين إلدد مددن %( 70) أشدداركمددا  .البديلددةالسددلع  أسددعارمددل المسددتةلك هددو عا
 .السلع االستةالكيةطلب المستةلك عل  جودة  أهمية إل %( 7797) أشاربشكل عام  .السلعة
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 (15)جدول 
 مجاالت الدراسة كافة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على

 النسبة المئوية المعياري نحرافاال  المتوسطات الفقرة مالرق

 71.324 0.68317 3.5662 العوامل المؤثرة ف  جودة السلعة 1

 77.712 0.48125 3.8856 العوامل المؤثرة ف  طلب المستةلك 5

 74.518 0.52007 3.7259 المجال الكل  

إذ بددددين  ،مسددددتةلك مددددن العوامددددل المددددؤثرة فدددد  الجددددودةالعوامددددل المددددؤثرة فدددد  طلددددب ال أن إلدددد ( 13)تشددددير نتددددائج جدددددول 
أثددر  العوامددل المددؤثرة فدد  جددودة السددلعة فدد  أهميددةمددن المبحددوثين %( 7195)فدد  حددين بددين  ،مددن المبحددوثين ذلددك%( 7797)

 .جودة السلعة االستةالكية ف  طلب المستةلك الفلسطين 

 :اختبار الفرضيات
 :األولىة رئيسنتائج الفرضية ال

جدددودة السدددلعة االسدددتةالكية فددد  طلدددب أثدددر  فددد  (µ=0.05) ذا  داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتو  داللدددة ال توجدددد فدددروق
 .ا لبع  المتتيرا  الديموغرافيةتبع   المستةلك الفلسطين 

 :تم اختبار هذا الفرضية من خالل اختبار الفرضيا  الفرعية التالية

جدددودة السدددلعة االسدددتةالكية فددد  طلدددب أثدددر  فددد  (µ=0.05) ال توجدددد فدددروق ذا  داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتو  داللدددة -الا أو 
 ،حسدددب  المتوسدددطا  الحسدددابية ،اختبدددار هدددذا الفرضددديةأجدددل  مدددن .ا لمتتيدددر سدددنوا  الخبدددرةتبع ددد ،المسدددتةلك الفلسدددطين 

 .ا لمتتير سنوا  الخبرةتبع   ،جودة السلعة االستةالكية ف  طلب المستةلك الفلسطين أثر  ا  المعيارية حولنحرافواال
 (16)جدول 

 ات المعيارية لمتغير سنوات الخبرة على المجاالت كافةنحرافالمتوسطات الحسابية واال 

 المعياري نحرافاال  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

 المجال الكل 

 56699. 3.6974 53 سنوا ( 3)من أقل 
3-. 28 3.6188 .53570 

11-11 15 3.7994 .33982 

13-51 18 3.7628 .40326 

 58332. 3.8974 16 (51)من  أكثر

جدودة السدلعة االسدتةالكية فد  أثر  الحسابية حولا ف  المتوسطا  أن هناك فروق  ( 10)يتض  من خالل نتائج جدول 
اسددتخدم  ،إذا كاندد  هددذا الفددروق ذا  داللددة إحصددائيةمددا والختبددار  .ا لمتتيددر سددنوا  الخبددرةتبع دد ،طلددب المسددتةلك الفلسددطين 

 .تبين ذلك( 15)ونتائج جدول  ،ار تحليل التباين األحاد اختب
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 ( 17)جدول 
 جودة السلعة االستهالكية أثر  الحسابية حولنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات 

 ا لمتغير سنوات الخبرةلسطيني تبعا في طلب المستهلك الف

 المتغير
مجموع مربعات  درجات الحرية مصدر التباين المجاالت

 اتنحرافاال 
متوسط 

 اتنحرافاال 
 –ف 

 المحسوبة
 توى الداللةسم

 المحسوب

 المجال الكلي
 235. 940. 4 بين المجموعا 

.866 

 
 272. 33.950 125 داخل المجموعا  487.

  34.891 129 المجموع

جدودة أثدر  حدول( µ= 0.05) داللةأنل ال توجد فروق ذا  داللة إحصائية عند مستو  ( 17)يتض  من خالل جدول 
إذ بلددغ مسددتو  الداللددة  ؛ا لمتتيددر سددنوا  الخبددرة فدد  المجددال الكلدد السددلعة االسددتةالكية فدد  طلددب المسددتةلك الفلسددطين  تبع دد

ممددا يدددل علدد  عدددم وجددود اخددتال  فدد  ( 1913)المحسددوب علدد  المجددال الكلدد  أعلدد  مددن مسددتو  الداللددة المحدددد بالفرضددية 
 .لعاملين ف  البنوك باختال  سنوا  الخبرةوجةا  النور بين ا

جدددودة السددلعة االسدددتةالكية فدد  طلدددب أثددر  فددد  (µ=0.05) ال توجدددد فددروق ذا  داللدددة إحصددائية عنددد مسدددتو  داللددة -اثانيااا
المسدتقلة للعيندا  "  "تدم اسدتخدام اختبدار  ،اختبدار هدذا الفرضديةأجدل  ومدن .ا لمتتيدر الجدنسالمستةلك الفلسطين  تبع  

 .ا لمتتير الجنسجودة السلعة االستةالكية ف  طلب المستةلك الفلسطين  تبع  ثر أ لمعرفة

 ( 18)جدول 
 جودة السلعة االستهالكية أثر  المستقلة لمعرفةللعينات " ت"نتائج اختبار 

 ا لمتغير الجنسهلك الفلسطيني تبعا في طلب المست

 المجال
-ت (22)العدد  أنثى (33)ذكر العدد 

 المحسوبة
داللة مستوى ال

الوسط  المحسوب
الوسط  المعياري نحرافاال  الحسابي

 المعياري نحرافاال  الحسابي

 600. 525. 63172. 3.6940 44802. 3.7440 المجال الكلي

 ؛عل  المجال الكلد ( 1913)عل  مستو  داللة  إحصائيةنل ال توجد فروق ذا  داللة أ( 13)يتض  من نتائج جدول 
مما يدل عل  عدم وجود اخدتال  فد   ،(1913)من مستو  الداللة المحدد بالفرضية  أعل المحسوب إذ كان مستو  الداللة 

 .وا ناتجودة السلعة االستةالكية ف  طلب المستةلك الفلسطين  بين الذكور أثر  وجةا  النور بين العاملين حول

جددودة السددلعة االسددتةالكية فدد  طلددب ثددر أ فدد  (µ=0.05) ال توجددد فددروق ذا  داللددة إحصددائية عنددد مسددتو  داللددة -اثالثااا 
حسددب  المتوسددطا  الحسددابية  ،اختبددار هددذا الفرضدديةأجددل  مددنو  .ا لمتتيددر المؤهددل العلمدد المسددتةلك الفلسددطين  تبع دد 

ا لمتتيدددر المؤهدددل جدددودة السدددلعة االسدددتةالكية فددد  طلدددب المسدددتةلك الفلسدددطين  تبع ددد أثدددر  ا  المعياريدددة حدددولنحرافددواال
 .العلم 
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  (19)جدول 
 ات المعيارية لمتغير المؤهل العلمي على المجاالت كافةنحرافوسطات الحسابية واال المت

 المعياري نحرافاال  الوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

 المجال الكلي
 54444. 3.6946 23 دبلوم فما دون
 51197. 3.6663 26 بكالوريوس

 51338. 3.8415 42 ماجستير

 52053. 3.6741 39 دكتوراا

جدودة السدلعة االسدتةالكية فد  أثر  الحسابية حولا ف  المتوسطا  أن هناك فروق  ( .1)يتض  من خالل نتائج جدول 
اسددتخدم  ،إذا كاندد  هددذا الفددروق ذا  داللددة إحصددائيةمددا والختبددار  .ا لمتتيددر المؤهددل العلمدد طلددب المسددتةلك الفلسددطين  تبع دد
 .تبين ذلك( 17)دول ونتائج ج ،اختبار تحليل التباين األحاد 

 ( 21)جدول 
 جودة السلعة االستهالكية أثر  الحسابية حولنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات 
 ا لمتغير المؤهل العلميفي طلب المستهلك الفلسطيني تبعا 

 المتغير
 المجاالت

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع مربعات 
 اتنحرافاال 

متوسط 
 اتنحرافاال 

 –ف 
 المحسوبة

 توى الداللةسم
 المحسوب

 المجال الكل 
 235. 940. 4 بين المجموعا 

.866 

 
 272. 33.950 125 داخل المجموعا  487.

  34.891 129 المجموع

جدودة أثدر  حدول( µ=0.05)داللدة أنل ال توجد فروق ذا  داللة إحصدائية عندد مسدتو  ( 51)يتض  من خالل جدول 
إذ بلددغ مسددتو  الداللددة  ؛ا لمتتيددر سددنوا  الخبددرة فدد  المجددال الكلدد تبع دد ،ة االسددتةالكية فدد  طلددب المسددتةلك الفلسددطين السددلع

ممدا يددل علد  عددم وجدود اخدتال  فد   ،(1913) بالفرضديةن مسدتو  الداللدة المحددد مد أعلد المحسوب علد  المجدال الكلد  
 .ل العلم  للمبحوثينوجةا  النور بين العاملين ف  الجامعة باختال  المؤه

جددودة السددلعة االسدددتةالكية فدد  طلدددب أثدددر  فدد  (µ=0.05) ال توجددد فدددروق ذا  داللددة إحصدددائية عنددد مسددتو  داللدددة -ارابعااا
للعينددا  "  "تددم اسددتخدام اختبددار  ،اختبددار هددذا الفرضدديةأجددل  ومددن .ا لمتتيددر طبيعددة العمددلتبع دد ،المسددتةلك الفلسددطين 

 .ا لمتتير طبيعة العملة االستةالكية ف  طلب المستةلك الفلسطين  تبع  جودة السلعأثر  المستقلة لمعرفة

 (21)جدول 
 جودة السلعة االستهالكية أثر  المستقلة لمعرفةللعينات " ت"نتائج اختبار 

 ا لمتغير طبيعة العملفلسطيني تبعا في طلب المستهلك ال

 المجال
-ت (84)العدد  أكاديمي (83)العدد  إداري

 المحسوبة
الداللة  مستوى

الوسط  المحسوب
الوسط  المعياري نحرافاال  الحسابي

 المعياري نحرافاال  الحسابي

 175. 1.363- 51031. 3.7908 52556. 3.6667 المجال الكلي
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 ،عل  المجال الكلد ( 1913)عل  مستو  داللة  إحصائيةنل ال توجد فروق ذا  داللة أ( 51)يتض  من نتائج جدول 
ممدا يددل  ،(1913)مدن مسدتو  الداللدة المحددد بالفرضدية  أعلد إذ كدان مسدتو  الداللدة المحسدوب  العمل؛عة ا لمتتير طبيتبع  

جودة السلعة االستةالكية ف  طلدب المسدتةلك الفلسدطين  أثر  عل  عدم وجود اختال  ف  وجةا  النور بين العاملين حول
 .بين ا داريين واألكاديميين

اا جددودة السددلعة االسددتةالكية فدد  طلددب أثددر  فدد  (µ=0.05) ة إحصددائية عنددد مسددتو  داللددةال توجددد فددروق ذا  داللدد -اخامسا
حسدددب  المتوسدددطا  الحسدددابية  ،اختبدددار هدددذا الفرضددديةأجدددل  ومدددن .لا لمتتيدددر الددددخل بالشددديالمسدددتةلك الفلسدددطين  تبع ددد

 .لمتتير الدخل بالشيقل اجودة السلعة االستةالكية ف  طلب المستةلك الفلسطين  تبع  أثر  ا  المعيارية حولنحرافواال

 (22)جدول 
 ات المعيارية لمتغير الدخل بالشيقل على المجاالت كافةنحرافالمتوسطات الحسابية واال 

 المعياري نحرافاال  الوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

 المجال الكلي

 68355. 3.8392 27 (5111)من أقل 

5111-1111 51 3.7075 .49906 

1111-0111 30 3.7295 .38812 

0111-3111 17 3.5693 .50543 

 50364. 3.8128 5 (3111)من  أكثر

جدودة السدلعة االسدتةالكية فد  أثر  الحسابية حولا ف  المتوسطا  أن هناك فروق  ( 55)يتض  من خالل نتائج جدول 
اسددتخدم  ،ذا الفددروق ذا  داللددة إحصددائيةإذا كاندد  هددمددا والختبددار  .ا لمتتيددر الدددخل بالشدديقلطلددب المسددتةلك الفلسددطين  تبع دد
 .تبين ذلك( 51)ونتائج جدول  ،اختبار تحليل التباين األحاد 

 (23)جدول 
 جودة السلعة االستهالكية أثر  الحسابية حولنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات 

 ا لمتغير الدخل بالشيقلسطيني تبعا في طلب المستهلك الفل

متغيرال  
درجات  مصدر التباين المجاالت

 الحرية
مجموع مربعات 

 اتنحرافاال 
متوسط 

 اتنحرافاال 
 –ف 

 المحسوبة
 توى الداللةسم

 المحسوب

 المجال الكل 
 205. 819. 4 بين المجموعا 

 273. 34.072 125 داخل المجموعا  559. 751.
  34.891 129 المجموع

جدودة أثدر  حدول( µ=0.05) توجد فروق ذا  داللة إحصدائية عندد مسدتو  داللدة أنل ال( 55)يتض  من خالل جدول 
إذ بلددغ مسددتو  الداللددة  ؛المجددال الكلدد  بالشدديقل فدد ا لمتتيددر الدددخل تبع دد ،السددلعة االسددتةالكية فدد  طلددب المسددتةلك الفلسددطين 

علدد  عدددم وجددود اخددتال  فدد  ممددا يدددل ( 1913)بالفرضددية مددن مسددتو  الداللددة المحدددد   علددأالمحسددوب علدد  المجددال الكلدد  
 .بالشيكل للمبحوثينوجةا  النور بين العاملين ف  الجامعة باختال  الدخل 
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اا جددودة السددلعة االسددتةالكية فدد  طلددب أثددر  فدد  (µ=0.05) ال توجددد فددروق ذا  داللددة إحصددائية عنددد مسددتو  داللددة -اسادسا
"  "تدددم اسدددتخدام اختبدددار  ،تبدددار هدددذا الفرضددديةاخأجدددل  ومدددن .ا لمتتيدددر الحالدددة االجتماعيدددةتبع ددد ،المسدددتةلك الفلسدددطين 

 .ا لمتتير الحالة االجتماعيةجودة السلعة االستةالكية ف  طلب المستةلك الفلسطين ، تبع  أثر  المستقلة لمعرفةللعينا  

 (24)جدول 
 جودة السلعة االستهالكيةأثر  للعينات المستقلة لمعرفة" ت"نتائج اختبار 

 ا لمتغير الحالة االجتماعيةتبعا ي في طلب المستهلك الفلسطين

 المجال
 (33)متزوج العدد  (38)غير ذلك العدد 

مستوى الداللة  المحسوبة-ت
الوسط  المحسوب

الوسط  المعياري نحرافاال  الحسابي
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 459. 743. .52890 3.7049 96646. 3.7808 المجال الكلي

علد  المجدال الكلد  ( 1913)علد  مسدتو  داللدة  إحصائيةال توجد فروق ذا  داللة نل أ( 51)يتض  من نتائج جدول 
ممدا  ،(1913)مدن مسدتو  الداللدة المحددد بالفرضدية   علدأإذ كدان مسدتو  الداللدة المحسدوب  االجتماعية؛ا لمتتير الحالة تبع  

سددتةالكية فدد  طلددب المسددتةلك جددودة السددلعة االأثددر  يدددل علدد  عدددم وجددود اخددتال  فدد  وجةددا  النوددر بددين العدداملين حددول
 .والمطلق ،واألرمل ،حيت تشمل غير المتزوج ،وغير ذلك ،الفلسطين  بين المتزوجين

 :ة الثانيةرئيسالفرضية ال

  :وكان  نتائج هذا الفرضية موضحة ف  الجداول التالية ،اختبار الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيطأجل  من

 (25)جدول 
 التحديد بين المتغير التابع طلب المستهلك الفلسطيني  رتباط ومعاملاال قيمة معامل 

 لعة االستهالكيةوالمتغير المستقل جودة الس
 R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 

1933 1951 

حيدت  ،متوسط بين جودة السلعة االستةالكية وطلب المسدتةلك الفلسدطين  إيجاب نل يوجد ارتباط أتشير نتائج الجدول 
 .من التباين ف  طلب المستةلك الفلسطين  عل  السلع االستةالكية يفسرا عامل جودة السلع% 51إل  أن  النتائج أشار 

 ( 26)جدول 
 تحليل التباين المتعلق بتوضيح العالقة بين متغير جودة السلعة وبين طلب المستهلك الفلسطيني

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10.166 1 10.166 66.015 .000b 

Residual 19.711 128 .154   

Total 29.877 129    
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جدددودة السدددلع االسدددتةالكية وطلدددب  قويدددة بدددينئية إحصددداوجدددد عالقدددة خطيدددة ذا  داللدددة تندددل أ (50)تشدددير نتدددائج جددددول 
أ   مدددنأقدددل  وهدددو ،19111لدددة المحسدددوب حيدددت بلدددغ مسدددتو  الدال ،(α  =1913)المسدددتةلك الفلسدددطين  علددد  مسدددتو  داللدددة 

 .مستو  داللة

 ( 27)جدول 
 الخطي بين جودة السلعة وبين طلب المستهلك الفلسطيني على السلعة راالنحدانموذج 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.420 .184  13.182 .000 

 000. 8.125 583. 051. 411. االستةالكية السلعةجودة 

 حيدت كدان مسدتو  الداللدة المحسدوب لفحدن ،ئية قويدة لجدودة السدلعة االسدتةالكيةإحصداوجدد داللدة تنل أتشير النتائج 
ستةالكية عند طلدب المسدتةلك جودة السلعة اال أهمية إل  وهذا يشير ،مستو  داللةأ   منأقل  وهو 19111الجودة هو أثر 
حيدددت نسدددتطيع مدددن خدددالل النتدددائج بنددداء النمدددوذج التدددال  للعالقدددة بدددين جدددودة السدددلعة وطلدددب المسدددتةلك  ،طين  للسدددلعةالفلسددد

 .الفلسطين  للسلعة

 .(جودة السلعة االستةالكية)19111+  5915= طلب المستةلك 

وحددة لكدل زيدادة فد   19111طلب المسدتةلك الفلسدطين  بمقددار  نل كلما زاد  جودة السلعة يزدادأمن خالل المعادلة نستنتج 
 .ف  الجودة( التتير)تم معرفة مقدار الزيادة توالوحدة هنا تعن  المقياس الذ  من خاللل . ةمقدار الجودة بمقدار وحدة واحد

 :النتائج
إذ بينددد   ،ر فدد  جددودة السددلعةجددودة التدددال  والمنفعددة والمالءمددة مددن العوامددل التددد  تددؤث أن إلدد نتددائج الدراسددة  أشددار  -1

 .ف  جودة السلعة ت ثيرجودة التال  لةا  أنمن المبحوثين بينوا %( 07) أنالدراسة 

فدد   تدد ثيروالبيانددا  المقدمددة عنةددا لةددا  ،عامددل الثقددة بالسددلعة أنمددن المبحددوثين يددرون %( 71) أنبيندد  نتددائج الدراسددة  -5
 .جودة السلعة

مطابقدة السدلعة مدع المواصدفا  الفلسدطينية مدن العوامدل  أن إل  أشارواحوثين من المب%( 70) أنتوض  نتائج الدراسة  -5
 .المؤثرة ف  جودة السلعة

إذ كلمدا  ؛ن عددد المشدترين للسدلعة يعتبدر مدن المؤشدرا  المةّمدة إلد  الطلدب علد  السدلعةأمن المبحوثين %( 30) أشار -1
 .عل  جودة السلعة ال  فإن ذلك يعط  دلي ،زاد الطلب عل  سلعة ما

 .توقعا  المستةلكين حول السلعة يعتبر من العوامل الت  تؤثر ف  الطلب عل  السلعة أنمن المبحوثين %( 31)بين  -3

إذ كلمدا كاند  السدلعة تتناسدب  ،ذوق المسدتةلك لسدلعة مدا يدؤثر فد  الطلدب علد  السدلعة أنمن المبحدوثين %( 70)بين  -0
 .المستةلكين زاد الطلب عليةا وأذواق
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إذ يدزداد  ؛فد  الطلدب علد  السدلعةأثدر  دخدل المسدتةلك لدل أنمدن المبحدوثين يدرون %( 73) أنسة نتائج الدرا أوضح  -7
 .مرتفعة أسعارهاحت  لو كان   ،الطلب عل  السلع ذا  الجودة العالية بزيادة الدخل

كدان سدعر فكلمدا  ،السلع البديلة من العوامل الت  تؤثر ف  الطلدب عندد المسدتةلك أسعار أنمن المبحوثين %( 00)بين  -3
 .السلعة يتناسب مع المستةلك زاد الطلب عليةا

 .كبير ف  جودة السلعة ت ثيرمن المبحوثين أن العوامل الت  تؤثر ف  طلب المستةلك لةا %( 73)بين  -.

كبير ف  جودة السدلعة االسدتةالكية فد   ت ثيرالمبحوثين أن العوامل الت  تؤثر ف  جودة السلعة لةا  من%( 71) أشار -11
 .ةلك الفلسطين طلب المست

ة والفرعيددة كافددة لكددل رئيسددعلدد  مجدداال  الدراسددة ال إحصددائيةنددل ال توجددد فددروق ذا  داللددة أنتددائج الدراسددة إلدد   أشددار  -11
 .متتير سنوا  الخبرة ءباستثنا ،ا للمتتيرا  الديموغرافيةتبع   ،ةرئيسمجال من مجاال  الدراسة ال

 ،تعددز  لمتتيددر مجددال الخبددرة( α=0.05)علدد  مسددتو  داللددة  ائيةإحصددتوجددد فددروق ذا  داللددة  أنددلبيندد  نتددائج الدراسددة  -15
 .السلع البديلة أسعاروذلك عل  مجال عامل 

 :التوصيات
 :فإنل يجب القيام باألمور اآلتية ،ف  السوق الفلسطين  األساسية السلعةجعل السلع االستةالكية الفلسطينية ه  أجل  من

 :قطاع رجال األعمال -الا أو 
وتحفيدزهم علد   ،وذلدك مدن خدالل التددريب علد  تقنيدا  حديثدل لإلنتداج ،ة العاملين ف  إنتاج هذا السدلعالعمل عل  كفاء -1

 .متابعة هذا التقنيا 
هدذا يتطلدب العمدل  ،بحيدت يكدون هنداك تدوازن فد  األسدعار مدع جدودة السدلعة ،العمل عل  المواءمة بدين السدعر والجدودة -5

وتكدون منافسدة  ،بحيدت تبقد  األسدعار مناسدبة بالنسدبة للمسدتةلك ،سدعارعل  رفع الجدودة للسدلعة مقابدل الحفداو علد  األ
 .لمثيالتةا من السلع األجنبية والمستوردة

 ،مددةئوتكددون األسددعار مال ،بحيددت يددتم عمددل دعايددة للمنددتج ،تشددجيع المسددتةلك الفلسددطين  علدد  شددراء المنتجددا  المحليددة -5
والعمدل  ،مندتج المحلد  أفضدل مدن مثيلدل األجنبد  والمسدتوردهدذا ال أنبحيت يشعر المستةلك الفلسدطين   ،والجودة عالية

 .عل  فت  أسواق عالمية للمنتجا  الفلسطينية

 .ورغباتةم ،وتصميم السلع بناٍء عل  حاجاتةم ،لدراسة رغبا  المستةلكين وحاجاتةم ؛اهتمام المنتجين ببحوت التسويق -1

 :دائرة المواصفات والمقاييس في السلطة الفلسطينية -اثانيا 

 .المحافوة عل  الجودةأجل  من ،زيادة الرقابة عل  المنتجا  -1
، زيدادة القددرة التنافسدية لةدذا السدلع مدع مثيالتةدا مدن السدلع األجنبيدةأجدل  من ،زيادة جودة السلع االستةالكية الفلسطينية -5

 .المستوردةأو 
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 ،وتصدددميم متلفدددا  ،خصصدددينالمتمدددن خدددالل استشدددارة  ،جاذبيدددة للمسدددتةلكين أكثدددرالعمدددل علددد  تتليددد  السدددلعة بشدددكل  -5
 .وملصقا  جديدة تجذب المستةلكين

 :وزارة االقتصاد الوطني -اثالثا 

مددن أجددل الحددد مددن  ؛االختصددانوالجةددا  ذا   ،ووضددع قددوانين مددن قبددل الجةددا  الحكوميددة ،العمددل علدد  فددر  قيددود
 .السلع المستوردة الت  لةا بديل فلسطين 

 :الغرفة التجارية -ارابعا 

 .من أجل زيادة ثقة المستةلكين بالسلعة المحلية ،شكل كاٍ  عن السلع المحليةتوفير معلوما  ب

 :دراسات مستقبلية باآلتي إجرا ضرورة  -اخامسا 
دراسددة مقارندة  بددين السددلع  إجدراءيددتم  أنمكدن يو  ،األخددر ة للسدلع الفلسددطينية مقابدل السددلع يجابيدددراسدة تبددرز الندواح  ا  -1

 .الفلسطينية األراض ف   اانتشار   األكثر ا سرائيليةكون السلع ل ا سرائيليةالفلسطينية والسلع 
 .ادراسا  عن رضا المستةلك الفلسطين  عل  السلع المنتجة محلي   إجراء -5
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 المراجااع

قسدددم  ،مشدددروع تخدددرج ،ات جاااودة المناااتجإدراكاااي علاااى لكترونااااإل  اإلعاااالنأثااار  .(5111) .وآخدددرون .ثدددائر ،خرمدددلبدددو أ 
 .فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،ا داريةوالعلوم كليل االقتصاد  ،التسويق

 ،مقارناة ماع السالع المحلياة األجنبياةالعوامل المؤثرة في اختيار المستهلك للسلع  (.5111. )وآخدرون ،صالح ،بريك 
 .فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،ا داريةكلية االقتصاد والعلوم  ،مشروع تخرج

دراسااة ميدانيااة فااي المؤسسااة المينائيااة  ،جااودة الخاادمات وأثرهااا علااى رضااا العمااال  (.5117) .ننددور الدددي ،عنددان بدو 
 ،جامعددة محمددد بوضدديا  المسددلية ،كليددة العلددوم االقتصددادية وعلددوم التسدديير والعلددوم التجاريددة ،دراسددة ماجسددتير ،السااكيدة
 .الجزائر

دراساة حالاة شاركة  ،تاائج العلماا  فاي المؤسسااتتطبياق إدارة الجاودة الشااملة علاى نأثار  (.5115) .ماجدة ،تبيد  
 .السودان ،المفتوحة السودانجامعة  ،كلية الدراسا  العليا ،دراسة ماجستير ،شيكان للتأمين وا عادة التأمين

فااي السااوق الفلسااطيني علااى ساالوك  المسااتوردة التجاريااةتااأثير تبنااي العالمااة  (.5111. )وآخددرون ،عبددد اه ،ترابدد  
 .نابلس، فلسطين ،جامعة النجاح الوطنية ا دارية،كلية االقتصاد والعلوم  ،قسم التسويق ،وع تخرجمشر  ،المستهلكين

 ، دراسددةتطبيقيااةدراسااة  :واقااع قياااس تكاااليف الجااودة فااي الشااركات الصااناعية الفلسااطينية (.5111. )خالددد ،حمددودة 
 .فلسطين ،ة، غز ا سالميةالجامعة  ،كليل التجارة ،والتمويل المحاسبةقسم  ،ماجستير

 .دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان، األردن .سلوك المستهلك (.5111)ردينة  ،وعثمان ،محمود ،الصميدع  
المزايا التنافسية للمنتجات الزراعية الفلسطينية مقارنه مع المنتجات المستوردة  (.5111. )وآخرون ،حسن ،ضميد  

جامعددة النجدداح  ،ا داريددةكليددل االقتصدداد والعلددوم  ،م التسددويققسدد ،مشددروع تخددرج ،وفااق معااايير المسااتهلك الفلسااطيني
 .فلسطين ،نابلس ،الوطنية

كليدة  ،مشدروع تخدرج ،الفلسطيني عان المشاروبات الوطنياة المستهلك النهائيعزوف  أسباب (.5111) .فايز ،عثمان 
 .فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،ا داريةاالقتصاد والعلوم 

في  الغذائيةدراسة حالة الصناعات "نمو قطاع الصناعات الغذائية في فلسطين  آفاق (.5117. )رونوآخد ،بشير ،قفل 
 .فلسطين ،غزة ،ا سالميةالجامعة  ،كلية التجارة ،قسم االقتصاد والعلوم السياسية ،قطاع غزة

 .فلسطين ،رام اه (.5115. )الفلسطين  ا حصاءمركز  
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ABSTRACT 

 

This study aimed at identifying the impact of the commodity quality on the demand of 

the Palestinian consumer from the perspective of the Palestine technical University 

employees. The analytical descriptive methodology was employed, and questionnaire was 

used as a means of this study. Out of the 311 employees, 155 employees were asked to 

respond to a questionnaire, and 133 questionnaires were recovered. 

The questionnaire consisted of 38 items, covering eight main domains. (SPSS) was used 

to process the data statistically. 

Other tests, including Cronbach's alpha, were used to work out validity, which was 

(0.96). Also means and standard deviation were used. This study reached many findings 

among of which was the number of commodity buyers is a significant indication of demand. 

As demand rises, this means that the commodity quality is higher. 

Another finding was that the consumers' expectation of commodity is evidence that 

demanding this commodity will rise. The study recommended more control over goods to 

maintain quality, which in turn will make these goods more competitive against other foreign 

or imported goods taken into account that quality of these goods must be improved, but not at 

the expense of price which must be kept proper to consumers. 


