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ملخص: 

يف  �الألبان  ت�سنيع  لقطاع  �لتناف�سية  �لقدرة  �إىل  �لتعرف  �إىل  �لدر��سة  هذه  تهدف 
�حلكومية  �ملد�ر�س  يف  �لعامالت  على  �لدر��سة  هذه  �أجريت  �إذ  �لفل�سطينية،  �الأ�سو�ق 
لالإناث يف مدينة طولكرم، و�لبالغ عددهن )560( موظفة. والأغر��س جمع �ملعلومات، 
فقد وزعت �ال�ستبانات على جمتمع �لدر��سة بالكامل، و��سرتدت )436( ��ستبانة �ساحلة 
�إح�سائيًا  �ال�ستبانات  هذه  عوجلت  �لدر��سة.  جمتمع  من   )%78( ن�سبة  ما  �أي  للدر��سة، 
و��ستخدمت   ،)SPSS( �الجتماعية  للعلوم  �الإح�سائية  �لرب�مج  حزمة  با�ستخد�م 
نتائج  �أبرز  من  وكان  �ملئوية.  و�لن�سب  �ملعيارية  و�النحر�فات  �حل�سابية،  �ملتو�سطات 
من  عالية  ن�سبة  و�أن  ��ستهالكًا،  �الألبان  �نو�ع  �أكرث  �جلنيدي  �ألبان  �أن  �لدر��سة:  هذه 
يعتمد  �مل�ستهلك  عند  �ل�رص�ء  قر�ر  و�أن  حمليًا،  �مل�سنعة  �الألبان  يف�سلون  �مل�ستهلكني 
بن�سبة عالية على جودة �ملنتج ومذ�قه، وتاريخ �الإنتاج، كما بينت �لدر��سة عدم وجود 
مكان  �أو  لالأ�رصة،  �ل�سهري  �لدخل  على  بناًء  للمبحوثني  �لنظر  وجهات  بني  �ختالف 

�لدر��سة كافة.  �ل�سكن، وذلك على جماالت 



379

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )1( - كانون 

The Reality of Dairy Manufacturing in the Palestinian Markets 
from the Perspective of Working in Public Education in Tulkarm

Abstract: 

This study aimed to identify the competitiveness of dairy manufacturing 
in the Palestinian market. It was conducted on the female employees in public 
schools for girls in the city of Tulkarm, and the number of these employees 
was (560) . The population of the study was asked to answer a questionnaire 
out of which 436 were recovered, that is, (78%) . The collected data were 
processed by the SPSS; means, percentages and standard deviations were 
employed. The most prominent findings were as follows: Al- Juneedi Dairy 
local products are the most consumed. A great percentage of consumers 
prefer local dairy products. Consumers, when buying these products, 
consider quality, taste and production date. Finally, it was found that there 
are no critical differences in the points of view of the study population based 
on monthly income and place of living, and this was true for all aspects of 
the study. 
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مقدمة: 
من  �أدخل كثري�ً  �لن�سبي  �لدخل  ثبات  �مل�ستمر مع  �الأ�سعار  �رتفاع  �أن  �سك يف  مما ال 
لرفع هذ�  و�ل�سعي  �ملعي�سي،  م�ستو�ها  �حلفاظ على  �لفل�سطينية يف �رص�ع ملحاولة  �الأ�رص 
�مل�ستوى، خا�سة يف ظل زيادة �لنزعة �ال�ستهالكية �لتي جتتاح �لعامل يف ع�رصنا �حلديث.

�ملركزي  �جلهاز  به  قام  �لذي   )2011( للعام  �الأ�رصة  و��ستهالك  م�سح  نتائج  �أظهرت  فقد 
�ل�سهري بلغ )1058( دينار�ً،  �لفل�سطينية  �الأ�رصة  ��ستهالك  �أن معدل  �لفل�سطيني  لالإح�ساء 
ُينفق )36%( منها على �لطعام، يف حني بلغت ن�سبة �النفاق على �الألبان ومنتجات �الألبان 

ما يقارب )%3( .
�أما يف حمافظة طولكرم، فقد بلغ معدل �ال�ستهالك �ل�سهري ما يقارب )944( دينار�ً، 
�ما ما ينفق على �لطعام فقد بلغ )315( دينار�ً )�ي ما ن�سبته 34%( ، يف حني بلغ مقد�ر 
�ملركزي  )�جلهاز   ،  )%3( دينار�ً   )28( يقارب  ما  �الألبان  ومنتجات  �الألبان  على  �النفاق 

لالإح�ساء �لفل�سطيني 2012( .
�لقدمية  �ل�سناعات  فل�سطني من  �الألبان يف  تعّد �سناعة منتجات  �خرى،  من ناحية 
�حلديث  �ل�سكل  �أما  �ملنزيل،  باالقت�ساد  يعرف  ما  �سمن  �ليدوي  �لطابع  تاأخذ  كانت  �لتي 
�إذ ت�سري  �ل�سبعينيات من �لقرن �ملا�سي،  �الألبان، فقد كانت بد�ياته يف  ل�سناعة منتجات 
�الإح�ساء�ت �خلا�سة بوز�رة �القت�ساد �لفل�سطينية �إىل �أن �عد�د �ملن�سات �خلا�سة ب�سناعة 
، ومن ثم  �لو�قعة بني )1978- 1987(  �لفرتة  �الألبان بلغت ثالث من�سات، من  منتجات 
 –  1988( �لفرتة  من  من�ساآت  خم�س  نحو  عددها  بلغ  �أن  �إىل  �ل�سناعة  يف  �لتطور  ��ستمر 
�إذ  1993( .ومع قدوم �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية، مت �لتو�سع يف �سنع منتجات �الألبان، 
�أ�سبحت �أعد�د �ملن�سات �خلا�سة يف هذ� �لن�ساط يف �لعام )2002( نحو )31( من�ساأة، )وز�رة 
�القت�ساد �لوطني، 2004( .ومع تطور هذ� �لقطاع فقد بلغ عدد �ملن�سات �لعاملة يف قطاع 
منتجات �الألبان عام )2012( حو�يل )100( من�ساأة )60 منها يف �ل�سفة �لغربية، و40 يف 
قطاع غزة( يعمل فيها ما يقارب )1720( عاماًل، )�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، 

. )2012
تتفاوت �لن�سب و�حل�س�س يف �ل�سوق �لفل�سطيني ملنتجات �الألبان، وخا�سة مع وجود 
�ملنتج �الإ�رص�ئيلي يف �ل�سوق �لفل�سطيني �لذي تاأثرت به �ملدن �لفل�سطينية ب�سكل كبري، �إذ يعّد 
مناف�سًا قويًا للمنتجات �ملحلية.تعددت �الأرقام يف �لتقارير عن حجم �الإنتاج �لفل�سطيني 
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حماية  جمعية  �أم  �لغذ�ئية،  �ل�سناعات  �حتاد  من  �أكان  �سو�ًء  �مل�سادر،  بتعدد  و�مل�ستورد 
�لر�سمية  �لبيانات  �إعطاء  من  بد  ال  كان  ولكن  �لتجارية،  �لغرف  �أم  �لفل�سطيني،  �مل�ستهلك 
من �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية، وبالتحديد من وز�رة �لزر�عة �لفل�سطينية، ومركز �الإح�ساء 

�لفل�سطيني �للذين كان بيانهما ح�سب �آخر �الإح�سائيات )2013( كاالآتي: 
الجدول (1( 

إجمالي المنتج المحلي والمستورد من الحليب يوميا

حجم الإنتاج اليومي لل�صفة الغربية البيان
 )الكمية بالطن( 

حجم الإنتاج اليومي يف طولكرم 
 )الكمية بالطن( 

36013.5�إنتاج �حلليب
61042�ال�ستهالك من �حلليب
25028.5�مل�ستورد من �حلليب

المصدر: وزارة الزراعة (2013( 

الجدول (2( 
يمثل المنتج المحلي والمستورد من الحليب لتصنيع المنتجات

امل�صتورد اليومي )بالطن( املنتج املحلي يومياً )بالطن( البيان

90.6313.45حليب مب�سرت
97.914.63لنب ر�يب

2.70.40لنب �رص�ب
50.707.60لنب معّلب

72.5010.80جبنة بي�ساء
294.33جبنة مغلية

25.403.80جميد

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (2013( 

مشكلة البحث: 
�لتجارة  منظمة  يف  �لكاملة  �لع�سوية  على  للح�سول  فل�سطني  دولة  �سعي  �إطار  يف 
�لعاملية )WTO( ، فاإن كثري�ً من �لقطاعات �القت�سادية �سوف تتاأثر ب�سكل مبا�رص نتيجة 
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لذلك، خا�سة �لقطاعات �الإنتاجية منها، ولذلك فاإن �لقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني بحاجة 
�إىل �إعادة هيكلة نف�سه وتطويرها؛ ملو�جهة هذ� �لتحدي �جلديد. 

�ل�سناعي  للقطاع  �لرئي�سة  �لقطاعات  من  �لغذ�ئي  �لت�سنيع  قطاع  يعّد  وبالطبع، 
�إىل  �إ�سافة  �أمام حتد جديد،  �لذي �سيجد نف�سه  �الألبان  �لفل�سطيني، وخا�سة قطاع ت�سنيع 
و�ملدرو�س  �جليد،  �ال�ستعد�د  �إىل  �لقطاع  هذ�  يحتاج  �إذ  حاليًا،  يو�جهها  �لتي  �لتحديات 
للدخول يف �ملناف�سة �لعاملية، هذ� �إىل جانب �ملناف�سة �ل�رص�سة وغري �لعادلة �لتي يو�جهها 
حاليًا مع نظريه �ال�رص�ئيلي، �إ�سافة �إىل �ملناف�سة �لد�خلية بني �ملنتجات �لفل�سطينية نف�سها. 
ومن هنا ياأتي �ل�سوؤ�ل حول مدى قدرة قطاع ت�سنيع �الألبان �لفل�سطيني على �قناع 
�لقوية،  و�مل�ستقبلية-  �حلالية  �ملناف�سة-  هذه  ظل  يف  مبنتجاته  �لفل�سطيني  �مل�ستهلك 

للحفاظ على ح�سته يف �ل�سوق، بل زيادتها يف مو�جهة �ملنتجات �الإ�رص�ئيلية و�اًلجنبية. 

أهداف الدراسة: 
�ملنتجات . 1 �إ�سهام  ومدى  �الألبان،  ل�سناعة  �لفل�سطيني  �ل�سوق  حجم  �إىل  �لتعرف 

�ملحلية يف ��ستيعاب �ل�سوق. 
حتليل �آر�ء �مل�ستهلك �لفل�سطيني، ومناق�ستها يف قطاع �إنتاج �الألبان يف فل�سطني. . 2
لل�سلع . 3 و�ملناف�سة  �ال�ستمر�رية  على  �الألبان  �إنتاج  قطاع  ت�ساعد  تو�سيات  تقدمي 

�الأجنبية. 
�لتعرف �إىل مدى �إمكانية �لدعم �حلكومي لهذ� �لقطاع. . 4

أهمية الدراسة: 
تكمن �أهمية �لدر��سة من خالل �لتعرف �إىل حجم �سناعة �الألبان يف �ل�سوق �لفل�سطيني، 
ومدى ��ستيعاب �ملنتجات �ملحلية لل�سوق، و�لتعرف �إىل �أذو�ق �مل�ستهلكني، ومدى تف�سيلهم 
الأنو�ع �الألبان �مل�سنعة حمليًا، ومو�زنتها باالألبان �الإ�رص�ئيلية �ملتد�ولة يف �ل�سوق �ملحلي. 

حدود الدراسة: 
تغطي هذه �لدر��سة �لفرتة �لزمنية للعام )2013( على جميع �لعامالت يف �ملد�ر�س 
�حلكومية يف مدينة طولكرم؛ وذلك العتبارها �لفئة �ملثقفة، و�لقادرة على �حلكم مبو�سوعية 
على طبيعة �الألبان �مل�ستخدمة يف �ملنازل. �أّما �حلدود �ملكانية فهي مدينة طولكرم ل�سهولة 
و�سول �لباحثني فيها �إىل �لفئة �مل�ستهدفة، و�حلكم على �لدر��سة بدقة متناهية، �إذ �سارك 



383

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )1( - كانون 

جميع �لباحثني يف توزيع �ال�ستبانة لي�سل �لبحث �إىل �أكرب عدد ممكن من فئة �لعامالت يف 
مد�ر�س �حلكومة يف �ملدينة. 

فرضيات الدراسة: 
ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى داللة )α = 0.05( يف ��ستهالك . 1

�الألبان �ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري �لعمر. 
ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى داللة )α = 0.05( يف ��ستهالك . 2

�الألبان �ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري �حلالة �الجتماعية. 
ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى داللة )α = 0.05( يف ��ستهالك . 3

�الألبان �ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري عدد �أفر�د �الأ�رصة. 
ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى داللة )α = 0.05( يف ��ستهالك . 4

�الأ�رصة  دخل  ملتغري  تبعًا  طولكرم  حمافظة  يف  ومثيالتها  فل�سطني  يف  �ملنتجة  �الألبان 
�ل�سهري. 

ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى داللة )α = 0.05( يف ��ستهالك . 5
�الألبان �ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري مكان �ل�سكن. 

الدراسات السابقة: 

در��سة اأبو منديل )2012( ، هدفت هذه �لدر��سة �إىل حتليل و�قع �لرثوة �حليو�نية من 
�الإنتاج �حليو�ين د�خل �الأر��سي �لفل�سطينية، وحتدثت كذلك عن �لتنمية �لزر�عية �مل�ستد�مة، 
وعالقتها بالرثوة �حليو�نية، و�الأمن �لغذ�ئي، و�التفاقات �لدولية �القت�سادية، و�أثرها على 
كذلك  �لدر��سة  بينت  �حليو�ين.  �الإنتاج  قطاع  يف  �ال�ستثمار  فر�س  وعن  �حليو�نية،  �لرثوة 
و�الإعفاء�ت  و�حلو�فز،  �حليو�نية،  �لرثوة  يف  �ال�ستثماري  للمناخ  و�لقوة  �ل�سعف  نقاط 
�لهيئة  من  �ل�رص�ئب  من  �إعفاء�ت  على  �مل�ساريع  بع�س  وح�سول  للم�ستثمرين،  �ملمنوحة 
�لفل�سطينية �لعليا لت�سجيع �ال�ستثمار. كما حتدثت تلك �لدر��سة عن وجود جماالت ��ستثمار 
�أنها  �لدر��سة  نتائج هذه  �لغربية. وكان من  �ل�سفة  �الإنتاج �حليو�ين يف  جاذبة يف قطاع 
�أظهرت وجود نق�س يف حجم �حلياز�ت من �الأر��سي �ملتعلقة مبز�رع �حليو�نات و�سغرها؛ 
و�أنها تعاين  �أقل من ع�رصة دومنات،  �أن )76%( من �حلياز�ت م�ساحتها  �لدر��سة  �أثبتت  �إذ 
من قّلة �الإر�ساد �لزر�عي و�لبحوث �لزر�عية، ونق�س يف �ملربني للرثوة �حليو�نية، وخا�سة 
�سغار �مل�ستثمرين، وعدم وجود تغيري يف �أعد�د �الأبقار منذ �مل�سح �لهيكلي للعام )2004/ 



384

الفلسطينية  األسواق  في  األلبان  تصنيع  قطاع  واقع 
من وجهة نظر العامالت في التعليم احلكومي في طولكرم 

د. خالد محمد الصويص / د. رامي سامي القيسي
د. أحمد “محمد أكرم” شويكة 
م. سيف الدين محمد أبو عجوه 

2005( . �أّما �أهم تو�سيات �لدر��سة فكانت: 
�لهولندية،  - �الأبقار  مثل:  �ملتخ�س�سة،  �الإنتاجية  �ل�سالالت  تربية  �عتماد  �رصورة 

و�أغنام �لع�ساف من �ملاعز �ل�سامي، و�عتماد �لنمط �ملكثف يف تربيتها. 
�رصورة �حل�سول على �الر�ساد �لزر�عي �لعلمي.  -
�لعمل على تطوير �إد�ر�ت �ملز�رع �الإنتاجية �حليو�نية.  -

نحو  �لفل�سطيني  �مل�ستهلك  توجهات  �إىل  �لتعرف  �إىل  وهدفت   ،  )2012( بدر  در��سة 
�لت�سويقي،  �ملزيج  عنا�رص  تاأثري  در��سة  خالل  من  حمليًا،  �مل�سنعة  وم�ستقاته  �حلليب 
على  ��ستبانة  وّزعت  �ملعلومات،  جمع  والأغر��س  و�لوطنية.  �الجتماعية  �لعو�مل  وبع�س 
�لرب�مج  بو�ساطة حزم  ��ستبانة   )85( ُحلِّلت  �إذ  و�أبودي�س،  �لعيزرية،  وهو  �لدر��سة،  جمتمع 
�ملعيارية  و�النحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  و��ستخرجت   ،  )spss( �الإح�سائية  للعلوم 
ANO-( �الأحادي  �لتباين  ، و�ختبار   )T� test( �ال�ستبانة كلها، وفح�ست باختبار  ففقر�ت 

VA( ، ومعادلة �لثبات )كرونباخ �لفا( . و�أظهرت نتائج �لدر��سة وجود تاأثري كبري يف كل 
عن�رص من عنا�رص �ملزيج �لت�سويقي، �إ�سافة للعو�مل �الجتماعية و�لوطنية. وكان من �هم 

تو�سيات �لدر��سة: 
�رصورة �هتمام �ل�رصكات �ملحلية بجودة منتجاتها.  -
�لعمل على تقدمي ت�سكيلة متنوعة من �ملنتجات �لتي تتالءم مع رغبات �مل�ستهلك.  -
�الإعالن عن �أ�سعار �ملنتجات �ملحلية ب�سكل و��سح.  -
�مل�ستهلك،  - �ملنتج يف ذهن  يبقي  �لذي  بال�سكل  باالإعالن عن منتجاتها  �الهتمام 

وتوزيعها بكميات كافية. 
�الهتمام بدور �ملر�أة كم�سرتية، باالإ�سافة �إىل ت�سجيع حمالت ملقاطعة �ملنتجات  -

�الإ�رص�ئيلية. 
والء  درجة  يف  �ملنتجات  تطوير  �أثر  بعنو�ن   ،  )2009( واحلالق  التميمي،  در��سة 
�مل�ستهلك عن م�ستهلكي منتجات �الألبان يف منطقة �أمانة عمان �لكربى، �إذ هدفت �لدر��سة 
و�لتكنولوجيا  �ملنتج،  وجودة  �ملنتج،  )مو��سفات  �ملنتجات  تطوير  �أثر  �إىل  �لتعرف  �إىل 
وجود  من  و�لتحقق  �مل�ستهلكني،  نظر  وجهة  من  �مل�ستهلك  والء  درجة  يف  �مل�ستخدمة( 
تبعًا  �لكربى،  �أمانة عمان  �الألبان يف منطقة  �مل�ستهلك ملنتجات  �ختالف يف درجة والء 
الختالف �خل�سائ�س �لدميغر�فية. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة، وزع �لباحثان ��ستبانة �أعدت 
لهذ� �لغر�س على عينة مالئمة مكونة من )500( م�ستهلك من م�ستهلكي منتجات �الألبان، 
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�حلزمة  با�ستخد�م  �لفر�سيات  و�ختبار  وحتليلها،  �لبيانات  جمع  جرى  ذلك  �سوء  ويف 
�الإح�سائية )SPSS( ، وتو�سلت �لدر��سة �إىل عدد من �لنتائج كان �أهمها: 

وجود تاأثري ذي داللة �إح�سائية بني مو��سفات �ملنتج، وجودة �ملنتج، و�لتكنولوجيا  -
�مل�ستخدمة، ودرجة والء �مل�ستهلك. 

عدم وجود �ختالف ذي داللة �إح�سائية لدرجة والء �مل�ستهلك تبعًا للجن�س، و�لدخل.  -
للعمر، و�مل�ستوى  - �إح�سائية لدرجة والء �مل�ستهلك تبعًا  وجود �ختالف ذي داللة 

�لتي ركزت على �رصورة  �لتو�سيات  �لنتائج قدمت جمموعة من  �لتعليم، وبناء على هذه 
والء  بتعزيز  و�الهتمام  �مل�ستخدمة،  �لتكنولوجيا  على  و�لرتكيز  �ملنتج،  بجودة  �الهتمام 

�مل�ستهلك. 
در��سة م�صطفى )2005( ، وهدفت �إىل معرفة �لقدرة �لتناف�سية لل�سناعات �لغذ�ئية 

�لفل�سطينية، و�آفاق تطورها، و��ستخدم �لباحث �ملنهجية �الآتية: 
در��سة �ملفاهيم و�لنظريات و�ملقرتحات و�ملقايي�س ملو�سوع �لقدرة �لتناف�سية.  -
��ستعر��س بع�س �لدر��سات �ل�سابقة وجتارب بع�س �لدول و�الإطالع عليها.  -
و�ملوزعني  - و�لوكالء  �الإنتاجية،  �لعملية  �أطر�ف  جميع  مع  �مليد�نية  �ملقابالت 

و�مل�ستهلكني. 
ت�سميم ��ستبانتني، �الأوىل: تخ�س �ملنتجني و�لثانية: تخ�س �مل�ستهلكني- تخدمان  -

جميع �أغر��س �لدر��سة
وقد خل�ست �لدر��سة �إىل نتائج عدة �أهمها:- 

Ú  .يعاين �القت�ساد �لفل�سطيني من �ختالالت هيكلية �سملت معظم قطاعاته
Ú  ب�سكل �ل�سناعي  و�لقطاع  عام،  ب�سكل  �لفل�سطيني  �خلا�س  �لقطاع  �أد�ء  �رتفاع 

ب�سكل كبري يف  �الأد�ء  �ملا�سي، وتر�جع هذ�  �لقرن  �الأخرية من  �لع�رصة  �ل�سنني  خا�س يف 
�ل�سنو�ت �لثالثة �الأخرية. 

Ú  تعّد �ل�سناعات �لغذ�ئية �لفل�سطينية من �أهم �ل�سناعات �لفل�سطينية؛ وذلك بدالالت
متعددة، �أهمها ��ستيعابها لعدد كبري من �لعمال، وحجم ��ستثمار�تها �لعالية ن�سبي. 

Ú  ،تعاين �ل�سناعات �لغذ�ئية من كرب حجم �ملو�د �خلام �مل�ستوردة �لالزمة لل�سناعة
�ل�سناعات  و�عتماد هذه  �ل�سناعات،  �لنوع من  �ملتخ�س�سة يف هذ�  �ملهار�ت  و�نخفا�س 

على �الآالت �مل�ستعملة من �إ�رص�ئيل. 
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)�لو�قع  فل�سطني  يف  �الألبان  منتجات  �سناعة  بعنو�ن   ،  )2004( الراعي  در��سة 
�الألبان،  �سناعة  تو�جه  �لتي  و�ملعوقات  �مل�سكالت  �أهم  �لدر��سة  هذه  بينت   . و�لتحديات( 
قبل  من  �ل�رص�سة  �لهجمة  ب�سبب  �مل�سافة  و�لقيمة  �الإنتاج،  حجم  يف  �لعام  و�لرت�جع 
�الإنتاجي  �لقطاع  مقومات  �أ�سعفت  �لتي  �لفل�سطينية  �الأر��سي  على  �الإ�رص�ئيلي  �الحتالل 
لهذه �ل�سناعة، بعد �ن هدف �الجتياح �الإ�رص�ئيلي عام )2000( �إىل تدمري �لبنى �لتحتية 
لل�سناعات �لفل�سطينية. وقد �أو�ست �لدر��سة ب�رصورة �لعمل على توفري �سالالت جيدة من 
�الأبقار �حللوب �ملنتجة للحليب، و�رصورة �لعمل على توفري �ل�سناعات �ملكملة ل�سناعات 
�الألبان، مثل �سناعة )�لبال�ستيك( �لالزمة للتعبئة و�لتغليف. و�أفادت �لدر��سة باأن م�ستقبل 
�سناعة منتجات �الألبان يف فل�سطني مرتبطة بوجود ��ستقر�ر �قت�سادي، ومناخ ��ستثماري 
�الأ�سا�سية  �لبنية  ت�سكيل  �إىل �رصورة  �إ�سافة  �الأمو�ل �خلارجية،  روؤو�س  م�سجع ال�ستقطاب 

الإقامة �سناعات ذ�ت �ل�سلة )من هذ� �لنوع( . 
�حلالية  �الأو�ساع  �إىل  �لتعرف  �إىل  �لدر��سة  هذه  وهدفت   ،  )2003( الطنيب  در��سة 
�سغار  وبخا�سة  �لعربي،  �لوطن  يف  وت�سنيعها  وت�سويقها  �الألبان  الإنتاج  و�مل�ستقبلة 
�ل�سيا�سات  �إىل  و�لتعرف  �أعمالهم،  تو�جه  �لتي  و�ملعوقات  �مل�ساكالت  وحتديد  �ملنتجني، 
و�لرب�مج �لوطنية �لهادفة �إىل تطوير �الإنتاج، و�لت�سويق، وتوثيق �لتجارب �لعربية �لناجحة، 
و�لر�ئدة يف جماالت �الإنتاج و�لت�سويق و�لت�سنيع. وقد قدمت �لدر��سة نبذة عن تطور �أعد�د 
�ملز�رع �ملنتجة لالألبان يف �لوطن �لعربي، مثل: �ل�سود�ن، وم�رص، و�سوريا، و�جلز�ئر. ومن 
نتائج �لدر��سة �أظهرت �سخامة �لرثوة �حليو�نية يف معظم بلد�ن �لوطن �لعربي، ورغم ذلك، 
�لنمو  �لقطاع �ملهم؛ ب�سبب  �لذ�تي يف هذ�  فانها ما ز�لت غري قادرة على حتقيق �الكتفاء 
�الألبان  ��ستهالك  يزد�د  حيث  �لت�سنيع،  عملية  يف  �لت�سارع  معدل  عن  يزيد  �لذي  �ل�سكاين 
�إذ  �لكبرية،  �الأعمار  لدى  ثانية  ويزد�د  �لعمر،  بتقدم  ن�سبيًا  ويقل  �الأطفال،  لدى  لالأعمار 
�لعربي. وكان من  �لوطن  �الإعالم يف  �الألبان، مب�ساعد تطور  �لغذ�ئي الأهمية  �لوعي  يزد�د 
�أهم �لتو�سيات: �رصورة حتقيق �لتكامل و�لتن�سيق بني �لدول �لعربية يف م�رصوعات �إنتاج 
�لعلمي  �لبحث  موؤ�س�سات  بني  تربط  للمعلومات  قومية  �سبكة  و�إن�ساء  وت�سنيعها،  �الألبان 
و�إن�ساء  �لعربية،  �لدول  �الخت�سا�س يف  ذ�ت  �جلهات  مع  �الألبان  كافة، خا�سة يف جمال 
و�رصورة  �ملجففة،  لالألبان  �لعرب  فيه  ي�ستثمر  كبري  باإنتاج  �الألبان  قطاع  يف  م�ساريع 

توحيد مو��سفات قيا�سية خا�سة بجودة منتجات �الألبان يف �لوطن �لعربي. 

الطريقة واإلجراءات: 
تت�سمن و�سفًا لالإجر�ء�ت �لتي �تبعها �لباحثون يف حتديد جمتمع �لدر��سة، و�لعينة 
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وو�سفها، و�رصح �خلطو�ت و�الإجر�ء�ت �لعملية �لتي �ُتبعت يف بناء �أد�ة �لدر��سة وو�سفها، ثم 
�إجر�ء�ت �سدق �أد�ة �لدر��سة وثباتها، ثم �رصح خمطط ت�سميم �لدر��سة ومتغري�تها، و�الإ�سارة 
�إىل �أنو�ع �الختبار�ت �الإح�سائية �لتي ��ستخدمت يف در��سة ��ستهالك �الألبان يف فل�سطني 

ومثيالتها – در��سة حالة حمافظة طولكرم. 

جمتمع الدراسة: 

�لدر��سة من جميع �لعامالت يف �ملد�ر�س �حلكومية للبنات يف مدينة  ت�سكل جمتمع 
طولكرم، وكان عدد �لعامالت- �ملعلمات و�ملوظفات- )560( �سخ�سًا. 

عينة الدراسة: 

ُوّزعت )560( ��ستبانة على �لعامالت جميعهن يف مد�ر�س �لبنات، وهم جمتمع �لدر��سة 
يف مدينة طولكرم، و��سرتّدت )436( ��ستبانة، �إذ ر�عى �لباحثون عند �ختيار �لعينة �لتوزيع 
ح�سب �لعمر ، و�حلالة �الجتماعية، وعدد �أفر�د �الأ�رصة، ودخل �الأ�رصة �ل�سهري )بال�سيقل( ، 
ومكان �ل�سكن، �إذ كانت موزعة على �لفئات كافة وحتقق �لهدف، �إذ �ختريت �لعينة با�ستخد�م 
�أ�سلوب �لعينة �ملق�سودة. و�جلدول �الآتي ي�سف عينة �لدر��سة بناء على متغري�تها �مل�ستقلة. 

الجدول (3( 
توزيع عينة الدراسة بناء على متغيراتها االساسية

الن�صبة املئوية التكرار الفئةاملتغري

�لعمر

225 )25( فاقل
35 -2612729.1
45 -3617840.8
55 -469020.6

194.4�كرث من )55( 

436100املجموع

�حلالة �الجتماعية

32775متزوج
7918.1عازب

306.9غري ذلك

436100املجموع
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الن�صبة املئوية التكرار الفئةاملتغري

عدد �أفر�د �الأ�رصة

8319 )3( فاقل
6 -324656.4
9 -79822.5

92.1�كرث من )9( 

436100املجموع

دخل �الأ�رصة �ل�سهري

378.5�قل من )2000( 
3000 -200114533.3
4000 -30018319
5000 -40018319

8820.2�كرث من )5000( 

436100املجموع

مكان �ل�سكن

29768.1مدينة
409.2بلدة
6615.1قرية

337.6خميم

436100املجموع

أداة الدراسة وصدقها: 
م �لباحثون ��ستبانة خا�سة من �أجل در��سة ��ستهالك �الألبان �ملنتجة يف فل�سطني  �سمَّ
ومثيالتها – در��سة حالة- حمافظة طولكرم، وقد ُعر�ست �ال�ستبانة على خم�سة حمكمني 
الدرا�صة  اأداة  وا�صتملت  �قرت�حاتهم،  ح�سب  �لفقر�ت  بع�س  وعّدلت  �لتخ�س�س،  جمال  يف 

على جزاأين اأ�صا�صيني هما: 
�أفر�د  ● وعدد  �الجتماعية،  و�حلالة  بالعمر،  تتعلق  �لتي  �ل�سخ�سية  �لبيانات  اأول: 

�الأ�رصة، ودخل �الأ�رصة �ل�سهري، ومكان �ل�سكن. 
فقره  ●  )25( عددها  �لبالغ  جميعها  �ال�ستبانة  فقر�ت  من  �جلزء  هذ�  تكون  ثانيا: 

�أخرى  ، و )8( فقر�ت  �لناحية �القت�سادية )قر�ر �ل�رص�ء(  موزعة على ثالثة جماالت متثل 
متثل �لناحية �حل�سية لقر�ر �ل�رص�ء. 
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ثبات أداة الدراسة: 

معامل ثبات ال�صتبانة:  ♦
يعرف �لثبات: »باأنه �لدقة يف تقدير �لعالمة �حلقيقية للفرد على �ل�سمة �لتي يقي�سها 
�الختبار«. وثبات �أد�ة �لدر��سة �لتي ��ستخدمها �لباحث هي ح�سب معامل �لثبات، با�ستخد�م 
معادلة )كرونباخ �ألفا( ، وقد كان مقد�ره )0.75( على جميع فقر�ت �ال�ستبانة وهو منا�سب 

للتحليل �الإح�سائي، والأغر��س �لدر��سة. 

إجراءات الدراسة: 

قام الباحثون بالإجراءات الآتية: 
تاأهيل �ال�ستبانة ب�سورتها �لنهائية. . 1
حتديد �أفر�د عينة �لدر��سة. . 2
مت . 3 �ملوزعة،  �ال�ستبيانات  جمع  وبعد  �لدر��سة،  عينة  �أفر�د  على  �ال�ستبانة  توزيع 

تفريغها يف جد�ول خا�سة من �جل معاجلتها. 

تصميم الدراسة: 
متغري�ت  بني  �لعالقة  لدر��سة  �لتحليلي  �لو�سفي  �ملنهج  �أ�سلوب  �لباحثون  ��ستخدم 
�لدر��سة، وجمع �ملعلومات، و�ُ�ستخدم �لتحليل �الإح�سائي لفح�س �لفر�سيات بهدف تف�سري 

�لنتائج. و�صملت الدرا�صة املتغريات الآتية: 
املتغريات امل�صتقلة:  ♦
متغري �لعمر، وله خم�سة م�ستويات.  -
متغري �حلالة �الجتماعية، وله ثالثة م�ستويات.  -
متغري عدد �أفر�د �الأ�رصة، وله �أربعة م�ستويات  -
متغري م�ستوى �لدخل )بال�سيقل( ، وله خم�سة م�ستويات.  -
متغري مكان �ل�سكن، وله �أربعة م�ستويات.  -
املتغريات التابعة:  ♦

ومتثلت هذه �ملتغري�ت يف �ال�ستجابة عن فقر�ت �ال�ستبانة �ملتعلقة بدر��سة ��ستهالك 
�أجل  ومن  طولكرم.  حمافظة  حالة-  در��سة   – ومثيالتها  فل�سطني  يف  �ملنتجة  �الألبان 
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 ،  )SPSS( �الجتماعية  للعلوم  �إالإح�سائية  �لرزم  برنامج  ��ستخدم  فقد  �لبيانات،  معاجلة 
وذلك با�ستخد�م �ملعاجلات �الآتية: 

�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية.  -
�ملتو�سطات �حل�سابية.  -
�ختبار )ت( للعينات �مل�ستقلة.  -
معادلة )كرونباخ �ألفا( ال�ستخر�ج معامل �لثبات.  -
حتليل �لتباين �الحادي.  -

نتائج الدراسة: 

التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات اإلحصائية:

برنامج  على  �إح�سائيًا  وفح�سها  �لدر��سة،  فر�سيات  عن  �الإجابة  �جلزء  هذ�  يتناول 
)SPSS( ، وفيما ياأتي عر�س �لنتائج �لتي تو�سلت  �لرزم �الإح�سائية للعلوم �الجتماعية 

�إليها �لدر��سة: 

نتائج سؤال الدراسة الرئيس: 

قبل �لبدء بالتحليل �الإح�سائي، يجب �الإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لرئي�س للدر��سة وهو: 
ومثيالتها  فل�صطني  يف  املنتجة  الألبان  ت�صنيع  قطاع  قدرة  مدى  ما 
يف  القوية  املناف�صة  ظل  يف  مبنتجاته  الفل�صطيني  امل�صتهلك  اإقناع  على 
حمافظة طولكرم؟ لالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل، ح�سبت �ملتو�سطات �حل�سابية كن�سب مئوية 

ونتائج �جلدول ) 4( تبني ذلك: 
الجدول (4( 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على مجال الناحية االقتصادية- قرار الشراء

الرقم الرقم
الن�صبة املتو�صطات الفقرةبال�صتبانة

املئوية

3.204164.082�قوم بال�رص�ء الأين من هو�ة جتريب منتجات �الألبان99
3.314266.284�لدعاية و�العالن يوؤثر�ن يف قر�ري ل�رص�ء �ملنتج55
3.651473.028��سم �ملنتج �لتجاري له �همية يف قر�ر �ل�رص�ء44
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الرقم الرقم
الن�صبة املتو�صطات الفقرةبال�صتبانة

املئوية

3.775275.504طريقة عر�س �ملنتج يف �ملحل �لتجاري له تاثري يف قر�ر �ل�رص�ء77
3.869377.386�ختيار �ملنتج �لوطني بال�رص�ء يكون يف �ملقام �الول66
3.979479.588يعّد �سعر �ملنتج ��سا�سا يف قر�ر �ل�رص�ء11
4.227184.542�قوم بال�رص�ء ح�سب خربتي و�ملعلومات �ملتوفرة لدي88
4.456489.128�قوم بال�رص�ء بناء على تاريخ �الإنتاج110
4.591791.834�ملذ�ق للمنتج مهم يف قر�ر �ل�رص�ء33
4.61792.34�جلودة للمنتج عامل ��سا�سي يف قر�ر �ل�رص�ء22

3.968679.372املجال الكلي 

يت�سح من خالل نتائج �جلدول )4( �أن )92.34%( من �أفر�د �لعينة يقمن بال�رص�ء بناًء 
على جودة �ملنتج، يف حني جند �إن )91.8%( من �لعامالت يعّدن �أن �ملذ�ق مهم يف قر�ر 
�ل�رص�ء، و�أن )64.08%( من �لعامالت يقمن بال�رص�ء من �أجل ممار�سة هو�ية جتريب �الألبان، 
�لوطني يف �ملقام  �أن �ملنتج  ن  �لعامالت يرينْ �أن )77.386%( من  �لنتائج  كما يت�سح من 

�الأول يف قر�ر �ل�رص�ء.
الجدول (5( 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على مجال صفات المنتج

الرقم الرقم
الن�صبة املتو�صطات الفقرةبال�صتبانة

املئوية

3.348666.972�ختياري للمنتج ح�سب حجم �لعبوة111
3.681273.624�ختياري للمنتج ح�سب طريقة �لتغليف212
3.885377.706�قوم ب�رص�ء �ملنتج لت�سمنه �أكرث من خا�سية414
3.903778.074�قوم ب�رص�ء �ملنتج وفقا للخ�سائ�س �ملكتوبة على �لعبوة313

3.704774.094املجال الكلي

�لعامالت يقمن ب�رص�ء �ملنتج بناء  �أن )78.07%( من  يت�سح من نتائج �جلدول )5( 
�أن )66.97%( من �لعامالت يقمن بال�رص�ء  على �خل�سائ�س �ملكتوبة عليه، يف حني جند 

ح�سب حجم �لعبوة، و�أن )73.6%( من �لعامالت يقمن بال�رص�ء ح�سب طريقة �لتغليف.
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الجدول (6( 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على مجال الدعاية واالعام

الرقم الرقم
الن�صبة املتو�صطات الفقرةبال�صتبانة

املئوية

2.38347.66�قوم بال�رص�ء وفقا للون �لعبوة121
2.479449.588�قوم بال�رص�ء بناء على �ل�سورة �ملوجودة على �لعبوة223
2.584951.698�قوم بال�رص�ء بناء على وجود عبار�ت ترويجية حمفزة على �لعبوة322
2.736254.724�قوم بال�رص�ء لت�سديقي ملا جاء يف �العالن419
2.915158.302�قوم بال�رص�ء لتذكري لالعالن عن هذ� �ملنتج518
3.016160.322�قوم بال�رص�ء لوالئي للعالمة �لتجارية617
3.025260.504ل�ساحب �ملحل تاثري يف �ختياري للمنتج716
3.222564.45يتم �ختياري للمنتج ح�سب تو�جده يف �ملحل815
3.463369.266�ختار �ملنتج بناء على �لر�ي �لعام فيه924

3.470269.404�قوم بال�رص�ء بناء على �ر�ء ��سدقائي �أو من �ثق بهم1020
4.09481.88�قوم بنقل وجهة نظري لالخرين عن �ملنتج1125

3.035460.708املجال الكلي

يت�سح من نتائج �جلدول )6( �أن )81.88%( من �لعامالت يقمن بعمل دعاية للمنتج، 
�إذ يقمن بنقل وجهات نظرهن لالآخرين عن �ملنتج، كما جند من �لنتائج �أن )47.66%( من 
�أن  �لعامالت  )60.5%( من  يرى  �لعبوة، يف حني  لون  على  بناًء  بال�رص�ء  يقمن  �لعامالت 
ل�ساحب �ملحل تاأثري�ً يف �ختيار �ملنتج، كما جند �أن )69.4%( منهن يقمن ب�رص�ء �ملنتج 

بناًء على �آر�ء �الأ�سدقاء، �أو من يثقن بهم.
الجدول (7( 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على المجاالت كافة

الن�صبة املئويةاملتو�صطاتاملجالالرقم

3.035460.708�لدعاية و�العالم1
3.704774.094�سفات �ملنتج2
3.968679.372�لناحية �القت�سادية – قر�ر �ل�رص�ء3

3.569671.392املجال الكلي
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اختبار الفرضيات: 

الفرضية األوىل: 

ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى داللة )α = 0.05( يف ��ستهالك �الألبان 
�ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري �لعمر.ومن �أجل �ختبار هذه 
�لفر�سية، ح�سبت �ملتو�سطات �حل�سابية، و�النحر�فات �ملعيارية، ملعرفة ��ستهالك �الألبان 

�ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري �لعمر.
الجدول (8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير العمر على المجاالت كافة

النحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعددالعمر املجال

�لناحية �القت�سادية- قر�ر �ل�رص�ء

223.89550.26453 )25( فاقل

35 -261274.01570.62124

45 -361783.91400.38190

55 -46903.98670.31835

194.16320.37483�كرث من )55( 

�سفات �ملنتج

223.80680.40039 )25( فاقل

35 -261273.64760.61185

45 -361783.72190.61172

55 -46903.68610.69666

193.89470.65254�كرث من )55( 

�لدعاية و�العالم

223.22730.47259 )25( فاقل

35 -261273.05730.50092

45 -361783.02500.58196

55 -46902.95350.58030

193.15310.48773�كرث من )55( 
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النحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعددالعمر املجال

املجال الكلي 

223.64320.26510 )25( فاقل
35 -261273.57360.40741
45 -361783.55370.35907
55 -46903.54210.41760

193.73700.31387�كرث من )55( 

يف  �حل�سابية  �ملتو�سطات  يف  فروقا  هناك  �أن   )8( �جلدول  نتائج  خالل  من  يت�سح 
�لعمر. �الألبان �ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري  ��ستهالك 
والختبار ما �ذ� ما كانت هذه �لفروق ذ�ت داللة �إح�سائية، �أُ�ستخدم �ختبار حتليل �لتباين 

�الأحادي ونتائج �جلدول )9( تبني ذلك.
الجدول (9( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات في استهاك األلبان المنتجة في فلسطين 
ومثياتها في محافظة طولكرم

املتغري
درجات م�صدر التبايناملجالت

احلرية
جمموع مربعات 

النحرافات
متو�صط 
النحرافات

ف – 
املح�صوبة

م�صتوى الدللة 
املح�صوب

�لناحية �القت�سادية- قر�ر 
�ل�رص�ء

41.6780.420 بني �ملجموعات
2.0040.093 43190.2410.209د�خل �ملجموعات

43591.920املجموع

�سفات �ملنتج
41.4130.353 بني �ملجموعات

0.9080.459 431167.6300.389د�خل �ملجموعات
435169.043املجموع

�لدعاية و�العالن
41.7560.439 بني �ملجموعات

1.4500.217 431130.5060.303د�خل �ملجموعات
435132.262املجموع

املجال الكلي

40.7670.192 بني �ملجموعات
1.3220.261 43162.5040.145د�خل �ملجموعات

43563.271املجموع
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يت�سح من خالل نتائج �جلدول )9( �أنه ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى 
�لداللة  �إذ بلغ م�ستوى  �لعمر،  �لدر��سة كافة تبعًا ملتغري  داللة )α = 0.05( على جماالت 
�ملح�سوب �أعلى من م�ستوى �لداللة �ملحدد بالفر�سية، مما يدل على �أنه ال يوجد �ختالف يف 
وجهات �لنظر بني �أفر�د عينة �لدر��سة حول ��ستهالك �الألبان �ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها 

باختالف �لفئات �لعمرية.

الفرضية الثانية: 

ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى داللة )α = 0.05( يف ��ستهالك �الألبان 
�ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري �حلالة �الجتماعية.ومن 
�ملعيارية، ملعرفة  و�النحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  �لفر�سية، ح�سبت  �ختبار هذه  �أجل 
��ستهالك �الألبان �ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري �حلالة 

�الجتماعية.
الجدول (10( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الحالة االجتماعية على المجاالت كافة

النحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعدداحلالة الجتماعية املجال

�لناحية �القت�سادية- قر�ر �ل�رص�ء
3273.97090.48787متزوج
793.93040.35675عازب

304.04330.37663غري ذلك

�سفات �ملنتج
3273.69880.62127متزوج
793.81010.53741عازب

303.49170.79731غري ذلك

�لدعاية و�العالم
3273.05340.54381متزوج
793.04830.52604عازب

302.80610.65848غري ذلك

املجال الكلي 

3273.57440.37824متزوج
793.59630.34637عازب

303.44700.48275غري ذلك

�أن هناك فروقًا يف �ملتو�سطات �حل�سابية يف  يت�سح من خالل نتائج �جلدول )10( 
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��ستهالك �الألبان �ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري �حلالة 
�الجتماعية.والختبار ما �إذ� كانت هذه �لفروق ذ�ت داللة �إح�سائية، �أُ�ستخدم �ختبار حتليل 

�لتباين �الأحادي، ونتائج �جلدول )11( تبني ذلك.
الجدول (11( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات في استهاك األلبان المنتجة في فلسطين 
ومثياتها في محافظة طولكرم تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية

املتغري
درجات م�صدر التبايناملجالت

احلرية
جمموع مربعات 

النحرافات
متو�صط 
النحرافات

ف – 
املح�صوبة

م�صتوى الدللة 
املح�صوب

�لناحية �القت�سادية- قر�ر 
�ل�رص�ء

20.2850.142بني �ملجموعات

0.6730.511 43391.6350.212د�خل �ملجموعات

43591.920املجموع

�سفات �ملنتج

22.2511.126بني �ملجموعات

2.9220.055 433166.7920.385د�خل �ملجموعات

435169.043املجموع

�لدعاية و�العالن

21.6970.848بني �ملجموعات

2.8140.061 433130.5650.302د�خل �ملجموعات

435132.262املجموع

املجال الكلي

20.5140.257بني �ملجموعات

1.7750.171 43362.7560.145د�خل �ملجموعات

43563.271املجموع

عند  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  فروق  توجد  ال  �أنه   )11( �جلدول  نتائج  خالل  من  يت�سح 
م�ستوى داللة )α = 0.05( على جماالت �لدر��سة كافة تبعًا ملتغري �حلالة �الجتماعية، �إذ 
بلغ م�ستوى �لداللة �ملح�سوب �أعلى من م�ستوى �لداللة �ملحدد بالفر�سية، مما يدل على �أنه 
ال يوجد �ختالف يف وجهات �لنظر بني �أفر�د عينة �لدر��سة حول ��ستهالك �الألبان �ملنتجة 

يف فل�سطني ومثيالتها باختالف �حلالة �الجتماعية.

الفرضية الثالثة: 

��ستهالك  يف   )0.05  =  α( داللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  فروق  توجد  ال 
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�الألبان �ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري عدد �أفر�د �الأ�رصة.
ومن �أجل �ختبار هذه �لفر�سية، فقد ُح�سبت �ملتو�سطات �حل�سابية و�النحر�فات �ملعيارية، 
ملعرفة ��ستهالك �الألبان �ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري 

عدد �أفر�د �الأ�رصة.
الجدول (12( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير عدد أفراد األسرة على المجاالت كافة

النحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعددعدد اأفراد الأ�رشة املجال

�لناحية �القت�سادية- قر�ر �ل�رص�ء

834.23330.36785 )3( �أو �قل
6 -32464.23330.51429
9 -7984.23330.3

94.23330.35355�كرث من )9( 

�سفات �ملنتج

833.66270.69123 )3( �أو �قل
6 -32463.69510.62273
9 -7983.74740.58271

93.88890.39747�كرث من )9( 

�لدعاية و�العالم

833.00990.53764 )3( �أو �قل
6 -32463.02590.57812
9 -7983.09370.49302

92.89900.56122�كرث من )9( 

املجال الكلي 

833.52660.37546 )3( �أو �قل
6 -32463.57570.39695
9 -7983.58110.35415

93.67370.28867�كرث من )9( 

�أن هناك فروقًا يف �ملتو�سطات �حل�سابية يف  يت�سح من خالل نتائج �جلدول )12( 
عدد  ملتغري  تبعًا  طولكرم  حمافظة  يف  ومثيالتها  فل�سطني  يف  �ملنتجة  �الألبان  ��ستهالك 
�أفر�د �الأ�رصة.والختبار ما �إذ� كانت هذه �لفروق ذ�ت داللة �إح�سائية، �أُ�ستخدم �ختبار حتليل 

�لتباين �الأحادي، ونتائج �جلدول )13( تبني ذلك.
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من وجهة نظر العامالت في التعليم احلكومي في طولكرم 

د. خالد محمد الصويص / د. رامي سامي القيسي
د. أحمد “محمد أكرم” شويكة 
م. سيف الدين محمد أبو عجوه 

الجدول (13( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات في استهاك األلبان المنتجة في فلسطين 

ومثياتها في محافظة طولكرم تبعًا لمتغير عدد أفراد األسرة

 املتغري
درجات م�صدر التبايناملجالت

احلرية
جمموع مربعات 

النحرافات
متو�صط 
النحرافات

ف – 
املح�صوبة

م�صتوى الدللة 
املح�صوب

�لناحية �القت�سادية- 
قر�ر �ل�رص�ء

31.7230.574 بني �ملجموعات
2.7510.042 43290.1960.209د�خل �ملجموعات

43591.920املجموع

�سفات �ملنتج

30.6540.218 بني �ملجموعات

0.5590.642 432168.3890.390د�خل �ملجموعات

435169.043املجموع

�لدعاية و�العالن

30.5770.192 بني �ملجموعات

0.6310.595 432131.6850.305د�خل �ملجموعات

435132.262املجموع

املجال الكلي

30.2730.091 بني �ملجموعات

0.6250.599 43262.9970.146د�خل �ملجموعات

43563.271املجموع

�أنه ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية عند  يت�سح من خالل نتائج �جلدول )13( 
�أفر�د �الأ�رصة،  �لدر��سة كافة تبعًا ملتغري عدد  م�ستوى داللة )α = 0.05( على جماالت 
�ملح�سوب  �لداللة  م�ستوى  بلغ  �إذ   ، �ل�رص�ء(  )قر�ر  �القت�سادية  �لناحية  جمال  با�ستثناء 
�لداللة  م�ستوى  من  �أعلى  �القت�سادية  �لناحية  جمال  با�ستثناء  �ملجاالت  جميع  على 
�ملحدد بالفر�سية، مما يدل على �أنه ال يوجد �ختالف يف وجهات �لنظر بني �أفر�د عينة 
�ملجاالت  هذه  على  ومثيالتها  فل�سطني  يف  �ملنتجة  �الألبان  ��ستهالك  حول  �لدر��سة 
عند  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  فروق  توجد  �أنه  جند  حني  يف  �الأ�رصة،  �أفر�د  عدد  باختالف 
�لداللة  م�ستوى  بلغ  �إذ  �القت�سادية،  �لناحية  جمال  على   )0.05  =  α( داللة  م�ستوى 
مما  �ل�سفرية،  بالفر�سية  �ملحدد  �لداللة  م�ستوى  من  �أقل  �ملجال  هذ�  على  �ملح�سوب 
يدل على �أن قر�ر �ل�رص�ء يختلف باختالف عدد �أفر�د �الأ�رصة، ولبيان �الختالف ��ستخدم 

.)LSD( �لبعدية  �ملقارنات  �ختبار 
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الجدول (14( 
 )LSD) اختبار المقارنات البعدية

Dependent Variable
 (I( عدد اأفراد 

الأ�رشة
 (J( عدد اأفراد 

الأ�رشة
 Mean Difference

 (I- J) Sig.

�لناحية �القت�سادية 
 )قر�ر �ل�رص�ء( 

 )3( �أو �قل
6 -3 0.09887- 0.089
9 -7 0.00519 0.939

�كرث من )9(  0.32610 - 0.043

6 -3
0.09887 )3( �أو �قل 0.089

9 -7 0.10406 0.057
�كرث من )9(  0.22724 - 0.144

9 -7
- 0.00519 )3( �أو �قل 0.939

6 -3 0.10406 - 0.057
�كرث من )9(  0.33129 - 0.038

�كرث من )9( 
0.32610 )3( �أو �قل 0.043

6 -3 0.22724 0.144
9 -7 0.33129 0.038

يت�سح من خالل نتائج �جلدول )14( �ن �لفروق ظهرت بني �الأ�رص �لتي عدد �أفر�دها 
)3( �أو �أقل، وبني �الأ�رص �لتي عدد �أفر�دها �أكرث من )9( ، ل�سالح �الأ�رص �لتي عدد �أفر�دها �أكرث 
من )9( ، كما ظهر �خلالف بني �ال�رص �لتي عدد �أفر�دها �أكرث من )9( ، وبني �ال�رص �لتي عدد 

�أفر�دها7- 9( ( .

الفرضية الرابعة: 

ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى داللة )α = 0.05( يف ��ستهالك �الألبان 
�ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري دخل �الأ�رصة �ل�سهري.

و�النحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ح�سبت  فقد  �لفر�سية  هذه  �ختبار  �أجل  ومن 
فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم  �ملنتجة يف  �الألبان  ��ستهالك  �ملعيارية؛ ملعرفة 

تبعًا ملتغري دخل �الأ�رصة �ل�سهري.
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د. خالد محمد الصويص / د. رامي سامي القيسي
د. أحمد “محمد أكرم” شويكة 
م. سيف الدين محمد أبو عجوه 

الجدول (15( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير دخل األسرة الشهري على المجاالت كافة

النحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعدددخل الأ�رشة ال�صهري املجال

�لناحية �القت�سادية- قر�ر �ل�رص�ء

373.88110.40472)�قل من 2000(
3000 -20011453.95790.33864
4000 -3001834.02170.63304
5000 -4001833.95540.37229

883.98520.53295 )�أكرث من 5000(

�سفات �ملنتج

373.77030.51834 )�قل من 2000(
3000 -20011453.69310.67491
4000 -3001833.75000.47818
5000 -4001833.69880.60203

883.65910.71738)�كرث من 5000(

�لدعاية و�العالم

373.20150.57101 )�قل من 2000(
3000 -20011453.01320.57874
4000 -3001833.04050.51352
5000 -4001833.04710.49496

882.98660.57998)�كرث من 5000(

املجال الكلي 

373.61760.35308)�قل من 2000(
3000 -20011453.55470.38891
4000 -3001833.60410.36482
5000 -4001833.56710.33603

883.54360.43621)�كرث من 5000(

�أن هناك فروقًا يف �ملتو�سطات �حل�سابية يف  يت�سح من خالل نتائج �جلدول )15( 
دخل  ملتغري  تبعًا  طولكرم  حمافظة  يف  ومثيالتها  فل�سطني  يف  �ملنتجة  �الألبان  ��ستهالك 
�الأ�رصة �ل�سهري.والختبار ما �إذ� كانت هذه �لفروق ذ�ت داللة �إح�سائية، فقد ��ستخدم �ختبار 

حتليل �لتباين �الأحادي، ونتائج �جلدول )16( تبني ذلك.
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الجدول (16( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات في استهاك األلبان المنتجة في فلسطين 

ومثياتها في محافظة طولكرم تبعًا لمتغير دخل األسرة الشهري

املتغري
درجات م�صدر التبايناملجالت

احلرية
جمموع مربعات 

النحرافات
متو�صط 
النحرافات

ف – 
املح�صوبة 

م�صتوى الدللة 
املح�صوب

�لناحية �القت�سادية- 
قر�ر �ل�رص�ء

40.5730.143بني �ملجموعات

0.6750.609 43191.3470.212د�خل �ملجموعات

43591.920�ملجموع

�سفات �ملنتج

40.5350.134بني �ملجموعات

0.3420.850 431168.5080.391د�خل �ملجموعات

435169.043�ملجموع

�لدعاية و�العالن

41.3160.329بني �ملجموعات

1.0820.365 431130.9470.304د�خل �ملجموعات

435132.262�ملجموع

املجال الكلي

40.2760.069بني �ملجموعات

0.4720.756 43162.9950.146د�خل �ملجموعات

43563.271�ملجموع

عند  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  فروق  توجد  ال  �نه   )16( �جلدول  نتائج  خالل  من  يت�سح 
م�ستوى داللة )α = 0.05( على جماالت �لدر��سة كافة تبعًا ملتغري دخل �الأ�رصة �ل�سهري، 
�ملحدد  �لداللة  م�ستوى  من  �أعلى  �ملجاالت  جميع  على  �ملح�سوب  �لداللة  م�ستوى  بلغ  �إذ 
�لدر��سة  �أفر�د عينة  �لنظر بني  �أنه ال يوجد �ختالف يف وجهات  بالفر�سية، مما يدل على 
حول ��ستهالك �الألبان �ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها على هذه �ملجاالت باختالف دخل 

�الأ�رصة �ل�سهري.

الفرضية اخلامسة: 

��ستهالك  يف   )0.05  =  α( داللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  فروق  توجد  ال 
�الألبان �ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري مكان �ل�سكن.ومن 
�أجل �ختبار هذه �لفر�سية، فقد ح�سبت �ملتو�سطات �حل�سابية و�النحر�فات �ملعيارية ملعرفة 
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من وجهة نظر العامالت في التعليم احلكومي في طولكرم 

د. خالد محمد الصويص / د. رامي سامي القيسي
د. أحمد “محمد أكرم” شويكة 
م. سيف الدين محمد أبو عجوه 

تبعًا ملتغري مكان  فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم  �ملنتجة يف  �الألبان  ��ستهالك 
�ل�سكن.

الجدول (17( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير مكان السكن على المجاالت كافة

النحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعددمكان ال�صكن  املجال

�لناحية �القت�سادية- قر�ر �ل�رص�ء

2973.99760.49555مدينة

403.87750.35481بلدة

663.93330.33297قرية

333.88790.44142خميم

�سفات �ملنتج

2973.70620.64739مدينة

403.70000.65828بلدة

663.68560.51573قرية

333.73480.57940خميم

�لدعاية و�العالم

2973.04250.57844مدينة

403.05910.48129بلدة

663.01380.45054قرية

332.98620.58216خميم

املجال الكلي 

2973.58210.57844مدينة

403.54550.48129بلدة

663.54420.45054قرية

333.53630.58216خميم

�أن هناك فروقًا يف �ملتو�سطات �حل�سابية يف  يت�سح من خالل نتائج �جلدول )17( 
تبعًا ملتغري مكان  فل�سطني ومثيالتها يف حمافظة طولكرم  �ملنتجة يف  �الألبان  ��ستهالك 
حتليل  �ختبار  ��ستخدم  �إح�سائية،  داللة  ذ�ت  �لفروق  هذه  كانت  �إذ�  ما  �ل�سكن.والختبار 

�لتباين �الأحادي، ونتائج �جلدول )18( تبني ذلك.
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الجدول (18( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات في استهاك األلبان المنتجة في فلسطين 

ومثياتها في محافظة طولكرم تبعًا لمتغير مكان السكن

املتغري
درجات م�صدر التبايناملجالت

احلرية
جمموع مربعات 

النحرافات
متو�صط 
النحرافات

ف – 
املح�صوبة

م�صتوى الدللة 
املح�صوب

�لناحية �القت�سادية- 
قر�ر �ل�رص�ء

30.8800.293بني �ملجموعات

1.3910.245 43291.0400.211د�خل �ملجموعات

43591.920املجموع

�سفات �ملنتج

30.0560.019بني �ملجموعات

0.0470.986 432168.9870.391د�خل �ملجموعات

435169.043املجموع

�لدعاية و�العالن

30.1480.049بني �ملجموعات

0.1620.922 432132.1140.306د�خل �ملجموعات

435132.262املجموع

املجال الكلي

30.1490.050بني �ملجموعات

0.3400.797 43263.1220.146د�خل �ملجموعات

43563.271املجموع

عند  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  فروق  توجد  ال  �نه   )18( �جلدول  نتائج  خالل  من  يت�سح 
م�ستوى داللة )α = 0.05( على جماالت �لدر��سة كافة تبعًا ملتغري مكان �ل�سكن، حيث بلغ 
م�ستوى �لداللة �ملح�سوب على جميع �ملجاالت �أعلى من م�ستوى �لداللة �ملحدد بالفر�سية، 
مما يدل على �أنه ال يوجد �ختالف يف وجهات �لنظر بني �أفر�د عينة �لدر��سة حول ��ستهالك 
�الألبان �ملنتجة يف فل�سطني ومثيالتها على هذه �ملجاالت باختالف مكان �ل�سكن.و�جلدول 

�الآتي، يبني �جتاهات �ملبحوثني حول �لناحية �حل�سية للمنتج.
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الجدول (19( 
النسبة المئوية للمبحوثين الذين يفضلون كل نوع من األلبان حسب معايير مختلفة

النوع
القي�صيالبينارتنوفااجلربينياجلنيديال�صفاالف�صلية من حيث 

األبان من 
احلي- 
املنزل

منتج 
ا�رشائيلي

غري 
ذلك

13.528.71911.92.12.117.90.93.9�ل�سكل

11.926.821.68.50.91.825.20.52.8�ل�سعر

8.925.717.7142.12.824.81.13نوعية �ملنتج

9.624.516.316.32.11.425.71.13نكهة �ملنتج وطعمه

9.624.51719.31.11.122.51.43.4�الكرث ثباتًا يف لطعم

10.126.614.416.12.11.823.91.83.2�الف�سل جودة

11.532.313.815.11.42.116.30.96.7�الكرث دعاية

12.627.118.812.81.42.8200.73.9�الكرث توفر� يف �ل�سوق

�أنو�ع �الألبان مف�سلة لدى �ملبحوثني  �أكرث  �أن  يت�سح من خالل نتائج �جلدول )19( 
من حيث �ل�سكل و�ل�سعر ونوعية �ملنتج، و�الأكرث ثباتًا يف �لطعم، و�الأف�سل جودة، و�الأكرث 
دعاية، وتوفر�ً يف �ل�سوق هي �ألبان �جلنيدي، يف حني جند �أن �أف�سل �أنو�ع �الألبان من حيث 
�ملنزل.وعند  �أو  �الألبان من �حلي  �ملبحوثني- هي  �ملنتج، وطعمه- من وجهة نظر  نكهة 
�الألبان  �الأقل )8.5%( من �ملبحوثني يف�سلون هذه  �أنه على  )تنوفا( جند  �ألبان  �إىل  �لنظر 
بناًء على �ملعايري �لتي ُدر�ست، مما يعطي موؤ�رص�ً على �أنها ت�سكل خطر�ً كبري�ً على منتجات 
حيث  من  فل�سطينيا  �مل�سنعة  �الألبان  يف  �لنظر  �إعادة  �إىل  يدعو  فهذ�  �لفل�سطينية؛  �الألبان 
لدى  �لثقة  من  �أعلى  درجة  على  لت�سبح  �ملعايري؛  من  وغريها  و�جلودة،  و�ل�سعر،   ، �ل�سكل 
ت�سكل مناف�سة  �الأخرى ال  �الإ�رص�ئيلية  �الألبان  �ن منتجات  �لفل�سطيني، كما جند  �مل�ستهلك 

ملنتجات �الألبان �لفل�سطينية.
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نتائج الدراسة: 

من خالل النتائج التي ح�صلنا عليها من الدرا�صة ميكن ا�صتخال�س الأمور الآتية: 
يعتمد قر�ر �ل�رص�ء لدى ن�سبة عالية من �ملبحوثني على جودة �ملنتج ومذ�قه، كما . 1

يعتمد على تاريخ �الإنتاج للمنتج.
على . 2 �ملكتوبة  �خل�سائ�س  على  بناًء  �ملنتج  �رص�ء  يقررون  �ملبحوثني  من  كثري 
�لعبوة.
ن�سبة كبرية من �ملبحوثني يقومون بعمل دعاية ملنتج معني بنقل وجهة نظرهم . 3

لالآخرين.
ب�سكل عام، بينت �لدر��سة �أن قر�ر �ل�رص�ء الأي منتج من منتجات �الألبان يعتمد على . 4

�لناحية �القت�سادية.
يف حمافظة طولكرم، بينت �لدر��سة �أن هناك �ختالفًا يف وجهات �لنظر للمبحوثني . 5

ح�سب عدد �أفر�د �الأ�رصة، وذلك على �ملجال �القت�سادي.
على . 6 بناًء  �ملبحوثني  بني  �لنظر  وجهات  يف  �ختالف  يوجد  ال  �أنه  �لدر��سة  بينت 

�لدخل �ل�سهري لالأ�رصة، ومكان �ل�سكن، وذلك على جماالت �لدر��سة كافة.
�ألبان . 7 هي  �ملبحوثني  ر�أي  ح�سب  ��ستهالكًا  �الألبان  �نو�ع  �أكرث  �أن  �لدر��سة  بينت 

�جلنيدي، وذلك ح�سب �ملعايري �ملختلفة �لتي و�سعها �لباحثون.
�مل�سنعة يف . 8 �الألبان  يف�سلون  �ملبحوثني  عالية من  ن�سبة  �أن  �لدر��سة  من  �ت�سح 

با�ستثناء  �مل�سانع �ملختلفة  �مل�سنعة يف  �الألبان  �ملنزل على كثري من منتجات  �أو  �حلي 
�ألبان �جلنيدي.

تبني من �لدر��سة �أن ن�سبة جيدة من �مل�ستهلكني يف�سلون �ألبان )تنوفا( على كثري . 9
�لوطني  �القت�ساد  على  خطر�ً  ي�سكل  وهذ�  �لفل�سطينية،  �مل�سانع  يف  �مل�سنعة  �الألبان  من 
وتقومي  منتجاتهم،  يف  �لنظر  �إعادة  �مل�سانع  هذه  �أ�سحاب  من  يتطلب  مما  �لفل�سطيني، 

�الإنتاج ب�سكل مالئم، بحيث ي�سبح مناف�سًا قويًا ملنتج )تنوفا( .
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التوصيات: 

�رصورة ��ستخد�م عبو�ت تالئم �أذو�ق �مل�ستهلكني، وجتذب �نتباههم.. 1
زيادة �لدعاية و�الإعالن للمنتج يف �ملجتمع �لفل�سطيني.. 2
�رصورة �إ�سد�ر ن�رص�ت تو�سيحية للمنتجات �لفل�سطينية.. 3
�رصورة عمل در��سات تو�سح وجهة نظر �ملبحوثني باأهمية تف�سيل �ألبان �ملنتجات . 4

�ملحلية �لتي يف �حلي على �ألبان �مل�سانع.
تف�سيل منتجات )تنوفا( �الإ�رص�ئيلية يوؤثر �سلبًا يف �ل�سناعات �لوطنية؛ ولهذ� من . 5

�ل�رصوري عمل در��سات جديدة ملعرفة �أ�سباب هذ� �لتف�سيل.
ر�سا . 6 على  �حل�سول  �أجل  من  وذلك  �لفل�سطينية،  �الألبان  منتجات  جودة  تطوير 

�لوطنية،  بال�سلع  �لكاملة  �لثقة  على  و�حل�سول  رغباته،  و�إ�سباع  �لفل�سطيني  �مل�ستهلك 
و�لتمكن من مناف�سة �ملنتجات �مل�ستوردة.

�لفل�سطينية، ملعرفة �ملعوقات . 7 �رصورة عمل در��سات علمية على م�سانع �الألبان 
�لتي تو�جه هذ� �لقطاع و�لعمل على مو�جهتها.

�لفل�سطينية؛ . 8 �الألبان  ل�سناعة  �لرئي�سة  �ملدخالت  �لر�سوم �جلمركية على  تخفي�س 
لتتمكن �مل�سانع من مو�جهة �لتحديات مع �الألبان �مل�سنعة �إ�رص�ئيليًا مثل )تنوفا( .

�رصورة زيادة فعاليات �لهيئات �حلكومية �لتي ت�رصف على مز�رع �الأبقار، وعلى . 9
�سحة �الأبقار �لتابعة للمز�رع �لتي ت�رصف عليها �مل�سانع �لفل�سطينية، ونوعية ما يقدم لها؛ 

من �أجل زيادة �إنتاجية �ملز�رع من �الألبان �مل�سنعة حمليًا.
لهذ� . 10 ملا  �لغربية؛  �ل�سفة  م�ستوى  على  �أن�سئ  �لذي  �حلليب  جمل�س  تفعيل  �رصورة 

�ملجل�س من �أهمية يف حماية �ملنتجني �لفل�سطينيني، و�لقيام بعمل �سبكة �أمان ملنتجات 
�الألبان يف �لت�سويق و�جلودة و�لنوعية.

�ال�رص�ئيلي . 11 �لطرف  مع  �ملوقعة  �لتجارية  �التفاقيات  يف  �لنظر  �إعادة  �رصورة 
بخ�سو�س ��ستري�د �ملو�د �الأ�سا�سية )مدخالت �الإنتاج( لقطاع �لرثوة �حليو�نية، كذلك �لعمل 

على �ل�سماح ملنتجات �الألبان �لفل�سطينية بدخول �الأ�سو�ق �الإ�رص�ئيلية. 
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