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 الشكر والتقدير

ولك  ،انك، اللهم لك الحمد حتى ترضىاللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلط

ِ ) :سبحانه وتعالى يقول .االرض دذا رضيت ولك الحمد بعإالحمد  ْشُكَر نِْعَمتََك الَِِّت  رَب 
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 الملخص
 

معرفة مدى التزام الشركات والمصاانع المحلياة بتطبياق معاايير مؤسساة هدفت هذه الدراسة إلى 
دور مؤسساااااة المواصااااافات والمقااااااييس لجاااااودة المنتجاااااات الغذائياااااة ، ومعرفاااااة  المواصااااافات والمقااااااييس

 . الفلسطينية في تحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية
جميااااع  تكااااون مجتمااااع الدراسااااة مااااناعتماااادت هااااذه الدراسااااة الماااانهج الوصاااافي التحليلااااي للبيانااااات، و     

وفاي كال مان شاركة الجبريناي ل لباان فاي مديناة  الموظفين العاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس،
لبان فاي مديناة رام الخليل ورام هللا، ومصانع سنيورة للصناعات الغذائية في العيزرية، وشركة البينار ل 

وبلااع عاادد العينااة الميساارة،  أفااراد العينااة بطريقااة موظفااا وموظفااة . وتاام اختيااار 996هللا والبااالع عااددهم 
ماااان  موظفااااًا وموظفااااة 370االساااتبانات التااااي جاااارى توزيعهااااا بنااااء علااااى حجاااام العينااااة التااااي تااام سااااحبها 

وتام اساتخدام معامال كرونبااخ الفاا لقيااس درجاة  اساتبانة. 368المؤسساات والشاركات الماذكورة، وأعيادت 
اختبااار بيرسااون لالرتباااط لقياااس الثبااات، ومعاماال بيرسااون لالرتباااط لقياااس صاادق االتساااق الااداخلي ، 

والمتسوساااطات الحساااابية  مااادى العالقاااة باااين بعاااض المتغيااارات كماااا هاااو ماااذكور فاااي فرضااايات الدراساااة
 سة.واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن اسألة الدرا

  كان من أهم نتائج هذه الدراسة:و  
مؤسسااااة المواصاااافات والمقاااااييس تطبااااق معااااايير المواصاااافات والمقاااااييس و جراءاتهااااا بدرجااااة ن إ

مرتفعااااة، ممااااا يلعااااب دورا فااااي تحسااااين المياااازة التنافسااااية، و ن المؤسسااااة تعماااال علااااى تطبيااااق إجااااراءات 
باين فعاة، و ن هنااك عالقاة طردياة التوصيف، ومنح الشهادات، و جراءات الفحاص والتفتايش بدرجاة مرت

التاااازام الشااااركات والمصااااانع المحليااااة بتطبيااااق معااااايير مؤسسااااة المواصاااافات والمقاااااييس وتحسااااين المياااازة 
 .التنافسية لهذه الصناعات

  توصيات:المن أهم و 
الصناعات الغذائية ومعاييرها المعمول بها؛ من أجل تطويرها بما  إجراء تقييم سنوي لمواصفات    

يتالءم مع التطورات والمستجدات الحديثة. وتحفيز الشركات والمصانع المحلية على الحصول على 
الوعي لدى درجات رفع وأوصت بشهادة الجودة؛ لرفع قدراتها التنافسية في األسواق المحلية. 

 .تج الوطنيالمستهلكين باتجاه دعم المن
 

 



 ص
 

Abstract 

 

The study aimed at recognizing the extent of commitment, on the part of local companies 

and factories, in implementing the criteria of Palestine Standards Institution as pertains to 

quality of food production, also knowing the role of Palestine Standards Institution in 

improving competitiveness in food industry 

The study adopted the quantitative methodology to decipher and analyze data. The 

population of the study consisted of all employees in the Palestine Standards Institution, as 

AL-Jebrinin Dairy Industry in Hebron and Ramallah, siniora company in AL-Ezareyeh, 

and Albinar company in Ramallah. Population totaled to 996 employees, an available 

sample of 370 employees were chosen whereas 368 questionaries were actually returned, 

Cronbach Alpha was used to approbate reliability and Pearson correlation coefficient for 

internal consistency as to measure correlation among variables of study as stated in study 

hypothesis means and standard deviations, were also used to answer study questions.            

Results of study showed that Palestine Standards Institution applies the related criteria at a 

high level of performance, the matter that leads to improving the competitiveness quality, 

the Standards Institution applies the procedural knowledge and related criteria related to 

specifications, certificate, inspections also as ahigh level. There was ahigh correlation 

between commitment of companies and local factories in implementing criteria of 

Standards Institution and improving competitiveness of industrial product. 

The study recommended to conduct an annual assessment for criteria and specifications of 

food industry for the scale of improving them to be congenial with the developmental and 

competitive labor markets, it is important to animate enterprises companies to obtain 

quality certificates to increase their level of capacity to locally competitive in local 

markets, and also recommended raising awareness among customers towards supporting 

national products. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة ومشكلتها

 المقدمة:
وتزايد نحو تادويل  ،يتميز بتحوالت جذرية أصبحيعايش العاالم اليوم في عصر العولمة الذي 

في العديد من المجاالت تحررا  وأكثرانفتاحا  أكثرلجعله  ؛وتفاعل غير مسبوق  ،النظاام االقتصاادي
مام حركة أوما تبع ذلك من تحرر في التجارة العالمية وانفتاح األسواق  ،التكنولوجيةو االقتصادية 

دافعا لمؤسسات القطاع العام إلعادة رسم السياسات هذا كان  .البضائع المستوردة وزيادة حدة التنافس
التي ترغب في القطاعات اإلنتاجية صبح لزاما على أو  ،وتطويره المحلي االقتصاد لتنميةاالقتصادية 

الجودة  المنتجات لتحقيقتطبيق المواصفات الفنية في السعي إلى  ،وجودهاالمحافظة على استمرارية 
من المركز التنافسي للمؤسسات في األسواق  وتحسن هم المعايير التي تدعمأ التي تعتبر من  ،الشاملة

 المحلية والعالمية. 
الشركات يدعم من موقف  وااللتزام بالمواصفات والمعايير الفنيةوتحسينه، ن تطوير اإلنتاج إ
في الذي يتمثل  التي فرضها التطور التكنولوجي مواجهة التحديات الداخلية والخارجيةفي  االنتاجية

ن أخاصة بالتغيير المستمر في احتياجات األسواق المحلية من متطلبات واحتياجات المستهلكين و 
منفتح  الموقعة مثل اتفاقية أوسلو واتفاقية باريس ، أصبححسب االتفاقيات  السوق المحلي الفلسطيني

مام المنتجات اإلسرائيلية التي غزت األسواق المحلية أومنفتح  ،مام التجارة الدولية والبضائع المستوردةأ
وااللتزام بالمواصفات والمعايير  ،صبح ال بد من تطوير المنتجاتأف ؛على حساب المنتجات الوطنية

ة المواصفات والمقاييس والحصول على شهادة الجودة من مؤسس ،الفنية العالمية والفلسطينية
  .الفلسطينية
إلى  باإلضافةوتتعامل مع المنتجات النهائية  والأكثر شم المةعن هذه  الشهادة تعتبر أل

تعطي الزبائن نوعا من الراحة حيال  ألنهاالجودة هذه ذات أهمية  عالمةالعمليات الداخلية. وتعتبر 
مة للمنتجات التي تتوافر فيها كل متطلبات المواصفات الويتم منح هذه الع .المتوافرةالمنتجات 
  .(25 ص، 2015)الصالحي، " - .ISO/PSI/9001 يتطابق مع متطلبات أن ىوعل، المتبعةالفلسطينية 

ن الميزة التنافسية مرتبطة بشكل كلي بالمواصفات العالمية والجودة الشاملة للمنتجات، إ
ويمكنه من  ،يضمن استمرار االقتصاد المحلي في النموفااللتزام بالمواصفات والحصول على الجودة 

 وكذلك االلتزام ،والتطور مام التحديات الجسيمة التي تواجه هذه المؤسسات في النموأالصمود 
لتمكن الشركات والمصانع  ها؛وتحسناألنظمة والقوانين المناسبة التي تدعم من القدرات التنافسية ب

سواق العالمية وتمكنها أيضا من المنافسة في األ ،من الدخول بقوة إلى األسواق المحليةكافة المحلية 
 .المواصفات والمقاييسمؤسسة نشاء إالسبب في وهذا  .بهذه المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية
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 مبنيةو لتطور العلمي لمواكبة لمواصفات والمقاييس ا لمؤسسة حديثة اعتماد أنظمة" تهدف إلىالتي و  
في توفير  تسهم ولكي ،والمعاييرالمواصفات ضبط الجودة و على أسس علمية حديثة في مجال 

 ومعايير من خالل اعتماد مواصفات ينللمستهلك واالقتصاديةالسالمة الغذائية والصحية والبيئية 
، وكما المطابقةالجودة و منح شهادات تكون مرجعية لمؤسسة المواصفات والمقاييس في  ،فلسطينية

المحلية الصناعة  تطويرو  تأهيل والمساهمة في المحلي االقتصاد التنمية االقتصادية بدعم لىإتهدف 
  .(2000لسنة  6المواصفات رقم قانون  ( "مع المؤسسات المختصة في فلسطين بالتعاون 

 ،من ثقافة المستهلكين ووعيهمزاد االنفتاح في عصر المعلومات و ن التطور المتسارع إ
 ىفالشركات التي تتبن .صبحوا يبحثون عن السالمة الغذائية والجودة في المنتجات التي تلبي رغباتهمأف

وتطبق المواصفات العالمية للجودة تكون قادرة على تعزيز وجودها واستمرارها في  ،الجودة الشاملة أمبد
هم مقومات أ حدى إمن مؤسسة المواصفات  تعتبرو  .ن تحسن من قدراتها التنافسيةأوتستطيع  ،األسواق

ن االقتصاد أخاصة بالداعم للقطاع الصناعي وللمنتجات المحلية و االقتصاد والتنمية في فلسطين 
معظم الشركات والمصانع المحلية في  صارتو  ،خاصة بعد أوسلوبمرحلة الركود و  دخل فيي المحل

مما  ؛المنخفضةسعار فلسطين تعاني من كثرة المنتجات الغذائية المستوردة ذات الجودة العالية واأل
القطاع الخاص ن أخاصة بالمحلية، و لى تراجع نسبة تسويق المنتجات الوطنية في األسواق إأدى 

 فرص العمل. العديد من خلق ويسهم في  ،في النمو االقتصادي ارئيس ايعتبر مساهم
هو من  ،والمساهمة في تطوير المنتجات المحليةخاص القطاع االهتمام بال كانوبناء عليه، 

لتمكن القطاعات  ؛مؤسسة المواصفات والمقاييسكوزارة االقتصاد و  ومؤسساتها الدولة أولويات
وتزيد من قدراتها  ،وتمكنها من االستمرارية في التطور والبقاء ،اإلنتاجية من رفع جودة منتجاتها

حداث تنمية حقيقية وتقدم كبير ومستدام يحد من البطالة إلى إمما يؤدي كافة؛  التنافسية في األسواق
جل بقائها وتفوقها أق هذه الشركات من نمائية للدولة. وكما يقع على عاتويحقق األهداف اإل ،والفقر

جل أن تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وعليهم بذل المزيد من الجهود من أفي المنافسة 
  .ونيل رضا المستهلكينوتحسينها، تطوير جودة منتجاتهم 

الميااازة " نأل ؛لاااذلك علاااى القطاعاااات الصاااناعية التركياااز علاااى المواصااافات الفنياااة للمنتجاااات
من جودة عندما تكون الشركة قادرة على تطوير منتجات جديدة أو تقديم خدمات أعلى تتحقق التنافسية 

سااب الشااركة عواماال إنتاااج تمااا لاام تكوهااذا ال يتحقااق الخاصااة بالمنافسااين، و الخاادمات أ المنتجااات تلااك
 "تنافسااية لااديهاوبالتااالي تخلااق مياازة  الوصااول إليهااايهم يتعااذر علااو المنافسااون، يتجاهلهااا  مختلفااةومزايااا 

(Hosseini,Soltani,MEHDIZADEH,2018,p3). 
 من مؤسسة المواصفات وتصدره ويمكن الحصول على العديد من المزايا ومنها ما تقدمه

وهذه الشهادة تزيد من قدرات الشركات والمصانع التنافسية  ،بناء على نظام الجودة الفلسطينية شهادات
واكتشاف  ،تفوقها، وكما يتوجب عليها أيضا االستمرار والسعي المتواصل في تطوير ذاتهاوتحقق 
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على وضع الخطط والسياسات لذلك عملت مؤسسة المواصفات والمقاييس وسائل جديدة في المنافسة. 
 ،ةدلتنافس المنتجات المستور  ، جودة المنتجاتلتحسين  لتطوير المواصفات وتحديثها  ؛الضرورية

المختبرات الوطنية للفحص نشاء إلذلك تم  ؛ وتتالءم مع االحتياجات الفعلية ل سواق المحلية والدولية
والمعايرة، حسب المواصفات العالمية وتم وضع المختبرات تحت إدارة مؤسسة المواصفات 

ذلك تمكنت الحكومة من  معو  ،امتالك الحكومة لهذه المعداترغم معارضة االحتالل على  والمقاييس،
وهذه المختبرات سوف تسهم  .ن تسهم في تطوير المنتجات الوطنيةأنها أتجهيز المختبرات التي من ش

هذه المختبرات في  الدولية، وستسهملى المختبرات إ بدل اللجوءفي توطين خدمة الفحص والمعايرة 
هذا باإلضافة  .ستقل ومزدهرلى اقتصاد قوي ومإللوصول والقطاع الخاص تطوير عمل المؤسسة، 

؛ الصناعاتالتي تنص في العديد من بنودها على دعم المنتج الوطني للنهوض بقطاع لى القوانين إ
وتزيد من حصة المنتج في األسواق  ،لمنتج الوطنيلهذه القوانين من القدرات التنافسية تزيد وبالتالي 

مام أوفتح المجال  ،المحلية ودعم القطاع الخاصن الدعم المتواصل للمنتجات إالمحلية والدولية، كما 
لى تطوير القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية، فتعمل مؤسسة المواصفات إالمستثمرين يؤدي 

ليصبح  ؛والمقاييس على تطوير جودة المنتج الوطني من خالل تطبيق المواصفات الفنية في اإلنتاج
 .لية والدوليةالمنتج الوطني منافسا قويا في األسواق المح

 

 وتساؤالتها: مشكلة الدراسة 1.1
يعتبر موضوع االهتمام بتحسين جودة المنتجات وتطويرها من المواضيع األساسية التي تخلق 

 الشركاتمن االستمرارية في النمو والتقدم، ولكن هذه  الشركات والمصانع المحليةوتمكن  ،ميزة تنافسية
الصناعات التركية  :بسبب الصناعات المستوردة مثل ؛تواجه مشكلة منافسة شديدة في األسواق المحلي

التي يمتاز معظمها بجودة عالية  ،والصينية والصناعات اإلسرائيلية والعديد من الصناعات األخرى 
تعاني ت المحلية ن العديد من المؤسساألى إهذا باإلضافة . وأسعار منافسة ألسعار المنتجات المحلية

الذي يمنع االحتالل اإلسرائيلي  ،نتاجمن صعوبة الحصول على المواد األولية التي تدخل في اإل
السلع التجارية، و  المنتجات االستثمار في وأعاقت عملياتلذلك أثرت هذه القيود  ، الحصول عليها

هذا باإلضافة اإلنتاجية القابلة للتداول،  نشطةالعمليات واألنسبة االستثمار في  لى تخفيضإوكما أدت 
االستراتيجية ) " على األنشطة اإلنتاجيةالتي تفرضها اإلجراءات اإلسرائيلية القيود المباشرة لى إ

  .(13: 2020 ،القطاعية لتنمية االقتصاد الوطني
على لحصول لال تسعى التي د العديد من الشركات والمصانع المحلية و لى وجإهذا باإلضافة 

 .نتيجة لتطبيقها مواصفات الجودة ؛شهادة الجودة الشاملة التي تمنحها مؤسسة المواصفات والمقاييس
على وزارة االقتصاد وحماية المستهلك في مراقبة صالحية المنتجات المحلية  اإضافي ئاوهذا يشكل عب

في رسم السياسات  ، رغم جهود وزارة االقتصاد بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييسوجودتها
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والتحسين المستمر من جودة المنتجات الغذائية لتزيد من القدرات  ،نها تنمية اإلنتاجأالتي من ش
لى دراسة إن مدى نجاح هذه السياسات والتوجهات تحتاج أال . إالتنافسية واإلنتاجية لهذه المؤسسات

وبناء  ،فسية في الواقع الفلسطينيمعمقة لمعرفة مدى قدرتها في تحسين المنتج المحلي وقدرته التنا
 التالي: الرئيس التساؤل نن مشكلة الدراسة تكمن في اإلجابة عأعلى هذه المعطيات تبين 

للصناعات  تحسين الميزة التنافسيةطينية في لسدور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفما   
 ؟المحلية

 ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 واقع القدرة التنافسية للصناعات المحلية في فلسطين؟ ما -1
عن الدور الذي تقوم بها مؤسسة  )الشركات والمصانع المحلية( ما مدى رضا المبحوثين -2

 ؟المواصفات والمقاييس
 والمقاييس؟بتطبيق معايير مؤسسة المواصفات  المحليةالشركات والمصانع  التزام ما مدى -3
إحصائية بين التزام الشركات والمصانع المحلية بتطبيق معايير هل هناك عالقة ذات داللة  -4

  ؟مؤسسة المواصفات والمقاييس وتحسين الميزة التنافسية لهذه الصناعات
 

 أهمية الدراسة 1.2
  التطبيقية:األهمية 

  اآلتي:تتمثل في  فإنها من الناحية التطبيقيةإن أهمية الدراسة    
لمتخذي القرار وصناع السياسات في تقييم مدى النجاح في دعم ن تكون مفيدة أيمكن للدراسة  -

 .التنافسية للمنتج المحلي
ن تسهم هذه الدراسة في تقييم الدور الحقيقي لمؤسسة المواصفات والمقاييس في الواقع أيمكن  -

 الفلسطيني
ن تكون هذه الدراسة دافعا لمؤسسات القطاع الخاص للتعاون مع مؤسسة المواصفات أيمكن  -

 المقاييس في تطبيق مواصفات الجودة والحصول على شهادة الجودة الشاملة. و 
 

 هداف الدراسة:أ 1.3
التنافسية  الميزة تحسينذه الدراسة إلى معرفة دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في هتهدف 
 : التاليةدف العام ال بد من تحقيق األهداف الفرعية ههذا ال ولتحقيق ،فلسطينالغذائية في  للصناعات

معرفة دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في اعتماد المواصفات والمقاييس ومنح شهادات  -1
 .المطابقة

 .معرفة دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في دعم المنتجات المحلية وتحسين قدراتها التنافسية -2
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 .معرفة واقع القدرة التنافسية للصناعات المحلية في فلسطين -3
المبحوثين )الشركات والمصانع المحلية( عن الدور الذي تقوم بها مؤسسة معرفة مدى رضا  -4

 .المواصفات والمقاييس
 .والمقاييسبتطبيق معايير مؤسسة المواصفات  المحليةالشركات والمصانع  التزام معرفة مدى -5
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام الشركات والمصانع المحلية بتطبيق  اذا كان معرفة -6

 .معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس وتحسين الميزة التنافسية لهذه الصناعات
 

 : الدراسة فرضيات 1.4
  و تساوي أقل ألفا أال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(α≤0.05)  بين دور

 التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين. وتحسين الميزة ،مؤسسة المواصفات والمقاييس
  ألفا أقل أو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( تساويα≤0.05)  بين تحسين

الخدمات التي تقدمها المؤسسة في وبين كل من   التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين الميزة
، الجودة ومنح الشهادة، الفحص التوصيفالوطنية )مجال تحسين الميزة التنافسية للمنتجات 

 والتفتيش، المترولوجيا، التعليمات الفنية(
  ألفا أقل أو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( تساويα≤0.05)  في آراء أفراد

التنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية دور مؤسسة المواصفات والمقاييسعينة الدراسة حول 
  العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(.الجنس، يعزى لكل متغير من المتغيرات ) للمنتج المحلي

 

 :حدود الدراسة 1.5
منتج لالتنافسية ل الميزة تحسينمؤسسة المواصفات والمقاييس في تتمثل في دور  الموضوعية:الحدود  

بإصدار المواصفات والتعليمات الفنية للمنتجات بما يتالءم مع  ،الغذائية الصناعات لقطاعالوطني 
الدور الذي تقوم به المؤسسة في تحسين الميزة التنافسية من  معرفة واقعالمواصفات العالمية، وسيتم 

 .المحلية للمنتجات الغذائية نظر المصانعخالل وجهة 
 .2021 الدراسي من العام األول الفصل الدراسي تتمثل في الحدود الزمانية:
 . الضفة الغربيةمؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسات اإلنتاجية الغذائية في  الحدود المكانية:
وفي الشركات الصناعية  ،اشتملت على الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس الحدود البشرية:

 .)شركة سنيورة، شركة الجبريني ل لبان وشركة البينار( في فلسطين
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 التعريفات اإلجرائية للمصطلحات  1.6
ت بموجب قانون مؤسسة المواصفات ئمؤسسة فلسطينية أنش هيمؤسسة المواصفات والمقاييس: 

وتعتبر المرجع الرسمي  ،تتمتع بالشخصية االعتبارية ،2000( لسنة 6رقم) والمقاييس الفلسطينية
والمسؤولة  وتطويرها، المواصفات والمعايير واعتمادها بإعدادفي فلسطين في كل ما يختص والوحيد 

لسنة ( 6قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم))والمطابقة. عن منح شهادات الجودة 
0200.)  

 ة المدخالتتزيد قيم الوطنية الذي ةصناعيمن المنتجات الأي منتج  الفلسطيني: المحلي المنتج
المضافة الناتجة عن عملية التصنيع على  و المدخالتألى عملية التصنيع إالمحلية التي تضاف 

 .(61 ص ،2011 سطينية،الوقائع الفل). افلسطيني امحلي ايعتبر منتج %(،25)
التااي  المحليااة والعالميااةهااي مجموعااة ماان المعااايير  :Quality Certificate شهههادة الجههودة

و المؤسسااات التاي تطباق اشااتراطات أالشاركات بهادف تميياز  ؛صااةصختتضاعها وتقرهاا المؤسساات الم
وماانح  صاادارإصااة صختاإلنتاجيااة، فيصاابح لزامااا علااى المؤسسااات المفااي العمليااات ومعاييرهااا الجااودة 
  .(208ص ،2012عبد الحميد،)الجودة. شهادة 
عبارة عن ثاالث شاهادات تطباق كال منهاا علاى ناوع معاين مان  انها (3، ص2013سيف، ل )ا وعرفها

 التااي تصاامم وتنااتج وتبيااع منتجاتهااا، الشااركاتتطبااق علااى التااي  ISO 9001 اشااهادة الاا المؤسسااات. 
تطباق  ISO 9003 اشهادة الو التي تنتج وتبيع منتجاتها،  الشركاتتطبق على  ISO 9002 الا وشهادة

 . على المؤسسات التي تبيع المنتجات فقط
التي  ترتكز على مجموعة من المبادئالتي معايير مجموعة من المواصفات والهي الشاملة:  الجودة

لى إجل الوصول أوتعمل على توفير الجهد والوقت من  يبنى عليها أنظمة الجودة في المؤسسات،
ن المؤسسة من يتمكو اإلدارة في قياس النتائج الفعلية على أساسها،  نيوتمك ،تحقيق رضا العمالء

  (5: 2013)صقر، .وإنجازهاالحكم على أدائها 
تستغل مواردها المادية هي فلسفة المنظمة اإلدارية والعملية التي ( 24ص 2012)رضوان،وعرفها 

 أهدافها.  تحقيق لىإكثر كفاءة وفاعلية للوصول ألكي تكون كافة؛ والبشرية 

وتكون معتمدة من  ،بتوافق اآلراء ووضعهاوثيقة يتم إقرارها عن عبارة هي  المواصفات القياسية:
وتنص على المبادئ  ،رشادات العامةضمن اإلتوتوالشائع  العام، وتعد لالستخدام مؤسسة معترف بها

الهيئة السعودية ) اختياريا.اإلنتاج ويكون االلتزام بالمواصفة وطرق  ،التوجيهية وخصائص المنتج
  (10،ص 2017للمواصفات والمقاييس والجودة،

اختصااار الساام الهيئااة الدوليااة للمواصاافات ومقرهااا جنيااف  وهااي (ISO) منظمههة المعههايير الدوليههة:
International Organization for Standardization منظماة أصادرت  ....الا. وتعناي مسااوي
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نظم إدارة باا ، وهااي مواصاافات تخااتصISO 9000 الااا شااهاداتماان م مجموعااة 1987فااي عااام  المعااايير
االلتاازام و  تطبيقهااا تعطااي الحاادود الاادنيا للضااوابط والقواعااد الواجاابو  ماتيااة،المنشااآت الصااناعية أو الخد

علاى المواصافات مناذ تام التعاديل و  المنتجاات.التحكم المستمر فاي مساتوى جاودة و  التأكيد لضمان ؛بها
تتماشاى ماع متطلباات أنظماة إدارة الجاودة لكاي  1994حتى صدرت بصورتها النهائياة عاام  تلك الفترة،

باسااتثناء  كافااةالمجاااالت  تطااوير المواصاافات فااي بمهمااةمنظمااة الوتقااوم  .هاااحتياجاتاو  المطبقااة عالمياااً 
ساااايف،  ال)ليكترونيااااة. االالمواصاااافات الفنيااااة للمنتجااااات الخاصااااة بالصااااناعات الكهربائيااااة والهندسااااية 

  (2، ص2013
تجات على نتحديد مدى قدرة الممن خاللها والسمات التي يتم  هي مجموعة من الخصائصالجودة: 

رغبات لية بحيث تفوق .نتاج سلع ذات جودة عاإعن طريق ومتطلباتهم واشباعها  تلبية رغبات العمالء
  (.524: 2020)الجبلى،وتوقعاتهم  العمالء

الخصائص والسمات التي تحدد مدى مالءمة مجموعة من نها أب (8ص2015وكما عرفها )نصيرة،
، جلهأنتجت من أالمستهلكين المتوقعة وتحقيق الغرض الذي  تحقيق رغباتوقدرتها في  المنتجات

 . والمعايير المحدد الرئيس للجودةوتعتبر المواصفات 
احتياجات  ةيتلبعلى قدرة المنتج في خصائص التي تؤثر ال على أنها( 178ص 2020وعرفها )خضر،

 . العمالء المعلنة والضمنية
 أفضللى مراكز إترتقي بها  هي قدرة المؤسسة على تطبيق سياسات واستراتيجيات الميزة التنافسية:

استغالل اإلمكانيات  وهي قدرة المؤسسة على مقارنة بالمؤسسات األخرى التي تعمل في نفس المجال،
ذات بين المؤسسات عن طريق تقديم منتجات  أفضلتجعلها في مكانة بطريقة كافة والموارد المتاحة 

  .(290ص 2018)سعيدة، جودة عالية تلبي رغبات العمالء
مع متغيرات  يجابياإل التكيفيمكن األشخاص من الذي العقلي و التكيف أ هي االستجابة المرونة:

والتي تؤدي الى استدامة تحسين القدرات والتطور  واالبتكار،المرتبطة بالتغيير المحيطة كافة الحياة 
 .(4-3ص ص، 2019االحمدي،)الوقت مع مرور  المستمر
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 الفصل الثاني

والدراسات السابقة المفاهيمياإلطار   

 

دور مؤسسة المواصفات والمقاييس المبحث األول: 1.2  

الميزة التنافسيةالمبحث الثاني:  2.2  

المبحث الثالث: الصناعات الغذائية في فلسطين 3.2  

الصناعات الغذائية 1.3.2                

الشركات التي أجريت عليها الدراسة 2.3.2                

  لدراسات السابقة: االرابعالمبحث  4.2
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة المفاهيمي اإلطار
 تمهيد

حيث  ،ثالثة مباحثالذي يتكون من  لمفاهيميطار االفصل الثاني على عرض لإل يحتوي 
المبحث الثاني الميزة التنافسية، يتناول دور مؤسسة المواصفات والمقاييس، و األول سيتناول المبحث 

لها عالقة التي  اإلنجليزية،اللغة العربية واللغة  :باللغتينفسيتناول الدراسات السابقة ما المبحث الثالث أ
 .بمتغيرات الدراسة الحالية

 
 دور مؤسسة المواصفات والمقاييس األول:المبحث  2.1

 مقدمة
على اعتماد مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية دورا مهما في التنمية االقتصادية  تلعب

تتناسب ل ؛الناشئباالقتصاد الفلسطيني متعلقة العديد من المواصفات الدولية و صدار مواصفات أخرى 
 في تطوير مواصفات المنتجاتيجابيا  دورا فعاال و المؤسسة  تلعبكما  .مع المواصفات العالمية

 في يجابيإثر أ لما لذلك من ؛فات المعتمدة محليا ودولياالمواصإلى حتى تصل وتحسينها المحلية 
لذلك ال بد من . في القطاع الصناعيرفع القدرات اإلنتاجية و  ،المحلية للمنتجاتالتنافساية  زيادة القادرة

 .ودورها هذه المؤسسةتسليط الضوء على أهمية 
 

  الفلسطينية:المواصفات والمقاييس  مؤسسة 1.1.2
المواصفات الفلسطينية  بإعدادكل ما يتعلق ل المؤسسة لتكون المرجع الوحيد في الدولةت ئأنش

 المؤسسة هيف. المطابقة للمواصفات الفلسطينية، ومنح شهادات الجودة وعالمات واعتمادهاالقياسية 
لجان  خاللمن  هاو صدار بغرض تطوير مواصفات  ؛المسؤولة عن المواصفات الوطنية لدولة فلسطين

، وقطاع الجمعيات، وهيئات حماية كاديميةاألفنية تعنى بالقطاعات الخاصة والعامة، والمؤسسات 
دارة من القطاعين الخاص والعام إويدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مجلس  .المستهلك

لى مقرها إ باإلضافة ،والخليل ،ونابلس ،غزة :فروع في الثةقتصاد الوطني. وللمؤسسة ثاالووزارة 
  (.12-11 ص: ص، 2015الصالحي،هللا )الرئيس في رام 

نشاؤها إتم  التيهم مؤسسات القطاع العام أ من تعتبر مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية 
الرئيس الراحل ياسر عرفات  بقرار من  1994رض الوطن في عام ألى إمنذ دخول السلطة الوطنية 

 عامالذي صدر قانون البموجب وباشرت المؤسسة عملها  ،لمنظمة التحرير الفلسطينية ابصفته رئيس
وتمكين  ،ألهمية دورها في التنمية االقتصادية ؛الحكومة طبقتهوهو من أوائل القوانين الذي  ،2000
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ودعم  وتحسينها، ةالفلسطيني اتالقدرة التنافسية للمنتجلرفع  ؛وتطوير المنتجات المحلية ،القطاع الخاص
فمؤسسة المواصفات والمقاييس  .والحفاظ على سالمة المواطنين هما،وتطوير   الصناعة والتجارة يقطاع
شهادات  بمنحما يتعلق  المرجع الرئيس الرسمي في فلسطين الذي يتولى المسؤولية الكاملة عن كل تعتبر

 وضع المواصفاتو  ،وتقديم خدمات الفحص والتفتيش والتوصيف والمطابقة للمنتجات الوطنية، الجودة
عضوا رسميا في لكونها  ،مع المواصفات العالمية بما يتالءمواعتمادها لدولة ا المحلية في والمعايير

، وأصبحت بمثابة جسر العبور في المنظمة العربية للتنمية الصناعية اعضو و  ،المنظمة الدولية للمعايير
  (.22، ص2014،)السياسة الوطنية للجودة ق العالميةاسو لى النظام الدولي واألإ

 
 مؤسسة المواصفات والمقاييس:مجلس ادارة  2.1.2

 ،ووضع مشاريع القوانين ،واتخاذ القرارات ،مجلس اإلدارة الجهة العليا لصنع السياساتيعتبر   
ومنحها،  واعتماد شهادات المطابقة والجودةها، ئلغاإو أو تعديلها أ قرارها واعتماد المواصفات الجديدة و 

القانون المنظم  حسب-المؤسسةيتكون مجلس إدارة و  .واإلداريةلى المسؤوليات المالية إباإلضافة 
من االتحاد  ويكون نائبه ،وزير االقتصاد الوطني ويشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة من-للمؤسسة

ما مدير عام أ ،لى عشر أعضاء من القطاع العام والقطاع الخاصإالعام للصناعات، باإلضافة 
 اإلدارةوبتنسيب من رئيس مجلس  ،نه بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةيالمؤسسة فيتم تعي

 (.(2000) ( لسنة6)المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )قانون 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
( يبين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس1الشكل رقم)  

 الباحث استنادا الى معلومات من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينيةالمصدر: من اعداد 
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  مهام مؤسسة المواصفات والمقاييس: 3.1.2
الناتج عن المدمر و  المتردي لى تغيير الواقع االقتصادي المحليإسعت السلطة الوطنية 

الموقعة التي تنص  رغم وجود االتفاقياتو  ،العقود الماضيةعلى مدار اإلسرائيلي االحتالل  سياسة
 تووضع ،االتفاقيات جميع تخرق سرائيليسلطات االحتالل اإل نإال أ  ى حرية االقتصاد وتنميته،عل

لتبقي  ؛نتاجية والتطويريةاالستثمارات في المشاريع اإلو  مام التنمية االقتصادية أل العراقيالقيود و 
لى إكانت تدعم الواردات من إسرائيل حيث  اإلسرائيلية،للمنتجات  ةاستهالكي اقاسو أاألسواق المحلية 
حتى بلغت نسبة االستيراد الفلسطيني للمنتجات من إسرائيل نسبة كبيرة من  هاوتشجعاألسواق المحلية 

 .(7ص 2020،قزمار، ربيعجميل، )  االستهالك المحلي

إعادة هم مهامها هو أ فكان من  ،مام مؤسسة المواصفات والمقاييسأهم التحديات أ  شكل ذلك
ومساندة الحكومة  ،كافةومعالجة التشوهات التي خلقها االحتالل  ه،صالح و  ترميم االقتصاد الفلسطيني

لتحقيق لى مرحلة االستقالل التام إللوصول  ؛نهاء مرحلة التبعية و  ،في عملية االنفكاك االقتصادي
المواصفات والمقاييس الموقع الرسمي لمؤسسة )هم المهام حسب أ ومن  الشاملة،المحلية  التنمية

 مؤسسة المواصفات والمقاييس ما يلي: صة في صختالتي تقوم بها الدوائر الم (الفلسطينية

 بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية. اإللزاميةالتعليمات الفنية  إعدادلجنة التعليمات الفنية  تتولى -1
بالتعاون مع لجان فنية  الفلسطينيةالمواصفات  تطوير في المؤسسة بإعداد دائرة التوصيفتقوم  -2

 هيئات الحكومية وحماية المستهلك.الصناعية والتجارية وال من مختلف القطاعاتشكل ت  دائمة 
 جراء و  ،في المجال القانوني والصناعي نشاطات القياس علىمديرية القياس الوطني  تشرف -3

 .المستخدمةواألجهزة للتحقق من دقة األدوات وأجهزته  القياس ألدواتالمعايرة  اتعملي
الحالل، وعالمة شهادة  ،شهادة المطابقة :مثلومنحها الجودة تقوم المؤسسة باعتماد شهادات  -4

 ل نظمة المعتمدة لدى المؤسسة.وفقا  شرافاإل
لشركات ل الدوري  الفحصو  التفتيش ل نظمة التشغيلية، بتقديم خدماتتقوم دائرة الخدمات الفنية  -5

الفحوصات المخبرية عن طريق   جراءو  ،حدى شهادات المؤسسةإالحاصلة على كافة والمصانع 
للمواصفات والمعايير  والبضائع المستوردة المحلية لتأكد من مطابقة المنتجاتلعينات  فحص

 الفلسطينية.

من خالل هم الفواعل في التنمية االقتصادية الوطنية، أ من  فمؤسسة المواصفات والمقاييس
لتحسين مستوى  ؛سعيها المتواصل في مساندة القطاع الخاص بتطبيق المواصفات الفنية للمنتجات

جودة المنتجات المحلية لدعم وتشارك في العطاءات  واإلنتاج.ليات العمل آجودتها وأدائها في تنظيم 
 المستوردة للمواصفاتالمنتجات مدى مطابقة وتراقب  ،لمواصفات الفلسطينيةلطابقتها مو  ومراقبتها
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كما تلعب مؤسسة المواصفات والمقاييس دورا مهما في االرتقاء  الفلسطينية.العالمية والمواصفات 
فتعمل على توقيع العديد من االتفاقيات لبناء شراكات مع القطاع   ،بمستوى التنمية االقتصادية

لكي  ؛الجودة للمنتجات المحليةلمعايير الفلسطينية لضمان تحسين مستوى التطبيق نظام  ؛الخاص
مع الصندوق تفاهم المذكرة ومن هذه االتفاقيات  .المحلي والدولي يينتستطيع المنافسة على المستو 

العديد من البنود كان من أهمها تصميم وتنفيذ برامج نصت هذه االتفاقية على " الفلسطيني للتشغيل،
في مجاالت ضبط الجودة وتعزيز قدرة المنتج لى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إمشتركة تهدف 

الوطني التنافسية، وضرورة دعم وتعزيز فرص التشغيل للشباب في مجاالت ضبط الجودة، وفي مجال 
التدريب نصت االتفاقية على تنظيم دورات تدريبية مشتركة لتأهيل المرشحين للتشغيل في مجاالت 

جين من ين ضمن برامج التشغيل المؤقت للخر عمل كال المؤسستين، وتوفير ما أمكن من متدربي
 .(2021الصندوق الفلسطيني للتشغيل، ) "الجامعات للعمل في مؤسسة المواصفات والمقاييس

 التنافسوازدياد حدة مام المنتجات المستوردة، أن االنفتاح في األسواق المحلية أ ،ويرى الباحث
لى إأدى  ؛األسواق المحلية وكسادها فيالمنتجات المحلية  العديد من وتراجع الطلب على ،فيما بينها

 مماألى زيادة حجم التحديات إأدى و  المؤسسات،من  للعديد ةاالقتصادياألوضاع تردي ازدياد في 
في  لديهموخلق رغبة  ،تحفيز الشركات الفلسطينية وتشجيعهامؤسسة المواصفات والمقاييس في 

تحسين القدرات و ودعمها، العمليات اإلنتاجية  عزيزلتوذلك ؛ شهادة الجودة المحليةالحصول على 
 ،شرافواإل تقوم المؤسسة بمنح شهادات الجودةكافة. و  ةاإلنتاجي لديهم في المشاريعها وتطوير التنافسية 

مواصفات الجودة المحلية لوذلك مشروط بمدى مطابقة المواصفات الفنية للمنتجات  والحالل والمطابقة،
على بطاقات البيان واعتماد وفي مراحل اإلنتاج تقوم المؤسسة بالمصادقة . الدوليةوالمواصفات 

خذ عينات عشوائية أعن طريق  كافةالفحوصات المخبرية جراء إوذلك بعد  ،المواصفات المدرجة
  .من مطابقة نتائج التحاليل بالمواصفات الفنية للتأكد ،للمنتجات المحلية

قانون المواصفات والمقاييس الفلسطيني )  :والمقاييس هداف مؤسسة المواصفاتأ 4.1.2
 (2000لسنة  (6رقم)

 لمستهلكوتعزيز صحة ا ،واقتصاديةبيئية تهدف المؤسسة إلى المساهمة في توفير حماية  -1
 وسالمته.

مواكبة للتطورات  على أسس علميةوتطبيقها  لمواصفات والمقاييس الفلسطينيةل نظمةأاعتماد   -2
 والمعايير الدولية.المواصفات في مجال العلمية 

 .يالمحلدعم االقتصاد ل خطط التنمية االقتصاديةوضع  المساهمة في -3
 صة.صختبالتعاون مع المؤسسات الموتطويرها  في تأهيل الصناعات المحلية المساهمة -4
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 لى:إالفلسطينية( تهدف المؤسسة  الرسمي لمؤسسة المواصفات والمقاييس )الموقع حسببو 
عن طريق تطوير المواصفات والبنية التحتية وتحسينها الميزة التنافسية للمنتجات المحلية رفع  -1

 .للجودة
 .وسالمته السالمة الغذائية للمحافظة على صحة المستهلكالحفاظ على  -2
 .العمل على حماية البيئة -3
 تنظيم األسواق المحلية. -4
وتوثيق  ،والمستهلكينعمال األ وقطاعاتكافة، نشر الوعي بين القطاعات التجارية والصناعية  -5

 .كافة األطرافالعالقة والتعاون بين 
 للمؤسسة وتحسين كفاءة أدائها.تعزيز الشخصية االعتبارية  -6
بتطوير البنية التحتية للجودة  ورفع القدرات التنافسية ،زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية -7

المواصفات ليتوافق النظام الفلسطيني للجودة مع  ؛والعمل على تطبيق السياسة الوطنية للجودة
  (42ص 0202االستراتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد الوطني،) والمتطلبات العالمية.

ورفع كفاءة  ،تعزيز الشخصية االعتبارية للمؤسسةلى إكما تهدف مؤسسة المواصفات والمقاييس      
مع احتياجات تطوير البنية  يتالءمتحديث منظومة القوانين واألنظمة واللوائح بما طريق  نأدائها ع

تطوير نظام مالي و ورفع كفاءة مواردها البشرية  ،المؤسسة ونظامها اإلداري  هيكليةتطوير و  ،التحتية
  .تطوير السياسة الوطنية للجودة واعتمادها، و القانوني للمؤسسة مع اإلطار يتالءم

لنهوض باالقتصاد ا لمساهمة فيا لىإيهدف  ء مؤسسة المواصفات والمقاييسنشاإكان قرار 
وتوفير لدولة والحفاظ على الثروات المادية ل المقومات االقتصادية بناء في والمساهمة ،الفلسطيني

لتطوير  ؛رسم السياسات الوطنيةعن طريق  ،والمحافظة على سالمتهملمستهلكين لوالحماية ، الخدمات
اعتماد على تبني و المؤسسة فعملت  .لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنيةو  ،البنية التحتية للجودة

جودة  إلى تحسينعلى أسس علمية حديثة تؤدي الفلسطينية وتطوير المواصفات  ،العالميةالمواصفات 
نه من يوتمك ه،ورفعالقدرة التنافسية للمنتج الوطني تحسين  جلأمن  ؛الوطنيةالمنتجات والصناعات 

وطورت أنظمة القياس الوطني لتوفير خدمات  .الدخول والمنافسة في األسواق المحلية والعالمية
القطاع  لى تطويرإالمؤسسة  تكما هدفلتعزيز ثقة المواطنين بالمنتجات المحلية،  ؛المعايرة والقياس

بنشر الوعي للمنتجين والمستهلكين بمدى أهمية تطبيق القطاعات الصناعية واإلنتاجية و  الخاص
على المواطنين وعلى القطاع المادية والصحية مواصفات الجودة في اإلنتاج بما يعود بالفائدة 

تنمية االقتصاد الوطني من خالل تطبيق ق يحقلى تإوتهدف المؤسسة  .الصناعي بالتطور واالزدهار
لتحقيق الجودة الشاملة على جميع السلع والمنتجات  ؛صفات الفلسطينية والعالمية المعتمدةالموا

وتزيد من  ،بالمنتجاتمن ثقة المواطنين  تعززالتي شهادة الجودة  اومنحه ،كافةلشركات لالفلسطينية 
اإلداري في القطاع العام  التركيز على برامج الدعملى نفسه إتهدف في الوقت  االتنافسية. كمقدراتها 
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حيث  ،الناظمة ل داء دلة االجرائيةليات العمل واألآو  ،عن طريق وضع األنظمةالمدني واألمني  هبشقي
 للقطاع العاميزيد من قدرتهم على اإلبداع واالنتماء و ، إنتاجية الموظفين وتطوير أدائهم سهم في زيادةت

 .(24 ص 2020والمقاييس،)التقرير السنوي لمؤسسة المواصفات 
 

 الخدمات التي تقدمها مؤسسة المواصفات والمقاييس 2.1.5
عمال المؤسسة اإلدارية والتنفيذية، ومعرفة أ لمعرفة دور المؤسسة ال بد من تسليط الضوء على 

همية دور أ الخدمات التي تقدمها المؤسسة ومعرفة سياسات الجودة، التي من خاللها يمكن معرفة مدى 
 .وتحليلها تحسين الميزة التنافسية للمنتجات المحلية ودورها فيمؤسسة المواصفات والمقاييس 

 
 

 

 

 

 

 
 (  الخدمات التي تقدمها مؤسسة المواصفات والمقاييس2رقم)الشكل 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادا للموقع الرسمي لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
 

 التوصيف:  2.1.5.1
بأنه "البيان الموجز لمجموعة عرفت المنظمة الدولية للمواصفات والمعايير التوصيف       

طتها اينبغي تحقيقها في منتج أو مادة أو عملية ما مع إيضاح الطريقة التي يمكن بوسالمتطلبات التي 
  .(10ص، 2016)عثمان، هذه المتطلبات كلما كان ذلك مالئما استيفاءالتحقق من 

المشاركة في خطة اإلصالح همية أ مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية على  تركز
و لتطوير المواصفات أالستحداث صيف، لتو االستراتيجية وخطط ا فتعمل على وضع الخطط ،والتنمية

جل المحافظة على تحسين جودة أوذلك من  ؛حسب أولويات االحتياج الفعلي للصناعات المحلية
 رتقري) وزيادة نسبة الصادرات من المنتجات المحلية ،وتشجيع االستثمار ،وحماية المستهلك ،اإلنتاج

  .(11ص، 2020،مؤسسة المواصفات والمقاييس السنوي 

 التعليمات الفنية المترولوجيا الفحص والتفتيش التوصيف

 الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية في مجال تحسينالخدمات التي تقدمها المؤسسة 

 

الجودة ومنح 
 الشهادة
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الناتج  عن طريق ضمانوزيادتها اإلنتاجية ن الكفاءة يحست ىعل تعملالتوصيف فعملية 
تقليل من عدد العمليات اإلنتاجية بحيث تغطي العملية اإلنتاجية الو  ،عن طريق ضبط األداءالمحقق 

يتم اإلنتاج في ف ،و الهدرأقل قدر من سوء االستخدام أوب قل قدر من مدخالت اإلنتاجأقل مجهود وبأب
استغالل الطاقة اإلنتاجية في  تعني-هنا–، فالكفاءة اإلنتاجية الوقت المناسب والتكلفة المناسبة

 كبرأ لتعطي واستغاللها اإلنتاج مدخالتبين جميع  والموازنةكافة،   المتوفرة الشركات وتوجيه الموارد
  .(8ص ،2016الطراونة، ) ممكنةنتائج 

عن طريق تطبيق المواصفات والمعايير يتم وزيادتها  تحسين جودة المنتجاتن أ ،ويرى الباحث  
في جميع العمليات  والمواصفاتاللتزام بالتعليمات ن اأو  ،قرتها مؤسسة المواصفات والمقاييسأالتي 

 توضح نوعية والمعاييرالمواصفات ف وسالمته. المحافظة على صحة المستهلك لىإيؤدي اإلنتاجية 
مر يتطلب وهذا األ. السلع جودأ إنتاج ليتم وتحددها؛المراد استخدامها في التصنيع المواد مواصفة 

لتحسين الجودة عن طريق أصحاب االختصاص والخبرات  ؛االلتزام من اإلدارة بوضع برامج وخطط
 تكون  يلك ؛واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية اإلنتاجية ،كفاءوالمهنيين والموظفين المدربين األ

لكي تتمكن و  كبر حصة سوقية ممكنة،أوالحصول على  قادرة على االستمرارية والمنافسة في األسواق
ة في مالشركات العمل على تطوير األدوات التكنولوجية المستخد على يجب ،من تحقيق األرباح

نفسها، نتاج السلع اآلالت المستخدمة إ، وزيادة يادي العاملةواألالوقت والجهد  يللتقل ؛التصنيع
ن أل ؛تعزيز الميزة التنافسية في األسواق المحلية والعالميةلى إيؤدي ما  نفسها؛ اإلمكانيات البشريةو 

 جل ضمانأالمعايير من و العمالء والمستهلكين يبحثون عن المنتج األفضل الذي يطبق المواصفات 
لى زيادة إيؤدي تطبيق المواصفات والمعايير الدولية والحصول على شهادة الجودة ، و جودة المنتج

لى التحسين المستمر في نوعية المنتجات وفي العمليات إيؤدي و  ،طلب العمالء وزيادة األرباح
 .اإلنتاجية
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 بعملية ما يتعلقال بد من توضيح  ،ر مؤسسة المواصفات من تحقيق ذلكولتوضيح دو 
 :التوصيف كما هو موضح في الشكل التالي

 

 

 
 

 ( دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في التوصيف3الشكل رقم)

 الموقع الرسمي لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ( الشكل من تصميم الباحثمصدر المعلومات )

  :المواصفات -1
المتطلباااات  للمنتجاااات وتحااادد واشاااتراطات فنياااة هاااي عباااارة عااان وثاااائق معتمااادة لتطبياااق خصاااائص -

 .(12ص 2014هللا،  خير) لضمان جودة المنتجات بها ىالموص
اتفاقية تام تطويرهاا مان قبال "نها أعرفت منظمة المعايير الدولية المواصفات القياسية والمعايير بو 

وفر المتطلبااااات أو ات التااااي تاااامسااااتند، وهااااي البقصااااد أن تتبعهااااا جميااااع األطاااارافالعديااااد ماااان األطااااراف 
المواصاااافات أو اإلرشااااادات أو الخصااااائص التااااي يمكاااان اسااااتخدامها باسااااتمرار لضاااامان مالءمااااة المااااواد 

 (. tanveer,2017) "منها والمنتجات والعمليات والخدمات للغرض
مان  وثيقاة رسامية ياتم اعتمادهاا بأنهاااساية يالمواصافة الق( 44ص 2007)حمازاوي، علاي، وعرف 

 والمتطلبااات واالشااتراطاتو جراءاتهااا،  توحيااد القياااس أنظمااة توضااح صااة ومعتاارف بهاااصختالجهااات الم
 .المجاالت في العديد من ذها يوتنف هاعاتبيتم ان أالتي يجب 

مان شاكل ثنااء عملياة التصانيع أنها تحديد العناصر الواجب توفرهاا فاي المناتج أب ها الباحثويعرف
ولياااة، بحياااث تعطاااي هاااذه المواصااافة قيماااة إضاااافية وتركيباااة المنتجاااات ومكوناتهاااا مااان الماااواد األ ،وحجااام

لكونهااا الجهااة صاااحبة  ،وجااودة عاليااة للمنااتج. وهااذا مااا يقااع علااى عاااتق مؤسسااة المواصاافات والمقاااييس
لاذلك تعتبار . للمناتجختصاص في هذا المجال والقادرة على تحديد نوعية التركيبة والمواصفات الفنية الا

مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الرسامية الوحيادة المعتمادة التاي لهاا الحاق والصاالحية إلعاداد 
ص صاخت. ويقاوم بإعاداد هاذه المواصافات فرياق مواعتمادها و صدارها المواصفات والمقاييس الفلسطينية

علاااى  -باألسااااس -يرتكااازو  مااان مؤسساااة المواصااافات والمقااااييس ومااان القطااااعين الحكاااومي والخااااص.
في  اوذلك لكون فلسطين عضو  ،الدولية التي تم اعتمادها كمواصفات فلسطينيةالفلسطينية و المواصفات 

كسااهولة التطبيااق  :ن تتااوفر فااي المواصاافات العديااد ماان الشااروطأمنظمااة المعااايير الدوليااة، كمااا يجااب 

 المواصفات

 الية التوصيف

 خدمات التوصيف لجان التوصيف
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ن تتصف المواصفة بالوضاوح وساهولة أكما يجب  ،لى زيادة في التكاليف اإلنتاجيةإوال تؤدي  ،وقابليته
 مناسبة. اإلنتاج منتج بجودة عالية ويحقق أرباح ؛لى رفع الكفاءة في األداءإن تؤدي أكما ال بد  ،الفهم

بعاااد وتحديااد األ ،مواصاافات تخااتص بالقياسااات :منهاااهناااك العديااد ماان المواصاافات  أنههواا المواصههفات:
المواصافات التاي و  واألبعااد نفسايهما،المقااس بتوحياد صاناعة صانف معاين فاي جمياع المصاانع  :للمنتجات مثال

لاى تحقياق الجاودة فاي المناتج التاي يبحاث عنهاا إفمواصافات األداء تهادف  .تحدد أداء المنتجات وليس التصاميم
مواصافات المناتج  ن تكاون أألناه مان المهام  ؛وفحاص الجاودة ،المستهلك، والمواصفات القابلة للفحاص واالختباار

  .(43ص 2011،التجارة الدولي )مركزليتم التأكد من مدى المطابقة والجودة  ،قابلة للفحص المخبري 
ليهااا إالتااي تسااتند  الجااودة ظاااملنالتااي أصاادرتها منظمااة المعااايير الدوليااة المواصاافات  بعااض هاامأ  نوماا

 )Fredkin,2017( في عمليات التوصيف الفلسطينية مؤسسة المواصفات والمقاييس
 1رقم جدول 

  9000ISO    لرفع قدرة المؤسسة على  كافةالعمليات  فيمعايير الجودة ب التي تختصالمواصفة
  .(107 ص ،2016)نوال، عاليةتقديم خدمات ومنتجات بجودة 

  22000ISO   من  خلو الغذاءلضمان  ئيةسالمة الغذاالمعايير  تطبيقفي ص صختي وهذا
وهذا يضمن للمؤسسات تسويق أفضل كافة، مراض واأل المسببة للتلوثالعوامل 

 األغذية الصحية. 
14001ISO  السالمة البيئية لتلوث وضمان اخطر  لمنع بيئة المؤسسة الداخليةفي  صصختي

 المؤسسة في
45001ISO   تي تهدد العاملين والمبانيلخاطر اتطبيق السالمة المهنية لضبط الم . 

HACCP تحديد مواطن الخطر خالل العمليات اإلنتاجية للمواد الغذائية عن في ص صختي
خطار وتفادي األ ،ليات اإلنتاجية لمنع وقوع أي خللطريق المراقبة والتحكم باآل

 .والمشاكل
 استنادا الى منظمة المعايير الدوليةالمصدر: من إعداد الباحث 

 وفيما يلي توضيح لهذه األنظمة:

ويتم  الجودة،مجموعة من المعايير العامة المعترف بها دولًيا إلدارة  :9000ISOنظام الجودة  (أ)
 .(P2016Aim, Qms ,12والخدمية )ويلية استخدامها من قبل كل من الصناعات التح

عبارة عن مجموعة من الشهادات تدل على تطبيق ( على أنها 3ص  2013)ال سيف،وعرفها 
نظام توكيد الجودة في المؤسسة الحاصلة عليها. فهي تعمل على ضمان تأكيد لطرف ثالث بقدرة 

 .  المؤسسة التي تحصل عليها على تلبية المواصفات المطلوبة للجودة في المنتج الذي تقدمه

https://www.arab-academy.com/iso-45001-2018-consultation/
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للمؤسسات  ISO الاشهادة تمنحها المنظمة العالمية للمواصفات " عرفها بأنها (2019)بركاني،و
  .."التي تتوفر على مجموعة من المقاييس والمعايير في نظام جودتها التي تفرضها هذه المنظمة

وذلك كافة؛ العالمية يير االمعهو مواءمة  للمعايرلمنظمة الدولية اهدف كان  :9000ISOفوائد نظام 
كان حيث  ،9000يزو تم إقرار نظام اآلتحقيقا لهذه الغاية، و تعزيز التجارة وبالتالي الرفاهية العالمية. ل

يزو اآليمكن تقسيم الدوافع وراء تنفيذ ، و المنظمة الدولية للتوحيد القياسي اأقرتهتي ال رييامعالأنجح من 
 إلى ثالث فئات رئيسة: 9000

  1( االمتثال للوائح الحكومية.
  2( القدرة على إقامة عالقات تجارية من خالل تلبية متطلبات المشتري .

 3( مكاسب الكفاءة الداخلية في الواقع، جميع العوامل التي تؤثر في المديرين للحصول على شهادة 
 اآليزو في المجاالت الثالثة

 ألنهعلى أنها معايير إدارة الجودة العامة،  9000 يزواآل غالًبا ما يشار إلى مجموعة معاييرو 
ما تفعله  تعكس إدارة الجودة نأل ؛بغض النظر عن حجمها أو نشاطهاتنفيذها منظمة ألي  يمكن

 يزويضمن اآلبعبارة أخرى، و  ،موتوقعاته همرضا العمالء من خالل تلبية متطلبات كسبل المؤسسة
 والمقاييس تتوافق مع المواصفات العمالءمعها  يتعاملأن منتجات الشركة التي 9000 
)6,p2012grajek, lougherty,C(. 

هي سلسلة من المواصفات والمعايير  :المعايير المنبثقة ومجموعة 9000ISOونظام الجودة 
العمليات جودة على لتأكيد ول رشادات الضرورية لبناء إدارة الجودةإلعطاء اإل تستخدمالمعتمدة دوليا 

جل أمن خدماتية  أمكانت إنتاجية أسواء شركة ي أو أويمكن تطبيقها على أي نظام  ،في الشركات
لى الجودة إوتساعد في تخفيض التكاليف وتحسين العمليات اإلنتاجية للوصول  ،زيادة الجودة والفعالية

-107 ص ص ،2016)نوال،تستخدم الختصاص ضبط الجودة خارج المؤسسات اإلنتاجية و  ،الشاملة
108).  

خاصة في ظل هذا التقدم الذي يشهده بتبني هذا النظام و من الضروري صبح أنه أ ،يرى الباحثو 
عند العمالء في تحديدهم للشركات التي  اأساسي اوشرط امتطلب حيث أصبح ،القطاع الصناعي

لى إوهذا يؤدي . يزوالحاصلة على شهادة اآل شراء منتجات الشركات ويفضلون  ،يتعاملون معها
. فضلية في األسواق مقارنة مع الشركات المنافسةأكسابها ميزة تنافسية و  سمعة هذه الشركات و تحسين 

جود لى االستمرار في التطوير والبحث عن األفضل واألإوهذا يدفع بالشركات الحاصلة على الشهادة 
  .و الخدماتأفي المنتجات 
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  (112-111ص ص 2018يوب،  ،عودة) :9000ISOمبادئ نظام 

لى النجاح من قيادة قادرة على إسعى ي و أي قطاع صناعيأو شركة أمؤسسة ي ال بد أل القيادة: -1
لتطوير العمليات اإلنتاجية عن طريق  العامة؛هداف وتحديد الرؤيا واأل ،وضع الخطط االستراتيجية

و في أفي المنتج والتميز  ،لى الجودة الشاملةإللوصول والتقيد بها؛ بالمعايير الدولية  االلتزام
 .في استمرارها وتطورها ارئيس اتكون سببف ،ن الميزة التنافسية للشركاتيتحسل الخدمة،

 ان تنجح وتتطور وتحافظ على حصة في األسواق دون كسب رضأال يمكن ألي شركة  العمالء: -2
بمقدار تطبيق المنتج واحتوائه على المواصفات والتعليمات الفنية  تأتيالعمالء، وقناعة العمالء 

متطلبات العمالء بن تكون على دراية واطالع تام أاإللزامية، لذلك ال بد لقيادة هذه الشركات 
 .وتقديم منتجات ذات جودة عالية تفوق توقعاتهم ،جل تلبية هذه الرغباتأمن ورغباتهم؛ 

و في القطاعات الصناعية من أفي الشركات والموظفون ن و يعتبر العامل شراك الموارد البشرية:إ -3
 كفاءة هؤالء العاملين منفنمو تنافسية الشركة تنبع  وتقدمها.هم أسباب تطور هذه الشركات أ 

فالقيادة واإلدارة الحكيمة هي التي تعمل  .ل عمالوالتسيير الفعال  ،وقدرتهم على األداء المتميز
نهم جزء من هذه أب شعارهمإل ؛والتطويريةخذ القرارات اإلنتاجية أشراك الموظفين في إعلى 

لذلك يجب التركيز على  .نهم شركاء في إدارة هذه الشركاتأو  ،نهم أصحاب قرارأو  ،الشركات
إلكسابهم المزيد  ؛والعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتقديم الدورات التدريبية ،العنصر البشري 

  .(190ص 2015،)قندوز لخبرات والمعرفة التي سوف تنعكس على أدائهم وعلى المنتجاتمن ا
 ،زمة لإلنتاجالن إدارة العمليات اإلنتاجية ابتداء من الحصول على المواد األولية الإ إدارة العمليات: -4

و تكاسل أدون هدر في الوقت كافة و دارة العمليات اإلنتاجية باستغالل الطاقات والقدرات الموجودة 
بكفاءة  وتحويلهاكافة، لمدخالت لليتم التحكم في العملية اإلنتاجية واالستخدام األمثل  ؛في األداء

 جودة عالية.بلى مخرجات كمنتج إوفاعلية 
وتطويرها؛ ال بد للشركات من العمل بشكل مستمر على تحسين المنتجات  التحسين والتطوير: -5

ولمواكبة  ،التطور المستمر في العديد من المجاالت الصناعية والتكنولوجية واالقتصادية لمواكبة
عالية  منتج بجودةلى إللوصول وتطويرها؛ ليات اإلنتاج آ بتكاراهذا التطور ال بد للشركات من 

 العمالء ومتطلباتهم.يلبي رغبات 
 ،كلما زادت عالقات الشركة بالموردين وكسبت العديد من العمالء المنفعة المتبادلة مع الموردين: -6

يجب تنمية هذه العالقة لتحقيق الميزة  ، ولذلكوحافظت على استمراريتها ونجاحها ،زادت تطورا
  التنافسية.
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 9000يبين سلسة نظام الجودة اآليزو  -( 4رقم)الشكل 
 (216، ص2012) عبد الحميد وائل،المصدر: من إعداد الباحث استنادا الى 

 العمالء،يساعد المؤسسات على تلبية توقعات  9000يزو هو معيار من عائلة اآل: 9001 نظام الجودة 
طرق االرتقاء بالخدمة وتطوير  حويوض ،ويقوم على مراقبة مستوى الجودة و دارة العمليات في الشركة

  .(4ص، 2020)نوري، عمالأداء األ
اإلنتاجية والقطاعات طبق على الشركات يو  ،ختصاص ضبط الجودةنظام الال استخدم هذي

ومطابقته للتأكد من جودة المنتج  ؛التي تعمل في مجال التصميم والخدمات والتطويرالصناعية 
هو ليس  9001فنظام الجودة للمواصفات والشروط ابتداء من تصميم المنتجات وانتهاء بالخدمة. 

و خدمات تلبي أ ،نتاج سلعإمتكامل يقيس قدرة الشركة على  داري إنما مواصفة لنظام  مواصفة لمنتج و 
 :ومن أهمهاويوجد العديد من الفوائد الناتجة عن تطبيق هذا النظام  .ومتطلباتهم رغبات العمالء
كبر قاعدة أ اعمل على كسب رضيو  ،االعتراف الدولي الكامل بهذه الشركات والمنتجات الحصول على

لى إمما يؤدي  ؛قل التكاليفأزيد من معدالت اإلنتاج بوي ،من العمالء على المستوى المحلي والدولي
  .(108 ص 2019،)العزاوي زيادة األرباح 

م ألغراض فهي تستخد 9004,9003,9002,9001يزواآلما المواصفات الدولية لكل من أ
 :(216، ص2012الحميد وائل، )عبد التاليةالجودة 

 9002الدولية  ةالمواصف 
بحيث يتم  ،أيضا الختصاص ضبط الجودة خارج المؤسسات اإلنتاجية هذه المواصفة تستخدم

ويتم فحص عينات للتأكد من مطابقة المنتج مع الشروط  ،مراقبة المواصفة خالل المراحل اإلنتاجية
 .ولمنع حدوث أي خلل في المواصفة ،والمواصفات الخاصة بالمنتجات

  9003المواصفة الدولية 
الختصاص ضبط الجودة في المراحل النهائية قبل المصادقة على  هذه المواصفة تستخدم

 خذ عينات عشوائية واختبارها للتأكد من المطابقة. أيتم القيام بالتفتيش و  ، حيثاإلنتاج

عائلة المواصفةعا  

ISO 9000 

ISO 9001 
 

ISO 9003 
 

ISO 9004 
 

ISO 9002 
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  9004المواصفة الدولية 
وهي بمثابة السياسات  ،تختص بالنواحي الفنية المؤثرة في جودة المنتجاتهذه المواصفة 

نتاج لتلبية احتياجات ووضع خطة اإل ،احتياج الموردين واألسواقمن تحديد الموضوعة ابتداء 
 .(16ص 2016،نعثما (المنتجاتنهاء أي خلل في إلى إالمستهلكين والمهام التي تهدف 

يحدد متطلبات نظام إدارة السالمة الغذائية  معيار دولي هو  : 02200ISOنظام الجودة  )ب(
المخاطر، ونقاط التحكم الحرجة في تحليل  ،من خالل دمج جميع عناصر ممارسات التصنيع الجيدة

 خصيصا لضمان الطعامويتناسب معه  المطور، 9001يزو مع اآل ويعتمد
(6,p2009,opulos ,AggelKafetzopoulos). 

نها أللتأكد ب ؛وهذا النظام يقوم بالرقابة على القطاعات الصناعية وعلى الشركات المنتجة
يزو، ويجمع عليها منظمة اآلالمعايير التي نصت جميع وتطبق  ،تستوفي الشروط المناسبة للتصنيع

الحد من في وضمان جودته  ،لضمان جودة السالمة الغذائية haccpوبين  9001يزو بين اآل
 .(59ص 2014)كدسة ، المخاطر

وتحتل األولوية األولى في  ،جمعأالعالم  اتاهتمام همأ  من السالمة الغذائية نأ ،ويرى الباحث
العالمية للمعايير بوضع مواصفات للحفاظ على السالمة  منظمةاللذلك اهتمت  ؛القطاعات اإلنتاجية

 .الغذائية ولحماية المستهلك
 

 00220نظام الجودة فوائد تطبيق 
 ،الساالمة الغذائياة إلدارةشاامل  على تمكين المؤسسات مان وضاع نظاام 22000يعمل نظام الجودة 

 .ر بالسااالمة الغذائيااةماااأل خاصااة عناادما يتعلااقبو وتطااويره، أدائهااا تحسااين  كمااا يساااعد المؤسسااات علااى
 (,395p ,2020has,Domingues,CabecinRodrigues,Teixeira) المعيار: لهذا هم الفوائدأ ومن 

منااة وتفااي آذات العالقااة باألغذيااة بشااكل مسااتمر التااي تكااون  يعطااي القاادرة علااى تااوفير الخاادمات -1
 .بالمتطلبات

 .الغذائيةيحسن من عمليات إدارة المخاطر في عمليات السالمة  -2
مباادئ وتوجيهاات لساالمة  ماع الدساتور الغاذائي التاابع ل مام المتحادة الاذي يضاع روابطلامن ا يزيد -3

 .ويقويهااألغذية 
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 (: HACCP) نظام الهاسب )ج(
Analyses Critical Control  Hazardلاا  ةنجليزياة مختصار إهاي كلماة   HACCPالااكلماة 

)Point) :وتعني تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، ويعرف نظام الهاسب كما يلي 
 النهااائي، ويقلاالهاو نظاام تخطيطاي وقاائي يتعامال ماع األفعاال قبال حادوثها كباديل عاان اختبااار المنااتج 

 .(4 ص 2014المزيدي،)المرفوضة من حجم منتجات األغذية 
لضاامان سااالمة الغااذاء ماان خااالل التعاارف  ؛نظااام يحاادد المخاااطر ( بأنااه57ص2014وعرفااه )خياار هللا، 

وكيفيااة الساايطرة عليهااا لتقلياال مسااتوى  ،نسااان وتحدياادها وتقييمهاااصااحة اإلفااي خطااار التااي تااؤثر األإلاى 
  . اإلنسان وسالمتهمخاطر لصحة من أي في تسبب الو منعها من أالمخاطر 

والمسااؤول عاان تحديااد  ،اإلنتاجيااة للمااواد الغذائيااةص بالعمليااات صااختنظااام الهاسااب هااو النظااام المف
لياات العمليات اإلنتاجية للمواد الغذائية عن طريق المراقبة والاتحكم باآل في جميع مراحلمواطن الخطر 

نتاااج منتجااات سااليمة خاليااة ماان إلضاامان  ؛خطااار والمشاااكللمنااع وقااوع أي خلاال وتفااادي األ ؛اإلنتاجيااة
فالنظاام يعتماد  .لمحافظاة علاى الساالمة الغذائياة وساالمة المساتهلكينجال اأالميكروباات والملوثاات مان 

اإلجراءات العالجية التاي تتمثال فاي وليس على  ،ثناء القيام بعمليات التصنيعأعلى اإلجراءات الوقائية 
بساابب زيااادة الااوعي  ؛ن موضااوع السااالمة الغذائيااة يشااغل اهتمااام الجميااعأخاصااة بو  خطاااءتصااحيح األ

وعلاااى الشاااركات  الصاااحية،والثقافاااة الغذائياااة عناااد المنتجاااين والمساااتهلكين الاااذين يبحثاااون عااان األغذياااة 
، ويعتماد نظاام رغبات المستهلك بإنتاج غذاء صحي ضمن المواصفات والشروط الغذائيةلالمنتجة تلبية 

ص  2019، العازاوي ) غاذاء صاحيالهاسب على الوقاية وعلى مستندات المواصفات والتعليمات إلنتااج 
 .(328-228ص 

حاادث هااذا النظااام تغياارا ألااذلك  ؛ولاايس علااى جودتهاااويركااز نظااام الهاسااب علااى سااالمة المنتجااات 
ثناااء القيااام أ وموثوقااة تاادقق بطاارق علميااةالتااي أصاابحت وأسسااها، األغذيااة دئ صااناعة جااذريا فااي مبااا

 (.73، ص2019)محمد، قبل وقوعهاوذلك لمنع الخلل والمخاطر كافة؛  بعمليات التصنيع في مراحلها
التاي تنتقال عبار األغذياة بتحدياد كافاة ماراض يعمال علاى الوقاياة مان األأناه  هم فوائد هذا النظاامأ ومن  

 ،وتحقيق متطلباتهم ورغبااتهم ته،وصحالمحافظة على سالمة المستهلك و  ،الخطر ومعالجته قبل وقوعه
الحصااة ويعماال علااى زيااادة  ،ثقااة المسااتهلك بالمنتجااات الغذائيااةماان يزيااد و  ،بضاامان تقااديم أغذيااة سااليمة

)خيار  الغذائياةيزياد مان الميازة التنافساية للشاركات كماا  ،بسبب زياادة الطلاب ؛السوقية للمنتجات الغذائية
  .(57ص2014هللا، 

عمليات الفحص نظام الهاسب في يزو و أنظمة اآل الفلسطينية وتتبع مؤسسة المواصفات والمقاييس
نتاج غذاء صحي يستوفي شروط إلضمان  ؛والمطابقة للمنتجات خالل العملية اإلنتاجية وبعدها

وبناء على هذه األنظمة العالمية في الجودة تقوم  .إلصدار شهادات المطابقةكافة السالمة الغذائية 
للعديد من  المواصفات العديد من عتمادوا  ،الفنيةبإصدار التعليمات  مؤسسة المواصفات والمقاييس
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تسهم في رفع  صفات سوفالمواالتعليمات الفنية و وهذه  .المؤسسات والقطاعات اإلنتاجية المحلية
  .سهم في تحسين الميزة التنافسيةتن اإلنتاج و وتحس ،كفاءة المؤسسات

لى شهادات الجودة إباإلضافة  ،والخدماتمجموع المواصفات إحصائية ل ويوضح الجدول التالي
األربع سنوات السابقة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس في التي تم اعتمادها  ،والمطابقة والمتابعة

 .الفلسطينية
 (2جدول رقم)

 نوع المواصفات والخدمات العدد
2017 2018 2019 2020 
 المجموع الكلي للمواصفات المعتمدة. 4385 4258 4037 3887

 تعليمات فنية إلزامية لحماية المستهلك. 88 84 76 75
 المصانع والشركات التي تتابعها لغايات عالمة الجودة واإلشراف.  353 280 192 168

 شهادات جديدة للجودة وعالمة الحالل. 22 42 6 9
 مناقشة وتجديد لشهادة الجودة وعالمة الحالل. 107 150 83 95
 الجودة لزيت الزيتون.شهادة ميثاق  30 30 33 33

 خدمات الفحص والمطابقة لغايات منح الشهادة في مختلف القطاعات. 325 555 488 514
 معاملة لغاية االستيراد. 343 488 558 487
 فحص تشغيلي للمصاعد واألنظمة التشغيلية األخرى. 1627 876 765 732
 المصادقة على بطاقات البيان. 1010 1184 771 886
 المشاركة في العطاءات المركزية. 117 209 213 217
 شهادات المطابقة. 485 607 542 450
 شهادات مطابقة الصادرات. 11 9 14 342

 المنتجات التي تم تقييمها لغايات االستخدام خالل جائحة كورونا. 2350 0 0 0
 والمختبرات.معايرة األجهزة في مجال المعايرة الصناعية للمصانع  773 888 633 508

 األجهزة التي تم التحقق منها في األسواق مثل: الموازين والمضخات 4407 4763 3995 3630
 زيارات التوعية واإلرشاد للمصانع. 52 37 36 32

 (،33-34ص ص، 2017، السنوي  مؤسسة المواصفات والمقاييس )تقريراستنادا إلى المصدر: اعداد الباحث 
)تقرير مؤسسة المواصفات  (،31-32ص ص، 2018،)تقرير مؤسسة المواصفات والمقاييس السنوي 

 ص ص، 2020 ،)تقرير مؤسسة المواصفات والمقاييس السنوي  (،13-23ص ص، 2019 ،والمقاييس السنوي 
23-13). 

يوضح العديد من الخدمات التي تقدمها مؤسسة  الذي هذا الجدولمن  الباحث ستنتجوي
نه يوجد اختالف في عدد الخدمات األساسية المقدمة في السنوات األربعة أالمواصفات والمقاييس، 

على هذه الخدمات التي تقدمها مؤسسة المواصفات  بسبب سياسة العرض والطلب ؛المذكورة
ويالحظ وجود تزايد في بعض  .الخدمات و المؤسسات لهذهأوبسبب احتياج األسواق  ،والمقاييس
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جندتها، كما يدل على أعلى مثابرة المؤسسة في التطور لتحقيق  اذه الزيادة مؤشر وتعتبر ه ،الخدمات
اتباع المواصفات والتعليمات الفنية والحصول على  زيادة الوعي عند القطاعات اإلنتاجية بضرورة

  .الشهادات التي تمنحها المؤسسة لغايات الجودة
مواصفة من المجموع  614فقد كان مجموع المواصفات الغذائية  ،ما بالنسبة للصناعات الغذائيةأ

ص  ،50لمؤسسة المواصفات والمقاييس، التقرير السنوي )مواصفة  4385الكلي للمواصفات البالغة 
ومنها ما يختص بالمنتجات  ،نجاز العديد من الوثائق المرتبطة بالتعليمات الفنيةإوتم  (.2020

 (.51ص، 2020،)التقرير السنوي لمؤسسة المواصفات والمقاييس ومن هذه الوثائق: ،الغذائية
وشروط استخدامها  ،ضافتهاإقائمة المضافات الغذائية ومن ضمنها المواد الحافظة المسموح  -1

 .والمغذياتنزيمات الغذائية والمنكهات الغذائية في المضافات الغذائية واأل
 قائمة الفئات الغذائية المسموح بها وشروط استخدامها في الفئات الغذائية -2
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 ( آلية التوصيف وعمل اللجان:5الشكل رقم)

 ( 2003،5:3لسنة ( 1))تعليمات اعداد المواصفات الفلسطينية رقم المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى 
عمل مؤسسة  (،2000لسنة  6)قانون رقم الفلسطينيات والمقاييس ينظم قانون المواصف

عملت المؤسسة على وضع العديد من األنظمة  القوانينهذه لى إباإلضافة و  ،لمقاييساالمواصفات و 
عداد المواصفات التي تدرج تحت الخطة السنوية لمؤسسة إ  :لتنظيم عمل المؤسسة ومن هذه األنظمة

من مكونة لجنة بتشكيل دارة مجلس اإل فيقوم واعتمادها. س بتطوير الخدماتالمواصفات والمقايي

 مقترح مشروع المواصفة

 

 اللجنة الفنية المتخصصة بالتوصيف

 

 عداد المسودة األولية لمشروع التوصيفإ

مالحظات خطية من الجمهوريوجد  مالحظات  

 الجمهور

 البداية

 الموافقة على المسودة وتعتبر نهائية

 ترفع إلى مجلس اإلدارة

 مصادقة مجلس اإلدارة

 اإلعالن عن المواصفة الجديدة في الصحف

مواصفة 

 جديدة
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وبمشاركة  ،حسب المواصفة المطلوبة لكل قطاع من القطاعات االقتصادية أصحاب االختصاص
و العام إلعداد المواصفات الفنية للمشاريع الموكلة إليهم أالجهات المعنية من القطاع الخاص 

مدير عام مؤسسة لى إلرفعها  ؛وتعديلها مسودات المواصفات المقترحةومناقشة وتطويرها، 
قرارها  دارة العتمادها و مجلس اإللى إلترفع عليها  هووضع توصيات ،المواصفات والمقاييس لدراستها

ليكون كافة تتضمن المتطلبات الواجب توافرها في المنتجات فلسطينية مواصفة وثيقة رسمية للتصبح 
 .وتطويرها تحسين جودة المنتجات الوطنيةفي لها تأثير إيجابي 

وهذه المواصفات الجديدة تكون متوافقة مع المواصفات والمعايير الوطنية واإلقليمية والدولية. 
تقوم أيضا واعتمادها، صدار مواصفات جديدة إلى تولي مؤسسة المواصفات والمقاييس إوباإلضافة 

لضمان مواءمتها مع التطور التكنولوجي في القطاعات وتحديثها؛ بتطوير المواصفات الوطنية 
لذلك  .والتغير المستمر في متطلبات األسواق على المستوى المحلي والدولي ،الصناعية واإلنتاجية

ورفع جودة  ،العلميات اإلنتاجيةدة على تحسين يوجد أهمية بالغة وتأثير لهذه المواصفات الجدي
للمنتجات الوطنية ودرجات قبولها  من القدرات التنافسية لتضاهي المنتجات العالمية ويزيدالمنتجات 

الفنية عداد المواصفات إ الكثير من الجهود في بذل اللجان لذلك يتطلب من أعضاء  .والطلب عليها
للمواصفات التي  وذلك ل همية الكبيرة ،من قبل مجلس اإلدارةلى إقرارها إل و ودراستها وتعديلها للوص

رفع القدرات التي تسهم في التنمية المحلية عن طريق  قتصاديةالنتائج االمن العديد عليها  سيترتب
  .وزيادة الحصص السوقية من المنتجات وزيادة القدرات التنافسية ،اإلنتاجية

 :الجودة ومنح الشهادات  2.1.5.2

المطابقة والجودة وشهادة العديد من شهادات بإصدار تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس 
ذا إ صدار هذه الشهاداتإويتم  .وذلك وفقا لنظام عالمة الجودة الفلسطينيومنحها، االشراف والحالل 

، ويعتبر التزام و الدوليةأاستوفت المنتجات المتطلبات األساسية للمواصفات والمعايير الفلسطينية 
مما ؛ شهادة الجودةبتطبيقات المواصفات والمعايير المحلية السبيل الوحيد للحصول على  الشركات

)الموقع  .ومستوى أدائها ويرتقي بجودة منتجاتها ،هداف القطاعات الصناعية واالقتصاديةأ يحقق 
وكما تسهم شهادة الجودة في زيادة قدرة الشركة  الفلسطينية(، الرسمي لمؤسسة المواصفات والمقاييس

على المنافسة بما يساعدها في تصدير منتجاتها ل سواق الدولية، ويحقق للمستهلك مراده في الحصول 
 على المنتجات بالجودة المطلوبة بسبب استخدام المواد األولية المطلوبة والمطابقة للمواصفة

  .(12-13 ص ص، 2017،)النقري 

ن التسارع في حركة التغيير والتطوير في المنتجات والمنافسة الشديدة بين أ الباحثيرى 
نتاج بسبب التطور التكنولوجي والتنوع في التقنيات واألساليب المستخدمة في اإل ،القطاعات اإلنتاجية
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لى السعي المتواصل في تطوير المنتجات والحصول على إلقطاعات الصناعية ا دفع العديد من
تعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس على منح  ، لذلكاألسواقفي  لضمان استمرارها ؛شهادات الجودة

والمعايير فنية للمؤسسات التي تطبق الشروط والمواصفات الالمذكورة أعاله العديد من الشهادات 
 العمالء وتلبي رغباتوكفاءءتها، المنتجات  التي تسهم في رفع جودة ،تالواجب توافرها في المنتجا

لكل شهادة من هذه الشهادات أهمية وفوائد كبيرة تعود بالنفع على القطاعات الصناعية ف ومتطلباتهم.
 .على جودة المنتجات دليلن هذه الشهادات تعتبر بمثابة أل ؛وعلى القطاع العام

  الشهادات التي تمنحها مؤسسة المواصفات والمقاييس

والمواصفات المتميزة التي تلتزم بالمعايير  شهادة يتم منحها للمؤسسات هي :الجودةشهادة  – 1
 ،2012الحميد، )عبد صةصختالمعايير الدولية او للمؤسسات المحلية الم العالمية لمنظمةو أالمحلية 

 .(208 ص

ن المنتج على أشهادة يتم منحها لمنتج معين وتدل  بأنها وعرفتها )مؤسسة المواصفات والمقاييس( 
 .العام ويخضع للمراقبة والفحوصات على مدار  ،مطابق للمواصفات المعتمدة

  (42 ، ص2016،)عثمان فوائد الحصول على شهادة الجودة:

بسبب تطوير المواصفات والمعايير وتطوير أساليب  منتجات ذات جودة عاليةجودة المنتج:  (أ
 .اإلنتاج

 لى مستوى عال منإاالرتقاء  علىالحصول على شهادة الجودة يحفز الشركات المنافسة:  (ب
 .والتغلب على الشركات التي لم تحصل على شهادة الجودةالجودة 

 .خدمات العمالء: يزيد ثقة العمالء بالمنتجات الحاصلة على شهادة الجودة (ت

المزيد من المبيعات وزيادة إلى وتؤدي  ،جودة المنتج تحسن القدرات التنافسية زيادة األرباح: (ث
 واألرباح.لدخل ا

تمنح مؤسسة المواصفات والمقاييس شهادة الجودة للمنتجات التي تتوفر فيها المعايير 
 وذلك بعدوالتي تتوافق مع المواصفات والمعايير الفلسطينية،  ،والمواصفات المطلوبة في التصنيع

ة نتائج وفحصها ومطابق وتقوم بأخذ عينات عشوائية ،ةأالتدقيق على نظام الجودة داخل المنش
جودة العمليات اإلنتاجية وجودة  والمعايير الفلسطينية للتأكد منمع المواصفات الفنية الفحوصات 

لحصول على شهادة الجودة لما لها من ا لىإوالمصانع تسعى العديد من الشركات  لذلك .المنتجات
في التي ستؤثر إيجابا  على شهادة الجودة هذه الشركات بعد حصولهاالتي ستجنيها فائدة الو  األهمية

اإلنتاج وتحقيق مكاسب مادية من خالل التوفير في التكاليف اإلنتاجية زيادة نسبة و  ،تطوير الشركات
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ن حصول الشركات إنسبة الحصة السوقية، وكما في وتؤثر  ،واالستخدام األمثل للموارد المادية
القدرات وزيادة  ،بالمنتجات المحليةثقة المستهلكين لى زيادة إوالمصانع على شهادة الجودة يؤدي 

التنافسية لهذه الشركات وتكون دافعا لها على التطوير المستمر في جودة المنتجات والسعي المستمر 
ن الجهات المستهلكة سواء كان القطاع أخاصة ب. و جود األصناف لزيادة حجم مبيعاتهاأنتاج إفي 

ويطلب شهادة  ،مواصفات في المنتج المراد شراؤهيشترط وجود العديد من الو القطاع الخاص أالعام 
أصبح توفر المواصفات وشهادة الجودة ضرورة أساسية . كما مطابقة وفحوص مخبرية عند التسليم

 ادافعيشكل % على المستورد، وهذا 15فضلية ألدخول العطاءات الحكومية التي تعطي المنتج الوطني 
للمنتجات الوطنية في  األنها تعطي امتياز  ؛للقطاع الصناعي في الحصول على شهادة الجودة

كما تعتبر شهادة الجودة بمثابة تصريح لدخول األسواق  .وفي السوق المحلي الحكومية العطاءات
 قوتزيد من مصداقية الشركات في األسوا، األسواقتلك وتزيد من قدراتها التنافسية في  ،العالمية

منحت مؤسسة المواصفات ) الحاصلة على شهادة الجودة. بسبب جودة المنتجات ؛المحلية والعالمية
للحصول على شهادة الجودة، وعملت  اطلب 47( شهادة جودة، وتلقت 13) 2019والمقاييس في عام 

، 2019،لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية التقرير السنوي )شهادة جودة  97على تجديد 
 (53ص

ثبات على مطابقة  للشركات والمصانع كدليل و  هي شهادة تمنح :شراف الفلسطينيةشهادة اإل-2
تعمل مؤسسة المواصفات و  .لمواصفات والمعايير الفلسطينية والتعليمات الفنيةلمواصفات منتجاتها 

ومنح شهادات الجودة واالشراف الفلسطينية بما يتوافق  الفلسطينية،على اعداد المواصفات  والمقاييس
جراءات إشراف على شهادات اإل . ويعتمد منحالدوليةالفلسطينية والمعايير والمعايير مع المواصفات 

وتتطابق معها، ن تتوافق مع المواصفات والمعايير الفلسطينية أللمنتجات التي يجب  الفحوصات الفنية
، وعملت شرافإ( شهادة 2) 2019المؤسسة في عام  شراف. )منحتاإلوبناء على ذلك تمنح شهادة 

لمؤسسة  التقرير السنوي ) (شرافللحصول على شهادة اإل اطلب 11شهادة، وتلقت  37على تجديد 
 (.53ص، 2019،المواصفات والمقاييس الفلسطينية

المستهلكين بالمنتجات المحلية لمطابقتها شراف أهمية كبيرة في تعزيز ثقة ولشهادة اإل
وبالتالي تسهم في تحقيق متطلباتهم ورغباتهم في الحصول على  ؛للمواصفات والمعايير الفلسطينية

ومن فوائدها جود، ن المستهلك دائما يبحث عن األفضل واألأل ؛جود المنتجات وباألسعار المناسبةأ
. كما منح القانون امتيازات نسبة المبيعات دزيتو  ،نتجاتنها تزيد من الحصة السوقية لهذه المأأيضا 

ولوية في واأل% 15بنسبة سهم في دعم المنتجات الوطنية بإعطائها األفضلية في األسعار أعديدة و 
جل المساهمة في التنمية المحلية ودفع عجلة االقتصاد أوذلك من  ،الحكومية في العطاءات المشاركة
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% 25المحلية عن  هاخالتدواالزدهار. واعتبر القانون المنتجات التي تزيد نسبة مالمحلي نحو التطور 
 (2013ل سنة (4)قرار مجلس الوزراء رقم) منتجات وطنية

شراف تلعب دورا مهما في تحسين القدرات اإلنتاجية للقطاعات الصناعية بتطوير فشهادة اإل
التسويقية في األسواق وتحسن من القدرات لى ازدياد الفرص إجودة المنتجات المحلية، وهذا يؤدي 

في مؤسسة المواصفات والمقاييس على  شرافكما تعمل دائرة الجودة واإل التنافسية لهذه الشركات.
شراف عن طريق النصح واإلرشاد بتطبيق الحصول على شهادة الجودة واإلفي مساعدة الشركات 

شراف ركات بتقديم طلب للحصول على شهادة اإلفعندما تقوم هذه الش .المواصفات الفنية في المنتجات
جراء الفحوصات المخبرية والحسية عليها وفق المواصفات الفلسطينية،  خذ عينات من المنتجات و أيتم 

جراء التعديالت الالزمة إلى ضرورة إذا كانت نتيجة المطابقة سلبية، توجه دائرة الجودة الشركات إف
ذا كانت نتيجة الفحوصات المخبرية والحسية إما أفات الفلسطينية، ترتقي بجودة المنتجات للمواصالتي 

شراف ولكن تبقى هذه الشركات والمنتجات تحت فيتم منج شهادة اإل ،مطابقة للمواصفات الفلسطينية
الفحوصات  ي جر تو دوري  بشكلفتؤخذ عينات عشوائية ورقابتها، شراف مؤسسة المواصفات والمقاييس إ

)الموقع الرسمي  عليها للتأكد من التزام الشركات بالمواصفات والمعايير الواجب توفرها في المنتجات
 .لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية(

منة والصحية والمطابقة للمواصفات يبحث العديد من الناس اليوم عن األطعمة اآل :الحالل شهادة-3
 ن تتوفر فيها معايير الشريعة اإلسالمية عندأالتي يجب  هيالحالل  فاألغذية .والمعايير الصحية

. للتوزيع واالستهالك قابال ان يصبح منتجألى إمن لحظة التصنيع ، وذلك و تصنيعهأالمنتج  عدادإ 
وهناك  .والتعبئةليات التصنيع آو كافة األولية المواد المضافة المواد و معايير األغذية الحالل  وتشمل

تتوافق مع  التي وهياإلسالمية ل غذية الحالل معايير وضعها معهد المواصفات والمقاييس للدول 
يجب أن " :الشروط التاليةوتتوفر فيها  القرآن والسنة واإلجماع والقياس سالميالتشريع اإلمصادر 

من أي مكون من المواد المحرمة أو الحيوانات المحرمة  ايكون أي غذاء أو المواد المضافة إليه خالي
يجب أن يكون الغذاء أو المواد المضافة اإلسالمية، أو الحيوانات التي لم يتوافق ذبحها مع المعايير 

  (2018شهادة الحالل التركية،)اإلسالمي" في الفقه  "نجس "مما يسمى  اإليه خالي

تعتمد حيث م،  2013لى المعهد في عام إ الفلسطينية انضمت مؤسسة المواصفات والمقاييس
المعتمدة من المعهد، وتم تبنيها كمواصفات  المواصفات اإلسالمية مؤسسة المواصفات والمقاييس على

دعم المنتجات الوطنية على دخول  وهذا يساعد في ،فلسطينية وتطبيقها على المنتجات المحلية
جميع المصانع والشركات المحلية الحاصلة على شهادة الحالل ستزداد ن إاإلقليمية. وبالتالي ف األسواق

وذلك بسبب ازدياد الطلب من المستهلكين على  ؛قدراتها التنافسية في األسواق المحلية والدولية
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 المنتجات التي صنعت وفق المعايير اإلسالمية. هالمنتجات الحاصلة على شهادة الحالل لثقتهم بهذ
و أن يتوفر العديد من الشروط والمواصفات الفنية في الشركات أوللحصول على شهادة الحالل يجب 

ن أمقدرة الشركة المادية على تصنيع المنتجات الغذائية الحالل، يجب  :ومن هذه الشروطالمصانع 
مكانية الحصول على المواد الخام من مصادر رئيسة حاصلة على شهادة إيكون لدى الشركات 

للتأكد من مطابقتها للمواصفات  ؛لحالل، ورغم ذلك يتم فحص بعض العينات العشوائية مخبرياا
  .والمعايير وبطاقات البيان

هم المنتجات الغذائية التي تحظى أ يعتبر زيت الزيتون من ميثاق الجودة لزيت الزيتون: -4
الدول األخرى المستوردة التي تبحث ومن قبل كافة، باهتمام بالع من قبل الدول المنتجة لزيت الزيتون 

ومطابق للمواصفات ، وتعتبر متطلبات ميثاق جودة زيت الزيتون  تميزا،جود واألفضل واألكثر عن األ
تحقيقها وضبطها في الزيت الفاخر، وكما عام الذي من خالله يتم تحديد المواصفات ، وآلية االطار ال

وفق شروط  طها باإلنتاج ، فال بد أن ينتج زيت الزيتون وارتبايعتبر الميثاق مرجعية لتحديد الجودة 
وال بد ان يجتاز الزيت الفحوصات الحسية ومواصفات الميثاق للحصول على شهادة المطابقة 

طريقة بالعناية باألشجار وبالتربة و من  قد التزم بشروط وزارة الزراعة بدأوالمخبرية ، وأن يكون المزارع 
، وللميثاق فوائد كثيرة تعود بالنفع على وانتهاًء بعمليات العصر والتخزين  التقليمبالري و بالتسميد و 
ومن اهمها زيادة الطلب في األسواق المحلية على الزيت األجود والحاصل على شهادة   المنتجين

الميثاق والوصول الى األسواق الدولية ومنافسة الزيوت العالمية مما يعود بالنفع على المزارعين وزيادة 
نسبة ارباحهم مما يشجعهم على االهتمام والعناية باألشجار و يجاد وسائل حديثة لتطوير قطاع 

وتمنح شهادة ميثاق زيت الزيتون بعد اجتياز الزيت للفحوصات الحسية فحص التذوق  .الزيتون 
والرائحة عن طريق خبراء للتذوق ، واجتياز الفحوصات المخبرية لتحديد الخصائص الكيماوية 

  .بقتها بالمواصفات والمعايير المعتمدة رسمياومطا
ن تتوفر في أطار العام للمواصفات المثالية التي يجب فالميثاق هو المرجعية القانونية واإل

، ةللمواصفة الفلسطيني امطابق ن يكون الزيتأيجب حيث  ذات جودة عالية، ازيت الزيتون ليكون زيت
، 20ال يزيد عن ، والبيروكسيد  %0.8قل من أ ةحموض، و ينطعم ورائحة جيد اذ هكونمن حيث 

فهناك ثالثة معايير لزيت  strong oilوهو معيار الزيت القوي  6.5قل عن تودرجة التذوق الحسي ال 
عيار الزيت مو  6.5لى إ 3.5، ومعيار الزيت الوسط من 3.5قل من أ، معيار الزيت الخفيف زيتون ال

 (.5، ص2019ون،) ميثاق جودة زيت الزيتمن العيوب  ان يكون خاليأويجب  6.5من أكثر القوي 
الزيوت التي تجتاز الفحص  ألجود ائزبمنح جو مؤسسة المواصفات والمقاييس  تقوم لذلك

كما زيت الزيتون الذهبي، والفضي، والبرونزي، ها جائزة نوم للزيت البكر، المخبري والفحص الحسي
صر وتوعيتهم بالطرق اصحاب المعللمزارعين وأل دالدعم واإلرشا مبشكل دائم على تقديتقوم المؤسسة 
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سمدة الكيماوية التي تؤثر واأل عشاباأل تمبيداواالبتعاد عن رش  ،والتربة باألشجارالحديثة للعناية 
) ميثاق جودة زيت ن تكون في عبوات خاصة ألية التخزين التي يجب آكما تهتم ب الزيت،جودة في 

 (.5-4، ص ص2019الزيتون،

 :لعسل النحلميثاق الجودة 

نتاج قد حقق مبادئ الصحة والسالمة والجودة ن اإلأعلى  يعتبر ميثاق جودة العسل دليال
وعسل النحل هو منتج يزداد عليه  .نتاجه وفق المعايير التي نص عليها الميثاقإنه تم أو  ،العالية

نهم يشترون العسل أل ؛المسلمين خاصة عندبالطلب في كل دول العالم لما فيه من مزايا عديدة و 
لذلك يعطي ميثاق عسل  .ي والخالي من السكرقالن جودكغذاء وعالج لذلك يبحثون عن العسل األ

لى زيادة نسبة المبيعات وزيادة إكما يؤدي الميثاق  ،النحل ثقة عالية للعمالء والمستهلكين بجودة العسل
ذا جودة عالية وممتازة، ورفع القدرات  ىمحلنتاج عسل إ :هداف الميثاقأ ومن  المنتجين.أرباح 

جودة  )ميثاق المناحل، وزيادة القدرة التنافسية للعسل في األسواق المحلية والعالمية ألصحاباإلنتاجية 
 .(4، ص2018عسل النحل،

 فوائد ميثاق عسل النحل:

 .لى األسواق العالميةإيعمل ميثاق عسل النحل على سهولة تصدير العسل   -1
  .جود والحاصل على شهادة الميثاقالطلب في األسواق المحلية على العسل األيزيد من  -2
 .نتجمما يعود بالنفع على الم ؛الحاصل على شهادة الميثاق العسلارتفاع سعر  -3
المواصفات  )مؤسسة الفلسطيني للعسل إعطاء شهرة وسمعة حسنة في األسواق العالمية -4

 .والمقاييس الفلسطينية(
 
 : الفحص والتفتيش 2.1.5.3

للتحقق من أن المنتج يطابق المتطلبات المحددة، وهي عملية مرافقة  ق طر  يهوالتفتيش  الفحص -4
لكل مراحل اإلنتاج ولما بعد اإلنتاج )التطوير والتعديل(، ويتضمن هذا البند: إجراءات فحص 

التشغيل. إجراءات الفحص . إجراءات الفحص واالختبار في مراحل هاواختبار  المواد عند استالمها
 (24ص ،2013(. )ال سيف،واالختبار النهائي

المنتجات والمصانع والمنشآت والمواد وعمليات كل فحص  هو عملية التفتيش: -5
الدليل ) المتطلبات العامة للمواصفاتب من مدى مطابقتها والتزامها للتأكد التصنيع

 .(67ص ،2017الفني لتدريب مفتشي السالمة والصحة المهنية،
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كافة بمتابعة القطاعات الصناعية واإلنتاجية  الفلسطينية تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس
ة المواصفات والمقاييس، من خالل طواقم مهنية حدى شهادات الجودة من مؤسسإالحاصلة على 

تجري عملية الفحوصات بأخذ عينات عشوائية من و  .صة في العديد من المجاالتصختمؤهلة وم
صة ومعتمدة لدى المؤسسة صختجراء الفحوصات المخبرية في مختبرات م و  ،األصناف المراد فحصها

 بالمواصفات ومعايير السالمة المنشأةمدى التزام  للتأكد من ؛وفق المعايير والمواصفات الفلسطينية
المواصفات الفلسطينية  عو العينات المسحوبة مأمطابقة المنتجات  وللتأكد من مدى ،المهنية والصحية

وتتم عملية الفحوصات بشكل دوري بناء  .الشهادات الممنوحة ىحدإعلى المحافظة الستمرار الملزمة 
للتأكد من اتباع الشركات للمواصفات  ؛على اإلجراءات المتبعة في مؤسسة المواصفات والمقاييس

و أ ،و صاحب العالقةأحد الزبائن أبناء على طلب  أحيانا والمعايير اإلنتاجية، وتتم عملية الفحص
  .و في الصالحيةأ ،مقدمة تطعن في جودة المنتجات ى شكاو  ىبناء عل

و طاقم المؤسسة المهني يتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة بما يتوافق أوبناء على نتائج فحوصات اللجنة 
حدى الشهادات إو تجديد أحدى الشهادات الممنوحة إسحب  وأصدار شهادة مطابقة إما إ ،مع النتائج

وتمنح  ،ن مدة صالحية هذه الشهادات ال يتجاوز العامينأومن المعروف . الممنوحة للشركة المعنية
لى إجراءات إن تخضع الشركات والمصانع والمنتجات أفي البداية لمدة عام واحد فقط، ويجب 

لكي يتم  ؛عايير الفلسطينيةن تطابق نتائج فحوصات المنتجات المواصفات والمأالفحص الكامل ويجب 
ولتسهيل عملية الفحص قامت مؤسسة المواصفات و الشهادات األخرى. أتجديد شهادات الجودة 

سهم بشكل كبير في تطبيق تللفحص والمعايرة س مختبرات بإنشاء 2019في عام والمقاييس 
ألنه ال يمكن الحديث عن منتجات وطنية بدون مواصفة فلسطينية تعزز من  ؛المواصفات الفلسطينية

  وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية. ،جودة المنتجات الوطنية وثقة المستهلكين
ن الهدف من قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس بإجراء عملية الفحص هو للمحافظة على سالمة إ

لذلك تعمل المؤسسة على تحديد هوية كل  .تهم من االستغالل والخداعوحمايوصحتهم، المواطنين 
ابتداء من اسم المادة كافة، ساسية طة بطاقة البيان التي توضح البيانات الضرورية واألامنتج بوس

ن أرشادات االستخدام والتحذيرات ....الخ هذه المعلومات كلها يجب  ومكوناتها وتواريخ الصالحية و 
صة من المؤسسة تقوم بدراسة صختمن خالل لجنة م هايتم اعدادالتي بيان المنتج،  تتضمنها بطاقة

وتقوم  .للتمكن من وضع بطاقة بيان مفصلة مصادق عليها من مؤسسة المواصفات والمقاييس ؛المنتج
مؤسسة المواصفات والمقاييس بإجراء العديد من خدمات الفحص بهدف المحافظة على سالمة 

ويقوم  .فحص الغاز المركزي، واأللعاب الترفيهية، والمصاعد، ومحطات الوقود كخدمة :المواطنين
بهذه الفحوصات طاقم مؤهل من مؤسسة المواصفات والمقاييس حسب التعليمات الفنية والمواصفات 

 .لفلسطينية(ا)الموقع الرسمي لمؤسسة المواصفات والمقاييس  الفلسطينية ذات العالقة
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عمليات الفحص التي تجريها مؤسسة المواصفات والمقاييس بشكل دوري ما هي  نأ يرى الباحثو 
وذلك عن طريق تطوير  ،وتحسين القدرات اإلنتاجية المحلية ،هداف المؤسسة في التنميةأ لتحقيق  الإ

 ؛البنية التحتية للجودة وتطوير المواصفات والمعايير الفلسطينية بما يتوافق مع المواصفات العالمية
 توتعزز القدرة التنافسية للمنتجا ،تمكن المنتجات المحلية من تلبية متطلبات األسواق والعمالءلكي 

وعلى وتحافظ على سالمة المواطنين  ،فعمليات الفحص المستمرة تطور من جودة المنتجات .الوطنية
لى الشهادات وتحافظ ع ،واستمرارية اإلنتاج وتحافظ على الحصة السوقية للمنتجات ،السالمة الغذائية

ن مدة صالحية هذه الشهادات ال يتجاوز العامين وتمنح أومن المعروف  المؤسسة.الممنوحة من قبل 
لى إجراءات إن تخضع الشركات والمصانع والمنتجات أفي البداية لمدة عام واحد فقط، ويجب 

لكي  ؛الفلسطينيةن تطابق نتائج فحوصات المنتجات المواصفات والمعايير أويجب  ،الفحص الكامل
  و الشهادات األخرى.أيتم تجديد شهادات الجودة 

 المترولوجيا 2.1.5.4
التي تتمثل في جميع " علم القياس وجميع نشاطاته هي ( Metrology(القياس المترولوجياعلم 

وسائل وطرق وأدوات القياس المرجعية في مختلف المجاالت بهدف الاتأكد  المتعلقة بتطويرالنشاطات 
قياس  من صحة ودقة عمل أجهزة القياس المستخدمة في جميع مجاالت الحياة للوصول إلى نتائج

دقيقة من خالل معايرتها بهدف الوصول إلى المستوى المطلوب من الجودة للمنتجات والخدمات في 
المواصفات  )مؤسسة .الوطني االقتصادما يؤدي إلى المساهمة في تطوير جميع مجاالت الحياة، م

 (الفلسطينيةوالمقاييس 

علم التقييس ( 32، ص2018وكما عرفت )مؤسسة المواصفات والمقاييس المملكة األردنية الهاشمية،
الشروط المناسبة لالستخدام  الدرجات من النظام من خالل وضع أفضلتحقيق لى إهو علم يهدف 

تطبيق المواصفات  خذ بعين االعتبار أي مشاكل محتملة، وتتضمن هذه العمليةاألالمتكرر والشائع مع 
 .القياسية

وسيلة لتحقيق األهداف عن وهو ( 3، ص2008المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،)وعرفته 
 . جلهأمالئمة للغرض الذي صنعت من  الخدماتو أو عمليات التصنيع أطريق جعل المنتجات 

، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 2017على علم التقييس حسب )التقرير السنوي، كما يطلق 
وقواعد لتنظيم أنشطة معينة والعمل على تطبيقها بالتعاون ووضعها، عداد أسس إ  عملية بأنه والجودة( 

  بهدف تحقيق متطلبات السالمة وتحقيق وضع اقتصادي مثالي ؛صةصختالجهات الم مع

نتجين والمستهلكين، ولها دور كبير أيضا في الم كبير للمترولوجيا في المحافظة على حقوق  دوريوجد 
 على للمترولوجيا حكام العامة( من األ1المادة )ونصت . تطوير النشاط الصناعي والتجاري والخدماتي
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 مهامالاس يد االستعمال لقيووضعها قالقياس التي يجب تطبيقها  ألدواتالمتطلبات األساسية تحديد 
( 2) ونصت المادة. لنظام العام وحماية المستهلكين، وعلى امةاالمصلحة والسالمة العفي التي تؤثر 

، عدادات الماء، الغاز، الكهرباء :س مثلالتوجيه على جميع أدوات القيا هذا المجال على تطبيقمن 
)التوجيه األسواقالمتوفرة في  وعلى أدوات القياس المستعملة والجديدةأجهزة قياس الوزن، 

 .(3 ، ص2015العربي،

 (51-50، ص2006الصيرفي،أسس علم التقييس: يقوم علم التقييس على األسس التالية: )

ن تتوفر في أحددة بمجوعة المتطلبات التي يجب مبيانات موجزة و طريق وضع عن  التوصيف: -1
 .ليات التي يمكن من خاللها ضمان تحقيق هذه المتطلباتمع توضيح اآلوكتابتها  المنتجات

كبر عدد ممكن من أفي إمكانية تحقيق تبادل المنتجات ويستهدف التوحيد تحقيق التوحيد:  -2
وذلك لتحقيق  ،مواصفة واحدة جل الحصول علىأمن مواصفة من كثر أبدمج  وذلك، القطاعات

 .اإلنتاجكبر عدد من أ
 لى الحد الذي يلزم ويكفيإات عداد نماذج المنتجأ  باختصار وتقليلعن طريق القيام  التبسيط: -3

 القيام وأالنماذج الزائدة ، واالستغناء عن زمة في وقت معيناللتغطية االحتياجات الفعلية ال
 .أكثرو أمحل نموذجين  ذج جديدةاستحداث نماب

لقد تم تشكيل مديرية تتبع مؤسسة المواصفات والمقاييس تسمى مديرية القياس الوطني التي 
وتختص هذه المديرية بتنظيم عمليات المعايرة  ،ستساند المؤسسة في تحسين البنية التحتية للجودة

حفاظ على لل ؛العلميةوفق المعايير العالمية والتطورات وتطويرها والقياس وتوحيد وسائل وطرق القياس 
وتعمل على  ،تهموصح والحفاظ على سالمة المواطنين تها،ونزاهكفاءة المعامالت التجارية والصناعية 

، وتقوم بإصدار التعليمات الفنية الخاصة منها والتحققو جراءاتها ليات منح شهادات المعايرة آاعتماد 
لى القطاعات إوالمعايرة المقدمة  خدمات القياسلى جودة إوهذا يؤدي  .بتطبيق طرق المعايرة والتحقق

الصناعية، وتساند الدائرة مؤسسة المواصفات والمقاييس في التنمية المحلية بتطبيق المواصفات 
في الصناعات والمنتجات المحلية، وتزيد من القدرات التنافسية للمنتجات كافة والمعايير الفلسطينية 

نتاجية القطاعات الصناعية، ويتبع لمديرية القياس إوتحسن  ،لميةالوطنية في األسواق المحلية والعا
مديرية القياس الوطني عملية وتتولى  .دائرة المعايرة الوطنية ودائرة تنظيم القياس :الوطني دائرتان هما

لرفع جودة القياسات وضبط كافة؛ شراف على جميع أنظمة القياس وتقدم خدمات المعايرة اإل
وزان والقياس. وتقوم دائرة تنظيم القياس بضبط األجهزة المستخدمة ة في مجاالت األالمعامالت التجاري

وقد . موازين الذهب، ومضخات البترول، والموازين التجارية :مثلومعايرتها، في المجاالت التجارية 
منحت الوثيقة المعتمدة من مجلس الوزراء صالحيات واسعة لمديرية القياس الوطني بضبط جميع 
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د جميع المتطلبات الفنية واإلدارية في استخدام يوتحدومراقبتها، ات المترولوجيا في فلسطين نشاط
  .(3، ص2003الوطني للقياس، )النظام أجهزة القياس

ألنه يسهم في الحد من وجود منتجات غير  ؛يسهم علم القياس في تحسين الميزة التنافسية
لجعلها  ،ألنه يعمل على ضبط أدوات القياس التي تدخل في عمليات التصنيع ؛مطابقة للمواصفات

الدولي  مسبقا )المعجممقارنة مع المعطيات المحددة  بحيث تعطي أدق النتائجمالئمة 
يعمل على ضبط العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات  كما (.65، ص2017للمترولوجيا،

ن معظم المعامالت التجارية ومتطلبات األسواق أل ؛ياسات المطلوبةالمستهلكين بالتقيد باألحجام والق
لى األوزان التي إوجودة العمليات الصناعية التي تستند  ،لى القياس الذي يحدد جودة المنتجإتستند 

 .تحدد أيضا القيمة المادية للمنتجات
ويحمي حقوق  التجارية،يعتبر علم القياس بمثابة ضمان لتحقيق العدالة والشفافية في التعامالت 

بحيث يمكنه من الحصول على المنتج األجود ويحافظ عليها، المواطنين في المعامالت التجارية 
في  تحديداخاصة في المجال الطبي واألجهزة الطبية و بويحافظ على سالمتهم و  ،بالقيمة الحقيقية

ويعطي  ،مراحلها األولى وأجهزة التشخيص التي تسهم في اكتشاف األمراض في ،الجرعات الدوائية
ن وجود نظام قياس وطني يضمن تطابق المعايير الوطنية مع إمراض. كما فرصة ناجحة لعالج األ

وهذا يتطلب من مؤسسة المواصفات والمقاييس ومديرية القياس الوطني ضمان  ،المعايير العالمية
و نتاج أجود البضائع  ،محليةجل تطوير الصناعات الأمن  ؛توفير هذه المواصفات والمعايير الوطنية

وهناك رابط قوي بين تطبيق المواصفات والمعايير وبين علم القياس في ل سواق المحلية والعالمية. 
نتاجية االلتزام بالمواصفات والمعايير عند يجب على القطاعات اإل ،فعلى سبيل المثال ،تحسين الجودة

جراء الفحوصات المخبرية في المختبرات إمن جودة المنتجات ال بد من  وللتأكد .تصنيع منتجاتها
طلوبة. وهذه ملمواصفات والمعايير اللمن مطابقة المنتجات  للتأكد ؛هذه المنتجاتفي صة صختالم

لى علم القياس والمعايرة لضبط األجهزة لكي إن تكون نتائجها دقيقة دون اللجوء أالمختبرات ال يمكن 
. كما تسهم المترولوجيا في تقييم المطابقة ومنح الشهادات المطلوبة قيقةتعطي نتائج د

 (.231 ص، 2011غوجادور،)
 

  (6، ص2018)زايلر، :مهام مديرية القياس الوطني

 (. GRMs)والمواد المرجعية ذات الشهادة  المحافظة على معايير القياس المحلية -1
 .لى األنظمة المرجعيةإو أمن مطابقة سلسلتها لنظام القياس الدولي التأكد  -2
 .كافة لمعايير ذات المستوى األقلل توفير المعايرة -3
 التعاون مع الجهات الحكومية والعمالء وتقديم المشورة والنصح. -4
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 س على المستوى اإلقليمي والدولي.يالتنسيق والتعاون مع منظمات التقي -5
الضغط في المختبرات مؤشرات قياس  :، مثلهاوالتحقق منومعايرتها أجهزة القياس  فحص -6

، وأجهزة قياس قوى وزان وموازين الذهبالتجارية، ومعايرة كتل األ ومعايرة الموازين والمصانع،
للتأكد ؛ الوقود والصهاريج، ومعايرة موازين الحرارة ل فران والثالجاتالشد والضغط، ومضخات 

 .والمقاييس الفلسطينية(الموقع الرسمي لمؤسسة المواصفات )منها من دقة القياس في كل 
 .لمحتوى العبوات المعبأة مسبقاالوزن الصافي  التأكد من -7

 

 هداف التقييسأ

كيز االهتمام على دقة القياس عن طريق وتم تر  ،للقياسات نظام وتشريع دولي يجادإتم لقد 
التالية  جل تحقيق األهدافأمن  ؛وصول إلى قياسات دقيقةللليات لضبط أجهزة القياس آإيجاد 

  :(7-6، ص ص2018،دضاوية، سعا)
 .العالية في الخدمات والمنتجات الجودة الحصول على  -1
للحد من هدر الموارد  القياساتلتتوافق مع غيرها من  توحيد الوحدات المستخدمة في القياس  -2

 .والمحافظة عليها
لظرف االستعمال والظروف  عن طريق مواءمة المنتجات والخدمات ضمان الجودة والسالمة  -3

تتشارك في المعامالت لغة معتمدة بين القطاعات الصناعية التي صبح أالقياس ألن  ؛البيئية
  .التجارية واألنشطة اليومية

 وفرض المساواة وعدم التمييز. من العقبات التقنية في التجارة الحد -4
 التي تتوافق مع المعايير القياسية. منح ثقة للعمالء والمستهلكين في المنتجات والخدمات -5

 لنظامفي وضع األسس مؤسسة المواصفات تقوم به  المباشر الذي ن الدورأ يرى الباحثو 
 ألنها ؛لمواصفات القياس المعتمدة اليكون مطابق هوتحسين جودة القياسضبط  يكفل والمعايير التقييس

قهم المواطنين وحقو  فيو  ،االقتصادي والتجاري الوضع في  وتأثيرهدركت مدى أهمية علم القياس أ
 هم الركائز التي تستند عليها القطاعات الصناعية والتجارية في تقديمأ من  التقييس نألوسالمتهم، 

في  التنافسيةالقدرة لتحسين ساسية أ وسيلةويعتبر نظام القياس والمعايرة  .منتجات ذات جودة عالية
حسن يو  ،ةالتجاري المعامالتفي ويحفظ الحقوق  ،العدالة ألنه يضمن ؛ةيالصناعالتجارية و مجاالت ال

 .ر الدوليةيالمطابقة للمواصفات والمعايجودة المنتجات من 
 

الوثيقة التي تحدد خصائص المنتجات أو العمليات  هيلزامية: اإل  التعليمات الفنية 2.1.5.5
كما يمكن أن تتضمن أو تتناول المصطلحات الفنية أو  .بها إجبارياً  االلتزامالتي يكون  ،المرتبطة بها
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الرموز أو التغليف، أو تحديد السمات المميزة، أو متطلبات إعداد بطاقة البيان بما ينطبق على المنتج، 
 .(2000.( لسنة 6قانون رقم ))اإلنتاج أو طريقة 

، كل ما يتعلق 2000( لسنة 6لقد حدد قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )
من كافة، بالتعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمنتجات، فشملت العمليات التجارية والمعامالت 

فهذه  .وشهادات الجودة ،ووحدات القياس ،الفحص مواصفات، ومختبراتاستيراد وتصدير و صدار 
ام بالتعليمات الفنية ضرورة االلتز بالقوانين تلزم جميع القطاعات الصناعية المنتجة والمستوردة 

 .لة والعقوباتءيعرضهم للمساألن مخالفة التعليمات  ؛مخالفة هذه التعليمات الفنيةعدم و  الفلسطينية،
ن هذه التعليمات أل ؛الوطنيةيعمل على حماية المنتجات فتطبيق هذه القوانين والتعليمات الفنية أما 

اعتمدت على المواصفة الفلسطينية نها أخاصة بقابية و الر  للجهةتوفر المرجعيات الفنية الفنية اإللزامية 
لى تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات إوتهدف التعليمات الفنية  عند صياغتها. للمنتجات الغذائية

سواء كافة وبين المنتجات كافة، الوطنية والمحافظة على المنافسة العادلة بين القطاعات اإلنتاجية 
وهذا يخلق بيئة  نفسها. لسلعةلن تكون التعليمات الفنية متطابقة أيجب  حيث، و المستوردةأالمحلية 

 لبيفي اختيار ما يكافة ه وقوتعطي المستهلك حق ،تتساوى فيها الحقوق وتخلو من الغش والخداع
، الممارسات التجارية الخاطئة جميع لى حماية المواطنين منإهي تهدف أيضا و  .رغباته ومتطلباته

ضاعهم الصحية، عن طريق مطابقة المواد واألدوات المستخدمة أو ظة على سالمتهم و لمحافوتهدف ل
سالمة في التي تؤكد صالحيتها وعدم تأثيرها  ،في المواد الغذائية الشتراطات السالمة والتعليمات الفنية

 افني اتعليم( 88) عدد)م باعتماد 2020قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس في عام  دالمواطنين. وق
  .(31ص، 2020،لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية  )التقرير السنوي  اجديد اإلزامي

 ،كما تعمل التعليمات الفنية على رفع وعي المواطنين عن المنتجات، وترفع جودة المنتجات
وتزيد من القدرات التنافسية،  ،وتزيد من الحصة السوقية وتسهم في النهوض بالمنتجات الوطنية

ويجب على المنتج  ،بااللتزام بالتعليمات الفنيةكافة ن القانون المذكور أعاله يلزم الشركات أخاصة بو 
وهذا ما يقع على عاتق الجهات الرقابية لمتابعة المنتجات في  .ن يطابق تلك التعليمات والمواصفاتأ

وهذا يزيد من الحصة  ،بإتالفهاو القيام أما بمصادرة المنتجات إ ،األسواق ومعاقبة الشركات المخالفة
ن يكون االلتزام بها أالتي يجب  ،جود والمطابقة للمواصفات والتعليمات الفنيةألاالسوقية للمنتجات 

ن تستوفي الشروط في تطبيق أالتي يجب  ،وهذا ينطبق أيضا على المنتجات المستوردة .جبارياإ
 ،تها سوف يكون على حساب المنتجات المحليةن عدم مطابقأل ؛المواصفات المطلوبة للتعليمات الفنية

ا ال يمكن قبوله موهذا م .وأيضا على التنمية المحلية ،وعلى حساب القدرات التنافسية لهذه المنتجات
( من قانون 17نصت عليه المادة ) قدمن القطاعات اإلنتاجية وأصحاب المصانع المحلية. و 

لى إدخالها  و مادة و أاستيراد أي سلعة  جوزي ال" نهحيث إ 2000( لسنة 6المواصفات والمقاييس رقم)
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نتاجها فيها ما لم تكن مطابقة لمتطلبات المواصفة المحددة في التعليمات الفنية اإللزامية إو أفلسطين 
  (38، ص2019البيطاوي، ) "لتلك السلعة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلية إعداد التعليمات الفنية( 6رقم)شكل 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى ) الموقع الرسمي لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية(

 

 

 طلب الحصول على التعليمات الفنية

 مؤسسة المواصفات والمقاييس

 اللجنة الرئيسة للتعليمات الفنية

 لجنة فرعية من أصحاب االختصاص دراسة الطلب

 صياغة التعليمات الفنية

 الموافقة على التعليمات الفنية

 مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس

 الوزير المتخصص )رئيس مجلس اإلدارة(

 نعتمد وتنفذ
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 التنافسية الميزة : المبحث الثاني 2.2
 مقدمة

من  ؛ هم المواضيع التي يهتم بها صناع القرارأ التنافسية من  تحسين الميزةصبح موضوع أ
محاربة العزلة و  ،وتحقيق التنمية المحلية ةتحسين األوضاع االقتصادية ودعم المنتجات الوطنيجل أ

استهالكية أسواق الفلسطينية الذي جعل من األسواق  ،االقتصادية التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي
  .للبضائع اإلسرائيلية على حساب المنتجات المحلية

وتطوير خطط  ،من إعادة النظر في األوضاع الداخلية كان ال بد للحكومةوبناء على ذلك، 
طلقت الحكومة أف، كافة في القطاعات الزراعية والصناعية والتجاريةاستراتيجية للتنمية المحلية 

صة مثل وزارة االقتصاد التي تدعم صختالفلسطينية خطة العناقيد ليتم تنفيذها عبر المؤسسات الم
عملت مؤسسة المواصفات والمقاييس على . وقد سسات المساندة لهاالتنمية االقتصادية بمساعدة المؤ 

ودعم المنتجات الوطنية من خالل وضع المواصفات  ،تكريس جهودها لدعم القطاعات اإلنتاجية
وتحسن من ميزتها التنافسية في األسواق المحلية  ،والمعايير التي ترتقي بجودة المنتجات الوطنية

همية التركيز على ألستوى الوعي لدى أصحاب القطاعات اإلنتاجية رفع معملت على و  .والعالمية
لقدرتها على تحسين الميزة والقدرات  ؛والحصول على شهادات الجودة ،الجودة والمواصفات الفنية

بواب العديد من أسيمكنها من فتح ما  ؛وتحقيق اعتراف دولي بهاودعمها، التنافسية للمنتجات الوطنية 
فكلما زاد االلتزام بالمواصفات والمعايير  .الصادرات الفلسطينية منلمنتجات الوطنية األسواق الجديدة ل

 الميزة وبالتالي تحسين ؛الطلب عليها ادوز الفلسطينية زادت ثقة المستهلكين بالمنتجات الوطنية 
مجموعة الخصائص أو الصفات التي يتصف بها الميزة التنافسية تعتبر ف" ،التنافسية للمنتجات الوطنية

، 2015)عائشة، "والتي تعطي للمؤسسة بعض التفوق والسمو مقارنة بمنافسيها العالمة،المنتوج أو 
 .(16ص

، القطاعات اإلنتاجية في األسواقتتحكم في مدى نجاح  حالياالميزة التنافسية  أصبحتكما   
ذا لم يكن لديك أي ميزة يقول فيها: إ لكتريكإتنفيذي لشركة جنرال الرئيس الفهناك مقولة لاجاك ويلش 

 (.2017لى السوق)الثويني،إتنافسية ببساطة ال تغامر بالدخول 
 

 :مفهوم الميزة التنافسية 2.2.1
أنها الخصائص المعزولة أو الخصائص المعينة ألسواق تم تعريف الميزة التنافسية على 

ن الميزة التنافسية تنبع من قدرة الشركة على إالمنتجات الفردية التي تمنح الشركة مركًزا تنافسًيا قوًيا. 
صول على للحن القيمة الفائقة تنبع من تقديم أسعار أقل من المنافسين إخلق قيمة أعلى لمشتريها. 

 .Sigalas,2018,p3))تقديم مزايا فريدة تعوض أكثر من سعر أعلى أو  ،مزايا مكافئة
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الستراتيجيات التي تمكنها من قدرة المؤسسة على تطبيق ا ( بأنها96، ص 2017وعرفها  )صافي،
مما يؤدي  ه؛نفسفي المجال  خرى األفضل من المؤسسات أو تكون في وضع أ ،على منافسيها التفوق 

  .ويحقق لها المنعة والتميز ،شباع رغباتهم متطلبات العمالء و تلبية إلى 
على أنها القيم المعروضة للشركة   (Hosseini, Soltani, Mehdizadeh,2018,p3)وكما عرفها  

  العميل.بالنسبة للعمالء بحيث تفوق هذه القيم السعر الذي يدفعه 

نه يوجد أبمعنى  ،لآلخر نها مقدار تقبل وقناعة ما يقدمه كل طرفأبويعرف الباحث الميزة التنافسية 
وبين ما  ،بالمنتجاتوقبوله وتقبله وقناعته العميل  اوهي مدى رض ،عالقة مترابطة تتأثر ببعضها

  وتكلفة.تقدمة الشركات من جودة ومواصفات 
 

 أهمية الميزة التنافسية 2.2.2
 ،أهدافها العامةعند جميع الشركات للدور الذي تلعبه في تحقيق  ةللميزة التنافسية أهمية كبير 

تلعب الميزة التنافسية دورا مهما في تطوير  كما .هم عناصر النجاح عند المنافسينأ عن طريق توفير 
هم مواطن القوة التي تساعد في استمرارية هذه أ وتعتبر من  ،عمل القطاعات اإلنتاجية والخدماتية

تعمل على رفع فعلى المستوى الداخلي  .وزيادة أرباحهاها ونموها ئواستمرار عطا ها،وتطور القطاعات 
نجاز إفي  هم ونشاطهمئداألزيادة  ؛لتطوير الذات والتعلم تكون دافعا لهمف ،ة لدى العاملينالمعنويالروح 

ما على المستوى . أبداع لينعكس على المنتجات والخدماتعهم على االبتكار واإليوتشجعمالهم أ 
بسبب  ؛للشركات على تقوية العالقة مع العمالء واالحتفاظ بهمالخارجي فالميزة التنافسية تعطي القدرة 

المستهلكين ورضاهم عن  ةوتزيد من قناع ،التميز في جودة المنتجات التي تلبي حاجاتهم وتطلعاتهم
وتحقيق المزيد من  ،نتاجيةوزيادة اإل ،لى كثرة الطلب وزيادة الحصة السوقيةإوهذا يؤدي  .المنتجات

تعطي المنظمة تفوقا نوعيا وكميا وافضلية عن المنافسين وبالتالي تتيح لها  "وهي األرباح واالزدهار.
 .(50، ص2017) علي،"تحقيق نتائج أداء عالية

وذلك ل سباب  ،في تطور المنظمات واستقراراها واستمراريتهاتلعب الميزة التنافسية دورا مهما 
  (51، ص2018: ) لكحل، شارف،التالية

 لتقدم والتطور.يمكن المنظمة من االستمرار في ا وهذا ،التنافسية بالتجدد واالستمراريةتمتاز الميزة  -1
 إيجابية. على المنافسين وتحقيق نتائج تمكن المنظمة من التفوق  -2
 هم.ئوال قناعة العمالء وكسبفي تسهم في التأثير بشكل إيجابي  -3
 .األفضلنظمة نحو تزيد من تطوير العمليات الداخلية والخارجية للم -4
 .التي تطرحها المنظمة تزيد من الحصة السوقية للمنتجات -5
لى زيادة الجودة وخفض إمما يؤدي  ؛ة التطورات التكنولوجية الحديثة في التصنيع واإلنتاجبمواك -6

 .التكاليف
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من  تزيد من التركيز على االستثمار في الموارد البشرية من حيث التدريب والتعليم واالستقطاب -7
  .(80، ص2020المالك،  )عبد واالبتكار جل التطويرأ

 أفضلمكانيات  تعطيها مزايا و  المختلفة بأنهاو القطاعات أتكمن أهمية الميزة التنافسية للشركات 
يعطي  ما ؛ويزيد من قدراتها ونجاحها ،وهذا يمكنها من التفوق واالستمرارية .من الشركات المنافسة

، للتمكن من مواكبة هذه التطورات ؛في المجاالت التكنولوجية متابعة التطوراتلالشركات  لهذه ادافع
تسهم الميزة كما  .األسواق المتخصصة والجديدةسوقية واسعة للمنتجات التي تطرحها في  ق قوةيوتحق

الميزة و  .ن الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات للمستهلكينيالتنافسية في تطوير األداء وتحس
وتزيد من نسبة العمالء ومن الحصة السوقية  ،الشركات السمعة الحسنة والشهرةالتنافسية تكسب 

تمكن الشركات ، و االزدهارلها تسهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للشركات وتحقق ، و للمنتجات
السالح تعد بمثابة و . الناجحة من البحث المتواصل عن ابتكارات جديدة يصعب تقليدها من المنافسين

قيام المنشأة بتنمية معرفتها  خالل ويأتي ذلك من ،لمواجهة تحديات السوق والمنافسين األساس
نات والمهارات يعن طريق خلق التعي ،في المستقبل العمالءالتنافسية ومقدرتها على تلبية احتياجات 

 .(97، ص 2017صافي،) سريعبصورة مقدرات تمكنها من التكيف مع الفرص المتغيرة بشكل  نتاجيةاإل
و الخدمات يقاس بمدى قبول الطلب على أن تقدم أي شركة في مجال اإلنتاج أ حثايرى الب

ومدى جودة منتجاتها ومطابقتها مع المواصفات المطلوبة  ،و خدماتهاواستهالكه وازدياده، أمنتجاتها 
خاصة في بو ومتطلباتهم، التي تلبي احتياجات كل من العمالء والمستهلكين واألسواق المحلية والعالمية 

  منتجات الشركات المنافسة.ظل التقدم التكنولوجي والتقنيات العالية ل
تكوين رؤية  :برز األهداف التي تحققها المؤسسة في امتالكها للميزة التنافسية هيأومن 

اقتناصها،  في ليها والفرص الكبيرة التي ترغبإمستقبلية جديدة ل هداف التي تريد المؤسسة الوصول 
لى رضا إللوصول وتعظيمها؛ وخلق قيمة للعمالء حيث تسعى المؤسسة من خالله تحقيق القيمة 

 امهم اكما تمثل الميزة التنافسية معيار  .وضمان تأكيد بقائها في السوق التنافسية الحالية ،العميل
 .(56،ص2013ور،)زرز  تتميز بإيجاد نماذج جديدة يصعب تقليدهاحيث لتحديد المؤسسات الناجحة 
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 نشاء الميزة التنافسيةإاستراتيجية  2.2.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 تنافسيةالميزة النشاء إاستراتيجيات ( 7الشكل رقم)

 (71: 2012)مقدادي، الصرايرة، دحبور،المصدر من اعداد الباحث استنادًا الى 

 :(Cost Leadership) التكلفةقيادة  -1
 حدى الخدماتأو إحدى المنتجات إنتاج إاألعباء التي تتعلق بمرحلة من مراحل هي جميع  :التكلفة

  .(21، ص2018)نعمون، قبل المرحلة األخيرة من انتهاء التصنيع
جل أنتاجية باستخدامها من ة التي تقوم القطاعات اإلهي االستراتيجي :استراتيجية قيادة التكلفة 

سعار البيع النهائية لهذه المنتجات أبحيث تكون  ،المنتجات فتكاليتحقيق ميزة تنافسية في تخفيض 
ن أسعار المنتجات تعتبر عامال مهما في أخاصة بقل من أسعار المنافسين من الشركات األخرى، و أ

فتعتمد الشركات سياسة البيع الكثير  ؛وزيادة الحصة السوقية للمنتجات ،كسب المزيد من العمالء
وهذه السياسة  .عن هذه المنتجات باألسعار المنخفضة التي ترضيهمالزبائن  اوالربح القليل لكسب رض

 ،عمالها وزيادة الكميات اإلنتاجيةأ من توسيع وتمكن الشركات  ،في التسويق تزيد من هامش الربح
 .(283، ص2018عيسى،بو )حصتها السوقية  ةداوزي

 رفعلفعال المخطط لها والمصممة ألاعمال و األجميع تقوم على  ن استراتيجية قيادة التكلفةإ  
لمستهلك، وبذلك عند ا لكي تالقي قبوال ة؛قل كلفة ممكنأبوتحسينها  و الخدماتأخصائص المنتجات 

 كبر حصة سوقية ممكنةألمنتجاتها والحصول على  تحقيق الميزة التنافسية تستطيع المؤسسة
 .(234، ص2016)فاطمة،

استراتيجيات 

 الميزة التنافسية

 التمايز

 قيادة التكلفة

 التركيز
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المحافظة على خفض الكلف وتحسين الجودة خالل  :من خالل ويمكن تحقيق استراتيجية قيادة التكلفة
وهو ما يجعل المنظمة قادرة على جعل الميزة التنافسية حاضرة في كل مرحلة من  ،مرحلة اإلنتاج

، 2011،يالجناب)التكلفة واكتساب رضا الزبون في تنفيذ استراتيجية قيادة  ،المنتج ةمراحل دورة حيا
 .(184ص

 عن طريقتخفيض التكاليف اإلنتاجية و  ،ليات اإلنتاجآضبط تستطيع ن الشركات أب حثاويرى الب
 قل التكاليفأالتي تدخل في العمليات اإلنتاجية ب ،العالية ذات الجودة الحصول على المواد الخام

وهي ما تسمى التجارة  ،، واتباع الوسائل التكنولوجية في التسويقسلع ذات جودة عالية إلنتاج
 تكاليف عمليات التسويق.لكترونية التي تسهم في خفض اإل
منتجات وخدمات متميزة وفريدة وعلى مستوى  هي قدرة المؤسسة على تقديم التمايز: استراتيجية -2

 .(39، ص2018،يشلب)واألداء عال من الجودة 
صفات تميزه بشكل ملحوظ وواضح اومو هي تمتع المنتج بخصائص ( 186، ص2020وعرفها )كليب،

طلب في نسبة اللى زيادة إمما يؤدي  ؛األخرى المتماثلةعن المنتجات تضعه في موضع متفوق 
والتقنية العالية ل سعار بفضل تميز المنتجات بالجودة  دون االكتراث كثيرامالء عليه من العقبال واإل

 .العمالء التي يرغبها 
تمييز منتجاتها عن  لى استراتيجية التمايز التي تهدف الىإتتجه بعض الشركات في السياسة اإلنتاجية 

إنتاج منتجات عالية الجودة في لى التميز إبقية المنتجات المنافسة  فتقوم الشركات التي تسعى 
هو مقدار الجودة التي تمتاز بها  -هنا–على ، فالفاصل أ لفئة معينة من العمالء وبأسعار  هاوتسويق

لى المقدرة إوهذا يعود  ،القيمة الماديةبجود دون االكتراث أفبعض العمالء يبحثون عما هو  ،المنتجات
فضل أنواع المنتجات أ إلنتاجالفعلية للشركات على االلتزام بالمواصفات والمعايير العالمية الحديثة 

كثر نجاحا كلما أوتكون الشركات  .والتمسك بهذه المنتجات االتي تجعل الزبون في قمة الرض ها،جودأو 
األسواق العالمية بحيث تكون منتجاتها فريدة من نوعها في درجة في المنتجات في  التميزاستطاعت 

هذه للية عند العمالء الذين لديهم والء وحاصلة على عالمة تجارية لها درجة قبول عا ،الجودة والتميز
العالمات التجارية بغض النظر عن األسعار. ومن األمثلة على العالمات التجارية شركة 

Mercedes Benz رغم ذلك تحتل حصة سوقية كبيرة.و  ،التي تفوق أسعارها العديد من السيارات 

يز اأن التم االعتبارفي  خذاأل تمذا إ يكون عالي التكلفة بشكل نسبيالتميز  ن"فإ Porter وحسب
أي    تحققعندما  لك، لذبالمنافسينمقارنة  اتالمنتجالخاصة بتكلفة ال فيتقارب ال تحقيقدائما تطلب ي

يز ابسعر أعلى من تكلفة التم المنتج بيعفيتوجب عليها منتجات ال فييز االتم استراتيجية شركة
 (.49ص ،2013 ) عادل،" عن التسعير اإلضافي ةناتجال رباحببعض األ جل االستفادةأمن  اإلضافية

لفئة  هاوتسويقمالية كبيرة ذات قيمة نتاج منتجات إ إلىتهدف استراتيجية التمايز ن أب ،ويرى الباحث
ن هذه الشركات التي إ، لذلك فسعارجود المنتجات وأعلى األأمعينة من العمالء الذين يبحثون عن 
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 االبتكار علىتركيز العن طريق  هاومزاياتحاول في كل خطوة زيادة جودة منتجاتها  تبحث عن التميز
رفع درجات يو ، ويلبي رغبات العمالء منها ويعزز سمعة الشركة عفي المنتجات بما يتالءم م والتطوير

  التجارية.الثقة في عالمتها 
 
 استراتيجية التركيز: -3

وتستهدف ، معينسوق ة وموجهة نحو صتنافسية تكون مخص هي استراتيجية :استراتيجية التركيز
تفوق غيرها  الحصول على مزايا تنافسيةجل أوذلك من  ،دون غيرهمالمستهلكين من  ةمحددمجموعة 

 (.123، ص2020ر،و )الصرن، صقهم مزايا استراتيجية التركيز أ ومن  من المنافسين.
شباع رغبات  ، خفض التكاليف، و اإلنتاج المتقن :ميزة االستفادة في العديد من النواحي مثل -1

 .ومتطلباتهم الزبائن
، حيث تشجع ميزة التركيز على اتباع طرق عديدة لالبتكار ميزة التجديد والتطوير المستمر -2

 في المجاالت التي تم تخصيصها. بداعواإل
 عالية. تزيد من كفاءة عمليات اإلنتاج واكتساب ميزة تنافسية -3
 

  (116ص، 2015،في الحاالت التالية:) قندوز ة التخصيصياستراتيجوتتحقق ميزة 
 ويستخدمون المنتجات بشكل مختلف.لهم متطلبات مختلفة،  في حال وجود مجموعة من العمالء -1
 .نفسه السوق المستهدففي حال عدم وجود تضارب بين الشركات في استخدام  -2
 السوق.جزء معين من تغطية من الشركة موارد  تمكنعندما  -3

    
 اكثر نجاحا ال بد ان يكون السوق المستهدف في هذه العملية واسعأولكي تصبح استراتيجية التركيز 

: ىليتوقف ع االستراتيجيةذه هفنجاح لدرجة تكفي لتحقيق أرباح وتسهم في تطوير الشركات ونموها، 
  (62ص ،2017)بن احمد،

 .مهجزء منى لتعدد حاجات المستثمرين بحيث يمكن التركيز ع -1
 .هنفس عدم وجود المنافسة في مجال تخصص المؤسسة -2
غراء وجذبا إ أن تكون حدة المنافسة كبيرة ما بين المنافسين بحيث تصبح بعض القطاعات أكثر  -3

  .من قطاعات أاخرى 
يجب على الشركات في هذه االستراتيجية العمل على التركيز على سياسة واحدة نه أ ويرى الباحث  

حدى االستراتيجيات المذكورة إجل تحسين الميزة التنافسية لديها، فهنا ال بد للشركات من اختيار أمن 
تتمكن من التركيز على الجزء المناسب من كي ول .نشطتهاأأعاله وتركز عليها في تنظيم عملها و 

األخرى ت لكي تستطيع منافسة الشركا ؛من بذل الجهود ومضاعفة العملال بد  السوق لهذا االختيار 
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وكفاءة  اكثر دقة وتميز أالشركات تكون في هذه االستراتيجية وهذا التخصص  ألنهانفسه؛  في المجال
 .نتاج بضاعة فريدة من نوعها وعالية الجودة ومستحدثة في األسواقإفي 

 
 نشاء الميزة التنافسيةإالفرق بين استراتيجيات 

 (3جدول رقم)
 استراتيجية قيادة التخصص

 التكلفة
 استراتيجية التركيز استراتيجية التميز

و أالسعر )أما التركيز  جودة عالية أسعار منخفضة التميز في اإلنتاج
 الجودة(

 محددةحصة سوقية  جزاءأحصة سوقية لعدة  حصة سوقية واسعة جدا الحصة السوقية

 (202، ص2016يونس، ،المصدر ) جعفر
 مصادر الميزة التنافسية 2.2.4

يوجد و  ،مصادر الميزة التنافسية مرهون بما تمتلكه المؤسسات من الموارد المختلفةالحصول على 
األخرى، وكلما ليها الشركات لتحقيق تميزها عن الشركات إالعديد من المصادر المهمة التي تستند 

وعلى  ،صبح من الصعب جدا على الشركات المنافسة تقليدهاأو  ،زادت هذه المصادر زاد تميز الشركة
لذلك  .ت الميزة التنافسية وسهل على المنافسين تقليد المنتجت المصادر التنافسية قل  ذلك لو قل   عكس

مقدرتها في استغالل مصادرها ومواردها على  دتستطيع الشركات تحقيق الميزة التنافسية باالعتما
 ،واالبتكار ،والمعايير ،والمواصفات ،الجودة :الداخلية التي تمنحها العديد من المزايا التنافسية مثل

  .والمعرفة ،تكنولوجياالو  ،وغير الملموسة الملموسةوالموارد  ،والعالقة مع العمالء ،والكفاءات ،والتكلفة
ذا تمكنت الشركات من حسن إتعتبر هذه الموارد المذكورة مصادر تدعم تحقيق الميزة التنافسية و 

من توظيف هذه المصادر للخروج  تتمكن ذا و  ،استغالل هذه الموارد بشكل مجتمع ومتكامل ومتناسق
األداء وتحسن من بفهذه المصادر تنظم العمل وترتقي  .بمنتج فريد في جودته يدعم الميزة التنافسية

 .(39، ص2016عامر،)  وتحسن من الميزة التنافسية ،جودة المنتجات
 ؛الشركاتالتي تواجه  المعقدة وراء أهمية االبتكار هو حجم التحدياتن السبب الرئيس إ: االبتكار -1

هذه التحديات لكي تتمكن من  جل التكيف مع التطورات لمواجهةأمن صبح االبتكار ضروريا أف
مصدر  ألنه ؛التفوق واالزدهار إلىالتي تدفع الشركات  سبابهم األأ من يعد  االبتكار ف، الستمرارا

فكلما كانت البضاعة فريدة من نوعها ومبتكرة زادت حصتها  ،جديدةإنتاجية  امتجدد يعطي أفكار 
حدث، جود واألوزاد طلب العمالء الذين يبحثون عن األصناف والمنتجات األفضل واأل ،السوقية

بشكل وثيق باالبتكار  امرتبطوتطوره و الخدماتية ألذلك يعتبر نمو أي من القطاعات اإلنتاجية 
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، 2014،، دودجسون ن)جا التي كلها تسهم في االبتكار -بداعواإل واألفكار الجديدة والتطور العلمي
 .(25ص

 ،تلعب الكفاءات دورا مهما في تحقيق الميزة التنافسية لدى الشركات :كفاءة الموارد البشرية -2
مما  ؛خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية والتسارع في مجال التنافسبو 

التي لديها القدرات  البشريةالموارد ف .التنافسية ايصعب على الشركات المحافظة على قدراته
التي تسهم بشكل كبير في خلق الميزة  المصادرهم أ من تعتبر ة الفكرية والمهارات العالية والمهني

بداع اإل فيوتكريسه جهد الوقت و العلى الموارد ومنع الهدر واستغالل  بالمحافظةالتنافسية، 
 .(51، ص2014) سالم، لتحقيق التفوق في الجودة ورفع القدرات التنافسية ؛والتطوير

في األسواق يعتمد على قدرتها اكتساب ميزة تنافسية ن نجاح الشركات في إ :العالقة مع العمالء -3
على نهم هم الجهة المستهدفة والجهة القادرة أل ؛على االستمرار في تطوير العالقات مع العمالء

التي تبني عليها الشركات الخطط اإلنتاجية لتغطية حاجات العمالء  ،تحديد رغباتهم ومتطلباتهم
وهذا  ،بناء عالقات قوية ومستمرة مع العمالءمن خالل فالميزة التنافسية تتحسن  .في األسواق

المؤسسة الزبون الذي يقوم بتطوير عالقة قوية مع ن أل ؛يسهم في تلبية حاجاتهم بشكل مستمر
وهو ما ينتج عنه ارتفاع نصيب الزبون الواحد من  ،سوف يميل الستخدام خدماتها مرارا وتكرارا

 المتالكهاتصبح المؤسسات أكثر فعالية عبر الزمن ف، ع حصصها السوقيةارتفاوالتالي  ؛المبيعات
اع في القدرة على توقع تطلعات الزبون، وينتج عن هذه المعرفة تخفيض في التكاليف وارتف

 .(69ص، 2018،ءليلى، الزهرا) مستوى جودة الخدمة المقدمة
هم العوامل التي أ من تعتبر نوعية المعدات واألدوات ومقدار حداثتها  :اإلنتاجيةاألدوات والمعدات  -4

فكلما كانت المعدات متطورة تكنولوجيا زادت جودة وتحسينها، تعزيز الميزة التنافسية تسهم في 
 إلىوهذا يؤدي  .وقلت نسبة األخطاء ونسبة الهدر في المواد األولية والهدر في الوقت ،نتاجاإل

 التنافسية. ةوبالتالي يحسن من الميز  ؛تخفيض التكلفة ويزيد من الجودة
مر مرتبط كليا بمقدار التقيد بمواصفات أن تحقيق الميزة التنافسية هو أ: مما ال شك فيه الجودة -5

والضمان الوحيد الستمرار القدرات التنافسية للشركات وللمنتجات يرتبط ومعاييرها، الجودة 
وشروط السالمة العامة للمحافظة على صحة باإلجراءات المتبعة في تطبيق المواصفات الفنية 

 .(316، ص2019، مهيهي، المواطنين )الخلف
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 بعاد الميزة التنافسيةأ 2.2.5

 

 

  

 

 

 

 

 التنافسية( أبعاد الميزة 8الشكل رقم)
 ( 105-102، ص 2017المصدر من اعداد الباحث استنادا الى ) صافي،

 
 المنافسة، أبعاد من مختلًفا عدًدا الموضوع هذا في األدبيات معظم حددت: التنافسية الميزة بعادأ

 ،والمرونة ،التكلفة :في تلخيصها يمكن أبعاد أربعة الدراسة هذه في الباحث قبل من المعتمد ولكن
 . (Diab,2014.p140) والجودة  ،والتسليم

و السبل التي تختارها الشركات وتحددها أ ،لياتواآل ،الخصائص :والمقصود بأبعاد الميزة التنافسية
 خططها وضع يجب على الشركات المنافسةولذلك  المنافسين.لتحقق من خاللها تنافسا وتفوقا على 

على الشركات أي األسواق، البعد التنافسي الذي يمكن أن يحقق لها الميزة التنافسية في مع بما يتوافق 
فق مع قدراتها االبعد التنافسي المتو  ن تعتمدأالتي تبحث عن الصدارة والتفوق على المنافسين 

 وهي: هاسيتم تناولللميزة التنافسية أبعاد  ستةوهناك التسويقية. 
  :Qualityالجودة  -1

قدرة مجموعة من الخصائص والصفات الجوهرية التي يتميز بها المنتج على تلبية  هي :الجودة
 .(13، ص2019 ،)لحبيب المتطلبات

الميزة التنافسيةأبعاد   

السوقية الحصة  
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المنتجات  خصائص التصنيع التي تحدد مدى مقدار تلبيةهي مجموعة ( 56،ص2018وعرفها )فيحان،
 .عن االستخدام ورغباته لتوقعات الزبون 

 إلىالمؤسسات العديد من تسعى  ارئيس االيوم مطلبأصبحت بأن الجودة  ويرى الباحث
 دعن ةوللجودة أهمية كبير  األسواق.لكي تتمكن من المحافظة على قدراتها التنافسية في  ؛تحقيقها

 ،شهدها العالم في العديد من المجاالتالتي بسبب حالة التطور كافة؛  العمالءالشركات وعند 
المنتجات أجود امتالك  إلىصبح العمالء يسعون أف ؛وباألخص المجال التكنولوجي والمعلوماتي

تحسين ل ؛جاتهاتتطوير جودة من إلى تسعىكافة  القطاعات االنتاجيةصبحت وأ وباألسعار المناسبة،
  .همتوقعات تفوق منتجات  عن طريق تقديم العمالءللفوز بطلبات  الميزة التنافسية

 
 :الجودة في المنتجات ال بد من ولتحقيق

 إلىااللتزام بالمواصفات والمعايير المحلية والدولية الواجب توفرها في المنتجات المصنعة لتصل  -1
 درجة الجودة العالية.

 .مراقتضى األ إذامراجعة المواصفات القياسية باستمرار والعمل على تحديثها  -2
 ومتطلباته. لالستخدام ويلبي رغبات الزبون  ان يكون المنتج مناسبأ -3
 

الجودة و الجودة هي السمة المحددة للمنتج والخدمة التي تلبي احتياجات المستهلكين.  نإفلذلك      
 .(Sani,2011,p4) هي تصميم متقدم وتكنولوجيا هندسية

لكي يتم تقديم  ؛وكسب ثقتهمووالئهم،  مهم جدا لكسب رضا العمالء أمر الجودةن أب ،يرى الباحث         
كلما زادت جودة المنتجات زادت ف .منتجات ذات جودة عالية تتناسب مع متطلباتهم وتلبي رغباتهم

ن إكما  .سمعة الشركةوفي الحصة السوقية وفي العمالء في الميزة التنافسية التي لها تأثير إيجابي 
ن يات الزبائن، وهذا يقع على عاتق المبتكر الجودة تعطي المنتج خاصية وميزة وقدرة على تلبية توقع

ن تسعى باستمرار البتكار أفالشركات يجب عليها  .الختراع ما يطلبه الزبون من هذه المنتجات
 لتحقيق رضا العمالء.و لتحسين قدراتها التنافسية وتحسينها؛ منتجاتها 
المختلفة المحلية ن األسواق أصبحت في هذه األيام مزدحمة بالمنتجات أ ،يرى الباحثو 

تحقيق الميزة التنافسية  إلىوفي هذه البيئة المفعمة بالحركة تسعى معظم الشركات  .والمستوردة
ن تتمكن من الدخول في هذا المعترك أوال يمكن لهذه الشركات  سوقية لمنتجاتها.للحصول على حصة 

لتحقيق  ؛والمعايير الدولية في المنتجاتذا التزمت بالمواصفات إال إ ،التجاري وتحقيق الميزة التنافسية
 ،ليه معظم الشركات وهو تحقيق رغبات المستهلكينإالهدف الذي تسعى  إلىالجودة الشاملة للوصول 

وارتفاع نسبة المبيعات على المستوى ، وكسب رضاهم لينتج عن هذا الرضا ازدياد في الحصة السوقية
بعاد الميزة أوهذا التميز يمكن تحقيقه من خالل  .العالميةاألسواق  إلىوازدياد نسبة التصدير  ،المحلي
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عن  هذه المنتجات، جودة قياس خالل من التنافس على المنتجات ويمكن قياس مقدار ،التنافسية
 . العمالء رضا قياس طريق

 
  إدارة الجودة الشاملة:

فراد مع تكريس إدارة الجودة الشاملة هي عملية لتحسين العمليات اإلدارية وتحسين أداء األ
على  للتأكيدالجودة هي عملية  فإدارة .العمالء وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم الكسب رض ؛االهتمام

وهذا يحقق الميزة التنافسية والسمعة الجيدة  ،والكفاءة والتميز في المنتجالجودة الشاملة  إلىالوصول 
التعاون الفعلي والحقيقي بين  الجودة الشاملة تركز على فإدارة .للشركات المنتجة وللمنتجات نفسها

سينعكس هذا العمل على نوعية الخدمة  ألنه ؛العمل بطريقة صحيحة إلنجاز اإلدارة وبين العاملين
تقليل التكاليف وتحقيق  إلىالعمل بجودة عالية يؤدي أيضا  فأداء .وعلى نوعية اإلنتاج ،المقدمة

وتصميم للمنتج  وهذا ما يؤخذ بعين االعتبار عند وضع مواصفات ،العمالء ااألرباح وكسب رض
نها أ( بBrockmanعرفها) فالجودة الشاملة كما .بحيث يلبي ما يفوق تطلعات العمالء ومتطلباتهم

 إلىوتعيد تنظيم المنظمة وتهدف  وخارجًيا،داخلًيا  العميل،فلسفة تركز بال هوادة على احتياجات 
 .(Mistry,Usherwood.1996)إلحصائية التحسين المستمر من خالل استخدام المراقبة 
إدارة الجاودة الشاملة  Institute Standards British وقد عرف معهد المقاييس البريطااني

 الءبأنها: "فلسفة إدارية تشمل كافة النشاطات المنظمة التي من خاللها يتم تحقيق احتياجاات العم
وتوقعاتهم والمجتمع، وتحقيق أهداف المؤسسة كذلك، بأكفأ الطرق وأقلهاا تكلفاة، عان طريق االستخدام 

 .(15ص، 2005،المالح) للتطويراألمثل لطاقات جميع العاملين بدافع مستمر 
إدارة الجودة الشاملة على أنها التزام جميع الموظفين بالتحسين  Lee and Chang وعرف

بمشاركة جميع العاملين تحت قيادة  للعمليات التجارية لتلبية احتياجات ومتطلبات العمالءالمستمر 
 QUDAH,2012,p60))اإلدارة العليا. 

التي تلبي  مستمرةالمرضية و األداء المناسب والجودة العلى توفير  إدارة الجودة الشاملةتعمل 
: تشدد على ما يلين إدارة الجودة إلذلك ف، التكاليف وبأقل حاجات ومتطلبات العمالء والمستفيدين

 (68ص ،2015)عطية،
 .أو الخدماتمن المنتجات كافة لمستفيدين لالمتطلبات جميع توفير  -1
 هم.ئووالالعمالء كسب رضا  -2
 .بالجودة التقيد في جميع متطلبات العمل والتشديد على االلتزام -3
 والقيام بواجباته المحددة والواضحة. مل مسؤولياتهحكل فرد في المؤسسة بت إلزام -4
 .لضمان التأكد من تحقيق الجودةوتحليلها وتقييمها عمال األمتابعة  -5
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 ،طاعات اإلنتاجيةقتحسين جميع وظائف ال إلىتهدف إدارة الجودة الشاملة  نأ ،ويرى الباحث
وهذا يدعم في زيادة الحصة السوقية  تها،سمعوتعزز من على المراكز التنافسية أ  إلىتقود المؤسسة و 

كما تعتبر الجودة الشاملة السبب الرئيس في تفوق  .وجودتها العالية تمتاز بمواصفاتها التي تجاتنللم
 في عملياتها اإلنتاجية، المعايير الدوليةبالمواصفات و هذه الشركات  التزمتفطالما  ،هاوتقدم اتالشرك

والقادرة على جذب العمالء  ،الرائدة والمتقدمة في السيطرة على األسواقهي الشركات فستكون هذه 
 أقلو  الطرق أفضل ب العمالء مع احتياجات يتناسبالخدمات بما  وتقديموتلبية متطلباتهم  ،والمستهلكين

  ويزيد من قناعتهم بالمنتجات.  على والئهموهذا سيحافظ  ،التكاليف

 
 

 

يوضح الترابط بين المواصفات والجودة الشاملة وتأثيرها في تحسين الميزة التنافسية  (9الشكل رقم )
  وزيادة الحصة السوقية:

 المصدر من اعداد الباحث

)التكلفة التي تشمل جميع عناصر التكاليف التي بأنها يمكن تعريف التكلفة اإلنتاجية  :التكلفة -2
ترتبط بالعمليات اإلنتاجية داخل المصنع وتسمى بتكاليف الصنع التي تتضمن تحويل المواد الخام 

 (.32ص، 2018منتجات جاهزة( )صالح، إلى
 خرى و التكاليف اإلضافية األأو تكلفة التصنيع أسواء كانت تكلفة المواد تعتبر عناصر التكلفة 

في برز أهمية إدارة الجودة ت. وهنا وال يمكن االستغناء عنها في صناعة أي منتج ،ضرورية ومهمة جدا
يعتبر و  .للعمالءمها يتقديتم في المنتجات التي  ن تتوفرأالتي يجب الضرورية المتطلبات  تحديد

المحافظة على و عدم مقدرتها في أالضابط الوحيد الذي يمكن للشركة االرتكاز عليه في مقدرتها 
نفاق هذه التكاليف إن هدف أي شركة من أل ؛هو التحكم في تكلفة اإلنتاج ،مستوى معين من  الجودة

للحفاظ على الميزة التنافسية في أسواق مليئة و  .تفوق هذه التكاليفرباح ومكاسب أهو الحصول على 
التوازن بين التكلفة  أتقوم على مبدنتاج سلع إال بد من  ،بالتحدي والمنافسة بين الشركات والمستثمرين

 .والجودة بما يضمن ميزة تنافسية عالية
على الشركات المنافسة تقدير تكاليف الجودة بشقيها المباشرة وغير  ،وبناء على ما سبق

في  المطلوب توفرهاالجودة أسعار منافسة مع المحافظة على  إلىجل الوصول أالمباشرة من 
ألقل هي الهدف الرئيسي للوحدات التي تتنافس من خالل التكلفة وحتى التكلفة ا" نأل ؛المنتجات

الوحدات التي تتناافس مان خاالل المزايا التنافسية األخرى غير التكلفة فإنها تسعى لتحقيق كلف 

ر
ت والمعايي

صفا
 الموا

 السوقيةالحصة  الميزة التنافسية الجودة الشاملة
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ن أسابقية التكلفة األقل للمنتجات يسهم في زيادة الطلب إمنخفضة للمنتجات التي تقوم بإنتاجها. 
 "عن انخفاض هامش الربح إذا لم تناتج الوحادة منتجاتهاا بتكاليف منخفضةعليها، فضاًل 

  .(62،ص2013)كاظم،الوهاب،
ألنه  ؛ما رداءة الجودة فتعمل على زيادة التكاليف اإلنتاجية وخسارة كبيرة على الشركات المنتجةأ

عملية إعادة اإلنتاج، لذلك ركزت إدارة الجودة الشاملة على التطوير  إضافية فيسيكون هناك تكاليف 
وذلك من  ،الممكنالحد األدنى  إلىوتخفيض تكاليف اإلنتاج  ،جودة المنتجاتفي والتحسين المستمر 

تقديم منتجات خالية من العيوب من أجل  ؛مرةأول خالل القيام بالمهام الوظيفية بشكل صحيح من 
والمحافظة على الجودة  نتاجيةاإل التكلفة خفضإلى هذه السياسة تؤدي و  .عمالءلل ةكنقل وممأوبأسعار 

التكلفة التي تشمل جميع "نها أويمكن تعريف التكلفة اإلنتاجية ب السوقية.زيادة كبيرة في الحصة  إلى
عناصر التكاليف التي ترتبط بالعمليات اإلنتاجية داخل المصنع وتسمى بتكاليف الصنع التي تتضمن 

 (. 32ص، 2018صالح،" )منتجات جاهزة إلىتحويل المواد الخام 
يوجد العديد من الخبراء وأصحاب االختصاص الذين خاضوا في موضوع التكلفة، ولتوضيح 

المنهج الياباني في الجودة  إلىال بد من التطرق  ،التكلفة والميزة التنافسية والجودة العالقة بين
الجهود المستمرة نه أ، وعرف التحسين المستمر ب( وهو مصطلح ياباني يعني التحسن المستمر)الكايزن 

، )الراغبللزبائن والمتطورة التي تقوم بها المنظمة لتلبية االحتياجات وتخطي التوقعات المتغيرة 
  .(2018شاويش،

وزيادة الحصة السوقية وتحقيق الميزة  ،وتحدث هذا المنهج عن التحسين المستمر وخفض التكلفة 
و القيم أوتخفيض األنشطة  ،مر يتم عن طريق تحسين الجودة وخفض التكلفةوهذا األ ،التنافسية

تقديم أسعار ترضي العمالء وتكسب  إلىجل الوصول أمن  ؛اإلضافية التي تدخل في عمليات اإلنتاج
 افهذا المنهج يوضح مدى ارتباط الحصة السوقية والميزة التنافسية ورض .رضاهم عن المنتجات

 ،زادت الجودة زادت الحصة السوقية وتحسنت الميزة التنافسية إذانه أبمعنى  والتكلفة،العمالء بالجودة 
 .ء وتحسنت الميزة التنافسية والحصة السوقيةالعمال اكلما قلت التكلفة وزادت الجودة زاد رضف

وتصنيع منتجات مطابقة  ،ن هدف القطاعات الصناعية هو تحقيق الجودة الشاملةأ ،ويرى الباحث
جل تصنيع أقل التكاليف اإلنتاجية، التي تنفق من أللمواصفات الفنية لتلبية متطلبات المستهلكين وب

 إلىالعديد من الموارد والمواد األولية الضرورية لتحويلها  إلىتحتاج هذه القطاعات  .المنتجات
 ؛ثناء عمليات اإلنتاج والمحافظة على استغالل المواد األوليةأ أويجب تفادي وقوع أي خط، منتجات

لضمان عدم إعادة التصنيع لتفادي  ؛ية عيوبأإلنتاج سلع مطابقة للمواصفات والمعايير وخالية من 
 .قل التكاليفأجود بأالتكاليف اإلضافية، واستخدام موظفين لديهم كفاءة ومهارة عالية إلنتاج ما هو 

على عليها السيطرة ف ،فضليةرادت هذه القطاعات اإلنتاجية الحصول على ميزة التكلفة واألأذا إلذلك 
إلعطاء  ؛خدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات اإلنتاجيةقل التكاليف، واستأبوضبط توفيرها الخدمة 
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ألنها العامل  ؛نتائج دقيقة في تخفيض تكلفة اإلنتاج وفي الجودة النهائية للمنتج وزيادة االهتمام بالجودة
التركيز على تخفيض و  وزيادة الحصة السوقية للمنتجاتوتحسينها، األساس في تقوية الميزة التنافسية 

من خالل االلتزام بالمواصفات  ،قل التكاليفأنتاج سلع بإألنه يعطي إمكانية للشركات من  ؛التكلفة
والعنصر األهم هو توفير المادة الخام  ،والكفاءة في األداء وتقنيات فعالة وانخفاض في تكاليف التوزيع

على السعر  وبالتالي سينعكس ،الحد من الهدر في الموارد إلىمر يؤدي وهذا األ .بأسعار منخفضة
وفي هذه الحالة تكون نسبة نفسها، أسعار المنافسين بن يتم تسعير المنتج أفيمكن  للمنتج،النهائي 
وفي هذه الحالة  ،ض السعر عن أسعار المنافسينيخفت أن يتم وأ األقل،على بسبب التكلفة أ المرابح 

ذا إقوية، ميزة تنافسية  وتزيد أيضا نسبة األرباح ويعطي الشركة ،تزيد كمية اإلنتاج والمبيعات
منتجات ذات جودة عالية وتكلفة قليلة وبأسعار مناسبة  إلىاستطاعت الشركات المنتجة الوصول 

و كفاية التكلفة هي مقدار أإنتاجية عالية. فالتكلفة القليلة  يضاأ أن تحققتستطيع الشركة و  ،للمستهلكين
والمحافظة على تقليل الهدر  ،قل التكاليفأبو نتاجها إمكانية الشركة على تنفيذ سلع ذات جودة عالية 

 ونسبة الفقد مع القيام بالمتابعة الدقيقة على عناصر التكاليف التصنيعية.

 :Flexibility المرونة .3
السريعة المدروسة للتغيرات  االستجابة خاللفي الميزة التنافسية للمنظمة من  ساساأل: هي المرونة

  .(45، ص2016)عمرو، مع حاجات الزبائن يتالءمالتي قد تحدث للمنتجات، وبما 
المتطلبات  إمكانية مواجهة ات علىقدرة الشركمدى هي ( 2020:113وعرفها )رؤوف،اسوادي،

كان على جراء التغيرات سواء إوتقبل التطوير على المنافسة من خالل إمكانية ومقدرتها  ،والظروف
 قل كلفة للمنتج وبأعلىأجل كسب رضا العمالء وبأالعمليات اإلنتاجية من  وأ مستوى الموارد البشرية

 . جودة
عمال وهذه المراحل تتطلب تزداد أهمية المرونة كلما ازدادت التقيدات في بيئة األأهمية المرونة:  

في  المستمر-التحسينوتتطلب  ،من الشركات المنتجة لتحديد احتياجات العمالء ومتطلباتهم اكبير  اجهد
فالمرونة تعتبر بمثابة المقياس الفعلي الذي يعطي  .المنتجات لكي تتناسب مع متطلبات العمالء

كمن فأهمية المرونة ت المستهلك،الشركات السعر والنوعية والمقدار الفعلي من السلع التي يحتاجها 
 (. Nahel, Alagha, AL Shobaki, Abu Naser , Etalla,2020,p149): في
إجراء وتكمن أهمية المرونة في  ،االستجابة السريعة للشركة وتكيفها مع الظروف المحيطة  -1

 الجديدة.احتياج األسواق من المنتجات  تغيرات بسبب التصنيع،سريعة في عملية  تعديالت
 عالية تزيد من الحصة السوقية والقدرات التنافسية للشركة.نتاج سلع متنوعة ذات جودة إ -2
 .نتاج سلع بالسعر والوقت المناسبإكسب ثقة العمالء عن طريق  -3
  .زيادة كميات اإلنتاج وتحقيق المزيد من األرباح -4
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 واالستجابةلتكيف احرية  بحيث تمكنها من ؤسسةموارد المالمتوفرة من مكانيات اإلزيادة  -5
 المختلفةلمتغيرات ل

 التغير.قدرة على البقاء والنجاح في بيئة تنافسية سريعة تعطي المؤسسة  -6
 ,Ni, Xu, Cui, Qiao, Zhang, Li )بعاد التالية:قياس المرونة األ تتضمن مقاييس

Hickey,2021, p5) 
  الهيكلةقدرة على إعادة ن تمتلك المؤسسة الأ المؤسسة:مرونة هيكلية. 
 استخدامات مفيدة. إلى: قدرة المؤسسة على استغالل الموارد وتحويلها مرونة الموارد 
  :للتمكن من تلبية التنوع في  مختلفة دوارأبعلى القيام و مكانيتها القيادة قدرة مرونة القيادة

 .الطلبات
  بما يتالءم والتقنية المرونة التكنولوجية: إمكانية المؤسسة على مواكبة التطورات التكنولوجية

 التنافس. متطلباتمع 
 كار توخلق أجواء تعليمية والحث على االب المرونة الثقافية: قدرة المؤسسة على تطوير ثقافتها

 .جل التكيف مع المتغيرات المتسارعةأبداع من واإل
عملت والتطور في المجال الصناعي  ،العولمة والثورة التكنولوجية الحديثة نأب ،حثاويرى الب

على أصحاب القطاعات الصناعية وفرضت ومتطلباتهم، خلق تغير وتطور في رغبات العمالء على 
لتتمكن من إرضاء العمالء وتلبية  ؛تطوير المنتجات بما يتناسب مع هذه التطورات التكنولوجية

وهذا  .لتواكب التكنولوجيا الحديثة ولتتناسب مع متطلبات العصر ،متطلباتهم المتنوعة والمتجددة
 ؛في التصنيع لخلق مرونة عاليةومعرفة استثمارها الموارد  إلدارة لب كفاءة عالية في التخطيطيتط

وهذه المرونة تحسن من القدرات التنافسية للقطاعات  ،في متطلبات العمالءلمواكبة التغيير المستمر 
الكبير للقدرات واقع الحجم لحقيقة دراك  فهم و  مقدارفي التصنيع فكرة المرونة  تعتبر. الصناعية

دراك المتطلبات الحقيقية التي تلبي رغبات العمالء  وفهم و  ،سواقالتنافسية للشركات المنتجة في األ
 تلبي المنتجات التيوضع الخطط لتتمكن من تطوير  الشركاتفيجب على  الحالية.واحتياجاتهم 

ن يكون أال بد  ،الخططذ هذه ولتتمكن هذه الشركات من تنفي. والمستقبليةاحتياجات العمالء الحالية 
وبذلك تكون هذه  ،سد حاجات األسواق من السلع المستهدفة إلىلتصل  ؛لديها مرونة في اإلنتاج

  .الشركات قد حققت ميزة تنافسية عالية
لمواكبة  ؛ن تتصف العمليات اإلنتاجية بالمرونةأنه ال بد أب يستنتج الباحث ،بناء على ما سبق 

بدرجة تفوق  ومتطلبات العمالء ،األسواق حاجاتللتمكن من سد  ،التكنولوجية واالقتصاديةالتغيرات 
تحديد تمكنت من  لذلك يزيد نجاح الشركات التي  .خرى المنافسةوتتفوق على القوى األ ،التوقعات

  ها.قو وتف األسواق والسيطرة على حصة كبيرة فيها احتياج
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 رضا العمالء: .4
و منتجات أخدمات  إلىيحتاجون  نالذي ،و المؤسساتأو المنظمات أ المستفيدو أ الزبون  هو :العميل

وعمالء  عمالء داخليون  إلىوالعمالء يصنفون  .يهم الرغبة في شرائها والحصول عليهادمعينة ول
( الذين يعملون داخل الشركة وفنيون ن، و ، مهنيكافة )عمالن و هم الموظفف ما الداخليون أخارجيون، 

 كافة ن من خارج نطاق الشركةو ما الخارجيون فهم العمالء والمستهلكأو و المقدمة للخدمة، أالمنتجة 
 (46-45 ، ص ص2017هللا،  )سعد

لمختلف السلع والخدمات  بالنسبة لتوقعاته ههو وجهة نظر حول درجة إشباع رغبات العمالء: ارض
 (36، ص2015سالم، محمد، إ)المستحوذة 

 . استجابة عاطفية موجزة متفاوتة الشدةبانه  Giese, Cote,2002,p2 )) وعرف 
مقدار شعور العميل بالسعادة هو  (Razak, Nirwanto,Triatmanto,2016, p60 ) وعرفه 
 . همها مع توقعاتومدى تطابق اتو جودة المنتجأ اتبنتيجة أداء الخدم مقارنة و عدم الرضاأوالرضا 

سواء كانت هذه الخدمات التي  تقدمها المؤسساتهي جودة الخدمات التي  جودة خدمة العمالء:
العمالء، وهي في الوقت  اوتعتبر المحدد األساس لرض ،و التي يدركها فعليا في الواقعأ يتوقعها العميل

في جميع الشركات اليوم  تحاول لذلك ،ن ترتقي بها دائماأالتي تطمح  أولوية المؤسسات الرئيسةنفسه 
جل تحقيق ميزة أمن  ؛نتاج سلع ذات جودة عالية ومواصفات عالمية و  تقديم خدماتنحاء العالم أ

  .(181: 2006الدرادكة،)رضاهم وكسب ورغباتهم تنافسية تمكنها من تلبية متطلبات العمالء 
 

  (17، ص2017)المهيدب، رضا العمالء: فوائد
 .تحسين الميزة التنافسية للشركة المنتجة -1
 .استمرار وجود الشركة وتقدمهاالعمالء هم السبب الرئيس وراء  -2
  .زيادة الحصة السوقيةارتفاع نسبة الطلب على المنتجات و  -3
  .العمالء القدامىباستمرار االحتفاظ  إلىؤدي يالرضا  -4
 .فرصة الحصول على عمالء جدد يزيد من -5
 .رباحارتفاع نسبة المبيعات وتحقيق األ -6
  .الشركة في البورصة أسهمرضا العميل يرفع  -7
 لمقدار جودة المنتجات. االعمالء مقياس يعتبر رضا -8
كسب والء العمالء يعتبر مفتاح النجاح في األسواق التي تحتوي على منافسة عالية، ومن  -9

مستوى  إلى المنتجات برفع مستوى جودةوذلك  ،رضاهم تحقيقدون  والء العمالء كسبالصعب 
  اتهم.يفوق توقع
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سعار الخدمة، جودة المنتجات، واأل جودةهي: فرضا العمالء  إلى لوصولامحاور أما 
 .المناسبة

 

 

 

 

 
                                   

 ( محاور الوصول إلى رضا العمالء10الشكل رقم)  
 (17، ص2017المصدر )المهيدب،

يعتبر إرضاء العمالء من  لذلك ،المواصفات الفنية للمنتجالعوامل المؤثرة في رضا العمالء هم أ ومن 
، وحصول أي مؤسسة على شهادة الجودة تعطي ثقة للعميل في المنتجات iso 9001هم متطلبات أ 
 ؛يزو واهتمام المواصفاتن حصول المؤسسات على شهادة اآلكما إنها ستلبي متطلباته ورغباته، أب

في النهاية  ألنهرضاءهم،  حرص المؤسسات على تركيز االهتمام بتلبية رغبات العمالء و  إلىيؤدي 
فدائما ما  .ن الزبون يبحث عن األفضلأل؛ مة المنتجات لرغبات العمالءءستقاس النتائج بمقدار مال

الخصائص والمميزات التي يرغب جميع فيقوم بتحديد  ،هءيقوم بتحديد مواصفات المنتج الذي يريد شرا
ومقدار الموثوقية،  ،والتركيبة ،وزانواأل ،بعادواأل ،االستخدام والمتانة: من حيثتوافرها في المنتج في 

، )تركماني جلهأوجميع المواصفات الفنية التي يحتاجها لالستخدام وتحقيق الهدف الذي تم الشراء من 
 (.15، ص2016

ن تلتزم هذه المؤسسات أ :مؤسسة إنتاجية يرتكز على عدة أمور من أهمهان نجاح أي أ ،يرى الباحث
مر على منتجات ذات جودة بالمواصفات والمعايير الدولية في عمليات اإلنتاج لتحصل في نهاية األ

 إلىللوصول في هذا الوقت من التطور الصناعي؛ ركيزة لهذه المؤسسات الجودة أصبحت ن أل ؛عالية
لمام بتفاصيل الوضع العام ل سواق كما يجب على هذه المؤسسات اإل .العمالءكبر شريحة من أ

تلبية متطلبات  سيتم بناء على هذه المعرفةألنه  ؛ومعرفة االحتياج الفعلي لهذه األسواق ،المحلية
البرامج والخطط التسويقية واإلنتاجية جميع صبح يستحوذ على أن رضا العمالء ورغباتهم؛ أالعمالء 

لذلك يجب  .وتحقيق الميزة التنافسية ،كبر نسبة من الحصص السوقيةأؤسسة ترغب في تحقيق ألي م
 ،رضا العمالء إلىن الجودة هي السبيل الوحيد المؤدية أل ؛جود السلعأعلى الشركات االلتزام بإنتاج 

 العمالء اوبالتالي يزيد رض ؛اعتماد المنتج على المواصفات والمعايير زادت جودته نه كلما زادأ أي

 خدمة العميل

 جودة المنتج

 السعر

 رضا العميل والء العميل
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رضا ف ح هذه الشركات.اربأمعدل  ويرتفع ،الميزة التنافسية تزيدالحصة السوقية و  تزيدو ومتطلباتهم، 
خاصة بعد التقدم بو  و الخدماتأهم أولويات الشركات المنتجة للسلع أ من يعتبر  صارالعمالء 

 زيادة اهتمام الشركات بكسب رضا العمالء، إلى أدىما التكنولوجي وانفتاح األسواق وكثرة المنافسين، 
تقدم هذه  فيؤثر تحقق األرباح المادية والمعنوية التي ت تييعتبر من األسباب الرئيسة ال ن العميلأل

. وما في اإلنتاج وعلى تحسين ميزتها التنافسية يةومنحها المقدرة على االستمرار  ها،وازدهار الشركات 
 ،عن المنتج مورضاه همعن الشركات والمنتجات هو مدى قناعت ورضاهميحدد مدى والء العمالء 

وبمعنى آخر العميل بالنسبة للشركة هو معيار يقيس مدى نجاح الشركات في رسم سياساتها 
بداع والمقدرة على التجديد والتغير لمواكبة التطورات في البيئة ويبين مقدار المهارة واإل ،اإلنتاجية
 ى مدى نجاح الشركات في فهم االحتياج الفعلي ل سواق وللعمالء. وهذا مؤشر يدل عل ،المحيطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 العمالء( تأثير المواصفات والمعايير والجودة على 11الشكل رقم)

 المصدر من اعداد الباحث

 تطور وازدهار

 السمعة الحسنة

صفات والمعايير
 الموا

 الجودة

 رضا العمالء
 ميزة تنافسية

 حصة سوقية

حاربأ  
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  الحصة السوقية: .5
 .معينة شركة التي تنتجها صناعةال من المبيعات إلجمالي المئوية النسبة هي السوقية الحصة

 على وتقسيمها ،الفترة خالل الشركة مبيعات احتساب خالل من يةالسوق حصةال احتساب يتمو 
 .(Hayes,2021)نفسها  الفترة خالل الصناعة مبيعات إجمالي

 العالماتإجمالي مبيعات  إلىتجارية  عالمةهي نسبة مبيعات ( 28،ص2017وعرفها ) محمد،
إجمالي مبيعات الشركات التي تعمل في القطاع  إلىأو نسبة مبيعات شركة ما  ،التجارية المنافسة

  كافة .الصناعي ذاته 
 االجمالية المبيعات إلىأو نسبة مبيعاتها  ،نصيب المؤسسة ( هي63،ص2015وعرفها )عبد الفتاح،

  للصناعة.
هم المؤشرات أ تعد من  ألنها ؛تهتم الشركات اإلنتاجية والخدماتية اهتماما بالغا بالحصة السوقية

للحصول على  المؤسساتبين هذه  احاد اوتشهد األسواق تنافسالدالة على مركز المؤسسة التنافسي، 
 .(12ص ،2019)باقر، وذلك من خالل تحسين جودة منتجاتها جاتها،تلمنكبر حصة أ

زمنية خالل فترة  لصنف ما الحصة السوقية هي حصة مبيعات الشركة المنتجةن أ ،ويرى الباحث
نتجته أالذي نفسه مبيعات السوق من الصنف لمن اإلجمالي العام  مثال في خالل عام ،يتم تحديدها

وسيطرتها على الحصة ومقدارها فالحصة السوقية تظهر حقيقة نسبة مبيعات هذه الشركات  الشركة.
 األسواق.سواق ويبين مقدار قوتها التنافسية في هذه األكبر من األ

 
 الحصة السوقية:تحديد أهمية 

ذا زادت الحصة إ نهأألنها تعني ب ؛القطاعات اإلنتاجيةلجميع تعتبر الحصة السوقية مهمة جدا 
وتزيد من القدرة التنافسية لهذه  ،زيد من معدل األرباحتو تزيد من قدراتها اإلنتاجية، والتسويقية، السوقية 
وترتفع أسعار أسهمها في األسواق  ،تعطي سمعة حسنة للشركة ةعوبالتالي هذه المزايا مجتم ؛الشركات

الحصة  ةلذلك يركز المستثمرون على مراقب أعمالها.وتمكنها من التطور والتقدم والتوسع في مجال 
وعلى حركة  ،على قدراتها التنافسية األنها تعتبر مؤشر  ؛وحركة زيادتها ونقصانها بشكل كبير ،السوقية

  (313، ص2021حمزة، علي،: )نهاأ الحصة السوقيةهمية أ ومن  رباحها.أمبيعاتها و 
 الشركات في األسواق في تسويق منتجاتها.ر القوة التنافسية ومقدار قوة تأثير اتبين مقد -1
 في سيطرتها على السوق.تبين مقدار قدرات المؤسسة وكفاءتها  -2
 .هدافهاأ تستطيع المؤسسة من خاللها التأكد من مدى تحقيق  تعتبر الحصة السوقية وسيلة -3
 فضل لمستقبل الشركة. أتساعد الحصة السوقية الشركة على التنبؤ بما هو  -4
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لذلك تعتبر األسواق هي محط ، لحصة السوقية فوائد كبيرة تعود بالنفع على الشركاتلن أ ،رى الباحثي
ألنها السبب الرئيس الذي يدعم  ؛في جميع نواحي العالمواهتمامهم نظار العديد من المستثمرين أ

نفع هي هم الفوائد التي تعود على الشركة بالأ فمن  .في اإلنتاج وفي التطورواستمرارها استقرار الشركة 
زيادة نسبة المبيعات، فيوجد عالقة طردية بين زيادة نسبة المبيعات وزيادة الحصة السوقية، فكلما 

نها تزيد أفي زيادة الحصة السوقية ومن الفوائد المهمة أيضا  زادت المبيعات زادت الحصة السوقية.
ثقة العمالء بالمنتج الذي  ،أولهما :من نسبة المستهلكين والعمالء والزيادة تحصل هنا نتيجة لسببين

نه يوجد العديد إف ،ما السبب الثانيورغباته، أيكون ذا مواصفات وجودة عالية تلبي حاجات المستهلك 
وهذه النوعية من العمالء يقومون  ،كثر من الزبائنأقبال إمن المستهلكين يثقون بالمنتجات التي عليها 

 ؛تجات، وفي الحالتين تزيد قاعدة العمالء الموالين للشركةبناء على قناعة األغلبية في هذه المنبالشراء 
الذين يثقون بالعالمة التجارية والجودة  امىبسبب ازدياد السمعة الحسنة للشركة من خالل العمالء القد

وبالتالي تزاد  ،العالية لمنتجات هذه الشركة، لتنتقل هذه السمعة من خالل التعامل مع العمالء الجدد
نتاجها ومبيعاتها، وأيضا يوجد عالقة طردية ما بين الحصة إزيد نسبة تو  ،ة للشركةالسمعة الحسن

زيادة في  إلىيؤدي مباشرة  ففكل زيادة من أي طر  ،وزيادة نسبة العمالء وبين السمعةالسوقية 
 .خرالطرف اآل

وكسب والئهم  ،الءقاعدة العم اتساعهذه المرحلة المتقدمة من  إلىعندما تصل أي شركة 
على الصناعات ومنتجاتها ونيل ثقتهم بالمنتجات، فهذا يعتبر بمثابة هيمنة صناعات هذه الشركة 

فتسيطر هذه الشركات على صناعة هذه والمنتجات األخرى الشبيهة من الشركات األخرى المنافسة، 
 وتسيطر على الحصة السوقية األكبر من حصص الشركات المنافسة. ،المنتجات

 
 ( العالقة بين توسع قاعدة العمالء وزيادة المبيعات وزيادة الحصة السوقية 12الشكل رقم)

 

زيادة 

الحصة السوقية

زيادة العمالء

زيادة المبيعات
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 طرق زيادة الحصة السوقية.
ينتج شيئا جديدا لم يكن  له البيئة الظروف لكي أتمقدرة ذهنية لدى الشخص هيهو  :االبتكار .1

 (.777ص، 2018،يونس) الواقع االجتماعييمكنه تلبية متطلبات  معروف مسبقا
زيد تو  ،الشركات تميز ةدرج التي تزيد من مسبباتالهم أ االبتكار هو من ن أ ،ويرى الباحث

نتيجة العديد من االبتكار ويتولد  .الحصة السوقية يسهم في زيادةأنه كما  ،ةينافستالمن قدراتها 
 ،ن و مبتكر فراد ألديها التي شركة ال، فكالنقص في الموارد وزيادة حدة المنافسة بين الشركات :العوامل

منتجات  نتاج ما هو مميز وجديد ومستحدث ويتفوق علىإالقادرة على ستكون من الشركات 
والعامل األساس في  ،صبح يحدد مقدار تطور الشركات المنتجةأ واالبتكار .الشركات المنافسة

كما يسهم في تعزيز عالقة  األرباح،وزيادة حصتها السوقية وهو مصدر لتحقيق  ،زيادة المنتجات
 ويقدم لهم كل ما هو جديد من التقنيات. ويزيد ثقة العمالء بالمنتج ،الشركة مع العمالء

الذين يمتلكون القدرات العقلية  ،األشخاص المبدعين عندائما تبحث الشركات المنافسة  بداا:اإل .2
ذات  منتجات جديدة ومبتكرة إلىيمكن ترجمتها  من نوعها مبتكرة فريدةالعالية في إيجاد أفكار 

  .(5، ص2017)حمود، مواصفات وخصائص جديدة
في زيادة الحصة السوقية للمنتجات وجلب  امهم العب األسعار دور ت: االهتمام بسياسة التسعير .3

كثر قابلية للمنافسة مع أسعار أوجعلها  ،سة التسعيرالذلك يجب االهتمام بسي العمالء،العديد من 
  .(30، ص2017،)سليمان الشركات المنافسة

يعتمد على ادراك متطلبات العمالء والعمل على   ةان نجاح العملية التسويقي: االهتمام بالعمالء .4
إرضاءهم وتوفير منتجات بمواصفات تلبي رغباتهم ومتطلباتهم في الوقت المناسب وبالسعر 

المناسب والمكان المناسب ، لكي تستطيع الشركة المحافظة على ميزتها التنافسية والمحافظة على 
 (27، ص2017د.)توفيق،عمالئها القدماء وجلب العديد من العمالء الجد

كثر جودة في ن العمالء يبحثون عن المنتجات األكثر ضمانا واأل: ألالتقيد بالمواصفات والمعايير .5
كبر في أفااللتزام بالمواصفات ومعايير الجودة في التصنيع تعطي العمالء ثقة  ،قل سعراالمنتج واأل
 ارتفاع نسبة المبيعات وزيادة الحصة السوقية. إلىمما يؤدي  المنتجات؛
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 الصناعات الغذائية في فلسطين المبحث الثالث:  2.3
تعتبر الصناعات الغذائية من أهم مقومات االقتصاد المحلي لقدرتها  الصناعات الغذائية: 2.3.1

على دعم وتطوير التنمية المحلية على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والسياسي ، ويعتبر هذا 
القطاع من اهم القطاعات التي تؤدي الى بناء وتطوير البنية االساسية لبناء اقتصاد الدولة واستقاللها 

كما يساهم في التخلص من التبعية االقتصادية ومن العقبات والصعوبات التي فرضها االقتصادي ، و 
االحتالل اإلسرائيلي امام التنمية البقاء االقتصاد الفلسطيني اقتصاد هش تتحكم به السياسات 
اإلسرائيلية عن طريق حجز العديد من المواد االولية ، وعلى الرغم من ذلك قامت قطاعات الصناعات 

ائيىة بتطوير قدراتها اإلنتاجية وجودة منتجاتها باإلضافة الى دعم الحكومة لكافة القطاعات الغذ
الصناعية ، فقدمت لها الدعم والتسهيالت عن طريق منح األفضلية لكافة المنتجات المحلية في 

% عن المنتجات المستوردة ، وكما اعتبرت أي منتج محلي تزيد نسبة 15العطاءات المركزية بنسبة 
 % يعتبر منتج محلي .25المدخالت عن 

يتوفر التي موارد التعتمد على و صناعة تحويلية،  اقابلية التطور لكونهبالصناعات الغذائية  وتمتاز
أكثر من القطاعات فرص عمل  ةالغذائيالصناعات ر قطاع وفالقطاع الزراعي ، كما ي فيجزئ منها 

عامل وعاملة في مخالف التخصصات، ويشكل  15000الصناعية األخرى، حيث يشغل حاليًا اكثر 
  .% من الناتج المحلي24ناتج القطاع ما نسبته 

% من ميزانيتها   36تشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء أن العائلة الفلسطينية تنفق ما يقارب  
، على الغذاء، مما يتيح لهذه الصناعات أن تنمو بشكل كبير في ظل هذا الحجم الكبير للطلب المحلي

: ) اتحاد الصناعات الغذائية اعات الغذائية المحلية ومن أهمهاويوجد العديد من منتجات الصن
 الفلسطينية(

 722 يعمل فيها مصنع  17 اللحوم في فلسطين  بلع عدد مصانع : صناعة منتجات اللحوم -1
ويبلع حجم االستثمار  % من حجم السوق.90 تبلعلمنتجات ا لهذه الحصة السوقيةو  موظف،

شهادات الجودة العالمية االيزو  وحصل العديد من هذه المصانع على مليون دوالر، 27.3
مليون  6. كما يعتبر من القطاعات التصديرية حيث تبلع حجم الصادرات اكثر من 22000

طن يوميا من لحوم الحبش بمختلف  100دوالر. من جانب اخر تحتاج هذه الصناعة اكثر من 
 .انواعها مما يعني وجود فرص كبيرة لالستثمار في مزارع الحبش والمسالخ الخاصة بها

موظف، وتصل  557مصنع تشغل اكثر من  18يوجد  والفواكة :تصنيع وتعليب الخضروات   -2
حجم االستثمار في وكما يبلع  % من حجم السوق 20الحصة السوقية لهذه المنتجات ما يقارب 

 .مليون دوالر 21حجم الصادرات اكثر من  ، ويصل مليون دوالر 36.6هذه الصناعة 
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اكثر  ويعمل بها الزيوت ،   مصانعمصنع  من  13يوجد   :صناعة الزيوت والدهون النباتية  -3
 18.7، ويبلع حجم االستثمار % من حجم السوق 20السوقية  حصتهاتبلع و  ، عامل 302من 

يبلع حجم ، و  22000مصانع حاصلة على شهادة الجودة العالمية االيزو هذه الو  مليون دوالر،
 مليون دوالر.  31الصادرات اكثر من 

اكثر من   ويعمل فيهامصنع  46المصانع  هذه يبلع عدد :الحليب واأللبانصناعة منتجات   -4
% من حجم السوق وكما يقدر 55، وتصل الحصة السوقية لهذه المنتاجات الى عامل  2324
ويوجد القليل من هذه المصانع   مليون دوالر، 67االستثمار في هذه الصناعة اكثر من  حجم

مليون  5تجاوز يال  الذيالتصدير  مما أثر على حجمشهادات الجودة العالمية  الحاصلة على
  .دوالر

يشمل النوع التقليدي مربي  من هذه المنتجات ، بحيث نوع التقليدي والصناعيالهناك  وكما يوجد
حليب في السنة. ويتم استيراد منتجات الطن من  155000 ما يقارب -ينتجون  الذين االبقار

طن  17416حيث تصل قيمة المستورد منها إلى ما يقارب ب، لسد فجوة النقص إسرائيل منااللبان 
دوالر.)االستراتيجية الوطنية مليون  6.22الحليب السائل في السنة بقيمة تبلع نحو  التمن معد

 (6،ص2022-2017لسالمة األغذية،
 يعمل بهامصانع  9 الدقيق والحبوبيبلع عدد مصانع  :صناعة دقيق القمح ومنتجات الحبوب  -5

، ويبلع  % من حجم السوق 30تبلع الحصة السوقية لمنتجات المطاحن الفلسطينية و عامل  236
 مليون دوالر 48.7حجم االستثمار 

عامل ويبلع حجم االستثمار  5848يعمل بها مخبز  1498  يوجد  :منتجات المخابز  صناعة  -6
تبلع الحصة السوقية لمنتجات المطاحن   مليون دوالر، 100في هذه الصناعة اكثر من 

 .% من حجم السوق 90الفلسطينية 
وحجم  ، عامل 1213اكثر من   يعمل بهامصنع  27 يوجد  :صناعة السكاكر والحلويات  -7

تبلع الحصة السوقية لمنتجات السكاكر والحلويات الفلسطينية و  مليون دوالر ،  22.6االستثمار 
مما أثر من حيث شهادات الجودة العالمية  وهي مصانع غير مؤهلةمن حجم السوق ، % 25

 مليون دوالر.  8ال تتجاوز  على حجم الصادرات بحيث
تبلع الحصة ، و عامل  89مصانع تشغل اكثر من  5  يوجد  :صناعة المعكرونة والشعيرية  -8

 مليون دوالر 23.7 ، ويبلع حجم االستثمار % من حجم السوق 30 لهذه المصانعالسوقية 
 1414مصنع تشغل اكثر من  20 يوجد  :صناعة المشروبات الغازية وغير الغازية والمركزات  -9

مليون  33.5، ويبلع حجم االستثمار  % من حجم السوق 20 ، وتصل حصتها السوقية الىعامل 
 دوالر
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 عامل،  920يعمل بها  مصانع ، 31 يوجد ما يقارب: صناعة منتجات االغذية األخرى  -10
مليون  7.10، وكما يبلع حجم االستثمار  % من حجم السوق 35 وحصتها السوقية تصل الى

 .دوالر
د العديد من الشركات والمصانع و وج ( الى 2019،حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإل )يشير اوكم

% في الضفة 80شركة ومصنع ، منها  3742المحلية التي تعمل في القطاع الصناعي ، ويبلع عددها 
% من هذه المصانع والشركات في 94.8% في قطاع غزة ، ويبلع تركيز ما نسبته 20الغربية و 

المنتجات الغذائية والمشروبات في  ةفي صناعالتي تعمل  الشركاتبلع عدد وي الصناعات التحويلية ،
 % في قطاع غزة. 6.17%  في الضفة و 6.19شركة ، منها  753وقطاع غزة   الضفة الغربية

موزعين حسب الجدول موظف من كال الجنسين ،  57776يعمل في القطاع الصناعي في فلسطين 
 التالي:

 ) عدد المؤسسات الصناعية وعدد العاملين فيها في فلسطين(
 (4) جدول رقم

 عدد العاملين عدد الشركات النشاط االقتصادي
 المجموع غزة الضفة المجموع غزة الضفة

 57776 11075 46701 3742 749 2993 المؤسسات الصناعية

 52777 9770 43007 3549 726 2823 الصناعات التحويلية

 13135 2392 10743 736 133 603 الصناعات الغذائية
 

 مركزي لإلحصاء الفلسطيني(المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى)الجهاز ال
 

 الصناعية الفلسطينية التوزيع النسبي الماكن بيع المنتجات
 (5جدول رقم)

 المجموع باقي العالم اسرائيل السوق المحلي النشاط االقتصادي

المؤسسات 
 الصناعية

4.80 18 5.1 100 

 100 5.1 3.4 2.94 الصناعات الغذائية

 100 1.2 6.1 3.96 صناعة المشروبات

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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 في فلسطين الصناعات التحويلية الشهرية لكميات انتاج  ونسب التغيير القياسيةاألرقام متوسط 
 (6جدول رقم)

 2020 2019 2018 2017 2016 الصناعات
 95.60 103.86 100 104.10 99.99 الصناعات التحويلية

 7.95- 3.86 3.94- 4.11 ---- نسبة التغيير
 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
الشركات الغذائية الفلسطينية الحاصلة على شهادات الجودة والحالل من مؤسسة المواصفات 

 والمقاييس
 (7جدول رقم)

 عدد الشركات نوع الشهادة الصناعات م
 المحافظات الجنوبية المحافظات الشمالية

1 
 الصناعات الغذائية

 2 38 شهادة الجودة الفلسطينية
 0 8 الفلسطينيةشهادة الحالل  2

 مؤسسة المواصفات والمقاييسالمصدر: 
 

 الدراسة هذه الشركات التي أجريت عليها 2.3.2
 شركة سنيورة للصناعات الغذائية

في فلسطين في مدينة القدس. تقوم  1920تأسست شركة سنيورة للصناعات الغذائية في عام 
 الشركة بإنتاج اللحوم

مثااال: المرتاااديال والالنشاااون والعدياااد مااان أجاااود أناااواع النقاااانق المصااانعة بأنواعهاااا المباااردة كافاااة 
المصاانعة والمعلبااة ماان لحااوم الاادجاج واألبقااار والحاابش بكافااة األنااواع واالحجااام، واللحااوم المجماادة مثاال: 
البرجر والكبة والفيليه. أصبح للشركة عدة فروع في كل من  فلسطين،  واألردن والساعودية ودباي حياث 

الماسة لتصانيع اللحاوم، وفاي تركياا حياث اساتحوذت علاى شاركة)تراكيا( لصاناعة استحوذت على شركة 
 (.12: 2020اللحوم ) التقرير السنوي لشركة سنيورة،

شاااركة مااان اساااتطاعت شاااركة سااانيورة التوساااع علاااى الصاااعيدين المحلاااي واإلقليماااي، وذلاااك لكاااون ال
نقااط الاتحكم  ،الساالمة الغذائياة شاهادة :جاودة مثالات الالشركات الرائدة الحاصلة على العديد مان شاهاد

حصاالت أيضااا علااى شااهادة ،   2001:9001ISO وشااهادة إدارة الجااودة  ،الحرجااة وتحلياال المخاااطر
كمااا منحتهااا مؤسسااة المواصاافات والمقاااييس شااهادة المواصاافات ،   22000HACCPسااالمة الغااذاء 
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اإلنتااااج فاااي الشاااركة مجهااازة كماااا إن خطاااوط المعلباااة والمباااردة.  مالفلساااطينية لصاااناعة العدياااد مااان اللحاااو 
بأحااادث المعااادات وأحااادث التقنياااات، وتلتااازم الشاااركة بمعاااايير الجاااودة كافاااة، فتقاااوم الااادوائر المتخصصاااة 
بمراقبااة جميااع العمليااات اإلنتاجيااة، وخطااوط اإلنتاااج فااي األوقااات كافااة ومتابعتهااا؛ لكااي تضاامن جااودة 

فاااي جمياااع مراحاااال اإلنتااااج فااااي  المنتجاااات، كماااا تقااااوم الشاااركة بفحاااص العديااااد مااان العيناااات المصاااانعة
مختبراتها الخاصة؛ لضمان الجودة في كال مرحلاة. أماا بالنسابة للتوزياع، فتمتلاك الشاركة مركباات مباردة 
ومفرزة تتوفر فيها شروط السالمة الغذائية كافة؛ لضمان وصاول منتجاتهاا إلاى األساواق المحلياة بجاودة 

 عالية.
 11 وبلغت نسبة النمو  2020في عام  مليون دينار 70.96مبيعات بقيمة  حققت شركة سنيورة

 2019ارتفعت عن عام و مليون دينار  7.1وحققت أرباح بقيمة  .مع من العام الماضي مقارنة% 
  %16بنسبة 

مقارنة مع %  11بنسبة بلغت  2020حقيق نمو في المبيعات اإلقليمية للشركة في العام وكما 
 2019عام 

فبلغت ، السوقية في السوق االردني والفلسطيني  تهاعلى حص وتمكن الشركة من المحافظة
وكذلك في الساوق الفلساطيني بنسابة ،  % 8بنسابة  االردنيفي الساوق  نسبة النمو في مبيعات لشركة 

16% 
 ISO 5001:2018 45001:2018حصلت مصانع الشركة في األردن وفلسطين على شهادتي 

لنظام اإلدارة البيئية  ISO14001:2015 المهنية إضافة إلى شهادةوالصحة السالمة لنظام إدارة 
 (2020) التقرير السنوي الثاني عشر لشركة سنيورة،باإلصدار المحدث لكل منهما. 

 
 شركة الجبريني لمنتجات االلبان 
عملت  .كبر الشركات في فلسطين المنتجة ل لبانأوهي من  1957تأسست الشركة في عام 

واالرتقاء بجودتها  ،جبانلبان واأللتطوير منتجاتها من األ ؛الشركة منذ تأسيسها على بذل جهودها كافة
لتضاهي بهذه الصناعة الوطنية مثيالتها من المنتجات العالمية، فقامت شركة الجبريني بالتعاون 

 سسة. شراف المؤ إوتعمل بشكل دائم تحت  ،الكامل مع مؤسسة المواصفات والمقاييس
وكذلك على شهادة  ، )PSM(على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينيةالشركة حصلت 
وهي بصدد الحصول على شهادات عالمية متخصصة في مجال تصنيع  ، )PS(الجودة الفلسطينية

وتقدم الشركة جميع التسهيالت لمؤسسة األلبان والمواد الغذائية )الموقع الرسمي لشركة الجبريني ( . 
لمواصفات والمقاييس عند قيامها بعمليات اإلشراف والمتابعة والمعايرة؛ لما لهذه اإلجراءات من فوائد ا

 كبيرة وتأثير في جودة المنتجات.
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تنتج الشركة العديد من المنتجات الغذائية مثل: الحليب، واأللبان، واألجبان، ولبن الرايب، ولبن أب، 
والمحليات البودنج والعصائر، والحمص، والسلطات. ويتم إنتاج هذه األصناف وتصنيعها بأحدث 

المواد الغذائية،  الماكينات والمعدات اإللكترونية، كما تمتلك الشركة أحدث المختبرات المتطورة لفحص
ويشرف عليها مهندسون متخصصون، كما يتابع العمليات اإلنتاجية خبراء التغذية الذين يقومون 
باإلشراف على المنتجات، ومتابعة العمليات اإلنتاجية، وتطبيق المواصفات والتعليمات الفنية، و جراء 

دة المنتجات، والتأكد من الفحوصات المخبرية للمنتجات في مختلف مراحل اإلنتاج؛ لضمان جو 
مطابقتها لهذه المواصفات والتعليمات الفنية. تمتلك الشركة مستودعات ضخمة في محافظة رام هللا، 
و دارة تتولى اإلشراف على عمليات التسويق وتوزيع المنتجات في مناطق الشمال والوسط كافة في 

وتمتاز المنتجات بكونها دائما طازجة ثالجات مبردة ومفرزة؛ لضمان المحافظة على جودة المنتجات، 
وجودتها عالية؛ ألن هدف الشركة هو المحافظة على السالمة الغذائية، وسالمة المستهلكين وكسب 

 ثقتهم ورضاهم. 
 

 شركة البينار للتجارة العامة:
كشركة متخصصة في إنتاج جميع مشتقات الحليب من:  1999تأسست شركة البينار في عام 

أجبان وألبان باإلضافة إلى المحليات. تمتاز شركة البينار بسمعتها الجيدة؛ بسبب بجودة منتجاتها التي 
حصلت على نسبة عالية في األسواق المحلية، واحتلت مكانة تنافسية عالية؛ وذلك بفضل إدارتها 

على مؤهالت علمية في مجال التغذية والتصنيع الغذائي ) الموقع وطواقمها المتميزين الحاصلين 
 الرسمي لشركة البينار (. 

استحوذت شركة فلسطين لالستثمار على جميع أسهم شركة البينار، وعملت  2016في عام 
على إنشاء مقر ومصنع جديدين للشركة لتطوير الشركة ومنتجاتها. وتمتلك الشركة العديد من خطوط 
اإلنتاج مثل: خط إنتاج اللبنة ومنها لبنة دانية، ولبنة شتورة، ولبنة بلدية، وخط إنتاج للبن الزبادي، 

أب، والحليب، واألجبان، والمحليات البودنج. تمتلك الشركة مختبراتها الخاصة؛ لفحص منتجاتها  واللبن
للتأكد من جودة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات، وتمتلك مركبات مبردة لتوزيع المنتجات إلى األسواق 

 و أجود وأفضل.المحلية، وتسعى الشركة دائما لكسب ثقة المستهلكين، وتلبية رغباتهم بإنتاج ما ه
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 الدراسات السابقة الرابعالمبحث  2.4
 الدراسات السابقة العربية 2.4.1

في تحسين الميزة  ودوره  iso 9001الجودة ارة دإ ( بعنوان: نظام2020 ،الصغيردراسة )
 الجزائر-مؤسسة ورود للعطور بالوادي حالة  دراسة- التنافسية للمؤسسة االقتصادية

وتوضايح مقادار قادرة تبناي  ،هم مصادر الميزة التنافسيةأ لى إاالطالع والتعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 
الختصاااص ضاابط الجااودة خااارج المؤسسااات  سااتخدمي الااذي 9001ياازو المواصاافات العالميااة لنظااام اآل

توضيح مقادار تاأثير  إلىكما هدفت  .للمواصفات والشروطومطابقته للتأكد من جودة المنتج  ؛اإلنتاجية
المواصاافات العالميااة ونظااام إدارة الجااودة فااي حااال تطبيقهااا وااللتاازام بهااا علااى زيااادة القاادرات التنافسااية 

   .وتحقيق التميز
معرفاة مادى مسااهمة لمنهج دراسة حالة، و  ،اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

د الباحاث مااعتو ، وتحقيقهاا قادرات المؤسساة التنافساية في تعزيزتطبيق المواصفات وأنظمة إدارة الجودة 
 الدراسةعلى الكتب والمقابالت الشخصية والمقاالت ومواقع الكترونية وذلك لتحقيق منهجية 

 هم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:أومن 
 ن الجودة هي مسؤولية تقع على عاتق جميع العاملين في المؤسسة.إ -1
 .أرباح المؤسسة وحصتها السوقيةفي تؤثر إيجابيا و لى تخفيض التكلفة اإلنتاجية تعمل الجودة ع  -2
وتحساين  ،يادعم المؤسساات علاى تطاوير العملياات اإلنتاجياة ISO 9001نظاام المواصافة الدولياة   -3

 .ويحسن من القدرات التنافسية للمؤسسة ،األداء وكسب العمالء
 هم المسببات لزيادة القدرات التنافسية.أ التطوير في الموارد البشرية وتوظيف الكفاءات من  -4

تطاااوير المواصااافات الفنياااة والحصاااول علاااى العدياااد الجاااودة فاااي فاااي االساااتمرار ب ههههذه الدراسهههة توصهههي
كماا توصاي بالمروناة واالساتمرار فاي مواكباة  ،المنتجات عان طرياق تطبياق المزياد مان المعاايير الدولياة

 التطور التكنولوجي لتحسين المنتجات ودعم القدرات التنافسية للمؤسسة.
 

 دور المواصفات والمقاييس في ترقية الصادرات السودانية :( بعنوان2020،)إسماعيلدراسة بينما 
التعاارف علااى المشاااكل والتحااديات التااي تواجااه هيئااة المواصاافات والمقاااييس  إلههىهههدفت هههذه الدراسههة 

ليااات وساابل آلااى دورهااا فااي إيجاااد إوالتعاارف  ،السااودانية، فااي تطبيااق المواصاافات الفنيااة علااى المنتجااات
 .والتأكد من مواصفات وجودة المنتجات المراد تصديرها ،لزيادة صادرات منتجاتها
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هيئاااة المواصاااافات يتكاااون مجتماااع الدراسااااة مااان العاااااملين والماااوظفين فااااي  :وعينتههههها الدراسههههةمجتمهههع 
عااات علااايهم وتااام اختياااار عيناااة عشاااوائية وز  ،وموظفاااة اموظفااا 150والباااالع عاااددهم  والمقااااييس الساااودانية

 .استبانة 126وتم استالم  ورقيا،االستبانة 
التحليلااي، واسااتخدمت االسااتبانة اعتماادت الدراسااة علااى الماانهج التاااريخي والماانهج الوصاافي  المنهجيههة:
 ( spssوبرنامج )

وجاود  :همهااأ العدياد مان النتاائج العاماة والخاصاة  إلاىتوصالت الدراساة  :ومن أهم نتهائج ههذه الدراسهة
ن تطبيق المواصفات الفنية والجاودة إ .عالقة بين تطبيق نظام الجودة والمواصفات في زيادة الصادرات

عاادم تطااوير األجهاازة والمعاادات الحديثااة كااالمختبرات وأجهاازة  .الصااادراتيجااابي فااي زيااادة إيسااهم بشااكل 
ضااعف القااوانين  إلااى باإلضااافة ،تراجااع فااي المواصاافات إلااىالفحااص وسااوء توزيعهااا فااي المناااطق أدى 
 .والتشريعات في ضبط و صدار المواصفات

دائهاا العلماي أواالرتقااء ب هاوتادريب هاايلهوتأ البشارية ضارورة إعاداد الكاوادر :الدراسهة ومن أهم توصهيات
ساااان و  ، والجااااودة الشاااااملةالمواصاااافات  لنظااااامالحديثااااة التطااااورات واألنظمااااة العلميااااة لمواكبااااة  والمهنااااي

لياااتم االلتااازام و صااادارها صااافات القياساااية االتشاااريعات والقاااوانين الخاصاااة باااإقرار المواصااافات الفنياااة والمو 
 والتقيد بها في المراحل اإلنتاجية.

 
ة في تحسين الميزة التنافسية دراسة حالة لدور إدارة الجودة الشامبعنوان  (2020دراسة ) عائشة، و 

 بسكرة-مياه المعدنيةلة للمؤسسة قدي
الميازة  حقياقتتوضايح مادى أهمياة الجاودة الشااملة وتطبياق المواصافات الفنياة ل إلهىهدفت هذه الدراسة 

، وبياااااان أهمياااااة وضااااارورة تطبياااااق االقتصاااااادية  التنمياااااةالقطاعاااااات الصاااااناعية لتحقياااااق التنافساااااية فاااااي 
ماار الااذي سيحساان ماان المياازة قتصااادية فااي المؤسسااة األتطااوير وتنميااة الحالااة األجاال أماان المواصاافات 

 .في األسواق وحصتها مكانتها ويزيد من  التنافسية للمؤسسة 
ولمعرفة مدى  اإلدارية،جميع المستويات  ىعلجميع عمال المؤسسة موزعين  :وعينتهامجتمع الدراسة 

جال تحليلهاا أعيناة مان  30 مكونة مان استبانة تم توزيع في مؤسسة قديلة للمياه المعدنيةتطبيق الجودة 
 .المطلوب إلىللوصول 

اإلحصاائية  باأداة التحليال اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي فاتم االساتعانة  المنهجية:
SPSS بنتائج وتقديم توصيات للخروج لتحليل االستبانة  

وذلاك باين إدارة الجاودة والميازة التنافساية  عالقاةالدراساة إلاى وجاود  توصالت  ومن أهم نتائج الدراسة :
والميازة التنافساية  تحساين الجاودة وباينعالقة إيجابية باين  يوجدكما و , بسبب تحسين عملياتها اإلنتاجية

تعمااال المؤسساااة وتساااتغل طاقاتهاااا وقااادراتها ومواردهاااا لتطاااوير منتجاتهاااا والتطاااوير مااان خااادماتها حياااث 
 .العمالءلتحقيق رضا 
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توصي هذه الدراسة بضرورة اشراك الموظفين في اتخاذ القرارات للمساهمة  ومن أهم توصيات الدراسة:
ظمتها االلكترونية والمعلوماتية في تطوير المؤسسة وتحقيق اهدافها ، وعلى المؤسسة تطوير ادواتها وان

لتحقيااق جااودة فااي المنتجااات واألداء ولتقلياال التااالف والفاقااد وعلااى المؤسسااة ان تبااذل الجهااد المتواصاال 
لكساااب رضاااا ووالء العماااالء علاااى المؤسساااة الاااى الساااعي المتواصااال لنيااال رضاااى العماااالء ألناااه السااابيل 

 لضمان زيادة ربحية المؤسسة واستمراريتها في األسواق.
 

أثهر الميهزة التنافسهية فهي تحقيهق الفهرص التسهويقية بهالتطبيق  بعنهوان:) 2019دراسة )جميلهة، فيما 
 على مجموعة شركات معاوية البرير للصناعات الغذائية في السودان

حلاول تقاديم زياادة وتحساين الحصاة الساوقية، و  أثار الميازة التنافساية فايمعرفاة  إلهىهدفت هذه الدراسهة 
، والى معرفة ما هي مميزات الفرص التسويقيةوزيادة في تحسين للمساهمة اإلدارة العليا الى مقترحات و 

ومعرفااة مااا أثاار مياازة الجااودة الشاااملة فااي زيااادة  المرونااة وكيااف تساااهم فااي تحقيااق الفاارص التسااويقية،
 الحصة السوقية للمنتجات .

ة الفاارص السااوقية والماانهج قلااالدراسااة الماانهج الوصاافي التحليلااي لوصااف  هااذه اتبعاات مههنهج الدراسههة:
 منهج دراسة الحالة. إلىالتاريخي باإلضافة 

 تكون مجتمع الدراسة من العاملين بقسم التسويق واإلدارة العليا بالشركةمجتمع الدراسة: 
 فاارص زيااادة : أن مياازة التكلفااة األقاال تااؤثر إيجابااًا فاايإلااىتوصاالت الدراسااة  نتههائج الدراسههة:ومههن أهههم 

ثرت بشكل إيجابي أن زيادة الجودة التي تتمتع بها الشركة أ إلىكما توصلت النتائج  التسويقية، الشركة
ثاارت بشااكل إيجااابي فااي تحقيااق الفاارص التسااويقية، أن المياازة التنافسااية أيضااا ماا، و ةالفاارص التسااويقي فاي

 .ةنه كلما تحسنت الصورة الذهنية بسبب جودة المنتجات زادت فرص التسويق، وزادت الميزة التنافسيأو 
لكي تتمكن مان وتحسينها؛ ن تعمل على تطوير قدراتها التنافسية أعلى الشركات  التوصيات:ومن أهم 

زيادة فرصتها التسويقية والتفوق على منافسيها، والعمل المستمر على تطوير األساليب اإلنتاجية وبأقل 
 لقدرات التنافسية.للمحافظة على اوجودتها التكاليف، والمحافظة على تطوير مواصفات المنتجات 

 
علههى  ISO 9001 تطبيههق نظههام إدارة الجههودة أثههر ( بعنههوان2019هللا، واخههرون، )عبههد دراسههة بينمهها 

 بسكرة-دراسة حالة - تحسين أداء قطاا الصناعة التقليدية والحرف
تحسين الجاودة، وتحساين اإلنتاجياة  في 9001يزو نظام اآل تطبيق أثر توضيح إلىهذه الدراسة  هدفت

وتخفيض التكاليف لتحقيق ميزة تنافسية لمؤسسات قطاع الصناعات التقليدية والحارف، التاي تساهم فاي 
 تنويع مداخيلها وتحقيق تنمية مستدامة . 

 ،المؤسسااةهااذه  فااي 9001ياازوآنظااام  تطبيااق أن إلااىتوصاالت هااذه الدراسااة  الدراسههة:نتههائج ومههن أهههم 
نااوع بساابب قيامهااا بتطااوير وتنويااع أدائهااا، وذلااك  مسااتوى  تحسااينو  رفااع يجااابي فااي كبياار و سااهم بشااكل أ
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اساتطاعت المؤسساة رفاع عادد  وكمااجديادة، أخارى منتجات على استحداث  التقليدية، وعملتلمنتجات ا
  .العملة الصعبة منتجاتها وجلبمما مكن المؤسسة من تصدير  ؛ينالمؤهل ينالعامل

 22000يااازوبضااارورة طلاااب الحصاااول علاااى شاااهادة اآلتوصاااي هاااذه الدراساااة  ومهههن أههههم التوصهههيات :
المطلوبااة دوليااا خاصااة حسااب مااا صاارح بااه مسااؤول المؤسسااة بالنساابة لفرنسااا وتركيااا، أو االسااتفادة ماان 

 العماااالء،باااات جلاااب الياااد العاملاااة المؤهلاااة والمتخصصاااة لتلبياااة طل بضااارورة توصاااي مستشاااارين. كماااا
 .شراك العاملين بتنفيذ سياسات الجودة و  ل داءن المستمر وتثقيف العاملين بضرورة التحسي

 
دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين الميزة التنافسية ( بعنوان: 2019بوشريبشة  دراسة )غريسي،و 

 الجزائر.-قالمة –دراسة ميدانية لمطاحن عمر بن عمر الفجوج 
التاادابير الواجااب اتباعهااا لمواجهااة التحااديات المعاصاارة المتزاياادة التااي معرفااة  إلههىهههدفت هههذه الدراسههة 

ومعرفاااة  ي المؤسساااةفاااإدارة الجاااودة  مراحااال تطبياااقحااادثتها الثاااورة المعلوماتياااة والتكنولوجياااة، ومعرفاااة أ
جااال تحقياااق الميااازة التنافساااية أمااان المنتجاااات والخااادمات  جاااودة لتطاااوير الواجباااة والضاااروريةالمتطلباااات 

  .للمنتجات
العااملين فاي مؤسساة مطااحن عمار بان عمار جمياع يتكون مجتمع الدراسة من  الدراسة:جتمع وعينة م

 ،داخال المؤسساة التاي هاي محال الدراساة ةاناساتب 40عامال حياث تام توزياع  900عاددهم  الفجوج الباالع
اساترداد  االساتبانات تاموبعاد جماع  الصاحيحة،التعبئاة  العااملين لضامانيدويا علاى  ةستبانوتم توزيع اال

 صالحيتها.استبانات لعدم  5استمارة تم استبعاد  35
اتبااع الباحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي والماانهج التاااريخي لوصااف ظاااهرة الجااودة وعالقتهااا  المنهجيههة:

 بتحسين الميزة التنافسية والمنهج االحصائي واستخدم الباحث استبانة وزعها على عمال مطاحن عمر.
المتبعاااة  هااام الوساااائلأ إدارة الجاااودة الشااااملة مااان  نأ إلاااىتوصااالت الدراساااة  الدراسهههة:نتهههائج ومهههن أههههم 

الجااودة الشاااملة فاااي  كماااا تعماال ،والمحافظااة عليهااا التنافسااية تطاااوير المياازة التااي تعماال علااىالناجحااة و 
 .لهاالموقع التنافسي على المحافظة على المؤسسات 
ضاارورة تطااوير المفاااهيم لاادى العاااملين بأهميااة إدارة  إلااىتوصاالت هااذه الدراسااة  التوصههيات :ومههن أهههم 

الحاااث علاااى ، و مبنياااة علاااى أساااس علمياااةوعقاااد دورات تدريبياااة دورياااة وبااارامج تثقيفياااة  الجاااودة الشااااملة
 .مكانتها التنافسيةلتعزيز  مالئمةعطائها مكانة   في المؤسسة و  جل التطويرأمن  البحث االستمرار في
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قطههاا  :تطههوير تنافسههية وزيههادة حصههة المنههتج الههوطني بعنههوان:( 2019 ،)البيطههاوي دراسههة بينمهها 
 الصناعات الغذائية الفلسطينية 

قطااع الصاناعات الغذائياة فاي فلساطين؛ مان  التغيارات الواقعاة علاىتشاخيص  إلهىههذه الدراسهة  هدفت
الحصااة السااوقية للصااناعات  معرفااة إلااىاالقتصااادية للوصااول  علااى المؤشااراتالتغياارات  معرفااةخااالل 

تنافساية القادرات الا علاى والمشااكل التاي تاؤثر سالببياان التحاديات  إلاىهذه الدراسة الغذائية. كما تهدف 
  وتوضيحها. والحصة السوقية للمنتجات الغذائية في األسواق المحلية والدولية

ولتحقياااق األهاااداف اتباااع منهجياااة مراجعاااة الدراساااات والتقاااارير المتعلقاااة بالصاااناعات  :الدراسهههة منهجيهههة
جااااراء المقاااابالت مااااع الاااادوائر المختصااااة بقطاااااع الصااااناعات  وانين والتشااااريعات و قااااالغذائياااة ومراجعااااة ال

  .تشخيص عمل القطاعات الغذائية وحل المشاكل فيها إلىالغذائية ومع المصانع الغذائية للوصول 
تاام جمااع البيانااات عاان طريااق عينااة غياار عشااوائية شااملت عاادة شااركات ماان وعينههة الدراسههة:  -مجتمههع

مختلف الصناعات الغذائية وتم عمل مقابالت مع عيناة مان المصانعين فاي الضافة الغربياة وغازة وذلاك 
 من أجل الوصول الى حقيقة واقع عمل الصناعات الغذائية.

باارزت األهميااة االقتصااادية لقطاااع الصااناعات أنهااا أماان نتااائج هااذه الدراسااة مههن أهههم نتههائج الدراسههة: 
وتشاجيع االسااتثمار فااي القطاااع الغااذائي وتشااجيع المنتجااات  ،الغذائياة ماان خااالل توضاايح أهميااة اإلنتاااج

ن تقياايم القااوانين والتشااريعات  المحليااة ألهميااة هااذه الصااناعات فااي التنميااة المحليااة والتجااارة الخارجيااة، و 
  .االستهالك والحصة السوقية للمنتجات ويزيد من القدرات التنافسيةفي ية يؤثر الرسم

العمل على تطوير الصاناعات الغذائياة ودعام الصاناعات الناشائة بأوصت الدراسة  التوصيات:من أهم 
من خاالل وتطويرها ودعم جودة المنتجات المحلية  ،وحمايتها والتخفيف من الضرائب المفروضة عليها

علاااى و  المواصااافات،علاااى الحصاااول علاااى شاااهادة الجاااودة وتطبياااق وحثهاااا تحفياااز المصاااانع والشاااركات 
 إلاىلزامياة المخالفاة للتعليماات الفنياة اإلاإلسارائيلية المنتجاات الغذائياة  مناع دخاولالعمال علاى الحكومة 

 التهريب.المحلي ومنع بضائع المستوطنات ومنع السوق 
 

 فلسهطين:تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني فهي  ( بعنوان:2019 ،رجيلةأبو ادراسة )فيما 
 قطاا األدوية

ورسام صاورة  الدوائياة فاي فلساطين، اتالحاالي لقطااع الصاناعالواقاع تشاخيص  إلهىهذه الدراسة  هدفت
الظروف والمشكالت هذه التعرف على و  دويةتوضح الظروف المحيطة والتحديات التي تواجه قطاع األ

 .و يجاد السبل لمواجهتها والتغلب عليها ،تطورهالتي تحد من 
عاادت مساابقا أ  بأساائلةركاازت منهجيااة الدراسااة علااى المقااابالت والحااوارات وكاناات تاادار  منهجيههة الدراسههة

ع اواعتمد الباحث على المقابالت مع مسؤولين مان القطا ،دويةتناولت جميع الحيثيات حول صناعة األ



72 
 

كماا اعتماد علاى البياناات اإلحصاائية مان مركاز اإلحصااء وتجاارب دول فاي تنمياة  ،مي والخاصالحكو 
 .الصناعات الدوائية

   :العديد من النتائج أهمها إلىتوصلت هذه الدراسة  نتائج الدراسة:من أهم 
ودعاام المياازة  ةغيااب الاادعم الكااافي والمااأمول ماان السياسااات العامااة للدولاة فااي دعاام شااركات األدوياا -1

 التنافسية في األسواق المحلية.
 .دوية المحليةاستهالك األ فياألسواق المحلية  إلىدوية المهربة من إسرائيل األتؤثر  -2
  .دوية في فلسطين بمقدرة عالية على اإلنتاجتمتاز شركات األ -3
 .دوية المحلية بجودة ومواصفات عالية تواكب المواصفات الدوليةتمتاز األ -4

الصااناعة الدوائيااة دعاام  لعماال علااىاالحكومااة الفلسااطينية : توصااي هااذه الدراسااة مههن أهههم التوصههيات 
الحكوماة مناع  علاى. كذلك وفرض الضرائب على شركة تيفا المنتجة للدواء في الهند تها،حمايو المحلية 

مان  تناتج مثيلاةكلياا بسابب تاوفر أصاناف  ةالمحليا ساواقاأل إلاىمن الدخول  دويةالعديد من أصناف األ
 الشركات المحلية،  قبل

 
تنافسههية االقتصههاد  ( بعنههوان: العناقيههد الصههناعية ودورههها فههي تعزيههز2019 حفصههي،) دراسههةكمهها و 

 قالمة-الوطني
قااات التشااابكية بااين الالتعاارف علااى اهميااة العناقيااد الصااناعية فااي تفعياال الع إلههىهههذه الدراسههة  هههدفت

 والمتوسطة، وكيف يمكن لها ان تدعم وتعزز تنافسية االقتصاد الوطني  يرةالمؤسسات الصغ
اتبااع الباحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي لتقااديم تفسااير واضااح حااول العناقيااد الصااناعية  مههنهج الدراسههة:
 ،واساتخدم المانهج التااريخي لرصاد الواقاع الفعلاي لسياساة العناقياد المتبعاة فاي الجزائار ،والميزة التنافساية

 .الحقائق إلىجل الوصول أواستخدم منهج دراسة الحالة من 
ألنهااا تسااهم فااي  ؛موضااوع العناقيااد يحظااى باهتمااام معظاام دول العااالم أصاابح نتههائج الدراسههة:مههن أهههم 

وتعمال علاى التنمياة المحلياة وتحاد مان تناافس  ،الترابط والتشاابك باين القطاعاات االقتصاادية فاي الدولاة
 المحلية.يزيد من التنافس بين المنتجات نفسه وقت البضائع المستوردة وفي ال

 ،اتباااع اسااتراتيجية تشااكيل العناقيااد الصااناعية بغاارض زيااادة القاادرة علااى المنافسااة :التوصههياتمههن أهههم 
وزيادة حجم الصادرات ووضع تشريعات خاصة بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوساطة، وتطاوير 

اإلجااااراءات اإلداريااااة والمصاااارفية  :التشااااريعات القائمااااة وتبساااايط اإلجااااراءات المتعلقااااة بهااااذا القطاااااع مثاااال
المشاااجعة عفااااءات والحاااوافز المختلفاااة، والتعريفاااات الجمركياااة علاااى المعااادات ومساااتلزمات اإلنتااااج، واإل

  .العناقيد الصناعية إطارلمزاولة النشاط في 
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ثههر تطبيههق مبههادئ إدارة الجههودة الشههاملة علههى جههودة المنتجههات أبعنههوان  (2018 الحههق، دراسههة )عبههد
 حليب _ بالمسيلة دراسة حالة مؤسسة حضنة

تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة فاي مؤسساة حضانة حلياب  األثر من معرفة إلىهدفت هذه الدراسة 
توضيح  إلىوهدفت  ،هذه المؤسسة في اه ومستو جودة المنتجات ومقدار  المنتجات،بالمسيلة على جودة 

 كافة. المفاهيم التي تتعلق بالمواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة
حيااث تاام توزيعهااا علااى  ،االسااتبانة كااأداة لجمااع البياناااتالدراسااة تاام اسااتخدام  :وعينتهههامجتمههع الدراسههة 

 ،عماااال مؤسساااة حضااانة حلياااب بالمسااايلة لمعرفاااة تقيااايمهم لمااادى تطبياااق مباااادئ إدارة الجاااودة الشااااملة
 .الجودة في المؤسسة ى ومستو 

 ى ن مستو أو  ،أن جميع مبادئ إدارة الجودة الشاملة مطبقةإلى توصلت الدراسة  نتائج الدراسة:من أهم 
وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تطبياق مباادئ إدارة الجاودة الشااملة  .جودة المنتجات عال

جانب وجود تأثير ذي داللة إحصاائية لتطبياق مباادئ إدارة الجاودة الشااملة علاى  إلى .وجودة المنتجات
 .جودة المنتجات وهذا من وجهة نظر العاملين

 ،املين في المؤسسة باتباع معاايير الجاودةعالدراسة بضرورة تدريب التوصي هذه  من أهم التوصيات :
ووضااع  ،وتوصاي بضارورة اتبااع اساتراتيجية واضاحة ،وتوضايح مقادار ضارورة تطبيقهاا علاى المنتجاات

 .نتاجن يتم قياس مقدار الجودة المطبقة في اإلأيمكن من خاللها  خطط للعمل
 
قطهاا  فلسهطين:تطوير تنافسية وزيهادة حصهة المنهتج الهوطني فهي  ( بعنوان:2018 ،الفالحدراسة )و 

 الجلود واألحذية تحليل الواقع وتقييم التدخالت الحكومية
 ،الجلااود واألحذيااة صااناعات قطاااع واجهااتالتعاارف علااى أهاام التحااديات التااي  إلههىالدراسههة  هههذه هههدفت

توضايح  إلاى كماا هادفتاإلنتااجي.  نشااطهافاي لهاذه المنتجاات وأثرهاا الساوقية  ةحصاالبتراجع  المتمثلة
  .دور الحكومة في التحسين من القوانين الداعمة للمنتج الوطني

جااراء مقااابالت معمقااة مااع عينااة مختااارة ماان إتاام جمااع البيانااات األوليااة عاان طريااق  :الدراسههةمجتمههع 
 الااوطنيمصااانع األحذيااة والماادابع فااي مدينااة الخلياال وخبااراء تصااميم األحذيااة ووزارة االقتصاااد أصااحاب 

 .وغرفة التجارة والصناعة في الخليل
لاام ظاال مرتفعاا جاادا و  ظهاارت النتاائج أن مسااتوى اسااتيراد األحذياة ماان الصاينأ :نتههائج الدراسههةمهن أهههم 

العديااد ماان  إلااىرفااع التعرفااة الجمركيااة. ويعااود ساابب قصااور هااذه السياسااة الحكومااة فااي يتااأثر بسياسااة 
، للمنتجاات المماثلاة ل حذياة الصاينية مقارناة باألساعار المحلياة سعار المنخفضة جدااأل :األسباب منها

المسااتوردة البضااائع لجمااارك الفلسااطينية فااي الرقابااة علااى تاادفق وزارة الماليااة وا الصااعوبات التااي تواجااهو 
 األسواق المحلية، وتحكم الجانب اإلسرائيلي بحركة المعابر ودخول المواد المستوردة.  إلى
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لضاامان المحافظااة  ؛الحكومااة اتباااع سياسااة التعليمااات الفنيااة ونظااام المعااايرة علااى: التوصههياتمههن أهههم 
المنافساااة وتحساان درجاااات  ،فااي تحساااين جااودة المناااتج المحلااايالسياساااة تساااهم هااذه ف .علااى المساااتهلكين

ماااان خااااالل منااااع االخااااتالل السااااوقي الناااااتج عاااان حجااااب المسااااتوردين  ةالمسااااتوردالبضااااائع العادلااااة مااااع 
 الفحوصات تنفيذفي  وصت الدراسة بالتدرجأكما  ،جودة األحذية ءةرداالمعلومات الحقيقية عن مستوى 

   .التي تنتج بكميات كبيرةاستهداف األحذية يتم  نأوالفيزيائية، على  المخبرية الكيميائية
 

االلبهان ماسية بورتر ودورها في تنمية االداء التنافسي لشهركات ( بعنوان 2018،)مكاوي دراسة بينما 
 .الفلسطينية

داء التنافسااي لشااركات بيااان دور ماسااية بااورتر والمياازة التنافسااية فااي تعزيااز األ إلههىهههدفت هههذه الدراسههة 
الجبرينااااي والجنياااادي  تيشااااركى لااااحيااااث اشااااتملت الدراسااااة ع ،لبااااان الفلسااااطينية فااااي محافظااااة الخلياااالاأل

لتوفر عناصر القدرة التنافساية المقترحاة  الشركات اختيار هذهوتم  .يللفي محافظة الخ لبانأللصناعة ا
التنافسي فاي  داءواألبين الماسية  لعالقةمايكل بورتر من أجل أن يتسنى معرفة ا االقتصاديمن العالم 

  .الشركات هذه
ومان داف الدراساة، هامان أجال تحقياق أ  ج الوصافي التجريبايهاساتخدمت الدراساة المان منهجية الدراسة:

 .القرار ألصحاب الالزمة واالقتراحاتسطينية بالتوصيات لالف لباناألتزويد شركات  أجل
ذه الالزماة لهاى البياناات لاحصاول علك الغاية، تم تصميم استبانة للومن أجل تحقيق ت مجتمع الدراسة:

 )قساام :التاليااة داريااةاألقسااام اإلى مجتمااع الدراسااة المكااون ماان المااوظفين فااي لااا عهااالدراسااة، وتاام توزيع
 همفااي شااركة الجنياادي وشااركة الجبرينااي وعاادد( ، المشااتريات، التسااويق، المحاساابةدارةاإل، قساام نتاااجاإل

وموظفاااة مااان مجتماااع  اموظفااا( 143)ى لااات علمااان الجنساااين، وتااام اختياااار عيناااة عشاااوائية اشاااتم (256)
 .للعلوم االجتماعية االحصائيةبعد جمع البيانات عولجت إحصائيًا باستخدام برنامج الرزم . و الدراسة

 اتاؤدي ماساية باورتر دور ا: هامهالعدياد مان النتاائج، كاان أ  ىلاإت الدراساة لتوصا من أهم نتائج الدراسة:
باأن أكثار العوامال تاأثيرا  االنحادار الخطايتحميال نتاائج  خااللالتنافسي ذلك من  داءتعزيز األفي بارزا 

عوامااال  يلياااهيكااال المنافساااة، هالصاااناعات الداعماااة، ثااام يلياااه  ،الطلاااب ظاااروف هاااوالتنافساااي  داءاأل فاااي
   .وأخيرا الدور الحكومياإلنتاج 

نتااج وتحليلهاا ظاروف اإل جمياعدراساة بلباان الفلساطينية يوصي الباحث شركات األ من أهم التوصيات:
ومحاولاة إنتااج منتجاات  ،صافاتاوأفضل المو  ،سعاراألبأفضل  الالزمةى الموارد لومحاولة الحصول ع

  .ى المنافسة في السوق العالميةلقادرة ع
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( بعنههوان متطلبههات تحقيههق الميههزة التنافسههية لجامعههة المنصههورة فههي ضههوء 2018دراسة)شههلبي،فيمهها 
 بعض الخبرات العالمية، مصر
الوصاااول الاااى وأفكاااار ومقترحاااات جديااادة فاااي كيفياااة اكتسااااب هااادفت الاااى ههههدفت ههههذه الدراسهههة الهههى: 

الجامعاات للميازة التنافساية لنيال مكاناة مرموقاة فاي التصانيفات العالمياة لمساتوى الجامعاات فاي العاالم ، 
 واالستفادة من العديد من الخبرات العالمية في تحقيق ميزة تنافسية بين الجامعات.

اسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي كدراسااة لتحلياال مفاااهيم وابعاااد ومصااادر وكاال مااا يتعلااق  المنهجيههة:
 بالميزة التنافسية من اجل الوصول الى تحقيق الميزة التنافسية للجامعة.

استخدم الباحث استبانة وتم توزيع عينة على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مجتمع وعينة الدراسة 
 الجامعة ومعرفة آرائهم في اليات تحقيق الميزة التنافسية للجامعة. للوقوف على حقيقة وضع
وجاود العدياد مان جواناب القصاور فاي الجامعاة ومان أهمهاا قلاة المخصصاات  ومن أهم نتائج الدراسة:

وعادم اهتماام الجامعاة بتحفياز هيئاة التادريس مادياا وقلاة اهتماام   المرصاودة للبحاث العلماي فاي الجامعاة
الجامعاااة بتاااوفير األمااااكن والتجهيااازات المخصصاااة مااان مكتباااات وكراساااي وبااارامج متخصصاااة لتطاااوير 
البحاااوث العلمياااة ومااان جواناااب القصاااور ايضاااا قلاااة االساااتثمار فاااي تطاااوير البنياااة التحتياااة فاااي المجاااال 

 ار الى المعايير األساسية للميزة التنافسية في الجامعة.التكنولوجي كل ذلك أدى الى االفتق
اعتمااااد النظاااام االلكتروناااي فاااي كافاااة اقساااام الجامعاااة وتهيئاااة مراكاااز األبحااااث  ومهههن أههههم التوصهههيات:

وتزوياادها باااالجهزة االلكترونيااة وقواعااد البيانااات، واسااتحداث تخصصااات وباارامج تعليميااة جدياادة ونااادرة 
، والعمل على بناء شراكة اجتماعية مع الجامعات العالمية ، والعمل علاى تتوافق مع متطلبات المجتمع

تاااوفير البنياااة التحتياااة الضااارورية مااان مكتباااات ومعامااال وأجهااازة  للتشاااجيع علاااى عمااال األبحااااث العلمياااة 
 وتطويرها، والعمل على توفير موازنة مخصصة لدعم البحوث العلمية.

 
حصهول المنظمهات علهى شههادة المطابقهة للمواصهفات الدوليهة  تهثثيربعنهوان  (2017 جبور،دراسة )و 

 .الالذقية ،على رضا المستهلكين 9001:2008
 ،صاافات الدوليااةالااى حصااول المنظمااات علااى شااهادة المطابقااة للمو إالتعاارف  الههى هههدفت هههذه الدراسههة

واعتماااد  ،رضاااا المساااتهلكين فاااي الشاااركات الصاااناعيةفاااي  تأثيرهااااومقااادار  9001:2008يااازو شاااهادة اآل
 .للبحث مالمقاربة االستنباطية كمنهج عا الباحث في هذه الدراسة على

 إلاااىعلاااى التوجاااه مااان العاااام  ىلاااذي يبناااث باعتمااااد المااانهج االساااتنباطي اقاااام الباحااا :منهجيهههة الدراسهههة
 .نظريةالخاص من خالل تبني الباحث لمفاهيم 

حصائي من خالل االساتبانة التاي تام استخدم في الجانب الميداني األسلوب اإل مجتمع وعينة الدراسة:
 .مستهلكي منتجات هذه الشركة من (340)وقام الباحث بتوزيعها على  ،تصميمها لغاية جمع البيانات
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ا بين حصاول وجود فروق معنوية إيجابية م إلىكانت نتائج هذه الدراسة تشير  من أهم نتائج الدراسة:
المسااتهلكين  اورضاا ،9001:2008ياازو وحصااولها علااى شااهادة اآل ،التااي أجرياات عليهااا الدراسااة الشااركة

المتكاارر والمسااتمر  قبااال المسااتهلك التااي قاادمت، و  ى يقاااس بدرجااة الشااكاو  الااذي-الشااركةلمنتجااات هااذه 
التاي تادفعهم ثقاتهم وقنااعتهم بالمنتجاات  على شراء هذه المنتجات لتولاد قناعاة لادى المساتهلكين بمقادار

 الجودة المقدمة من الشركات. إلىباإلضافة  ،الشراء إلى
ماع كافاة المقدماة مان المساتهلكين  ى الشاكاو بتوصي هذه الدراسة بضرورة االهتماام  من أهم التوصيات:

والعماال بشااكل دائاام علااى تحسااين جااودة  للمسااتهلك،التركيااز بشااكل كبياار علااة جااودة المنتجااات المقدمااة 
 ورغباتهم. لتلبي متطلبات الزبائن المنتجات

 
ادة الج   ودة الممنوم   ة م  ا موسس   ة الموا     ا  هدور ش  ( بعنهههوان: 2017دراسهههة )الحلبههي، فيمهها 

ى القي ا  الذ ئا ي ف ي ل مال ة تيبيقي ة  "س ييني لمن ت  ال لوالمقاييس في تعزيز القدرة التنافس ية ل

 " الض ة الذربية
 ادة الجودة الممنوحاة مان مؤسساة المواصافات والمقااييسهشمدى قدرة  لىالتعرف ع إلىالدراسة  هدفت

ادة هم عناصاار شااهااى أ لااإالتعاارف و ، ات الغذائيااة المحليااةمنتجاالفااي تعزيااز القاادرة التنافسااية ل الفلسااطينية
 محليا ودوليا.تنافسية القدرة الالمنتج الوطني لتحقيق  فيا هتأثير ومقدار  ،سطينيةلالجودة الف

المؤسسااات الغذائيااة فااي فلسااطين التااي حصاالت يتكااون مجتمااع الدراسااة ماان  :وعينتهههامجتمههع الدراسههة 
 االمؤسسااات خمساا وكااان عادد هااذه ،علاى شااهادة الجااودة مان مؤسسااة المواصاافات والمقااييس الفلسااطينية

 .دق النتائجأللحصول على خذ المجتمع كامال كعينة للدراسة وذلك أن مؤسسة، وتم يوعشر 
ة لاساتبانة لدراساة المشاك وصامم ،ج الوصافيهاساتخدم الباحاث المانوتحقيقا ألهداف الدراساة  المنهجية:

ادة الجاودة هشا لاىة علساطينية الحاصالالبحثية، وكان مجتمع الدراسة عباارة عان المؤسساات الغذائياة الف
ا خمااس وعشاارون مؤسسااة، وتاام أخااذ هسااطينية، وعااددلالممنوحااة ماان مؤسسااة المواصاافات والمقاااييس الف

  .ى نتائج دقيقةلمن أجل الحصول ع للدراسة نظرا لصغر حجمه كمجتمعكامال لمجتمع ا
إيجابياا  اب دور عايل ساطينيةلنظاام إدارة الجاودة الف تبنايأن  إلىت الدراسة لتوص نتائج الدراسة:من أهم 

 مان تعاززالتاي ساطينية لمن مؤسساة المواصافات والمقااييس الفة ادة الجودهى شلالحصول ع ويسهم في
المراقبااة  :بعااض متغياارات شااهادة الجااودة الشاااملة مثاالعااززت كمااا     ،يااةالوطن اتمنتجاالالقاادرة التنافسااية ل

 .منتج الوطنيلالقدرة التنافسية ل منوالمتابعة والفحص والتفتيش وتدريب العاملين 
نتاجياااة والخدمياااة إلالمؤسساااات اة دعاااوة جمياااع الدراسااا هم ماااا أوصااات باااهااامااان أ  التوصهههيات:مهههن أههههم 

ذا هااا بهاسااطيني أو أي نظاام إدارة جاودة آخار، ووسام منتجاتلنظاام إدارة الجاودة الفتبناي  إلاىساطينية لالف
تطبيق المواصفات ب واالهتمام، ل سواق هوتقديم همستوى ثابت لجودة ما يتم إنتاج لىحفاظ علالشعار ل

 .الربحدف رئيس ذي أولوية قبل التفكير في تحقيق هالجودة كنظام في المؤسسة كالفنية و 
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 ،الفلسههطيني فهي اكتسههاب ميهزة تنافسههية المنهتج-تطههوير( بعنهوان دور 2017محمههد ،دراسهة )عبيهد، و 
 .دراسة حالة: شركة سنقرط للمنتجات الغذائية

دور تطااوير المنااتج الفلسااطيني فااي اكتساااب المياازة التنافسااية لمواجهااة  معرفااة إلههىهههدفت هههذه الدراسههة 
 الفلسطينية. المنتج اإلسرائيلي لدى الشركات الصناعية 

 اتبع الباحثان المنهج الوصفي منهجية الدراسة: 
مااان العااااملين فاااي شاااركة  (150)بلاااع عاااددها تطبياااق اساااتبانة علاااى عيناااة  تاااممجتمهههع وعينهههة الدراسهههة: 

 .سنقرط
ن تطاوير المنتجاات الفلساطينية أأظهارت النتاائج وتحليلهاا وبعاد جماع البياناات  نتائج الدراسهة: من أهم

المياازة التنافسااية التااي ترتقااي وتخلااق ماان المنتجااات والساالع الوطنيااة قاادرة عاليااة علااى تسااهم فااي اكتساااب 
  .اإلسرائيليةمنافسة المنتجات 

لتمكناه  ؛أوصاى الباحثاان بضارورة قياام السالطة الوطنياة بتشاجيع اإلنتااج المحلاي  من أههم التوصهيات:
اإلسرائيلية عن طريق مانح الشاركات المحلياة الوطنياة مميازات وتساهيالت تمكنهاا من منافسة المنتجات 

فضاااالية فااااي أالمنتجااااات المحليااااة  بإعطاااااء وكمااااا توصااااي الدراسااااة لمنتجاتهااااا،ماااان التطااااوير المسااااتمر 
ن تعماال الحكومااة علااى تطبيااق أو  %، 15علااى بنساابة أ سااعر  كإعطائااه أولويااة فااي ،الرسااميةالمؤسسااات 

 .فلسطينية على المنتجات المستوردةلالمواصفات ا
 

ممارسهههات إدارة الجهههودة الشهههاملة فهههي تحقيهههق الميهههزة  أثهههر ( بعنهههوان:2017 ،حسهههندراسهههة )بينمههها 
 حسب حجم الشركات االدوية االردنيةدراسة ميدانية في شركات  :التنافسية

الكشف عن أثار ممارساات إدارة الجاودة الشااملة فاي تحقياق الميازة التنافساية  إلىهدفت الدراسة الحالية 
تقااديم أفكااار ومقترحااات عاان اليااات تطبيااق   لااىو حسااب حجاام الشااركات. االدويااة األردنيااة فااي شااركات 

 الجودة الشاملة ودورها المهم في تحقيق الميزة التنافسية، 
الحاليااة ماان جميااع المااوظفين العاااملين فااي شااركات  راسااةيتكااون مجتمااع الد الدراسههة وعينتههها:مجتمههع 

 والمكونااة ماان ثماااني واإلنتاااج،األدويااة األردنيااة فااي دوائاار الجااودة، ورقابااة الجااودة، والبحااث والتطااوير، 
  .وعامال اموظف 1350وبلع عددهم  شركة ةأربع عشر  أصلمن شركات أدوية 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي السببي. أما مجتماع الدراساة فقاد تكاون مان جمياع  منهجية الدراسة:
الجااودة، ورقابااة الجااودة، والبحااث والتطااوير،  توكيااد :فااي دوائاار ردنيااةدويااة األاألالمااوظفين فااي شااركات 

  .إلنتاجاو 
لممارسات إدارة الجودة الشاملة في تحقياق الميازة  االدراسة أن هناك أثر  أظهرت نتائج من أهم النتائج: 

فاي التنافسية، كما أظهرت النتائج وجود أثر لممارسات إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميازة التنافساية 
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إحصااائية فااي متوسااطات أثاار ممارسااات إدارة  داللااةوعاادم وجااود فااروق ذات  ،دويااة األردنيااةاألشااركات 
 تعزى لمتغير حجم الشركة.  ردنيةدوية األاألفي شركات  لميزة التنافسيةالجودة الشاملة على تحقيق ا

فااي  دويااةاألأوصاات الدراسااة بضاارورة تفعياال مباادأ مشاااركة المااوظفين فااي شااركات  مههن أهههم التوصههيات:
لتسااهيل إنجاااز العماال المطلااوب فااي الوقاات المحاادد وبجااودة  ؛صااالحياتهمعمليااات اتخاااذ القاارار وزيااادة 

 المشااكالتبهاادف تحسااين قاادراتهم فااي حاال  ؛بوضااع خطااط تدريبيااة للعاااملين هتماااماالعاليااة، وضاارورة 
   .بالشكل الصحيح

 
 ( بعنوان دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحسين الميزة التنافسية.2017دراسة)صافي،فيما 

تسااليط الضااوء علااى المياازة التنافسااية لمعرفااة ابعادهااا ومصااادرها وخصائصااها  هههدفت هههذه الدراسههة الههى
معرفاااة مراحااال تطبياااق وتطاااور بطاقاااة األداء المتاااوازن ودور اساااتخدام ابعادهاااا  فاااي تحقياااق الميااازة فاااي 

 شركات التأمين.
 7يتكون مجتمع الدراسة من بعض شركات التاأمين الفاعلاة ، حياث تام اختياار  مجتمع وعينة الدراسة:

% ، وشاااملت عيناااة الدراساااة مااادراء المكاتاااب والفاااروع 14.28شاااركة بنسااابة 49شاااركات تاااأمين مااان باااين 
 شخص. 125وعددهم 

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الختبار الفرضيات . المنهجية:
ان شاركات التاامين معنياة بشاكل كبيار بتحقياق الميازة التنافساية للوصاول الاى  ومن أهم نتائج الدراسهة:

زياااادة فاااي الحصاااة الساااوقية لتحساااين االربااااح ، وان بطاقاااة األداء المتاااوازن لهاااا دور فعاااال فاااي تحساااين 
 وتحقيق الميزة التنافسية في شركات التامين.

العماال علااى تاادريب وتأهياال كافااة الطااواقم التااي تعماال فااي مجااال التااأمين لمواكبااة  ومههن أهههم التوصههيات:
وأوصت الشاركات بتبناي نظاام بطاقاة األداء كأسالوب إدارة  التطور في العمل ولتحقيق اهداف الشركة ،

يحقااق أهاادافها وخاصااة تحسااين وتطااوير والمياازة التنافسااية لشااركات التااأمين، وأوصاات بتااوفير دعاام مااالي 
 ورعاية صحية لبعض فئات المجتمع الضعيفة والهشة.

 
 .الفلسطيني( بعنوان نحو تطوير تنافسية قطاا الزيتون 2016،نعبد هللا، حسي)دراسة و 

زيااادة المياازة التنافسااية فااي القطاااع اإلنتاااجي الخاااص بمنتجااات زياات الزيتااون فااي  إلههىهههدفت الدراسههة 
وزياادة  ،األسواق المحلية والدولية، والعمل علاى تطاوير جاذبياة القطااع لمزياد مان االساتثمارات الخاصاة

التي تواجه القطاع بشكل معمق، وتفصايل كافة تشخيص التحديات   لىنسبة العمالة في هذا القطاع، و 
  .و العقبات الذاتيةأسواء كانت الموضوعية كافة العقبات 

هااداف الدراسااة اسااتخدم الباحااث منهجيااة البحااث الميااداني لجمااع المعلومااات أ لتحقيااق  منهجيههة الدراسههة:
بالت مااع جااراء مقاااإ وتحليلهاا للوقااوف علااى التحااديات والمشاكالت التااي يتعاارض لهااا القطاااع عان طريااق
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 إليجاد ،صين في الزيت والزيتون، وعن طريق عمل اجتماعات مركزة مع المزارعينصختالمزارعين والم
ويتضاامن  ،كمااا اسااتخدم البحااث المكتبااي لتحلياال البيانااات والمعلومااات ،الحلااول للتغلااب علااى التحااديات

 .وتحليلها ويتضمن جمع البيانات المنشورة حول القطاع ،مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بالقطاع
زماة كبيارة فاي قلاة االهتماام أن قطاع الزيتاون يعااني مان أ إلىتوصلت الدراسة  نتائج الدراسة:من أهم 

  .التي نتج عنها تقلص في حجم اإلنتاج وانخفاض في القيمة ،والعناية بأشجار الزيتون 
لتعااود  ،جاال تطويرهاااأقااوانين التااي تخااتص بهااذا القطاااع ماان إعااادة النظاار فااي ال التوصههيات:مههن أهههم 

( 8قانون الزراعة رقم) :ومن هذه القوانين التي ال بد من تعديلها ،بالفائدة على المزارعين وعلى المجتمع
وتبنااي القااوانين واالتفاقيااات لتطااوير  ،والعماال علااى إعااادة تشااكيل مجلااس الزياات والزيتااون ، 2003 لساانة

 ،رشاااد الزراعااي والتاارويج السااتخدام تقنيااات جدياادةوماان التوصاايات أيضااا تحسااين منظومااة اإل .القطاااع
 .وتنفيذ سياسات لمحاربة اآلفات الزراعية التي تهدد أشجار الزيتون 

 
الميهههزة التنافسهههية حهههرب علهههى الخصهههوم دراسهههة واقهههع الميهههزة ( بعنهههوان: 2016 ،)جعفهههردراسهههة بينمههها 

 الغذائية الوطنية الفلسطينيةالتنافسية في الصناعات 
واقاع تحقياق أبعااد  إلاىمفهاوم الميازة التنافساية وأبعادهاا المختلفاة، والتعارف  إلاىالتعارف  هدفت الدراسهة
 . في المؤسسات الصناعية الغذائية الفلسطينيةواستخدامها  الميزة التنافسية

 المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة  الباحث استخدم المنهجية:
للحصاول علاى المعلوماات مان عيناة الدراساة الباالع  االساتبانة اساتخدم الباحاث مجتمع وعينهة الدراسهة:

الذين يعملون في المصانع الغذائية العاملة شارقي ضاواحي  دارييناإلموظفا وموظفة من ( 46)تعدادها 
  .القدس

على تحقيق عالية لديه قدرة قطاع الصناعات المحلية أن  إلىتوصلت الدراسة  نتائج الدراسة:من أهم 
وبناااء اسااتراتيجية لالسااتخدام  ،عاان طريااق تخفاايض تكاااليف اإلنتاااج وتكاااليف الصاايانةالمياازة التنافسااية، 

بعمال  ؛تقليال نسابة المعياب فاي اإلنتااج إلاىسياسة واضحة للجاودة تساعى  يوتبن ،األمثل للمواد األولية
 إلاىكما توصلت الدراسة  .الفحوصات الدائمة للمنتجات للتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة الوطنية

والعماال  ،ر المنتجااات ومواكبااة التغياارات دائمااااسااعأتخفاايض  إلااىن قطاااع الصااناعات المحليااة يسااعى أ
ات فاااي الوقااات وتزويااادهم باااأجود المنتجااا ،وكساااب رضااااهمعلاااى تعااادد منتجاتهاااا لتلبياااة رغباااات الزباااائن 

 المناسب .
خاصاة فاي مجاال بالتكلفاة و  االهتماام ببعادبضارورة زياادة الشاركات الدراسة  توصي التوصيات:من أهم 

 ؛الشاااملة فااي المنتجاااتالجااودة  تطبيااقب االهتماااموضاارورة زيااادة ، خفااض التكاااليف الصااناعية المباشاارة
فااي مواكبااة  عااد المرونااةبب االهتمااامزيااادة بالمياازة التنافسااية، كمااا توصااي الدراسااة  هاام مساابباتأ ماان  ألنهااا

 .الضرورةد نعا وخفض أسعار منتجاته ،بشكل مرن  اإلدارية التغيرات دائما واتخاذ القرارات
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التنافسههية ثههر تطبيههق نظههام إدارة الجههودة علههى تحسههين الميههزة أ ( بعنههوان2017،دراسههة)النقري فيمهها 
 .سوريا– دراسة حالة شركة سيريتل موبايل تيلكوم()

تحسين الميازة التنافساية في التعرف على أثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة  إلىهدفت هذه الدراسة 
 في شركة سيريتل موبايل تيلكوم.

 جل تحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي أومن  :المنهجية
 :فقارة موزعاة علاى محاورين رئيساين( 46اساتبانة مؤلفاة مان ) الباحاث اساتخدام مجتمع وعينهة الدراسهة:

وقد تم تطبيقها على عيناة العااملين)اإلداريين( فاي شاركة سايريتل موبايال  .إدارة الجودة، الميزة التنافسية
 لكترونية.إ( فردا تم توزيعها بطريقة 54سورية/ فرع حمص( الذي بلع عددها))تيلكوم 

داللااة إحصااائية لتطبيااق نظااام إدارة  يوجااود أثاار ذ إلااىوقااد توصاالت الدراسااة  مههن أهههم نتههائج الدراسههة:
( في شركة سيريتل موبايال تيلكاوم ، عنصر التميزعنصر المرونة)الجودة على تحسين الميزة التنافسية 

 سورية/فرع حمص( )
 مجموعة من التوصيات أهمها: إلىخلصت الدراسة  من أهم التوصيات:

 .داء العاملين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لهماتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالتطور المستمر أل-1
العمل على توفير جميع المستلزمات المادية الالزمة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تقاديم خادمات -2

 .مميزة وسريعة للزبائن
 جراء دراسات أوسع لمعرفة رضا العمالء عن جودة الخدمات المقدمة من قبل شركة سيريتل. إ-3

 
تحقيههق وتنميههة  ( فههيiso( بعنههوان مسههاهمة المواصههفات القياسههية العالميههة )2015،)حمههزةة دراسههو 

 البويرة-حالة  االقتصادية. دراسةالميزة التنافسية في المؤسسات 
الشاااملة، للجااودة وتبنيهااا توضاايح ماادى مساااهمة اعتماااد المواصاافات العالميااة  ىلههإهههدفت هههذه الدراسههة 

فاااي المؤسساااات االقتصاااادية والرفاااع مااان قااادراتها وتحساااينها، فاااي تنمياااة الميااازة التنافساااية  9001يااازو واآل
 ..التنافسية

وتاام االعتماااد علااى  ،اعتمااد الباحااث فااي تحلياال هااذه الدراسااة علااى الماانهج الوصاافي التحليلااي المنهجيههة:
إدارة  ألنظماةمنهج دراسة حالة وفيها حاول الباحث معرفاة مادى مسااهمة االلتازام بالمواصافات العالمياة 

  .وتحقيقها الجودة والحصول على شهادة المطابقة في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة
بناي المؤسساات االقتصاادية ولقاد توصالت هاذه الدراساة إلاى نتيجاة مفادهاا أن ت من أهم نتائج الدراسهة:

، وااللتااازام بمتطلباااات هاااذه المواصااافة ومبادئهاااا يساااهم فاااي رفاااع القااادرات التنافساااية 9001للمواصااافة رقااام 
 للمؤسسة ويمنحها المقدرة على بناء الميزة التنافسية وتحسينها لديها وتحقيق تميزها مقارنة بالمنافسين

العليا العمل على تغيير نظارة عمال المؤسساة تجااه  كما توصي هذه الدراسة اإلدارة من أهم التوصيات:
فااراد المؤسسااة بأهميااة أتثقيااف  نااه مجاارد شااهادة لتسااويق منتجاتهااا عاان طريااقأعلااى  9001ياازو نظااام اآل
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كمااا توصااي بمزيااد ماان  .هااذا النظااام والفوائااد الكبياارة التااي سااتجنيها المؤسسااة بتطبيااق مبااادئ هااذا النظااام
الكبياااارة فاااي الحفاااااظ علاااى مسااااتوى األداء وزياااادة جااااودة  ألهميتهاااااالهتماااام بعمليااااات الصااايانة الوقائيااااة 

 .المنتجات
 

الصهههناعة  لمؤسسهههاتأهميهههة زيهههادة القهههدرة التنافسهههية ( بعنهههوان: 2015، سهههمية دراسهههة )وههههابفيمههها 
 - ميدانيةدراسة - في الجزائر المحليةالغذائية لتحقيق التنمية 

ارتكازهاا  خااللمان  المحلياةدعام التنمياة  فاي المؤسساات الصاناعيةراز دور إبا إلهى سهةهذه الدرا هدفت
 االعتمااد يمكانالتاي  القطاعاات أهام مان يعد الصناعي القطاع أن خاصةوب سية،على رفع قدرتها التناف

 وباااااألخص القطاعااااات، باااااقي شااايطمااان قاااادرة علااااى تن لمااااا يمتلكااااه ،المحليااااةعمليااااة التنمياااة  فاااايعليهاااا 
 المحروقات.التحويلية خارج  الصناعات

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المالئم لتشخيص و عطااء صاورة أوضاح عان  منهجية الدراسة: 
 اإليجابيات والسلبيات والحلول المناسبة

تمثل مجتمع الدراسة على مؤسساة بان عمار احادى مؤسساات صاناعة األغذياة  مجتمع وعينة الدراسة:
 األدوات مان العدياد المؤسساة وتام تحليلهاا باساتخدام اطارات على وزعت استبانة على واعتمدت الدراسة

   .االحصائية
داللاة أثار ذو  وكاان مان أهمهاا وجاود النتاائج مان العدياد الاى الدراساة صالتتو   من أهم نتائج الدراسة:

وكماااا ان اماااتالك ،  التنمياااة لتحقياااق سااايةالقااادرة التناف عوامااال بسااابب اماااتالك مؤسساااة عمااار  احصاااائية
سيسااهم فاي اتسااع الحصاة الساوقية وسيسااهم فاي تاوفير فارص عمال  المؤسسة لقدرات تنافساية عالياة 

 . وهذا سيؤدي الى تنمية االقتصاد المحلي جديدة 
يجاب ان ياتم عمال مشااريع تتناساب ماع  التوصايات مان جملاة ساةكماا قادمت الدرا من أههم التوصهيات:

، ولتحقيااق ذلااك توصااي الدراسااة بضاارورة  متطلبااات المنطقااة لااتعم المنعااة علااى المؤسسااة وعلااى المنطقااة
 التزام المؤسسة بالمواصفات والمعايير المحلية والدولية لتستطيع االحتفاظ بقدراتها التنافسية. 

 
 – بعنوان كيفية تحقيق الميزة التنافسية للمنتجهات ذات االسهتهالك الواسهع (2015 )عائشة،دراسة و 

 دراسة حالة مؤسسة تكرير السكر وحدة مستغانم
 التااي تتعلااق فااي المياازة التنافسااية والصااناعات الغذائيااة ،كافااةتوضاايح المفاااهيم  إلااىهاادفت هااذه الدراسااة 

تعمال علاى تحقياق  وكياف ،الصاناعات المحلياةالمنتجات ذات االساتهالك الواساع، وتحدياد دور  جميعو 
  .الميزة التنافسية

 .الذي يأخذ المعطيات من الدراسة الميدانية استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المنهجية:
 كافة الموظفين والعاملين في مؤسسة تكرير السكر.مجتمع الدراسة: 
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عان التمياز واالخاتالف  إلاىتساعى  المؤسسااتجمياع ن إ إلاىتوصالت الدراساة  من أهم نتائج الدراسهة:
 ن القدرة على التنافس و أهدافها، تنافسية تمكنها من تحقيق  عن طريق وضع خطط استراتيجيةاآلخرين 

تحقياق أهادافها مان  إلاىجال الوصاول أالمؤسسات األخرى مان مام أعلى الصمود المؤسسة تعني مقدرة 
  .وتحقيق األرباح ،والنمو ،والتطور ،االستقرار

االهتماام و  ،التسويقبوظيفة  أكبربشكل وجوب االهتمام بوكما توصي هذه الدراسة  من أهم التوصيات:
المؤسساة علاى جاب ي، و  اإلنتااجمان أجال الزياادة فاي لتحفيازهم مكافاآت حاوافز و تقديم و بالموارد البشرية 

 المؤسسات المنافسة والناجحةتحسين وضعها وجعلها في مستوى لالتطوير االستمرار في 
 

 األجنبيةالدراسات  2.4.2
دراسة حالة. –القدرة التنافسية للمنتج  مبعنوان تقيي   (SHPAK, and others, 2019)   ةدراس 

مماا يكشاف  ؛للمناتجر األطار الحالياة نهًجاا ساطحًيا لتقيايم القادرة التنافساية يتاوف إلهىهدفت هذه الدراسة 
والعوامل الكمية والنوعية التي لها التأثير األكبر عليهاا.  للمنتج،عن الصلة بين مستوى القدرة التنافسية 

فااإن الغارض ماان هاذه الورقاة هااو تطاوير نمااوذج لتقيايم القاادرة التنافساية لزياات  الحقيقاة،هااذه  إلاىباالنظر 
 ذلاك،مع األخذ في االعتبار العوامل الكمية والنوعية التي قد تغيرها. عالوة علاى  المعبأ،عباد الشمس 

يتم تنفياذ هاذا النماوذج لفحاص العالماات التجارياة لزيات عبااد الشامس األوكراناي األكثار طلًباا مان أجال 
 الكشف عن إمكانيات تعزيز القدرة التنافسية. 

 ،لتحليااال النظاااري والتجريباااي والناااوعي والكمااايالمنهجياااة العاماااة للبحاااث عناصااار اتتضااامن  المنهجيهههة:
مناهج وأدوات تحليلها. يركز التحليل التجريبي على مراقباة البياناات اإلحصاائية الرسامية  إلىباإلضافة 

لتصاادير زياات عباااد الشاامس واالتجاهااات المسااتقبلية. يتكااون التحلياال النااوعي ماان تحديااد العواماال التااي 
يعتماد التحليال الكماي  بادوره،. هاووصاف هااوتنظيم اد الشامس المعباأتؤثر على القادرة التنافساية لزيات عبا

على استخدام أداة المنطق الضبابي مان أجال تقيايم تاأثير العوامال المعقادة والجزئياة علاى مساتوى القادرة 
 .التنافسية للمنتج

تقاادم هااذه الورقااة دراسااة جاادوى لتقياايم القاادرة التنافسااية للمنااتج لعالمااة تجاريااة  :الدراسههة نتههائجمههن أهههم  
تاام تحلياال تااأثير  الضاابابي،بناااًء علااى اسااتخدام مجموعااة أدوات المنطااق و معينااة لزياات عباااد الشاامس. 

تام تقاديم محاكااة لحساساية القادرة  لاذلك،العوامل المعقدة والجزئية على مستوى القادرة التنافساية. ونتيجاة 
التنافساااية لعالماااة تجارياااة زيتياااة معيناااة علاااى العوامااال المعقااادة ذات الصااالة التاااي تحااادد مساااتوى قااادرتها 
التنافسااية. قااد تساااعد دراسااة العماال هااذه المااديرين علااى توجيااه جهااودهم ومااواردهم فااي االتجاااه المحاادد 

 ووضع المنتج في السوق. ،المناسب لزيادة القدرة التنافسية للمنتج
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ونمذجااة  للمنااتج،لقاادرة التنافسااية اهااذا البحااث مفياادة للممارسااين فااي تقياايم نتااائج  التوصههيات:مههن أهههم 
وفهاام االحتماااالت الخفيااة لتعزيااز القاادرة التنافسااية للمنااتج. يمكاان اعتماااد اإلطااار  المسااتقبلية،المسااتويات 

 .المعروض ألنواع أخرى من المنتجات
 
اسههتراتيجيات خههط اإلنتههاج بههالميزة  ربههطبعنههوان   (Abubakar, Mohammad, 2019)دراسههةو 

 وصناعة المشروبات التنافسية: دراسة تجريبية لألغذية النيجيرية
فاااي العالقاااات باااين اساااتراتيجيات خاااط اإلنتااااج والميااازة التنافساااية فاااي  البحاااث إلهههىتههههدف ههههذه الدراسهههة 

 .صناعة األطعمة والمشروبات النيجيرية
 8روا ماان بااين يااموظًفااا اخت 278الحصااول علااى البيانااات ماان عينااة ماان  تاام عينههة الدراسههة:مجتمههع و 

ذاتًيا.  ةم دار  ةناشركات في صناعة األطعمة والمشروبات الواقعة في شمال شرق نيجيريا باستخدام استب
  .تم إجراء ارتباط بيرسون واالنحدار المتعدد في تحليل البيانات

الميازة  فايكشفت نتاائج البحاث أن اساتراتيجيات خاط اإلنتااج لهاا تاأثيرات كبيارة  من أهم نتائج الدراسة:
 .التنافسية لشركات األطعمة والمشروبات في نيجيريا

يجااب أن تجعاال إدارة الشااركات العاملااة فااي صااناعة األغذيااة والمشااروبات أولويااة  :التوصههياتمههن أهههم 
علاى الشاركات أن تبحاث فاي سابل تحساين  يجاب وكماا .قرار خاط اإلنتااج و عطائهاا االهتماام المطلاوب

  .بسبب الدور المحوري الذي لعبته في تعزيز الميزة التنافسية ،جودة القرارات المتعلقة بخط إنتاجها
  .الميزة التنافسية وتثثيرها على الشركةبعنوان  (Potjanajaruwit,2018)بينما دراسة 

دراسااة وتحلياال العواماال التااي تساابب زيااادة القاادرات التكنولوجيااة والتعاارف علااى  هههدفت هههذه الدراسههة الههى
طبيعة التعااون باين المؤسساات وكياف تاؤثر هاذه العالقاة علاى الميازة التنافساية وخاصاة علاى الشاركات 

 الحديثة
يتكاااون مجتماااع الدراسااااة مااان بعاااض رواد االعماااال والمااادراء التنفياااذيين فااااي  مجتمهههع وعينهههة الدراسهههة:

ات الحديثااة ، وتاام اختيااار العينااات بأخااذ العينااات العشااوائية الطبقيااة، وتاام اسااتخدام االسااتبانات المؤسساا
لجمع المعلومات والمقابالت الشخصية ، وتام تحليال البياناات باساتخدام تحليال المساار لتحليال البياناات 

 من اجل التحقق من النتائج
درة التكنولوجيااة باإلضااافة الااى التعاااون بااين ان العواماال التااي تااؤثر علااى القاا ومههن أهههم نتههائج الدراسههة:

 المؤسسات الحديثة له تأثير إيجابي على الميزة التنافسية لهذه الشركات الحديثة.
يتوجااب علااى رواد االعمااال وجميااع المااوظفين المبتاادئين بااذل المزيااد ماان الجهااد  ومههن اهههم التوصههيات:

جمياع الماوظفين والشاركات التاي لهاا نفاس وتكريس طاقاتهم وقدراتهم وكافة مواردهم ونسج عالقات ماع 
 المجال والموردين من اجل خلق وتعزيز الميزة التنافسية .
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( بعنهههوان تحسهههين نظهههام إدارة الجهههودة MIZANBEKOVA, and others,2017فيمههها دراسهههة )
 كازخستان -وتعزيز القدرة التنافسية لإلنتاج 

حل مشكلة المؤسسات الزراعية المتعلقة بمراقبة جودة األغذية في البلدان التاي  إلى دراسةهذه ال هدفت
تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وكذلك لوضاع توصايات لتحساين نظاام إدارة الجاودة فاي ساياق التحاول 

ي فااو لمنتجااات الغذائيااة فااي األسااواق الداخليااة والدوليااة. لاقتصاااد السااوق، لتحسااين القاادرة التنافسااية  إلااى
وضااع توصاايات السااتراتيجية فعالااة لتحسااين القاادرة التنافسااية للمنتجااات الزراعيااة فااي البلاادان التااي تماار 

 .اقتصاداتها بمرحلة انتقالية )حالة جمهورية كازاخستان(
والتنباؤ  ها،وتنفياذالتحليل االستراتيجي لتطوير أدوات اإلدارة االساتراتيجية  الباحثون  استخدم  المنهجية:

العناصاار المتاحااة األكثاار فعاليااة لنظااام  كااذلك تاام اختياااروتحسااين اسااتخدام مااوارد المؤسسااات الزراعيااة. 
إدارة الجودة من خالل مقارنة عناصر إدارة الجودة من حيث فعاليتها لتشكيل نظام إدارة الجاودة إلنتااج 

 ة.األغذية الزراعية في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالي
هاام األدوات لتحسااين القااادرات أ ن العالمااة التجاريااة هاااي ماان أ إلااىتوصااالت الدراسااة  النتههائج:مههن أهههم 

 التنافسية.التنافسية االستراتيجية للمؤسسات ألنها تدعم وتعزز 
اقتصاااد  إلااىتوصااي هااذه الدراسااة بتحسااين نظااام إدارة الجااودة فااي سااياق التحااول  مههن أهههم التوصههيات:

وذلااك لتحسااين القاادرة التنافسااية للمنتجااات الغذائيااة فااي األسااواق المحليااة والدوليااة وكمااا توصااي  ؛السااوق 
بالعمااال علاااى وضاااع سياساااات وخطاااط اساااتراتيجية فعالاااة لتحساااين القااادرة التنافساااية للمنتجاااات الزراعياااة 

 وخاصة بالدول التي تمر بالمراحل االنتقالية.
 

بعنههوان تههثثير اسههتخبارات التسههويق علههى الميههزة ( Ade, and others, 2017بينمهها دراسههة )
 نيجيريا -التنافسية لألعمال 

. وماع فاي نيجيرياا الميازة التنافساية ل عماال فايدراساة تاأثير الاذكاء التساويقي   هدفت هذه الدراسة الى
تحدياااد العالقاااة باااين الساااجل الاااداخلي والميااازة التنافساااية  ذلاااك، فاااإن األهاااداف الثانوياااة لهاااذه الدراساااة هاااي

 ل عمال. 
 تم استخدام البحث الوصفي  المنهجية :

والفاروع اإلقليمياة  ،فاي الغاوس Diamond Bank مان ماوظفي 292مسح تم  مجتمع وعينة الدراسة:
 تعبئتهاااردود لعاادم  6إجابااة منهااا، بينمااا تاام إتااالف  285المركزيااة والمكتااب الاارئيس. تاام الحصااول علااى 

 .ةذاتي ةبشكل صحيح. كما تم جمع البيانات من خالل استبان
أن المعلومااات التسااويقية باعتبارهااا معلومااات حساسااة قااد مكناات البنااك ماان  ومههن أهههم نتههائج الدراسههة:

تحقياااق أربااااح أكثااار بنجااااح، وتوسااايع شااابكة الفاااروع فاااي جمياااع أنحااااء الااابالد، وتحقياااق أداء أفضااال مااان 
 .السوق وزيادة ميزته التنافسية التجاريةمنافسيه في 
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فاي الحفااظ علاى جمياع  اكبير  ابأن يهتم رجال الشركات اهتمامتوصي هذه الدراسة  من أهم التوصيات:
 ،وبيانات المبيعات والكفااءة األساساية واالساتراتيجيات األخارى  ،عناصر المعلومات حول نظام التشغيل

يجااااب علااااى المؤسسااااات تحديااااد األولويااااات و بمااااا فااااي ذلااااك القااااوة والضااااعف والفاااارص والتهديااااد بأمااااان. 
لتقاااديم أفضااال دعااام ألعمالهاااا  ؛واالساااتباقية فاااي جماااع المعلوماااات المتعلقاااة باألنشاااطة التساااويقية اليومياااة

المادى ى علاألن الساجل الاداخلي قاد ال يساهم بالضارورة فاي الميازة التنافساية ل عماال  ،بتكلفة منخفضة
 .الطويل

 
( بعنهوان أثهر نظهام إدارة سهالمة األغذيهة فهي رضها العمهالء Mekimah, sayad, 2020ودراسهة )
 دراسة حالة لشركة كوكاكوال في الجزائر –ووالئهم 

-Coca بشاأن والء عماالء  ISO 22000 الغاذاءإدارة تحدياد تاأثير نظاام  إلهىههدفت ههذه الدراسهة 
Cola  الرضا كمتغير وسيط.في الجزائر من خالل 

 المنهج الوصفي والتحليلي وطريقة دراسة الحالة،  استخدم الباحث  المنهجية :
علاى  اكأداة رئيسة لجماع البياناات. تام توزيعها ةاإللكتروني ةتم استخدام االستبان مجتمع وعينة الدراسة:

 ذلك، تم استخدام برامج إلىكوال في الجزائر. باإلضافة  في شركة كوكا عميال 385عينة عشوائية من 
SPSS و AMOS  .لتحليل البيانات واختبار فرضيات البحث 

 ان وجهاة نظار العماالء هذه الدراسة الى بعض النتائج المهمة ومنهااتوصلت  ومن أهم نتائج الدراسة
تام تصانيف و ،  تشير الى الضعف  بين المنتجات االمنة والمنتجات الخضاراء 22000في نظام االيزو 

 والء العمااالء وبااين بااينمااا أظهاارت ضااعيًفا غياار مباشاار وكمااا المنتجااات المبتكاارة بدرجااة عاليااة. جااودة 
 الذي يؤدي الى إرضاء العمالء واشباع رغباتهم.  ئيةسالمة الغذاالنظام إدارة 

حساب وتوصي هذه الدراسة باان علاى شاركة كوكااكوال أن تساعى لتطاوير منتجاتهاا من أهم التوصيات: 
المحافظة على البيئة وتقليل المخاطر وذلاك بالعمال علاى إعاادة تادوير متطلبات العمالء ، مع و  رغبات

العبوات . وعلاى الشاركة االهتماام باالعمالء والعمال علاى تاوعيتهم بمعاايير الساالمة الغذائياة عان طرياق 
جاناااب الشاااركة االنتبااااه إلاااى الويتوجاااب علاااى مخااااطر أقااال علاااى البيئاااة ، الملصاااقات ونشااارات التوعياااة 
الغااذاء ماان حيااث البيئااة الخضااراء والعماال علااى تفعياال مخرجااات سااالمة  االجتماااعي ألنااه يااؤثر عليهااا
 واالمنة لكسب رضا العمالء.

 
ثير جههودة المنههتج والخدمههة علههى رضهها ثدور تهه ( بعنههوانGani, Nicolaas, 2021) دراسههةبينمهها 

 ندونيسيا ا -العمالء
 الاذينالعماالء  رضاا فاي ساعاروجاودة الخادمات واأل المناتج،تحليل تاأثير جاودة  إلىهذه الدراسة  هدفت

    lokiمتجر مع يتعاملون 
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مااان بياناااات أولياااة وبياناااات الاااذي يتكاااون  الكماااي نهجماااال الدراساااة هاااذه فاااي الباحاااث اساااتخدم: المنهجيهههة
ثانويااة. تاام الحصااول علااى البيانااات األوليااة ماان توزيااع االسااتبانات، بينمااا تاام الحصااول علااى البياناااات 

 .الثانوية من المجالت والكتابات العلمية والمنشورات من اإلنترنت التي توفر المعلومات الداعمة
استخدمت هذه الدراسة عينة غير احتمالية باساتخدام عيناة هادفاة بحياث كانات  :الدراسة عينةمجتمع و 

 150 تتكون من  عينة هذه الدراسة
رضاا العماالء فاي  فايتاأثير إيجاابي كبيار  جاودة المناتج لهاا نأالنتاائج  هامأ  من :الدراسة نتائجمن أهم 

رضااا  فااي يجااابي و  كبياار تااأثير لهااا المتجاار ماانالمقدمااة  جااودة الخدمااةل نإ كمااا ، (Loki. 2 متجاار
 .Lokiرضا العمالء في متجر  في  يجابيو  كبير تأثير أيضا للسعر نأو  ،العمالء

 منتجاتاه تحساينعلاى يعمال  نأ Loki علاى إدارة متجار نأبا الدراساة هاذه توصاي مهن أههم التوصهيات:
 هاا؛وتكثيف المراقباة عمليااتي نصح بزيادة  كما ،إضافة منتجات ذات جودة أعلى من ذي قبل طريق عن
 ؛الخااادمات جاااودة تحساااين علاااى أيضاااا عمااالوأن تو  ،تقليااال العياااوبو  ،تحساااين جاااودة المناااتج جااالأ مااان

 .قادرة على منافسة المنتجات وكسب رضا العمالء للمحافظة على أسعار تنافسية
 

ثير تطبيهق نظهام اإلدارة المتكامهل االيهزو ثبعنوان: ت( Purwanto, and others,2020)دراسة و 
 علهههههى أداء الصهههههناعات الغذائيهههههة 45001يهههههزو ، واآل 22000يهههههزو ، واآل 14001يهههههزو، واآل9001

  ندونيسيةاأل 

، 9001 ياازواآل انظمااة وخاصااة تحديااد تااأثير تنفيااذ نظااام اإلدارة المتكاملااة إلههىهههدفت هههذه الدراسههة 
علاااى أداء األعماااال فاااي صاااناعة األغذياااة علاااى الساااالمة الغذائياااة و  45001 يااازواآل، 14001،22000

 اإلندونيسية. 
العدياد مان شاركات صاناعة األغذياة فاي إندونيسايا،  هذه الدراسة علىتم إجراء  مجتمع وعينة الدراسة:

 يازواآلتطباق نظاام شركة لصناعة األغذياة  44مشارًكا، وهم موظفون من  426 شمل هذا البحثحيث 
تم جمع البيانات عبر االستبانات و سنوات على األقل باستخدام أخذ العينات العشوائية الطبقية.  3لمدة 

 والنماااوذج الهيكلاااي الخطاااي (SEM) نماااوذج المعادلاااة الهيكلياااةاإللكترونياااة وتحليلهاااا باساااتخدام 
(LISREL).   

 أظهاارت نتااائج التحلاايالت أن تطبيااق المعااايير الدوليااة ل عمااال المتعلقااة باأللغااام مههن أهههم النتههائج:
(IMAS)  أداء األعمال للشركات المختارة. ومن المثير لالهتمام، أنه وجد أيًضا  فيقد أثر بشكل كبير

 :مثالأداء األعماال  فايأثارت بشاكل كبيار قاد  (IMAS) المعاايير الدولياة ل عماال المتعلقاة باأللغاامأن 
صاااورة الشاااركة، جاااودة وساااالمة المنتجاااات، التنظااايم الاااداخلي، االتصااااالت، اإلنتاجياااة، ، وعاااي الموظاااف

ن عااادد أساااواق جدياادة ، رضااا العمااالء. يقااال أيًضاااا أن التطبيااق يقلاال ماا إلااىالعمااالء الجاادد والوصااول 
 .المنتجات غير المتوافقة
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ئهم: دليهل ثار جودة المنتج على رضا العمالء ووال آبعنوان ( Hoe, Mansori, 2018)دراسة فيما 
  من الصناعات الهندسية الماليزية 

ميازة تنافساية  تطاوير أن تسااعد الشاركة علاى مان الممكان التاي ،العوامل دراسة إلىالدراسة  ههذ تهدف
  ه.وتعزيز  ووالئهمرضا العمالء كسب ل ها؛وتحليل تحسين جودة المنتجات عن طريقمستدامة 

وتااام اساااتخدام اساااتبانات المساااح عبااار البرياااد  ،التحليلاااي اساااتخدم الباحاااث المااانهج الوصااافي المنهجيهههة:
وتااام جماااع البياناااات العماااالء مااان مختلاااف قطاعاااات األعماااال فاااي الصاااناعة.  إلاااى رساااالها و اإللكتروناااي 
من المستجيبين الذين يمثلون منظماتهم على المتغيرات من النموذج الذي تم تطويره الردود األولية عن 

 .للبحث
المشااتريات للاارد  قسااامأموظًفااا ماان  90 إلااىعباار البريااد اإللكترونااي  ةتاام إرسااال االسااتبان عينههة الدراسههة:

 .إجابة بنجاح من المشاركين وتم تضمينها في التحليل النهائي 78تم جمع و . مؤسساتهمنيابة عن 
تليهاا  ،رضاا العماالء فاين أن جودة الخدمة لهاا أكبار تاأثير أ إلىتشير النتائج  من اهم نتائج الدراسة:

ت ظهار النتاائج أن للرضاا تاأثيًرا كبياًرا علاى مساتوى الاوالء و المتانة والجانب الجمالي لمنتجات الصاناعة. 
المتاناااة وقابلياااة  :برزهااااأن مااان أالنتاااائج  فأشاااارت، اتبالنسااابة لجاااودة المنتجاااماااا ألمنتجاااات الصاااناعة. 

والجودة لهما أكبار تاأثير الجيدة أن الخدمة  إلىتشير النتائج كما والجماليات والجودة المدركة.  ،الخدمة
أن األداء والمياازات والموثوقيااة لهااا  إلااىتشااير النتااائج أيًضااا و الااوالء.  إلااىممااا يااؤدي  ؛العمااالءرضااا  فااي

رضاا العماالء وتاؤدي زياادة  فايتوفر النتائج رؤى لفهم أبعاد جودة المنتج التي تؤثر و  ،الرضا فيتأثير 
 .زيادة والء العمالء في الصناعة الهندسية في ماليزيا إلىرضا العمالء 

 إلاىبنااء منتجاات تساتند  إلاىن تساعى أ الشاركات علاىيجب نه أبتوصي الدراسة  التوصيات: من أهم 
قاد يتطلاب ذلاك بحثًاا وتطاويًرا للمنتجاات و مفاهيم ابتكار القيمة من خالل تحسين جوانب جاودة المناتج. 

احتياجاااات الساااوق. و  التاااي تتفاااوق علاااى منتجاااات المنافساااين التاااي تلباااي احتياجاااات العماااالء المساااتقبلية
لشاركات ا يجاب علاى لاذلك  ؛الماوارد البشارية للمؤسساة ولتحسين جودة المنتج ال بد من االساتثمار فاي 

واالحتفاظ  ،وتطويرهم ،وتدريبهم ،بها من مراحل جذب موظفيها ةإدارة المواهب الخاصب االهتمام الشديد
وتحفياااازهم مااااع مراعاااااة أفضاااال الممارسااااات فااااي  ،يجااااب أيًضااااا مراجعااااة طاااارق إشااااراك المااااوظفينو بهاااام. 

 .الصناعة
 

 التعقيب على الدراسات السابقة 2.4.3
 ،لقاااد تناولااات الدراساااات الساااابقة دور كااال مااان المؤسساااات الحكومياااة ومؤسساااة المواصااافات والمقااااييس-

وتحادثت  .الجودة الشاملة والمعايير الدولية في تحسين الميزة التنافسية للمنتجات الوطنياة إلىباإلضافة 
وباااين الميااازة  ،باااين المواصااافات وجاااودة المنتجاااات التاااأثيرومقااادار  والعالقاااة ،الدراساااات عااان هاااذا الااادور

حااادثتها الثاااورة المعلوماتياااة أالتاااي  ،كافاااةوشخصااات التحاااديات والعقباااات المعاصااارة المتزايااادة  .التنافساااية
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وانفتااااح األساااواق للمنتجاااات العالميااة التاااي تحاااول دون تحساااين الميااازة التنافساااية  ،والتكنولوجيااة والعولماااة
وأوضاحت الدراساات  .مما يؤثر على الحصة السوقية واالستهالك المحلي للمنتجات ؛للمنتجات المحلية

لاادعم المنااتج الااوطني فااي األسااواق المحليااة  ووضااعت حلااوال هااا،لياتآو طاارق التغلااب علااى هااذه العقبااات 
واصافات موالتقياد بال ،ة. وأكدت العديد من الدراسات أهمية الحصول على شهادة الجودة الشاملةوالعالمي

 .لكاي تساتطيع المنافساة واالساتمرارية فاي األساواق المحلياة والدولياة ؛المحلية والدولياة التاي تقرهاا الدولاة
دعاام القطاعااات  كاادت الدراسااات ضاارورة التعاااون الكاماال بااين القطاااع العااام والقطاااع الخاااص فاايأكمااا 

جمعاات أو  .جاال التنميااة المحليااةأماان  ؛ودعاام المنااتج الااوطني والحفاااظ علااى ميزتااه التنافسااية ،الصااناعية
لمواكباة  دائها العلمي والمهنايأواالرتقاء ب ،هاوتدريب هايلهوتأ البشرية إعداد الكوادرالدراسات على أهمية 

والجاااااودة الشااااااملة. وعلاااااى ضااااارورة تطبياااااق المواصااااافات  لنظاااااامالحديثاااااة التطاااااورات واألنظماااااة العلمياااااة 
لياااتم االلتااازام والتقياااد بهاااا فاااي  ؛صااافات القياساايةاالتشااريعات والقاااوانين الخاصاااة بالمواصااافات الفنياااة والمو 

أوضحت الدراسات السابقة العالقة بين المتغيار المساتقل والمتغيار التاابع وكياف وقد المراحل اإلنتاجية. 
زيااادة نساابة الحصااة فااي المياازة التنافسااية وتااؤثر فااي ؤثر تااالشاااملة  فااالجودة .يتااأثر كاال منهمااا بالعالقااة

ثقااااة المسااااتهلكين  تة الصااااناعية علااااى شااااهادة الجااااودة زادأوكلمااااا حصاااالت المنشاااا ،السااااوقية للمنتجااااات
  .بالمنتجات المحلية

 وتناولات أجريت العديد من الدراسات السابقة علاى جمياع المتغيارات الفرعياة لمتغيار الميازة التنافساية،- 
بحياااث خصصااات هاااذه الدراساااة للمتغيااارات دور  لة والمواصااافات العالمياااة كمتغيااار مساااتقلمالجاااودة الشاااا

 .والميزة التنافسية مؤسسة المواصفات والمقاييس
 المستقل ) المواصفات والمقاييس ( متغيرالالدراسات التي تناولت 

 حيث األهداف:  من 
ونظاام إدارة الجاودة  ،مقادار تاأثير المواصافات العالمياةتوضيح  إلىالسابقة هدفت معظم الدراسات 

لااى ماادى أهميااة إزيااادة القاادرات التنافسااية وتحقيااق التميااز، والتعاارف فااي فااي حااال تطبيقهااا وااللتاازام بهااا 
والطلبات المتجددة فاي تماساك المؤسساة  ،خاصة في ظل التغيرات المتسارعةبو  التوصيف والمواصفات

 :مثال لياات مواجهتهااآالتي تواجه الميزة التنافسية و كافة توضيح العقبات  ىإلوهدفت أيضا  .واستمرارها
التاااااي توضاااااح  (2017ودراساااااة )جبااااور، (2019خااااارون،آودراساااااة ) عباااادهللا، و  (2020)الصاااااغير، دراسااااة

وكياف ياؤثر نظاام  ،التي تمر بهاا معظام المؤسساات االقتصااديةكافة  الظروف البيئية المعقدة والصعبة
توضااايح   لاااى، و المؤسسااة فاااي مثاال هاااذه الظااروففاااي نظااام إدارة الجاااودة الشاااملة تطبيااق المواصااافات و 

ثر تطبيق المواصفات العالمية أ برازإ إلىوهدفت أيضا  ،بالمواصفات العالمية التي تتعلقكافة المفاهيم 
دراساة . وكاذلك قوتهاا التنافسايةومقادار  ،أداء المؤسساات االقتصااديةفاي (  9001ISO للجاودة )كافاة 

فاي ترقياة صاادرات المواصافات مؤسسة الدور الذي تقوم به إلى التعرف التي هدفت  (2020،)إسماعيل
معرفاة مقادار خضاوع   لاىو  ،التاي تواجاه هاذه المؤسساةكافاة  معرفاة المعوقاات والمشااكل  لى، و السودان
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. ودراسااة ومقاادار مطابقتهااا للمواصاافات المحليااة والعالميااة ،الفحوصااات إلااىالمااراد تصااديرها كافااة الساالع 
لى مفاهيم إالتعرف  تدفالتي ه (2017دراسة) النقري،و  (2019بوشريبشة  )غريسي،( و2020)عائشة، 
، وما هي الطارق الميزة التنافسية فيتطبيق الجودة والمواصفات  تأثيرومعرفة مقدار  ،كافةدة إدارة الجو 

 ت، وهاادفهاوتحسااين لتطااوير جااودة  الخاادمات والمنتجااات واالرتقاااء بهااا اتباعهاااوالمتطلبااات التااي يجااب 
 (2017دراسااة )الحلبااي، . و إدارة الجااودة والمياازة التنافسااية تصااور يوضااح العالقااة بااينوضااع  إلااىأيضااا 

فاي  شاهادة الجاودة التاي تمنحهاا مؤسساة المواصافات والمقااييس الفلساطينية معرفاة دور إلىالتي هدفت 
شاااهادة  تااأثيرمعرفااة مقاادار  إلااىأيضااا  توهااادفوزيادتهااا، تحسااين القاادرات التنافسااية للمنتجااات المحليااة 

ذي تقاوم باه مؤسسااة لاى الادور الااإالتعارف و وزياادة قادراتها التنافسااية  ،فاي تعزياز جااودة المنتجاات الجاودة
( 2015ودراسااة ) حماازة، اإلنتاجيااة.مها للشاركات والقطاعااات المواصافات والمقاااييس والخاادمات التااي تقااد

 توضييييي  إلااااىوتهاااادف  ،المفاااااهيم التااااي تتعلااااق بالمواصاااافات الدوليااااة بنظااااام إدارة الجااااودة حتوضاااا يتاااال

العالمياة ألنظماة و  المحلياة تطبياق المواصافات فييوتيدعمها االقتصادية  المؤسسة تساعد التي األساليب
 ه؛وتحساااينأدائهاااا رفاااع مساااتوى   لاااىو  ،المؤسساااة ولويااااتأعلاااى رضاااا العميااال  لياااتم وضاااع ،دارة الجاااودةإ

 اتلمؤسساالتنافسااية ال القااوة فاايأثاار تطبيااق مبااادئ المواصاافات العالميااة توضاايح   لااىو  .حقيااق التمياازلت
 .هو براز االقتصادية 

 
  :فقد توافقت مع الدراسات السابقة في األهداف التالية ما هذه الدراسةأ

شاهادة  همياةأ و  ،المحلية وتحساين قادراتها التنافسايةمعرفة دور المواصفات والمقاييس في دعم المنتجات 
 .الممنوحة من مؤسسة المواصفات والمقاييس في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الغذائية الجودة

( ودراساة 2020)الصاغير دراساة  :ومنهاالدراسات السابقة  العديد من: وعينتها ةالدراسمجتمع  من حيث
 Mekimah)ودراسة (2019ودراسة )غريسي، بوشريبشة  ( 2020)عائشة، ( ودراسة 2020)إسماعيل،

, sayad , 2020 )    ن مجتماع الدراساة يتكاون مانأاتفقات علاى  (2017 محماد،)عبياد،  ودراساة 
شاااامل مجتمااااع الدراسااااة فقااااد  ( 2017، باسااااتثناء دراسااااة )الحلبااااي، نفسااااها فقااااط العاااااملين فااااي المؤسسااااة

ودراساة ، وعاددها خماس وعشارون مؤسساة ،الجاودةالتاي حصالت علاى شاهادة كافاة المؤسسات الغذائية 
(Abubakar, Mohammad, 2019  ) العدياد شامل مجتماع الدراساة حياث  (2017ودراساة )حسان

 . من الشركات
( ودراسااة )حساان 2017دراسااة )الحلبااي،  :ومنهااافقااد توافقاات مااع الدراسااات السااابقة  ،امااا الدراسااة الحاليااة

حيااث شاامل مجتمااع الدراسااة العديااد ماان  (  Abubakar, Mohammad, 2019ودراساة ) (2017
الدراساة هاذه فقاد تناولات  ،شامل مان حياث المجتماعأ، وكانات الدراساة الحالياة والعااملين فيهاا المؤسسات

الشاركات الغذائياة وبعاض  ،الجهة المانحة لشهادات الجودة والمتمثلة في مؤسسة المواصفات والمقاييس
 شهادات الجودةالحاصلة على 
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   2020)إساماعيل ،دراساة  :منهاا تشابهت هذه الدراسة مع العدياد مان الدراساات الساابقةمن حيث األداة: 
واختلفات مان حياث أن ، كاأداة للدراساةواساتخدامها االساتبانة  من حياث تبناي ( 2020ودراسة )عائشة ، 

  .االستبانة والمقابالت الشخصيةالسابقة استخدمت  اتالدراس
 حيث النتائج :من 

دراساة ( ، 2020، دراساة )عائشاة، (2020)إساماعيل،دراساة  :منهاا ،الساابقة الدراساات مان العدياد اتفقت
دراسااااة )حساااان  ، (2017( ، دراسااااة )الحلبااااي، 2019، دراسااااة )غريسااااي، بوشريبشااااة  )2019)جميلااااة، 

 المواصافات قوتطبيا ،الشااملة الجاودة باين كبيار ثارأو  عالقة وجود على( 2015(، دراسة ) حمزة،2017
 تعتباارالجاودة الشااملة  نأو  ،وزيااادة الحصاة الساوقية والصاادرات ،علاى الميازة التنافساية وزياادة المبيعاات

تطبيااق المواصاافات علااى المنتجااات  نأو وتطويرهااا،  التنافسااية المياازةالوسااائل المتبعااة لتحسااين  هاامأ ماان 
 الفنياة المواصافات تطبياق نأو  ،ومواكبة المواصافات الدولياة للمنتجاات ،المنافسة إلىالمحلية يرتقي بها 

 مان كال واتفقات. التنافساية الميازة مان تعازز التايفي الحصول علاى شاهادات الجاودة  اإيجابي ادور  يلعب
 (20016حسااين، )عباادهللا، دراساة ،(2016دراساة ) جعفاار ( 2020دراساة )الصااغير  :التاليااة الدراساات

ن ميازة أاإلنتاجية، و ض من التكاليف المواصفات الفنية ونظام إدارة الجودة الشاملة يخفن تطبيق على أ
إدارة الجاودة ن أو  ،تحسين الميزة التنافسية وزيادة الفرص التسويقيةفي التكلفة األقل تؤثر بشكل إيجابي 

التكاااليف اإلنتاجيااة وتخفااض ماان زيااد ماان قاادراتها اإلنتاجيااة تو  ،تطااوير القطاعااات اإلنتاجيااة تعماال علااى
ن أكماا تتفاق الدراساات علاى  .ردود المااليماوبالتاالي يزياد ال ؛وتحسن من القدرات التنافسية في األسواق

لديها قدرات كبيرة وعالية على تحسين الميزة التنافسية عن طريق خفض التكاليف  القطاعات الصناعية
 .وتقليل نسبة المعيب ،وتكاليف الصيانة ،اإلنتاجية

 
 الدراسات التي تناولت المتغير التابع ) الميزة التنافسية (

 األهدافمن حيث 
(، دراساااة 2019، دراساااة )أباااو ارجيلاااة (2019)البيطااااوي دراساااة  :منهاااا هااادفت معظااام الدراساااات الساااابقة

التاااي تاااؤثر كافاااة والمشااااكل توضااايح التحاااديات  إلاااى (20016حساااين، )عبااادهللا، (، دراساااة2018)الفاااالح 
الواقاااع الحاااالي  وتشاااخص ،المحلياااة الحصاااة الساااوقية للمنتجاااات فااايالميااازة التنافساااية و  فااايبشاااكل سااالبي 

المنتجااات  تواجااهالتااي كافااة لظااروف والتحااديات المحيطااة ل اواضااح اوتضااع تصااور  ،لقطاااع الصااناعات
وماا  ؟وماا هاو دور الحكوماات فاي مواجهاة هاذه التحاديات ؟القادرات اإلنتاجياة فايوكيف تاؤثر  ،المحلية

 .؟كيف تعمل على تحسين القوانين التي تدعم المنتج الوطنيو  ؟هي سبل حلها
 هللا، )عبااااااد(، ودراسااااااة 2019 ،)البيطاااااااوي  ، ودراسااااااة)2019)جميلااااااة، كمااااااا هاااااادفت كاااااال ماااااان دراسااااااة 

ثار الميازة التنافساية ومقادرتها علاى تحقياق أمعرفاة  إلاى( 2015، ودراساة )وهااب، سامية (20016حسين،
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توضايح   لاىو  ،زيادة الميزة التنافسية في القطاعات اإلنتاجية  لى، و تهاوزياد السوقيةوالحصص الفرص 
ن القطاعاااات وذلاااك أل ؟كياااف تحااادث التنمياااة المحلياااة مااان خاااالل ارتكازهاااا علاااى رفاااع القااادرات التنافساااية

 القطاعات التي تحدث التنمية المحلية.هم أ اإلنتاجية والصناعية من 
 معرفة دور مؤسسة المواصافات والمقااييس فاي تحساين الميازة التنافساية إلىتهدف ف ،اما الدراسة الحالية
 .للصناعات الغذائية

دراسااة (، 2019دراساة )البيطااوي  :منهاا اساتخدمت معظام الدراسااات مان حياث المجتماع وعينااة الدراساة:
علاى  البيانااتفاي جماع ( 2016 حساين، هللا، دراساة)عبد، (2018(، ودراساة )الفاالح 2019)أبو ارجيلة 

جاراء إوتام  ،ت الصاناعية للمنتجاات المحلياةآشملت العديد مان المؤسساات والمنشااحتمالية غير  عينات
قطاااع الصااناعات فااي صااة صختجااراء المقااابالت مااع الاادوائر الم و  ،مقااابالت مااع عينااة ماان المصاانعين

، وركازت تشخيص عمل القطاعات الصاناعية وحال المشااكل فيهاا إلىومع المصانع للوصول  ،المحلية
عدت مسبقا تناولت جمياع الحيثياات حاول أ على المقابالت والحوارات وكانت تدار بأسئلة  هذه الدراسات

لاااى المقاااابالت ماااع مساااؤولين مااان القطااااع الحكاااومي والخااااص وعلاااى البياناااات وع ،المحلياااة اتصاااناعال
ماااا بعاااض الدراساااات أ .وتجاااارب دول فاااي تنمياااة الصاااناعات الدوائياااة ،اإلحصاااائية مااان مركاااز اإلحصااااء

 اساااتبانة علاااى الدراساااة فقاااد اعتمااادت ) 2019ودراساااة )جميلاااة،  ، (2015، سااامية دراساااة )وهااااب :ومنهااا
 .المؤسسة طاراتإ على وزعت

(،  2015، سااامية )وهااااب :منهاااا الدراساااات الساااابقةبعاااض الدراساااة ماااع  هاااذه تشاااابهتمااان حياااث األداة: 
مااان حياااث أن  واختلفاااتواساااتخدام االساااتبانة كاااأداة للدراساااة،  مااان حياااث تبناااي ) 2019ودراساااة )جميلاااة، 

  .الشخصية توالحواراالدراسات السابقة استخدمت عدة أدوات من أدوات الدراسة، وهما المقابالت 
 من حيث النتائج

علاى  (2016جعفر  ودراسة )( 2016حسين، هللا، )عبدودراسة  ) 2019)جميلة، دراسة  :اتفقت كل من
اإلنتاجياة ن القطاعاات أ، و ن ميزة التكلفة األقل تؤثر بشكل إيجابي في زيادة فرص الشركات التسويقيةأ
وتزياد حصاتها  ،وتحسان مان الميازة التنافساية ،من قادراتها اإلنتاجياة خفضت التكاليف اإلنتاجية تزيدذا إ

 . السوقية
ن أعلى ( 2019دراسة )البيطاوي  ،(2018الفالح (، ودراسة )2019 دراسة )أبو ارجيلة :واتفقت كل من

فاااي محارباااة البضاااائع المهرباااة ياااؤثر و أسااان القاااوانين فاااي كاااان أغيااااب الااادعم الكاااافي مااان الدولاااة ساااواء 
 ،حركاة المعاابرفاي تحكام الجاناب اإلسارائيلي  إلاىهاذا باإلضاافة  .القدرات التنافسية للصناعات المحلية

وزيااادة البضاائع المهربااة  ،زياادة منافسااة المنتجاات المساتوردة إلااىياؤدي  اوهاذ ،ودخاول الماواد المسااتوردة
 ثرت سلبا على اإلنتاج.أمما  ؛والمخالفة للمواصفات

برزت األهمية االقتصادية لقطاع الصناعات المحلية من خاالل توضايح أنها أ :من نتائج هذه الدراسات
وتشاااجيع المنتجاااات المحلياااة ألهمياااة هاااذه  ،االساااتثمار فاااي القطااااع الصاااناعيأهمياااة اإلنتااااج وتشاااجيع 
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كماا  هاا،وتعزيز الصناعات في التنمية المحلية والتجارة الخارجياة، ودعام الميازة التنافساية لهاذه المنتجاات 
ن القطاعااات الصااناعية التااي تلتاازم بالمواصاافات الدوليااة تمتلااك قاادرات تنافسااية أأظهاارت نتااائج الدراسااة 

 .ة محليا ودولياكبير 
لتحقيااق  ؛التقيااد بالمواصاافات الفنيااة والمعااايير الدوليااةفااي االسااتمرار  توصااي معظاام الدراسااات بضاارورة 

 الجودة الشاملة في القطاعات اإلنتاجية وتحسين القدرات التنافسية للمؤسسة.
نهااااا تقااااوم علااااى توضاااايح دور مؤسسااااة إحيااااث  ،وتااااأتي هااااذه الدراسااااة لكااااي تسااااتكمل الدراسااااات السااااابقة

حياااث تتنااااول  ،فاااي فلساااطينالمواصااافات والمقااااييس فاااي تحساااين الميااازة التنافساااية للصاااناعات المحلياااة 
فاااي تطاااوير القطاعاااات  هااااومهام الفلساااطينية المواصااافات والمقااااييس مؤسساااةالدراساااة جمياااع مساااؤوليات 

 وتدعم تحسين الميزة التنافسية للمنتجات المحلية. ،واالرتقاء بجودة المنتجات المحلية ،اإلنتاجية
وقااد اسااتفاد الباحااث ماان الدراسااات السااابقة فااي بناااء اإلطااار النظااري للدراسااة الحاليااة، وتحديااد صااياغة 

مااان خاااالل اطالعاااه علاااى  ثاااراء الدراساااةإ، وهاااذا مكااان الباحاااث مااان المشاااكلة وتحدياااد أهااادافها وأهميتهاااا
 ستفادة ما يلي: أوجه اال همأ  الدراسات السابقة ومن

  .دراسة الحاليةللالجانب النظري ثراء إالدراسات السابقة في  الواردة فيكم المعلومات  أسهم -
الجاودة الشااملة  بأنظماةالمعلوماات الخاصاة  حادثإلاى أالتعارف  في الباحث الدراسات السابقة أفادت -

 يزو.همية الحصول على شهادة اآلأ و والمواصفات الفنية 
رق طاتياختيار دراسة جديادة تتنااول العدياد مان القضاايا التاي لام الباحث من الدراسات السابقة مكنت  -
 الدراسات السابقةالباحثون في ليها إ

 ن أالتااي يمكاان  والمتغياارات المناساابة المناساابج هتحديااد الماانفااي الباحااث الدراسااات السااابقة ساااعدت  -
 الدراسة. هذه لفي استكما يتم اتباعها

 السابقة. على عدد من المقاييس الواردة في بعض الدراساتاالطالع  -
 .كأداة لجمع البيانات الدراسات السابقة الباحث في تصميم االستبانةالعديد من  ساعدت كما   -

وماادى  ،وتوضاايح مجاااالت االتفاااق واالخااتالف مااع الدراسااة الحاليااة السااابقة،لدراسااات اوبعااد اسااتعراض 
 :في الشكل التالي الفجوة البحثيةالباحث وضح ي استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة،
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 في الدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحاليةالفجوة البحثية 

 (8جدول رقم)

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
تطرقت العديد من الدراسات 

 9001يزو نظام اآل إلىالسابقة 
تحسين في ثار تطبيقه آو 
وتحسين اإلنتاجية  ،جودةال

 .لتحقيق الميزة التنافسية

عدم وجود دراسات تتناول 
العديد من أنظمة الجودة التي 

قبل كافة تعالج مسببات الخطر 
 .وقوعها

 ختص بتطبيقت العديد من شهادات الجودة التي تناولت 
العوامل من  خلو الغذاءلضمان  ئيةسالمة الغذاالمعايير 

وهذا يضمن للمؤسسات كافة. مراض واأل المسببة للتلوث
، 22000 يزواآل :مثلتسويق أفضل األغذية الصحية 

يختص بتحديد مواطن  الذي    haccp كما تناولت نظام
الخطر خالل العمليات اإلنتاجية للمواد الغذائية عن 

لمنع وقوع أي ليات اإلنتاجية طريق المراقبة والتحكم باآل
 .وتفادي االخطار والمشاكل ،خلل

التي يمكن أظهرت الفوائد 
 9001يزو تحقيقها بتطبيق اآل

وكيف يحسن من جودة  
 ؟المنتجات

قلة الدراسات التي تتناول 
وع السالمة الغذائية بشكل موض

  .املش

التي يمكن اكتسابها  كافة تناولت الدراسة الحالية الفوائد
يزو اآل من خالل الحصول على مختلف شهادات الجودة

ونظام الهاسب  9000يزوواآل 22000يزو واآل 14001
 ةحافظلمواحصة سوقية الحصول على ومن هذه الفوائد 

ن ، ألعلى السالمة العامة وصحة العمالء والمواطنين
وصحية وخالية من  المنتجات تكون مطابقة للمواصفات

  .التلوث
 ركزت الدراسات السابقة على

ات اإلنتاجية في دور القطاع
الجودة الشاملة  تطبيق

الميزة  إلىللوصول والمواصفات 
 .التنافسية

لم تقم الدراسات السابقة بتناول 
العالقة بين دور القطاع العام 

 .ن المنتج المحلييفي تحس

مواصفات ال ةدور مؤسس برازإعلى عملت هذه الدراسة 
طريق ودورها في دعم المنتجات الوطنية عن  والمقاييس

بتحسين المنتجات والحصول على دعم المؤسسات 
 .شهادات الجودة

على الدراسات السابقة ركزت 
الشاملة جودة الالعالقة بين 

وبين زيادة القدرات  منتجاتلل
 .التنافسية

تشمل عدم وجود دراسات 
في التي تؤثر كافة العوامل 

 .تحسين جودة المنتجات

تناولت هذه الدراسة العديد من العوامل التي تزيد من 
المترولوجيا  علم التقييس :مثل والخدمات جودة المنتجات

المعايرة هو الحفاظ على كفاءة القياس و هداف أ ن من أل
والحفاظ على  تهاونزاهالمعامالت التجارية والصناعية 

كما تناولت الفحص  تهم،وصح سالمة المواطنين
 إلىباإلضافة  في رفع كفاءة المنتجات هثر أوالتفتيش و 

التعليمات الفنية اإللزامية التي تمكن القطاعات الصناعية 
 .ودةجمن الحصول على شهادات ال

اهتمت الدراسات السابقة 
 .بالتركيز على تحسين الجودة

دراسة تركز على عدم وجود 
دعم المؤسسات الحكومية 

ليات لدعم آعملت الدراسة الحالية على إيجاد حلول و 
كإعطاء المنتجات حق األفضلية في  ،المنتج الوطني
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 .العطاءات الحكومية .للمنتجات المحلية
تناولت الدراسات السابقة عينات 

المبحوثين في عشوائية من 
 .الشركات

 قلة الدراسات التي اشتملت على
عينات من أصحاب 

المتغير التابع االختصاص من 
  .والمستقل

فراد عينة الدراسة أالدراسة الحالية في حسن تنفيذ  تمتاز
ألنها اشتملت على األقسام اإلدارية  ؛لمجتمع الدراسة

خبراء التغذية والعاملين في  :ومن أهمهاكافة، واإلنتاجية 
شراف على مراقبة قسام الهندسة واإلأو  ،مختبرات الفحص

، وشملت مؤسسة ومعايرتهاالمعدات اإلنتاجية 
  .المصنعةالمواصفات والمقاييس والشركات 

 

 بالعالقة مع الدراسة الحالية ما الفجوة البحثية في الدراسات المحليةأ

 (9جدول رقم )

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات المحلية
تناولت العديد من الدراسات المحلية 
أهمية الحصول على شهادة الجودة 

 .لتحقيق الميزة التنافسية

لم تتناول الدراسات السابقة دور 
مؤسسة المواصفات والمقاييس في 

 وتحسينها. دعم المنتجات الوطنية

جمعت الدراسة الحالية بين دور 
مؤسسة المواصفات والمقاييس ودورها 

المواصفات والتعليمات تطبيق في 
اليات الحصول على شهادة آو  ،الفنية

ليات تحسين الميزة آو  ،الجودة
 .التنافسية للمنتجات الوطنية

تناولت بعض الدراسات األخرى أهمية 
وسبل تحقيق  ،تطوير جودة المنتجات

 .الميزة التنافسية

أهمية  تتناولعدم وجود دراسة 
ودورها في  التوصيف والتقييس

  .تحسين جودة المنتج

وضحت الدراسة الحالية أهمية 
وأنواع الشهادات   ،التوصيف والتقييس

الممنوحة من مؤسسة المواصفات 
وكيف تسهم في رفع جودة  ،والمقاييس

تدعم الميزة التنافسية المنتجات و 
لمنتجات الحاصلة على شهادة ل

 كافة؟. الجودة
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 الطريقة واإلجراءات  3.1
لتحقيق هدف هذه الدراسة المتمثل في معرفة دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية   

 ،ومجتمع الدراسة ،هذا الفصل منهجية الدراسة يصففي تحسين الميزة التنافسية للمنتج المحلي، 
ويتضمن  .ومقياس ثباتها ،وصدق أداة الدراسة ،كما يتضمن وصفا دقيقا ألداة الدراسة .وعينة الدراسة

 إلىوالمعالجة اإلحصائية التي استخدمها الباحث للوصول  ،ومتغيرات الدراسة ،سمات عينة الدراسة
 .وتحليلها استخالص نتائج الدراسة

 
 منهجية الدراسة 3.2

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للبيانات، وذلك لمالءمته لطبيعة هذه  اعتمد الباحث في هذه
لدراسات السابقة وتم عرض موجز ل ،(المفاهيمي)اإلطار  مراجعة أدبيات البحث تكما تم، الدراسة

تصميم مما ساعد في  ؛وتحديد متغيرات الدراسة ،سهمت في تعزيز فهم المشكلةأالتي ذات العالقة، 
ات التي تمثل عينة الدراسة االستبان استيفاء. بعد وفرضياتها وأسئلتها الدراسةغة مشكلة صياو  االستبانة

إلجراء  ؛(SPSS) ة للدراسات االجتماعيةاإلحصائي الرزمة استخدام برنامجب هاتم تفريغ من الميدان
 التحليل اإلحصائي والخروج بالنتائج.

 
 مجتمع الدراسة 3.3

المواصفات والمقاييس  مؤسسةالموظفين العاملين في جميع يتكون مجتمع الدراسة من 
لبان والمواد الغذائية ، وشركات الصناعات الغذائية التالية: شركة الجبريني لمنتجات األ ،الفلسطينية

شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة البينار للتجارة العامة، حيث بلع العدد الكلي للموظفين 
 .موظفًا من كال الجنسين 996مجتمعة  والعاملين في هذه المؤسسات

 
  عينة الدراسة: 3.4

 ، وغير المقيدةتم اختيار العينة الميسرة، وهي نوع من أنواع العينات غير االحتمالية
(Unrestricted Sampleهذ .) ا النوع من العينات يتيح للباحث جمع البيانات من أعضاء المجتمع

 ،لمشروعات البحوث المراحل االستكشافية الميسرة عادة خالل عينةتستخدم الو  .بسهولةالموجودين 
ساليب العينات غير أكثر من أوهي ،  وتعتبر أفضل طريقة لحصول الباحث على المعلومات األساسية

م اعتبار وفي هذه الدراسة ت .سهولة توافر العينةو  المنخفضةوتكلفتها  ،حتمالية شيوعًا بسبب سرعتهااال
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مجتمعًا واحدًا بسبب تشابه خصائصهم، المذكورة في مجتمع الدراسة العاملين في المؤسسات  جميع
، وقد بلع عدد من مجتمع الدراسة %38بنسبة بلغت حوالي عينة من المجتمع الكلي  تم سحبحيث 

موظفًا وموظفة من  370 ةاالستبانات التي جرى توزيعها بناء على حجم العينة التي تم سحبها البالغ
ن من عملية اإلدخال بسبب ياستبانة معبأة بالكامل، وتم استبعاد استبانت 368مجتمع الدراسة، وأعيدت 

ا، وستتم عملية التحليل لهذه البيانات عن طريق استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم معدم اكتماله
 (.SPSSاالجتماعية )

 أداة الدراسة:  3.5
، أداة الدراسة )االستبانة(تم االستعانة باألدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة عند تصميم 

الثاني  القسماألول من مجموعة من األسئلة الديموغرافية ذات العالقة، وفي  قسمهاالتي تكونت في 
  كما هي موضحة في االستبانة.عدة مجاالت تكونت من 

 .التنافسية للصناعات المحلية في فلسطين واقع القدرةالقسم الثالث: 
 .رضا المبحوثين عن الدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس: القسم الرابع

 .التزام الشركات والمصانع المحلية بتطبيق معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس :القسم الخامس

 

   :صدق أداة الدراسة 3.5.1
 وضعت ألجل بشكل فعال ماتقيس بحيث ، االستبانة ما وضعت لقياسهالصدق هو أن تقيس أسئلة 

للتحقق من صالحية الفقرات  ؛والخبرة االختصاصذوي ، وقد تم عرض أداة الدراسة على هأن تقيس
تم األخذ بمالحظاتهم من حيث حذف بعض المتغيرات والتركيز  قدو  ،موضوع الدراسة إلىوانتمائها 

صلة بموضوع سئلة و ضافة أسئلة أخرى ذات األتعديل بعض  إلىإضافة  ،خرآلعلى البعض ا
 الدراسة، ولفحص صدق أداة الدراسة تم إجراء اختبارين نورد نتائجهما فيما يلي:

 
  ثبات أداة الدراسة: 3.5.2
 هانفسعلى العينة )جمع البيانات( أن يعطي المقياس النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقه بالثبات ويقصد 

 الداخلي االتساقباستخدام طريقة معادلة  قياس ثبات مقياس هذه الدراسة، وقد تم هانفس في الظروفو 
تعتمد آلية و  ،SPSSباستخدام برنامج  وذلك ،(Cronbach's Alpha)ا باستخدام اختبار كرونباخ ألف

 امعامل تمييزه ضعيفيكون وحذف السؤال الذي  ،ب معامل التمييز لكل سؤالاحسهذا االختبار على 
 (:أ-10، وفيما يلي نتائج اختبار كرونباخ ألفا للمقياس كما يظهر في جدول رقم )اأو سالب

  



98 
 

 أ(: نتائج اختبار كرونباخ ألفا لفحص ثبات المقياس المستخدم في الدراسة-10جدول رقم )
النسبة  التكرار الحالة المجال المحور

 المئوية )%(
عدد 
 الفقرات

كرونباخ 

 ألفا

 0.939 16 94.6 348 متوفر والمقاييس الموا  ا  األول

 a 20 5.4مستثنى

 100.0 368 المجموا

 0.894 10 99.2 365 متوفر التو يف

 a 3 0.8مستثنى

 100.0 368 المجموا

منح الشهادا  و الما  
 الميابقة

 0.890 10 98.6 363 متوفر

 a 5 1.4مستثنى

 100.0 368 المجموا

 0.870 8 99.7 367 متوفر ال مص والت تيش

 a 1 0.3مستثنى

 100.0 368 المجموا

 0.911 9 99.5 366 متوفر القياس

 a 2 0.5مستثنى

 100.0 368 المجموا

 0.881 9 99.2 365 متوفر التعليما  ال نية

 a 3 0.8مستثنى

 100.0 368 المجموا

 0.971 62 91.6 337 متوفر الدرجة الكلية

 a 31 8.4مستثنى

 100.0 368 المجمو 
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 ب(: نتائج اختبار كرونباخ ألفا لفحص ثبات المقياس المستخدم في الدراسة-10جدول رقم )
النسبة المئوية  التكرار الحالة المحور

)%( 
عدد 
 الفقرات

 كرونباخ ألفا

 واقع القدرة التنافسية للصناعات الثاني
 المحلية في فلسطين

 0.768 7 100.0 368 متوفر

 a 0 0.0مستثنى

 100.0 368 المجموا

رضا المبحوثين عن الدور الذي تقوم  الثالث
 به مؤسسة المواصفات والمقاييس

 0.831 11 367 365 متوفر

 a 3 1مستثنى

 368 368 المجموا

التزام الشركات والمصانع المحلية  الرابع
بتطبيق معايير مؤسسة المواصفات 

 والمقاييس

 0.744 9 99.7 367 متوفر

 a 1 .3مستثنى

 100.0 368 المجموا

 
للمحور األول في ( Alphaأن قيمة معامل الثبات )أ( -10في جدول رقم )نالحظ من النتائج 

وهي قيمة مرتفعة جدًا، وتدل على درجة ثبات كبيرة جدًا لمقياس  0.971 مقياس الدراسة بلغت
وفي ظروف مشابهة فإن النتائج ستكون مطابقة نفسها، لعينة لالدراسة، حيث لو تم جمع البيانات 

ن قيمة معامل الثبات كانت مرتفعة أيضًا لكافة مجاالت المقياس الستة إ%، كما 97بنسبة تقارب 
واتساق مرتفع بين  ،%، وتدل على ثبات كبير للمحور األول87تجاوزت ال التي  ،المذكورة سابقاً 

 .فقرات المقياس المستخدم في االستبانة )أداة جمع البيانات(
ع( بب( أن قيم معامل الثبات للمحاور )الثاني والثالث والرا-10كما أظهرت النتائج في جدول )

د ثبات كبير للمحاور المذكورة، واتساق %، مما يدل على وجو 70أيضًا مرتفعة، وقد تجاوزت ال 
 مرتفع بين فقراتها.

 
 االتساق الداخلي ألداة الدراسة: 3.5.3

ودرجات أسئلة  ،االتساق الداخلي ألسئلة االستبانة هو قوة االرتباط بين درجات كل محور
أي  ،االستبانة الكلية، والصدق ببساطة هو أن تقيس أسئلة االستبانة أو االختبار ما وضعت لقياسه

وإليجاد صدق االتساق للفقرات نحسب معامالت االرتباط  .يقيس فعاًل الوظيفة التي يفترض أنه يقيسها
لمحاور  ( نتائج ارتباط بيرسون 11ويظهر جدول رقم ) ،بين معدل كل مجال والمعدل الكلي للفقرات

 مقياس الدراسة:
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 االتساق الداخلي بين فقرات االستبانة(: نتائج اختبار ارتباط بيرسون لفحص صدق 11جدول رقم )
 الدرجة الكلية للمقياسي االحصائية  

الموا  ا  والمقاييس )أهداف 
 الموسسة(

 **0.857 معامل بيرسون 

 0.000 مستوى الداللة )من الطرفين(

 368 عدد االستبانات

 **0.863 معامل بيرسون  التو يف

 0.000 مستوى الداللة )من الطرفين(

 368 االستباناتعدد 

منح شهادة )الجودة، المالل، ميثاق 
زي  الزيتوا، ميثاق جودة العسل( 

 و الما  الميابقة

 **0.803 معامل بيرسون 

 0.000 مستوى الداللة )من الطرفين(

 368 عدد االستبانات

 **0.803 معامل بيرسون  ال مص والت تيش

 0.000 مستوى الداللة )من الطرفين(

 368 االستباناتعدد 

 **0.823 معامل بيرسون  القياس

 0.000 مستوى الداللة )من الطرفين(

 368 عدد االستبانات

 **0.819 معامل بيرسون  التعليما  ال نية

 0.000 مستوى الداللة )من الطرفين(

 366 عدد االستبانات

 )من الطرفين(. 0.01االرتباط دال عند مستوى **. 

 
لكل المجاالت الستة بالعالقة مع معامالت االرتباط ( أن 11في جدول رقم ) أظهرت النتائج

لكل منها وهي أقل  0.00الدرجة الكلية لمقياس الدراسة دالة إحصائيًا حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 
∝من مستوى الثقة المفترض )

2
≤ كما بلغت قيمة معامالت االرتباط قيمة مرتفعة ( من الطرفين، 0.01

، بالعالقة مع الدرجة الكلية لمقياس الدراسة كافة % لمجاالت الدراسة80تجاوزت ال وموجبة، فقد 
 .هاوثبات وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق فقرات االستبانة
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 :سمات عينة الدراسة  3.6
 ،وفقًا لتوزيعاتهم حسب المتغيرات النوعية في االستبانةتم رصد توزيعات أفراد عينة الدراسة 

)الجنس، العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(، وقد جاءت النتائج كما  :وهي
 يلي:

 
 المتغيرات الديموغرافية(: التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب 12جدول )

 )%(نسبة لا العدد الفئة المتغير
 60.6 223 ذكر الجنس

 39.4 145 أنثى

 100.0 368 المجموا

 36.1 133 30أقل من  الفئة العمرية

 42.4 156 (40 - 30من )

 21.5 79 (40من  )أكثر

 100.0 368 المجموا

 37.8 139 سنوات فأقل 5 سنوات الخبرة

 34.5 127 سنوات 10أقل من  إلى 5من 

 27.7 102 سنوات 10أكثر من 

 100.0 368 المجموا

 15.2 56 متوسطدبلوم  المؤهل العملي

 72.6 267 بكالوريوس

 12.2 45 ماجستير فأعلى

 100.0 368 المجموا

 1.6 6 مدير عام المسمى الوظيفي

 14.9 55 مدير

 5.4 20 نائب مدير

 18.5 68 رئيس قسم

 59.5 219 موظف عادي

 100.0 368 المجموا

 
وبلغت  ،النتائج أن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة هم من الموظفين الذكوريتبين من 

ولعل ذلك يعكس التوزيع الطبيعي لعدد %، 39فيما كانت نسبة الموظفات اإلناث حوالي  ،%61حوالي 
ها سابقًا، كما يلإالذكور مقابل اإلناث في المؤسسات المشمولة في عينة الدراسة التي تم التطرق 

  (.13ضح من الشكل رقم )يت
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% هي من  61ن النسبة األعلى من الموظفين في عينة الدراسة التي بلغت أويرى الباحث ب
ن نسبة كبيرة أل ؛% هي نتيجة طبيعية 39ناث التي بلغت مقارنة مع نسبة الموظفات من اإل ،الذكور

في المستودعات للقيام بعمليات و أ ،و موزعينأما سائقين إ ،عمال الميدانيةمن الموظفين يمارسون األ
 .خرى عمال المكتبية واإلدارية األاأل إلىباإلضافة ، ل والتحميل والتفريعقالتخزين والترتيب وللن

 

 
 (: التوزيع النسبي للمبحوثين حسب متغير الجنس13شكل رقم )

 
العمرية كما يالحظ من النتائج أن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة يتركزون في الفئة 

أقل ، تلتها الفئة العمرية )%42بنسبة بلغت حوالي  ،( سنة من إجمالي أفراد عينة الدراسة40- 30من )
 ،(40من  )أكثر، فيما جاءت في المرتبة األخيرة الفئة العمرية %36بنسبة بلغت حوالي سنة، ( 30من 

أن غالبية أفراد العينة يتركزون في الفترة العمرية التي تقل  إلى، مما يشير %22حوالي بنسبة بلغت 
 (.14عامًا، أي من فئة الشباب، كما يظهر في الشكل رقم ) 40عن 

 
 (: التوزيع النسبي للمبحوثين حسب متغير الفئة العمرية14شكل رقم )

 

61%

39%

ذكر أنثى

36%

42%

22%

30أقل من  (40-30)من  (40أكثر من )
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النسبة األقل من ن إحيث  ،ن نسبة توزيع الفئات العمرية كانت نتيجة طبيعيةأ ،ويرى الباحث
وهم من أوائل  %،22ن عاما بنسبة بلغت يالفئات العمرية تركزت في الفئة العمرية األكثر من أربع

ما أ عددا،قل لذلك هم الفئة األكبر عمرا واأل ؛ينهم من بداية تأسيس الشركاتيالموظفين الذين تم تع
 (.40 – 30)ن فراد العينة فقد تركزت في الفئة العمرية مأعلى من النسبة األ

من فئة الشباب الذين يمتلكون قدرات وطاقات عالية للقيام  طبيعية؛ ألنهاوهذه النسبة 
لتحقيق المزيد من التقدم في مجال العمل،  ؛نفسهمأوهم الفئة األكثر حرصا على تطوير  ،بمهامهم

وتحميل، من نقل وتوزيع كافة عمال الميدانية ، الذين يقومون باأل30وتليها الفئة العمرية األقل من 
 لذلك يشكلون نسبة كبيرة أيضا من عينة الدراسة. للمبيعات؛ومندوبين  المستودعات، و دارة

فأقل( وبلغت  سنوات 5كما يظهر أن غالبية أفراد عينة الدراسة ضمن فئة سنوات الخبرة )
( 10أقل من  إلى 5ة )%، فيما جاء في المرتبة الثانية من هم ضمن فئة سنوات الخبر 38نسبتهم حوالي 

%، وفي المرتبة األخيرة أفراد عينة الدراسة ضمن فئة سنوات الخبرة 35سنوات بنسبة بلغت حوالي 
 (.15%، كما يظهر في الشكل رقم )28وبلغت نسبتهم حوالي  ،( سنوات10)أكثر من 

 
 (: التوزيع النسبي للمبحوثين حسب متغير سنوات الخبرة15شكل رقم )

 
سنوات  5فراد عينة الدراسة ضمن فئة سنوات الخبرة من )أنتيجة تركيز غالبية  ،الباحثويفسر 

سنوات  10% مقارنة بالفئة العمرية األكثر من  38وكانت نسبتهم األعلى نسبة حيث بلغت  ،قل(أف
 ن الموظفين الذين يمتلكون األكثر خبرة قادرينأيفسر الباحث هذا الفرق ب .%27.7حيث بلغت نسبتهم 

وهذه النسبة الفعلية التي تحتاجها  كافة،في باقي األقسام وتوجيهم و دارة الموظفين  ،على السيطرة
ما النسبة أذا زادت النسبة كان لها تأثير عكسي على الشركات بسبب ارتفاع رواتبهم، و  الشركات و 

ل الشركات دائما لذلك تعم ؛األعلى فمعظمهم من الخريجين الجدد الذين يمتلكون خبرات علمية جديدة
 لتطوير العمل. ةدياستقطاب الكفاءات الجدعلى 
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أن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة من حملة درجة البكالوريوس  ،ويظهر من النتائج كذلك
، وفي %15، فيما جاء حملة الدبلوم المتوسط في المرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي %73بنسبة بلغت حوالي 

( التوزيع النسبي 16، ويظهر الشكل رقم )%12المرتبة األخيرة حل حملة الماجستير فأعلى بنسبة بلغت حوالي 
  ألفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي.

الباحث كون النسبة األكبر من عينة الدراسة هي من حملة درجة البكالوريوس حيث بلغت  وويعز 
مكانياتهم العلمية إاستقطاب الكفاءات العلمية الذين يمكن استثمار  إلىتسعى ن الشركات أ إلى% ، 73نسبتها 

 .في تطوير العمليات اإلنتاجية واإلدارية لهذه الشركات

 
 (: التوزيع النسبي للمبحوثين حسب متغير المؤهل العلمي16شكل رقم )

 
تظهر النتائج أن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة كانوا من فئة )موظف عادي( كما 

%، وجاء في المرتبة الثانية األفراد ضمن الفئة )رئيس قسم( بنسبة بلغت حوالي 60وبلغت حوالي 
%، وفي المرتبة 15%، وفي المرتبة الثالثة جاء األفراد من الفئة )مدير( وبلغت نسبتهم حوالي 19
%، وفي المرتبة األخيرة جاء الموظفون من 5ابعة األفراد من فئة )نائب مدير( بنسية بلغت حوالي الر 

 .(17رقم )%، كما يظهر من الشكل البياني 2فئة )مدير عام( بنسبة بلغت حوالي 

 
 (: التوزيع النسبي للمبحوثين حسب متغير المسمى الوظيفي17شكل رقم )
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النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة كانوا من فئة )موظف عادي( وبلغت  نأويرى الباحث ب
شكل تن الوضع الطبيعي للهيكلية يكون على شكل هرم، حيث نتيجة طبيعية أل هذهو %، 60حوالي 

وهم الفئة األكبر الذين يتولون معظم المهام اإلدارية والميدانية  ،نسبة الموظفين العاديين قاعدة الهرم
األقل. وجاءت لذلك كانت النسبة  ،وكلما ارتفع الهرم كبر المسمى الوظيفي وقل العدد ،في الشركات

 %. 2في المرتبة األخيرة فئة مدير عام بنسبة بلغت حوالي 
 

 متغيرات الدراسة: 3.7
الجنس، سنوات الخبرة، : الديموغرافية وهيمتغيرات من المجموعة اشتملت الدراسة على 

 المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي. 
، وقد تم قياسه من خالل أداة الدراسة دور مؤسسة المواصفات والمقاييس تمثل فيالمتغير المستقل: 

المواصفات والمقاييس من خالل المحور األول، الذي يتكون من ستة مجاالت هي: 
منح شهادة )الجودة، الحالل، ميثاق زيت الزيتون، ، سسة(، التوصيف)أهداف المؤ 

 الفحص والتفتيش، القياس، التعليمات الفنية.، ميثاق جودة العسل(
، وقد تم قياسه من خالل التنافسية  الميزةتحسين  تمثل في المتغير التابع: للمنتج المحلي  الفلسطيني 

 الدراسة كما يلي:المحاور الثاني والثالث والرابع في أداة 
 .واقع القدرة التنافسية للصناعات المحلية في فلسطين :المحور الثاني

رضا المبحوثين عن الدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات  :المحور الثالث
 .والمقاييس

التزام الشركات والمصانع المحلية بتطبيق معايير مؤسسة  :المحور الرابع
 .المواصفات والمقاييس
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 متغيرات الدراسة( 18الشكل رقم)
 

 المعالجات اإلحصائية  3.8
الحاسوب، باستخدام برنامج الرزمة  إلىبعد عملية جمع البيانات، تم ترميز االستبانات و دخالها 

واإلجابة عن أسئلة ، لمعالجة البيانات، واستخراج النتائج SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 الدراسة، واختبار فرضياتها، حيث تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لتحقيق أهداف الدراسة:

 ( معامل كرونباخ ألفاCronbach's Alpha ).لقياس درجة ثبات مقياس الدراسة 
 ( معامل بيرسون لالرتباطPearson Correlation لقياس درجة صدق االتساق الداخلي في )

 مقياس الدراسة.
 ( التكرارات والنسب المئويةFrequencies and Percentages للتعرف على توزيعات عينة )

 الدراسة.
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةDescriptive Statistics لإلجابة عن أسئلة )
 الدراسة.

 ( اختبار تي للعينات المستقلةIndependent Sample T-test الختبار داللة الفروق بين )
 أفراد عينة الدراسة التي تعزى للمتغيرات التي تحتوي على مجموعتين مستقتلين.

 تحليل التباين األحادي اختبار (One-way ANOVA الختبار داللة ) فروق المتوسطات بين
 أفراد عينة الدراسة التي تعزى للمتغيرات التي تحتوي ثالثة مجموعات فأعلى.

 ( اختبار بيرسونPearson Correlation لالرتباط لقياس مدى العالقة بين بعض المتغيرات )
 كما هو مذكور في فرضيات الدراسة.

 
" عدديتم استخدام مقياس " ،على فقرات الدراسةالدراسة ولقياس استجابات أفراد عينة 

(Nominal Scale)،  التالي:( 13رقم )وذلك كما هو مبين في جدول 
 ((Nominal Scale المستخدم في الدراسة مقياس الخماسيالدرجة (: 13جدول رقم )

 بدرجة معدومة بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبير جدا   االستجابة
 1 2 3 4 5 )الوزن( الدرجة

 
 ولتحديد درجة الموافقة )مقياس التصحيح( تم تحديد خمسة مستويات كما يلي:

 (: مستويات مقياس التصحيح لمقياس الدراسة14جدول رقم )
 درجةال نسبةال التقييمخيار  فئة الوسط الحسابي*

 منخفضة جداً  %36.0 -% 20.0 بدرجة معدومة 1.8 – 1
 منخفضة %52.2 -% 36.1 بدرجة ضعيفة 2.61 – 1.81
 متوسطة %68.4 -% 52.3 بدرجة متوسطة 3.42 – 2.62
 مرتفعة %84.6 -% 68.5 بدرجة كبيرة 4.23 – 3.43
 مرتفعة جداً  %100 -% 84.7 بدرجة كبير جداً  5 – 4.24

، والستخراج طول فئة المتوسط تمت 4=  1 - 5الفئة الدنيا =  –* تم استخراجها باستخدام المدى لخيارات المقياس وهو الفئة العليا للمقياس 
 ، وهي طول فئة الوسط الحسابي.0.8=  5÷  4قسمة المدى على الفئة العليا للمقياس أي 
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 الفصل الرابع

 ومناقشتها نتائج الدراسة

 تمهيد 4.1

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة 4.2

 اختبار الفرضيات 4.3

 اختبار الفرضية الرئيسة 4.3.1     

 اختبار الفرضيات الفرعية 4.3.2     
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 الفصل الرابع
 ومناقشتها نتائج الدراسة

 

 تمهيد 4.1
 إلى لتعرف ا إلى هدفت الدراسة التيتوصلت إليها يتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي 

 ةللمنتج المحلي )دراسالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية دور مؤسسة المواصفات والمقاييس
ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبانة والتأكد من صدقها،  تطبيقية على الصناعات الغذائية(،

 البيانات التي تحتويها و دخال االستبانات تم ترميز عملية جمع البيانات،القيام بومعامل ثباتها، وبعد 
ة عالجلم SPSS)برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )، في حين تم استخدام لحاسوب إلى

 .نتائجعرضًا لهذه ال، وفيما يلي البيانات، واستخراج النتائج
 

 ةالنتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراس 4.2
في هذا القسم سوف تتم اإلجابة عن أسئلة الدراسة كما أظهرت نتائج تحليل البيانات، ولتحقيق 

هذا الهدف فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 
أسئلة  نعاالنطباق لفقرات أداة الدراسة حسب محاور الدراسة، وفيما يلي عرضًا لتحليل اإلجابة 

 الدراسة:

 تحسين الميزة التنافسيةطينية في لسدور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفما التساؤل الرئيس: 
 للصناعات المحلية؟

 تحسين الميزة التنافسيةطينية في لسدور مؤسسة المواصفات والمقاييس الف للتعرف على
والنسب ودرجة االنطباق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  للصناعات المحلية

مجاالت مقياس الدراسة الستة التي تجيب عن التساؤل الرئيس لكل عبارة من عبارات والترتيب 
 :يليكما وجاءت النتائج ، للدراسة

 مجال المواصفات والمقاييس )أهداف المؤسسة( .1
 المبحوثينالستجابات  التطبيق(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 15جدول رقم )

 مجال المواصفات والمقاييس على
الوسط  العدد العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 نسبة
 التطبيق

درجة 
 التطبيق

 مرتفعة  %84.5 0.77 4.22 368 .تطوير مواصفات الصناعات المحلية 1
 مرتفعة %80.4 0.95 4.02 365 توفير الحماية للمستهلك بتطبيق المعايير الصحية. 2
 مرتفعة %79.6 0.84 3.98 368 .دعم المنتج الوطني 3
 مرتفعة %78.6 0.87 3.93 368 .تحسين الميزة التنافسية للمنتج الوطني 4
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الوسط  العدد العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 نسبة
 التطبيق

درجة 
 التطبيق

 مرتفعة %75.3 0.87 3.77 367 .اإلسهام في التنمية االقتصادية 5
تقييم دوري للمواصفات والمقاييس من أجل تطويرها بما  6

 يتناسب مع المستجدات ذات العالقة.
 مرتفعة 74.7% 0.96 3.74 367

 مرتفعة %73.6 0.95 3.68 366 زيادة الحصة السوقية من المنتجات المحلية. 7
 مرتفعة %73.3 0.95 3.66 367 نشر الوعي لدى قطاع األعمال والمستثمرين. 8
توفير الحماية االقتصادية للمصانع الغذائية من  9

 المنافسة األجنبية وخاصة اإلسرائيلية.
 مرتفعة 72.6% 1.00 3.63 368

حماية الملكية الفكرية الخاصة بالعالمة التجارية  10
 التقليد. ومحاربة

 مرتفعة 72.4% 0.98 3.62 367

 مرتفعة %71.4 0.93 3.57 367 اإلسهام في حماية البيئة المحلية. 11
تنفيذ خطة التنمية بالعناقيد المعتمدة من الحكومة  12

 الفلسطينية الحالية.
 مرتفعة 71.1% 0.97 3.55 363

 مرتفعة %70.8 1.05 3.54 365 تشجيع االبتكار. 13
 مرتفعة %69.6 1.10 3.48 366 .مسابقات دورية للجودة والتميز تنظيم 14
تنظيم األسواق من خالل مكافحة التهريب، و غراق  15

األسواق بالسلع ذات الجودة الرديئة والمنخفضة 
 األسعار.

 متوسطة 68.4% 1.06 3.42 367

 متوسطة %68.0 1.04 3.40 368 مقاضاة المخالفين لتشريعات المؤسسة وقوانينها. 16
 مرتفعة %74.0 0.69 3.70 368 الدرجة الكلية

 
( أن الدرجة الكلية لمجال المواصفات والمقاييس بلغت حوالي 15بينت النتائج في جدول رقم )

مما يعني أن المبحوثين يرون أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تطبق معايير المواصفات  ؛74%
تحسين الميزة في )أهداف المؤسسة( بدرجة مرتفعة األمر الذي يلعب دورًا كبيرًا و جراءاتها والمقاييس 

تطوير التي تنص على: ) 1وكانت أعلى درجة هي للعبارة رقم  .للصناعات المحلية التنافسية
وهو األعلى بين  4.22%، ومتوسط حسابي 85( بنسبة بلغت حوالي مواصفات الصناعات المحلية

توفير الحماية للمستهلك بتطبيق التي تنص على ) 2وجاءت العبارة رقم  المتوسطات لهذا المجال،
 .4.02%، ووسط حسابي بلع 80( في المرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي المعايير الصحية

مقاضاة المخالفين لتشريعات التي تنص على: ) 16من جهة أخرى حصلت العبارة رقم 
%، ووسط 68( على أقل درجة من وجهة نظر المبحوثين بنسبة بلغت حوالي لمؤسسة وقوانينهاا

وهو أقل متوسط حسابي ضمن العبارات في مجال المواصفات والمقاييس، تلتها العبارة  3.40حسابي 
تنظيم األسواق من خالل مكافحة التهريب، و غراق األسواق بالسلع ذات )التي تنص على:  15رقم 

 .3.42% ووسط حسابي 68.4( بنسبة بلغت الجودة الرديئة والمنخفضة األسعار
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على المتوسطات الحسابية قد أ ن الفقرات التي حصلت على أنتائج الجدول أعاله ب يفسر الباحث
فحصلت الفقرة األولى التي تنص على "تطوير مواصفات  ،جسدت في الفقرات الخمس األولى

بسبب تطوير مؤسسة المواصفات والمقاييس  ؛نسبة وسط حسابي علىأ الصناعات المحلية" على 
الفقرة الثانية التي تنص على  وهذا يعمل على تحقيقمواصفات الصناعات المحلية للمواد الغذائية، 

ألنه بتطبيق المواصفة الدقيقة في مكونات  ؛"توفير الحماية للمستهلك بتطبيق المعايير الصحية"
وبذلك توفر الحماية للمستهلك بتطبيق المعايير  ،لسالمة الغذائية للمستهلكالمنتجات الغذائية تضمن ا

ألنه سيكون نتيجة تطبيق المواصفات والمعايير الصحية على  ؛الصحية، وتليها "دعم المنتج الوطني"
دعم للمنتجات بتحسين نوعيتها وجودتها، وتليها "تحسين الميزة التنافسية للمنتج  ،المنتجات الغذائية

ن الميزة التنافسية تعتمد كليًا على المواصفة الجيدة للمنتجات الغذائية ومدى تطبيقها أل ؛وطني"ال
خر آويحسن من الميزة التنافسية لهذه المنتجات و  ،دعم هذه المنتجات إلىللمعايير الصحية للوصول 

ية" التي هي على المتوسطات الحسابية هي فقرة "االسهام في التنمية االقتصادأ الفقرات من ضمن 
حصيلة لكل الفقرات السابقة من تطبيق المواصفات والمعايير الدقيقة التي تحمي المنتج الوطني وتزيد 

( التي تشير 2015، سمية دراسة )وهاب :من قدراته التنافسية. وهذا ما أكدته الدراسات السابقة مثل
 التنمية المحلية. إلىن تعزيز القدرات التنافسية يؤدي أ إلى

 
 مجال التوصيف .2

 المبحوثينالستجابات  تطبيقال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 16جدول رقم )
 مجال التوصيف على

الوسط  العدد العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  النسبة
 االنطباق

 مرتفعة جداً  %86.8 0.75 4.34 368 تحسين جودة المنتجات الوطنية. 1
 مرتفعة %81.4 0.97 4.07 368 تحافظ على السالمة الغذائية. 2
 مرتفعة %80.9 0.90 4.04 367 تحسين سمعة الشركات الغذائية المحلية. 3
 مرتفعة %80.3 0.86 4.02 368 زيادة ثقة العمالء بجودة المنتج الوطني. 4
 مرتفعة %79.7 0.87 3.99 367 رفع كفاءة الشركات الغذائية المحلية.  5
 مرتفعة %79.1 0.85 3.96 368 تحسين الميزة التنافسية للمنتج الوطني بضبط المعيارية. 6
 مرتفعة %76.7 0.94 3.83 368 زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية. 7
 مرتفعة %76.4 0.87 3.82 368 زيادة اإلنتاج لتلبية رغبات المستهلكين. 8
 مرتفعة %73.8 0.98 3.69 367 نسبة صادرات المنتجات الوطنية.الزيادة في  9
 مرتفعة %71.2 0.95 3.56 368 تخفيض تكلفة المنتجات الوطنية. 10

 مرتفعة %78.6 0.64 3.93 368 الدرجة الكلية
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% 79( أن الدرجة الكلية لمجال التوصيف بلغت حوالي 16أظهرت النتائج في جدول رقم )
تعمل على تطبيق إجراءات مؤسسة المواصفات والمقاييس أن المبحوثين يرون أن  إلىوهي تؤشر 

وكانت  ،للصناعات المحلية تحسين الميزة التنافسيةفي مما كان له دور  ؛التوصيف بدرجة مرتفعة
( بنسبة بلغت حوالي تحسين جودة المنتجات الوطنيةالتي تنص على: ) 1أعلى درجة هي للعبارة رقم 

التي  2وجاءت العبارة رقم  وهو األعلى بين المتوسطات لهذا المجال، 4.34ط حسابي %، ومتوس87
%، ووسط حسابي 81( في المرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي تحافظ على السالمة الغذائيةتنص على )

 .4.07بلع 
 

( تخفيض تكلفة المنتجات الوطنيةالتي تنص على: ) 10من جهة ثانية حصلت العبارة رقم 
وهو أقل متوسط حسابي ضمن  3.56%، ووسط حسابي 71على أقل درجة بنسبة بلغت حوالي 

الزيادة في نسبة صادرات التي تنص على: ) 9العبارات في مجال التوصيف، تلتها العبارة رقم 
  .3.69% ووسط حسابي 74( بنسبة بلغت حوالي المنتجات الوطنية
أن ثقة المبحوثين المرتفعة في دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في تطبيق  ،ويرى الباحث

جراء إاإلجراءات المتبعة من قبل المواصفات والمقاييس في جميع إجراءات التوصيف تدل على نجاح 
بالنتيجة التي حققتها نتيجة تطبيق وقناعتها عمليات التوصيف، كما تدل على رضا المؤسسات 

مما كان له دور في تحسين الميزة التنافسية للمنتجات المحلية،  ؛تجات الغذائيةالتوصيف على المن
أن تطبيق المواصفات  إلىظهرت النتائج درجات عالية جدًا حول آراء المبحوثين التي تشير أحيث 

والمقاييس إلجراءات التوصيف  تعمل على تحسين جودة المنتجات الوطنية، وهذا ما تؤكده نتائج 
دواتها أبتجنيد كل وسائلها و تقوم المؤسسة االقتصادية  نأ( التي تنص على 2020ئشة، دراسة )عا

تعمل على جودة المنتجات والخدمات المقدمة ن أل ؛جاتها وخدماتهاتجل تحسين منأومواردها من 
راء آ. ويليها في المرتبة الثانية الفقرة التي حصلت على نسبة مرتفعة من تحقيق رضا العمالء

 اوهذ ،المبحوثين بأن تطبيق إجراءات التوصيف يعمل على المحافظة على السالمة الغذائية للمنتجات
 يدل على أن الشركات استطاعت أن تزيد من جودة منتجاتها بشكل كبير نتيجة االلتزام بالتوصيف.

 
 
 
 
 
 



113 
 

 منح الشهادات وعالمات المطابقةمجال  .3
 المبحوثينالستجابات  التطبيق(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 17جدول رقم )

 منح الشهادا  و الما  الميابقةمجال  على
الوسط  العدد العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة  النسبة
 االنطباق

 مرتفعة جداً  %85.7 0.77 4.28 368 رفع ثقة المستهلكين في المنتجات الوطنية. 1
 مرتفعة %83.2 0.74 4.16 368 تحسين جودة المنتج الوطني. 2
 مرتفعة %81.0 0.82 4.05 368 زيادة رضا العمالء بالمنتج الوطني. 3
 مرتفعة %81.0 0.80 4.05 368 تحسين سمعة الشركات الغذائية. 4
 مرتفعة %80.4 0.78 4.02 366 تحسين الميزة التنافسية للمنتج الوطني. 5
 مرتفعة %79.8 0.89 3.99 366 إعطاء أفضلية للمنتج الوطني في األسواق المحلية. 6
 مرتفعة %78.3 0.71 3.92 368 زيادة الطلب على المنتجات الوطنية. 7
 مرتفعة %77.3 0.87 3.86 368 زيادة نسبة صادرات المنتجات الوطنية. 8
 مرتفعة %76.6 0.84 3.83 368 الوطنية.زيادة الحصة السوقية للمنتجات  9
 مرتفعة %72.4 0.91 3.62 367 خفض التكاليف اإلنتاجية. 10

 مرتفعة %79.5 0.58 3.98 368 الدرجة الكلية
 

أن الدرجة الكلية لمجال منح الشهادات وعالمات  إلى( 17أشارت النتائج في جدول رقم )
درجة مرتفعة لتقييم المبحوثين لدور إجراءات منح  إلىوهي تؤشر  ،%80المطابقة بلغت حوالي 

تحسين الميزة  في تعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس على تطبيقهاالشهادات وعالمات المطابقة التي 
رفع ثقة التي تنص على: ) 1وكانت أعلى درجة هي للعبارة رقم  ،للصناعات المحلية التنافسية

وهو األعلى بين  4.28%، ومتوسط حسابي 86( بنسبة بلغت حوالي المستهلكين في المنتجات الوطنية
( في تحسين جودة المنتج الوطنيالتي تنص على ) 2وجاءت العبارة رقم  المتوسطات لهذا المجال،

 .4.16%، ووسط حسابي بلع 83المرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي 
( على أقل درجة بنسبة اجيةخفض التكاليف اإلنتالتي تنص على: ) 10وحصلت العبارة رقم 

وهو أقل متوسط حسابي ضمن العبارات في مجال منح  3.62%، ووسط حسابي 72بلغت حوالي 
زيادة الحصة السوقية للمنتجات التي تنص على: ) 9الشهادات وعالمات المطابقة، تلتها العبارة رقم 

  .3.83% ووسط حسابي 77( بنسبة بلغت حوالي الوطنية
آلراء المبحوثين حول دور منح شهادة الجودة والمطابقة في  ةهذه النتيجة المرتفعويفسر الباحث 

كانت نتيجة تمكن الشركات فعليا  من تحسين جودة  ،رفع ثقة المستهلكين في المنتجات الوطنية
منتجاتها بعد منحها شهادة الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس والتزامها بتطبيق التعليمات 

، وكان نتيجة الوعي بأهمية شهادات الجودة في كافة التوصيف على منتجاتها الغذائية و جراءات
، وألنها تمنح نتيجة تطبيق المواصفات المحلية والعالمية التي وتطويرها تحسين المنتجات المحلية
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 هليإشارت أوهذا ما وسالمتها، قرتها مؤسسة المواصفات والمقاييس لتحقيق جودة المنتجات الغذائية أ
استطاعت  9001:2008يزو شهادة اآلن الشركات التي حصلت على أ( ب2017نتيجة دراسة ) جبور،

قبال المستهلك المتكرر والمستمر على شراء هذه  المستهلكين لمنتجات هذه الشركة، و  اكسب رض
الشراء  إلىالمنتجات لتولد قناعة لدى المستهلكين بمقدار ثقتهم وقناعتهم بالمنتجات التي تدفعهم 

 الجودة المقدمة من الشركات. إلىباإلضافة 

 ال مص والت تيشمجال  .4
 المبحوثينالستجابات  التطبيق(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 18جدول رقم )

 ال مص والت تيشمجال  على
الوسط  العدد العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة  النسبة
 االنطباق

 مرتفعة %82.0 0.84 4.10 368 تحافظ عمليات الفحص والتفتيش على جودة المنتجات. 1
 مرتفعة %82.0 0.89 4.10 368 يقل ص الفحص والتفتيش من أخطاء اإلنتاج. 2
تتم عمليات الفحص والتفتيش حسب متطلبات  3

 المواصفات والمعايير الفلسطينية.
 مرتفعة 81.8% 0.80 4.09 368

 مرتفعة %79.4 0.89 3.97 368 يتم تدريب طواقم الفحص والتفتيش للقيام بمهامهم. 4
تتم عملية الفحص والتفتيش بشكل دوري على الشركات  5

 الغذائية.
 مرتفعة 79.2% 0.89 3.96 368

يتم فحص ومعايرة أجهزة الفحص المستخدمة في  6
 الحكوميةشركات المنتجات الغذائية في المختبرات 

 مرتفعة 77.4% 0.91 3.87 368

يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في حال وجود  7
 خلل في المواصفة.

 مرتفعة 76.8% 0.98 3.84 367

يتم إخضاع المنتجات الغذائية للفحص في مختبرات  8
 تابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس.

 مرتفعة 75.9% 0.91 3.79 368

 مرتفعة %79.3 0.64 3.97 368 الدرجة الكلية
 

( أن الدرجة الكلية لمجال الفحص والتفتيش بلغت حوالي 18بينت النتائج في جدول رقم )
تعمل درجة مرتفعة من تقييم المبحوثين لدور إجراءات الفحص والتفتيش التي  إلى% وهي تؤشر 79

وكانت  ،للصناعات المحلية التنافسيةتحسين الميزة في  مؤسسة المواصفات والمقاييس على تطبيقها
تحافظ عمليات الفحص والتفتيش على جودة التي تنص على: ) 1أعلى درجة هي للعبارة رقم 

وهو األعلى بين المتوسطات لهذا  4.10%، ومتوسط حسابي 82( بنسبة بلغت حوالي المنتجات
( في من أخطاء اإلنتاجيقل ص الفحص والتفتيش التي تنص على ) 2وجاءت العبارة رقم  المجال،

 .4.10%، ووسط حسابي بلع 82المرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي 
يتم إخضاع المنتجات الغذائية التي تنص على: ) 8من جهة أخرى حصلت العبارة رقم 

%، 79( على أقل درجة بنسبة بلغت حوالي للفحص في مختبرات تابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس



115 
 

وهو أقل متوسط حسابي ضمن العبارات في مجال الفحص والتفتيش، تلتها  3.79ووسط حسابي 
يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في حال وجود خلل في التي تنص على: ) 7العبارة رقم 

 .3.84% ووسط حسابي 77( بنسبة بلغت حوالي المواصفة
عمليات الفحص والتفتيش المستمرة التي تقوم بها تؤدي ن أنه من الطبيعي جدا أ ،ويرى الباحث

ليه إوهو ما أشار  ،نتاجيةتفادي حدوث أي خلل في العمليات اإل إلىمؤسسة المواصفات والمقاييس 
طار النظري عن نظام الهاسب الذي تطبقه مؤسسة المواصفات والمقاييس الذي يعمل الباحث في اإل

ن عملية الفحص والتفتيش تتم بناء أل ؛ويقلل من أخطاء اإلنتاج ،على معالجة أي خلل قبل حدوثه
وبالتالي تؤدي عمليات المتابعة  ؛قرتها مؤسسة المواصفات والمقاييسأعلى المواصفات والمعايير التي 

وتحسنها، وتزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المحلية  ،جود المنتجات الغذائيةأنتاج إ إلىوالتفتيش 
 ،ن شهادة الجودة الشاملةأ إلى( التي توصلت  2017ليه نتيجة دراسة ) الحلبي ، إشارت أوهذا ما 

 من -كل هذه المتغيرات -وتدريب العاملين عززت ،وعمليات المراقبة والمتابعة والفحص والتفتيش
 هذهطردية واضحة بين تبني  عالقةناك هأن  إلىت الدراسة لكما توص ،منتج الوطنيلالقدرة التنافسية ل
وتعزيز القدرة التنافسية في المجتمع  ،سطينيةلادة الجودة الفهى شلالحصول ع خاللالمتغيرات من 

 .أكبر ازدادت القدرة التنافسية، والعكس صحيح بها االهتمامما كان لالوطني، فك
 

 مجال القياس .5
 المبحوثينالستجابات  التطبيق(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 19جدول رقم )

 القياسمجال  على
الوسط  العدد العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة  النسبة
 االنطباق

ضبط ومعايرة أجهزة القياس الخاصة بالمنتجات   1
 الغذائية.

 مرتفعة 84.6% 0.76 4.23 368

 مرتفعة %83.4 0.77 4.17 368 توحيد وحدات القياس يضبط وزن المنتج. 2
 مرتفعة %83.0 0.73 4.15 368 تطبيق المعايرة بناء على تعليمات القياس الدولية. 3
 مرتفعة %83.0 0.79 4.15 368 ضبط األوزان واألحجام حسب بطاقة بيان كل صنف. 4
 مرتفعة %82.4 0.78 4.12 368 بالمعايير الدولية.ضبط المعايير الوطنية  5
ضبط أجهزة القياس والمعايرة عن طريق خبراء فنيين   6

 صين.صختم
 مرتفعة 81.6% 0.81 4.08 366

 مرتفعة %80.8 0.92 4.04 368 ضبط المقادير والمكونات الخاصة بالمنتج. 7
 مرتفعة %80.1 0.85 4.01 368 ثقة العمالء بالمنتجات المحلية. 8
 مرتفعة %79.4 0.84 3.97 368 االعتراف الدولي المتبادل بنتائج القياس والمعايرة. 9

 مرتفعة %82.0 0.62 4.10 368 الدرجة الكلية
 



116 
 

وهي  ،%82( أن الدرجة الكلية لمجال القياس بلغت حوالي 19أظهرت النتائج في جدول رقم )
تعمل مؤسسة المواصفات درجة مرتفعة من تقييم المبحوثين لدور إجراءات القياس التي  إلىتؤشر 

للصناعات المحلية، وكانت أعلى درجة هي للعبارة  تحسين الميزة التنافسيةفي  والمقاييس على تطبيقها
والي ( بنسبة بلغت حضبط ومعايرة أجهزة القياس الخاصة بالمنتجات الغذائيةالتي تنص على: ) 1رقم 
التي  2وجاءت العبارة رقم  وهو األعلى بين المتوسطات لهذا المجال، 4.23%، ومتوسط حسابي 85

%، 83( في المرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي توحيد وحدات القياس يضبط وزن المنتجتنص على )
 .4.17ووسط حسابي بلع 

المتبادل بنتائج القياس االعتراف الدولي التي تنص على: ) 9في حين حصلت العبارة رقم 
وهو أقل متوسط حسابي  3.79%، ووسط حسابي 79( على أقل درجة بنسبة بلغت حوالي والمعايرة

ثقة العمالء بالمنتجات التي تنص على: ) 8ضمن العبارات في مجال القياس، تلتها العبارة رقم 
 .4.01% ووسط حسابي 80( بنسبة بلغت حوالي المحلية

قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس بعمليات القياس يعمل على تحقيق الجودة ن أ ،ويرى الباحث
فالقياس يحقق الميزة التنافسية . المرتفعة نراء المبحوثيآنسبة  هليإشارت اوهذا ما  ،والميزة التنافسية

مما ينتج عنه  تها؛ومعاير  أجهزة القياس الخاصة بالمنتجات الغذائية وجودة للمنتجات من خالل ضبط
توحيد وحدات القياس على ضبط وزن  ويعمل ضبط األوزان واألحجام حسب بطاقة بيان كل صنف،

ن االهتمام وااللتزام بتطبيق أ إلى( التي توصلت 2015)حمزة، المنتج. كما تشير نتيجة دراسة 
 المواصفات يسهم في رفع القدرات التنافسية للمؤسسة ويمنحها القدرة على التميز.

 

 مجال التعليمات الفنية .6
 المبحوثينالستجابات  التطبيق(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 20جدول رقم )

 التعليما  ال نيةمجال  على
الوسط  العدد العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة  النسبة
 االنطباق

قبل مؤسسة المواصفات  يوجد تعليمات فنية ملزمة من 1
 والمقاييس لشركات األغذية.

 مرتفعة 83.0% 0.83 4.15 366

ن التعليمات الفنية من جودة المنتجات الغذائية. 2  مرتفعة %81.5 0.81 4.07 366 تحس 
ضبط التعليمات الفنية للمنتجات الغذائية يزيد من ثقة  3

 العمالء.
 مرتفعة 81.4% 0.79 4.07 366

التعليمات الفنية على المنتجات الغذائية حسب يتم وضع  4
 تعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

 مرتفعة 81.2% 0.75 4.06 365

يتم منح شهادات الجودة بناء على االلتزام بالتعليمات  5
 الفنية.

 مرتفعة 81.0% 0.89 4.05 366
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الوسط  العدد العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  النسبة
 االنطباق

صين صختيتم وضع التعليمات الفنية من قبل خبراء م 6
 بعد مرورها بعدة قراءات.

 مرتفعة 80.2% 0.79 4.01 366

توحد التعليمات الفنية اإللزامية مرجعيات الجهات  7
 الرقابية.

 مرتفعة 79.2% 0.78 3.96 366

 مرتفعة %78.0 0.88 3.90 366 تساعد التعليمات الفنية اإللزامية على تنظيم األسواق. 8
تلتزم شركات تصنيع األغذية بالتعليمات الفنية للمؤسسة  9

 في التصنيع.
 مرتفعة 77.9% 0.80 3.89 366

 مرتفعة %80.4 0.58 4.02 366 الدرجة الكلية
 

( أن الدرجة الكلية لمجال التعليمات الفنية بلغت حوالي 20أظهرت النتائج في جدول رقم )
تعمل مؤسسة تقييم المبحوثين بدرجة مرتفعة لدور التعليمات الفنية التي  إلى% وهي تشير 80

للصناعات المحلية، وكانت أعلى درجة  تحسين الميزة التنافسيةفي  المواصفات والمقاييس على تطبيقها
مقاييس يوجد تعليمات فنية ملزمة من قبل مؤسسة المواصفات والالتي تنص على: ) 1هي للعبارة رقم 
وهو األعلى بين المتوسطات لهذا  4.15%، ومتوسط حسابي 83( بنسبة بلغت حوالي لشركات األغذية

ن التعليمات الفنية من جودة المنتجات الغذائيةالتي تنص على ) 2وجاءت العبارة رقم  المجال، ( تحس 
 .4.07%، ووسط حسابي بلع 82في المرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي 

 
تلتزم شركات تصنيع األغذية بالتعليمات الفنية التي تنص على: ) 9بينما حصلت العبارة رقم 

وهو أقل  3.89%، ووسط حسابي 78( على أقل درجة بنسبة بلغت حوالي للمؤسسة في التصنيع
التي تنص على:  8متوسط حسابي ضمن العبارات في مجال التعليمات الفنية، تلتها العبارة رقم 

% ووسط حسابي 78( بنسبة بلغت حوالي لتعليمات الفنية اإللزامية على تنظيم األسواقتساعد ا)
3.90. 

 
الباحث تقييم المبحوثين بدرجات مرتفعة لدور مؤسسة المواصفات والمقاييس في وضع و ويعز 

كون مؤسسة المواصفات والمقاييس والشركات المصنعة والمنتجة للمواد  إلىو قرارها، التعليمات الفنية 
 نأو  ،الغذائية يدركون مدى أهمية هذه التعليمات الفنية ودورها في تحسين جودة المنتجات المحلية

 ء بهذه المنتجات.لمنتجات الغذائية يزيد من ثقة العماللجودة اضبط التعليمات الفنية 
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 بثسئلة الدراسة الفرعيةالنتائج المتعلقة 
 ما واقع القدرة التنافسية للصناعات المحلية في فلسطين؟السؤال الفرعي األول: 

مجموعة من البنود  نلى واقع القدرة التنافسية فقد تم توجيه المبحوثين لإلجابة عإللتعرف 
 ( التالي:21المتعلقة بهذا المحور، وكانت نتائج استجاباتهم على النحو المبين في جدول رقم )

 المبحوثينالستجابات  التطبيق(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 21جدول رقم )
 محور واقع القدرة التنافسية للصناعات المحلية في فلسطين على

الوسط  العدد العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  النسبة
 االنطباق

المنتج المحلي يعاني من ضعف القدرة على المنافسة  1
 نتيجة سيطرة االحتالل على العديد من مفاصل االقتصاد.

 مرتفعة 82.6% 0.90 4.13 368

ساعد االلتزام بتنفيذ التعليمات الفنية الصادرة من مؤسسة  2
المواصفات والمقاييس على تعزيز القدرة التنافسية 

 للصناعات المحلية.

 مرتفعة 82.0% 0.83 4.10 368

يسهم حصول الشركات على شهادة الجودة على رفع  3
 .جودة وسالمة المنتج المحلي

 مرتفعة 81.6% 0.75 4.08 368

يعمل حصول الشركات على شهادات الجودة على رفع  4
 القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

 مرتفعة 81.1% 0.75 4.06 368

للمنتج المحلي بشكل ملحوظ من ارتفعت القدرة التنافسية  5
خالل التحسين والتطوير المستمر من قبل الشركات 
المصنعة لمواكبتها أحدث المواصفات التي تعتمدها 

 .مؤسسة المواصفات

 مرتفعة 79.0% 0.80 3.95 368

أدت العديد من اإلجراءات التي تتبعها مؤسسة  6
المساعدة في تخفيض تكلفة  إلىالمواصفات والمقاييس 

 .المنتجات الوطنية

 مرتفعة 76.7% 0.92 3.83 368

أدى االلتزام بوضع بطاقة البيان على المنتجات الغذائية  7
تعزيز  إلىحسب متطلبات مؤسسة المواصفات والمقاييس 

 ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.

 مرتفعة 76.0% 0.84 3.80 368

 مرتفعة %79.9 0.54 3.99 368 الدرجة الكلية

( أن الدرجة الكلية لمحور واقع القدرة التنافسية للصناعات 21أظهرت النتائج في جدول رقم )
تقييم المبحوثين بدرجة مرتفعة للقدرة التنافسية  إلىوهي تشير  ،%80المحلية في فلسطين بلغت حوالي 

المنتج التي تنص على: ) 1للصناعات المحلية في فلسطين، وكانت أعلى درجة للتقييم هي للعبارة رقم 
المحلي يعاني من ضعف القدرة على المنافسة نتيجة سيطرة االحتالل على العديد من مفاصل 

وهو األعلى بين المتوسطات لهذا  4.13ط حسابي %، ومتوس83( بنسبة بلغت حوالي االقتصاد
ساعد االلتزام بتنفيذ التعليمات الفنية الصادرة من التي تنص على ) 2وجاءت العبارة رقم  المجال،
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( في المرتبة الثانية بنسبة مؤسسة المواصفات والمقاييس على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية
 .4.10بلع  %، ووسط حسابي82بلغت حوالي 

أدى االلتزام بوضع بطاقة البيان على المنتجات التي تنص على: ) 7بينما حصلت العبارة رقم 
( على تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي إلىالغذائية حسب متطلبات مؤسسة المواصفات والمقاييس 

وهو أقل متوسط حسابي ضمن العبارات  ،3.80%، ووسط حسابي 76أقل درجة بنسبة بلغت حوالي 
أدت العديد من اإلجراءات التي التي تنص على: ) 8في مجال التعليمات الفنية، تلتها العبارة رقم 

( بنسبة بلغت المساعدة في تخفيض تكلفة المنتجات الوطنية إلىتتبعها مؤسسة المواصفات والمقاييس 
  .3.83% ووسط حسابي 77حوالي 

من خالل التقييم بدرجة مرتفعة من قبل المبحوثين لواقع القدرات التنافسية  ،يرى الباحث
أن هذا يدل على مدى ثقة المبحوثين في دور مؤسسة المواصفات  ،للصناعات المحلية في فلسطين

واإلجراءات المتبعة في تطبيق التوصيف والتعليمات الفنية لتحقيق الجودة  وفي السياساتوالمقاييس 
ولى التي تنص على أن ورغم ذلك حصلت الفقرة األ .لتميز في جودة المنتجات المحليةالشاملة وا

المنتج المحلي يعاني من ضعف القدرة على المنافسة نتيجة سيطرة االحتالل على العديد من مفاصل 
ن المنتجات أعلى نسبة مرتفعة من تقييم المبحوثين، وهذا يدل على مقدار الوعي العام ب االقتصاد

 إلىباإلضافة وتنميتها، مام تطوير المنتجات المحلية واالقتصاد الوطني أسرائيلية هي عقبة رئيسة اإل
ال تخضع لشروط مؤسسة  تن هذه المنتجاأ  لىو  ،سرائيليةغراق األسواق المحلية بالمنتجات اإلإ 

 المحلية.قل سعرا من المنتجات أقل جودة و ألذلك تكون ومواصفاتها، المواصفات والمقاييس 
 
السؤال الفرعي الثاني: ما مدى رضا المبحوثين عن الدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات  

 ؟والمقاييس
فقد تم  ،لمعرفة مدى رضا المبحوثين عن الدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس

مجموعة من البنود المتعلقة بهذا المحور، وكانت نتائج استجاباتهم على  نتوجيه المبحوثين لإلجابة ع
 ( التالي:22النحو المبين في جدول رقم )
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 المبحوثينالستجابات  التطبيق(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 22جدول رقم )
 مؤسسة المواصفات والمقاييس رضا المبحوثين عن الدور الذي تقوم بهمحور  على

الوسط  العدد العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  النسبة
 االنطباق

اإلجراءات التي تقوم بها مؤسسة المواصفات والمقاييس  1
 الفلسطيني.ضرورية لتحسين جودة المنتج 

 مرتفعة  85.3% 0.75 4.27 368
 جداً 

تقدم مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية جميع  2
الخدمات الفنية الالزمة مثل خدمات المعايرة والفحص 

 الجودة.والتدقيق للحصول على شهادة 

 مرتفعة 84.6% 0.70 4.23 368

تجد الشركات اهتمام كبير من مؤسسة المواصفات  3
 .والمقاييس بالطلبات المقدمة للحصول على شهادات الجودة

 مرتفعة 83.5% 0.74 4.17 368

مؤسسة المواصفات والمقاييس بالدقة في العمل  تمتاز 4
 .وتقديم الخدماتاإلنجاز والسرعة في 

 مرتفعة 83.0% 0.79 4.15 368

توفر مؤسسة المواصفات والمقاييس كافة المعلومات حول  5
 .ليات منح شهادات الجودةآ

 مرتفعة 81.7% 0.70 4.08 368

الشركات سهولة في الحصول على الخدمات تجد  6
 .والمعلومات االرشادية من مؤسسة المواصفات والمقاييس

 مرتفعة 81.2% 0.75 4.06 368

تعد اإلجراءات التي تطبقها مؤسسة المواصفات والمقاييس  7
شاملة وتغطي كافة الجوانب الالزمة لتحسين جودة المنتج 

 الفلسطيني.

 مرتفعة 81.0% 0.98 4.05 367

يعمل موظفو مؤسسة المواصفات والمقاييس بشكل مهني  8
 في تطبيق إجراءات الهيئة.

 مرتفعة 80.5% 0.78 4.02 368

تطبق مؤسسة المواصفات والمقاييس اإلجراءات والتعليمات  9
،على كافة المؤسسات اإلنتاجية بشكل   دون تمييز. متساو 

 مرتفعة 79.0% 0.84 3.95 368

في إعطاء أولوية في  مؤسسة المواصفات والمقاييستسهم  10
 .العطاءات الحكومية للمنتج الوطني

 مرتفعة 74.5% 0.84 3.73 368

تواكب اإلجراءات والتعليمات التي تطبقها مؤسسة  11
المواصفات والمقاييس أحدث الممارسات العالمية في هذا 

 المجال.

 مرتفعة 74.1% 0.83 3.71 368

 مرتفعة %80.8 0.48 4.04 368 الدرجة الكلية

 
( أن الدرجة الكلية لمحور رضا المبحوثين عن الدور الذي 22بينت النتائج في جدول رقم )

رضا المبحوثين بدرجة  إلىوهي تشير  ،%81تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس بلغت حوالي 
مرتفعة عن الدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس، وكانت أعلى درجة للتقييم هي للعبارة 

اإلجراءات التي تقوم بها مؤسسة المواصفات والمقاييس ضرورية لتحسين التي تنص على: ) 1رقم 
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وهو األعلى بين  4.27%، ومتوسط حسابي 85( بنسبة بلغت حوالي الفلسطينيجودة المنتج 
تقدم مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تنص على ) 2وجاءت العبارة رقم  المتوسطات لهذا المجال،

خدمات المعايرة والفحص والتدقيق للحصول على  :الفلسطينية جميع الخدمات الفنية الالزمة مثل
 .4.23ع %، ووسط حسابي بل84.6في المرتبة الثانية بنسبة بلغت  الجودةشهادة 

 
تواكب اإلجراءات والتعليمات التي تطبقها مؤسسة التي تنص على: ) 11بينما حصلت العبارة رقم     

( على أقل درجة بنسبة بلغت حوالي المواصفات والمقاييس أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال
وهو أقل متوسط حسابي ضمن العبارات في مجال التعليمات الفنية،  ،3.71%، ووسط حسابي 74

في إعطاء أولوية في  تسهم مؤسسة المواصفات والمقاييسالتي تنص على: ) 10تلتها العبارة رقم 
 .3.73% ووسط حسابي 75( بنسبة بلغت حوالي العطاءات الحكومية للمنتج الوطني

 
رضا المبحوثين بدرجة مرتفعة عن الدور الذي تقوم به  إلىويعزو الباحث النتيجة التي تشير 

 ،ثقة المبحوثين العالية في دور مؤسسة المواصفات والمقاييس إلىمؤسسة المواصفات والمقاييس 
جراء عمليات  ومنح شهادات الجودة و الفنية، وباإلجراءات التي تتبعها المؤسسة في وضع المواصفات 

المنتجات المحلية وقيامها بالعديد من خدمات المعايرة والفحص التقييس والتوصيف  لتحسين جودة 
قل أسرع وقت و أوتقديم الخدمات في  ،قدرة المؤسسة على سرعة انجاز مهامها إلىباإلضافة  ،والتفتيش
زيادة رضا المبحوثين عن الدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات  إلىا أدى و مهو  ،التكاليف

 والمقاييس.
 
بتطبيق معايير مؤسسة  المحليةالشركات والمصانع  التزام الفرعي الثالث: ما مدىالسؤال 

 والمقاييس؟المواصفات 
 ،والمقاييسبتطبيق معايير مؤسسة المواصفات  المحليةالشركات والمصانع  التزام لمعرفة مدى

مجموعة من البنود المتعلقة بهذا المحور، وكانت نتائج  نفقد تم توجيه المبحوثين لإلجابة ع
 ( التالي:23استجاباتهم على النحو المبين في جدول رقم )
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الستجابات  التطبيق(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 23ول رقم ).جد
 والمقاييسبتطبيق معايير مؤسسة المواصفات  المحليةالشركات والمصانع  التزاممحور  على المبحوثين

الوسط  العدد العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  النسبة
 االنطباق

تلتزم الشركة/ الشركات بمتابعة تجديد شهادة الجودة  1
 دوري.بشكل 

جداً  مرتفعة 90.2% 0.64 4.51 368  

شروط  تلبي التعليمات الفنية للمنتجات الغذائية كافة 2
 .السالمة الغذائية

جداً  مرتفعة 89.3% 0.61 4.46 368  

تسهل الشركة/ الشركات المصانع المحلية مهمات  3
 موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس.

جداً  مرتفعة 87.2% 0.70 4.36 367  

تلتزم الشركة/ الشركات والمصانع المحلية بكل ما يصدر  4
تعليمات عن مؤسسة المواصفات والمقاييس من 

 وتوجيهات.

 مرتفعة 83.3% 0.78 4.17 368

الشركات والمصانع المحلية بإجراءات  تلتزم الشركة/ 5
 وتعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

 مرتفعة 82.1% 0.93 4.10 368

تعتبر الشركة/ الشركات والمصانع المحلية مؤسسة  6
المواصفات والمقاييس مؤسسة داعمة ومساندة وتخدم 

أهدافها في تحسين جودة منتجاتها وليست مؤسسة رقابية 
 بالمفهوم التقليدي.

 مرتفعة 80.1% 0.73 4.01 368

الشركات والمصانع المحلية أن االلتزام  تعتبر الشركة/ 7
 بالتعليمات الفنية تصب في مصلحة المستهلك

 مرتفعة 80.0% 0.74 4.00 368

المحلية أن التعليمات تعتبر الشركة/ الشركات والمصانع  8
 الفنية تصب في مصلحتها.

 مرتفعة 79.1% 0.82 3.95 368

الشركات والمصانع المحلية على مواكبة  تحرص الشركة/ 9
أحدث الممارسات في مجال المواصفات والمقاييس 

 لتحسين جودة منتجاتها ورفع قدرتها التنافسية.

 مرتفعة 75.8% 0.81 3.79 368

 مرتفعة  %83.0 0.43 4.15 368 الدرجة الكلية

 
 المحليةالشركات والمصانع  ( أن الدرجة الكلية لمحور التزام23أظهرت النتائج في جدول رقم )

لشركات التزام ا إلىوهي تشير  ،%83والمقاييس بلغت حوالي بتطبيق معايير مؤسسة المواصفات 
والمقاييس بدرجة مرتفعة، وكانت أعلى درجة بتطبيق معايير مؤسسة المواصفات  المحليةوالمصانع 

تلتزم الشركة/ الشركات بمتابعة تجديد شهادة الجودة بشكل التي تنص على: ) 1للتقييم هي للعبارة رقم 
 وهو األعلى بين المتوسطات لهذا المجال، 4.51%، ومتوسط حسابي 90( بنسبة بلغت حوالي دوري 

التعليمات الفنية للمنتجات الغذائية شروط السالمة  تلبيالتي تنص على ) 2وجاءت العبارة رقم 
 4.46%، ووسط حسابي بلع 89( في المرتبة الثانية بنسبة بلغت كافة الغذائية



123 
 

الشركات والمصانع المحلية  تحرص الشركة/التي تنص على: ) 9بينما حصلت العبارة رقم 
ن جودة منتجاتها ورفع قدرتها على مواكبة أحدث الممارسات في مجال المواصفات والمقاييس لتحسي

وهو أقل متوسط حسابي  ،4.15%، ووسط حسابي 76( على أقل درجة بنسبة بلغت حوالي التنافسية
تعتبر الشركة/ التي تنص على: ) 10ضمن العبارات في مجال التعليمات الفنية، تلتها العبارة رقم 

% ووسط 79( بنسبة بلغت حوالي مصلحتهاالشركات والمصانع المحلية أن التعليمات الفنية تصب في 
  .3.95حسابي 

 
 المحليةالشركات والمصانع  التزام راء المبحوثين لمدىآبعد االطالع على تقييم  ،يرى الباحث

ن هناك التزامًا كبيرًا جدا من الشركات والمصانع أوالمقاييس بتطبيق معايير مؤسسة المواصفات 
ن الدرجة الكلية اللتزام أحيث أظهرت النتيجة  ،المواصفات والمقاييسالمحلية بتطبيق معايير مؤسسة 

تلتزم الشركات بمتابعة ظهرت نتيجة الفقرة األولى، التي تنص على: ) أالشركات جاء بدرجة مرتفعة، و 
، األمر الذي يدل على حرص الشركات معلى درجة للتقييأ دوري(  على تجديد شهادة الجودة بشكل 

 ،على استمرار التنسيق والتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييسو صرارها والمصانع المحلية 
لضمان التميز في جودة المنتجات للمحافظة على الميزة التنافسية لهذه كافة؛ وتطبيق تعليماتها الفنية 

 المنتجات.
 

قة ذات داللة إحصائية بين التزام الشركات والمصانع المحلية هل هناك عالالسؤال الفرعي الرابع: 
 ؟بتطبيق معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس وتحسين الميزة التنافسية لهذه الصناعات

 
التزام الشركات والمصانع المحلية داللة عالقة االرتباط بين نتائج اختبار ارتباط بيرسون لفحص (: 24جدول رقم )

 مؤسسة المواصفات والمقاييس وتحسين الميزة التنافسية لهذه الصناعاتبتطبيق معايير 
واقع القدرة التنافسية للصناعات  اإلحصائية  

 المحلية في فلسطين
التزام الشركات والمصانع المحلية بتطبيق 

 معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس
 **0.472 معامل بيرسون 

 0.000 مستوى الداللة )من الطرفين(

 368 عدد االستبانات

 )من الطرفين(. 0.01**. االرتباط دال عند مستوى ثقة 
 

التزام الشركات والمصانع المحلية بتطبيق معايير مؤسسة بلغت قيمة معامل االرتباط بين 
وهي قيمة مرتفعة وتدل ،  0.47حوالي  المواصفات والمقاييس وتحسين الميزة التنافسية لهذه الصناعات

مما يعني أن ؛ 0.00على عالقة ارتباط طردية، كما بلغت قيمة مستوى الداللة الختبار ارتباط بيرسون 
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التزام الشركات والمصانع المحلية بتطبيق معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس وتحسين االرتباط بين 
∝من الطرفين، أي عند ) 0.01وى داللة دال إحصائيًا عند مست الميزة التنافسية لهذه الصناعات

2
≤

0.01.) 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية وعالقة ارتباط طردية بين التزام الشركات 
والمصانع المحلية بتطبيق معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس وتحسين الميزة التنافسية لهذه 

 .والمواصفات تحسنت الميزة التنافسية لهذه الصناعاتالصناعات، فكلما زاد تطبيق الشركات للمعايير 
 

 اختبار الفرضيات 4.3
 اختبار الفرضية الرئيسة 4.3.1

تنص الفرضية الرئيسية على: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   
(α≤0.05)  الغذائية بين دور مؤسسة المواصفات والمقاييس وتحسين الميزة التنافسية للصناعات

 في فلسطين.
لى داللة عالقة االرتباط بين دور مؤسسة إتم إجراء اختبار بيرسون لالرتباط للتعرف 

المواصفات والمقاييس وتحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين، ويظهر جدول رقم 
 ( نتائج هذا االختبار: 25)

داللة عالقة االرتباط بين دور مؤسسة المواصفات والمقاييس نتائج اختبار ارتباط بيرسون لفحص (: 25جدول رقم )
 وتحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين

 الدرجة الكلية للمقياسي االحصائية  
الموا  ا  والمقاييس )أهداف 

 الموسسة(
 **0.857 معامل بيرسون 

 0.000 الطرفين(مستوى الداللة )من 

 368 عدد االستبانات

 )من الطرفين(. 0.01**. االرتباط دال عند مستوى ثقة 
بلغت قيمة معامل االرتباط بين دور مؤسسة المواصفات والمقاييس وتحسين الميزة التنافسية 

وهي قيمة مرتفعة وتدل على عالقة ارتباط قوية  ،0.86للصناعات الغذائية في فلسطين حوالي 
مما يعني أن االرتباط بين دور  ؛0.00وطردية، كما بلغت قيمة مستوى الداللة الختبار ارتباط بيرسون 

مؤسسة المواصفات والمقاييس وتحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين دال إحصائيًا 
∝فين، أي عند )من الطر  0.01عند مستوى داللة 

2
≤ 0.01.) 

ذات داللة إحصائية عند ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود عالقة  الذ
بين دور مؤسسة المواصفات والمقاييس وتحسين الميزة التنافسية للصناعات ( α≤0.05)مستوى الداللة 
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ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ة البديلة بوجود عالقة يوتقبل الفرض ،الغذائية في فلسطين
(α≤0.05 )وتحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في  ،بين دور مؤسسة المواصفات والمقاييس

نه كلما زاد دور مؤسسة المواصفات والمقاييس زادت الميزة التنافسية للصناعات الغذائية  و  ،فلسطين
 في فلسطين.

 
 اختبار الفرضيات الفرعية 4.3.2

تم إجراء اختبار بيرسون لالرتباط بين كل مجال من مجاالت المقياس بالعالقة مع المقياس 
 الميزةوتحسين  ،الكلي للدراسة لمعرفة داللة العالقة بين كل مجال )مقياس فرعي( منها من جهة

 (:26التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين من جهة أخرى، وكانت النتائج كما في الجدول رقم )
داللة عالقة االرتباط بين كل مجال )مقياس فرعي( وبين نتائج اختبار ارتباط بيرسون لفحص (: 26جدول رقم )

 تحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين
)المقياس الفرعي( المجال  الدرجة الكلية للمقياس اإلحصائية 

 **0.863 معامل بيرسون  التوصيف

 0.000 مستوى الداللة )من الطرفين(

 368 عدد االستبانات

منح شهادة )الجودة، الحالل، ميثاق زيت 
 الزيتون، ميثاق جودة العسل( وعالمات المطابقة

 **0.803 معامل بيرسون 

 0.000 )من الطرفين(مستوى الداللة 

 368 عدد االستبانات

 **0.803 معامل بيرسون  الفحص والتفتيش

 0.000 مستوى الداللة )من الطرفين(

 368 عدد االستبانات

 القياس

 **0.823 معامل بيرسون 

 0.000 مستوى الداللة )من الطرفين(

 368 عدد االستبانات

 التعليمات الفنية

 **0.819 معامل بيرسون 

 0.000 مستوى الداللة )من الطرفين(

 366 عدد االستبانات

 )من الطرفين(. 0.01**. االرتباط دال عند مستوى ثقة 
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فيما يلي الباحث ورد ي(، 26وفي ضوء نتائج اختبار بيرسون كما يظهر في جدول رقم )
كل مجال )مقياس  عالقة االرتباط بينمناقشة نتائج اختبار الفرضيات الفرعية التي تفحص داللة 

 فرعي( وبين تحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين:
 

الفرضية الفرعية األولى وتنص على: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(α≤0.05)  التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين. الميزةبين التوصيف وتحسين 

من التوصيف ( أن قيمة معامل االرتباط بين مجال 26جدول رقم ) يالحظ من النتائج في
 ،0.86جهة وبين تحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين من جهة أخرى بلغت حوالي 

وهي قيمة مرتفعة وتدل على عالقة ارتباط قوية وطردية، كما بلغت قيمة مستوى الداللة الختبار 
وتحسين الميزة التنافسية للصناعات  ،التوصيفمما يعني أن االرتباط مجال  ؛0.00ارتباط بيرسون 

∝من الطرفين، أي عند ) 0.01الغذائية في فلسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

2
≤ 0.01.) 

عدم عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على  الذ
وتقبل  ،التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين الميزةبين التوصيف وتحسين  (α≤0.05الداللة )

 التوصيفبين ( α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ة البديلة بوجود عالقة يالفرض
نه كلما زاد االلتزام بالتوصيف زادت الميزة  و  ،وتحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين

 التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين.
 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية الثانية وتنص على:
(α≤0.05)  التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين. الميزةبين الجودة ومنح الشهادة وتحسين 

من جهة  الجودة االرتباط بين مجال ( أن قيمة معامل26يظهر من النتائج في جدول رقم )
وهي  ،0.80وبين تحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين من جهة أخرى بلغت حوالي 

قيمة مرتفعة وتدل على عالقة ارتباط قوية وطردية، كما بلغت قيمة مستوى الداللة الختبار ارتباط 
وتحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في ة الجودمما يعني أن االرتباط مجال  ؛0.00بيرسون 

∝من الطرفين، أي عند ) 0.01فلسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

2
≤ 0.01.) 

عدم عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على  لكلذ
 ،التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين الميزةوتحسين  الجودة ومنح الشهادةبين  (α≤0.05الداللة )

الجودة بين ( α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ة البديلة بوجود عالقة يوتقبل الفرض
نه كلما ارتفعت وتحسنت  و  ،وتحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين ومنح الشهادة

 .للصناعات الغذائية في فلسطينالجودة زادت الميزة التنافسية 
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الفرضية الفرعية الثالثة وتنص على: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(α≤0.05)  التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين. الميزةبين الفحص والتفتيش وتحسين 

 الفحص والتفتيش أن قيمة معامل االرتباط بين مجال إلى( 26تشير النتائج في جدول رقم )
من جهة وبين تحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين من جهة أخرى بلغت حوالي 

وهي قيمة مرتفعة وتدل على عالقة ارتباط قوية وطردية، كما بلغت قيمة مستوى الداللة  ،0.80
وتحسين الميزة التنافسية الفحص والتفتيش أن االرتباط مجال يعني  ؛ مما0.00الختبار ارتباط بيرسون 

∝من الطرفين، أي عند ) 0.01للصناعات الغذائية في فلسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

2
≤

0.01.) 
عدم عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على  الذ

 ،التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين الميزةوتحسين  والتفتيشالفحص بين  (α≤0.05الداللة )
الفحص بين ( α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ة البديلة بوجود عالقة يوتقبل الفرض

نه كلما زادت نسبة الفحص  و  ،وتحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين والتفتيش
 .جودة المنتجات وكلما زادت الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطينوالتفتيش زادت 

 
الفرضية الفرعية الرابعة وتنص على: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(α≤0.05)  التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين. الميزةبين المترولوجيا وتحسين 
من جهة المتولوجيا  أن قيمة معامل االرتباط بين مجال إلى( 26رقم )تشير النتائج في جدول 

وهي  ،0.82وبين تحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين من جهة أخرى بلغت حوالي 
قيمة مرتفعة وتدل على عالقة ارتباط قوية وطردية، كما بلغت قيمة مستوى الداللة الختبار ارتباط 

وتحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية المتولوجيا مما يعني أن االرتباط مجال  ؛0.00بيرسون 
∝من الطرفين، أي عند ) 0.01في فلسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

2
≤ 0.01.) 

عدم عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على  الذ
وتقبل  ،التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين الميزةوتحسين  المترولوجيابين  (α≤0.05الداللة )

 المترولوجيابين ( α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ة البديلة بوجود عالقة يالفرض
نه كلما زادت نسبة دقة تطبيق المترولوجيا أو  ،وتحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين

 .زادت جودة المنتجات وكلما زادت الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين
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الفرضية الفرعية الخامسة وتنص على: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(α≤0.05)  التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين. الميزةبين التعليمات الفنية وتحسين 

من التعليمات الفنية  ( أن قيمة معامل االرتباط بين مجال26النتائج في جدول رقم )بينت 
 ،0.82جهة وبين تحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين من جهة أخرى بلغت حوالي 

وهي قيمة مرتفعة وتدل على عالقة ارتباط قوية وطردية، كما بلغت قيمة مستوى الداللة الختبار 
وتحسين الميزة التنافسية التعليمات الفنية مما يعني أن االرتباط مجال  ؛0.00ارتباط بيرسون 

∝)من الطرفين، أي عند  0.01للصناعات الغذائية في فلسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

2
≤

0.01.) 
عدم عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على  الذ

 التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين الميزةوتحسين  التعليمات الفنيةبين  (α≤0.05الداللة )
بين ( α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ة البديلة بوجود عالقة يوتقبل الفرض

نه كلما زادت نسبة تطبيق  و  ،وتحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين التعليمات الفنية
 .وزادت الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين ،التعليمات الفنية زادت جودة المنتجات

 
عند مستوى الداللة الفرضية الفرعية السادسة وتنص على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

(α≤0.05)  في  الفلسطينية دور مؤسسة المواصفات والمقاييسفي آراء أفراد عينة الدراسة حول
 يعزى لمتغير الجنس. للمنتج المحليالتنافسية  الميزةتحسين 

حول بهدف فحص وجود فروق ذات داللة بين آراء المبحوثين ( لعينتين مستقلتين tتم إجراء اختبار )

يعزى لمتغير  للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية المواصفات والمقاييس دور مؤسسة
 (:27كما يظهر في جدول رقم )الجنس، 

دور مؤسسة المواصفات حول ( لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق في آراء المبحوثين t(: اختبار )27جدول رقم )
 يعزى لمتغير الجنس للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية والمقاييس

 tاختبار  إحصاءات وصفية الجنس
 مستوى الداللة  درجات الحرية tاختبار  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي عدد المشاهدات

 )من الطرفين(
 0.10 366 1.67- 0.55 3.88 223 ذكر

 0.48 3.98 145 أنثى

 
∝ )من الطرفين ( أن مستوى الداللة 27) يظهر من النتائج في جدول رقم

2
قد بلع حوالي ( 

∝)وهو أعلى من نسبة الثقة المفترضة  0.10،

2
 ≤ (، لذا نستنج عدم وجود فروق ذات داللة 0.05

 الفلسطينية دور مؤسسة المواصفات والمقاييسحول إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحوثين( 
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يعزى لمتغير الجنس، ويظهر عدم وجود فرق ذو داللة  في تحسين الميزة التنافسية للمنتج المحلي
حد كبير وبلع  إلىالذي كان متقاربًا  ،إحصائية من المتوسطات الحسابية لكل من الذكور واإلناث

 فقط لصالح اإلناث. 0.10على التوالي، بفارق  3.98و  3.88
فراد عينة الدراسة أراء آن نتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أب ،ويرى الباحث

حول دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في تحسين الميزة التنافسية للمنتجات المحلية 
ن الحديث هنا عن معطيات علمية توضح حقيقة األسباب هي نتيجة طبيعية أل ،يعزى لمتغير الجنس

وال عالقة لمتغير  المنتجات وتحسينها،رفع جودة  إلىالتي تؤدي  ،درات التنافسيةالتي تعزز من الق
 .النتيجةفي الجنس في التأثير 

 
في  (α≤0.05الفرضية الفرعية السابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 الميزةفي تحسين  الفلسطينية دور مؤسسة المواصفات والمقاييسآراء أفراد عينة الدراسة حول 
)العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي،  :يعزى لكل متغير من المتغيرات للمنتج المحليالتنافسية 

 المسمى الوظيفي(.
 

( لفحص وجود فروق ذات One-way ANOVAجراء اختبار تحليل التباين األحادي )إتم 
في تحسين الميزة  الفلسطينية والمقاييس حول دور مؤسسة المواصفاتداللة في آراء المبحوثين 

المؤهل العلمي، سنوات الخبرة )العمر،  :يعزى لكل متغير من المتغيرات التنافسية للمنتج المحلي
 لكل متغير من المتغيرات المذكورة: رلنتائج هذا االختبا افيما يلي عرضالمسمى الوظيفي(، و 

 
 أوال : حسب متغير العمر:

دور حول  المبحوثينداللة الفروق في متوسطات آراء  لفحص(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 28جدول رقم )
 يعزى لمتغير العمر للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية مؤسسة المواصفات والمقاييس

 مستوى الداللة Fاختبار  درجات الحرية مصدر الفروق  المتغير
 0.00 8.78 2 المجموعاتبين  العمر

 365 خالل المجموعات

 367 المجموا

 

في تحليل التباين لمتغير  Fالختبار قيمة مستوى الداللة ( أن 28أظهرت النتائج في جدول )
وعليه نرفض الفرضية  (α≤0.05)وهي أقل من نسبة الثقة المفترضة  0.00العمر بلغت حوالي 

حول إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحوثين(  فروق ذات داللةبعدم وجود  :الصفرية القائلة
يعزى لمتغير  للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية دور مؤسسة المواصفات والمقاييس
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غير متساوية بالمتوسط، وهنالك قيمة إحصائية كافة العمر، أي أن آراء المبحوثين من الفئات العمرية 
للفروقات في متوسطاتهم، ولمعرفة مصادر الفروقات في فئات متغير العمر تم إجراء االختبار البعدي 

(Post-hoc test( حيث تم اعتماد مقياس )LSD من بين أنواع االختبارات البعدية ) نظرًا كافة
ار كما يظهر لحساسيته في استخراج الفروقات بين فئات المتغيرات، وفيما يلي نورد نتائج هذا االختب

  (:29في جدول رقم )
دور حول  لتحديد مصدر الفروقات في متوسطات آراء المبحوثين (LSD)(: نتائج االختبار البعدي 29جدول رقم )

 يعزى لمتغير العمر للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية مؤسسة المواصفات والمقاييس
(I) الفئة العمرية (J)  العمريةالفئة  مستوى الداللة الخطث المعياري  (I-Jفرق الوسط ) 

 0.02 0.06 *-0.14- 40-30من  30أقل من 

 0.00 0.07 *-0.31- 40أكثر من 

 0.02 0.06 *0.14 30أقل من  40-30من 

 0.02 0.07 *-0.17- 40أكثر من 

 0.00 0.07 *0.31 30أقل من  40أكثر من 

 0.02 0.07 *0.17 40-30من 

 

دور حول أن مصدر الفروقات في متوسطات آراء المبحوثين  إلىأشارت نتائج االختبار البعدي 
يعزى لمتغير  للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية مؤسسة المواصفات والمقاييس

 جاء بين كل من الفئات التالية: ،العمر
 ( سنة 30( سنة و)أقل من 40 – 30بين الفئتين )( سنة40 – 30ولصالح الفئة )،  حيث بلغت قمة

معنوية هذا الفرق في الوسط  إلى 0.02وأشار مستوى الداللة الذي بلع  ،0.14فرق الوسط 
 الحسابي بين الفئتين المذكورتين.

  ( سنة، حيث 40( سنة ولصالح الفئة )أكثر من 30( سنة و)أقل من 40بين الفئتين )أكثر من
معنوية هذا الفرق في  إلى 0.00، وأشار مستوى الداللة الذي بلع 0.31بلغت قيمة فرق الوسط 

 الوسط الحسابي بين الفئتين المذكورتين.
  ( سنة، حيث بلغت 40( سنة ولصالح الفئة )أكثر من 40 – 30( سنة و)40بين الفئتين )أكثر من

معنوية هذا  إلى 0.02، وأشار مستوى الداللة والذي بلع 0.17فرق الوسط الحسابي بينهما  ةقيم
 الفرق في الوسط الحسابي بين الفئتين المذكورتين.
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 ثانيا : حسب متغير سنوات الخبرة
دور حول  المبحوثينداللة الفروق في متوسطات آراء  لفحص(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 30جدول رقم )

 يعزى لمتغير سنوات الخبرة للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية مؤسسة المواصفات والمقاييس
 مستوى الداللة Fاختبار  درجات الحرية مصدر الفروق  المتغير
 0.01 4.61 2 بين المجموعات سنوات الخبرة

 365 خالل المجموعات

 367 المجموا

 
في تحليل التباين لمتغير  Fالختبار قيمة مستوى الداللة ( أن 30بينت النتائج في جدول )

( وعليه نرفض α≤0.05وهي أقل من نسبة الثقة المفترضة ) ،0.01الخبرة بلغت حوالي سنوات 
بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة  :الفرضية الصفرية القائلة

للمنتج التنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية مؤسسة المواصفات والمقاييس دور)المبحوثين( حول 
غير متساوية كافة يعزى لمتغير سنوات الخبرة، أي أن آراء المبحوثين من فئات سنوات الخبرة  المحلي

بالمتوسط، وهنالك قيمة إحصائية للفروقات في متوسطاتهم، ولمعرفة مصادر الفروقات في فئات 
( LSD( حيث تم اعتماد مقياس )Post-hoc testمتغير سنوات الخبرة تم إجراء االختبار البعدي )

نظرًا لحساسيته في استخراج الفروقات بين فئات المتغيرات، كافة من بين أنواع االختبارات البعدية 
 (:30وفيما يلي نورد نتائج هذا االختبار كما يظهر في جدول رقم )

دور حول  لتحديد مصدر الفروقات في متوسطات آراء المبحوثين (LSD)(: نتائج االختبار البعدي 31جدول رقم )
 يعزى لمتغير سنوات الخبرة للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية مؤسسة المواصفات والمقاييس

(I) فئة سنوات الخبرة (J) فئة سنوات الخبرة ( فرق الوسطI-J)  مستوى الداللة الخطث المعياري 
 0.00 0.06 *-0.19- سنوات 10أقل من  إلى 5من  سنوات فأقل 5

 0.07 0.07 0.12- سنوات 10أكثر من 

أقل من  إلى 5من 
 سنوات 10

 0.00 0.06 *0.19 سنوات فأقل 5

 0.34 0.07 0.067 سنوات 10أكثر من 

 0.07 0.07 0.12 سنوات فأقل 5 سنوات 10أكثر من 

 0.34 0.07 0.07- سنوات 10أقل من  إلى 5من 

 

دور أن مصدر الفروقات في متوسطات آراء المبحوثين  إلىأشارت نتائج االختبار البعدي 
يعزى لمتغير  للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية مؤسسة المواصفات والمقاييس

من سنوات فأقل( ولصالح الفئة ) 5( و)سنوات 10أقل من  إلى 5من جاء بين الفئتين ) ،سنوات الخبرة
 0.00وأشار مستوى الداللة الذي بلع  ،0.19حيث بلغت قيمة فرق الوسط ، (سنوات 10أقل من  إلى 5

 معنوية هذا الفرق في الوسط الحسابي بين الفئتين المذكورتين. إلى
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 ثالثا : حسب متغير المؤهل العلمي
دور حول  المبحوثينداللة الفروق في متوسطات آراء  لفحص(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 32جدول رقم )

 يعزى لمتغير المؤهل العلمي للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية مؤسسة المواصفات والمقاييس
 مستوى الداللة Fاختبار  درجات الحرية مصدر الفروق  المتغير

 0.33 1.12 2 بين المجموعات العلمي المؤهل

 365 خالل المجموعات

 367 المجموا

 
في تحليل التباين  Fالختبار قيمة مستوى الداللة ( أن 32يستدل من النتائج في جدول رقم )

( وعليه نقبل α≤0.05وهي أعلى من نسبة الثقة المفترضة ) ،0.33لمتغير المؤهل العلمي بلغت حوالي 

فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة بعدم وجود  :الصفرية القائلةالفرضية 
للمنتج التنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية دور مؤسسة المواصفات والمقاييس حول )المبحوثين(

متساوية كافة يعزى لمتغير المؤهل العلمي، أي أن آراء المبحوثين من فئات المؤهل العلمي  المحلي
 بالمتوسط، وال قيمة إحصائية للفروقات الصغيرة في متوسطاتهم. 

 رابعا : حسب متغير المسمى الوظيفي
دور حول  المبحوثينداللة الفروق في متوسطات آراء  لفحص(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 33جدول رقم )

يعزى لمتغير المسمى  للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية مؤسسة المواصفات والمقاييس
 الوظيفي

 مستوى الداللة Fاختبار  درجات الحرية مصدر الفروق  المتغير
 0.08 2.12 4 بين المجموعات المسمى الوظيفي

 363 خالل المجموعات

 367 المجموا

 
في تحليل التباين  Fالختبار قيمة مستوى الداللة ( أن 33يستدل من النتائج في جدول رقم )

( وعليه α≤0.05وهي أعلى من نسبة الثقة المفترضة ) ،0.08لمتغير المسمى الوظيفي بلغت حوالي 

فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة بعدم وجود  :نقبل الفرضية الصفرية القائلة
للمنتج التنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية دور مؤسسة المواصفات والمقاييسحول )المبحوثين( 

كافة يعزى لمتغير المسمى الوظيفي، أي أن آراء المبحوثين من فئات المسمى الوظيفي  المحلي
 متساوية بالمتوسط، وال قيمة إحصائية للفروقات الصغيرة في متوسطاتهم
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 النتائج 5.1
ن الميزة يدراسة "دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في تحسبينت نتائج تحليل بيانات 

 التنافسية للمنتج المحلي" النتائج التالية: 
 نتائج اإلجابة على أسئلة الدراسة: 5.1.1

)أهداف المؤسسة( و جراءاتها ن مؤسسة المواصفات والمقاييس تطبق معايير المواصفات والمقاييس إ .1
 تحسين الميزة التنافسيةفي %، األمر الذي يلعب دورًا كبيرًا 74بدرجة مرتفعة بلغت حوالي 

 للصناعات المحلية.
تعمل على تطبيق إجراءات التوصيف بدرجة مرتفعة بلغت حوالي مؤسسة المواصفات والمقاييس ن إ .2

 للصناعات المحلية. تحسين الميزة التنافسيةفي %، مما كان له دور 79
 إلىوهي تؤشر  ،%80ن الدرجة الكلية لمجال منح الشهادات وعالمات المطابقة بلغت حوالي إ .3

تعمل مؤسسة التي  ،درجة مرتفعة لتقييم المبحوثين لدور إجراءات منح الشهادات وعالمات المطابقة
 للصناعات المحلية. تحسين الميزة التنافسية في المواصفات والمقاييس على تطبيقها

درجة مرتفعة من  إلىوهي تؤشر  ،%79ن الدرجة الكلية لمجال الفحص والتفتيش بلغت حوالي إ .4
تعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس على تقييم المبحوثين لدور إجراءات الفحص والتفتيش التي 

 للصناعات المحلية. تحسين الميزة التنافسيةفي  تطبيقها
تعمل % لدور إجراءات القياس التي 82ن تقييم المبحوثين جاء بدرجة مرتفعة بلغت حوالي إ .5

 للصناعات المحلية. تحسين الميزة التنافسيةفي  مؤسسة المواصفات والمقاييس على تطبيقها
تعمل مؤسسة % لدور التعليمات الفنية التي 80ن تقييم المبحوثين جاء بدرجة مرتفعة بلغت حوالي إ .6

 للصناعات المحلية. تحسين الميزة التنافسيةفي  صفات والمقاييس على تطبيقهاالموا
جاء تقييم المبحوثين بدرجة مرتفعة لمحور واقع القدرة التنافسية للصناعات المحلية في فلسطين  .7

لقدرة التنافسية للصناعات المحلية في إلى اوهو يشير بدرجة مرتفعة  ،%80الذي بلع حوالي 
 فلسطين.

ة رضا المبحوثين عن الدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس بلغت حوالي نسبإن  .8
رضا المبحوثين بدرجة مرتفعة عن الدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات  إلىوهي تشير  ،81%

 والمقاييس.
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بتطبيق معايير مؤسسة المواصفات  المحليةالشركات والمصانع  ن الدرجة الكلية لمحور التزامإ .9
بتطبيق  المحليةلشركات والمصانع التزام من قبل ا إلىوهي تشير  ،%83والمقاييس بلغت حوالي 

 والمقاييس بدرجة مرتفعة.معايير مؤسسة المواصفات 
 

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة:  5.1.2
معايير التزام الشركات والمصانع المحلية بتطبيق هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيًا وطردية بين  .1

، حيث بلغت قيمة معامل مؤسسة المواصفات والمقاييس وتحسين الميزة التنافسية لهذه الصناعات
 .0.47االرتباط حوالي 

هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيًا وطردية بين مجال التوصيف من جهة وبين تحسين الميزة  .2
معامل االرتباط حوالي التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين من جهة أخرى، وبلغت قيمة 

0.86. 
من جهة وبين تحسين الميزة التنافسية  الجودة هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيًا وطردية بين مجال .3

 .0.80للصناعات الغذائية في فلسطين من جهة أخرى، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط حوالي 
من جهة وبين تحسين  الفحص والتفتيش هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيًا وطردية بين مجال .4

الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين من جهة أخرى، وبلغت قيمة معامل االرتباط 
 .0.80حوالي 

المتولوجيا من جهة وبين تحسين الميزة  هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيًا وطردية بين مجال .5
هة أخرى، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين من ج

 0.82حوالي 
التعليمات الفنية من جهة وبين تحسين الميزة  هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيًا وطردية بين مجال .6

التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين من جهة أخرى، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
 .0.82حوالي 

دور مؤسسة حول حصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحوثين( عدم وجود فروق ذات داللة إ .7
 يعزى لمتغير الجنس. في تحسين الميزة التنافسية للمنتج المحلي الفلسطينية المواصفات والمقاييس

دور مؤسسة حول فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحوثين(  هناك .8
يعزى لمتغير العمر،  للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية المواصفات والمقاييس

المتوسط، وهنالك قيمة إحصائية في غير متساوية كافة أي أن آراء المبحوثين من الفئات العمرية 
 للفروقات في متوسطاتهم.

مؤسسة  دورحول فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحوثين( هناك  .9
يعزى لمتغير سنوات  للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية المواصفات والمقاييس



136 
 

المتوسط، وهنالك في غير متساوية كافة الخبرة، أي أن آراء المبحوثين من فئات سنوات الخبرة 
 قيمة إحصائية للفروقات في متوسطاتهم.

دور مؤسسة لء أفراد عينة الدراسة )المبحوثين( فروق ذات داللة إحصائية في آراعدم وجود  .10
يعزى لمتغير المؤهل  للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية المواصفات والمقاييس

المتوسط، وال قيمة في متساوية كافة العلمي، أي أن آراء المبحوثين من فئات المؤهل العلمي 
 . إحصائية للفروقات الصغيرة في متوسطاتهم

دور مؤسسة لفروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحوثين( عدم وجود  .11
يعزى لمتغير المسمى  للمنتج المحليالتنافسية  الميزةفي تحسين  الفلسطينية المواصفات والمقاييس

قيمة  المتوسط، والفي متساوية كافة الوظيفي، أي أن آراء المبحوثين من فئات المسمى الوظيفي 
 إحصائية للفروقات الصغيرة في متوسطاتهم.

 التوصيات 5.2
تعزيز دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في تحسين الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية 

 من خالل التركيز على التوصيات التالية:
جل تطويرها بما أالمعمول بها من ومعاييرها جراء تقييم سنوي لمواصفات الصناعات الغذائية إ -1

 يتالءم مع التطورات والمستجدات الحديثة.
التي تلتزم بتطبيق المواصفات والمعايير كافة لشركات والمصانع لدارية  تقديم تسهيالت مالية و  -2

 الفلسطينية.
همية تطبيق المواصفات والمعايير الفلسطينية كافة أللشركات والمصانع المحلية في انشر الوعي  -3

 الحصة السوقية والتنمية المحلية. زيادةفي وأثرها 
العمل على تحسين جودة المنتجات الغذائية عن طريق تطبيق المواصفات والمعايير الدولية  -4

 زيادة ثقة العمالء بجودة المنتجات الوطنية.في والفلسطينية لما لها من تأثير 
بالمواصفات الفلسطينية لما نشر الوعي عند المستهلكين بأهمية دعم المنتجات المحلية التي تلتزم  -5

ويؤدي إلى تطوير  لها تأثير ايجابي في المحافظة على السالمة الغذائية وصحة المستهلك.
الصناعات ويحسن من الميزة التنافسية للمنتج المحلي، ويسهم في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل 

 وقوي.
في المؤسسات اإلنتاجية كافة زيادة الحرص على تطبيق مؤسسة المواصفات والمقاييس للتعليمات  -6

 بشكل متساو  ودون تمييز.
تخفيض أسعار المنتجات الغذائية المحلية بما ينافس أسعار البضائع المستوردة لدعم المستهلك  -7

 .على شراء المنتجات الوطنيةوتحفيزه 
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خضاع المنتجات الغذائية للفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات إزيادة عمليات  -8
 والمعايير الفلسطينية.

تحفيز الشركات والمصانع المحلية على الحصول على شهادة الجودة لرفع قدراتها التنافسية في  -9
 األسواق المحلية.

التدريب المستمر والنوعي لموظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس وبخاصة على مهارات العمل  -10
 الميداني الالزم لتطبيق إجراءات المؤسسة.

من الجهود وبخاصة في مجال البحث والتطوير إلنتاج أصناف جديدة ومتنوعة ذات بذل المزيد  -11
 جودة عالية لكسب ثقة المستهلكين ورضاهم وتلبية رغباتهم.

تعزيز الوعي عند المصانع المحلية بأن التعليمات الفنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات  -12
 والمقاييس الفلسطينية تصب في مصلحتها.

 
 لتطوير الميزة التنافسية للصناعات الغذائية في فلسطين مقترحات 5.3

زيادة الحرص على تطبيق المواصفات والتعليمات الفنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات  -1
 والمقاييس بما يعزز من القدرات التنافسية للصناعات المحلية.

محلية لكسب ثقة عالم المحلية بمقدار تطور جودة المنتجات التكثيف نشر الوعي في وسائل اإل -2
 تعزيز القدرات التنافسية للصناعة المحلية. إلىمما سيؤدي  ؛المستهلك بها

تطوير اإلجراءات والتعليمات التي تطبقها مؤسسة المواصفات والمقاييس على الشركات والمصانع  -3
 المحلية لمواكبة الممارسات واإلجراءات العالمية المعمول بها.

المحلية على مواكبة تطبيق أحدث الممارسات في مجال زيادة حرص الشركات والمصانع  -4
 المواصفات والمعايير لتحسين جودة منتجاتها ورفع قدراتها التنافسية.

ضرورة التواصل المستمر والحثيث للشركات والمصانع المحلية مع مؤسسة المواصفات  -5
ولتحسين  ،ة المنتجاتلتطوير جود ،لتطبيق المعايير والتعليمات الفنية الصادرة عنها ،والمقاييس

 وللمحافظة على شهادات الجودة. ،الميزة التنافسية لها
على الشركات التي لم تحصل على شهادة الجودة بذل المزيد من الجهود لتطبيق المواصفات  -6

لكي تتمكن من تطوير  ؛والمعايير والتعليمات الفنية المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس
لمواكبة جودة المنتجات المستوردة المثيلة، وزيادة حصتها وتحسينها، نتجاتها الميزة التنافسية لم

 السوقية.
و براز مقدار التطور الذي  ،وضع خطط تسويقية والتركيز على اإلعالن لترويج المنتج المحلي -7

إلقناع المستهلكين بالتوجه  ؛خاصة الحاصلة على عالمة الجودةبحصل على جودة المنتجات و 
 لوطنية.للمنتجات ا
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التركيز على السياسة السعرية في الدعاية والترويج، من خالل تقديم عروض سعرية تتناسب مع  -8
 القدرة الشرائية للمستهلكين ومنافسة ألسعار الشركات المستوردة.

عمل برامج توعوية لرفع وعي المستهلكين بمقدار اهتمام الشركات المحلية بالسالمة الغذائية من  -9
الجودة الشاملة، ليصبح المنتج الوطني الخيار  إلىللوصول  ؛اصفات الفلسطينيةخالل تطبيق المو 

 األول للمستهلكين. 
 
 اقتراحات لدراسات الحقة مستقبلية  5.4

 :يقترح الباحث العمل على التالي
لتحقيق التنمية المحلية واالستقالل ودعمها إصدار قوانين وتشريعات لحماية المنتجات المحلية  .1

ونجاحها  للحد من العقبات والتحديات التي تحول دون تطور الصناعات الوطنية ،االقتصادي
 .وتنميتها

 ،لاللتزام بالمواصفات والمعايير الفلسطينيةكافة فرض المزيد من القيود على المنتجات المستوردة  .2
للصناعات  للحفاظ على القدرة التنافسية ،وتطبيق التعليمات الفنية على المنتجات الغذائية المستوردة

خاصة المنتجات باألسواق المحلية و  إلىمام دخول المنتجات اإلسرائيلية أووضع عوائق  ،المحلية
 التي لها بديل وطني.

خاصة المنتجات بزيادة نسبة األفضلية للمنتجات الوطنية في العطاءات والمشتريات الحكومية و  .3
 .كافة ت والمعايير والتعليمات الفنيةوتطبيق المواصفا ،التي حصلت على شهادة الجودة الفلسطينية

لكي تعتبر المنتجات المصنعة  ؛عمليات التصنيع إلىرفع قيمة مدخالت اإلنتاج المحلية المضافة  .4
 منتجات وطنية.

األسواق  إلىلمنع تهريب المنتجات الغذائية  ،التوسع في فرض المزيد من اإلجراءات الرقابية والقيود .5
 المحلية.

التنمية، ومحاربة في للمجتمع المحلي بأهمية دعم المنتجات المحلية وأثرها عمل برامج توعوية  .6
 تدمير االقتصاد المحلي. إلىالمنتجات اإلسرائيلية البديلة التي تؤدي 

لتطوير منتجاتها الغذائية لالرتقاء  ،للشركات المصنعةكافة تقديم وسائل المساعدة والدعم واإلرشاد  .7
لكي تتمكن من االستمرار  ،بتطبيق المواصفات والمعايير الفلسطينيةبمستوى جودة منتجاتها، وذلك 

 .نفسها كافة لمنتجاتلفي منافسة الشركات المنتجة 
قناعها بأهمية الحصول على شهادة  توعية الشركات المحلية التي لم تحصل على شهادة الجودة و  .8

وأثرها في تطوير جودة وضرورتها، الجودة الممنوحة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية 
 رباح وكسب ثقة المستهلكين.المنتجات وما ستحققه من زيادة في نسبة المبيعات واأل
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 قائمة المراجع
 أوال: المراجع العربية 

 الكتب
س العمل وتحقيق الجودة الشاملة والحصول على أالتدريب على ر "مشروع  (.2013عبد هللا.) ال سيف

 ".العالميةيزو شهادة اآل
(."المرونة"، حدود المرونة بين الثوابت والمتغيرات، مؤسسة األمة للنشر 2019)األحمدي أنس. 

 والتوزيع الرياض، جدة.
 (. "أدوات القياس".2015التوجيه العربي.)

 (. "االبتكار"، الطبعة األولى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.2014جان ديفيد، دودجسون مارك.)
(. "إدارة الجودة واألمان الغذائي"  كلية الزراعة، جامعة عين 2007)حمزاوي لطفي، علي علي. 

 شمس.
(."إدارة المنتج والعالمة التجارية"، منشورات الجامعة االفتراضية السورية، 2020خضر محمد.)

 الجمهورية العربية السورية.
قسم التصنيع"، إدارة بحوث الصناعات (."جودة وسالمة تصنيع األغذية، 2014)خير هللا الرشيد. 

 الغذائية، وزارة الصناعة االتحادية، السودان، الطبعة األولى.
(."إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء" الطبعة األولى، دار صفاء للنشر 2006الدرادكة مأمون.)

 والتوزيع، عمان.
ة للتدريب والنشر" الطبعة األولى، (. "إدارة الجودة الشاملة، المجموعة العربي2012رضوان محمود.)
 القاهرة.

دليل إرشادي للشركات الفلسطينية  "،إدارة جودة التصدير في دولة فلسطين" (.2015) محمد. الصالحي
 ، مركز التجارة الدولي بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني.الصغيرة والمتوسطة

دليل إرشادي للشركات الفلسطينية "، فلسطينإدارة جودة التصدير في دولة " (.2015)محمد.  الصالحي
 ، مركز التجارة الدولي بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني.الصغيرة والمتوسطة

(. "استراتيجيات وسياسيات التسويق"، من منشورات الجامعة 2020الصرن رعد، صقور مجد.)
 االفتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية.

الشاملة"، سلسلة إصدارات التدريب اإلداري، مؤسسة حورس الدولية  ة(. الجود2006)الصيرفي محمد. 
 للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، اإلسكندرية.

(. "إدارة الجودة الشاملة"، الطبعة األولى، األمانة العامة لمجلس الوزراء، مكتبة 2019العزاوي محمد.)
 الجامعة، الشارقة، قطر.



140 
 

"الجودة الشاملة والمنهج"، دار المناهج للنشر والتوزيع، المملكة األردنية (. 2015عطية محسن.)
 الهاشمية.

،إدارة جودة التصدير، الطبعة الثانية، المعهد الوطني األلماني للمترولوجيا، 2011غوجادور شيام،
 براونشفيج، المانيا.

ب الجزيرة للطباعة والنشر، بغداد، (. "إدارة اإلنتاج والعمليات"، الطبعة الثاني، مكت2018فيحان إيثار.)
 العراق.

 (. "الميزة التنافسية" زمزم ناشرون وموزعون، الطبعة األولى، عمان، األردن2015قندوز طارق.)
-(. "إدارة الجودة الشاملة"، األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، جامعة مستغانم2019لحبيب بلية.)

 الجزائر.
حديث للسالمة الغذائية، وكالة الصحافة العربية ناشرون، الطبعة (. "النظام ال2019محمد سيد.)

 ، الجيزة ، جمهورية مصر العربية.2019
(. "إدارة جودة التصدير"، المعهد الوطني األلماني للمترولوجيا، الطبعة 2011)مركز التجارة الدولي. 

 الثانية، جنيف.
ودة والمطابقة"، الطبعة األولى، ترجمة (. "مجلس أبو ظبي للج2017المعجم الدولي للمترولوجيا.)
 أسامة أحمد ملحم.

 (. "رضا العمالء والمستفيدين"، الطبعة األولى، مركز استراتيجيات التربية.2017المهيدب رائد.)
(. "مواصفات ومقاييس تخصص حماية البيئة"، اإلدارة 2008المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.)

 المناهج ،المملكة العربية السعودية.العامة لتصميم وتطوير 
 الرسائل العلمية 

على رضا العمالء في القطاع  iso 9001(. "أثر تطبيق إدارة الجودة 2016تركماني نهال.)
 المصرفي"، دراسة ماجستير غير منشورة، الجامعة االفتراضية السورية، سوريا.

والء العميل" دراسة ماجستير غير منشورة، السوقي في تعزيز  -(."دور التوجه2017توفيق بن عليوش.)
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف ، 

 الجزائر.

(."اثر الربحية والكفاءة اإلنتاجية ل صول والمديونية في اختيار احدى 2016)رأفت سعيد الطراونة. 
مقاوالت األردنية"، دراسة ماجستير غير طرق احتساب العبء الضريبي في شركات ال

 منشورة، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن.
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(. "دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية"، دراسة ماجستير غير 2014سالم أسامة.)
 منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة أم البواقي، الجزائر.

"جودة الخدمات وأثرها في تحقيق رضا الزبائن"، دراسة ماجستير غير منشورة،  (.2017سعد هللا نور.)
 كلية االقتصاد والتجارة و دارة األعمال، جامعة شندي، السودان.

أثر الحصة السوقية على ربحية الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق (. "2017)سليمان أيمن. 
رة، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، "، دراسة ماجستير غير منشو عمان المالي

 عمان.

"، رسالة ماجستير غير دور استراتيجيات التنافسية في تحقيق الميزة التنافسية" (.2013.)سهتال زرزور
 الجزائر. -بسكرة -منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر

(. "دور قيم العمل في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة"، دراسة 2018شارف ابتسام، لكحل كريمة.)
ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة الشهيد حمه لخضر 

 بالوادي، الجزائر. 

(. "متطلبات تحقيق الميزة التنافسية لجامعة المنصورة في ضوء بعض الخبرات 2018شلبي أماني.)
 راسة دكتوراه منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة، مصر.العلمية"، د

(. "دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية"، كلية 2017صافي خليل .)
 غزة -االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة االزهر

، رسالة ماجستير تنافسية، دور استخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة ال2017،خليل صافي
 غزة.-غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر

"، أثر االساليب الحديثة في تخفيض تكاليف المنتجات وتحقيق الميزة التنافسية" (.2018فالح.) صالح
 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة النيلين، السودان.

ايير إدارة الجودة الشاملة في تعليم وتدريب طلبة مركز اعداد (. "درجة تطبيق مع2013صقر علي.)
رجال اإلطفاء في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين والمدربين" رسالة ماجستير غير 

 منشورة، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط، الكويت.

رسالة ماجستير غير منشورة، (. "دور التقييس في حماية المستهلك"، 2018ضاوية كال، سعاد مداش.)
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر.
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(. "دور المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية محافظات 2016عامر هناء.)
 الشمال"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين.

"، رسالة كيفية تحقيق الميزة التنافسية للمنتجات ذات االستهالك الواسع" (.2015عباسة.) عائشة
ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد 

 الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر.

(. "محاضرات في مقياس اقتصاد االستثمار والتنافسية"، كلية العلوم 2020عبد المالك بضياف.)
 قالمة، الجزائر. 1945ماي  8االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

التأمينية"، دورة إدارة عالقات العمالء في زيادة الحصة السوقية للمؤسسات (. "2015سعيد.) عبدالفتاح
 االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا. دراسة ماجستير غير منشورة، كلية

في إدارة المخلفات في القطاع الخاص"، بحث  9001(."دور تطبيق نظام االيزو 2016)عثمان أيمن. 
تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في إدارة الجودة واالمتياز، كلية الدراسات العليا، 

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

، دراسة "فصاح عن عناصر التنمية المستدامة في دعم الميزة التنافسيةأثر اإل" (.2017إبراهيم.) علي
 ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة النيلين، السودان.

الرشاقة االستراتيجية وعالقتها بالميزة التنافسية لدى شركات االتصاالت " (.2016عبة.) عمرو
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخليل، فلسطين."، والمعلومات العاملة في فلسطين

درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في " (.2005منتهى.) المالح
"، دراسة ماجستير منشورة، محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس

 جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

(."متطلبات تحقيق الجودة الشاملة ومحيط المؤسسات الصناعية الجزائرية"، رسالة 2015نصيرة داني.)
دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة جياللي 

 سيدي بلعباس، الجزائر-ليابس

المؤسسات (. "تحليل اثر تبني االستراتيجيات العامة للتنافس على أداء 2018نعمون إيمان.)
الصناعية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 الجزائر. -بسكرة-جامعة محمد خيضر 
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(. "أثر تطبيق نظام إدارة الجودة على تحسين الميزة التنافسية"، دراسة ماجستير 2017النقري غيث.)
 غير منشورة، الجامعة االفتراضية، سوريا.

 الدوريات
(. "أثر استراتيجيات التسويق اإلسالمي على الحصة السوقية للمشروعات الصغيرة"، 2019باقر وفاء.)

المجلة اإللكترونية الشاملة متعددة المعرفة لنشر األبحاث العلمية والتربوية، العدد الثاني 
 األردن.-عمانعشر، كلية المال واألعمال، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، 

(. "دور استراتيجية التسويق في اكتساب ميزة تنافسية"، ريفاد للدراسات 2018بوعيسى رياض.)
 .3والبحوث، المجلة العالمية لالقتصاد واألعمال، المجلد الخامس، العدد 

 (. لمجلس ادارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية.2020التقرير السنوي الثاني عشر.)

 (.2017،2018،2019،2020لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ) التقرير السنوي 

 (. "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"2017التقرير السنوي.)

 (."مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية".2020التقرير السنوي.)

محاسبة استهالك الموارد لدعم المواد و -(. "إطار مقترح بين محاسبة تكاليف تدفق2020الجبلى وليد.)
( العدد الثالث، كلية البنات القبطية، 21القدرة التنافسية" مجلة البحوث المالية، المجلد)

 جامعة بورسعيد، مصر.

مجلة  "،الدور االستراتيجي لتقنية التكلفة المستهدفة في تحقيق قيادة التكلفة" (.2011معاذ .) الجنابي
، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 21العدد  7تصادية المجلدتكريت للعلوم اإلدارية واالق

 تكريت، العراق.

(. "االبتكار وطرق قياسه وتنميته" مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2018حسين يونس.)
 ، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر.35العدد 

مجلة (. "دور التسويق اإللكتروني في تنمية الحصة السوقية"، 2021حمزة مزيان، علي دحماني.)
 ، الجزائر.26/ العدد 17، المجلد اقتصاديات شمال اقتصاديات شمال إفريقيا

(. "دور اإلبداع بالمنتج في زيادة الحصة السوقية"، المجلة العالمية للدراسات 2017.)حمود مروان
األول، كلية التجارة اإلسماعيلية، جامعة قناة التجارية والبيئية، المجلد الثامن، العدد 

 السويس، مصر.
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(. "دور تكاليف الجودة في تحقيق الميزة التنافسية"، مجلة اإلدارة 2019الخلف نضال، مهيهي صفاء.)
 . 122العدد  42-واالقتصاد السنة

مجلة تنمية (. "دور مرونة التصنيع في تعزيز رضا الزبون"، 2020رؤوف عدنان، اسوادي عبد هللا.)
(. 39الرافدين، مجلة علمية، فصلية، دولية، مفتوحة الوصول/ محكمة, المجلد)

 (، كلية اآلداب، جامعة الموصل، العراق.128العدد)

(."االبداع اإلداري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية لمؤسسة موبيليس للهاتف 2018)سعيدة بو سعدة. 
(، 19العدد ) /14قتصادية شمال أفريقيا، المجلد النقال"، جامعة الجزائر، مقالة، مجلة ا

 الجزائر

(. "الجامعات العربية بين الجودة الشاملة وشهادات الجودة"، المجلة العربية 2012وائل.) عبد الحميد
 ( صنعاء، اليمن.10لضمان جودة التعليم الجامعي، المجلد الخامس، العدد )

(. "نظام تقييم األداء وعالقته بالتحسن المستمر في ظل معايير 2018عودة قصير، يوب مختار.)
، جامعة وهران، غليزان، 11" مجلة التنمية البشرية، العدد 9000مواصفات اآليزو 

 الجزائر.

(. "استراتيجية قيادة التكاليف كسياسة تسعيرية الكتساح األسواق": العالقة بين 2016فاطمة صرصار.)
الحجم والتعليم، مجلة االبتكار والتسويق، العدد الثالث، كلية  قيادة التكاليف ووفورات

 جامعة سعيدة، الجزائر.-العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

تأثير التكاليف البيئية وتكاليف الجودة في تحقيق بعض ابعاد " (.2013صباح.) ، الوهابهدى كاظم
 .. مجلة التقني/المجلد السادس والعشرون /العدد الرابع "الميزة التنافسية

ونظام الهاسب في منشآت  22000(. "فوائد تطبيق معايير الجودة العالمية اآليزو 2014كدسة ناصر.)
، جامعة الملك عبد 34جاألغذية في المملكة العربية السعودية"، المجلة العربية لإلدارة، م

 العزيز، جدة، السعودية.

(. "أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق الميزة التنافسية"، مجلة الريان 2020سالم.)كليب 
( كلية العلوم اإلدارية والمالية، جامعة 1للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، المجلد الثالث، العدد)

 الريان، اليمن.

 "،مدخل لتحقيق الميزة التنافسيةإدارة العالقات مع الزبون (. "2018.)، الزهراء بن سفيانحقانة ليلى
 .1العدد  7مجلة التنظيم والعدل المجلد 
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(. "المعرفة السوقية ودورها في تحديد 2012مقدادي يونس، الصرايرة خالد، دحبور السيد.)
االستراتيجيات التنافسية للبرامج األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة 

 (.10ان جودة التعليم الجامعي، المجلد الخامس، العدد)عمان" المجلة العربية لضم

واإلدارة بالجودة الشاملة"، مجلة العلوم اإلنسانية  9000(. "تطبيقات نظام اآليزو 2016نوال سعدي.) 
 ، جامعة وهران، الجزائر.23واالجتماعية، العدد 

 (2023-2021االقتصاد الوطني )االستراتيجية القطاعية لتنمية (."2000.)وزارة االقتصاد الوطني 
(. بشأن قانون 2011( لسنة.)10الوقائع الفلسطينية ، "ديوان الفتوى والتشريع"، قرار بقانون رقم)

 (22( ، الجريدة الرسمية ، العدد)1الصناعة، مادة)

 مراكز أبحاث
المفاهيم (."االنفكاك عن االقتصاد اإلسرائيلي" 2020جميل مسيف، قزمار عصمت، ربيع اسالم.) 

 النظرية واإلمكانات العملية، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.

(. "مهارات التحكم بالنقاط الحرجة في صناعة الحالل وخدماته"، معهد الكويت 2014المزيدي هاني.)
 ل بحاث العلمية، الكويت.

الوطني قطاع الصناعات الغذائية تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج " (.2019.)وفاء البيطاوي 
 .، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس"الفلسطينية

 
 خرى أ مصادر

pal-we/main-are-http://pfiu.org/ar/who-اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية . 
industries 

 (. "وزارة االقتصاد الوطني".2020االستراتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد الوطني.)
، دراسة "دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة" (.2017محمد.) حمدأبن 

ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي بن 
 مهيدي، الجزائر.

 (. مؤسسة المواصفات والمقاييس، الجزء التاسع.2020تعليمات الحصول على جائزة زيت الزيتون.)

مجلس إدارة مؤسسة  68(. "تعليمات إعداد المواصفات الفلسطينية"، قرار رقم 2003( لسنة.)1تعليمات)
 المواصفات والمقاييس.

http://pfiu.org/ar/who-are-we/main-pal-industries
http://pfiu.org/ar/who-are-we/main-pal-industries
http://pfiu.org/ar/who-are-we/main-pal-industries
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 مواصفات والمقاييس والجودة"، المملكة العربية السعودية.(. "الهيئة السعودية لل2017التقرير السنوي.)

 (. الميزة التنافسية حرب على الخصوم، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين.2016جعفر يونس.)

 (2020الجهاز المركزي االحصائي الفلسطيني.)

وزارة القوى (. "منظمة العمل الدولية"، 2017الدليل الفني لتدريب مفتشي السالمة والصحة المهنية.)
 العاملة، الطبعة األولى، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

(. "إدارة الجودة الشاملة، التنمية اإلدارية"، ما هو منهج الجودة 2018الراغب محمد، شاويش مها.)
 com/Article/5https://sst.25/1962الياباني)الكايزن(. موقع الكتروني 

(. "خطوات نحو نظام وطني للمترولوجيا"، المعهد الوطني األلماني للمترولوجيا، 2018زايلر ابهارد.)
 المانيا.

مساندة البنية التحتية “لمشروع  (. "جاء هذا التقرير ثمرة2014السياسة الوطنية للجودة في فلسطين.)
مولته الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون الذي   "الوطنية الفلسطينية الخاصة بالجودة

 .االقتصادي والتنمية بالتعاون مع حكومة فلسطين
"، األكاديمية للدراسات التنافسية «Porter «االستراتيجياتدراسة نقدية " (.2013مزوغ .) عادل

البليدة، -دحلباالجتماعية واإلنسانية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد 
 الجزائر.

( . الفصل الثالث، إدارة 2000( لسنة .)6قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )
 (.11المؤسسة، المادة )

(. الفصل األول، تعاريف 2000( لسنة. )6قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )
 (.2وأحكام عامة، المادة )

 (.3(.الفصل الثاني المادة )2000( لسنة. )6واصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )قانون مؤسسة الم

 (.3(. الفصل الثاني المادة )2000( لسنة.)6قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )

(. "بنظام إعطاء األولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية 2013( لسنة.)4قرار مجلس الوزراء رقم)
 (.2( والمادة)1للمنتجات الوطنية"، المادة)

(. "المواصفة القياسية للمواصفة 2018مؤسسة المواصفات والمقاييس المملكة األردنية الهاشمية.)
 القياسية"، اإلصدار األول.

https://sst5.com/Article/1962/25
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(. "قرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، 2019ميثاق جودة زيت الزيتون.)
 الطبعة األولى.تعليمات فنية"، 

 (. "مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية".2018ميثاق جودة عسل النحل.)

، ر. م. و( " الجلسة 40/2003(. "قرار مجلس الوزراء رقم)2003)( لسنة 2النظام الوطني للقياس رقم)
 (.4التاسعة، المادة )

، مقالة، Quality and ISO 9001 system "9001يزو الجودة ونظام اآل(. "2020نوري سعيد .)
 جامعة ميسان، العراق.

 االلكترونية  المواقع
موقع  ، مفكرة التسويق المعرفة تصنع القرار ) الميزة التنافسية( 2017د. سليمان الثويني , -1

 / https://themarketingnote.comإلكتروني
، مذكرة تفاهم بين الصندوق 2021الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية للعمال،الصندوق  -2

 .الفلسطيني للتشغيل وبين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
 شهادة الحالل. TURCERTالموقع الرسمي للشركة التركية  -3

belgesi-https://www.sertifikasyon.net/ar/hizmet/helal/ 

 ar/158news/-https://pfesp.ps/singleالموقع الرسمي للصندوق الفلسطيني 

 الموقع الرسمي لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. -4

http://www.psi.pna.ps/ar/AboutUs/Pages/Goals.aspx 
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 المالمق
 

 (1ملمق رقم)
 
 

 أسماء السادة المحكمين االفاضل لالستبانة
 مكان العمل الحالي كاديميةالرتبة األ اسم المحكم م
 مريكيةالجامعة العربية األ أستاذ مساعد الوهاب الميمي عبد أشرفالدكتور  1
 مريكيةالجامعة العربية األ  أستاذ مشارك عمرانالدكتور محمد  2
 جامعة فلسطين التقنية خضوري  أستاذ مساعد الدكتور مراد عوض هللا 3
 مريكيةالجامعة العربية األ أستاذ مساعد ةالدكتور رائد محمد شماسن 4
 جامعة القدس أستاذ مساعد حرفوشفهمي الدكتور يوسف  5
 مريكيةالجامعة العربية األ أستاذ مساعد السعافينخليل الدكتور ناصر  6
 مريكيةالجامعة العربية األ أستاذ مساعد الدكتور نبيل سليمان رمانة 7
 جامعة القدس أستاذ مساعد الدكتور اشرف محمد أبو خيران 8
 جامعة خضوري  أستاذ مشارك عليانمحمد عبد القادر الدكتور ضرار  9

 جامعة خضوري  أستاذ مساعد الخطيبحمد أعلي الدكتور معن  10
 جامعة القدس أستاذ مشارك الدكتور محمد عوض شعيبات 11
 جامعة القدس مساعدأستاذ  عريقاتعلي سماح  ةالدكتور  12
 جامعة القدس  ساعدأستاذ م د موسى زيادو الدكتور محم 13
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 (2ملمق رقم)
 

 االستبانة
  

 

 جامعة القدس المفتوحة
  

 الرحيمبسم هللا الرحمن 
 السادة/ شركة..............................

 الفاضلة، األخت الفاضل/ األخ
م لكم د  وبمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أن اق، يطيب لي في هذه األيام من أواخر الشهر الفضيل

رفلون في تتم أنأن يعيده علينا جميعًا بالخير والبركات و  وجل   سأل هللا عز  أ، و والتبريكاتالتهاني  أحر  
 .كل عام وأنتم بألف خير واالستقالل، وعلى وطننا الغالي باألمن والحرية، الصحة والعافية ثياب

التنافسية  الميزةدور مؤسسة المواصفات والمقاييس في تحسين رسالة ماجستير بعنوان: الموضوا: 
 ) تطبيقية على الصناعات الغذائية ةللمنتج المحلي  الفلسطيني  )دراس

يجري الباحث هذه الدراسة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة والسياسات 
التنافسية  الميزةدور مؤسسة المواصفات والمقاييس في تحسين معرفة  إلىالعامة، وتهدف الدراسة 

الخبرة للمنتجات المحلية آملين من حضراتكم قراءة فقرات االستبانة بتمع ن كونكم من أصحاب 
 ( في المربع مقابل كل فقرة تعكس قناعتكم ورأيكم. xواالختصاص، واإلجابة عليها بوضع إشارة ) 

الحصول على  إلىحرصكم على إجابة هذه االستبانة بدق ة وموضوعية سيؤدي  وكونوا على يقين بأن  
 .أفضل النتائج التي ستعود بالنفع والفائدة على القطاع العام والقطاع الخاص بإذن هللا

مالحظة: المعلومات الواردة التي تخّصكم هي فقط ألغراض البحث العلمي، وسيتم التعامل معها 
 .بسرّية تامة
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 القسم األول: هذا القسم يحتوي على المعلومات األساسية )الشخصية( للعينة موضوا البحث: 
 اإلجابة المناسبة:أرجو منكم وضع دائرة حول رقم 

 اسم المؤسسة: ......................................
 الرمز خيارات االجابة البند

   . أنثى2. ذكر             1 الجنس:
   40.  أكثر من 3               40 - 30. من 2            30. أقل من 1 العمر:

   سنوات 10.  أكثر من 3    سنوات    10أقل من  إلى 5. من 2       سنوات فأقل 5. 1 سنوات الخبرة:
  . ماجستير فأعلى3. بكالوريوس                    2. دبلوم متوسط             1 المؤهل العلمي:

    . موظف عادي5     . رئيس قسم4. نائب مدير       3. مدير       2. مدير عام      1 المسّمى الوظيفي:
 

 القسم الثاني: يحتوي على مجموعة من البنود الخاصة بموضوا البحث:
 (xوذلك حسب الخيارات المدرجة بوضع إشارة ) تية،عن األسئلة اآل بإجابتكيك أر عن ر عب  
A. :المحور األول: مجاالت عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس 

A1 .)المجال األول: المواصفات والمقاييس )أهداف المؤسسة 

 تعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس على .......: العبارة الرمز
بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 معدومة

A1.1  تطوير مواصفات الصناعات المحلية.      

A1.2 دعم المنتج الوطني.      

A1.3  للمنتج الوطني. تحسين الميزة التنافسية      

A1.4 االقتصادية.في التنمية  اإلسهام      

A1.5 بتطبيق المعايير الصحية.للمستهلك ر الحماية يتوف      

A1.6 
من المنافسة  الغذائية للمصانع لحماية االقتصاديةا ريتوف

 األجنبية وخاصة اإلسرائيلية.
     

A1.7 
المعتمدة من الحكومة الفلسطينية  تنفيذ خطة التنمية بالعناقيد

 الحالية.
     

A1.8  .زيادة الحصة السوقية من المنتجات المحلية      

A1.9 .اإلسهام في حماية البيئة المحلية      

A1.10 
خالل مكافحة التهريب، و غراق األسواق تنظيم األسواق من 

 بالسلع ذات الجودة الرديئة والمنخفضة األسعار.
     

A1.11 
حماية الملكية الفكرية الخاصة بالعالمة التجارية ومحاربة 

 التقليد.
     

A1.12  .نشر الوعي لدى قطاع األعمال والمستثمرين      

A1.13   االبتكارتشجيع.      

A1.14 وقوانينها.المؤسسة  المخالفين لتشريعات مقاضاة      

A1.15 مسابقات دورية للجودة والتميز تنظيم.      
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A1.16 
تقييم دوري للمواصفات والمقاييس من أجل تطويرها بما يتناسب  

 مع المستجدات ذات العالقة.
     

 
 

A2 .المجال الثاني: التوصيف 

 إلىتوصيف المؤسسة للمنتج بمعيارية عالمية مقننة يؤدي : العبارة الرقم
... 

بدرجة 
 كبير جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 معدومة

A2.1 تحسين جودة المنتجات الوطنية.      
A2.2 .تخفيض تكلفة المنتجات الوطنية      
A2.3 للمنتج الوطني بضبط المعيارية. ن الميزة التنافسيةيتحس      
A2.4 ثقة العمالء بجودة المنتج الوطني زيادة.      
A2.5   الغذائية المحلية.رفع كفاءة الشركات      
A2.6 الغذائية المحلية.الشركات  تحسين سمعة      
A2.7 نسبة صادرات المنتجات الوطنية الزيادة في.      
A2.8 على السالمة الغذائية تحافظ.      
A2.9 الحصة السوقية للمنتجات الوطنية زيادة.      

A2.10 رغبات المستهلكينلتلبية نتاج اإل زيادة.      
 
A3 .المجال الثالث: منح شهادة )الجودة، الحالل، ميثاق زيت الزيتون، ميثاق جودة العسل( وعالمات المطابقة 

بدرجة  )منح المؤسسة للشهادات أعاله يعمل على(: العبارة الرقم
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 معدومة

A3.1 ثقة المستهلكين في المنتجات الوطنية رفع.      
A3.2 .تحسين جودة المنتج الوطني      
A3.3 نسبة صادرات المنتجات الوطنية زيادة.      
A3.4  الطلب على المنتجات الوطنية.زيادة      
A3.5 .تحسين الميزة التنافسية للمنتج الوطني      
A3.6 .خفض التكاليف اإلنتاجية      
A3.7 الغذائية سمعة الشركات تحسين.      
A3.8 ج الوطنيتالعمالء بالمن ارض زيادة.      
A3.9 .إعطاء أفضلية للمنتج الوطني في األسواق المحلية      

A3.10 .زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية      
 

 

A4 .المجال الرابع: ال مص والت تيش 

بدرجة  العبارة الرقم
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 معدومة

A4.1 تتم عملية الفحص والتفتيش بشكل دوري على الشركات الغذائية.      

A4.2  متطلبات المواصفات تتم عمليات الفحص والتفتيش حسب     
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 والمعايير الفلسطينية.
A4.3 عمليات الفحص والتفتيش على جودة المنتجات تحافظ.      

A4.4 
يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في حال وجود خلل في 

 .المواصفة
     

A4.5 
يتم فحص ومعايرة أجهزة الفحص المستخدمة في شركات 

 في المختبرات الحكومية. المنتجات الغذائية
     

A4.6 
خضاع المنتجات الغذائية للفحص في مختبرات تابعة إيتم 

 .لمؤسسة المواصفات والمقاييس
     

A4.7 يتم تدريب طواقم الفحص والتفتيش للقيام بمهامهم.      

A4.8  الفحص والتفتيش من أخطاء اإلنتاج.يقل ص      

 

A5 .المجال الخامس: القياس 

بدرجة  القياس يحقق الجودة والميزة التنافسية من خالل الرقم
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 معدومة

A5.1  ضبط ومعايرة أجهزة القياس الخاصة بالمنتجات الغذائية.      
A5.2 تعليمات القياس الدولية.المعايرة بناء على  تطبيق      
A5.3  ضبط أجهزة القياس والمعايرة عن طريق خبراء فنيين مختصين.      
A5.4 .ضبط األوزان واألحجام حسب بطاقة بيان كل صنف      
A5.5 .توحيد وحدات القياس يضبط وزن المنتج      
A5.6  بالمعايير الدولية.ضبط المعايير الوطنية      
A5.7 .االعتراف الدولي المتبادل بنتائج القياس والمعايرة      
A5.8 .ضبط المقادير والمكونات الخاصة بالمنتج      
A5.9  بالمنتجات المحلية.ثقة العمالء      

 

 

A6. المجال السادس: التعليما  ال نية 

بدرجة  العبارة الرقم
 كبيرة جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 معدومة

A6.1 
من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس ملزمة يوجد تعليمات فنية 

 األغذية.لشركات 
     

A6.2 
في للمؤسسة  التعليمات الفنيةبشركات تصنيع األغذية  تلتزم

 .التصنيع
     

A6.3 
حسب يتم وضع التعليمات الفنية على المنتجات الغذائية 

 .تعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس
     

A6.4 
بعد مرورها يتم وضع التعليمات الفنية من قبل خبراء مختصين 

 بعدة قراءات.
     

A6.5 .توحد التعليمات الفنية اإللزامية مرجعيات الجهات الرقابية      
A6.6 .تساعد التعليمات الفنية اإللزامية على تنظيم األسواق      
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A6.7  شهادات الجودة بناء على االلتزام بالتعليمات الفنية.يتم منح      
A6.8 .ن التعليمات الفنية من جودة المنتجات الغذائية       تحس 
A6.9 من ثقة العمالء يزيد منتجات الغذائيةللالفنية  ضبط التعليمات.      

 

Bواقع القدرة التنافسية للصناعات المحلية في فلسطين :. المحور الثاني 

 العبارة الرقم
بدرجة 
 كبيرة جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 معدومة

B1 
من مؤسسة المواصفات الصادرة فنية التعليمات بتنفيذ الساعد االلتزام 

 على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.والمقاييس 
     

B2 

على المنتجات الغذائية حسب  بوضع بطاقة البيانأدى االلتزام 
تعزيز ثقة المستهلك  إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس متطلبات

 بالمنتج المحلي.

     

B3 
شهادات الجودة على رفع القدرة التنافسية يعمل حصول الشركات على 

 للمنتج المحلي.
     

B4 
شهادة الجودة على رفع جودة وسالمة يسهم حصول الشركات على 

 المنتج المحلي.
     

B5 

ارتفعت القدرة التنافسية للمنتج المحلي بشكل ملحوظ من خالل 
التحسين والتطوير المستمر من قبل الشركات المصنعة لمواكبتها 

 أحدث المواصفات التي تعتمدها مؤسسة المواصفات

     

B6 
أدت العديد من اإلجراءات التي تتبعها مؤسسة المواصفات والمقاييس 

 المساعدة في تخفيض تكلفة المنتجات الوطنية  إلى
     

B7 
المنتج المحلي يعاني من ضعف القدرة على المنافسة نتيجة سيطرة 

 االحتالل على العديد من مفاصل االقتصاد.
     

 

Cرضا المبحوثين عن الدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس :. المحور الثالث 

بدرجة  العبارة الرقم
 كبيرة جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 معدومة

C1 
تعد اإلجراءات التي تطبقها مؤسسة المواصفات والمقاييس شاملة 

 الفلسطيني.وتغطي كافة الجوانب الالزمة لتحسين جودة المنتج 
     

C2 
تواكب اإلجراءات والتعليمات التي تطبقها مؤسسة المواصفات 

 والمقاييس أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
     

C3 
إعطاء أولوية في  يتساهم مؤسسة المواصفات والمقاييس ف

 العطاءات الحكومية للمنتج الوطني 
     

C4 
اإلجراءات والتعليمات على  تطبق مؤسسة المواصفات والمقاييس

، دون تمييز.  كافة المؤسسات اإلنتاجية بشكل متساو 
     

C5 
يعمل موظفو مؤسسة المواصفات والمقاييس بشكل مهني في تطبيق 

 إجراءات الهيئة.
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C6 
اإلجراءات التي تقوم بها مؤسسة المواصفات والمقاييس ضرورية 

 لتحسين جودة المنتج الفلسطيني.
     

C7 
تجد الشركات سهولة في الحصول على الخدمات والمعلومات 

 االرشادية من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
     

C8 
تمتاز مؤسسة المواصفات والمقاييس بالدقة في العمل والسرعة في 

 اإلنجاز وتقديم الخدمات.
     

C9 
تجد الشركات اهتمام كبير من مؤسسة المواصفات والمقاييس 

 بالطلبات المقدمة للحصول على شهادات الجودة.
     

C10 
توفر مؤسسة المواصفات والمقاييس كافة المعلومات حول اليات 

 منح شهادات الجودة.
     

C11 

تقدم مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية جميع الخدمات الفنية 
الالزمة مثل خدمات المعايرة والفحص والتدقيق للحصول على 

 شهادة الجودة.

     

 

D. التزام الشركات والمصانع المحلية بتطبيق معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس :المحور الرابع 

 العبارة الرقم
بدرجة 
 كبيرة جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 معدومة

D1 
الشركات والمصانع المحلية بإجراءات وتعليمات الشركة/ تلتزم 

 مؤسسة المواصفات والمقاييس.
     

D2 

تحرص الشركة/ الشركات والمصانع المحلية على مواكبة أحدث 
الممارسات في مجال المواصفات والمقاييس لتحسين جودة منتجاتها 

 ورفع قدرتها التنافسية.

     

D3 
تعتبر الشركة/ الشركات والمصانع المحلية أن التعليمات الفنية 

 تصب في مصلحتها.
     

D4 
تعتبر الشركة/ الشركات والمصانع المحلية أن االلتزام بالتعليمات 

 الفنية تصب في مصلحة المستهلك
     

D5 

تعتبر الشركة/ الشركات والمصانع المحلية مؤسسة المواصفات 
والمقاييس مؤسسة داعمة ومساندة وتخدم أهدافها في تحسين جودة 

 بالمفهوم التقليدي.منتجاتها وليست مؤسسة رقابية 

     

D6 
تسهل الشركة/ الشركات المصانع المحلية مهمات موظفي مؤسسة 

 المواصفات والمقاييس.
     

D7 
تلتزم الشركة/ الشركات والمصانع المحلية بكل ما يصدر عن 

 مؤسسة المواصفات والمقاييس من تعليمات وتوجيهات.
     

D8 
الغذائية كافة شروط السالمة تلبي التعليمات الفنية للمنتجات 

 الغذائية.
     

D9 .تلتزم الشركة/ الشركات بمتابعة تجديد شهادة الجودة بشكل دوري      
 م،حسن تعاونكلمع فائق احترامي وتقديري 


