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 ملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى إدراك المجتمع الفلسطيني ألهمية قرار السلطة الوطنية 
، الفلسطينية منع تداول منتجات المستوطنات، من وجهة نظر التجار في محافظة طولكرم

 ،ة ثالثة مجاالت رئيسيت تضمن،فقرة) ٢٢( مكونة من استبانهلوقوف على ذلك تم استخدام لو
 على الفئة المستهدفة وهي التجار وتم استبانه) ١٨٠٠(وألغراض جمع المعلومات وزعت 

 باستخدام حزمة البرامج إحصائيا جتعولو، %)٨٠,٩٤(أي بنسبة  استبانه) ١٤٥٧(استرداد 
واستخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية SPSS)( للعلوم االجتماعية اإلحصائية

وأظهرت النتائج أن مستوى إدراك المجتمع الفلسطيني ألهمية قرار السلطة  .ةوالنسب المئوي
  .آان آبيرًا على المجال الكلي للدراسةالوطنية الفلسطينية 

 
Abstract 

This study aims at assessing the Palestinian society awareness of the 
Palestinian National Authority (PNA) of banning settlements' products, 
from the view point of Tulkarm traders. To accomplish this, a 
questionnaire, consisting of (22) paragraphs and covering 3 major areas, 
was prepared. (1800) questionnaires were distributed to the targeted 
community (the traders) and (1457) questionnaires were returned, at a 
return ratio of (80.94%). The returned questionnaires were statistically 
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analyzed by using SPSS. Arithmetic means, standard deviations and 
percentages were used in this analysis. Results showed that the level of 
the Palestinian society awareness to the importance of  PNA decision was 
high in all areas of the study. 

  
  المقدمة

إن الفكر الصهيوني االستيطاني لدى اإلسرائيليين استباح إقامة المستوطنات في األراضي 
الدولية وقد نصت اتفاقية وللشرعية ، الفلسطينية المحتلة على الرغم من مخالفتها للقانون الدولي

جنيف الرابعة على عدم المشارآة في أي نشاط بصورة مباشرة أو غير مباشرة من شانه أن 
 . الناحية السياسية أو االقتصاديةيؤدي إلى استمرار بقاء هذه المستوطنات من

 المبادئ االحتالل واغتصاب األرض من أصحابها وتوطين يهود الشتات هي ولما آان
 حرب حزيران فلم تندلعوتجسد عليها مفهوم االستيطان ،  التي قامت عليها إسرائيليةاألساس
 وانتهت حتى سارعت إسرائيل بإقامة العديد من المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع ١٩٦٧
وقد آان آخرها ، اد ورفض المجتمع الدولي له يستمرومنذ ذلك الحين واالستيطان يزد .غزة

دولة في مجلس األمن ) ١٤( رفض المجتمع الدولي االستيطان وآانت دفق ١٨/٢/٢٠١١بتاريخ 
قد صوتت ضد االستيطان إال أن الدولة الوحيدة التي قامت بالتصويت مع االستيطان هي 

 ليكون التناقض الواضح فيما تزعم من حقوق وواجبات على دول الواليات المتحدة األمريكية
ها لالستيطان ضد حق الشعب الفلسطيني وسلب أراضيه العالم الثالث وما تقوم به من مساندت

دراسة العيلة، وشاهين، ومن االعتبارات األساسية التي حددتها  .)١٤٩١٢جريدة القدس، العدد (
  : هيأربعة بنود  ١٩٦٧بعد حرب حزيران  اإلسرائيلي ستيطانلال) ٢٠٠٨(

  .الحاجات األمنية .١
  .الحاجات االقتصادية .٢
  . ِقَبل االتجاهات الدينيةيطان منمطالب قوى االست .٣
  .توزيع السكان .٤

 االستيطانرفض  حتى اآلن لم تتوقف السلطة الفلسطينية عن )أوسلو(ومنذ اتفاق 
ألهمية الحيوية للمستعمرات عند اإلسرائيليين تفوق ولكن ا ، وآذلك المجتمع الدولياإلسرائيلي

ن البحر األبيض المتوسط ونهر آل اعتبار في النزاع الدائر للسيطرة على األراضي الواقعة بي
 والقاسم المشترك لكل الزعامات اإلسرائيلية هو إقامة العوائق على األرض في وجه ،األردن

وقد انطلقت نداءات لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات وفرض . االستقالل الفلسطيني
ور قرار محكمة  بعد الذآرى السنوية لصد٢٠٠٥) تموز(العقوبات عليها في التاسع من يوليو 

مقاطعة تدعو إلى  النداءات  تلك وآانت، بإدانة جدار الفصل العنصري)الهاي(العدل الدولية في 
مجلة (المجاالت االقتصادية واألآاديمية والثقافية والرياضية وغيرها مختلف في فعليًا سرائيل إ

  .)٢٠١٠ ،آل الحقيقة
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 بلغ اإلسرائيلية املة في المستوطنات تعداد الشرآات الصناعية العأنومن الجدير بالذآر 
برآان وآارني هشومرون (شرآة ومعظمها في التجمعات االستيطانية الصناعية مثل ) ١٤٤(

المواقع تم وضعها بعناية وآل هذه ) دوميم والبحر الميت وغوش عتصيمونوعوفرة وميشور أ
 إلى آونها فوق مخزون بحيث تحتل المواقع اإلستراتيجية في الضفة الغربية باإلضافة، شديدة

  .)٢٠١٠العيص، (مياه رئيسي تحتله إضافة إلى احتاللها لألرض 

 أو ها أو تداولهاأو تسويقمنتجات المستوطنات ولهذا آله فان مشارآة الفلسطينيين في شراء 
خدمات المستوطنات يعتبر مشارآة في تعزيز وجود هذه المستوطنات على التعامل مع 

 وقد تتحول المقاطعة إلى ثقافة ومنهج .هاهي تقوية القتصادها ووجودواألراضي الفلسطينية 
، وللوصول إلى ذلك ال بد من زيادة الوعي لدى المواطن حياة للفرد في المجتمع الفلسطيني

فها اقتصاديًا وتعريفه بمنتجات المستوطنات وااليجابيات المترتبة على مقاطعتها حيث أن إضعا
  . يؤدي إلى انهيارها

  
  وأسئلتهاة الدراسة مشكل

وخصوصا المستوطنين ، تتعرض األراضي الفلسطينية النتهاآات آثيرة من اإلسرائيليين
على األراضي الفلسطينية غير شرعية التي تعتبر جميعها المتواجدين في البؤر االستيطانية 

طاف آان في مواسم قأ المستمر إليذاء الفلسطينيين سواء اإلسرائيليينوتعّرض المستوطنين 
منتجات غير  األراضي الفلسطينية بإغراقأو في ، ستيالئهم على األراضيالزيتون أو في ا

 ،والمشكلة الكبرى أننا في شرائنا لهذه المنتجات نزيد من قوة اقتصادها. صحية أو مزورة المنشأ
ولهذا آان ال بد للباحث أن . من الفلسطينيينوندعم من وجودها على ارض مسلوبة ومأخوذة 

نية في مكافحة ى أن من واجب األآاديميين أن يساهموا في حملة السلطة الوطنية الفلسطيير
  : ومن هنا يأتي سؤال الدراسة الرئيس.منتجات المستوطنات

داول               ما" ع ت سطينية من ة الفل سلطة الوطني رار ال مدى إدراك المجتمع الفلسطيني ألهمية ق
  ."افظة طولكرممنتجات المستوطنات، من وجهة نظر التجار في مح

  
  وأهدافهاأهمية الدراسة 

إلى  ٢٠١٠قانون مجلس الوزراء للعام تنبع أهمية البحث من رغبة الباحث في توصيل 
مساندًا ، وقد آان هذا القرار  آان عدد االستبانات آبيرًا جدًاأآبر قدر ممكن من التجار ولهذا

ون مكافحة منتجات المستوطنات  بتفعيل قان)٢٠٠٥(و، )٢٠٠٣(ومؤيدًا للقرار الصادر للعام 
وما آانت هذه الدراسة إال مساهمة أآاديمية من الباحث من أجل نشر هذا القانون على ، وتطبيقه

التجار من أجل العمل على مكافحة شريحة  أال وهي ،شريحة هامة في المجتمع الفلسطيني
وعليه فإن  .طينيمنتجات المستوطنات والتذآير بما تخلفه من أضرار على المجتمع الفلس

  :الدراسة تهدف إلى
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 تداول منتجات قرار السلطة منعألهمية  الفلسطيني درجة إدراك المجتمع تحليل مستوى .١
  . من وجهة نظر التجارومناقشتهاإلسرائيلية المستوطنات 

والمؤهل العلمي في مستوى إدراك ، والجنس، العمر: مثل، دور بعض المتغيراتإظهار  .٢
ألهمية قرار السلطة الوطنية الفلسطينية منع تداول منتجات  المجتمع الفلسطيني

 .المستوطنات
  

  فرضية الدراسة

ة     ال ستوى دالل د م صائية عن ة إح روق ذات دالل د ف ستوى  ) ٠.٠٥= α(  توج ي م  إدراكف
تداول منتجات المستوطنات، من  منع المجتمع الفلسطيني ألهمية قرار السلطة الوطنية الفلسطينية    

ر، والجنس      ر في وجهة نظر التجا  ر العم ا لمتغي ان    محافظة طولكرم تبع ، والمؤهل العلمي، ومك
  .  السكن

  اإلطار النظري

 مستوطنة) ١٢١( أقيمت في أنحاء الضفة الغربية ، ٢٠٠٧ ولغاية العام ١٩٦٧منذ عام 
 يضم بعضها  وهذا على الرغم من أن إسرائيليًةإسرائيلية اعترفت بها وزارة الداخلية بلداٍت

المناطق التي ضمتها   مستوطنة إضافية موجودة في١٢هناك و. ات ال يوجد بينها تواصلمساح
لضفة الغربية حوالي أنحاء ا آما تنتشر في.  وتم ضمها لبلدية القدس١٩٦٧إسرائيل في العام 

 عبر وسائل وتطلق عليهاالسلطات  لم يتم االعتراف بها بصورة رسمية من قبل، مائة مستوطنة
غزة وثالث مستوطنات  مستوطنة أقيمت في قطاع) ١٦( وهي "البؤر االستيطانية" اإلعالم بـ

، بتسليم( خطة االنفصال  خالل تطبيق٢٠٠٥في شمالي الضفة الغربية تم تفكيكها في العام 
٢٠١٠(.  

 ١٣/٩/١٩٤٨ حيث قامت إسرائيل في ،الترآيز على االستيطان في مدينة القدسب بدئلقد 
ضم ب قررت ضم القدس الشرقية لها وبدأت ١٩٦٧ حزيران ١١، وفي بإعالن القدس عاصمة لها

األراضي واستقطاعها وأخذ يشكل االستيطان انتهاآًا لحقوق اإلنسان في فلسطين من خالل 
حتى شكلت سياسة وتشريدهم مصادرة الممتلكات وهدم المنازل وطرد األشخاص والعائالت 

 ينص لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي ١٩٤٨ العام ١٧/٢االستيطان خرقًا واضحًا للمادة 
  .)٦ ص ،١٩٩٧ ،الدويك" ( يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًاال"على أنه 

وانسجاما مع سياسة وزارة االقتصاد الوطني وتوجهات السلطة الوطنية الفلسطينية بناء 
ات  بحظر دخول منتج٢٠٠٥لسنة ) ق.أ/و.م/١٠/١٢/٩٠(على قرار مجلس الوزراء رقم 

 قامت مكاتب وزارة االقتصاد الوطني بمحافظات الوطن ،مستوطنات إلى األسواق الفلسطينيةال
 -: تجات المستوطنات على مسارين وهمابمحاربة من

منع وصول منتجات المستوطنات إلى يد المستهلك الفلسطيني من خالل تكثيف الجوالت  .١
  .الميدانية لألجهزة األمنية والضابطة الجمرآية



 ٨٠١ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالد الصويص

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)انيةاالنس العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمل التطوعي واإلعالمي وحشد الطاقات الشعبية والمتمثلة بجمعيات حماية تفعيل .٢
المستهلك واالتحادات النسوية والنوادي وجمعيات رجال األعمال وفصائل العمل الوطني 

  :ثمارها الحمالت الميدانية اآلتيةوالتي آان من . والمدارس والجامعات

 لتعريف المستهلك ٢٦/٥/٢٠١٠ – ١٨خالل الفترة من " من بيت إلى بيت"حملة   .أ 
الفلسطيني بآثار وأضرار منتجات المستوطنات والتي قامت بها وزارة االقتصاد 

وقد قام مكتب طولكرم بزيارة ، الوطني واشرف عليها مكاتبها في المحافظات المختلفة
  . لهذا الغرضًامتطوع) ٢٥٠(بيت في المحافظة وتجنيد ) ٢٣١٠٢(

 قام بها مكتب ١/٨/٢٠١٠ – ٢٥/٧الل الفترة من خ" من تاجر إلى تاجر"حملة   .ب 
  .ًا تجاري محًال)٢٨٩١( قام بزيارة وقدفي محافظة طولكرم وزارة االقتصاد الوطني 

 نسخة يحتوي في معظمها )١٦٠٠٠(وآان مجموع ما تم صرفه من مواد إعالمية يقارب 
ة المستهلك وقانون  ونشرات إعالمية لقانون حماي، وآتيبات،على دليل لمنتجات المستوطنات

عقوبات التعامل مع منتجات المستوطنات ولواصق تشير إلى خلو المحالت من منتجات 
  .في محافظة طولكرمالمستوطنات 

إلعطاء وسام الكرامة لكل من ، وقد تم إنشاء صندوق الكرامة بوزارة االقتصاد الوطني
و منتجات حستجدات نيمتنع عن التعامل بمنتجات المستوطنات من التجار وليواآب الم

 )من بيت لبيت(في حملة  الوطن أنحاء متطوع من جميع ألف) ٣٠(وقد شارك .المستوطنات 
 المقابل قام المستوطنون بعمل حملة وفي. لمكافحة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية

قع مع دعوة لمقاطعة المنتجات الفلسطينية وتم نشرها عبر المو )لن نستسلم(مضادة شعارها 
  .) لناإسرائيل(االلكتروني 

/  التحرير الفلسطينية في تقرير لها في يناير في منظمةوقد أفادت دائرة شؤون المفاوضات 
 بأنه ال يشارك اإلسرائيليون وحدهم في المشاريع واألعمال االستعمارية بل ٢٠١٠آانون الثاني 

ي بنائه، آما تقوم شرآات وان شرآات أجنبية تدير أعمالها من داخل المستوطنات وتشارك ف
  .أخرى باستيراد السلع والخدمات التي تنتجها شرآات المستوطنات وتعمل على توزيعها وبيعها

ات المتحدة لتصريف           وقد بينت التقارير أن السوق الفلسطيني يعتبر السوق الثاني بعد الوالي
رائيلية  ات اإلس سطيني   إذ  ،المنتج سوق الفل ستهلك ال ار دوالر ٢.٦ي صناعات   ملي ق ال وتحق

اح ن األرب ين م رائيلية المالي ا اإلس سطينيون ، آم ستهلك الفل ن % ٢٠ي رائيل م ن صادرات إس م
ه ة و٣٠ والفواآ ن صناعة األدوي ون دوالر م ة% ٢٠ملي ن بعض صناعاتها الغذائي س،( .م  دغل
٢٠٠٩.( 

ال المستوطنات              شأن عدد عم ي حين   وتفاوتت التقديرات الفلسطينية واإلسرائيلية ب شير   فف ت
ى أن عددهم ال يتجاوز             د  عامل ) ١٠٨٠٠( تقديرات الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني إل  ، فق

أآثر من                      ال في المستوطنات ب  ألف   ٣٥قّدر رئيس اتحاد العمال الفلسطيني شاهر سعد عدد العم
ديل       وفر ب ال ت ي ح ستوطنات ف ول الم ن دخ نعهم م ده لم ن تأيي رب ع ك أع ن ذل رغم م ى ال وعل
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سطيني وأ المي   فل ي وإس سطيني وعرب اون فل ى تع اج إل ديل يحت وفير الب اف أن ت ض
  ).٢٠١٠الرجوب،(

ل                     إن تحوي ون في المستوطنات اإلسرائيلية ف ذين يعمل ال ال دد العم رقم لع ان ال ولكن مهما آ
تج                       يتمكن من مضاعفة المن ي س سوق المحل ى ال رار إل القوة الشرائية الفلسطينية من جراء هذا الق

الي   ي وبالت ال،   المحل ؤالء العم تيعاب ه تيعاب  واس ن اس ن الممك دد  م ذا الع عاف ه ام  أض  إذا ق
إحالل سلع                    وم ب تج نفس سلع المستوطنات وتق المستثمرون الفلسطينيون والعرب بفتح مصانع تن

 ٦٠٠أن مبيعات منتجات المستوطنات في السوق العربي يقدر بعلمًا  " الفلسطيني   جيدة في السوق  
ة             ).٢٠١٠شبكة اإلعالم العربي،     (مليون دوالر أمريكي سنوياً    ان من الصعب حصر قيم د آ  وق

سهولة         ك ل ة وذل ضفة الغربي دها لل تم تزوي ي ي ستوطنات الت ات الم المنتج ر  إدخ اتهم عب  منتج
اطقال رائيلية من ي ( اإلس ل أراض ة أو  ) ٤٨داخ ضفة الغربي اطق ال ى من دها إل م توري ن ث وم

ة  دول العربي ى ال صديرها إل ع  . ت ة م ي مقابل ة   وف ي محافظ ي ف م المحل ب وزارة الحك دير مكت م
ضائع المستوطنات             ١٨/١٢/٢٠١٠طولكرم بتاريخ    ى ب  أفاد بأن تشديد مقاطعة الضفة الغربية عل

 فلسطينيين يعملون تزامن مع تقديم تسهيالت لقطاع غزة، حيث أفاد بناء على معلومات من عمال              
  . الغربيةغزة عوضًا عن الضفة  تنقل إلى قطاع  أصبحتفي المستوطنات بأن هذه البضائع

اد               وطني في رام اهللا، أف صاد ال وزارة االقت وبناء على مقابلة مع مدير عام حماية المستهلك ب
ام  )  مليون دوالر٨.٦ما يعادل (مليون شيقل ) ٣١(بأن الوزارة قامت بمصادرة ما قيمة       خالل الع

  . من منتجات المستوطنات في الضفة الغربية٢٠١٠
  

  لسابقةالدراسات ا

 حول األعمال )٢٠١٠ ،منظمة التحرير الفلسطينية في يناير(، دراسة شؤون المفاوضات
 أشارت الدراسة إلى  فقد،والمشاريع التجارية االستعمارية القائمة في المستوطنات اإلسرائيلية

الجانب التجاري الذي تنطوي عليه المشاريع االستيطانية اإلسرائيلية والذي يشمل المصانع 
لمزارع والشرآات التي تورد الخدمات والمقاولين الذي يشارآون في بناء المستوطنات ومدى وا

استفادتها من الموارد األخرى التي تمت مصادرتها بصورة غير شرعية إضافة إلى تعزيز البنية 
  .التحتية والنمو السكاني في المستوطنات

ستيطانية في المستوطنات  وهدفت إلى الكشف عن التوسعات اال،)٢٠٠٨ ،أريج(دراسة 
 وهذه الدراسة تبين أن ،)٢٠٠٧ - ١٩٩٦(اإلسرائيلية في الضفة الغربية في الفترة ما بين 

آما . في الفترة المذآورة) %٨٥(المستوطنات اإلسرائيلية توسعت بشكل ال يستهان به بما نسبته 
غربية تضاعفت مساحتها بينت الدراسة أن عددا آبيرا من المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة ال

 في محافظة بيت لحم ومستوطنة )عيليت بيطار(مستوطنة : مثل) %١٠٠(بنسبة تخطت الـ 
 وآانت هذه الزيادة على حساب األراضي الفلسطينية المجاورة ، في محافظة طوباس)مسكيوت(

ب إنشاء والمحيطة بالمستوطنات اإلسرائيلية والتي آان أصحابها قد منعوا من الوصول إليها عق
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) %١٤٣( شرق محافظة بيت لحم زادت بنسبة )مشوآي دراجوت(هذه المستوطنات ومستوطنة 
  ).١٩٩٦(مقارنة مع ما آانت عليه عام 

 وهي تبحث في األثر السياسي واألمني لالستيطان في ،)٢٠٠٨ ،وشاهينالعيلة (دراسة 
 بمصالح الفلسطينيين القدس بشكل خاص وعن النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية التي أضرت

سكان القدس وتعرضت الدراسة إلى موقف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تجاه من 
. الممارسات االستيطانية اإلسرائيلية في مدينة القدس بشكل خاص واألراضي المحتلة بشكل عام

د في القدس وسياسيا ليتمكنوا من الصمو ،وأوصت الدراسة بضرورة دعم الفلسطينيين ماديا
وضرورة  ،وحتى ال يتسنى اإلطباق على المدينة وتهويدها إضافة إلى التأسيس لخطاب عربي

  .اصمة للدولة الفلسطينية المنشودةدعم االنتفاضة لتحقيقها لشعار القدس ع

 هدفت إلى معرفة عالقة حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية ،)٢٠٠٧ ،جودة( دراسة
لسطيني نحو المنتجات المصنعة محليا واستخدمت الدراسة استبانه باتجاهات المستهلك الف

) ١٠٠٠( وتم توزيع ،لتوزيعها على عينة طبقية عشوائية من المستهلكين في غزة والقطاع
أآدوا معرفتهم الجيدة بحمالت ) %٦٦.٤(استبانه على مجتمع الدراسة وأظهرت النتائج أن 

أثير لشعارات حمالت المقاطعة على مشاعرهم منهم على وجود ت) %٦٦.٦(المقاطعة واتفق 
أآدوا على أن حمالت المقاطعة أوجدت بعدا إراديا للمقاطعة ولكن جاءت نسبة ) %٦٢(وان 

وآذلك لم تتمكن حمالت المقاطعة من بناء اتجاه ) %٥٦.٨(المقاطعة الفعلية ضعيفة بنسبة 
 يحملون اتجاهات سلبية نحو من المستهلكين) %٥٣.٦( أن إذايجابي نحو المنتجات المحلية 

  .ت ايجابية نحو المنتج اإلسرائيليمنهم يحمل اتجاها) %٧٥ (والمنتج المحلي 

  وتحدثت،بشان المتابعة القانونية لقضايا الجدار واالستيطان) ٢٠٠٧ ،عامر(دراسة 
الدراسة عن مصادرة األراضي الفلسطينية وتهويدها وتكثيف االستيطان بها ومن ثم تتويج 

خطط اإلسرائيلي ببناء جدار الفصل العنصري الذي يقطع الطريق على أي إمكانية لتحقيق الم
إال أن الدراسة أوضحت بان .  الضفة وغزةفياالستقالل والحرية والتواصل ما بين المحافظات 

من أهم أشكال المواجهة على هذا العدوان هو اللجوء إلى المتابعات القانونية لدى القضاء 
أحد أشكال الكفاح الفلسطيني إضافة إلى اللجوء إلى القوانين الدولية باعتباره  اإلسرائيلي

 . عن محكمة العدل الدولية في الهايالرابعة والفتوى القانونية الصادرة ف وبخاصة اتفاقيات جني

ة خريطة المستوطنات في الضفة وبناء اء تعتمد دراسته على قر،)٢٠٠٤ ،الشيخ(دراسة 
ث ال ي وأقيمت المستوطنات بح٢آم) ٥٨٤٤(صغر حجم الضفة الذي يصل إلى العديد منها رغم 

 أوردها )١٩٩٥( حتى العام مستوطنة) ١٧٦( بلغت  فقد،تخلو أي منطقة من الكتل االستيطانية
 وأظهرت الدراسة وجود حزام امني حول آل من القدس ورام اهللا ،المرآز الجغرافي الفلسطيني

  . اآبر عدد من المستوطنات التي في الضفةهذه المدن حيث يحاط ب،والخليل ونابلس
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  منهجية الدراسة

د مجتمع الدراسة            ائ للطر الدراسة وصفاً تضمن  ت ق واإلجراءات التي اتبعها الباحث في تحدي
اء أداة الدراسة                   ا الباحث في بن والعينة ووصفها وشرح الخطوات واإلجراءات العملية التي اتبعه

ا  وثبات اة الدراسة  ووصفها ثم إجراءات صدق أد      ا         ،ه صميم الدراسة ومتغيراته م شرح مخطط ت  ث
  .واإلشارة إلى أنواع االختبارات اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة

   وعينهاالدراسةمجتمع 

ذ        يمسجل التكون مجتمع الدراسة من التجار      ي ة وال ة التجاري دى الغرف ام مكتب وزارة     ينن ل  ق
ة  ،ًاتاجر) ٢٨٩١(البالغ عددهم   بزيارتهم و  في محافظة طولكرم  االقتصاد الوطني     وقد تم أخذ عين

ع     من مجتمع الدراسة     )%٦٢.٢٦( والتي تمثل  ،مفردة) ١٨٠٠( مقدارها    منهم عشوائية م توزي وت
سبته      استبانه  ) ١٤٥٧(استبانه ُأعيد منها    ) ١٨٠٠( ا ن ا صالحٌ    %)٨٠.٩٤(أي م ل   وجميعه  للتحلي

م وتحقق الهدف    ،اإلحصائي ار  إذ ت ة      اختي ة باستخدام أسلوب العين من اجل جمع     العشوائية العين
  .البيانات اإلحصائية

  . للدراسةاألساسية توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات :)١(جدول 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
٣٠.٦ ٤٤٦ ٢٥-١٨ 
٢٥.٩ ٣٧٨ ٣٥-٢٦ 
٢٣.١ ٣٣٨ ٤٥-٣٦ 
 ٢٠.٤ ٢٩٧  فما فوق٤٥

 العمر

 ١٠٠ ١٤٥٧ المجموع
 ٨٢.٨ ١٢٠٦ ذآر
 ١٧.٢ ٢٥١ أنثى

 الجنس

 ١٠٠ ١٤٥٧ المجموع
 ١٩.٦ ٢٨٥ اقل من ثانوية عامة

 ٣٠.٢ ٤٤٠ ثانوية عامة
 ١٩.١ ٢٧٨ طالب جامعي
 ٢٨.١ ٤١٠ بكالوريوس

 ٣ ٤٤ فأعلىماجستير 

 المؤهل العلمي

 ١٠٠ ١٤٥٧ المجموع
 ٥٢.١ ٧٥٩ مدينة
 ٤١.٦ ٦٠٨ قرية
 ٦.٣ ٩٢ مخيم

 مكان السكن

 ١٠٠ ١٤٥٧ المجموع
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  أداة الدراسة

م  صميمت رار   ت ة ق سطيني ألهمي ع الفل دى إدراك المجتم ة م ل معرف ن اج تبانه خاصة م  اس
ة نظر التجار في محافظة       نية منع تداول منتجات المستوطنات،    السلطة الوطنية الفلسطي    من وجه

  : هماوقد اشتملت أداة الدراسة على جزأين أساسيين ،طولكرم

  .، المؤهل العلمي، ومكان السكن والجنس،البيانات الشخصية التي تتعلق بالعمر .١

الغ عددها                 .٢ تبانة والب رات االس ع فق ى ثالث       ) ٢٢(تكون هذا الجزء من جمي رة موزعة عل  ةفق
ه      ،األضرار  مجال    :مجاالت رئيسية هي   ات    ،)٧( وعدد فقرات ه     ، ومجال العقوب وعدد فقرات

  .)٩(، وعدد فقراته ات المستوطنات ومجال مكافحة منتج،)٦(

   وثباتهاأداة الدراسةصدق 

 وقد ، من خالل عرضها على خمسة محكمين من ذوي االختصاص       األداءتم التأآد من ثبات     
ديالت د التع ا بع ات  . أجازوه ل الثب تخدمها الباحث هي حسب معام ي اس ة الت ات أداة الدراس وثب

ع   ٠.٨١ فكان   )آرونباخ ألفا ( معادلة ل اإلحصائي          على جمي تبانة وهو مناسب للتحلي رات االس  فق
   .وألغراض الدراسة

  إجراءات الدراسة

  اآلتيةقام الباحث باإلجراءات 

  .تأهيل االستبانة بصورتها النهائية .١

  .تحديد أفراد عينة الدراسة .٢

ة الدراسة         .٣ راد عين م تفريغه            ،توزيع االستبانة على أف تبانات الموزعة ت د جمع االس ا في   وبع
  .اصة من اجل معالجتهاجداول خ

  تصميم الدراسة

تخدام  ة  الباحث اس رات الدراس ين متغي ة ب ة العالق ي لدراس نهج ألوصفي التحليل لوب الم أس
ل اإلحصائي لفحص            ائج وشملت         الفرضية وجميع المعلومات واستخدام التحلي سير النت  بهدف تف

  اآلتيةالدراسة المتغيرات 

  المتغيرات المستقلة

  . مستوياتةربعأ وله ،متغير العمر .١

  .وله مستويان ،متغير الجنس .٢

  . مستوياتة وله خمس،متغير المؤهل العلمي .٣

  . مستوياتةوله ثالث ،متغير مكان السكن .٤
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  المتغيرات التابعة

ة   ة المتعلق االت المختلف ة بالمج تبانة المتعلق رات االس ى فق تجابة عل ي االس ت ف دىوتمثل   بم
سل    رار ال ة ق سطيني ألهمي ع الفل سطين إدراك المجتم ة الفل ات   طة الوطني داول منتج ع ت ية لمن

ات استخدم          و ، من وجهة نظر التجار في محافظة طولكرم            ،المستوطنات من اجل معالجة البيان
  :اآلتيةوذلك باستخدام المعالجات ) SPSS(برنامج الرزم إالحصائية للعلوم االجتماعية 

 التكرارات والنسب المئوية. 

 المعيارية الحسابية واالنحرافاتالمتوسطات .  

  للعينات المستقلة) ت(اختبار.  

 اختبار تحليل التباين األحادي.  

  ستخراج معامل الثبات ال)آرونباخ ألفا(معادلة. 
  

 نتائج الدراسة

   اإلحصائيةالفرضيةالتحليل اإلحصائي واختبار 

ذا  اول ه ليتن ة التحلي ن اإلجاب رزم  ة فرضيع امج ال ى برن ة وفحصها إحصائيا عل  الدراس
   .وفيما يلي عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة) SPSS(ئية للعلوم االجتماعية اإلحصا

  دراسة الرئيسينتائج سؤال ال

   : للدراسة وهو السؤال الرئيس اإلجابة عنال بد من ،ي بالتحليل اإلحصائالبدءقبل 

ع              ما" سطينية من ة الفل سلطة الوطني رار ال داول  مدى إدراك المجتمع الفلسطيني ألهمية ق ت
  "موجهة نظر التجار في محافظة طولكر من ،منتجات المستوطنات

راء التجار في    آل مئوية   باعتبارها نسباً لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية        
سطيني      إدراكمحافظة طولكرم حول     ة  المجتمع الفل ع           ألهمي سطينية من ة الفل سلطة الوطني رار ال  ق

  " تداول منتجات المستوطنات

  جدًا ًا آبيراإلدراكفأآثر اعتبر مستوى % ٨٠إذا آانت النسبة المئوية.  

  ًا آبيراإلدراكاعتبر مستوى % ٧٩.٩- ٧٠إذا آانت النسبة المئوية.  

  متوسطاإلدراكاعتبر مستوى % ٦٩.٩ – ٦٠إذا آانت النسبة المئوية .   

  قليلاإلدراكاعتبر مستوى % ٥٩.٩-٥٠إذا آانت النسبة المئوية  .     

 إدراكال يوجد % ٤٩.٩ آانت النسبة المئوية اقل من ذاإ.  
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)انيةاالنس العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : تبين ذلك٥ – ٢ونتائج الجداول من 

  .األضرارالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية مجال  :)٢(جدول 

 الرقم
الرقم 
 المتوسطات الفقرة باالستبانة

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 اإلدراك

هل تعلم أن العديد من منتجات  ١ ١
 ، ومزورة،مموهةالمستوطنات 

 أوأجنبية وعليها أختام على أنها 
  ؟فلسطينية

 ةآبير  ٧٧.٩٩  ٢.٣٤

هل تعلم أن معظم منتجات  ٢ ٢
المستوطنات ال يوجد عليها رقابة 

صحية أو نوعية ومنتهية الصالحية 
 أو قاربت على االنتهاء ؟

 ةآبير ٧٤.٣٨  ٢.٢٣

هل تعلم أن منتجات المستوطنات  ٣ ٣
ر شرعي صادرة عن آيان غي

 ومخالف للقوانين الدولية ؟

  جدًاةآبير ٨٥.٣٧ ٢.٥٦

هل تعلم أن تداول منتجات  ٤ ٤
 المستوطنات يعتبر دعمًا لها ؟

 جداآبيرة  ٩٤.٠٧ ٢.٨٢

هل تعلم أن هذه المستوطنات بنيت  ٥ ٥
فوق ارض مصادرة من أصحابها 

 الشرعيين ؟

 جداآبيرة  ٩٥.١٣ ٢.٨٥

وطنات هل تعلم أن منتجات المست ٦ ٦
مخالفة للتعليمات الفنية الفلسطينية 

 المعمول بها ؟

 آبيرة ٧٧.٩٧ ٢.٣٤

هل تعلم أن العاملين الفلسطينيين  ٧ ٧
في المستوطنات اإلسرائيلية  ال 

 بمزايا أو حقوق لهؤالء نيتمتعو
 العمال ؟

 جداآبيرة  ٨١.٨٦ ٢.٤٦

 آبيرة جدا ٨٣.٨٢ ٢.٥١ المجال الكلي

د    ائج ج الل نت ن خ ضح م ستوى إن) ٢(ول يت رار    إدراك م ة ق سطيني ألهمي ع الفل  المجتم
ة نظر التجار في محافظة       ،السلطة الوطنية الفلسطينية منع تداول منتجات المستوطنات        من وجه

ي        )٣،٤،٥,٧( على الفقرات    األضرار في مجال     جداً ًاطولكرم آان آبير   ى المجال الكل وآذلك عل
  .)١،٢،٦( س المجال على الفقرات آبير على نفاإلدراك آان مستوى في حين
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  .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية مجال العقوبات: )٣(جدول 

 الرقم
  فيالرقم

 االستبانة
 المتوسطات الفقرة

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 اإلدراك

سطيني يعاقب          ٨ ١ انون الفل هل تعلم أن الق
داول      شارك أو يت ساهم أو ي ن ي ل م آ

ستوطنات ب   ة للم لعة أو خدم الحبس س
ن  ل ) ٥ – ٢(م ة ال تق نوات وغرام س

 ؟عن عشرة آالف دينار 

 ةمتوسط ٦٦.٩٤ ٢.٠١

سطيني يعاقب          ٩ ٢ انون الفل هل تعلم أن الق
ستوطنات أو     تج م ل أي من ن نق ل م آ
ن   الحبس م ه ب ي نقل اهم ف ارك أو س ش

ن    ) ٦ – ٣( ل ع ة ال تق هر وغرام أش
ار ) ٢٠٠٠( ع دين صة  م حب رخ س

ل   السائق وترخيص المرآبة لم     دة ال تق
 ؟عن ستة أشهر

 متوسطة ٦٥.٥٧ ١.٩٧

ة   ١٠ ٣ رار المخالف ال تك ي ح م أن ف ل تعل ه
د  ي البن سائق  ) ٨(ف سحب رخصة ال ت

ى و ع  يلغ ا م ة نهائي رخيص المرآب ت
ي  تخدمت ف ي اس ة الت مصادرة المرآب

 ؟عملية النقل 

 متوسطة ٦٣.٥٨ ١.٩١

سطيني يعاقب          ١١ ٤ انون الفل هل تعلم أن الق
ات التخزين       آل من خّزن أ    ر لغاي و اّج

لمنتجات المستوطنات بالحبس مدة من     
غرامة ال تقل عن    مع  شهور  ) ٦ – ٣(
وبتين   ) ٢٠٠٠( دى العق ار أو إح دين

دة ال      ل لم الق المح ى إغ افة إل باإلض
رار     ،تقل عن ستة أشهر     وفي حال التك
 ؟يغلق المحل نهائيا 

 متوسطة ٦٤.٩٧ ١.٩٥

ي    ١٢ ٥ خص يخف ل ش م أن آ ل تعل ه
م       معلوم ات عن منتجات مستوطنات ت

الحبس من         ) ٣ – ١(تخزينها يعاقب ب
ن     ل ع ة ال تق هر وغرام ) ٥٠٠(أش

 ؟دينار أو إحدى العقوبتين 

 متوسطة ٦٣.٨٥ ١.٩٢

هل تعلم أن أي تكرار للمخالفة يترتب          ١٣ ٦
 ؟عليها مضاعفة العقوبة 

 ةآبير ٧٧.٩٩ ٢.٣٤

متوسطة ٦٧.١٥ ٢.٠١ المجال الكلي
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الل    ن خ ضح م دول  يت ائج ج ستوى أن) ٣(نت رار    إدراك م ة ق سطيني ألهمي ع الفل  المجتم
ة نظر التجار في محافظة       ،السلطة الوطنية الفلسطينية منع تداول منتجات المستوطنات        من وجه

تثناء   ،الفقرات  في مجال العقوبات على آافة  ًا آان متوسط  ،طولكرم وآذلك على المجال الكلي باس
اجر            .ًا آبير اإلدراك آان مستوى    إذ ،لعلى نفس المجا  ) ١٣(الفقرة   راءة الت دم ق ك لع ود ذل  وقد يع

د    ،للكتيبات التي قامت وزارة االقتصاد الوطني بتوزيعها على التجار   اجر عن  ومن الواضح أن الت
داول بمنتجات          به لهذه العقوبات وتبين وجود تدنٍ      تن االستبانةتعبئته   ات الت ة لعقوب  بمستوى المعرف

  .المستوطنات

  .مكافحة منتجات المستوطناتلالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية : )٤(جدول 

 الرقم
الرقم في 
 المتوسطات الفقرة االستبانة

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 اإلدراك

ات    ١٤ ١ ين منتج ز ب ستطيع التميي ل ت ه
رائيلية    ات اإلس ستوطنات والمنتج الم

  ؟األخرى

 متوسطة ٦٩.٧٣ ٢.٠٩

د أن ا  ١٥ ٢ ل تعتق ادر   ه سطيني ق تج الفل لمن
ات     الل منتج ة إح وفير فرص ى ت عل

 ؟وطنية محل منتجات المستوطنات 

 ةآبير ٧٥.٤٣ ٢.٢٦

ى     ١٦ ٣ سطينية حت ة الفل د أن الحمل ل تعتق ه
ام  ة الع ة ٢٠١٠نهاي تكون فّعال  س

ن    سطينية م واق الفل ف األس لتنظي
  ؟منتجات المستوطنات

 ةآبير ٧٤.٦٥ ٢.٢٤

ة أو ر  ١٧ ٤ ديك قناع ل ل ة  ه ي مكافح ه ف غب
 ؟منتجات المستوطنات 

 جداةآبير ٩١.٤٧ ٢.٧٤

ادر         ١٨ ٥ سطيني ق هل تعتقد أن المستهلك الفل
 ؟على مكافحة منتجات المستوطنات 

 ةآبير ٧٩.٥ ٢.٣٩

سلعة         ١٩ ٦ هل بدأت تبحث عند استخدامك لل
 ؟عن مصدرها ومكان منَشِئها

  جداةآبير ٨١.٦٣ ٢.٤٥

ودة المن   ٢٠ ٧ د أن ج ل تعتق سطيني ه تج الفل
أفضل من جودة منتجات المستوطنات        

 ؟

 متوسطة ٦٧.٢٦ ٢.٠٩

دائل       ٢١ ٨ هل تعتقد أن السلطة ملزمه بخلق ب
ن   ضرروا م ذين ت ال ال واء العم الحت

 ؟قرار منع منتجات المستوطنات 

  جداةآبير ٩١.٨٦ ٢.٧٦

ة        ٢٢ ٩ هل تؤيد إعطاء السلطة امتيازات مالي
اص ال    اع الخ ي القط سات ف ي للمؤس ت

ي           ة الت دي العامل شغيل األي تعمل على ت
 ؟تترك العمل بالمستوطنات 

  جداةآبير ٩١.٣٣ ٢.٧٤

 آبيرة جدا ٨٠.٣٢ ٢.٤١ المجال الكلي
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دول     ائج ج الل نت ن خ ضح م ستوى إن) ٤(يت رار    إدراك م ة ق سطيني ألهمي ع الفل  المجتم
ة   ،السلطة الوطنية الفلسطينية منع تداول منتجات المستوطنات       نظر التجار في محافظة      من وجه

رات           جداً ًاطولكرم آان آبير    )١٧،١٩،٢١،٢٢( في مجال مكافحة منتجات المستوطنات على الفق
ان مستوى      في حين وآذلك على المجال الكلي      رات             اإلدراك آ ى  الفق ى نفس المجال عل ر عل   آبي

  . على نفس المجالًامتوسط) ١٤،٢٠( للفقرات اإلدراكآان مستوى و) ١٥،١٦،١٨(

  .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكافة مجاالت الدراسة مرتبة تنازليا: )٥(ول جد

 اإلدراكمستوى  النسبة المئوية المتوسطات المجال الرقم

  جداةآبير ٨٣.٨٢ ٢.٥١  منتجات المستوطناتضرارأ ١
  جداةآبير ٨٠.٣٢ ٢.٤١ مكافحة منتجات المستوطنات ٢
 ةمتوسط ٦٧.١٥ ٢.٠١ ستوطنات التداول بمنتجات المعقوبات ٣

 آبيرة ٧٧.١ ٢.٣١ المجال الكلي

دول     ائج ج الل نت ن خ ضح م ستوى إن) ٥(يت رار    إدراك م ة ق سطيني ألهمي ع الفل  المجتم
ة نظر التجار في محافظة       ،السلطة الوطنية الفلسطينية منع تداول منتجات المستوطنات        من وجه

ان    في حين  ،جال مكافحة منتجات المستوطنات    وم األضرار على مجال     جداً ًاطولكرم آان آبير    آ
ستوى  طاإلدراكم ات ًا متوس ال العقوب ى مج ضح ، عل ضًا ويت دول  أي الل الج ن خ ستوى أن م م
ات         إدراك داول منتج ع ت سطينية من ة الفل سلطة الوطني رار ال ة ق سطيني ألهمي ع الفل  المجتم

ي لمجاالت    ًا من وجهة نظر التجار في محافظة طولكرم آان آبير       ،المستوطنات على المجال الكل
  .الدراسة

   اإلحصائيةةاختبار الفرضي

ة     .أ ستوى دالل د م صائية عن ة إح روق ذات دالل د ف ستوى )٠.٠٥= α( ال توج ي م  إدراك ف
سطينية    ة الفل سلطة الوطني رار ال ة ق سطيني ألهمي ع الفل ات   المجتم داول منتج ع ت من

  .بعا لمتغير العمر من وجهة نظر التجار في محافظة طولكرم ت،المستوطنات

ة                ة لمعرف ات المعياري من اجل اختبار هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحراف
رار     إدراكوجهة  نظر التجار في محافظة طولكرم حول مستوى           ة ق سطيني ألهمي  المجتمع الفل

  .ة الفلسطينية تبعا لمتغير العمرالسلطة الوطني

 .نحرافات المعيارية لمتغير العمر على آافة المجاالتالمتوسطات الحسابية واال:  )٦(جدول 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الفئة العمرية مجاالتلا
٠.٣٨ ٢.٢٣ ٤٤٦ ٢٥-١٨ 
٠.٣٧ ٢.٣٢ ٣٧٨ ٣٥-٢٦  
٠.٣٧ ٢.٣٢ ٣٣٦ ٤٥-٣٦  

 المجال الكلي

  ٠.٤ ٢.٣٨ ٢٩٧  فما فوق٤٦



 ٨١١ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالد الصويص

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)انيةاالنس العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة نظر التجار    أن هناك فروقا في ) ٦(يتضح من نتائج جدول     المتوسطات الحسابية في وجه
ستوى     ول م ولكرم ح ة ط ي محافظ را  إدراكف ة ق سطيني ألهمي ع الفل ة   المجتم سلطة الوطني ر ال

ة إحصائية استخدم                   ، لمتغير العمر  الفلسطينية تبعاً  روق ذات دالل ذه الف ا إذا آانت ه ار فيم  والختب
  .ذلكتبين ) ٧(اختبار تحليل التباين األحادي ونتائج جدول 

ة نظر                :)٧(جدول    نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في وجه
 المجتمع الفلسطيني ألهمية قرار السلطة الوطنية      إدراكالتجار في محافظة طولكرم حول مستوى       

  .الفلسطينية تبعا لمتغير العمر
 المتغير

  
 المجاالت

درجات  مصدر التباين
 الحرية

ع مجمو
مربعات 
 االنحرافات

متوسط 
 االنحراف

" ف"
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
  المحسوب

  ٠.٩٧ ٢.٩١ ٣  بين المجموعات
 المجال الكلي ٠.١٤ ٢٠٨.١٩ ١٤٥٣ داخل لمجموعات

  ٢١١.١ ١٤٥٦ المجموع 

٠.٠٠ ٦.٧٧ 

ة       )٧(يتضح من خالل جدول  د مستوى دالل ة إحصائية عن روق ذات دالل  =  (α أنه توجد ف
ل من           فقد   ،على المجال الكلي للدراسة   ) ٠.٠٥ ذا المجال اق ى ه آان مستوى الداللة المحسوب عل

ات نظر     ي وجه ات ف ود اختالف ى وج دل عل ذا ي صفرية وه دد بالفرضية ال ة المح ستوى الدالل م
 المجتمع الفلسطيني ألهمية قرار السلطة الوطنية      إدراكالتجار في محافظة طولكرم حول مستوى       

  .ة تبعا لمتغير العمرالفلسطيني

ار          تخدام اختب م اس االت  ت ة المج ى آاف ر عل ات النظ ي وجه تالف ف د االخ ل تحدي ن اج م
  .تبين ذلك) ٨( ونتائج جدول LSDالمقارنات البعدية 

  .LSD اختبار المقارنات البعدية :)٨( جدول

مستوى 
الداللة 
 المحسوب

 المجال J                           (  (I)( (I-J)فروق المتوسطات 

٠.٠٢  
٠.٠٢  
٠.٠٠ 

-٠.٠٦  
-٠.٠٧  
-٠.١٣ 

٢٥-١٨ ٣٥-٢٦  
٤٥-٣٦  
  فما فوق                               ٤٦

٠.٠٢  
٠.٨٥  
٠.٠٣ 

٠.٠٦  
-٠.٠١  
-٠.٠٧ 

٣٥-٢٦ ٢٥-١٨  
٤٥-٣٦  
  فما فوق ٤٦

٠.٠٢  
٠.٨٥  
٠.٠٥ 

٠.٠٧  
٠.٠١  

-٠.٠٦ 

٤٥-٣٦                          ٢٥-١٨  
٣٥-٢٦  
 ق فما فو٤٦

٠.٠٠  
٠.٠٣  
٠.٠٥ 

٠.١٣ 
٠.٠٧  
٠.٠٦ 

  فما فوق ٤٦                      ٢٥-١٨
٣٥-٢٦  
٤٥-٣٦ 

 المجال الكلي
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 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ائج جدول         اك اختالف  أن) ٨(يتضح من خالل نت  في وجهات نظر التجار في محافظة       ًا هن
سطينية           إدراكطولكرم حول مستوى     ة الفل سلطة الوطني رار ال ى   ، المجتمع الفلسطيني ألهمية ق  عل

  :آاآلتي لي فكانت الفروق بين الفئة العمريةالمجال الك

 بلغ مستوى الداللة في جميع      إذوباقي الفئات العمرية لصالح الفئات العمرية       ) ٢٥-١٨ (الفئة
صفرية            ة المحدد بالفرضية ال ة           ،الحاالت اقل من مستوى الدالل ين الفئ روق ب ذلك اتضحت الف وآ

 بلغ  وقد ) فما فوق  ٤٦( لصالح الفئة العمرية     ىاألخروبين الفئات العمرية    )  فما فوق  ٤٦(العمرية  
ع الحاالت       صفرية في جمي  ،مستوى الداللة المحسوب اقل من مستوى الداللة المحدد بالفرضية ال

ة                               ات العمري ا عن الفئ زون به د يتمي ي ق دى هؤالء التجار الت رة ل ى عامل الخب ذا إل حيث يعود ه
  .آثر من باقي الفئات إضافة إلى الحرص على المصلحة القومية أ،األخرى

ة   .ب ستوى دالل د م ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ستوى )٠.٠٥=  α( ال توج ي م  إدراك ف
ات       داول منتج ع ت سطينية من ة الفل سلطة الوطني رار ال ة ق سطيني ألهمي ع الفل المجتم

  .محافظة طولكرم تبعا لمتغير الجنس من وجهة نظر التجار في ،المستوطنات

ة           من اجل اختبار هذه ال     ة لمعرف ات المعياري فرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحراف
رار     إدراكوجهة نظر التجار في محافظة طولكرم حول مستوى             ة ق سطيني ألهمي  المجتمع الفل

  .ات المستوطنات تبعا لمتغير الجنسالسلطة الوطنية الفلسطينية منع تداول منتج

ظر التجار  لمعرفة وجهة ن  المتوسطات الحسابية    الفروق بين    لداللة) ت( نتائج اختبار    :)٩(جدول  
ول    ولكرم ح ة ط ي محافظ ستوى ف ة    إدراكم سلطة الوطني رار ال ة ق سطيني ألهمي ع الفل  المجتم

 .ة لمنع تداول منتجات المستوطنات تبعا لمتغير الجنسالفلسطيني

 الجنس )٢٥١= ن(أنثى )١٢٠٦=ن( ذآر
  

 االنحراف المتوسط االنحرافالمتوسط المجاالت
 )ت(

المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 المحسوب

 ٠.٠١٨ ٢.٣٦ ٠.٣٦ ٢.٢٦ ٠.٣٨ ٢.٣٢ المجال الكلي 

ة          )٩(يتضح من خالل جدول      روق ذات دالل  في وجهات نظر التجار      إحصائية  أنه توجد ف
ستوى     ول م ولكرم ح ة ط ي محافظ ة    إدراكف سلطة الوطني رار ال ة ق سطيني ألهمي ع الفل  المجتم

دا     ع ت ذآور          الفلسطينية من ين ال اث ول منتجات المستوطنات ب ي   واإلن ى المجال الكل د  ، عل ان  وق  آ
صفرية   .)٠.٠٥ =  (αمستوى الداللة على هذا المجال اقل من مستوى الداللة المحدد بالفرضية ال

ا وزارة        اإلعالنيةويبين ذلك أن التواصل في الحملة        صاد  التي قامت به ذآور       االقت وطني مع ال ال
  .اب المحال التجارية هم من الذآور معظم أصح وجد أني محافظة طولكرمففأآثر من اإلناث 

ة   .جـ ستوى دالل د م ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ستوى )٠.٠٥ = α( ال توج ي م  إدراك ف
داول     ع ت سطينية من ة الفل سلطة الوطني رار ال ة ق سطيني ألهمي ع الفل ات المجتم  منتج

  .يالمؤهل العلم ولكرم تبعا لمتغير من وجهة نظر التجار في محافظة ط،المستوطنات



 ٨١٣ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالد الصويص

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)انيةاالنس العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة                ة لمعرف ات المعياري من اجل اختبار هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحراف
رار     إدراكوجهة نظر التجار في محافظة طولكرم حول مستوى             ة ق سطيني ألهمي  المجتمع الفل
  .السلطة الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير المؤهل العلمي

دول  ة   ا :)١٠(ج ى آاف ي عل ل العلم ر المؤه ة لمتغي ات المعياري سابية واالنحراف طات الح لمتوس
 .المجاالت

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال
 ٠.٤١ ٢.٢٧ ٢٨٥ اقل من ثانوية عامة

 ٠.٣٨ ٢.٣١ ٤٤٠ ثانوية عامة
 ٠.٣٦ ٢.٣٠ ٢٧٨ طالب جامعي
 ٠.٣٧  ٢.٣٥ ٤١٠ بكالوريوس

 المجال الكلي

 ٠.٣٧ ٢.٣٨ ٤٤ فأعلىماجستير 

ائج جدول     ة نظر      ) ١٠(يتضح من نت ي المتوسطات الحسابية في وجه ا ف اك فروق  أن هن
 المجتمع الفلسطيني ألهمية قرار السلطة الوطنية      إدراكالتجار في محافظة طولكرم حول مستوى       

  .طينية تبعا لمتغير المؤهل العلميالفلس

ا إذا آا  ار فيم اين       والختب ل التب ار تحلي تخدم اختب صائية اس ة إح روق ذات دالل ذه الف ت ه ن
  .تبين ذلك) ١١(األحادي ونتائج جدول 

ة                       :)١١(جدول   ين المتوسطات الحسابية في وجه روق ب ة الف اين األحادي لدالل ل التب ائج تحلي  نت
س     إدراكنظر التجار في محافظة طولكرم حول مستوى          رار ال ة ق سطيني ألهمي لطة  المجتمع الفل
  .الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير المؤهل العلمي

  المتغير
  

 المجاالت
 مصدر التباين

درجات 
 الحرية

مجموع 
مربعات 
 االنحرافات

متوسط 
 االنحراف

" ف"
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
  المحسوب

 ٠.٣٢ ١.٣٠ ٤ بين المجموعات
 المجال الكلي ٠.١٤ ٢٠٩.٨١ ١٤٥٢ داخل لمجموعات

  ٢١١.١٠ ١٤٥٦ المجموع

٠.٠٦٣ ٢.٢٤ 

دول     الل ج ن خ ضح م صائي    )١١(يت ة إح روق ذات دالل د ف ه ال توج ستـة عنـ أن وى ـد م
على المجال الكلي  للدراسة حيث آان مستوى الداللة المحسوب على المجال ) ٠.٠٥ =  (αةـدالل
صفرية        أعلى ى عدم  وجود اختال            ، من مستوى الداللة المحدد بالفرضية ال دل عل ذا ي ات في     وه ف

رار         إدراكوجهات نظر التجار في محافظة طولكرم حول مستوى            ة ق سطيني ألهمي  المجتمع الفل
  . المؤهل العلمي على المجال الكلي لمتغيرًاتبع ،السلطة الوطنية الفلسطينية



 ......"مدى إدراك المجتمع الفلسطيني ألهمية قرار السلطة الوطنية الفلسطينية منع  "ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ٨١٤
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ة   .د ستوى دالل د م ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ستوى )٠.٠٥ = α( ال توج ي م  إدراك ف
سطيني أله ع الفل سطين المجتم ة الفل سلطة الوطني رار ال ة ق ات  مي داول منتج ع ت ية لمن

    . طولكرم تبعا لمتغير مكان السكن من وجهة نظر التجار في محافظة،المستوطنات

ة                ة لمعرف ات المعياري من اجل اختبار هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحراف
رار      اإدراكوجهة نظر التجار في محافظة طولكرم حول مستوى             ة ق سطيني ألهمي لمجتمع الفل

  .السلطة الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير مكان السكن

دول  ة          :)١٢(ج ى آاف سكن عل ان ال ر مك ة لمتغي ات المعياري سابية واالنحراف طات الح المتوس
 .المجاالت

 االنحراف المعياريالوسط الحسابي العدد مكان السكن المجاالت
  ٠.٣٨ ٢.٣١ ٧٥٩ مدينة
 المجال الكلي  ٠.٣٨ ٢.٣٤ ٦٠٦ قرية
  ٠.٤٠ ٢.١٦ ٩٢ مخيم

دول   ائج ج ن نت ضح م ر   ) ١٢(يت ة نظ ي وجه سابية ف طات الح ي المتوس ا ف اك فروق أن هن
ر السلطة الوطنية   المجتمع الفلسطيني ألهمية قرا    إدراكالتجار في محافظة طولكرم حول مستوى       

ًا سطينية تبع سكنالفل ان ال ر مك ا إذا. لمتغي ار فيم ة إحصائية  والختب روق ذات دالل ذه الف  آانت ه
  .تبين ذلك) ١٣(استخدم اختبار تحليل التباين األحادي ونتائج جدول 

ة                       :)١٣(جدول   ين المتوسطات الحسابية في وجه روق ب ة الف اين األحادي لدالل ل التب ائج تحلي  نت
رار     إدراكنظر التجار في محافظة طولكرم حول مستوى          ة ق سطيني ألهمي سلطة   المجتمع الفل ال

 .الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير مكان السكن

  المتغير
  

 المجاالت
 مصدر التباين

درجات 
 الحرية

مجموع 
مربعات 
 االنحرافات

متوسط 
 االنحراف

" ف"
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 المحسوب

 ١.٣٢ ٢.٦٤ ٢ بين المجموعات
 ٠.١٤ ٢٠٨.٤٦ ١٤٥٤ داخل لمجموعات

المجال 
 الكلي

  ٢١١.١٠  ١٤٥٦ المجموع

٠.٠٠ ٩.٢٢ 

ه توجد ف      )١٣(يتضح من خالل جدول      ست  ـة عن  ـة إحصائي  ـروق ذات دالل   ـ أن   ةـوى دالل  ـد م
α)  = ي ) ٠.٠٥ د ،وذلك على المجال الكل ي         فق ى المجال الكل ة المحسوب عل ان مستوى الدالل  آ

ات ف                     ى وجود اختالف دل عل ذا ي صفرية وه ي وجهات   اقل من مستوى الداللة المحدد بالفرضية ال
سلطة      إدراكنظر التجار في محافظة طولكرم حول مستوى          رار ال ة ق سطيني ألهمي  المجتمع الفل

  .الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير مكان السكن على المجال الكلي
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ار            تخدام اختب م اس االت ت ة المج ى آاف ر عل ات النظ ي وجه تالف ف د االخ ل تحدي ن اج م
  .تبين ذلك) ١٤(ل ونتائج جدو )LSD( المقارنات البعدية

  .)LSD( اختبار المقارنات البعدية :)١٤( جدول

مستوى 
الداللة 
 المحسوب

فروق 
المتوسطات 

(I-J) 
)J                             ((I) المجال 

٠.١٦  
٠.٠٠ 

-٠.٠٣  
٠.١٥ 

 مخيم  مدينه   قرية                      

٠.١٦  
٠.٠٠ 

٠.٠٣  
٠.١٨ 

 مخيم  قرية                 مدينة        

٠.٠٠  
٠.٠٠ 

-٠.١٥  
-٠.١٨ 

 قرية  مخيم                   مدينة      

 المجال الكلي

ائج جدول          ين التجار حول             ) ١٤(يتضح من خالل نت روق في وجهات النظر ب ه يوجد ف ان
ستوى  ان  إدراكم ر مك ا لمتغي سطينية تبع ة الفل سلطة الوطني رار ال ة ق سطيني ألهمي ع الفل  المجتم

س ة     ال ار القري ين تج ة وب ار المدين صالح تج يم ل ة والمخ ار المدين ين تج ي ب ال الكل ى المج كن عل
ة    صالح تجار القري يم ل وظفين       .والمخ ة مع الم ة والقري سهولة تواصل تجار المدين ك نتيجة ل  وذل

ق العمل في مكافحة منتجات المستوطنات               إذ ،بوزارة االقتصاد الوطني   ام      اتضح أن فري ذي ق  ال
د   ، ينحدر من المدينة والقرية لملصقات والكتيبات لحملة وزارة االقتصاد الوطني     بتوزيع ا  ولهذا فق

ة        علىترآزت توعية التاجر     ة والقري ا    ، مكافحة منتجات المستوطنات في المدين ذا في     أسهم  مم  ه
  .  للمقاطعة في المدينة والقرية أآثر من المخيم المجتمع إدراكزيادة 

  
  مناقشة النتائج

الل   ن خ ة       م ي محافظ ار ف ر التج ات نظ ين أن وجه سابق يتب صائي ال ل اإلح ائج التحلي نت
سطينية   إدراكطولكرم حول مستوى     ة الفل ل  ، المجتمع الفلسطيني ألهمية قرار السلطة الوطني  تتمث

  :فيما يأتي

ث .١ ن حي ين األضرار م ستوى أن تب ر إدراك م سلطة آبي رار ال سطيني لق ع الفل دًاًا المجتم   ج
  .ل حساب المتوسطات للفقرات التي تمثل هذا المجالواتضح ذلك من خال

ين  .٢ ات تب ال العقوب ي مج ستوى أنف سطيني إدراك م ع الفل ة المجتم ان ألهمي سلطة آ رار ال  ق
  .وذلك من خالل حساب المتوسطات للفقرات الممثلة لهذا المجال ،ًامتوسط

ست  أنفي مجال مكافحة منتجات المستوطنات اتضح        .٣ دى المجت   وى اإلدراك  م سطيني    ل  مع الفل
   . واتضح ذلك من خالل حساب المتوسطات للفقرات الممثلة لهذا المجال جدًاًا آبيرآان
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ان  ألهمية للمجتمع الفلسطيني اإلدراك مستوى أن على المجال الكلي تبين   أما .٤  قرار السلطة آ
    .ًاآبير

ر العمر                        .٥ ا لمتغي ة إحصائية في وجهات نظر التجار تبع روق ذات دالل ى   اتضح وجود ف  عل
ة              ،المجال الكلي  ة العمري والتجار  ) ٢٥-١٨( وآانت أآثر الفروق ظاهرة بين التجار من الفئ

  .) فما فوق٤٦(من  الفئة العمرية 

ة   .٦ روق ذات دالل د ف ه توج ين ان صائيةتب ستوى   إح ول م ار ح ر التج ات نظ ي وجه  إدراك ف
  .آورلصالح الذ الجنس لمتغير قرار السلطة تبعا ألهميةالمجتمع الفلسطيني 

 في وجهات نظر التجار في محافظة طولكرم             إحصائيةاتضح عدم وجود فروق ذات داللة        .٧
سطيني     إدراكحول مستوى    ة  المجتمع الفل ر المؤهل             ألهمي ا لمتغي ة تبع سلطة الوطني رار ال  ق

سبب اختالف              ،على المجال الكلي   ،العلمي  وهذا يعني أنه ال يوجد فروق في وجهات النظر ب
    .المؤهل العلمي

ة   .٨ روق ذات دالل رت ف صائيةظه ول    إح ولكرم ح ة ط ي محافظ ار ف ر التج ات نظ ي وجه  ف
ستوى  سطيني إدراكم ع الفل ة المجتم ات ألهمي ة منتج ي مقاطع ة ف سلطة الوطني رار ال  ق

ظهرت الفروق بين التجار  و ،وذلك على المجال الكلي   المستوطنات تبعا لمتغير مكان السكن      
ة والتجار                 ممن يقطنون المدينة والتجار القاط     ين التجار سكان القري ذلك ب يم وآ نين في المخ

  .سكان المخيم 
  

   التوصيات

دة         من خالل النتائج     ات عدي ين وجود فئ ا           يتب د له سطيني ال ب دور   أنفي المجتمع الفل وم ب  تق
  :فاعل ولها تأثير آبير في المجتمع الفلسطيني

  وصيات تتعلق بالتاجر أو المنِتجت :أوًال

تج ا .١ ى المن سين اإل يجب عل ى تح ل عل سطيني العم دة  لفل صورة جي اره ب وطني وإظه اج ال نت
 .تضاهي منتج المستوطنات بل تفوقه من حيث الكفاءة والجودة

أن يكون هناك تعريف واضح للمصانع المنتجة وفي حال عدم معرفة مصدر السلعة يمتنع  .٢
 . المستهلك عن استخدامها

 . الوزراءاالطالع على قانون العقوبات التي أقرها مجلس .٣

  توصيات تتعلق بالمستهلكين :ًاثاني

 .االطالع على بطاقة التعرفة للسلعة المنتجة ومكان اإلنتاج .١

 .وتشجيع استهالك المنتج الوطنيوخدماتها مقاطعة سلع المستوطنات  .٢
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 أي منتج مستوطنات يباع إلىاالتصال الفوري بوزارة االقتصاد الوطنية في حال التعرف  .٣
 .باألسواق

 . على قانون العقوبات التي أقرها مجلس الوزراءاالطالع .٤

والمنشورة على وصورها االطالع على قوائم أسماء السلع المصنعة في المستوطنات  .٥
 :قعاوآيفية االستدالل على سلع المستوطنات مثل المو ،المواقع االلكترونية

 www.karama.ps 
 www.moqate3.com 

  ت تتعلق بوزارة االقتصاد الوطنيتوصيا :ثالثًا

ة المنتجات              .١ املة لكاف ة ش سلطة       ،من اجل تنفيذ المقاطعة وحتى تكون المقاطع ى ال  يتوجب عل
  ووضع خطه سنوية   ،دعم وتشجيع الصناعات والمنتجات الوطنية وإظهارها بالوجه الحسن      

 .ية لتسويق المنتجات الفلسطينية والمشارآة بالمعارض الدوليةإلنشاء معارض محل

اآن أخرى وبأسعار مناسبة                       .٢ اءة من أم نفس الكف ديل وب وفير الب ة ت يجب على السلطة الوطني
ي                    ديل وطن ا ب ي ال يوجد له لمستوى الحياة في المجتمع الفلسطيني لمنتجات المستوطنات الت

 .ًا عربيًاويفضل أن يكون البديل منتج

أجور     على ب على السلطة العمل  يج .٣ ة وب اة   مع  تالءم ت توفير فرص عمل آافي ات الحي متطلب
  .الستيعاب آافة العمال  الذين يعملون في المستوطنات في آافة قطاعات العمل

  توصيات تتعلق بوزارة اإلعالم: رابعًا

 .زيادة حمالت التوعية لتشمل التلفزيونات المحلية في المحافظات الفلسطينية .١

 .تضافة متحدثين وتخصيص حلقات نقاش من اجل مكافحة منتجات المستوطناتاس .٢

نقل جميع الفعاليات التي تتم من الوزارات والمجتمع المحلي على التلفزيونات المحلية  .٣
  .والفضائية

  توصيات تتعلق بالغرفة التجارية: خامسا

  .لمستوطناتاالتصال المباشر مع التجار وتوعيتهم من مخاطر التعامل مع منتجات ا .١

عن طريق تشجيع المستثمرين بتصنيع  ،أن تعمل على أيجاد بديل لمنتجات المستوطنات .٢
  . المشابهة لسلع المستوطناتالسلع

  توصيات تتعلق بالضابطة الجمرآية: سادسًا

 أن المستهلك ال يستطيع أن يفرق بين  إذ،يقع على عاتقها منع إدخال منتجات المستوطنات .١
 ولهذا نوصي بزيادة عدد أفراد الضابطة الجمرآية ،المنتج اإلسرائيليمنتج المستوطنات و

 .في آل محافظة وتكثيف حمالتها
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  .ستهلك لمقاطعة منتجات المستوطناتأن يكون لهم دور في توعية الم .٢

  بوزارة التربية والتعليم العاليتوصيات تتعلق : سابعًا

خاصة للمدرسين من خالل دورات  ،وعية العامة لجميع أفراد المجتمعالتعبئة من اجل الت .١
 .بالمدارس الحكومية

تخصيص بعض الوقت في الحصص المدرسية أو في المحاضرات في الجامعات الفلسطينية  .٢
 .للحديث عن مكافحة منتجات المستوطنات وبشكل دوري أدناها مرة آل شهر

المجتمع في أن يتم تعزيز دور طلبة الجامعات وتفعيل حملة المقاطعة من خالل مساق خدمة  .٣
 .ط بهمو وإشراك أساتذة الجامعات ألهمية الدور المن،الجامعات

أن تعمل الوزارة على أن يصبح مفهوم المقاطعة ثقافة آل شخص فلسطيني يساعد من خالل  .٤
  .قناعاته في تنفيذ قرار المقاطعة

  )خطباء المساجد(توصيات تتعلق وزارة األوقاف : ثامنًا

رة مكافحة منتجات المستوطنات وتوضيح أضرارها الصحية التنبيه في المساجد إلى ضرو .١
 .واالقتصادية والسياسية

من اجل مكافحة  )التاجر والمستهلك(تعزيز دور رجال الدين في توعية المجتمع الفلسطيني  .٢
  .منتجات المستوطنات

  توصيات تتعلق بوزارة البيئة : تاسعًا

 خصوصًا إذا آانت ،تجة بالمستوطناتقيامها بتنبيه المواطنين من مخلفات الصناعات المن 
  .عناصر مشعة يصعب السيطرة عليهاآيماوية وما قد يدخل في هده المواد من 

  توصيات تتعلق بوزارة المالية: عاشرًا

 نتج المستوطنات  لم أو المشابهةأن تقوم الوزارة بتخفيض الضرائب أو إعفاء السلع البديلة
 .للصناعات الوطنية

   تتعلق بوزارة الحكم المحليتوصيات: الحادي عشر

  توفير مناطق صناعية وبنى تحتية وخدمات لجميع المحافظات ومناخ مالئم للتصنيع
اجه واإلشراف الفعلي للمناطق الصناعية  لتلبية احتياجاتها ولتذليل العقبات التي قد تو

  . المستثمرين وتقديم الدعم لهم
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  المراجع والمصادر

 ٢ط  . في الضفة والقطاعاإلسرائيليةتقبل المستعمرات مس .)١٩٩٧( . جيفري،أرونسون. 
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 وزارة . صندوق الكرامة الوطنية والتمكين.)٢٠١٠ (.دليل مكافحة منتجات المستوطنات 
 .  فلسطين.االقتصاد الوطني

 هت إلى القيادة الفلسطينية رفضت الضغوط األمريكية وتوج" ).٢٠١١( .جريدة القدس
 .  فلسطين.١٤٩١٢ العدد ."مجلس األمن

 جامعة القدس ." االقتصاد الفلسطيني.تطور االقتصاد الفلسطيني" .)٢٠٠٨( . عادل،سمارة 
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