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 ممخص الدراسة:

في ضوء ما  ،تناقش الدراسة دور وزارة االقتصاد الوطني الرقابي عمى الواردات مف المواد الغذائية
والسياسات المتبعة  ،والبحرية ،عمى المعابر البرية ،تعانيو المناطؽ الفمسطينية مف سيطرة االحتبلؿ

التعرؼ عمى مدى وجود إجراءات رقابية تضمف سبلمة  إلىفي إدخاؿ البضائع بحيث تيدؼ 
وتفعيؿ  ،القوانيف واإلجراءات :األغذية ومطابقتيا لممواصفات والمقاييس مف نواحي عدة منيا

 وجودة المختبرات . ،القوانيف الرقابية

وضماف سبلمتيا  ،بحث وىي الرقابة عمى األغذيةالدراسة اإلجابة عمى مشكمة الىذه  تحاوؿ
مع ضرورة تطوير المختبرات العممية  ،وجودتيا حيث بينت أف ىناؾ رقابة فعمية عمى المواد الغذائية

 وذلؾ لضماف سبلمة األغذية . ؛التشخيصية وتحديث أجيزتيا

الرقابة عمى المواد التركيز عمى  وتـّ  ،أنواع الرقابة وخصائصيا إلىالتعرؼ  إلىتيدؼ الدراسة 
ظيار معايير سبلمة األغذية  ،الغذائية  وأيضًا التركيز عمى السياسات الرقابية المتّبعة لسبلمةوا 

 وجودة األغذية في قطاع غزة .

 ،يتكوف مجتمع الدراسة مف موظفي وزارة االقتصاد الوطني المختصيف بالرقابة عمى المواد الغذائية
 82تمع موزعة عمى جميع محافظات غزة وقد تـ استرداد حيث تـ تغطية جميع عناصر المج

 الدراسة عدة نتائج منيا :تمؾ أظيرت قد ولـ يستبعد أي منيا و  استبانة

 الوزارة لدييا نظاـ رقابي شامؿ وفعاؿ عمى الواردات مف المواد الغذائية .أّف  -
 المستيمؾ الفمسطيني لديو الوعي بدرجة متوسطة بطبيعة المواد الغذائية . -
 ىناؾ دعـ مف قبؿ الوزارة لممنتج الوطني . -
 ىناؾ معيد لممواصفات والمقاييس مزود بالخبرات والمعدات . -
 ىناؾ تشدد في إدخاؿ بعض السمع التي ليا بديؿ وطني . -

 عدد مف التوصيات منيا : إلىالتوصؿ  في نياية الدراسة تـّ 

الواردات مف المواد الغذائية وزارة االقتصاد الوطني لدييا نظاـ رقابي شامؿ وفعاؿ عمى   -
 في قطاع غزة.



 ك 
 

 المستيمؾ الفمسطيني لديو وعي بدرجة متوسطة بطبيعة المواد الغذائية وفوائدىا وأضرارىا. -

 يكفؿ الدعـ الكامؿ لممنتج. ،وزارة االقتصاد الوطني لدييا نظاـ رقابي -
والمعدات  وزارة االقتصاد الوطني لدييا معيد لممواصفات والمقاييس مزود بالخبرات -

 لمقياـ بدوره األساسي في المراقبة والتحقؽ ورفع الجودة. ،والتمويؿ البلـز
وزارة االقتصاد الوطني لدييا سيطرة عمى المعابر التجارية مما يجعميا تتشدد في إدخاؿ  -

 بعض السمع التي ليا بديؿ وطني، والتي تخالؼ المواصفات واإلجراءات الصحية.
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Abstract 

Study discusses the role Ministry of National Economy oversight on 

imports of foodstuffs as the Palestinian areas are under the control of Israel 

occupation on land and marine crossings and the implemented policies in 

entering the goods , so the study aimed to identify the extent of the control 

procedures to ensure of food safety and compliance with the standards and 

specifications, including laws and procedures and activation of regulatory 

laws and laboratory quality  .  

The study attempts to answer the research problem of food control and 

ensure the safety and quality , the study shown that there is effective 

control over the food with the need to develop and upgrade scientific 

laboratory to ensure of food safety. 

The study aims to identify the types of controls and control's properties 

study focus on food control and show the food safety standards and 

regulatory policies on food safety and quality in Gaza Strip. 

The population of the study consists of employees of the Ministry of 

National Economy the one in charge of food safety control . 

 The population of the study have been covered distributed all over Gaza 

Strip , 82 questionnaire have been retrieved and not rule out any of them, 

the study showed several results, including: 

 The ministry has a comprehensive regulatory regime and 

effectively on imports of food. 

 Palestinian consumer awareness of food  has moderately nature. 

 There is support by the Ministry to national product. 

 There's Institute for Standardization and Metrology provided with 

expertise and equipment. 

 There are stresses in entering of some goods that have a national 

alternative. 

 

At the end , the study has a number of recommendations including: 

 Ministry of National Economy has a system of comprehensive and 

effective regulatory on imports of foodstuffs in Gaza Strip . 

 Palestinian consumer has a moderately awareness of the nature of 

food and its benefits and harms . 

 Ministry of National Economy has a regulatory system to ensure full 

support of national product. 



 و 
 

 The Ministry of Economy has a National Institute for Standards and 

Metrology provided with expertise , equipment and funding needed 

to carry out its primary role in monitoring and verification and raise 

quality . 
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  للووالفصل األالفصل األ
  العام للدراسةالعام للدراسة  اإلطاراإلطار

 
  ل: منيجية الدراسةوالمبحث األ. 

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة. 
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 لواأل  المبحث
 Methodology الدراسة منيجية

 (:Introduction)مقدمة 

 صحة عمى األغذية تمؾ ألثر ونظًرا، والمستوردة منيا المحمية باألغذية الفمسطيني السوؽ يزخر
 المواصفات مع انسجاميا مف والتأكد ،الضروري وجود رقابة عمى تمؾ األغذيةأصبح مف  المواطف،

تعتبر الُنظـ الفعالة لمرقابة عمى األغذية في مختمؼ ، و وتداوليا تسجيميا قبؿ وذلؾ، المعتمدة عالمًيا
وتعرؼ الرقابة عمى األغذية  ،لحماية صحة المستيمكيف وضماف سبلمتيـ ؛البمداف أمر ضروري

لتوفير الحماية لممستيمكيف  ؛المحمية أوالسمطات الوطنية  تنفيذه يتولى ،نشاط تنظيمي إلزامي" :بأنيا
والتأكد مف أف جميع األغذية ستكوف مأمونة وصالحة لبلستيبلؾ البشري، أثناء مراحؿ اإلنتاج 

ة سومر تكوف مو تتفؽ مع اشتراطات السبلمة والجودة، و والتخزيف والتجييز والتوزيع،  والمناولة
 .(2012) مصمحة الزراعة ،  ".بطريقة صادقة ودقيقة عمى النحو المنصوص عميو في القانوف

حرصًا منيا عمى  ؛األسواؽ إلىاىتمت السمطة الوطنية الفمسطينية بمراقبة السمع التي ترد وقد 
وحماية المواطنيف مف أساليب الغش  ،وسبلمة وجودة السمع والمنتجات ،الصحة العامة لممجتمع

، حيث عممت 1996وقد أنيطت مياـ الرقابة عمى السوؽ لوزارة التمويف في نياية عاـ  ،والخداع
 كادر متخصص لمقياـ بيذه المياـ، وعممت بذلؾ حتى تـّ  ىيكميةالوزارة عمى تشكيؿ المختبرات 

ىذا االختصاص مف المياـ ، ليصبح 2003دمجيا تحت مظمة وزاره االقتصاد الوطني سنة 
بػ"دائرة حماية المستيمؾ" الرئيسية لوزارة االقتصاد الوطني، فسميت اإلدارة العامة لمرقابة والتفتيش 

 .(2012وزارة االقتصاد الوطني ، )
 سبلمة تضمف التي واألجيزة الرقابية ،اإلجراءات مف منظومة بوجود الفعالة الرقابة تتمثؿ

 إرضاء عمى تعمؿ بحيث والمقاييس، ومطابقتيا لممواصفات ،والخدمات السمع مف المعروض
 مف غير إذ ،وخدمات سمع مف السوؽ في مطروح ىو بما الثقة إلى المستيمؾ وتدفعو احتياجات
 توجيو ليتـ ؛وتحفيزىا بموجب القانوف تفعيميا تـّ  إذا إال الفعاؿ دورىا الرقابة ىذه تؤدي أف الممكف
 والمورديف الُمصنعيف جماح وكذلؾ كبح ،المستيمؾ ومتطمباتو احتياجاتمع  يتوافؽ بما أدائيا

 :خبلؿ مف المستيمؾ سبلمة عمى والمحافظة ،المستيمؾ استغبلؿ في الذيف يرغبوف والمنتجيف
خضاعيا ،السوؽ إلى السمع الموردة جميع مراقبة  مدى صبلحيتيا لمعرفة ؛الصحية لممراقبة وا 

 سبلمة مف والتأكد الفحص في المختبرات المتخصصة إنشاء يتطمب قد وىذا البشري، لبلستعماؿ
 .(2010) مركز الميزاف ، في السوؽ المطروحة المنتجات

الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى  موضوع لتناوليا ؛ومف ىنا تعد ىذه الدراسة ميمة
لقائيا ال ،الواردات مف المواد الغذائية  المرتبطة العبلقة ذات والمواصفاتالمعايير  عمى ضوءوا 
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 في القصور جوأو و ، مواد الغذائيةال عمى بالرقابة المختصة الجياتو  المواد الغذائية، عمى بالرقابة
 التوصيات مف مجموعةً  الدراسةىذه الختاـ تضع  وفي أداء وزارة االقتصاد الوطني في ىذا الجانب،

 .لوزارة االقتصاد الوطني الرقابي بالمستوى االرتقاء ياشأن مف التي

 (Study Problem): مشكمة الدراسة
قضية أساسية في الصحة العامة في  وجودتيا تياضماف سبلمو  ،تعد عممية الرقابة عمى األغذية

( مف سيطرة الضفة الغربية وقطاع غزةلما تعانيو المناطؽ الفمسطينية ) ، ونظراً  جميع البمداف
 إدخاؿوالسياسات الخانقة التي تمارسيا مف تأخير  ،البرية والبحريةاالحتبلؿ التامة عمى المعابر 

بقائيا فترة طويمة في الموانئ عرضة ألشعة الشمس المباشرة ،البضائع وعدـ توفير ظروؼ  ،وا 
ضبط سبعيف طًنا مف السمؾ الفاسد تـ   األخيرة نةو اآلانو في  إلىالتخزيف المبلئمة ليا ، باإلضافة 

بتعّمد  اإلسرائيميوصؿ عبر االستيراد مف الخارج، حيث قاـ االحتبلؿ قد و والضاّر بالصحة، 
دخاليا بناًء عمى ما ىو مكتوب ب راؽ الشحنة، بغّض النظر عما إف كانت أو تخميص ىذه األطناف وا 

سمطات االحتبلؿ إدخاليا دوف التحقؽ مف تواريخ الصبلحية،  حيث تتعمد. المعمومات مزّورة
 . (2010) حماية المستيمؾ ،  وسبلمة المنتج، ولكف بشرط عدـ بيعيا داخؿ األسواؽ الصييونية

حتبلؿ يسعى لئلضرار بالفمسطينييف، لذلؾ يقـو بتسييؿ دخوؿ المواد الغذائية المستوردة اإل فّ حيث أ
 . آلدمي، ويشترط فقط بيعيا داخؿ أسواؽ الضفة الغربية وقطاع غزةوغير الصالحة لبلستخداـ ا

 ،توكسينات بيولوجية أوُتعتبر األمراض المنقولة باألغذية بسبب كائنات ُممرضة ميكروبية ىذا و 
وقد حدثت في العقود الماضية  ،لصحة آالؼ المبلييف مف الناس ومموثات كيميائية تيديدًا كبيراً 

بسبب األغذية في كؿ قارة مف القارات، مما ُيثبت أىمية ىذه األمراض ضخمة  مرضيةِ  حاالتِ 
األمراض  انتشار إلىوينظر المستيمكوف في كؿ مكاف  ،وخطورتيا عمى الصحة العامة والمجتمع

األمراض  المحتمؿ أف يكوف ظيورمف المنقولة باألغذية عمى أنو مصدر قمؽ متزايد دائمًا، ولكف 
وتؤثر تمؾ األمراض تأثيرًا  ،سع مف ذلؾ بكثير وأطوؿ أمداً أو مف مشكمة ىو مجرد الجانب الظاىر 

والمجتمعات  صحة الناس وطريقة عيشيـ، بؿ إف ليا نتائج اقتصادية لؤلفراد والعائبلت عمىكبيرًا 
فيي الصحية  وُتمقي ىذه األمراض عبئًا ثقيبًل عمى نظـ الرعاية ،ولدوائر األعماؿ ولبمداف بأكمميا

يـو  إلىمف يوـ ىذا الوضع ا كاف الفقراء يعيشوف ولمّ  ،اإلنتاجية االقتصادية بدرجة ظاىرةتقمؿ مف 
تعني أف دورة الفقر ستظؿ قائمة  الغير صالحة منقولة باألغذية فإف خسارة الدخؿ بسبب أمراضٍ 

 ، وعمى ضوء ما ذكر جاءت مشكمة الدراسة لئلجابة عمى السؤاؿ اآلتي:ألمد طويؿ
 
 
 



4 
 

 الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائية؟ما أثر 

 (Study Hypotheses): الدراسة فرضيات
يوجد نظاـ رقابي شامؿ وفعاؿ عمى الواردات مف المواد الغذائية في وزارة االقتصاد الوطني  .1

 في قطاع غزة.
 وفائدتيا وأضرارىا. ،الغذائيةيوجد وعي كافي لدى المستيمؾ الفمسطيني بطبيعة المواد  .2
 يوجد نظاـ رقابي  يكفؿ الدعـ الكامؿ لممنتج الوطني. .3
ره لمقياـ بدو  ؛يوجد معيد لممواصفات والمقاييس مزود بالخبرات والمعدات والتمويؿ البلـز .4

 .رفع الجودةاألساسي في المراقبة والتحقؽ مف 
ي إدخاؿ بعض السمع التي ليا بديؿ مما يتيح  التشدد ف ،توجد سيطرة عمى المعابر التجارية .5

في المواصفات  ويمكف التشديد في مواصفات السمع واالجراءات الصحية ،وطني
 واإلجراءات الصحية.

 (Study Aims): الدراسة أىداف
 :باآلتي الدراسة أىداف تتمخص
التي تضمف سبلمة الواردات مف  ؛واألجيزة الرقابية ،االجراءاتمدى وجود  إلىالتعرؼ  .1

 ة ومطابقتيا لممواصفات والمقاييس الوطنية.المواد الغذائي
بما يتوافؽ  أدائووتحفيزه ليتـ توجيو  ،وتفعيمو بموجب القانوف ،مدى تأدية الدور الرقابي .2

 احتياجات المستيمؾ ومتطمباتو.و 
خضاعيا لمم ،مدى مراقبة جميع الواردات الغذائية إلىالتعرؼ  .3 لمعرفة  ؛راقبة الصحيةوا 

 مدى صبلحيتيا لبلستعماؿ البشري.
 ،عمى مدى وجود مختبرات متخصصة في فحص الػواردات مػف المػواد الغذائيػة لقاء الضوءإ .4

 والتأكد مف سبلمتيا، والتأكد مف مدى توافر معمومات كاممة عف كؿ سمعة يتـ استيرادىا.
الفنيػػػػة المتبعػػػػة فػػػػي وزارة االقتصػػػػاد الػػػػوطني  واألنظمػػػػة ،اجػػػػراءات االسػػػػتيراد إلػػػػىالتعػػػػرؼ  .5

 الفمسطيني.
وتحديد المواصفات الفنية  ،تقديـ التوصيات لمجيات المعنية فيما يتعمؽ بالدور الرقابي .6

 والصحية، والتواصؿ مع المستورديف لتطبيؽ ىذه التوصيات.

 :(Study Importance) أىمية الدراسة
ووضع خطط   تحديدمف خبلؿ  وذلؾ المواضيع التي تعالجيا وتطرحيا فيالدراسة  أىمية تكمف

 ىذه يعكس أف المفترض مف الذي القانوني اإلطار وبناء ،المستيمؾ الفمسطيني حمايةل سياساتو 



5 
 

 المبادئ مف كبيرة مجموعة السياسةتضمف ىذه ت حيث الواقع، رضأ عمى لتطبؽ سياساتال
 المستيمؾ حماية قانوف صياغةل ؛سياسات تحديد أىميا ،التشريعية باألسس المتعمقة األساسية
 بالسمع المتعمقة والبيانات المعموماتوكذلؾ  ،سميمة وتشريعية قانونية أسس وفؽ الفمسطيني

 اإلنتاج تاريخو  ،راألسعا :مثؿ ،المواطنيف لجميور توفيرىا والواجب والخدمات االستيبلكية
 االستخداـ وتعميمات والمكونات الرئيسة، والخواص، ،واالستعماالت التصنيع، وبمد ،واالنتياء
 إلى باإلضافة المعمومات، مف وغيرىا الخدمة أو السمعة لطبيعة وفقاً  بيا المتعمقة األخرى واألمور

، المتقدمة الدوؿ سياسات وفؽ االلكترونية المستيمؾ حماية عممية تجاري التي التطورات التكنولوجية
 خبلؿ النقاط التالية:أىمية الدراسة مف وتكـ 
وأصبح ليا بالغ األثر بعد الثورة  ،قضية بدأت باالنتشار داخؿ المجتمعالدراسة تناقش  .1

 التجارية لمدوؿ العمبلقة مثؿ الصيف.
 .المنتج المستورد عفتراجع المنتج الوطني  أسبابالخمؿ الناتج عف  تحديد .2
 يستيمكيا بشكؿ يومي .قياس درجة وعي المستيمؾ الفمسطيني بطبيعة المواد التي  .3
بيدؼ تطوير وتشجيع الصناعات  ؛والمنتج المستورد ،الوطنيتحديد الفجوة بيف المنتج  .4

 المحمية.

 (:Methodology of the study) الدراسة منيج
وىو المنيج الذي ييدؼ إلي وصؼ الظاىرة كما  ،ستخدـ المنيج الوصفي التحميميال لجأ الباحث

مصادر  إلىوسيتـ االستناد في جمع البيانات والمعمومات ، تحميميا وتفسيرىا ىي في الواقع ومف ثـّ 
 رئيسية وىي:

ليػػة وتتمثػػؿ فػػي و المصػػادر األ إلػػى: لعػػدـ كفايػػة المصػػادر الثانويػػة تػػـ المجػػوء ليااةأو مصااادر  .1
 االستبياف.

والتقػػػارير واألبحػػػاث  ،والػػػدوريات والمقػػػاالت ،: وتتمثػػػؿ فػػػي المراجػػػع والكتػػػبمصاااادر ثانوياااة .2
 والدراسات السابقة.

 (:Limitation of the study) حدود الدراسة
 .قطاع غزةدراسة حالة 
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 الثاني المبحث
 Previous Studies الدراسات السابقة

 تيتـ التي السابقة التطبيقية واألبحاث الدراسات مف مجموعة تناوؿ إلى المبحث ىذا ييدؼ
  .الدراسة بموضوع العبلقة ذات الموضوعاتب

 :اًل: الدراسات العربيةأو 
واقع سالمة وجودة األغذية فاي ظال الحصاار بعنوان " ( 2010) مركز الميزان ،  دراسة .1

 ".عمى قطاع غزة
، واقع سبلمة وجودة األغذية في ظؿ الحصار عمى قطاع غزة إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
والمعوقات عند إدخاؿ  العراقيؿاتخاذ جممة مف بد سمطات االحتبلؿ تعمّ  إلىوتوصمت الدراسة 

 ، وعدـ سماحالقطاع، ينتج عنيا جممة مف اآلثار السمبية عمى سبلمة وجودة األغذية إلىالبضائع 
والتي تعمؿ عمى زيادة جودة المزروعات بما  ،سمطات االحتبلؿ بإدخاؿ األسمدة الضرورية لمزراعة

 .ينعكس سمبًا عمى القيمة الغذائية ليا، وبالتالي ينعكس سمبًا عمى صحة المواطنيف
إشكاليات تتعمؽ بعدـ وجود رقابة كافية عمى األغذية في  أظيرت الدراسة أف ىناؾأخرى،  زاويةمف 

يف في الحصوؿ عمى غذاء آمف صحيًا، بدورىا تنعكس سمبًا عمى حقوؽ الموطن والتيقطاع غزة 
 أىميا: 
عدـ المراقبة المباشرة لممنتجات الغذائية القادمة مف األنفاؽ، واالكتفاء بالقياـ في ذلؾ عند  .1

 وصوليا األسواؽ.
تعرض متاجر بيع المحوـ واألسماؾ المجمدة، المنتجات خارج ثبلجات التبريد أي في  .2

حاؿ لـ يتـ بيعيا يتـ إرجاعيا لمثبلجات، األمر اليواء الطمؽ وتحت أشعة الشمس وفي 
 الذي ينطوي عميو خطورة تمس بسبلمة السمعة وجودتيا.

 عدـ اكتراث الكثير مف المزارعيف في االستخداـ السميـ لممبيدات. .3
 الفاسدة والمغشوشة. القادمة مف األنفاؽ تتوفر في السوؽ عدد مف أنواع المبيدات  .4
غياب التنسيؽ الكافي بيف الجيات المعنية في الرقابة عمى سبلمة وجودة األغذية، والذي  .5

 أماـ فاعمية األداة الرقابية.بارزًا بدوره يشكؿ عائقًا 
التساامم الغااذائي ودور األجياازة الرقابيااة فااي ، بعنااوان "(1009، الطيااري ورخااروندراسااة ) .2

 "الحد منو
ومدى تفشيو  ،ومصادره ،وأنواعو ،التسمـ الغذائي وخصائصو إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 

واالستغبلؿ التجاري لمسمع الغذائية في  ،وأثر األمراض وتموث البيئة والجيؿ ،في المجتمعات
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لو، وقد أو وتدأثناء تخزينو ونقمو  ،في رقابة الغذاء دور األجيزة الرقابية إلىالتعرؼ ، وكذلؾ انتشاره
شامؿ خاص بالرقابة الصحية عمى األغذية في مجاؿ التسمـ الغذائي مسح  إلىتوصمت الدراسة 

تنظيـ آلية لمتابعة وجمع إحصائيات و  ،يشمؿ المزارع ومصانع إنتاج الغذاء واألسواؽ والعامميف فييا
ضرورة تطوير المختبرات العممية التشخيصية و ، وتشخيصو وسرعة اإلببلغ عنو ،التسمـ الغذائي

تطوير مستوى و ، لقياس الحد األدنى لمسببات التسمـ الغذائي ؛حديثة الدقيقةوتجييزىا باألجيزة ال
 واستمرارية ج والتسويؽ واالستيبلؾ الغذائيشروط اإلنتاو  يتبلءـالرقابة الصحية عمى الغذاء بما 

ضرورة توجيو ثقؿ ، و نيج إعادة النظر والرعاية والتطبيؽ األميف لنظاـ الرقابة الصحية عمى الغذاء
واالىتماـ المطمؽ بالرقابة الصحية  ،لي لمغذاءو بة الصحية عمى الغذاء نحو مراحؿ اإلنتاج األالرقا

 .لواو وتدفي مراحؿ تصنيعو 
 االستيراد المباشر من الصين". ، بعنوان "(1009، العودة ورخروندراسة ) .3

 الفمسطينية الواردات حجـ حيث مف الصيف مف االستيراد ظاىرة إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
 عمى وآثارىا تواجييا، التي المشاكؿ وأىـ االستيراد، في عممية المتبعة واإلجراءات الصيف مف

 والممثمة الصناعية التجارية الوطني والغرؼ االقتصاد وزارة دور ىو وما الفمسطيني، االقتصاد
 عمى أسئمة استمارة شكؿ عمى الدراسة أداة وضع تـ وقد ؟.العممية وتنظيـ تسييؿ في الصينية
 الثانية االستمارة استيدفت حيف الصيف، في مف فمسطيني مستورد 25 لىو األ استيدفت ،نموذجيف
 والتخميص ومدرسي الشحف وشركات الخاص القطاع ومؤسسات ،الوطنية السمطة مف مستشاريف
 الواردات حجـ أف إلىتوصمت الدراسة قد الصيف. و  مف االستيراد بعممية لمعرفتيـ نظراً  الجامعات
 في نياية باالنخفاض بدأت بينما ، 1999العاـ في مرتفعة كانت الصيف مف المباشرة الفمسطينية

 بمغ حيث ،األقصى انتفاضة اندالعو  السياسي الوضع نتيجة ؛2002 العاـ نياية وحتى 2000 العاـ
 االستيراد حجـ دوالر، وأف  مميوف  44 حوالي إلى 2002 العاـ نياية في ليصؿ مميوف98 حوالي 

 2002 وعاـ 1999 العاـ بيف ما الفترة خبلؿ تقريباً  % 39بنسبة انخفض إسرائيؿ مف الفمسطيني
 يستطيع ال عاـ بشكؿ المحمي المنتج وأف ،2004و 2003 األعواـ في باالنخفاض واستمر
، اإلنتاج في والجودة والتميز اإلبداع: خبلؿ مف لممنافسة فرصة ىناؾ ولكف ،بالسعر المنافسة
تباع اإلنتاجية العمميات في المستمر التطور ومواكبة  واالكتفاء ،التسويؽ في الحديثة الطرؽ وا 

 الفمسطيني االقتصاد وتأقمـ السياسي االنفراج الوطنية نتيجة الصناعة عمى لمحفاظ ؛بأرباح معقولة
 العاـ نياية وحتى 2003 العاـ بداية  مع يرتفع الصيف مف االستيراد حجـ بدأ ،السائد الوضع عمى

 الجمارؾ دائرة حسب تقديرات 2004 العاـ في أمريكي دوالر مميوف  86 حوالي إلى ليصؿ 2004
 .األقؿ عمى المبمغ ضعؼ ىو الحقيقي الرقـ فأب عمماً  الفمسطينية
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تنظيم االستيراد بماا يحقاق مصاال  بعنوان "( 2008) مركز التجارة الفمسطيني ،  دراسة .4
 ." المنتج والمستيمك الفمسطيني

واألثر الذي  ،تحديد حجـ ونوعية الواردات الفمسطينية مف الدوؿ المختمفة إلىىدفت ىذه الدراسة 
والمستيمؾ الفمسطيني، وكذلؾ اآلليات  ،المنتج :يمكف أف تسببو بعض ىذه الواردات عمى كؿ مف

مف المشاكؿ التي يمكف أف تسببيا  التي يمكف أف تقوـ بيا الحكومة الفمسطينية مف أجؿ الحد
ضرورة اتخاذ وزارة االقتصاد الوطني والوزارات المعنية  إلىالدراسة ىذه الواردات. وتوصمت 

االجراءات البلزمة لعدـ السماح باالستيراد الشخصي عمى رقـ اليوية، وكذلؾ تنظيـ عممية االستيراد 
مف خبلؿ تفعيؿ بطاقة المستورد المعروؼ ضمف شروط محددة، وضرورة قياـ وزارة االقتصاد 

اسرائيؿ بفحصيا والتأكد مف تاريخ  ـالتي ال تقو  ،سرائيمية والمستوردةبالرقابة والتفتيش عمى السمع اال
 الصبلحية وطرؽ التخزيف.

 دراسة، فمسطين في الغذائية الصناعات قطاع نمو رفاق، بعنوان "(1007، قفةدراسة ) .5
 ".غزة قطاع في الغذائية الصناعات حالة

 الصناعات قطاع تواجو تزاؿ ال التي، والعراقيؿ المعوقات إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
 الغذائية المنتجات جودة وتطوير تعزيز إلى المؤدية الطرؽ معرفةأيضًا و  فمسطيف، في الغذائية

 عمى العمؿ وكذلؾ لمخارج، والتصدير المستوردة، المنتجات منافسة مف يمكنيا مما ،الفمسطينية
ة، وقد استخدـ الباحث المنيج الصناع ىذه مشكبلت عمى لمتغمب وتوصياتوخطط  سياسات وضع

 .التدريب مستويات ضعؼ إلىالدراسة ىذه  الوصفي التحميمي لمبلئمتو ليذه الدراسة. وتوصمت
 في إسرائيؿ عمى كبير بشكؿ واالعتماد الغذائية، الصناعات قطاع في العاممة لؤليدي والتعميـ

 التمويؿ عمى واالعتماد اإلنتاجية، لمطاقة الكامؿ االستغبلؿ وعدـ الخاـ، المواد عمى الحصوؿ
 الجودة، مستويات وضعؼ غزة، قطاع في السوؽ داخؿ اإلنتاج معظـ وتسويؽ كبير، بشكؿ الذاتي

 السياسات أف الدراسة أثبتت وقد المنتجيف دعـ في الفمسطيني الوطني االقتصاد وزارة دور وضعؼ
 المنتجات تصدير عمى القدرة ضعؼ إلى أدت ،المعابر عمى األمنية اإلجراءات وكثرة اإلسرائيمية
 .الخارجية األسواؽ إلى الفمسطينية الغذائية

 ،الواردات إحالل عمى الغذائية الصناعات قطاع قدرة ، بعنوان "(1006ي، و ادراسة )القرين .6
 ".غزة قطاع حالة دراسة

 وقدرتيا اإلنتاج طاقة حجـ حيث مف الغذائية الصناعات واقع إلى التعرؼ إلىىدفت ىذه الدراسة 
، وقد استخدـ الباحث الغذائية الصناعات فرع تطور آثار ودراسة العاممة، األيدي استيعاب عمى

 في العمالة حجـ انخفاض إلىوتوصمت الدراسة  .المنيج الوصفي التحميمي لمبلئمتو ليذه الدراسة
 فاضةتان اندالع سبقت التي بالفترة مقارنةً ، النصؼ أكثر مف إلى الغذائية الصناعات منشآت
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 إتباع خبلؿ مف ،الغذائية الصناعات قطاع تطوير التخطيط في دور عمى النتائج وأكدت األقصى،
 مف لعدد محمية بدائؿ بإيجاد وذلؾ الواردات، وخفض مستوى الوطنية، لممنتجات ةٍ دعم سياساتٍ 
 القطاع وأيضاً  المختمفة الصناعة فروع بيف السمطة بالتنسيؽ تقـو وأف المستوردة، الغذائية المنتجات
 الصناعة، ليذه المساندة والسمع الخاـ المواد الغذائية مف الصناعات احتياجات لتوفير الزراعي
 االقتصاد تبعية مف التخفيؼ بيدؼ ؛مع إسرائيؿ التجارية االتفاقات مراجعة أىمية إلى إضافةً 

  اإلسرائيمي. لبلقتصاد الفمسطيني
الفمسطينية  الغذائية لمصناعات التنافسية القدرة، بعنوان "(1005، مصطفىدراسة ) .7

 ."تطورىا ورفاق
 ذات فمسطينياً  مصنعة غذائية بسمع ،المستيمكيف رغبات إشباع إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 

؛ وذلؾ لممنتجيف نسبياً  عالية ربحية تحقيؽميزانيتيـ، وكذلؾ و  معقولة تتوافؽ وأسعار اليةع جودة
 لبلستثمار األمواؿ رؤوس أصحاب مف غيرىـ تحفيزالصناعات،  ىذه في استثماراتيـ حجـ لزيادة
الوصفي التحميمي ارتباطاتو التصنيعية، وقد استخدـ الباحث المنيج  بأحد أو القطاع ىذا في

 اختبلالت ىيكمية أف االقتصاد الفمسطيني يعاني مف إلىلمبلئمتو ليذه الدراسة. وتوصمت الدراسة 
والقطاع  عاـ بشكؿٍ  الفمسطيني الخاص القطاع أداء قطاعاتو، وارتفاع معظـ شممت أساسية

 بشكؿٍ  ألداءا ىذا وتراجع الماضي، القرف مف األخيرة السنيف العشرة في خاص بشكؿ الصناعي
 االقتصاد تواجو حميا والتي يجب التي المشاكؿ مف كثير األخيرة، ووجود الثبلثة السنوات في كبيرٍ 

 .عاـ بشكؿ الفمسطيني

 :ثانيًا: الدراسات األجنبية
 Proposed Import، بعنااااوان) Shields, Hanrahan 2010,دراسااااة ) .8

Restrictions on Milk Protein Concentrates 

ميب المزارع وانخفاض الرقابة عمى الواردات مف الحميب بسبب انخفاض ح إلىىدفت ىذه الدراسة 
فرض حواجز جديدة عمى  إلىشارت اليو ىذه الدراسة ألباف في الكونغرس، وىو ما دخؿ قطاع األ

ضرورة تشديد  إلىوقد دعت ىذه الدراسة  ،استيراد مركزات بروتيف الحميب في الدوؿ المتوسطة
ف يشجع عمى استخداـ البروتيف المنتج أنو أوالحد مف االستيراد الذي مف ش ،الرقابة عمى الواردات

سعار المواد الغذائية أارتفاع  إمكانية يضاً ألباف، و سعار الحميب لمنتجي األأى رفع وعم محمياً 
ف المنتجات الغذائية مثؿ حميب بالتجزئة، حيث تستخدـ البمداف المتوسطة مجموعة متنوعة م

 الحيوانية. واألعبلؼوالمنتجات الصناعية  ،الجبف المطبوخ ومنتجاتطفاؿ األ

حيث يتـ فرض رسـو جمركية عمى  ،الواليات المتحدة مف البمداف المتوسطةويتـ مراقبة واردات 
اعتمدت و سنويًا،  طف 150,000 ياجمالي الواردات مف البمداف المتوسطة حوال حاو ويتر الواردات، 
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مف  %7رت الكمية بحوالي دّ قُ قد بيانات التجارة، و  إلىىذه الدراسة عمى حميب المزارع، واستندت 
 ديحد أفنو أف فرض القيود عمى الواردات مف شألي إ، وتوصمت الدراسة 2009نتاج صيؼ عاـ إ

 ببساطة مشتريات الحكومة لمنتجات االلباف.
 Food Safety Performanceبعنوان  ،(Charlebois,2010دراسة )  .9

واألكاديمييف وصناع القرار في تقييـ نظـ سبلمة  ،مساعدة الممارسيف إلىىذه الدراسة  ىدفت
تصميـ ىذا األداء مف مبادرة سبلمة األغذية العالمي  وقد تـّ  ،األغذية والعمميات في كندا

 لتسييؿ التعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ النسبية في أداء السبلمة الغذائية في كندا. ؛وتصنيفيا
 واألسبابلتوضيح السياسات  ؛عدت ىذه الدراسةأ فقدداء سبلمة الغذاء في كندا، أقياس  إلى إضافة
مدينة،  16داء كندا مف أمقارنة  قاستىذه الدراسة إّف تحسيف سبلمة الغذاء في المستقبؿ،  إلمكانية
بؿ  ،نظمة سبلمة الغذاء العالمية، ليس التعرؼ عمى سبلمة المنتجات الغذائيةأعمى تقييـ  وتعرفت

 .سبلمة الغذاء بأنظمةفضؿ االنشطة التي تحتوييا المخاطر المرتبطة أومعرفة  ،تنظيـ المدف يضاً أ

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
سابقة متعمقة بالواردات مف المواد الغذائية والرقابة  دراساتٍ  استعراض تسعفي ىذا المبحث  لقد تـّ 

مختمفة، وقد تـ عرض ىذه الدراسات  أجريت في بيئاتٍ  عمييا، حيث تنوعت الدراسات بيف دراساتٍ 
، 2010، وقد كاف أحدث ىذه الدراسات قد أجري عاـ  األقدـ إلى األحدث وفؽ ترتيب زمني مف

، وقد غمب عمى ىذه الدراسات المنيج الوصفي، وقد استفاد 2005وكاف أقدميا قد أجري عاـ 
ستبانة، والخمفية النظرية لئلطار النظري ولوحظ أف الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسات في بناء أداة اال
ف كانت ىا،محاور وفرضياتيا و  ،ىذه الدراسات قد تعددت أىدافيا وتساؤالتيا جميع الدراسات  وا 

ثراء لموضوع  اف ىذه الدراسات  إالبمفيومو العاـ،  الرقابة عمى المواد الغذائيةالسابقة تمثؿ أىمية وا 
الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى  اسة وىو موضوعالبحث والدر  موضوع تناوؿلـ ت

بيذا الموضوع، أف تمثؿ ىذه الدراسة منطمقا لبلىتماـ  الباحثويأمؿ  الواردات مف المواد الغذائية،
ظيار ،جديدة لمجاؿ البحث العممي تسيـ ىذه الدراسة في إضافةوأف  وزارة المشكبلت التي تواجو  وا 

واالستفادة مف االقتصاد الوطني في قطاع غزة في الرقابة عمى الواردات مف المواد الغذائية، 
 .الباحثالتوصيات التي توصؿ ليا 

الدور الرقابي لوزارة لدراسة  لىو األ المحاولةلدراسة بأنيا تعد ويعتقد الباحث أف أىـ ما يميز ىذه ا
، وكذلؾ وجود نقص في عدد البحوث والدراسات الغذائية االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد

الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد التعرؼ عمى   إلىالتي تيدؼ 
 الغذائية.
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 لواأل  المبحث
 وخصائصيا وأنواعيا الرقابة مفاىيم

 تمييد
أساسية  عممية الرقابة ألف ؛ؿأصي فيو واحد، آفٍ  في والحداثة باألصالة الرقابة موضوع يمتاز

بؿ ق مف معروفة تكف لـ حديثةٍ  اتجاىاتٍ  لو ألف ،حديث موضوع وىو منظمة، أية في وجوىرية
 (.248: 2001)حجاج، 
 مستمرة ذاتية وعمميةٍ  ،دائمة وظيفة بمثابة ، فيياإلنساني النشاطِ  مجاالتِ  كافة في الرقابة وتدخؿ
تحديدىا  السابؽ األىداؼ تحقيؽ وضماف األداء لضبط نظاماً  اعتبارىا يثح مف بيا القياـ ينبغي
التخطيط  بيف ميمة مكانة وتحتؿ الحديثة اإلدارة أركاف مف ميماً  ركناً  الرقابة وتعد الخطط، في

 .والتوجيو والتنظيـ
 لكي تشمؿ امتدت بؿ فقط، المالية الناحية مف الوحدات مراجعة عمى تقتصر الرقابة تعد ولـ

لؤلىداؼ  الموضوعة البرامج تحقيؽ مدى ومف ،اإلنتاج كفاءة مدى مف لمتحقؽ ؛األداء مراجعة
 (.13: 1988ي، و ا)الكفر  .تحقيقيا والمستيدؼ المخططة

 :الرقابة مفيوم:  الً أو 
يتأكد مف خبلليا المدراء مف  systematic processعممية منتظمة " :يمكف تعريؼ الرقابة بأنيا

 effective and ".عالية وباستخداـ طرؽ فعالة وذات كفاءةٍ  ،وتحقيؽ األىداؼ ،مدى تنفيذ الخطط
efficient manner ، ويصؼ((Robert J. Mockler  األجزاء الضرورية في العممية الرقابية

control process  عبارة عف جيد منظـ "و ف الرقابة اإلدارية ىي إفيقوؿsystematic effort 
 (.Higgins, 1991: 568) ".لتحديد مقاييس لؤلداء لتحقيؽ األىداؼ المخططة

عنػد تبنيػو  Frederick W. Taylorأف كممة الرقابة قد ترعرعت جذورىا مػع العػالـ بالقوؿ  يمكنناو 
 لـ تكف مفيومة.و حيث كانت ميممة  ،لفكرة اإلدارة العممية في بداية القرف العشريف

النشػػػاطات الفعميػػػة تػػػتبلءـ مػػػع  ،التأكيػػػد عمػػػى أف تحػػػاوؿتمػػػؾ العمميػػػة التػػػي "ويعرفيػػػا الػػػبعض بأنيػػػا 
فالرقابػػة تعمػػؿ عمػػى كشػػؼ االنحرافػػات  ،األىػػداؼ التػػي سػػبؽ تحديػػدىا أوالنشػػاطات المرغػػوب فييػػا 

 االسػػتراتيجية راجعػػة تسػػاعده فػػي تحديػػد األىػػداؼ المسػػتقبمية كمػػا تػػزود المػػدير بتغذيػػةٍ  ،وتصػػحيحيا
 (.Aldage and Stearn،2 :1991 ) ".المقاييس البلزمة أوووضع المعايير 

 :ةبالارقا أىمية: ثانياً 
يجنػب  بمػا ،وتصػحيحو األداء قيػاس وسػائؿ مػف وسػيمة باعتبارىػا ،ً ميمػا أساسػياً  دوراً  الرقابػة تمعػب
 (.344: 2008)العبلؽ،  والخسائر المخاطر مف الكثير المنشأة
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أـ كبيػرة لعػدة  كانػت صػغيرةٍ  وال غنى عنيا في أي منظمةٍ  عممية الرقابة عممية ضرورية جداً  وتعتبر
 (:19: 1989منيا )الصباح،  أسبابٍ 
 تقمؿ حدوث األخطاء سيما تمؾ األخطاء الكبيرة والمكمفة. أوتمنع  .1
 .مسبقاٍ  التأكد مف أف العمؿ يسير بصورة جيدة ووفؽ ما ُخطط لو .2

 يف.تشجيع النجاح اإلداري سيما عندما تقوـ اإلدارة بمكافأة المجد  العمؿ عمى  .3

والمنظمات منع حدوث كوارث اقتصادية سيما عمى مستوى الدولة وعمى مستوى المؤسسات  .4
وخيمة عمى  آثارٍ  إلىالتي إذا ما أفمست مثؿ ىذه المنشآت ستؤدي  ،اإلنتاجية الكبيرة

 مستوى االقتصاد الكمي.

عف طريؽ المساعدة في تطبيؽ الخطط الموضوعة وتقميؿ اليدر  ،تحقيؽ التنمية والتطور .5
 ذلؾ مف أمور ميمة. إلىوالبطالة المقنعة وما  ،والتكاليؼ الزائدة

 :الرقابة أىداف :ثالثاً 
وىي  العمؿ، تنفيذ أثناء تحدث التي السمبية أو اإليجابية االنحرافات عف الكشؼ إلى الرقابة تيدؼ
 (:345: 2008تحقيؽ ما يمي )العبلؽ،  إلىتسعى 
 واالستفادة نتائجيا وتقييـ وأسبابيا عيااو ، أنتحدث التي واالنحرافات الخمؿ مواطف كشؼ .1

 .البلحقة الخطط إعداد عند مف ذلؾ
 الواردة األىداؼ تحقيؽ عمى وتعمؿ، ليا مرسـو ىو كما تجري التنفيذ عممية أفّ  مف التأكد .2

 .الخطة في
 باألىداؼ اإلنجازات مقارنة خبلؿ مفالموضوعية  الخطط واقعية مدى إلى التعرؼ .3

 .المرسومة
 .واالنحرافات الخمؿ مواطف عف المسئولة الجيات تحديد .4
 مستقببلً  وتجنبيا عمييا التغمبوكيفية  التنفيذ عممية تواجو التي والعراقيؿ الصعوبات تحديد .5

 .جديدة خطط وضع عند

 :ةبماراحال الارقا: رابعاً 
تحقػػؽ األىػػداؼ تحقيقػػًا مؤكػػدًا يجػػب أف تتضػػمف المراحػػؿ اآلتيػػة ناجعػػة حتػػى تكػػوف الرقابػػة فعالػػة و 

 (: 4: 2008)شحاتة، 
 ؿاو جػدتحديد األىداؼ المطموب تحقيقيا، ووضػع الطػرؽ المثمػي لتنفيػذىا وذلػؾ فػي صػورة   -1

 ؛سبيفالمكاف المنا أوزمنية، ىذا مع التأكد مف توافر مستمزمات اإلنتاج في الوقت  يميةتفص
خطيػػػة تتػػػرجـ منيجيػػػة أي وجػػػود  ،تنفيػػػذ الخطػػػة التػػػي قػػػد تعيػػػؽلحػػػدوث االختناقػػػات  منعػػػاً 

 األىداؼ في صورة كمية قابمة لمقياس. 
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بلقػػات بػػيف الجيػػد المبػػذوؿ والنتػػائج التػػي وضػػع المعػػايير الرقابيػػة وىػػي تتضػػمف تحديػػد العَ   -2
وتعتبػر  المرسػومةمػف المعػايير التػي تمثػؿ األىػداؼ  مرضيًا، أي وجود مجموعػةً  تعتبر أداءً 

 أداة قياس لؤلداء الفعمي.
التوجيو واإلشراؼ لمتأكد مف أنيا أنجزت طبقًا لمخطط المرسػومة،  تتبع األعماؿ عف طريؽ  -3

عػػف المخطػػط فػػي كػػؿ  نحػػراؼاوذلػػؾ بقصػػد اكتشػػاؼ كػػؿ  ،وفػػي ضػػوء المعػػايير الموضػػوعة
أي تػػوافر نظػػػاـ ، مػػع تحديػػػد نوعػػو وكميتػػو ،اإلمكػػافخطػػوة مػػف خطواتػػو فػػور حدوثػػػو بقػػدر 

   ؿ.أو اًل بأو فرعي لمتابعة األداء الفعمي 
حميػػػؿ لبلنحرافػػػات بقصػػػد الوصػػػوؿ إلػػػي دقػػػائؽ الظػػػروؼ التػػػي أحاطػػػت بحػػػدوثيا دراسػػػة وت  -4

النجػاح فػي  ىومػد ،كفاية التنفيذ ىلمسئوليف عنيا حتى يمكف الحكـ عموتحديد ا ،تيااومسبب
 وضع الخطط وتنفيذىا، أي وجود نظاـ فرعي لتحميؿ االنحراؼ. 

ثػػػـ االقتػػػراح فػػػي ضػػػوء ىػػػذه ، اإلجػػػراء المصػػػحح الػػػوقتي لمعالجػػػة الظػػػروؼ القائمػػػة اتخػػػاذ  -5
 أوكػػاف ذلػػؾ يمػػس المػػنيج ذاتػػو  التجربػػة بمػػا يمػػـز لمنػػع تكػػراره وحدوثػػو فػػي المسػػتقبؿ سػػواءَ 

كافػة اإلجػراءات البلزمػة لتنميػة االنحرافػات الموجبػة،  اتخاذفضبًل عف  يمس ظروؼ العمؿ،
  .وىذا يتطمب نظاـ فرعي يتضمف إجراءات معالجة االنحرافات

 الرقابة: مستويات : خامساً 
وبالتػػػػالي فػػػػإف ىنػػػػاؾ ثػػػػبلث ، إف مسػػػػئولية وظيفػػػػة التخطػػػػيط تختمػػػػؼ بػػػػاختبلؼ المسػػػػتويات اإلداريػػػػة

 مسػػتويات رقابيػػة تعمػػؿ عمػػػى زيػػادة احتمػػاالت تحقيػػؽ الخطػػػط والسياسػػات واألىػػداؼ المحػػددة وىػػػي
 (:107: 1997)الصباح، 

 :الرقابة االستراتيجية  -1
ومتابعػػة العوامػػؿ البيئيػػة األكثػػر تعقيػػدًا والتػػي يمكنيػػا التػػأثير وىػػذا النػػوع مػػف الرقابػػة يتضػػمف مراقبػػة 

فحػوى اإلجػراءات راتيجية، كما ويتضمف تقييـ جػوىر و وبصورة كبيرة عمى مدى تطبيؽ الخطط االست
 مسػػػبقًا. التنظيميػػػة االسػػػتراتيجية المتخػػػذة والتأكيػػػد عمػػػى تنفيػػػذ الخطػػػط االسػػػتراتيجية كمػػػا خطػػػط ليػػػا

تيجية فػػػي وضػػػع خطػػػط رقابيػػػة تكتيكيػػػة وتشػػػغيمية، والجػػػدير ذكػػػره أف الرقابػػػة وتسػػاىـ الرقابػػػة االسػػػترا
الػذيف  Top-Level Managersاالسػتراتيجية تػتـ وبصػورة أساسػية مػف خػبلؿ مػدراء اإلدارة العميػا 

 يتمتعوف بالخبرة وبالنظرة الشمولية لكؿ أنشطة وأقساـ المنشأة المختمفة.
 :الرقابة التكتيكية  -2

 والتػي تركػز Middle Managementوىػي نػوع مػف أنػواع الرقابػة التػي تقػـو بيػا اإلدارة الوسػطى 
متابعػة و متابعػة النتػائج الدوريػة المرافقػة لعمميػة التنفيػذ، و عمى تقيػيـ عمميػة التنفيػذ لمخطػط التكتيكيػة، 

األسبوعية والشيرية  ومدى تحقيؽ األقساـ ألىدافيا وبرامجيا وموازنتيا ومتابعة التقارير ،مدى التقدـ
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الرقابػػػة التكتيكيػػػة يمكنيػػػا المشػػاركة مػػػع الرقابػػػة االسػػػتراتيجية مػػف خػػػبلؿ تقػػػديـ المعمومػػػات و لمخطػػط، 
 المتعمقة بالقضايا االستراتيجية .

 :ةالرقابة التشغيمي  -3
مػػف  Low-Level Mangersوىػػذا النػػوع مػػف الرقابػػة يقػػوـ بػػو مػػديري المسػػتويات اإلداريػػة الػػدنيا 

اتخػػاذ اإلجػػراءات و متابعػػة النتػػائج اليوميػػة لؤلنشػػطة، و خػػبلؿ اإلشػػراؼ عمػػى تنفيػػذ الخطػػط التشػػغيمية، 
عػػػداد و الصػػػحيحة عنػػػد الطمػػػب،  مخرجػػػات محػػػددة عػػػادة مػػػا تكػػػوف و القواعػػػد و  الموازنػػػاتو  ؿاو الجػػػدا 

 مخصصة لؤلفراد.
ولمتعػػرؼ أيضػػًا  ،راجعػػة عمػػا يجػػري فػػي المنشػػأة وعمػػى المػػدى القريػػب والرقابػػة التشػػغيمية تقػػدـ تغذيػػةً 
 األىداؼ القصيرة والطويمة األجؿ.عمى مدى تحقيؽ كؿ مف 

  :اإلدارةفي  دور الرقابة: سادساً 
تعتبػػػػر الرقابػػػػػة الوظيفػػػػػة الرئيسػػػػػية الرابعػػػػػة لػػػػػئلدارة ومػػػػف خبلليػػػػػا يمكػػػػػف تحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ والخطػػػػػط 

وظػػائؼ اإلدارة األخػػرى وتعتبػػر التخطػػيط والرقابػػة وظيفتػػيف متبلزمتػػيف  إلػػىباإلضػػافة  ،االقتصػػادية
تعتمػػد كػػؿ منيمػػا عمػػى األخػػرى ولػػذلؾ فػػإف الرقابػػة تمعػػب دورًا ميمػػًا فػػي مسػػاعدة المػػدراء مػػف خػػبلؿ 

 :(Batrol, 1991: 595) خمسة تحديات وىي
 )الغموض(:الت والمصاعب في حاالت التغمب عمى المشك .1

أىػػػداؼ المؤسسػػػة التػػػي سػػػيتـ تنفيػػػذىا  أوإف األشػػػياء قػػػد ال تتماشػػػى عػػػادة مػػػع الخطػػػط الموضػػػوعية 
وتحقيقيػػا مسػػتقببًل ألف ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف العوامػػؿ البيئيػػة التػػي قػػد تحػػدث تغييػػرات مسػػتمرة، ومػػف ىنػػا 

حػػاالت عػػدـ التأكػػد مثػػؿ حالػػة الطمػػب عمػػى المنػػتج التكنولػػوجي، مػػدى وفػػرة  أونشػػأت كممػػة غمػػوض 
لمػػػادة الخػػػاـ، ولػػػذلؾ ومػػػف خػػػبلؿ تطػػػور نظػػػاـ رقػػػابي فعػػػاؿ قػػػد يمكػػػف اإلدارة مػػػف متابعػػػة أنشػػػطتيا ا

 وتمنحيا السرعة في كشؼ وتصحيح االنحرافات وتحقيؽ األىداؼ.
 الكشف المعجل لألشياء الشاذة: .2

غير مرغوب فييػا و التي تتصؼ بالشذوذ  أوالمنتظمة  فأىمية الرقابة تتمثؿ في كشؼ األشياء غير
ي المنشأة مثؿ عيوب المنتجات، ارتفاع التكػاليؼ، ارتفػاع معػدؿ دوراف العمػؿ، وبػذلؾ فػإف الكشػؼ ف

المبكر لؤلشياء الغير عادية في الغالب قد يػوفر لممنشػأة الوقػت والمػاؿ والجيػد ويحػد مػف المشػكبلت 
 المصاعب الصغيرة والتي قد تصبح أكثر تعقيدًا الحقًا. أو
 تحديد الفرص .3

العمميات التي تؤدى بصورة جيدة وغير  أوالمواقؼ  إلىاإلشارة  أوالرقابة في التركيز وتتمثؿ أىمية 
فػػػرص مسػػتقبمية محتممػػة، فشػػركة االتصػػػاالت  إلػػىمتوقعػػة والتػػي مػػف شػػػأنيا أف تنبػػو وتوجػػو اإلدارة 

الفمسطينية عمى سبيؿ المثاؿ كانت تعمـ جيدًا ومف خبلؿ التقارير حجػـ الطمػب الكبيػر عمػى اليػاتؼ 
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بػػػؿ تعدتػػػو لتحػػػدد  ،خمػػػوي سػػػاعدىا فػػػي وضػػػع اسػػػتراتيجيات تجاريػػػة وتسػػػويقية ناجحػػػة لكػػػؿ فروعيػػػاال
 طبيعة األجيزة المرغوب شراءىا ومكاف شراءىا وحتى كيفية عرضو وكيفية إقناع العميؿ بحيازتو.

 والمعقدة: إدارة المواقف الصعبة .4
وبالتػالي ال بػد مػف اسػتخداـ  ،عقػدةتػرتبط بمشػاريع عمميػات كبيػرة وم أوقد ينمو ويتسع حجـ المنشػأة 

، كػػذلؾ فػإف العمػػؿ فػي ظػػؿ القواعػد الدوليػػة coordinationالعمميػة الرقابيػػة لتعزيػز عمميػػة التنسػيؽ 
ضػػرورة  إلػػىالصػػعوبات التػػي تواجييػػا اإلدارة ممػػا يػػدعو  أوزيػػادة درجػػة التعقيػػد  إلػػىغالبػػًا مػػا يػػؤدي 

 وجود نظاـ رقابي جيد .
 ال مركزية السمطة  .5

إف وجػػود نظػػاـ رقػػابي جيػػد يعػػزز ويشػػجع المػػدراء عمػػى اتخػػاذ قػػرارات بتفػػويض السػػمطات لممسػػتويات 
المحددات والقدرات اإلنسانية، كما أنيا  زاو تجاإلدارية الدنيا وىذا يعني أف الرقابة تساعد اإلدارة في 

ا نحػو تحقيػؽ تساعد في عممية التنظيـ مف خبلؿ الحصوؿ عمى المصادر المادية والبشرية وتوجييي
 اليدؼ.

 :الفعال الرقابة نظام خصائص: سابعاً 
 وتحقػؽ النتػائج ناجعػة تكػوف لكػي الرقابػة أنظمػة فػي توفرىػا ينبغػي التػي الخصػائص يمكػف تمخػيص

 :تحقيقيا في التالي إلى المنظمة تسعى التي المرغوبة
فػي أي نظػاـ رقػابي دقيقػة كػي تكػوف نافعػة  اولػةالمتد: أف تكػوف المعمومػات دقة المعموماات .1

 ومفيدة في تطبيؽ الخطط المرسومة.
العمػػػؿ  ؿاو وجػػػدتػػػوافر معمومػػػات كافيػػػة عػػػف كػػػؿ مػػػف الخطػػػط والبػػػرامج تاااوافر المعموماااات:  .2

واألرقػػػاـ التقديريػػػة وخػػػرائط التخطػػػيط والتنفيػػػذ الفعمػػػي ليػػػذه الخطػػػط، لتعػػػرؼ مػػػا حػػػدث، ومػػػا 
لضماف اكتشاؼ االنحرافػات ومعالجػة أسػبابيا )حمػداف  يحدث حاليًا، وما قد يحدث مستقببلً 

 (.14: 2009وآخروف، 
يجػػب أف تيػػتـ الرقابػػة وتركػػز عمػػى أىػػـ : التركيااز عمااى عناصاار النجاااح الرئيسااية اليامااة .3

عناصر النجاح والمتمثمة في عنصر التنفيذ الذي يمثؿ أعمى درجػات الرقابػة لضػماف نجػاح 
 المؤسسة في تطبيؽ وتنفيذ خططيا.

وحجميػا  المنظمة نشاط طبيعةو  الرقابي النظاـ وينسجـ يتبلءـ أف الضروري : مفمالءمةال .4
الحجػـ  الكبيػرة فالمنشػأة إلييػا، تنتمػي التػي الصػناعة ونػوع المسػتقبمية، وتطمعاتيػا وأىػدافيا،
 المنشػأة تحتػاج ال قػد بينمػا وشػامؿ، معقػد رقػابي نظػاـ إلػى بالتأكيػد تحتػاج النشػاط والمعقػدة
 (.347: 2008)العبلؽ،  مبسط رقابي نظاـ إلى إال النشاط والمحدودة الحجـ الصغيرة
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 يتوافؽ  بشكؿ يمكف تطبيقيا حتى فييا مبالغ وغير واقعية الرقابة أنظمة : تكوفالموضوعية .5
 (.165: 2004المنظمة )النعيمي،  ظروؼو 

المعػايير  لجميػع الػنظـ ىػذه اسػتيعاب ضػرورة إلػى الرقابيػة الػنظـ تكامػؿ يشػير :التكامال .6
الخطػط  بيف تكامؿ ىناؾ يكوف أف يجب أنو إلى باإلضافة التنظيمية، الخطط بكؿ الخاصة
 .(19: 2001)عبيد وآخروف،  المستخدمة الرقابية النظـ وبيف ذاتيا

جمػػػػع معمومػػػػات عػػػػف الخطػػػػة ومعػػػػايير الرقابػػػػة ومعمومػػػػات عػػػػف التنفيػػػػذ وعػػػػف االتصااااال:   .7
 لمعمومات مف اآلخريف أف يتصؿ بيـ ويتواصؿ معيـ.االنحرافات، وعمى مف يجمع ىذه ا

الوثيؽ بيف مف يقـو بالرقابة، ومف يخضع لعمميػة الرقابػة،  فاو التع: االعتماد عمى ناوالتع  .8
 (15: 2009حتى تنجح العممية الرقابية. )حمداف، 

 :مقومات نظام الرقابة الفعال: ثامناً 
 (: 6: 2008حتى يحقؽ نظاـ الرقابة أىدافو يجب توافر المقومات اآلتية: )شحاتة، 

 :وجود جيااز إداري كفء  .1
خيػػر وجػػو ويتطمػػب ذلػػؾ  ىتمػػاـ األعمػػاؿ عمػػا  أىػػداؼ المشػػروع و تعتبػػر اإلدارة المسػػئولة عػػف تحقيػػؽ 

واإلشػػباع األمثػػؿ لمحاجػػات والرغبػػات اإلنسػػانية داخػػؿ  ،االسػػتخداـ األمثػػؿ لمطاقػػات الماديػػة والبشػػرية
تطمػػب إدارة يالمنظمػة وخارجيػػا، ويجػػب أف تبػذؿ الكثيػػر مػػف الجيػود اإلداريػػة لتحقيػػؽ األىػداؼ وىػػذا 

بػر  إلػىة حتػى يمكنيػا أف تصػؿ بالمشػروع رشيدة مممة باألسس العممية لوظائفيا، ومػف أىميػا الرقابػ
 لعممية الرشيدة في مجاؿ الرقابة. وىنا يظير دور اإلدارة ا، األماف

 :وجااود ىيئاة الموظفيان .2
جػراءات إلػي كيػاف  ةاألداإف الموظفيف ىـ  التي ستحوؿ النظػاـ الموضػوع فػي شػكؿ أىػدؼ وخطػط وا 

 نابض بالحركة والحياة.
فنػي يصػبح التنفيػذ  ىخبرة ودرايػة ومسػتو  وفميما توافرت المقومات السابقة بدوف موظفيف مدربيف ذو 

ف لمعنصػػػر البشػػػري دورًا ىامػػػًا فػػػي مجػػػاؿ الرقابػػػة فػػػإبيػػػذا  ،سػػػمو الرنػػػاف فقػػػطاكػػػؿ مػػػا يحمػػػؿ  ،يػػػااو خ
 وخصوصًا لو اىتمت المنشأة باختياره وتدريبو ووضع وسائؿ التشجيع والحوافز.

 :توافر الوسائل اآللية لتشغيل البيانات  .3
النتػػائج مزايػػػا مختمفػػة مػػػف ال شػػؾ أف أحػػػدث الوسػػائؿ اآلليػػػة لتسػػجيؿ البيانػػػات وتصػػنيفيا واسػػػتخراج 

أىميػا سػػرعة إعطػػاء البيانػػات المطموبػة فضػػبًل عػػف واقعيػػا وانتظاميػػا، وىػذا مػػف العوامػػؿ الميمػػة فػػي 
ألف السػػػػرعة والدقػػػػة واالنتظػػػػاـ يمكنػػػػوا اإلدارة مػػػػف اكتشػػػػاؼ األخطػػػػاء واالنحرافػػػػات  ؛مجػػػػاؿ الرقابػػػػة

كػف اإلدارة مػف رسػـ سياسػتيا ومواطف الضعؼ بسرعة وبالتالي توضح اإلجراءات المصححة كمػا يم
 وخططيا في الوقت المناسب ومف ىنا ظيرت أىمية الوسائؿ اآللية في مجاؿ الرقابة.    
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 :األساليب المحاسبية وغير المحاسبية لمرقابة .4
يمـز توافر مجموعة مف األسػاليب التػي يسػتعيف بيػا الجيػاز اإلداري والمػوظفيف فػي القيػاـ بػإجراءات 

 ىمشػػػروع وطبيعػػػة العمميػػػات  والمسػػػتو  ذه األسػػػاليب يتوقػػػؼ عمػػػى ظػػػروؼ كػػػؿواختيػػػار ىػػػ ،الرقابػػػة
  .اإلداري

 :الرقابة أنواع: تاسعاً 
 :اإلداريةحسب المستويات  الرقابة .1

داخؿ  المختمفة والتنظيمية اإلدارية المستويات حسب الرقابة، مف أنواع ثبلثة بيف التفرقة يمكف
 وىي عمى النحو التالي: المنشأة

 :المنشأة مستوى عمى الرقابة .أ 
مدة زمنية  خبلؿ مف وذلؾ منيا، ضرورية أجزاء أو لممنظمة الكمي األداء تقييـ إلى النوع ىذا يسعى
األىداؼ  بتحقيؽ واحدة، كوحدة المنظمة، تقـو مدى أي إلى بمعرفة الرقابة ىذه وتسمح معينة،
الربحية،  مثؿ: المعايير مف مجموعة الرقابة مف النوع ىذا في المؤسسة ، وتستخدـمسبقاً  المحددة
حقوؽ  إلى االقتراض نسبة السوؽ، مف المنشأة حصة المبيعات، نمو عمى االستثمار، العائد معدؿ
 (.341: 2000الخ )الصحف وآخروف، ...الممكية

 التالي:  طريؽ عف عبلجيا يمكففإنو  ىذه الرقابة، معايير مقابمة في اإلخفاؽ حالة أما
 األىداؼ. تصميـ إعادة .1
 الخطط. وضع إعادة .2
 التنظيمي. الييكؿ في تغييرات .3
 أفضؿ. وخارجية داخمية اتصاالت وسائؿ تحقيؽ .4
 .المنشأة داخؿ األفراد دافعية توجيو .5

 :واألنشطة العمميات مستوى عمى الرقابة .ب 
مف  الوحدة داخؿ األنشطة كافة في المختمفة لمعمميات اليومي األداء الرقابة مف النوع ىذا يقيس
نتاج تسويؽ النوع  ىذا في استخداميا يمكف التي المعايير مف العديد الخ، وىناؾ...تمويؿ ,وأفراد، وا 
 (:340: 2000مثؿ )الصحف وآخروف،  الرقابة مف

ساعة  فعالية مدى لمعرفة ؛اآلالت تشغيؿ ساعات عدد إلى المنتجة الوحدات عدد إجمالي .1
 لآللة. التشغيؿ

اإلنتاج  نسبة لقياس المنتجة الوحدات إجمالي إلى لممواصفات مطابؽ الغير اإلنتاج إجمالي .2
 المعيب.
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المصاريؼ  مف الوحدة نصيب لمعرفة المبيعات إجمالي إلى البيعية المصاريؼ إجمالي .3
 .البيعية

: 2003طريػؽ )أبػو قحػؼ،  عػف عبلجيػا يمكػف فإنػو ىػذه الرقابػة، معػايير مقابمػة فػي الفشػؿ حالة أما
477): 

 اإلنتاج. بمعدؿ لبلرتفاع ،إضافياً  وقتاً  العمالة تشغيؿ .1
 اآلالت. تشغيؿ معدالت تعديؿ .2
 البيعية. المصروفات في اإلنفاؽ ترشيد .3
 .اإلنتاج عمى الجودة مراقبة زيادة .4

 :األفراد مستوى عمى الرقابة .ج 

وذلؾ  وسموكياتيـ، أعماليـ عمى والرقابة األفراد أداء تقييـ لةاو بمح الرقابة مف النوع ىذا يختص
األقساـ  مختمؼ في الرؤساء يعدىا التي الكفاءة تقارير مثؿ الرقابية المؤشرات مف العديد باستخداـ
، سنوياً  تعد الغالب وفي دورية بصفة تعد عادة، التقارير مرؤوسييـ، وىذه أداء عف واإلدارات
الرقابة  مف النوع ىذا في استخداميا يمكف التي الكمية المعايير بعض ىناؾ ىذا إلى وباإلضافة

 إلى الحوافر بيع، وميزانية رجؿ لكؿ المبيعات متوسط لقياس البيع رجاؿ عدد إلى مثؿ المبيعات
 (.26: 2007الحوافر )بوطورة،  مف الواحد العامؿ نصيب لتوضيح العامميف عدد متوسط

 :حسب توقيت القيام بيا الرقابة .2
الفعاؿ  الرقابي النظاـ تصميـ في ىاماً  عامبلً  يعتبر الرقابة وظيفة تنفيذ فيو يتـ الذي إف الوقت
 عمى الرقابة تصنيؼ حدوثيا، ويمكف قبؿ بيا والتنبؤ المشاكؿ بتحديد تقـو التي ىي المثالية والرقابة
 وىي: أنواعثبلث  إلى بيا القياـ توقيت أساس

 )الوقائية )الرقابة السابقة الرقابة .أ 

التي  المستقبمية الخطط خدمة إلى تيدؼ فيي األحداث، تسبؽ أف تستطيع التي الرقابة تمؾ ىي
بالكشؼ  وذلؾ األخطاء أو االنحرافات تقميؿ مع عائد أقصى تحقيؽ إلى خبلليا مف المنظمةتسعى 

تحمؿ  دوف المناسب الوقت وفي المناسبة بالكيفية ومواجيتيا ليا واالستعداد حدوثيا، عنيا قبؿ
 (.401: 1997الباىظة )ىندي،  التكاليؼ

 :) أثناء العمل(  المتزامنة الرقابة .ب 

حدوثو وتجنب  وقت الخطأ أو االنحراؼ اكتشاؼ إلى تيدؼ فيي العمؿ، تنفيذ أثناء الرقابة ىذه تتـ
التحقؽ مف  إلى الرقابة ىذه تيدؼ كما المنظمة، عمى سمبيا مؤثرة تكوف قد التي وآثاره مضاعفاتو
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وباتخاذ  المنظمة داخؿ العمؿ بمراقبة وذلؾ مخطط، ىو كما مناسبة بطريقة يؤدى العمؿ أف
الحاسبات اآللية،  استخداـ الرقابة مف النوع ىذا ظيور في ساىـ البلزمة، ولقد الصحيحة اإلجراءات
 وقت حدوثيا االنحرافات رصد مف يمكف كما لمبيانات، اإللكتروني والتحويؿ والتخزيف والتجميع

ببلغ اإلدارة  (.27: 2007بيا )بوطورة،  وا 

والعمميات  اآللية عمى تعتمد التي المنشآت مف كثير في بنجاح الرقابة مف النوع ىذا يستخدـ
يتـ  الحالة ىذه وفي السمعة، إنتاج لمراحؿ السميـ التتابع ضرورة تتطمب والتي المعقدة اإلنتاجية

اإلنتاج،  خط مف السمعة تخرج أف قبؿ األخطاء وتعديؿ الوقت نفس في األداء مراجعة ومراقبة
 (.346: 2000المعيبة )الصحف وآخروف،  السمع تخفيض معدالت يتـ وبالتالي

 :)التاريخية )الرقابة الالحقة الرقابة .ج 

ببلغيا النتائج برصد القياـ التاريخية الرقابة تعني وتيدؼ ىذه  حدوثيا، مف نسبيا طويمة فترة بعد وا 
البلحقة  الرقابة مف واليدؼ العمؿ، تنفيذ مف االنتياء بعد الخطأ أو االنحراؼ اكتشاؼ إلى الرقابة
نما األخطاء تصحيح ليس تساعد  بدورىا والتي منيا، المتأتية المعمومات مف واالستفادة حصرىا، وا 

 المالية القوائـ الرقابة، ىذه أساليب بيف المستقبمية، ومف لممشاريع أكبر نجاح فرص عمى توفير
 فترة في المنشأة بو قامت عما واضحة تعطي صورة فيي ،"الدخؿ وقوائـ المراجعة ميزاف" :مثؿ

والتمويؿ  كاإلنتاج المجاالت مف العديد في اإلدارة كفاءة تقيس المختمفة، المالية النسب سابقة، كذلؾ
بما  تعديؿ إلى تحتاج المجاالت مف أي المنشأة ترى األساليب، ىذه خبلؿ مف الخ،... والتسويؽ

 (.28: 2007)بوطورة،  المستقبؿ في األخطاء وقوع تفادي إلى يؤدي

 :المنظمة مع التعامل أطراف حسب الرقابة .3
 (:28: 2007الرقابة )بوطورة،  مف أساسييف نوعيف بيف التفرقة يمكف الصدد ىذا في

 :الخارجية الرقابة .أ 

المنظمة،  ىذه داخؿ الرقابة يتولوف مف وىـ المنظمة، خارج أطراؼ مف تتـ التي الرقابة ىي
المنظمات  تصرؼ حرية عمى قيود عدة الواقع في يفرض الرقابة مف النوع ىذا أف ويبلحظ

المراجعيف  طرؼ مف مفاجئة زيارات طريؽ عف الرقابة ىذه تتـ بحيث الخارجية، الخاضعة لمرقابة
وفؽ  وتصحيحيا واالنحرافات األخطاء اكتشاؼ بغرض وذلؾ المنشأة ودفاتر وثائؽ لتفقد ؛الخارجييف
 موضوعة. معايير
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 :الداخمية الرقابة .ب 

أجيزة اإلدارة  رقابة وىي لممنظمة، الداخمي اإلطار في تقع باعتبارىا ،"الذاتية بالرقابة" أيضا وتعرؼ
وتقويميا  وتصحيحيا االنحرافات اكتشاؼ ىو الرقابة مف النوع ىذا مف واليدؼ بنفسيا، نفسيا عمى
الجيات  مف غيرىا مف أكثر قادرة وىى نفسيا، اإلدارة أجيزة جانب مف المناسب الوقت في

الرقابة  أجيزة فتفيـ المنظمة، تواجييا قد التي والمشاكؿ العمؿ، ميكانيزمات فيـ الخارجية عمى
تصحح  ناجحة رقابة أساليب تبني عمى غيرىا مف أقدر يجعميا المنظمة لطبيعة نشاطات الداخمية

 االنحرافات. مف

 :الرقابة خطوات: عاشراً 
عمميات  تنفيذ أثناء تمـز فيي مستقمة، إدارية وظيفة وليست مستمرة عممية الرقابة أف اعتبار عمى

األداء  لتوجيو ضرورية ىي بؿ مستقمة وظيفة تمثؿ وال والتنسيؽ، والتوجيو والتنظيـ التخطيط
تختمؼ  ال الرقابة خطوات فإف لذلؾ المخططة، المعايير وفؽ يتـ الفعمي األداء واالطمئناف بأف

باختبلؼ  تختمؼ ال أنيا كما المنظمة، تمارسو أو الفرد يمارسو النشاط الذي طبيعة باختبلؼ
النحو  عمى باختصار ذكرىا يمكف أساسية خطوات عمى عممية الرقابة وتنطوي اإلداري، المستوى
 :اآلتي

 األداء معايير تحديد .1
 عمى عممية الواقع في الخطوة ىذه وتعتمد الرقابة، عممية في خطوة ؿأو  المعايير تحديد عممية تمثؿ

 وتختمؼ مستويات تحقيقيا، المراد األداء لمستويات معدالت أو خطط وضع بمثابة فيي التخطيط،
 يمي ذلؾ ثـ العميا اإلدارة مستوى عمى أداء معايير فيناؾ التنظيمية، المستويات باختبلؼ المعايير
األقساـ،  مستوى عمى األداء معايير مف مجموعة ذلؾ يمي ثـ الوظيفية، األداء معايير مف مجموعة
 (.27: 2007التنفيذييف )بوطورة،  األفراد ألداء المعايير مف مجموعة ىناؾ وأخيرا

 الفعمي األداء قياس .2
أداء  أي إنجازه، تـ الذي الفعمي العمؿ قياس وىي الثانية الخطوة تأتي األداء، معايير تحديد بعد

تقـو  عندما المنظمة إدارة ألف ومنطقية؛ طبيعية الخطوة ىذه وتبدو الرقابة، موضوع لؤلعماؿ األفراد
 (.437: 2004األعماؿ )الشريؼ وآخروف،  ىذهتنفيذ  مدى تتبع عمى ممزمة فإنيا األداء بوضع

 األداء بمعايير الفعمي األداء مقارنة .3
 الفروؽ وتتيح وتحديد بينيما المقارنة إجراء الضروري مف يصبح األداء، وقياس المعايير وضع بعد
 المنظمة نجاح عمى الحكـ وكذلؾ الخطط، تحتوييا التي التنبؤات دقة مدى عمى الحكـ الخطوة ىذه

 تاـ تطابؽ وجود الصعب مف ألنو تقع ما غالباً  االنحرافات أف بالذكر والجدير أىدافيا، في تحقيؽ
 (.16: 2000الفعمي )عوض،  األداء المعايير ومستوى بيف
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 والتعديل التقييم .4
ؿ و األ المسار مساريف؛ غالبا الخطوة ىذه وتأخذ األداء، تعديؿ يتـ المقارنة عممية نتيجة عمى بناءً 
 الموضوعة المعايير مف أفضؿ الفعمي األداء كاف إذا حالة في ذلؾ ويحدث تعديؿ، وجود عدـ ىو
كاف  إذا ذلؾ ويحدث التصحيحية، اإلجراءات باتخاذ اإلدارة قياـ ىو الثاني المسار أما ،ويساوي أو

 (.307: 2003جوىري )العيد،  بفرؽٍ  الموضوعة المعايير مف أقؿ األداء الفعمي

 :وأدواتيا قابةأساليب الر حادي عشر :
العمؿ  متطمبات وفؽ وذلؾ أساليب مف وتناولت ما ودقة شموليا، حيث مف الرقابة أساليب تتعدد

الرقابة  منظومة مف أساسياً  جزءاً  الرقابية األدوات تشكؿ حيث شاممة، رقابيةٍ  مؤشراتٍ  إلى والحاجة
 تمارس أف تستطيع المنظمة خبلليا مف يمكف التي األساليب تتعدد المجاؿ ىذا وفي المنظمة، في

 معنى كاف الوا   ،تفصيمية تكوف أال يجب الرقابة أف إلى ابتداءً  التنويو يجب ولكف عممية الرقابة،
 أف يجب بؿ األخرى، العمميات حساب عمى اإلدارية العممية مف واحدٍ  جزءٍ  في الوقت ذلؾ تضييع

 التي والبيانات المعمومات مف القدر ذلؾ لوصؼ يستخدـ مصطمح وىو "باالستثناء الرقابة"تكوف 
اإلجراءات  التخاذ كأساس المخططات عف الميمة االنحرافات مراجعة فقط فيو ويتـ تقدـ لئلدارة
دارية التقارير اإل في الواردة كمية التفاصيؿ مف التقميؿ ىو ذلؾ مف والغرض التصحيحية،
الرقابة  "ىذه تكوف وقد فاعمة، رقابية إجراءات تخاذا خبللو مف يمكف الذي بالقدر واإلحصاءات
الجرس  يبقى وبعكسو الخطر حدوث عند الخطر ناقوس بسماع لئلدارة تسمح حيثب "باالستثناء
الرقابة  نظاـ يركز و اليامة واألمور األساسية المشاكؿ عمى يركز المديروف وبذلؾ صامتا،

: 2004ييتـ بتفاصيؿ سير العمؿ )القريوني،  ال وىو فقط، االنحرافات معرفة عمى باالستثناء
363.) 
 الرقابة ما يمي: عممية في المعتمدة األدوات أىـ ومف 

  الرقابة بالمالحظة الشخصية .1
موقع التنفيذ ليقوـ بنفسو باالطبلع عمى سير العمؿ  إلىىذه الوسيمة تتطمب ذىاب المدير مباشرة 

مف المعروؼ أف المدير  .كشؼ عف االنحرافات بغرض تصحيحياوال ،وتقييـ األداء ،ونتائج التنفيذ
يفيـ  نفسو عف االطبلع عمى سير العمؿ في موقعو فإنو يضع بذور االنحرافات، فقد ال ئينالذي 

كما أف استخداـ الطرؽ األخرى في ، بالعمؿ والمرؤوسيف ابتعاد رئيسيـ وربما يفسرونو عدـ اىتمام
المبلحظة الشخصية إطبلقًا يعني أف المدير ال يؤدي عمبًل رقابيًا متكامبًل.  إلىالرقابة دوف المجوء 

وذلؾ بسبب المضايقات  اماً تم عكسية نتائجٍ  إلىكما أف المغاالة في استخداـ ىذه الطريقة قد يؤدي 
مما يدفعيـ لتفسيرىا عمى أنيا عدـ ثقة بيـ وتقؿ  ،التي ربما تسببيا المبلحظة الشخصية لممرؤوسيف

إىدار وقت  إلىكما أف االعتماد الكامؿ عمى المبلحظة الشخصية يؤدي  بالتالي فعالية األداء.
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مدير الذي يعتمد عمى المبلحظة المدير في التفاصيؿ عمى حساب األعماؿ اليامة األخرى. وال
الشخصية اعتمادًا كميًا يحتمؿ أف يفقد النظرة الشاممة لؤلعماؿ مف جراء اىتمامو بالتفاصيؿ الدقيقة 
، كما أف المدير يمكث في مكتبو واضعًا كؿ وقتو المخصص ألعماؿ الرقابة في قراءة وتحميؿ 

 (.674: 2002ؼ، )عسا األداء ال يمكف أف يؤدي عمبًل رقابيًا متكامبلً 
 التكمفة / بيرت أسموب .2

وقد  الوقت، جدولة عمى وفيو يتـ التركيز) والمراجعة البرامج لتقييـ أسموب يعتبر لما اختصار ىي
الوقت  بيانات تكامؿ إلى يؤدي التكمفة/بيرت بحيث يصبح بيرت أسموب إلى التكمفة أضيؼ متغير

: 2008والتكمفة )العبلؽ،  لموقت البديمة الخطط بمقارنة يسمح كما ليا المقابمة التكاليؼ وبيانات
356.) 

 المراجعة والفحص والتفتيش .3
بسبلمة  االقتناع بحيث يستطيع المراجع والمستندات والدفاتر الحسابات فحص تعني وىي

 (.21: 1998ي، و اوالحسابات )الكفر  المستندات
 المالية الكشوفات .4

وىناؾ إجماع  ،مختمفة زمنيةٍ  لفترات المنظمة في المالي الوضع عف صورة المالية الكشوفات تعطي
 وأىـ الكشوفات ليا، المستخدميف لكافة وتعرض ،معينة بطريقة تعد المالية الكشوفات أف عمى

 تستخدـ معمـو أنيامف الو  وغيرىا، النقدية والتدفقات ،الدخؿ وكشؼ ،الميزانية العمومية :المالية ىي
 (.238: 2008المختمفة )العامري وآخروف،  المالية المؤشرات لحساب المالي التحميؿ مجاؿ في
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 المبحث الثاني
 الرقابة عمى المواد الغذائية

 تمييد
 ،لويات الواردات الغذائية لجميع دوؿ العالـأو غذية تشكؿ اىتمامًا متعاظمًا في سمـ باتت سبلمة األ

بئة الحيواف القاتمة مثؿ االلتماس وجنوف أو وتفشي  ،السيما بعد شيوع استخدامات اليندسة الوراثية
وتزداد السبلمة  ،األغذيةالبقر والحمى القبلعية والسالمونيبل فضبًل عف التأثيرات الكيميائية عمى 

وافتقارىا لممختبرات  ،لتدني مستويات الرقابة الغذائية ؛الغذائية تعقيدًا في بمداف العالـ الثالث
مر الذي جعؿ بمداف العالـ الثالث مستودعًا األ ،لكوادر المؤىمةواألجيزة الحديثة فضبًل عف نقص ا

بما ترتب عميو ظيور العديد مف  ،الجودة والصبلحية اً الغذائي فاقد اإلنتاجلمتمؼ والمموثات مف 
وفؽ تقرير منظمة الصحة  ،مراض السرطانية والفشؿ الكموي واألمراض الجمدية والتسمـ الدموياأل

دياف فقد وضعت األ، التعامبلت البشرية منذ القدـت مفاىيـ حماية المستيمؾ بارتبط اليذ ،العالمية
ف أإال  ،واألنظمة المدنية القواعد والنظـ لحماية المستيمؾ وحمايتو وحماية الصحة العامة يةاو السم

والتجار والمنتجيف والمتعامميف بالمواد والخدمات الغذائية يبحثوف عف الربح  ،ىناؾ بعض الشركات
ليذا باتت الحاجة لوجود نظـ رقابية  ؛سريع بإتباع أساليب غير مشروعة باستخداـ وسائؿ الغشال

لىو  ،نساف يموتوف سنويًا بسبب التموث الغذائيإىناؾ ما يزيد عف المميوف و  ،لتتبع المخالفات  ا 
وبالرغـ  ،مراضًا ذات صمة مباشرة بالتموث الغذائيأثمث سكاف العالـ يعانوف  جانب ذلؾ أيضًا أف

ف المعمبات ما زالت تشكؿ بعض المخاطر إمف التقدـ الذي طرأ عمى تكنولوجيا صناعة الغذاء ف
المنتدى ) غير السميـالمف ناحية تخزيف المواد المضافة والممونة والعرض  اإلنسافعمى صحة 

 .(2012العربي ، 

 واقع األمن الغذائي في قطاع غزة:: الً أو 
 العالـ، مناطؽ معظـ عف تميزه خاصة طبيعة لو الفمسطينية األراضي في الغذائي األمف تدىور إف

 الحراؾ عمى المفروضة القيود عف ناتج ولكنو الغذاء وفرة في نقصٍ  عف يتولد أنو لـ حيث
 حركة وعمى الفمسطينية الزراعية والمنتجات البضائع حركة عمى ذلؾ القيود في بما ،االقتصادي
حراز ،والمدف والبمدات ،القرى بيف لمعمؿ ،األشخاص  أف ماء، كبالغذا مبادلتو يمكف دخؿ وا 
 المراكز في األسواؽ عف والعزؿ اإلغبلؽ كبير بإجراءات حدٍ  إلى تأثرت المنتجة الزراعية األراضي
قامة جدار األراضي مصادرة بسبب وخاصة الرئيسة  مف العديد عزؿ الذي العنصري الفصؿ وا 
 األسر مف لمعديد االقتصادي عمى الواقع أثر مما الجدار خارج الفمسطينية الزراعية األراضي
 .الزراعي اإلنتاج عمى وغذائيا دخميا في المعتمدة
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 بعد خاصة غزة ألىالي األساسية الرزؽ موارد في تدىور إلى يشير غزة قطاع في الوضع إف
 المواد في حاداً  نقصاً  نسمة مميوف 1.8 واجو حيث غزة، قطاع عمى األخيرة اإلسرائيميةالحرب 
 إلى انضمت الغزو قبؿ الغذائي األمف لعدـ عرضةً  التي كانت األسر أف شؾ في وال، الغذائية
 غير األسر نسبة لتصبح% 20ًا غذائي اآلمنة غير األسر عدد حيث زادت  ة،اآلمن غير األسر
 مف المستوردة الغذائية المساعدات عمى اعتماداً  أكثر غزة سكاف يجعؿ مما% 76 غذائياً  اآلمنة
 وال االجتياح قبؿ المساعدات يتمقوا كانوا غزة سكاف % مف80إف ،الدولية اإلنسانية الوكاالت قبؿ
 (.2: 2009)غطاس،  حالياً  زادت النسبة ىذه أف شؾ

 األمن الغذائي المفقود في قطاع غزة:: ثانياً 
برزت قضية الغذاء كمعضمة مف المعضبلت الكبرى التي تواجو سكاف قطاع غزة الذي يتعرض 

أصبح فييا أطوؿ حصار يتعرض  حصار إسرائيمي بأشكالو المختمفة، حصار طاؿ أمده لدرجةٍ  إلى
نواحي الحياة الفمسطينية مة عمى مختمؼ ئألقى بظبللو القا لو شعب في تاريخنا المعاصر، حصارٌ 

في حياة  تأثيراتو المباشرة نحو مميوف ونصؼ المميوف مف البشر، بؿ أصبح يشكؿ نمطاً ويتعرض 
مف ثقافتو، وعمى رأس ىذه التأثيرات ليس نقص الغذاء بؿ عدـ القدرة عند  ىاماً  اً السكاف وجزء

: 2011)أبو عمرو،  بمعنى آخر فقداف األمف الغذائي أومعظـ السكاف عمى الحصوؿ عمى الغذاء 
2) . 

 :األغذيةمعايير سالمة : لثاً ثا
وُتعتبر األمراض المنقولة  ،سبلمة األغذية ىي قضية أساسية في الصحة العامة في جميع البمداف

 توكسينات بيولوجية ومموثات كيميائية تيديدًا كبيراً  أوباألغذية بسبب كائنات ُممرضة ميكروبية 
ضخمة بسبب  مرضيةٍ  وقد حدثت في العقود الماضية حاالتٍ  ،لصحة آالؼ المبلييف مف الناس

األغذية في كؿ قارة مف القارات، مما ُيثبت أىمية ىذه األمراض وخطورتيا عمى الصحة العامة 
 الفاسدة األغذيةنتيجة انتشار األمراض المنقولة  إلىاف وينظر المستيمكوف في كؿ مك، والمجتمع

، ولكف المحتمؿ أف يكوف ظيور األمراض ىو مجرد الجانب متزايد دائماً  عمى أنو مصدر قمؽٍ 
وتؤثر تمؾ األمراض تأثيرًا كبيرًا في صحة  ،سع مف ذلؾ بكثير وأطوؿ أمداً أو الظاىر مف مشكمة 

الناس وطريقة عيشيـ، بؿ إف ليا نتائج اقتصادية لؤلفراد والعائبلت والمجتمعات ولدوائر األعماؿ 
وتقمؿ مف اإلنتاجية  ،األمراض عبئًا ثقيبًل عمى نظـ الرعاية الصحيةوُتمقي ىذه ، ولبمداف بأكمميا

يوـ فإف خسارة الدخؿ بسبب  إلى مف يوـٍ  ولما كاف الفقراء يعيشوفٍ  ،االقتصادية بدرجة ظاىرة
وبسبب تكامؿ صناعات .طويؿ أمراض منقولة باألغذية تعني أف دورة الفقر ستظؿ قائمة ألمدٍ 

بينيا وبسبب عولمة التجارة الغذائية أخذت أنماط إنتاج األغذية وتوزيعيا األغذية وتبلحميا فيما 
أكبر بكثير مما كاف عميو األمر مف قبؿ،  فاألغذية واألعبلؼ أصبحت توزع عمى مسافاتٍ  ،تتغير
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كثر أحصؿ و  ،وقعت وفي أزمةٍ  ،وبذلؾ تنشأ الظروؼ المبلئمة النتشار األمراض المنقولة باألغذية
روبا عمى أعبلؼ مموثة بالديوكسيف مف مصدر واحد في مدة أسبوعيف أو في  مزرعة 1500مف 
جميع القارات  إلىووجدت األغذية المشتقة مف الحيوانات التي تغذت بيذه األعبلؼ طريقيا  ،فقط

إعادة وصؼ انتشار المحوـ والعظاـ المستخرجة مف أبقار مصابة  إلىوال حاجة  ،خبلؿ أسابيع
 إلىوىناؾ عوامؿ أخرى وراء النظر  ."جنوف البقربػ" ما يسمى أو اإلسفنجيبمرض االلتياب المخي 

زيادة  إلىفاتساع المدف يؤدي ، سبلمة األغذية باعتبارىا قضية مف قضايا الصحة العامة
وفي البمداف النامية كثيرًا ما يتولى  ،المتطمبات البلزمة لعمميات نقؿ األغذية وتخزينيا وتجييزىا

مف الميزانية الغذائية تُنفؽ  %50وأما في البمداف المتقدمة فنحو  ،اعة في الشوارعتجييز األغذية ب
ضاع يستطيع فييا مصدر أو ظيور  إلىوىذه التغيرات كميا تؤدي  ،ُأعّدت خارج المنزؿ عمى أغذيةٍ 

)مصمحة  وحيد مف مصادر التموث أف ُيحدث آثارًا واسعة النطاؽ بؿ وآثارًا في العالـ بأكممو
 .(2012، الزراعة

اتساع وتنوع  إلىإذ أنيا تؤدي  ،وال شؾ أف عولمة التجارة الغذائية تحقؽ منافع كثيرة لممستيمكيف
بما يمبي مطالب  والتي تكوف مأمونةً  ،األغذية الجيدة التي يمكف الحصوؿ عمييا بأسعار معقولة

داف المصدرة لكسب النقد األجنبي الذي ال وتفتح التجارة العالمية باألغذية فرصًا لمبم، المستيمكيف
ولكف ىذه التغيرات تُثير تحديات جديدة أماـ سبلمة إنتاج األغذية  ،غنى عنو لمتنمية االقتصادية

ويتزايد التركيز في برامج سبلمة ة، وقد تبّيف أف ليا انعكاسات واسعة النطاؽ عمى الصح ،وتوزيعيا
باعتباره وسيمة فعالة لتقميؿ مصادر الخطر الذي  "مائدةال إلىمف المزرعة "األغذية عمى أسموب 

وىذا األسموب الشامؿ في الرقابة عمى األخطار الغذائية يتطمب النظر في كؿ خطوة  ،تنقمو األغذية
إذ أف مصادر الخطر  ،مف خطوات السمسمة الغذائية ابتداًء مف الخامات حتى استيبلؾ األغذية

يمكف  أويمكف إدخاليا  أوئية في المزرعة وتستمر موجودة فييا، السمسمة الغذا إلىيمكف أف تدخؿ 
ورغـ التقدـ الكبير في إنتاج أغذية أسمـ في كثير مف  .أف تتفاقـ في أي نقطة مف نقاط السمسمة

وتتفاقـ  ،أطعمة مموثة تناوؿكؿ سنة بسبب  البمداف فإف آالؼ المبلييف مف الناس يصابوف بأمراضٍ 
ويتزايد وعي الجميور  ،متزايدة لمضادات الميكروبات في البكتريا مةاو مقالصورة بسبب ظيور 

وىناؾ تحٍد خاص  ،بمخاطر الكائنات الدقيقة المسببة لؤلمراض وبوجود مواد كيميائية في األغذية
، في ىذا الجو "والمعالجة باإلشعاع" "اليندسة الوراثية"إدخاؿ تقنيات جديدة، بما في ذلؾ  إلىيرجع 

فبعض الثقافات الجديدة قد يزيد اإلنتاج الزراعي ويجعؿ  ،لقمؽ مف سبلمة األغذيةالمشحوف با
ذلؾ  إلىُيضاؼ  ،إثبات حتى يقبميا المستيمكوف إلىتحتاج  األغذية أسمـ، ولكف فائدتيا وسبلمتيا

وحتى ا، أف التقييـ يجب أف يكوف تشاركيًا وشفافًا وأف يجري بحسب األساليب الدولية المتفؽ عميي
 ،وقت قريب كانت معظـ ُنظـ سبلمة األغذية تعتمد عمى تعاريؼ قانونية لؤلغذية غير المأمونة

وتوقيع عقوبات عمى المخالفيف بعد  ،وعمى برامج إنفاذ الستبعاد األغذية غير المأمونة مف السوؽ



27 
 

 مع التحديات القائمة اآلف باو التجولكف ىذه األنظمة التقميدية ال تستطيع  ،ضبط الواقعة
وال تعمؿ عمى  ،والتحديات الناشئة في مجاؿ سبلمة األغذية ألنيا ال تتبع األسموب الوقائي

معارؼ عممية  إلىتحميؿ المخاطر استنادًا  إلىوفي السنوات العشر األخيرة حدث انتقاؿ  ،تنشيطو
أف  يمكفالذي وبذلؾ يتوافر أساس لموقاية  ،محّسنة عف األمراض المنقولة باألغذية عف أسبابيا

ويجب أف  ،تسير عميو تدابير تنظيـ سبلمة األغذية عمى المستويات الوطنية والدولية عمى السواء
ا لمرقابة فضميعمى معمومات عف أنسب الطرؽ وأيكوف األسموب القائـ عمى تحميؿ المخاطر معتمدًا 

 .(2012) مصمحة الزراعة ،  عمى مصادر الخطر الغذائي

 السياسة الرقابية عمى سالمة وجودة األغذية في قطاع غزة : رابعاً 
 صحة المستيمكيف لحماية ضروري أمرٌ  البمداف مختمؼ في األغذية عمى لمرقابة الفعالة اُلنظـ تعتبر

 السمطات تنفيذه تتولى إلزامي تنظيمي نشاط "بأنيا. األغذية عمى الرقابة وتعرؼ ،سبلمتيـ وضماف
 مأمونة ومغذية ستكوف األغذية جميع أف مف والتأكد لممستيمكيف الحماية لتوفير المحمية أو الوطنية
 تتفؽ والتوزيع، وأف والتجييز والتخزيف والمناولة اإلنتاج مراحؿ أثناء البشري، لبلستيبلؾ وصالحة

 النحو المنصوص عمى ودقيقة صادقةٍ  بطريقةٍ  موسومة تكوف وأف والجودة، السبلمة اشتراطات مع
  ."القانوف في عميو
 عمى منيا حرًصا األسواؽ إلى ترد التي السمع بمراقبة الفمسطينية الوطنية السمطة اىتمتوقد 

 الغش أساليب مف المواطنيف وحماية والمنتجات السمع وجودة وسبلمة لممجتمع العامة الصحة
 عممت حيث ، 1996عاـ نياية في التمويف لوزارة السوؽ عمى الرقابة مياـ وقد أنيطت، والخداع
 تـ حتى بذلؾ وعممت المياـ، بيذه لمقياـ متخصص كادر وىيكمية ،المختبرات عمى تشكيؿ الوزارة
 المياـ مف االختصاص ىذا ليصبح ، 2003عاـ الوطني االقتصاد مظمة وزاره تحت دمجيا
 "ؾالمستيم حماية دائرةػ"ب والتفتيش لمرقابة العامة اإلدارة فسميت االقتصاد الوطني، لوزارة الرئيسية

 عمى الرقابة مجاؿ في تعمؿ التي الوزارات مف آخر عددٌ  يوجد االقتصاد الوطني لوزارة باإلضافة ،4
 ،"تالبمديا" ذاتو المجاؿ في تعمؿ كما ،"الصحة وزارةو " ،"الزراعة وزارة"وىي  الغذاء وجودة سبلمة

مركز الميزاف ، ) التالي النحو عمى رقابية أعماؿ مف الجيات ىذه تقوـ بو وفيما يمي أىـ ما
2010): 
 .لممعابر الرئيسية المنافذ جميع عمى الغذائية وغير الغذائية المنتجات عمى الرقابة .1
جودتيا  في المفتشيف يشؾ التي األصناؼ لبعض المعابر عمى ظتحفّ  محاضر تسجيؿ .2

ث حي مف حساسية ليا تكوف أو مصدرىا في الشؾ أو اآلدمي لبلستيبلؾ وصبلحيتيا
 .الوطني االقتصاد وزارة في المستيمؾ حماية دائرة إلى ؿحو  وتُ  ،التموث الميكروبي
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 في يرد ما حسب التجار مخازف مف عيناتٍ  لجمب خبرة ذوي متخصصيف مفتشيف يكمؼ .3
 .كشؼ المعابر

السمع  مطابقة حالة وفي الوطني ،االقتصاد وزارة مختبر في البلزمة الفحوصات عمؿ .4
 مع لممستيمؾ السعر عمى التفاىـ بعد عنيا اإلفراج يتـ الفمسطينية الوطنية لممواصفات

 حسب المناسب القرار أخذ يتـ الفمسطينية، لممواصفات النتائج عند مخالفة أما ،التاجر
ا ما يسمى بإعادة مني االستفادة يمكف أخرى لمادة تحويميا أوالكمية  بإتبلؼ إما الحالة

 التدوير لممنتجات.

 :المواد الغذائيةظم الرقابة عمى  الواردات من نُ :  خامساً 
بسبب تحّسف فيـ األسموب القائـ عمى األخطار، وبسبب زيادة الوعي بتأثيرات سبلمة األغذية عمى 

ميمة عمى ُنظـ الرقابة الغذائية  الصحة العامة واالقتصاد الوطني، أدخمت بمداف كثيرة تعديبلتٍ 
لضرورة حماية المستيمكيف مف مصادر الخطر  استجابةً  وكاف ذلؾ ،لدييا في السنوات األخيرة

الموارد الحكومية الغذائي التي أمكف التعرؼ عمييا مف وقت قريب، مصحوبًا بضرورة استخداـ 
لوية ليذا و إسناد األ إلى، فاضطرت السمطات الوطنية في كثير مف البمداف الصناعية ئاً استخدامًا كف

 ،قطاع األغذية، وخصوصًا عمؿ ىيئة الدستور الغذائي ضاع الحالية فيو وبسبب األؿ، العم
المذيف ُأبرما حديثًا في منظمة ، واتفاقي تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أماـ التجارة

المدخبلت العممية المناسبة عند اتخاذ قرارات الرقابة عمى  إلىالتجارة العالمية، زادت الحاجة 
عادة تشكيميا في كثير مف البمداف. وقد يكوف ىذا العمؿ  األغذية، واإلسراع باستعراض الُنظـ وا 
عمبًل مستمرًا وقد تكوف ىناؾ تعديبلت كثيرة يجري إدخاليا في كثير مف البمداف ولكف مف المفيد 

أساليب جديدة نشأت في ىذا المجاؿ الميـ وىو مجاؿ تقوية البنية  وأدراسة عدة نماذج حديثة 
أدخمت تحسينات  أووقد نّقحت جميع البمداف ُنظـ الرقابة الغذائية  .األساسية لمرقابة عمى األغذية

وىي تتوقع مف ذلؾ الحصوؿ عمى منافع تظير في زيادة الكفاءة، وزيادة القدرة عمى توفير  ،عمييا
 ،األسواؽ الدولية إلىمف أجؿ سبلمة األغذية، وتعزيز وصوليا  "المائدة إلىمزرعة ال"اإلشراؼ مف 

لىو  نقؿ  إلىجانب تعزيز الموضوعية في تدابير الوقاية وتثبيت ىذه األنشطة تسعى الحكومات  ا 
صناعة األغذية نفسيا، في حيف تتولى الحكومات ميمة  إلىالمسؤولية عف ضماف سبلمة األغذية 

 . (2004والزراعة ،  األغذية) منظمة اإلشراؼ العاـ أوالتدقيؽ 

 :جب توافرىا لمرقابة عمى األغذيةاالبنية األساسية والموارد الو : سادساً 
 .تنظيـ عمميات التفتيش واإلشراؼ واإلنفاذ 
 عدد موظفي التفتيش ومؤىبلتيـ. 
 الموارد المتوافرة لوكالة التفتيش، وتقييـ نواحي قوتيا وضعفيا. 
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 التحميبلت )عدد المختبرات، المرافؽ والمعدات، برامج الرصد وغير ذلؾ(. مرافؽ دعـ 
 مدونات السموؾ الخاصة بالنظافة. 
 ترتيبات إصدار التراخيص لؤلماكف التي ُتمارس فييا عمميات قطاع األغذية. 

 :غذية في قطاع غزةفاعمية الرقابة عمى األمدى :  سابعاً 
قطاع  في األغذية وجودة سبلمة عمى الرقابة في المعنية الجيات بيا تقـو التي الجيود مف بالرغـ
ىناؾ  أف إال صحًيا، آمف غذاء عمى الحصوؿ في المواطنيف حقوؽ حماية في تساىـ والتي غزة،
الرقابة  مجاؿ في االختصاص جيات مف يتطمب بما الحؽ، ىذا تواجو التي اإلشكاليات مف العديد
 ما اإلشكاليات تمؾ أىـ وعف الرقابة، مف المزيد تضمف والتي المناسبة اإلجراءات مف مزيًدا اتخاذ
 :(2010) مركز الميزاف ، يمي

 لتوفير األنفاؽ ىذه عف االستغناء عدـ مف فبالرغـ األنفاؽ، عبر القادمة الغذائية المواد .1
 الجائر الحصار بسبب وذلؾة، المختمف الغذائية المنتجات مف المواطنيف بعض احتياجات

 مراقبة ىو فاألصؿ ضبط، إلى تحتاج العممية ىذه أف إال عمى القطاع، المفروض
 وىذا األسواؽ، وصوليا عند بذلؾ القياـ في االكتفاء مباشرة، وليس دخوليا عند لمنتجاتا
المستطاع  قدر يضمف الذي السميـ فاإلجراء، رقابةال في المعنية الجيات عميو أكدت ما

 .المنفذ مف دخوليا عند البضائع مراقبة :ىو لؤلسواؽ، صالحة غير بضائع دخوؿ عدـ
 لعدـ اً كافي اً سبب ليس ىذا أف ىنا قولو يمكف ما لكف .مطمًقا يكفي ال وحده فمراقبة األسواؽ

 سيماال  القطاع، إلي الداخمة السمع سبلمة وجودة المستطاع قدر تضمف مراقبة آليات إيجاد
 يعني الذي األمر ،إنشاؤهيتـ  نفؽ كؿ عف الماؿ مف مبمغ غزة في الحكومة تقاضي مع

 المواطنيف. وصحة سبلمة وىو ىاـ موضوع أجؿ مف الطاقات تجنيد بإمكانيا
مراقبة  أو متابعة أية توجد ال أنو إال األنفاؽ، عبر القادمة األسماؾ لمراقبة لجنة وجود رغـ .2

 األسماؾ تجار بعض أف لوحظ حيث المحمية، األسواؽ في األسماؾ ىذه بيع لعمميات
 ىذه تعرض عدـ تضمف شروط توفير دوف الطريؽ قارعة عمى بعرض األسماؾ يقوموف
 .لمخطر المواطنيف يعرض صحة قد ما لمتمؼ األسماؾ

 الطمؽ اليواء في أي التبريد ثبلجات خارج المجمدة واألسماؾ المحـو منتجات عرض .3
 ينطوي الذي األمر لمثبلجات، إرجاعيا يتـ بيعيا يتـ لـ حاؿ وفي ،الشمس وتحت أشعة

 ويصيبيا الغذائية، عناصرىا مف كثيًرا تفقد حيث وجودتيا، السمعة تمس بسبلمة خطورة ليوإ
 في التسمـ إلى ؤديي قداألمر الذي  والتمؼ لمتموث الخارجي ويعرضيا شكميا في تغير
 في النيتروجينية المركبات زيادة في السميميف يتسبباف غير والنقؿ فالتخزيف ياتناول حاؿ

 الموصى بو. األقصى الحد عف المجمدة والمحـو األسماؾ
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 والذي األغذية، وجودة سبلمة عمى الرقابة في المعنية الجيات بيف الكافي التنسيؽ غياب .4
 الرقابية. األداة فاعمية أماـ عائًقا يشكؿ بدوره

 :عناصر النظام الوطني لمرقابة عمى األغذية :ثامناً 
 الرئيسية في ُنظم الرقابة الوطنية عمى األغذية ىي:األىداف 
  .حماية الصحة العامة بتقميؿ أخطار األمراض التي تنقميا األغذية .1
الموسومة بطريقة سيئة،  أوغير المغذية،  أوحماية المستيمكيف مف األغذية غير الصحية  .2

  .المغشوشة أو
تيمؾ في النظاـ الغذائي ووضع المساىمة في التنمية االقتصادية بالحفاظ عمى ثقة المس .3

 أساس سميـ لتنظيـ التجارة المحمية والدولية باألغذية.

 نطاق ىذه الُنظم ُنظم الرقابة الوطنية عمى األغذية:  تاسعاً 
يجب أف تشمؿ ُنظـ الرقابة عمى جميع األغذية المنتجة والمجيزة والمسوقة داخؿ البمد، بما في ذلؾ 

 ويجب أف يكوف ليذه الُنظـ أساس قانوني وأف تكوف إلزامية في طبيعتيا. ،األغذية المستوردة

 :عناصر بناء ُنظم الرقابة الوطنية عمى األغذية:  عاشراً 
بمد، ولكف معظـ الُنظـ تتضمف في  إلىلوياتو مف بمد أو تختمؼ مكونات نظاـ الرقابة عمى األغذية و 

 :(2012) مصمحة الزراعة ، العادة المكونات التالية
 :قانون األغذية ولوائحو التنفيذية .أ 

مف الضروري وضع قوانيف ولوائح غذائية صالحة لمتنفيذ إلقامة نظاـ عصري لمرقابة عمى األغذية. 
ويؤثر ذلؾ عمى فاعمية جميع أنشطة  ،وافية وتكوف التشريعات الغذائية في كثير مف البمداف غير

 الرقابة الغذائية التي يمارسيا البمد.
عامة مف تعاريؼ قانونية لؤلغذية غير المأمونة، ووصؼ أدوات  ويتألؼ قانوف األغذية بصفةٍ 

اإلنفاذ التي ُتستخدـ في استبعاد األغذية غير المأمونة مف التجارة، وتوقيع العقوبة عمى المسؤوليف 
االت وال تخّوؿ ىذه التشريعات بصفة عامة سمطة واضحة ووالية صريحة لوك ،بعد ثبوت الوقائع

والنتيجة ىي أف برامج  ،مف أجؿ منع وقوع مشكبلت في سبلمة األغذية ؛الرقابة عمى األغذية
سبلمة األغذية تكتفي بالعمؿ بعد وقوع المخالفة وتتجو نحو اإلنفاذ بداًل مف أف تتجو نحو الوقاية 

تباع أسموب شامؿ لتخفيض أخطار األمراض التي تنقميا األغذية ذية الحديثة ولكف قوانيف األغ ،وا 
أصبحت تنص، بالقدر الممكف، عمى السمطات القانونية البلزمة والنصوص التي تضمف سبلمة 

وتحتاج ، الجيات المختصة باألغذية بأف تتبع أسموبًا وقائياً  أواألغذية، والتي تسمح أيضًا لمجية 
ألخيرة أمكف وفي السنوات ا ،وجود مواصفات غذائية حديثة إلىجانب التشريع،  إلىالحكومات، 
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استبداؿ المواصفات التي توضع عمى شكؿ قواعد بمواصفات أخرى ُأفقية تعالج القضايا الواسعة 
ذا كانت المواصفات األُفقية ُتعتبر أسموبًا سميمًا لبموغ  الداخمة ضمف أىداؼ السبلمة الغذائية. وا 

رة ووجود بيانات جيدة أىداؼ سبلمة األغذية فإنيا تتطمب وجود سمسمة غذائية خاضعة لرقابة كبي
خطار، وىي ليذا قد ال تكوف سيمة ية، واتباع استراتيجيات إدارة األعف أخطار سبلمة األغذ

التطبيؽ في كثير مف البمداف النامية. وبالمثؿ فإف كثيرًا مف المعايير الخاصة بقضايا جودة األغذية 
 قد ُألغيت وحمت محميا اشتراطات التوسيـ.

والمواصفات الغذائية ينبغي لمبمداف أف تستفيد مف مواصفات ىيئة الدستور وعند إعداد الموائح 
ولذا فإف مراعاة تجارب البمداف  ،الغذائي ومف دروس البمداف األخرى في موضوع سبلمة األغذية

األخرى أثناء صياغة المعمومات والمفاىيـ واالشتراطات ضمف السياؽ الوطني ستكوف ىذه ىي 
والمفروض في ، إطار تنظيمي عصري ويمبي متطمبات الشركاء التجارييف الطريقة الوحيدة لوضع

 تشريع األغذية أف يتضمف الجوانب التالية:
  ًعاليًا مف حماية الصحة أف يوفر مستوى.  
  حكـ القانوف إلىأف يتضمف تعاريؼ واضحة تضمف التناسؽ واالطمئناف.  
  دارة  إلىأف يستند المشورة القانونية الممتازة والشفافة والموضوعية في تقييـ األخطار وا 

  .األخطار واإلببلغ عنيا
  أف يتضمف نصًا يسمح بإجراءات التحّوط واتخاذ تدابير مؤقتة عند التعرؼ عمى وجود

  .أخطار صحية مف مستوى غير مقبوؿ لحيف االنتياء مف عمؿ تقييـ كامؿ لؤلخطار
  صًا عف حؽ المستيمكيف في الحصوؿ عمى معمومات دقيقة ووافيةأف يتضمف نصو.  
  أف يتضمف نصوصًا عف تتبع المنتجات الغذائية وسحبيا مف األسواؽ عند ظيور أي

  .مشكمة
  ًلى عف سبلمة األغذية وجودتيا و أف المسؤولية األ إلىتشير  أف يتضمف نصوصًا واضحة

  .ىي مسؤولية قطاعي اإلنتاج والتجييز
 ضمف التزامًا بعدـ طرح أغذية في األسواؽ إال إذا كانت مأمونة ومعروضة بطريقةٍ أف يت 

  .سميمة
 أف يعترؼ أيضًا بااللتزامات الدولية لمبمد وخصوصًا في مجاؿ التجارة.  
 .أف يضمف الشفافية في وضع قانوف األغذية وفي الحصوؿ عمى المعمومات 

 :كيفية إدارة الرقابة عمى األغذية  .ب 
ُنظـ الرقابة عمى األغذية ُنظمًا فعالة ال بد مف سياسة عامة عمى المستوى الوطني وال  حتى تكوف

ويحدد تشريع كؿ بمد تفاصيؿ ىذه المسائؿ ولكف المفروض  ،بد مف التنسيؽ عمى مستوى العمميات
وىياكؿ إدارية ذات مسؤولية واضحة عف قضايا  ،بصفة عامة أنيا تتضمف إنشاء وظيفة قيادية
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 ،تشغيؿ برامج الرقابة الوطنية ،ع وتنفيذ سياسة وطنية متكاممة لمرقابة عمى األغذيةمثؿ: وض
وضع المواصفات والموائح التنظيمية؛ المشاركة في  ،الحصوؿ عمى األمواؿ والموارد البلزمة

إجراء تحميبلت لؤلخطار  ،وضع إجراءات لحاالت الطوارئ ،األنشطة الدولية لمرقابة عمى األغذية
 ؾ.وغير ذل

ومف بيف المسؤوليات األساسية وضع تدابير تنظيمية وضماف حسف األداء في نظاـ الرصد، 
دخاؿ التحسينات باستمرار وتوفير اإلشراؼ العاـ.  وا 

 :إدارات التفتيش .ج 
ال بد في تنفيذ قوانيف األغذية وتطبيقيا مف وجود إدارات مؤىمة ومدربة وكفؤة ونزيية لمتفتيش عمى 

غذية ىو الموظؼ الرئيسي الذي لػو اتصاؿ يومي بصناعات األغذية وتجارتيا، ومفتش األ ،األغذية
وعمى نزاىة مفتش األغذية وميارتو تعتمد سمعة نظاـ  ،وفي كثير مف األحياف بالجميور أيضاً 

 وتشمؿ مسؤوليات إدارات التفتيش ما يمي: ،بعيد حدٍ  إلىالرقابة الغذائية وسبلمتو 
 يات لضماف توافقيا مع الشروط الصحية وما تتطمبو التفتيش عمى األماكف والعمم

 .المواصفات والموائح
  وطريقة (الحرجةالميمة )تقييـ خطط تطبيؽ نظاـ تحميؿ مصادر الخطر في نقاط الرقابة ،

 .تنفيذىا
  ٍالبيع لمتأكد مف  أومف األغذية أثناء الحصاد والتجييز والتخزيف والنقؿ  أخذ عينات

استيفائيا الشروط المطموبة وتوفير بيانات لعمؿ تقييمات لؤلخطار والتعرؼ عمى 
 .المخالفيف

  مختمؼ أشكاؿ فساد األغذية باستخداـ الحواس البشرية، والتعرؼ عمى األغذية  إلىالتعرؼ
خاذ واتاألغذية التي تُباع بطريؽ الغش لممستيمكيف،  أوغير الصالحة لبلستيبلؾ البشري 

 .اإلجراءات التصحيحية البلزمة
  الجيات المختصة  إلى، وجمع األدلة وتحويميا قانونيةٍ  دالئؿ وقوع مخالفاتٍ  إلىالتعرؼ

 .المثوؿ أماـ المحاكـ عند الضرورةو 
 التشجيع عمى االمتثاؿ الطوعي لمتشريعات وخصوصًا باتباع إجراءات ضماف الجودة. 
 صدار الشيادات في حاالت التصدير تنفيذ عمميات التفتيش وأخذ العين االستيراد  أوات وا 

 عندما يكوف ذلؾ مطموبًا. 
  نظاـ نقاط "إجراء عمميات تدقيؽ لؤلخطار في المنشآت التي تُنفذ برامج ضماف الجودة مثؿ

 ."الرقابة الحرجة
حتى يكوف نظاـ الرقابة عمى األغذية نظامًا كفؤًا ىو أف يكوف مفتشو األغذية مدربيف  ؿو والشرط األ
 ولما كانت الُنظـ الغذائية معقدة في الوقت الحاضر فيجب أف يكوف المفتش مدرباً  ،تدريبًا سميماً 
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 عمى عموـ األغذية والتكنولوجيا حتى يفيـ العمميات الصناعية، ويتعرؼ عمى المشكبلت التي قد
تظير في الجودة والسبلمة، وتكوف لديو الميارات والخبرات لمتفتيش عمى األماكف وجمع عينات 

جيد لمقوانيف والموائح الغذائية،  ويجب أف يتمتع المفتش بفيـٍ  ،ضاعو األغذية وعمؿ تقييـ شامؿ لؤل
ويجب أف  ،وأف يفيـ سمطاتو بموجب ىذه القوانيف وااللتزامات التي تفرضيا عمى قطاع األغذية

رساليا لمتحميؿ  يكوف المفتش عالمًا بإجراءات جمع األدلة وكتابة محاضر التفتيش وجمع العينات وا 
في صناعة األغذية يجب أف  "نظاـ نقاط الرقابة الحرجة"ومع التدرج في إدخاؿ  ،في المختبرات

مستمرة  ؾ حاجةٌ ومف الواضح أف ىنا ،يكوف المفتش مدربًا عمى تحمؿ مسؤوليات تدقيؽ ىذا النظاـ
لىو  ،التدريب ورفع ميارات موظفي التفتيش الموجوديف اآلف إلى ضرورة وجود سياسة لتنمية  ا 

 الموارد البشرية، وخصوصًا إليجاد مفتشيف متخصصيف في مجاالت فنية بعينيا.
ونظرًا ألف الموارد البشرية قد تكوف محدودة في بعض وكاالت الرقابة عمى األغذية في البمداف 

وىذا الوضع  ،لنامية فكثيرًا ما ُيكمؼ مفتشو الصحة البيئية بأف يؤدوا أيضًا عمؿ مفتشي األغذيةا
الميارات والمعارؼ لمتقييـ وإلجراء عمميات التفتيش  إلىألنيـ قد يفتقروف  ؛ليس ىو الوضع المثالي

ذا كاف ال بد مف استخداـ مفتشي الصحة البيئية فيجب إذف أف يكو  ف عمييـ إشراؼ عمى األغذية. وا 
 كاٍؼ وأف يحصموا عمى تدريب عمى الوظيفة.

 :رقابة األغذية ورصد البيانات الوبائية .د 
ويتطمب إنشاء  ،المختبرات ىي واحدة مف المكونات الضرورية في نظاـ الرقابة عمى األغذية

وليذا فإف التخطيط  ،المختبرات استثمارًا رأسماليًا كبيرًا كما أف صيانتيا وتشغيميا تتكمؼ الكثير
فيجب تحديد عدد المختبرات ومواقع وجودىا مع  ،الدقيؽ ال بد منو لمحصوؿ عمى أفضؿ النتائج

فإذا كاف المطموب أكثر مف مختبر واحد يجب النظر في توزيع  ،مراعاة أىداؼ النظاـ وحجـ العمؿ
لواجب إجراؤىا، كما تغطية فعالة في تحميبلت األغذية ا إلىأعماؿ التحميؿ حتى يمكف التوصؿ 

 يجب أيضًا وجود مختبر مرجعي مركزي مجيز لعمؿ التحميبلت المعقدة والمرجعية.
وكالة واحدة، وقد يكوف بعضيا  أووقد ال تكوف مختبرات تحميؿ األغذية خاضعة كميا لوزارة واحدة 

ابة عمى ولكف يجب عمى إدارة الرق ،محمية سمطاتٍ  أومقاطعة  أوخاضعًا لتشريع والية معينة 
 األغذية أف تضع معايير لمختبرات الرقابة عمى األغذية وأف ترصد عمؿ ىذه المختبرات.

، ويجب أف تتوافر في المختبرات مرافؽ كافية لعمؿ التحميبلت الفيزيائية والميكروبيولوجية والكيميائية
 إلىـ األمر، باإلضافة ويمكف تجييز المختبرات أيضًا بأدوات وأجيزة أكثر تعقيدًا، وبمكتبة إذا استمز 

مكاف  ،ما يمـز إلجراء التحميبلت الروتينية وليس الميـ ىو نوع المعدات لضماف دقة نتائج التحميؿ وا 
لدى القائـ بالتحميؿ وال بد مف أف تكوف  ومؤىبلتٍ  االعتماد عميو بؿ ال بد أيضًا مف توافر مياراتٍ 

ما تستخدـ نتائج التحميؿ كدليؿ أماـ المحاكـ  وكثيراً  ،الطريقة المستخدمة طريقة يمكف الوثوؽ بيا
الموائح المطبقة في البمد وليذا فمف الضروري جدًا أف يكوف  أولتقرير االمتثاؿ مع المواصفات 
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ومف شأف إدخاؿ برامج لضماف جودة  ،المختبر قادرًا عمى أداء العمؿ بطريقة فعالة وكفؤة
أف يستطيع المختبر و خارجو،  أواد داخؿ البمد التحميبلت، واعتماد المختبر مف جانب جية اعتم

مكاف تكرارىا كما أف مف المفيد في ىذا الجيد  ،تحسيف أدائو وضماف موثوقية نتائجو ودقتيا وا 
جراء التحميبلت.  وضع أساليب رسمية منصوص عمييا ألخذ العينات وا 

ظاـ وطني لسبلمة ومف العناصر الميمة في أي نظاـ وطني لمرقابة عمى األغذية اندماجو في ن
األغذية بحيث يمكف الكشؼ عف الروابط بيف تموث األغذية واألمراض التي تنقميا األغذية، وتحميؿ 

ومف األمور الحاسمة إمكاف الحصوؿ عمى معمومات حديثة وموثوؽ بيا عف مدى  ،ىذه الروابط
ذا النوع مف النشاط وغالبًا ما تكوف المختبرات البلزمة لي ،انتشار األمراض المنقولة باألغذية

ولكف مف الضروري إقامة روابط فعالة بيف وكاالت  ،موجودة خارج وكاالت الرقابة عمى األغذية
، الرقابة عمى األغذية ونظاـ الصحة العامة، بما في ذلؾ المختصوف بالوبائيات وبالميكروبيولوجيا

فبيذه الطريقة يمكف ربط معمومات األمراض المنقولة باألغذية مع بيانات رصد األغذية والتوصؿ 
وىذه المعمومات تشمؿ االتجاىات السنوية  ،وضع سياسات رقابة مناسبة وقائمة عمى األخطار إلى

في انتشار األمراض، والتعرؼ عمى المجموعات السكانية المعرضة ليا، والتعرؼ عمى األغذية 
تتبعيا، ووضع ُنظـ لئلنذار  لةاو ومحالخطرة، والتعرؼ عمى أسباب األمراض المنقولة باألغذية 

 المبكر في حاالت انتشار األمراض وتموث األغذية.
 :اإلعالم والتثقيف واالتصاالت والتدريب .ه 

ة تؤدي ُنظـ الرقابة عمى األغذية دورًا متزايد األىمية في تقديـ المعمومات والتثقيؼ والمشور 
وتشمؿ ىذه األنشطة  ،المائدة" إلىألصحاب المصمحة في السمسمة المعروفة باسـ "مف المزرعة 

تقديـ مجموعات معمومات وبرامج تثقيفية لممسؤوليف و  ،تقديـ معمومات واقعية متوازنة لممستيمكيف
المرجعية  توفير الكتابات، و وضع برامج لتدريب المدربيفو  ،الرئيسييف والعامميف في صناعة األغذية

 لمعامميف في اإلرشاد في القطاعيف الزراعي والصحي.
ويجب عمى وكاالت الرقابة عمى األغذية أف ُتعالج االحتياجات التدريبية الخاصة بمفتشي األغذية 

فيذه األنشطة ىي  ،لوية عاليةأو التابعيف ليا وبالمحمميف في المختبرات باعتبار أف ذلؾ مسألة ذات 
وسيمة ميمة لبناء ميارات وخبرات الرقابة عمى األغذية لدى جميع األطراؼ المعنية، وبالتالي فإنيا 

 تؤدي وظيفة وقائية ميمة.

 :الرقابة والتفتيش في وزارة االقتصاد الوطنيإدارة حادي عشر : 
حيث اىتمت التجارية، ت وتنظيـ التعامبل ،بتنظيـ حمقات السوؽ المختمفة الوطنيةعنيت السمطة 

منيا عمى الصحة العامة لممجتمع وسبلمة وجودة  حرصاً  ؛األسواؽ إلىبمراقبو السمع التي ترد 
نيط مياـ أالمنطمؽ  ومف ىذا ،السمع والمنتجات وحماية المواطنيف مف أساليب الغش والخداع
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ـ، وتبعًا لذلؾ عممت وزاره 1996نياية عاـ   في عمى حمقات السوؽ المختمفة لوزارة التمويف المراقبة
 األسواؽعمى الرقابة مياـ ب كادر متخصص لمقياـىيكمة التمويف عمى تشكيؿ المختبرات وبناء 

 عاـوزاره االقتصاد الوطني  مظمةوزاره التمويف تحت   دمج تـّ  حتى واإلنجازوعممت بتميز باألداء 
 اإلدارةفسميت   لوزارة االقتصاد الوطنيصبح ىذا االختصاص مف المياـ الرئيسية أحيث  ،2003
 العامةدارة صبحت دائرة مف دوائر اإلأوالتي  "بدائرة حماية المستيمؾ" لمرقابة والتفتيش العامة

تطوير ومراجعة األنظمة المعموؿ بيا باىتمت الوزارة  المستيمؾ، كمالمصناعة والتجارة وخدمات 
البلئحة التنفيذية  ة، والعمؿ لمباشر 2005لسنو  21قانوف حماية المستيمؾ رقـ  إصدارسابقا وتـ 

بنوده ألخػذ المخالفيف  إلىصبحت تستند أحيث تـ االرتقاء باألداء لطواقـ حماية المستيمؾ والتي 
بالشدة برفع الحديف األدنى واألقصى لمعقوبات واستحداث بعض العقوبات الرادعػة فضبًل عف توفير 

وذلؾ  ،وسرعتيا لكفالة حماية المستيمؾ بفعالية ،وسيولة اإلجراءات ،المرونة الكافية في التطبيؽ
وتثبيت  ،وبمراعاة ظروؼ وطبيعة المعامبلت التجارية ،كمو في ضوء مقتضيات المصمحة العامة

وتشجيع  ،وحماية الوكبلء الفمسطينييف ،واإلطار القانوني لمقاطعو سمع المستوطناتالمرجعية 
مفيوـ قضية حماية المستيمؾ في و وفؽ رؤية عمؿ منسجمة  الجماىيرية والتوعية الوطنية، الصناعة
 يوـ وذلؾ كنتيجة لوضع االحتبلؿ الذي يبقي صبحت تزداد إلحاحًا يومًا بعدأوالتي  ،فمسطيف

نظرا لبلنفتاح عمى كؿ  ،بسط حقوقوأعف نيؿ  فمسطيف تحت نير االحتبلؿ ويبقى المستيمؾ بعيداً 
ولمنقمة النوعية التي شيدتيا المنطقة خبلؿ  وكافو سمعنا ،أغذيتنا وأدويتناأنحاء العالـ في استيراد 

وما تضمنو مف تغيير في  ،تغيير كبير في الحياة االجتماعية إلى العقود الماضية والتي أدت
االستيبلكية والتبادالت النوعية في الحصوؿ عمى مصادر السمع لمتأكيد مف  العادات واألنماط
ف المستيمؾ بمأمف مف ىذه السمع ولخصوصية أاألسواؽ وضماف  إلى الواردةسبلمو السمع 

ترؾ  وجود االحتبلؿ الذي إلىكاف ال بد مف اإلشارة   ،لدائرة حماية المستيمؾ الموضوعةاألىداؼ 
وسمع المستوطنات والتي تضخ كؿ ما ىو غير  الميربة،بالسمع  األسواؽإلغراؽ  الكافية المساحة

ماـ أوضعت الوزارة  عةمجتم األمورأسواقنا كؿ ىذه  إلى ،والمزور والمقمد ،مأموف وغير صحي
تطمع برؤية واضحة ت والتيلتعزيز عمؿ الدائرة  المبرر القانوف واالجتماعي والصحي واالقتصادي

لمسمع والخدمات آمنو االستخداـ دوف  لتثبيت المبادئ األساسية لممستيمؾ كحقو في االختيار
) وزارة ال تضر بالصحة والبيئة ،ف تكوف ىذه السمعأو  تؤثر عمى ىذا االختيارعوامؿ  أوضغوط 

 .(2012االقتصاد الوطني ، 
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 ممخص الفصل
، ولـ  المرسومة مسبقاً  األىداؼدائمة ومستمرة ينبغي القياـ بيا لضماف تحقيؽ الرقابة ىي وظيفة 

، ويمكف  األداءتعد تقتصر عمى مراجعة الوحدات مف الناحية المالية بؿ امتدت كي تشمؿ مراجعة 
النشاطات المرغوب و  تتبلءـف النشاطات الفعمية أعمى  التأكيد تحاوؿالعممية التي " بأنياتعريفيا 

 . "بيا
مؿ بشكؿ جيد وتمنع سير العمف  تأكدالو  األخطاءتقمؿ حدوث  ألنيا ؛تعتبر الرقابة ضرورية

الكوارث وتعمؿ عمى التنمية والتطوير . ىناؾ عدة مراحؿ لمرقابة لتكوف فعالة وكي تكوف الرقابة 
مف دقة المعمومات وتوافرىا والتركيز عمى عناصر النجاح ، ومبلئمة النظاـ  التأكدفعالة وجب 

 الرقابي مع طبيعة النشاطات ، واف تكوف موضوعية ومتكاممة .
المالية . الرقابة  والكشوؼمنيا المبلحظة الشخصية ، والمراجعة والفحص ،  أدواتعدة  لمرقابة

 اإلنسافىذا الموضوع في حياة  ألىميةالبحث مناقشتو نظرا  يحاوؿعمى المواد الغذائية ىي ما 
الفمسطينية لو طبيعة خاصة تميزه عف باقي  األراضيالغذائي في  األمفتدىور  أفالفمسطيني حيث 

دورا بارزا في قضية الغذاء التي تواجو سكاف قطاع غزة ،  اإلسرائيميناطؽ ، ويمعب الحصار الم
في كؿ البمداف ، وتعتبر النظـ الفعالة لمرقابة عمى  أساسيةىي قضية  األغذيةسبلمة  أفحيث 
 لحماية صحة المستيمكيف وضماف سبلمتيـ . ضرورياً  أمراً في مختمؼ البمداف  األغذية

تقوـ الجيات المعنية بالرقابة عمى المواد الغذائية في قطاع غزة بجيود جبارة لضماف سبلمة وجودة 
ومراقبة بيع  األنفاؽالقادمة عبر  األغذيةمثؿ  اإلشكاالتىناؾ العديد مف  أف إال،  األغذية
غياب  إلى باإلضافة واألسماؾالمحمية وكذلؾ المنتجات المجمدة مثؿ المحوـ  األسواؽفي  األسماؾ

 التنسيؽ بيف الجيات المعنية .
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  الفصل الثالثالفصل الثالث
 

 مواصفات جودة المواد الغذائية المستوردة  ل:واأل  المبحث
 ومقاييسيا.

  :التي تقوم بيا بعض الدول في الرقابة  اإلجراءاتالمبحث الثاني
 عمى األغذية المستوردة
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 لوالمبحث األ 
 مقاييسيا جودة المواد الغذائية المستوردة مواصفات

 جودة الغذاء:مفيوم  :الً أو 
 أوىي محصمة مجموعة مف الخواص التي يمكف بيا تحديد مدى قابمية ىذا الناتج لدى المستيمؾ. 

 .(8: 2007، حمزاوي)" تحقيؽ رغبات لممستيمؾ في المنتج الغذائي"ىي 
 مراقبة الجودة: أما

فيي المحافظة عمى الجودة في مستوى قبوليا لدى المستيمؾ. وقد تـ استحداث مصطمح المراقبة 
 إلىمراقبة المواد الخاـ والخامات والعماؿ والماكينات باإلضافة  إلىالشاممة عمى الجودة ليشير 

تبطة بيا كما المر  األنشطةالفنية مثؿ النقؿ والتخزيف والتسويؽ وخبلفو وتشمؿ مراقبة الجودة  اإلدارة
 يمي:
 .المواصفات 
  الخدمة لمقابمة المواصفات. أوتصميـ المنتج 
 المنتج لمقابمة المعنى الكامؿ لممواصفات. إنتاج 
 .الفحص لتحديد مطابقة المواصفات 
 .مراجعة االستخداـ لتوفير معمومات لمراجعة المواصفات 

يستمر اليدؼ لتحسيف  أفخدمة لمعميؿ بأقؿ تكمفة عمى  أويوفر منتج  األنشطةف استغبلؿ ىذه إ
 الجودة.

 سياسة الجودة::  ثانياً 
الجودة والمعدة مسبقًا المؤسسة في مجاؿ  أوالشروط والتوجييات التي تحددىا المنشأة "ىي و 

 ."دارة العميابواسطة اإل
ة حيث يحتاج نظاـ ىـ الموضوعات في نظـ الجودة الحديثظرًا الف سياسة الجودة تعتبر مف أون

ISO دارة عف الجودة بمستند رسمي مع تأكيد وضوح ىذه السياسة لكؿ المختصيف.سياسة اإل إلى 
ساسية ىداؼ األف مف ضمف األأدارة النص صراحة نو يجب عمى اإلإوعند تعريؼ سياسة الجودة ف

توجييات  أوامر أو يؽ سياسة الجودة ال يتـ عف طريؽ رضاء الكامؿ لعمبلئيا. وتحقإللممشروع ىو ا
حيث مف  نياو تعدارة العمؿ عمى بناء الجودة بمجيود اإلة العميا ولكف يجب عمى دار إلمف ا

خذ في االعتبار النواحي بالمشاركة مع كؿ المختصيف مع األ الضروري وضع سياسة الجودة
 دارة عمى المدى الطويؿ.إلا وأىداؼ األسواؽالتكنولوجية واتجاىات 
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عمى جميع صدار سياسة الجودة بتوقيع مف الرئيس المسؤوؿ والذي يعرضيا إف يتـ أوعمومًا يجب 
دارة العميا مسئولة عف كيد عمى جدية تطبيقيا. كما أف اإلالعامميف لمتأكد مف التنفيذ الفعاؿ ليا والتأ

اسة الجودة يضًا دعـ جيود سيإعبلنيا بشكؿ ظاىر في أماكف مختمفة مف المؤسسة وعمى اإلدارة أ
 زيادة مؤقتة في التكمفة. أوالمرفوضة  موراألبعض  إلىتى ولو أدى تطبيقيا ح

 الجودة: إدارة: ثالثاً 
 .(10: 2007، حمزاوي)مؤسسة لتحديد سياسة الجودة وتنفيذىا" المياـ الشاممة إلدارة ال"ىي و 

 الجودة الشاممة: إدارة
الرقابة "يطمؽ عمييا  لمجودة. وأحياناً دارة الجودة بالتحسيف المستمر ىي اتجاه المؤسسة نحو إ

 مراقبة جودة الغذاء ابتداءً  إلىوىي المفيوـ الحديث لرقابة الجودة وىو يشير  "الشاممة عمى الجودة
 -اإلدارة -الماكينات -العماؿ -جودة المواد الخاـ والخامات -جودة التصميـ -مف التخطيط لمجودة

دارة الجودة الشاممة تتطمب تضافر البيع وخبلفو، أي إف إبعد  خدمة ما -ؽالتسوي -التخزيف -النقؿ
ف عمى أ اإلمكافت المستيمؾ مع الحد مف تكاليؼ اإلنتاج بقدر كؿ الجيود والوسائؿ إلرضاء رغبا

الجودة الشاممة بأنيا " تطبيؽ مفاىيـ الجودة في  إدارةال يخؿ ذلؾ بالقدرة التنافسية لممنتج. وتعرؼ 
دارة الشاممة لمجودة مستويات" وعمى ذلؾ تقع مسئولة اإلكة وعمى كؿ الكؿ مجاالت العمؿ بالشر 
كؿ في مجاؿ تخصصو.  دناهأ إلىمسئوؿ في المؤسسة مف أعمى مستوى عمى عاتؽ كؿ رئيس 

دارة التصميـ مسئولةٌ  عف تحديد رغباتِ  دارة التسويؽ مسئولةٌ حيث أف إ عف تحديد  المستيمؾ وا 
دارة الم دارة المواصفات المطموبة وا   اإلنتاجشتريات مسئولة عف شراء الخامات بمواصفات جيدة وا 

جراء االختبارات والفحص معامؿ الفحص والتحميؿ مسئولة عف إمسئولة عف العمميات التصنيعية و 
دارة المبيعات مسئولة عف توصيؿ المنتجات والتعرؼ عمى مبلحظات العمبلء.  وا 

 المواصفة:: رابعاً 
، وىي تصدر طريقة معينة أوراطات وخصائص وأنواع لمنتج معيف اشتىي وثيقة معتمدة لتطبيؽ 

 .(11: 2007، حمزاوي)خريفلتحديد التعامؿ مع اآل
 المواصفة القياسية الوطنية:
لتحدد معايير الجودة  ؛صدارىاجية معترؼ بيا ومسئولة وحدىا عف إىي الوثيقة التي تصدر مف 

الشاممة والسبلمة لمسمع والخدمات والمواد الخاـ وكذلؾ طرؽ وأساليب الفحص واالختبار واشتراطات 
دنى لمتطمبات الجودة لتمثؿ وجية النظر الوطنية عمى المستوى المحمي أ القبوؿ والرفض لؤلداء لحدٍ 

 وأماـ المحافؿ الدولية.
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 المواصفات القياسية الممزمة:
لزاـ المنتجيف بتطبيقيا نظرًا الرتباطيا بصحة وسبلمة  وىي مواصفات صدر بشأنيا قرار وزاري وا 

مثؿ لمموارد واإلمكانات بما يعود عمى المجتمع لبلستخداـ األ وأمف المستيمؾ والبيئة وضماناً 
 بالفائدة.
 سجالت الجودة::  خامساً 

لمتحقؽ مف ثناء التصنيع و النيائي وأ الجودة المحددة لممنتجىي سجبلت مصممة لتوضيح نتائج 
 إلىدة الدليؿ عمى وصوؿ جودة المنتج دارة الجودة. وتوفر سجبلت الجو التنفيذ الفعاؿ لنظاـ إ

 المستوى المطموب. ويوجد نوعيف مف سجبلت الجودة:
 سجالت جودة المنتج، وتشمل: .1
 .المواصفات القياسية لممنتج النيائي 
 .مواصفات المكونات الداخمة 
 .تقارير اختبار المواد الخاـ 
  التصنيع. أثناءتقارير االختبار 
 تفصيبلت عف انحرافات المنتج عف المواصفات 
 ثناء التخزيفسجبلت عف المنتج أ 
  الخاصة بجودة المنتج واإلجراء العبلجي الذي تـ. ىاو الشكسجبلت 
 :(14: 2007، حمزاوي)سجالت تشغيل نظام الجودة، وتشمل .2
  الجودة.تقارير عف مراجعة 
 داء المورديف.أ سجبلت عف معدؿ 
 .سجبلت عف مراقبة التشغيؿ واإلجراءات العبلجية 
 .سجبلت معايرة معدات االختبار 
 .سجبلت تدريب العامميف 
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 المواصفات القياسية لألغذية:: خامساً 
نساف اإلتعتبر المواصفات حجر األساس ألي نشاط صناعي، وتعتبر مف أقدـ األنشطة التي عرفيا 

 .(43: 2007، حمزاوي)في ىذا المجاؿ
 المواصفات القياسية لألغذية:

تثبيت الصفات الطبيعية والكيميائية )التركيبية( "المقصود بالمواصفات القياسية لمسمع الغذائية ىو 
، وبذلؾ فيي "التصنيعي أوغذائية مطروحة لبلستيبلؾ المباشر  والحيوية والحسية وغيرىا ألي مادةٍ 

وحدات وزف أو  ة تقييـ لمنتجات التصنيع الغذائي حسب مقاييس ومعايير دقيقة قد تكوفعممي
مواصفات عممية لتحديد نسبة المعيب حماية لممنتج بالتعويض العادؿ عف  طوااًل أو غيرىا أوأ

 القيمة الحقيقية لئلنتاج وكذلؾ حماية لممستيمؾ مف التبلعب والغش.

الموف والشكؿ والكثافة، ونسبة المواد الغريبة، تجانس المنتج  يدخؿ تحت الصفات الطبيعية مثبلً 
ما كو والخضروات والحبوب ومنتجاتو، ألية الخاـ مثؿ الفواالنضج وغيرىا بالنسبة لممواد األو  ودرجة

ف استعمالو فتذكر نسبة البروتيف أو مف حيث الصفات الكيميائية فتتحدد حسب المنتج واليدؼ م
لخ في مواصفات حبوب القمح ومنتجاتو لما ز.. إميميرجة نشاط إنزيمات األالرماد أو الرطوبة ود

تعييف نسبة أخرى مف  ذه المركبات مف تأثيرات عمى خزف أو تصنيع الحبوب وقد تتعدى ذلؾ إلىلي
 نتاج المطروح لبلختبار والتقييـ.الكيميائية لمداللة عمى نوعية اإلالمواد 

صبحت قاصرة عمى القياسية التي أيا العاـ، وبيف المواصفة ويجب التمييز بيف المواصفة بمفيوم
 الوثيقة الفنية التي تصدر عف الجية المعترؼ بيا إلصدار المواصفات.

 نواع المواصفات القياسية:أ

صدارىا مثؿ: المواصفات ات القياسية تختمؼ مف حيث طبيعة إنواع مف المواصفوتوجد عدة أ
ومواصفات الشركات والمواصفات الوطنية  ،ت الصناعيةالخاصة ومواصفات الجمعيات والييئا

 نواع منيا:ومية واإلقميمية والدولية وىناؾ أالق

 المواصفات القياسية لممصانع: .1
عادة البيع. وفييا يتـ إ أو اإلنتاج أووىذه يضعيا المصنع لبلسترشاد بيا في عمميات الشراء 

دارات المختمفة ذات العبلقة لتوجيو عمميات التصميـ والشراء مواصفة المصنع باتفاؽ عاـ بيف اإل
ت طبيعة مميزة مف ناحية طبيعة . وعادة ما تكوف ىذه الشركات ذااألخرىواإلنتاج والبيع والعمميات 

 نتاج وكميتو ونوعيتو.اإل
 ساسية إلدارة التقييس في المصنع كما يمي:ويمكف تمخيص تمؾ الوظائؼ األ

عطاء القوة الدافعة لممواصفات الجديدة إ -  المواصفات المعدلة. أوخذ زماـ المبادرة وا 
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 تخطيط العمؿ التقييسي وتقدير مردوده. -
عداد مواصفات المصنع وتنسيقيا مثؿ: المواصفات األساسية ومواصفات المواد، والسمع إ -

 والمواد المستيمكة... الخ. اإلنتاجنصؼ المصنعة، وأدوات 
نظمة التقييس الخارجية في حدود منتجات المصنع النيائية والسمع المشاركة في أالمتابعة و  -

 واألصناؼ المستخدمة فييا.
لية و لي في تسجيؿ جميع المواد األمع إدارة الحاسب اآل اوفبالتعوعادة ما يتـ تنفيذ ىذه المواصفات 

نجاز السمع النيائية ، والتصنيؼ وذلؾ بيدؼ إومخزف المواد واألجزاء، وتولي عمميتي الرموز
 .اإلنتاجبالكيفية التي تجعميا تتناسب ومتطمبات السوؽ وتخفيض تكاليؼ 

نًا مع الدولية عندما يكوف ذلؾ ممك أوف تبنى مواصفات المصنع عمى المواصفات الوطنية ويمكف أ
ساس عريض لتكوف الدولية تصاغ عمى أ أوف المواصفة الوطنية مراعاة فرؽ ىاـ جدًا وىو أ

 حة لعدد كبير ومتنوع.صال
 المواصفات القياسية لالتحادات التجارية: .2

الجمعيات  أواالتحادات  أوالمواصفة عف طريؽ التنسيؽ بيف مجموعة مف الييئات إعداد وفييا يتـ 
غرفة صناعة األلباف وغالبًا ما تكوف  أولباف لح المشتركة، مثؿ اتحاد منتجي األالمينية ذات المصا
 معينة. المتقدمة والتي تتكامؿ فيما بينيا بصناعاتٍ  متواجدة في الدوؿ

 المواصفات القياسية: أىداف

المستوى الذي قاـ بوضعيا.  أويختمؼ اليدؼ مف وضع المواصفات القياسية تبعًا الختبلؼ الجية 
فالمواصفات التي يقوـ المصنع بوضعيا بيدؼ مف ورائيا تبسيط الطرؽ والعمميات المتعمقة بجميع 

عمميات التسويؽ. والمواصفات  أوالقياـ بالتصنيع  أولية و نشاط المصنع مف تدبير المواد األ جوأو 
، حمزاوي) فاو التعالتجارية اليدؼ منيا التنسيؽ وزيادة  أوالتي تصدرىا االتحادات الصناعية 

2007 :44-45) . 

 :خطط أخذ العينات لممواد الغذائية المستوردة:  سادساً 
 :العينات رلية عمل لجنة أخذ -1
 ت. العينات في المركز الجمركي مف قبؿ لجنة أخذ العينا تؤخذ -

منػػدوبًا عنػػو حاضػػرًا عنػػد الكشػػؼ  عمػػى اإلرسػػالية وأخػػذ  أويجػػب أف يكػػوف صػػاحب اإلرسػػالية   -
العينػػػات منيػػػا ، ويؤخػػػذ توقيعػػػو مػػػع توقيػػػع أعضػػػاء  لجنػػػة أخػػػذ العينػػػات عمػػػى مػػػتف مشػػػروحات 

 نة.المج
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يجػػب أف تػػدوف لجنػػة أخػػذ العينػػات جميػػع المبلحظػػات التػػي تراىػػا حػػوؿ اإلرسػػالية وكيفيػػة جمػػع  -
 معتمد ليذه الغاية. أنموذجعمى العينات وحجميا 

يجب  إنجاز عمميػة جمػع ونقػؿ العينػات بطريقػة تضػمف الحفػاظ عمػى العينػة فػي نفػس الظػروؼ  -
رفػػض اإلرسػػالية التػػي  أوالتػػي كانػػت بيػػا قبػػؿ أخػػذىا ، وبحيػػث ال تػػؤثر عمػػى احتمػػاالت قبػػوؿ 

 .أخذت منيا العينة

     غذيػػة بوسػػائط نقػػؿ رسػػمية حيثمػػا امكػػف ذلػػؾألمختبػػر ا إلػػىتنقػػؿ العينػػات مػػف المركػػز الجمركػػي  -
 .(3:  1002) المجنة العميا لمرقابة ، 

 -الكشف الظاىري عمى المواد الغذائية المعبأة في شواالت : -2
 ....(. يةاو ح، شاحنة، مى مدى جاىزية واسطة النقؿ )عنبريتـ الكشؼ الظاىري ع -
دوات جمع أ باستخداـكمما كاف ذلؾ ممكنا رسالية يتـ الكشؼ الظاىري عمى جزء مف اإل -

 وحسب ما سيرد في التعميمات الحقًا .العينات 
المجنة نموذج الكشؼ الظاىري تبيف فيو أي المبلحظات وفي حاؿ عدـ وجود عيوب  تعبئ -

 بتفريغ الكمية .يسمح صحية حرجة 
 . أخرىوسائط نقؿ  إلى أومستودعات مجيزة في المركز الجمركي  إلىيمكف تفريغ الكمية  -
مف الشواالت وتدوف في نموذج الكشؼ  كشؼ عمى عيناتٍ خبلؿ عمميات التفريغ تقوـ المجنة بال -

 الظاىري مبلحظاتيا .
جراءات التخاذ القرار المناسب مف الدائرة المعنية في حاؿ مبلحظة أي عيوب اإليتـ وقؼ  -

 صحية حرجة.
مف الكمية المشكوؾ فييا  تقائيةنا اتلتأكيد أي عيب مشكوؾ فيو مف قبؿ المجنة يتـ جمع عين -

ف تبيف في تقريرىا سبب جمع ألمتحقؽ مف وجود المخالفة وعمى المجنة  ؛لممختبررساليا ا  و 
 .إجراءهالعينة والفحص المخبري المطموب 

عطي صاحب العبلقة الفرصة لفرز ذا تبيف لمجنة وجود مخالفة صحية غير حرجة فتإ -
 خذ عينات منو .أيا لمكشؼ عميو و وتحديد الجزء السميـ من ،رساليةاإل

 : تبريد إلىىري عمى المواد الغذائية المعبأة والتي ال تحتاج الكشف الظا -3
نموذج الكشؼ عمى ويتـ تدويف المبلحظات  اإلرساليةيتـ االطبلع عمى عينات مف طرود  -

 الظاىري .
 .أخرىوسائط نقؿ  إلى أو بالمركز الجمركي مجيزةٍ  يتـ السماح بالتفريغ في مستودعاتٍ  -
خذ العينات أمف التفريغ و  االنتياءبعد  أوتكشؼ المجنة عمى الكمية ظاىريًا خبلؿ عممية التفريغ  -

 البلزمة مف الطرود لمكشؼ الظاىري .
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رسالية وتحديد عطي صاحب العبلقة الفرصة لفرز اإلاذا تبيف لمجنة وجود عيوب في العبوات فت -
بوات فيتـ وجود انتفاخ ظاىري بالع ستثناءباخذ العينات منو أعميو و الجزء السميـ منيا لمكشؼ 

 . (4:  1002) المجنة العميا لمرقابة ،  رساليةورفض اإل اإلجراءاتوقؼ 
 :تجميد أوتبريد  إلىالكشف الظاىري عمى المواد الغذائية المعبأة والتي تحتاج  -4

وعرض  يتـ االطبلع عمى السجؿ الحراري لممادة الغذائية وتطبؽ تعميمات نقؿ وتخزيف -
 المواد الغذائية .

ضمف عنابر  الواردةالمادة الغذائية  عمى عينات مف كمما كاف ذلؾ ممكناً يتـ الكشؼ  -
 .الباخرة وتدويف المبلحظات في نموذج الكشؼ الظاىري

ثبلجات في ثبلجات تابعة  أو ياتاو حضمف  الواردةالمادة الغذائية يتـ السماح بتفريغ  -
 لممركز الجمركي .

 منيا وتدويف نتياءاالبعد  أوعمى الطرود خبلؿ عمميات التفريغ  يتـ الكشؼ ظاىرياً  -
 نموذج الكشؼ الظاىري . في المبلحظات

وتقوـ المجنة بالكشؼ الظاىري عمييا وتدويف  ي،يتـ فتح الطرود التي تؤخذ لمفحص الظاىر  -
 المبلحظات في نموذج الكشؼ .

 ؛لممختبرذا تبيف لمجنة وجود عبلمات فساد في المادة الغذائية ترسؿ إ انتقائيةخذ عينة أيتـ  -
 .لمتحقؽ مف المخالفة مع تحديد الفحص المطموب مف قبؿ المجنة

 :  حول طريقة أخذ العينات -5
ظػروؼ خاصػة  لسػحبيا  إلػىتقوـ المجنة بأخػذ العينػات مػف المػواد الغذائيػة التػي ال تحتػاج   .1

 في موقع اإلرسالية في المركز الجمركي .
خػػذ العينػػات فػػي ؤ لتػػي تحتػػاج لظػػروؼ خاصػػة لسػػحبيا ، تفػػي حالػػة عينػػات المػػواد الغذائيػػة ا .2

غرفة مخصصو ليذا الغرض في المركز الجمركي وباسػتخداـ األدوات المناسػبة لػذلؾ. وفػي 
حػدات العينػة  كاممػة لمختبػرات المؤسسػة ، ترسػؿ و البلزمػةحالة عػدـ تػوفر المكػاف واألدوات 

عادة ما تبقالعامة لمغذاء والدواء ألخذ العينات ا  .ى منيا إلى أصحابيالبلزمة منيا وا 
فػػػػػي حالػػػػػة طػػػػػرود المػػػػػواد  الغذائيػػػػػة المعقمػػػػػة " مثػػػػػؿ براميػػػػػؿ مركػػػػػزات العصػػػػػير ومركػػػػػزات   .3

تقػػػـو لجنػػػة أخػػػذ المشػػػروبات الغازيػػػة  المعقمػػػة ، ومركػػػزات المضػػػافات  الغذائيػػػة وغيرىػػػا"، 
العينػػات باختيػػار الطػػػرود التػػي أخػػػذت مػػف العينػػػة وتضػػع عمييػػػا عبلمػػة مػػػع  خػػتـ أعضػػػاء 

وتسمـ ألصحاب  العبلقة ويرسؿ  كتاب مف رئيس  المركز الجمركي لمدير الصحة  ،المجنة
قبػؿ يعاز  بسحب  العينات  في المصنع مف قع المصنع  في منطقو اختصاصو  لئلالذي ي

خذ العينػات مػف الطػرود التػي اختارتيػا لجنػة أخػذ العينػات ؤ الصحة وبحيث تمندوبي مديرية 
مػع السػماح لممؤسسػة الغذائيػة باسػتخداـ الطػرود  في المركز  الجمركي قبؿ التصنيع مباشػرةً 
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والػػتحفظ  عمػػى الكميػػة المنتجػػة مػػف قبػػؿ  ،التػػي أخػػذت منيػػا العينػػات فػػي التصػػنيع الغػػذائي
 لفحص المخبري .مديرية الصحة لحيف ظيور نتائج ا

الحصػػاد بحيػػث  أو اإلنتػػاجوتػػاريخ  التشػػغيؿلػػدى جمػػع العينػػات ، تأخػػذ بعػػيف االعتبػػار رقػػـ  .4
 حصاد بشكؿ مستقؿ . أونتاج إذه العينات مف كؿ تشغيمو وتاريخ ذ ىتؤخ

عبوات اإلرسالية متجانسة ظاىريًا وببل عيوب ، تأخػذ العينػات  أوفي حالة أف جميع طرود  .5
 أوعمػػػى طػػػرود  ظاىريػػػةٍ  المرفقػػػة. وفػػػي حالػػػة وجػػػود اختبلفػػػاتٍ  ؿاو جػػػدوالحسػػػب التعميمػػػات 

الػػخ، ...نػػزع الرقعػػة أواالنبعػػاج ، التمػػوث عبػػوات اإلرساليػػػػة مػػف الخػػارج  )كالبمػػؿ، الصػػدأ،  
مجموعػػػات متجانسػػػة  ظاىريػػػًا  إلػػػىوحػػػدات اإلرسػػػالية   ( تفػػػرزباسػػػتثناء االنتفػػػاخ والسػػػيبلف

خػذ العينػات لمفحػص المخبػري أويبػيف عمػى نمػوذج ، تأخذ عينات مستقمة مف كؿ مجموعػةو 
 مبلحظات لجنة أخذ  العينات حوؿ العيوب الظاىرية لمكمية التي تمثميا العينات.

في حالة أخذ العينات مف المواد الغذائية السائبة يجب أف ال يقػؿ وزف وحػدة العينػة مػف كػؿ  .6
مػا أمكػف ذلػؾ،  ةتساويمتكوف وحدات العينة  وبحيث ، غراـ 200موقع ألخذ العينات  عف 

 خاصة بيا في ىذه التعميمات. ؿاو جدباستثناء المواد التي وردت ليا 
 بخصوص إرساليات المواد الغذائية المبردة والمجمدة: .7

تقـو لجنة أخذ العينات بالتأكد مف أف درجة حفظ األغذية المبردة والمجمدة أثناء النقؿ  
كانت مطابقة لتعميمات المؤسسة العامة لمغذاء والدواء. ولدى  إرساؿ العينات لمفحص 

مثؿ وجود رائحة كريية داخؿ حظات الفحص الظاىري لئلرسالية )المخبري يجب تدويف مبل
الخ( عمى ...سائؿ انفصالي مدمـ داخؿ الطرود، وجود تمزؽ بالكراتيف واسطة النقؿ، وجود 

 .نموذج اخذ العيناتأ
قسميف  إلىالواردة في التعميمات وتقسـ  ؿاو الجدتقـو لجنة أخذ العينات بأخذ العينة حسب  .8

مناصفة، يحرز كؿ منيا أصوليًا وضمف طرود ويوقع عمييا مف قبؿ لجنة أخذ العينات 
 وتختـ بالخاتـ الرسمي .

لفحصو  األغذيةمختبرات  إلىخذ العينات أنموذج أموجب بؿ مف العينة و ؿ القسـ األرسَ يُ  .9
 وبياف مدى صبلحيتو لبلستيبلؾ البشري .

نموذج خاص معد  صحاب العبلقة )مقابؿ التوقيع عمىأ إلىسمـ القسـ الثاني مف العينة يُ  .10
تضمف الحفاظ  عمى خصائص العينة األصمية مع  ،بطريقة سميمة وليذه الغرض( لحفظ
 .ؿ مف العينةو حيف ظيور النتائج المخبرية لمقسـ األ إلىعدـ التصرؼ بيا 

ى ؿ مف العينة لبلستيبلؾ البشري والتخميص عمو في حاؿ ثبوت صبلحية القسـ األ .11
اإلرسالية التي تمثميا العينة ، يسمح لصاحب العبلقة بالتصرؼ بالقسـ الثاني مف العينة 

 والمسمـ لو .
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ف فحوص الصبلحية وفحوص مطابقة المواصفة تجرى في نفس المختبر، تأخذ في حالة أ .12
 عينة واحدة مشتركة لغايات ىذه الفحوص.

طبؽ منيا، ي تؤخذلعينات التي غذية التي ال يوجد ليا جدوؿ يحدد حجـو افي حالة األ .13
 .(8-5:  1002) المجنة العميا لمرقابة ، قرب لياالجدوؿ الخاص بفئة الغذاء األ
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 المبحث الثاني
 المستوردة األغذيةفي الرقابة عمى  التي تقوم بيا بعض الدول اإلجراءات

 :األغذية شحنات عمى التفتيش إجراءات :الً أو 
تبػػدأ عمميػػة التفتػػيش الظػػاىري عمػػى الشػػحنات وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الخطػػوات بعػػد اسػػتكماؿ المسػػتندات 

 :التالية
 .األغذية حفظ حرارة درجة وضبط وسبلمتيا ياتاو الح أرقاـ مف التأكد .1
 قد ظاىرة حيوية أو حشرية إصابة أو ظاىر فساد وجود وعدـ لمشحنة العاـ الوضع مف التأكد .2

 .صحية مخاطر أو تموث أو حشرات أو أمراض نقؿ دخوليا يسبب
 األصناؼ جميع مف عشوائية عيناتٍ  فحص ويشمؿ لؤلغذية، الظاىري والفحص التفتيش .3

 :يمي مما والتأكد لئلرسالية ممثمة تكوف بحيث ظاىرياً  المحتويات قائمة في الموجودة
 .األغذية عبوات سبلمة .أ 
 أو تسريبات أو بأنواعو االنتفاخ أو كالصدأ ظاىرية عيوب أو فساد عبلمات وجود عدـ .ب 

 .غريبة روائح
 .الخاصة لممواصفة الغذائية البطاقة مطابقة .4
 إلخ..... الطعـ ، الرائحة ، الموف فحص بعد ظاىرًيا الغذائية المادة صبلحية .5
 مجمس دوؿ في ابي مصرح غير أو ممنوعة منتجات أو مواد عمى اتيمكونا احتواء عدـ  .6

 .الخميجي فاو التع
 .الغذائية لممادة) االنتياء ،اإلنتاج) الصبلحية تاريخ مف التأكد .7
 .األصمية المغة إلى باإلضافة العربية بالمغة والمكونات االستخداـ إرشادات وجود مف التأكد .8
 .الزراعي الحجر متطمبات حسب تفحص الطازجة والفواكو الخضار .9

 األغذية عمى الرقابة وقوانيف المعتمدة، القياسية لممواصفات الغذائية المواد مطابقة - أ
 .ةحد عمى دولة كؿ في ليا التنفيذية والموائح

 ومواد والمنظمات واألسمدة والمبيدات الكيمائية المواد مثؿ أخرى مواد أي وجود حظر - ب
 .الغذائية المواد نقؿ ةوسيم داخؿ الغذائية المواد مع البناء

 :الغذائية لممواد التخزيف حرارة درجات .10
 أو المصنع مف مئوية درجة 20  عف تقؿ ال تبريد درجة عمى مدةلمجا الغذائية المواد - أ

 درجة يسجؿ الذي الصندوؽ وجود مع المستورد مخازف إلى وصوليا حتى المخزف
 .الشحف رحمة خبلؿ الحرارة
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 صفرف  بي تتراوح حرارة درجة عمى اتيومنتجا واأللباف المبردة والدواجف المحـو تكوف أف - ب
 .مئوية درجة 5 

 .الصفر فوؽ مئوية درجة  10)و 4  ) بيف تتراوح حرارتو درجة تكوف أف يجيب البيض - ت
 مبردة يةاو ح في الغازية والمياه والعصائر والبسكويت بأنواعيا الشكوالتة تكوف أف يجب - ث

 تركيبيا في يدخؿ التي المواد ذلؾ ويشمؿ (مئوية درجة 25 ) عف الحرارة درجة تزيد ال)
 .الخ ...المايونيز مثؿ الزيوت

 مدةلمجا الغذائية المواد شحنات جانب وعمى وأعمى أسفؿ كافية فراغات ترؾ يجب - ج
 2007) إجراءات الرقابة ، الشاحنة أجزاء كؿ عمى التبريد توزيع لضماف وذلؾ ؛والمبردة

 :25 - 28 ). 

 :  التفتيش بعد ما إجراءات: ثانياً 
 أحد اتخاذ يتـ اإلرسالية وفحص معاينة بعد :الغذائي التفتيش نقطة في المتخذة القرارات 1-

 -:التالية القرارات
 صالحة اإلرسالية كانت إذا إصداره يتـ :اإلرسالية عف والنيائي المباشر (اإلفراج) الفسح 1-1-
 عمى بناءً  منيا عينات ألخذ تحتاج وال المعتمدة القياسية والمواصفات لمشروط ومطابقة ظاىريا
 .العينات أخذ وتكرارية الخطورة درجة

 : التالية الحاالت في الفسح مف النوع ىذا إصدار يتـ : المؤقت (اإلفراج) الفسح 1-2-
 .العينات أخذ تكرارية دليؿ حسب منيا عينات سحب الغذائية المادة تتطمب 1-2-1-
 المخالفة تمؾ تصويب إمكانية مع المعتمدة القياسية لممواصفات مخالفات فييا وجد إذا 1-2-2-

 .الغذائية البطاقة مخالفة مثؿ
 المنطقة في موجوًدا يكوف أف عمى التاجر مستودع في عمييا لمكشؼ تحويميا الشحنة تطمبت إذا

 أو األصناؼ تعدد بسبب الدخوؿ منفذ في عمييا الكشؼ صعوبة نتيجة (لمسمطة التابعة الجغرافية
 .المواد ىذه حساسية أو إلييا الوصوؿ صعوبة

 لكؿ مناسب مالي ضماف دفع يتـ السابقة المؤقت (اإلفراج) الفسح حاالت جميع في 1-2-4-
 .اإلفراج فسح نموذج إصدار مع دولة كؿ تراه ما حسب حالة

 في اإلرسالية وحجز رفض يتـ : الدخوؿ ميناء في ليا التحفظي والحجز اإلرسالية رفض 1-3-
عاد الدخوؿ ميناء  :التالية الحاالت في المختصة السمطات إلى اتيوا 

 يسبب قد ظاىرة حيوية أو حشرية إصابة ابي أو ,ظاىًرا فساًدا فاسدة الشحنة كانت إذا 1-3-1-
 أو معالجتيا بغرض الشحنة وتحجز.صحية مخاطر أو تموث أو حشرات أو أمراض نقؿ دخوليا
 .مصدرىا إلى اتيإعاد أو الحقا إتبلفيا
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 .التفتيش في األساسية المستندات ألحد مستوفية غير كانت إذا 1-3-2-
:  2007) إجراءات الرقابة ،  فاو التع مجمس دوؿ في محظورةً  المنتجات كانت إذا 1-3-3-

29).  
  (المرفوضة لمشحنات) الغذائي التفتيش نقطة بعد اإلجراءات 2-
 : المخالفة الشحنات لمعاممة التالية اإلجراءات تتبع

 إعادة يطمب مخبرًيا أو ظاىراً  اآلدمي لبلستيبلؾ الصالحة غير المرفوضة الشحنات 2-1-
 .المختصة السمطات إشراؼ تحت إتبلفيا أو المنشأ بمد إلى تصديرىا
 :كالتالي ي تعامؿاآلدم لبلستيبلؾ صالحة ولكنيا والمواصفات لمقوانيف المخالفة الشحنات 2-2-

مخالفاتيا بحيث تصبح مستوفية لمشروط والمواصفات المعتمدة  إزالتوالشحنات التي يمكف  -1
 يقوـ المستورد بإزالة مخالفتيا وفقًا لمشروط المحددة لذلؾ.

 : الغذائية الرقابة بإدارة الغذائية العينات جمع سياسة :ثالثاً 
 عمى الرقابة في الممارسات أفضؿ تطبيؽ ىو دبي بمدية -الغذائية الرقابة إدارة توجيات أىـ مف إف

 ىذه مف العينات جمع أف ماك محميًا، المنتجة أو دبي بإمارة الدخوؿ منافذ عبر المستوردة األغذية
 صبلحيتيا مف دكلمتأ الغذائية الرقابة أدوات أىـ أحد ىي المخبرية الفحوص إجراء لغرض األغذية

 لكمية ممثمة المنتقاة العينات عممية تكوف أف يجب دقيقة نتائج عمى ولمحصوؿ اآلدمي، لبلستيبلؾ
 ماك زي،كالمر  دبي مختبر إدارة مع فاو بالتع العينات تحميؿ عممية وتتـ منيا، جمعت التي األغذية

 وذلؾ المتحدة العربية اإلمارات دولة في المعتمدة الغذائية المواصفات عمى ءً بنا النتائج إصدار يتـ
 ."الشرب ومياه األغذية وسبلمة صحة ضماف" االستراتيجي لميدؼ تحقيقاً 
 :المجال
 .المحمي بالسوؽ لةاو المتد واألغذية المستوردة الغذائية المواد جميع عمى السياسة ىذه تطبؽ

 :  الغذائية الرقابة بإدارة الغذائية العينات الخاصة بجمع السياسة
 المحمي السوؽ في والمنتجة المستوردة الغذائية المواد مف العينات جمع في دبي بمدية سياسة إف

 بنفس المصادر جميع ومف المنتجات جميع وتعامؿ ،الغذائية المخاطر تقييـ لمبادئ تخضع
 .عالية وبشفافية المنيجية
 العينات الغذائية وجمعيا: انتقاء
دارة تقييـ لمعايير تخضع تكراريتيا مدى و الغذائية العينات اختيار عممية إف  وأفضؿ المخاطر وا 

 لمجنة الفني الفريؽ قبؿ مف اآللية ىذه وتحديث مراجعة يتـ و الغذائية، الرقابة في الممارسات
 نواحي مف خطورتو ودرجة الغذائي المنتج طبيعة عمى الرئيسية المعايير زكتتر  و األغذية، سبلمة
 المستيمكة الفئة ونوع ليا خضعت التي الحفظ و التصنيع طرؽ و البيئية، لممؤثرات حساسيتيا مدى
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 التزاـ مدى و ، فيزيائيةً  أو يميائيةً ك أو بيولوجيةً  كانت سواء المحتممة المخاطر ونوع لمغذاء
 .النقؿ و التصنيع في السبلمة باشتراطات المورديف و الدوؿ و المصنعيف

 المستوردة األغذية من العينات جمع دورية
 محدد وزمف االستيراد مرات وعدد الخطورة درجة حسب لمفحص تكرارية غذائية مادة لكؿ -
 .مرة ؿو أل الغذائية المواد جميع مف عينة جمع يتـ -
 .اإلفراج قبؿ التالية الشحنة مف عينة جمع يتـ صالحة غير السابقة العينة نتيجة انتك إذا -

 العينات فحص رسوم
 محمياً  المنتجة أو المستوردة األغذية مف عينات تحميؿ رسـو أو تفتيش رسـو تتقاضى ال دبي بمدية
 في العينات تحميؿ تكاليؼ المتعامؿ يتحمؿ ولكف العادية، الحاالت في الرقابة ألعماؿ نتيجة

 :التالية الحاالت
 طمبو عمى بناءً  صحية تصدير شيادة إصدار لغرض العينات فحص رسـو 1-
 الغذائية البطاقة في مخالفات بيا الشحنة انتك إذا المستوردة لمشحنات العينات تحميؿ رسـو 2-
 .العامة الصحة عمى تأثير ليا ليس
 إعادة المتعامؿ وطمب صالحة غير السابقة التحميؿ نتيجة انتك إذا العينات تحميؿ رسـو 3-

 .الفحص
 ويرغب صالحة غير السابقة التحميؿ نتيجة نتكا إذا المحمية لممنتجات العينات تحميؿ رسـو 4-

 .المحمي السوؽ في أخرى مرة منتجاتو طرح في العميؿ
 المحمي قالسو في لةاو المتد الغذائية المنتجات

 عبر مستوردة أو محمياً  مصنعة منتجات) المحمي بالسوؽ لةاو المتد األغذية مف عينات جمع يتـ
 عمى بناء و الفني الفريؽ قبؿ مف وضعيا يتـ سنوية خطة عمى بناءً  (األخرى اإلمارات موانئ
 .الغذائية المخاطر تقييـ معايير

 كمية العينات وعددىا المطموب لمفحص المخبري:
 :التالية االحتياجات عمى بناءً  تحديدىا يتـ المخبري لمفحص المطموبة العينات عدد و ميةك إف
 بناءً  المستوردة الغذائية الشحنات مف ممثمة عينات لجمع الخاصة الغذائية الرقابة إدارة متطمبات -
 مف ياتاو لمح مختمفة وزوايا مواقع عدة مف جمعيا لضماف ؛المعتمدة العينات جمع خطط عمى

 .لمفحص إرساليا قبؿ لمشحنة ممثمة عينة عمى الحصوؿ لضماف بالشحنة الغذائية األصناؼ
 لمفحص العينات إلعداد المطموبة الكميات بخصوص زيكالمر  دبي مختبر إدارة متطمبات -

 الوقت توضيح مع المرفؽ الجدوؿ في الغذائية لؤلصناؼ تحديدىا تـقد و  لؤلجيزة وتحميميا
 (.3-1: 2010) إدارة الرقابة واألغذية ، لمفحص المستغرؽ
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 :العينات حفظ رلية
 المعتمدة اإلجراءات عمى بناءً  النقؿ عممية خبلؿ سبلمتيا يضمف بما وحفظيا العينات جمع يتـ

 عمميات عمى التدقيؽ يتـ حيث الغذائية، الرقابة بإدارة ةالخاص العينات أخذ إرشادات في الموثقة
 .المشرفيف قبؿ مف العممية عمى لمتدقيؽ الزمنية الجدولة بحسب العينات أخذ

 :العينات فحص إعادة
 التخاذ مستوفية الغير بالنتائج ترتبط مختمفة فنية ألسباب الفحص إعادة إلى تحتاج العينات بعض
 .اآلدمي لبلستيبلؾ الغذائية المادة صبلحية لمدى ؛ لمعرفة مدىالمناسب القرار

  : المناسب القرار واتخاذ المخبرية الفحوص نتائج ظيور: رابعاً 
 الشحنة عف باإلفراج المختصوف الموظفوف يقـو الفحص لنتيجة الغذائية الرقابة إدارة استبلـ فور
 رفض يتـ صالحة غير النتيجة وردت إذاأما  صالحة، نتيجتيا وردت التي المحمي بالسوؽ لمبيع

 .دبي بمدية إشراؼ تحت اإلتبلؼ موقع في إتبلفيا أو المنشأ بمد إلى تصديرىا بإعادة إما الشحنة

 إدارة قبؿ مف متابعتيا يتـ صالحة غير نتائجيا وردت والتي محمياً  المنتجة الغذائية المنتجات أما
 صبلحيتيا مف دكوالتأ تصحيحيا عمى والعمؿ الصبلحية عدـ سبب لتحديد ؛الغذائية الرقابة

 . (5-1: 2010) إدارة الرقابة واألغذية ، اآلدمي لبلستيبلؾ
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 ممخص الفصل الثالث
 

ىي ف الجودة كمفيوـ المواد الغذائية المستوردة، حيث أ ىذا الفصؿ مواصفات ومقاييس جودة تناوؿ
. وىو  "ىذا الناتج لدى المستيمؾمحصمة مجموعة مف الخواص التي يمكف بيا تحديد مدى قابمية "

 أوالشروط والتوجييات التي تحددىا المنشأة  عبارة عف ىيو  "سياسة الجودة "ما يتيح تحديد
، وكي يتـ مراقبة جودة منتج ما  العميا اإلدارةالمؤسسة في مجاؿ الجودة والمعدة مسبقًا بواسطة 

لزاـ المنتجيف  وىي مواصفات صدريجب تحديد المواصفات القياسية الممزمة  بشأنيا قرار وزاري وا 
لمموارد  األمثؿنظرًا الرتباطيا بصحة وسبلمة وأمف المستيمؾ والبيئة وضمانا لبلستخداـ  ؛بتطبيقيا

 واإلمكانات بما يعود عمى المجتمع بالفائدة.
القياسية ف يكوف لو سجؿ جودة بحيث يشمؿ ىذا السجؿ عمى المواصفات أنيائي يجب  منتجكؿ 
التصنيع  أثناءختبارات المواد الخاـ والتقارير ا إلىضافة ة لممنتج والمكونات الداخمية باإلالكافي

 والتخزيف وانحرافات المنتج عف المواصفات . 
وصؼ لمطبيعة الكيميائية والحيوية والحسية عبارة عف وىي  "مواصفات قياسية"ذائية لكؿ سعمة غ

لممواصفات القياسية مثؿ المواصفات القياسية لممصانع نواع يذه السعمة ، وىناؾ العديد مف األل
 والمواصفات القياسية لمشركات . ،والمواصفات القياسية لمجمعيات والييئات الصناعية

عمى في ىذا الفصؿ تـ سرد خطط اخذ العينات لممواد الغذائية المستوردة والتي تقوـ بيا بمدية دبي 
المواد الغذائية  ذ العينات والكشؼ الظاىري عفبيؿ المثاؿ ، مف حيث آلية عمؿ لجنة أخس

التي تقـو بيا في الرقابة جراءات تـ مناقشة اإل أخرىة ، ومف ناحية ىذا مف ناحي أنواعيا باختبلؼ
 غذية المستوردة .عمى األ
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 الرابع الفصل
 واإلجراءات الطريقة

ىػػذا الفصػػؿ وصػػفًا لمػػنيج الدراسػػة ، واألفػػراد مجتمػػع الدراسػػة وعينتيػػا ، وكػػذلؾ أداة الدراسػػة  تنػػاوؿي
يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ وصػػفا لئلجػػراءات التػػي و المسػػتخدمة وطػػرؽ إعػػدادىا ، وصػػدقيا وثباتيػػا ، كمػػا 

قػػػاـ بيػػػا  الباحػػػث فػػػي تقنػػػيف أدوات الدراسػػػة وتطبيقيػػػا ، وأخيػػػرا المعالجػػػات اإلحصػػػائية التػػػي اعتمػػػد 
 الباحث عمييا في تحميؿ الدراسة.

 منيجية الدراسة::  الً أو 
نتائج  إلىالطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا، ليصؿ في النياية "يمكف اعتبار منيج البحث بأنو 
األسموب المنظـ المستخدـ لحؿ مشكمة البحث، إضافة  أيضاً  ، وىو"تتعمؽ بالموضوع محؿ الدراسة

 .  "أنو العمـ الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العممية إلى

 و ىناؾ عدة مناىج تستخدـ في البحث العممي كالتالي: 

 .مسبقةالذي ينطمؽ مف الواقع وليس مف فروض وىو  :المنيج االستطبلعي .1
الذي يقوـ عمى وصؼ خصائص ظاىرة معينة وجمع معمومات عنيا وىو  :المنيج الوصفي .2

 .مسح العينة أوالمسح الشامؿ  أوويتـ مف خبلؿ دراسة حالة معينة  ،دوف تحيز أثناء الوصؼ

الذي ييتـ بدراسة الماضي ويتطمب إجراء مسح ومراجعة شاممة لمحقائؽ  : وىوالمنيج التاريخي .3
 .المتجمعة حوؿ المشكمة

الذي يعتمد عمى الخبرة الحياتية اليومية بيدؼ فيـ الظواىر وتفسيرىا  : وىوالمنيج الظاىري .4
 .تنظيميا وضبطيا لةاو مح أوبدوف التدخؿ فييا 

وقد  ،تعمد ومضبوط في الظاىرة المراد دراستياإحداث تغير م إلىالمنيج التجريبي الذي يمجأ  .5
 .بناء نماذج رياضية لمظاىرة إلىيحتاج ذلؾ 

منيج تحميؿ المضموف الذي يقوـ عمى المبلحظة بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ تحميؿ المعاني  .6
 .الواضحة لموثائؽ السابقة المتعمقة بموضوع البحث

النفسي عند دراسة النصوص بيدؼ المنيج االستنباطي الذي يقوـ عمى الجيد العقمي و  .7
 ااستخراج مبادئ مدعمة باألدلة الواضحة مع اشتراط ربط النتائج بالمقدمات التي تبنى عميي

حسب الظاىرة التي يتـ دراستيا وقد يتـ السابقة الذكر  ويستخدـ كؿ منيج مف ىذه المناىج
استخداـ أكثر مف منيج لدراسة نفس الظاىرة ، وحيث أف الباحث يعرؼ مسبقًا جوانب وأبعاد 

بلعو عمى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع طّ التي ىي موضع الدراسة، مف خبلؿ الظاىرة 
ارة االقتصاد الوطني عمى الدور الرقابي لوز "دراسة  إلىالبحث، ويسعى الباحث لموصوؿ 
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توفير  إلىالذي ييدؼ  ؛المنيج الوصفي التحميمي"، وىذا يتوافؽ و الواردات من المواد الغذائية
البيانات والحقائؽ عف المشكمة موضوع البحث لتفسيرىا والوقوؼ عمى دالالتيا، وحيث أف 

ب والصحؼ والمجبلت يتـ مف خبلؿ الرجوع لموثائؽ المختمفة كالكت ؛المنيج الوصفي التحميمي
أىداؼ البحث، فإف الباحث  إلىوغيرىا مف المواد التي يثبت صدقيا بيدؼ تحميميا لموصوؿ 

المعرفة الدقيقة والتفصيمية حوؿ مشكمة البحث،  إلىمنيج لموصوؿ ىذا السيعتمد عمى 
تخدـ أسموب  الحصر لمظاىرة موضع الدراسة، كما أنو سيسولتحقيؽ تصور أفضؿ وأدؽ 

 لية .و وسيستخدـ االستبانة في جمع البيانات األ، الشامؿ

 طرق جمع البيانات:: ثانياً 
 الباحث عمى نوعيف مف البيانات اعتمد

 لية.و البيانات األ -2

لدراسة بعض مفردات البحث وحصر وتجميع  توذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا
   SPSSالمعمومات البلزمة في موضوع البحث، ومف ثـ تفريغيا وتحميميا باستخداـ برنامج 

(Statistical Package for Social Science)  اإلحصائي واستخداـ االختبارات اإلحصائية
 الدراسة .المناسبة بيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع 

 .البيانات الثانوية-1

المتعمقة بالموضوع قيد الدراسة، والتي   أووتمت مراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة 
، وأية  الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائيةتتعمؽ بدراسة 

بشكؿ عممي، وينوي الباحث مف خبلؿ المجوء مراجع قد يرى الباحث أنيا تسيـ في إثراء الدراسة 
لممصادر الثانوية في الدراسة، التعرؼ عمى األسس و الطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسات، 

 تحدث في مجاؿ الدراسة . عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت أو التي قدوكذلؾ أخذ تصور 

 مجتمع الدراسة:: ثالثاً 
وزارة االقتصاد الوطني بجميع مناطؽ قطاع غزة مف العامميف في  جميعيشمؿ مجتمع الدراسة 

، وسوؼ يقوـ الباحث بالمواد الغذائية والرقابة عميياجنوبو في الدوائر ذات العبلقة  إلىشمالو 
 81وعددىـ  أسموب الحصر الشامؿ ، حيث سيتـ إخضاع جميع أفراد المجتمع لمدراسة باستخداـ

وتـ توزيع أداة الدراسة عمى جميع أفراد رقابة عمى المواد الغذائية، ضوع الموظؼ ذوي العبلقة بمو 
 نظراً  ؛وبعد تفحص االستبانات لـ يستبعد أي منيمااستبانة،  82مجتمع الدراسة وقد تـ استرداد 
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التالية تبيف خصائص وسمات مجتمع الدراسة  كما  ؿاو والجدلتحقؽ الشروط المطموبة لئلجابة، 
 يمي:

 ل/ معمومات عامة: والجزء األ 

 الجنس:  .1
مف العامميف في وزارة االقتصاد الوطني مف فئة  % 84.1 أف الميدانية الدراسة نتائج أظيرت
أف طبيعة العمؿ في الرقابة عمى الواردات مف المواد الغذائية تقتضي  واقع عكسي ربما وىذا الذكور،

 ال الفمسطيني مجتمعنا في المرأة فأل نظراً  ؛مف فئة اإلناث %15.9و ،أف تكوف مف ىذه الفئة 
 .المحافظ الفمسطيني المجتمع لطبيعة نظراً بيذا العمؿ  القياـ تستطيع

 (1.4جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 84.1 69 ذكر

 15.9 13 أنثى

 100.0 82 المجموع

 

   :  العمر .2
غبنجيخ انعينخ هى ين فئخ انشجبة وانذي ثدوره يعكس يدى قدرح وطبقخ ( أف 2.4يبيف جدوؿ رقـ )

 انًوظفين نهعًم في اغهت انظزوف .

 (2.4جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

 النسبة المئوية التكرار العمر
 30.5 25 عاـ 30 إلى 25

 46.3 38 عاـ 40 إلى 31

 23.2 19 عاـ فما فوؽ 41

 100.0 82 المجموع
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     :الحالة االجتماعية .3
عمى مدى فاعمية  الحالة االجتماعية لمعامميف في الوزارة وليس لو أي تأثيرٍ ( 3.4يبيف جدوؿ رقـ )

 .  الموظفيف في العمؿ

 (3.4جدول رقم )
  الحالة االجتماعيةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 المئويةالنسبة  التكرار الحالة االجتماعية

 15.9 13           أعزب

 84.1 69 متزوج          

 0.0 0 أرمؿ           

 0.0 0 مطمؽ

 100.0 82 المجموع

 

 المؤىل العممي:   .4
نسبة كبيرة مف موظفي الوزارة حاصميف عمى مؤىؿ عممي يعطييـ القدرة ( أف  4.4يبيف جدوؿ رقـ )

 تحديد األضرار والمشاكؿ ومعالجتيا بشكؿ ميني. عمى فيـ طبيعة المواد الغذائية والخبرة في

 (4.4جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 11.0 9 فأقؿ           دبموـ

 78.0 64 بكالوريوس

 11.0 9 ماجستير           

 0.0 0 دكتوراه

 100.0 82 المجموع
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 سنوات الخبرة :     .5
 لدييـ العينة أفراد معظـ أف تضحي، الدراسة حسب سنوات الخبرة( توزيع عينة 5.4يبيف جدوؿ )

بيذا يقؿ ىامش األخطاء التي قد و   العمؿ جودة عمى عكسين الذي األمر ،العمؿ  مجاؿ في خبرة
 يقترفيا الموظؼ 

 (5.4جدول رقم )
 الخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات 

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
 3.7 3 اقؿ مف سنة      

 23.2 19 سنوات         1-3

 48.8 40 سنوات        4-8

 18.3 15     سنة   9-15

 6.1 5 فاكثر  سنة 15

 100.0 82 المجموع

 

 أداة الدراسة:: رابعاً 
 وقد تـ إعداد االستبانة عمى النحو التالي:

 جؿ استخداميا في جمع البيانات والمعمومات.لية مف أأو إعداد استبانة  -2
 عرض االستبانة عمى المشرؼ مف اجؿ اختبار مدى مبلئمتيا لجمع البيانات. -1

 لي حسب ما يراه المشرؼ.أو تعديؿ االستبانة بشكؿ  -3

محكػػػـ( والػػػذيف قػػػاموا بػػػدورىـ بتقػػػديـ  14تػػػـ عػػػرض االسػػػتبانة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف ) -4
 .( 3ممحؽ ) النصح واإلرشاد وتعديؿ وحذؼ ما يمـز

 .ية لبلستبانة مع إجراء التعديبلت المناسبةلأو ميدانية  إجراء دراسة اختبارية -5

فػػػراد العينػػػػة لجمػػػػع البيانػػػػات البلزمػػػة لمدراسػػػػة ، ولقػػػػد تػػػػـ تقسػػػػيـ ع االسػػػػتبانة عمػػػػى جميػػػػع أتوزيػػػ -6
 كما يمي:  جزأيف إلى االستبانة

 6ويتكوف مف  "بالبيانات الشخصية والوظيفية"معمومات تتعمؽ  : يتكوف مفلوالجزء األ  .أ 
 .فقرات
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الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد " تناوؿيالجزء الثاني:  .ب 
 كما يمي: محاورخمسة  إلىوتـ تقسيمو  "الغذائية

رقابي شامل وفعال عمى الواردات من المواد الغذائية في وزارة ل: وجود نظام والمحور األ  .1
 فقرات.  7ويتكوف مف  االقتصاد الوطني في قطاع غزة

وجود وعي كافي لدى المستيمك الفمسطيني بطبيعة المواد الغذائية وفائدتيا المجال الثاني:  .2
 .فقرات  7ويتكوف مف  وأضرارىا

 فويتكو الكامل لممنتج الوطني والتشجيع المحور الثالث: وجود نظام رقابي  يكفل الدعم  .3
 فقرات. 10مف 

بالخبرات والمعدات والتمويل  المزودةىد لممواصفات والمقاييس االمحور الرابع: وجود مع .4
 فقرات .  10ويتكوف مف  األساسي في المراقبة والتحقق ورفع الجودة االالزم لمقيام بدورى

توجد سيطرة عمى المعابر التجارية مما يتي   التشدد في إدخال بعض  المجال الخامس: .5
السمع التي ليا بديل وطني، ليس بالمنع قطعًيا بل التشدد في المواصفات واإلجراءات 

 فقرات.  9ويتكوف مف  الصحية

 بشدة موافؽ" تعني 5إجابات حيث الدرجة " 5وقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة  مكونة مف 
 (.6.4كما ىو موضح بجدوؿ رقـ ) بشدة موافؽ غير" تعني 1والدرجة "

 (6.4) جدول رقم
 مقياس اإلجابات

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة درجة الموافقة

 1 2 3 4 5 اندرجخ

 

 :ثبات االستبيان وصدقو: خامساً 
(، كما 429: 1995)العساؼ،  "ت لقياسوتقيس ما أعدّ التأكد مف أنيا سوؼ "صدؽ االستبانة يعني 

يقصد بالصدؽ " شموؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، 
ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا")عبيدات 

 أداة الدراسة كما يمي: (، وقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ179 :2001 ،وآخروف

 تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف صدق فقرات االستبيان :. 

 :الصدؽ الظاىري لؤلداة ) صدؽ المحكميف( (2
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( 14ليػة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف تألفػت مػف )و قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة فػي صػورتيا األ
فػػػػي كميػػػػة التجػػػػارة  بالجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية  وجامعػػػػة األزىػػػػر  ،مػػػػف أعضػػػػاء الييئػػػػة التدريسػػػػية عضػػػػو

( أسػماء المحكمػيف الػذيف 3متخصصيف فػي المحاسػبة واإلدارة  واإلحصػاء. ويوضػح الممحػؽ رقػـ )ال
إبػداء آرائيػـ فػي مػدى مبلئمػة . وقد طمب الباحػث مػف المحكمػيف قاموا مشكوريف بتحكيـ أداة الدراسة

مدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسػبة كػؿ عبػارة لممحػور العبارات لقياس ما وضعت ألجمو، و 
 ،متغيػرات الدراسػة األساسػية محػاورومػدى كفايػة العبػارات لتغطيػة كػؿ محػور مػف  الذي ينتمػي إليػو.
إضػػػافة  أوحػػػذفيا،  أواقتػػػراح مػػػا يرونػػػو ضػػػروريا مػػػف تعػػػديؿ صػػػياغة العبػػػارات  إلػػػىىػػػذا باإلضػػػافة 

ليػػػػة ) الخصػػػػائص و إبػػػػداء آرائيػػػػـ فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالبيانػػػػات األعبػػػػارات جديػػػػدة ألداة الدراسػػػػة، وكػػػػذلؾ 
جانب مقياس ليكػارت المسػتخدـ فػي االسػتبانة.  إلىالمطموبة مف  المبحوثيف(،  ةالشخصية والوظيفي

وتركػػزت توجييػػات المحكمػػيف عمػػى انتقػػاد طػػوؿ االسػػتبانة حيػػث كانػػت تحتػػوي عمػػى بعػػض العبػػارات 
 محػػػاوربضػػػرورة تقمػػيص بعػػض العبػػػارات مػػف بعػػض ال المتكػػررة، كمػػا أف بعػػػض المحكمػػيف نصػػحوا

ضافة بعض العبارات   أخرى. محاور إلىوا 

المبلحظػػات والتوجييػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػوف قػػاـ الباحػػث بػػإجراء التعػػديبلت التػػي  إلػػى وباالسػػتناد
 إضافة البعض اآلخر منيا.  أو، حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات وحذؼ المحكميفاتفؽ عميا معظـ 

 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة -2
  25تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػػرات االسػػتبياف عمػػى عينػػة الدراسػػة االسػػتطبلعية البػػالغ حجميػػا 
ىػػػو مفػػػردة، وذلػػػؾ بحسػػػاب معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة والدرجػػػة الكميػػػة لمجػػػزء التابعػػػة لػػػو كمػػػا 

 . 1موضح في ممحؽ 

نظام رقابي شامل وفعال عمى الواردات من المواد  وجود:  لوأل الصدق الداخمي لفقرات المحور ا
 .الغذائية في وزارة االقتصاد الوطني في قطاع غزة

ؿ والمعدؿ و ( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور األ1)ممحؽ  – (1جدوؿ رقـ )
أف  حيث (،0.05مستوى داللة )الكمي لفقراتو،  والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند 

 تساويالجدولية والتي  rكبر مف قيمة المحسوبة أ rوقيمة  0.05قؿ مف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أ
 .ؿ صادقة لما وضعت لقياسوو ،  وبذلؾ تعتبر فقرات المحور األ0.396
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بطبيعة المواد وعي كافي لدى المستيمك الفمسطيني الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني: وجود 
 .الغذائية وفائدتيا وأضرارىا

( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور الثاني والمعدؿ 1ممحؽ - 2جدوؿ رقـ )
ف (،حيث أ 0.05الكمي لفقراتو ،  والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

 تساويالجدولية والتي  rكبر مف قيمة المحسوبة أ rوقيمة  0.05قؿ مف رة أالقيمة االحتمالية لكؿ فق
 ،  وبذلؾ تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسو0.396

 نظام رقابي  يكفل الدعم الكامل لممنتج الوطنيوجود : الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث

يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور الثالث )والمعدؿ  (1ممحؽ - 3)جدوؿ رقـ 
إف  حيث (،0.05الكمي لفقراتو، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

 تساويالجدولية والتي  rكبر مف قيمة المحسوبة أ rوقيمة  0.05قؿ مف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أ
 .وبذلؾ تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسو ، 0.396

معيد لممواصفات والمقاييس مزود بالخبرات والمعدات وجود الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع: 
 والتمويل الالزم لمقيام بدوره األساسي في المراقبة والتحقق ورفع الجودة.

يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور الرابع والمعدؿ   (1ممحؽ - 4)جدوؿ رقـ 
إف  (،حيث 0.05الكمي لفقراتو ،  والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

 تساويالجدولية والتي  rكبر مف قيمة المحسوبة أ rوقيمة  0.05قؿ مف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أ
 ،  وبذلؾ تعتبر فقرات المحور الرابع صادقة لما وضعت لقياسو0.396

سيطرة عمى المعابر التجارية مما يتي   التشدد في الصدق الداخمي لفقرات المحور الخامس: وجود 
إدخال بعض السمع التي ليا بديل وطني، ليس بالمنع قطعًيا بل التشدد في المواصفات واإلجراءات 

 الصحية
  الخامسيبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور   (1ممحؽ - 5)جدوؿ رقـ 

والمعدؿ الكمي لفقراتو ،  والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 rالمحسوبة اكبر مف قيمة  rوقيمة  0.05ف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف (،حيث أ0.05)

 صادقة لما وضعت لقياسو الخامس،  وبذلؾ تعتبر فقرات المحور 0.396 اويتسالجدولية والتي 
 الدراسة محاورصدق االتساق البنائي ل: 

الدراسػػة مػػع  محػػاوريبػػيف معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف معػػدؿ كػػؿ محػػور مػػف  (1ممحػػؽ - 6)جػػدوؿ رقػػـ 
المعػػدؿ الكمػػي لفقػػرات االسػػتبانة والػػذي يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة 
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 rكبػػر مػػف قيمػػة المحسػػوبة أ rوقيمػػة  0.05قػػؿ مػػف حتماليػػة لكػػؿ فقػػرة أف القيمػػة اال، حيػػث أ 0.05
 .0.396 تساويالجدولية والتي 

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

لػو تكػرر تطبيقيػا عمػى  حتػى ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريباً أما 
(. وقػػد أجػػرى الباحػػث خطػػوات الثبػػات عمػػػى 430: 1995قػػات )العسػػاؼ، أو األشػػخاص ذاتيػػـ فػػي 

 ."معامؿ ألفا كرونباخ"و "التجزئة النصفية" :ىما طريقة فالعينة االستطبلعية نفسيا بطريقتي

: تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف Split-Half Coefficientطريقااة التجزئااة النصاافية  -2
معػػدؿ األسػػئمة الفرديػػة الرتبػػة ومعػػدؿ األسػػئمة الزوجيػػة  الرتبػػة لكػػؿ بعػػد وقػػد  تػػـ تصػػحيح معػػامبلت 

-Spearmanف لمتصػػػػػػػػػػػػػػػحيح )و ااالرتبػػػػػػػػػػػػػػػاط  باسػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ معامػػػػػػػػػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػػػػػػػػػاط سػػػػػػػػػػػػػػػبيرماف  بػػػػػػػػػػػػػػػر 

BrownCoefficient المعادلة  التالية: ( حسب 

معامؿ الثبات =   
1

2

ر

يبيف أف ىناؾ  (1ممحؽ - 7)حيث ر معامؿ االرتباط وقد بيف جدوؿ رقـ ر

بكؿ ُيقدـ عمى استخداـ االستبانة الباحث  سبيا لفقرات االستبياف مما يجعؿمعامؿ ثبات كبير ن
 .طمأنينة

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -1

استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبيف 
أف معامبلت الثبات مرتفعة مما يجعؿ الباحث مطمئنًا الستخداـ  (1ممحؽ - 8)جدوؿ رقـ 
 االستبانة.

 المعالجات اإلحصائية:سادسًا: 
التػػي تػػـ تجميعيػػا، فقػػد تػػـ اسػػتخداـ العديػػد مػػف األسػػاليب لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة وتحميػػؿ البيانػػات 

 Statistical Package forاإلحصػائية المناسػبة باسػتخداـ الحػـز اإلحصػائية لمعمػوـ االجتماعيػة

Social Science ( SPSS) ،  وفيما يمػي مجموعػة مػف األسػاليب اإلحصػائية المسػتخدمة فػي تحميػؿ
 البيانات:

دخػػاؿ البيانػػات   .1 غياار موافااق  1الحاسػػب اآللػػي، حسػػب مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي ) لػػىإتػػـ ترميػػز وا 

(، ولتحديػػػد طػػػوؿ فتػػػرة مقيػػػاس ليكػػػرت موافاااق بشااادة 5،  موافاااق 4،  محاياااد 3،  غيااار موافاااق 2،  بشااادة
(، ثػػـ 4=1-5) الدراسػػة، تػػـ حسػػاب المػػدى محػػاورالخماسػػي )الحػػدود الػػدنيا والعميػػا( المسػػتخدـ فػػي 
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( ، بعػد ذلػؾ 0.8=4/5الخمسػة لمحصػوؿ عمػى طػوؿ الفقػرة أي )تقسيمو عمى عدد فترات المقيػاس 
قؿ قيمة في المقياس  )وىي الواحد الصحيح( وذلؾ لتحديد الحد األعمػى أ إلىتـ إضافة ىذه القيمة 

 ( يوضح أطواؿ الفترات كما يمي:7.4لى وىكذا  وجدوؿ رقـ )و لمفترة األ
 : يوض  أطوال الفترات(7.4) جدول رقم

 5.0-4.10 4.10-3.40 3.40-1.60 1.60-2.80 2.80-2 الفترة

 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ غير موافؽ بشدة درجة الموافقة

 5 4 3 2 1 الوزف

والنسػػب المئويػة لمتعػػرؼ عمػى الصػػفات الشخصػية لمفػػردات الدراسػة وتحديػػد  تتػـ حسػػاب التكػرارا .1
 التي تتضمنيا أداة الدراسة ةالرئيسي محاوراستجابات أفرادىا تجاه عبارات ال

انخفػاض اسػتجابات أفػراد الدراسػة عػف  أووذلػؾ لمعرفػة مػدى ارتفػاع   Meanالمتوسط الحسابي  .3
العبػارات حسػب كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مػع العمػـ بأنػو يفيػد فػي ترتيػب 

 (.89: 1996كشؾ، أعمى متوسط حسابي )

لمتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى انحػػػراؼ   (Standard Deviation)تػػػـ اسػػػتخداـ االنحػػػراؼ المعيػػػاري   .4
 محػػػاوراسػػػتجابات أفػػػراد الدراسػػػة لكػػػؿ عبػػػارة مػػػف عبػػػارات متغيػػػرات الدراسػػػة ولكػػػؿ محػػػور مػػػف ال

الرئيسية عف متوسطيا الحسابي، ويبلحظ أف االنحػراؼ المعيػاري يوضػح التشػتت فػي اسػتجابات 
الرئيسػية، فكممػا اقتربػت  محػاورجانب ال إلىأفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة 

قيمتػػو مػػف الصػػفر كممػػا تركػػزت االسػػتجابات وانخفػػض تشػػتتيا بػػيف المقيػػاس ) إذا كػػاف االنحػػراؼ 
 ني عدـ تركز االستجابات وتشتتيا(.معياري واحد صحيحا فأعمى فيعال

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .5

 ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات.معامؿ  .6

 .ف لمثباتو امعادلة سبيرماف بر  .7
 سػػػػػػػمرنوؼ لمعرفػػػػػػػة نػػػػػػػوع البيانػػػػػػػات ىػػػػػػػؿ تتبػػػػػػػع التوزيػػػػػػػع الطبيعػػػػػػػي أـ ال -اختبػػػػػػػار كولػػػػػػػومجروؼ .8

(- Sample K-S2 ). 

لمعرفػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػط الفقػػػرة  One sample T testلمتوسػػػط عينػػػة واحػػػدة   tاختبػػػار  .9
 ." 3والمتوسط الحيادي "

 .متوسطي عينتيف مستقمتيف Vلمفروؽ بيف tاختبار  .20

 .تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثبلث متوسطات فأكثر .22

 



64 
 

 ممخص الفصل الرابع

 
 استخدـ وقد ،والتحميؿ الدراسة في المستخدمة العممية المنيجية استعراض تـ الفصؿ ىذا في

الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني  وتقييـ وصؼ لةاو لمح التحميمي الوصفي المنيج الباحث
وقد  ،وتـ توزيع أداة الدراسة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة عمى الواردات من المواد الغذائية

 تصميـ تـ حيث غزة، قطاعمف موظفي وزارة االقتصاد الوطني في  استبانة 82تـ استرداد 
 تـ حتى المحكميف مف عدد عمى االستبانة عرض تـ ثـ ،األولية البيانات لجمع ستبانةا

 .لبلستعماؿ صالحة وأنيا االستبانة صدؽ مف التأكد تـ ذلؾ بعد اعتمادىا،

 في باستخداميا قاـ التي اإلحصائية االختبارات أنواع إلى باإلشارة الباحث قاـ الفصؿ نياية في
 .البحث فرضيات فحص
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  الفصل اخلامسالفصل اخلامس
  نتائج الدراسة امليدانية وتفسريهانتائج الدراسة امليدانية وتفسريها

 
 .اختبار التوزيع الطبيعي 

  فقرات الدراسة وفرضياتياتحميل. 
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 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف) التوزيع الطبيعي ختبارا

سػػػمرنوؼ  لمعرفػػػة ىػػػؿ البيانػػػات تتبػػػع التوزيػػػع الطبيعػػػي أـ ال وىػػػو  -سػػػنعرض اختبػػػار كػػػولمجروؼ
تشػػػترط أف يكػػػوف  المعمميػػػةف معظػػػـ االختبػػػارات ؛ ألاختبػػػار  ضػػػروري فػػػي حالػػػة اختبػػػار الفرضػػػيات
لكػؿ  ( نتػائج االختبػار حيػث أف القيمػة االحتماليػة1.5توزيع البيانات طبيعيػا. ويوضػح الجػدوؿ رقػـ )

( وىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبػع التوزيػع الطبيعػي ويجػب sig.05.0) 0.05كبر مف محور أ
 .المعمميةاستخداـ االختبارات 

 (2.5جدول رقم )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-2اختبار التوزيع الطبيعي)

عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات

قيمة 
Z 

القيمة 
 االحتمالية

وجود نظاـ رقابي شامؿ وفعاؿ عمى الواردات مف المواد  لواأل 
 الغذائية في وزارة االقتصاد الوطني في قطاع غزة

7 1.058 0.213 

وجود وعي كافي لدى المستيمؾ الفمسطيني بطبيعة المواد  الثاني
 الغذائية وفائدتيا وأضرارىا

7 0.898 0.396 

 0.151 1.136 10 لممنتج الوطنيوجود نظاـ رقابي  يكفؿ الدعـ الكامؿ  الثالث

وجود معيد لممواصفات والمقاييس مزود بالخبرات والمعدات  الرابع
والتمويؿ البلـز لمقياـ بدوره األساسي في المراقبة والتحقؽ ورفع 

 الجودة
10 1.050 0.220 

سيطرة عمى المعابر التجارية مما يتيح  التشدد في إدخاؿ  الخامس
بديؿ وطني، ليس بالمنع قطعًيا بؿ بعض السمع التي ليا 

 التشدد في المواصفات واإلجراءات الصحية
9 1.041 0.229 

 0.532 0.808 43 جميع الفقرات  
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 :تحميل فقرات الدراسة
( لتحميػؿ فقػرات االسػتبانة ، وتكػوف One Sample T testلمعينػة الواحػدة )  Tتػـ اسػتخداـ اختبػار 

كبػػر مػػف المحسػػوبة أ tبمعنػػى أف أفػػراد العينػػة يوافقػػوف عمػػى محتواىػػا إذا كانػػت قيمػػة   إيجابيػػةالفقػػرة 
كبػر مػف والػوزف النسػبي أ 0.05قؿ مػف أ القيمة االحتمالية أو) 1.99 تساويالجدولية  والتي  tقيمة 

 t% (، وتكػػوف الفقػػرة سػػمبية بمعنػػى أف أفػػراد العينػػة ال يوافقػػوف عمػػى محتواىػػا إذا كانػػت قيمػػة   60
 0.05قػػؿ مػػف القيمػػة االحتماليػػة أ أو)1.99- تسػػاويالجدوليػػة والتػػي  tالمحسػػوبة أصػػغر مػػف قيمػػة 

ايػػدة إذا كػاف مسػػتوى الداللػػة ليػػا % (، وتكػػوف آراء العينػػة فػي الفقػػرة مح 60قػػؿ مػف والػوزف النسػػبي أ
 .0.05كبر مف أ

الغذائية في وزارة يوجد نظام رقابي شامل وفعال عمى الواردات من المواد  لى:و الفرضية األ 
 05.0عند مستوى داللة  االقتصاد الوطني في قطاع غزة

( والذي يبيف آراء أفراد عينة 2.5لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
مواد الغذائية وجود نظام رقابي شامل وفعال عمى الواردات من الؿ )و الدراسة في فقرات المحور األ

 ( مرتبة تنازليا حسب الوزف النسبي كما يمي:في وزارة االقتصاد الوطني في قطاع غزة

"  0.000"   تسػػاوي"  والقيمػػة االحتماليػػة %80.49" بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "   3فػػي الفقػػرة  رقػػـ " .2
يشػػػتمؿ النظػػػاـ الرقػػػابي المتبػػػع فػػػي وزارة االقتصػػػاد ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف "    0.05وىػػػي أقػػػؿ مػػػف 

 " . شروط لبلصقات التعريؼ بالمنتج يشتمؿ عمىالوطني 

"  0.000"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة 78.29"  بمػغ الػوزف النسػبي   "   6في الفقرة  رقػـ " .1
المػػوارد الغذائيػػة رقابػػة بوزارة االقتصػػاد الػػوطني تقػػـو ممػػا يػػدؿ عمػػى أف "  0.05وىػػي أقػػؿ مػػف 

 " . في األسواؽ وتداوليا اونقمي اأثناء تخزيني المستوردة

"  0.000"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة 76.34"  بمػغ الػوزف النسػبي   "   2في الفقرة  رقػـ " .3
توجػد مواصػفات خاصػة لمتعبئػة والتغميػؼ فػي النظػاـ "    ومما يدؿ عمى أنػ 0.05وىي أقؿ مف 
 " . عمى المواد الغذائية المستوردةالرقابي المتبع 

"  0.000"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة 76.10"  بمغ الوزف النسبي   "   1في الفقرة  رقـ " .4
النظػػاـ الرقػػابي فػػي وزارة االقتصػػاد الػػوطني يشػػتمؿ ممػػا يػػدؿ عمػػى أف "    0.05وىػػي أقػػؿ مػػف 

 " . عمى شروط خاصة بالصحة والسبلمة

"  0.000"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة 71.93"  بمػغ الػوزف النسػبي   "   4في الفقرة  رقػـ " .5
خاصػػة  وزارة االقتصػػاد الػػوطني قػػد وضػػعت معػػاييرممػػا يػػدؿ عمػػى أف "   0.05وىػػي أقػػؿ مػػف 

 " . بالشروط البيئية لممواد الغذائية المستوردة
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"  0.000"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة 70.73"  بمػغ الػوزف النسػبي   "   7في الفقرة  رقػـ " .6
إدخػاؿ التحسػينات تعمؿ وزارة االقتصاد الوطني عمى مما يدؿ عمى أف "    0.05وىي أقؿ مف 

 " . لمعايير الرقابة عمى الواردات مف الموارد الغذائية باستمرار وتوفير اإلشراؼ العاـ

"  0.000"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة 66.10"  بمػغ الػوزف النسػبي   "   5في الفقرة  رقػـ " .7
 المستمزمات عمى توفير تعمؿ وزارة االقتصاد الوطنيمما يدؿ عمى أف "    0.05وىي أقؿ مف 

 الداخمية الجودة مستوى العمؿ، والمحافظة عمى إلتقاف الضرورية والمّعدات والحاسوبية المكتبية
 " ..المؤسسات في

، و الوزن 3.71  تساويل  والحسابي لجميع فقرات المحور األ وبصفة عامة يتبين أن المتوسط 
المحسوبة  t% " وقيمة 60كبر  من  الوزن النسبي المحايد "% وىي أ  74.43يساويالنسبي  
 تساويو والقيمة االحتمالية  2.99 تساويالجدولية والتي  tكبر من قيمة ي أوى 9.079 تساوي
وجود نظام رقابي شامل وفعال عمى الواردات من مما يدل عمى  0.05قل  من وىي أ 0.000

 .05.0عند مستوى داللة  المواد الغذائية في وزارة االقتصاد الوطني في قطاع غزة

وزارة االقتصاد الوطني لدييا نظاـ رقابي "أف وىب لى و ويرى الباحث مف خبلؿ تحميؿ الفرضية األ
 ."المواد الغذائية في قطاع غزةشامؿ وفعاؿ عمى الواردات مف 

ىاـ وفعاؿ في الرقابة عمى  ويعزو الباحث ىذه النتيجة لما لوزارة االقتصاد الوطني مف دورٍ 
الواردات مف المواد الغذائية، واشتماؿ نظاـ الوزارة الرقابي عمى الشروط الخاصة بالصحة والسبلمة 

واد الغذائية المستوردة، وكذلؾ قياـ الوزارة وعمى شروط التعريؼ بالمنتج وعمى الشروط البيئية لمم
 في األسواؽ. وتداوليا اونقمي اأثناء تخزيني بالرقابة عمى الموارد الغذائية المستوردة

 إلى( التي توصمت 2010، اإلنسافمع دراسة )مركز الميزاف لحقوؽ  جزئيا وتختمؼ ىذه النتيجة
مف األنفاؽ، واالكتفاء بالقياـ في ذلؾ عند وصوليا  عدـ المراقبة المباشرة لممنتجات الغذائية القادمة

غياب التنسيؽ الكافي بيف الجيات المعنية في الرقابة عمى سبلمة وجودة األغذية، والذي ، و األسواؽ
 ،حيث أف الدور األقوى لموزارة ىو الرقابة عمى المعابر بدوره يشكؿ عائقًا أماـ فاعمية األداة الرقابية

وقد يكوف اختبلؽ فرضية  ،ؽ فيجب تطوير النظاـ الرقابي لمبضائع القادمة خبللياأما بالنسبة لؤلنفا
الذي تـ  1021و  1020الفرؽ في الزماف بيف عامي  مع نتيجة دراسة مركز الميزاف ىو الدراسة

 .في ىذه الفترة تطوير عمؿ الوزارة 
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 (1.5جدول رقم )
شامل وفعال عمى الواردات من المواد الغذائية في ل: وجود نظام رقابي وتحميل الفقرات المحور األ 

 وزارة االقتصاد الوطني في قطاع غزة

 الفقرة مسمسل

ابي
حس

ط ال
وس
لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t
 

لية
تما
الح
ة ا
قيم
ال

 

2 
يشػػتمؿ النظػػاـ الرقػػابي المتبػػع فػػي وزارة االقتصػػاد 
 الوطني عمى شروط خاصة بالصحة والسبلمة.

3.80 1.012 76.10 7.205 0.000 

1 
توجػػػػد مواصػػػػفات خاصػػػػة لمتعبئػػػػة والتغميػػػػؼ فػػػػي 
النظػػػػػػاـ الرقػػػػػػابي المتبػػػػػػع عمػػػػػػى المػػػػػػواد الغذائيػػػػػػة 

 المستوردة.
3.82 0.970 76.34 7.626 0.000 

3 
يشتمؿ النظاـ الرقابي المتبع في وزارة االقتصاد 
الوطني عمى وجود شروط لبلصقات التعريؼ 

 بالمنتج.
4.02 1.054 80.49 8.803 0.000 

4 
تضع وزارة االقتصاد الوطني معايير خاصة 

 بالشروط البيئية لممواد الغذائية المستوردة.
3.65 1.047 72.93 5.592 0.000 

5 

 تعمػػػػؿ وزارة االقتصػػػػاد الػػػػوطني عمػػػػى تػػػػوفير
 والمّعػػدات والحاسػػوبية المكتبيػػة المسػػتمزمات
 مستوى العمؿ، والمحافظة عمى إلتقاف الضرورية
 .المؤسسات في الداخمية الجودة

3.30 1.130 66.10 2.444 0.017 

6 
الموارد رقابة تقـو وزارة االقتصاد الوطني ب

 وتداوليا اونقمي اأثناء تخزيني الغذائية المستوردة
 في األسواؽ.

3.91 0.905 78.29 9.148 0.000 

7 

إدخػػػػػػػاؿ تعمػػػػػػػؿ وزارة االقتصػػػػػػػاد الػػػػػػػوطني عمػػػػػػػى 
 وتػػػػػػوفير اإلشػػػػػػراؼ العػػػػػػاـالتحسػػػػػػينات باسػػػػػػتمرار 

لمعػػػػػػايير الرقابػػػػػػة عمػػػػػػى الػػػػػػواردات مػػػػػػف المػػػػػػوارد 
 الغذائية.

3.54 1.045 70.73 4.651 0.000 

 0.000 9.079 74.43 0.719 3.72 جميع الفقرات 

 1.99 تساوي" 81ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 الفمسطيني بطبيعة المواد الغذائية وفائدتيا وأضرارىايوجد وعي كافي لدى المستيمك : الفرضية الثانية
 .05.0عند مستوى داللة 

( والذي يبيف آراء أفراد عينة 3.5لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
طبيعة المواد وعي كافي لدى المستيمك الفمسطيني بوجود )المحور الثاني الدراسة في فقرات 

 ( مرتبة تنازليا حسب الوزف النسبي كما يمي:الغذائية وفائدتيا وأضرارىا

"  وىػي 0.002" تساوي%"  والقيمة االحتمالية 67.80"النسبي بمغ الوزف  "   4في الفقرة  رقـ " .2
 " . توجد سياسات ناجحة لدعـ المنتجات غير المستوردة"  ومما يدؿ عمى أن 0.05أقؿ مف 

"  0.023"   تسػػاوي%"  والقيمػػة االحتماليػػة 66.59"بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "   5الفقػػرة  رقػػـ "فػػي  .1
المسػتيمؾ لديػو الػوعي الكػافي بػالفروؽ فػي الجػودة بػيف مما يػدؿ عمػى أف "  0.05وىي أقؿ مف 

 " . المنتج المحمي والمنتج المستورد

"  0.025"   تسػػاوي والقيمػػة االحتماليػػة%"  65.12النسػػبي  "بمػػغ الػػوزف  "   7فػػي الفقػػرة  رقػػـ " .3
 والتػػي الواضػػحة المعمومػػات التتػػوافر لديػػو لمسػػتيمؾ اممػػا يػػدؿ عمػػى أف " 0.05وىػػي أقػػؿ مػػف 

تستعصػػي عمػػى الفيػػـ، عػػف طريػػؽ وضػػع بطاقػػات البيانػػات التوضػػيحية عمػػى العبػػوات الغذائيػػة 
 " . وغير ذلؾ مف الطرؽ المبلئمة

"  وىػي 0.208" تسػاوي %"  والقيمة االحتماليػة57.07النسبي  "بمغ الوزف "  1في الفقرة  رقـ " .4
لديػو الػوعي الكػافي بطبيعػة المػواد  ليس المستيمؾ الفمسطينيمما يدؿ عمى أف " 0.05مف  كبرأ

 " . الغذائية وفوائدىا وأضرارىا

"  وىي 0.078"   تساوياالحتمالية  %"  والقيمة55.85النسبي "بمغ الوزف  " 3في الفقرة  رقـ " .5
يوجػػد أداء رقػػابي عمػػى المنتجػػات المسػػتوردة يخمػػؽ اتجػػاه " وممػػا يػػدؿ عمػػى أنػػ 0.05مػػف  كبػػرأ

 ".سمبي لدى المستيمؾ ووالؤه ليذه المنتجات

"  وىػي 0.061" تساوي%"  والقيمة االحتمالية 55.37"النسبي بمغ الوزف  "   6في الفقرة  رقـ " .6
لديػػو الػػوعي الكػػافي بالسػػمع المسػػتوردة الحاصػػمة المسػػتيمؾ ممػػا يػػدؿ عمػػى أف " 0.05مػػف  كبػػرأ

 " . عمى شيادات الجودة العالمية

"  0.000"   تسػػاوياالحتماليػػة  %"  والقيمػػة49.76النسػػبي  "بمػػغ الػػوزف  "   2فػػي الفقػػرة  رقػػـ " .7
إعبلنيػػػة تعمػػػؿ عمػػػى توعيػػػة  حمػػػبلتٌ ىنػػػاؾ يوجػػػد "    وممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػ 0.05وىػػػي أقػػػؿ مػػػف 

 " . سواؽ المحميةالسمع المستوردة الموجودة في األ المستيمؾ بطبيعة

 
 



71 
 

، و الوزن 1.98 تساويوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني  
المحسوبة   tوقيمة  ،% "60قل من  الوزن النسبي المحايد " % وىي أ59.65  يساويالنسبي  
والقيمة االحتمالية   2.99 تساويالجدولية والتي  tقل  من قيمة وىي أ 0.142 تساويالمطمقة 
وعي بصورة متوسطة لدى المستيمك مما يدل عمى  وجود ، 0.05كبر من وىي أ 0.820تساوي

.عند مستوى 05.0عند مستوى داللة  الفمسطيني بطبيعة المواد الغذائية وفائدتيا وأضرارىا
 .05.0داللة 

لديػو وعػي بدرجػة متوسػطة  المستيمؾ الفمسػطيني"ويرى الباحث مف خبلؿ تحميؿ الفرضية الثانية أف 
ويعػػػػزو الباحػػػػث ىػػػػذه النتيجػػػػة لعػػػػدـ وعػػػػي المسػػػػتيمؾ  ."بطبيعػػػػة المػػػػواد الغذائيػػػػة وفوائػػػػدىا وأضػػػػرارىا

بالسػػمع  الفمسػػطيني بالشػػكؿ الكػػافي بطبيعػػة المػػواد الغذائيػػة وفوائػػدىا وأضػػرارىا، ولعػػدـ وعيػػو الكػػافي
 المستوردة الحاصمة عمى شيادات الجودة العالمية.

عػدـ وعػي  إلػى( التػي توصػمت 2010، اإلنسػافوتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )مركز الميزاف لحقوؽ 
 المستيمكيف الكافي بكيفية التعرؼ عمى سبلمة وجودة السمع الغذائية.

 (3.5جدول رقم )
كافي لدى المستيمك الفمسطيني بطبيعة المواد الغذائية تحميل الفقرات المحور الثاني: وجود وعي 

 وفائدتيا وأضرارىا
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المسػػتيمؾ الفمسػػػطيني لديػػو الػػػوعي الكػػػافي  1
 بطبيعة المواد الغذائية وفوائدىا وأضرارىا.

2.85 1.044 57.07 -1.270 0.208 

2 
يوجػػد حمػػبلت إعبلنيػػة تعمػػؿ عمػػى توعيػػة 
المسػػػػػػػػػتيمؾ بطبيعػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػمع المسػػػػػػػػػتوردة 

 المحمية. األسواؽالموجودة في 
2.49 0.933 49.76 -4.972 0.000 

3 
يوجػػػػػػػػػػػد أداء رقػػػػػػػػػػػابي عمػػػػػػػػػػػى المنتجػػػػػػػػػػػات 
المسػػػػػػػػتوردة يخمػػػػػػػػؽ اتجػػػػػػػػاه سػػػػػػػػمبي لػػػػػػػػدى 

 المستيمؾ ووالؤه ليذه المنتجات.
2.79 1.051 55.85 -1.786 0.078 

توجػػػػد سياسػػػػػات ناجحػػػػػة لػػػػػدعـ المنتجػػػػػات  4
 غير المستوردة.

3.39 1.119 67.80 3.157 0.002 
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بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t
 

لية
تما
الح
ة ا
قيم
ال

 

5 
المستيمؾ لديو الػوعي الكػافي بػالفروؽ فػي 
الجػػػػػػػودة بػػػػػػػيف المنػػػػػػػتج المحمػػػػػػػي والمنػػػػػػػتج 

 المستورد.
3.33 1.287 66.59 2.317 0.023 

6 
المسػػػػػػتيمؾ لديػػػػػػو الػػػػػػوعي الكػػػػػػافي بالسػػػػػػمع 

شػيادات الجػػودة المسػتوردة الحاصػمة عمػػى 
 العالمية.

2.77 1.103 55.37 -1.902 0.061 

7 

معمومػػػػػػػػػػػات اللمسػػػػػػػػػػػتيمؾ لػػػػػػػػػػػدى اتتػػػػػػػػػػوافر 
تستعصػػي عمػػى الفيػػـ،  والتػػي الواضػػحة ال

عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ وضػػػػػػػع بطاقػػػػػػػات البيانػػػػػػػات 
التوضػػػيحية عمػػػى العبػػػوات الغذائيػػػة وغيػػػر 

 .ذلؾ مف الطرؽ المبلئمة

3.26 1.016 65.12 2.282 0.025 

 0.810 0.241- 59.65 0.656 2.98 جميع الفقرات 

 1.99 تساوي" 81ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 .05.0عند مستوى داللة  يوجد نظام رقابي  يكفل الدعم الكامل لممنتج الوطنيالفرضية الثالثة: 

( والذي يبيف آراء أفراد عينة 4.5لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
( مرتبة وجود نظام رقابي  يكفل الدعم الكامل لممنتج الوطنيالدراسة في فقرات المحور الثالث )
 تنازليا حسب الوزف النسبي كما يمي:

"  0.000" تسػػػاوياالحتماليػػػة %"  والقيمػػػة 09.37"بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي   "  2فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ "  .2
 قطػاع تقـو بالتخطيط لتطوير وزارة االقتصاد الوطنيمما يدؿ عمى أف "    0.05وىي أقؿ مف 
 ".الواردات وخفض مستوى الوطنية، لممنتجات دعـ سياسات إتباع مف خبلؿ الغذائية الصناعات

"  0.000"   تسػػاوي%"  والقيمػػة االحتماليػػة 72.20"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "  9فػػي الفقػػرة  رقػػـ "  .1
وزارة االقتصػػاد الػػوطني تتبػػع سياسػػة تسػػييمية فػػي مػػنح ممػػا يػػدؿ عمػػى أف "  0.05وىػػي أقػػؿ مػػف 

 " . التراخيص أماـ المشروعات الصناعية المحمية
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"  0.000"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة  09.37"  بمغ الوزف النسبي   "  6في الفقرة  رقـ "  .3
ضػػػػعؼ التنسػػػػيؽ بػػػػيف وزارات السػػػػمطة المعنيػػػػة بالشػػػػأف ا يػػػػدؿ عمػػػػى "ممػػػػ 0.05وىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف 

 " . االقتصادي يشكؿ سببًا في عدـ قدرتيا عمى دعـ المنتج الوطني دعمًا كامبلً 

"  0.000"   تسػػاوي%"  والقيمػػة االحتماليػػة 70.98"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "  7فػػي الفقػػرة  رقػػـ "  .4
تبػػاع سياسػػة اقتصػػادية وزارة االقتصػػاد الػػوطني تقػػـو باممػػا يػػدؿ عمػػى أف " 0.05وىػػي أقػػؿ مػػف 

 " . موحدة وذلؾ لدعـ المنتج الوطني

"  0.000"   تسػػاوي%"  والقيمػػة االحتماليػػة 70.73"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "  1فػػي الفقػػرة  رقػػـ "  .5
تػدعـ حمايػة  وزارة االقتصػاد الػوطني تضػع  سياسػاتممػا يػدؿ عمػى أف "    0.05وىي أقؿ مػف 

 " . المنتج الوطني دعمًا كامبلً 

"  0.000"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة  70.73"  بمػغ الػوزف النسػبي   "  5في الفقرة  رقـ "  .6
يػتـ األخػذ بعػيف االعتبػار بحيػث يكػوف ىنػاؾ تطػابؽ ممػا يػدؿ عمػى أنػو "    0.05وىي أقػؿ مػف 

 " . التنافسية لممنتج الوطني عند االستيرادفي المواصفات مف أجؿ الحفاظ عمى القدرة 

"  0.001"   تسػػاوي%"  والقيمػػة االحتماليػػة 67.80"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "  8فػػي الفقػػرة  رقػػـ "  .7
التسػػييبلت البلزمػػة فػػي مجػػاؿ تقػػدـ االقتصػػاد وزارة ممػػا يػػدؿ عمػػى أف "    0.05وىػػي أقػػؿ مػػف 

 . " االستثمار والتمويؿ في مجاؿ الصناعات المحمية

"  0.089"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة 64.88"  بمغ الوزف النسػبي   "  10في الفقرة  رقـ "  .8
االنفتػاح عمػى الخػارج وتعػريض المؤسسػات الوطنيػة ممػا يػدؿ عمػى أف "    0.05كبر مػف وىي أ

 بصورة متوسطة " . لدرجة حقيقية مف المنافسة يعمؿ عمى دعـ المنتج الوطني

"  0.089"   تسػػاوي%"  والقيمػػة االحتماليػػة 64.39"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "  3فػػي الفقػػرة  رقػػـ "  .9
 المستيمكيف رغبات إلشباع بصورة متوسطة توجد رقابةٌ مما يدؿ عمى أنو "    0.05كبر مف وىي أ
 ".لموارداتمعقولة تتوافؽ مع ميزانيتيـ كبديؿ  وأسعار عالية جودة محميًا ذات مصنعة غذائية بسمع

"   تسػػػػاوي%"  والقيمػػػػة االحتماليػػػػة  57.56" بمػػػػغ الػػػػوزف النسػػػػبي   "  4فػػػػي الفقػػػػرة  رقػػػػـ "  .20
يػػػتـ وضػػػع  حػػػدود دنيػػػا لسػػػعر االسػػػتيراد ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػو "    0.05كبػػػر مػػػف "  وىػػػي أ0.227

 بصورة متوسطة " . لمدخبلت اإلنتاج  المصنعة محمياً 

، و  3.43  تساوي  الثالثوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
 tوقيمة % "، 60كبر  من  الوزن النسبي المحايد " % وىي أ 68.52 يساويالوزن النسبي  

والقيمة ، 2.99 تساويالجدولية والتي  tكبر من قيمة وىي أ   6.806  تساويالمحسوبة 
وجود نظام رقابي  يكفل الدعم الكامل مما يدل عمى  0.05قل  من وىي أ 0.000 تساوياالحتمالية 

 .05.0عند مستوى داللة  لممنتج الوطني
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ويػرى الباحػػث مػف خػػبلؿ تحميػؿ الفرضػػية الثالثػة أف وزارة االقتصػػاد الػوطني لػػدييا نظػاـ رقػػابي يكفػػؿ 
 الدعـ الكامؿ لممنتج.

التي تػدعـ حمايػة المنػتج  تلقياـ وزارة االقتصاد الوطني بوضع السياسيا ويعزو الباحث ىذه النتيجة
دعػـ  سياسػات إتبػاع مػف خػبلؿ الغذائيػة الصػناعات قطػاع الػوطني، وكػذلؾ لقياميػا بػالتخطيط لتطػوير

زمػة الواردات، وقياـ وزارة االقتصػاد الػوطني بتقػدـ التسػييبلت البل وخفض مستوى الوطنية، المنتجات
 جػودة محميػًا ذات مصػنعة غذائيػة بسػمع شباعيا لرغبات المستيمكيفالصناعات المحمية، وا  في مجاؿ 

 وأسعار معقولة تتوافؽ مع ميزانيتيـ كبديؿ عف الواردات المستوردة. عالية

 االقتصػػاد وزارة دور ضػػعؼ إلػػى( والتػػي توصػػمت 2007وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة  )قفػػة، 
الفػارؽ  إلػىف نتيجة االخػتبلؼ ترجػع أويبدو  ،والمنتج الوطني المنتجيف دعـ في الفمسطيني الوطني

لحمايػة ودعػػـ  آليػاتالزمنػي بػيف الدراسػتيف ، حيػث قػد تكػوف الػوزارة خػبلؿ ىػذه الفتػرة قامػت بتطػوير 
 .المنتج الوطني

 (4.5جدول رقم )
 لوطنيتحميل الفقرات المحور الثالث: وجود نظام رقابي  يكفل الدعم الكامل لممنتج ا
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2 
وزارة االقتصػػػػاد الػػػػوطني تضػػػػع  سياسػػػػات تػػػػدعـ حمايػػػػة المنػػػػتج 

 الوطني دعمًا كامبًل.
3.54 0.996 70.73 4.877 0.000 

1 
 قطػػػاع بػػػالتخطيط لتطػػػوير تقػػػـو وزارة االقتصػػػاد الػػػوطني

 لممنتجػات دعػـ سياسػات تبػاعا مػف خػبلؿ الغذائيػة الصػناعات
 الواردات. وخفض مستوى الوطنية،

3.70 0.939 73.90 6.705 0.000 

3 
 مصػنعة غذائيػة بسػمع المسػتيمكيف رغبػات توجػد رقابػة إلشػباع

ميػزانيتيـ كبػديؿ معقولػة تتوافػؽ و  وأسعار عالية جودة محميًا ذات
 لمواردات.

3.22 0.930 64.39 2.138 0.036 

4 
يػػػػػتـ وضػػػػػع  حػػػػػدود دنيػػػػػا لسػػػػػعر االسػػػػػتيراد لمػػػػػدخبلت اإلنتػػػػػاج  

 المصنعة محميًا.
2.88 0.908 57.56 

-
1.216 

0.227 

5 
يػػػػػتـ األخػػػػػذ بعػػػػػيف االعتبػػػػػار بحيػػػػػث يكػػػػػوف ىنػػػػػاؾ تطػػػػػابؽ فػػػػػي 
المواصػػػػػفات مػػػػػف أجػػػػػؿ الحفػػػػػاظ عمػػػػػى القػػػػػدرة التنافسػػػػػية لممنػػػػػتج 

 الوطني عند االستيراد.
3.54 0.863 70.73 5.627 0.000 
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6 
ضعؼ التنسيؽ بػيف وزارات السػمطة المعنيػة بالشػأف االقتصػادي 
يشػػػكؿ سػػػببًا فػػػي عػػػدـ قػػػدرتيا عمػػػى دعػػػـ المنػػػتج الػػػوطني دعمػػػًا 

 كامبًل.
3.60 1.164 71.95 4.649 0.000 

7 
تقػػػـو وزارة االقتصػػػاد الػػػػوطني باتبػػػاع سياسػػػػة اقتصػػػادية موحػػػػدة 

 وذلؾ لدعـ المنتج الوطني. 
3.55 0.877 70.98 5.666 0.000 

8 
تقدـ وزارة االقتصاد التسييبلت البلزمة في مجاؿ االستثمار 

 والتمويؿ في مجاؿ الصناعات المحمية.
3.39 0.978 67.80 3.612 0.001 

9 
تتبع وزارة االقتصاد الوطني سياسة تسييمية في منح التراخيص 

 أماـ المشروعات الصناعية المحمية.
3.61 1.027 72.20 5.374 0.000 

20 
 االنفتاح عمى الخارج وتعريض المؤسسات الوطنية لدرجةٍ 

 حقيقية مف المنافسة يعمؿ عمى دعـ المنتج الوطني.
3.24 1.282 64.88 1.723 0.089 

 0.000 6.806 68.51 0.566 3.43 جميع الفقرات 

 1.99 تساوي" 81ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

يوجد معيد لممواصفات والمقاييس مزود بالخبرات والمعدات والتمويل الالزم الفرضية الرابعة: 
 .05.0عند مستوى داللة  لمقيام بدوره األساسي في المراقبة والتحقق ورفع الجودة

 ( والذي يبيف آراء أفراد عينة5.5لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
وجود معيد لممواصفات والمقاييس مزود بالخبرات والمعدات )المحور الرابع الدراسة في فقرات 

( مرتبة تنازليا حسب والتمويل الالزم لمقيام بدوره األساسي في المراقبة والتحقق ورفع الجودة
 الوزف النسبي كما يمي:

"  0.000"   تسػػاوي%"  والقيمػػة االحتماليػػة 76.10" بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "   9فػػي الفقػػرة  رقػػـ " .2
أثنػاء  المػواد الغذائيػة المسػتوردةأخػذ عينػات مػف يػتـ "    وممػا يػدؿ عمػى أنػ 0.05وىي أقؿ مػف 

 " . البيع لمتأكد مف استيفائيا الشروط المطموبةو التجييز والتخزيف والنقؿ 

"  0.000"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة 74.63"  بمػغ الػوزف النسػبي   "   4في الفقرة  رقػـ " .1
ضػػمف معػػايير تنظػػيـ عمميػػات التفتػػيش واإلشػػراؼ يػػتـ "  وممػػا يػػدؿ عمػػى أنػػ 0.05وىػػي أقػػؿ مػػف 

 " .المقاييس والمواصفات البلزمة لممواد الغذائية المستوردة.
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"  0.000"   تساوي%"  والقيمة االحتمالية  71.22"  بمغ الوزف النسبي   "   5في الفقرة  رقـ " .3
 تفتيش مؤىؿيوجد لدى وزارة االقتصاد الوطني كادر "    ومما يدؿ عمى أن 0.05وىي أقؿ مف 

 " . لئلشراؼ عمى المواد الغذائية المستوردة

"  0.000"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة 69.51"  بمػغ الػوزف النسػبي   "   3في الفقرة  رقػـ " .4
المواد رقابة صحية عمى برنامج  االقتصاد لدى الوزارةمما يدؿ عمى أف "    0.05وىي أقؿ مف 

 ". الغذائي مع شروط اإلنتاج واالستيبلؾ يتبلءـبما  الغذائية المستوردة

"  0.007"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة 65.85"  بمػغ الػوزف النسػبي   "   8في الفقرة  رقػـ " .5
تػػراخيص لؤلمػػاكف التػػي ال صػػدارإلترتيبػػات توجػػد "    وممػػا يػػدؿ عمػػى أنػػ 0.05وىػػي أقػػؿ مػػف 

 " . استيراد المواد الغذائيةُتمارس فييا عمميات 

"   0.095"   تساوي%"  والقيمة االحتمالية 09.37"  بمغ الوزف النسبي   "   2في الفقرة  رقـ " .6
دراسػات دوريػة  بػإجراء تقػوـ وزارة االقتصػاد الػوطنيممػا يػدؿ عمػى أف "    0.05وىي أكبر مػف 

 بصورة متوسطة ". المواد الغذائية المستوردةلتقييـ وتحميؿ واستشراؼ قضايا 

"  0.416"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة 61.71"  بمػغ الػوزف النسػبي   "   7في الفقرة  رقػـ " .7
 في واردات المواد الغذائيػة الخاصة بالنظافة ياتالسموكمما يدؿ عمى أف " 0.05وىي أكبر مف 

 بصورة متوسطة " . يتـ تدوينيا

"  0.657"   تساوي%"  والقيمة االحتمالية 60.98"  بمغ الوزف النسبي   "   10في الفقرة  رقـ " .8
يػتـ إصػدار دليػؿ واضػح يحػدد إجػراءات وتعميمػات "    وممػا يػدؿ عمػى أنػ 0.05وىي أكبػر مػف 

 بصورة متوسطة " . الفنية واإللزامية وتعميمو عمى المستورديفوتوجييات المواصفات والمقاييس 

"  0.521"   تساوي%"  والقيمة االحتمالية  58.29"  بمغ الوزف النسبي   "   1في الفقرة  رقـ " .9
 المختبػػرات العمميػػة التشخيصػػيةلػػدى وزارة االقتصػػاد ؿ عمػػى أف "ممػػا يػػد 0.05وىػػي أكبػػر مػػف 

 بصورة متوسطة " . باألجيزة الحديثة الدقيقة المجيزة

"   تسػػػػاوي%"  والقيمػػػػة االحتماليػػػػة 55.61"  بمػػػػغ الػػػػوزف النسػػػػبي   "   6فػػػػي الفقػػػػرة  رقػػػػـ " .20
عػػػدد "دعـ التحمػػػيبلت لػػػمرافػػػؽ وجػػػد ي"    وممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػ 0.05"  وىػػػي أكبػػػر مػػػف 0.061

ىيئػػة المواصػػفات والمقػػاييس فػػي " فػػي المختبػػرات، المرافػػؽ والمعػػدات، بػػرامج الرصػػد وغيػػر ذلػػؾ
 متوسطة " . بصورةٍ  وزارة االقتصاد الوطني

، و الوزن  3.19تساويوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع  
 tوقيمة % "، 60كبر  من  الوزن النسبي المحايد " % وىي أ65.78 يساويالنسبي  
والقيمة ، 2.99 تساويالجدولية والتي  tكبر من قيمة وىي أ 4.013 تساويالمحسوبة 
وجود معيد لممواصفات والمقاييس مما يدل عمى  0.05قل  من وىي أ 0.000 تساوياالحتمالية 
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عند  مزود بالخبرات والمعدات والتمويل الالزم لمقيام بدوره األساسي في المراقبة والتحقق ورفع الجودة
 .05.0مستوى داللة 

وزارة االقتصػاد الػوطني لػدييا معيػد لممواصػفات "ويرى الباحث مف خبلؿ تحميؿ الفرضػية الرابعػة أف 
والمقاييس مزود بالخبرات والمعدات والتمويؿ البلـز لمقياـ بدوره األساسػي فػي المراقبػة والتحقػؽ ورفػع 

 ."الجودة
المػواد الغذائيػة رقابػة صػحية عمػى نػامج ويعزو الباحث ىػذه النتيجػة لقيػاـ وزارة االقتصػاد الػوطني ببر 

عمميػػػات التفتػػػيش واإلشػػػراؼ الغػػػذائي، وتنظيميػػػا ل شػػػروط اإلنتػػػاج واالسػػػتيبلؾ يػػػتبلءـبمػػػا  المسػػتوردة
ضمف معايير المقاييس والمواصفات البلزمة لممواد الغذائيػة المسػتوردة مػف خػبلؿ توفرىػا عمػى كػادر 

 لئلشراؼ عمى المواد الغذائية المستوردة. تفتيش مؤىؿ
 ضػػػرورة تطػػػوير إلػػػى( والتػػػي توصػػػمت 2009وتختمػػػؼ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػف دراسػػػة )الطيػػػري وآخػػػروف، 

 وذلػػؾ لسػػبلمة األغذيػػة الػػواردة ؛المختبػػرات العمميػػة التشخيصػػية وتجييزىػػا بػػاألجيزة الحديثػػة الدقيقػػة
تطػػػوير  إلػػػى الدراسػػػتيف الػػػذي مػػػف الممكػػػف أف يػػػؤديبػػػيف ويعػػػود االخػػػتبلؼ لطبيعػػػة الفػػػارؽ الزمنػػػي 
  .المختبرات العممية التشخيصية وتجييزىا 

 (5.5جدول رقم )
تحميل الفقرات المحور الرابع: وجود معيد لممواصفات والمقاييس مزود بالخبرات والمعدات 

 والتمويل الالزم لمقيام بدوره األساسي في المراقبة والتحقق ورفع الجودة
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 المختبػػػرات العمميػػػة التشخيصػػػيةتوجػػػد لػػػدى وزارة االقتصػػػاد  2
 .باألجيزة الحديثة الدقيقة المجيزة

2.91 1.199 58.29 -0.645 0.521 

1 
دراسػػػات دوريػػػة لتقيػػػيـ  تقػػػـو وزارة االقتصػػػاد الػػػوطني بػػػإجراء

 المواد الغذائية المستوردة.وتحميؿ واستشراؼ قضايا 
3.20 1.048 63.90 1.687 0.095 

المػواد الغذائيػة رقابة صػحية عمػى برنامج   يوجد لدى الوزارة 3
 الغذائي. شروط اإلنتاج واالستيبلؾو  يتبلءـبما  المستوردة

3.48 1.057 69.51 4.076 0.000 

ضػػػػػػمف معػػػػػػايير تنظػػػػػػيـ عمميػػػػػػات التفتػػػػػػيش واإلشػػػػػػراؼ يػػػػػػتـ  4
 المقاييس والمواصفات البلزمة لممواد الغذائية المستوردة.

3.73 1.066 74.63 6.214 0.000 

 تفتػػػػػيش مؤىػػػػػؿيوجػػػػػد لػػػػػدى وزارة االقتصػػػػػاد الػػػػػوطني كػػػػػادر  5
 .لئلشراؼ عمى المواد الغذائية المستوردة

3.56 1.112 71.22 4.567 0.000 

 0.060 1.907- 55.61 1.043 2.78عػػػػدد المختبػػػػرات، المرافػػػػؽ "دعـ التحمػػػػيبلت لػػػػمرافػػػػؽ توجػػػػد  6
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" فػػي ىيئػػة المواصػػفات والمعػػدات، بػػرامج الرصػػد وغيػػر ذلػػؾ
 والمقاييس في وزارة االقتصاد الوطني

فػػي واردات المػػواد  الخاصػػة بالنظافػػة ياتالسػػموك يفدو تػػ ـيػػت 7
 الغذائية.

3.09 0.945 61.71 0.818 0.416 

تراخيص لؤلماكف التي ُتمارس فييػا ال صدارإلترتيبات توجد  8
 استيراد المواد الغذائية.عمميات 

3.29 0.962 65.85 2.755 0.007 

9 
أثنػاء التجييػز  المػواد الغذائيػة المسػتوردةأخذ عينات مػف يتـ 

البيػػػػػػع لمتأكػػػػػػد مػػػػػػف اسػػػػػػتيفائيا الشػػػػػػروط و والتخػػػػػػزيف والنقػػػػػػؿ 
 .المطموبة

3.80 0.987 76.10 7.386 0.000 

20 
وتعميمات وتوجييات  إجراءاتصدار دليؿ واضح يحدد تـ إي

وتعميمػػػػػو عمػػػػػى  ،المواصػػػػػفات والمقػػػػػاييس الفنيػػػػػة واإللزاميػػػػػة
 المستورديف.

3.05 0.993 60.98 0.445 0.657 

 0.000 4.023 65.78 0.651 3.29 جميع الفقرات 

 1.99 تساوي" 81ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

توجد سيطرة عمى المعابر التجارية مما يتي   التشدد في إدخال بعض السمع التي الفرضية الخامسة : 
عند مستوى داللة  ليا بديل وطني، ليس بالمنع قطعًيا بل التشدد في المواصفات واإلجراءات الصحية

05.0. 
( والذي يبيف آراء أفراد عينة 6.5لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
وجود سيطرة عمى المعابر التجارية مما يتي   التشدد في )المحور الخامس الدراسة في فقرات 

إدخال بعض السمع التي ليا بديل وطني، ليس بالمنع قطعًيا بل التشدد في المواصفات 
 مرتبة تنازليا حسب الوزف النسبي كما يمي:( واإلجراءات الصحية

"  0.000"   تسػػاوي%"  والقيمػػة االحتماليػػة 81.22"بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "   2فػػي الفقػػرة  رقػػـ " .2
 تحفػظ محاضػر تسػجيؿوزارة االقتصػاد الػوطني تقػـو بممػا يػدؿ عمػى أف "    0.05وىػي أقػؿ مػف 

 " . لبلستخداـ اآلدمي جودتيا وصبلحيتيا في المفتشيف يشؾ التي األصناؼ لبعض المعابر عمى

"  0.000"   تسػػاوي%"  والقيمػػة االحتماليػػة 75.85"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "   3فػػي الفقػػرة  رقػػـ " .1
 متخصصػيف مفتشػيفيوجػد لػدى وزارة االقتصػاد الػوطني ممػا يػدؿ عمػى أنػو "  0.05وىي أقػؿ مػف 

 " . كشؼ المعابر في يرد ما حسب التجار مخازف مف عينات لجمب خبرة ذوي
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"  0.000"   تسػػاوي%"  والقيمػػة االحتماليػػة 75.85"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "   8فػػي الفقػػرة  رقػػـ " .3
قوائـ التفتيش بوزارة االقتصاد الوطني تعمػؿ عمػى التشػدد مما يدؿ عمى أف "    0.05وىي أقؿ مف 

 " . في إدخاؿ بعض المواد الغذائية الغير سميمة

"  0.000"   تسػػاوي%"  والقيمػػة االحتماليػػة 73.90"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "   4فػػي الفقػػرة  رقػػـ " .4
 قػدر تضػمف مراقبػة آليػاتِ تضػع  وزارة االقتصػاد الػوطنيممػا يػدؿ عمػى أف "    0.05وىي أقؿ مػف 

 " . األسواؽ المحمية إلىمف المواد الغذائية الداخمة  سبلمة السمع المستوردة وجودتيا المستطاع

"  0.000"   تسػػاوي%"  والقيمػػة االحتماليػػة 70.24"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "   6رقػػـ "فػػي الفقػػرة   .5
يػتـ فػرض الرسػوـ مػف ِقبػؿ وزارة االقتصػاد الػوطني عمػى مما يدؿ عمى أنػو "    0.05وىي أقؿ مف 

 " . الواردات مف المواد الغذائية وعممية التخميص الجمركي

"  0.030"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة 65.12"  بمػغ الػوزف النسػبي   "   5في الفقػرة  رقػـ " .6
توجد مجموعة مف الحواجز غير الجمركية بعضيا تعيؽ مما يدؿ عمى أنو "    0.05وىي أقؿ مف 

 " . تنافسية بعض الصناعات المحمية

"  0.134"   تسػػاوي%"  والقيمػػة االحتماليػػة 64.39"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي   "   1فػػي الفقػػرة  رقػػـ " .7
توجد سيطرة تامة عمى معابر قطاع غزة مما يسيؿ في مما يدؿ عمى أنو "    0.05وىي أكبر مف 

 بصورة متوسطة " . عممية رقابة المواد الغذائية المستوردة مف قبؿ وزارة االقتصاد الوطني

"  0.502"   تسػاوي%"  والقيمػة االحتماليػة  72.83"  بمغ الوزف النسبي   "   9في الفقرة  رقـ " .8
تتػػػوافر لػػػدى وزارة االقتصػػػاد الػػػوطني القػػػدرة الكافيػػػة ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػو "    0.05وىػػػي أكبػػػر مػػػف 

 والمعػػدات البلزمػػة لممواصػػفات والمقػػاييس لفحػػص المػػواد الغذائيػػة القادمػػة مػػف المعػػابر فػػور وصػػوليا
 بصورة متوسطة " .

"  وىػي 0.306"   تساوي%"  والقيمة االحتمالية 57.07"وزف النسبي  بمغ ال"  7في الفقرة  رقـ " .9
أرى أف المنتجػػػات التػػػي تػػػدخؿ مػػػف المعػػػابر يمكػػػف إرجاعيػػػا ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػي " 0.05أكبػػػر مػػػف 

 بصورة متوسطة". لممواصفات جودتيا أو صبلحيتيا غير مطابقةلمطرؼ اآلخر إذا كانت 

، و 3.46 تساويوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس 
 tوقيمة  ،% "60كبر  من  الوزن النسبي المحايد " % وىي أ69.22 يساويالوزن النسبي  

والقيمة ، 2.99 تساويالجدولية والتي  tكبر من قيمة وىي أ 6.662 تساويالمحسوبة 
وجود سيطرة عمى المعابر التجارية "مما يدل عمى  0.05قل  من وىي أ 0.000 تساوياالحتمالية 

مما يتي   التشدد في إدخال بعض السمع التي ليا بديل وطني، ليس بالمنع قطعًيا بل التشدد في 
 .05.0عند مستوى داللة  المواصفات واإلجراءات الصحية
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وزارة االقتصػػاد الػػوطني لػػدييا سػػيطرة عمػػى : "الخامسػػة أفويػػرى الباحػػث مػػف خػػبلؿ تحميػػؿ الفرضػػية 
المعابر التجارية مما يجعميا تتشدد في إدخاؿ بعض السمع التي ليا بػديؿ وطنػي، والتػي تخػالؼ فػي 

 ."المواصفات واإلجراءات الصحية
ويعزو الباحث ىذه النتيجة لوجػود طػاقـ تفتػيش متخصػص لػدى وزارة االقتصػاد الػوطني  قػادر عمػى 

، جودتيػا وصػبلحيتيا فػي المفتشػيف يشػؾ التي األصناؼ بعضلحفظ  ؛المعابر عمى محاضرال تسجيؿ
مسػتوردة مػف المػواد الغذائيػة ال السػمع سػبلمة وجػودة المسػتطاع قػدر تضػمف مراقبػة آليػات بعمػؿ وقيامو
المحمية، وقياـ طػواقـ التفتػيش بػوزارة االقتصػاد الػوطني عمػى التشػدد فػي إدخػاؿ  األسواؽ إلىالداخمة 

 بعض المواد الغذائية الغير سميمة.
( والتػػي توصػػمت 2008وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة جزئيػػًا مػػع دراسػػة )مركػػز التجػػارة الفمسػػطيني "بػػاؿ تريػػد"، 

البلزمػػػػة لعػػػػدـ السػػػػماح  ءاتاإلجػػػػراضػػػػرورة اتخػػػػاذ وزارة االقتصػػػػاد الػػػػوطني والػػػػوزارات المعنيػػػػة  إلػػػػى
باالسػػػتيراد الشخصػػػي عمػػػى رقػػػـ اليويػػػة، وكػػػذلؾ تنظػػػيـ عمميػػػة االسػػػتيراد مػػػف خػػػبلؿ تفعيػػػؿ بطاقػػػة 
المستورد المعروؼ ضمف شروط محددة، وضرورة قياـ وزارة االقتصاد بالرقابة والتفتػيش عمػى السػمع 

 والمستوردة.
 (6.5جدول رقم )

سيطرة عمى المعابر التجارية مما يتي   التشدد في إدخال بعض تحميل الفقرات المحور الخامس: وجود 
 السمع التي ليا بديل وطني، ليس بالمنع قطعًيا بل التشدد في المواصفات واإلجراءات الصحية

 الفقرة مسمسل
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t
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2 
قطػػاع غػػزة ممػػا يسػػيؿ توجػػد سػػيطرة تامػػة عمػػى معػػابر 

فػػػي عمميػػػة رقابػػػة المػػػواد الغذائيػػػة المسػػػتوردة مػػػف قبػػػؿ 
 وزارة االقتصاد الوطني.

3.22 1.315 64.39 1.512 0.134 

1 
 تحفػظ محاضػر تسػجيؿتقـو وزارة االقتصاد الوطني ب

 المفتشػيف يشػؾ التػي األصػناؼ لػبعض المعػابر عمػى
 .جودتيا وصبلحيتيا في

4.06 0.934 81.22 10.284 0.000 

3 
 مفتشػػػػػػيفيوجػػػػػد لػػػػػدى وزارة االقتصػػػػػػاد الػػػػػوطني 

 مخػازف مػف عينػات لجمػب خبػرة ذوي متخصصػيف
 .كشؼ المعابر في يرد ما حسب التجار

3.79 1.027 75.85 6.988 0.000 

4 
 تضػمف مراقبػة آليػات تضػع وزارة االقتصػاد الػوطني

مسػتوردة مػف ال السػمع سػبلمة وجػودة المسػتطاع قػدر
 المحمية. األسواؽ إلىالمواد الغذائية الداخمة 

3.70 0.898 73.90 7.006 0.000 
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 الفقرة مسمسل
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توجػػػد مجموعػػػة مػػػف الحػػػواجز غيػػػر الجمركيػػػة بعضػػػيا  5
 تعيؽ تنافسية بعض الصناعات المحمية.

3.26 1.052 65.12 2.205 0.030 

6 
يػػػتـ فػػػرض الرسػػػـو مػػػف ِقبػػػؿ وزارة االقتصػػػاد الػػػوطني 

مػػف المػػػواد الغذائيػػة وعمميػػػة التخمػػػيص عمػػى الػػػواردات 
 الجمركي.

3.51 0.997 70.24 4.653 0.000 

7 
معػػػابر يمكػػػف تػػػرى بػػػأف المنتجػػػات التػػػي تػػػدخؿ مػػػف ال

جودتيػػػػػػػػػا أو ذا كانػػػػػػػػػت إرجاعيػػػػػػػػػا لمطػػػػػػػػػرؼ اآلخػػػػػػػػػر إ
 غير المطابقة لممواصفات. صبلحيتيا

2.85 1.287 57.07 -1.029 0.306 

8 
االقتصػػػػاد الػػػػوطني عمػػػػى تعمػػػؿ قػػػػوائـ التفتػػػػيش بػػػػوزارة 

 التشدد في إدخاؿ بعض المواد الغذائية الغير سميمة.
3.79 1.152 75.85 6.232 0.000 

9 
تتػػػػػوافر لػػػػػدى وزارة االقتصػػػػػاد الػػػػػوطني القػػػػػدرة الكافيػػػػػة 
والمعػػػػػػدات البلزمػػػػػػة لممواصػػػػػػفات والمقػػػػػػاييس لفحػػػػػػص 

 المواد الغذائية القادمة مف المعابر فور وصوليا.
2.91 1.146 58.29 -0.674 0.502 

 0.000 6.661 69.11 0.619 3.46 جميع الفقرات 

 1.99 تساوي" 81ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد تحميل جميع مجاالت الدراسة: 
 الغذائية

( والذي يبيف آراء أفراد عينة 7.5لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
يتبيف أف المتوسط ، و الدراسة مرتبة  تنازليا حسب الوزف النسبي لكؿ محور محاورالدراسة في 

% وىي اكبر  مف   67.52 يساوي، و الوزف النسبي  3.38 يساوي محاورالحسابي لجميع ال
 tكبر مف قيمة وىي أ  6.838 تساويالمحسوبة  tوقيمة  ،% "60ايد " الوزف النسبي المح

مما يدؿ  0.05قؿ مف وىي أ0.000   تساوي، و القيمة االحتمالية  1.99 تساويالجدولية والتي 
 ."الدور الرقابي  الفعال لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائية"عمى 
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 (7.5جدول رقم )
 الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائية()الدراسة محاورتحميل 

 العنوان المحور
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وجود نظاـ رقابي شامؿ وفعاؿ عمى الواردات  ؿو األ
الوطني مف المواد الغذائية في وزارة االقتصاد 

 في قطاع غزة

3.72 0.719 74.43 9.079 0.000 

وجود وعي كافي لدى المستيمؾ الفمسطيني  الثاني
 بطبيعة المواد الغذائية وفائدتيا وأضرارىا

2.98 0.656 59.65 -0.241 0.810 

يكفؿ الدعـ الكامؿ   فّعاؿ وجود نظاـ رقابي الثالث
 لممنتج الوطني

3.43 0.566 68.51 6.806 0.000 

وجود معيد لممواصفات والمقاييس مزود  الرابع
بالخبرات والمعدات والتمويؿ البلـز لمقياـ بدوره 

 األساسي في المراقبة والتحقؽ ورفع الجودة
3.29 0.651 65.78 4.023 0.000 

سيطرة عمى المعابر التجارية مما يتيح  ال الخامس
التشدد في إدخاؿ بعض السمع التي ليا بديؿ 

بالمنع قطعًيا بؿ التشدد في وطني، ليس 
 المواصفات واإلجراءات الصحية

3.46 0.619 69.11 6.661 0.000 

 0.000 6.838 67.52 0.498 3.38 جميع الفقرات 

 1.99 تساوي" 81ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 في استجابة عينة الدراسة   05.0عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية  -7
تعزى  الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائيةحول 

 مكان العمل،  المؤىل العممي،  الحالة االجتماعية،  العمر،   الجنس)لممتغيرات الشخصية التالية: 

 (.سنوات الخبرة، 

 التالية:وينبثق من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية 
  05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    في استجابة عينة الدراسة

 إلىتعزى  الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائيةحول 
 .الجنس

الاادور حااول الختبػػار الفػػروؽ بػػيف إجابػػات المبحػػوثيف  tالختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
والنتائج مبينػة  ،الجنس إلىتعزى  الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائية

كبػػر   أوىػػي     0.257 تسػػاوي محػػاورلجميػػع ال ( و يتبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة8.5فػػي جػػدوؿ رقػػـ )
الجدوليػػػة والتػػػي  tوىػػػي أقػػػؿ مػػػف قيمػػػة  1.143  تسػػػاويالمحسػػػوبة المطمقػػػة   tوقيمػػػة   0.05مػػػف 
 "05.0عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللػة "مما يدؿ عمى  ،1.99 تساوي

الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عماى الاواردات مان الماواد في استجابة عينة الدراسة  حول 
 .الجنس إلىتعزى  الغذائية

عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ جوىريػػػة ذات داللػػػة  تحميػػػؿ ىػػػذه الفرضػػػية سػػػبب مػػػف خػػػبلؿأنػػػو ويػػػرى الباحػػػث 
أف الػػدور الرقػػابي عمػػى الػػواردات مػػف المػػواد الغذائيػػة ال  إلػػىيرجػػع  ،واإلنػػاثبػػيف الػػذكور  إحصػػائية

عمػى الػواردات مػف  يرتبط بجنس معػيف، أي أف متغيػر الجػنس عامػؿ غيػر مػؤثر فػي الػدور الرقػابي
 المواد الغذائية.

 (8.5جدول رقم )
الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى لمفروق بين إجابات المبحوثين حول  tنتائج  اختبار  

 الجنس إلىتعزى  الواردات من المواد الغذائية

الوسط  العدد الجنس الجزء
 الحسابي

 tقيمة  االنحراف المعياري

لية
تما
الح
ة ا
قيم
ال

 

الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني 
 عمى الواردات مف المواد الغذائية

 0.522 3.349 69 ذكر
-1.143 0.257 

 0.324 3.521 13 أنثى

 1.99 تساوي" 80و درجة حرية "  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 05.0عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية   حول  في استجابة عينة الدراسة
 . العمر  إلىتعزى  الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائية

الدور الرقابي حوؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ في آراء عينة الدراسة 
عند مستوى داللة    العمر  إلىتعزى  الغذائية لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد

05.0( 9.5. والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ)،  يتبيف أف قيمة وF محاورالمحسوبة لجميع ال 
، كما أف القيمة    3.11تساويالجدولية والتي  Fوىي اقؿ مف قيمة   0.523  تساويمجتمعة 

مما يدؿ  عمى عدـ وجود فروؽ  0.05كبر مف وىي أ 0.594 تساوي محاوراالحتمالية لجميع ال
الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد حوؿ  في استجابة عينة الدراسة 

 .05.0عند مستوى داللة  العمر  إلىتعزى  الغذائية

عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ جوىريػػػة ذات داللػػػة  سػػػببمػػػف خػػػبلؿ تحميػػػؿ ىػػػذه الفرضػػػية أنػػػو ويػػػرى الباحػػػث 
أف الػػدور الرقػػابي عمػػى الػػواردات مػػف المػػواد  إلػػىبػػيف أعمػػار أفػػراد عينػػة الدراسػػة  يرجػػع  إحصػػائية

فػي الػدور الرقػابي عمػى  "العمر عامػؿ غيػر مػؤثر"الغذائية ال يرتبط بالفئات العمرية، أي أف متغير 
 الواردات مف المواد الغذائية.

 (9.5جدول رقم )
الدور بين إجابات المبحوثين حول  (One Way ANOVA )ئج تحميل التباين األحادي نتا

 العمر إلىعزى  الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائية

 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 

القيمة 
 االحتمالية

الرقابي لوزارة الدور 
االقتصاد الوطني عمى 
الواردات من المواد 

 الغذائية

 0.131 2 0.263 بين المجموعات

0.523 

 

0.594 

 
 0.251 79 19.829 داخل المجموعات

  81 20.092 المجموع

 3.11 تساوي 0.05" ومستوى داللة 79، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

 



85 
 

  05.0عند مستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة   في استجابة عينة الدراسة 
  إلىتعزى  الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائيةحول 

 ."الحالة االجتماعية"

 الاادورحااول بػػيف إجابػػات المبحػػوثيف  ؽالختبػػار الفػػرو  tالختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
والنتائج  الحالة االجتماعية إلىتعزى  الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائية

وىػي    0.202  تسػاوي محػاورلجميػع ال يتبيف أف القيمػة االحتماليػة(، و 10.5مبينة في جدوؿ رقـ )
الجدوليػػػة  tوىػػػي أقػػػؿ مػػف قيمػػػة  1.287  تسػػاويالمحسػػػوبة المطمقػػػة   tوقيمػػة   0.05كبػػر   مػػػف أ

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى  عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة  ،1.99 تسػػػاويوالتػػػي 
05.0  الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الاواردات حول  في استجابة عينة الدراسة

 الحالة االجتماعية إلىتعزى  من المواد الغذائية

فػي  إحصػائيةويرى الباحث مف خبلؿ تحميؿ ىذه الفرضية أف عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللػة 
أف الػػػدور الرقػػػابي عمػػػى الػػػواردات مػػػف المػػػواد  إلػػػىالحالػػػة االجتماعيػػػة ألفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة  يرجػػػع 
الدور  متغير الحالة االجتماعية عامؿ غير مؤثر في"الغذائية ال يرتبط بالحالة االجتماعية، أي أف 

 ."الرقابي عمى الواردات مف المواد الغذائية

 (20.5جدول رقم )
الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى لمفروق بين إجابات المبحوثين حول  tنتائج  اختبار  

 الحالة االجتماعية إلىتعزى  الواردات من المواد الغذائية

الحالة  الجزء
الوسط  العدد االجتماعية

 الحسابي
االنحراف 
 tقيمة  المعياري

مة 
القي

لية
تما
الح
ا

 

الدور الرقابي لوزارة 
االقتصاد الوطني عمى 
الواردات من المواد 

 الغذائية

 0.394 3.538 13 أعزب

1.287 

 

0.202 

 0.512 3.345 69 متزوج 

 2.0 تساوي" 80و درجة حرية "  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  05.0عند مستوى  داللة إحصائيةتوجد فروق ذات   في استجابة عينة الدراسة 
  إلىتعزى  الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائيةحول 

 . المؤىل العممي

الدور الرقابي حوؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ في آراء عينة الدراسة 
عند مستوى داللة   المؤىل العممي  إلىتعزى  لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائية

05.0( 11.5. والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ)  و يتبيف أف قيمةF محاورالمحسوبة لجميع ال 
، كما أف القيمة  3.11تساويالجدولية والتي  Fقؿ مف قيمة وىي أ  1.168  تساويمجتمعة 

مما يدؿ  عمى عدـ وجود فروؽ  0.05وىي اكبر مف  0.316 تساوي محاوراالحتمالية لجميع ال
الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد حوؿ  في استجابة عينة الدراسة 

 .05.0عند مستوى داللة  المؤىل العممي  إلىتعزى  الغذائية

بيف  إحصائيةذات داللة  جوىريةٍ  ويرى الباحث مف خبلؿ تحميؿ ىذه الفرضية أف عدـ وجود فروؽٍ 
أف الػػػدور الرقػػػابي عمػػػى الػػػواردات مػػػف المػػػواد  إلػػػىيرجػػػع   ؛المػػػؤىبلت العمميػػػة ألفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة

متغيػػػر المؤىػػػؿ العممػػػي عامػػػؿ غيػػػر مػػػؤثر فػػػي الػػػدور "الغذائيػػػة ال يػػػرتبط بالمؤىػػػؿ العممػػػي، أي أف 
 ."الرقابي عمى الواردات مف المواد الغذائية

 (22.5جدول رقم )
الدور بين إجابات المبحوثين حول  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 

 العمميالمؤىل  إلىعزى  الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائية

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

الدور الرقابي لوزارة االقتصاد 
الوطني عمى الواردات من 

 المواد الغذائية

بين 
 المجموعات

0.577 2 0.288 

1.168 
 

0.316 
 

داخل 
 0.247 79 19.515 المجموعات

  81 20.092 المجموع

 3.11 تساوي 0.05" ومستوى داللة 79، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

 

 



87 
 

 05.0عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية   في استجابة عينة الدراسة 
  إلىتعزى  الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائيةحول 

 . "مكان العمل"

الدور الرقابي حوؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ في آراء عينة الدراسة 
عند مستوى داللة   "مكان العمل"  إلىتعزى  لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائية

05.0 و يتبيف أف قيمة  (12.5رقـ ). والنتائج مبينة في جدوؿF محاورالمحسوبة لجميع ال 
، كما أف القيمة 3.11  تساويالجدولية والتي  Fوىي أكبر مف قيمة ، 3.655 تساويمجتمعة 

مما يدؿ  عمى وجود فروؽ ذات  0.05قؿ مف وىي أ  0.030 تساوي محاوراالحتمالية لجميع ال
الدور الرقابي لوزارة حوؿ  في استجابة عينة الدراسة  05.0داللة إحصائية عند مستوى داللة 

عند مستوى داللة  مكان العمل  إلىتعزى  االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائية
05.0 ( باف الفروؽ بيف فئتي "13.5ويبيف اختبار شفيو جدوؿ رقـ  ) و "  مؤسسة حكومية "

 ". مؤسسة حكوميةالمؤسسات األخرى "  والفروؽ لصالح " 

بػػيف  إحصػػائيةوجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة "ويػػرى الباحػػث مػػف خػػبلؿ تحميػػؿ ىػػذه الفرضػػية أف 
أف الػػدور الرقػػابي عمػػى  إلػػىيرجػػع  "أمػػاكف عمػػؿ أفػػراد عينػػة الدراسػػة لصػػالح المؤسسػػات الحكوميػػة

حيث أف المؤسسات الحكوميػة والتػي تتمثػؿ بػوزارة الواردات مف المواد الغذائية يرتبط بمكاف العمؿ، 
االقتصػػاد الػػػوطني معنيػػػة بالرقابػػػة عمػػػى الػػػواردات مػػف المػػػواد الغذائيػػػة بشػػػكؿ أكبػػػر مػػػف المؤسسػػػات 

 األخرى غير الحكومية.

 (21.5جدول رقم )
الدور بين إجابات المبحوثين حول  (One Way ANOVA )ألحادي نتائج تحميل التباين ا

 مكان العمل إلىعزى  الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائية

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

الدور الرقابي لوزارة 
االقتصاد الوطني عمى 
 الواردات من المواد الغذائية

 0.851 2 1.702 بين المجموعات

3.655 
 

0.030 
 

داخل 
 0.233 79 18.390 المجموعات

  81 20.092 المجموع

 3.11 تساوي 0.05" ومستوى داللة 79، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 (23.5جدول رقم )
 المتعددة حسب متغير مكان العملاختبار شفيو لمفروق 

 غير ذلك مؤسسة خاصة مؤسسة حكومية الفرق بين المتوسطات
0.362 0.270  مؤسسة حكومية

* 

 0.091  0.270- مؤسسة خاصة

0.362- غير ذلؾ
* -0.091  

 

 05.0عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية   في استجابة عينة الدراسة 
  إلىتعزى  الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائيةحول 

 .سنوات الخبرة 

الدور الرقابي حوؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ في آراء عينة الدراسة 
عند مستوى داللة   "العمر" إلىتعزى  لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائية

05.0( 14.5. والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ)  و يتبيف أف قيمةF محاورالمحسوبة لجميع ال 
، كما أف القيمة  2.47 تساويالجدولية والتي  Fقؿ مف قيمة ، وىي أ0.650 تساويمجتمعة 

مما يدؿ  عمى عدـ وجود فروؽ ، 0.05وىي اكبر مف  0.629 تساوي محاوراالحتمالية لجميع ال
الدور الرقابي حوؿ  في استجابة عينة الدراسة  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 . سنوات الخبرة  إلىتعزى  لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائية

بػيف  إحصائيةعدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة "ويرى الباحث مف خبلؿ تحميؿ ىذه الفرضية أف 
أف الػدور الرقػابي عمػى الػواردات مػف المػواد الغذائيػة ال  إلػىسنوات الخبرة ألفراد عينػة الدراسػة يرجػع 

متغيػػػر سػػػنوات الخبػػػرة عامػػػؿ غيػػػر مػػػؤثر فػػػي الػػػدور الرقػػػابي عمػػػى "يػػػرتبط بسػػػنوات الخبػػػرة، أي أف 
 ."الواردات مف المواد الغذائية
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 (24.5جدول رقم )
الدور بين إجابات المبحوثين حول  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 

 سنوات الخبرة إلىعزى  الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائية

 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

الدور الرقابي لوزارة االقتصاد 
الوطني عمى الواردات من 

 المواد الغذائية

بين 
 المجموعات

0.656 4 0.164 

0.650 

 

0.629 

 
داخل 

 0.252 77 19.436 المجموعات

  81 20.092 المجموع

 2.47 تساوي 0.05" ومستوى داللة 77، 4الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

مكان ،  المؤىل العممي،  الحالة االجتماعية،  العمر،  الجنسالعالقة بين المتغيرات الشخصية )
دور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد ( و السنوات الخبرة ،  العمل

 الغذائية

 ( كما يمي: 25.5) الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار كاي تربيع والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ

 تساويوالقيمة االحتمالية ، 45.8تساويبالنسبة لمتغير الجنس تبيف أف  قيمة كاي تربيع   -
الدور الرقابي لوزارة عدـ وجود عبلقة بيف الجنس و "مما يدؿ عمى  0.05وىي اكبر مف    0.749

 ".05.0 إحصائيةداللة عند مستوى االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائية 

بيف  إحصائيةويرى الباحث مف خبلؿ تحميؿ ىذه الفرضية أف عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة 
أف الػػػدور الرقػػػابي عمػػى الػػػواردات مػػػف المػػػواد الغذائيػػػة ال يػػػرتبط بجػػػنس  إلػػػىيرجػػػع  واإلنػػػاثالػػذكور 

 معيف، أي أف متغير الجنس عامؿ غير مؤثر في الدور الرقابي عمى الواردات مف المواد الغذائية.

   0.659 تساويوالقيمة االحتمالية ، 99.5 تساويتبيف أف  قيمة كاي تربيع  العمربالنسبة لمتغير -
الدور الرقابي لوزارة االقتصاد مما يدؿ عمى عدـ وجود عبلقة بيف العمر و  0.05كبر مف وىي أ

 .05.0 داللة إحصائيةعند مستوى الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائية 
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بيف  ةإحصائيويرى الباحث مف خبلؿ تحميؿ ىذه الفرضية أف عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة 
أف الػدور الرقػابي عمػى الػواردات مػف المػواد الغذائيػة ال يػرتبط  إلػىيرجػع أعمار أفراد عينة الدراسة؛ 
متغير العمر عامؿ غير مؤثر في الدور الرقابي عمى الواردات مف المػواد "بالفئات العمرية، أي أف 

 ."الغذائية

والقيمة االحتمالية ، 54.5 تساوي تبيف أف  قيمة كاي تربيع الحالة االجتماعيةبالنسبة لمتغير -
د عبلقة بيف الحالة االجتماعية عدـ وجو "مما يدؿ عمى  0.05وىي اكبر مف   0.417   تساوي

 داللة إحصائيةعند مستوى الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائية و 
05.0." 

فػي  إحصػائيةويرى الباحث مف خبلؿ تحميؿ ىذه الفرضية أف عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللػة 
أف الػػػدور الرقػػػابي عمػػػى الػػػواردات مػػػف المػػػواد  إلػػػىيرجػػػع االجتماعيػػػة ألفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة؛ الحالػػػة 

الدور  متغير الحالة االجتماعية عامؿ غير مؤثر في"الغذائية ال يرتبط بالحالة االجتماعية، أي أف 
 ."الرقابي عمى الواردات مف المواد الغذائية

والقيمة االحتمالية ، 112.9 تساويتبيف أف  قيمة كاي تربيع  المؤىؿ العمميبالنسبة لمتغير -
عدـ وجود عبلقة بيف المؤىؿ العممي و "مما يدؿ عمى  0.05وىي اكبر مف  0.306   تساوي

 داللة إحصائيةعند مستوى الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائية 
05.0." 

بيف  إحصائيةويرى الباحث مف خبلؿ تحميؿ ىذه الفرضية أف عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة 
أف الػػػدور الرقػػػابي عمػػػى الػػػواردات مػػػف المػػػواد  إلػػػىيرجػػػع ت العمميػػػة ألفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة؛ المػػػؤىبل

متغيػػػر المؤىػػػؿ العممػػػي عامػػػؿ غيػػػر مػػػؤثر فػػػي الػػػدور "الغذائيػػػة ال يػػػرتبط بالمؤىػػػؿ العممػػػي، أي أف 
 ."الرقابي عمى الواردات مف المواد الغذائية

 تساويوالقيمة االحتمالية ، 114.0 تساويتبيف أف  قيمة كاي تربيع  مكاف العمؿبالنسبة لمتغير -
الدور الرقابي عدـ وجود عبلقة بيف مكاف العمؿ و "مما يدؿ عمى  0.05كبر مف وىي أ   0.281

 ".05.0 داللة إحصائيةعند مستوى لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائية 

بيف  إحصائيةويرى الباحث مف خبلؿ تحميؿ ىذه الفرضية أف عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة 
أف الػدور الرقػػابي عمػى الػواردات مػػف المػواد الغذائيػػة ال  إلػىيرجػػع  ؛أمػاكف عمػؿ أفػػراد عينػة الدراسػة
اردات متغير مكاف العمؿ عامؿ غير مؤثر في الدور الرقػابي عمػى الػو "يرتبط بمكاف العمؿ، أي أف 

 ."مف المواد الغذائية
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 تساويوالقيمة االحتمالية ، 198.1 تساويتبيف أف  قيمة كاي تربيع سنوات الخبرة بالنسبة لمتغير -
الدور الرقابي عدـ وجود عبلقة بيف سنوات الخبرة و "مما يدؿ عمى  0.05وىي اكبر مف    0.744

 ".05.0 داللة إحصائيةعند مستوى لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائية 

بيف  إحصائيةويرى الباحث مف خبلؿ تحميؿ ىذه الفرضية أف عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة 
أف الدور الرقابي عمى الواردات مف المػواد الغذائيػة ال  إلىيرجع وات الخبرة ألفراد عينة الدراسة؛ سن

فػػػي الػػػدور الرقػػػابي عمػػػى  متغيػػػر سػػػنوات الخبػػػرة عامػػػؿ غيػػػر مػػػؤثرٍ "يػػػرتبط بسػػػنوات الخبػػػرة، أي أف 
 ."الواردات مف المواد الغذائية

 (25.5جدول رقم )
، الحالة االجتماعية ،  العمر،  الجنساختبار كاي تربيع لمعالقة بين المتغيرات الشخصية )
دور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى المؤىل العممي ، مكان العمل ، سنوات الخبرة ( و ال

 الواردات من المواد الغذائية

 المتغير
 دور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائية

 النتيجة القيمة االحتمالية قيمة كاي تربيع

 رفض الفرضية 0.749 45.8 الجنس

 رفض الفرضية 0.659 99.5 العمر

 رفض الفرضية 0.417 54.5 الحالة االجتماعية

 رفض الفرضية 0.306 112.9 المؤىؿ العممي

 رفض الفرضية 0.281 114.0 مكاف العمؿ

 رفض الفرضية 0.744 198.1 سنوات الخبرة
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 :اًل: النتائجأو 
لى والتي تنص عمى "يوجػد نظػاـ رقػابي شػامؿ وفعػاؿ عمػى و بمغ المتوسط الحسابي لمفرضية األ .2

وىػو أكبػر مػف  3.72الواردات مف المواد الغذائيػة فػي وزارة االقتصػاد الػوطني فػي قطػاع غػزة"، 
%، وىػي أقػؿ مػف قيمػة الػوزف 74.43، والوزف النسبي لمفرضية 3قيمة المتوسط الحيادي وىي 

حصػػائيًا، ومػػف إوىػػي دالػػة  0.05أقػػؿ مػػف   sig%، وقيمػػة االحتمػػاؿ60النسػػبي الحيػػادي وىػػي 
خبلؿ ذلؾ فاف وزارة االقتصاد الوطني لدييا نظاـ رقابي شامؿ وفعاؿ عمى الواردات مػف المػواد 

 الغذائية في قطاع غزة.

بمػػغ المتوسػػػط الحسػػابي لمفرضػػػية الثانيػػة والتػػػي تػػنص عمػػػى "يوجػػد وعػػػي كػػافي لػػػدى المسػػػتيمؾ  .1
وىػػػو أقػػػؿ مػػػف قيمػػػة المتوسػػػط  2.98الفمسػػػطيني بطبيعػػػة المػػػواد الغذائيػػػة وفائػػػدتيا وأضػػػرارىا"، 

%، وىػي أكبػر مػف قيمػة الػوزف النسػبي 59.65، وقيمة الوزف النسبي لمفرضية 3الحيادي وىي 
حصػػائيًا، ومػػف إوىػػي غيػػر دالػػة  0.05أكبػػر مػػف   sigوقيمػػة االحتمػػاؿ  %،60الحيػػادي وىػػي 

خبلؿ ذلؾ فاف المستيمؾ الفمسطيني لديو وعي بدرجة متوسطة بطبيعة المواد الغذائيػة وفوائػدىا 
 وأضرارىا.

بمغ المتوسط الحسابي لمفرضية الثالثة والتي تنص عمى "يوجد نظاـ رقابي  يكفؿ الدعـ الكامػؿ  .3
، وقيمػػة الػػوزف النسػػبي 3وىػػو أكبػػر مػػف قيمػػة المتوسػػط الحيػػادي وىػػي  3.43"، لممنػػتج الػػوطني

%، وقيمػة االحتمػاؿ 60% وىػي أكبػر مػف قيمػة الػوزف النسػبي الحيػادي وىػي 68.51لمفرضية 
sig  حصػػائيًا، ومػػف خػػبلؿ ذلػػؾ فػػاف وزارة االقتصػػاد الػػوطني لػػدييا إوىػػي دالػػة  0.05أقػػؿ مػػف
 نتج ويعمؿ عمى تشجيعو.رقابي يكفؿ الدعـ الكامؿ لمم نظاـ

بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمفرضػػية الرابعػػة والتػػي تػػنص عمػػى "يوجػػد معيػػد لممواصػػفات والمقػػاييس  .4
مػػػزود بػػػالخبرات والمعػػػدات والتمويػػػؿ الػػػبلـز لمقيػػػاـ بػػػدوره األساسػػػي فػػػي المراقبػػػة والتحقػػػؽ ورفػػػع 

نسػبي لمفرضػػية ، وقيمػة الػوزف ال3وىػو أكبػر مػػف قيمػة المتوسػط الحيػادي وىػػي  3.29الجػودة"، 
أقػؿ   sig%، وقيمػة االحتمػاؿ60% وىػي أكبػر مػف قيمػة الػوزف النسػبي الحيػادي وىػي 65.78
حصػػػائيًا، ومػػػف خػػػبلؿ ذلػػػؾ فػػػإف وزارة االقتصػػػاد الػػػوطني لػػػدييا معيػػػد إوىػػػي دالػػػة  0.05مػػػف 

لممواصػػػفات والمقػػػاييس مػػػزود بػػػالخبرات والمعػػػدات والتمويػػػؿ الػػػبلـز لمقيػػػاـ بػػػدوره األساسػػػي فػػػي 
 بة والتحقؽ ورفع الجودة.المراق

بمغ المتوسػط الحسػابي لمفرضػية الرابعػة والتػي تػنص عمػى "توجػد سػيطرة عمػى المعػابر التجاريػة  .5
مما يتيح  التشدد في إدخاؿ بعض السػمع التػي ليػا بػديؿ وطنػي، لػيس بػالمنع قطعًيػا بػؿ التشػدد 

، 3وىػػو أكبػػر مػػف قيمػػة المتوسػػط الحيػػادي وىػػي  3.46فػػي المواصػػفات واإلجػػراءات الصػػحية"، 
% وىػػػي أكبػػػر مػػػف قيمػػػة الػػػوزف النسػػػبي الحيػػػادي وىػػػي 69.11وقيمػػػة الػػػوزف النسػػػبي لمفرضػػػية 
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حصػػائيًا، ومػػف خػػبلؿ ذلػػؾ فػػإف وزارة إوىػػي دالػػة  0.05أقػػؿ مػػف   sig%، وقيمػػة االحتمػػاؿ60
تتشػػدد فػػي إدخػػاؿ بعػػض ممػػا يجعميػػا  ،االقتصػػاد الػػوطني لػػدييا سػػيطرة عمػػى المعػػابر التجاريػػة

 السمع التي ليا بديؿ وطني، والتي تخالؼ في المواصفات واإلجراءات الصحية.

في اسػتجابة عينػة الدراسػة   05.0عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .6
 إلػػػىتعػػػزى  الغذائيػػػةالػػػدور الرقػػػابي لػػػوزارة االقتصػػػاد الػػػوطني عمػػػى الػػػواردات مػػػف المػػػواد حػػػوؿ 
 الجنس.

الػدور الرقػابي لػوزارة االقتصػاد الػوطني عمػى عدـ وجود فروؽ في استجابة عينة الدراسة  حػوؿ  .7
 .05.0عند مستوى داللة  "العمر"  إلىتعزى  الواردات مف المواد الغذائية

في اسػتجابة عينػة الدراسػة   05.0عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .8
الحالػة " إلػىتعزى  الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائيةحوؿ 

 ".االجتماعية
الػدور الرقػابي لػوزارة االقتصػاد الػوطني عمػى عدـ وجود فروؽ في استجابة عينة الدراسة  حػوؿ  .9

 .05.0عند مستوى داللة  "المؤىؿ العممي"  إلىتعزى  الغذائيةالواردات مف المواد 
فػػػي اسػػػتجابة عينػػػة الدراسػػػة   05.0وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة  .10

مكػاف   إلػىتعػزى  الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائيةحوؿ 
مؤسسػػػة  ويبػػػيف اختبػػػار شػػػفيو بػػػاف الفػػػروؽ بػػػيف فئتػػػي " 05.0عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة  العمػػػؿ
 ". مؤسسة حكومية" و"المؤسسات األخرى"  والفروؽ لصالح "  حكومية

في اسػتجابة عينػة الدراسػة   05.0فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  وجودعدـ  .11
  إلػػػىتعػػػزى  المػػػواد الغذائيػػػة حػػػوؿ الػػػدور الرقػػػابي لػػػوزارة االقتصػػػاد الػػػوطني عمػػػى الػػػواردات مػػػف

 . "سنوات الخبرة"
 

 ما يمي: إلىومف خبلؿ مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة توصؿ الباحث 
تبػػيف مػػف النتػػائج وجػػود نظػػاـ رقػػابي شػػامؿ وفعػػاؿ عمػػى الػػواردات مػػف المػػواد الغذائيػػة فػػي وزارة  .1

االقتصػػاد الػػوطني فػػي قطػػاع غػػزة، وقػػد اختمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )مركػػز الميػػزاف لحقػػوؽ 
عػػػػدـ المراقبػػػػة المباشػػػػرة لممنتجػػػػات الغذائيػػػػة القادمػػػػة مػػػػف  إلػػػػى( التػػػػي توصػػػػمت 2010، اإلنسػػػاف
االكتفاء بالقيػاـ فػي ذلػؾ عنػد وصػوليا األسػواؽ، وغيػاب التنسػيؽ الكػافي بػيف الجيػات األنفاؽ، و 

، والػػذي بػػدوره يشػػكؿ عائقػػًا أمػػاـ فاعميػػة األداة األغذيػػة وجودتيػػا المعنيػػة فػػي الرقابػػة عمػػى سػػبلمة
 الرقابية.

 أظيػػرت النتػػائج وجػػود وعػػي بصػػورة متوسػػطة لػػدى المسػػتيمؾ الفمسػػطيني بطبيعػػة المػػواد الغذائيػػة .2
( 2010، اإلنسػافوفائدتيا وأضرارىا، وقد اتفقػت ىػذه الدراسػة مػع دراسػة )مركػز الميػزاف لحقػوؽ 
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السػػمع الغذائيػػة  عمػػى سػػبلمة عػػدـ وعػػي المسػػتيمكيف الكػػافي بكيفيػػة التعػػرؼ إلػػىالتػػي توصػػمت 
 وجودتيا.

ه وجػػود نظػػاـ رقػػابي  يكفػػؿ الػػدعـ الكامػػؿ لممنػػتج الػػوطني، وقػػد اختمفػػت ىػػذ إلػػىأشػػارت النتػػائج  .3
االقتصػػاد الػػوطني  وزارة ضػػعؼ دور إلػػى( والتػػي توصػػمت 2007النتيجػػة مػػع دراسػػة  )قفػػة، 

 المنتجيف والمنتج الوطني. دعـ في الفمسطيني
بينت النتائج وجود معيد لممواصفات والمقاييس مزود بػالخبرات والمعػدات والتمويػؿ الػبلـز لمقيػاـ  .4

ىػذه  تفقػت، وقػد امػع الحاجػة الدائمػة لمتطػوير  بدوره األساسي في المراقبة والتحقؽ ورفع الجػودة
ضػػرورة تطػػوير المختبػػرات  إلػػى( والتػػي توصػػمت 2009النتيجػػة مػػف دراسػػة )الطيػػري وآخػػروف، 

 العممية التشخيصية وتجييزىا باألجيزة الحديثة الدقيقة، وذلؾ لسبلمة األغذية الواردة. 
ممػػا  قبػػؿ وزارة االقتصػػاد الػػوطنيمػػف  وجػػود سػػيطرة عمػػى المعػػابر التجاريػػة إلػػىتوصػػمت النتػػائج  .5

يتيح  التشػدد فػي إدخػاؿ بعػض السػمع التػي ليػا بػديؿ وطنػي، لػيس بػالمنع قطعًيػا بػؿ التشػدد فػي 
المواصػػػفات واإلجػػػراءات الصػػػحية، وقػػػد اتفقػػػت ىػػػذه النتيجػػػة جزئيػػػًا مػػػع دراسػػػة )مركػػػز التجػػػارة 

االقتصػػػػاد الػػػػوطني ضػػػػرورة اتخػػػػاذ وزارة  إلػػػػى( والتػػػػي توصػػػػمت 2008الفمسػػػػطيني "بػػػػاؿ تريػػػػد"، 
البلزمة لعدـ السماح باالستيراد الشخصي عمى رقػـ اليويػة، وكػذلؾ  اإلجراءاتوالوزارات المعنية 

تنظػػػيـ عمميػػػة االسػػػتيراد مػػػف خػػػبلؿ تفعيػػػؿ بطاقػػػة المسػػػتورد المعػػػروؼ ضػػػمف شػػػروط محػػػددة، 
 وضرورة قياـ وزارة االقتصاد بالرقابة والتفتيش عمى السمع والمستوردة.
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 :التوصياتثانيًا: 
 

 نظاـ رقابي شػامؿ وفعػاؿ عمػى الػواردات مػف المػواد الغذائيػة فػي وزارة االقتصػاد االىتماـ بإنشاء .1
األغذيػػة  التنسػػيؽ الكػػافي بػػيف الجيػػات المعنيػػة فػػي الرقابػػة عمػػى سػػبلمة ،الػػوطني فػػي قطػػاع غػػزة

 وجودتيا.
فعميػة  حمايػة تػوفير بيػدؼ محمػي بػديؿ ليػا التػي المسػتوردة السػمع عمػى جمركيػة رسػوـ فػرض .2

 الغذائية. لمصناعات
وتوعيػػػة المسػػػتيمؾ الفمسػػػطيني بطبيعػػػة المػػػواد الغذائيػػػة وفائػػػدتيا وأضػػػرارىا،  العمػػػؿ عمػػػى توعيػػػة .3

 عمى سبلمة السمع وجودتيا. التعرؼالكاِؼ لكيفية  المستيمكيف
 والمنتجيف المحمييف. لمنتج الوطنيدعـ الاالىتماـ بزيادة دور وزارة االقتصاد  .4
إمكانػات  فػرص وتحسػيف لتطػوره حقيقيػة قػدرة يتػيح بمػا المحمػي، لممنػتج حمايػة سياسػة إتبػاع .5

 .المستقبؿ في المنافسة
مػػػزود و لممواصػػػفات والمقػػػاييس  نشػػػاء معيػػػد متطػػػور يشػػػمؿ كافػػػة األجيػػػزة التكنولوجيػػػة الحديثػػػةإ .6

 الغذائية المستوردة. مف جودة السمعالمراقبة والتحقؽ ببالخبرات والمعدات والتمويؿ البلـز لمقياـ 
البلزمػػػػة لعػػػػدـ السػػػػماح  اإلجػػػػراءاتضػػػػرورة اتخػػػػاذ وزارة االقتصػػػػاد الػػػػوطني والػػػػوزارات المعنيػػػػة  .7

باالستيراد الشخصي، وكذلؾ تنظيـ عممية االستيراد مف خبلؿ تفعيػؿ بطاقػة المسػتورد المعػروؼ 
 .ضمف شروط محددة

 والمستوردة. ضرورة قياـ وزارة االقتصاد بالرقابة والتفتيش عمى السمع .8
 وتمبية المحمي نحو السوؽ أساساً  الموجية الغذائي، اإلنتاج مشاريع وتطوير إنشاء عمى التركيز .9

 .الغذائي لتوفير األمف الحيوية األىمية ذات المشاريع ومنيا لمسكاف، األساسية االحتياجات
ىػذه  مسػاىمة وفػؽ الغذائيػة الصػناعات منشػآت مػف الخػاص القطػاع لمؤسسػات الػدعـ تقػديـ .10

 ، وفيلويات التنمية االقتصادية وأىدافياأو  تحقيؽ عممية في االستثمارية المؤسسات، والمشاريع
 المجاؿ. ذات
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 (1)ممحق 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 العميا الدراسات عمادة

 كمية التجارة
 األعمال إدارة قسم

 

 استبيان استمارة

 

 الفاضمة األخت/الفاضل األخ / حضرة

 … بعد و طيبة تحية

 البيانات عمي الحصوؿ بيدؼ هأعدّ  الذي االستبياف ىذا يديؾ بيف أضع أف لي يطيب
 " الدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات من المواد الغذائية“" عنوانيا بدراسة المتعمقة
 .بغزة اإلسبلمية الجامعة مف إدارة األعماؿ في الماجستير درجة لنيؿ تكميمي كبحث وذلؾ

ف ىذه االستبانة موجية لوزارة االقتصاد الوطني والمؤسسات االقتصادية الحكومية والغير مع العمـ أ
 كات المنتجة والمستوردة لممواد الغذائية .حكومية والشر 

 مراعاة مع المرفقة، االستمارة لتعبئة الثميف، وقتكـ مف جزء بتخصيص التكـر أرجو لذلؾ
 إلى الوصوؿ في والفائدة األثر عظيـ لو سيكوف والذي المطروحة، األسئمة عف اإلجابة في الدقة
    .فقط العممية لؤلغراض ستستخدـ كونيا دقة أكثر نتائج

 

 لنا، وتشجيعكم نكماو لتع واالحترام الشكر جزيل ولكم

                                                                               

 الباحث: محمد أبو ىاشم                        

 بغزة اإلسالميةدارة األعمال في الجامعة ستير إبرنامج ماج
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 الشخصية والوظيفيةاًل: البيانات أو 

 ىذكر              أنث       الجنس: .1
 عاـ فما فوؽ 41عاـ           40 إلى 31  عاـ          30 إلى 25     :  العمر .2
 متزوج          أرمؿ           مطمؽ          أعزب        :الحالة االجتماعية .3
 بكالوريوس          ماجستير           دكتوراه  المؤىؿ العممي:        دبمـو فأقؿ         .4
 غير ذلؾ .............       NGOمكاف العمؿ:       مؤسسة حكومية        مؤسسة خاصة         .5
 فاكثر  15       15-9       8-4         3-1قؿ مف سنة      سنوات الخبرة :       أ .6

 :الدراسة أسئمة :ثانياً 
ىذا الجزء مجموعة مف األسئمة ذات العبلقة بالدور الرقابي لوزارة االقتصاد الوطني عمى الواردات مف المواد الغذائية، يوجد في 

 ( أماـ الخيار المناسب:xيرجى وضع عبلمة )

موافق  الفقرة مسمسل
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

عماى الاواردات مان الماواد الغذائياة فاي وزارة االقتصااد الاوطني فاي قطااع ل: يوجد نظام رقابي شاامل وفعاال والمحور األ 
 غزة.

1. 
يشػػػتمؿ النظػػػػاـ الرقػػػػابي المتبػػػع فػػػػي وزارة االقتصػػػػاد الػػػػوطني 

 عمى شروط خاصة بالصحة والسبلمة.
  

   

2. 
توجد مواصػفات خاصػة لمتعبئػة والتغميػؼ فػي النظػاـ الرقػابي 

 المستوردة.المتبع عمى المواد الغذائية 
  

   

3. 
يشتمؿ النظاـ الرقابي المتبع في وزارة االقتصاد الوطني 

 عمى وجود شروط لبلصقات التعريؼ بالمنتج.
  

   

4. 
تضع وزارة االقتصاد الوطني معايير خاصة بالشروط البيئية 

 لممواد الغذائية المستوردة.
  

   

5. 
 المسػػتمزمات تعمػػؿ وزارة االقتصػػاد الػػوطني عمػػى تػػوفير

العمػؿ،  إلتقػاف الضػرورية والمّعػدات والحاسػوبية المكتبيػة
 .المؤسسات في الداخمية الجودة مستوى والمحافظة عمى

  

   

6. 
 الموارد الغذائية المستوردةرقابة تقـو وزارة االقتصاد الوطني ب

 في األسواؽ. وتداوليا اونقمي اأثناء تخزيني
  

   

7. 
إدخػػػػػػاؿ التحسػػػػػػينات تعمػػػػػػؿ وزارة االقتصػػػػػػاد الػػػػػػوطني عمػػػػػػى 

لمعػػػػػػايير الرقابػػػػػػة عمػػػػػػى  باسػػػػػػتمرار وتػػػػػػوفير اإلشػػػػػػراؼ العػػػػػػاـ
 الواردات مف الموارد الغذائية.
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موافق  الفقرة مسمسل
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 المحور الثاني: يوجد وعي كافي لدى المستيمك الفمسطيني بطبيعة المواد الغذائية وفائدتيا وأضرارىا.

1. 
الػػػػػوعي الكػػػػافي بطبيعػػػػة المػػػػػواد المسػػػػتيمؾ الفمسػػػػطيني لديػػػػو 
 الغذائية وفوائدىا وأضرارىا.

  
   

2. 
يوجػػد حمػػبلت إعبلنيػػة تعمػػؿ عمػػى توعيػػة المسػػتيمؾ بطبيعػػة 

 المحمية. األسواؽالسمع المستوردة الموجودة في 
  

   

3. 
يوجد أداء رقابي عمى المنتجات المستوردة يخمؽ اتجاه سمبي 

 المنتجات.لدى المستيمؾ ووالؤه ليذه 
  

   

      توجد سياسات ناجحة لدعـ المنتجات غير المستوردة. .4

المستيمؾ لديو الوعي الكافي بالفروؽ في الجػودة بػيف المنػتج  .5
 المحمي والمنتج المستورد.

  
   

6. 
المسػػػتيمؾ لديػػػو الػػػوعي الكػػػافي بالسػػػمع المسػػػتوردة الحاصػػػمة 

 عمى شيادات الجودة العالمية.
  

   

7. 

 والتػػػػػػػي الواضػػػػػػػحة المعمومػػػػػػػات اللمسػػػػػػػتيمؾ لػػػػػػػدى اتتػػػػػػػوافر 
تستعصػػػي عمػػػى الفيػػػـ، عػػػف طريػػػؽ وضػػػع بطاقػػػات البيانػػػات 
التوضػػػيحية عمػػػى العبػػػوات الغذائيػػػة وغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف الطػػػرؽ 

 .المبلئمة

  

   

 المحور الثالث: يوجد نظام رقابي  يكفل الدعم الكامل لممنتج الوطني.

1. 
سياسػات تػػدعـ حمايػػة المنػػتج وزارة االقتصػاد الػػوطني تضػػع  

 الوطني دعمًا كامبًل.
  

   

2. 
 قطػػاع بػػالتخطيط لتطػػوير تقػػـو وزارة االقتصػػاد الػػوطني

 لممنتجات دعـ سياسات إتباع مف خبلؿ الغذائية الصناعات
 الواردات. وخفض مستوى الوطنية،

  

   

3. 
 مصنعة غذائية بسمع المستيمكيف رغبات توجد رقابة إلشباع

معقولػة تتوافػؽ مػع ميػزانيتيـ  وأسػعار عاليػة جػودة ذاتمحميًا 
 كبديؿ لمواردات.

  

   

4. 
يػػػتـ وضػػػع  حػػػػدود دنيػػػا لسػػػعر االسػػػػتيراد لمػػػدخبلت اإلنتػػػػاج  

 المصنعة محميًا.
  

   

5. 
يػػػػتـ األخػػػػذ بعػػػػيف االعتبػػػػار بحيػػػػث يكػػػػوف ىنػػػػاؾ تطػػػػابؽ فػػػػي 
المواصػػػفات مػػػف أجػػػؿ الحفػػػاظ عمػػػى القػػػدرة التنافسػػػية لممنػػػتج 

 عند االستيراد. الوطني
  

   

     ضػػػػػػػػعؼ التنسػػػػػػػػيؽ بػػػػػػػػيف وزارات السػػػػػػػػمطة المعنيػػػػػػػػة بالشػػػػػػػػأف  .6
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موافق  الفقرة مسمسل
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

االقتصػػادي يشػػػكؿ سػػػببًا فػػػي عػػػدـ قػػػدرتيا عمػػػى دعػػػـ المنػػػتج 
 الوطني دعمًا كامبًل.

7. 
تقـو وزارة االقتصػاد الػوطني باتبػاع سياسػة اقتصػادية موحػدة 

 وذلؾ لدعـ المنتج الوطني. 
  

   

8. 
االقتصاد التسييبلت البلزمة في مجاؿ االستثمار تقدـ وزارة 

 والتمويؿ في مجاؿ الصناعات المحمية.
  

   

9. 
تتبع وزارة االقتصاد الوطني سياسة تسييمية في منح 

 التراخيص أماـ المشروعات الصناعية المحمية.
  

   

10. 
االنفتاح عمى الخارج وتعريض المؤسسات الوطنية لدرجة 

 المنافسة يعمؿ عمى دعـ المنتج الوطني.حقيقية مف 
  

   

المحور الرابع: يوجد معيد لممواصفات والمقااييس مازود باالخبرات والمعادات والتمويال الاالزم لمقياام بادوره األساساي فاي 
 المراقبة والتحقق ورفع الجودة.

1. 
 المختبػػػػرات العمميػػػػة التشخيصػػػػيةتوجػػػػد لػػػػدى وزارة االقتصػػػػاد 

 .باألجيزة الحديثة الدقيقة المجيزة
  

   

2. 
دراسػػػات دوريػػػة لتقيػػػيـ  تقػػػـو وزارة االقتصػػػاد الػػػوطني بػػػإجراء

 المواد الغذائية المستوردة.وتحميؿ واستشراؼ قضايا 
  

   

3. 
المػواد الغذائيػة رقابػة صػحية عمػى برنػامج   يوجد لدى الػوزارة

 مػػػػػػع شػػػػػػروط اإلنتػػػػػػاج واالسػػػػػػتيبلؾ يػػػػػػتبلءـبمػػػػػػا  المسػػػػػػتوردة
 الغذائي.

  

   

4. 
ضػػػػػػمف معػػػػػػايير تنظػػػػػػيـ عمميػػػػػػات التفتػػػػػػيش واإلشػػػػػػراؼ يػػػػػػتـ 

 المقاييس والمواصفات البلزمة لممواد الغذائية المستوردة.
  

   

5. 
 تفتػػػػػيش مؤىػػػػػؿيوجػػػػػد لػػػػػدى وزارة االقتصػػػػػاد الػػػػػوطني كػػػػػادر 

 .لئلشراؼ عمى المواد الغذائية المستوردة
  

   

6. 
المختبػػػػػرات، المرافػػػػػؽ عػػػػػدد "دعـ التحمػػػػػيبلت لػػػػػمرافػػػػػؽ توجػػػػػد 

" فػػي ىيئػػة المواصػػفات والمعػػدات، بػػرامج الرصػػد وغيػػر ذلػػؾ
 والمقاييس في وزارة االقتصاد الوطني

  

   

7. 
فػػػي واردات المػػػواد  الخاصػػػة بالنظافػػػة ياتالسػػػموك يفدو تػػػ ـيػػػت

 الغذائية.
  

   

8. 
تراخيص لؤلمػاكف التػي ُتمػارس فييػا ال صدارإلترتيبات توجد 

 المواد الغذائية.استيراد عمميات 
  

   

     أثنػاء التجييػػز  المػواد الغذائيػػة المسػتوردةأخػذ عينػػات مػف يػتـ  .9
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موافق  الفقرة مسمسل
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

البيػػػػػػػع لمتأكػػػػػػػد مػػػػػػػف اسػػػػػػػتيفائيا الشػػػػػػػروط و والتخػػػػػػػزيف والنقػػػػػػػؿ 
 .المطموبة

10. 
وتعميمػات وتوجييػات  إجػراءاتصدار دليؿ واضح يحدد يتـ إ

المواصػػػػػػفات والمقػػػػػػػاييس الفنيػػػػػػة واإللزاميػػػػػػػة وتعميمػػػػػػو عمػػػػػػػى 
 المستورديف.

  

   

المحور الخامس: توجد سيطرة عمى المعابر التجارية مما يتي   التشدد فاي إدخاال بعاض السامع التاي لياا باديل وطناي، 
 ليس بالمنع قطعًيا بل التشدد في المواصفات واإلجراءات الصحية.

1. 
توجػػػد سػػػيطرة تامػػػة عمػػػى معػػػابر قطػػػاع غػػػزة ممػػػا يسػػػيؿ فػػػي 
عمميػػػػػػة رقابػػػػػػة المػػػػػػواد الغذائيػػػػػػة المسػػػػػػتوردة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ وزارة 

 االقتصاد الوطني.
  

   

2. 
 عمػى تحفػظ محاضػر تسػجيؿتقػـو وزارة االقتصػاد الػوطني ب

جودتيػا  فػي المفتشػيف يشػؾ التػي األصػناؼ لػبعض المعػابر
 .وصبلحيتيا

  

   

3. 
 ذوي متخصصػيف مفتشػيفيوجد لدى وزارة االقتصاد الػوطني 

 فػي يػرد مػا حسػب التجػار مخػازف مػف عينػات لجمػب خبػرة
 .كشؼ المعابر

  

   

4. 
 قػػدر تضػمف مراقبػػة آليػات تضػع وزارة االقتصػاد الػػوطني

مستوردة مف المػواد الغذائيػة ال السمع سبلمة وجودة المستطاع
 سواؽ المحمية.األ إلىالداخمة 

  

   

5. 
توجػػػد مجموعػػػة مػػػف الحػػػواجز غيػػػر الجمركيػػػة بعضػػػيا تعيػػػؽ 

 تنافسية بعض الصناعات المحمية.
  

   

يػػػػتـ فػػػػرض الرسػػػػـو مػػػػف ِقبػػػػؿ وزارة االقتصػػػػاد الػػػػوطني عمػػػػى  .6
 الواردات مف المواد الغذائية وعممية التخميص الجمركي.

  
   

7. 
معػػابر يمكػػف إرجاعيػػا تػػرى بػػأف المنتجػػات التػػي تػػدخؿ مػػف ال

صػبلحيتو غيػر المطابقػة  أوذا كانػت جودتػو اآلخػر إ لمطػرؼ
 لممواصفات.

  

   

8. 
تعمؿ قوائـ التفتيش بوزارة االقتصاد الوطني عمى التشػدد فػي 

 إدخاؿ بعض المواد الغذائية الغير سميمة.
  

   

9. 
تتػػوافر لػػدى وزارة االقتصػػاد الػػوطني القػػدرة الكافيػػة والمعػػدات 

لفحص المواد الغذائية القادمػة البلزمة لممواصفات والمقاييس 
 مف المعابر فور وصوليا.
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 (2)ممحق 
ؿ: وجود نظاـ رقابي شامؿ وفعاؿ عمى الواردات مف المواد و الصدؽ الداخمي لفقرات المحور األ

 الغذائية في وزارة االقتصاد الوطني في قطاع غزة

 (1جدول رقم )

معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

يشػػتمؿ النظػػاـ الرقػػابي المتبػػع فػػي وزارة االقتصػػاد الػػوطني عمػػى شػػروط  1
 خاصة بالصحة والسبلمة.

0.423 0.035 

توجد مواصفات خاصة لمتعبئة والتغميؼ في النظاـ الرقػابي المتبػع عمػى  2
 المواد الغذائية المستوردة.

0.747 0.000 

االقتصاد الوطني عمى وجود يشتمؿ النظاـ الرقابي المتبع في وزارة  3
 شروط لبلصقات التعريؼ بالمنتج.

0.709 0.000 

تضع وزارة االقتصاد الوطني معايير خاصة بالشروط البيئية لممواد  4
 الغذائية المستوردة.

0.825 0.000 

5 
 المكتبيػػة المسػػتمزمات تعمػػؿ وزارة االقتصػػاد الػػوطني عمػػى تػػوفير

 مستوى العمؿ، والمحافظة عمى إلتقاف الضرورية والمّعدات والحاسوبية
 .المؤسسات في الداخمية الجودة

0.763 0.000 

أثناء  الموارد الغذائية المستوردةرقابة تقـو وزارة االقتصاد الوطني ب 6
 في األسواؽ. وتداوليا اونقمي اتخزيني

0.625 0.001 

وتػػوفير إدخػػاؿ التحسػػينات باسػػتمرار تعمػؿ وزارة االقتصػػاد الػػوطني عمػػى  7
 لمعايير الرقابة عمى الواردات مف الموارد الغذائية. اإلشراؼ العاـ

0.499 0.011 

 0.396 تساوي"  23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 (1جدول رقم )
الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني: وعي كافي لدى المستيمك الفمسطيني بطبيعة المواد 

 الغذائية وفائدتيا وأضرارىا

معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

المستيمؾ الفمسطيني لديو الوعي الكافي بطبيعة المواد الغذائية  1
 وفوائدىا وأضرارىا.

0.847 0.000 

يوجػػػد حمػػػبلت إعبلنيػػػة تعمػػػؿ عمػػػى توعيػػػة المسػػػتيمؾ بطبيعػػػة  2
 المحمية. األسواؽالسمع المستوردة الموجودة في 

0.720 0.000 

يوجػد أداء رقػابي عمػى المنتجػػات المسػتوردة يخمػؽ اتجػاه سػػمبي  3
 لدى المستيمؾ ووالؤه ليذه المنتجات.

0.602 0.001 

 0.000 0.824 توجد سياسات ناجحة لدعـ المنتجات غير المستوردة. 4

المسػػتيمؾ لديػػو الػػوعي الكػػافي بػػالفروؽ فػػي الجػػودة بػػيف المنػػتج  5
 والمنتج المستورد.المحمي 

0.655 0.000 

المستيمؾ لديو الوعي الكػافي بالسػمع المسػتوردة الحاصػمة عمػى  6
 شيادات الجودة العالمية.

0.621 0.001 

7 
تستعصػي  والتػي الواضػحة المعمومػات اللمستيمؾ لدى اتتوافر 

عمػػػى الفيػػػـ، عػػػف طريػػػؽ وضػػػع بطاقػػػات البيانػػػات التوضػػػيحية 
 .عمى العبوات الغذائية وغير ذلؾ مف الطرؽ المبلئمة

0.568 0.003 

 0.396 تساوي"  13ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 

 (3جدول رقم )
 يكفل الدعم الكامل لممنتج الوطنينظام رقابي  الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث: وجود  

معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

1  0.487 0.014 

2 
   

       
   

0.541 0.005 
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معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

3 
      

    
 

0.722 0.000 

4  0.630 0.001 

5 
 

0.647 0.000 

6 0.506 0.010 

7 0.640 0.001 

8 0.596 0.002 

االقتصاد الوطني سياسة تسييمية في منح تتبع وزارة  9
 0.012 0.495 التراخيص أماـ المشروعات الصناعية المحمية.

10 0.820 0.000 

 0.396 تساوي"  23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 (4جدول رقم )
الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع: معيد لممواصفات والمقاييس مزود بالخبرات والمعدات 

 والتمويل الالزم لمقيام بدوره األساسي في المراقبة والتحقق ورفع الجودة.

1 0.740 0.000 

2 0.540 0.005 

3
 

0.670 0.000 

4 0.645 0.000 

50.723 0.000 
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.

6
 

0.666 0.000 

7 0.647 0.000 

 0.662 0.000 

 
0.501 0.011 

 
0.520 0.008 

 0.396 تساوي"  23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 (5جدول رقم )
الخامس: وجود سيطرة عمى المعابر التجارية مما يتي   التشدد  الصدق الداخمي لفقرات المحور

في إدخال بعض السمع التي ليا بديل وطني، ليس بالمنع قطعًيا بل التشدد في المواصفات 
 واإلجراءات الصحية

1 0.461 0.020 

2
    

       0.704 0.000 

3
   

         0.631 0.001 

4

     
  

 
0.562 0.003 

5 0.546 0.005 

6 0.609 0.001 

7 0.690 0.000 
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80.646 0.000 

90.588 0.002 

 0.396 تساوي"  23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 

 (6جدول رقم )
 الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة محاورمعامل االرتباط بين معدل كل محور من 

معامل  العنوان المحور
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

وجود نظاـ رقابي شامؿ وفعاؿ عمى الواردات مف المواد  ؿو األ
 الغذائية في وزارة االقتصاد الوطني في قطاع غزة

0.836 0.000 

المواد  وجود وعي كافي لدى المستيمؾ الفمسطيني بطبيعة الثاني
 الغذائية وفائدتيا وأضرارىا

0.778 0.000 

 0.000 0.735 وجود نظاـ رقابي  يكفؿ الدعـ الكامؿ لممنتج الوطني الثالث

وجود معيد لممواصفات والمقاييس مزود بالخبرات والمعدات  الرابع
والتمويؿ البلـز لمقياـ بدوره األساسي في المراقبة والتحقؽ 

 ورفع الجودة
0.895 0.000 

سيطرة عمى المعابر التجارية مما يتيح  التشدد في إدخاؿ  الخامس
بعض السمع التي ليا بديؿ وطني، ليس بالمنع قطعًيا بؿ 

 التشدد في المواصفات واإلجراءات الصحية
0.659 0.000 

 0.396 تساوي"  23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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 (7جدول رقم )
 الثبات ) طريقة التجزئة النصفية(معامل 

 عنوان المحور المحور

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصح 

القيمة 
 االحتمالية

 ؿو األ
 

7 0.7728 0.8718 0.0000 

 الثاني
 

7 0.6957 0.8205 0.0000 

 الثالث
 10 0.7245 0.8402 0.0000 

 الرابع
10 0.7628 0.8654 0.0000 

 الخامس

9 0.7426 0.8523 0.0000 

 0.0000 0.8464 0.7337 43 محاورجميع ال 

 0.396 تساوي"  23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 (8جدول رقم )
 معامل الثبات )طريقة والفا كرونباخ(

عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

رقابي شامؿ وفعاؿ عمى الواردات مف المواد الغذائية  وجود نظاـ ؿو األ
 في وزارة االقتصاد الوطني في قطاع غزة

7 0.8827 

وجود وعي كافي لدى المستيمؾ الفمسطيني بطبيعة المواد الغذائية  الثاني
 وفائدتيا وأضرارىا

7 0.8572 
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 0.8671 10 وجود نظاـ رقابي  يكفؿ الدعـ الكامؿ لممنتج الوطني الثالث

وجود معيد لممواصفات والمقاييس مزود بالخبرات والمعدات  الرابع
والتمويؿ البلـز لمقياـ بدوره األساسي في المراقبة والتحقؽ ورفع 

 الجودة
10 0.8879 

سيطرة عمى المعابر التجارية مما يتيح  التشدد في إدخاؿ بعض  الخامس
التشدد في  السمع التي ليا بديؿ وطني، ليس بالمنع قطعًيا بؿ

 المواصفات واإلجراءات الصحية
9 0.8702 

 0.8874 43 جميع الفقرات 
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 )3)ممحق 

 أسماء السادة المحكمين
  فيما يمي قائمة بأسماء األساتذة الذين تفضموا مشكورين بتحكيم االستبانة الخاصة بالبحث

 المؤسسة االسم الرقم
 الجامعة اإلسبلمية أ.د فارس أبو معمر  1
 الجامعة اإلسبلمية أ.د يوسؼ عاشور 2
 الجامعة اإلسبلمية د. سامي أبو الروس 3
 الجامعة اإلسبلمية د.يوسؼ بحر 4
 الجامعة اإلسبلمية د.خميؿ النمروطي 5
 الجامعة اإلسبلمية أ.بشير قفة 6
 جامعة األزىر د.نسيـ أبوجامع 7
 الجامعة اإلسبلمية العؼد.عرفات  8
 جامعة األزىر د.وائؿ ثابت 9
 الجامعة اإلسبلمية أ.د محمد مقداد 10
 الجامعة اإلسبلمية أ.د ماجد الفرا 11
 الجامعة اإلسبلمية أ.د سالـ حمس 12
 جامعة األزىر د.رامز بدير 13
 الجامعة اإلسبلمية أ.د عمي شاىيف 14

 


