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Abstract  Keywords 

ى المستھلك سلوك دراسات تحظى الم دول مختلف ف ام الع د باھتم ك، متزای رف بھدف وذل ى التع ائص عل  الخص
 على ؤثرةالم العوامل تحدید الى باالضافة، المستقبلیة السلوكیة أنماطھم وفھم، للمستھلكین والنفسیة الدیموغرافیة

ة مدى على التعرف الى الحالى البحث ویھدف.    الشرائیة قراراتھم امعى الشباب درای ات الج ة بالعالم  التجاری
ة الجودة –المدركة المنافع" التجاریة العالمة أبعاد أثر وقیاس, الجاھزة للمالبس ى" المدرك لوك عل رائى الس  الش
باب امعى للش اه الج س تج اھزة المالب ف، الج ات وتوظی ة العالم ر التجاری أثیرا األكث ى ت میمات ف تحدثة تص  مس
ى) المنتجین –المتخصصین( من كل آراء على التعرف ثم, الشباب لدى قبوال تلقى الریاضیة للمالبس ة ف  امكانی

  .  المصرى السوق فى المالبس من النوعیة ھذه لتسویق المقترحة التصامیم دعم
د ع وق ث اتب ل البح ن ك نھج: م في الم ي الوص ى، التحلیل ى التجریب ق التطبیق داف لتحقی ث أھ ة البح ى واالجاب  عل

امعى الشباب من: األولى: * عینتین وجود البحث ھذا اجراء وتطلب . تساؤالتھ ذكور"الج ى" ال ة ف ة الفئ  العمری
نة 25:18" بعض" س ات ب ر الكلی ة غی ة( المتخصص ة، التربی ة الخدم ارة، االجتماعی ة) التج وان بجامع  حل

ذكور" الجامعى الشباب: كالتالى قسمت مفردة) 100( من تكونت: الثانیة*  . مفردة" 200"وعددھم  وعددھم" ال
ین، "75" ن والمتخصص اء م ة أعض دریس ھیئ ددھم الت ة، "15" وع ن ومجموع ى م س منتج یة المالب  الریاض

 الشباب درایة مدى استطالع استبانة -ھى  االستبیانات من مجموعة على البحث أدوات واشتملت " .10" وعددھم
ل مدى استطالع استبانة - . الشرائیة سلوكیاتھم على وآثرھا، الجاھزة للمالبس التجاریة بالعالمات الجامعى  تقب
 أراء استطالع استبانة - .تأثیرھا یثبت التى التجاریة العالمات من والمستلھمة المقترحة للتصامیم الجامعى الشباب

  .المالبس ھذه لتسویق المقترحة التصامیم دعم امكانیة مدى ونح) المنتجین, المتخصصین(من كل
رار الرئیسیة المحددات أحد تعد التجاریة العالمة أنفى  یتركز النتائج من العدید الى البحث وتوصل رائى للق  الش

 مجاالتھب العالى التعلیم خالل من الشباب یكتسبھا التى المعارف ذلك فى والسبب، الجامعى الشباب من للمستھلكین
 تأثیرا یؤثر مما المجاالت شتى فى ثقافاتھم الثراء میولھم وتزید، واالتجاھات السلوك فى تغیر تحدث اذ، المتعددة
 التجاریة العالمة ألبعاد ایجابى أثر ھناك ، وأن األقل التعلیمیة المستویات عكس على القرارات اتخاذ على مباشرا

، المدركة الجودة تأثیرا أقواھا وكان، الشراء لقرار الجامعى الشباب اتخاذ فى) المدركة الجودة –المدركة المنافع(
 العالمات أكثر وتبین ان  . مصداقیة أقل الشباب یعتبره الذى الوطنى للمنتج الحقیقیة الصورة ضعف مایبرز وھو

دى أكبر قیمة وتحمل المدركة للمنافع وتحقیق درایة التجاریة ى الشباب ل ى ھ ا تكون الت ر لىبالت أثیرا أكث ى ت  عل
ات فى وتتمثل، الشرائى الشباب سلوك ذلك  ) .Tommy ،C.K ، Nike, Adidas( العالم ة وك  توظیف امكانی

ات ة العالم ر التجاری أثیرا األكث ى ت میمات ف تحدثة تص س مس یة للمالب ى الریاض وال تلق دى قب باب ل ى و الش  تلب
اتھم مع وتتوافق متطلباتھم ة مع وتتناسب، اتجاھ ة من االستخدام طبیع ات, جھ ة واالمكانی ادیة االنتاجی  واالقتص
ة ن المتاح ة م رى جھ ا آخ دعم مم ویق ی ذه تس ة ھ ن النوعی س م ى المالب وق ف رى الس ا المص  وفق

  ).  المنتجین,المتخصصین,الشباب(آلراء

 العالمة التجاریة  
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 السلوك الشرائى
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Introduction  
تحظى دراسات سلوك المستھلك فى مختلف دول العالم باھتمام 

وذلك بھدف التعرف على الخصائص الدیموغرافیة ، متزاید
باالضافة ، وفھم أنماطھم السلوكیة المستقبلیة، والنفسیة للمستھلكین

الى تحدید العوامل المؤثرة على قراراتھم الشرائیة المرتبطة بالسلع 
والخدمات التى تتوافق مع حاجات ورغبات مختلف فئات 

والشك أن .   ق المستھدفة المستھلكین والمطروحة فى األسوا
المالبس أحد االحتیاجات الھامة المرتبطة ارتباطا وثیقا بحیاة الفرد 

باالضافة الى النظرة الخاصة ، الشخصیة واالجتماعیة والثقافیة
والممیزة لھا من قبل الشباب خاصة وھو المسئول فى الغالب عن 

ستھلكین وأصبح یمثل قطاعا لھ أھمیة ضمن الم، قراراتھ الشرائیة
حیث بلغ عدد الطالب المقیدین ، المحتملین للمالبس الجاھزة

 2017/2018بالجامعات المصریة            طالب وطالبة فى عام 
خاصة مع نمو واتساع ، لذا فھو قوة اجتماعیة الیستھان بھا، م

معارفھ وثقافتھ فى شتى العلوم فى ظل العولمة وعصر ثورة 
  .المعلومات 

التجاریة عامل مساعد فى تحدید توقعات المستھلك من وتعد العالمة 
وبالتالى تعد ، المستقبلیة، الحالیة، المنتج وتقییمھ لتجاربھ السابقة

كما أنھا أداة یستخدمھا ، مرشدا للشباب عند اتخاذ القرار الشرائى
العدید من المؤسسات لبناء عالقات قویة وطویلة اآلمد مع الشباب 

فكر بالتحول الى أى عالمات أو ماركات آخرى لجعلھ موالیا لھا الی
وعلیھ فأى برنامج تسویقي یستھدف فئة الشباب یبدأ بدراسة ، بدیلة

وفھم خصائصھم وسلوكیاتھم الشرائیة وما یطرأ علیھا من متغیرات 
للحصول على مؤشرات تسھم فى تطویر وترشید استراتیجیات 

األسواق المستھدفة وبرامج المزیج التسویقى التى یتوجھون بھا الى 
خاصة فى ظل التحوالت التى یشھدھا السوق المصرى واالنسیاب 

  .                                            المتزاید للماركات األجنبیة للمالبس الجاھزة 
فقد اتضح من الدراسة االستطالعیة التى أجرتھا الباحثة للتعرف 

، نحو اختیار مالبسھم على اتجاه الشباب الجامعى من الجنسین
وألى نوعیة من ، الماركات التجاریة العالمیةومدى ارتباطھم ب

  :المالبس الجاھزة مایلى 
اندفاع وھوس الشباب الجامعى من الذكور بالماركات األجنبیة ثم  -

بینما یتجھ اھتمام الشباب من االناث أوال ، اسم وشھرة المتجر
  .بالماركة  باسم وشھرة المتجر ثم یلى ذلك اھتمامھن

یتجھ اھتمام الشباب الجامعى من الذكور قبل الشراء الى جمع  -
المعلومات عن الماركة واألصناف األفضل یلى ذلك المحال 

بینما یتحقق العكس فى حالة الشباب من ، واألماكن األحسن
  .االناث 

أكثر نوعیات المالبس التى یرتدى فیھا الشباب الجامعى من  -
اریة ھى المالبس الریاضیة خاصة الذكور للعالمات التج
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  .المطبوع علیھا أو المعبرة عن الماركات العالمیة 
  كما یتضح من المقابالت الشخصیة لبعض منتجى المالبس

الریاضیة أجماعھم على أن المالبس ذات الماركات العالمیة ھى 
، التى یقبل علیھا الشباب عند الشراء ویحرص على اقتنائھا

  .ویق ھذه النوعیة من المالبس محلیاوعلیھ فتؤثر على تس
  األمر الذى دفع بالباحثة الى دراسة وتحلیل أثر أبعاد العالمة

على القرار الشرائى " الجودة المدركة-المنافع المدركة"التجاریة 
حیث أصبحت تشكل ، للشباب الجامعى تجاه المالبس الجاھزة

أثیرا منھا الى جانب توظیف األكثر ت، جانبا من الثقافة الشبابیة
  .فى استحداث تصمیمات للمالبس الریاضیة برؤي فنیة مختلفة 

      : فتتحدد مشكلة البحث في التساؤالت اآلتیة
ما مدى درایة الشباب الجامعى بالعالمات التجاریة للمالبس  -1

  الجاھزة ؟ 
الجودة  –المنافع المدركة "ما أثر أبعاد العالمة التجاریة  -2

رائى للشباب الجامعى تجاه المالبس على السلوك الش" المدركة
  الجاھزة ؟

ما امكانیة توظیف العالمات التجاریة األكثر تأثیرا فى  -3
تصمیمات مستحدثة للمالبس الریاضیة تلقى قبوال لدى الشباب 

  ؟                                                     
ما آراء المتخصصین فى امكانیة دعم التصامیم المقترحة  -4

  لتسویق المالبس الریاضیة ؟
ما آراء المنتجین فى امكانیة دعم التصامیم المقترحة لتسویق  -5

  المالبس الریاضیة ؟
Study Significance 

  :تتمثل أھمیة البحث الحالى فى اآلتى 
وتكمن فى ابراز موضوع یتعلق بواحدة من أھم : األھمیة النظریة -

الى جعل المنظمة متمیزة عن غیرھا سیاسات التمییز التى تھدف 
الى جانب تناول شریحة ، أال وھى العالمة التجاریة، فى امور معینة

ومحاولة التعرف على سلوكیاتھم ، ھامة فى المجتمع ھى الشباب
إذ الیمكن ، الشرائیة تجاه أحد احتیاجاتھم األساسیة وھى المالبس

على المستھلك  االعتماد على نتائج الدراسات األجنبیة وتطبیقھا
  .وغیرھا .. المصري نظرا لالختالفات االقتصادیة واالجتماعیة 

سیوفر البحث الحالى معلومات دقیقة عن أبعاد : األھمیة التطبیقیة -
واتخاذ قرار " الجودة المدركة –المنافع المدركة "العالمة التجاریة 

الشراء مما سیشكل أرضیة صلبة للشركات عند تصمیم 
الى جانب القاء الضوء على منابع جدیدة ، ھا التسویقیةاستراتیجیات

وامداد مالكى ، "العالمة التجاریة"لتصمیم المالبس الریاضیة وھى 
العالمات التجاریة ذات التأثیر بتصامیم یثبت بالدراسة قبولھا لدى 

مما یدعم تسویقھا فى " المنتجین –المتخصصین –الشباب"كل من 
  . السوق المصرى 

Objectives 
التعرف على مدى درایة الشباب الجامعى بالعالمات التجاریة  -1

  . للمالبس الجاھزة 
الجودة  –المنافع المدركة"قیاس أثر أبعاد العالمة التجاریة  -2

على السلوك الشرائى للشباب الجامعى تجاه المالبس " المدركة
  .   الجاھزة 

تصمیمات توظیف العالمات التجاریة األكثر تأثیرا فى  -3
  .  مستحدثة للمالبس الریاضیة تلقى قبوال لدى الشباب 

التعرف على آراء المتخصصین فى امكانیة دعم التصامیم  -4
 المقترحة لتسویق المالبس الریاضیة 

التعرف على آراء المنتجین فى امكانیة دعم التصامیم المقترحة  -5
 لتسویق المالبس الریاضیة 

Methodology 
أھداف البحث واالجابة على تساؤالتھ استعانت الباحثة بكل  لتحقیق

                                                                                                            .التجریبى التطبیقى ، من المنھج الوصفي التحلیلي

Delimitations 
ر البحث على دراسة أثر أبعاد العالمة یقتص: الحد الموضوعي -

على القرار الشرائى "الجودة المدركة –المنافع المدركة "التجاریة 
الى جانب توظیف األكثر ، للشباب الجامعى تجاه المالبس الجاھزة

تأثیرا منھا فى تصمیمات مستحدثة للمالبس الریاضیة تدعم 
 .ى التسویق لھذه النوعیة من المالبس فى السوق المصر

لشباب الجامعى اویقتصران على : الحد البشرى والمكانى -
ببعض الكلیات غیر " سنة  25:18"فى الفئة العمریة " الذكور"

، بجامعة حلوان) التجارة ، الخدمة االجتماعیة، التربیة(المتخصصة 
حیث قامت الباحثة بجمع البیانات عن طریق مقابلة الطالب فى 

جامعى خالل أیام االسبوع المختلفة من أماكن مختلفة داخل الحرم ال
  .أجل تخفیض تحیز الوقت والمكان 

استغرق تطبیق البحث ستة أشھر تم خاللھا توزیع : الحد الزمانى -
على أفراد العینة واسترجاعھا و تفریغھا  استمارات االستبیان

ثم اعداد ، وجدولتھا ثم تحلیل النتائج المتحصل علیھا وتفسیرھا
    .ترحة وتنفیذھا وتقییمھا التصامیم المق

 Sample 
                                        : تطلب اجراء ھذا البحث وجود عینتین كاآلتى

ببعض الكلیات " الذكور"اب الجامعىلشبا :العینة األولى* 
بجامعة ) التجارة، الخدمة االجتماعیة، التربیة(غیرالمتخصصة 

بھدف التعرف على مدى معرفتھم ، مفردة" 200"حلوان وعددھم
.                                                           بعالمات المالبس الجاھزة وأثرھا على سلوكیاتھم الشرائیة 

لشباب ا: مفردة قسمت كالتالى) 100(تكونت من : العینة الثانیة* 
والمتخصصین من أعضاء ھیئة ، "75"وعددھم " الذكور"الجامعى 

ومجموعة من منتجى المالبس الریاضیة ، "15"التدریس وعددھم 
بھدف استطالع آرائھم نحو مدى قبول التصامیم ، "10"وعددھم 

حة وامكانیة دعمھا لتسویق المالبس الریاضیة فى السوق المقتر
  .المصرى 

 Tools 
  :تطلب البحث بناء مجموعة استبیانات كما یلى 

  )1ملحق رقم (: استبانة استطالع الشباب الجامعى* 
فى الفئة " الذكور"تم بناء استبانة موجھة الى الشباب الجامعى 

لى مدى المعرفة بالعالمات للتعرف ع" سنة 25:18"العمریة 
، وقیاس أثرھا على سلوكیاتھم الشرائیة، التجاریة للمالبس الجاھزة

  :وتكونت االستبانة من ثالثة أجزاء ھى 
تضمن أسئلة عن مدى المعرفة بالعالمات التجاریة : الجزء األول* 

  .أسئلة "  4" وعددھا ، للمالبس الجاھزة
 - الوظیفیة "تقیس أثر المنافع  تضمن العبارات التى: الجزء الثانى* 

المدركة للعالمة التجاریة للمالبس الجاھزة على القرار " العاطفیة
  .عبارة "  14" ویندرج أسفلھ ، الشرائى للشباب الجامعى

تضمن العبارات التى تقیس أثر الجودة المدركة : الجزء الثالث* 
لشباب للعالمة التجاریة للمالبس الجاھزة على القرار الشرائى ل

الى جانب البیانات ، عبارة"  10" ویندرج أسفلھ ، الجامعى
  .الدیمغرافیة لعینة البحث 

وقد استخدمت الباحثة فى الجزئین الثانى والثالث من االستبانة 
  :میزان تقدیر ثالثى مع إعطاء وزن نسبى كالتالي 

 المقیاس أوافق  أوافق الى حد ما ال أوافق
  الوزن النسبي  3  2  1

                                                                 )2ملحق رقم (: بانة آراء الشباب الجامعىاست* 
والھدف من االستبانة التعرف على درجة تقبل الشباب الجامعى 
للتصامیم المقترحة والمستلھمة من العالمات التجاریة التى ثبت 

وتكونت ، مالبس الجاھزةتأثیرھا على سلوكیاتھم الشرائیة تجاه ال
، ذات میزان تقدیر ثالثى، عبارة جمیعھا موجبة) 12(االستبانة من

   .واعد لھا استمارة لتحكیم صدقھا محدد بھا الھدف منھا 
  )3ملحق رقم (: استبانة آراء كال من المتخصصین والمنتجین* 

تم بناء االستبانة للتعرف على آراء كال من المتخصصین والمنتجین 
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لتصامیم المقترحة ومدى امكانیة دعمھا لتسویق المالبس فى ا
واشتملت االستبانة على ثالثة . الریاضیة فى السوق المصرى

الجانب الوظیفى  -)عبارات9(الجانب الجمالى : محاور ھى
والتحتوى االستبانة , )عبارات7(الجانب االقتصادى  -)عبارات8(

كما اعد . ر السابقواستخدم نفس میزان التقدی, على عبارات سالبة
  .لھا استمارة لتحكیم صدقھا محدد بھا الھدف منھا

  :صدق المحتوى لالستبیانات • 
تم التأكد من صدق المحتوى لالستبیانات عن طریق صدق 

وذلك بعرضھم على بعض األساتذة المتخصصین في ، المحكمین

وقد أقروا بصالحیتھم للتطبیق بعد ، "4ملحق رقم"مجال المالبس 
بعض التعدیالت فیما یخص ترتیب وصیاغة بعض  إجراء

وقد بلغت نسبة اتفاق المحكمین على استبانة استطالع ، العبارات
بینما بلغت ، %100واستبانة آراء الشباب الجامعى ، %99الشباب 

ولقد قامت الباحثة بما ، %98.2استبانة المتخصصین والمنتجین 
   .یلزم من تعدیالت قبل التطبیق 

  :ستبیانات ثبات اال• 
تم حساب الثبات لالستبیانات الثالث عن طریق معامل ألفا 

  :وطریقة التجزئة النصفیة كما فى الجداول التالیة ، كرونباخ
  

  قیم معامالت الثبات الستبانة استطالع الشباب) 1(جدول 
  التجزئة النصفیة  معامل ألفا  األجزاء

  للمالبس الجاھزة مدى الدرایة بالعالمات التجاریة: الجزء األول -
  المدركة للعالمة التجاریة) العاطفیة -الوظیفیة(أثر المنافع : الجزء الثانى -
  أثر الجودة المدركة للعالمة التجاریة: الجزء الثالث -

0.848  
0.831  
0.762  

  0.729 –  0.785   
0.766 -  0.889  
0.736 -  0.858   

  0.844  - 0.743  0.814  االستبانة ككل
  یم معامالت الثبات الستبانة آراء الشباب الجامعىق) 2(جدول 

  التجزئة النصفیة  معامل ألفا  
      0.846 -  0.785    0.786  االستبانة ككل

  
  قیم معامالت الثبات الستبانة آراء كال من المتخصصین والمنتجین) 3(جدول 

  التجزئة النصفیة  معامل ألفا  المحاور
  الجانب الجمالى: المحور األول -
  الجانب الوظیفى : المحور الثانى -
  الجانب االقتصادى: المحور الثالث -

0.785  
0.868  
0.852  

0.709 -  0.859  
0.736 -  0.829  
0.795 -  0.846  

  0.845  - 0.747  0.835  االستبانة ككل
التجزئة ، ألفا(ویتضح من الجداول السابقة أن قیم معامالت الثبات 

وھو الحد األدنى المقبول ) 0.6( كانت جمیعھا أكبر من) النصفیة
وبالتالى یمكن القول بأن االستبیانات الثالث تتمتع ، لمعامالت الثبات

  . بالثبات 
Terminology 

عبارة عن اسم أو رمز أو اشارة أو  Brand: العالمة التجاریة -
تولیفة من ھذه العناصر تسمح بتحدید المنتج أو الخدمة وتمیزھا عن 

 (Kotler ،Philip: 2006 – 319). ا یقدمھ المنافسون اآلخرونم
وترى الباحثة أن العالمة التجاریة ھى بصمة أو ختم على المنتج 

وھى ، یمیز منتجات مؤسسة ما عن منتجات المنافسین فى األسواق
أیضا عقد بین المنتج والمستھلك فیما یخص خصائص المنتج 

ومستوى الجودة والقیمة ، ھاواآلمال التى یتوقعھا المستھلك من
  ) .تعریف اجرائى(المقدمتین من طرف العالمة التجاریة 

ھو تلك العملیات purchasing behavior: السلوك الشرائى  -
، وشراء, المرتبطة بقیام فرد ما أو جماعة من األفراد باختیار

واستخدام أو التخلص من منتج ما أو خدمة الشباع الحاجات 
  )214- 2007: زیاد بركات(   .    والرغبات 

حیث یمر المستھلك عند قیامھ بعملیة اختیار السلع والخدمات التى 
  :یسعى الى اقتنائھا بخمسة مراحل أساسیة وھى 

 ادراك المشكلة وتحدید الحاجة  -1
 البحث عن المعلومات  -2
  .تقییم البدائل  -3
   .قرار الشراء  -4
 ( Solomon: 2007). سلوك ما بعد الشراء  -5

ان المنفعة ھى الموجھ : perceived benefitsفع المدركة المنا -
فھى المكافأة أو الربح الذى ، الرئیسى فى قرار شراء المستھلك

.   یحققھ المستھلك جراء شراء واستخدام عالمة تجاریة ما 

(Czerniawski & Malony: 1999 – 69) 
  (Volvo)فمثال سیارة ، وترتبط عادة باألداء الوظیفى المتوقع

كما تحدث لدیھ مشاعر ، ترتبط لدى المستھلك بمنفعة اآلمان والمتانة
ومن ثم تكون قد منحتھ منافعا عاطفیة مثل الشعور باالثارة ، ایجابیة

 sوالقوة والصالبة اثناء ارتداء مالبس، BMWداخل سیارة 
‘Levie  .(Davis Scott: 2002 – 503)                  
ھى أحد أبعاد القیمة :perceived Quality الجودة المدركة  -

وحكم المستھلك بالتمیز الكلى بدال من , المعنویة للعالمة التجاریة
ویمكن للجودة المدركة أن ، حكمھ على العناصر المفردة للجودة

تضیف قیمة الى العالمة التجاریة بعدة طرق منھا أن تكون سبب 
التجاریة نحو  أو تمنح المنظمة امكانیة أن تتوسع العالمة, للشراء

   (Aeker :1996 - 85).أصناف جدیدة 
ھى السلعة   ready-made clothes :المالبس الجاھزة -

الجاھزة من الخامات المختلفة التى تغطى الجسم سواء كانت 
ویتم الحصول علیھا من األسواق ، تستخدم داخل المنزل أو خارجھ

.                                                 المالبس آلیا  وتقوم بانتاجھا المصانع الخاصة بانتاج، تامة الصنع
  )169 – 2004: النبویة عبد العظیم، عزة عبد العال(

Results 
ما مدى درایة الشباب الجامعى بالعالمات : التساؤل األول -

 التجاریة للمالبس الجاھزة ؟
ستخالص وتحلیل قد أمكن االجابة على ھذا التساؤل من خالل ا

" الذكور"نتائج الجزء األول من االستبانة الموجھة للشباب الجامعى 
بغرض استطالع آرائھم نحو العالمات التجاریة للمالبس الجاھزة 

 :المعروفة لدیھم كاآلتى 
                                         : العالمات التجاریة الملبسیة المعروفة للشباب الجامعى) 1(
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  النسب المئویة للشباب الجامعى وفقا للعالمات التجاریة التي یعرفونھا للمالبس الجاھزة) 4(جدول 

  
  :السابق ما یلى ) 4(یتضح من الجدول و
ختالفات جوھریة بین الشباب الجامعى فیمایخص التوجد ا -

, المعروفة للمالبس الجاھزة  استجاباتھم نحو العالمات التجاریة
منطقة , مستوى تعلیم الوالدین (وذلك تبعا للمتغیرات الدیموغرافیة 

  ) .الدخل الشھرى لالسرة, السكن 
األكثر معرفة لدى الشباب الجامعى  العالمات التجاریة -

تالھم , %100بنسب بلغت  (Adidas , Nike ,Tommy)تكان
العالمات ثم  ,% 99.5بنسبة   (C.K)العالمة التجاریة

بنسب مابین  (Lacoste, Levie‘s , Reebok , Puma)التجاریة
 ,  (Zara , Diesel , Polo) العالمات التجاریةثم ,  99:98%
   % .97:95مابین  تراوحتبنسب 

 ى ببعض العالمات التجاریةانخفضت معرفة الشباب الجامع -
  %.40بنسب(Cavalli , Hermes) ھى الجاھزةللمالبس 

عدد العالمات التجاریة التي یشتریھا الشباب الجامعى ) 2(
  : للمالبس الجاھزة

  النسب المئویة للشباب الجامعى وفقا لعدد العالمات التجاریة التي یشترونھا) 5(جدول 
  عدد العالمات           %ال أشترى أیة ماركة  %ماركة واحدة   %ماركتین   %ماركات  4:3من   %ماركات فأكثر  5

 نوع المالبس
  "قماش"بنطلون  -   64.5  17.3  9.9  6.8  1.5
  "جینز"بنطلون  -   10.9  16.9  28.9  36.9  6.4
 قمیص  -   50.3 15.6  16.2  14.1  3.8
  تى شیرت -   15.5  12.4  19.7  38.6  13.8
  جاكت أو سویتر -   54.8  26.3  12.1  5.5  1.3
 بالطوا -   29.7  31.6  20.2  15.4  3.1
  مالبس ریاضیة  -   10.5  39.8  29.9  17.1  2.7
  مالبس داخلیة -   69.6  18.4  7.3  4.2  0.5

  :السابق مایلى ) 5(یتضح من الجدول 
اختالف دوافع الشراء عند الشباب الجامعى تبعا ألنواع المالبس  -

ة كبیر عند شراء المالبس فكان اھتمامھم بالمارك, المشتراه 
ومحدود بالنسبة للمالبس , الریاضیة والتشیرت والبنطلون الجینز 

  .الداخلیة والبنطلون القماش والجاكیت والقمیص
الذین لدیھم والء سلوكي لعالمة تجاریة  الشباب الجامعىنسب  -

, للبالطوا % 31.6, للمالبس الریاضیة % 39.8واحدة كانت 

وقد یعود ارتفاع نسبة الوالء , للجاكت أو السویتر % 26.3
السلوكى لماركة تجاریة واحدة للمالبس الریاضیة الى ضرورة 
 تحمل ھذا النوع من المالبس لألداء الریاضى والمجھود البدنى

وبالتالى فعندما تثبت العالمة التجاریة , وتكرار مرات االستخدام 
  .                                 أداء وجودة مقبولین تكون تكلفة التحول عنھا مرتفعة 

   : العالمات التجاریة األكثر استخدام لدى الشباب الجامعى) 3(

 دى الشباب الجامعىالعالمات التجاریة العشر االكثر استخدام ل) 6(جدول 
 العالمات العشر االكثر استخدام  المركز %النسب المئویة 

  Adidas -  األول  28.5
  Nike -  الثانى  25.5
   C.K (Calvin Klein) -  الثالث  12.1
 Tommy -  الرابع  9.2
  Reebok -  الخامس  7.1
  Puma -  السادس  5.4
  Polo -  السابع  4.2
  Lacoste -  الثامن  3.3
  Fila -  التاسع 2.6
  Fendi -  العاشر  2.1
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  :السابق أن ) 6(یتضح من الجدول 
العشر األكثر تفضیال واستخداما لدى الشباب  العالمات التجاریة -

ذلك الى  ویرجع, الجامعى تختص جمیعھا بالمالبس الریاضیة 
میلھم الرتداء المالبس الریاضیة فى معظم األوقات وأغلب األماكن 

, ل الجامعة نظرا لما تضفیھ من راحة وتنوع ومظھر جیدحتى داخ
باالضافة الى ضرورة تحمل ھذا النوع من المالبس لألداء 

مما یجعلھم , الریاضى والمجھود البدنى وتكرار االستخدام 
حریصین على اقتناء ماركة تكفل لھم جودة الخامات وأسالیب التنفیذ 

  . ومن ثم تضمن عمر استھالكى أطول 

األمریكیة ) Nike(و, األلمانیة ) Adidas(اركتین التجاریتین الم -
وقد , من حجم عینة البحث %  54قد استحوذا وحدھما علي نسبة 

عدد من األسباب منھا كثافة توزیعھا في السوق  إلىیعود ذلك 
, المصریة وكثافة لوحاتھا االعالنیة فى المراكز التجاریة الكبیرة 

األسواق العالمیة باالضافة الى ارتباطھا  واألھم من ذلك ریادتھا فى
  .بعدد من النجوم والریاضیین 

% 12.1فى المركز الثالث بنسبة ) (C.Kالتجاریة  العالمةجاءت  -
  % .9.2فى المركز الرابع بنسبة   (Tommy)ثم, 

   : أسباب تفضیل العالمات التجاریة األكثر استخدام) 4(
 امعى وفقا ألسباب تفضیلھم للعالمات التجاریة األكثر استخدامالنسب المئویة للشباب الج) 7(جدول 

ارتباطھا بشخصیات 
  %ھامة 

جودة   %مناسبة السعر
 %التنفیذ

ضبط 
  %المقاس

حداثة 
 %المودیالت

جودة 
 %الخامات

  أسباب التفضیل
  العالمات االكثر استخدام

100  67  100  100  100  100  - Adidas  
99  65  100  98  100  99  - Nike  
97  69 100 96  99  100  - C.K(Calvin Klein) 
95  63  95  95  100  100  - Tommy 
90  70  98  95  99  99  - Reebok  
93  78  95  100  100  98  - Puma  
91  76  97  92  100  99  - Polo  
92  75  95  95  100  97  - Lacoste  
95  75  95  90  99  100  - Fila  
92  73  95  98  99  97  - Fendi  

  %المتوسط    98.9  99.6  95.9  97  71.1  94.4
السابق أن الشباب الجامعى یكرر شراء ) 7(یتضح من الجدول 

وكانت أھم , ماركة تجاریة محددة عند شراؤه للمالبس الریاضیة 
  :الماركة مرتبة كاآلتى  لھذهأسباب تكرار الشراء والوالء 

  % .99.6األلوان والتصمیمات العصریة بمتوسط بلغ  -
  % .98.9ة من حیث الخامات بمتوسط بلغ جودتھا المقبول -
  % .97جودة تقنیات وأسالیب تنفیذھا بمتوسط بلغ  -
, شعورھم بالراحة الجسمیة عند ارتدائھا نتیجة لضبط المقاس  -

  % .95.9وذلك بمتوسط بلغ 
  . %94.4وذلك بمتوسط بلغ , مكانة ذوىارتباطھا بشخصیات  -

تفاع أسعار بینما جاء السعر فى آخر ھذه األسباب نظرا الر
العالمات التجاریة الخاصة بالمالبس الریاضیة بالمقارنة بغیرھا من 

بل تخفیض , كما أن السعر لیس ھو الحكم لدیھم , المالبس 
  . المخاطرة المحتملة عند التحول الى عالمة آخرى 

وبذلك نكون قد أجبنا على التساؤل األول للبحث الحالى وینص على 
التجاریة للمالبس  بالعالماتالجامعى ما مدى درایة الشباب " 

  " .الجاھزة ؟ 

  :التساؤل الثانى  -
الجودة  –المنافع المدركة "ما أثر أبعاد العالمة التجاریة 

على السلوك الشرائى للشباب الجامعى تجاه المالبس " المدركة
 الجاھزة ؟

أمكن االجابة على ھذا التساؤل من خالل استخالص وتحلیل نتائج 
من االستبانة األولى الموجھة الى الشباب ) الثالث, الثانى (الجزئین 
مع التنویھ على اتفاق السادة المحكمین على , " الذكور"الجامعى 

  :تقسیم درجة التأثیر وفقا لآلتى 
  .مرتفعة جدا %) 100 - 85( -  
  .مرتفعة %)  84.9 – 75( -  
  .متوسطة %)  74.9 – 65( -  
  . منخفضة%)  64.9 – 50( -  
حیث تم ترتیب النتائج , منخفضة جدا %)  50أقل من ( -  

  :وتجمیعھا كما فى الجداول التالیة 

  أثر المنافع المدركة للعالمات العشر على السلوك الشرائى للشباب الجامعى تجاه المالبس الجاھزة) 8(جدول 

  
الوظیفیة (وجود عالقة ارتباط موجبة بین كل من المنافع المدركة  -                                                                        : السابق مایلى) 8(یتضح من تحلیل نتائج الجدول 
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وھو , ودرجة والء الشباب الجامعى للعالمة التجاریة ) العاطفیة, 
  .مایتفق مع نتائج عدد من الدراسات العربیة واألجنبیة السابقة 

نافع الوظیفیة التى تمنحھا العالمة التجاریة یوجد آثر معنوى للم -
اذ یرغب الشباب بالحصول , للشباب الجامعى على درجة والئھم لھا

على أكبر قدر ممكن من المنافع الوظیفیة مقارنة مع السعر الذى 
ومن ثم یتضح مدى أھمیة خصائص , یدفعونھ لقاء العالمة التجاریة 

یالت وتنوع مقارنة مع المنتج من خامات وألوان ومقاسات ومود
حیث أنھا تساھم فى استمرار عالقة , العالمات التجاریة المنافسة 

باالضافة الى أنھا  تمثل األساس فى , الشباب بالعالمة التجاریة 
  .تزویدھم بالمنافع اآلخرى 

یوجد آثر معنوى للمنافع العاطفیة التى تمنحھا العالمة التجاریة  -
فقد یثیر ارتداء عالمة , والئھم لھا للشباب الجامعى على درجة 

أو قد , تجاریة خاصة بالمالبس الریاضیة مشاعر الحیویة والنشاط 
أو یشعرون بالرغبة بارتدائھا , یجعلھم یشعرون بالسعادة والرضا 

واجمالى ھذه المشاعر التى تثیرھا العالمة التجاریة قد یؤثر , دائما 
لتجاریة ممثال بدرجة الوالء ا  على السلوك واالتجاھات نحو العالمة

اذ أن اھتمام , واالنتساب الى جماعات معینة ھى األقوى تأثیرا , لھا 
الشباب فى ھذه المرحلة یتركز على المنافع العاطفیة والتعبیر عن 

حیث یكون الشاب مھتما بالبحث عن , أنفسھم أمام الجنس اآلخر 
  .شریكة 

للعالمة ) العاطفیة, الوظیفیة (ان انخفاض المنافع المدركة  -
التجاریة سیجعلھا عرضة لتأثیر عالمات تجاریة منافسة قد تستطیع 

خاصة مع أھمیة , منح الشباب منافع أكبر بنفس السعر أو بسعر أقل
 .    تأثیر السعر على قرار الشراء واعادة الشراء

 الجامعى تجاه المالبس الجاھزة أثر الجودة المدركة للعالمات العشر على القرار الشرائى للشباب) 9(جدول 

  
 :السابق أن ) 9(یتضح من الجدول 

وجود عالقة ارتباط موجبة بین الجودة المدركة للعالمة التجاریة  -
وھو مایتفق مع نتائج عدد من , ودرجة والء الشباب الجامعى لھا 
  .الدراسات العربیة واألجنبیة السابقة 

عالمة التجاریة على والء یوجد آثر معنوى للجودة المدركة لل -
فاذا ادرك الشباب جودة العالمة التجاریة , الشباب الجامعى لھا 

بشكل ایجابى خالل ارتدائھم لھا مثل االحساس بجودة الخامات 
وعدم تعرض المالبس للتلف قبل الفترة المتوقعة النتھاء , األساسیة 
اد واذا استطاعوا االعتم, ) ظھور مودیالت أحدث مثال(عمرھا 

اآلداء (علیھا وعدم شعورھم بالخذالن من جراء تلفھا خالل ارتدائھا 

فقد یزداد ارتباط الشباب , ) الریاضى أو المجھود البدنى العادى
 . بالعالمة التجاریة ووالئھم لھا

 :الثالث  التساؤل -
ما امكانیة توظیف العالمات التجاریة األكثر تأثیرا فى تصمیمات 

  یاضیة تلقى قبوال لدى الشباب ؟مستحدثة للمالبس الر
الجابة على ھذا التساؤل قامت الباحثة بابتكار خمسة اسكتشات 
حاولت من خاللھا ترجمة البناء الخطى للعالمات التجاریة األكثر 
تأثیرا على القرار الشرائى للشباب واعادة صیاغتھا للوصول الى 

 :رؤى یمكن تقبلھا ومن ثم تسویقھا بالسوق المصرى

  
  " Adidasالمقتبس من العالمة " 1"التصمیم المسطح المقترح رقم ) 1(شكل 
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  "منظر خلفى   –منظر أمامى " القطعة المنفذة األولى ) 2(شكل 

  
  " Adidasالمقتبس من العالمة " 2"التصمیم المسطح المقترح رقم ) 3(شكل 

  
  "فى منظر خل  –منظر أمامى " القطعة المنفذة الثانیة ) 4(شكل 



 

  
  " Nikeالمقتبس من العالمة " 3"التصمیم المسطح المقترح رقم ) 5(شكل 

  
  "منظر خلفى   –منظر أمامى " القطعة المنفذة الثالثة ) 6(شكل 

   
 " C.Kالمقتبس من العالمة " 4"التصمیم المسطح المقترح رقم ) 7(شكل 
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 "نظر خلفى م  –منظر أمامى " القطعة المنفذة الرابعة ) 8(شكل 

   
 " Tommyالمقتبس من العالمة " 5"التصمیم المسطح المقترح رقم ) 9(شكل 

   
  "منظر خلفى   –منظر أمامى " القطعة المنفذة الخامسة ) 10(شكل 



وبعد االنتھاء من إعداد استبانة آراء الشباب الجامعى السابقة تم 
ھا من خالل عرض التصامیم المقترحة علیھم لمعرفة درجة تقبلھم ل

ودرجتان , " موافق"میزان تقدیر ثالثي أعطى ثالثة درجات لـــــ
ثم , " غیر موافق"ودرجة واحدة لـــــــ, "موافق إلى حد ما"لــــ

" الشباب"تفریغ البیانات وتحویل العالمات التى دونھا أفراد العینة 
ثم قامت الباحثة بحساب متوسط النسب , أمام العبارات الى درجات 

والجدول التالى , لمئویة للتصامیم المقترحة ومعامل الجودة الكلى ا
  :یوضح ذلك 

  النسب المئویة للتصامیم المقترحة وفقا آلراء الشباب الجامعى) 10(جدول 
  %معامل الجودة الكلى  الترتیب  %النسب المئویة   التصامیم المقترحة

  الثانى  98.2  )1(

    97
.4

  

  األول  99.1  )2(
  لخامسا  95.7  )3(
  الرابع  96.7  )4(
  الثالث  97.4  )5(

السابق أن التصامیم المقترحة سجلت نسب ) 10(یتضح من الجدول
مما یدل على تقبل %" 99.1-95.7"مرتفعة تراوحت ما بین

فقد رأو أنھا تتناسب مع متطلبات , المستھلكین من الشباب لھا 
اتھم فى اختیار المرحلة العمریة التى یمرون بھا وتتوافق مع اتجاھ

كما أنھا تختلف عماھو موجود فى األسواق وتمثل اتجاھا , مالبسھم

جدیدا فى تصمیم وانتاج المالبس الریاضیة اذ وظفت فیھا العالمات 
وبذلك نكون أجبنا على , بشكل مبتكر" محل االقتباس"التجاریة 

  التساؤل الثالث للبحث الحالى 
ة األكثر تأثیرا فى تصمیمات ماامكانیة توظیف العالمات التجاری" 

  " مستحدثة للمالبس الریاضیة تلقى قبوال لدى الشباب؟ 

  
  معامالت الجودة للتصامیم المقترحة محل الدراسة من حیث تقدیرات الشباب) 11(شكل 

     : التساؤل الرابع -
ما آراء المتخصصین فى امكانیة دعم التصامیم المقترحة لتسویق 

  ؟المالبس الریاضیة 
تم تقریغ بیانات استبانة المتخصصین  لالجابة على ھذا التساؤل

ثم قامت , وتحویل العالمات التى دونت أمام العبارات الى درجات 
الباحثة بحساب متوسط النسب المئویة للتصامیم المقترحة ومعامل 

  :والجدول التالى یوضح ذلك, الجودة الكلى 

 قترحة وفقا آلراء المتخصصینالنسب المئویة للتصامیم الم) 11(جدول 
التصامیم 
  المقترحة

الجانب : المحور األول
  %الجمالى واالبتكارى

: المحور الثانى
  %الجانب الوظیفى

  : المحور الثالث
  %الجانب االقتصادى

معامل 
  %الجودة 

معامل الجودة   الترتیب
  %الكلى

    الثانى  96.4  95.9  96.4  97  )1(
95

.2
  

  ألولا  97.9  97.5  97.8  98.5  )2(
  الخامس  93  92.7  92.8  93.6  )3(
  الرابع  93.5  93  93.1  94.3  )4(
  الثالث  95.2  94.3  95.3  96  )5(

  
  معامالت الجودة للتصامیم المقترحة محل الدراسة من حیث تقدیرات المتخصصین) 12(شكل 

السابق أن جمیع التصامیم سجلت نسب ) 11(یتضح من الجدول 
مما یدل على نجاح %" 97.9-93"بینقبول مرتفعة تراوحت ما

التصامیم المقترحة وایجابیة آراء المتخصصین تجاھھا نحو 
واتفقوا ) االقتصادیة, الوظیفیة, الجمالیة (تحقیق الجوانب الثالث 

قد لعبت دورا " محل االقتباس"جمیعا على أن العالمات التجاریة 

یدا أساسیا فى بناء كل مقترح تصمیمى ووظفت بشكل مبتكر بع
مما یدعم تسویق ھذه النوعیة من , عن التقلید والمحاكاة المباشرة 

وبذلك نكون قد أجبنا على . المالبس للشباب فى السوق المصرى
ماآراء المتخصصین فى امكانیة "التساؤل الرابع للبحث الحالى 

, " دعم التصامیم المقترحة المنفذة لتسویق المالبس الریاضیة ؟
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 لفروق في معامالت الجودة یوضح ا) 12(والشكل 
      : التساؤل الخامس -
ما آراء المنتجین فى امكانیة دعم التصامیم المقترحة لتسویق  

  المالبس الریاضیة ؟

تم تقریغ بیانات استبانة المنتجین  لالجابة على ھذا التساؤل
ثم , وتحویل العالمات التى دونت أمام العبارات الى درجات 

متوسط النسب المئویة للتصامیم المقترحة قامت الباحثة بحساب 
  :والجدول التالى یوضح ذلك, ومعامل الجودة الكلى 

  النسب المئویة للتصامیم المقترحة وفقا آلراء المنتجین) 12(جدول 
التصامیم 
  المقترحة

الجانب : المحور األول
  %الجمالى واالبتكارى 

  :المحور الثانى 
  %الجانب الوظیفى

لجانب ا: المحور الثالث
  %االقتصادى

معامل 
  %الجودة

معامل الجودة   الترتیب
  %الكلى

    الثانى  95.8  95.2  95.4  96.7  )1(
95

.2
  

  األول  97.8  97.1  97.9  98.5  )2(
  الخامس  93.4  93.3  92.9  94.1  )3(
  الرابع  94  93.8  93.8  94.4  )4(
  الثالث  95  94.8  94.6  95.6  )5(

التصامیم سجلت نسب قبول السابق أن ) 12(یتضح من الجدول 
كما ان منتجى المالبس , %" 97.9-93"مرتفعة تراوحت ما بین 

الریاضیة قد اتفقوا مع كل من المستھلكین والمتخصصین على 
أفضلیة التصامیم المقترحة واختالفھا عماھو موجود فى األسواق 

بشكل " محل االقتباس"حیث وظفت فیھا العالمات التجاریة , 
ل اتجاھا جدیدا فى تصمیم وانتاج المالبس الریاضیة فتمث, مبتكر 

مما یدعم تسویق ھذه النوعیة , الى جانب اقتصادیات انتاجھا , 
وبذلك نكون قد أجبنا على .  من المالبس داخل السوق المصرى

ما آراء المنتجین فى امكانیة " التساؤل الخامس للبحث الحالى 
, " المالبس الریاضیة ؟ دعم التصامیم المقترحة المنفذة لتسویق 

یوضح الفروق في معامالت الجودة للتصامیم من ) 13(والشكل 
  :حیث تقدیرات المنتجین 

  
  معامالت الجودة للتصامیم المقترحة محل الدراسة من حیث تقدیرات المنتجین) 13(شكل 

  نات البحث الثالثعیملخص نتائج تحكیم التصامیم المقترحة للمالبس الریاضیة وفقا آلراء ) 13(جدول 
  عینة البحث 

  التصامیم
الشباب 
  الجامعى

  معامل الجودة  المنتجین  المتخصصین
%  

معامل الجودة   الترتیب
  %الكلى 

      الثانى  96.8  95.8  96.4  98.2  )1(
95

.9
  

    

  األول  98.3  97.8  97.9  99.1  )2(
  الخامس  94  93.4  93  95.7  )3(
  الرابع  94.7  94  93.5  96.7  )4(
  الثالث  95.9  95  95.2  97.4  )5(
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السابق أن التصامیم المقترحة سجلت نسب ) 13(یتضح من الجدول 
حیث رأت فئات , %" 98.3-94"قبول مرتفعة تراوحت ما بین 

أنھا تالئم " المنتجین, المتخصصین , الشباب "البحث الثالث 
وتتناسب مع طبیعة , اتجاھات الشباب فى المرحلة الجامعیة 

والطلب فى السوق واالمكانیات االنتاجیة , من جھة االستخدام 
  .واالقتصادیة من جھة أخرى 

Conclusion  
  :توصل البحث الى 

أن العالمة التجاریة تعد أحد المحددات الرئیسیة للقرار الشرائى  -
والسبب فى ذلك أن المعارف , للمستھلكین من الشباب الجامعى 

, ل التعلیم العالى بمجاالتھ المتعددة التى یكتسبھا الشباب من خال
وتزید میولھم الثراء ثقافاتھم , تحدث تغیر فى السلوك واالتجاھات 

وبالتالى تؤثر تأثیرا مباشرا على اتخاذ , فى شتى المجاالت 
حیث تقل معارف , القرارات على عكس المستویات التعلیمیة األقل 

وثقافیة وفنیة وغیرھا  األفراد بما یدور حولھم من تغیرات اجتماعیة
 .  
 –المنافع المدركة (ھناك أثر ایجابى ألبعاد العالمة التجاریة  -

وكان , فى اتخاذ الشباب الجامعى لقرار الشراء ) الجودة المدركة
وھو مایبرز ضعف الصورة الحقیقیة , أقواھا تأثیرا الجودة المدركة 

  .للمنتج الوطنى الذى یعتبره الشباب أقل مصداقیة 
أكثر العالمات التجاریة درایة وتحقیق للمنافع المدركة وتحمل  -

قیمة أكبر لدى الشباب ھى التى تكون بالتالى أكثر تأثیرا على سلوك 
 ,  Tommy , C.K(وتتمثل فى العالمات , الشباب الشرائى 

Nike ,Adidas                          . (-  امكانیة توظیف
تأثیرا فى تصمیمات مستحدثة للمالبس العالمات التجاریة األكثر 

متطلباتھم وتتوافق مع الریاضیة تلقى قبوال لدى الشباب و تلبى 
واالمكانیات , وتتناسب مع طبیعة االستخدام من جھة, اتجاھاتھم 

مما یدعم تسویق ھذه االنتاجیة واالقتصادیة المتاحة من جھة آخرى 
, الشباب(النوعیة من المالبس بالسوق المصرى وفقا آلراء

  ).المنتجین, المتخصصین 
Recommendations  

                                                                                      : فى ضوء ما تم التوصل الیھ من نتائج توصى الباحثة باألتى
 تعمیق فكرة التمسك بكل ما یعبر عن ھویتنا المصریة للحد من -

  .االقبال على كل ماھو مستورد 
خلق وعى وادراك لدى صانعى القرارت وواضعى  -

االستراتیجیات بأھمیة التسویق الحدیث فى التأثیر على السلوك 
وتقدیم برامج توعویة ألنماط , الشرائى للمستھلكین بفئاتھم المختلفة 

  .االستھالك الصحى 
ل وزارة الصناعة الرقابة المستمرة على اإلنتاج وجودتھ من قب -

  .                                                                                                       وتغییر النظرة السلبیة لھا , لرفع مكانة المنتجات المحلیة 
زیادة القیمة المدركة للعالمة التجاریة المحلیة من خالل تعظیم  -

علیھا المستھلك مقارنة مع السعر          المنافع التى یحصل
وجعلھ یشعر بأن السعر الذى یدفعھ أقل من اجمالى , المدفوع 

  " .العاطفیة  –الوظیفیة " المنافع 
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