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  ماالنج هاتا سوكارنو  INSPIRED للمالبس
  املاجستري أسناوي نور احلاج الدكتور:       املشرف

 
  التجارية العالمة ,الرابطة التجارية العالمة, التجارية العالمة اختيار: الرئيسية الكلمات

 هاتا سوكارنو شارع طول على حتدث اليت الظواهر يف الباحثة خاطر من نشأت البحث هذا خلفية إن
 (DISTRO) للمالبس املوزع بالدكان يسمى ما الصناعية املؤسسات طريقه على وجدت ما كثريا ، ماالنغ
 DISTRO   ب يسمى ما الدكان هدا يف الرائدة التجارية العالمة ولكن ختلفة،امل التجارية عالمتها بكل

INSPIRED الزوار حجم من واضحا هذا وظل .املستهلكني قبل من حمبوبا تشتد اليت التجارية العالمة وهي 
 الزيارة جمرد أو منتجات لشراء يأتون الذين الزوار من سواء ،يوميا زائر 200 حنو على عاليا الدكان هدا يف

 قبل من التجارية العالمات اختيار يف العوامل من يعترب ما ملعرفة الباحثة اهتمت, الظاهرة هذه من . لرؤيتها
 .ماالنج هاتا سوكارنو INSPIRED للمالبس املوزع الدكان يف املستهلكني

 ألخذ املستخدمة العينات أخذ أسلوب وكان. الكمي البحث هو فيه يستخدم الدي البحث نوع أما
 يف املستهلكون وهم املشاركني من 100 من) بالصدفة(  accidental sampling /عرضي العينات
 املقابالت بطريق البيانات مجع تقنيات أما. ماالنج هاتا سوكارنو INSPIRED للمالبس املوزع بالدكان

 ومصداقية صحة مدى اختبار هو الدراسة هذه يف املستخدمة التحليلية األدوات أن حني يف,  واالستبيانات
 .SPSS 15.0 اإلصدار يف العوامل حتليل عن فضال وثيقة،

 العالمة اختيار يف املستهلكني قبل من معتربة عوامل سبعة هناك أن التحليل هلذا النهائية النتائج أما
 يتكون من العامل األول .ماالنج هاتا سوكارنو INSPIRED للمالبس املوزع بالدكان يف التجارية

، (X7.3) العصرية، والشخصيات (X6.1) فخر، وال(X6.4) الثقة، و (X7.4) احلديثة شخصياتال
 أما العامل الثاين(X7.1)  ذكرامل /ؤنث وامل (X7 0.2)  نيقاأل رف، واحل(X6.3) كسب باردوالتعرف على 

موعة ، ا(X3.4) طبعة احملدودة، ال(X4.1) األنيقة، والعالمة التجارية (X2.2) التصميم األنيق يتكون من
أما العامل (X2.3) ، والتصميم احلايل(X3.1) األلوان موعة الكبرية من، ا(X3.2) حجاماأل الكبرية من

، وجمموعة كبرية (X1.4)الطباعة ، وجودة (X1.3) النسيج، ومتانة (X1.2) اخليوط متانة يتكون من الثالث
، والدرجة (X6.2) راحة، (X2.1) فريد من نوعهال تصميمال يتكون من أما العامل الرابع(X3.3)  طرازمن 

  املالبس الكاجوال ذات الصلة من أجل للمنتج العامل اخلامس تألف (X4.2) للعالمة التجاريةالعالية 
(X5.2)  الطرق الستخدام ذات الصلةواملنتجات      (X5.3)  اجليدة السمعةالسادس من  يتكون العاملو  
(X4.4) للعالمة التجارية جيدا وكما هو معروف  (X4.3)  يف لباسهه الالئق يتكون العامل السابع من املنتجو 

  (X1.1)  اللون ومتانة (X5.1) اجلامعة
 


