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الملخص
تناولت هذه الدراسة محددات وعٍ وسلوك المستهلك الفلسطَنٍ نحو شراء واستخدام سلعة
المالبس فٍ محافظة بَت لحم ،وقد هدفت الدراسة الً معرفة العوامل المإثرة فٍ السلوك
الشرائٍ للمستهلك الفلسطَنٍ ،فٍ ظل وجود سلعة المالبس المقلدة الً جانب األصلَة  ،وذلك
بترتَب وتحدَد أهم هذه العوامل ،والتٍ تشمل العوامل الدَموؼرافَة و العوامل االقتصادَة و
العوامل الشخصَة و العوامل االجتماعَة و عوامل المزَج التسوَقٍ و العالمة التجارَة ؛ لتوفَر
بَانات تساعد الجهات الرسمَة مثل الجهاز المركزٌ لإلحصاء الفلسطَنٍ فٍ وضع خطط أكثر
نجاعة للحد من انتشار هذه الظاهرة .
كما جمعت بعض المعلومات الثانوَة من مصادر مثل وزارة أالقتصاد وجمعَة حماَة المستهلك
الفلسطَنٍ ،و تم االعتماد علً الدراسات السابقة فٍ هذا المجال لجمع المعلومات والبَانات
الضرورَة ،فَما تم جمع البَانات األولَة من خالل  400استبانة ،تم توزَعها فٍ محافظة بَت
لحم بشكل طبقٍ عشوائٍ للفئة العمرَة  40-18عام ،باعتبار أن هذه الفئة هٍ األكثر استقاللَة
فٍ اتخاذ قرار شراء المالبس .
توصلت الدراسة الً العدَد من النتائج ،وقد كان للعوامل االقتصادَة والعوامل الشخصَة درجة
عالَة من األهمَة فٍ تحدَد سلوك المستهلك الفلسطَنٍ نحو شراء سلع المالبس المقلدة ،كما
ظهر بعض التفاوت بَن المشترَن ،تبعا للعوامل الدَموؼرافَة كالجنس ومستوَات الدخل .
وبحسب نتائج الدراسة فبن مستوي الدخل لؽالبَة المستهلكَن الفلسطَنََن و بنسبة  ،%85ال
َتجاوز ال  4000شَكل شهرَا  ،مما َدفعهم الً االتجاه لشراء واستخدام سلع المالبس المقلدة
،حَث تتناسب أسعار هذه السلع وحجم هذا الدخل ،فَما تفاوت هذا التوجه تبعا لجنس المستهلك
وحالته االجتماعَة ،فكان توجه الذكور لشراء واستخدام سلع المالبس المقلدة أكبر من توجه
اإلناث ،كذلك توجه المستهلكَن العازبَن لشراء سلعة المالبس أكبر منه للمتزوجَن .
،كذلك)(Lableأظهرت نتائج الدراسة أن معظم المستهلكَن ال َقومون بمراجعة كرت السلعة
ال َهتمون ببلد المنشؤ لسلعة المالبس ،كما وَعتبر المستهلك الفلسطَنٍ سلعة المالبس المقلدة
بدَال للسلع األصلَة ،فَما تختلؾ نوعَة المالبس التٍ َقوم بشرائها تبعا لطرَقة االستخدام فٍ
العمل أو المناسبات ،أو االستخدام البَتٍ ،وتعتمد نسبة شراء المالبس علً مواسم التنزَالت
و

والخصومات الموسمَة .
و كان لعوامل التروَج والكلمة المنطوقة من قبل أصحاب المتاجر ،أثرا كبَرا فٍ توجَه سلوك
المستهلك الفلسطَنٍ فَما َقوم بشرائه من سلع المالبس .
قدمت الدراسة العدَد من التوصَات للجهات المسإولة فٍ زَادة اإلجراءات الرقابَة ؛للحد من
ظاهرة وجود السلع المقلدة ،كذلك أهمَة دور كل من المنتجَن ووكالئهم فٍ توعَة المستهلكَن
؛للوقوؾ علً حقَقة األضرار التٍ من الممكن أن تلحق بكل من االقتصاد الوطنٍ واألفراد
علً حد سواء من استمرار شراء واستخدام السلع المقلدة .
كذلك ضرورة تشدَد الرقابة من قبل المإسسات الحكومَة ذات االختصاص ؛للحد من انتشار
هذه الظاهرة ،ووضع مواصفات ومقاََس لالستناد الَها فٍ عملَة الرقابة .
وأكدت الدراسة علً ضرورة االهتمام بالمنتج المحلٍ وابراز عالمة الجودة الفلسطَنَة ،ووضع
السَاسات المناسبة ،التٍ تهدؾ لتخفَض تكالَؾ اإلنتاج ،وتقدَم منتجات فلسطَنَة تنافس
المنتجات المستوردة من حَث الجودة والتكالَؾ.
وأشارت الدراسة الً ضرورة االهتمام بمواقع التواصل االجتماعٍ ،وتفعَل دور هذه المواقع
فٍ اَجاد بَئة تسوَقَة الكترونَة تفاعلَة ،تهدؾ الً تقدَم معلومات كافَة للمستهلكَن عن السلع
التٍ َقومون بشرائها .
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Abstract :
The study examines the determinants of the awareness and behavior of the Palestinian
consumer concerning the purchases of clothes in Bethlehem Governorate. Therefore, the
customer behavior will be tested by the impact of the availability of counterfeit products
of many clothing brands. The specific objectives aim to identify the most important
factors that affect the Palestinian consumer buying behavior. The factors includes the
demographic, economic, personal, social, marketing mix, and brands factors. In addition,
this research will provide recommendations to official authorities such as the Palestinian
Central Bureau of Statistics, to develop effective plans to reduce the spread of this
phenomenon.
Secondary information was collected from sources such as the Ministry of Economy, the
Palestinian Consumer Protection Association, as well as from previous studies in this
field to collect the necessary data. The preliminary data were collected using a
questionnaire was distributed to 400 Palestinian consumers in the Bethlehem governorate
randomly for the 18-40 age group, which is independent and able to make clothing
purchase decisions.
The study found many results such as how the economic and personal factors have been
very important in determining the behavior of the Palestinian consumer towards the
purchase of counterfeit goods.
There were also some differences between buyers depending on demographic factors
such as gender and income levels.
According to the results of the study, the income level of the majority of Palestinian
consumers representing about 85% of the respondents ,does not exceed 4000 NIS per
month, which leads them to buy and use counterfeit goods due to their cheaper prices.
This tendency, however, varied according to the sex of the consumer as this tendency to
ٚ

buy cheaper counterfeit products was higher among male consumers than that of female
ones and among single consumers than the married ones.
The results of the study also showed that most consumers do not review the commodity
card (Label), and they also do not care about the country of origin.
Palestinian consumers consider the counterfeit clothes as an alternative to the original
one. While the quality of the clothing products they buy varies depending on the occasion
and purpose. In addition, the percentage of clothing purchase varies according to on the
seasonal discounts rates.
Moreover, factors such as promotion and word of mouth marketing by shopkeepers have
a significant impact in guiding the clothing purchasing behavior of the Palestinian
consumer.
The study presents several recommendations to the competent authorities for improving
their procedures for taking control of goods to reduce the phenomenon of counterfeit
goods. In addition, the role of the producers is important to enable consumers to
understand the real damage that can be caused to both the economy and individuals from
the spread of counterfeit goods.
The recommendations also include the need to tighten control by competent authorities to
reduce the spread of this phenomenon, and the development of specifications and
standards to control the process.
The study also stress the need to pay more attention to local products, promote the
Palestinian quality mark, and develop appropriate policies aimed to reducing production
costs and offering Palestinian products with the ability to compete with imported goods
quality in terms of cost and quality.
Finally, the study pointed out the need to pay attention to social media websites and
activate the role of these websites in creating an interactive electronic marketing
environment aimed at providing consumers with sufficient information about the goods
they are buying.
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جٌىٌجْس ػٍ ٝفمٍجش ِك ٌٛػٛجًِ جٌُّ٠ؽ جٌطٓ٠ٛم.ٟ
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()3.8

جألػىجو ٚجٌّطْٛطحش جٌكٓحذ١س ٚجالٔكٍجفحش جٌّؼ١حٌ٠س الْطؿحذحش ػٕ١س
جٌىٌجْس ػٍ ٝفمٍجش ِك ٌٛضأغ ٍ١جٌؼالِحش جٌطؿحٌ٠س ف ٟلٍجٌ ٍٖجء جٌّالذّ
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()3.9

جٌفٍٚق فِ ٟكىوجش ٚػ ٟجٌّٓطٍٙه جٌفٍٓطٔ ٟٕ١كٍٖ ٛجء جٌّالذّ ِٓ
جألْٛجق جٌفٍٓط١ٕ١س قٓد جٌؼٛجًِ جٌهّّ ٚجٌّطغٍ١جش جٌّٓطمٍس جٌػّحٔ١س
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ن

()3.10

جنطرحٌ )ٌٍ )LSDفٍٚق ف ٟجٌؼٛجًِ جٌٗه١ٛس ضرؼح ٌّطغ ٍ١جٌكحٌس جالؾطّحػ١س.
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()3.11

جنطرحٌ )ٌٍ )LSDفٍٚق ف ٟجٌؼٛجًِ جٌٗه١ٛس ضرؼح ٌّطغ ٍ١جٌؼٍّ.
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()3.12

جنطرحٌ )ٌٍ )LSDفٍٚق ف ٟػٛجًِ جٌُّ٠ؽ ضرؼح ٌّطغ ٍ١جٌؼٍّ.
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()3.13

جنطرحٌ )ٌٍ )LSDفٍٚق ف ٟجٌؼٛجًِ جاللطٛحو٠س ضرؼح ٌّطغ ٍ١جٌّٓطٜٛ
جٌطؼٍ.ّٟ١
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()3.14

جنطرحٌ )ٌٍ )LSDفٍٚق ف ٟجٌؼٛجًِ جاللطٛحو٠س ضرؼح ٌّطغ ٍ١جٌّٕٙس.

96

()3.15

جنطرحٌ ) )LSDجٌفٍٚق ف ٟجٌؼٛجًِ جٌٗه١ٛس ضرؼح ٌّطغ ٍ١جٌّٕٙس.
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()3.16

جنطرحٌ) )LSDجٌفٍٚق ف ٟػٛجًِ جٌُّ٠ؽ ضرؼح ٌّطغ ٍ١جٌّٕٙس.
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()3.17

جنطرحٌ) ) LSDجٌفٍٚق ف ٟجٌؼالِس جٌطؿحٌ٠س قٓد ِطغ ٍ١جٌّٕٙس.
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()3.18

جنطرحٌ) )LSDجٌفٍٚق ف ٟجٌؼٛجًِ جاللطٛحو٠س قٓد ِطغ ٍ١جٌىنً جٌٗ.ٍٞٙ
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()3.19

جنطرحٌ) )LSDجٌفٍٚق ف ٟجٌؼالِس جٌطؿحٌ٠س قٓد ِطغ ٍ١جٌىنً جٌٗ.ٍٞٙ
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()3.20

جنطرحٌ ) )LSDجٌفٍٚق ف ٟجٌؼٛجًِ جاللطٛحو٠س ضرؼح ٌّطغٓٔ ٍ١رس جٌّٗطٍ٠حش.
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()3.21

جنطرحٌ) ) LSDجٌفٍٚق ف ٟجٌؼٛجًِ جٌٗه١ٛس ضرؼح ٌّطغٓٔ ٍ١رس جٌّٗطٍ٠حش.
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()3.22

جنطرحٌ ) )LSDجٌفٍٚق قٓد ػٛجًِ جٌُّ٠ؽ ضرؼح ٌّطغٓٔ ٍ١رس جٌّٗطٍ٠حش.
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()3.23

جنطرحٌ) )LSDجٌفٍٚق قٓد جٌؼالِحش جٌطؿحٌ٠س ضرؼح ٌّطغٓٔ ٍ١رس جٌّٗطٍ٠حش.
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ي

