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آثار املنتج مسات احملمول سامسونج الروبوت لرضا : "عنوان ال. البحث . 4102 ةعالسا،  ويويك فيكرية
 4102 ةعالسادراسات يف كلية االقتصاد اجلديدة طالب املهاجع القوة يف ال) العمالء 

 "( ماالنج  UIN املعهد الطالبة العلي سونان عامفيل
 املاجيسرت إيدروس ساملكاتر احلاج د ال: املشرف 

 مسات املنتج ، رضا العمالء: رئيسية كلمات ال
 

  Seocho سامسونج هي أكرب شركة لتصنيع األجهزة اإللكرتونية يف العامل، و يقع مقرها الرئيسي يف
مسونغ اليت هي أكرب تكتل يف  هذه الشركة هو رمز من جمموعة سا. سامسونج تاون، سيول ، كوريا اجلنوبية

. تطوير اهلاتف احملمول سامسونج يف هذه اللحظة هو الروبوت سامسونج املتنامي بسرعة. كوريا اجلنوبية
 .(Apple iPhone)حىت شعبية اهلاتف احملمول سامسونج فوز اي فون أبل

هذه الدراسة هتدف إىل حتديد وتقييم تأثري مسات املنتج يف وقت واحد ، جزئية و املهيمنة تشمل 
األسعار، و توافر املنتج ، العالمة التجارية ، األسعار البيع عودة ، توفر قطع الغيار ، و خدمة ما بعد 

 4102 ة الطالبية قوة املبيعات رضا العمالء ضد سامسونج الروبوت اهلاتف يف كلية االقتصاد اجلديد
 . ماالنج  UIN املعهد الطالبة العلي سونان عامفيل

يف هذه الدراسة ، و عدد الطالب بأكمله كلية جديدة . دراسة كمية الهذا البحث هو  
كما كان من املعروف أن عدد سكان لبعض . لالقتصاد سامسونج للمستخدمني الروبوت اهلاتف 

 55الصيغة حبيث أن العينة املستخدمة من قبل  Slovin العينة باستخدام، مت حتديد حجم  044املشاركني 
 . طريقة التحليل املستخدمة يف هذه الدراسة هو االحندار اخلطي املتعدد. املستجيبني

اختبار  Fاالختبار نتائج باستخدام متعددة االحندار  اختبار الرصاص إىل استنتاج مفاده أن املتغريات  t و 
وميكن رؤية هذه النتائج من قيمة كبرية لالختبار. الستة معا و يؤثر جزئيا رضا العمالءاملستقلة   F   أظهرت

مع قيمة 1.15أن قيمة كبرية من أقل من   F   احملسوبة أكرب من F  اجلدول  1.15وقيمة أقل أمهية من   .
ا كبريا على رضا العمالء، و توافر بني املتغريات املستقلة الستة اليت تؤثر تأثري . طن بقيمة أكرب من ر طاولته 

التأثري األبرز على رضا العمالء املنتجات املتغري هو متغري . 


