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 مستخلص البحث
 ادلنتجات من الشراء قرار على اخلدمة وجودة ادلعرض تصميم تأثري حتليل"  عنوان. البحث مستخلص. 3102 سودي، ،مهتنا

 " ماالنج احلاسوب ساحة ديينغ يف حممول كمبيوتر
 ادلشرف : ايرمينىت حسن ادلاجستري

 الشراء وقرار اخلدمة، وجودة ،ادلعرض تصميم تأثري حتليلالرئيسية :  الكلمة
 

 اليت التخطيط اسًتاتيجية لديها معارض موقف كل ان ويوضح الشراء قرار على اخلدمة وجودة ادلعرض تصميم تأثري حتليل
 سوف اخلدمة  وجودة ادلعرض تصميم أن يتوقع أن ميكن احلني ذلك وحىت ادلبيعات، اسًتاتيجية وثيقا ارتباطا ترتبط دائما ىي

 اسًتاتيجية .الشراء قرار يف ادلطاف هناية يف توقفت اليت احملتملني الزبائن من واالىتمام االنتباه جذب على قادرة تكون مصنعني
 شريان حىت احلربة رأس شكل أعاله، ادلسوقني خرباء ذكر ادلألوف غري من ليس أنو حىت جدا مهم دور لو اخلدمة وجودة تصميم
 على قادرة لتكون نوعها من فريدة بدت حىت لالىتمام ومثرية جيدة التصميم أن ليس شيء كل بعد شركة. ألنو أي من احلياة

 نوعية مع ذلك يقًتن مل إذا ىو ما كل احلال ىو كما ممتعا ذلك، ومع. ادلعرض موقف وأدخل لرؤية احملتملني العمالء انتباه جذب
 وبالتايل. للغاية ضئيال يكون زيارة عن فضال إليها ينظر أن مبكر وقت يف اآلمال ان مث احملتملني، للمستهلكني مرضية وخدمة جيدة

 .كذلك القصوى اخلدمة جودة مع دائما متوازن وجذاب نوعو من فريد معرض يف كل تعبئتها يتم
 

 يبٌت أن فرضية باختبار الباحثون قام احلالة ىذه يف ، inferensial النهج مع الكمي النوعي الطابع لديها الدراسة ىذه
 موقف ادلستهلكني أو السكان من ادلستمدة ينتشر الذي االستبيانات طريق عن ادليدانية البيانات مجع نفذ مث نظرية، دراسة على

 اخلطي االحندار حتليل متعددة واختبار Maholtra الصيغة باستخدام عينة أخذ طريق عن الكمبيوتر ساحة دينج يف ادلعرض
 اإلحصائية األساليب باستخدام البيانات ومعاجلة البحث، ىذا يف. االستنتاج اختاذ االختبار ونتائج وادلوثوقية االختبار، وصالحية

parametik. 
 

 يف الشراء، قرارات على وكبري إجيايب تأثري معا اخلدمة وجودة ادلعرض تصميم من متغري 4 واحد وقت: أن النتائج وأظهرت
 تؤثر ال Customer space. 3. الشراء قرار على كبري تأثري ذلا Selling space. 0 أن أظهرت جزئية اختبار أن حني
 أيضا ىي Responsiveness متغري تليها. 4. الشراء قرار على كبري تأثري ذلا Tangibless. 2. الشراء قرار على كبريا تأثريا
 .الشراء قرارات على األبرز ادلتغري كونو عن فضال وكبري إجيايب تأثري

 


