
 

       الملخص                                   
 PT. Tiaraيف قرار الشراء عند  التسويق للعالقات العامةالبحث اجلامعى حتت العنوان: "حتليل آثر  3102  النجم الثاقب،                           

Megah Indah Jaya    

 .SE ،MMادلشرف: يايوك سرى رهايو  

  قرارات الشراءإدارة التسويق، العالقات العامة، كلمات البحث:         

 

 

 PT. Tiaraالتسويق ، فاحلاجة إىل اسرتاتيجيات مبتكرة لتسريع العمليات التجارية للمؤسسة  مع تطور أعمال 

Megah Indah Jaya ( و هي أحد الشركات العملة يف شراء الدراجات هونداHonda) .ينبغي لذلك،  و يف مدينة ماالنج
التسويق و فمن ادلهم للشركة أن تنفيذ اسرتاتيجية  أن تكون قادرة على التنافس بطرق تسويقية مبتكرة مع شركات أخرى يف ماالنغ. 

  ألن له أثر إجيايب للشركة. العالقات العامة

 و على قرارات شراء درجات هوندا. و النفوذ العامالتسويق هذا البحث منهج الكمي الذى يسعى لتحديد كيفية  استخدم

  أما وتقنيات مجع البيانات، وهي طريقة االستبيانات و الوثائق. عرضي ،يف حني أن أسلوب استخدام ادلثل يسعى بطريقة عينة 
أما بالنسبة لتقنيات حتليل البيانات يستخدام تعدد االحندار اخلطي ألن التغريات   ار صحة و موثوقية.أدوات االختبار يستخدم اختب

 . Fو اختبار  Fون أكثر من متغريين، مع اختبار تك

 Xاخلدمة العامة للمجتمع ) (،X 5و الوعظ ) (،X 2رعاية ) و (،X 3حدث ) (،X 0ظهرت النتيجة أن تغريات اختيار )
مت احلصول   (.Honda( )Yهوندا )  حد كبري يف كيابة شراء دراجاتذلا تأثري يف وقت واحد إىل(، X 6و اذلوية اإلعالمية ) (،6

باإلضافة إىل ذلك  . 1.15 ≥ 1.113من  pمع قيمة  0.961 أي عالمة التبويب الربيد F < 2,016علي حساب اختبارها 
ىف  و  .٪91.6 .%90,6، و هو يعين أن تأثري ادلتغريات ادلستقلة على التغري التابع هو 1.916من  مربع Rقيمة  عدلت 
ة اآلخر، و سائل اإلعالم اذلوية، ذلا ادلنشورات، و األحداث، و الرعاية، و الوعظ، و اخلدمة العام  جزئي  يف  الحظ أن  اختبار

>  868، 3من  (X 0تغيريات النشر ) .Tيف حني جيادل هذا القرار بشكل كبري مع حساب  و تأثري على التغري ىف القرار التابع.
حساب  3،752له  (X 2رعاية )  و ، T ،961 جدول  >  T 3،957حساب   له  (X 3، حدث )T 0 ،961جدول 

T 0< اجلدولT ،961 . ( الوعظX 5،) حساب  3،315   لهT  0> اجلدولT ،961 ، ( اخلدمة العامة للمجتمعX 
اجلدول   >  T 3 ،929حساب  له  (،X 6اخلدمة العامة للمجتمع )  ،0T ،961قدرة   >  T 3 ،999حساب  له  (،6
 Xأنشطة اخلدمة العامة )  مث تغريات  ،٪25.19 ,%35,04 كبري مثل   (،X 2رعاية )  تغري ىف  يتأثري  غري األبرزالت ، 961، 0
 X)مث حدث تغريات  21.09٪ ( X 2 ) %30,14 من (5

، مث تغري ٪39.59من  (X 0، مث النشر متغري )٪20.81بلغت   (3
 .٪37.98من  (X 9، و دعوة متغري )٪38.19من  (X 6وسائل االعالم )


