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 الحج والعمرة وكاالت خدمات شراءنحو  عمالءاتجاىات ال فيأثر الجماعات المرجعية 
 دراسة ميدانية في محافظة حضرموت

 سادل عبداجمليد البيض                                                                                              
 ، جامعة حضرموتباحث يف مرحلة ادلاجستَت                                                                                            

 ملخص: ال
اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت  يفمعرفة أثر اجلماعات ادلرجعية دف ىذه الدراسة تهست

( مبحوثُت من عمالء وكاالت احلج 104تكونت عينة الدراسة من ) .احلج والعمرة دبحافظة حضرموت
اذباىات العمالء ضلو شراء  يف اوالعمرة يف زلافظة حضرموت. بينت الدراسة أن األسرة ىي األكثر تأثَتً 

 .ل وادلشاىَت وصلوم اجملتمع أخَتًااألصدقاء وزمالء العم العمرة ويليهخدمات وكاالت احلج وا
وأوصت الدراسة بتنويع مزيج خدمات وكاالت احلج والعمرة، وزيادة جودهتا لزيادة حصتها السوقية من 

 ادلرجعية. خالل توصيات العمالء والكالم ادلتناقل من اجلماعات
 اجلماعات ادلرجعية، اذباىات العمالء، خدمات وكاالت احلج والعمرة.: الكلمات ادلفتاحية

 اإلطار العام للبحث:
 :المقدمة: أواًل 

االذباىات احلديثة يف التسويق إذل ضرورة الًتكيز على الزبون ودراسة احتياجاتو ورغباتو قبل البدء تشَت 
على منظمات األعمال دراسة  ابإنتاجها أو تقدديها، لذلك أصبح لزامً  بتصميم السلع واخلدمات والقيام

السلوك الشرائي للمستهلك والعوامل ادلؤثرة عليو، حىت تتمكن ادلنظمة من تصميم منتجاهتا وتسويقها دبا 
بل والعمل على خلق قيمة مدركة تفوق توقعات ادلستهلك،  م،ورغباهت يتوافق مع احتياجات ادلستهلكُت

للمنظمة، خاصة يف ظل حدة ادلنافسة بُت ادلنظمات  ادائمً  على إهباره وإسعاده، شلا جيعلو عمياًل  فتعمل
ن الفرد يعيش يف بيئة يؤثر فيها ويتأثر هبا، فلدى كل أودبا  وارتفاع تكاليف البحث عن عمالء جدد. ،القائمة

وىذه السلوكيات قابلة للتغَت بناًء  فرد سلوكيات خاصة تتكون من القيم واالذباىات اليت ربدد سلوك الفرد،
 ،بغية ربقيق الفرد ألىدافو ؛على عوامل التأثَت والتأثر من البيئة احمليطة لضمان تكيف الفرد مع البيئة احمليطة

وإشباع حاجاتو ورغباتو، وتلعب اجلماعات ادلرجعية ادلتمثلة يف األسرة واألصدقاء وزمالء العمل وادلشاىَت 
   ن الفرد يسعى حملاكاة سلوك معُت إألفراد، ولذلك فايف التأثَت على سلوك  اكبَتً   اَتىم دورً وصلوم اجملتمع وغ
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لدى تلك اجلماعة  حىت يكون مقبواًل  ؛أو ازباذ قرار يكون بناًء على معلومات أو نصائح من تلك اجلماعة
 بدرجة أكرب.

التجارية اليت تقدم اخلدمات السياحية وتعد وكاالت احلج والعمرة يف اجلمهورية اليمنية من ادلنظمات 
ات إذل أنو يف موسم العمرة يف العام ءيضة احلج والعمرة، وتشَت اإلحصالقاصدي بيت اهلل احلرام ألداء فر 

ن حصة أحبكم ، و (1)رةلغرض أداء مناسك العم ادينيً  اواطنً ( م280287ه قد مت دخول )1440ادلاضي 
ج اد الراغبُت يف أداء فريضة احلج والقائمُت على خدمة احلجاج، لذلك تفو  اجلمهورية اليمنية زلددة وثابتة ألعد

( مواطن ديٍت 24500وكاالت احلج والعمرة بالتعاون مع وزارة األوقاف واإلرشاد يف اجلمهورية اليمنية قرابة )
لعمرة بوزارة ( وكالة معتمدة لدى قطاع احلج وا275. وتبلغ عدد الوكاالت )(2)يف كل عام ألداء مناسك احلج

ذلا، والبعض اآلخر  ارئيسً  امن زلافظة حضرموت مركزً  ، بعضها ازبذت(3)األوقاف واإلرشاد باجلمهورية اليمنية
نًتنت عرب شبكة اإل اس نشاطها الكًتونيً توجد ذلا فروع داخل زلافظة حضرموت، أما اجملموعة الثالثة فهي سبار 

ضمنها زلافظة حضرموت. لذلك فهي تعمل يف  يفليمنية و يع زلافظات اجلمهورية اوتستهدف عمالء من مج
بيئة تنافسية من أجل احلصول على أكرب حصة سوقية، و تسعى كغَتىا من منظمات األعمال يف القطاعات 
األخرى لدراسة السلوك الشرائي للمستهلكُت والعوامل ادلؤثرة عليو اليت من أبرزىا العوامل االجتماعية، دلا 

هم يف بناء اسًتاتيجياهتا التسويقية، وبالتارل زيادة مبيعاهتا وحصتها السوقية. وينبغي الًتكيز لذلك من تأثَت م
 على لتأثَتىا السلوك الشرائي، على التأثَت يف ادلرجعية اجلماعات تلعبو اليت على اجلوانب االجتماعية والدور

 . (4)شرائها أو عدم سلعة معينة شراء على اسلبً  أو اادلستهلك إجيابً 
 مشكلة الدراسة:  : اثانيً 

 تتعدد وكاالت احلج والعمرة اليت تعمل يف زلافظة حضرموت، ولذلك تتنوع اخلدمات اليت تقدمها، لذا
األسرة  من البديهي وحسب مراحل ازباذ القرار الشرائي أن يبدأ العميل بالبحث وذبميع ادلعلومات من

معلومات أو المتالكهم  انظرً خدمات وكاالت احلج والعمرة؛  عن الزمالء وادلشاىَت وصلوم اجملتمعواألصدقاء و 
وغَت  رغوب منهايقومون دبوجبها بتحديد ادلعن خدمات وكاالت احلج والعمرة  خاصة اأمناطً ذبارب أو 

يف تقليد اذباىات ومواقف األشخاص ادلشهورين، أو األشخاص  ان الفرد يف الغالب يرغب كثَتً أ، و رغوبادل
 : ويف ضوء ذلك ربدد مشكلة الدراسة يف التساؤل اآليت، (5)الذين حيبهم ويكن ذلم االحًتام والتقدير

 ىل تؤثر اجلماعات ادلرجعية على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة؟
 من األسئلة الفرعية كاآليت:ومن ىذا التساؤل يتفرع عدد 
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 ىل تؤثر األسرة على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة؟  -1
 ىل يؤثر األصدقاء على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة؟  -2
 ىل يؤثر زمالء العمل على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة؟  -3
 ثر ادلشاىَت وصلوم اجملتمع على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة؟ ىل يؤ  -4

 

 : أىداف الدراسة: اثالثً 
 وتتمثل أىداف الدراسة يف اآليت:

 التعرف على مستوى تأثر عمالء وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت باجلماعات ادلرجعية. -1
 يفمل، ادلشاىَت وصلوم اجملتمع( بأنواعها )األسرة، األصدقاء، زمالء العمعرفة أثر اجلماعات ادلرجعية  -2

 اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت. 
 تقدمي توصيات وآراء تساعد وكاالت احلج العمرة على صلاح اسًتاتيجياهتا التسويقية. -3

 

 فرضيات الدراسة:  : ارابعً 
 : ةاآلتي ةالرئيس ةضيات الدراسة يف الفرضيديكن صياغة فر 

اذباىات العمالء ضلو شراء  يفال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للجماعات ادلرجعية  :الفرضية الرئيسة
 خدمات وكاالت احلج والعمرة. 

 ومنها تتفرع الفرضيات اآلتية: 
اذباىات العمالء ضلو شراء  يفال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لؤلسرة  الفرضية الفرعية األولى: -1

 خدمات وكاالت احلج والعمرة.
اذباىات العمالء ضلو شراء  يفال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لؤلصدقاء  الفرضية الفرعية الثانية: -2

 خدمات وكاالت احلج والعمرة.
ضلو شراء  اذباىات العمالء يفال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لزمالء العمل الفرضية الفرعية الثالثة:  -3

 خدمات وكاالت احلج والعمرة.
اذباىات العمالء  يفال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمشاىَت وصلوم اجملتمع الفرضية الفرعية الرابعة:  -4

 ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة.
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 : أىمية الدراسة:اخامسً 
 ديكن التطرق إذل أمهية الدراسة كاآليت:

من أوائل الدراسات اليت مت تطبيقها يف رلال خدمات  وكاالت  –حسب علم الباحث  –تعد الدراسة  -1
 احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت. 

قد تسهم ىذه الدراسة يف رفع جودة خدمات وكاالت احلج والعمرة من خالل معرفة درجة تأثَت  -2
ضلو شراء خدمات وكاالت  اجلماعات ادلرجعية دبا ديتلكون من معلومات وذبارب على اذباىات العمالء

 احلج والعمرة.
إن نتائج ىذه الدراسة قد تكون نقطة انطالقة لبحوث أخرى يف رلال اخلدمات السياحية أو خدمات  -3

وكاالت احلج والعمرة، كما ترفد ادلكتبة اليمنية والعربية دبرجع مهم يف رلال تسويق خدمات وكاالت 
 احلج والعمرة. 

 التسويقية االسًتاتيجيات عدادإل التوصيات من رلموعة تقدميساعد يف إن دراسة ىذا ادلوضوع قد ي -4
 ومن لدى عمالء وكاالت احلج والعمرة، إجيابية اذباىات تكوين يف ساعدي لوكاالت احلج والعمرة، دبا

  .التنافسية قدرهتا تعزيز يف ادلسامهة مث
 : وعينتها مجتمع الدراسة: اسادسً 

من ادلواطنُت، البالغ عددىم  عمالء وكالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموتمجيع ع الدراسة رلتموديثل 
د افر أ (104)قام بأخذ عينة مكونة من قد ن الباحث إلكرب رلتمع الدراسة ف ا، ونظرً (6)( نسمة1028556)

، مت استقصاؤىا بواسطة استبانة، مت توزيعها بشكل من عمالء وكالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت
 عشوائي عرب شبكة اإلنًتنت من خالل مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقاهتا.

 منهج الدراسة:: اسابعً 
، مث ربليل دراسةبوصف متغَتات ال قام الباحث باالعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي؛ حيث قام أواًل 

شراء خدمات وكاالت احلج العالقة بُت أنواع اجلماعات ادلرجعية األساسية واذباىات العمالء ضلو قرار 
والعمرة، وقد استخدم يف عملية التحليل رلموعة من األساليب اإلحصائية كاألوساط احلسابية، واالضلراف 

يف عملية ربليل بيانات  SPSSادلعياري، ومعامل االضلدار اخلطي البسيط وغَتىا، ومت االستعانة بربنامج 
 اجلانب العملي للدراسة.
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 راسة: محددات الد: اثامنً 
 ديكن التطرق إذل أىم زلددات الدراسة كما يأيت: 

 . هاومراحل عدم وجود ادلعلومات عن تاريخ نشأة تطور وكاالت احلج والعمرة يف اجلمهورية اليمنية -1
 قطاع خدمات احلج والعمرة يف اجلمهورية اليمنية.سبت فيها دراسة خدمات عدم وجود دراسات سابقة  -2
احلجر الصحي شلا جعل الباحث يقوم بتوزيع االستبانة بشكل إلكًتوين عشوائي إجراء الدراسة يف فًتة  -3

عرب رلموعات مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة بادلدن أو الطالب أو ادلوظفُت أو الرسائل اخلاصة 
 . العشوائية

 الدراسات السابقة: : اتاسعً 
 : الدراسات العربية: أواًل 

 م(: 2009دراسة سويدان ) -1
وىي بعنوان "تأثَت الكلمة ادلنطوقة على القرار الشرائي للمستهلك"  وىدفت الدراسة إذل التعرف 
على دور الكلمة ادلنطوقة من ادلعارف األصدقاء على عملية اختيار ادلستهلك للعالمة التجارية قبل ازباذ 

جماعات ادلرجعية على قرار للتعرف على قوة تأثَت الكلمة ادلنطوقة لل االقرار الشرائي، كما ىدفت أيضً 
الشراء االستهالكي، واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة من 

 ادلستهلكُت ادلتسوقُت يف رلموعة من مراكز التسوق يف مدينة عّمان. 
)األصدقاء،  وتوصلت الدراسة إذل وجود تأثَت للكلمة ادلنطوقة الصادرة من اجلماعات ادلرجعية

 واألقارب( على القرار الشرائي للمستهلك.
 (: 2009دراسة عبيدات، والسرابي ) -2

وىي بعنوان "العوامل ادلؤثرة يف اختيار ماركة العطور النسائية" وىدفت ىذه الدراسة إذل ربديد أثر 
، وقد ىاواختيار  طراجلماعات ادلرجعية )أفراد األسرة، واألصدقاء، وزمالء العمل( يف قرار شراء ماركة الع

استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة من النساء األردنيات 
 ادلستهلكات للعطور.

وقد توصلت الدراسة إذل وجود أثر للجماعات ادلرجعية )أفراد األسرة، واألصدقاء، وزمالء العمل( 
 يف اختيار ماركة العطر. 
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 (:2013البطاينو )دراسة الزعبي،  -3
وىي بعنوان " تأثَت اجلماعات ادلرجعية على قرار شراء السيارات"، وىدفت الدراسة للتعرف على 
نوع تأثَت اجلماعات ادلرجعية على القرار الشرائي للمستهلك لسلعة السيارات، وقد استخدمت الدراسة 

ة يف ُت يف مراكز التسوق الرئيستسوقادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة من ادل
 مدينة أربد.

    اأو معياريً  ايً وتوصلت الدراسة إذل تأثر القرار الشرائي للمستهلكُت باجلماعات ادلرجعية معلومات
عزى دلتغَت العمر وادلستوى التعليمي، وكان فئة محلة الدراسات العليا من العينة ادلبحوثة ي اأو كليهما معً 

 .اىم األكثر تأثرً 
 (:2013) يندراسة صالح، وآخر  -4

اذباىات العمالء ضلو العالمة  يفوىي بعنوان " أثر احملتوى اإلعالين يف مواقع التواصل االجتماعي 
التجارية" ىدفت الدراسة إذل التعرف على أثر احملتوى اإلعالين إلعالنات شركة االتصاالت السعودية يف 

مالء من زائري ىذه ادلواقع ضلو عالمتها التجارية من حيث اذباىات الع يفمواقع التواصل االجتماعي 
)الثقة، التعاطف، نية الشراء(، وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة مت 

 توزيعها على عينة من عمالء شركة االتصاالت السعودية على مواقع التواصل االجتماعي.
 وجود عالقة معنوية بُت زلتوى إعالنات شركة االتصاالتوتوصلت الدراسة إذل نتائج أمهها 

 .التجارية ضلو عالمتها ادلواقع ىذه زائري من العمالء شبكات التواصل االجتماعي واذباىات يف السعودية
 (:2014ن )يدراسة الدىيش، وآخر  -5

للمالبس"، وىدفت  القرار الشرائي يفوىي بعنوان "أثر استخدام نوع اجلماعة ادلرجعية األساسية 
القرار الشرائي للشباب السعودي، وقد استخدمت الدراسة  يفالدراسة إذل قياس أثر اجلماعة ادلرجعية 

 ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة من شباب مدينة الرياض.
يليهم األصدقاء  ،بسعلى قرار شراء ادلال اوتوصلت الدراسة إذل أن زمالء العمل ىم األكثر تأثَتً 

 . اواألسرة أخَتً  ،وادلشاىَت
 (:2017دراسة حقانة، وطافر ) -6

وىي بعنوان " تأثَت العوامل االجتماعية واألسرية على سلوك ادلستهلك ضلو اقتناء ادلنتج احمللي 
ادلتمثلة يف )رلموعات االنتماء،  ،وىدفت الدراسة دلعرفة العوامل االجتماعية واألسرية ،لعالمة كوندور"
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و ضلوتأثَتىا على سلوك ادلستهلك  ،والطبقات االجتماعية، واألسرة، واجلماعات ادلرجعية، وقادة الرأي(
اقتناء ادلنتج احمللي لعالمة كوندور، وقد استخدمت ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على 

 ات عالمة كوندور دبدينة بشار اجلزائرية.عينة عشوائية من ادلستهلكُت دلنتج
توصلت الدراسة إذل وجود عالقة معنوية بُت العوامل االجتماعية واألسرية واقتناء ادلنتج احمللي 

 لعالمة كوندور ترجع لبعد األسرة واجلماعات ادلرجعية، وقادة الرأي.
 (:2017دراسة الطائي، والعميدي ) -7

اتيجية تسويقية مؤثرة يف إدارة عالقات الزبائن"، وىدفت الدراسة وىي بعنوان " تسويق ادلشاىَت اسًت 
إذل معرفة دور ادلشاىَت يف تفاعل الزبون وزيادة معرفة الزبون بادلنتجات ادلقدمة إليو، وقد استخدمت 

يف مدينة  ةالدراسة ادلنهج الوصفي من خالل توزيع استبانة على عينة من ادلسوقُت للمنتجات الرياضي
 لعراق. النجف با

وقد أظهرت الدراسة أن تسويق ادلشاىَت لو دور مؤثر يف زيادة مبيعات ادلنتجات ادلقًتنة هبؤالء 
 ادلشاىَت. 

 (: 2018دراسة خليل ) -8
وىي بعنوان "تأثَت اجلماعات ادلرجعية يف زبفيض ادلخاطر ادلدركة عند الشراء"، وىدفت الدراسة 

عية األساسية وادلخاطر ادلدركة عند الشراء، واستخدمت الدراسة اختبار العالقة واألثر بُت اجلماعات ادلرج
ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة من سائقي سيارات النقل الصغَتة على خط 

سيارات النقل عند شرائهم واقتنائهم إلطارات  وا سائقهبغداد دلعرفة ادلخاطر ادلدركة اليت يواجه -ادلوصل 
 ت.السيارا

وتوصلت الدراسة إذل وجود أثر للجماعات ادلرجعية يف زبفيض ادلخاطر ادلدركة للشراء يرجع لزمالء 
 العمل، مث األصدقاء، فأفراد األسرة. 

 : الدراسات األجنبية: اثانيً 
 : White and Dahl (2006)دراسة  -1

وىي بعنوان "تأثَت اجلماعات ادلرجعية غَت ادلرغوبة على تفضيالت ادلستهلك"، وىدفت الدراسة إذل 
معرفة تأثَت اجلماعات ادلرجعية غَت ادلرغوبة على تفضيالت ادلستهلك، وقد استخدمت الدراسة ادلنهج 
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 اذكرً  82كونت من ت ،التجرييب من خالل توزيع استبانة على عينة طبقية من طالب جامعة مشال أمريكا
 وأنثى بالتساوي.

وقد توصلت الدراسة إذل وجود تأثَت للجماعات ادلرجعية على تفضيالت ادلستهلكُت، وأن اإلناث 
 من الذكور باجلماعات ادلرجعية. اأكثر تأثرً 

 : Ilter and other (2009)دراسة  -2
الدراسة إذل معرفة اذباىات وىي بعنوان " اذباىات الشراء من ذبار التجزئة األجانب"، وىدفت 

ادلستهلكُت األتراك للشراء من ذبار التجزئة األجانب"، وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي 
 ة. اكز مدينة أزمَت التجارية الرئيسمن خالل توزيع استبانة على عينة من ادلستهلكُت األتراك يف مر 

و التجار األجانب تعزى لؤلسلوب واحلجم والسعر جيابية ضلإتوصلت الدراسة إذل وجود اذباىات و 
 والعالمة التجارية. 

  :Pasharibu and Others (2012)دراسة  -3
وىي بعنوان " تأثَت االذباىات وتذكر العالمة التجارية إلعالنات شبكات التواصل االجتماعي ضلو 

نية الشراء من  يفلتواصل االجتماعي نية الشراء" وىدفت الدراسة دلعرفة أثر االذباه ضلو اإلعالن يف مواقع ا
ادلنهج الوصفي التحليلي  استخدمت الدراسة خالل ادلتغَت الوسيط التعرف على العالمة التجارية، وقد

من خالل توزيع استبانة على عينة من طالب كلية االقتصاد واألعمال جبامعة ساتيا واكانا يف مقاطعة 
 جاوه بأندونيسيا.

وجود تأثَت لالذباه ضلو اإلعالن يف مواقع التواصل االجتماعي والتعرف  وقد توصلت الدراسة إذل
 على العالمة التجارية على نية الشراء.

 :Jin and Miao (2018)دراسة  -4
القرار الشرائي للمستهلك"، وىدفت الدراسة دلعرفة تأثَت  يفوىي بعنوان " أثر اجلماعات ادلرجعية 

دبا فيها  إليهاينتمي  ادلستهلك واجلماعات ادلرجعية اليت ال إليها اجلماعات ادلرجعية اليت ينتميأنواع 
اجلماعات احملايدة والطموحة على القرار الشرائي للمستهلك الصيٍت، وقد استخدمت الدراسة ادلنهج 

 الوصفي. 
رجعية ادلستهلك واجلماعات ادل إليهااجلماعات ادلرجعية اليت ينتمي وتوصلت الدراسة إذل وجود تأثَت 

 على القرار الشرائي للمستهلك. إليهااليت ال ينتمي 



 
 

251 

 

 
 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، 

 

 سادل عبداجمليد البيض ...خدمات شراءضلو  عمالءاذباىات الأثر اجلماعات ادلرجعية على 

 الدراسات السابقة:  ما يميز الدراسة عن - ج
القرار الشرائي، أو سلوك  يفكزت الدراسات السابقة على دراسة أثر اجلماعات ادلرجعية ر  -1

ادلستهلك، أو اختيار ادلنتج، أو زبفيض ادلخاطر ادلدركة عند الشراء، بينما ركزت ىذه الدراسة 
 اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة.  يفعلى أثر اجلماعات ادلرجعية 

، اختلفت الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث تركيزىا على قطاع خدمات احلج والعمرة -2
 اخلدمات السياحية. اتقطاع أحد عدوالذي ي  

)زلافظة حضرموت(، كذلك اختلفت الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث احلد ادلكاين  -3
 (.2020الزمنية )دة ادل

اتفقت الدراسة احلالية من حيث أخذ ادلتغَت ادلستقل اجلماعات ادلرجعية األساسية بأبعاده  -4
)سويدان، ( مع دراسة كل من: وصلوم اجملتمع )األسرة، األصدقاء، زمالء العمل، ادلشاىَت

(، )حقانة، وطافر 2014ن، ي(، )الدىيش، وآخر 2009والسرايب،  (، )عبيدات،2009
استفادت الدراسة احلالية (، كما 2018(، )خليل، 2017(، )الطائي، والعميدي، 2017

 (Ilter and other 2009) من حيث أخذ ادلتغَت التابع اذباىات العمالء من دراسة كل من:
(Pasharibu and Others, 2012) ، (.2013ن، ي)صاحل، وآخر 

من الدراسات السابقة يف إعداد منهجية الدراسة، وإثراء اجلانب استفادت الدراسة احلالية  -5
 .ىاواختبار  النظري، وإعداد أداة الدراسة، ووصف متغَتات الدراسة

 اإلطار النظري: 
 : الجماعات المرجعية: أواًل 

 مقدمة:  -1
االنضمام إليها  منذ والدتو جيد نفسو يف مجاعة ليس لو اخليار يف  فهو إن اإلنسان اجتماعي بطبعو لذا

قائمة على التأثَت والتأثر،   ،كجماعة األسرة، والقبيلة، والوطن، ويعيش حياتو يف عالقات تفاعلية معها
ىي زلصلة عملية التأثَت والتأثر بُت الفرد وبُت اجلماعات احمليطة بو،  ت والقيم واالذباىات ادلوجودةفالسلوكيا

ويلجأ إذل  ،ن الفرد تتعدد أمامو البدائل، فيقوم جبمع ادلعلومات عنهاإفاالستهالك وازباذ قرار الشراء  ويف عملية
 يف الشراء. ةىذه اجلماعات كمصدر جلمع ادلعلومات بناًء على معارفهم وذبارهبم السابق
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 مفهوم الجماعات المرجعية:  -2
واقف اجلماعات ادلرجعية بأهنا: رلموعة من األشخاص الذين يؤثرون يف م( 2006يعرف )اجلريسي  

الفرد وقيمو وسلوكياتو، كما ينظر إليهم كدليل ومؤشر ثابت، وأطر مرجعية لسلوك األفراد، ويشارك ىؤالء 
 .(7)األفراد بتمثل قيم اجملموعة، متوقعُت مطابقة ىذا السلوك للنموذج السلوكي ذلا

تخدمهم ( اجلماعات ادلرجعية بأهنا: رلموعة من األفراد الذين يس2010ويعرف )معال وتوفيق، 
ادلستهلك كنموذج حيتذى بو يف تصرفاتو أو خصائصو بأفرادىا أو أعضائها، وىذه اجلماعات بأنواعها ادلختلفة 

 .(8)تؤثر على ادلستهلك بشكل مباشر أو غَت مباشر
( فيبُت مفهوم اجلماعات ادلرجعية يف مشوذلا ألصدقاء، وزمالء العمل والدراسة، 2010أما )الزعيب، 

لتأثَتىا واالنتماء احلقيقي ذلا ألهنا سبثل  اذليئات، وأهنا سبثل ادلرجع وادلرشد وادلوجو لؤلفراد نظرً واجلمعيات، وا
 .(9)القدوة، وتضع الفرد أمام سلوكيات جديدة بأساليب جديدة

( أن اجلماعات ادلرجعية: عدد من العناصر اليت تتكون بأكثر من فرد، 2018وقد بينت )خليل، 
اليت دبوجبها تقوم بتحديد السلوك ادلقبول وغَت ادلقبول، ويرجع إليها الفرد عند ازباذه قراًرا ولديهم أمناط وقيم 
 .(10)شرائًيا لسلعة معينة

ونستنتج شلا سبق أن اجلماعات ادلرجعية ىي: القدوة وادلرجع وادلرشد وادلوجو لؤلفراد، اليت يرجعون إليها 
المتالكهم أمناطًا وقيًما يقومون دبوجبها بتحديد السلوك  السلعة أو خدمة؛ نظرً  عند ازباذىم القرار الشرائي

 ادلقبول وغَت ادلقبول شلا تضع الفرد أمام سلوكيات جديدة بأساليب جديدة.
 أنواع الجماعات المرجعية األساسية:  -3

األصدقاء، زمالء ىي: األسرة،  ،اجلماعات ادلرجعية األساسية إذل أربعة أنواع (الدىيش وآخرونصنف )
. لكن (12). بينما ذكر )اجلريسي( أن من أمثلتها: األسرة، األصدقاء، واجلَتان(11)العمل، النجوم وادلشاىَت

 األنواع اليت سنركز عليها يف دراستنا ىي: 
معظم الناس ىم أعضاء أسرتُت يف و وىي أقوى مصادر التأثَت اجلماعي يف حياة ادلستهلك،  األسرة: 3.1

 . (13)ة اليت ولد ونشأ فيها، واألسرة اليت أسسها عند زواجوحياهتم، األسر 
لوجو مع اآلخرين،  االيت يكون للفرد فيها عضوية أو اتصال مباشر وجهً  ةىي تلك اجلماع األصدقاء: 3.2

 . (14)ويتمكن من خالذلا أن يطور قيمو ومواقفو ومعايَته
 . (15)وىم مجاعات رمسية يقضي الفرد الكثَت من وقتو معهم زمالء العمل: 3.3
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 وأهنم ،الناس من معينة رلموعة قبل من علٍت باعًتاف يتمتعون ىم الذين المشاىير ونجوم المجتمع: 3.4
 ادلشاىَت يكون وقد ،هبم خاص حياة منط اجلمهور، وذلم وإثارة اجلاذبية مثل ،الصفات يتمتعون ببعض

 الوعي من عالية بدرجة تمتعتو  ،السائدة االجتماعية العادات عن عاداهتا اجتماعية زبتلف فئة
 ن، وغَتىم.و ن وادلمثلو خل ضمنهم: شيوخ الدين، واإلعالمي، ويد(16)العام

 تأثير الجماعات المرجعية:  -4
 :(17)ىي كاآليت ،تؤثر اجلماعات ادلرجعية على األفراد من خالل ثالث طرق

 هنم يعرضون للفرد سلوكيات وأمناط حياة جديدة. إ 4.1
 هنم يؤثرون على اذباىات األفراد وغَتىا من العوامل الذاتية األخرى.إ 4.2
 هنم خيلقون الضغوط لدى األفراد حملاكاهتم يف اختيار ادلنتج والعالمة التجارية. إ 4.3

 : نحو الشراء : االتجاهاثانيً 
 مفهوم االتجاىات:  -1

حدى حاالت التهيؤ والتأىب العقلي والعصيب اليت تنظمها اخلربة، إاالذباه بأنو:  Alpert  يعرف العادل
 .(18)وذلا أثر يف توجيو استجابات الفرد ضلو األشياء وادلواقف ادلختلفة

ويعرف السيد علي االذباه ضلو السلع بأنو:  ىو االستعداد أو ادليل ادلسبق لتقييم سلعة معينة بشكل 
 .(19)سليب أو إجيايب

 عدم أو تفضيل ضلو وواذباى هوشعور  الفرد ويعرف زليي الدين األزىري وآخرون االذباىات بأهنا: تقييم
 .(20)ما ءيش تفضيل

تعبَت عن الشعور الداخلي للفرد، والذي يعكس قرار ىذا األخَت ف زواوي محزة االذباىات بأهنا: ويعر 
ل أو غَت مفضل، مهم أو غَت الل شعور مفضأو منتج أو منبو ما، وذلك من خ حول األشياء، كخدمة مثاًل 

 .(21)..إخلمهم.
 ويرى الباحث أن التعريفات السابقة أكدت على أن االذباه يتميز باآليت: 

 ادليل ضلو ادلنبهات يف البيئة احمليطة. 1.1
 شلارسة السلوك باستمرارية.  1.2
 االذباىات تنشأ من إدراك ادلنبهات اليت يتعرض ذلا الفرد باستمرار.  1.3
 على توجيو استجابات الفرد ضلو األشياء وادلواقف ادلختلفة. القدرة 1.4
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 أنواع االتجاىات:  -2
 :(22)وىي كاآليت ،من االذباىات، ومنها أنواع االذباىات من حيث اذلدف اوذكر العميان عددً 

 اذباىات إجيابية: 2.1
 حاجاتو ورغباتو. وىي االذباىات اليت تنال الرضى من الفرد بالتمسك هبا باعتبار أن ىذه االذباىات تشبع

 اذباىات سلبية: 2.2
 وىي االذباىات اليت تنال الرفض من الفرد باعتبارىا ال تشبع حاجاتو ورغباتو.   

 تشكيل االتجاىات:  -3
ابت، ويبقى لفًتة من الزمن، حيث من شخصية الفرد والذي يظهر بشكل ث اتكوين االذباه يصبح جزءً 

وواضح ادلعادل، كما يعترب الكثَت من الباحثُت أن ادلكون العاطفي ىو ن تغَت ىذا االذباه حيتاج جملهود كبَت إ
)العاطفي(، وعلى ىذا األساس  أساس االذباه نفسو، بينما ادلكونُت اآلخرين مها دبثابة دعامتُت ذلذا ادلكون

 ذباىات من ثالثة إذل واحد، حبيث أصبح االذباه يشتمل على ادلكون العاطفيالقاموا بتقليص مكونات ا
 .(23)فقط، أي التقدير العام لالذباه ضلو اذلدف

 العوامل المؤثرة في تشكيل االتجاىات:  -4
 :(24)ذباىات يف اآليتز العوامل ادلؤثرة على تشكيل االوترب 

التجربةةةة ادلباشةةةرة: وتعتةةةرب الوسةةةيلة األساسةةةية الةةةيت يتكةةةون مةةةن خالذلةةةا اذبةةةاه ادلسةةةتهلكُت احملتملةةةُت ضلةةةو  4.1
 ماركات السلع أو اخلدمات.

التأثَت الشخصي: يؤدي االحتكاك ادلباشر أو غَت ادلباشر بُت األفراد واجلماعات ادلرجعية الةيت يتةأثرون  4.2
خل( إذل تكوين اذباىات مبدئية قةد تةؤثر علةى تصةرفاهتم احلاليةة أو اكالعائلة، األصدقاء، اجلَتان... ) هبا

قبلة ضلو ما يهمهم أو ما يرغبونو من ماركات سلعية أو خدمية.
 
 ادل
يون، )كةةةالتلفز  التعةةةرض لوسةةةائل اإلعةةةالن: ويةةةؤدي التعةةةرض ادلسةةةتمر دلختلةةةف وسةةةائل اإلعةةةالن العامةةةة 4.3

خل( مةةن قبةةل األفةةراد إذل إحةةداث قناعةةات زلةةددة لةةديهم حةةول سلتلةةف ا .الراديةةو، الصةةحف واجملةةالت..
 حوذلا. ااألمور احلياتية قد تصل إذل تكوين اذباىات ثابتة نسبيً 

 عوامل شخصية:  4.4
 على معتقدات األفراد اوقويً  امباشرً  اادلعروف أن اخلصائص وادلواصفات الداخلية للشخصية تؤثر تأثَتً من 

 ضلو سلتلف القضايا احلياتية اليت هتمهم. همومواقف ىمومشاعر 
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 مراحل اتخاذ القرار الشرائي:  -5
ومرحلة الشراء، ومرحلة قبل الشراء،  سبر عملية ازباذ القرار الشرائي بثالث مراحل أساسية ىي: مرحلة ما

 بعد الشراء، وديكن تفصيل ىذه ادلراحل كما يأيت:  ما
 قبل الشراء:  : مرحلة ماأواًل 

 يقوم بو ادلستهلك، وىي كما يأيت: عدة طواتخب وسبر ىذه ادلرحلة
االحساس باحلاجة: وىنا بداية نية الشراء؛ عندما يدرك ادلستهلك أن النقص الذي يشعر بو يف حاجة  -1

 .(25)و الرغبة اليت يريد إشباعها ملحة تستحق التحقيقما، أ
مرحلة البحث عن ادلعلومات: يبدأ ادلستهلك يف ىذه ادلرحلة جبمع ادلعلومات عن البدائل ادلختلفة  -2

للسلعة أو اخلدمة اليت حيتاجها ومن كافة ادلصادر ادلتاحة، وقد تكون ىذه ادلصادر شخصية مثل: 
أو مصادر ذبارية مثل: رجال التسويق والوسطاء، وقد تكون عامة مثل: األصدقاء والعائلة واجلَتان، 

وسائل اإلعالن ومجعية محاية ادلستهلك، وكلما ازدادت درجة ادلخاطر يف السلعة أو اخلدمة كلما زادت 
 .(26)درجة البحث واحلصول على ادلعلومة

ياتو ما يليب دائل يضع يف أوللك عند تقييم الببأن ادلسته Kotler and Kellerتقييم البدائل: ويرى  -3
احتياجاتو، مث يبحث عن ادلنتجات ذات اخلصائص ادلعينة اليت تقدم لو ما يشبع احتياجاتو ورغباتو، 

خر، فهو بذلك يورل أمهية كربى ثَتة زبتلف يف خصائصها من منتج آلفيواجو ادلستهلك منتجات ك
. وبناًء على ادلعلومات اليت قام (27)اتوللمنتجات ذات اخلصائص اليت يظن أهنا ستشبع حاجاتو ورغب

 الفرد جبمعها، وبإضافة ادلعرفة واخلربة السابقة ذلا؛ خيتار الفرد البديل األفضل.
 : مرحلة الشراء:اثانيً 

تقود عملية اختيار البديل األفضل إذل تكوين رلموعة من التفضيالت والنية للشراء، لكن ىناك عوامل 
راء أفراد العائلة واألصدقاء، أو اكتشاف خصائص جديدة يف آالفعلي للشراء مثل: قد تتدخل قبل ازباذ القرار 

ادلنتج دل ينتبو ذلا ادلستقبل من قبل، وغَتىا من العوامل اليت قد تفسد نية الشراء، وتؤدي إذل عدم ازباذ القرار 
  .(28)الشرائي

 ثالثًا: مرحلة ما بعد الشراء:
 

تتكون من أربع Hawkins & Mothersbaugh  لنموذج ابعد الشراء وفقً  أن مرحلة ما )الغريب( ويوضح
 :1مراحل ىي كاآليت
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االت: إما عدم استخدام أن ادلستهلك بعد عملية الشراء للمنتج يكون أمام ثالث حادلرحلة األوذل: 
حالة عدم انسجام ينتج عنها استخدام أو عدم استخدام للمنتج، أو أن يقوم ادلستهلك باستخدام  وإمَّاادلنتج، 

 ادلنتج مباشرة بعد الشراء. 
إما أن يقوم ادلستخدم بالتخلص من ادلنتج بعد االستخدام مث يقوم  ادلرحلة الثانية: بعد استخدام ادلنتج

 أن يقوم ادلستهلك بتقييم ادلنتج بعد استخدامو مباشرة.  وإمَّابتقييمو بعد التخلص منو، 
ادلرحلة الثالثة: مرحلة التقييم ينتج عنها إما عدم الرضا وسلوك تقدمي الشكاوي، ويف حالة االستجابة 

 أن ينتج عن التقييم حالة الرضا مباشرة. وإمَّا، يتكون لدى الزبون حالة الرضالشكاوي الزبائن 
حاالت: زبائن ملتزمُت ذباه  لرضا لدى ادلستهلك يكون أمام مخسادلرحلة الرابعة: بعد أن تتشكل حالة ا

لتوقف عن العالمة التجارية، إعادة الشراء، زيادة يف استخدام ادلنتج، التحول إذل عالمة ذبارية أخرى، ا
 استخدام ادلنتج. 

بعد شراء اخلدمة، يتمثل يف تقييم العميل للخدمة، فإذا كانت اخلدمة اليت  ويرى الباحث أن سلوك ما
حصل عليها توافق أو تفوق توقعاتو، فإن ذلك يولد حالة الرضا لدى العميل، وإذا كانت اخلدمة اليت حصل 

عدم الرضا لدى العميل، وبناًء على ذلك يتحدد تكرار شراء  ن ذلك يولد حالة منإتوافق توقعاتو ف عليها ال
 و للخدمة. ائالعميل للخدمة، أو عدم شر 

 الجانب العملي للدراسة: 
من خالل اجلانب العملي للدراسة ديكن لنا تقدمي ربليل للبيانات ادلستقاة عرب االستبانة لنتأكد من 

 صحة فرض الدراسة.
 ألفراد العينة:وصف الخصائص الشخصية : أواًل 

 ( يبُت الوصف اإلحصائي للخصائص الشخصية للمستهلكُت عينة البحث1جدول )
 النسبة ادلئوية التكرار البيان ادلتغَت

 اجلنس 1
 %.82 86 ذكر
 %17.3 18 أنثى

 العمر 2

 %4.8 5 سنة 20أقل من 
 %57.7 60 سنة 30 إذل أقل من 20من 
 %23.1 24 سنة 40 إذل أقل من 30من 

 %14.4 15 أكثرفسنة  40من 
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 ادلستوى التعليمي 3

 %2.9 3 دون الثانوي ما
 %9.6 10 ثانوي

 %72.1 75 بكالوريوس
 %16.3 17 دراسات عليا

 ادلهنة 4

 %39.4 41 طالب
 %25 26 موظف حكومي

 %33.7 35 موظف قطاع خاص
 %3.8 4 موظف متعاقد

 

( بنسبة 86العينة ادلبحوثة ىم من الذكور وبلغ تكرارىم ) ن غالبأ( تبُت 1من خالل اجلدول رقم )
 %( من إمجارل عينة البحث.17.3( بنسبة )18%(، بينما بلغ تكرار اإلناث )82.7)

%( من إمجارل العينة ادلبحوثة ىم من الفئة العمرية 57.7( أن نسبة )1واتضح من خالل جدول رقم )
 إذل أقل من 30ن مة العمرية اليت تًتواح أعمارىم سنة، يليو الفئ 30 إذل أقل من 20 منتًتاوح أعمارىم اليت 
الفئة  ا%(، وأخَتً 14.4سنة بنسبة ) 40%(، مث الفئة العمرية اليت تزيد أعمارىم عن 23.1سنة بنسبة ) 40

 %( من إمجارل عينة البحث. 4.8سنة بنسبة ) 20العمرية اليت تقل أعمارىم عن 
ن أغلب أفراد العينة ادلبحوثة حيملون أ( 1تضح من خالل اجلدول رقم )اوفيما خيص ادلستوى التعليمي 

بنسبة %(، وحل يف الًتتيب الثاين محلة شهادات الدراسات العليا 72.1بنسبة ) البكالوريوسشهادة 
محلة شهادات  ا%(، وأخَتً 9.6%( من إمجارل عينة البحث، يليهم محلة الشهادة الثانوية بنسبة )16.3)

 %( من إمجارل عينة البحث.2.9مادون الثانوي بنسبة )
أفراد العينة اليزالون  ( أن غالب1من خالل اجلدول رقم )أما عن مهنة أفراد العينة ادلبحوثة فقد اتضح 

%(، مث 33.7اخلاص بنسبة ) ن يف مؤسسات القطاعو %(، يليو العامل39.4راسة بنسبة )د الدعلى قي اطالبً 
يف الوظائف  ون%(، وأخَتًا ادلتعاقد25بنسبة ) ن يف مؤسسات القطاع احلكومي بوظائف رمسية وثابتةو العامل

راسة الذين يعملون يف ، وىذا يدل على أن أفراد عينة الد%( من إمجارل العينة ادلبحوثة3.8احلكومية بنسبة )
وظائف حكومية بنظام التعاقد ذو استجابة ضعيفة لالستبانة وذلك ألن مقدار الدخل الشهري الذي 

 يتقاضونو ال يويف باحتياجاهتم األساسية اليت تتناسب مع ظروفهم ادلعيشية.
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 وصف متغيرات الدراسة: : اثانيً 
الضلرافات للبيانات وىي قيمة ادلتوسطات احلسابية وا عرض نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي أيتفيما ي

وصلت إليها الدراسة سيتم تقيم ادلتوسطات احلسابية اليت مستوى ادلوافقة لن وإادلعيارية جلميع أبعاد الدراسة. 
 كما يأيت:  ىاتفسَت 

، وبالتارل فإن طول خاليا 0.80=  5(/ 1 -5= ) 5أقل قيمة(/  -طول ادلقياس= ) أكرب قيمة
 قياس كاآليت: ادل

 ، فأنو يشَت إذل مستوى موافقة منخفض جًدا.(1.80 -1)إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى  -1
 ، فأنو يشَت إذل مستوى موافقة منخفض. (2.60 -1.81)إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى  -2
 ، فأنو يشَت إذل مستوى موافقة متوسط.(3.40  -2.61)إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى  -3
 ، فأنو يشَت إذل مستوى موافقة مرتفع.(4.20  -3.41)إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى  -4
 ، فأنو يشَت إذل مستوى موافقة مرتفع جًدا.(5  -4.21)إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى  -5

 وديكن التطرق إذل التحليل الوصفي دلتغَتات البحث كما يأيت: 
 رجعية: التحليل الوصفي لمتغيرات الجماعات الم -1

 مت صياغتها يف فقرات موزعة على أربعة أبعاد، ىي: ا( متغَتً 15لقد مشلت متغَتات اجلماعات ادلرجعية )
 بُعد جماعة األسرة:  - أ

 على النحو اآليت: ا( فقرات مت وصف متغَتاهتا وربليلها إحصائيً 4يتكون ىذا البعد من )
 تحليل الوصفي لب عد األسرة( يبُت ال2جدول )

 الفقرات م
ادلتوسط 

 يباحلسا
االضلراف 
 ادلعياري

مستوى  الًتتيب
 ادلوافقة

 مرتفع جًدا 1 0.536 4.65 أتشاور مع أسريت عند رغبيت يف الذىاب للحج أو العمرة. 1

2 
 أطلب نصيحة أفراد األسرة قبل تسجيلي يف برامج احلج أو

 .العمرة
 مرتفع جًدا 2 0.832 4.29

3 
بناًء على معرفتهم بربامج احلج أقوم جبمع ادلعلومات من أسريت 

 .والعمرة
 مرتفع 3 0.904 4.13

 مرتفع 4 1.153 3.60 .من ادلهم أن ربب أسريت الوكالة اليت أختار برارلها 4
 مرتفع - 800. 4.17 اإلمجارل 
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ن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات ب عد مجاعة األسرة كانت متفاوتة فقد أ( 2يتضح من اجلدول رقم )
الًتتيب األول من حيث  يف (: "أتشاور مع أسريت عند رغبيت يف الذىاب للحج أو العمرة"1الفقرة ) جاءت
(، أما الًتتيب األخَت 4.65حيث كان ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة ) جًدا"؛ مرتفعدبستوى موافقة " األمهية

متوسط دبستوى موافقة "مرتفع" و ها" (: "من ادلهم أن ربب أسريت الوكالة اليت أختار برارل4فقد كان للفقرة )
(، ويشَت ذلك إذل أن الفرد ليس بالضرورة أن يقوم بشراء خدمات وكالة احلج والعمرة اليت 3.60حسايب بلغ )

، حيث بلغ "مرتفع"حول متغَتات بعد األسرة كان  العينة مستوى موافقةوكان إمجارل  رببها وتفضلها أسرتو.
ن، يدراسة )الدىيش وآخر (، وتتفق ىذه النتيجة مع 0.805( وباضلراف معياري )4.17ادلتوسط العام )

2014.) 
 بُعد جماعة األصدقاء: - ب

 على النحو اآليت: ا( فقرات مت وصف متغَتاهتا وربليلها إحصائيً 4تكون ىذا البعد من )
 تحليل الوصفي لب عد األصدقاء( يبُت ال3جدول )

 الفقرات م
ادلتوسط 

 احلسايب
االضلراف 
 ادلعياري

 الًتتيب
مستوى 
 ادلوافقة

5 
أتشاور مع أصدقائي عند رغبيت يف الذىاب 

 .للحج أو العمرة
 متوسط 3 1.175 3.19

6 
لدي احًتام شديد لنصائح أصدقائي قبل 

 .تسجيلي يف برامج احلج أو العمرة
 مرتفع 2 0.981 3.66

7 
الوكاالت اليت أرغب أقوم جبمع ادلعلومات عن 

بالتسجيل يف برارلها للحج أو العمرة بناًء 
 .على نصيحة أصدقائي

 مرتفع 1 1.028 3.80

8 
أختار برامج وكالة احلج والعمرة اليت تعزز 

 .مظهري أمام أصدقائي
 متوسط 4 1.114 2.70

 متوسط - 1.027 3.34 اإلمجارل 

ن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات ب عد مجاعة األصدقاء كانت متفاوتة أ( 3يتضح من اجلدول رقم )
(: " أقوم جبمع ادلعلومات عن الوكاالت اليت أرغب بالتسجيل يف برارلها للحج أو العمرة 7الفقرة ) جاءتفقد 

توسط ؛ حيث كان ادلدبستوى موافقة "مرتفع" الًتتيب األول من حيث األمهية يف بناًء على نصيحة أصدقائي"
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(: "أختار برامج وكالة احلج 8(، أما الًتتيب األخَت فقد كان للفقرة )3.80) ااحلسايب ذلذه الفقرة مرتفعً 
(، ويشَت 2.70متوسط حسايب بلغ )دبستوى موافقة "متوسط"، و والعمرة اليت تعزز مظهري أمام أصدقائي" 

ج والعمرة اليت تعزز مظهره وقبولو أمام ذلك إذل أن الفرد ليس بالضرورة أن يقوم بشراء خدمات وكالة احل
، حيث بلغ ادلتوسط "متوسط"العينة حول متغَتات بعد األصدقاء كان  مستوى موافقةأصدقائو. وكان إمجارل 

 (.2014ن، يوىي تتفق مع دراسة )الدىيش وآخر  (،1.027وباضلراف معياري ) ،(3.34العام )
  بُعد جماعة زمالء العمل: - ج

 على النحو اآليت: ا( فقرات مت وصف متغَتاهتا وربليلها إحصائيً 4)تكون ىذا البعد من 
 تحليل الوصفي لب عد زمالء العمل( يبُت ال4جدول )

 الفقرات م
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

مستوى  الًتتيب
 ادلوافقة

9 
أتشاور مع زمالء العمل عند رغبيت يف 

 .الذىاب للحج أو العمرة
 متوسط 4 1.144 2.97

10 
اعترب أن ىناك أمهية دلا يقولو زمالء العمل عن 

 .الوكاالت اليت تقدم برامج احلج أو العمرة
 مرتفع 2 0.965 3.52

11 
أفضل الذىاب مع وكاالت احلج و العمرة 

اليت أمسع عنها معلومات إجيابية من قبل 
 .زمالء العمل

 مرتفع 1 0.935 4.02

12 
العمل أفضل أن أحصل على إعجاب زمالء 

 .عن وكالة احلج والعمرة اليت أختارىا
 متوسط 3 1.186 3.05

 متوسط - 1.014 3.39 اإلمجارل 
الء العمل كانت ن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات ب عد مجاعة زمأ( 4يتضح من اجلدول رقم )

(: " أفضل الذىاب مع وكاالت احلج و العمرة اليت أمسع عنها معلومات 11الفقرة ) جاءتمتفاوتة فقد 
؛ حيث كان ادلتوسط دبستوى موافقة "مرتفع" الًتتيب األول من حيث األمهية يف إجيابية من قبل زمالء العمل"

مع زمالء العمل عند  (: "أتشاور9(، أما الًتتيب األخَت فقد كان للفقرة )4.02) ااحلسايب ذلذه الفقرة مرتفعً 
(، ويشَت ذلك إذل 2.97توسط حسايب بلغ )وم دبستوى موافقة "متوسط" رغبيت يف الذىاب للحج أو العمرة"

أن الفرد عندما يقوم بشراء خدمات وكالة احلج والعمرة ليس بالضرورة أن يقوم دبشاورة زمالء العمل. وكان 
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 ،(3.39، حيث بلغ ادلتوسط العام )"متوسط"صدقاء كان العينة حول متغَتات بعد األ مستوى موافقةإمجارل 
 (.2014ن، يوىي تتفق مع دراسة )الدىيش وآخر  (،1.014وباضلراف معياري )

 بُعد جماعة المشاىير ونجوم المجتمع: - د
 على النحو اآليت: ا( فقرات مت وصف متغَتاهتا وربليلها إحصائيً 3تكون ىذا البعد من )

 صفي لب عد ادلشاىَت وصلوم اجملتمعتحليل الو ( يبُت ال5جدول )

 الفقرات م
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

مستوى  الًتتيب
 ادلوافقة

13 
ذىاب أحد ادلشاىَت أو صلوم اجملتمع يف 
برنامج حج أو عمرة مع وكالة معينة يثَت 

 .إعجايب
 منخفض 2 1.101 2.3

14 

ذىاب أحد ادلشاىَت أو صلوم اجملتمع يف 
أو عمرة مع وكالة معينة يدفعٍت برنامج حج 

إذل الذىاب يف برنامج احلج أو العمرة يف 
 .تلك الوكالة

 منخفض 1 1.094 2.41

15 
أقوم دبحاكاة صلوم اجملتمع وادلشاىَت يف 

 .اختيارىم لربامج احلج والعمرة
 منخفض 3 0.967 2.16

 منخفض - 1.030 2.30 اإلمجارل 
ن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات ب عد مجاعة زمالء العمل كانت أ( 5يتضح من اجلدول رقم )

(: " ذىاب أحد ادلشاىَت أو صلوم اجملتمع يف برنامج حج أو عمرة مع وكالة 14الفقرة ) جاءتمتفاوتة فقد 
 الًتتيب األول من حيث األمهية يف ".معينة يدفعٍت إذل الذىاب يف برنامج احلج أو العمرة يف تلك الوكالة

(، أما الًتتيب األخَت 4.02؛ حيث كان ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة متوسط )ستوى موافقة "منخفض"دب
دبستوى (: " أقوم دبحاكاة صلوم اجملتمع وادلشاىَت يف اختيارىم لربامج احلج والعمرة" 15فقد كان للفقرة )

ما يقوم بشراء خدمات وكالة (، ويشَت ذلك إذل أن الفرد عند2.16متوسط حسايب بلغ )موافقة "منخفض" و 
احلج والعمرة ليس بالضرورة أن يقوم دبحاكاة صلوم اجملتمع وادلشاىَت يف اختيار الوكالة اليت تقدم برامج احلج 

، حيث بلغ ادلتوسط "منخفض"العينة حول متغَتات بعد األصدقاء كان  مستوى موافقةوالعمرة. وكان إمجارل 
  .(1.030( وباضلراف معياري )2.30العام )
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 تحليل الوصفي ألبعاد متغَت اجلماعات ادلرجعية( يبُت ال6جدول )
 مستوى ادلوافقة الًتتيب االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب البعد م

 مرتفع 1 0.805 4.17 مجاعة األسرة 1
 متوسط 3 1.027 3.34 مجاعة األصدقاء 2
 متوسط 2 1.014 3.39 مجاعة زمالء العمل 3
 منخفض 4 1.030 2.30 ادلشاىَت وصلوم اجملتمعمجاعة  4

 متوسط - 9430. 3.30 اإلمجارل 
ل )اجلماعات ادلرجعية(  أن مستوى إدراك مفردات العينة ألبعاد ادلتغَت ادلستق (6ن اجلدول رقم )ويتضح م

 (. 0.943( وباضلراف معياري )3.30حيث بلغ إمجارل ادلتوسط العام للمتغَت ادلستقل )" متوسط"كان 
 التحليل الوصفي لمتغير االتجاه نحو شراء خدمات الحج والعمرة: -2

 على النحو اآليت: ا( فقرات مت وصف متغَتاهتا وربليلها إحصائيً 5تكون ىذا البعد من )
 ذباه ضلو شراء خدمات احلج والعمرةاالتحليل الوصفي دلتغَت ( يبُت ال7جدول )

 الفقرات م
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

مستوى  الًتتيب
 ادلوافقة

16 
ين إأرغب يف الذىاب للحج أو العمرة فعندما 

سأذىب مع وكالة احلج والعمرة اليت أمسع عنها 
 .معلومات إجيابية

 مرتفع جًدا 1 0.776 4.48

17 
احلج والعمرة للوكالة اليت أمسع أشعر بالثقة يف برامج 
 .عنها معلومات إجيابية

 مرتفع جًدا 2 0.770 4.40

18 
أشعر بالسعادة عند ذىايب يف برامج احلج والعمرة 

 .للوكالة اليت أمسع عنها معلومات إجيابية
 مرتفع جًدا 3 0.773 4.35

19 
أشعر بزيادة تقبلي وىيبيت لدى اآلخرين عند ذىايب 

 .احلج والعمرة اليت جربوىا من قبل يف برامج وكالة
 مرتفع 5 1.048 3.59

20 
لربامج وكالة احلج والعمرة  لدي احتمال شراء عال  

 .اليت جربوىا من قبل
 مرتفع 4 1.043 3.69

 مرتفع - 8350. 4.10 اإلمجارل 
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ن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات ب عد مجاعة زمالء العمل كانت أ( 7يتضح من اجلدول رقم )
(: "عندما أرغب يف الذىاب للحج أو العمرة فأين سأذىب مع وكالة احلج 16الفقرة ) جاءتمتفاوتة فقد 

؛ بدرجة موافقة "مرتفع جًدا" الًتتيب األول من حيث األمهية يف والعمرة اليت أمسع عنها معلومات إجيابية"
(: "أشعر 19(، أما الًتتيب األخَت فقد كان للفقرة )4.48) اكان ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة مرتفعً حيث  

مستوى موافقة بزيادة تقبلي وىيبيت لدى اآلخرين عند ذىايب يف برامج وكالة احلج والعمرة اليت جربوىا من قبل" 
دما يقوم بشراء خدمات وكالة احلج (، ويشَت ذلك إذل أن الفرد عن3.59متوسط حسايب بلغ )"مرتفع"، و 

ىم حول ذبريبهم لربامج وكالة معينة من وكاالت احلج ءتقبلو لدى األشخاص الذين أخذ آراوالعمرة يشعر ب
راء العينة حول متغَتات زلور االذباه ضلو شراء خدمات وكاالت آرة دبحافظة حضرموت. وكان إمجارل والعم

 (.0.835( وباضلراف معياري )4.10حيث بلغ ادلتوسط العام ) ؛"مرتفعدبستوى موافقة "احلج والعمرة 
كما اتضح من خالل اجلدول   اراء العينة ضلو ادلتغَت التابع كان مرتفعً آوشلا سبق يتضح أن مستوى اذباه 

 .(7رقم )
 اختبار فرضيات الدراسة: : اثالثً 

اخلطي البسيط الذي يعمل على  ة للدراسة مت استخدام ربليل االضلدارمن أجل اختبار الفرضية الرئيس
معرفة أثر اجلماعات ادلرجعية على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة 

 حضرموت وفق ادلعادلة اآلتية: 
y= a+ bx 

y  ديثل ادلتغَت التابع وىو ) اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة =
 حضرموت(.

X  .)ديثل ادلتغَت ادلستقل وىو ) اجلماعات ادلرجعية = 
a  .وىو ثابت االضلدار = 
b =  .وىو ديثل مقدار التأثَت يف ادلتغَت التابع نتيجة التغَت الذي حيدث يف ادلتغَت ادلستقل 

 اختبار الفرضية الرئيسة للبحث:
 فيالفرضية الرئيسة األولى: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للجماعات المرجعية األساسية 

 اتجاىات العمالء نحو شراء خدمات وكاالت الحج والعمرة. 
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 ة األوذل( اختبار الفرضية الرئيس8ول )جد

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت
 

معامل 
 االرتباط
R 

معامل 
 التحديد
R2 

 Tقيمة 
المحسو 

 بة

 Fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة

sig 

اجلماعات 
 ادلرجعية

ثابت االضلدار 
a 

1.33 
0.935 0.873 

12.851 
705.844 0.000 

معامل 
 bاالضلدار 

0.827 26.568 

y= 1.373+ 0.827x 
داللة إحصائية للمتغَت ادلستقل اجلماعات ادلرجعية  اذ ا( أن ىناك أثرً 8ويتبُت من خالل اجلدول رقم )

رلتمعة يف ادلتغَت التابع )اذباه العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت(؛ حيث 
(. وىذا يعٍت أنو كلما زاد مقدار اجلماعات ادلرجعية رلتمعة بوحدة 0.827بلغت قيمة معامل االضلدار )

ذلك إذل زيادة اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة أدى  كلما  واحدة
 ( من الوحدة. 0.827حضرموت دبقدار )

 ( وىو يشَت إذل وجود أثر قوي0.935( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )8ويتضح من اجلدول رقم )
ىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج ، دبعٌت أنو كلما زاد أثر اجلماعات ادلرجعية كلما زادت اذباجًدا

% من زيادة 87( أي أن 0.873والعمرة يف زلافظة حضرموت. ويشَت معامل التحديد اليت بلغت قيمتو )
%، 13اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة ترجع إذل اجلماعات ادلرجعية رلتمعة، بينما 

ن منوذج االضلدار ذو داللة معنوية بلغت قيمتها إإذل   Fيشَت اختبار ترجع إذل متغَتات وأسباب أخرى. و 
(0.000. ) 

للجماعات ادلرجعية رلتمعة على اذباىات ذا داللة إحصائية  اوهبذه النتائج ديكن القول إن ىناك أثرً 
الفرضية فإننا ننفي العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت بشكل أكرب، وهبذا 

 ة األوذل للدراسة.الرئيس
اتجاىات العمالء نحو شراء  فيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألسرة : الفرضية الفرعية األولى

 خدمات وكاالت الحج والعمرة.
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 ( اختبار الفرضية الفرعية األوذل 9جدول)

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت
 

معامل 
 االرتباط
R 

معامل 
 التحديد
R2 

 Tقيمة 
المحسو 

 بة

 Fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة
sig 

 األسرة

ثابت االضلدار 
a 

0.049 
0.970 0.941 

0.887 
1638.926 0.000 

معامل 
 bاالضلدار 

1.007 40.484 

y= 0.094+ 1.007 x 
 

داللة إحصائية للمتغَت ادلستقل مجاعة األسرة يف  اذ ا( أن ىناك أثرً 9ويتبُت من خالل اجلدول رقم )
ادلتغَت التابع )اذباه العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت(؛ حيث بلغت قيمة 

أدى ذلك  كلما  (. وىذا يعٍت أنو كلما زاد مقدار تأثَت مجاعة األسرة بوحدة واحدة1.007معامل االضلدار )
( 1.007ىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت دبقدار )اذبا زيادةإذل 

 من الوحدة. 
 ( وىو يشَت إذل وجود أثر قوي0.970( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )9ويتضح من اجلدول رقم )

مات وكاالت احلج اذباىات العمالء ضلو شراء خد زادت، دبعٌت أنو كلما زاد أثر مجاعة األسرة كلما جًدا
 زيادة% من 94( أي أن 0.941والعمرة يف زلافظة حضرموت. ويشَت معامل التحديد اليت بلغت قيمتو )

%، ترجع إذل 6اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة ترجع إذل تأثَت مجاعة األسرة، بينما 
 (.0.000ضلدار ذو داللة معنوية بلغت قيمتها )ن منوذج االأإذل  Fمتغَتات وأسباب أخرى. ويشَت اختبار 

جلماعة األسرة على اذباىات العمالء ضلو شراء ذا داللة إحصائية  اوهبذه النتائج ديكن القول إن ىناك أثرً 
 ننفي الفرضية الفرعية األوذل. فإنناخدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت بشكل أكرب، وهبذا 

اتجاىات العمالء  في ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجماعة األصدقاءانية: الفرضية الفرعية الث
 نحو شراء خدمات وكاالت الحج والعمرة.
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 ( اختبار الفرضية الفرعية الثانية 10جدول)
  

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت
 

معامل 
 االرتباط
R 

معامل 
 التحديد
R2 

 Tقيمة 
المحسو 

 بة

 Fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة
sig 

 األصدقاء

ثابت االضلدار 
a 

1.552 
0.940 0.883 

16.140 
769.470 0.000 

معامل 
 bاالضلدار 

0.764 27.739 

y= 1.552+ 0.764 x 
 

داللة إحصائية للمتغَت ادلستقل مجاعة األصدقاء يف  اذ ا( أن ىناك أثرً 10ويتبُت من خالل اجلدول رقم )
ادلتغَت التابع )اذباه العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت(؛ حيث بلغت قيمة 

أدى  كلما  (. وىذا يعٍت أنو كلما زاد مقدار تأثَت مجاعة األصدقاء بوحدة واحدة0.764معامل االضلدار )
اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت دبقدار ذلك إذل زيادة 

 ( من الوحدة. 0.764)
 ( وىو يشَت إذل وجود أثر قوي0.940( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )10ويتضح من اجلدول رقم )

شراء خدمات وكاالت احلج ، دبعٌت أنو كلما زاد أثر مجاعة األصدقاء كلما زادت اذباىات العمالء ضلو جًدا
% من زيادة 88( أي أن 0.883والعمرة يف زلافظة حضرموت. ويشَت معامل التحديد اليت بلغت قيمتو )

%، ترجع إذل 12اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة ترجع إذل مجاعة األصدقاء، بينما 
 ( .0.000االضلدار ذو داللة معنوية بلغت قيمتها ) ن منوذجأإذل  Fمتغَتات وأسباب أخرى. ويشَت اختبار 

جلماعة األصدقاء على اذباىات العمالء ضلو ذا داللة إحصائية  اوهبذه النتائج ديكن القول إن ىناك أثرً 
ننفي الفرضية الفرعية  فإنناشراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت بشكل أكرب، وهبذا 

 الثانية.
اتجاىات العمالء  فيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجماعة زمالء العمل رعية الثالثة: الفرضية الف

 نحو شراء خدمات وكاالت الحج والعمرة.
 



 
 

267 

 

 
 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، 

 

 سادل عبداجمليد البيض ...خدمات شراءضلو  عمالءاذباىات الأثر اجلماعات ادلرجعية على 

 

 ( اختبار الفرضية الفرعية الثالثة11جدول)
 

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت
 

معامل 
 االرتباط
R 

معامل 
 التحديد
R2 

 Tقيمة 
المحسو 

 بة

 Fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة

Sig 

 زمالء العمل

ثابت االضلدار 
a 

1.496 
0.934 0.872 

14.490 
693.004 0.000 

معامل 
 bاالضلدار 

0.769 26.325 

y= 1.496+ 0.764 x 
 

داللة إحصائية للمتغَت ادلستقل مجاعة زمالء العمل  اذ ا( أن ىناك أثرً 11ويتبُت من خالل اجلدول رقم )
يف ادلتغَت التابع )اذباه العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت(؛ حيث بلغت 

 كلما  (. وىذا يعٍت أنو كلما زاد مقدار تأثَت مجاعة زمالء العمل بوحدة واحدة0.769قيمة معامل االضلدار )
زيادة اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت دبقدار أدى ذلك إذل 

 ( من الوحدة. 0.769)
 ( وىو يشَت إذل وجود أثر قوي0.934( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )11ويتضح من اجلدول رقم )

مالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج ، دبعٌت أنو كلما زاد أثر اجلماعات ادلرجعية كلما زادت اذباىات العجًدا
% من زيادة 87( أي أن 0.872والعمرة يف زلافظة حضرموت. ويشَت معامل التحديد اليت بلغت قيمتو )

%، ترجع 13اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة ترجع إذل مجاعة زمالء العمل، بينما 
ن منوذج االضلدار ذو داللة معنوية بلغت قيمتها أإذل   Fإذل متغَتات وأسباب أخرى. ويشَت اختبار 

(0.000. ) 
جلماعة زمالء العمل على اذباىات العمالء ضلو ذا داللة إحصائية  اوهبذه النتائج ديكن القول إن ىناك أثرً 

ننفي الفرضية الفرعية  فإنناشراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت بشكل أكرب، وهبذا 
 بعة.الرا
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 فيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجماعة المشاىير ونجوم المجتمع الفرضية الفرعية الرابعة: 
 اتجاىات العمالء نحو شراء خدمات وكاالت الحج والعمرة.

 ( اختبار الفرضية الفرعية الرابعة 12) جدول 

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت
 

معامل 
 االرتباط
R 

معامل 
 التحديد
R2 

 Tقيمة 
المحسو 

 بة

 Fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة

Sig 

ادلشاىَت وصلوم 
 اجملتمع

ثابت االضلدار 
a 

2.590 
0.810 0.657 

21.865 
195.044 0.000 

معامل 
 bاالضلدار 

0.657 13.966 

y= 2.590+ 0.657 x 
داللة إحصائية للمتغَت ادلستقل مجاعة ادلشاىَت  اذ ا( أن ىناك أثرً 12ويتبُت من خالل اجلدول رقم )

وصلوم اجملتمع يف ادلتغَت التابع )اذباه العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت(؛ 
(. وىذا يعٍت أنو كلما زاد مقدار تأثَت مجاعة ادلشاىَت وصلوم 0.657حيث بلغت قيمة معامل االضلدار )

أدى ذلك إذل زيادة اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف  كلما  احدةاجملتمع بوحدة و 
 ( من الوحدة. 0.657زلافظة حضرموت دبقدار )

( وىو يشَت إذل وجود أثر قوي، 0.810( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )12ويتضح من اجلدول رقم )
زادت اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج  دبعٌت أنو كلما زاد أثر اجلماعات ادلرجعية كلما

% من زيادة 66( أي أن 0.657والعمرة يف زلافظة حضرموت. ويشَت معامل التحديد اليت بلغت قيمتو )
%، ترجع 34اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة ترجع إذل مجاعة زمالء العمل، بينما 

ن منوذج االضلدار ذو داللة معنوية بلغت قيمتها أإذل   F. ويشَت اختبار إذل متغَتات وأسباب أخرى
(0.000. ) 

جلماعة ادلشاىَت وصلوم اجملتمع على اذباىات ذا داللة إحصائية  اوهبذه النتائج ديكن القول إن ىناك أثرً 
ننفي الفرضية  نافإنالعمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت بشكل أكرب، وهبذا 

 .الفرعية الرابعة
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 النتائج:
 الدراسة كما يأيت: نتائج التطرق إذل أىمديكن للباحث 

وجود أثر ذي داللة إحصائية للجماعات ادلرجعية على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت  .1
 %(.93احلج والعمرة، مع وجود عالقة قوية حيث بلغ معامل االرتباط )

داللة إحصائية جلماعة األسرة على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج وجود أثر ذي  .2
 %(.97والعمرة، مع وجود عالقة قوية حيث بلغ معامل االرتباط )

وجود أثر ذي داللة إحصائية جلماعة األصدقاء على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج  .3
 %(.94غ معامل االرتباط )والعمرة، مع وجود عالقة قوية حيث بل

وجود أثر ذي داللة إحصائية جلماعة زمالء العمل على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت  .4
 %(.93احلج والعمرة، مع وجود عالقة قوية حيث بلغ معامل االرتباط )

اء خدمات وجود أثر ذي داللة إحصائية جلماعة ادلشاىَت وصلوم اجملتمع على اذباىات العمالء ضلو شر  .5
 %(.81وكاالت احلج والعمرة، مع وجود عالقة قوية حيث بلغ معامل االرتباط )

 التوصيات: 
جيب على وكاالت احلج والعمرة االىتمام بتقدمي برامج حج وعمرة دبواصفات خاصة لؤلسرة، وأخرى  .1

 خاصة جبماعات األصدقاء، وزمالء العمل. 
ة خاصة لربامج احلج والعمرة اخلاصة جبماعة جيب على وكاالت احلج والعمرة وضع عروض سعري .2

 األسرة، واألصدقاء، وزمالء العمل. 
جيب على وكاالت احلج والعمرة الًتكيز على مجاعة األسرة، واألصدقاء، وزمالء العمل عند إعداد  .3

 األنشطة الًتوجيية اخلاصة بربامج احلج والعمرة.
اجلماعات ادلرجعية أكثر رًضا عن  كونت جيب االىتمام جبودة خدمات برامج احلج والعمرة حىت .4

عن خدمات وكالة احلج  االكالم ادلتناقل إجيابيً من خالل  خدمات الوكالة ومن تقوم بالتوصية لآلخرين
 ؛ فتكون بذلك قد ساعد يف تكوين اذباىات جديدة للعمالء ضلو شراء خدمات الوكالة.والعمرة

دبتغَتات الدراسة مثل: أثر اجلماعات ادلرجعية على إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات ذات الصلة  .5
الوالء للعالمة التجارية، أثر اجلماعات ادلرجعية على الوعي بالعالمة التجارية، أثر الكلمة ادلنطوقة على 
اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة، أو إجراء ىذه الدراسة على قطاعات أخرى 

 خل.اقطاع خدمات الصرافة والتحويل... قطاع التعليم األكادديي، مثل: قطاع ادلصارف، 
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The Impact of Group Reference on Consumer's Attitude towards Haj and Umrah 

Service Purchase 

( A Field Study in Hadhramout Governorate ) 

Salim Abdulmajeed Albeedh   
 

Abstract: 
This study aimed at studying the impact of the reference group on consumers attitudes 

towards services purchase for Haj and Umrah agencies in Hadhramout governorate, in 

which a sample consists of (104) respondents of Haj and Umrah agencies consumers. The 

study found that the family are the most influencing group on the attitude towards services 

purchase for Haj and Umrah agencies, followed by the friends and work colleagues, and 

lastly the community stars and celebrities.  

The study recommends to diversify mix of services Haj and Umrah agencies, and increase 

their quality in order to increase their market share by consumer recommendations and the 

talk among those references. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


