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Abstract
The aim of the study is to study how to use the marketing dimensions of sensory marketing in its
dimensions (visual marketing, taste marketing, tactile marketing, marketing of audio, audio marketing)
and the impact on customer behavior patterns (one-dimensional) He was asked the following questions:
What is the perception of the employees of the first class restaurants in the holy province of
Karbala on the concept and dimensions of sensory marketing What are the most important dimensions
of sensory marketing according to the perception of the study sample? 3. What is the perception of the
employees of the first class restaurants in the holy province of Karbala about the behavioral patterns of
customers and the level of diagnosis? Are the employees of the first class restaurants in the holy city of
Karbala aware of the level of relationship between the sensational marketing and behavioral patterns of
customers? Is this awareness based on digital indicators reflecting the reality of the situation. Five of
the first class restaurants were selected in Karbala governorate for the purpose of conducting field
research, namely Sultan Corner Restaurant, Dar Nasrawi Restaurant, Al Shalal Restaurant, Rehana
Restaurant and Rotana Hotel Restaurant. (62) questionnaires were useful for statistical analysis (51)
questionnaire. In order to achieve these objectives, the research was based on a set of hypotheses, the
most prominent of which is: There is a significant correlation relationship between sensory marketing
and behavioral patterns For customers,. There is a significant effect of sensory marketing in the
behavioral patterns of customers. The researcher reached a number of conclusions, the most important
of which is that the term mainly simulates the five senses of customers with the aim of arousing them
and motivating them towards the products provided by marketers. In addition, the identification of
behavioral patterns of customers is an unavoidable necessity because they And the nature of purchasing
decisions as well as the extent of attachment and attendance of the organizations and shops that he
always visits, and is determined accurately according to a range of internal factors that relate to the
same customer and external, which relate to the environment surrounding the customer. Finally, the
researcher is recommended to enhance attention to the dimensions of sensory marketing and to guide
the attention of restaurant employees to the research sample to stimulate and stimulate customer senses
through the senses (sight, taste, smell, hearing and touch). Relational ties with customers through the
management of marketing emotions and personal analysis of the customer
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التسويق احلسي وتأثريه يف حتديد االمناط السلوكية للزبائن
دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملني يف مطاعم الدرجة االوىل يف حمافظة
كربالء
زيتون نعمة السعدون

المعهد التقني  -كربالء

الخالصة

Olive_th74@yahoo.com

هدف البحث الى دراسة كيفية استخدام ابعاد التسويق الحسي بأبعاده (التسويق البصري ,التسويق الذوقي ,التسويق اللمسي,

التسويق الشمي ,التسويق السمعي) ومدى التأثير باألنماط السلوكية للزبائن( متغير احادي البعد) والتي اصبحت الموجهة للدوافع
البشرية في التسويق ,وانطالقا من مشكلة البحث التي مفادها تم طرحه بالتساؤالت التالية:

ما هو تصور العاملين في مطاعم الدرجة االولى في محافظة كربالء المقدسة عن مفهوم وابعاد التسويق الحسي ؟ماهي
االبعاد األكثر أهمية للتسويق الحسي بحسب ادراك عينة الدراسة لها؟  .3ما هو تصور العاملين في مطاعم الدرجة االولى في محافظة
كربالء المقدسة عن االنماط السلوكية للزبائن ومستوى تشخيصها ؟ هل يعي العاملون في مطاعم الدرجة االولى في محافظة كربالء
المقدسة مستوى العالقة االرتباطية والتأ ثيرية بين التسويق الحسي واالنماط السلوكية للزبائن ؟ وهل يستند ذلك الوعي لمؤشرات رقمية
تعكس واقع الحال .لقد تم اختيار خمسة من مطاعم الدرجة االولى في محافظة كربالء لغرض إجراء الجانب الميداني للبحث وهي
مطعم ركن السلطان  ,مطعم در النصراوي  ,مطعم الشالل  ,مطعم ريحانة  ,ومطعم فندق روتانا  .واختصت بعينة بشرية عشوائية من
العاملين في هذه المطاعم  ,حيث تم توزيع ( )62استبانة كان الصالح منها للتحليل االحصائي ( )51استبانة  ,وتحقيقاً لهذه األهدافه
فقد بني البحث على مجموعة من الفرضيات ابرزها  :توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التسويق الحسي واالنماط السلوكية

للزبائن . ,يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتسويق الحسي في االنماط السلوكية للزبائن .وتوصلت الباحثة الى مجموعه من االستنتاجات
أهمها ان مصطلح يحاكي بصورة رئيسة الحواس الخمسة للزبائن بهدف اثارتها وتحفيزها نحو المنتجات المقدمة من قبل المسوقين.
إضافة الى ان تحديد االنماط السلوكية للزبائن ضرورة ملحة ال مناص منها ألنها تتعلق بتوجهات الزبون وقدرته وطبيعة ق ارراته الشرائية

فضالً عن مدى تعلقه وارتياده للمنظمات والمحال التي يزورها دوما  ,وهي تحدد بشكل دقيق تبعاً لمجموعة من العوامل الداخلية التي
تتعلق بالزبون نفسه والخارجية التي تتعلق بالبيئة المحيطة بالزبون .وأخي ار توصى الباحثة بتعزيز االهتمام بأبعاد التسويق الحسي وتوجيه
جل اهتمام العاملين في المطاعم عينة البحث الى اثارة وتحفيز حواس الزبائن عن طريق الحواس (البصر ,الذوق ,الشم ,السمع ,اللمس)

إضافة الى تهيأت واعداد العاملين في إدارة المطاعم بصورة كفؤة مع مختلف الزبائن ,واضافة أواصر عالئقية مع الزبائن من خالل إدارة
العواطف التسويقية وتحليل شخصية الزبون.
الكلمات الدالة  :التسويق الحسي ,األنماط السلوكية.

المقدمة

تعد االبعاد الحسية لإلنسان من اهم الموجهات الدافعة إلدراكاته ,عواطفه ,ق ارراته ,وسلوكه االجتماعي,

لذلك نالحظ االهتمام الكبير للباحثين بخصوص دراسة الحواس الخمسة وتأثيراتها المختلفة  ,هنا ظهر التسويق
الحسي كحقل جديد اكتسب اهمية كبيرة من قبل الباحثين والممارسين في مجال ادارة التسويق كونه يحاكي
ويتضمن التأثيرات المختلفة لحواس الزبائن في ق ارراتهم وسلوكهم الشرائي وبالتالي سعى الباحثين الى دراسة كيفية
استخدام ابعاد التسويق الحسي في اثارة وتنبيه حواس الزبائن لتحفيزهم على الشراء .لذلك جاء هذا البحث ليدرس

مدى تأثير التسويق الحسي في تحديد االنماط السلوكية للزبائن على مستوى عينة من مطاعم الدرجة االولى في
محافظة كربالء المقدسة  ,ومن اجل تحقيق هذا الغرض فقد تم هيكلته في أربعة مباحث اساسية  ,حيث تضمن

المبحث األول منهجية البحث  ,اما المبحث الثاني فقد اشتمل على توضيح اإلطار النظري  ,في حين ذهب
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المبحث الثالث الى عرض اإلطار الميداني للبحث الذي اشتمل على وصف وتشخيص متغيرات البحث واختبار
عالقات االرتباط والتأثير فيما بينها وتحليلها  ,واخي ار تضمن المبحث الرابع تحديد اهم االستنتاجات والتوصيات

المناسبة.

المبحث االول :منهجية البحث

يتضمن هذا المبحث تمثيالً لمشكلة الدراسة ,أهميتها ,اهدافها ,متغيراتها ,فرضياتها  ,مخططها الفرضي ,
حدودها  ,عينتها  ,واساليب جمع وتحليل البيانات ,وكما يأتي :
اوالً  :مشكلة البحث
تسعى منظمات االعمال الى تحديد االنماط السلوكية للزبائن كهدف اساسي تعمل على تحقيقه عن
طريق تبني تقنيات التسويق الحسي وابعاده المتنوعة باعتبار ان الحواس البشرية لها دور كبير في التأثير على
النمط الذي يتبناه الزبون في سلوكه الشرائي  ,وبالتالي فان مشكلة تحديد االنماط السلوكية للزبائن تعد عقبة
اساسية امام منظمات االعمال  ,وعلى هذا يمكن ايجاز مشكلة البحث بعدد من التساؤالت  ،وكما يأتي:
 .1ا هو تصور العاملين في مطاعم الدرجة االولى في محافظة كربالء المقدسة عن مفهوم وابعاد التسويق
الحسي ؟
 .2ما هو ترتيب ابعاد التسويق الحسي بحسب ادراك عينة الدراسة لها ؟
 .3ما هو تصور العاملين في مطاعم الدرجة االولى في محافظة كربالء المقدسة عن االنماط السلوكية
للزبائن ومستوى تشخيصها ؟
 .4هل يعي العاملون في مطاعم الدرجة االولى في محافظة كربالء المقدسة مستوى العالقة االرتباطية
والتأثيرية بين التسويق الحسي واالنماط السلوكية للزبائن ؟ وهل يستند ذلك الوعي لمؤشرات رقمية
تعكس واقع الحال.
ثانياً  :اهمية البحث
.1
.2
.3

.4

تظهر أهمية البحث من خالل تحقيقه االتي :
اثارة اهتمام العاملين في المطاعم عينة البحث الى االهتمام بالتسويق الحسي وابعاده الرئيسة باعتباره
المحرك االساسي لتحديد االنماط السلوكية للزبائن .
سيتناول البحث موضوعاً حساساً على مستوى المطاعم عينة الدراسة اال وهو تحديد االنماط السلوكية
للزبائن الذي ال يمكن تحديد محتواه وطبيعته دون اثارة الحواس الخمسة للزبائن وزيادة االرتباط بها .
تقديم مؤشرات ميدانية مدعمة بنتائج إحصائية وتوصيات واقعية من شأنها ان تدعم إدارة المطاعم عينة
الدراسة في التخطيط لمستقبلها بما يتعلق بمتغيرات البحث في حال وضعت في صندوق اهتماماتها
حاض اًر او مستقبالً .
ان تشخيص واقع تأثير التسويق الحسي في تحديد االنماط السلوكية للزبائن سيسهم في توجيه ادارات
المطاعم في تلمس مواطن القوة والضعف في ادائها بما يتعلق بمتغيرات البحث .

ثالثاً  :اهداف البحث
يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية :
 .1بناء تأطير معرفي عن التسويق الحسي واالنماط السلوكية للزبائن.
 .2الكشف عن ترتيب ابعاد التسويق الحسي على وفق اولوياتها كما يدركها اعضاء عينة البحث للتأكيد
على االبعاد التي تقدمت والعمل على تحسين األبعاد االخرى.
 .3تحديد اي من ابعاد التسويق الحسي الفرعية يكون ارتباطه أكبر في االنماط السلوكية للزبائن .
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 .4تحديد اي من ابعاد التسويق الحسي الفرعية يكون تأثيره أكبر في االنماط السلوكية للزبائن .
رابعاً  :متغيرات البحث ومقاييسه
يتكون البحث من متغيرين أساسيين هما:
 .1التسويق الحسي  :يمثل المتغير المستقل للبحث  ,اذ جرى اعتماد االبعاد الخمسة لحواس االنسان
كأبعاد فرعية لقياس التسويق الحسي وهي  :التسويق البصري  ,التسويق الذوقي  ,التسويق اللمسي ,
التسويق الشمي  ,والتسويق السمعي  .وقد احتوى هذا المتغير ( )20فقرة من المقياس الكلي للبحث ،
وجرى اختبار معامل الثبات لكل منها وهو كما مبين في الجدول (.)1
 .2االنماط السلوكية للزبائن  :يمثل المتغير المعتمد للبحث  ,وهو متغير احادي البعد حيث احتوى على
( )15فقرة من المقياس الكلي للبحث وكان معامل الثبات له كما مبين في الجدول (. )1
الجدول ( : )1متغيرات البحث ومقاييسه ومعامل الثبات لها

ت

1

المتغيرات
الفرعي

مصادر المقياس

الفقرات

التسويق البصري

Amorntatkul & Pahome

4

الرئيسي

التسويق
الحسي

عدد

التسويق الذوقي
التسويق اللمسي
التسويق الشمي
التسويق السمعي

, 2011 ; Erenkol & AK
& , 2015 ; Valenti

Riviere , 2008 ; Neema
& Rapna , 2015

معامل

( الفا–كرونباخ)

4
4

0.901

4
4

; Al-Jeraisy , 2008
2

االنماط السلوكية للزبائن

; Nagarkoti , 2009

الدرادكة والشبلي  2002 ,؛
الحناوي 2006 ,

15

0.814

المصدر  :اعداد الباحثة.
خامساً  :فرضيات البحث
انطالقا من مشكلة البحث وتحقيقاً ألهدافه فقد بني البحث على مجموعة من الفرضيات الرئيسة والفرعية
وهي كاآلتي:
 .1توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التسويق الحسي واالنماط السلوكية للزبائن  ,وتنبثق من
هذه الفرضية الفرضيات الفرعية االتية :
أ .توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التسويق البصري واالنماط السلوكية للزبائن.
ب .توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التسويق الذوقي واالنماط السلوكية للزبائن.
ج .توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التسويق اللمسي واالنماط السلوكية للزبائن.
د .توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التسويق الشمي واالنماط السلوكية للزبائن.
ه .توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التسويق السمعي واالنماط السلوكية للزبائن.
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 .2يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتسويق الحسي في االنماط السلوكية للزبائن  ,وتنبثق من هذه
الفرضية الفرضيات الفرعية االتية :
أ .يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتسويق البصري في االنماط السلوكية للزبائن.
ب .يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتسويق الذوقي في االنماط السلوكية للزبائن.
ج .يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتسويق اللمسي في االنماط السلوكية للزبائن.
د .يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتسويق الشمي في االنماط السلوكية للزبائن.
ه .يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتسويق السمعي في االنماط السلوكية للزبائن.
سادساً  :مخطط البحث الفرضي
تم صياغة مخطط البحث الفرضي في ضوء فرضيات البحث ومضامينه الميدانية  ,والشكل ( )1يوضح
مخطط البحث الفرضي الذي يوضح اهم مسارات واتجاه فرضيات البحث من المتغير المستقل الى المتغير
المعتمد .

التسويق
الذوقي

التسويق
البصري

التسويق احلسي
التسويق
اللمسي

التسويق
الشمي

التسويق
السمعي

االمناط السلوكية للزبائن
 :يمثل اتجاه فرضيات االرتباط بين متغيرات الدراسة.
 :يمثل اتجاه فرضيات التأثير بين متغيرات الدراسة.
الشكل ( : )1مخطط البحث الفرضي

سابعاً  :حدود الدراسة

 .1الحدود المكانية

لقد تم اختيار خمسة من مطاعم الدرجة االولى في محافظة كربالء لغرض إجراء الجانب الميداني

للبحث وهي مطعم ركن السلطان  ,مطعم در النصراوي  ,مطعم الشالل  ,مطعم ريحانة  ,ومطعم فندق
روتانا .
 .2الحدود الزمانية

تحددت مدة الدراسة من ( ) 2018 /11/1إلى ( ، ) 2019 / 1 / 2اذ كانت هذه المدة كافية
لتصميم وتوزيع االستبانة وجمعها بهدف تصنيف المعلومات وتحليلها واستخراج النتائج وتفسيرها .
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ثامناً  :مجتمع وعينة البحث
حدد البحث مجاله في قطاع خدمة المطاعم مستهدفاً مطاعم الدرجة االولى في محافظة كربالء مجتمعاً
له مرك اًز على عينة مكانية تضمنت خمسة مطاعم مشهورة على مستوى بيئة كربالء واختصت بعينة بشرية
عشوائية من العاملين في هذه المطاعم  ,حيث تم توزيع ( )62استبانة كان الصالح منها للتحليل االحصائي
( )51استبانة  ,والجدول ( )2يوضح خصائص عينة البحث.
الجدول ( )2خصائص عينة الدراسة
الفئات العمرية

أقل من

45-

28

12

35

35

-46
فأكثر
11

الجنس

التحصيل الدراسي

ذكور

بكالوريوس

اعدادية

51

15

22

دون

االعدادية
14

عدد سنوات العمل
10-1

20-11

41

10

المصدر  :اعداد الباحثة.
تاسعاً  :أدوات جمع البيانات والمعلومات والمعالجة االحصائية
تم تغطية الجانب النظري للبحث من خالل االعتماد على االدبيات والدراسات واالبحاث السابقة  ,واعداد
وتطوير استمارة استبانة وهي كما موضحة في الملحق( )1لجمع البيانات عن الجانب الميداني  ,باالعتماد على
المقاييس المتوفرة في االدبيات المعاصرة  ,وقد استخدم مقياس ( )Likertالخماسي وبمدى استجابة ( ) 5-1
وبوسط حسابي فرضي قدره ( , )3اما بالنسبة الى اساليب المعالجة االحصائية فقد استخدمت االحصاءات
الوصفية (الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية) وتحليل االرتباط البسيط ( )Spearmanوتحليل
االنحدار الخطي البسيط والمتعدد  ,وقد نفذت االساليب المذكورة اعاله على الحاسبة االلكترونية بأستخدام
البرنامج االحصائي (. )SPSS V.15

المبحث الثاني  :الجانب النظري

المحور االول  :التسويق الحسي Sensory Marketing
اوالً  :بدايات التسويق الحسي
لم يعتمد مفهوم التسويق الحسي على نطاق عالمي في بادئ االمر  ،على الرغم من االعتقاد السائد
من ان الزبائن يسعون أساسا للحداثة  ،والصور  ،والعاطفة والمرح  ,ولكن ليس من خالل المنتجات المادية  ،بل
ان الوفاء بهذه االحتياجات يتم من خالل الخبرات غير الملموسة  ,لذلك فان األنشطة التسويقية متعددة الحواس
هي الح ل األفضل للتعامل مع الزبائن في هذه الحالة  ،ألنها تستهدف على وجه التحديد الصعيد العاطفي إلدراك
الزبائن [ ]1كما ان التسارع في عوامل البيئة التنافسية وتغيراتها المستمرة والتوقعات المتنامية للزبائن اجبرت
الشركات على البحث في أساليب وأدوات جديدة لخلق القيمة للزبائن  ,بعد ان أصبحت مبادئ ونماذج التسويق
التقليدية غير كافية وال تلبي المتطلبات الحالية ويجب االتيان بأساليب وحلول جديدة لجذب الزبائن والتأثير على
سلوكهم  ،وبذلك لجأت الشركات الى استخدام بعض الحلول التجريبية التي اقترحت في ادبيات التسويق الحسي
لكونه من اكثر االساليب التسويقية تطو اًر ونضجاً في السنوات االخيرة [ .]2وقد أشار [ ]3الى انه في اآلونة
االخيرة ظهرت حاجة ملحة إلشراك الزبائن في العملية التسويقية من خالل تبني استراتيجية أكثر فاعلية  . ,على
هذا االساس شدد علماء التسويق على أهمية الخوض بتجربة مرضية للزبائن بعيدا عن القيم الفنية للعروض وهي
التعلق الشخصي والعاطفي مع العالمات التجارية [ ]4واكد [ ]5على ان التسويق الحسي قد ظهر في العقود
الماضية بسبب تغيير عادات االستهالك لدى المستهلكين واصبح الزبون اقل والء للعالمة التجارية .
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ثانياً  :مفهوم التسويق الحسي
قبل الخوض في المفاهيم المقدمة من قبل الباحثين حول التسويق الحسي من الضروري التعرف عن
معنى االحساس والحواس كمدخلية علمية للموضوع  ,حيث عرف قاموس ( )Oxfordاإلحساس بانه  :أي من
قدرات البصر ،السمع  ،الشم  ،الذوق  ،واللمس ،المدركة من قبل البشر والحيوانات للمحفزات التي تنشأ من
خارج أو داخل الجسم ,اما مصطلح حسي ( )Sensoryفانه يتعلق باإلحساس أو الحواس  ،وكلمة الحسي هي
مماثلة في المعنى إلشباع الحواس ( ]6[ )Gratification of Sensesهذه الحواس هي مفتاح الذكاء البشري
وهي العقل الباطن الذي يعتمد عليه سلوك المستهلك في إد ارك وتفسير والتمييز بين االشياء []7
اما التسويق الحسي فقد اقترح [ ]8ان انموذج التسويق الحسي يأخذ نقطة انطالقه في العقل والحواس
البشرية  ،حيث التدفقات العقلية والعمليات والتفاعالت الفسيولوجية التي تكمن في االساس باالعتماد على تجربة
العالمة التجارية متعددة الحواس ( )Multisensory Brand-Experienceوبالتالي فان استراتيجية التسويق
القائمة على الحواس تجمع بين استراتيجيات التسويق المعامالتي والعالئقي ( Transactional and
 )Relational Marketing Strategiesعلى ٍ
حد سواء في تسهيل تجربة العالمة التجارية متعددة الحواس
والجدول ( )3يوضح خصائص كل منها.
الجدول ( : )3من التسويق المعامالتي والعالئقي الى التسويق الحسي
التسويق

التسويق
االستراتيجي
التسويق
التكتيكي

التسويق المعامالتي

تسويق العالقات

التسويق الحسي

تركيز المنتج
كسب الزبائن
استراتيجيات المعامالت

التركيز على الزبائن
المحافظة على الزبائن
االستراتيجيات العالئقية

التركيز متعدد الحواس
معاملة الزبائن
االستراتيجيات الحسية

منطق السلع
منظور التبادل
التسويق المعامالتي

اإلقناع والترويج
االتصال في اتجاه واحد
تكنولوجيا اإلنتاج

منطق الخدمة
منظور العالقة
تسويق العالقة

التفاعل والتداخل
االتصاالت في اتجاهين
تكنولوجيا المعلومات

المنطق التجريبي
منظور العالمة التجارية
التسويق الحسي

الحوار والتفاعل على اإلنترنت
االتصاالت متعددة الحواس
التكنولوجيا الرقمية

Source : Hultén , 2011 : 4 .
لذلك فقد ارتبط التسويق الحسي بشكل اساسي بتحديد دور الحواس في العملية التسويقية وكيفية اثارتها
ف التسويق الحسي بمفاهيم عديدة منها األداة التي يتم
بحيث تكون المساهم االساس في عملية التسويق  ,وقد ُع ِّر َ
استخدامها من قبل البائعين للتأثير على عادات االستهالك من خالل وجود تأثير حسي وعاطفي على الزبائن
اليوم  ،حيث ان العديد من تجار التجزئة يرغبون في بيع المنتجات نفسها إلى نفس الزبائن بنفس األسعار ضمن
شبكة أوسع من الجمهور [ ]9وفي السياق نفسه عرفه [ ]10كوسيلة تحقق :
 قياس وتفسير عواطف المستهلك.
 اكتشاف واالستفادة من الفرص المتاحة في األسواق الجديدة.
 فرصة لتعظيم ربحية المنتج.
 ضمان أول لعملية تكرار الشراء (الوالء).
 ضمان نجاح المنتج طويل األمد.
وذهب [ ]11الى تعريف التسويق الحسي بانه وسيلة وليس غاية في حد ذاته ،ي ِّ
مكن رجال التسويق من
ُ
إعادة سحر المستهلك وتوفير عالمة حسية طويلة المدى على الزبائن .ووفقا للتعريف الوارد من قبل جمعية
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التسويق األمريكية فان التسويق الحسي هو واحد من الطرق التي تضم تقنيات التسويق التي تهدف إلى إغراء
المستهلك باستخدام حواسه للتأثير في مشاعره وسلوكه .]12[ ,
ثالثاً  :اهمية التسويق الحسي
في االدبيات المعاصرة يتفق الباحثون على ان تحفيز الحواس له تأثيرات على السلوك الشرائي
للمستهلك والعالمة التجارية وادراك المنتج  ,وعند مناقشة هذه التأثيرات يتضح أن التسويق الحسي إذا طبق بشكل
مناسب فانه يهدئ  ،يريح  ،ينشط  ،يحسن المزاج  ،ويؤثر في صنع القرار وبالتالي الميل إلى إنفاق المال []13
ويركز التسويق الحسي على مثيرات الوعي الفرعي التي تجعل الناس يشترون ويكونون عالقات مع المنتجات
[ ]14وقد أظهر تحليل نتائج الدراسات الدولية أن االشارات الحسية قد تؤثر إيجابيا في سلوك المستهلك  ،هنا
تظهر اهمية التسويق الحسي في كونه يتضمن الرغبة في توفير ونقل خبرات شاملة في العمل التسويقي والتعامل
مع الزبائن [ ]15وتتعمق اهميته من خالل محاكاته لنوعين من العوامل الخارجية والداخلية  ,اذ تشمل العوامل
الخارجية التغيرات في عادات المستهلكين وتخيالتهم وعواطفهم ومستوى الترفيه الذي هم عليه  ,ازدهار
التكنولوجيا المتقدمة خاصة التسوق عبر االنترنت  , ,اما العوامل الداخلية فإنها تشمل التأثير اإليجابي التي تم
إنشاؤه على نفقات الزبائن  ,تصورات المستهلكين على وجه الخصوص الجودة المدركة ومستويات رضا الزبائن
وفترات البقاء في المتجر وق اررات الشراء  ,وبما ان الناس ينظرون إلى العالم من خالل جميع الحواس في وقت
واحد  ،فإن أكثر تجاربهم حسية [ ]16وأشار [ ]17الى اهمية التسويق الحسي من كونه وعاء يتضمن خمس
حقائق جوهرية في العملية التسويقية هي :
 .1الزبائن كائنات عاطفية وبذلك فأن ق ارراتهم أكثر عاطفية ووجدانية من العقالنية.
 .2أن عواطف الزبائن هي المسؤولة عن وضع ق اررات الشراء الناتجة عن مشاعر إيجابية أو سلبية على
المنتج أو الخدمة.
 .3الحاجة إلى فهم العواطف والقيم والمعتقدات والمشاعر وثقافة الزبائن  ،من أجل تحقيق معرفة أفضل
في االستفادة من العالمة التجارية.
 .4أهمية استراتيجيات اإلقناع في العالقة بين العالمة التجارية والزبائن  ,وهي محركات نحو سلوك معين
باستخدام التواصل العاطفي.
 .5كيفية تحقيق الوالء وتطوير لحظة سعيدة مع المنتج أو الخدمة مما يؤثر إيجابياً من خالل لحظات ال
تنسى من التفاعل مع العالمة التجارية.
رابعاً  :اهداف التسويق الحسي
يهدف التسويق الحسي الى تزويد الزبائن بأعلى التجارب المثيرة الممكنة الخاصة بحواس اإلنسان التي
هي مصدر لتوفير المعلومات الالزمة حول األشياء واألفعال وهي تضمن تكييف التصورات  ،المواقف ،
األفضليات  ,واالختيارات [ ]18وفي االتجاه نفسه اكد [ ]19على ان التسويق الحسي يهدف إلى تحقيق المزايا
التنافسية التي يمكن أن تحقق الفوائد الحسية والعاطفية والعقالنية للمستهلكين .واشار [ ]20الى ان الهدف من
التسويق الحسي هو تحفيز الرابطة بين المستهلكين والمنتج  ،وأنه يحسن السلوك الشرائي  ،ويسمح باالستجابة
العاطفية للسيطرة على التفكير العقالني  . ,وهناك من حدد اهداف التسويق الحسي باالتي [: ]21
 .1خلق صورة وهوية العالمة التجارية والتوقيع الحسي.
 .2جذب المستهلكين في نقاط البيع وكذلك زيادة معدل التردد على المحل.
 .3زيادة تأثير المبيعات على العقل الباطن للزبائن.
 .4زيادة الوالء.
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خامساً  :ابعاد التسويق الحسي
 .1التسويق البصري ()Visual Marketing
يتعلق هذا البعد بحاسة البصر ( , )Visualحيث اشار ( )Kotlerالى ان البعد البصري يشمل
الترتيب  ,السطوع  ,واللون  ,وهو من منبهات البيئة التي تؤثر في مزاج وسلوكيات الشراء لدى الزبون  ,واكد
( ) Rieunierعلى ان الجوانب البصرية تتضمن اربع وظائف هي وظائف التنبيه  ،الجذب  ,الرفاه  ,والتماسك
[ ]22وفي الصناعات الخدمية يعد اللون األكثر شيوعا في التأثيرات البصرية ألنه يؤثر في مزاج وعواطف
الزبائن  ,حيث اثبتت الدراسات ان اللون الوردي يستخدم للجوانب الرومانسية  ،ويرمز األخضر للطبيعة واألصفر
للحصول على االنتباه واألرجواني للرفاهية ويستخدم اللون األحمر في كثير من األحيان في اثارة وتنشيط الشهية
[ ]23وأوضحت نظريات مختلفة أهمية البعد البصري وكيفية ادراك األضواء واأللوان التي برزت سابقا كعناصر

اساسية في استراتيجية التسويق الحسي  ,كونها تناشد العواطف والمشاعر.]24[ ،
 .2التسويق الذوقي ()Gustative Marketing
يتعلق هذا البعد بحاسة التذوق ( , )Tasteاذ يستخدم التسويق الذوقي في الغالب في الصناعات
الغذائية  ,اذ تعتمد الشركات غالبا على التسويق الذوقي في إقناع الزبائن للشراء عن طريق االختبارات العمياء أو
المباشرة مع أخذ عينات من المنتجات  , ,وهذا هو السبب في ان لدى معظم الشركات مختبرات للتذوق واختبار
االتجاهات المستحدثة في المذاقات الجديدة [ ]25اضف الى ذلك فانه يحسن خبرة الشراء  ،وله تأثير حقيقي
على المبيعات ألن الزبائن يأتون لشراء الطعام اعتماداً على ذوقه مما يؤكد بان تأثيرات الذوق تجدد الشراء []26
كما ان الشركات تبذل جهود كبيرة في ارضاء االذواق المتغيرة للزبائن وحسب تفضيالتهم المتعددة التي ترتبط
بشكل وثيق بنوع الثقافة والميول الشخصية التي يتصف بها كل منهم [.]27
 .3التسويق الشمي ()Olfactory Marketing
يتعلق هذا البعد بحاسة الشم ( , )Smellاذ بدأ االهتمام بحاسة الشم يشهد نموا سريعا خالل العقد
الماضي الن لها تأثيرات قوية على الناس غالباً ما ترتبط مع األشياء واألحداث واألشخاص  ,كما أنها منبه يثير
ذكريات سعيدة أو حزينة [ ]28وأوضح [ ]29أن استخدام الرائحة في صناعة الخدمات يمكن ان يؤثر في سلوك
المستهلك في عدة جوانب  ,اذ ان الرائحة تبدو من المحفزات ألنها ترتبط مباشرة مع ذاكرة الزبائن خاصة في
تحفيزهم على العودة وزيارة المتجر .وتستخدم الشركات الرائحة كأحد العناصر التسويقية التي تؤثر في عواطف
الزبائن سواء استخدمت الروائح الطبيعية أو الصناعية  ,على سبيل المثال حتى لو استخدمت شركة
( )Starbucksالتقنيات التسويقية الرئيسة مثل الموسيقى  ،الديكور  ،واإلنارة  ،فان تركيز استراتيجيتها يكون
اكثر على الرائحة الن في الواقع عندما ندخل في منفذ (َ )Starbucksنن َشد مباشرة الى عطور ورائحة القهوة
التي تهيمن على محيط المكان [. ]30
 .4التسويق اللمسي ()Tactile Marketing
يتعلق هذا البعد بحاسة اللمس ( , )Touchاذ كما نعلم ان الجلد هو أكبر عضو في الجسم ,
والعناصر التي يتألف منها الجلد لها تمثيل كبير في قشرة الدماغ  ,وبذلك فان االدخال عن طريق اللمس يلعب
دو ار هاما في تصور وادراك الزبائن حول سلوكيات الشراء [ ]31وفي كثير من األحيان يحتاج الزبائن الى لمس
المنتج من أجل اختبار نسيجه  ،نوعيته  ,وتماسكه  ,وجودة التعبئة والتغليف الخاصة به  ,فضالً عن ان لمس
المنتج يكون ضرورة اساسية في حالة تجربة عينات معينة من المنتجات [ ]32ويشير [ ]33الى وجود أكثر من
 4,000,000من المستقبالت الحسية في الجلد يمكن التالعب بها بسهولة من خالل المواد  ,الوزن  ,النعومة ,
والراحة بالمنتج  ,واللمس يشير إلى حاسة اللمس (المشتقة من الكلمة اليونانية  )haptikosاللمس أيضا يلعب
دو ار كبي ار عندما يتعلق األمر بتصميم التعبئة والتغليف.
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 .5التسويق السمعي ()Auditory Marketing
يتعلق هذا البعد بحاسة الصوت ( )Soundالذي يعد أحد مكونات البيئة المادية في صناعة المطاعم ,
الفنادق  ،وحتى متجرات البيع بالتجزئة  ،حيث اثبتت الدراسات ان سماع الموسيقى في السوبرماركت جعل
المتسوقين يسيرون بشكل ابطأ  ,وفي المطاعم اظهرت النتائج ان الموسيقى يمكن ان تؤثر في الزبائن لقضاء
وكيِّفت لخدمة
المزيد من الوقت في المطعم  ,وتزداد فاعلية الموسيقى إذا تطابقت مع السياق الظرفي العام للشراء ُ
الرسالة المراد نقلها للزبون [ ]34كما ان الموسيقى أو األصوات تستخدم لتذكير المستهلك بمتجرات البيع وبالتالي
هي تسهم في تهيأة االجواء المناسبة للزبائن [ ]35كما ان الكائنات البشرية حساسة بشكل طبيعي إلى األصوات
ومعانيها  ,فقد ثبت ان الصوت يثير بعض الذكريات والخبرات  ,لذلك ادخلت الموسيقى في اإلعالنات التجارية
وكما في نقاط البيع [ .]36هنا يجب ان نشير الى حقيقة اساسية هي ان كل ابعاد التسويق الحسي ال يمكن أن
تعمل بكفاءة بشكل منفرد  ،وانما هي تحتاج إلى العمل معا من أجل ان تكون فاعلة في سلوك الزبائن [,]37
وهناك العديد من الدراسات التي بحثت في التوافق بين الحواس الخمسة في الحكم على واتخاذ ق اررات معينة على
الرغم من بعض النواقض التي تتعلق بالمدخالت الحسية غير المشخصة  ,الهيمنة الحسية لحاسة معينة على
باقي الحواس  ,صراع الحواس في بعض االحيان  ,الحمل الحسي الزائد  ,والتصوير الحسي الزائف .ومن حيث
اإلدراك يرتبط الطعم بشكل وثيق مع الروائح [. ]38
المحور الثاني  :االنماط السلوكية للزبائن Behavioral Patterns for Customers
اوالً  :مفهوم سلوك الزبون
يعد الزبون المحور االساسي ألنشطة المنظمات  ،والغاية النهائية التي تسعى الى بلوغها بوصفه
المعادلة االصعب لكل ادارة منظمة [ ]39وبذلك اصبح الزبون محو اًر لكافة االنشطة التشغيلية التي تؤديها
المنظمات  ،فلواله فإن المنظمات تصاب بالفشل وتتعرض انشطتها للزوال السيما في ظل نظام دولي جديد من
حيث االزدياد التنافسي الشديد على المستوى العالمي الذي تستهدفه عادة االسواق االقتصادية بمختلف أنشطتها
[ ]40وبالتالي فان البحث في سلوكه وتحديد مجمل تصرفاته اصبح الشغل الشاغل لرجال التسويق  ,لذلك اصبح
سلوك الزبون ذات أهمية كبيرة للمسوقين .
يعرف سلوك الزبون بانه مجموعة االفعال التي يبديها األفراد والموجهة نحو تأمين الحصول على السلع
والخدمات  ،والمتضمنة لعملية اتخاذ القرار المحددة لتلك التصرفات [ ]41وعرف كذلك بأنه مجموعة االنشطة
التي تلزم الزبون في الحصول على السلع او الخدمات التي ترضي حاجاته او رغباته او عند تقييم  ,الحصول ,
استخدام او التخلص منها باإلضافة الى عمليات اتخاذ القرار المرتبطة []42
ثانياً  :اهمية االنماط السلوكية للزبائن
لقد حضت دراسة السلوك اإلنساني بأهمية كبيرة منذ قديم الزمان و ذلك ألهميته ومحاولة التعرف عليه
والوقوف على العوامل التي تؤثر فيه  ,وذلك ألن سلوك األفراد يتأثر بعوامل عديدة يتفاوت تأثيرها باختالف هذه
العوامل حيث هناك اختالف واضح في سلوك األفراد [ ]43وذلك نتيجة الختالف الدول والمناطق واألجناس
والعادات والتقاليد والقوانين واألعراف والحضارات وغيرها من العوامل  ,وبما أن سلوك الزبون يمثل أحد جوانب أو
وجه من أوجه هذا السلوك فإن دراسة ومحاولة التعرف عليه حضت باهتمام كبير جدا ومن مختلف المدارس
االقتصادية والسلوكية [ ]44ولقد أصبحت التطورات الكبيرة والتغيرات المتنامية في األنماط السلوكية لدى الزبائن
لها األثر الكبير والواضح على سلوكهم الشرائي وطبيعة الق اررات التي يتخذونها فضالً عن تأثيرها على البرامج
التسويقية التي تقوم بها المنظمات [ ]45وهناك من يؤكد على ان االهتمام بدراسة األنماط السلوكية للزبائن تقف
خلفه مجموعة من األسباب تتمثل بالتطور التكنولوجي  ,التغير المستمر واألذواق و التفضيالت  ,تزايد االهتمام
بالبيئة  ,نمو حركة الزبائن  ,تزايد االهتمام بتسويق الخدمات  ,تزايد االهتمام بالتسويق غير الهادف لتحقيق الربح
 ,والطبيعة المتغيرة والمعقدة لألسواق [ .]46ويؤكد [ ]47على إن للزبون دور مهم في نشاط الشركات التي تقوم
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بتقديم منتجاتها له  ،إذ ال يمكن ألي شركة أن تنجح في تحقيق أهدافها  ،إال إذا قامت بتحديد الزبون المشتري
لتلك المنتجات  ،وادراك الدور الذي يؤديه  ،وما يتطلب من دراسة سلوكه والتنبؤ به لمعرفة آرائه ومقترحاته
بفرض تحديد احتياجاته [.]48
ثالثاً  :العوامل المؤثرة في سلوك الزبائن
لقد حضيت دراسة سلوك الزبائن باهتمام كبير جدا من طرف المختصين التسويقيين  ،وقد أصبحت في
الوقت الحاضر تحتل المكانة األولى بالنسبة لعدة منظمات خاصة أو عامة  ،مما زاد التركيز أكثر على دراسة
مختلف المؤثرات الداخلية والخارجية التي لها الدور الفعال في التأثير عليه  ,وفما يلي مختلف العوامل الداخلية
والخارجية المؤثرة على سلوك الزبائن :
 .1العوامل الخارجية
أ .العوامل الثقافية  :تعتبر الثقافة بمفهومها العام من اكثر العوامل المؤثرة على سلوك الزبون وهي من
المحددات الرئيسية لرغبات وسلوك الزبون  ,وتتمثل الثقافة بمجموعة القيم والمثاليات والمواقف والرموز
ذات الدالالت التي تساعدهم على االتصال والتفسير والتقييم  ،بصفتهم أفراداً في المجتمع تؤثر في
ق اررات شرائهم  ,وتتضمن العوامل الثقافية ثالثة عوامل اساسية هي  :الثقافة العامة  ,الثقافة الفرعية ,
والطبقة االجتماعية [.]49
ب .العوامل االجتماعية  :تعبر هذه العوامل عن تأثير الظواهر االجتماعية على سلوك الزبون  .وعموم ًا

يخضع هذا السلوك إلى عدة مؤثرات  ،مثل الجماعات المرجعية  ،األسرة  ,المكانة واألدوار االجتماعية
[ ]50إذ يتفاعل معها بصورة غير رسمية وبشكل دائم .وتختلف هذه المجموعات التي ينتمي إليها
الزبون  ،والمؤثرة في سلوكه باختالف عمره  ،ومحيطه الجغرافي  ،ومستوى تعليمه  ،ومركزه
االجتماعي  ،وحالته الزوجية .ولكون هذه العوامل تؤثر بشكل قوي على استجابات الزبون  ،فإن
المنظمات تضعها في اعتبارها عند صياغة استراتيجيتها التسويقية [.]51
 .2العوامل الداخلية  :وتتضمن مجموعة من العوامل الذاتية التي ترتبط بالزبون وتشمل :
أ .العوامل الشخصية  :يتأثر األفراد بتغير المنتجات مع مضي الوقت  ،كما أن أذواقهم تتغير مع الزمن ،
كالمالبس واألثاث والترفيه وغيرها  .وتتأثر ق ارراتهم أيضاً بمرحلة حياة األسرة  ،فنمط سلوكهم يختلف عندما يكون
الفرد أعزباً أو متزوجاً ثم أباً ألسرة وهكذا  .ويكمن اهتمام رجل التسويق في معرفة ودراسة العمر ودورة حياة
األسرة ليصار إلى صياغة برنامج تسويقي يتفق والتغيرات هذه  .،ومن اهم العوامل الشخصية في هذا االطار
هي العمر  ,ودورة حياة االسرة  ,الظروف االقتصادية  ,نمط الحياة  ,والشخصية [.]52
ب .العوامل النفسية  :يتأثر سلوك الزبائن بعدد من العوامل النفسية في أوقات مختلفة ،وبعض هذه العوامل
قد تظهر نتيجة الحاجة  ,الدافع  ,االتجاهات  ,االدراك  ,والتعلم [ ]53اذ تعمل هذه العوامل على توجيه سلوك
الزبائن والتأثير في ق ار ارتهم الشرائية وتحفزهم نحو تصرفات معينة قد تكون ايجابية او سلبية حول نظرتهم
وتعاملهم مع المنتجات  .لذلك على متخذي القرار في الشركات والمصانع أن يبنوا البرنامج التسويقي الفاعل
للسيطرة على هذه العوامل لدى الزبائن  ،بهدف توجيه سلوكهم نحو المنتجات التي يقوموا بإنتاجها .وبطبيعة
الحال يختلف الزبائن بعضهم عن البعض األخر من حيث مكونات المجال النفسي لكل منهم والعوامل المؤثرة في
هذا المجال وبالتالي يختلف سلوكهم باختالف العوامل النفسية التي يتمتعون بها [.]54
رابعاً  :االنماط السلوكية للزبائن
يتميز السلوك االنساني بصفة عامة و سلوك الزبون بصفة خاصة باالختالف و عدم التجانس ،و لهذا
نجد األفراد يختلفون من مجتمع ألخر و في نفس المجتمع ،و من فرد آلخر و لدى الفرد نفسه في الظروف و
مراحل الحياة المختلفة ،و لهذا وجدت مجموعة من األنماط لدى الزبائن والتي يتوجب على رجال البيع في
الشركة التعامل مع كل نمط سلوكي بما يرضي الزبون ويحقق للشركة أهدافها ،وتتأثر انماط الزبائن السلوكية
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بمجموعة من العوامل كطبيعة الشخصية ،االمكانات المتاحة ،المستوى التعليمي و الثقافي ،العادات و التقاليد ،و
طبيعة المنتجات المراد شرائها [.]55
كما قد يجد رجال التسويق هذا الزبون جيدا هنا وسيئا هناك وهذا طبيعي طالما إننا نتحدث عن عوامل
نفسية واجتماعية تحكم تصرفاته وتؤثر عليه وتختلف درجة هذا التأثير من موقف إلى أخر وهذا األمر يبين
حقيقة إن من الصعوبة على أي رجل تسويق أن يجد زبون مثالي يعرف تماما ماذا يريد ويتعامل باحترام ولباقة
لذلك فانه على المسوق أن يستعد لمواجهة أنواع مختلفة من الشخصيات والسلوكيات [ ]56ويتمثل هذا االستعداد
بمتابعة الزبون والتعرف عليه عن قرب ومراقبة تصرفاته وحركاته والعمل على خلق نوع من العالقة التي تمهد
للعملية التسويقية إذ إن المتابعة المستمرة ألوضاع الزبون تمكن رجل التسويق من معرفة اتجاهاته وأفكاره
واهتماماته مما يسهل التعامل معه وكل من هؤالء يحتاج إلى طريقة تعامل خاصة به تراعي صفاته الشخصية
والعوامل المؤثرة عليها [ .]57والجدول ( )4يوضح بعض اهم األنماط السلوكية للزبائن.
الجدول ( : )4اهم األنماط السلوكية للزبائن
نمط الزبون
طرق تعامله
صفاته الشخصية
زبون سلبي
Passive
Customer

الزبون المتشكك
Skeptical
Customer

الزبون المغرور
Egotistical
Customer

الزبون المتردد
Indecisive
Customer
الزبون الغاضب
Angry
Customer



.



 الص رربر ومحاولر ررة الوصر ررول الر ررى االسر ررباب التر رري
يتصف الزبون هنا بالخجل والمزاجية .
كثررة االسررئلة ورغبترره فرري االصررغاء بانتبرراه ويقظررة تؤدي الى عدم قدرته على اتخاذ القرار .
 مسايرته للوصول الى ما يحقق رغباته.
 ان ال يجبر ر رره الموظ ر ررف للتع ر رررف باالتج ر رراه ال ر ررذي
البطء في اتخاذ الق اررات.
يرغبه .
اعطاء الردود لألسئلة التي تطرح .
 يعمق االدراك لديه بأهمية وقته .
يتصف هذا الزبون بنزعه عميقة الى الشك وعدم  معرف ررة االس رراس الر ررذي يبنر ررى علي رره ش رركله وعر رردم


الثقة.
الثقة
 الهيمنررة التهكميررة الترري تنطرروي علررى سررخرية مررا  عدم محاولته في ما يدعي ويقول .
 وتكي ررف الحر روار مع رره بطريق ررة تنزي ررل ش رركه وع رردم
يقوله الغير له
ثقته .
 صعوبة معرفة الشيء الذي يريده
 يبالغ في ادراكه لذاته وهذا ما يولد لديه اتجاهات  محاولة انهاء معاملته بسرعة .
 معاملترره علررى انرره شررخص ذو اهميررة كبي ررة وانرره
ونزعات التميز والسيطرة .
 الغ رررور المف رررط ال ررذي يق رروده دائم ررا ال ررى الش ررعور صاحب الرأي القيم .
 االبتعاد عن الدخول في التفاصيل والتركيز علرى
بالثقة .
 يثررار بسررهولة وال يسررأل كثي ر ار وذلررك لشررعوره بأنرره الهدف االساس .
يعرف كل شيء .
 اشعاره بأن فرص االختيار امامه محددة
 عدم قدرته على اتخاذ القرار بنفسه.
 اشعاره بأن الطريق الى الحلول البديلة مغلق .
 يبدو مترددا في حديثه وغير مستقر في رأيه .
 ال يررتم اجابت رره ب ررنعم او ال وانمررا يؤج ررل ف رري قر ر ارره  اشر ررعاره بافتقر ررار آ ارئر رره الر ررى المنطر ررق مر ررن خر ررالل
تدعيم اقواله باألسباب
الى وقت آخر.

 االدب والتحلي بالصبر في التعامل معه.
 تميزه بالغضب وامكانيته االثارة بسرعة.
 يستمتع باإلساءة لآلخرين والحاق الضرر بهم   .اسر ررتيعاب ثر ررورة غضر رربه والتعر رررف علر ررى مشر رراكله
 صررعوبة ارضررائه فرراراؤه دائمررا متشررددة وفيهررا نرروع ومحاولر ر ررة الوصر ر ررول الر ر ررى اسر ر ررباب الغضر ر ررب لدير ر رره
وتسويتها .
من التهجم .
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الزبون المتحفظ
تماما
Just Booking
Customer

 يمي ر ررل ه ر ررذا الزب ر ررون ال ر ررى ال ر ررتمعن ف ر رري االش ر ررياء  ان يررتم تتبررع حركاترره ومحررل اهتمامرره دون اشررعاره
بذلك
وتفحصها .
 ال يوجررد فرري ذهنرره شرريء محرردد يريررده فهررو يتمتررع  تقديم البراهين التي تثبت بأن ما تقوم المنظمة به
هو االفضل
بالتسوق .
 ال يرغب ان يكرون محرل مراقبرة او مالحظرة واذا
شعر بذلك فأنه يكف فو ار عن القيام بما يعمل .

الزبون المفكر
بصمت
Silent Thinker
Customer

 يتسررم بالهرردوء وقلررة الكررالم فهررو يسررتمع اكثررر ممررا  اس ررتخدام الحق ررائق الت رري تس رراعده عل ررى االختي ررار
الصحيح
يتكلم
 الح ر رررص عل ر ررى اعطائ ر رره المعلوم ر ررات الص ر ررحيحة
 يمتاز باالتزان وعدم السرعة في اتخاذ القرار .
 يعتمر ررد علر ررى البحر ررث والتقصر رري عر ررن المعلومر ررات وعدم مناقشته بغير علم.
 الجدية في اسلوب الحوار المستخدم معه .
التخاذ القرار االنسب.

 يتص ر ررف بالتف ر رراخر ال ر رردائم وقد ارت ر رره عل ر ررى اتخ ر رراذ  تقر ررديم النصر رريحة الت ر رري تس ر رراعده علر ررى االختي ر ررار
الزبون النزوي
الصحيح .
ق اررات سريعة.
 محاولة مساعدته لتجنبه االخطاء.
  Srapjulgementتتحكم عواطفه بسلوكه االستهالكي .
 يكر رره المعلوم ررات التفص رريلية والش رررح المس ررتفيض  الطلررب منرره ق رراءة ايررة معلومررات تتعلررق باختيرراره
Customer
قبل اتخاذ القرار.
عن الخدمة.

الزبون العنيد

Dogmatic
Customer

 محاولة مسايرته في ما يقول والثناء على ذلك .
 متصف بأنه ايجابي النزعة نشيط .
 يفض ررل اتخ رراذ ق ار ارت رره بص ررورة منف ررردة بعي رردا ع ررن  اظهار التقدير واالحترام لمعارفه.
 اشعاره باالهتمام باالشياء التي يقولها.
تأثير االخرين
 محافظ يقاوم التغير وذو عقلية مغلقة

المصدر  :الحناوي .39 : 2006 ,

المبحث الثالث :الجانب الميداني

يسعى هذا المبحث إلى وصف وتشخيص متغيرات البحث واختبار وتحليل عالقات االرتباط والتأثير
فيما بينها على مستوى المطاعم عينة البحث للتحقق من مدى سريان المخطط الفرضي للبحث باستخدام الوسائل
اإلحصائية المناسبة ،وكما يأتي :
اوالً  :وصف وتشخيص متغيرات البحث
يتضمن هذا المحور وصف وتشخيص متغيرات البحث حسب إجابات إفراد العينة باستخدام الوسط
الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية وكاآلتي :
 .1وصف وتشخيص متغير التسويق الحسي
يوضح الجدول ( )5االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية الخاصة بوصف
وتشخيص متغير التسويق الحسي وابعاده الفرعية.
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الجدول ( : )5األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية للتسويق الحسي وابعاده
ت

المتغيرات

2

التسويق الذوقي

1
3
4
5
6

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االهمية النسبية %

الترتيب

4.2500

0.2645

85

الثاني

التسويق البصري

4.2696

التسويق اللمسي

4.0500

التسويق السمعي

4.1745

التسويق الشمي

التسويق الحسي
المؤشر الكلي

0.3195
0.2345
0.2618

4.2333

0.3123
0.2125

4.1954

85
81

األول

الخامس
الثالث

84

الرابع

83

-

84

المصدر  :أعداد الباحثة في ضوء مخرجات .SPSS
اذ يتضح من الجدول ( )5ان مستوى اهتمام ادارات المطاعم عينة البحث بمتغير التسويق الحسي كان
مرتفعاً  ,اذ يظهر ذلك من خالل متابعة نتائج المؤشر الكلي  ,حيث بلغ الوسط الحسابي ( )4.1954وهو اعلى
من الوسط الفرضي البالغ ( , )3وبلغ االنحراف المعياري ( , )0.2125اما االهمية النسبية فقد بلغت ()84%
وهي نسبة عالية  ,وهذا يدل على اهتمام ادارات المطاعم عينة الدراسة بالتسويق الحسي على الرغم من ضعف
اطالعها علمياً عن ممارسات هذا المتغير او كيفية تطبيقه ميدانياً  .كما نالحظ ان ادارات المطاعم عينة الدراسة
تتباين في تبني ابعاد التسويق الحسي  ,اذ يتضح انها تركز على التسويق البصري في المقام االول  ,ومن ثم
التسويق الذوقي بالمقام الثاني  ,ومن ثم تركز على التسويق الشمي  ,وبعده جاء التسويق السمعي في المرتبة
الرابعة  ,واخي اًر جاء التسويق اللمسي في المرتبة االخيرة من حيث االهتمام والتركيز  ,وهذا يدل على ان ادارات
المطاعم تولي هذه االبعاد اهمية عالية كونها تحفز وتثير حواس الزبائن وتؤثر بصورة او باخرى على سلوكهم
وعواطفهم وق ارراتهم الشرائية فضالً عن كونها السبب االساس في ترسيخ محتوى ايجابي يتعمق في ذاكرة الزبون
ليساعده على استرجاع تلك المواقف االيجابية ويعتاد على الرجوع لتكرار الشراء.
 .2وصف وتشخيص متغير التسويق الحسي
يوضح الجدول ( )6الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية الخاصة بوصف وتشخيص
متغير االنماط السلوكية للزبائن .
الجدول ( : )6الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لألنماط السلوكية للزبائن
ت

المتغيرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

االنماط السلوكية
للزبائن

االهمية النسبية
%

3.9901

0.5346

80

المصدر  :أعداد الباحثة في ضوء مخرجات .SPSS
اذ يتضح من الجدول ( )6ان مستوى اهتمام ادارات المطاعم عينة البحث بمتغير االنماط السلوكية
للزبائن كان مرتفعاً  ,حيث بلغ الوسط الحسابي ( )3.9901وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ ( , )3وبلغ
االنحراف المعياري ( , )0.5346اما االهمية النسبية فقد بلغت ( )80%وهي نسبة عالية  ,وهذا يشير الى
اهتمام ادارات المطاعم عينة الدراسة بمتغير االنماط السلوكية للزبائن وذلك لدورها الكبير في التأثير على ق اررات
الشراء والدوافع والحوافز التي تثير العوامل النفسية والعاطفية والعقلية كذلك لدى الزبون ليتعلق بمنتج دون اخر
ويرتاد ليتناول وجبته الغذائية في مطعم ما دون غيره .
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ثانياً  :اختبار فرضيات االرتباط بين متغيرات البحث
لغرض اختبار قوة العالقة بين متغيرات البحث على مستوى العينة المبحوثة  ,ومعرفة مدى توفر االتساق
الداخلي بين تلك المتغيرات  ,اتجه البحث الى اختبار مدى قوة معامل ارتباط ( )Spearmanبين التسويق
الحسي وابعاده الفرعية مع االنماط السلوكية للزبائن  ,وهذا ما يوضحه الجدول (. )7
الجدول( : )7نتائج عالقات االرتباط بين التسويق الحسي وابعاده مع االنماط السلوكية للزبائن
Var.

X1

X2

**.622

1.000

**.614

**.468

.163

**.707

**.771

**.489

X1
X3
X4
X5
X
Y

1.000
.032

**.656
**.719

X2

.211

**.631
**.721

X4

X3

1.000
.078

*.314
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1.000

X5

**.586

1.000

**.686

**.739

**.744

**.785

X

1.000

**.850

Y

1.000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

اذ يتضح من الجدول ( )7وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بين التسويق الحسي واالنماط
السلوكية للزبائن  ,حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.850وهي قيمة معنوية عند مستوى ( )0.01وهذا
يشير الى قوة العالقة بين المتغيرين مما يؤكد حقيقة اساسية تتمثل بان اهتمام ادارات المطاعم في تبني التسويق
الحسي كاستراتيجية تسويقية فاعلة لها واقعها العملي واالقتناع بجدواها وفاعليتها من شأنه ان يسهم ويعزز قدرة
هذه االدارات في تحديد االنماط السلوكية للزبائن من اجل تحفيز واثارة حواسهم وجذبهم وترسيخ ذكريات ايجابية
في ذاكرتهم.
وان ما يدعم النتائج اعاله هو عالقات االرتباط بين ابعاد التسويق الحسي واالنماط السلوكية للزبائن ,
اذ يتضح :
 .1وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بين التسويق البصري واالنماط السلوكية للزبائن  ,اذ
بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.719وهي قيمة معنوية عند مستوى ( )0.01وهذا يؤكد قوة
العالقة بين المتغيرين ويشير الى ان االهتمام بحاسة البصر من حيث توفير االلوان الجذابة
وتناسقها وتصميم الديكور واالثاث في المطاعم عينة الدراسة فضال عن تنظيم تقديم الوجبات
الغذائية وترتيبها من شانه ان يحدد االنماط السلوكية للزبائن وسهولة التعامل معهم.
 .2وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بين التسويق الذوقي واالنماط السلوكية للزبائن  ,اذ
بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.721وهي قيمة معنوية عند مستوى ( )0.01وهذا يؤكد قوة
العالقة بين المتغيرين ويدل على ان اهتمام ادارات المطاعم عينة الدراسة بحاسة الذوق والطعم
بالوجبات الغذائية واعتماد نظام تقديم العينات الغذائية الختبار الطعم من شانه ان يسهل عملية
تحديد االنماط السلوكية للزبائن وبالتالي سهولة التعامل معهم.
 .3وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بين التسويق اللمسي واالنماط السلوكية للزبائن  ,اذ
بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.314وهي قيمة معنوية عند مستوى ( )0.05وهذا يؤكد قوة
العالقة بين المتغيرين ويشير الى ان االهتمام بحاسة اللمس التي يعتمد عليها الزبائن في تلمس

213

Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences, Vol. (27), No. (5): 2019

الوجبات الغذائية وادوات تقديم الطعام من شأنه ان يسهم في تحديد االنماط السلوكية للزبائن
ومعرفة ما يرغبوه وما ال يرغبوه.
 .4وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بين التسويق الشمي واالنماط السلوكية للزبائن  ,اذ
بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.686وهي قيمة معنوية عند مستوى ( )0.01وهذا يؤكد قوة
العالقة بين المتغيرين ويدل على ان االهتمام بحاسة الشم واالعتناء بالروائح المنبثقة عن الوجبات
الغذائية وتعطير قاعات االطعام من شأنه ان يحسن ويريح نفسية ومعنوية الزبائن وسهولة تحديد
انماطهم السلوكية للتفاعل معها واالستجابة لها.
 .5وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بين التسويق السمعي واالنماط السلوكية للزبائن  ,اذ
بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.739وهي قيمة معنوية عند مستوى ( )0.01وهذا يؤكد قوة
العالقة بين المتغيرين ويشير الى اهمية حاسة السمع وما هي نوع االصوات المرغوب في سماعها
عند االرتياد الى المطاعم والتي تتوافق مع البيئة االجتماعية والثقافية والدينية التي تعيشها محافظة
كربالء المقدسة .
وفي ضوء ما تقدم واعتماداً على نتائج عالقات االرتباط بين متغيرات البحث يتم قبول الفرضية الرئيسة
األولى والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها.
ثالثاً  :اختبار فرضيات التأثير بين متغيرات البحث
لغرض اختبار مستوى تأثير المتغير المستقل (التسويق الحسي) في المتغير المعتمد (االنماط السلوكية
للزبائن) على مستوى العينة المبحوثة  ,اتجه البحث الى استخدام تحليل االنحدار البسيط ( Simple
 )Regression Analysisبمعلماته االحصائية التي تتضمن اختبار ( )Fومعامل االنحدار الجزئي
(معامل  )Betaومعامل التحديد ( )R2لتحقيق هذا الغرض  ,وهذا ما يوضحه الجدول ( )8والذي جرى بناؤه وفق
Y=a+BX
معادلة االنحدار االتية :
اذ ان ( )aمقدار ثابت  ,اما تقديرات قيم متغيري االنموذج فهي :
االنماط السلوكية للزبائن = ( 0.935+ 0.156التسويق الحسي)
جدول ( )8انموذج االنحدار الخطي لقياس تأثير التسويق الحسي في االنماط السلوكية للزبائن
المتغير

المتغير
المستقل

المعتمد

التسويق الحسي ()X

االنماط السلوكية للزبائن ()Y

قيمة ( ) F

Constant

Beta

قيمة ()t

المحسوبة

0.156

0.935

18.472

341.213

المصدر  :اعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS

معامل التحديد
()R2

0.874

(P<0.01,N=51,d.f=(1,49

ومن خالل الجدول ( )8يتضح ان :
 .1قيمة (  ) Fالمحسوبة لنموذج االنحدار الخطي البسيط قد بلغت ( )341.213وهي قيمة معنوية عند
مستوى ( )0.01اي بدرجة ثقة ( )% 99وهذا يدل على قوة األنموذج .اما قيمة الميل الحدي لزاوية
االنحدار (معامل االنحدار الجزئي) فقد بلغ ( )β =0.935وهي قيمة معنوية وذلك الن قيمة ()t
المحسوبة البالغة ( )18.472هي قيمة معنوية  ,وهذا يدل على ان تغي اًر مقداره ( )1في التسويق الحسي
يؤثر بمقدار ( )0.935في االنماط السلوكية للزبائن ارتفاعاً او هبوطاً  .وهذا يعني ثبوت معنوية
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وبناء على ذلك يتضح من النتائج اعاله وجود تأثير معنوي للتسويق الحسي ( ) X
انموذج االنحدار .
ً
في االنماط السلوكية للزبائن (.)Y
 .2معامل التحديد ( ) R2بلغ ( )0.874اي ان التسويق الحسي ( )Xيفسر ما نسبته ( )% 87.4من
التغيرات التي تط أر في االنماط السلوكية للزبائن ( .)Yاما النسبة المتبقية والبالغة ( )% 12.6فتعود الى
تأثيرات لمتغيرات اخرى غير داخلة في انموذج البحث .ومما تقدم يمكن قبول الفرضية الرئيسة الثانية
التي مفادها (يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتسويق الحسي في االنماط السلوكية للزبائن) .
وان ما يدعم النتائج اعاله هو العالقة التأثيرية بين ابعاد التسويق الحسي واالنماط السلوكية للزبائن  ,اذ
يتضح :
 .1وجود تأثير ذو داللة معنوية للتسويق البصري في االنماط السلوكية للزبائن  ,وكما يتضح في الجدول ()9
الذي تم بناؤه وفق معادلة االنحدار االتية :
Y=a+BX
اذ ان ( )aمقدار ثابت  ,اما تقديرات قيم متغيري االنموذج فهي :
االنماط السلوكية للزبائن = ( 0.866 + 1.457التسويق البصري)
جدول ( )9انموذج االنحدار الخطي لقياس تأثير التسويق البصري في االنماط السلوكية للزبائن
المتغير

المتغير
المستقل

المعتمد

التسويق البصري ()X1

االنماط السلوكية للزبائن ()Y
Constant

Beta

قيمة ()t

قيمة ( ) F
المحسوبة

معامل التحديد
()R2

1.457

0.866

12.120

146.904

0.750

(P<0.01,N=51,d.f=(1,49

المصدر  :اعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS
ومن خالل الجدول ( )9يتضح ان :
أ .قيمة (  ) Fالمحسوبة لنموذج االنحدار الخطي البسيط قد بلغت ( )146.904وهي قيمة معنوية عند
مستوى ( )0.01اي بدرجة ثقة ( )% 99وهذا يدل على قوة األنموذج .اما قيمة الميل الحدي لزاوية
االنحدار (معامل االنحدار الجزئي) فقد بلغ ( )β =0.866وهي قيمة معنوية وذلك الن قيمة ()t
المحسوبة البالغة ( )12.120قيمة معنوية  ,وهذا يدل على ان تغي اًر مقداره ( )1في التسويق البصري
يؤثر بمقدار ( )0.866في االنماط السلوكية للزبائن ارتفاعاً او هبوطاً  .وهذا يعني ثبوت معنوية
وبناء على ذلك يتضح من النتائج اعاله وجود تأثير معنوي للتسويق البصري ( X1
انموذج االنحدار .
ً

) في االنماط السلوكية للزبائن (.)Y
ب .معامل التحديد ( ) R2بلغ ( )0.750اي ان التسويق البصري يفسر ما نسبته ( )75%من التغيرات
التي تط أر في االنماط السلوكية للزبائن  .اما النسبة المتبقية والبالغة ( )25%فتعود الى تأثيرات
لمتغيرات اخرى غير داخلة في انموذج البحث .ومما تقدم تقبل الفرضية الفرعية االولى التي مفادها
(يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتسويق البصري في االنماط السلوكية للزبائن).
 .2وجود تأثير ذو داللة معنوية للتسويق الذوقي في االنماط السلوكية للزبائن  ,وكما يتضح في الجدول ()10
الذي تم بناؤه وفق معادلة االنحدار االتية :
Y=a+BX
اذ ان ( )aمقدار ثابت  ,اما تقديرات قيم متغيري االنموذج فهي :
االنماط السلوكية للزبائن = ( 0.866 + 1.457التسويق الذوقي)
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جدول ( )10انموذج االنحدار الخطي لقياس تأثير التسويق الذوقي في االنماط السلوكية للزبائن
المتغير

المتغير
المستقل

المعتمد

التسويق الذوقي ()X2

االنماط السلوكية للزبائن ()Y
Constant

Beta

قيمة ()t

قيمة ( ) F
المحسوبة

معامل التحديد
()R2

1.457

0.738

7.650

58.518

0.544

(P<0.01,N=51,d.f=(1,49

المصدر  :اعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS
ومن خالل الجدول ( )10يتضح ان :
أ .قيمة (  ) Fالمحسوبة لنموذج االنحدار الخطي البسيط قد بلغت ( )58.518وهي قيمة معنوية عند
مستوى ( )0.01اي بدرجة ثقة ( )% 99وهذا يدل على قوة األنموذج .اما قيمة الميل الحدي لزاوية
االنحدار (معامل االنحدار الجزئي) فقد بلغ ( )β =0.738وهي قيمة معنوية وذلك الن قيمة ()t
المحسوبة البالغة ( )7.650قيمة معنوية  ,وهذا يدل على ان تغي اًر مقداره ( )1في التسويق الذوقي يؤثر
بمقدار ( )0.738في االنماط السلوكية للزبائن ارتفاعاً او هبوطاً  .وهذا يعني ثبوت معنوية انموذج
وبناء على ذلك يتضح من النتائج اعاله وجود تأثير معنوي للتسويق الذوقي (  ) X2في
االنحدار .
ً
االنماط السلوكية للزبائن (.)Y
ب .معامل التحديد ( )R2بلغ ( )0.544اي ان التسويق الذوقي ( )X2يفسر ما نسبته ( )54.4%من
التغيرات التي تط أر في االنماط السلوكية للزبائن ( .)Yاما النسبة المتبقية والبالغة ( )45.6%فتعود الى
تأثيرات لمتغيرات اخرى غير داخلة في انموذج البحث .ومما تقدم يمكن قبول الفرضية الفرعية الثانية

التي مفادها (يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتسويق الذوقي في االنماط السلوكية للزبائن) .
 .3وجود تأثير ذو داللة معنوية للتسويق الشمي في االنماط السلوكية للزبائن  ,وكما يتضح في الجدول ()11
الذي تم بناؤه وفق معادلة االنحدار االتية :
Y=a+BX
اذ ان ( )aمقدار ثابت  ,اما تقديرات قيم متغيري االنموذج فهي :
االنماط السلوكية للزبائن = ( 0.288 + 2.187التسويق الشمي)
جدول ( )11انموذج االنحدار الخطي لقياس تأثير التسويق الشمي في االنماط السلوكية للزبائن
المتغير

المتغير
المستقل

المعتمد

التسويق الشمي ()X3

االنماط السلوكية للزبائن ()Y
Constant

Beta

قيمة ()t

قيمة ( ) F
المحسوبة

معامل التحديد
()R2

2.187

0.288

2.035

5.188

0.081

(P<0.01,N=51,d.f=(1,49

المصدر  :اعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS
ومن خالل الجدول ( )11يتضح ان :
أ .قيمة (  ) Fالمحسوبة لنموذج االنحدار الخطي البسيط قد بلغت ( )5.188وهي قيمة معنوية عند
مستوى ( )0.01اي بدرجة ثقة ( )% 99وهذا يدل على قوة األنموذج .اما قيمة الميل الحدي لزاوية
االنحدار (معامل االنحدار الجزئي) فقد بلغ ( )β =0.288وهي قيمة معنوية وذلك الن قيمة ()t
المحسوبة البالغة ( )2.035قيمة معنوية  ,وهذا يدل على ان تغي اًر مقداره ( )1في التسويق الشمي يؤثر
بمقدار ( )0.288في االنماط السلوكية للزبائن ارتفاعاً او هبوطاً  .وهذا يعني ثبوت معنوية انموذج
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وبناء على ذلك يتضح من النتائج اعاله وجود تأثير معنوي للتسويق الشمي (  ) X3في
االنحدار .
ً
االنماط السلوكية للزبائن (.)Y
ب .معامل التحديد ( )R2بلغ ( )0.081اي ان التسويق الشمي ( )X3يفسر ما نسبته ( )8.1%من
التغيرات التي تط أر في االنماط السلوكية للزبائن ( .)Yاما النسبة المتبقية والبالغة ( )91.9%فتعود الى
تأثيرات لمتغيرات اخرى غير داخلة في انموذج البحث .ومما تقدم يمكن قبول الفرضية الفرعية الثالثة
التي مفادها (يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتسويق الشمي في االنماط السلوكية للزبائن) .
 . 4وجود تأثير ذو داللة معنوية للتسويق اللمسي في االنماط السلوكية للزبائن  ,وكما يتضح في الجدول ()12
الذي تم بناؤه وفق معادلة االنحدار االتية :
Y=a+BX
اذ ان ( )aمقدار ثابت  ,اما تقديرات قيم متغيري االنموذج فهي :
االنماط السلوكية للزبائن = ( 0.763 + 1.341التسويق اللمسي)
جدول ( )12انموذج االنحدار الخطي لقياس تأثير التسويق اللمسي في االنماط السلوكية للزبائن
المتغير

المتغير
المستقل

المعتمد

التسويق اللمسي ()X4

االنماط السلوكية للزبائن ()Y

قيمة ( ) F

Constant

Beta

قيمة ()t

المحسوبة

1.341

0.763

8.275

68.478

معامل التحديد
()R2

0.583

(P<0.01,N=51,d.f=(1,49

المصدر  :اعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS
ومن خالل الجدول ( )12يتضح ان :
أ .قيمة (  ) Fالمحسوبة لنموذج االنحدار الخطي البسيط قد بلغت ( )68.478وهي قيمة معنوية عند
مستوى ( )0.01اي بدرجة ثقة ( )% 99وهذا يدل على قوة األنموذج .اما قيمة الميل الحدي لزاوية
االنحدار (معامل االنحدار الجزئي) فقد بلغ ( )β =0.763وهي قيمة معنوية وذلك الن قيمة ()t
المحسوبة البالغة ( )8.275قيمة معنوية  ,وهذا يدل على ان تغي اًر مقداره ( )1في التسويق اللمسي يؤثر
بمقدار ( )0.763في االنماط السلوكية للزبائن ارتفاعاً او هبوطاً  .وهذا يعني ثبوت معنوية انموذج
وبناء على ذلك يتضح من النتائج اعاله وجود تأثير معنوي للتسويق اللمسي (  ) X4في
االنحدار .
ً
االنماط السلوكية للزبائن (.)Y
ب .معامل التحديد ( )R2بلغ ( )0.583اي ان التسويق اللمسي ( )X4يفسر ما نسبته ( )58.3%من
التغيرات التي تط أر في االنماط السلوكية للزبائن ( .)Yاما النسبة المتبقية والبالغة ( )41.7%فتعود الى
تأثيرات لمتغيرات اخرى غير داخلة في انموذج البحث .ومما تقدم يمكن قبول الفرضية الفرعية الرابعة
التي مفادها (يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتسويق اللمسي في االنماط السلوكية للزبائن) .
 . 5وجود تأثير ذو داللة معنوية للتسويق السمعي في االنماط السلوكية للزبائن  ,وكما يتضح في الجدول ()13
الذي تم بناؤه وفق معادلة االنحدار االتية :
Y=a+BX
اذ ان ( )aمقدار ثابت  ,اما تقديرات قيم متغيري االنموذج فهي :
االنماط السلوكية للزبائن = ( 0.846 + 1.578التسويق السمعي)
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جدول ( )13انموذج االنحدار الخطي لقياس تأثير التسويق السمعي في االنماط السلوكية للزبائن
المتغير

المتغير
المستقل

المعتمد

التسويق السمعي ()X5

االنماط السلوكية للزبائن ()Y
Constant

Beta

قيمة ()t

قيمة ( ) F
المحسوبة

معامل التحديد
()R2

1.578

0.846

11.085

122.880

0.715

(P<0.01,N=51,d.f=(1,49

المصدر  :اعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج SPSS
ومن خالل الجدول ( )13يتضح ان :
أ .قيمة (  ) Fالمحسوبة لنموذج االنحدار الخطي البسيط قد بلغت ( )122.880وهي قيمة معنوية عند
مستوى ( )0.01اي بدرجة ثقة ( )% 99وهذا يدل على قوة األنموذج .اما قيمة الميل الحدي لزاوية
االنحدار (معامل االنحدار الجزئي) فقد بلغ ( )β =0.846وهي قيمة معنوية وذلك الن قيمة ()t
المحسوبة البالغة ( )11.085قيمة معنوية  ,وهذا يدل على ان تغي اًر مقداره ( )1في التسويق السمعي
يؤثر بمقدار ( )0.846في االنماط السلوكية للزبائن ارتفاعاً او هبوطاً  .وهذا يعني ثبوت معنوية
وبناء على ذلك يتضح من النتائج اعاله وجود تأثير معنوي للتسويق السمعي ( X5
انموذج االنحدار .
ً
) في االنماط السلوكية للزبائن (.)Y
ب .معامل التحديد ( )R2بلغ ( )0.715اي ان التسويق السمعي ( )X5يفسر ما نسبته ( )%71.5من
التغيرات التي تط أر في االنماط السلوكية للزبائن ( .)Yاما النسبة المتبقية والبالغة ( )%28.5فتعود الى
تأثيرات لمتغيرات اخرى غير داخلة في انموذج البحث .ومما تقدم يمكن قبول الفرضية الفرعية
الخامسة التي مفادها (يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتسويق السمعي في االنماط السلوكية للزبائن) .

المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات

اوالً  :االستنتاجات
 .1يعد التسويق الحسي من اهم الموضوعات الحديثة التي برزت في االونة االخيرة واستحوذت على اهتمام
االكاديميين ورجال التسويق على حد سواء  ,كون هذا المصطلح يحاكي بصورة رئيسة الحواس الخمسة
للزبائن بهدف اثارتها وتحفيزها نحو المنتجات المقدمة من قبل المسوقين.
 .2ان تحديد االنماط السلوكية للزبائن ضرورة ملحة ال مناص منها ألنها تتعلق بتوجهات الزبون وقدرته وطبيعة
ق ارراته الشرائية فضالً عن مدى تعلقه وارتياده للمنظمات والمحال التي يزورها دوما  ,وهي تحدد بشكل دقيق
تبعاً لمجموعة من العوامل الداخلية التي تتعلق بالزبون نفسه والخارجية التي تتعلق بالبيئة المحيطة بالزبون.
 .3اكتسب التسويق الحسي مستوى اهتمام مرتفع من قبل ادارات المطاعم عينة البحث وهذا يدل على توجيه
االهتمام البيعي والتسويقي تجاه حواس الزبائن  ,اال ان ذلك لم يمنع ظهور ضعف في المحتوى العلمي
والسياقات النظرية الخاصة بأدبيات ومفاهيم التسويق الحسي لدى اعضاء عينة البحث.
 .4تباين االهتمام من قبل ادارات المطاعم عينة الدراسة بأبعاد التسويق الحسي فجاء االهتمام باثارة حاسة البصر
بالمقام االول ثم حاسة الذوق  ,وبعده االهتمام بتحفيز حاسة الشم  ,ثم حاسة السمع واخي ار االهتمام بحاسة
اللمس.
 .5ان توفر االقتناع الكامل لدى ادارات المطاعم عينة الدراسة بأهمية ادراك الواقع الحسي للزبائن من شأنه ان
يسهم في قراءة افكار كل زبون بما يحقق لإلدارات نظرة ثاقبة في تشخيص حاجات ورغبات الزبائن وطبيعة
العوامل الشعورية واالتجاهات والقيم التي تحرك وتوجه سلوكهم الشرائي.
 .6وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بين التسويق الحسي وابعاده من جهة واالنماط السلوكية للزبائن
من جهة اخرى  ,وهذا يشير الى ان االهتمام بتحفيز واثارة االبعاد الحسية لدى الزبائن من قبل العاملين
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وادارات المطاعم عينة البحث من شأنه ان يحسن قدرتهم في تحديد االنماط السلوكية للزبائن بهدف تلبيتها
والتكيف معها.
 .7وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين التسويق الحسي وابعاده من جهة واالنماط السلوكية للزبائن من جهة
اخرى  ,وهذا يؤكد امكانية اعتماد ادارات المطاعم عينة البحث ابعاد التسويق الحسي واالهتمام بحيثياتها في
التأثير االيجابي على قدرتهم في تحديد وتوجيه االنماط السلوكية للزبائن والسيطرة عليها وتلبيتها بما يحقق
خدمة جميع االطراف.
ثانياً  :التوصيات
 .1تعزيز االهتمام بأبعاد التسويق الحسي وتوجيه جل اهتمام العاملين في المطاعم عينة البحث الى اثارة
وتحفيز حواس الزبائن نحو الوجبات الغذائية المقدمة  ,والسعي الى تشخيص اهتماماتهم وادراكاتهم الحسية
واثارتها عن طريق :
أ .تحفيز حاسة البصر واثارتها عن طريق تصميم الديكورات الجذابة وتناسق االلوان المريحة لنفسية
ومعنوية الزبائن.
ب .تحفيز حاسة الذوق واثارتها عن طريق تقديم عينات من الوجبات الغذائية للزبائن للتذوق فضالً عن
اتباع نظام مختبرات التذوق المجانية التي تجلب الزبائن بصورة منقطعة النظير ويمكن من خاللها
تحديد االنماط السلوكية التي يتبناها الزبائن.
ج .تحفيز حاسة الشم واثارتها عن طريق نشر الروائح الطيبة التي تعبر عن اصالة وجودة المنتجات التي
تقدمها المطاعم عينة الدراسة  ,باإلضافة الى امكانية تمييزها عن غيرها من المطاعم بمحاكاة حاسة
الشم لدى الزبون وجذبه عن طريق عنفوان الرائحة الزكية.
د .تحفيز حاسة السمع واثارتها عن طريق وضع استعمال اشرطة الموسيقى الهادئة او كل ما يرغب
اعاة ألحكام الشريعة االسالمية وحفاظاً على قدسية
سماعه الزبائن من االصوات المحللة (التزاماً ومر ً
كربالء).
ه .تحفيز حاسة اللمس واثارتها عن طريق العناية الفائقة بكل ما يلمسه الزبون عن دخوله المطعم من
حيث نوع وجودة الوجبات الغذائية وابتعادها عن الملمس غير المألوف وطاولة الطعام وادوات الطعام
والتقديم ونظافة المكان بصورة اجمالية.
 .2ضرورة تهيأت واعداد العاملين في ادارات المطاعم بصورة كفؤة في التعامل مع مختلف الزبائن وهذا يتطلب
توجيههم وارشادهم ألساليب التعامل االيجابي وتبني السلوك الحسن في التعامل ومحاولة الوصول الى الذات
الداخلية لكل زبون.
 .3اتاحة الفرص التدريبية امام العاملين في المطاعم عينة الدراسة حول تعلم فن التعامل مع البشر  ,واكسابهم
المهارات التفاعلية التي يعتمد عليها كثي ار في مد جسور الثقة وااللفة والتفاعل االجتماعي مع الزبائن.
 .4اشراك العاملين بالندوات العلمية والدورات الميدانية بخصوص اثارة وتحفيز وتنبيه حواس الزبائن وكيفية
االفادة منها في تحديد انماط الزبائن السلوكية والتكيف معها على اختالفها ويمكن تحقيق ذلك من خالل
التعاون مع المختصين في ادارة التسويق وادارة المبيعات وذوي الخبرة العملية ممن تمرس على التعامل مع
الزبائن.
 .5باالمكان استخدام المسوحات المختلفة واالستبيانات العلمية وعرضها على الزبائن بخصوص ما يرتضيه كل
منهم وما تهوي اليه نفوسهم  ,وهذا يتحقق عن طريق الخبرة المتراكمة لدى العاملين ومدى قدرتهم على محاكاة
حواس الزبائن في سبيل التوصل الدقيق للسلوكيات المتبعة من قبلهم وااللتزام بها وتلبيتها بأفضل صورة
ممكنة.
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 بناء اواصر عالئقية قوية مع الزبائن من خالل إدارة العواطف التسويقية وتحليل شخصية الزبون من خالل.6
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