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 أفضل ما أستهل به الحمد هلل و خير شكر نتوجه به قبل العباد إلى العابد عز وجل الذي

فأني بثمرة جهدابفضمه و بعونه سبحانه و تعالى تتم صالحات األعمال، فالحمد هلل الذي ك  

  :سنوات من نهل العمم و البحث فيه وصمت إلى تحقيق أمل و حمم أعز الناس

 :أهدي ثمرة جهدي إلى

 قرة عٌنً ونور دربً إلى التً علمتنً الحٌاة أمً الغالٌة

 أبً الحبٌب الغالً 

 إلى من شاركونً دفئ العائلة إخً وأختً

 إلى كافة األهل واألصدقاء

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بعد الحمد هلل وشكره والصالة والسالم

  على نبٌه صلى هللا علٌه وسلم

 :أتقدم بخالص شكري وعظٌم تقدٌري إلى

. أبي....من زرع في قمبــــــــــي حب العمم 
  .امي.........من فرحـــــت دوما بنجاحي 

 . في المواصمة دون الفشليأ ختي و أخ
  

 إلى الدكتور رجال سعٌد

 .لقبوله اإلشراف على مذكرتً

 .إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة

 شكرا جزٌال لكل من ساهم فً إنجاز

 . هذا البحث من قرٌب أو بعٌد
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        :مقدمة
 نتيجة ، تشيد البيئة االقتصادية اليوم تغيرات سريعة عمى المستوى الوطني والدولي

تدفع  وتعددىا األسواق اتساع إلى أدى مماالتطور الصناعي اليائل والتقدم التكنولوجي 
ات  إلى وضع استراتجيات تسويقية حديثة تعتمد أساسا عمى جعل المنتج يوافق رغبات المؤسس

الزبون ويحقق رضاه من اجل كسب ثقتو ووالءه لمواكبة التغيرات والمحافظة عمى استمراريتيا 
العالمات بين  يلفضتلتفرد في خياراتو الشرائية والواد ي المستيمك بالتعقوتحقيق أىدافيا، مع تميز

.  تجربة استيالكية لديوتكوين و،ىو جديد كل ماباختبار التجارية 

ذا كان  خرى أ وه،لعوامل خارجية محيطة بيخضع طمب وسموك المستيمك الشرائي وا 
 المستيمك أن القول إلىدفع الباحثين ما ىذا ، ومزاجوإدراكو و ،شخصيتومرتبطة بذاتية نفسية 

منو فيو مستيمك ساذج يتقبل المنتجات ميما كان و إرضائو،يتميز بالوالء ومن الصعب  اليوم ال
صبح كما أ  في سموكو، فقدالميزانية بقيدم عقالني أو غير رشيد فيو مستيمك أو مصدرىا،شكميا 
ياجاتو ولكيفية ت الحواألخير األول المحدد الوحيد ألنو "مستيمك ممك الختياراتو" اآلنيسمى 
  .اتمبيتو

 إلى ه التي تدفعاألسبابالبحث عن ، بلفيم والدراسة الدقيقة لممستيمك وسموكولتحقيق او
اعتمادا  النفسية والعقمية تو في طبيعأكثرتساع والتعمق واال ، تمبيتيا والرغبة فيالشعور بالحاجة

إلى تطور في المفاىيم وتحديثيا وبروز  أدىالذي األعصاب، عمم النفس التحميمي وعمم بفي ذلك 
فيم الوظائف العقمية والعصبية كالذاكرة لدى مفاىيم كمفيوم التسويق العصبي الذي يركز عمى 

  . التفكير واالستجابةوحثو عمى عمى تسويقية ألغراضالمستيمك وتوظيفيا 

 : مشكمة الدراسة

ذا كان يكفي عرض منتج من   انو المبدأالذي يقوم عمى  أو العصبي  التسويق الحسيوا 
، الممس، الرؤية)ىا عالقة بالحواس يزية حسية لدم بقيمة رإرفاقو بل ،خالل شكمو وسعره فقط

من االىتمامات الحديثة ، أصبح الخ...سيقىوم، والرائحةال ،شكل، اللونال ك( والسمع،الذوق، الشم
 المتكاثرة والتنافسية قصد جمب انتباه المستيمك من اإلعالنية الحمالت رالتسويق عمى غرافي 

بناء ول ، مقارنة بمنافستياإدراكا أكثرخالل استخدام مختمف المؤثرات التسويقية الحسية وجعميا 
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وكيفية لتسويق الحسي  فإن مشكمة الدراسة تبحث دور ا.ره الشرائيراصورة ذىنية عنو تؤثر عمى ق
 .قرار الشراء لممستيمكتأثيره في 

 : عمى ضوء مشكمة الدراسة يمكن طرح بعض التساؤالت الفرعية
؟   ىي العوامل المؤثرة عمى سموك المستيمك في اتخاذه لقرار الشراءما – 1

 وما ىي العوامل المعتمد عمييا ؟ مقارنة بالتسويق التقميديالتسويق الحسي ىي أىمية ما – 2
؟ لمتأثير عمى المستيمك

 المؤسسة؟ أىدافىل لمتسويق الحسي دور في تحقيق - 3

  :فرضيات الدراسة

  :صياغة مجموعة من الفرضياتتم  عن ىذه التساؤالت ولإلجابة

معرفة العوامل المؤثرة عمى سموك المستيمك يمكن المؤسسة من التموقع في السوق -1
 . وفي ذىن المستيمك

لتسويق التقميدي معتمدا عمى الحواس الخمس لمفرد لالتسويق الحسي ىو امتداد  -2
 من يو علوالتأثيرمن خالل مؤثرات تسويقية حسية تعمل عمى جمب انتباه المستيمك 

 الفسيولوجي تأثيرىا تكاممة فيالسمع كعممية مالذوق، و  ،الشمالممس،  ورؤيةخالل ال
. لفردعمى اوالسيكولوجي 

  عمى زبائنياالتأثيرفي المؤسسة  تساىم المؤثرات الحسية عمى مستوى خدمات -3
. وتحفيزىم عمى قرار الشراء

:   الدراســـــةأهداف

 محاولة التوسع في مجال التسويق إلى األولىبالدرجة نيدف من خالل دراستنا لمموضوع - 
 ؛يزال موضوع غامض لقمة الدراسات فيو  الألنوالحسي 

يضاح في دراسة سموك المستيمك واالىتمام بالجانب النفسي لو أكثرالتوسع -   صورة لالختيار وا 
 ؛الصحيح
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 ؛ المجال المعرفي ولو بقميلإثراءمحاولة - 

  . عمى التساؤالت الفرعية واختيار الفرضياتاإلجابة- 

:   اختيــــار الموضــــــوعأسباب

:  تعود أسباب ومبررات الدراسة إلى أسباب موضوعية ة وأخرى شخص منيا

. لموضوعوالرغبة الممحة في معالجة مثل ىذا ميول الشخصي ال -
  ؛ وحداثة الموضوعأىمية-  

 األبحاث؛قمة الدراسات في ىذا المجال ونقص  - 
 ؛عمى سموك المستيمكفي التأثير ربط بين التسويق الحسي ودوره  -

: الدراسة السابقـــة

 مذكرة مكممة لنيل شيادة ،  قرار الشراءتحفيز دور التسويق الحسي في ، مقيدش شييرة  
 2012 دورة ،  قسنطينةمنتوريماستر اكادمي جامعة 

  تيدف الدراسة إلى البحث في تحقيق رغبات المستيمك من خالل دراسة سموكو الحسي، 
وتوصمت الدراسة إلى توظيف المؤثرات الحسية البصرية، الممسية، الشمية، الذوقية، والسمعية 

بيدف التأثير عمى سموك المستيمك وتحفيزه عمى عممية الشراء من خالل اإلدراك الحسي لمحواس 
 .   الخمس الخاصة بالفرد

:  الدراســــــــةأدوات

االعتماد عمى كتب :  ىياألدواتاستخدام مجموعة من    لموصول إلى نتائج الدراسة تم 
. واالنجميزيةمتنوعة وبمغات عديدة منيا المغة العربية والفرنسية 

 . لدراسة الموضوعاألوليةوسيمة لمحصول عل البيانات كاالستقصاء ، المواقع االلكترونية      
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 :دراسةمنهــــج ال

المنيج عمى ي الجانب النظري واالعتماد ف ،عبحدد نوع المنيج المتت طبيعة الموضوع  إن
 وايف روشي سسيدراسة الحالة بنك ناتكبفي الجانب التطبيقي  المنيج التحميمي ، والوصفي

 .لمستحضرات التجميل

 :تقسيمـــــــــات الدراســـــــــــــــــــة

 جانبين نظري إلىتقسيم الدراسة    ولتحقيق أىداف الدراسة واختبار الفرضيات السابقة تم 

 : كما يمي ، وتطبيقي

 مدخل نظري حول التسويق، الحواس وسموك المستيمك                                                                          : األول ل الفص
 مدخل الى  التسويق الحسي:  الفصل الثاني
 تأثيز التسويق الحسي على بنك ناتكسيس وإيف روشي: الفصل الثالث

:  صعوبة الدراســـــــــــــة

 ؛ صعوبة الموضوع-

. بالمغة العربيةوباألخص   الخاصة بالتسويق الحسيقمة المراجع-

 .و قمة الوقتطول الموضوع -

 

 

      

 
 



 مدخؿ نظرم حكؿ التسكيؽ، الحكاس كسمكؾ المستيمؾ                           الفصؿ األكؿ          
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: تمـييــد
يعد سمكؾ المستيمؾ مف العناصر األساسية التي تدرسيا المؤسسة في التسكيؽ لتضمف نجاحيا 

كمكاصمة ممارسة نشاطيا، فيي تدرس مف خالليا العكامؿ المرتبطة بيذا السمكؾ لتمبية حاجات 
كرغبات المستيمكيف كبالتالي التأثير عمى قرار شرائيـ إال أف دراسة سمكؾ المستيمؾ يعتبر مجاال كاسعا 
كمعقدا يتأثر بمجمكعة مف العكامؿ الداخمية كالخارجية تجعمو يتميز بالديناميكية كالتغير، كىذا التغير 

تعمؿ المؤسسات عمى جعمو في صالحيا، فتقـك بتكجيو منجاتيا مف خالؿ مزيج تسكيقو يتماشى 
. كرغبات المستيمكيف بغية حثيـ كدفعيـ نحك اقتناء ىتو المنتجات

كمف أجؿ التعمؽ في ىذا الميداف سكؼ نحاكؿ أف نسمط الضكء في ىذا الفصؿ األكؿ عمى 
تحديد مفيـك التسكيؽ كالحكاس، سمكؾ المستيمؾ كالعكامؿ المؤثرة فيو ككذلؾ نماذج دراستو مراحؿ 

.  اتخاذ قراره الشرائي
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مفاىيم حول التسويق والحواس : المبحث األول
سيتـ التطرؽ في ىذا المبحث عمى التسكيؽ كالحكاس 

مفاىيم حول التسويق  : المطمب األول
سنتناكؿ في ىذا المطمب بعض النقاط اليادفة إلى معرفة التسكيؽ مف حيث تعريفو، أىميتو، 

  .كمجاالت تطبيقو، كذلؾ مف خالؿ ثالثة فركع
مفيوم التسويق  : الفرع األول

لقد اختمفت تعاريؼ التسكيؽ باختالؼ الباحثيف، فميس ىناؾ تعريؼ كاحد متفؽ عميو، لذلؾ 
:  سنقدـ عدة تعاريؼ لإلحاطة بو

التسكيؽ ىك أكجو نشاط األعماؿ التي : " قدمت جمعية التسكيؽ األمريكية التعريؼ التالي-
 1"تكجو انسياب السمع كالخدمات مف المنتج إلى المستيمؾ 

إذا دققنا في ىذا التعريؼ نالحظ أنو يعتبر التسكيؽ ال يدخؿ في عممية اإلنتاج، بؿ يبدأ قبؿ 
.  بداية عممية البيع كيمتد نشاطو إلى ما بعد عممية البيع

ىك نظاـ كمي مف األنشطة المتداخمة، تيدؼ إلى : " في حيف أف ستانتاف كلياـ يعرفو كما يمي-
 2"تخطيط كتسعير كتركيج كتكزيع سمع كخدمات مرضية لحاجات العمالء الحالييف كالمرتقبيف 

لقد ركز ىذا التعريؼ عمى العناصر األساسية المككنة لمنشاط التسكيقي، كما يكضح اليدؼ مف 
.  كراء التسكيؽ كالمتمثؿ في إشباع حاجات العمالء

أىـ كظيفة إدارية داخؿ المنظمة كالمتعمقة بفيـ حاجات : " كحسب مكردف فالتسكيؽ ىك-
كرغبات الزبائف في السكؽ، كتبني النشاطات التي تسمح بتسميـ السمع كالخدمات المناسبة بشكؿ أكثر 

 3."فعالية مف المنافسة
 عمى الرغـ مف أف ىذا التعريؼ يركز عمى أىمية حاجات كرغبات المستيمكيف، إال أنو 

                                                           
 .7 ص 1977، مدخؿ إدارم، دار الفكر العربي، القاىرة مبادئ التسوق الدكتكر أحمد فيمي جالؿ، 1

2
.O.olyide and R.A..Gbadeyam، »Assessing the effictiveness of the marketing »، European journal of social 

sciences، Vol 12، N°3،2010، P443.  
3
 J.O. Olyide and R.A Gbadeyam، Opcit ; P443 
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لـ يأخذ بعيف االعتبار العكامؿ األخرل التي مف شأنيا أف تؤثر عمى قرار المستيمؾ الشرائي، 
.  كما لـ يتناكؿ كظائؼ التسكيؽ المختمفة

مجمكع التقنيات كالدراسات التطبيقية التي تـ : "كحسب فيميب ككتمر، فإف التسكيؽ ىك- 
تصميميا لمتنبؤ، مراقبة، إنشاء، تجديد كتحفيز احتياجات المستيمكيف لتكييؼ بصكرة مستمرة النظاـ 

كفقا ليذا التعريؼ الذم يعّد شامال مقارنة بسابقيو، نجد أف 1"اإلنتاجي كالتجارم مع الحاجات المحددة 
نقطة البداية في التسكيؽ ىي كجكد الحاجات كالرغبات البشرية، كتكمف كظيفة التسكيؽ ىنا في التنبؤ 
كاستباؽ ىذه الحاجات ثـ القياـ بإنتاج سمع كتقديـ خدمات مالئمة ليا، كمراقبة مختمؼ التغيرات في 

السكؽ كتكييؼ النظاـ اإلنتاجي كتطكيره بصفة مستمرة ليكافؽ أذكاؽ المستيمكيف كالعمؿ عمى تحفيزىـ 
. كدفعيـ لمشراء

أىمية التسويق : الفرع الثاني
.   كذلؾ بالنسبة لكؿ مف المؤسسة كالمجتمع ككؿكبير لمتسكيؽ أىمية كدكر 

 :أىمية التسويق بالنسبة لممؤسسة- 1
ال تستطيع أم مؤسسة ميما كاف نشاطيا االستغناء عف التسكيؽ كذلؾ نظرا ألىميتو البالغة 

:  في
؛  المالئمة إلشباع حاجاتيـالمنتجاتمكاكبة التطكرات الحاصمة في أذكاؽ المستيمكيف كتقديـ -
  ؛تغذية إدارة المؤسسة بكافة المعمكمات كالدراسات عف حاجات المستيمكيف- 
تحميؿ كتشخيص المحيط الداخمي كالخارجي لممؤسسة كذلؾ لمعرفة نقاط القكة كالضعؼ - 

 ؛كاستغالؿ الفرص كتجنب التيديدات
  ؛ التعرؼ عمى المنافسيف الحالييف كالمرتقبيف لممؤسسة في السكؽ-
 ؛تحفيز المستيمكيف كحثيـ عمى الشراء- 
  .التسكيؽ يعتبر حمقة كصؿ بيف إدارة المؤسسة كالسكؽ الذم تتكاجد فيو- 

:  أىمية التسويق بالنسبة لممجتمع-2
شباعيا بأحسف الطرؽ الممكنة-   ؛العمؿ عمى تمبية رغبات المستيمكيف كا 
 ؛تكفير المنتجات التي يحتاجيا المستيمككف بالمكاصفات المطمكبة إلشباع حاجاتيـ- 

                                                           
1
 Philip Kotler « Marketing Mangement »، vol 251p، Village mondial، 1999، P9 
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 ؛تحسيف جكدة المنتجات التي يحصؿ عمييا أفراد المجتمع- 
تخفيض تكاليؼ اإلنتاج كتكاليؼ التكزيع مما يؤدم إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات األمر - 

 ؛الذم يؤدم إلى تحسيف القدرة الشرائية لممستيمكيف كتحسيف ظركؼ معيشتيـ
تسييؿ الحصكؿ عمى المنتجات بالنسبة لممستيمكيف كذلؾ في الكقت كالمكاف المناسب - 

 .كبالكمية المطمكبة
مجاالت التسويق  : الفرع الثالث

إف مجاالت تطبيؽ التسكيؽ عديدة، فمـ يعد التسكيؽ يستخدـ في المجاؿ االقتصادم فقط، بؿ 
 :امتد استخدامو إلى مجاالت أخرل نذكرىا فيما يمي

  :المجال االقتصادي- 1
كىك المجاؿ التقميدم الذم طبؽ فيو التسكيؽ ألكؿ مرة، ككاف ذلؾ في المؤسسات التي تنتج 

السمع االستيالكية قصد تصريؼ كبيع منتجاتيا، ثـ امتد نشاط التسكيؽ لييتـ بالمستيمكيف غير 
.  النيائييف كالسمع غير االستيالكية كصكال إلى مجاالت أخرل كقطاع الخدمات

 : كسنكجز أنكاع التسكيؽ في القطاع االقتصادم كاآلتي
:  التسويق الزراعي- 1- 1

نقصد بالتسكيؽ الزراعي مختمؼ النشاطات كالتقنيات اليادفة إلى إنتاج، تسعير، تركيج كتكزيع 
يصاليا إلى القطاعات السكقية المستيدفة كتكمف كظيفة التسكيؽ في  السمع كالمنتجات الزراعية كا 

:  المجاؿ الزراعي بالقياـ بما يمي
تحميؿ كتشخيص البيئة الزراعية مف حيث المنافسة، سمكؾ المستيمكيف كأذكاقيـ كمختمؼ - 

 ؛عكامؿ المحيط الخارجي
؛ إدارة المشتريات كشبكات التمكيف الزراعي- 
 ؛اختيار شبكات كقنكات تكزيع المنتجات الزراعية- 
. تقنيات تركيج المنتجات الزراعية- 

:  التسويق الصناعي-1-2
يقصد بيذا النكع مجمؿ النشاطات المكجية لتسييؿ عممية المبادلة بيف المنتجيف كالعمالء 

الصناعييف، إذ يقـك التسكيؽ الصناعي عمى تكفير السمع كالخدمات كجعميا في متناكؿ المنظمات التي 
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. كلة نشاطيا إلنتاج سمع كمخرجات، كتسخيرىا لفائدة مؤسسات أخرلاتعتمد عمييا كمدخالت في مز
:  كينحصر دكر التسكيؽ الصناعي في القياـ بما يمي

 ؛تحديد حاجات العمالء-
 ؛تجزئة السكؽ الصناعي إلى مقاطعات- 
 ؛إنتاج منتجات كسمع مالئمة لحاجات السكؽ الصناعي- 
 ؛ضماف التمكيف كالتسميـ في الكقت المناسب- 
 . إلخ... تقديـ خدمات ما بعد البيع كضمانات كأعماؿ صيانة- 
:  تسويق الخدمات- 1-3

يقصد بو تسكيؽ خدمات تختمؼ في طبيعتيا عف السمع المادية كىذا يتطمب جيكدا كبرامجا 
تسكيقية خاصة تختمؼ عف تمؾ المكجية إلى تسكيؽ السمع المادية، كىذا راجع لمطبيعة الخاصة 

لمخدمة، فيذه األخيرة ليس ليا تكاجد مادم، كما أنو ال يمكف فصؿ إنتاجيا عف استيالكيا، فيي غير 
قابمة لمتخزيف، إضافة إلى أف الخدمات غير متجانسة كىذا ما يجعؿ الحصكؿ عمى مستكل ثابت مف 

. الجكدة أمرا صعبا
كنظرا لمخصائص التي سبؽ ذكرىا كالتي تميز الخدمة عف غيرىا مف السمع المادية، فقد 

منتج، تسعير، تكزيع، تركيج، األفراد، )استدعى ذلؾ إضافة عناصر أخرل لممزيج التسكيقي التقميدم 
. (اإلجراءات كالدليؿ المادم

إلخ ...كيشمؿ تسكيؽ الخدمات، التسكيؽ الصحي، التسكيؽ البنكي، السياحي، مجاؿ التأمينات
 : التسويق الدولي -1-4

ىك استخداـ التسكيؽ عمى المستكل الدكلي قصد البحث عف أسكاؽ دكلية كتسكيؽ المنتجات 
عمى الصعيد العالمي إلشباع حاجات كرغبات مستيمكيف عالمييف، كىذا يحتـ عمى المؤسسة العازمة 

عمى دخكؿ مجاؿ األعماؿ الدكلية تبني التسكيؽ الدكلي كاالختيار بيف تنميط أك تكييؼ منتجاتيا 
 .ـ األذكاؽ العالميةؤلتال
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 : التسويق االجتماعي-5- 1
ىك مجاؿ آخر اقتحمو التسكيؽ، فقد اتصؿ التسكيؽ بالحياة االجتماعية كسخر تقنياتو ككسائمو 

ستراتيجياتو لترقية الحياة االجتماعية مف خالؿ تيذيب السمككيات كالحث عمى الحفاظ عمى المصمحة  كا 
.  العامة

كيدخؿ التسكيؽ االجتماعي في مجاالت الحفاظ عمى البيئة، أمف الطرقات، التكعية ألغراض 
. إلخ...اجتماعية، محاربة اآلفات

 : التسويق السياسي-1-6
إف تعدد األحزاب السياسية كالشخصيات كالمترشحيف السياسييف أدل إلى ظيكر ما يعرؼ 
بالتسكيؽ السياسي الذم ييدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ الييئات السياسية، كذلؾ عف طريؽ استخداـ 

.  التقنيات التسكيقية لمعرفة اتجاىات الرأم كتكجيات الناخبيف قصد تكجيو الحمالت بطريقة أكثر فعالية
 : التسويق الرياضي -1-7

لقد أصبحت الرياضة صناعة عالمية تّدر الكثير مف األرباح عمى العامميف فييا كذلؾ نظرا 
الستقطابيا عددا كبيرا مف الجماىير الميتمة كالمتتبعة ألحداثيا، كبالتالي كاف مف الضركرم إدماج 

يجاد منافذ لمنتجات  مختمؼ النشاطات التسكيقية في المجاؿ الرياضي لتصريؼ المنتجات الرياضية كا 
. غير رياضية كلكف بمساعدة رياضية

  الحواسماىية : المطمب الثاني 
 إف التسكيؽ الحسي ييدؼ إلى تحفيز حكاس المستيمؾ كفي ىذا المطمب سنتعرض إلى ماىية 

   1.الحكاس الخمسة كدكرىا في التأثير عمى قرارات المستيمؾ
 الرؤية :الفرع األول

 فإف مدة استجابة جياز ،مف بيف كؿ الحكاس تعتبر الرؤية أىـ حاسية لدل اإلنساف في الكاقع
.  الرؤية قصير جدا

كما أف لتمؾ المعمكمات المستقبمة مف طرؼ جياز الرؤية دكر كبير في قرارات الفرد مف حيث 
.  كحتى عند تقييـ درجة خطكرة مكقؼ معيفلممنتجاتاختيارىـ 

                                                           
1
 Agnes giboreau ، Laurence body،Marketing sensorial, une démarche globale pour les produits et 

services ،2
ème

 éditionn،2012 
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كيمكف القكؿ أف حاسة الرؤية تغمب عمى الحكاس األخرل، فنحف نثؽ بعيكننا أكثر مف األعضاء 
. األخرل

 :الجياز البصري-1
 1 :  يتككف الجياز البصرم مف

    L’œil:العين-1-1
إف مقارنة العيف بجياز التصكير ستساعدنا لمعرفة طريقة عمؿ العيف حيث نجد الحجاب 

 (الجسـ الزجاجي)لمتحكـ في نكعية اإلضاءة التي تخترؽ الشبكية، عدسة  (حدقة العيف)الحاجز 
الستقباؿ المعمكمات الضكئية مف خالؿ أجيزة استشعار  (الشبكية)لتطكير المشيد البصرم، فيمـ 

. الضكء
كأخرل حساسة كتعمؿ  (القرنية)بعض أجيزة استشعار الضكء تككف حساسة فقط لضكء النيار 

. في الظالـ
. كعكس آلة التصكير فإف الصكر المستقبمة ال تككف نقطة لنقطة كلكف في شكؿ مالمح

     Vision binoculaire:  مجير الرؤية- 1-2
. إف مكاجية الصكر المستقبمة مف طرؼ كؿ عيف تسمح بتقدير المسافات، األحجاـ

:  المحفزات البصرية-2
   La lumière: الضوء-2-1

.  التي يتعرض ال اإلنسافالكيركمغناطيسيةأف الضكء ىك المجاؿ المرئي مف المكجات 
    (lambda)ىذه المكجات تميز بطكاؿ مكجة
  (أحمر) نانكمتر 700 (بنفسجي) نانكمتر 360الطيؼ المرئي يمتد عمى مسافة 

.  إف الضكء الطبيعي مككف مف مجمكعة معقدة مف أطكاؿ المكجات التي يمكف اصطناعيا
   Les corps :األجسام -2-2

. إف األجساـ تتفاعؿ مع اإلشعاع الضكئي الذم تتعرض لو
إف تركيبة األجساـ شكميا حجميا مساحتيا تتحكـ بالتغيرات التي تطرأ عمى الطيؼ الضكئي 

.  كتككف المعمكمة الضكئية التي تستقبميا عيف اإلنساف
                                                           
1
 www.definition-sens-la-vue-les-cinq-sens-de-l’etre-humain. Le 14/03/2013 à 23:06 

http://www.definition-sens-la-vue-les-cinq-sens-de-l'etre-humain/
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:  ظروف المشاىدة -2-3
إف الضكء المسمط عمى األجساـ المشاىدة يمعب دكرا ميما في تككيف الصكرة النيائية التي 

.  تصؿ لمفرد
كلمتحكـ في جكدة الصكرة النيائية التي يبصرىا الفرد ال بد مف التحكـ ؼ اإلضاءة المكجكدة في 

...  الضكء الطبيعي، ضكء النيار المعاد تككينو، الضكء الكيركمغناطيسي، ألكاف المساحات: المحيط
عامؿ أخر مف شأنو التأثير في جكدة الرؤية كالصكرة النيائية كىك زاكية المشاىدة بالنسبة 

. لمصدر اإلضاءة كبالنسبة لمجسـ المشاىد
:  الخصائص البصرية- 3

سكاء تعمؽ األمر بظركؼ مالحظة سكاء طبيعية أك تجريبية، ىناؾ عدة فآت لمخصائص 
البصرية التي يمكف كصفيا كحتى قياسيا، إف المتخصصيف في عمـ النفس، في عمـ المغة، 

 (occlusion optique)األنتركبكلكجيا يتناقشكف حكؿ ثبات كتنكع المدركات البصرية، كالكىـ النظرم 
  1.الخ... لغة كرمكز األلكاف

 كسنقدـ كصفا عمميا لمخصائص البصرية لممنتجات االستيالكية كذلؾ مف كجية نظر الخبراء 
 .أك استناد عمى سير آراء المستيمكيف استطالع آراء المستيمكيف بكاسطة االستمارات

   La forme :الحجم- 3-1
 .الخ...(التكجو)  الشكؿ، الحجـ، المسار

 األشياء باالعتماد عمى خصائصيا الفضائية، فيي تسيؿ عممية التعرؼ عمى ؼمف السيؿ كص
دراكيا، كىي تتميز بمكضكعيتيا كما أنيا تعكس الخصائص الكظيفية العممية  المنتجات كتميزىا كا 

 . لألشياء
   La lumière :اإلضاءة- 3-2

:  انعكاسية (opacité)  المعة، شفافة، ضبابية 
إف آثار اإلضاءة التي تعكسيا األشياء تختمؼ باختالؼ المسافة اتجاه كمسار األشياء تحت 

. الضكء

                                                           
1
 Agnes giboreau ، Laurence body،op-cit،P.43 
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إف التقييـ الحسي يككف مفيدا جدا في حالة كصؼ خصائص آثار اإلضاءة سكاء كاف ذلؾ مع 
الظركؼ )أك المستيمكيف  (ظركؼ المالحظة تككف محددة في البركتكككالت)المختصيف كالخبراء 

المالحظة تككف تحدد في التجارب في المخبر أك غير محددة إذا تعمؽ األمر بالتجارب كاالختبارات 
.  (في المنزؿ
   Les couleurs   :المون- 3-3

:  إبعاد يمكف مف خالليا كصؼ المفاىيـ اإلدراكية3حسب نظرية األلكاف ىناؾ 
.   كضكح أك اإلنارة": داكف " مقابؿ " فاتح - " 
. (الصبغة)المكف : الخ... أحمر، أصفر، أزرؽ- " 
  (Satisfaction) مقابؿ باىت، الحيكية أك التشبع(dense) كثيؼ - 

  إف إدراؾ األلكاف يتعقد عند كصؼ الخصائص غير المتجانسة عند تتداخؿ مؤثرات بصرية 
أخرل مع المكف ما ىك الحاؿ عند كجكد رسكمات كغيرىا، ىنا يجب أف نأخذ بعيف االعتبار كؿ مككف 

. عمى حدل
   Les motifs :األشكال -3-4

 يتـ (Reliefs) التنكع في المنحكتاتألف (Poils) زغب (Grain)  ذرات، (Tram)إطار 
. إدراكو عمى المستكل البصرم، كيتـ كصفو كترجمتو بسيكلة في أشكاؿ

   La reconnaissance des formes :التعرف عمى األشكال- 3-5
كمعيار (analogie)التشابو لتكممة الكصؼ التحميمي أعاله، يستخدـ األفراد التناظر أك 

.   لمتصنيؼ أك الكصؼ
. الخ...  إف الخصائص العامة لألشياء يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار كالمكف، الممعاف، الشكؿ

في حقيقة األمر الرؤية تتخؿ أكال كبسرعة فجزء مف الثانية يكفي لمتعرؼ عمى األشكاؿ كاتخاذ 
. القرار

إف قدرة المعالجة البصرية تساعد في التعرؼ كبسرعة عمى المكاد، األشياء كتكجيو ترجمة 
.  (الذكؽ، الرائحة، الممس، الصكت)المعمكمات الحسبية 
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الرؤية ألنيا األكثر حسما، كال  (privilégier)إف التناقضات المالحظة يف الحكاس ستفضؿ 
لمتشكيؾ في معمكمة بصرية كاحدة ال )يمكف التشكيؾ في المعمكمة البصرية إال عف التقاء بقية الحكاس 

.  (بد مف اجتماع بقية الحكاس األخرل
كما تجدر اإلشارة أف التعرؼ عمى األشياء لو أثر عاطفي كبير كميـ عند الحكـ عمى جماليا  

. (ألشياءاجماؿ )
ىي مفتاح جد ميـ في التكقع االتصاؿ كما أنيا مصدر جيد  إف اليكية البصرية لمنتكج ما

 .المنتجاتلمتميز عف بقية 
 :بعض المنتجات المبتكرة في مجال التسويق البصري- 4 

 ؛(Iphone /Ipad d’Apple) :المنتجات ذات األلكاف الحيكية- 
مشركبات ذات ألكاف كردية، زرقاء كصفراء تستيدؼ الفئة ( Perrier Fluo) أطمقت مؤسسة- 

 ؛الشابة مف المستيمكيف
  ؛(Badoit)الزجاجة الحمراء المتأللئة - 
 .(Lipton)األكياس ىرمة الشكؿ مف عالمة  - 

 حاسة الممس: الفرع الثاني
 1 :تتككف حاسة الممس مف   

  :الجياز الممسي -1
 :يتككف الجياز الممسي مف   

:  البشرة-1-1
 (L’extéroception): الممس

  ، باطف (épiderme)إف مستقبالت الحساسية السطحية لمبشرة تتكاجد بمستكيات مختمفة األدمة    
 .((Hypoderme، المحمة (Derme)أدمة  الجمد

  .(الكؼ) كتككف كثافتيا عالية بصفة خاصة عند لب األصابع كراحة اليد 
  جسيمات مميزة (les disques de Merkel)المستقبالت ىي أسطكانات ميركؿ 

                                                           
1
 http://www.wikipedia.net/-le-toucher-definition-html Le 14/03/2013 à 22:46 

http://www.wikipedia.net/-le-toucher-definition-html
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Corpuscules) (Meissner جسيمات ركفيني ،(Ruffini) باتشني ،(Pacini) كغكلجي ،
(Golgi)، 

 .  كتتفاعؿ مع انحرافات البشرة كتككف حساسة لمضغط، لمدبدبات كاالىتزازات كالتجاه كتكاتر المحفزات
 Les muscles: العضالت- 1-2

، تتمكقع عمى مستكل العضالت، (La proprioception) إف مستقبالت الحساسية العميؽ 
( عند فحص األشياء)، كيظير دكرىا عند تحريؾ اليد كالذراع (les tondons)المفاصؿ كاألكتار 
. كعند تحريؾ الفؾ

 Les organes: األعضاء-1-3
إف المعمكمات اآلتية مف األعضاء الداخمية تقـك بتعديؿ كتسكية قكل ضغط العضالت، عند 

الخ ...، عند المشيؼتحريؾ األطرا
مف جية أخرل، فانو تحت تأثير المتغيرات الخارجية، يقـك الجسـ تكيؼ حركاتو لمحفاظ عمى 

.  مصادر3تكازنو كذلؾ بفضؿ 
الحس الداخمي   استقباؿ الحس العميؽ،(la proprioception)الرؤية : لممعمكمات

.(L’interception)  
المكجكدة باألذف الداخمية يحتكم عمى تجاكيؼ مممكءة بسائؿ يقيـ  (le vestibule)إف الدىميز

  .معمكمات عف كضعية الجسـ
   le nerf trijumeau: عصب الثالثي توائم -1-4

. النيايات الحرة ليذا العصب تتكاجد عمى طكؿ الجسـ، حتى داخؿ الفـ كداخؿ األنؼ
الخ  ...عند كجكد مكاد سامة: إف ىذا العصب يمـ الجسـ في حالة كجكد خطر محتمؿ

مثال عند استيالؾ مكاد شديدة التكابؿ أك عندما يككف اليكاء ممكثا عند ىذا الجياز مستقؿ عف الدكؽ 
.  كالسـ كضركرم جدا في حالة التقييـ الحسي لعدة منتكجات

 Les thermorécepteurs : ةالحراري ستقبالتالم -1-5
جسيمات كركس )، كىي مستقبالت البرد (le derme)متكاجدة داخؿ أدمة باطف الجمد 

Kranse)  كمستقالت الحرارة( جسيمات ركفينيRuffni.)  
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كعمى عكس بقية األحاسيس، فإف الحساسية لدرجة الحارة ال تعمؿ إال بالتبايف الجسـ يمتقط فقط 
. التغيرات في درجة الحرارة

كما أف الفرد يدرؾ درجة حرارة مادة معينة عف طريؽ انتقاؿ الحرارة مف األشياء إلى اليد كما أف 
يختمؼ إدراكيا حسب االختالؼ في  (الخشب، المعدف كالرخاـ)المكاد التي ليا نفس درجة الحرارة 

. قدرتيا عمى التبادؿ الحرارم
  :المحفزات الممسية- 2

   La géométrique   :اليندسة واألشكال-2-1
الشكؿ، الحجـ، ترتيب المككنات كميا عكامؿ يتـ إدراكيا عند الممس    

  la mécanique des soldes et des fluides: ميكانيكية المواد الصمبة والسائمة-2-2
 .إف المنتجات تطابؽ محفزات خاصة عند االتصاؿ

حسب المنتكج – ىناؾ أجيزة خاصة إلعادة اصطناع الحركات التي تقـك بيا اليد، الفؾ كالجسـ 
. كقياس االستجابة كذلؾ بغرض االختيار، التحكـ أك التنبؤ– المعني 
 La granulométrie  :األحجام-2-3

إف الخصائص الفيزيائية لألنسجة يتـ ترجمتيا في نكع، حجـ، تكاتر، كتكزيع الجسيمات 
. الخ...الحبيبات، الحكيصالت الكبر، الكتؿ، فقاعات اليكاء، األلياؼ: المكجكدة
:  التركيبة الكيميائية-2-4

  إف المككنات المفتاحية ليا أثار عمى خصائص األسطح كالمكاد، كالمكاد الدىنية الغذائية، 
.  في بعض األصبغة (polyuréthane)البكلي يكريتاف 

 بعض المركبات،المكجكدة في اليكاء أك المنتجات تحفز العصب ثالثي التكائـ
(le nerf trijumeau) مثؿ النيككتيف المكجكدة بالتبغ، الغاز الكربكني المكجكد بالمشركبات 

. الخ... الغازية، الفمفؿ الحار
:  ظروف اإلدراك -2-5

في كؿ حاالت التقييـ الحسي، إف أجزاء الجسـ المعنية أك مراكز االىتماـ يجب أنتككف محددة، 
 .الخ...مثؿ استعماؿ اليد اليمنى أك اليد المسيطرة أك كمتا اليديف، استعماؿ األصابع أك الكؼ

  (la stimulation passive)في حالة التحفيز السمبي 
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حجـ الغرؼ، نكع كشدة المسخنات، نكع : مثال) يفضؿ أف يتـ التحكـ في مصادر التحفيز 
 . (..التيكية

كما يفضؿ أف يتبع نفس بركتكككؿ التحرؾ، الحركة أك عدـ الحركة في حالة التحفيز النشيط 
مف الميـ أف يتـ تحديد التسمسؿ (la stimulation active) (أم التحفيز الصادر عف حركة الفرد)

في الحركات بصفة منطقية كمتماشية مع الممارسات الحالية كاألخذ بعيف االعتبار التغيرات التي تطرأ 
 في حالة)عمى المنتكج عند استعمالو كما أف الحركات التي يجب تصميحيا يمكف أف تككف مفركضة 

 .(في حالة االختيارات الخاصة بالمستيمكيف)أك حرة  (الجراء
 استعماؿ جياز الفيديك)كفي ىذه الحالة كلتفسير النتائج ال بد مف تسجيؿ الحركات المالحظة 

. (إذا أمكف األمر
:  الخصائص الممسية- 3

   impliqué)المتكرط أك) جزء الجسـ المعني : إف النقاط اليامة في حالة التقييـ الحسي ىي
. في التقييـ، تسمسؿ األسئمة المطركحة

:  التسمسؿ الكصفي يككف كما يمي،عند تذكؽ بسككيت: مثاؿ
  اإلمساؾ بالبسككيت باليد، كسره باليد، العض بالقكاطع، المضغ باألضراس، التحكـ بالعجينة 

.   المشكمة داخؿ الفـ، االبتالع كأخيرا اإلحساس الناتج بعد االبتالع
:    االتصال األولي-3-1

كنقص حرارة المنتكج عند / إف الكصؼ الحرارم يتـ عند االتصاؿ األكؿ كذلؾ لتجنب زيادة أك 
 .اتصالو بالجسـ

 :االكتشاف2-3

حركة خفيفة، مف ضعؼ البعد إلى ضعؼ في السرعة بضغكطات خفيفة تسمح بكصؼ تركيبة 
(. irrégularité )عدـ االنتظاـ، ك(motifs)، األشكاؿ(relief)السطح، نكع كعمؽ 

ىندسة المنتكج مكصكفة بكاسطة حركات خفيفة مف ناحية القكة كالسرعة المطبقة كالتي لو عالقة مع 
. حجـ العينة

(. la sauce)نعكمة الحرير، شعيرات الخكخ، ذرة الخشب، تجانس: عمى غرار ذلؾ
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  :المعالجة باليد3-3 

عدة خصائص ميكانيكية تككف مذككرة في مختمؼ مراحؿ المعالجة، التي قد تستعمؿ عدة أماكف في 
.  أك إكسسكارات الحالقة (couverts)اليد، الذراع، الكجو أك متكسطات كأدكات األكؿ : الجسـ

:  بعد المعالجة باليد4-3

بعد المعالجة، قد يتغير الشكؿ الخارجي لممنتج كيصبح كصفو مف خالؿ االتصاؿ المباشر بو، 
إلخ ....المعالجة،

بالتكازم، قد يستطيع الجسـ التطكر لمعالجتو لممنتج، تغير الذم يجب كصفو بشعكر بعد تطبيؽ منتج 
. مف مستحضرات التجميؿ مثال أك بعد ذكؽ مادة غذائية

، تكبمة الشيمي ككف كارف خمسة دقائؽ بعد (une lotion)انتعاش الكجو بعد تطبيؽ : بعض األمثمة
. تذكقيا

:  التعرف عمى األشكال5-3

مثؿ كؿ الحكاس، الممس يساعد عمى التعرؼ عمى األشياء كالمكاد، فالتعرؼ قد يككف مساعد بحاسة 
. عند البحث عف المفاتيح في حقيبة يد فقط بالممس: الرؤية أك دكنيا مثال

إال أف جمع الحكاس مع بعضيا البعض قد يساعد أكثر في كضع حكـ عاـ عمى الشيء أك المنتج 
،: مثال المادة المصنكعة منيا   إلخ ...بالستيؾ، حديد، ألمنيـك

  حاسة الشم: الفرع الثالث
  إف الشـ يعد حاسة أكلية كسنحاكؿ في ىذا الفرع أف نتعرؼ عمى ماىية الجياز الشمي، 

 1 .المحفزات الشمية، الخصائص الشمية
:  الجياز الشمي-1

  (les narines)طريؽ أك منفذ مباشر عبر الخياشيـ :   ىناؾ منفذاف لممستقبالت الشمية

                                                           
1
 Fr.wikipedia.org/wiki/olfaction consulté le 15/03/2013 à 15:46 
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، كأخر غير مباشر عبر تجكيؼ الفـ أك ما يعرؼ ب l’ortho-olfaction: كىك ما يعرؼ ب
la rétro-olfaction .

في منطقة  (la muqueuse nasale) إف المستقبالت الشمية تتمكقع في المخاطية األنفية
.  تقريبا² سـ2تقدر مساحتيا ب 

ىذه المستقبالت تعد خاليا عصبية فريدة مف نكعيا، فيي عمى اتصاؿ مباشر مع المحيط 
  المتكاجدة في المخاط كما تتميز بقدرتيا عمى التجدد، كما ىك (cils)الخارجي عف طريؽ األىداب 

كؿ خيشـك )  تنقؿ المعمكمات عمى حدل (narines)الحاؿ بالنسبة لمعينيف كاألذنيف فإف الخياشيـ 
. (عمى حدل

ىناؾ تنكع كبير فيما يتعمؽ بيذه الخاليا العصبية المستقبمة كىذا ما يفسر االختالؼ المكجكد 
. بيف األفراد فيما يتعمؽ بادراؾ الركائح المكجكدة

:  المحفزات أو المنبيات الشمية-2
  إف المستقبالت الشمية تمتقط الجزيئات المتطايرة التي تساعد في التعرؼ عمى مختمؼ الركائح 

. المتكاجدة في الجكسكاء كانت متمثمة في رائحة غرفة مثال، أك عطر أك منبعثة مف منتكج معيف
 كيشير أف ىذه الجزيئات تتكاجد في اليكاء بتركيز مختمؼ ككميات مختمفة كىي تتميز بتركيبتيا 

الخ ... (في الماء أك الزيت)الكيميائية، كزنيا الجزئي، شكميا قابميتيا لالنحالؿ 
  إف تحميؿ التركيبة الكيميائية ليذه الجزيئات يستخدـ كثيرا في مختمؼ الصناعات لمساعدتيا 

 .فيـ الظكاىر الفيزيككيميائية
: الخصائص الشميةَة  -3
: الجودة أو النوعية -3-1

 (nauséabond)رائحة مثيرة لمغثياف :  ىناؾ عدد قميؿ مف الكممات التي تصؼ الركائح
.  عطرة،كريية

:    إلى أقساـ مختمفة1756كما أنو ىناؾ تقسيمات مختمفة لمركائح سنة 
 ؛  (aromatique)عطرية  -
 ؛ (odorante) عبقية -
 ؛(nauséeuse)مقرفة -
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 .(alliacée)ثكمية  -
رائحة الكرد، رائحة ) فيما يخص مجاؿ العطكر 1987  سنة rondmaska كما لدينا تقسيـ

الياسميف، رائحة ماء الزىر، رائحة األنيس، رائحة الجمد، رائحة التكابؿ، رائحة الخشب، رائحة الفكاكو، 
 .(...رائحة التبغ

:   خصائص4كنحف ىنا نقترح تقييما يرتكز عمى 
   ؛ (La force de lodeur)شدة الرائحة- 
 ؛ (La valence affective) التكافؤ العاطفي-
  ؛(La temporalité) التكقيت-
  . (La source de l’odeur)مصدر الرائحة-
: شدة الرائحة-3-2

.... قد تككف ضعيفة، متكسطة، قكية
 آخر كلكؿ حكمو إلىإف شدة الرائحة عامؿ ميـ في اإلدراؾ الشمي، كلكنو يختؼ مف فرد 

. متكسطة بالنسبة لفرد أخر كىكذا الشخصي فقد يصؼ شخص بأف رائحة منتكج معيف في حيف تبدك 
    :عاطفية- 3-3

   . جيدة أك سيئة، ككؿ شخص يحكـ بطريقتيا عمى الرائحة التي يمتقطيا أنفو
:  التوقيت-3-4

  يمكف لرائحة ما أف تمتقط فكر ابتعادىا كما يمكف أف يستغرؽ بعض الكقت، كما يمكنيا أف 
  .تختفي بسرعة أك تدـك لكقت أطكؿ

 إف تكالي كتعاقب الركائح خاصية أساسية في مجاؿ صناعة العطكر كالخبراء يفرقكف بيف 
. يستيدؼ القمب الركائح التي تستيدؼ العقؿ كأخر

: التعرف عمى األشياء-3-4
.   يتـ عادة االستعانة باألشياء لمتعرؼ عمييا كمرجع، في غياب لغة خاصة في مجاؿ الشـ

الفكاكو، األزىار، ) إف مصدر الرائحة يمكف أف يصنؼ عمى أساس الفئة التي تصدر منيا 
  .(mugnetمشمش،ماء، الجافيؿ، الزيبؽ،  )أك عمى أساس أكثر خصكصية  (رائحة اصطناعية
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 :بعض األمثمة حول المنتجات المبتكرة بالنسبة لخاصية الشم-5
كرائحة الثكـ، ) صابكف سائؿ يغطي الركائح الصادرة مف المصمح Palmoliveأطمقت شركة - 

  ؛(البصؿ، السمؾ
  طة؛  أطمقت مجمكعة أفالـ بحبر معطر برائحة األزىار كالشكككالReynolds ماركة- 
 ؛(Clear Chanel)المؤسسة الخاصة بصنع الالفتات االشيارية- 

 تقترح صنع الفتات إشيارية تطمؽ رائحة أك عطر المنتكج الذم تركج لو، كرائحة القيك ة التي 
؛ (Nescafé)تصدر مف الالفتة الخاصة بحممة تركيج 

  .(Sony Ericsson SO7O3)اليكاتؼ النقالة -
.   رائحة ليطمقيا ىاتفو11 تسمح لمزبكف مف اختيار رائحة مف أصؿ 

 حاسة الذوق : الفرع الرابع
  1 .تعتبر حاسة الذكؽ كسيمة ميمة لمتعبير عف الطعـ

:  الجياز الذوقي– 1
مف كجية نظر فيزيكلكجية، فإف التذكؽ يتعمؽ فقط بتمؾ األحاسيس المدركة مف قبؿ براعـ 

(bougeons)  التذكؽ التي تجمع الحميماتPapilles)) التذكقية المكزعة عمى طكؿ التجكيؼ الفمي.  
إف الحميمات التذكقية يتـ كصفيا حسب شكؿ كتمكضعيا عمى المساف بعضيا يككف أكثر 

. مقارنة بغيرىا حساسية كتأثرا بالجزيئات الخارجية
كنذكر بأف البراعـ الذكقية تككف متصمة بمستقالت حسية لمسية، كأف التجكيؼ الفمي يتصؿ 

الخ ... بالحفرة األنفية كىذا ما يفسر االرتباؾ الحاصؿ بيف الشـ كالذكؽ، الذكؽ كاألنسجة
اف التداخؿ بيف ىذه الحكاس يجب أف يأخذ بعيف االعتبار عندىا يتـ سؤاؿ المستيمكيف عف 

. كجيات نظرىـ
: المحفزات الذوقية- 2

أك جزيئات  (كالممح مثال)إف المككنات الكيميائية التي تحفز براعـ التذكؽ تككف إما أيكنات 
 .(كالسكر مثال)تذكؽ في الماء 

 
                                                           
1
 Fr.wikipedia.org/wiki/le-gout consulté le 13/03/2013 à 20:03 
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 1:  جزيئات مرجعية تحفز براعـ التذكؽ كىي4إف األبحاث عمى مر السنيف أثبتت كجكد 
     ؛(ذكؽ حامض)حمض الستريؾ  - 
   ؛(la quinine) (ذكؽ مر)" مادة قمكبو " الكينيف  - 
 ؛(ذكؽ حمك)السكاركز  - 
 .(ذكؽ مالح)كمكركر الصكديـك  - 

يمكف قياس حمكضة المحاليؿ كتحميؿ التركيبات الكيميائية لممنتجات عف طريؽ التحميؿ 
. (HPLC)أك التحميؿ الكركمكطكغرافي  (نسبة السكر مثال)الكيميائي 

 ككما ىك المر بالنسبة لحاسة الشـ، فإف ىذه المعايير الكيميائية تساعد العامميف في مجاؿ 
. الصناعات

الغذائية لفيـ الظكاىر اإلدراكية كلكف رغـ ذلؾ فيذه المعايير تبقى صعبة االستغالؿ اذا تعمؽ  
. األمر لجعؿ األحاسيس المدركة كمية

كما يتـ الخد بعيف االعتبار حاالت فرط الحساسية كحاالت فقد حاسة الذكؽ بالنسبة لبعض 
 .الجزيئات
 :الخصائص الذوقية-3

الحمض، المر، الحمك، المالح كالدراسات سمحت بتحديد نكية : إف األربع نكيات األساسية ىي
 :Mono Glutamate de Sodiumمتعمقة ب  (كممة يابانية األصؿ)"أك ما ىي: " خامسة ىي

MSG .
في أيامنا ىذه االلتباس المالحظ بيف فئات اإلدراؾ الحسية كاإلجابات المتعددة لممستقبالت 

األربع نكيات أساسية " الذكقية سمح باعتماد فرضية التكاصؿ الذكقي كما سمعت بالتخمي عف فرضية 
 .(الكككيمي)أك الخمس نكيات كفسحت المجاؿ لظيكر نكيات جديدة مثؿ " 

 ("السع"ذكؽ معدني، ذكؽ الذع )باإلضافة إلى النكيات ىناؾ صفات أخرل ترتبط بالذكؽ 
 . إضافة إلى إدخاؿ السيركرة الحسية الممسية كالشمية

 
 

                                                           
1
 http://www.envidali.org/repertoire/acteur/les-sens-du-gout consulté le 12/03/2013 à 22:48 

http://www.envidali.org/repertoire/acteur/les-sens-du-gout%20consult�%20le%2012/03/2013
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:   عن المنتجات المبتكرة في مجال التسويق الذوقيلةبعض األمث-4
 بذكؽ حامض L،oréal الذم أطمقتو ماركة(Gloss Glam Shine Sorbel)مممع الشفاه - 

. حمك– 
 Nature and découvertsالشام الذم تعرضو محالت  - 

 حاسة السمع  :الفرع الخامس
 1:تستخدـ حاسة السمع جياز يتمثؿ في

:   الجياز السمعي-1
    L’oreil   :األذن 1-1- 

   . كداخمية، متكسطة، تنقسـ إلى أذف خارجية
:       األذف الخارجية تشمؿ

 ؛Le Paillonالصيكاف  - 
  ؛ Le conduit auditifالقناة السمعية – 
 .Le tympanطبمة األذف - 

يحفز التقاط األصكات كالذبذبات التي تيدؼ إلى تضخيـ اإلشارة  (الجزء المرئي)إف الصيكاف 
 الذم Le tympanكاإلرساؿ، يمييا المجرل السمعي أك القناة السمعية الذم يكلد المكجات حتى تحرؾ 

 .يتكاجد عمى طرؼ القناة السمعية
.  األذف المتكسطة ىي تجكيؼ يتككف مف عدة عظاـ تسمح بتعظيـ الذبذبات اليكائية-
 التي يتكاجد بشكؿ حمزكني كتحتكم عمى عدة La cochlée)األذف الداخمية تشمؿ القكقعة -

 (.les cellules ciliée ،الخاليا األىدبية)مستقبالت سمعية 
  l’audition binaurale :األذنين بكمتا السمع -1-2

الذم  (الداخمية، المتكسطة كالخارجية)إنيا االختالؼ في الشدة أك التكقيت المكجكد بيف اآلذاف 
 .(األعمى كاألسفؿ)كعمكديا  (عمى اليميف كاليسار)أفقيا : يسمح بتمركز مصادر األصكات في الفضاء

 
 

                                                           
1
 www.corps.dufouraubin.com/sens/sens.htm consulté le 15/03/2013 à 10:32 

http://www.corps.dufouraubin.com/sens/sens.htm%20consult�%20le%2015/03/2013
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 :المحفزات الصوتية-2
  les ondes :الموجات -2-1

التي تتكاجد في  (perturbation)إف المكجات الصكتية ىي عبارة عف ذبذبات، إزعاج 
  .إلخ...الكسط المحيط، اليكاء، الماء

إف الذبذبات ىي عبارة عف تنكع في الضغط، مناطؽ كثيفة مف اليكاء التي تختمؼ بالنسبة 
. لمتكزع في الضغط اليكائي

 (visualisation) ز الرؤيةإذا ربطنا بيف ميكركجكف يمتقط التغيرات في الضغط كجيا
عدد دكرات )عندىا يمكف لنا أف نقدـ الطيؼ الصكتي، الذم يتميز بكثافة بالنسبة لكؿ تكاتر 

. (الضغط في كؿ ثانية
.  بتكاتر كاحد(spectre)يمثؿ طيؼ  (pur)إف الصكت الخاـ الصافي 

 .إف الصكت الطبيعي أك المعقد يمثؿ طيؼ خاص مميز لعدة تكاترات ذات كثافة متنكعة
 20مف ): إف األصكات الخاـ المسمكعة مف طرؼ اإلنساف ىي عبارة عف تكاترات تقدر ب

 .( ىرتز20000ىرتز إلى 
 التنكع (amplitude) تتكافؽ مع سعة (decibels)الديسيبؿ :إف الكثافة الصكتية المقدرة ب
. في الضغط مقارنة بالضغط الجكم

 20 يقدر ب (chuchotement)إف المستكل المختص بالسمع فيما يخص اليمسات 
.  ديسبؿ60:ديسيبؿ مف إجمالي حكار يقدر ب

.  ديسبؿ120إف عتبة األلـ تقدر تقريبا ب 
   Les choses:األشياء-2-2

:  تتمثؿ فينميز بيف نكعيف مف األصكات التي يدركيا الفرد
المكسيقى، الكالـ الصادر عف شخص آخر، : المصادر الصكتية المستقمة عف الفرد-

 .إلخ...محرؾ طائرة
األصكات المصدرة مف الفرد نفسو أك الناتجة ، نتكمـ ىنا عف األصكات الصادرة عف المحيط

. إلخ...صكت الفرد نفسو، الصكت الصادر مف السيارة التي يقكدىا صكت ىاتفو: عف أفعالو
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  les conditions d’écoute: ظروف االستماع-2-3
. في حالة دراسة األصكات المحيطة، يمكف لنا تسجيميا لبثيا كتحميميا الحقا

عمى شكؿ أفراد  (mannequins)ىناؾ أجيزة تحصيؿ يمكف أف تستعمؿ عارضيف 
. (المكجكدة عمى اليميف كاليسار)مجيزيف بميكركفكنات مزركعة داخؿ القنكات السمعية 

إف العرض أك البث الالحؽ لألصكات يمكف أف يتـ باستعماؿ مكبرات صكت تكضع في 
قاعة كتسمح بمعرفة آراء عدة أشخاص كما اف البث باستعماؿ أجيزة كسماعات فردية يككف مفيدا 

. جدا في حالة التقييـ الحسي
كفي حالة دراسة أصكات صادرة بالتفاعؿ مع الفرد، فنحف نبحث عف تكحيد كيفية إنتاجيا 
مثال الصكت الصادر عف غمؽ عمبة يككف نفسو مف فرد إلى آخر إذا حددنا ليـ كيفية كضع 

العمبة، كيفية اإلمساؾ بيا ككيفية إغالقيا، كفي كؿ الحاالت فإنو يجب التحكـ بالمحيط الصكتي 
لقاعة االختيار 

 :الخصائص الصوتية -2
 1:تتمثؿ الخصائص الصكتية فيمايمي

    L'intensité ou la netteté :الشدة أو الحدة-3-1
. ضعيؼ أك قكم :إف الشدة المدركة نصؼ حجـ الصكت

إف الشدة الصكت تمتقي مع سعة المكجة الصكتية، كما يتـ االىتماـ بمستكل الصكت 
. المدرؾ كالذم يككف عمى صمة مع مجمكعة أخرل مف األصكات

  la trantem: الطول أو العمو-3-2
  (grave)نقصد بطكؿ صكت ما إذا كاف حادا أك قكيا 

إف األصكات القكية تمثؿ المكجات منخفضة التكاتر إف األصكات القكية تمثؿ المكجات 
أما األصكات الحادة فيي تمثؿ المكجات قكية أك عالية  ( ىرتز400أقؿ مف )منخفضة التكاتر 

. ( ىرتز1600أكبر مف )التكاتر 
  le timbre: الطابع-3-3

 .إلخ...أصـ،دكم،ذكصدل، سريع، منتظـ: إف الطابع يصؼ نكع الصكت كجكدتو مثال
                                                           
1
 http://www.silvent.fr/www/live/standarddouble.aspx?TreeID=91 . consulté le 15/03/2013 à 09 :21 

http://www.silvent.fr/www/live/standarddouble.aspx?TreeID=91
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كأحيانا نختار كممات تتعمؽ بحكاس أخرل لنصؼ األصكات فقد تتكمـ عف صكت فاتح، 
إلخ ...صكت لماع

. كما نشير أنو يتـ تقييـ صكتية المكاد بصكرة عممية في إطار الدراسات الممسية الحسية
 :التعرف عمى األشياء-3-4

صكت : أحيانا كلمتعرؼ عمى األصكات نستعمؿ أدكات كأشياء أخرل كمرجع مثال
إلخ ...الساكسفكف، محرؾ يعمؿ بالكقكد كمحرؾ بنزيف

إف المقاربة الحسية الكصفية كالمقاربة اإلدراكية لمتعرؼ تمتقياف لمحصكؿ عمى كصؼ دقيؽ 
 المتعمقة SNCFكمفصؿ فعاؿ كعممي لمخصائص الصكتية المدركة، كمثاؿ ذلؾ الدراسة حكؿ 

باألصكات المكجكدة في قاعة االنتظار، إذ يتـ تقسيـ مصادر األصكات إلى أقطاب كفئات 
مختمفة، األصكات الصادرة مف المحطة، األصكات الصادرة عف الحكار، األصكات المرتبطة 

إلخ ...بأنشطة األفراد
 :بعض األمثمة عن المنتجات المبتكرة في مجال التسويق السمعي-4
 كالتي تصدر أصكات كصكت مكاء Gaz de Franceالمسخنات التي أنتجتيا مؤسسة -
 ؛القطط

 ؛ بنظاـ الفتح الناعـ الصامتElectroluxغساالت المالبس -
.  عند فتحياCoca-Colaالصكت الخاص الذم تصدره زجاجة -

مفاىيم عامة حول سموك المستيمك : المبحث الثاني
إف رضا المستيمؾ ىك اليدؼ األساسي التي تسعى المؤسسة الكصكؿ إليو مف أجؿ البقاء 

. كاالستمرار، ليذا تعمؿ المؤسسة عمى دراستو كفيمو دراسة مكضكعية كدقيقة
ماىية سموك المستيمك : المطمب األول

 .لفيـ سمكؾ المستيمؾ البد مف اإللماـ بجميع المعمكمات المتعمقة بيذا السمكؾ
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مفيوم عام لمسموك  : الفرع األول
عبارة "  أف السمكؾ اإلنساني بمفيكمو البسيط ىك Dziegieloski كWadrskiيرل كؿ مف 

يات مقصكدة اعف األنشطة كالتفاعالت التي يقـك بيا الفرد لتحقيؽ غايات معينة، فتككف ىذه الغ
 1".كمخططة كبعضيا بسيط كغير شعكرم

مجمكعة مف التصرفات اليادفة التي تصدر عف الفرد، سكاء " كما يعرؼ السمكؾ عمى أنو 
 2".كانت مدركة أك غير مدركة

السمكؾ اليادؼ : مف خالؿ التعريفيف السابقيف يتضح لنا أف ىناؾ نكعيف مف السمكؾ
. كالسمكؾ العشكائي

كما أف السمكؾ يأخذ شكميف، سمكؾ مستتر مثؿ التفكير كالتأمؿ، كسمكؾ ظاىر حسي 
. كمممكس مثؿ تناكؿ الطعاـ

فالسمكؾ ىك مجمكعة مف المعامالت التي يقـك بيا الفرد قصد تمبية رغبة معينة، ناتجة مف 
.  كعيو أك مف الألك عي

مفيوم المستيمك  : الفرع الثاني
يعرؼ المستيمؾ بأنو الشخص العادم أك االعتبارم الذم يقكـ بشراء السمع كالخدمات مف 

 3لغيره بطريقة رشيدة في الشراء كاالستيالؾ السكؽ الستيالكو الشخصي أك
بصفة عامة يقـك المستيمؾ بعممية الشراء الرشيدة إلشباع حاجاتو كمتطمباتو كالتي تشبع مف 

.  خالؿ حصكلو عمى السمع كالخدمات مف السكؽ عف طريؽ عمميات مختمفة
 .األفراد كالمنظمات:يستخدـ لفظ المستيمؾ لمتمييز عادة بيف نكعيف أساسييف مف المستيمكيف

 
 
 

                                                           
، الطبعة األكلى، مجد المؤسسة الجامعية السموك اإلنساني والبيئة بين النظرية والتطبيق: حسيف حسف سميماف 1

 47، ص2005لمدراسات كالنشر كالتكزيع، لبناف،
 17 ص، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع، مصر، محاضرات في السموك التنظيمي:  عبد السالـ أبكقحؼ2
، الطبعة األك لى، دار كمكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع، (مدخل لإلعالن)سموك المستيمككاسر المنصكر،  3

 96،ص 2006عماف،
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:  المستيمك الفردي النيائي األفراد .1
الشخص الذم يقكـ بشراء السمع كالخدمات مف السكؽ بيدؼ " يعرؽ المستيمؾ النيائي بأنو 

أك االستيالؾ العائمي، كالشخص الذم يشترم  (...شراء مالبس، الطعاـ،)إشباع حاجاتيـ مباشرة 
"  مكاد غذائية لعائمتو أك سيارة أك أدكات منزلية الستخدامو الشخصي

المستيمؾ ىك الشخص الذم يقكـ بشراء السمع كالخدمات لالستعماؿ : " كما يعرؼ أيضا
 العائمي أك تستيمؾ مف طرؼ فرد كاحد مف العائمة كلالستيالؾالشخصي أك االستيالؾ الشخصي 

 1"أك تقديميا كيدية لصديؽ 
 : المنظمات أو المستيمكين الصناعيين .2

الذيف يشتركف السمع تامة  (المؤسسات)يعرؼ المستيمؾ النيائي بأنو الشخص أك األشخاص 
الصنع أك نصؼ مصنعة كالمكاد الخاـ بيدؼ استخداميا في عممية اإلنتاج كالحصكؿ عمى سمع جديدة 

أك مف أجؿ إعادة استخداميا في نشاطات كفعاليات إنتاجية أخرل أك مف أجؿ إعادة بيعيا لتحقيؽ 
 2األرباح لبعض المشتريف الصناعييف المتخصصيف في إعادة بيعيا

مفيوم سموك المستيمك  : الفرع الثالث
يعرؼ سمكؾ المستيمؾ عمى أنو جميع األفعاؿ كالتصرفات المباشرة كغير المباشرة التي 
يأتييا كيقكـ بيا األفراد في سبيؿ الحصكؿ عمى سمعة أك خدمة معينة مف مكاف معيف أك كقت 

 3محدد
يعرؼ أيضا بأنو ذلؾ التصرؼ الذم يبرزه المستيمؾ في البحث عف شراء أك استخداـ السمع 

أك الخدمات أك األفكار أك الخبرات التي يتكقع بأنيا ستشبع رغباتو كحاجاتو حسب اإلمكانيات 
 4الشرائية المتاحة

إف سمكؾ المستيمؾ ىك أحد أنكاع السمكؾ اإلنساني، كبالتالي فإنو يتأثر بمؤثرات متعددة 
فإف المؤثر الكاحد يؤدم إلى أنكاع متباينة مف السمكؾ، كقد تؤدم المؤثرات المتباينة إلى سمكؾ 

                                                           
 16، ص 2010، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر سموك المستيمك عوامل التأثير البيئيةعنابي بف عيسى، . د 1
 97كاسر نصر المنصكر، مرجع سبؽ ذكره، ص.د 2

 24، صv199، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، جامعة الزيتكنة األردنية،سموك المستيمك د محمد صالح المؤدف، 3
 13، ص2004، األردف، دار كائؿ لمنشر، سموك المستيمك مدخل استراتيجي محمد ابراىيـ عبيدات، 4
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كاحد كلذلؾ فإف نقطة البدء لفيـ سمكؾ المستيمؾ ىك في تحديد مؤثرات االستجابة المتحققة لديو، 
:  كىك ما يكضحو الشكؿ اآلتي (المنبو)كالتي يكضحيا نمكذج االستجابة لممثير 

 (1-1)شكل رقم 
 نموذج لسموك المستيمك

 

 
تامر البكرم، التسكيؽ أسس كمفاىيـ معاصرة، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف : المصدر

 .79 ص ،2006
نشاط األفراد أثناء االختيار كالشراء لمسمع كالخدمات مف أجؿ إشباع رغبات " كما يعرؼ كذلؾ
 1 .كشد حاجات مطمكبة
 نشأة وتطور عمم سموك المستيمك وأسباب زيادة االىتمام بدراستو: المطمب الثاني

 :لقد تـ التطرؽ في ىذا المطمب إلى
نشأة وتطور عمم سموك المستيمك : الفرع األول

 عمما جديدا نسبيا لـ تكف لو جذكر أك أصكؿ تاريخية فقد ظير 2تعتبر دراسة سمكؾ المستيمؾ
ألكؿ مرة بعد الحرب العالمية الثانية في الكاليات المتحدة األمريكية مما أدل بالباحثيف عمى االعتماد 

                                                           
  3، ص2006، ، دار زمر لمنشر كالطباعة، عماف(مدخل متكامل)سموك المستيمكحمد الغدير كرشاد الساعد، ـ 1
 ،ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزء الثاني،"عوامل التأثير النفسية" المستيمك سموك ، عنابي بف عيسى2

 13،ص2003الجزائر،

مثيرات 
تسويقية 

مثيرات غير 
تسويقية 

المنتج 
السعر 
التكزيع 
التركيج 

اقتصادية 
تكنكلكجية 
سياسية 
ثقافية 

خصائص 
المشتري 

عمميات  قرار 
المشتري 

الثقافية 
االجتماعية 
الشخصية 
السمككية 

تحديد المشكمة 
المعمكمات 

التقييـ القرار 
سمكؾ الشراء 

قرارات المشتري 

اختيار المنتج 
اختيار العالمة 
اختيار البائع 
تكقيت الشراء 
كيفية الشراء 
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عمى اإلطار النظرم كمرجع يساعدىـ في فيـ التصرفات كاألفعاؿ التي تصدر عف المستيمؾ في كؿ 
مرحمة مف مراحؿ عممية اتخاذ القرار الشرائي، كذلؾ في التعرؼ عمى كؿ العكامؿ النفسية، الشخصية 

كالبنية المؤثرة في سمكؾ المستيمؾ كتدفعو إلى التصرؼ بطريقة معينة كقد مثمت المفاىيـ العممية 
المرجع األساسي لدراسة ...المأخكذة مف بعض العمـك مثؿ عمـ النفس،عمـ االجتماع، عمـ االقتصاد

نما يتطمب مف رجاؿ  سمكؾ المستيمؾ، إال أنيا ال تكفي كحدىا لتفسير كتحميؿ الظكاىر السمككية، كا 
.  التسكيؽ االعتماد كذلؾ عمى خبراتيـ كأحكاميـ الخاصة

فقد أصبحت ىذه مياـ رجاؿ التسكيؽ فيـ كحصر المفاىيـ كالنظريات التي ليا عالقة بسمكؾ 
المستيمؾ كربطيا ببعضيا البعض بيدؼ الكصكؿ إلى تصميـ نمكذج عممي خاص بمعالجة كؿ 

. مشكؿ تسكيقي عمى إحدل
كقد شيد البحث العممي في ىذا المجاؿ في ذلؾ الكقت ظيكر الكتاب األكؿ في سمكؾ المستيمؾ 

نظرية " كجاء بعد ذلؾ كتاب بعنكاف  Engel  كkollat and Blackweel  مف تأليؼ1968سنة 
  .Howard and Sheth مف تأليؼ 1969في سنة " سمكؾ المشترم 

. الغدير، د. د: كمف ثـ بدأ بعض الباحثيف العرب في السنكات األخيرة االىتماـ بيذا المجاؿ مثؿ
.  1999سنة  (مدخؿ متكامؿ)سمكؾ المستيمؾ " رشاد الساعد بكتاب تحت عنكاف 

 أسباب تطور وزيادة االىتمام بدراسة سموك المستيمك : الفرع الثاني 
ىناؾ عدة أسباب ساىمت بشكؿ مباشر أك غير مباشر في تطكر االىتماـ بسمكؾ المستيمؾ 

 1:كأبرزىا ما يمي
 :قصر دورة حياة المنتج -1

 أم تقديـ متكجات إما معدلة أك جديدة ،نكعيةاؿ لقد أدل التقدـ التكنكلكجي إلى زيادة االبتكار ب
تجات الناجحة فعال ىي التي ف أف الـ،ر أف المالحظمكميا كالتي يتـ طرحيا في األسكاؽ المستيدفة، غ

مكانياتيـ  تعتمد عمى نتائج دراسات دقيقة كالمكافقة عمى حاجات كأذكاؽ المستيمكيف المتجددة كا 
 .الشرائية

  :االىتمامات البيئية -2

                                                           
 25 محمد ابراىيـ عبيدات،مرجع سبؽ ذكره، ص1
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لقد دفع االىتماـ العالي المتزايد بقضايا البيئة كتمكثيا كمصادر النقص المتزايد في الطاقة 
كالمكاد الخاـ بالمنتجيف كالمسكقيف كصانعي القرار إلدراؾ بعض اآلثار السمبية إلنتاج بعض السمع 

 . كطرؽ تكزيعيا عمى بيئة اإلنساف الداخمية كالخارجية
كفي الكاقع لقد كشفت أبحاث المستيمؾ العديد مف التجاكزات كالممارسات المضرة بحياتو،ككؿ 

ييمو في حياتو الحالية  ىذا أدل إلى تزايد االىتماـ بإجراء دراسات حكؿ المستيمؾ كسمككو كما
 .كالمستقبمية

  :االىتمام المتزايد بحركات حماية المستيمك  -3
أدل إلى كجكد حاجة ممحة – كخاصة الغربي – حركات حماية المستيمكيف في العالـ  إف نمك

لفيـ كيؼ يتخذ المستيمكيف قراراتيـ الشرائية، باإلضافة إلى تحديد كافة العكامؿ التي تأثر في قراراتيـ 
الشرائية كاالستيالكية مف الماركات السمعية أك الخدمية تمؾ إضافة إلى ما فرضو التطبيؽ المتزايد 

لمتكجيو االجتماعي لمتسكيؽ عمى الممارسيف كاألكاديمييف التسكيقييف مف أتباع المنيجية العممية في 
تنفيذ دراسات سمكؾ المستيمؾ كذلؾ بيدؼ إنتاج كتقدـ ماركات سمعية كخدمية بالكميات كالنكعيات 

 . كاألسعار المناسبة
  :االىتمامات الحكومية المركزية- 4

ىي مف أحد األمكر التي أدت إلى تطكر حقؿ المستيمؾ إضافة إلى االىتمامات التي أبدتيا 
. بعض األجيزة المركزية كخاصة الكزارات األكثر اىتماما بمصالح المستيمكيف

: تزايد عدد الخدمات وتنوعيا-5
 حيث أصبح ، ىذا التزايد أدل إلى تحكؿ معظـ دكؿ العالـ خاصة النامية إلى اقتصاد السكؽ

مف الكاضح أف مدل مقدمي الخدمات كالسمع الكثير مف المشاكؿ كاألمكر التي يجب التعامؿ معيا 
بمكضكعية كذلؾ مف خالؿ إجراء دراسات دقيقة إلمكانيات الشراء مف المستيمكيف في األسكاؽ 

يقتضي تكافر معمكمة شبو مؤكدة مف  (غير قابمة لمتخزيف) ذلؾ ككنيا غير مممكسة ،المستيدفة
 . المدركات الحسية لممستيمكيف المستيدفيف كاتجاىاتيـ كأذكاقيـ

 
 

  :أىمية التسويق لممؤسسات غير اليادفة لمربح- 6
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أدل تشابؾ كتأثير العكامؿ البيئية عمى أنشطة المؤسسات غير اليادفة لمربح إلى االىتماـ 
الجدم بتطبيؽ مفاىيـ التسكيؽ الحديث، ذلؾ أف المؤسسات غير اليادفة لمربح كاجيت كمازالت تكاجو 

كمنذ سنكات عديدة العديد مف المشاكؿ حيث تراكمت مدركات حسية سمبية لدل المستيمكيف حكؿ 
ضعؼ مستكل الخدمات مما أدل إلى تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث مف قبؿ بعض ىذه المؤسسات 
 . غير اليادفة لمربح، كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى حاجات كأذكاؽ المستيمكيف في األسكاؽ المستيدفة

  :الحاجة المتزايدة لدخول األسواق الخارجية -7
أصبحت أغمبية الشركات الكبيرة كالمتكسطة تدرؾ أىمية الدخكؿ إلى األسكاؽ األجنبية، كذلؾ 

مف خالؿ تصدير الفائض مف إنتاجيا أك استخداـ األسكاؽ األجنبية، أما عف عدـ تحقيؽ اليدؼ 
المشار إليو سابقا فكاف مف أىـ أسبابو عدـ كجكد بيانات كافية كدقيقة عف األسكاؽ المستيدفة، األمر 
الذم يحتـ عمى إدارات المؤسسة المعينة المبادرة إلى إجراء ذلؾ الحجـ كالنكع مف الدراسات اليادفة 
إلى تحديد أكلكيات كعادات االستيالؾ في األسكاؽ الخارجية المستيدفة، باإلضافة إلى تحديد تأثير 

كافة العكامؿ البيئية في السكؽ العالمية المستيدفة عمى قرارات المستيمكيف كتفضيالتيـ كعمى نكعية أك 
  .مضمكف عناصر المزيج التسكيقي اإلستراتيجية الكاجب إتباعيا مف فبؿ الشركة المعنية بالتصدير

  :تقدم األساليب اإلحصائية والحاسوبية -8
. ما أدل إلى تسييؿ تحميؿ كافة البيانات المنشكرة كاألكلكية المرتبطة بسمكؾ المستيمؾ

 :انييار الفكر الشيوعي في اإلتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية- 9
 ىذا ما أدل إلى مبادرة الشركات الصناعية كالتسكيقية العمالقة في العالـ إلى إجراء دراسات 

معمقة لمعكامؿ الديمكغرافية كالنفسية لممستيمكيف المستيدفيف في تمؾ الدكؿ التي تحاكؿ تطبيؽ اقتصاد 
 .السكؽ كتحرير األسعار

الشيء الذم يمثؿ فرصة ذىبية لرجاؿ التسكيؽ مف أكاديمييف كممارسيف لتطبيؽ مفاىيـ التكجو 
الحديث لمتسكيؽ في األجميف القصير كالمتكسط في تمؾ الدكؿ التي اتجيت إلى تبني مفيـك المنافسة 

 . الحرة في مبادراتيا المختمفة
 
    

أىمية دراسة سموك المستيمك : المطمب الثالث
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 1العاـ كالخاص:سنتعرض في ىذا المطمب إلى أىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ عمى صعيديف
أىمية دراسة سموك المستيمك شكل عام : الفرع األول

تمثؿ دراسة المستيمؾ البداية لدراسة بحكث التسكيؽ، فمع تمثؿ دراسة سمكؾ المستيمؾ الفرد 
تمتد األبحاث كالنتائج لتناكؿ األسرة ككحدة االستيالؾ األساسية، ثـ تعميـ األبحاث كالنتائج لتناكؿ 
. المشركعات كالمنظمات الصناعية كالتجارية، كبعدىا تصبح النتائج عامة لتمتد إلى المجتمع بكاممو

: كيمكف مالحظة أىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ تسكيقيا مف خالؿ مايمي
:  عمى صعيد المستيمك الفرد-ا

تفيد دراسات سمكؾ المستيمؾ الفرد مف خالؿ إمداده بكافة المعمكمات التي تشكؿ ذخيرة أساسية 
تساعده في اتخاذ قرارات الشراء الناجحة التي تشبع حاجاتو كتتكافؽ مع إمكاناتو الشرائية كميكلو 

كأذكاقو، يضاؼ إلى ذلؾ أف نتائج دراسة سمكؾ المستيمؾ تساعد الفرد في تحديد احتياجاتو كرغباتو 
 (األسرة كالمجتمع)كحسب األكلكيات التي تحددىا مكارده المالية مف جية كالظركؼ البيئية المحيطة بو 

. مف جية أخرل
 : عمى صعيد األسرة كوحدة استيالك- ب

نسبية في األسرة كالكالديف، كعمييـ تقع 2يتخذ قرار الشراء في األسرة أشخاص أصحاب أىمية 
مسؤكلية القرار المناسب كالذم يستفيد منو معظـ أفراد األسرة، كعمى ىؤالء المعنييف باتخاذ القرارات أف 

يستفيدكا مف نتائج دراسة سمكؾ المستيمؾ كذلؾ بإجراء التحميالت الالزمة لنقاط القكة كالضعؼ في 
البدائؿ المتاحة مف كؿ سمعة كاختيار البديؿ الذم يحقؽ أقصى إشباع ممكف لألسرة، كما أف دراسة 

. بياف بمكاعيد التسكيؽ األفضؿ مف الناحيتيف المالية كالنفسية سمكؾ المستيمؾ تقدـ األسرة
 :عمى صعيد المنظمات التجارية- ج

تتبنى المؤسسات كالمنظمات الصناعية الكبيرة نتائج دراسة سمكؾ المستيمؾ كخاصة ذلؾ الذم 
يقـك بيا ذاتيا كتستفيد مف نتائجيا في تخطيطيا ما يجب إنتاجو كما كنكعا كبما يرضي كيشبع حاجات 

المستيمكيف الحالييف كالمتعمميف ككفؽ إمكاناتيـ كأذكاقيـ كدكافعيـ، كما أف مثؿ ىذه النتائج لدراسة 

                                                           
 64،67كاسر نصر المنصكر، مرجع سبؽ ذكره، ص،ص .  د1
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سمكؾ المستيمؾ تساعدىـ في اختيار عناصر المزيج التسكيقي السمعي أك الخدمي األكثر مالئمة مف 
لى إمكانية اكتشاؼ أية فرصة تسكيقية متاحة . جية كا 

يمكف استخالصيا بنجاح مف جية أخرل، فالدراسات األكلكية لسمكؾ المستيمؾ تنفيذ 
المنظمات كالمؤسسات التجارية كالصناعية في تجسيد أكلكيات النفاؽ كتكزيع المكارد المالية المتاحة 
لدل تمؾ المشركعات اإلنتاجية كالتسكيقية بما يضمف ليـ األرباح الكافية التي تمكنيـ مف استمرارية 

. أعماليـ العمؿ كالقياـ بالتكسعات المطمكبة لنمك
 (1-2 )رقم الشكل

 يوضح أىمية دراسة سموك المستيمك لممؤسسات التسويقية
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 65ص".مدخؿ اإلعالف"الدكتكر ناصر، سمكؾ المستيمؾ : المصدر
أىمية دراسة سموك المستيمك بشكل خاص :الفرع الثاني

إف دراسات سمكؾ المستيمؾ تزكر رجاؿ التسكيؽ في المؤسسات التسكيقية الحديثة بالعديد مف 
: األبعاد اإلستراتجية لبناء االستراتجيات التسكيقية العامة لمؤسسات كأىـ ىذه األبعاد ىي

تحديد كتعريؼ السكؽ الكمية لمفئة السمعية أك الخدمية في بمد ما، عمى أساس العادات كالثقافة  - أ
االستيالكية المتمثمة في سمكؾ المستيمكيف العاـ،عمى سبيؿ المثاؿ يمكف تعريؼ السكؽ الكمية 

 المستيمؾ

 

 دراسة سمكؾ المستيمؾ  

 التنبؤ بالسمكؾ  تفسير السمكؾ
 برامج التسكيؽ

أىداؼ 
المؤسسات 
 التسكيقية
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لممالبس بأنو كؿ األفراد أك األشخاص الذيف يمبسكف مالبس بأنو كؿ األفراد أك األشخاص الذيف 
 كعاداتيـ كسمككيـ االستيالكي في إشباع ،(القاىرة)يمبسكف كمف كؿ الفئات كاألجناس في مدينة معينة 

 .حاجاتيـ في المباس
تحديد أجزاء السكؽ الكمية كذلؾ بتجزئة السكؽ باستخداـ أسمكب أك أساليب تجزئة السكؽ - ب

المعركفة كذلؾ بيدؼ تحديد خصائص كمكاصفات المستيمكيف في كؿ سكؽ فرعية لكي يتـ مع 
 .فئات المستيمكيف حسب عناصر سمككية محددة

التعرؼ عمى أذكاؽ المستيمكيف في كؿ سكؽ فرعية كمف تـ تحديد الميزة أك المزايا التنافسية -ج
الكاجب إتباعيا في الماركة مف السمعة أك الخدمة انسجاما مع تنامي األذكاؽ المقترنة بسمكؾ 

. استيالكي جديد
، كالذم يجب أف ((Business Domainتقـك المؤسسات التسكيقية بتحديد نطاؽ عمميا - د

يككف مكجيا حسب األذكاؽ التي يتـ تحديدىا لممستيمكيف في كؿ أك بعض األسكاؽ التي تـ 
إنتاج ما يمكف - تقسيميا كاختيار ما يمكف خدمتو بفاعمية كحسب المفيـك الحديث لمتسكيؽ

األمر الذم ال يمكف تحقيقو في - بيع ما تـ إنتاجو-كليس عمى أساس التكجو البيعي - تسكيقو
. سكؽ المنافسة الشديدة كفي سكؽ تتغير فييا أذكاؽ المستيمكيف كعاداتيـ بسرعة

التقييـ المكقفي لمجمؿ الخصائص الديمكغرافية كالنفسية لممستيمكيف المستيدفيف مف جية - ق
كنتائج أنشطة كمكارد المؤسسات السمعية كالخدمية مف جية أخرل، كذلؾ لتصدير نقاط القكة كالضعؼ 

كمف ثـ الفرص المتاحة كالتحديات اإلستراتيجية التي تكاجييا المؤسسات في تعامميا مع مختمؼ 
عكامؿ البيئية التسكيقية المحيطة، كبيذا تستطيع المؤسسات التسكيقية صياغة سياسات كاستراتيجيات 

. تسكيقية فعالة
كضع األىداؼ الممكنة التنفيذ، كساعد التحميؿ المكقفي الشامؿ لمختمؼ أطراؼ العمية - ك

اإلنتاجية كالتسكيقية االستيالكية إدارة تمؾ المؤسسات بكضع األىداؼ الممكنة التنفيذ كعمى ضكء 
. اإلمكانات المتاحة كاألكلكيات المقررة كحسب رغبات كأذكاؽ المستيمكيف المستيدفيف

بناء برنامج إحاللي لمماركة مف السمعة كذلؾ بتحديد الميزة أك الميزات التنافسية الكاجب - ز
يصاليا لممستيمكيف المستيدفيف المحتمميف كتطكر أذكاقيـ كاتجاىات سمككيـ االستيالكي . إيجادىا كا 
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الترتيب إلعداد استراتيجيات عناصر المزيج التسكيقي لسمعة أك خدمة ما يشكؿ إستراتيجية - ح
. متكاممة تتصؼ كتتكامؿ مع االستراتيجيات العامة لممؤسسة كالبدء بتنفيذ اإلستراتيجية بمختمؼ فركعيا

تساعد المؤسسات المعاصرة في قياس األداء التسكيقي لإلستراتيجية التسكيقية كمدل تأثير - م
.   ذلؾ عمى األداء العاـ لإلستراتيجية الكمية

 المؤثرة فيو عممية اتخاذ قرار االستيالك الشرائي والعوامل: المبحث الثالث 
إف ما ييدؼ إليو عمـ سمكؾ المستيمؾ ىك العمؿ عمى تكضيح الكيفية التي تتـ فييا عممية اتخاذ 

قرار الشراء مف جانب المستيمؾ كفيميا، ألف الفيـ يساعد في بناء قرارات التسكيؽ، كسنقدـ في ىذا 
. المبحث مف االستنتاجات المنطقية عف سمكؾ المستيمؾ عند اتخاذ قرار الشراء

قرار االستيالك الشرائي  : المطمب األول
إف سمكؾ المستيمؾ يمكف أف يحمؿ كيدرس مف خالؿ دراسة كفيـ عممية قياـ المستيمؾ باتخاذه 

. رقرار شرائي، حيث أف ىتو العممية تبدأ قبؿ القرار ذاتو كتنتيي بعد التقييـ كليس بعد اتخاذ القرا
تعريف قرار االستيالك الشرائي : الفرع األول

ذلؾ التصرؼ أك العممية التي يقـك بيا المستيمؾ مف " كيعرؼ قرار االستيالؾ الشرائي عمى أنو 
أجؿ اقتناء سمعة أك خدمة بصفة مباشرة، أم بعد القياـ بدفع ثمنيا لمبائع إلشباع حاجة أك خدمة معينة 
بصفة مباشرة، أم بعد القياـ بدفع ثمنيا لمبائع إلشباع حاجة أك رغبة، كتمر ىذه العممية بعدة مراحؿ 

 .1"مف أكؿ ظيكر الحاجة حتى تحقيقيا
العممية التي يمر بيا المستيمؾ في كؿ مرة يقـك فييا بشراء " كما يمكف تعريفو عمى أنو تمؾ

سمعة كالحصكؿ عمى الخدمة، مع األخذ بعيف االعتبار فيما إذا كاف الشراء ىك لممرة األكلى أـ أنو 
 2"شراء متكرر

في معظـ الحاالت تمر العممية الشرائية بالخطكات أك المراحؿ نفسيا إال أف مدة اتخاذ القرار 
تككف في العادة أطكؿ في حالة المنتجات الغالية الثمف، بإضافة إلى عدـ تكفر المعمكمات عف بعض 

                                                           
1

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، دور تصميم الغالف في تأثير عمى سموك المستيمك الشرائيكة محمد،اعط 
 166، ص2009-2008تخصص تسكيؽ، جامعة المسيمة،

، الرياض، 3، الطبعة سموك المستيمك، دراسة تحميمية لمقرارات الشرائية لألسرة السعوديةمحمد خالد الجريسي،  2
 100، ص 2007
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جكانب العممية الشرائية قد يؤدم بالمستيمؾ إلى تأجيؿ اتخاذ قرار الشراء لكقت الحؽ حيف تتكفر لو 
. المعمكمات تمؾ

 1أنواع القرارت الشرائية:الفرع الثاني
: تجاه منتكج معيف عف آخر، بناءا عمى العديد مف العكامؿ، نذكر منيا يختمؼ سمكؾ المستيمؾ

تعقد المكقؼ الشرائي ككذلؾ المنتجيف في ىذا القرار، كمف ىنا نستطيع التمييز بيف أنكاع قرارات 
: الشراء كفقا لمعياريف

: عمى أساس تعقد الموقف الشرائي -1
:  مف خالؿ ىذا األساس يمكف أف نميز القرارات اآلتية  

 :قرار الشراء الروتيني -1-1
يمثؿ أقؿ المكاقؼ الشرائية تعقيدا كيحدث في حالة ككف المستيمؾ عمى معرفة جيدة بنكع  

السمعة كخصائصيا معتمدا عمى خبرتو السابقة كعادة ما يحدث ىذا النمط مف السمكؾ الشرائي 
في حالة الشراء الخاصة بالسمع كالخدمات األقؿ تكمفة مف حيث الماؿ، الكقت، الجيد، كيتـ 

. شرائيا بصفة متكررة
 :قرار الشراء متوسط التعقيد -1-2

قد يككف المستيمؾ متألؼ مع المنتكج ألنو قاـ بشرائو مرات عديدة غير أنو معتاد مع كؿ 
البدائؿ المتاحة لذلؾ يحتاج إلى التفكير كلكبصكرة محدكدة ألنو عمى عمـ بالمنتكج كبحاجة إلى 

. بعض المعمكمات عف المنتجات المنافسة
 :قرار الشراء بالغ التعقيد -1-3

كالسيارة أك المنزؿ يبدؿ المستيمؾ مجيكدا ككقت طكيال في كؿ مرحمة  في بعض أنكاع السمع
دراسة مشكمة، استخداـ عدد كبير مف المعايير لمتقييـ البحث عف المعمكمات قبؿ اتخاذ )

 .(القرار
فيك يسعى إلى الحصكؿ عمى كافة المعمكمات التي تفيده في اتخاذ القرار بشكؿ صائب، 

. معتمدا خاصة عمى الدكافع الرشيدة
                                                           

ر، تخصص تسكيؽ، جامعة الجزائر م، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجست، أثر السعر عمى قرار الشراء عامر لمياء1
 15،16 ص ،، ص2005-2006
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 : عمى أساس وحدة اتخاذ القرار- 2
 .يتبنى الفرد لكحده اتخاذ القرار الشرائي: قرار الشراء الفردي -1-4
 .يتدخؿ عدد كبيرا لالشتراؾ في ىذا القرار الشرائي: قرار الشراء الجماعي -1-5
. مراحل اتخاذ قرار االستيالك الشرائي: الفرع الثالث

نفاؽ مكاردىـ المحددة عمى شراء سمع كخدمات تشبع  يسعى المستيمكيف دائما إلشباع حاجاتيـ كا 
حاجاتيـ المتنامية كيتـ ذلؾ بصكرة عقالنية كفؽ عممية منطقية يقـك بيا المستيمؾ عبر مراحؿ رئيسية، 

 :كىي
 يسعى األفراد بشكؿ مستمر إلى تحقيؽ أىداؼ عديدة كمتنكعة كذلؾ كفؽ ما :األىداف -1

 .يشعر بو مف حاجات األفراد المختمفة
ىذه األىداؼ تختمؼ كتتأثر لعكامؿ عديدة منيا عكامؿ خاصة بالفرد نفسو كمنيا عكامؿ البيئة 

مسجد بيت الحراـ ألنو في حاجة إلى تحقيؽ نكع مف االستقرار : الخارجية التي تحيط بالفرد مثؿ
 1.النفسي كالركحي استنادا إلى تأثير عامؿ الديانة

 2 :كيمكف أف تصنؼ ىتو األىداؼ إلى نكعيف
شراء منتج تكجيو دعكة، زيارة األصدقاء، الذىاب إلى ) القياـ بفعؿ ما :النوع األول

 .كىذا ما يطمؽ عميو أىداؼ إيجابية اتجاه األشياء (...المسرح،
االمتناع عف شراء منتج، االمتناع عف ) ىك االمتناع عف القياـ بفعؿ :النوع الثاني

. كىذا ما يطمؽ عميو تككيف كتحقيؽ األىداؼ السمبية اتجاه األشياء (....الزكاج،
 تبدأ عممية الشراء بالتعرؼ إلى الحاجة، حيث يشعر المستيمؾ بفارؽ :الشعور بالحاجة -2

 3.بيف حالتو الراىنة كالحالة التي يرغب أف يككف عمييا

                                                           
،الكراؽ لمنشر التسويق المصرفي مدخل استراتيجي كمي تحميمي محمكد جاسـ الصميدعي كردينة عثماف يكسؼ،1

 104 صكالتكزيع،
، دار التسويق مدخل استراتيجي لمبيئة التسويقية وسموك المستيمكين والمزيج التسويقي  أحمد شاكر العسكرم،2

 .2000الشركؽ، عماف، األردف،
 102 ص،2006 الطبعة األك لى، دار رضا لمنشر،،، سموك المستيمك، كيف تكسب الزبون ماىر العجي3



 مدخؿ نظرم حكؿ التسكيؽ، الحكاس كسمكؾ المستيمؾ                           الفصؿ األكؿ          
 

35 

 

كعندما يدرؾ المستيمؾ بكجكد حاجة غير مشبعة لديو، كيكف أف تظير الحاجات نتيجة 
أك محرضات خارجية غير غريزية، كما أف  (...،الجكع، العطش)محرضات داخمية غريزية 

.  التعرض إلعالف أك رؤية شخص ما
يستمتع بإحدل المنتجات يمكف أف تظير حاجات الفرد مف خالليا كتتحكؿ إلى دافع إليو، كمنو 

الفرد بالبحث عف حؿ مناسب أك طريقة مناسبة يشبع بيا تمؾ الحاجة مف أجؿ التقميص مف حالة 
. النقص التي يشعر بيا في تحقيؽ حاجاتو

حيث يتكجب عمى المسكؽ في المرحمة أف يحدد المحرضات تثير اىتماـ المستيمؾ عف طريؽ 
. الدراسات الكمية كالدراسات النكعية المعمقة

إف تقييـ المستيمؾ لمستكل اإلشباع كالرضا الذم حققو مف  1 :مؤثرات التجارب السابقة -3
ف األفراد يسعكف إلى تجنب  قرار الشراء السابؽ لو األثر الكبير عمى سمككو المستقبمي كا 

القرارات غير الصائبة التي اتخذكىا كالتي لـ تحقؽ اإلشباع المطمكب، مما يجعميـ يضعف 
ىذه القرارات مف ضمف األخطاء التي كقعكا فييا كيدفعيـ إلى إعادة النظر في ىتو 

لى البحث عف معمكمات أخرل  .القرارات كا 
 يقـك الفرد بالبحث عف لتمبيتيابعد معرفة الحاجة كظيكر الرغبة  2:البحث عن المعمومات -4

 .المعمكمات المتعمقة بالمنتجات التي سكؼ يقكمكف باتخاذ قرار شرائيا
 مف مصادر مختمفة أىميا يستطيع المستيمؾ الحصكؿ عمى المعمكمات

المصادر الشخصية، العائمية، الجيراف كاألصدقاء كىي عبارة عف مصادر خارجية غير  -
رسمية حيث أف ىؤالء المصادر يككف ليـ مصداقية عالية في نكعية المعمكمات كأثرىا عمى 

 .القرار الشرائي لمفرد
اإلعالنات التجارية، مندكبي المبيعات، النشرات كالكتيبات التجارية،  المصادر التجارية، -

المكزعكف، التغميؼ، كىي عبارة عف مصادر خارجية لممعمكمات بتحصؿ عمييا الفرد مف 
 . بيئة كىي أكثر المصادر انتشارا

                                                           
 108 محمكد جاسـ الصميدعي كردينة عثماف يكسؼ، مرجع سابؽ، ص1
، مذكرة مقدمة لمحصكؿ عمى شيادة ماستر، تخصص الوالء عمى السموك الشرائي لمزبونتقنيات أثر  كحكؿ إيماف، 2

 62 ص 2012تسكيؽ، جامعة منتكرم قسنطينة، 
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كالتي تكفرىا اإلعالنات التمفزيكنية كالصحفية كالطرقية كىي : (كسائؿ اإلعالـ)مصادر عامة  -
 .عبارة عف مصدر داخمي أك ذاتي لممعمكمات كذلؾ الف الذاكرة ىي مخزف ىذه المعمكمات

كىي عبارة عف مصادر خارجية مستقمة كىي متمثمة في الجمعيات : جمعيات المستيمكيف  -
 .العممية كىيئات حماية المستيمؾ

 بعد أف يقـك المستيمؾ بجمع المعمكمات عف السمعة بدائميا كأسعارىا ؛يبدأ 1:تقييم المعمومات- 5
بتقييـ ىذه المعمكمات ككضع المعايير التي عمى أساسيا سكؼ يتخذ قرار الشراء كىنا يمعب مستكل 

لذلؾ عمى المستيمؾ أف يقـك بترتيب المعمكمات ككضع .اإلدراؾ الدكر األساسي في عممية التقييـ
. معايير االختيار كتحديد البدائؿ المختمفة كالمقارنة بينيا

كفي ىذه الحالة تمعب المعمكمات التي يقـك المسئكلكف في مجاؿ التسكيؽ بتزكيدىا إلى األفراد 
. الدكر الكبير في التأثير عمى قرار الشراء كاختيار البديؿ األنسب كالمالئـ ليؤالء األفراد

 يقـك األفراد باالستناد إلى المعمكمات السابقة التي حصمكا عمييا مف 2:تحديد الحمول الممكنة- 6
خالؿ اختياراتيـ السابقة كالمعمكمات الجديدة التي قامكا بجمعيا إلى كضع عدد مف الحمكؿ الممكنة 

. كالتي مف خالليا سكؼ يقكمكف باختيار الحؿ المناسب
فإذا رغب شخص بشراء أحد أنكاع السمعة فإنو يككف لديو معمكمات عف الصنؼ أك األصناؼ التي 
استخدميا فإف كاف غير راض عف ىذه األصناؼ فأنو سكؼ بقـك بجمع المعمكمات عف األصناؼ 
األخرل بالشكؿ الذم يككف لديو قاعدة مف المعمكمات التي تمكنو مف كضع احتمالية اختيار أكثر 
صنؼ مف األصناؼ المعركفة سكاء التي استخدميا أـ التي لـ يستخدميا بعد كمف ثـ يقـك باختيار 

. الصنؼ المناسب لو كفؽ المعمكمات المتكفرة لديو
 بعد أف يقـك األفراد بتحديد البدائؿ الممكنة فإنيـ 3:تقييم الحمول ومقارنتيا مع مستوى الرضا- 7

يقكمكف بتقييـ ىذه الحمكؿ استنادا إلى الخبرة كالمعمكمات التي حصؿ عمييا كدلؾ بيدؼ التخمص مف 
التردد كحالة الشؾ التي تالزمو أف يصؿ إلى مستكل القناعة كالثقة بصكاب القرار الذم سكؼ يتخذه 
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أك تتكلد لديو شككؾ معينة كعدـ الثقة بالحمكؿ،لذلؾ ينتقؿ إلى المرحمة المكالية كىي مرحمة مقارنة 
. الحمكؿ مع مستكل الرضا

المتاحة مع مستكل اإلشباع كالرضا الذم يتكقعكف  (البدائؿ)فاألفراد يقكمكف بمقارنة الحمكؿ 
 1.الحصكؿ عميو مف خالؿ ذلؾ كاحتماؿ الخطأ الذم يحدث في حالة اتخاذ قرار الشراء

 تنتيي عممية تقييـ البدائؿ باتخاذ مكقؼ مف قبؿ المشترم اتجاه 2:عممية اتخاذ قرار الشراء- 8
مختمؼ الماركات كالمنتجات التي تـ تقييميا في المرحمة السابقة،حيث تككف لمفرد نية شراء لكف قد 
تظير عكامؿ تؤثر عمى ىذه النية التي قد تؤدم إلى اتخاذ قرار الشراء، كتتمثؿ ىذه العكامؿ في 

األشخاص القريبكف مف متخذ القرار،حيث يتأثر سمكؾ المشترم بآراء مكاقؼ أفراد األسرة كالجماعات 
المرجعية كقادة الرأم،كما أف ىنالؾ عكامؿ غير متكقعة الظيكر مثؿ ارتفاع أك انخفاض في دخؿ الفرد 

. يككف سببا في تغيير ىتو النية
بعد عممية الشراء يقـك المستيمؾ بتقييـ عممية اتخاذ قراره شرائي مف حيث  3:سموك ما بعد الشراء- 9

فإذا كانت السمعة كفؽ تكقعات  تكقعاتو السابقة كىؿ السمعة حققت لو اإلشباع المناسب أـ ال،
المستيمؾ فإنو سيككف راضيا كالعكس صحيح،كالتقييـ الذم يأتي بعد عممية الشراء كالذم يتمثؿ في 

. مدل إشباع السمعة لمحاجة يتكقؼ عمى مطابقة ما تقدمو السمعة مع ما ىك متكقع منيا
فإيجابية أك سمبية تقييـ قرار الشراء ترتبط بقدر كبير بمصداقية المعمكمات التي قدميا المنتجكف 

  .لممستيمؾ
 فبالنسبة 4كيمكف القكؿ أف في ىده المرحمة تمر كؿ مف المؤسسة كالزبكف بحالتيف كىما 

لممستيمؾ تحدث لو ظاىرة ما يسمى بالتنافر المعرفي كىي ناتجة عف عدـ الرضا بأداء المنتج بعد 
استخدامو ككجكد تناقض بيف ما ىك معركؼ لدل المستيمؾ كمقتنع بو مسبقا كما تعممو كما عرفو عف 
الماركة أك المنتج بعد التجريب،ىذه الظاىرة تضع المستيمؾ في حالة غير مجيبة كغير مريحة تسمى 
بالتنافر المعرفي كما قد تحدث لممستيمؾ حالة الرضا أك عدـ الرضا،أما بالنسبة لممؤسسة فإنيا تبحث 
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عف رضا الزبائف كيرجع السبب في ذلؾ إلى ككف كؿ مبيعاتيا تنتيي إلى مجمكعتيف رئيسيتيف كىما 
الزبائف الجدد كالزبائف القدامى الذيف يكرركف الشراء،حيث أف الزبكف الراضي ال يشترم مرة فقط بؿ 

يتكمـ عف تفضيمو لممنتج أماـ اآلخريف،بينما يتجاكب الزبكف غير الراضي بشكؿ مختمؼ تماما فإنو لف 
. يكرر الشراء كما أنو سيخبر اآلخريف عف تجربتو السيئة

كمنو يؤدم التفيـ الجيد لحاجيات المستيمؾ كمراحؿ عممية الشراء إلى التمكف مف القياـ 
بتسكيؽ ناجح،فإذا عرفت الشركة كيؼ يتعرؼ المستيمؾ إلى حاجاتو ككيؼ يقـك بالبحث عف 

المعمكمات ككيؼ يقيـ البدائؿ كيتخذ قرار الشراء كما ىي التصرفات التي سيقـك بيا بعد الشراء كعمى 
أم شيء تبنى استطاعت إيجاد السبيؿ األفضؿ لمالقاة حاجاتو كتمبية رغباتو ككذلؾ إغرائو بشراء 

 .  منتجاتيا
العوامل المؤثرة عمى سموك المستيمك  :  المطمب الثاني

ييـ رجؿ التسكيؽ معرفة ما ىي العكامؿ التي تؤثر عمى المستيمؾ،ذلؾ ليضع برامج تسكيقية 
ثارة انتباىو كدفعو لمشراء كتكرار الشراء . قادرة عمى استقطاب المستيمؾ كا 

كيمكف أف نشير إلى أف ىناؾ نكعيف مف المؤثرات التي تترؾ بصماتيا عمى سمكؾ المستيمؾ  
المؤثرات الداخمية  : الفرع األول

ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ اليامة مف كجية نظر المسكؽ،تؤثر عمى المستيمكيف في طريقة 
نفاقيـ عمى السمع كالخدمات إشباعا لالستيالؾ الشخصي، كفيما يمي أىـ العكامؿ  :إقناعيـ كا 

 : الحاجات -1
تعرؼ الحاجات بالنسبة لممستيمؾ النيائي بأنيا تمؾ المتطمبات الفسيكلكجية كالسيككلكجية 

 1 :الممحة التي ال يتسنى لإلنساف االستمرار بالحياة دكنيا متجمعة كتتمثؿ في
 ىي حاجات غريزية فطرية تكلد مع اإلنساف كمرافقة لو طكاؿ :الحاجات الفسيولوجية .1.1

حياتو كىي متطمبات جسدية مثؿ الحاجة لميكاء كالماء كالطعاـ كالمأكل كالجنس كتعرؼ أيضا 
  .بالحاجات األكلية ككذلؾ الحاجات البيكلكجية كالحاجات الفطرية

ىي الحاجات المكتسبة يتعمميا اإلنساف خالؿ فترات حياتو :الحاجات السيكولوجية. 2.1
المختمفة،كىي متطمبات نفسية كالحاجة لالحتراـ كالتقدير كالييبة كالتعمـ،كتنبع ىذه الحاجات مف 
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الحاجات الفطرية كغالبا ما تككف نفسية حيث تنتج عف حالة نفسية لمشخص كعالقتو باآلخريف كتفاعمو 
. كما تعرؼ بالحاجات الثانكية معيـ،

بشكؿ عاـ فإف اإلنساف يشعر بحاجاتو الفسيكلكجية أكثر مف إحساسو بالحاجات السيككلكجية 
  .كنتيجة ىذا الشعكر فأنو يمجأ إلى إشباع حاجاتو الفسيكلكجية قبؿ النفسية

  1:لمحاجات نظرية ماسمو  
 أنظمة الحاجات كأنكاعيا إلىمف أجؿ زيادة إيضاح الحاجات نشير : مفيكـ نظرية ماسمك

بيـر تسمسؿ الحاجات كجكد خمس  كيكضح ماسمك استنادا إلى ىـر تسمسؿ الحاجات البرىاـ ماسمك،
حاجات )إلى األعمى  (الحاجات البيكلكجية)مستكيات مف الحاجات تتسمسؿ حسب أىميتيا مف األسفؿ 

. (نفسية
بأف األفراد يسعكف أكال إلى إشباع الحاجات في المستكيات الدنيا قبؿ إشباع  كيرل ماسمك

الحاجات المكجكدة في المستكيات العميا مف ىـر الحاجات ليذا سماىا بسمـ الحاجات،ذلؾ كما ىك 
: مكضح في الشكؿ اآلتي

( 3-1)شكل رقم 
 (ولماس)تسمسل الحاجات 

 
                               

                          
 

                           
 

Source: stephen R –Robbins،personnel : The Management of Human 
Resources. Euglewood Cliffs, New jersey, Prentice-Hall,Irc,197,p.196 
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: الحاجات كفؽ ىذا اليـر مرتبة حسب أىميتيا كما يظير ىـر ماسمك
 تمثؿ الحاجات الجسدية األساسية لمحياة مثؿ الحاجة إلى :الحاجات الفيسولوجية -1

. إلخ......الطعاـ،الماء،اليكاء كالنكـ
 تمثؿ حاجة الحماية مف األخطار كالشعكر بالطمأنينة كالتأكد فيما يتعمؽ بالبيئة :حاجات األمان -2

. إلخ...المحيطة بو ككذلؾ األمف النفسي كالمعنكم كاستقرار الفرد في عممو كانتظاـ دخمو
كحاجة الفرد أف يشعر بأف اآلخريف يبادلكنو المكدة كالمحبة إلى الجماعة كأف : الحاجة االجتماعية- 3

. يككف لو أصدقاء
 تتمثؿ في شعكر الفرد بأنو محؿ تقدير سكاء كاف ذاتيا مف قبؿ نفسو أك التقدير :حاجات التقدير -4

  .الخارجي مف قبؿ اآلخريف
 كتعبر عف حاجة الفرد أف ينطمؽ بقدراتو كمكاىبو كرغباتو إلى آفاؽ تتيح لو :حاجات تحقيق الذات -5

أف يككف ما تمكنو استعداداتو لو أف يككف كأف يمارس األعماؿ كاألنشطة بما يتفؽ كاالستخداـ األمثؿ 
. إلمكانياتو كمكاىبو
  1:اتسكيقي أىمية نظرية ماسمك

لقد القت نظرية ماسمكفي الحاجات قبكال كاسعا في مجاؿ العمكـ االجتماعية ألنيا تعكس 
حاجات كدكافع األفراد بشكؿ تاـ بالرغـ مف أنو ال يمكف قياس ىـر الحاجات بالتجربة لعدـ كجكد 

. مقاييس كاقعية
كمع ىذا فإنو يمكف تمخيص الفرضيات التي قدميا ماسمكحكؿ عالقة الحاجات بالدافعية 

 :كالسمكؾ عمى الشكؿ اآلتي
  .إف إشباع الحاجات اإلنسانية يخضع ألكلكية تعبر عف مدل أساسية الحاجة- 1
ثارة مجمكعة الحاجات التالية ليا - 2 يترتب عمى إشباع الفرد لمجمكعة معينة مف الحاجات بركز كا 

 .في ترتيب األكلكية
. السمكؾ تنشطو الحاجة غير المشبعة لدل الفرد في الكقت الذم يقـك فيو بالسمكؾ- 3
  .عندما يتجو الفرد إلشباع حاجة عميا فيذا يعني أف الحجات الدنيا مشبعة نسبيا لديو- 4
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إف النقص في إشباع حاجة دنيا بعد أف كانت مشبعة نسبيا يؤدم إلى تحكؿ اىتماـ كسمكؾ الفرد - 5
. مف إشباع حاجات إلى إشباع النقص المفاجئ مع ىذه الحاجة

فالفرد الذم يصؿ إلى .درجة سعادة الفرد تتكقؼ عمى مستكل الحاجات التي استطاع إشباعيا- 6
. إشباع حاجة الذات يعد أكثر سعادة مف شخص آخر ال يزاؿ في مرحمة إشباع حاجات األماف مثال

ترتبط الصحة النفسية لألفراد بإشباع المجمكعات الخمس مف الحاجات فترتفع ىأرتفاع مستكل - 7
. اإلشباع كتنخفض بانخفاضو

كمنو يتكجب عمى المؤسسات التسكيقية تفيـ ىتو الحقائؽ في تكجيو رسائميا االعالنية كالتركيجية 
. كفي دراستيا ألسكاؽ المستيمؾ

  :الدوافع- 2
تعرؼ الدكافع بأنيا تمؾ القكل الكامنة في األفراد كالتي تدفعيـ بالسمكؾ باتجاه معيف،كىذه 

القكل تككف ناتجة عف عكامؿ بيئية كنفسية تخمؽ لدل اإلنساف رغبات ممحة،كالتي تككف قد كصمت في 
إلحاحيا إلى درجة اإلقرار بيا مف قبمو،كخمؼ الدكافع أىداؼ ممحة يتكجب تحقيقيا في حدكد اإلمكانات 

 1 .المتاحة لدل الفرد،إذف فاألىداؼ ىي كراء كؿ سمكؾ يقـك بو الشخص إلشباع حاجة ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 108،107 ص، ص،كاسر نصر المنصكر،مرجع ذكر مسبقا- د 1



 مدخؿ نظرم حكؿ التسكيؽ، الحكاس كسمكؾ المستيمؾ                           الفصؿ األكؿ          
 

42 

 

 (4-1)شكل رقم 
نموذج عممية الدوافع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Leon G Schiffurau,Lesli L.Kamik ,P.94 
: كىناؾ أنكاع عديدة مف لدكافع يمكف تصنيفيا في مجمكعتيف

ىي تمؾ الدكافع ذات المضاميف االيجابية،كيفسر العمماء االيجابية في :الدوافع االيجابية -
الدكافع بالحاجة أك الرغبة أك إرادة إشباع حاجة أك شيء محدد،كفي مجاؿ التسكيؽ تعني االيجابية 

. كىذا ما تسعى إلى تحقيقو المؤسسات التسكيقية باستمرار، عممية اتخاذ قرار بعيدا عف التردد كالتأجيؿ
كيفسر العمماء السمبية في  ىي تمؾ الدكافع ذات المضاميف السمبية،:الدوافع السمبية  -

كفي مجاؿ التسكيؽ تعني السمبية عممية االمتناع عف الشراء  الدكافع بالخكؼ مف تحقيؽ ىدؼ الدافع،
. كالتردد كالتأجيؿ في اتخاذ القرار الشرائي

 حالة نفسية 

 (تكتر)

tension 
 

رغبة/ حاجة  

 غير مشبعة 

اىداؼ أك )
     (لية

 المػعػمػـ

 الحافز

 

 سمكؾ

 

ىدؼ أك إشباع 
 حاجة 

 تقميؿ التكتر 

 

 عمميات إدراكية 
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 1 :كما كيمكف تصنيؼ الدكافع بنكعيف رئيسييف كىما
 حب التميز كالتباىي كالتفاخر كالمحاكاة :كىي عديدة مثؿ: دوافع عاطفية أو انفعالية

  .إلخ....كالمركز االجتماعي كالطمكح كالراحة الشخصية كالتسمية كالسركر
 تشمؿ السيكلة في االستخداـ ككفاية األداء كدرجة االعتماد،كاالستفادة :دوافع عقالنية 

مف السمع كالخدمات،كتؤثر ىذه الدكافع في قرارات الشراء لدل الطبقة المتكسطة كالعادية 
. في المجتمع كتعد أساسا لقرارات الشراء لدل المستيمؾ الصناعي

نشير إلى أف التصنيؼ ال يزاؿ محؿ جداؿ فما يعد دكافع عاطفية لشخص ما يمكف أف يعد دكافع 
عقالنية لشخص آخر كالعكس صحيح كيبقى التصنيؼ األكؿ لمدكافع ىك األفضؿ عمميا لفيـ طبيعة 

. المستيمؾ كسمككو
  :التعمم- 3  

التغيير الدائـ في :" يعتبر التعمـ أحد أىـ العكامؿ المؤثرة في سمكؾ المستيمؾ،كيعرؼ عمى أنو
 2."السمكؾ الذم ينتج عف الخبرة المكتسبة عف التجارب السابقة،كالتي يتـ تدعيميا بصكرة أك بأخرل

تراكـ المعرفة عف طريؽ الخبرات المكتسبة بتكرار التجربة كغير ذلؾ بما يؤثر " أك بعبارة أخرل فيك 
 3."عمى السمكؾ اتجاه الغير

كمنو فإف التعمـ يبرز تأثير الخبرة المباشرة كغير المباشرة في سمكؾ الفرد ىك يشمؿ عنصر 
التغيير الناتج عف التجارب اليكمية المختمفة لمفرد كالتي تغير في تعديؿ سمككو حتى يتالءـ مع نتائج 

. السمككيات السابقة،كما يمكف أف يتضمف تعميـ ميارات عقمية كأنشطة بدنية
كىناؾ ما يسمى بنظريات التعمـ، حيث أنو حسب كجية نظر التسكيقية ىناؾ مجمكعتاف مف 

 : النظريتاف يمكف تمثيميما بالشكؿ التالي
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 (5-1)شكل رقم 
 نظريات التعمم

 
                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 121ص .4،2004ط.محمد إبراىيـ عبيدات،سمكؾ المستيمؾ،دار كائؿ،عماف األردف: المصدر
 

حيث أف نظريات التعمـ الترابطية تركز عمى العالقة الناشئة عف المثير كاالستجابة لو،كما 
تيتـ بدكر التدعيـ االيجابي أك السمبي لسمكؾ الفرد،في حيف أف النظريات المعرفية تعني أف التعميـ يتـ 

. تحت تأثير اإلدراؾ،المعرفة كالخبرة
:  الشخصية – 4

تمثؿ الشخصية عامال أساسيا يمجأ إليو رجاؿ التسكيؽ لفيـ بعض األبعاد المرتبطة بالسمكؾ الشرائي 
  1.كاالستيالكي لألفراد

                                                           
 195ص  مرجع سبؽ ذكره،براىيـ عبيدات،ا محمد 1

 نظريات التعمـ

  النظريات الترابطية النظريات المعرفية 

 تقنية

  الييكمية 

 نظرية

 التعمـ 
  االحتياطي

 نظرية

 التعمـ 
 باإلشارة

 نظرية

 التعمـ 
 الكامؿ 

 نظرية

 الكسيمة

 نظرية

مثيركاالستج
 ابة 
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كيمكف تعريؼ الشخصية بأنيا تمؾ الصفات كالخصائص النفسية الداخمية التي تحدد كتعكس 
كيفية تصرؼ األفراد كسمككيـ نحك كافة المنبيات الداخمية أك الخارجية، البيئة التي يتعرض ليا بشكؿ 

دكرم أك منتظـ  
 1 :كتتأثر الشخصية بالمحددات التالية

 ؛الكراثة،الخصائص الطبيعية،معدؿ النضج:المحددات البيكلكجية كتشمؿ- 
 ؛المحددات الثقافية كالحضارية- 
تشمؿ عممية التطكيع االجتماعي كعممية التقمص،البيئة )محددات العائمة، المجتمع الصغير - 

 .(المنزلية،ترتيب الفرد في العائمة كتأثير األفراد اآلخريف
كالشخصية ىي أكثر اتساعا في مفيـك المنيج الحياتي،كما أف الخصائص الشخصية تمتاز 

. بالثبات الرئيسي
كتستحؽ الشخصية الدراسة ألنيا تعكس االختالؼ أك التبايف في سمكؾ األفراد،أك بعبارة أخرل 

 2.فإف درجة استجابة األفراد أك المؤثرات تختمؼ باختالؼ طبيعة كخكاص كؿ منيـ
 :االتجاىات- 5

نما يمكف استنتاجو مف خالؿ أقكاؿ كأفعاؿ  إف االتجاه ال يمكف مالحظتو بصفة مباشرة،كا 
. إلخ....كسمككيات ممحكظة لممستيمؾ عندما يكاجو حدثا أك مكقفا أك منتجات

حالة ذىنية حيادية لالستعداد كلالستجابة تنظـ مف خالؿ الخبرة كتترؾ تأثيرا  :" كيعرؼ االتجاه بأنو
 3."ديناميكيا مكجيا عمى السمكؾ

أنو تعبير عف التراكـ المعرفي الحاصؿ في القيـ كالمعتقدات كالتي  :كيمكف تعريفو أيضا عمى
ينجـ عنيا مستكل التعميـ لتككف بالتالي اتجاه أك اتجاىات لدل األفراد يعبركف بيا عف السمكؾ الذم 

. يتفاعمكف بو مع اآلخريف
كمف الطبيعي أف ال تنحصر ىتو االتجاىات في مجاؿ أك حدكد معينة بؿ أنيا تمتد إلى 

.                        إلخ...مختمؼ مناحي الحياة سكاء كاف في السياسة،االقتصاد،الديانة،الثقافة،الرياضة
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 كبقدر تعمؽ األمر في الجانب التسكيقي كالتركيجي فإف المؤسسة بإمكانيا إف تستخدـ اآلتي 
 1:في تغيير اتجاىات المستيمؾ نحك المنتجات أك الماركة التجارية التي تتعامؿ بيا كىي

تغيير قناعات كمعتقدات المستيمؾ مضمكنا كمحتكل المنتجات المنافسة عبر استخداـ األدلة - 1
. كالبراىيف التي تثبت ذلؾ

دراؾ المستيمؾ بالعالقات التقميدية كمنتجاتيا ىك جديد كمختمؼ- 2 . التغيير في كعي كا 
 2:كما أف االتجاىات تتميز بالخصائص التالية

 ؛أنيا مكتسبة كمتعممة كليست كراثية -
 ؛أف ليا مسارا كقكة - 
 ؛أنيا تتصؼ بالثبات كالتعميـ - 
 .أنيا ترتبط بمثيرات كمكاقؼ معينة إضافة إلى أنيا ترتكز عمى معتقدات - 

 : لالتجاه فيمكف تمثيميا بالشكؿ التالياألساسيةأما المككنات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 79،ص2006، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، التسويق اسس ومفاىيم معاصرة،  تامر البكرم1
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 (6-1)شكل رقم 
 المكونات الثالثة لالتجاه

 
 
 

              
 

   
              

 
 
 

 مذكرة الرسائؿ اإلعالنية كتأثيرىا عمى سمكؾ ،رزيقة مشتؿ،حكرية شيبي،أماؿ أحمد خكجة: المصدر
 87 ص ،2003لمدية،االمستيمؾ،جامعة 

العوامل الخارجية  : الفرع الثاني
 : الثقافة -1

مجمؿ المعايير كالمعتقدات كالعادات التي تـ اكتسابيا مف البيئة "يشير مفيـك الثقافة إلى 
  1."االجتماعية كالتي تحدد أنماط سمككية مشتركة لكؿ األفراد

النسيج المتكامؿ مف الخصائص المميزة لمسمكؾ المكتسب التي يشترؾ "تعرؼ كذلؾ الثقافة بأنيا 
 2".فييا أفراد مجتمع معيف

 
 

                                                           
، الطبعة األك لى، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، التسويق، "ترجمة كردية راشد" كاثريف فيك1

 33بيركت، ص 
 113 عنابي بف عيسى، مرجع سبؽ ذكره، ص 2

 (تسكيؽ ، محيط)المثير 

 االتجاه نحكالشيئ
 (شخص، منتج، خدمة)

 

 المككف اإلدراكي

 كيفية إدراؾ الشيء

 مكضكع االتجاه

 المككف العاطفي

الشعكر نحك الشيء 
 مكضكع االتجاه

 المككف السمككي

نية السمكؾ المتعمؽ بالشيء 
 مكضكع االتجاه
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 : آثار الثقافة عمى سموك المستيمك -1-1
تأثر ثقافة المجتمع في السمكؾ العاـ لمفرد مف خالؿ المعتقدات كالعادات كيبرز ىذا التأثير مف 

:  خالؿ
تحدد ثقافة المجتمع شكؿ االستيالؾ : تحديد الييكؿ االستيالكي كالفمسفة االستيالكية لممجتمع-

 كيحدد المجتمع ما يجب أف ينتجو المنتجكف كما يمكف عرضو في ،ألفراده مف خالؿ القيـ كالعادات
 ؛األسكاؽ
كؿ ثقافة تحدد ألفرادىا نكعية السمع : تحديد نكعية السمع كالخدمات المسكقة داخؿ المجتمع-

 فبعض الثقافة احـر عمى أفراد المجتمع بعض السمع ،كالخدمات القابمة لالستيالؾ مف عدميا
  ؛إلخ...الثقافة اإلسالمية تحـر بيع الخمكر كلحـ الخنزير: كالخدمات مثال

يقـك األفراد بشراء السمع كالخدمات ألسباب ثالثة : تحديد األسباب التي مف أجميا يتـ الشراء-
  .تتعمؽ بثقافة كؿ مجتمع

 :األداء الوظيفي لمسمعة- 1-2
 يشترم المستيمؾ السمعة أك الخدمة العتقاده بأنيا ستؤدم كظيفتيا خير أداء، كىذا األداء 

لمسمعة أك الخدمة يرتبط عادة بذىف المستيمؾ بحضارة كثقافة المجتمع الذم صنفيا كنالحظ ىذا في 
األجيزة الكيركمنزلية األلمانية مقترنة بالجكدة العالية كبالتكقعات األجنبية فيما : الحياة العممية مثال

يتعمؽ باألداء كىذا يتعمؽ بالجانب المادم لمثقافة بحيث تكجد عالقة مباشرة في ذىف المستيمؾ بيف 
جكدة السمعة مف جية كمستكل التقنية التي تتصؿ بيا الحضارة الخاصة بالبمد الذم أنتجيا، كىذا ما 

  .يفسر اتجاه المستيمكيف في الدكؿ النامية لتفضيؿ السمع المستكردة عمى السمع الكطنية
 تمثؿ الصكرة كالشكؿ الذم تصنع بو السمعة أك : الييئة والشكل الذي تستيمك بو السمعة

الخدمة عامؿ مف عكامؿ إقداـ المستيمكيف عمى شرائيا فينالؾ اختالؼ بيف أذكاؽ المستيمكيف فيما 
 .يتعمؽ بالصكرة كالشكؿ الذم يفضمكف أف تككف عميو السمعة

 إف المستيمكيف يسعكف إلى اقتناء السمع كالخدمات :شراء المنتج من أجل معناىا الرمزي 
ألنيا تحمؿ رمكز حضارية فمثال الدعكات عمى كجبات الغذاء أك التعارؼ تعد رمز لمعالقات 

 .االجتماعية كاألسرية
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 :  الطبقات االجتماعية -2
 تؤثر الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد كثيرا عمى سمككو بصفة عامة كعمى سمككو 

االستيالكي بصفة خاصة إذ أف األفراد الذيف ينتمكف إلى نفس الطبقة االجتماعية يشترككف في القيـ 
  1.كاالتجاىات كطرؽ المعيشة كبالتالي يميمكف إلى شراء سمع كخدمات متشابية

التجانس النسبي ألجزاء المجتمع كالمرتبة بشكؿ ": كتعرؼ الطبقة االجتماعية عمى أنيا
تقسيـ " كيمكف كذلؾ تعريفيا عمى أنيا " ىرمي كيشترؾ أعضاؤىا بقيـ كاىتمامات كسمكؾ متشابية 

األفراد في المجتمع إلى عدة طبقات أك فئات يتشابو فييا أعضاء الطبقة الكاحدة كيختمؼ أعضاء بقية 
 2."الطبقات

التقسيـ االجتماعي المتدرج المجتمع إلى مجمكعات مميزة " كما يمكف تعريفيا أنيا 
 3."كمتجانسة بالنسبة لالتجاىات كالقيـ كالطرؽ المعيشية

 كمف التعاريؼ السابقة يتضح أف الطبقة االجتماعية ما ىي إال محاكلة لترتيب أفراد مجتمع 
  4:ما إلى مجمكعات متجانسة كمف خصائصيا أنيا

  .تفيد كتساعد في تقسيـ السكؽ إلى قطاعات -1
متدرجة حيث أنيا ترتب في ىـر متدرج يبدأ مف الطبقة الدنيا إلى الطبقة العميا مركرا بالطبقة  -2

 .الكسطى
  .الطبقة االجتماعية تنتج سمككات متجانسة -3
  .الطبقة االجتماعية تحد مف االتصاالت بيف مختمؼ المجمكعات -4
  .الطبقة االجتماعية تنقؿ الثقافة -5
نما تتغير بمركر الكقت -6   .الطبقة االجتماعية ديناميكية في ليست ثابتة كا 
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 كتسير دراسات الطبقات االجتماعية إلى أف بعض الطبقات مثؿ الطبقة االجتماعية الدنيا 
تستخدـ كسائؿ إعالنية دكف غيرىا كفي الحياة العممية نجد أف الكثير مف اإلعالنات تركز عمى ربط 

  .السمعة بمكانة اجتماعية معينة
 كيجب عند تخطيط االستراتيجيات التسكيقية كاإلعالنية عمى أساس تقسيـ المجتمع إلى 

  .فئات معينة أف تعمؿ عمى جذب انتباه الفئة التي تكجو إلييا ىذه الجيكد
  :األسرة -3

مف المعركؼ أف لألسرة تأثيرا كبيرا عمى سمكؾ أفرادىا مف الناحيتيف الشرائية كاالستيالكية ذلؾ أف 
األسرة تعمـ أفرادىا استيالؾ أك استخداـ ما يجب استيالكو أك استخدامو مف السمع أك الخدمات  

كحدة اجتماعية تتككف مف شخصيف أك أكثر يككف بيف عالقة شرعية ":كيمكف تعريفيا عمى أنيا
 1 ."كالزكاج مع إمكانية تبني ىذه األسرة ألفراد آخريف كأبناء أك بنات يسكنكف في بيت كاحد

 2:كبمكف التمييز بيف نكعيف مف الخاليا األسرية
 كىي األسرة التي يربى فييا الفرد كمنيا اكتسب العديد مف القيـ كاالتجاىات :األسرة األصمية -1

  .الفكرية تتككف مف األب كاألـ كاإلخكة
 ىي األسرة الشائعة في معظـ المجتمعات بككنيا الفرد بالزكاج كاإلنجاب كليا :األسرة الحالية -2

 تأثير عميؽ عمى سمكؾ الفرد 
  3:كمف الناحية االجتماعية تقـك األسرة بأربعة كظائؼ ىي

 الرفاىية االقتصادية حيث تسعى األسرة إلى ضماف الرفاىية لكؿ أفرادىا - ا
 المساعدة النفسية حيث تساعد أفرادىا عمى مشاكميـ النفسية - ب
 تحديد مستكل مناسب مف المعيشة - ج
تربية األطفاؿ مف خالؿ تعميميـ كزرع القيـ التي تتالءـ مع ثقافة المجتمع كتيتـ األسرة - د

بتكزيع كظائفيا عمى أفرادىا لذلؾ عمى رجؿ التسكيؽ أف يسعى لمعرفة الدكر الذم يقـك بو كؿ 
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فرد مف أفراد األسرة خصكصا فيما يتعمؽ بكيفية اتخاذ القرار الشرائي ككيفية استخداـ الكحدات 
 .المشتراة
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 (1-1)الجدول رقم 
مراحل الخصائص السموكية االستيالكية 

الخصائص السموكية لالستيالك  الخصائص العامة  المراحل  
مرحمة  (1

العزوبية  
تتألؼ مف رجاؿ أك نساء عزاب 
يؤسسكف بيكت ليعيشكا فييا بعيدا 

العامميف، طمبة، )عف الكالديف 
  (العامالت

لدييـ ميؿ لإلنفاؽ عمى إيجارات البيكت 
إلخ  ....السياحة،المالبس.شراء السيارات

المرحمة  (2
المبكرة لمزواج  

تبدأ مباشرة بعد االنتياء مف 
مراسـ الزكاج كتستمر حتى قدـك 

الطفؿ األكؿ كىي مرحمة تكيؼ مع 
الكضع الجديد ليا كمكاجيتيا لمحياة  

لدييما ميؿ لإلنفاؽ عمى تأثيث منزليا 
كتحسيف تنظيمو الداخمي مصدر 
المعمكمات يككف مف المجالت 

فيما يخص السمع )المتخصصة 
  (كالخدمات

مرحمة الرعاية  (3
األبوية  

في ىذه المرحمة ينتيي العيد 
الذىبي لمزكاج كتستمر حتى قدـك 
الطفؿ األكؿ كتستمر فترة األبكة 

:   مراحؿ5 سنة ليذا تنقسـ إلى 30
 ما قبؿ دخكؿ الطفؿ المدرسة  -
التعميـ االبتدائي كاإلعدادم  -

 لألكالد 
 التعميـ الثانكم األبناء  -
 التعميـ الجامعي  -
ما بعد التعميـ الجامعي   -

تحكؿ نمط اإلنفاؽ مف التأسيس إلى 
مجاالت الطعاـ كقضاء أك قات الفراغ 
كشراء مستمزمات األطفاؿ مف غذاء 

كدكاء أثاث خاص بيـ كيصبح المنزؿ 
ىك المكاف المفضؿ ليـ في ىذه المرحمة 
يككف ىنالؾ تنكع بشكؿ كبير فيما يخص 
ما تحتاجو األسر مف السمع كالخدمات  

مرحمة ما بعد  (4
األبوة  

تبدأ مع ترؾ األكالد لمنزؿ كالدييـ 
كتككيف أسرة خاصة بيـ  

يميؿ المستيمككف مف كبار السف إلى 
اعتبار التمفزيكف مصدرا رئيسيا 

لممعمكمات كالترقية كيعيد تأثيث المنزؿ  
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مرحمة  (5
االنحالل والتفكيك  

تبدأ مع مكت أحد الكالديف 
كيتكقؼ تكيؼ الطرؼ الباقي عمى 

قيد الحياة عمى مقدراتو المادية 
كعالقاتو االجتماعية  

يحاكؿ الزكج الذم بقي عمى قيد الحياة 
أف يبيع ممتمكات األسرة القديمة مف 

األثاث ليقـك في نفس الكقت بشراء السمع 
كالخدمات التي تشبع حاجاتو  

. 217كاسر نصر المنصكر،مرجع سبؽ ذكره،ص: المصدر
 

: لعوامل المؤثرة عمى القرارات الشرائية لألسرةا-3-1

: أىـ العكامؿ المؤثرة عمى قرار الشراء

. ترتبط قرارات الشراء بحجـ كنكع األسرة كبعدد أطفاؿ األسرة كأعمارىـ:  نكع كطبيعة األسرة-أ

تتناكؿ أعمار رب األسرة كمستكل :  الخصائص الديمغرافية لألسرة كمكانتيا اإلجتماعية-ب
.  القرارباتخاذالتعميمي، الطبقة اإلجتماعية، كؿ ىذه الخصائص ليا عالقة 

تؤثر األنشطة اإلجتماعية كالرياضية كالدينية التي تمارسيا األسرة :  األسمكب المعيشي-ج
. عمى قراراتيا الشرائية

كثيرمف األسر تنتج الكثير مف احتياجاتيا في منزليا كزراعة : اإلنتاج الداخمي لألسرة- د
. بعض الخضار كالفكاكو، مما يخفض حاجتيا لشراء تمؾ السمع مف السكؽ

 1.األسرة المتماسكة كالمتكيفة مع بيئتيا تككف قرارات شراء فردية:  اإلعتبارات االجتماعية-ق

: الجماعات المرجعية- 4

تمؾ المجمكعة البشرية التي يمكف أف تستخدـ كإطار مرجعي لألفراد في : " تعرؼ بأنيا
 2".قراراتيـ الشرائية، كتشكيؿ مكقفيـ الشرائي

                                                           
. 217-215كاسر نصر المنصكر، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  1
 .175عنابي بف عيسى، مرجع سبؽ ذكره، ص 2
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مجمكعة األفراد التي تؤثر سمبا أك إيجابا عمى الفرد في اتجاىاتو : "كتعرؼ كذلؾ بأنيا
". كسمككاتو

:  أنواع الجماعات المرجعية4-1

 تتمثؿ في األصدقاء، الجيراف، زمالء العمؿ كالعائمة، أما :ية والثانوية الجماعات األول-أ
. الثانية تتمثؿ في الجمعيات الثقافية، كالطالبية المينية كالرياضية

 الرسمية ليا ىيكؿ تنظيمي محدد ينظـ العالقة بيف : الجماعات الرسمية وغير الرسمية-ب
األعضاء مثؿ منظمات األعماؿ، أما غير الرسمية ليا ىيكؿ تنظيمي غير محدد كأىدافيا غير 

. كاضحة مثؿ زمالء الدراسة كالعمؿ

 األكلى كعضكية الفرد في نادم رياضي أك إجتماعي، : الجماعات العضوية والرمزية-ج
. كالثانية يككف الفرد فييا ممتزما بتمؾ الجماعة كىك غير ممتحؽ بيا

:  العوامل التي تحدد مدة تأثير الجامعات المرجعية4-2

تؤثر الجماعة المرجعية عمى السمكؾ اإلنساني بصفة عامة كعمى السمكؾ اإلستيالكي بصفة 
: خاصة، كيتكقؼ تأثير الجماعة المرجعية عمى عكامؿ مختمفة ىي

 يككف تأثير الجماعات المرجعية كبيرا عندما يفتقر الفرد إلى المعمكمات :المعرفة والخبرة- أ
أك الخبرة الكافية لمسمعة أك الخدمة، خاصة لما يتعمؽ األمر بسمعة جديدة كيمكف لرجؿ التسكيؽ أف 
يأخذ ىذا في الحسباف كيعمؿ عمى إشراؾ أشخاص مشيكريف ليككف كمرجع تأثير خاصة في مرحمة 

. تقديـ المنتج

 يتكقؼ تأثير الجماعات المرجعية عمى اختيار السمع حسب ما إذا : مدة مظيرية السمعة-ب
كانت السمع مظيرية أـ ال، كحتى تككف سمعة مشكقة يجب أف تككف خاصة بمعنى أنو ال يمكف أف 
يممكيا كؿ الناس كمف السيؿ أف يراىا كيالحظيا اآلخركف، مثؿ السيارات الفاخرة، العالمات المكمفة 

. مف الكاميرات
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 يككف شراء السمعة أكثر تبعية لرأم الجماعة المرجعية التي : درجة المخاطر المدركة-ج
ينتمي إلييا الفرد كمما أجرؾ ىذا األخير قدرا أكبر مف المخاطر المرتبطة إما بحيازة السمعة أك 

. باستعماليا

 األفراد الذيف يشعركف باألماف كالثقة نظرا لممراكز التي : الشعور بالثقة أو عدمو-د
يحتمكنيا في الجماعة المرجعية يمتثمكف عمينة لسمكؾ ىذه الجماعة، أما الذيف ال يشعركف باألماف 

. كالثقة لدييـ مراكز أدنى في الجماعة، كيمثمكف لسمكؾ الجماعة في كؿ الحاالت

 تؤثر الجماعة المرجعية تأثيرا قكيا عمى قيـ كسمكؾ المستيمؾ مف خالؿ : نفوذ الجماعة-ه
: بعض العكامؿ

إف المستيمؾ يؤيد الحصكؿ عمى سمعة معينة عادة ما يمجأ : صدؽ الجماعة المرجعية -
 .إلى الجماعة التي يرل بأنيا صادقة يمكف الثقة بيا

كمما كانت الجماعة تتصؼ بالجاذبية بالنسبة لمفرد، كمما : جاذبية الجماعة المرجعية -
 .تمكنت مف التأثير عميو بسيكلة في سمككو الشرائي
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: خالصة
مف خالؿ ىذا الفصؿ، نستخمص أف التسكيؽ كمفيـك مر بمراحؿ عديدة مف خالؿ ىذا الفصؿ، 

نستخمص أف التسكيؽ كمفيـك مر بمراحؿ عديدة كمجالت شتى إلى جانب تمؾ الحكاس التي تعتبر 
. جزءا ال يتجزأ مف الفرد كالتي يؤثر عميو عند قيامو بعممية التسكؽ مثال

كتعتبر دراسة سمكؾ المستيمؾ أيضا عممية بالغة األىمية كالتعقيد ذلؾ أف الفرد ىك الركيزة 
األساسية في أم نشاط ىذا مف جية، كمف جية أخرل فالعكامؿ التي تحدد سمككو كتجعمو يتصرؼ 
بطريقة معينة دكف األخرل متعددة، لذلؾ فإف الدراية بحاؿ المستيمؾ ترتبط بتفيـ سمككو الذم يؤثر 
عمى النكع حاجاتو كرغباتو، ألنو، مف الصعكبة التكيف بدقة بالسمكؾ اإلنساني لككنو يتغير بصكرة 

مستمرة تبعا لتغيير أساليب الحياة كقكة المؤثرات التي تأثر فيو، كمنو فقد أقيمت عدة محاكالت تناكلت 
في دراستيا الحالة النفسية كاإلدراكية لممستيمؾ كسمككو أخذ في ذلؾ مختمؼ الظركؼ التي تحيط بو 

 إذ مف الطبيعي أف تختمؼ رغبة المستيمؾ ،إلخ...مف حيث العمر، الدخؿ، الجنس، الزماف، المكاف،
 .  في عممية الشراء
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 :تمييد

ييدؼ التسكيؽ الحسي إلى التأثير عمى حاسة أك أكثر مف حكاس الفرد إلغرائو كجدبو  
عاطفيا، فإف كاف البصر، الممس، كالذكؽ منذ فترة طكيمة جزء ال يتجزأ مف التسكيؽ التقميدم، فتعبير 

ظير عندما أخذت المؤسسات المسكقة كالمنتجة تستخدـ الحاستيف الباقيتيف أم " التسكيؽ الحسي"
حاسة الشـ كالسمع، سكاء عمى مستكل المنتج، الخدمة أك عمى مستكل نقاط البيع، كبالتالي فالمستيمؾ 
نفاؽ المزيد مف األمكاؿ في مكاف يشعر فيو بالراحة كاالستمتاع ذلؾ  مستعد لقضاء مزيد مف الكقت كا 

 .مف خالؿ مكسيقى ىادئة، رائحة طيبة كلطيفة، كمزاج جيد بشكؿ عاـ
فالتسكيؽ الحسي في كقتنا ىذا يعتبر كاجية جديدة تعمؿ بيا المؤسسات لمدكؿ المتقدمة 

 تستيدؼ المستيمؾ بيدؼ تحفيزه عمى الشراء ذلؾ عف كالتيخاصة كالمؤسسات الكبيرة بصفة عامة 
دراكية مف أجؿ بناء صكرة ذىنية عف المنتج، الخدمة أك نقطة البيع  طريؽ الحكاس في تجربة حسية كا 
في ذاكرتو كبالتالي سكؼ نحاكؿ في ىذا الفصؿ أف نبيف العالقة أك األثر الذم يخمفو التسكيؽ الحسي 

عمى سمكؾ المستيمؾ كعمى قراره الشرائي بالخصكص سكاء فيما يتعمؽ بأثر التسكيؽ الحسي عمى 
 .   فسيكلكجية كالسيككلكجية لمفردةمستكل المنتكج أك الخدمة مف ناحي
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 مراحل نشأة التسويق الحسي وأسباب تطوره: المبحث األول
إف التحكـ بمختمؼ الجكانب الحسية ىك مراقبة كثيرة االستعماؿ في نقاط البيع، كقد ظيرت 

 .مع نشأة كتطكر التسكيؽ الحسي ككذلؾ استخداـ تقييمو
 مراحل نشأة التسويق الحسي : المطمب األول

مر التسكيؽ بمجمكعة مف المراحؿ كمع مركر السنكات تـ مالحظة إدماج مختمؼ الحكاس في 
العممية التسكيقية مما أدل إلى ظيكر التسكيؽ الحسي لكف ما يحب معرفتو ىك أف ممارستو تمت بعد 

 :ظيكره كمفيـك كيمكف إيجاز ذلؾ في المراحؿ التالية
 (سنوات الخمسينات إلى الثمانينات)البدايات األولى : الفرع األول

ما يميز التسكيؽ السائد خالؿ سنكات الخمسينات إلى السبعينات ىك ظيكر بعض الممارسات 
لمتسكيؽ الحسي، عف طريؽ إدخاؿ الحكاس الخمس كتكظيفيا ألغراض تجارية قبؿ أف يظير كمفيـك 

 .مستقؿ بذاتو

 سنوات الخمسينات: 

كاف التسكيؽ مركز عمى حاستي الرؤية كالممس، فالمستيمؾ حينيا كاف دائـ البحث عف الشيء 
 .األجمؿ، كعمى ىذا األساس فإف حاسة الرؤية كانت األكثر أىمية حينيا

 (Logo)كالشعار  (Packaging)كلذلؾ كانت المؤسسات آنذاؾ تكلي أىمية بالغة لمتغميؼ 
المنتكج ما تككف ممثمة " اليكية البصرية"لتميز متكجاتيا عف باقي المنتجات المنافسة باعتبار أف 

 .(Logo)بغالؼ ك
تصبح ميمة ألنيا " L’aspect Tactile"أما عندما يتعمؽ األمر بالجكدة فإف المؤثرات الممسية 

كسيمة اتصاؿ تسمح لممستيمؾ بإحساس بجكدة المنتكج كما يتـ االىتماـ بعرض المنتجات في الرفكؼ 
  1.في نقاط البيع بطريقة تمفت نظر المستيمؾ بغرض تحفيزه كحثو عمى الشراء

 

 

 

 

                                                           
1 Camper Magali, Rauzier Anne-sophie, Le marketing sensoriel, ou comment la 
maitrise des cinq sens constitue-t-elle un avantage concurrentiel pour la marque ? 
Département fr marketing ESC de Lille, 2003, p.43  
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 سنوات الستينات: 

بعد ىذه الفترة تزايد االىتماـ باستخداـ المؤثرات الصكتية كاندماجيا في العممية التسكيقية 
تشجيع عممية الشراء كتكجيو العمالء  كاستعماؿ المؤثرات الصكتية المختمفة داخؿ نقاط البيع ليدؼ

داخؿ محؿ البيع فعمى سبيؿ المثاؿ بت مكسيقى ىادئة كبطيئة يدفع بالمستيمؾ إلى قضاء كقت أطكؿ 
 1.داخؿ التسكيؽ إضافة إلى منحو القدرة كالصبر لمكقكؼ في طكابير االنتظار

 سنوات السبعينات: 

في تمؾ الفترة ظير اىتماـ أكبر بحاسة الذكؽ، خاصة فيما يخص المنتجات الخاصة بالمكاد 
الغذائية، مما يؤدم عمكما إلى ضماف كالء المستيمؾ الذم يأخذ فكرة عف جكدة المنتكج مف خالؿ 

 2.التذكؽ
 حكؿ رأم النساء كردكد فعميف تجاه منتج يتمثؿ 1963دراسات في الكاليات المتحدة أقيمت سنة 

 مف النساء عبرف عف استحسانيف كرضاىف % 90في جكارب معطرة، النتائج كانت إيجابية، حيث أف 
 .تجاه المنتج

يجب إيجاد طرؽ أخرل لعرض المنتج، غير السعر كالشكؿ، :".....kotler 3 لقكؿ1973سنة 
مركزا عمى مككنات نقطة البيع كمدل تأثيرىا عمى سمكؾ المستيمؾ، كيعرؼ محيط نقطة البيع عمى أنو 

: خمؽ جك مصاحب لعممية الشراء، يتككف مف مؤثرات حسية تخمؽ استجابة لدل المستيمؾ مثؿ
إلخ قادرة عمى تحفيز قرار الشراء مشيرا إلى أىمية تييئة نقطة البيع كأىمية ......المتعة، الراحة،

 .إستراتيجية كجب أخدىا بعيف اعتبار مف طرؼ المكزعيف

تطكر الحاجات دفع بالمسكقيف إلى التكجو نحك  البعد الحسي، العاطفة المرافؽ لممنتج، بداية 
، الذم ييدؼ إلى خمؽ نكع مف مشاعر الثقة لدل الزبكف، بناء (CRM)بتسيير العالقات مع الزبائف

العالقة معو، كما في المجاؿ الصناعي أيضا كمف خالؿ العالقة بيف الزبكف الصناعي كالمكرد في 
 .محاكلة لخمؽ نكع مف التأثير العاطفي أثناء العممية االتصالية مف أجؿ تعزيز العالقة

                                                           
1 Camper Magali, Rauzier Anne-sophie ; opecit, p43-44 
2 Hayate Pauline, Jezequel Anne, Lebin Lucie, Pennel Alice, Sallée Diane, le marketing sensoriel, Le 
logo olfactif permet il de créer une identité et par la même d’agir sur le positionnement d’une 
marque ? Département de marketing ; ESC de Lile, 2005, p12-13 
3 Kotler.P ; Atmospherics ad a marketing tool, journal of relating, p 48-64 
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كمنو فقد تطكرت األىداؼ التسكيقية إلى أبعد مف ذلؾ، في محاكلة لبناء عالقة بيف المنتج 
كالزبكف، التي أظيرت ما يعرؼ بالتسكيؽ التجريبي، كمنشأ لمتسكيؽ الحسي، كيتمثؿ في منح الزبكف 

 .إمكانية االحتكاؾ مع المنتج كالتفاعؿ معو
 :مثاؿ

 في الكاليات المتحدة األمريكية بفتح مراكز تجريب اليدؼ منيا ىك فتح Nokiaقامت مؤسسة 
مكانية تجريبيا، ما يفيدىا في التعريؼ  فرص لزبائنيا بزيادة أبكابيا المفتكحة عمى ىذه العالمة، كا 

 .بالعالمة، االحتكاؾ بالمنتج كبناء صكرة ذىنية في ذىف المستيمؾ
الذم ييدؼ إلى خمؽ  (Le Marketing Tribal)كما ظير أيضا ما يعرؼ بالتسكيؽ القبمي 

 منتجات التي تتماشى كحاجات الفرد لالنتماء إلى جماعة معينة، كذلؾ التسكيؽ الرجعي 
Le Retro Marketing))، عادة  الذم يقصد بو الرجكع، إلى أنماط تسكيقية في الماضي، كا 

مجاؿ السيارات، حيث يالحظ بركز بعض المؤسسات كمؤسسة : إحيائيا في منتجات حالية، مثؿ
Renault إلى إتباع ىذا النكع مف التسكيؽ لصناعة السيارات الرباعية الدفع clio  أك مجاؿ

المكضكعات التي كانت سائدة في الماضي، كاليدؼ منيا ىك التأثير عمى المستيمؾ مف خالؿ إخفاء 
 .المشاعر الحنيف إلى الماضي

 نياية السبعينات وبداية الثمانينات : 

كاف ىناؾ اىتماـ بحكاس الفرد ناتج عف حرية التعبير كالتحرر االجتماعي لممرأة، كالبحث عف 
شباع حاجاتيا بما يخمؽ لدييا متعة ذاتية مستقمة، مفيكـ الجماؿ، اإلغراء، إلخ ....االستقاللية كا 

مصطمحات أصبحت تستخدـ حتى في اإلعالنات الخاصة ببعض المنتجات كمكاد التجميؿ مثال، ىذا 
التسكيؽ منحى جديد التحرر الفكرم االجتماعي الذم ساد المجتمعات في ىده الفترة أدل إلى اتجاه 

ق الفترة، أيف اقتصرت دراسة ذكىك التكجو نحك التأثير الحسي، في ظؿ التسكيؽ التقميدم السائد في ق
سمكؾ المستيمؾ عمى التفرؽ عمى احتياجات الفرد كتحميميا كعممتيف أساسيتيف في المسار التسكيقي، 
بعدىا محاكلة تكييؼ المعركض مف المنتجات مع ىذه الحاجات، كاليدؼ في األخير تحقيؽ رضا 

 .الزبكف كتعزيز سمعة العالمة
أما خالؿ الثمانينات فقد بدأ االىتماـ بالمستيمؾ الجزائرم كفرد متكامؿ غير نمطي، بؿ يجب 
تكييؼ المنتج بما يتماشى كخصائصو الفردية، عكاطفو كميكالتو، عرض االىتماـ بالجانب العقالني 

 .كبميكانيكية اإلنتاج
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 كمنو ما ميز ىذه الفترة ىك التركيز عمى المستيمؾ العقالني كالرشيد، الذم يبحث فقط عمى 
 1الخصائص الفيزيائية كالكظيفية لممنتج

 سنوات التسعينات:  الفرع الثاني
تميزت ىذه الفترة بالتطكر التكنكلكجي ككسائؿ االتصاؿ، إذ أنيا ساىمت في تنكع اإلنتاج 

كتككيف التجارب السابقة تجاه العالمات لممستيمؾ، الذم ساىـ في تطكير مفيـك الحاجة، مف الرغبة 
كالراحة، المتعة، تحقيؽ الذات : إلى اإلشباع، لمحصكؿ عمى منافع ذاتية أخرل، منيا النفسية

 . إلخ.....كاالنتماء

ميز ىذه الفترة ىك النظرة المغايرة لممستيمؾ مف خالؿ ككنو مستيمؾ رشيد كعقالني،ىمو  إذف ما
الكحيد ىك إشباع حاجتو كذلؾ بأقؿ تكمفة، إلى مستيمؾ يتكجو سمككو الشرائي إلى سمكؾ حسب 

 2.المشاعر كاألحاسيس
 نياية التسعينات وبداية األلفيات: الفرع الثالث

تـ خالؿ ىذه الفترة إدماج حاسة الشـ في العممية التسكيقية، فمثال في نقاط البيع التي تككف 
فييا رائحة زكية يككف المستيمؾ محفزا أكثر لالستيالؾ ألف الرائحة يمكنيا أف تحفز عاطفة معينة لدل 

 .)أثر حنيف: قد تذكره رائحة معينة بطفكلتو مثال(المستيمؾ
كذلؾ الخبازكف عمى سبيؿ المثاؿ لتحفيز عممية الشراء لدييـ،يقكمكف بنشر الركائح، في أكقات 

 .heures de pointesالذركة 
أكثر مف ) حاسة الشـ(فقد أثبتت التجارب كالخبرة أف المستيمؾ يحتفظ في ذاكرتو بالركائح

 3).حاسة السمع (كاألصكات) حاسة الرؤية(احتفاظو بالصكر
 ظير التسكيؽ الحسي، كمفيـك كككجية جديدة لدراسة المستيمؾ، 20004أما في سنكات 

فالمستيمؾ اليـك الذم يتحكـ في رغباتو، الرغبة في الحياة، الرغبة في التفرد في خبراتو، فمفيـك الجكدة 
بالنسبة إليو لـ يعد ىدؼ تسكيقي فقط، بؿ إدراكيا مف خالؿ تكظيؼ خكاص الفرد خالؿ عممية 

                                                           
1 Doré Gaelle, Marketing sensoriel « Un nouveau sens en marketing » librapprt , Grenoble,2005 ;p6  
2 Sophie Noth, Le web olfactif est il un prolongement de la stratégie marketing ayant un autre but 
que la vente ? mémoire de licence , Université de Genève ;2005,p9 
3 www.memorieonline.com/03/11/42 84/m-Impact-de-la-diffusion-de-fragrance-daans-un-point-de-
vente-sur-le-comportement-du-consomateur-1.html ; consulté le 04/03/2013 
4 Hayate Pauline, Jezequel Anne, Lebin Luci,Pennel Alice,Sallee, Diane,opi ; P15-16 

http://www.memorieonline.com/03/11/42%2084/m-Impact-de-la-diffusion-de-fragrance-daans-un-point-de-vente-sur-le-comportement-du-consomateur-1.html
http://www.memorieonline.com/03/11/42%2084/m-Impact-de-la-diffusion-de-fragrance-daans-un-point-de-vente-sur-le-comportement-du-consomateur-1.html
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المحيط، الظركؼ، المصاحبة  (الشراء، كتكسيع مفيـك خمؽ القيمة إلى قيـ أخرل،كىي قيـ ظرفية
 .) خمؽ الفضكؿ، البحث عف عنصر المفاجأة(، القيـ المعرفية)لعممية الشراء

كالمخطط المكالي يكضع التطكر الذم مر بو مفيـك التسكيؽ الحسي كمكقع التسكيؽ الحسي 
  1.ضمف المفاىيـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 www.univ-it/dea/incera/convedni/materali/paper/fr/curbatov.pdf 
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Le marketing                           التسوٌق 

Environnement du 
marché 

 البنٌة التسوٌقٌة

 

Niches de marché 

 أجزاء السوق
Fidélisation clients 

 والء الزبائن

Vécus clients 
 معاش وتجارب الزبون

Compétences clients 
 مهارات الزبائن

Marketing de  Marketing  Géo Marketing  One to    Marketing        Marketing  
  Réseaux   Vert           one Marketing   Relationnel       Expérientiel      Marketing  

شبكًالتسوٌق العكسً      التسوٌق التجرٌبً      التسوٌق بالعالقات       التسوٌق الجغرافً   التسوٌق األخضر  التسوٌق ال   

  

 

Marketing virale 

 التسوٌق الفٌروسً

Trade marketing 

 التسوٌق التجاري

Marketing ethnique 

 التسوٌق األخالقً

Marketing tribal 

 التسوٌق القومً

Retro marketing 

 التسوٌق الرجعً

Méga Macro 
marketing 

 تسوٌق عام كلً

Marketing 
directe 

ق المباشريالتسو  

Miao 
marketing 

 التسوٌق الجزئً

Marketing 
sociétale 

 تسوٌق المإسسة

Marketing 
directe 

 التسوق بالعالقات

Marketing 
situationnel 
 التسوٌق الظرفً

Chrono marketing 

 التسوٌق الكرونولوجً

CRM 

Sensoriel marketing 

 التسوٌق الحسً

( 1-2)الشكل   

 رسم ٌوضح تطور مفاهٌم التسوٌق ومكانة التسوٌق الحسً ضمنها
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 أسباب تطور التسويق الحسي:المطمب الثاني  

 1:كمف األسباب التي أدت إلى تطكؿ التسكيؽ الحسي ما يمي
 مواجية ثوران التسويق الشامل: الفرع األول

" كتمة السكؽ" في مكاجية زيادة المنافسة كتشبع العرض مف حيث المنتجات، كمع ظيكر المنتج 
مف كبير العالمات التجارية، فأنيا بدأت تطكر نيج لمكائف  (لكف محققة بأقؿ تكمفة)ىي نسخ جديدة 

 .لمحصكؿ عمى السكؽ صعكدا كلمحفاظ عمى ىك امش كافية
كيعكس ىذا التطكر المفرط مف قبؿ ظيكر تسكيؽ الحسي، كبعبارة أخرل، إذا أصبحت 

عكاطؼ المستيمؾ شيكانية كمتعة أكثر أىمية مف السعر، فذلؾ ألف معظـ المنتجات تستحؽ جية 
 .النظر التكنكلكجية، كبالتالي يجب أف نفرؽ عمى خالؼ ذلؾ

ىذا ما يفسر لماذا تعددية الحكاس قد تفكؽ العالمة التجارية في قرار الشراء بيف العالمة 
التجارية االمبريالية كالعالمة التجارية المعركفة، أقؿ أف يناشد أكثر إلى الحكاس كأف يتحقؽ ىذا 

المزيج، فيذه التطكرات لدييا كيدؼ إخراج المنتجات بطريقة تقنية مف أجؿ إدخاليا في تركيج عاطفي، 
 .الطالء المستعمؿ لدىف الحائط لدييا رائحة الياسميف أثناء استعماليا: مثال

عند رؤية المستيمؾ لمنتكجنا يجب أف يككف :"فالمسكقيف ليس لدييـ إال كممة عمى أفكاىيـ
"  ىناؾ تفاعؿ، يجب ظيكر عاطفة كأحاسيس تجاه المنتج أك الخدمة

مف جية أخرل، مف الصعب لممنتجات المقدمة أف تقدـ لدل المستيمؾ حمـ أك تميز ليذا فكر 
 .المسكقكف أنو البد مف التركيز عمى حكاس المستيمؾ كمف ثـ تحميميا، دراستيا كقياـ خدمة عمييا

ضمف ناحية العالمة، يجب إعطاء مفيـك لممنتج ككضعو في مكاف يجمب كيمفت انتباه أحد أك 
" un chips" مجمكعة مف حكاس المستيمؾ، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ شركة صانعة لمبطاطا المقرمشة 

 المتكاجد فيو المنتكج، حيث أعطت لو لكف" Package" التي ركزت قبؿ كؿ شيء عمى الغالؼ 
(sobre)  حساس ناعـ ككريبسي في الممس الذم يعبر لدل المستيمؾ عمى منتكج مذاؽ كلذتو كا 

 . تكج الخارجية تعكس جكدة المنتكج كتحث عمى االستيالؾ منوفكريبسية كلذيذة، فييئة الـ
أما في حالة المنتكجات التي ليس لدييا تأثير شمي أك عالقة باألنؼ ككذلؾ عممية استعماليا، 

فينا المؤسسة مف أجؿ تميزىا مف بيف المنافسيف تخمؽ ذلؾ قصد جمب عدد أكبر مف المستيمكيف، 
 يحتكم عمى جياز يصدر رائحة 1998 أطمقت منتكج الحماالت الصدرية في سنة VFمثال مؤسسة 

                                                           
1 Campaner Megali, Anne Sophie Rauzier ,op-cit, p.44 
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عطر كريمة الذم عرؼ بمنتكج جد مرضي، حيث أف ىذه المؤسسة زادت في حصة مبيعاتيا بيذا 
 .االبتكار

كىذا التسكيؽ الحسي كالتمكف مف ىذه الحكاس الخمس يؤدم إلى خمؽ ميزة تنافسية لدل 
 .العالمة التجارية

  تحقيق المتعة لدى المستيمكين: الفرع الثاني
في السنكات األخيرة تزايد اىتماـ المستيمكيف بأنفسيـ، كانصب تركيزىـ عمى تحقيؽ لذاتيـ 

شباع رغباتيـ، مما أدل إلى ميكليـ المغرية إلشباع لذاتو  1.كا 
فكؿ ىذا فسخ مجاؿ لعكدة السيطرة باألحاسيس فالحكاس عمى القرارات اليكمية التي يتخذىا 

، أك االستيالؾ اليكمي لمطعاـ، كيفية (La mode)بالمكضة أك األزياء المستيمككف سكاء تعمؽ األمر
إلخ لكف بشرط أف تككف ىذه الحكاس متكافقة كمنسجمة مع العقؿ كليس بشكؿ ...بالجسـ،االعتناء 

 .منفصؿ عف المنطؽ

مف جية أخرل نسجؿ عكدة التركيز عمى الحاضر، إذ يقاؿ الفرد لـ يعد يحقؽ ذاتو مف العمؿ 
 بقدر ما يفعمو مف خالؿ فمسفة المذة كالمنع كالمذات التي يعيشيا حاليا كليس مما يحصؿ عميو الحقا

 .(في المستقبؿ)
االحتفاؿ  كما شيد العالـ تغير في تكجيتو، أيف تـ تسجيؿ تطكر ممحكظ في فمسفة

développement du festif))  عطاءه الحب لالحتفاؿ كفي نفس السياؽ محاكلة تجميؿ العالـ كا 
فمنذ الخمسينات مثال بدأ المصنعكف بتسكيؽ  (esthétisation du monde)نقطة جديدة صغيرة 

ذات أسمكب كتصميـ مميز بمعنى آخر تجميؿ كبيرجة منفعة لممنتجات إذ  (casseroles)طناجر 
 .أصبح مف الضركرم تبني ثقافة التجميؿ عند تصنيع المنتجات

كعمى ىذا األساس فإف المنتكج كقبؿ كؿ شيء البد أف يحقؽ لممستيمؾ شيئا مف المتعة 
شباع المذة، فالمستيمكيف يبحثكف عف تغير بصفة دائمة كمستمرة مف أجؿ تجربة كأحاسيس جديدة  .كا 

 كؿ ىذا طبؽ مف خالؿ اقتراح منتجات في السكؽ ذات طابع متعدد الحكاس

"  multi-sensoriel " المترجـ بتنكع كبير في األذكاؽ، األلكاف كالتركيبة 

                                                           
1 Ibid,p.45 
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دماج الحكاس الخمسة تعد مرحمة ميمة تسمح بإشباع الحاجة إلى  إف إعادة اكتشاؼ كا 
 فكؿ فرد يسعى إلى تحقيؽ التكازف عمى الصعيديف الجسدم كالنفسي "L’authenticité"األصالة 

 .عمى حد السكاء
 مف األفراد يعيشكف % 50ىناؾ عامؿ آخر ساىـ في ظيكر ىذه النزعة كىك النزكح الريفي بػ 

 كمنو كؿ ىذه المساحات المصطنعة تعد 2025سنة  % 65في المدف كىذه النسبة سترتفع إلى حكالي 
 .بعيدة كؿ البعد عف الطبيعة، إذ أف األحاسيس ستنشط كتقرب إلى أحاسيس طبيعية أكثر

 . كؿ ىتو التغيرات السكسيكلكجية كانت األساس في ظيكر ىذه النزعة
  إغراء المشتري من خالل مصداقية أكثر لممنتوج: الفرع الثالث

بغرض إغراء المشترييف، ىذا ككف " متعددة الحكاس" إف مختمؼ العالمات اتجيت نحك التجربة 
لـ تعد كافية في نظر المستيمكيف فحكاس المستيمكيف أصبحت أكثر قكة كىذا ما " الكظيفية" المنتجات 

 1.يدفع لممطالبة بالمصداقية أكثر لممنتجات
ىذا التطكر يفسر بككف المستيمكيف لـ يعكدكا يثقكف بصكرة مطمقة بالحمالت كالخطابات 

 .جكدة عالية أك العكس اإلشيارية، بؿ أصبحكا يتحققكف بأنفسيـ إذا ما كاف المنتكج فعاال حقا كذك
كيمكف القكؿ أف المستيمكيف أصبحكا أقؿ كالءا ككفاء مما كانكا عميو سابقا في مكاجية عالـ 

كما أف " " كالحكاسية " يصبح افتراضيا أكثر فأكثر، فإف المستيمكيف أصبحكا بحاجة أكبر إلى األصالة 
 .اصبح أفضؿ كسيمة لضبط العالمة" multi senscialité " تعدد الحكاسية" " مفيكـ

كبيدؼ إقناع المستيمؾ، فإف المؤسسات تبحث عف طريقة لتحفيز حكاسو الخمسة، األمر الذم 
 .يسمح لمعالمة بتحقيؽ مصداقية أكبر

في ىذا السياؽ فإف المفيـك الجديد لمتسكيؽ الذم يحفز كينشط الحكاس، ييدؼ إلى تكجيو 
كالتأثير عمى السمككيات االستيالكية مف خالؿ دغدغة األحاسيس كمنو االستيالؾ يتعمؽ باليكية 

 .(رؤية المنتكج، شمو، تذكقو، لمسو، كسماعو)متعددة الحكاس لممنتج 
، تصميـ جديد كاستعماؿ جميع الحكاس مف أجؿ (طعـ جديد)كبالتالي فإف اختراع ذكؽ جديد 

.  تطكير تشكيمو المنتكجات، يكاد يككف الكسيمة الكحيدة لتنكيع العركض مف دكف إضجار المستيمؾ
 

                                                           
1 Ibid,p46 
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 عموميات حول التسويق الحسي: المبحث الثاني
الصكت الذم تصدره باب سيادتو عند غمقيا، الصكت الذم ينبثؽ مف المفاتيح االلكتركنية 

عند اتصاليا بجياز حاسكبؾ، كذلؾ المكسيقية التي يصدرىا ىاتفؾ عند فتحو كميا  (USB)الخاصة 
أشياء بسيطة، إال أنيا في الحقيقة، عناصر كمفت المؤسسات كقتنا كأمكاال كبيرة، ذلؾ لتصبح جزء ال 
يجزأ مف العالمة أك المنتج في حد ذاتو، كبما أف الصكت كحده غير كافية فقد تـ التكجو إلى باقي 

 . الحكاس التي يتأثر بيا الفرد كتؤدم إلى ارتباطو بالعالمة كاقتناء منتجاتيا
 مفاىيم حول التسويق الحسية: المطمب األول

كؿ ىتو العمميات المذكرة مسبقا مرتبطة بحكاس الفرد، معرفة بالتسكيؽ الحسي المعرؼ 
 :كالتالي

 مفيوم التسويق الحسي: الفرع األول
عكامؿ حسية، )استخداـ تمؾ العكامؿ المتعمقة بحالة نقطة بيع مثال "1:يعرؼ التسكيؽ عمى انو

تفاعؿ )كأخرل سمككية ( أفكار)لمحصكؿ عمى ردكد أفعاؿ كاستجابات إدراكية  (...ذكقية، بصرية،
 ".مدعمة لفعؿ الشراء أك محفزة لعممية الشراء (اجتماعي

تقنية تسكيقية تعتمد عمى حاسة أك أكثر مف " 2:ييدؼ كذلؾ التسكيؽ الحسي عمى ككنو
الحكاس الخمس لدل المستيمؾ، ىدفيا إغراء كجدب المستيمؾ بزيادة رفاىية مف أجؿ التأثير إيجابيا 

 ".في سمككو تجاه مبع أك خدمة في نقطة البيع
طرؼ ذلؾ التسكيؽ الذم يأخذ بعيف االعتبار مف  " 3:تستطيع تعريفو كذلؾ كالتالي ىك

الباحثيف الممارسيف كالمشرفيف في كقتنا الحالي، كالذم يقكـ عمى أف حكاس الفرد كالتأثير عمييا مف 
خالؿ منتج، أك عالمة ضركرة إستراتيجية ميمة، تتماشى كاألىداؼ طكيمة المدل لممؤسسة بيدؼ خمؽ 

   ".صكرة كسمعتو لمعالمة
مجمكعة مف المتغيرات كاإلجراءات التي يسيطر عمييا "4:كما يمكف تعريؼ التسكيؽ الحسي أنو

المنتج أك المكزع لخمؽ جك متعدد الحكاس حكؿ المنتج سكاء كاف سمة أك خدمة، كذلؾ مف خالؿ 

                                                           
1 Sophie-reunier-name/recherche/marketsouor-litm,consulté le 20/02/2013 à 13 :42 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/marketing-senspriel,consulté le : 04/03/2013 à 20 :48 
3 Bertile halteur, Niklas Browers, marcus ven djik, sensory plagrave macmilleur, New york, 2009, p.7 
4 Marc Filser « Le marketing sensoriel : la quête de l’intégration théorique et manageriel et managériale », 
194,4/5,Sep ;2003,pp:5-11 

http://fr.wikipedia.org/wiki/marketing-senspriel,consult�
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خصائص المنتج نفسو أك مف خالؿ سياسات االتصاؿ أك عف طريؽ البيئة كالجك المحيطيف بالمنتكج 
".   في نقطة البيع

 .أىداف التسويق الحسي: الفرع الثاني
 1: ييدؼ التسكيؽ الحسي إلى تحقيؽ األىداؼ التالية

 تحقيؽ رضا الزبكف؛- 

المستيمؾ يمنح كقت أطكؿ يفترض التسكيؽ الحسي أف : تمبية حاجات كرغبات المستيمؾ- 
كينفؽ ماؿ أكثر في نقطة بيع تحس فييا بالراحة، قد يتأثر بمكسيقى، رائحة عطر، باقتنائو منتج يحقؽ 

 لو منافع منتظرة إلى جانب إحساسو بالمتعة كالراحة المنتظرة لحظة الحصكؿ عمى المنتج؛
 تغطية التكاليؼ مف حيث الزيادة في حجـ المبيعات كمنو الزيادة في األرباح؛- 
زيادة المنافسة، عكلمة التجارة كتداكؿ سالسؿ التكريد زاد مف القدرة التنافسية لمكثير مف - 

القطاعات، فالتسكيؽ الحسي أصبح كسيمة جديدة لمتمييز العالمات كمنو فتعزز ىذه المشاعر كتكلد 
 المرفقات لتجرب المقارنة مع الثمف؛

 إف اليدؼ الرئيسي مف التكجو نحك التسكيؽ الحسي 2تميز المنتج عف منتجات المنافسيف - 
ضافية ال تكجد  ىك تميز المنتج عف منتجات المنافسيف، مف خالؿ التركيز عمى خصائص مميزة كا 

 عند المنافسيف؛
. خمؽ ىكية كصكرة لممؤسسة كالعالمة- 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Kremier, Juliène, Lanco Céline, qu’elle est l’influence du marketing sensoriel sur comportement du 
consommateur ? mémoire master rédigé par meyssonier christian, Departement marketing ESC Lile, 2002, 
p17 
2 www.webmarketing.blog.fr/le marketing- sensoriel- definition-ermise-en-oeuvre le 12/03/2013 

http://www.webmarketing.blog.fr/le
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 أىمية تبني التسويق الحسي: الفرع الثالث
 مواجية المنافسة- 1

مع ظيكر العكلمة كتزايد المنافسة، لـ يعد يقتصر نشاط المؤسسات محميا بؿ امتد إلى   
 رسالة إشيارية يكميا، تكلد لديو ضغط 3000حدكد دكلية، كما أف تعرض المستيمؾ إلى أكثر مف 

 1.باعتبار محدكدية إدراكو
 فيك ال يستطيع إدراكيا كميا بنفس الدرجة، ما دفع المؤسسات إلى التمييز عف المنافس مف  

 .خالؿ التميز في خدمتيا كرسائميا اإلعالنية
دراؾ المستيمؾ عبر مؤتمرات    التسكيؽ الحسي يعزز ىذا التميز مف خالؿ تأثيره عمى ذىف كا 

حسية تسكيقية تسمح بارتباط العالمة في دىف المستيمؾ، كتسمح بإدراؾ المنتج ضمف منتجات 
 .المنافس

 كمثاؿ ذلؾ ما عرفتو قنكات التكزيع الفرنسية مف نمك متزايد في مجاؿ التدكيؿ خاصة فيما يتعمؽ 
 تعتبر الكافد H&M كZARAبمحالت المالبس الجاىزة مع دخكؿ ماركات كعالمات جديدة فقنكات 

 .لمسكؽ الفرنسية الجديد

لقد كسرت سمسمة ىذه المحالت رمكزا لتصميـ الداخمي المعترؼ عمييا سابقا باقتراحيا محالت 
 .تجارية ذات تصميـ فاخر

 .باختصار يمكف القكؿ أنو لمكاجية المنافسة يضطر المكزعيف لمقياـ بتحديات في نقاط البيع
 خمق تجربة ممتعة وجذابة أثناء عممية الشراء- 2

إف عممية التسكيؽ تعتبر تجربة ممتعة ككسيمة ترفيو لدل أغمبية األشخاص، حتى فإف لـ يكف 
ييدؼ إلى اقتناء شيء معيف، فبيذه الحالة، اىتـ المكزعيف كالمسكقكف بيذه النقطة، اليدؼ منيا ىك 
حث المستيمؾ عمى الشراء، كفي كيفية التأثير عميو، مف خالؿ مؤتمرات تسكيقية حسنة تؤثر عمى 

 2.إدراكو لممنتج كتحفزه قراره الشرائي

                                                           
1 France Garon,Philip Saidon, Le marketing sensriel, direction générale des communication et des services 
à la clientèle, MDEIE, Québec, canada,2011,p.6 
2 Daucé.B, le marketing sensoriel du point de vente, créer et gérer l’ambiance des lieux commerciaux, 1ère 
édition, dunod, Paris ;2002, p.4 
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إف المستيمؾ في بحث مستمر عف ربط العالقات مف مختمؼ الثقافات كاألجناس، خصكصا في 
عالـ انتشر فيو الخياؿ كاإلنترنيت، إضافة إلى تمؾ الرغبة في التمييز مف حيث األنماط الشرائية، كمنو 

  .فيعتبر اإلدراؾ كتحقيؽ كاقعي ليذه الرغبات

 عناصر ومجال تطبيق التسويق الحسي: المطمب الثاني 
 Marketing Visuel ومجال تطبيقو (البصري)التسويق المرئي : الفرع األول

الرؤية ىي الحاسة األكثر اعتمادا عمييا مف طرؼ المستيمؾ، فاختيار شكؿ أكلكف يؤثر تأثيرا 
قكيا عمي،فيك عامؿ لتحديد اليكية التمايز ذلؾ لككنو حاسة مف الحكاس أكثر تحفيزا كينبغي أف نكلي 

 1.أىمية خاصة في إستراتيجية التسكيؽ الحسي

اختيار التقنيات الحديثة المستخدمة في إطار التسكيؽ المرئي ىك بركز ظاىرة الفيديكىات أك 
الشاشات داخؿ المحالت كالمساحات التجارية، كىي عبارة عف شاشات مسطحة، يتـ عرض 

الفيديكىات مف خالليا، تتمثؿ في رسائؿ إشيارية خاصة بالمنتج، مثاؿ عف ذلؾ مساحات نجمة 
متعامؿ الياتؼ النقاؿ التي تحتكم مراكزىا عمى شاشات تمفزيكنية مختمفة األحجاـ تعرض رسائؿ 

 2.ج نجمةتإشيارية خاصة بمف
 :تسعى المؤسسات مف خالؿ تطبيؽ التسكيؽ المرئي التركيز عمى العكامؿ التالية

 :أىمية المون -1
أصبح المكف مف عناصر التميز كالمفاضمة بيف المنتجات، التي أصبحت عناصرىا التقنية 

بألكاف  (iMac, book)تتميز عف منافسييا بعرض منتكجيا كمكحات  " Apple" معيارية مثال شركة 
في ميداف يعـ فيو المكف الرمادم  (كمكف التكت، يكسفي،عنب، كالميمكف األخضر)حادة كمنعشة 

 .كالبيج
فالمكف سيساىـ في الكاقع المكضكعي لممنتج، ذلؾ باالعتماد عمى الرؤية التي ستككف لدل 

المستيمؾ كمنو فمكف كشكؿ المنتج الخارجي مف شأنو أف يضمف أداء المنتكج الكظيفة المنتظر بفعالية، 
، المسامير مصنكعة مف المطاط المزج األسكد لتذكير بعجالت décathlonمثال في مصنع أحذية 

 .السيارة، فيذا المنظر يكحي بمتانة المنتكج كأداءه

                                                           
1 Bernard Coralie, Le marketing sensoriel dan le mix , libraport, Grenoble, 2005 ,pp :13-15 
2 Hulteur, Niklas Browen, Mercus Van dijik, op-cit, p :28 
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يستعمؿ المكف كذلؾ لتحميؿ منتج بدكف قيمة كأىمية إلى منتكج رائج كعمى المكضى، عمى سبيؿ 
اعتمدت عمى ألكاف مشعة كشفافة في منتكجيا لجدب عدد أكبر مف البنات  Big شركة 1:المثاؿ

زيادة رقـ أعماليا  bigالمستيمكات لمكس الحالقة فعند إطالقيا ألكؿ مرة في السكؽ، شيت شركة 
 . مف مبيعات مكس الحالقة لمنساء42كحققت 

كمف ثـ اعتمد المختصكف عمى األلكاف الستيداؼ شركة معينة مف العمالء في السكؽ كذلؾ مع 
  2:األخذ بعيف االعتبار مجمكعة مف العكامؿ كالتالي

 االيناث يفضمكف األلكاف الزاىية ك الذككر األلكاف الداكنة: الجنس. 

 الكبار يفضمكف األلكاف الغامضة كالرمادم كالبيج، أما الشباب يفضمكف األلكاف الالمعة :العمر 
اختارت المكف األصفر كاألسكد لتمثيؿ  (Galerie la Fayette)كالحيكية، فنجد المحالت التجارية 

 سنة يمعب عمى 30-25 مستيدؼ بيف )(Perrier Fluoمساحة خاصة بالشباب، في باريس 
 . األلكاف القكية كالكردم المنعش،األزرؽ الجامد كاألصفر المتبؿ

 األزرؽ الغامض مفضؿ في الغرب كاألزرؽ الفاتح في الشماؿ كاألزرؽ البنفسجي :المناطق الجغرافية 
زاس يفضمكف المكف األخضر كالكردم، ىذه ؿيباع أكثر في الكسط، أما المنحدركف مف منطقة األ

الظاىرة تظير أيضا في مكاد التجميؿ فأصحاب الشماؿ يفضمكف ألكاف فاتحة تعكس الذيف ينحدركف 
 .مف المناطؽ الريفية يفضمكف األحمر كالبني

 األثرياء يفضمكف األسكد، الرمادم كاألزرؽ الغامض في حيف يفضؿ أصحاب :المستوى المعيشي 
 .المعاشات كالدخكؿ المتكسطة األلكاف الحيكية

 (بداية التشكيمة) "Moulinex"التي تمتمؾ عدة ماركات مكليتاكس SEB شركة 3:فعمى سبيؿ المثاؿ
 (التي تعد كسط التشكيمة)" Tefal"ألكاف حيكية، طيفاؿ  يستيدؼ الشباب المدنييف بأسعار جذابة،

 (التشكيمة العالية) " Rowenta"ستيدؼ العائالت باقتراحيا ألكاف تذكر بالفكاكو مثال، كأخير ركينطا 
 .تركز عمى التصميـ الراقي باالعتماد عمى ألكاف داكنة

 

 

                                                           
1
 http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/construire-strategie-marketing-sensoriel-201212.html 

consulté le 02/04/2013 à 15:13 
2 www.encete-medre.ac.com/marketingg sensoriel, consulté le: 16/04/2013 à 22:36 
3 http://www.dissertationsgratuites.com/sujets/marketing-seb/0 , consulté le 19/04/2013 à 22 :10 

http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/construire-strategie-marketing-sensoriel-201212.html%20consult�%20le%2002/04/2013
http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/construire-strategie-marketing-sensoriel-201212.html%20consult�%20le%2002/04/2013
http://www.encete-medre.ac.com/marketingg
http://www.dissertationsgratuites.com/sujets/marketing-seb/0
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 :أىمية الشكل- 2
إف المنتكج كبصرؼ النظر عف خاصيتيا الكظيفية، يككف في بعض األحياف حامؿ لمعاني 

كرمكز قد تككف مكممة، فعمى سبيؿ المثاؿ، في مجاؿ صناعة العطكر، تككف القاركرات ذات الشكؿ 
، الشكؿ المستطيؿ ىك رمز األناقة االستقرار كالديناميكية، (الجاذبية)تكحي بالمركنة كالتميز،م البيضك

في حيف أف الشكؿ المثمث يعكس صكرة مف االنسجاـ الحركة كالعدكانية في نفس الكقت مثاؿ ذلؾ 
(Trésor De Lancôme.) 

كمنو يمكف القكؿ أف شكؿ بعض المنتكجات مميز، حيث يسمح بمعرفة كتميز المنتكج مف بيف 
 .بقية المنتجات كالماركات األخرل

، فبعد (كظيفي)في كقتنا الحاضر،المصممكف يحاكلكف التكفيؽ بيف ما ىك جميؿ كما ىك عممي 
تمؾ   "High Tech"كالتكنكلكجيا العالية " الباردة"تمؾ السنكات التي عانت فييا المنتجات مف التصاميـ 

 .التصاميـ تتميز بالخطكط المجردة كالمستديرة لتككف رائجة مجددا
كيمكف القكؿ أف شكؿ المنتكج البد أف يتكافؽ كيتماشى مع الكظيفة خالؿ سنكات عديدة، كاف 

كقاركرات  (الديككر)التصميـ يعد مف اختصاص صانعي األثاث كالمنتجات التي تدخؿ في التزييف 
العطر دكف نسياف مصنعي السيارات، أما اآلف، فقد عمت كاستحكذت التصاميـ اىتماـ الجميع حتى 

أبسط مصنعي المكاد المنزلية كأصبحت المؤسسات تكظؼ مختصيف إلعادة البيع، فالمصممكف 
يختاركف تمؾ األشكاؿ الجذابة الالفتة النتباه كالتي يسيؿ تمييزىا، إذ يتعمؽ األمر بتصميـ منتجات 

ف استدعى األمر تحكيؿ المنتجات إلى أدكات التزييف  النظر كتتماشى مع العصر، حتى كا 

( objet de décoration.) 
ثـ تصميميا ( ركائح معطرة لمجك )(Sanagre)نذكر عمى سبيؿ المثاؿ، العطكر المنزلية -

 ىذا كاف لفتة جميمة مف ىذه المؤسسات (verre dépoli)بشكؿ ىرمي باستخداـ الزجاج المسنفر 
التي كانت تستيدؼ سكؽ الصالكنات كقاعات الجمكس، كتجدر اإلشارة أف ىذا التصميـ جعميا تحقؽ 

  %.15 مالييف نسخة خالؿ عاـ كاحد، ما يعادؿ حصة سكقية قدرىا 3مبيعات عالية بمغت 
   كما أف المنتكجات المصممة بشكؿ لعب أك المستكحاة مف تصاميـ تقميدية -

(aux allures rétro)  كفي ىذا السياؽ نذكر أف شركة (ألنيا تذكر بالطفكلة)أصبحت جد رائجة ،
Sony التي أطمقت مجمكعة راديكىات مستكحاة مف التصاميـ األكلية لترانزستكر (Transistor)  ألف

المؤسسة أرادت طمأنة المستيمكيف المتخكفيف مف التكنكلكجيا الجديدة كالذيف يحثكف الماضي كلتحقيؽ 
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حتى )مصداقية أكبر فإف المجمكعة اليابانية فيبت أكثر مف ذلؾ إذ جعمت الجياز يبدكككأنو أثقؿ 
 .(يشبو فعال التصميـ األكلية لمترانزستكر الذم يتميز بالثقؿ

، المالؾ الجديد لمعالمة، أرادت المؤسسة أف تستغؿ BMW ,MINIأربعكف سنة بعد إطالؽ -
ذلؾ الحنيف لمتصاميـ القديمة بإطالقيا سيارة مستحكذة مف التصميـ األكلي لكف معدلة يجعميا أكثر 

 .رفاىية كرقيا مف األكلى كبسعر أعمى بالطبع
 كلكي ،"Aspartam" المصنعة لسكر "CANDEREL"كتبقى في نفس السياؽ مع مؤسسة -

 (ألكاف حيكية)نطمؽ نسخة أكثر مزجا مف منتكجيا، قامت باقتراح نفس المنتكج لكف بأربع ألكاف مختمفة
 .في غالؼ شفاؼ

أضافت جيكب السراكيؿ التي " PRADA"الماركة المتخصصة في صناعة المالبس الجاىزة  -
 .تصنعيا قطعا مف القماش المخممي التي تخمؽ إحساس مف الراحة كالنعكمة

 فقد قامت مف الشركة بتطكير مجمكعة مف ألكاح المفاتيح " Microsoft"أما مف جية -

 (Claviers) كالفأرة (souries)  ،مغطاة بمادة تشبو الجمد بدال مف استعماؿ البالستيؾ العادم
 .باعتبار الجمد يمنح شعكر جيد عند الممس مقارنة بالبالستيؾ

المتخصصة في صناعة المكاد الكيركمنزلية اقترحت " Arthur Martin"كذلؾ شركة -
 .مجمكعة مف الثالجات ذات مقبض مف الخشب الذم يعد مادة طبيعية

عمى غرار التسكيؽ البصرم فإف التسكيؽ الممسي يركز عمى الطريقة التي ينظر بيا المستيمؾ 
 .لممنتكج

فرشاة األسناف التي تمزج بيف البالستيؾ كالمطاط الصناعي تككف أسيؿ لالستعماؿ، كأفضؿ -
 .لممس ما يمنحيا فعالية أكثر

كذلؾ في نفس السياؽ فإف المطاعـ تستعمؿ نفس المفيكـ، فمثال كزف السكاكيف كالمالعؽ 
المستعممة، بحجـ الكؤكس، الراحة التي تكفرىا الكراسي المادة التي تصنع منيا المناشؼ 

 .إلخ، كميا عكامؿ مف شأنيا أف تجعؿ الزبكف يستمتع أكثر بكجبتو.....كالفكط
يمكف القكؿ أف التسكيؽ الحسي يرسؿ رسالة تتضمف كعكدا تمنحيا المؤسسة لممستيمؾ عند 

 .استعماؿ المنتكج
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معززة  (collants) طكرت مجمكعة مف الجكارب النسائية DIMمؤسسة : عمى سبيؿ المثاؿ-
معزز gel  صنفت جيؿ décathlonبمكاد ذات خصائص منحفة أك مرطبة، مف جانب آخر فإف 

 . بكريمات لمقاعد دراجتيا لتمنح المستعمميف راحة أكبر
 

" Marketing Tactile "    التسويق الممسي ومجال تطبيقو:الفرع الثاني
ظير التسكيؽ الممسي خالؿ سنكات الخمسينات لكف استخدامو كإستراتيجية يعكد إلى عشريف 
سنة تقريبا، يعتمد عمى حاسة الممس لدل الفرد التي تعتبر مؤشرا أك مكجيا لقرار الشرائي مف خالؿ 

 .لمس المنتج كتجريبو، يسمح لو بالتفاعؿ معو كبالتالي أخد فكرة مسبقة عف ىذا المنتج
يطبؽ ىذا العنصر مف التسكيؽ الحسي عمى مستكل المنتج، في حالة ما إذا كاف ىذا األخير 

إف مجرد لمس . يمكف لمسو، أما في حالة المنتجات التي ال يمكف لمسيا فيتـ االعتماد عمى التغميؼ
الزبكف لممنتج يمكف التعريؼ عمى إدراكو كسمككياتو كاتجاىو، باإلضافة إلى األحاسيس التي ينتظر 

 1.الزبكف تكفرىا في المنتج
المصنعيف كالمكزعيف بتحفيز بقياـ بيدؼ إغراء المستيمؾ إلى التميز عف بقية المنافسيف، 

   2:حكاسنا الخمس مف خالؿ
 :  بالنسبة لممنتوج -1

إف الممس مف الحكاس التي تطكرت في السنكات األخيرة فاإلمساؾ بالمنتكج كاإلحساس بو في 
 .اليد أصبح مرحمة ميمة جدا في عممية اتخاذ القرار

إف لمس المنتكج يحمؽ نكع مف األلفة بيف المستيمؾ كالمنتكج أك المحؿ، كىذا ما يدفع المصنعيف 
 .إلى البحث عف تمؾ المكاد كاألشكاؿ مف شأنيا التأثير في المستيمؾ

إف المستيمؾ شديد التأثر باألشكاؿ كالمكاد التي تصنع منيا المنتكجات فاالختيار الذكي لممكاد 
البد أف يدفع بالمستيمؾ لشراء المنتج كاستيالكو، فعمى المكاد التي يصنع منيا المنتكج أف تحدث 

. الفارؽ لدل المستيمكيف
 

                                                           
 مقيدش شييرة، دكر التسكؽ الحسي في تحفيز قرار الشراء، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماستر أكاديمي، جامعة منتكرم 1

 15، ص 2012قسنطينة،
2 Bernard Coralie, le marketing sensoriel dans le mix, op-cit, pp :17 



 الفصل الثاني                                                            مدخل إلى التسويق الحسي

 

- 75 - 
 

  بالنسبة لمتغميف -2

 .نفس المفيـك تطكر بالنسبة لمغالؼ خاصة في مجاؿ المكاد الغذائية كمكاد التجميؿ
فإذا كاف المستيمؾ ال يستطيع تذكؽ المنتكج كال تجربتو، فإف شكؿ الغالؼ كالمكاد التي صنع 

بطرح أقراص vichy منيا تخمؽ لدلى المستيمؾ رغبة في اقتناء المنتج كاستيالكو، كلقد قامت شركة
( venus)  مغطى ببرنيؽ"Naotli"ذات تغميؼ كرقي، غير المع كناعـ كذلؾ أحمر الشفاه مف ماركة 

 . ليمنح شعكرا باالنتعاش" effet goutte d’eau" خاصة
 :مثال خاص بقطاع السيارات

إف قطاع السيارات لـ يبقى بمنأل عف مكجة التسكيؽ بالممس بؿ أصبح أكلكية لدل مصنعي 
السيارات معرفة كفيـ الطريقة التي ينظر بيا الزبكف لممكاد التي تدخؿ في التصنيع ككيفية تأثيرىا عمى 

 1.حكاسيـ
إف االختالفات بما فييا األسعار بيف المصنعيف الذيف يستيدفكف نفس القطاع السكقي تعد مف 

 .األمكر الحاسمة التي يأخذىا الزبكف بعيف االعتبار عند اتخاذه لمقرار الشرائي
كذلؾ الخصائص عمى درجة التقنية لمسيارات تككف متقاربة مف نكع آخر ما جعؿ كؿ المصنعيف 

 .إلى إلغراء الزبكف مف خالؿ طرح نمكذج معيف يستيدؼ قطاع سكقي معيف
كعمى األحاسيس التي يتكقع (....مستدير، حاد،)كؿ ىذا يعتمد درجة تأثر الزبكف بشكؿ معيف

 .(....الحماية، مدل اتساع السيارة، مدل قدرتيا عمى المقاكمة)الحصكؿ عمييا عند استعمالو لمسيارة 
يمكف لحاسة الممس أف تأكد أك تبطؿ تمؾ األحاسيس مقارنة مما يتكقعو الزبكف أك يرغب بو، 
كعمى ىذا األساس، فإف العامميف في مجاؿ صناعة السيارات يقكمكف ببحكث كدراسات مكثفة حكؿ 

الطريقة التي يمكف أف تأثر بيا المكاد التي يصنع منيا مقكد السيارة، مغير السرقة، فاليدؼ ىك 
التكصؿ إلى تمؾ المكاد التي تبعث عمى الشعكر بالراحة كالمتانة كيمكف القكؿ أف الممس يمكف أف 

 قامت خالؿ Renaultيخمؽ نكع مف األلفة بيف المستيمؾ كالمنتكج كمحؿ البيع، كلذلؾ فإف شركة 
 .(référentiel tactile sensotacte)السنكات األخيرة بتطكير أكؿ مرجع حسي، لمسي

رغبات المستيمكيف كاالستجابة لتكقعاتيـ )  ىذا الجياز يقيس كيقدر مدل التأثير بالممس بيدؼ تمبية 
 .في أحسف طريقة ممكنة

                                                           
1
 http://automotivemarketing.e-monsite.com/pages/strategies-marketing/le-marketing-sensoriel.html  

consulté le 18/03/2013 a 16 :00. 

http://automotivemarketing.e-monsite.com/pages/strategies-marketing/le-marketing-sensoriel.html
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 renocds ,rowan)كتجدر اإلشارة بأف العديد مف المؤسسات التي تعد رائدة في مجاليا 

decathlon) يستعمؿ جياز sensatacteفي مرحمة تضيع منتجاتيا . 
يمكف القكؿ بأف التسكيؽ البصرم كالتسكيؽ الممسي مكمميف لبعضيما إذ يتعأك ناف لتحسيف 

النكعية الحسية لممنتكج كخمؽ ىك ية متينة لمعالمة، كمع ذلؾ، فقد أصبح مف الصعب لممؤسسات أف 
تعتمد فقط عمى ىذيف العامميف بؿ يجب الذىاب إلى أبعد مف ذلؾ كالعمؿ عمى تحفيز كؿ حكاس 

. المستيمؾ يجعؿ ىذا األخير يخكض تجارب جديدة كفريدة مف نكعيا
  "Marketing Olfactif "التسويق الشمي ومجال تطبيقو : الفرع الثالث

لقد بدأ االىتماـ بالتسكيؽ الشمي في اآلكنة األخيرة، فاليدؼ مف التركيز عمى حاسة الشـ يمكف لقد
إيجاد مكاقؼ سيارات معطرة بركائح الشام األخضر محالت أخرل معطرة برائحة خشب الصندؿ، أك 

 1(.efflues d’iode)راؽ بنكية بفكحات اليكد 
 .فقد غزت الركائح السكؽ كزاد تأثر الزبائف بيا

مف بيف الحكاس الخمسة، حاسية الشـ التي تعد ذات قيمة عاطفية أكبر مقارنة بباقي الحكاس، -
فالركائح كالعطكر تمنح لدل المستيمؾ الراحة كالطمأنينة إذ أف بإمكانيا التأثير عمى الفرد كدفعو إلى 

الشراء كاالستيالؾ بغرض إغراء المستيمؾ كالتميز عف المنافسيف، زاد اىتماـ المنتجيف بالتسكيؽ 
" تحت إسـ " collants" ، ىذه المؤسسة قامت بطرح جكارب نسائيةDIMالشمسي،عمى غرار مؤسسة 

dimessence "إذ أنو يعد أكؿ منتكج مف نكعو ككنيا جكارب ذات رائحة معطرة .
معطرة الحبر " gel flowers"التي قامت باقتراح مجمكعة مف األقالـ " Reynolds" كذلؾ- 

 .بماء الزىر فكذلؾ ركائح مستخمصة مف األزىار كالكرد
المتخصصة في صناعة األكسيسكارات المنزلية " Codiac"كفي نفس السياؽ قامت مؤسسة -

 .بتصميـ أغطية معطرة بالخزامة كالفانيال لمطاكالت التي تستعمؿ لمكي
كذلؾ يمكف أف يككف التسكيؽ الشمي مفيدا كفعاؿ في حالة المنتجات التي تعد تعرؼ ركاجا، 
فاستعماؿ الركائح كالعطكر أصبح شائعا لتركيج المنتجات خاصة بالنسبة لمكاد الصيانة، نذكر منيا  

مثال التي طكرت مساحيؽ غسيؿ معطرة بمستخمصات األزىار البيضاء " la croix"عالمة -
 .كزىر البرتقاؿ

                                                           
1 Ibid, p 19-20 
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منطؽ " min vinaigre de fraise"التي قامت بطرح منتكج " Henkel"كذلؾ مؤسسة -
لألكاني بعطر التكت، التفاح، المنغا،الخكخ، كاألناناس في ىذه الحالة استعماؿ الركائح كالمعطرات 

عادة إحياء كبعث  .صكرة المنتجات تسمح بإعادة زيادة المبيعات كا 
عمى شكؿ فـ  (معطرات الجك) post it 2004 قامت بإطالؽ سنة 3mالعالمة األمريكية -

 .معطرة بمستخمصات الفراكلة كشكؿ أك راؽ األشجار معطرة بمستخمصات نباتية
إغراء المستيمؾ مف خالؿ السماح لو بشـ المنتكج قبؿ شرائو يعد طريقة جد فعالة، فكؿ 
 .الدراسات المتعمقة بسمكؾ المستيمؾ أثبت أف الرائحة ىي مف أىـ العكامؿ التي تدفع الفرد لمشراء

ككال )" rayal lola" كىذا ما فسح مجال كاسعا أماـ التغميفات كالبطاقات المعطرة، كذلؾ منتجات
األجاص، : أطمقت مجمكعة جديدة مف المشركبات بثالثة أذكاؽ (طبيعية% 100مف أعمى التشكيمة 

الميمكف األخضر كاألناناس كلإلحساس باالختالؼ بيف ىتو األذكاؽ حتى قبؿ فتح الزجاجة، قامت 
المؤسسة بإلصاؽ بطاقات عمى القاركرات،إذ يكفي حؾ ىتو البطاقات لكي تطمؽ ركائح تعطي فكرة 

عمى مدل % 1عف ذكؽ تمؾ المشركبات قبؿ استيالكيا، ىدؼ المؤسسة ىك زيادة حصتيا السكقية بػ 
 مف ناحية أخرل فإف pepsi كcoca colaخمس سنكات في سكؽ يسيطر عميو عمالقة أمثاؿ 

 en sens" أطمؽ مجمكعة مف القمصاف كالحقائب " caroline lis franc" المصممة كاركليف ليسفراف

moi "معطرة برائحة شككالطة، الفراكلة كالميمكف. 
 " Marketing Gustatif "التسويق الذوقي ومجال تطبيقو : الفرع الرابع

مف بيف كؿ الحكاس التي تـ التطرؽ إلييا في التسكيؽ، فإف حاسة الذكؽ ىي األقؿ تطكرا ألف 
إدماجيا في التسكيؽ يعد صعبا نكعا ما، كذلؾ لككف طبيعة بعض المنتجات ال تصمح ليذا النكع مف 

 .التسكيؽ بمعنى آخر ال يمكف استخداـ حاسة الذكؽ فييا
كتجدر اإلشارة بأف اليدؼ مف تحفيز حاسة الذكؽ ىك نفسو لدل باقي الحكاس كالمتمثؿ في 

 1.طمأنة المستيمؾ فيما يخص جكدة المنتكج
   2المنتجات الغذائية المتعمقة بالتسويق الذوقي-1

إف التسكيؽ الذكقي يتعمؽ بالخصائص الباطنية المنتكج، كلذلؾ فيك يستيدؼ المكاد كالمنتجات 
 .الغذائية

                                                           
1 Ibid, p :20-21-22 
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كأسيؿ طريقة االستعماؿ التسكيؽ الذكقي ىك السماح لممستيمؾ بتذكؽ عينات مف المنتكج قبؿ 
كمف أمثمة ذلؾ  (...عينات مف الجبف، الخبز،)شرائو كأغمب نقاط البيع الكبرل تنظـ حصص تذكؽ 

carrefour الذم ذىب أبعد مف ذلؾ بتجييزه مطبخ متكامؿ، متنقؿ يسمح لمزبائف بطيك أك قمي 
 .بعض المكاد كالمحـك كاألسماؾ

إف تحسيف طعـ المنتجات، تقنية طعميا الطبيعي كتحسينو، ككميا أصبحت مف أىداؼ 
تحفز كؿ الحكاس بغرض مفاجأة  (les produits du futur)الصناعة الغذائية كالمنتجات المستقبمية،

: المنتجات تتنكع بيف: المستيمؾ كذلؾ عف طريؽ البحث عف أفضؿ مزيج بيف التركيبة كالطعـ، فمثال
 ...التركيبة الطرية، الذىنية، التركيبة المقرمشة

ما يمنح  "bonbons pétillans"تحتكم عمى حمكل مفرقعة  "Miko"مثمجات مف ماركة 
تمنح  شككالطة ميكاة" luflee"طرحت في السكؽ منتكج " Milka" المتذكؽ تجربة فريدة مف نكعيا

 .إحساس بالخفة
 الذوق عامل تميز أساسي-2

بالنسبة لتمؾ المنتجات غير الغذائية، يجب إبالء اىتماـ خاص بكؿ المنتجات التي يمكف 
 .لممستيمؾ أف يحس بطعميا

 المتخصص في صناعة األدكات الرياضية إذ تكلي Décathlonكما ىك الحاؿ بالنسبة 
رضاء الزبائف " les tubes"المؤسسة اىتماما كبيرا بذكؽ   .بغرض تحسيف المنتج كا 

 (خاصة بالنسبة ألحمر الشفاه)كفي نفس السياؽ، فإف المؤسسات الناشطة في مكاد التجميؿ 
. بتحسيف ذكؽ منتجاتيا

بأذكاؽ جديدة، إذ تخمؽ " Gloss Shine Sorbet" أطمقت مممع الشفاه " L’OREAl"مؤسسة 
الشفاه بمكف شفاؼ المع بذكؽ حامض نكعا ما إف الطعـ عامؿ رئيسي لتميز المنتكج عف المنافسيف 

في مجاؿ الصحة، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمعجكف األسناف، فالبعض يستعمؿ األعشاب، اتجو 
فاليدؼ مف إدماج حاسة الذكؽ .كالتكت أك الكاليتكس كغيرىا: المصنعكف إلى استخداـ أذكاؽ جديدة

بغرض  (inspiration)في التسكيؽ ىك تعظيـ القيمة المدركة لممنتكج كتخيؿ مصادر جديدة لإللياـ 
الذكؽ لديو كلكف التسكيؽ الذكقي ال ينفصؿ عف  (papilles)إغراء المستيمؾ كتحفيز حميمات 

 .التسكيؽ الشمي
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فإدراكنا لمختمؼ األذكاؽ يعتمد بصفة كبيرة عمى الطعـ ككذلؾ عمى الرائحة المنبعثة مف المنتكج 
 .أك الغذاء، فالطعـ قضية ذكؽ كرائحة عمى حد سكاء

 "Marketing Auditif "التسويق السمعي : الفرع الخامس
يعرؼ التسكيؽ السمعي عمى أنو استخداـ المؤثرات الصكتية بغية التأثير عمى استخداـ 

المكسيقى في الفضاءات التجارية ليس جديد، ىدفيا األساسي تعزيز اليكية كصكرة المنتج لدل الزبكف 
كمالئمتيا مع حاجات الزبائف، كنحف نعمـ أف المكسيقى تؤثر عمى إدراؾ الفرد في أم كقت، فدراسات 
حديثة أثبتت أف المكسيقى الكالسيكية ليا تأثير فعاؿ مقارنة بالمكسيقى الخفيفة، إف قطعة مكسيقية 
معركفة لدل الزبكف ليا أثر عمى المبمغ الذم يمكنو صرفو كاقتناء منتجات أخرل غير متكقعة أكلـ 
يكف في الحسباف اقتناءىا قديما كاف ىدؼ المنتجيف اقتراح المنتجات التي تصدر أقؿ صكت ممكف 

، قدر ا لدل استيالكياأما حاليا فالمنتجكف ييدفكف إلى جعؿ الصكت الذم تصدر المنتجات جيد
  1.اإلمكاف
فبعد االىتماـ بتصميـ شكؿ المنتجات، اتجو المصنعكف إلى االىتماـ بالتصميـ الصكتي أك ب

المكسيقى كىذا ما يعرؼ بالتسكيؽ السمعي الذم يستغؿ الصكت الذم قد يصدره المتكج لتحريؾ 
مشاعر المستيمؾ كمنو عمى الشراء فيذا األخير دائـ البحث عف تمؾ المنتجات التي تحقؽ لو أكبر 

 .قدر مف المتعة
فالمنتجكف يتساءلكف مثال إذا ما كاف الصكت الذم يصدر غطاء ىاتؼ نقاؿ مف شأنو أف يؤثر 

" Berlina"في قرار الزبكف داخؿ المحؿ أك ما ىك الصكت الذم يجب أف يصدر عند فتح بكابة 
 . إلعطاء إحساس بالراحة كالرفاىية

بطريقة مكضكعية الصناعات الغذائية بدأت " المخممية" كيبقى ىنا كيفية تحديد الصكت
االىتماـ باألصكات منذ مدة طكيمة، كالصكت الذم يصدر عند سكب الحميب فكؽ حبكب اإلفطار، 

كذلؾ   "chips"الذم يتـ إصداره عند المضغ القرمشة الناتجة عف أكؿ البطاطس المقمية الضجيج 
المؤسسات المتخصصة في صناعة مكاد التجميؿ لـ تتردد في تحميؿ جكدة الصكت الناتج عف فتح 

 .عبكة كتمو
 . ببحكث حكؿ الصكت الذم تحدثو فرشاة الماسكرا عند إخراجيا مف العبكةDiorقامت -

                                                           
1

 13مقٌدش شهٌرة، مرجع سبق ذكره،ص  
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في مجاؿ الصناعات الكيركمنزلية، ييدؼ المنتكج إلى إزالة تمؾ األصكات المزعجة عف تشغيؿ -
بتطكير غساالت مع نظاـ فتح " Electrolux" األجيزة، فقد قاـ قسـ األبحاث كالتطكير بمؤسسة

 .(بدؿ ذلؾ الصكت المزعج الذم يصدر عادة عند فتح الغساالت)صامت 

يتـ دراسة ىذه االختالفات كالتميزيات الصكتية بعناية بغرض إغراء المستيمؾ كطمأنتو حكؿ جكدة 
 .المنتكج

 BMWمؤخرا فيـ العاممكف في مجاؿ السيارات مدل أىمية األصكات كىك الحاؿ بالنسبة لمعالمة - 1
 شخصا مف اجؿ تعديؿ األصكات التي يصدرىا كؿ عنصر مف السيارة، فكؿ صكت 60التي تكظؼ 

 .البد أف يترجـ الجكدة، الراحة كالرفاىية

  بالنسبة لممؤسسة Audi ميندس صكت يعممكف عمى التكقيع الصكتي  45 ىناؾ la signature 

phonétique" لمختمؼ نماذج السيارات، فاليكية الصكتية لػ أك دم Audi تبحث عف الراحة 
 .كالركح الرياضية

 كذلؾ "Renault" التي اىتمت بتحميؿ كتطكير األصكات الصادرة عف سياراتيا، كالصكت الذم 
 .إلخ..... "clignotons"يصدره حزاـ األمف، البكابة، الغمازات 

فكؿ ىتو األصكات يجب أف تترجـ الجكدة كالمتعة لذلؾ يجب إيالـ اىتماـ خاص بالتسكيؽ السمعي 
  2.الف أكؿ ردة فعؿ لمزبكف تككف قبؿ استعماؿ المنتكج كاستيالكو

 حدود التسويق الحسي: المطمب الثالث
بالرغـ مف أف التسكيؽ الحسي يسمح بخمؽ محيط كاحتكاؾ مع العميؿ قصد ربط عالقة حسنة معو، 
إال أف ىذا ال يمنع القكؿ أف لمتسكيؽ الحسية حدكد تضبط مجالو كتطبيقاتو، كنرل ذلؾ مف خالؿ 

 3.مف جانب المستيمؾ مف جانب المسكقيف: جانبيف
  حدود التسويق الحسي بالنسبة لممستيمك: الفرع األول

عمى التسكيؽ الحسي األخذ بعيف االعتبار االختالفات الثقافية كاالجتماعية بيف األفراد، إذ أف 
 .  حاجتيـ كتكقعاتيـ تختمؼ مف مستيمؾ آلخر

كباختالؼ ىتو الحاجات يختمؼ التأثير عمى المستيمؾ كبالتالي مف الصعب عمى ىذا النكع  
 .مف التسكيؽ االستجابة عمى كؿ ىذه التكقعات كالحاجات الحسية كالعاطفية

                                                           
 
2
 Bernard Goralie, Le marketing sensoriel dans le mix, op-cit, p 22-23 

3
 Hayate Pauline, Jezequel Anne, Le marketing sensoriel, op-cit, p15 
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التسكيؽ الحسي ال ييدؼ إلى خداع المستيمكيف بؿ ييدؼ إلى إبراز مميزات المنتكج كاقتراح 
 .تجربة حسية كعاطفية عمى المستيمكيف

يجب األخذ بعيف االعتبار درجة كشدة مثير التسكيؽ الحسي بأنكاعو الخمس، الشيء الذم قد 
يؤدم إلى فعؿ عكسي لرد الفعؿ المنتظر، فرائحة مركزة جدا، أك مكسيقى صاخبة، أك مممة قد تؤدم 

 .إلى نفكر المستيمؾ
المشكؿ اآلخر ىك عدـ معرفة كيؼ يؤثر التسكيؽ الحسي كاالستجابة المنتظرة مف المستيمؾ 

 .باعتبار أف نتائج التسكيؽ الحسي غير مبرىنة لكقتنا الحالي
 الى فردكذلؾ مف الحدكد العقبات التي يكاجييا التسكيؽ الحسي ىك اختالؼ اإلدراؾ مف فرد 

كمستيمؾ إلى آخر، فاألصكات، الطعـ كالركائح ال تؤثر بنفس الطريقة عمى األفراد بؿ يختمؼ تأثيرىا 
ال ...األصكات، الركائح كالطعـ: حسب ثقافة كتجربة كؿ فرد ككؿ مستيمؾ يعد فريدا مف نكعو كبالتالي

.  تؤدم بالضركرة إلى اتخاذ قرار شرائي
  1حدود التسويق الحسي بالنسبة لممسوقين:الفرع الثاني

أكؿ حد لمتسكيؽ الحسي بالنسبة لممسكقيف أك المنتجيف ىك تكمفة اإلشيار لممنتكج كتييئة نقطة 
البيع فامتالؾ منتج تتكفر فيو كؿ الخصائص كنقطة البيع جذابة كمثيرة جدا لإلغراء كمنو بناء عالقة 

 .كطيدة معو
إال أف ذلؾ جد مكمؼ بالنسبة لممؤسسة كبالتالي ال يمكف إىماؿ ىذه التكاليؼ كالتي تتطمب 

 .دراسة مسبقة لسمكؾ المستيمكيف لمعرفة حاجاتيـ بدقة
مف جية أخرل يعتبر االستثمار في مجاؿ التسكيؽ الحسي كمخاطرة باعتباره حديث أف نتائجو 

.  مف الصعب التأكد منيا عمى المدل الطكيؿ
مف المالحظ أف المستيمؾ عند تحكلو في نقاط البيع التي تمتاز بالجدب كاإلثارة عمى األحاسيس 
تجد متعة إال أف معرفة أثر مبيعاتو غير معمـك فالتأثير يمكف أف يككف إيجابيا، كما يستطيع أف يككف 

عكس ذلؾ كفي ىذا المنكاؿ يبقى السؤاؿ مطركح ىؿ المستيمؾ سيقـك بالشراء فعال أـ أنو مجرد 
 مجذكب بإثارة؟

                                                           
1
 France Garon, Philipe Saidon, Le marketing sensoriel, direction générale des communications et des 

services à la cliente, MDEIE, Québec , canada, 2011, p35 
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ثارة المستيمؾ لمقياـ بعممية   يمكف لمتسكيؽ الحسي في بعض األحياف عكس جذب كا 
الشراء،إلى إبعاده عف اقتناء الشيء لككنو مثال ذك حساسية مف تمؾ الرائحة أك كرىيا ألنيا تذكره في 

شيء بشع قد جرل لو في الماضي كنفس الشيء لباقي الحكاس، فالحكاس مف شأنيا أف تجمب 
.  المستيمؾ كتزيد مف قيمة المبيعات كمف إمكانيا القياـ بعكس ذلؾ دكف إرادة أكلية

 تأثير التسويق الحسي عمى سموك المستيمك  :الثالثالمبحث 

إف التسكيؽ الحسي مف التسكيؽ المستعمؿ مؤخرا لمتأثير عمى سمكؾ المستيمؾ كباألخص عمى 
األثر الفسيكلكجي كاألثر السيككلكجي  : قرار شراءه كمف ثـ سنتطرؽ إلى تأثيريف 

 األثر الفسيولوجي لمتسويق الحسي عمى سموك المستيمك : المطمب األول  

 األثر الفسيولوجي المؤثرات التسويقية البصرية: الفرع األول   

منيا األلكاف مف الناحية الكمية ) قصد قياس األثر الفسيكلكجي المؤثرات الحسية المرئية 
إدراؾ العممية لأللكاف كالتي تتعمؽ بجمع المعمكمات كتخزينيا في ذاكرة المستيمؾ التي ب يج (كالكيفية

 1.تختمؼ مف فرد إلى آخر مف حيث نكع األلكاف كشدتيا

كمنو فقياس ىذا األثر يدفع بنا إلى قياس المعمكمات المخزنة عمى مستكل الذاكرة كاستعماليا في 
 .المعمكماتمكقؼ شرائي في نقطة بيع بفؾ الشفرة كربطيا بيذه 

ثارتو يبدأ  ىك نذكر باإلضافة إلى ذلؾ أف الدكر القاعدة لإلدراؾ البصرم فيجب انتباه الفرد كا 
 .كقبؿ كؿ شيء بالصكرة فيي تأثر عمى الفرد مف خالؿ بعديف الجسـ كالمحتكل

  فقد ييدؼ رجاؿ التسكيؽ مف خالؿ ىتو العناصر عمى جمب انتباه الفرد كتحفيز ذاكرتو 
 .الشيء الذم يؤثر عمى قرار المستيمؾ عند الشراء (ىنيالذاالرتباط )

 

 

 

 
                                                           

1
 Richard Ladwein : Le comportement du consommateur et de l’acheteur ; 2

èmè
 édition, Economica, Paris, 

2003 ,p 228  
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 األثر الفسيولوجي المؤثرات التسويقية الممسية : الفرع الثاني  

األساسي لعممية الممس ىي  ىناؾ العديد مف المستقبالت الحسية في جسـ الفرد إال أف العضك
اليد الحتكائيا عمى عدد ىائؿ مف ىتو المستقبالت كالتي تميز بدرجة حساسية عالية عمى مستكل 

 1.الكؼ

 الذكؽ فعمى غرار ماعدا عكس باقي الحكاس ،إف مالمسة سطح معيف يشكؿ رد فعؿ إرادم- 
 أك رؤية مشيد ال ، أك سماع صكت معيف، رائحة معينةالستنشاؽ ليس بأيدينا خيار ،الحكاس األخرل

 ترجمتيا كتفريغيا في الذاكرة بالتدريج كبمركر الكقت عف ، كذلؾ الركائح التي يتـ اكتشافيا،نريد رؤيتو
 ؛طريؽ الفرد مف خالؿ نظاـ شفرة خاص بو

الفشؿ في ترجمة رائحة معينة راجع إلى ظاىرة النسياف كالتي تتعمؽ بفقداف الذاكرة الخاصة - 
. انفعالية ناتج أحيانا عف صدمة عاطفية أك ،كمعاينتيارمكز باؿ

األثر الفسيولوجي لممؤثرات التسويقية الشمية  : الفرع الثالث  

 إف الكظيفة الشمية ىي الكسيمة التي مف خالليا يتـ إدراؾ الركائح المختمفة التي يتـ مصادقتيا 
 جزيئات ىك اقترافعممية الشـ تتـ مف خالؿ  كاالتقاء بيا في العالـ الخارجي، فمف الناحية الفسيكلكجية

ائية الجزء الداخمي لألنؼ، ما يشكؿ تنبيو عمى مستكل الخاليا المستقبمية التي تتـ بالحساسية الكبيرة 
 إلىلممؤثرات الخارجية، عند استقباؿ الشعيرات المستقبمية ليذه الجزيئات المككنة لمرائحة، تترجـ 

 تـ 1955بدراسات سنة   "Christine Gall & Gulthin Khathleen" معمكمة عصبية حيث قامت
التكصؿ مف خالليا إلى نتيجة تتمثؿ في أف المستقبالت الحسية ترتبط بالخاليا الشمية التي بدكرىا 

ف   المخ عف طريؽإلىتقـك ببعث اإلحساس أك الرائحة  كسيط يتككف مف المالييف مف العصبيات كا 
 يتـ استنشاقو يذىب خارج المنطقة الشمية المسؤكلة عف ترتيب كفرز الركائح الذمثالث أرباع اليكاء 

 2. كمنو بعث األكامر الى المخكالشمية الحسية الخالياما يتطمب االستنشاؽ بقكة حتى يتـ استيداؼ 

 

 

 
                                                           

1
 92مقٌدش شهٌرة، دور التسوق الحسً فً تحفٌز قرار الشراء، مرجع سابق، ص  

2
 Kremier Julien, lanco Céline, op-cit ; p41 
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    األثر الفسيولوجي لممؤثرات التسويقية الذوقية:  الفرع الرابع

كالعنصر األساسي لعممية الذكؽ ىك المساف الحتكائو عمى المستقبالت الحسية المتميزة 
 فبمجرد التماس المادة كاستقباليا مف طرؼ ىذه المستقبالت يتـ إرساؿ رسالة ،بالحساسية الكبيرة

 مما يخمؽ ذاكرة ذكقية تدخؿ في ضمف ما ،عصبية مخية تستقبؿ ىذا اإلحساس عمى مستكل الذاكرة
 فقد استخدمت المؤسسات ىذا المبدأ كذلؾ مف خالؿ ،يعرؼ بتعمـ األذكاؽ كفؽ ميكانيـز التفريز

 أيف تككف التجربة سيمة ، كساد تعمؽ األمر بالمنتجات الغذائية،محاكلة ربط منتكجاتيا بذاكرة الفرد
 أك مف خالؿ مكافقة منتجاتيا بتجربة ذكقية كتقديـ معجكف األسناف ذات أذكاؽ مختمفة ،لمتذكؽ

 1.لمتجريب أك مأككالت داخؿ مساحات تجارية

كما نالحظ أف المؤسسات ذىبت إلى أبعد مف ذلؾ حيث اعتمدت عمى ىتو الحاسة لمتميز عف 
لممؤثرات الحسية  كمنو نستنتج أف األثر الفسيكلكجي باقي منافسييا مف خالؿ خمؽ ذكؽ خاص بيا

 كمنو االرتباط الذىني لمعالمة لدل ،الذكقية يتمثؿ في خمؽ ىكية كذاكرة ذكقية في ذىف المستيمؾ
.  ثـ االنتقاؿ إلى عممية الشراء كتكراره، الشيء الذم يسمح لو أكال بتقسيـ جكدة المنتج،المستيمؾ

  األثر الفسيولوجي عمى المؤثرات التسويقية الصوتية: الفرع الخامس 

  كىك العضك،األذف  مف خالؿ عضك،لحاسة السمع كظيفة تتمثؿ في تسييؿ عممية االتصاؿ
األساسي ليذه الحاسة تستطيع التمييز بيف االىتزازات الصكتية التي تتحكؿ إلى مؤثرات عصبية عبر 

 يستغميا رجاؿ التسكيؽ مف أجؿ جمب ،السياالت العصبية لتصؿ إلى المخ لتترجـ إلى معمكمات ىامة
 اقتناء المنتكج أك إلى نقطة البيع كذلؾ بتكييؼ مكسيقى التي تأثر عميو أك دفع الفرد إلىالمستيمؾ 

يؤثر التسكيؽ المكسيقي مف خالؿ المؤثرات الحسية الصكتية عمى  ية فمف الناحية الفسيكلكج،الخدمة
 حيث يمكف لممستيمؾ تذكر الصكر مف خالؿ الكممات كالمفاىيـ المرتبطة بالمكسيقى التي يتـ ،الذاكرة

 2.االستماع إلييا

 

 

                                                           
1
 Lunen R, Kahle, chung-hyun kim : Creating imagees and the psychology of marketing communication ; 

lawrence erlbaun, Abriates, London, 2006 , p203 
2
 Nicola Gueguen :Psycologie de la manipulation et de la soumission, dunod, Paris, 2002, p 442 
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  األثر السيكولوجي لمتسويق الحسي عمى سموك المستيمك:الثانيالمطمب  

: سيتـ التطرؽ في ىذا الفرع إلى

   لممؤثرات التسويقية المرئية األثر السيكولوجي:األول الفرع  

 الشكؿ ككذلؾ المكاد اإلنارة، األلكاف، التصميـ، يضـ،إف التسكيؽ الحسي باستخداـ حاسة النظر 
المنتجات كالتي ىي منبيات نقطة البيع كالتي تؤثر عمى مزاج المستيمؾ كسمككو  المصنكعة منيا

 1.الشرائي

  التصميم :أوال  

ق الشرائية كىي التصميـ اتدراكات المستيمؾ كسمكؾا عمكما ىناؾ ثالث كجيات نظر تؤثر عمى 
 2.كمعدؿ المعمكمات التصميـ كمزاج المستيمؾ كالتصميـ كتقييـ السمع

  :المعمومات التصميم ومعدل -1-1  

 كاضح، إف عركض متجر دقيؽ كبسيط تساعد األفراد عمى ما إذا كاف ليذه األخيرة مفيـك 
بحيث يمكف لمزبائف العثكر عمى منتجات بسيكلة دكف أف يتنبيكا كما تككف مختمؼ األقساـ منفصمة 

 .كاضحبشكؿ 

يتبيف في أحد الدراسات أف بعض التصاميـ أسيمت بجاذبية خاصة مف قبؿ الزبائف حيث أف 
معظـ ىؤالء يتحرككف داخؿ نقطة بيع في اتجاه عقارب الساعة،مع تركز اىتماميـ عمى الجدار 

 تجنب المنظفات بؿ كيترددكف في قبكؿ أم محاكالت لتغيير االتجاه الذم كانكا إلىالجانبي إذ يميمكف 
. يسيركف فيو

 - المزاجية التصميم والحاالت: 

 كحسب رأم بعض ، إف سكء تصميـ المحالت قد يسبب تكاليؼ نفسية لممستيمكيف
تصميـ محؿ قد يقمؿ مف متعت تجربة التسكؽ مما يؤدم الى تدىكر   فإف سكء أيضاالباحثيف
 . لمزبائفالمزاجيةالحالة 

                                                           
1
 Lunen R, Kahle, chung-hyun kim : Creating imagees and the psychology of marketing communication; op-

cit; p402 
2
 Gildas Aitamet, Quan Zhou, Motives and guidance for the use of sensory marketing in retail: the case of 

natures and decouvers; Master thesis; Karl stad business school; year 2011;pp 13-14 
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مف شأنو أف تجعؿ  (تكفير ألكاف فإنارة جيدة)مف جية أخرل فإف التصميـ الجيد لنقطة بيع 
 كذلؾ تكفير المعمكمات الالزمة كالمفيدة لتحفيز دكافع الشراء ،رضاه تجربة المسكؽ في مستكل

خاصة بالنسبة لمزبائف الذيف يتجكلكف في جميع األنحاء كما يالحظ أف طريقة العرض داخؿ المحؿ 
. تأثر عمى المبمغ المنفؽ في الشراء االندفاعي

  -السمعم يالتصميم وتقي: 

 كاآلخركف أف التقييـ المناسب لممحؿ لو أثر إيجابي عمى نكعية كقيمة السمع Baker1    صرح
 كأشار آخركف أف الصكر الداخمية لممحؿ ىي بمثابة عامؿ حيكم أكثر أىمية مف عامؿ ،المحؿ داخؿ

السعر كالتي يستخدميا المستيمككف لمتقييـ جكدة السمع كالحكـ عمى المحالت بأنيا ذات صكرة عالية 
 عمى غرار ذلؾ تـ اختيار إدراكات المستيمؾ لجكدة الطعاـ بصؼ عامة فكجد أنيا تعتمد ،أك متدنية

لتصميـ محؿ تؤدم في   مف جية أخرل فإف الصكرة العالية،جزئيا عمى نظافة القاعة داخؿ المطعـ
.  ما يدؿ عمى استعداد الزبائف عمى دفع سعر أعمى،المقابؿ إلى ارتفاع األسعار المتكقعة

 األلوان :ثانيا

نما ىك إحساس يدرل مف خالؿ  إف المكف ال ىك مادة كال ىك عنصر أك جزء مف الضكء كا 
دراؾ األلكاف ظاىرة دماغية تخص البشر كبعض الثدييات،استثناء  كىك ناتج عف إثارة المخاريط في ، كا 

 طبيعة : كيرتبط ىذا اإلحساس الفيزيكلكجي بالضركرة بثالثة أبعاد2شبكة العيف بسبب مكجة ضكئية 
 الضكء الذم ينيره كالذم يمكف العيف مف تمقي الرسائؿ كالعيف تتمقى ىذا المنبو كتنقمو إلى ،الشيء
  3.الدماغ

 كاأللكاف األصفر، البرتقالي، كاألحمر، األلكاف الدافئة :األلكاف كيمكننا التميز بيف نكعيف مف 
 4 كالبنفسجياألخضر كاألزرؽ،الباردة 

 :الفرد الجدكؿ التالي يبيف تأثير األلكاف عمى 

   

                                                           
1
 http://www.dissertationsgratuites.com/sujets/la-valorisation-de-l'offre-par-les-produits-

%C3%A9quitables/20 consulté le 22/04/2013 à 16:35 
2
 www.dooulo.com/l’influence de l’éclairage dans l’évaluation du point de vente ;06/05/2013 à16 :21 

3
 Pelet jean Eric ; Effets de la couleur des sites web marchand sur la mémorisation et sur l’intention d’achat 

de l’internaute ; thèse de doctorat ; Université de Nautes ;2008 ; p 21 
4
 Van De casteele marieke ; 

http://www.dissertationsgratuites.com/sujets/la-valorisation-de-l'offre-par-les-produits-%C3%A9quitables/20%20consult�%20le%2022/04/2013
http://www.dissertationsgratuites.com/sujets/la-valorisation-de-l'offre-par-les-produits-%C3%A9quitables/20%20consult�%20le%2022/04/2013
http://www.do/
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( 1-2)الجدول رقم 

 العموميةموضوع أكثر شيوعا حسب الفئة – الرابطة لون 

 كبار السن الراشدون األطفال  الفئات األلوان 

األحمر 

األخضر 

األزرؽ 

األسكد 

األبيض 

البنفسجي 

الكردم 

األصفر 

البني 

الرمادم 

 المكف المفضؿ

فكاكو 

النبات 

السماء 

الميؿ 

الثمج 

زىرة 

الحب 

الشمس 

الشككالطة 

السحب 

 األزرؽ

الحب 

النبات 

السماء 

الميؿ 

الثمج 

عصير العنب 

الفتاة 

الشمس 

الشككالطة 

السحب 

 األزرؽ

الدـ 

النبات 

السماء 

الميؿ 

الثمج 

أزىار 

الحمكل 

الشمس 

الشككالطة 

 السحب

 األزرؽ

Source : Thériant Catherine, Guillemette_Sianrd Joanie ; L’influence des 
couleurs dans notre société ;Année ;2005 ;p.05 

 أف المؤسسات الصناعية غير ، كانت األلكاف مجرد عامؿ زخرفي،في سنكات التسعينات
 كلـ تعد ،مف ذلؾ بحيث صممت األلكاف الجديدة كمكاد حقيقية  إلى أبعد االفكالعالمات التجارية ذىبت

نما يجب أف تبعث لدل المستيمؾ الرغبة في أخد المنبع كلمسو   .كظيفتيا جمالية فحسب كا 
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عداد نقاط بعناية ككبالتالي فإف المؤسسات تسعى دكما إلى اختيار ألكاف منتجاتيا  كذا الشكؿ كا 
تصميـ المنتجات تسمح ليا بالتميز عف المنافسة ككذا بناء اؿ  أككافاأل أدركت أف ىاحيث أف، بيعيا

 1.شخصيتيا الخاصة

 فيما يخص األفراد ما تعمؽ األمر بتحفيز اأظيرت األبحاث أف األلكاف ليا كظيفة ىامة إذ
 كما تـ إثبات أف األلكاف الباردة كالدافئة ليا تأثيرات مختمفة عمى استجابة ،العكاطؼ كالحالة المزاجية

  2.المستيمكيف

لييا بتسرع في حيف تصرؼ ا كيتـ النظر ،ب المستيمؾذفالمعركؼ أف األلكاف الدافئة تج
 فإف الكجيات الخارجية لمؤسسة ما بألكاف ،المستيمؾ تجاه بيئة أك منبع بألكاف باردة سيككف مدركس
مف   أما األلكاف الباردة فستكفرىـ جك،دافئة مف غرضيا أف تحظى باىتماـ الزبائف كاستقطابيـ

  3.الطمأنينة كتشعرىـ بالرفاىية

إف اليدؼ مف استخداـ الكاسع لمدكر السيككلكجي لأللكاف أيضا ىك خمؽ أجكاء عمؿ مناسبة 
 بيا مثال لطالء كرشات العمؿ مف الداخؿ ىي الشامكاتاأللكاف الحكصى   فإف أزكاج،داخؿ المصانع

ت فإنو األالفيما يخص  اما « beige crème »، البيج القشدم "Chamois crème"القشدم 
 يمكف استخداـ الشامكاة ، كاألزرؽ الفاتح، األزرؽ المخضر الفاتح،األخضر الفاتح– يصمح لألزكاج 

 ،مف البيجة كالديناميكية  كالذم مف شأنو تكفير جك،الفاتح عمى الجدراف بدرجتيف فاتحتيف أك ثالثة
 . تككف األرضيات ذات لكف فاتح أك منسجمة مع الجدراف كاألسقؼأيضا أفكمف الميـ 

كمنو فاستخداـ الديككرات الممكنة قصد اإلدارة الفعالة إلدراكات المستيمكيف تككف كسيمة لتحقيؽ 
.  لماركات التسكؽ كنقاط البيعمف نكعياميزة تنافسية مكحدة منفردة 

اإلنارة : ثالثا  

 سكاء كانت ،يتأثر الفرد بإنارة المحيط لحظة دخكلو نقطة البيع ذلؾ بطريقة مباشرة عمى إدراكاتو
 حيث أف كمما كانت اإلنارة أقكل شدة كمما كاف ، الركحي، العاطفي النفسي،متعمقة بالجانب المادم

 عكس ذلؾ فإف األفراد المكجكديف في بيئة غير مثيرة ، أكثر تأثيرا بالتحفيز التكتر كاليقظةشعكرىـ

                                                           
1
 Hayete Pauline, Jaazequel Anne, Lebin Luci, Pemel Alice, salle Diane ;op-cit ;p 32 

2
 Gildad Aitawer, Quan Zhou ;op-cit ;p15 

3
 Van De Casteele Marieke ; op-cit ;pp48-49 
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 األفراد التي تمت إثارتيـ بشدة يزيد ،لؾذ كالنعاس عالكة عمى ، الخمكؿ، اليدكء،سيشعركف باالسترخاء
 1. درجة حرارتيـانخفاض تكتر عضالتيـ ك،بات قمبيـرمعدؿ ض

 ىناؾ تساؤالت عمى كيفية تأثير اإلضاءة عمى  أفأىمية بالغة إال كمنو فعامؿ اإلضاءة دك
ة لتخفيض مستكل إثارة الزبائف ت فاقترح بعض الباحثيف استخداـ اإلنارة الخاؼ،األفراد ال تزاؿ مطركحة

 كجد آخركف أف اىتماـ ،في حالة رغبتيـ في أف يكلي ىؤالء مزيدا لالىتماـ بالمنتجات في المقابؿ
 التحقؽ مف سعر المنتج مككناتو كالمعمكمات)المشتريف يككف أقؿ تجاه األنشطة ذات البعد المرئي 

 فيـ أف اإلنارة تساعد عمى التعرؼ أكثر لممنتج أظيرت إلى ىذا يؤدم ،عند إنارة ضئيمة (الممصقة بو
كذلؾ دراسات أجريت في مناطؽ بيع أف الغرض مف اإلنارة القكية ىك تشجيع المستيمكيف عمى القياـ 

 .الشراءبعممية 

 يةداخؿاؿ المستيمؾ لممحؿ تتكقؼ عمى شركط اإلنارة إدراؾ أف « Kotler »يضيؼ إلى دلؾ 
 مختمفة عمى المستيمؾ كفقا لشدتيا كتكقعيا إذ يمكف ليا أف انعكاساتعالكة عمى ذلؾ فإف اإلنارة ليا 

 إضافة إلى جانبيا ، الكزف كغيرىا الحالة النفسية لمفرد، البصرية كالحجـاإلدراكاتتخفؼ بعض 
: األلكاف مف قبؿ كؿ فرد كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ السيككلكجي لأللكاف بعد رمزم يككف بعد إدراؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Gildad Aitawer, Quan Zhou ;op-cit ;pp 14,15,16 
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 (2-2)جدول رقم 

 األلـــــوان ومدلوالتـــــها

مدلوله السلبي مدلوله االيجابي مثال اللون 

األحمر 

 

: لون الدم والنار وٌعنً

الحب، الدفء، الحٌوٌة، الصحة البدنٌة، القوة، 

اإلرادة، االنتصار، الٌقظة، العفوٌة، المبادرة، 

. الحماس، الشجاعة والعاطفة

الخطر، الغضب، سرعة االنفعال، االرتباك، 

العنف، التمرد، الثؤر، نفاذ الصبر، 

االستبداد، الالعقالنٌة، فرط النشاط 

. واإلجهاد

البرتقالً 

 

: لون النار وأو راق الخرٌف وٌعنً

الفرح، الحماس، التفاإل، الطموح، الذكاء، 

الثقة بالنفس، اإلبداع، الخٌال، القدرة على 

. التحفٌز والقدرة على الشفاء

، سلوك افتخاري، (التجاهل)عدم المعرفة

. العدوانٌة وروح المنافسة

األصفر 

 

: لون الشمس وٌعنً

القدرة على التنظٌم، قوة العقل، قوة الشخصٌة، 

االنضباط، المعرفة، التحكم، االنسجام، سهو لة 

. التعلم وروح المهنة

الغٌر، الشك، اإلنتقادٌة، التشتت، عدم 

التركٌز، العناد، األنانٌة، الحسد، التشاإم، 

. كبت المشاعر، عدم المعرفة والتعصب

االخضر 

 

: لون النبات وٌعنً

القبول، األمل، االتساع، النمو، الشباب، 

التطور، حٌاة جدٌدة، العالقة مع الطبٌعة، 

. االتصال ومحبة الجمٌع

التشاإم، التلهف والسطحٌة 

األزرق 

 

: لون السماء وٌعنً

الحكمة، المصداقٌة، الثقة، الهدوء، التركٌز، 

األمانة، السالم واألمن، الصبر، التعؤو ن، 

. اإلخالصوضبط النفس، 

التحفظ، الخجل، الخوف، القلق، العزلة، 

. االكتئاب، البرودة والالمباالة

البنفسجً 

 

: لون الزهو ر كالٌلك وٌعنً

اإلخالص، الحدس، الدقة، اإلبداع والتؤمل، 

. التوازن الداخلً، الصداقة والكرامة

الظلم، التعصب، الضعف، الكآبة، األسف، 

. الٌؤس والشعور بالعزلة

الوردي 

 

: لون الورود وٌعنً

األنوثة، النعومة، الرومانسٌة، السعادة 

. والشباب

. لون مخصص للفتٌات

البنً 
 

: لون األرض والتراب وٌعنً

. الطبٌعة، الرجولة، الواقعٌة، الراحة واألمان
. القسوة والحٌادٌة
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األسود 

 

: لون اللٌل وٌعنً

الرفاهٌة، األناقة، التمٌز، القوة، الرصانة، 

. الصرامة، الجدٌة، االنضباط والبعد الفنً

العنف، المجهو ل، اإلحباط، الحزن، الموت 

. والفراغ

الرمادي 

 

: لون الرماد والسماء الملبدة ٌعنً

. الكفاءة، الهدوء، الرصانة والحداثة

القذارة،الملل، الشك، الشٌخوخة، الكآبة، 

. الحزن، الموت، الخوف، الوحدة والحٌادٌة

األبٌض 

 

: لون الثلج والحلٌب وٌعنً

. األناقة، الحٌاء، البراءة، النقاء، السالم والفرح
. العٌش فً األحالم، تركٌز عال للطاقة

الفضً 
 

: لون الفضة وٌعنً

. الخلود، الثراء، المجد، االحترام والكرامة
 -

الذهبً 
 

: لون الذهب وٌعنً

. الثراء والحظ
 -

Source : réaliser par l’étudiante avec l’aide de la dissertation 
suivante :poncerry mariance,le packaging vecteur de communication, année 
2006,p 40-43 

ال يمكننا التحدث عف األلكاف دكف ذكر عالقتيا بالثقافة فعمى رغـ مف عدـ تطكرىا في ىذا 
دراكات األلكاف تختمؼ مف فرد إلى أخر كمف ثقافة إلى ثقافة بمد أخرإالالميداف    أف استجابات كا 

 1 :كبالتالي كجب عمينا ذكر ىا تو االختالفات كذلؾ في الجدكؿ التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Gildad Aitawer, Quan Zhou ;op-cit ;p 16 
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(  3-2)الجدول رقم 

 روابط بعض األلوان في مختمف البمدان والحضارات

الروابط الوطنية أو العرقية  

األحمر 

 ٌعنً الحظ فً الصٌن؛ 

 قد ٌرتبط بالموت فً تركٌا؛ 

  ؛19فستان الزفاف فً فرنسا حتى منتصف القرن 

 ؛(جنوب إفرٌقٌا)هو لون النار، العاطفة والحب فً الزولو: الفاتح 

 ضمنٌا ٌعنً الغضب والخطر فً الٌابان؛ 

 (جنوب إفرٌقٌا)الملك فً خوزا .

األصفر 

 ؛(ٌرتدٌه اإلمبراطور فقط)اللون المقدس فً الصٌن 

 ؛(ترتبط بالزوج المخدوع)الغٌرة فً فرنسا 

 فً البلدان المتحدثة باالنجلٌزٌة؛لالجبن والتخاذ  

 خٌانة الطبقة االجتماعٌة؛ 

 لون الفشل فً العصور الوسطى .

األخضر 

 الغٌرة فً أمرٌكا الشمالٌة؛ 

 مرادف المال أو النقدٌة فً الوالٌات المتحدة؛ 

 الزوج المخدوع فً الصٌن؛: القبعة الخضراء 

 فستان الزفاف فً العصور الوسطى .

األزرق 

 الحداد فً إٌران؛ 

 لون الفتٌات، وٌرتبط بالخلود فً الصٌن؛ 

 الحماٌة من األرواح الشرٌرة فً الشرق األو سط؛ 

 لون الفتى الشرٌر فً الصٌن؛ 

 مرادف الهزٌمة فً الهند .

البنفسجً 

 الموت فً البرازٌل؛ 

 الحزن فً فنزوٌال؛ 

 الحداد فً تركٌا؛ 

 ؛(بؤمرٌكا الشمالٌة)السعادة لدى شعب نافاجو 

 اإلثم أو الخوف فً الٌابان .

 الحداد فً إثٌوبٌا؛ البنً 

 ًالتدهو ر المالً والفساد فً المذهب الكاثولٌك .

األسود 
 السحر والشٌطان فً أو روبا؛ 

 الشر فً الصٌن، الٌابان والشرق األو سط؛ 

 مئزر جلدي للنساء المتزوجات، والرغبة فً الزواج لدى الزولو .

األبٌض 
 آسٌا؛/الحداد أو الموت فً الصٌن 

 ،التقاء أو الطهارة فً أو روبا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

  الفرح عموما لدى أفراد الزولو

Source : Roulet Bernard, l’influence de la couleur en marketing vers une 
neuropsychologie du consommateur, Thèse de doctorat, université de Renne1, 
Année 2004, p152 
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أك إثارة رأم شخص أك جمالو انطالقا مف ثقافة الفرد أك الرمكز التي  (ردكد األفعاؿ العاطفية)
 .تـ إستعابيا

 لممحيط بحيث يزيد أك يكثؼ أداء اإلدراؾ البصرمإف الضكء مكمؿ لمكف كما أنو يمعب دكرا في 
نارة المكف كتحذر اإلشارة إلى  :ىي البيع مختمفة ك نقطةأف كظائؼ األلكاف كا 

 ؛ كيحققيا المظير الخارجي لممحؿ، إثارة اىتمامو كجذبوالمحؿ، المستيمؾ لكجكد تنبيو-  

 منحو الرفاىية كدفعو لقضاء كقت أطكؿ داخمو ككذا لممحؿ،إعطاء المستيمؾ صكرة إيجابية  - 
  1. كتتحقؽ مف خالؿ المظير الداخمي لممحؿالمستيمكيف، بيف العرض الكمي كتطمعات االنسجاـتحقيؽ 

 الشكل: رابعا

 كيسمح بالتعرؼ عمى ، لككنو يميز المنتجات عف بعضيا،  يعتبر الشكؿ ميزة لبعض المنتجات
  2.ق بطريقة تجعؿ ذلؾ مرتبطذأصبحت كؿ عالمة تتبنى شكؿ معيف كتستحك  حيث،العالمة التجارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bernard Coralie;Le marketing sensorial dans le mix;op-cit; p33  

2
 Ibid  p35 
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( 4-2)الجدول رقم 

 و مداولتيا األشكال

Source en adaptation, Bernard Coralie, le Marketing Sensorial dans le 

mix, année 2005, op-cit,p 47 

 

إف شكؿ المنتج يصرؼ النظر أحيانا عف طابعو العممي لذا فإف ، بالعالمة كباألخص األداء
 المستيمؾ كما أنيا تحمؿ رمكزا أيضا فالجدكؿ التالي يعكس اختيار بقكة عمى يؤثر األشكاؿ اختيار

 أشكاؿ المنتجات كداللتو عمى األفراد

 

مدلوالته مثال الشكل 

المربع 

 

الجدٌة، الصرامة، الصالبة، االستقرار، االنتظام، 

الدقة والدٌنامٌكٌة 

المستطٌل 

 

. الجدٌة، الجودة، االستقرار واألناقة

المثلث 
 

التوازن، اإلرادة، الحركة، الترقٌة، االنسجام، 

. األمان لكن أٌضا العدوانٌة والطٌش

الدائرة 

 

اإلتقان واالهتمام 

البٌضؤو ي 
 

التمٌز، األنثوٌة والنعومة 

المعٌن 

 

. الرجولة واألناقة، الذوق والتطلع

السهم 
 

. المستقبل، الوجهة والحركة
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 المواد :خامسا

اختيار المادة ىك العامؿ أساسي آخر عند التفكير في تصميـ محؿ إذ يمكف لبعض المكاد   إن 
 ا انطباععبرىا كتعطيكالزجاج كالبالستيؾ أف تجع المحؿ األكثر إنارة ألنيا تسمع بمركر الضكء 

   .لمشفافية

 إدراؾ المستيمؾ ىك البداية ألم تفكير تسكيقو لككنو الرؤية الذاتية لمنبع كالتي مف خالليا ذكمف
 أك بالنسبة لممنتجاتيبيف مدلكؿ كؿ مادة مف المكاد المستعممة سكاء  يتخذ قرار الشرائي كالجدكؿ التالي

 1.نقاط البيع

( 5-2) رقمالجدول        

 ومداوالتياالمواد 
سمات المواد ومدلوالتها  

المعدن 

أشكال موحدة غالبا، وعادة ما ٌكون أثرها المتعلق بالجانب المرئً منخفضا جدا، إال فً حالة 

مما ٌعطً انطباعا بؤن  (Coca-Cola: مثل)استخدام األلوان الزاهٌة قصد لفت انتباه المستهلكٌن

. جودة متدنٌة أو متوسطة بشكل عام المنتج ذو

البالستٌك 

له أشكال وألوان متنوعة، توحً بكون المنتج زهٌد الثمن ورديء النوعٌة أو متوسطة، أصبح ٌخص 

. منتجات معٌنة بشكل دائم مثل المٌاه المعدنٌة

. اقتصادي، خفٌف الوزن: مٌزات أخرى

الزجاج 

جودة  له أشكال مختلفة من خالل شفافٌته، ٌسهل التعرف على المنتج كما ٌوحً بؤن هذا األخٌر ذو

. عالٌة

. ثقٌل، هش وباهظ الثمن: مٌزات أخرى

الورق السمٌك 

"carton "

بفضل التطور التقنً لم ٌعد ٌعطً انطباعا بؤن . له ألوان مختلفة، ٌوحً بكون المنتج زهٌد الثمن

المنتج رديء النوعٌة وأصبح جزء أو خاصا ببعض فئات المنتجات، مثل المنظفات، البن، السكر 

. والسجائر

.  خفٌف الوزن، منخفض التكلفة ومقؤو م: مٌزات أخرى

الخشب 

أشكال وألوان محددة، ٌوحً بالجودة العالٌة، األصالة والطبٌعة لكنه ٌبقى مادة تقلٌدٌة لبعض 

. المنتجات مثل السٌجار

. ٌتمٌز بالصالبة لكنه مكلف وصعب الصنع: مٌزات أخرى

Source :www.lescoursdevente.fr/boite/produit.htm ;consulté,le 07/05/2013, à 09 :12 

                                                           
1
 I bid p37 

http://www.les/


 الفصل الثاني                                                            مدخل إلى التسويق الحسي

 

- 96 - 
 

 أف لكؿ مف نكع الكتابة كشكميا كنكع الخط سيمات كرمكز أيضا مف كذلؾ إلىجدر بنا اإلشارة ت
 :  التاليةالجداكؿخالؿ 

( 6-2) رقمالجدول

 نوع الكتابة ومدلوالتيا

سماتها ومدلوالتها مثال نوع الكتابة 

الكتابة ذات األحرف القاعدٌة 

Les caractères avec 

empattements  

األناقة، الجدٌة، الكالسٌكٌة 

 الكتابة ذات الشكل العصري

Les caractères en « bâton » 
 

الحداثة، الدٌنامٌكٌة، البساطة،الجاذبة، 

. البرود، الوضوح والصالبة

 الكتابة بالشكل اإلنجلٌزي

Les caractères anglais  

سهو لة المستخدم، الطابع الفنً، 

. الحرفً، الشخصً األنثوي

 الكتابة ذات الطابع الخٌالً

Les caractères fantaisistes  

اإلبداع، الشباب، الدٌنامٌكٌة، عدم 

. االنسٌاق

 الكتابة القوطٌة

Les caractères gothiques  

التقالٌد، الخبرة، القدم واالرتباك 

Source : réaliséé par l’étudiante avec l’aide de la dissertation de Bernard Coralie, 
le Marketing Sensoriel dans le mix, année 2005,op-cit, p49 
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( 7-2) رقم الجدول

شكل الكتابة ومدلوالتيا 

سماتها ومدلوالتها مثال شكل الكتابة 

 الكتابة الالتٌنٌة المستقٌمة

 

Romain 

 

هً األكثر استخداما وتعنً الدقة، 

. االستقرار، الدٌمومة والصالبة

 الكتابة المائلة

 

Italique 

 

المرونة، الدٌنامٌكٌة، التمٌز، ال تستعمل 

لكتابة نص طوٌل ألنها أقل قابلٌة 

. للقراءة

 الكتابة باألحرف الكبٌرة

 

CAPITALE 

 

تعطً طابعا رسمٌا، أكثر جدٌة، تكون 

متعبة وصعبة القراءة فً حالة كون 

. النص طوٌل

 الكتابة باألحرف الصغٌرة

 

miniscule 

 

البساطة، الجدٌة واإلنسانٌة 

 الكتابة بالخط العرٌض

 

Gras 

 

تعطً قٌمة اكبر للكلمة، تلفت االنتباه 

 .كما تعطىً قوة للنص

 الكتابة بالخط الرفٌع

 

Maigre 

 

. ٌستخدم لكتابة النصوص الطوٌلة

Source : Bernard Coralie, op-cit,p 49. 
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 (8-2) رقمالجدول

 الخطوط ومدلوالتيا

مدلوالته مثال نوع الخط 

الخط الرفٌع 
 

. التمٌز، األناقة، الدقة والصالبة

الخط العرٌض 
 

. القوة والصالبة

الخط المنكسر 
 

عدم االستقرار، القلق، االرتباك، 

. الجنون، العدوانٌة والطاقة

الخط المنحنً 

 

. األنوثة، المرونة، النعومة والنشوة

الخط االفقً 
 

الهدوء، الراحة والسرعة، الطمؤنٌنة لكن 

أٌضا الكذب والموت 

الخط العمودي 
 

الصرامة، الصالبة، العدالة، الرجولة، 

. القوة، الحقٌقة، الثبات والكرامة

الخط المائل إلى االعلى 
 

. اإلٌجابٌة، الحركة، الدٌنامٌكٌة واإلرادة

. التدهو ر وخٌبة االمل/ الخط المائل إلى االسفل 

الخطوط المتقاربة 

 

الصدمة، العنف، : تعنً فً ذات الوقت

. وأٌضا االتساع والبعد

Source : réaliser par l’étudiante avec l’aide de la dissertation Bernard Coralie, le 
Marketing Sensoriel dans le mix : année 2005 p48 

  الممسية التسويقيةالمؤثراتيكولوجي  الساألثر :الفرع الثاني 

 فيي تمكف الحسي، ؽ في التسكماألساسيةاستعماؿ حاسة الممس مف العناصر كاألغراض 
 .كبالتالي خمؽ عالقة بينيما كمنو التأثير عمى القرار الشرائي  االحتكاؾ بالمنتكجإمكانيةكف مف زباؿ

 احد أصبح  إذ،األخيرة الحكاس التي شيدت اكبر تقدما خالؿ ىتو السنكات إحدليعتبر الممس 
 الذم أك محؿ، األمر مع المنتج ألفةحيث تخمؽ الممس  عند الشراء، ،أساسية في اليد عممية المنتج
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 جد حساس المستيمؾ البحث عف المكاد كاألشكاؿ ذات اثر نتيجة ككف إلىيدفع الشركات المصنعة 
 1.شكؿ كمادة المظير الخارجي

  صعكبة لكف مع تطكر التكنكلكجيا،أكثردراسة ىتو الحاسة مف كجية نضر منيجية ىي ؼ
 لؾ باستخداـ معايير كالحرارة،ذ الممس كاإلحساس كصفا دقيؽ إعطاء مف الممكف حاليا أصبح

 في المحالت التجارية األفراد رد فعؿ يقـك بو اىزؿ الممس أصبحلؾ، كقد ذ إلىكما  المركنة، الصالبة،
 2 المنتج بيف يديو تفحصواخذحتاج المستيمؾ رغبة غريزية في م  إذالكبرل،

: فممس المنتكج سمح لمزبكف ب

 ؛ منيامصنكعمعرفة المادة التي يككف المنتكج -

 ؛معرفة خصائص المنتكج-

 ؛التعرؼ عمى جمع المعمكمات المتعمقة بو-

.  الذم يشيره االحتكاؾ بالمنتجاإلحساس ناتج عف ارض-

ة مف خالؿ بناءه صكرة ذىنية فنيأيحس المستيمؾ بالطـ فمف خالؿ االحتكاؾ كمالمسة المنتج،
عركؼ ـعدمو، معبرا عنو باتخاذ قرار الشراء كالعكس اؿأك كاضحة عنو كخمؽ انطباع عنو بالرضى 

 .عنو

   الشمية التسويقية لممؤثراتاألثر السيكولوجي:الفرع الثالث

 يؤدم 3(حاسة الشـ)  رائحة مع منتج كاعتماد التسكيؽ عمى ىدا الجانب مف الحكاسإرفاؽ إف
 الخاصة بالمنافس كيعرؼ السمكؾ عمى األخرلنقطة بيع عف أك  تفضيؿ منتكج إلىبالمستيمؾ 

استعداد الفرد اؿ  كميكالت أحاسيس،تتككف مف إنتاجيا رد فعؿ تجاه نقطة بيع معنية كينفعؿ إبداء لانو ن
ل ؿلؾ بالتأثير عذفييدؼ رجاؿ التسكيؽ مف خالليا عمى ىتو االتجاىات كالسمككات ك خاصة بالفرد،

 4:البعد العاطفي كالمعرفة يتـ التأثير الخاص بالتسكيؽ القائـ عمى حاسة الشـ مف خالؿ تأثيريف

                                                           
1
 Noth Sophie ; op-cit ; p 11 

 
2
 Doré Gaèlle ;op-cit ;p 16 

3
 Jacque Lendrerie et Denis Luidon « Mactor » Théorie et pratique du marketing, édition Dallog ; 1997 ; p 

145  
4
 Verginie Berbet, Pierre Breese, Nathalie Guichard, Carolie le coquiene ; Jean Marc ; pp 136-137 
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 الزبون  رضاى لالتأثير ع:أوال

ق ذ اختيار منتكج معيف حيث تككف قأثناءككف معيار يأخذ بعيف االعتبار ت أفرائحة ؿيمكف 
 أمامومطركحة ؿلو البدائؿ ائ لممنتكج تجعؿ المستيمؾ تختاره مف بيف بداإضافيةالرائحة ذات خاصية 

 تمييز المنتوج :ثانيا

ير انفعاالتو كعكاطفو كمف ث الزبكف فيي مف جية ترضامية عمى شتؤثر المؤثرات التسكيقية اؿ
ق ئ مف طرؼ الزبكف مما يخمؼ رضاه ككالأحيانا متكقعة أنيا  إذ،إضافيةنفعة ـ،تكفر لو أخرلجية 

  .لمعالمة

 أىميةخص خاصية الشـ التي تعتبر ذات م الفرد فيما إدراؾثير عمى تأفمرائحة القدرة عمى اؿ
 رائحة خاصة لكؿ شمع إعطاء في التسكيؽالمصانع الخاصة بإنتاج الشمع فكر رجاؿ  في :كبيرة فمثال

 ،فيتو الخاصية تميزىا عف باقي الشمع المكجكد في نقطة البيع (عند استعماليا) استيالؾ أثناءيفرزىا 
 ما مف شأنو أف يؤثر  مف جية، كمف جية أخرلفيذه الخاصية تأخذ بعيف االعتبار عند اقتناء المنتكج

كمف خالؿ الشكؿ المكالي نمخص أىـ ، الذم سيفضمو أثناء تقييـ البدائؿ عمى قرر شراء المستيمؾ
: العناصر المتدخمة باإلضافة إلى أثر الرائحة كعامؿ تسكيقي عمى سمكؾ المستيمؾ
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 (2-2)شكل رقم 

  فعل المستيمكددورالمباشر وفي األثر المتدخمة العوامل 

"  objet"الكسيمة 

منتج -

أفراد -

 (نقطة بيع)المحيط -

المؤثرات الحسية الشمية المؤثرة 

رائحة جذابة -

التعرض لنفس الرائحة -

 منتكج مرفؽ برائحة-

 

العكامؿ الشخصية المتدخمة في عممية التأثير  

عدد األطفاؿ       الجنس،السف،المستكل : الدكافع

 الحالة المدنية        المستكل الثقافي 

البحث عف التجارب الحسية      الدخؿ،المكقع الجغرافي 

الشخصية         المينة 

 

 

التأثير المباشر 

 (تذكر الكممات، الصكر المصاحبة الدائمة)التأثير عمى المزاج، االنتباه، الذاكرة 

استجابات المستيمؾ 

تقييـ لممنتكج أك نقطة البيع المعطرة /الحكـ

بيف منتكج معطر أك نقطة بيع /التفضيؿ/الحكـ
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La source : virginie maille, l’influence de la simulie olfactive sur le 
comportement du consommateur, recherche et application en marketing, vol16 

n°2,2008. 

 وقيةذ لممؤثرات التسويقية الالسيكولوجي األثر:الفرع الرابع

 تطبيقو جد صعب في الكاقع مقارنة أف إال عناصر التسكيؽ الحسي أىـ مف الذكقيالتسكيؽ 
 المرافؽ لو عممية فاإلحساس فالتذكؽدخؿ الدكؽ الشخصي تفتتعمؽ الصعكبة ب ،األخرلاصر فبباقي الع
 ألخريختمؼ مف شخص  ( شخصيةإدراؾ)شخصية 

فقد تعتمده المؤسسات بيدؼ   خصكصا،التغذيةا النكع مف التسكيؽ في مجا ؿ ذيستخدـ ق
 كأذكاؽ التذكقية فيـ العممية إلى المؤسسات تمسفقد  المنتجات،ككاؽ المستيمكيف أذعمى التأثير 

م كمف ئ عمى القرار الشرابالتأثيرمما يسمح  ،المالئمة المؤثرات الحسية الدكقية تكظيؼالمستيمكيف ثـ 
:  التسكيؽ الحسي الذكقيأثار أىـ

 ؛خمؽ صكرة ذىنية لمعالمة لدل المستيمؾ-

. ربط ىذه صكرة ذىنية بتجربة ذكقية مميزة تميز العالمة التجارية في عالمة المنافس-

 طريقة بأفضؿ زبائنيا إلرضاء أيضاما يستخدـ ىذا النكع مف طرؼ المؤسسات الخدمية  غالبا
ية ئاذ المنتجات الغإزاء الزبائف أراء تتأثر أف في المقابؿ يمكف االنتظار لكقت إدراكيـ عمى كالتأثير

 الحكاس الخمس مرتبطة ارتباطا أف الحديثة الدراسات أظيرت إذا أرل عف طريؽ حكاس  أك إيجاباسمبا
اف حاسة الشـ عمى سبيؿ المثاؿ يعيؽ القدرة د فؽأف إذ لإلنساف اإلدراكي النظاـفكميا تشترؾ في  كثيقا،

 ىذه الحكاس ككذا إغراء تقديـ المنتجات التي غرضيا أىمية تأتيمف ىنا ر، كؽ بشكؿ كبيذعمى الت
 بيف حاسة الذكؽ كالحكاس المحتممة التالية التفاعالت األمثمةسنكضح مف خالؿ  براعـ الذكؽ،

  1.األخرل

 
                                                           

1
 Rajotte Mylême ; Garon, France , Saidon Philipe ; op-cit pp 13-14 

الرغبة كالكقت المرتبط بعممية الشراء 

 البحث عمى المعمكمة، المبمغ المصركؼ
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: الذوق والمون-1

إذ بينت  إف تأثير المكف ىك مف دكف شؾ احد أبعاد التفاعؿ المدركسة بكثرة بيف الدكؽ كالرؤية،
 انو فقط مف النكيات تـ التعرؼ عمييا بشكؿ صحيح مف قبؿ المشاركيف المكضكعدراسة حكؿ ىذا 
عندما تـ  كالعكس، فاف نسبة النكيات في كجكد المكف، إخفاء لكف المشركبات،%20مقارنة بمجمكع 

مف  ٪40، أكد التالعب بشكؿ مقصكد بمكف المشركب،بحيث جعؿ مشركب الكرز ذكلكف برتقالي
كما اتفقت الدراسات عمى أف الزيادة في شدة لكف المنتج  ا األخير لو نكية البرتقاؿ،ذالمستجكبيف إف ق

. قمرتبطة بزيادة في شدة مذاؽ

 : وق والصوتذال -2

مف « pschitt »ماذا سيككف رد فعمؾ عند فتح زجاجة مشركب غازم دكف سماع الصكت 
 غياب ىذا الصكت سيضر بإدراؾ الحيكية كالمذاؽ كقد درس الباحثكف في ىذا المجاؿ إفالمرجع جدا 

. خبز يؤثر عمى مذاؽ ىذه األخيرة كالحظكا تغيير شدة كتكاتر الصكت الصادر عف مضغ رقاقة

 :الممسالذوق و- 3

 خاصة أكالئؾ الذيف لدييـ ، يمكف لنكع المنبيات الممسية أف يؤثر عمى ذكؽ بعض األشخاص
 إف شرب الماء ،فالخصائص الممسية تأثر في الحقيقة عمى إدراؾ المذاؽ، حاجة قكية لممس األشياء

في ككب مف البالستيؾ الخشب كالصمب عمى سبيؿ المثاؿ سيدرؾ مذاقو عمى أنو أفضؿ منو عندما 
 .يككف الماء في البالستيؾ الرفيع كاألقؿ صالبة

 :المكوناتالذوق و – 4 

 بالتالي فإف ،إف طريقة تقديـ كتفسير المعمكمات الغذائية لممنع تأثر عمى إدراؾ المذاؽ
، عمى أنيا غير صحية أفضؿ مف تمؾ التي تعتبر صحية المستيمكيف يفترضكف أف األطعمة المضيفة

ب في الكقت ذاتو أكدت الدراسات أنو تـ تقييـ عمبة المحـ المفرـك المعركؼ عمى بطاقتو أنو أقؿ دسما 
.  ذىكف٪ 25 انو أقؿ حجما كذك جكدة أفضؿ مف تمؾ المعركض عمى بطاقتيا ٪ 75
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  السمعيةالتسويقية األثر النفسي السموكي لممؤثرات :الخامسالفرع  

  ؛ الدرجة كالنكع،تأثر المكسيقى عمى قرار الشراء مف خالؿ مككناتيا المختمفة كاإليقاع - 

مكسيقى مرتفعة أك منخفضة تعكس قكة كشدة ) حجـ المكسيقى الفسيكلكجيةمف الناحية  - 
فإف التحكـ في ىذه الدرجة لو ال محالة انعكاس كأثر عمى سمكؾ  (الصكت التي يتـ قياسيا بالديسيباؿ

  ما إذا ما ارتفعت مف خالؿ الدراسة التي قاـ بيا جالمستيمؾ سكاء في نقطة بيع أك في منتك
« Smith » أثبت أف المكسيقى المرتفعة تطيؿ المسكؽ داخؿ المحؿ ما يعكس مف 1966 سنة 

المبيعات بحيث تككف المكسيقى مف حيث الحجـ كالنكع تتماشى كالمحيط السائد كالغرض مف ذلؾ  
 يتمثؿ في سرعة ،أىمية معتبرة عند بث المكسيقى كذ االرتفاع ذلؾ يمثؿ معيار إلى زيادة تصؿ 50%

 حيث ،معدؿ ضربات قمب الفرض كاالرتفاع المكسيقي النبضات المكسيقية كيظير ىناؾ انسجاـ بيف
يؤثر ىذا األخير عمى الكقت الذم يقضيو الزبكف داخؿ المحؿ التجارم كعمى النفقات التي يقـك بيا 

  1 باإلضافة إلى ذلؾ التأثير عمى درجة استيعاب المعمكمات المقدمة مف طرؼ رجؿ البيع،في داخمو

 حيث أف نكع المكسيقى ، أخر مرتبط بالمكسيقى كيتمثؿ في النكع أك الطابع المكسيقيرعنص
 إلى فاألشخاص الذيف يستمعكف ،يؤثر عمى سمكؾ المستيمؾ كىذا األثر يتماشى مع ميكؿ ىذا األخير

المكسيقى الكالسيكية يبدكف استجابة ايجابية كالعكس بالنسبة لألشخاص الذيف يفضمكف نكع أخر مف 
  : المكالي يكضح آثار عناصر المكسيقى عمى سمكؾ المستيمؾلجدكؿالمكسيقى كا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Alain Gandy ; L’utilisation de la musique en marketing, http//attoomedia.com, le 05/05/2013 à 23 :30 
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( 9-2)جدول رقم 

. أثر الموسيقى عمى سموك المستيمك

المؤثرات المكسيقية المناسبة  األىداؼ  

صكت منخفض /بث المكسيقى المفضمة-الحفاظ عمى الزبكف لمدة أطكؿ 

إيقاع بطيء، مكسيقى عائمية -

زيادة صكت المكسيقى -جعؿ سمكؾ المستيمؾ كاستيالكو أسرع 

تسريع اإليقاع -

بث مكسيقى مريحة -بائع -خمؽ عالقة زبكف

إيقاع بطيء -

مكسيقى مفضمة، مكسيقى عائمية -زيادة استيالؾ الزبائف لممنتجات 

مكسيقى كالسيكية /إيقاع بطيء-

إيقاع سريع /مكسيقى متنكعةخمؽ مشتريات غير متكقعة 

La source : Djamchid Assadi : Les effets de la musique sur le comportement du 
visiteur du site, Département de Marketing, CEREN, Bourgogne,2007,p09. 
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 :خالصة 

  مف خالؿ ىذا الفصؿ الذم عالجف مف خاللو أثر التسكيؽ الحسي عمى مستكل منتج أك 
تستطيع أف تقكؿ أف ىذا التكجو الجديد بالتسكيؽ نابع مف ، خدمة في نقطة بيع عمى سمكؾ المستيمؾ

التكجو بعناصره الخمس   ىذاإتباعاتجاه نظرية متعددة في ىذا المجاؿ كالتي حثت عمى ضركرة 
 لو مف أثر عمى سمكؾ اـأم التسكيؽ الحسي كمفيـك ك ( الذكؽ كالسمع،الشـ، الممس، الرؤية)

 . مف جية أخرلة أك السيككلكجيالفسيكلكجيةالمستيمؾ سكاء مف جية 
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: تمييد
توفير األفضل والراحة لو، مع وإن إعداد الدراسة التسويقية ييدف إلى تحقيق رضا المستيمك 

العمل عمى خمق حمقة تسويقية ذات مرونة مطمقة من حيث التأثير واالستجابة، وبناء عميو يجب 
مجال تغيير سموكو والعوامل المتسببة في ىذا  معرفة متطمبات المستيمك، والتطمع عمى جوانب أو

 وكذلك مفيوم هوسموكيات في الفصول النظرية إلى مفيوم المستيمك نابعد أن تطرقوالتغيير، ليذا 
التسويق الحسي وأثره عمى سموك المستيمك، نأتي اآلن إلى الدراسة التطبيقية التي سنسقط فييا الدراسة 

خدمة في كل من لل العناصر التسويقية الحسيةمنتوج ومعرفة العناصر التسويقية الحسية للالنظرية عمى 
ثالث من خالل النتائج ال روشي لمستحضرات التجميل في المبحث وشركة ايفاتكسيس نشركة 

. االستبيانالمتحصل عمييا من 
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 SIXITAN  شركة ناتكسيسالتسويق الحسي عمى مستوى: المبحث األول
وفي ىذا المبحث سيتم التطرق الى نشأة وتعريف بنك ناتكسيس في المطمب االول ونشاطاتو في 

 .  في المطمب الثالث واألخيراالمطمب الثاني وأخيرا الى تقديم استمارة والتعميق عن ايجابياتو
 نشأة وتعريف شركة ناتكسيس :  المطمب األول
 .المطمب الى نشأة وتعريف شركة ناتكسيس ىذا سنتطرق في
 1نشأة شركة ناتكسيس:   الفرع األول

إدارة مدخرات الناس، و لترويج، جمع 1818 في باريس سنة االدخار نشأت ألول مرة مصرفة 
 تم إدارة حسابات التوفير من طرف 1837من أجل ذلك تم إدخال خدمة حساب التوفير، وفي سنة 

 364 إلى 1839 سنة 284 تكاثرت وتعددت ووصمت من االدخارصندوق اإليداعات، فصناديق 
. 1847صندوق سنة 

 تم إنشاء ألول مرة بنك شعبي في أنجير فقد نشأت ىذه البنوك الشعبية من 1878 وفي سنة 
. أجل مقاولين وأصحاب المشاريع الفردية قصد تمويل مشاريعيم بسيولة أكبر

 الوطني لممساعدة في تمويل لبناء فرنسا من جديد بعد االئتمان أنشا بنك 1919 وفي عام 
. األضرار الناتجة من الحرب العالمية األولى

 عمميات التجارة استثمار قصد تسييل BFCE2قد تم تأسيس بنك فرنسي لمتجارة الخارجية و 
. 1946الخارجية سنة 

 1996  في عام NATIXISأسست شركة و. 1946 عمميات التجارة الخارجية سنة استثمار   
أول إتحاد بنكي شيدتو  ىوو البنك الفرنسي لمتجارة الخارجية، BFCE الوطني واالئتمانالناتجة عن 

.  سنة30فرنسا منذ تقريب 
 إلى بنك ناتكسيس الشعبي بعد نقل وتحويل األنشطة  ناتكسيس تحولت1999 وفي سنة 

 البنك CCBP ومن جية أخرى أصبحت NATIXIS SA إلى CCBPالتشغيمية والعممية من 
 . BFBPالفدرالي لمبنوك الشعبية 

 
 

                                                           
1
 Banque Natixis,Agence de Constantine 

2
 BFBP : Banque Fédérale, Banque Populaire 
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بنك االستثمار والتمويل من قبل الشركة التابعة لألنشطة المالية التنافسية   IXISCDCأسست 
. 2001لصندوق ضمان اإليداعات ذلك عام 

 ومن ثم أصبحت المجموعة االدخار استحوذ الصندوق الوطني عمى صندوق 2004وفي سنة 
  .AM IXIS وIXIS CIBلصندوق االدخار عامل مصرفي عام وأنشأت 

 وىي المجموعة PBEC1  اسموشيدت في السنوات األخيرة تأسيس لمجموعة جديدة تحت 
 PBFB.و CNCEالبنكية الثانية في فرنسا، الناتجة عن إتحاد 

 ناتكسيس تعريف شركة:  الفرع الثاني
 2وسيتم التعرف عمى ناتكسيس بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة

 ناتكسيسلمحة عن شركة -1   
البنك الشعبي لمتجارة ) BPCE، اإلدارة والخدمات المالية لممجموعة االستثماربنك   ىو
. ، ثاني فاعل بنك فرنسي(الخارجية

 لممؤسسات، المستثمرين من المؤسسات، القطاع االقتصادية خيارات مالية في خدمة الفعاليات 
. العام، المينيين واألفراد

: ثالث عمميات أساسية لشركات قوية ومعترف بيا
 االستثمار؛ بنك التمويل و♦  
 ؛ مدخرات♦  
 ؛ خدمات مالية متخصصة♦ 
  ؛ مكانة عالمية♦ 
 ؛ بمد68 موظف في 22000 ♦ 
فريقيااأوروب) EMEAأمريكا، آسيا، و:  مناطق لمتدخل3 ♦  . (، الشرق األوسط وا 
:  في الجزائرناتكسيسلمحة عن شركة -2  

، من 1999عبارة عن فرع من شركة ناتكسيس الفرنسية، بقانون جزائري، في ممارسة منذ   ىو
 مميار دينار جزائري، تستيدف كل من القطاع 10أول البنوك األجنبية المقيمة في الجزائر برأسمال 

                                                           
1
 Banque Populaire du Commerce Exterieur. 

2
 Banque NATIXIS , Agence de Bellevue , Constantine. 
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كذلك والعام والخاص بما في ذلك المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجماعات  
. األفراد والمينيين

في ) موظف 532  وكالة منشورة في الشرق، الوسط والغرب ينشط ما يساوي 20 لدييا حوالي 
 .(2011 ماي 31

 :الييكل التنظيمي لشركة ناتكسيس في الجزائر -3 
( 1-3)الشكل رقم 

 الييكل التنظيمي لشركة ناتكسيس
 
 
 
 

                                                                                                                              
 
 
 

 
 
 
 
 بإعداد من الطالبة استنادا من وثائق بنك ناتكسيس :المصدر
 

 
 
 
 
 

 اإلدارة العامة

قسم 

اإلنتاجية 

 المصرفية

قسم 

 التشغيل

قسم 

اإلستراتيجية 

التنظيم 

 والنظام

القسم 

 المالي

قسم الموارد 

البشرية 

 واللوجستية

قسم 

 المخاطر

 اإلدارة الشبكية

اإلدارة 

اإلقليمية 

 الشرقية

اإلدارة 

اإلقليمية 

 للوسط

اإلدارة 

اإلقليمية 

 للغرب
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نشاط وتوقعات شركة ناتكسيس  : المطمب الثاني
 لمبنك ناتكسيس أنشطة يقوم بيا يوميا عمى مستوى وكاالتو، كما لديو توقعات لممستقبل يريد 

 .تحقيقيا وتنفيذىا في الواقع
نشاطات شركة ناتكسيس   :    الفرع األول

:  ىي  وتقوم مؤسسة بثالثة أنشطة رئيسية
 :دخاراتالجمع ا-1 

  : الذي يوضحو الجدول االتي الحسابات الجارية المتواجدة في البنك من خاللويكون ذلك
( 1-3)الجدول رقم 

 أنواع الحسابات المقدمة في شركت ناتكسيس
 الحسابات الرسوم المبمغ

 سنة/ دج1200
رسوم سنوية تقتطع عمى شكل 

 أقساط ثالثية
 حساب الشيكات

 االدخارحساب  / مجاني
  المغناطيسياالدخاردفتر  / مجاني

 سنة/ دج 5850
رسوم سنوية تقتطع عمى أقساط 

 ثالثية
 حساب العممية

 سنة/ دج 17550
رسوم سنوية تقتطع عمى شكل 

 أقساط ثالثية
 CEDACحسابات 

 اتفاقيةعروض  / (1)

 / مجاني
فتح حساب الشيكات وكمفة دفتر 

 الشيكات
 غمق الحساب يوم  دج1170

 يوم  دج1170
 ودفتر االدخارغمق حساب 
  المغناطيسياالدخار

 .بإعداد من الطالبة استنادا من وثائق بنك ناتكسيس، وكالة المنظر الجميل، قسنطينة :المصدر
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: توزيع القروض- 2
: وتكون عمى تصنيفين

: المؤسسات والمينيين-1- 2   
  . واإليجار المالياالستثمار، قروض االستيالك وتقدم لدييم قروض 

:  العمميات المحمية-ا   
 ؛ويقوم بنك ناتكسيس في ىذه الحالة بإدارة الحسابات الجارية  -
 ؛إدارة التدفقات المحمية  -
 . المالية االستثمارات -

:  تمويل دورة التشغيل-ب  
 ؛(...مرافق نقدية، السحب عمى المكشوف،) االئتمانىدف    -
 ؛تمويل دورة التشغيل   -
.  بالكفالة مثالاالئتمانتوقيع   -

: االستثمارالتمويل و-ج
 ؛التمويل التقميدي مع تأجيل يصل إلى سنتين    -
. التأجير التمويمي   -

:   تكاليف المعامالت المتعمقة بالتجارة الخارجية-د
 ؛إدارة الحسابات التي ليا عالقة بالتجارة الخارجية   -
 ؛الدفع عمى الصعيد الدولي  -
 ؛ضمان دولي  -
. نقل واإلعادة إلى الوطن  -
: الخواص-2- 2  

:  ويقوم في ىذه الحالة البنك
 ؛إدارة الحسابات الجارية  -
 ؛طرق الدفع  -

 ؛ وكذلك التركيز عمى البنك اإللكتروني
 ؛...قروض عقارية من خالل تقديم منازل مينية، البيع بمخططات، توسيع،  -
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. الخ...االدخار،، دفتر االدخار عن طريق حسابات االستثمارالتوزيع و  -
: تسيير وسائل الدفع- 3  

 ؛(الصكوك)الشيكات   -
 ؛(ورقة التجارية)الكمبيالة   -
 ؛بطاقات الدفع ما بين البنوك  -
س عمى ىذا النوع من الدفع تشخيصا لبنكيا واإلنفراد ي ناتكسشركة المستندي وتعتمد  االعتماد -

. بتقديم أحسن خدمة في ىذا المجال
توقعات شركة ناتكسيس   :     الفرع الثاني

: بنك أكثر مغامرة- 1  
 ؛روح المشاريع  -
 ؛الرغبة في التوقع  -
 . عبر النصائح والمساعدةا اللتزام -

: بنك ذات أداء أكبر- 2 
  ؛تفاعمية  -
 ؛جودة  -
 .إنتاجية  -

: بنك مقرب أكثر لزبائنو- 3 
 ؛ البنكاىتمامالزبون في محور   -
 ؛ المتنوعة لمعمالءالحتياجاتأجوبة مشخصة   -
 .دعم العمالء طول مدة الخدمة والوالء  -

 التسويق الحسي لبنك ناتكسيس عمى مستوى نقطة البيع:  المطمب الثالث
وتتم الدراسة بوجود مجتمع، بيانات وأدوات لجمعيا 

منيجية الدراسة  :    الفرع األول
 :مجتمع الدراسة- 1  

 :يتكون مجتمع الدراسة من
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:  المجتمع-1-1 
عدة خصائص مشتركة تميزىا عن   يقصد بمجتمع الدراسة مجموعة عناصر ليا خاصية أو

غيرىا من العناصر األخرى، ويتكون مجتمع البحث من موظفي وزبائن البنك الذين يترددون عميو، 
. لوالية قسنطينة

: عينة الدراسة- 1-2 
 50 تم اختيار عينة عشوائية من زبائن وعاممي البنك ناتكسيس بوالية قسنطينة، وقد تم توزيع 

 . منيا50 استرجاع واستمارة
 :أدوات جمع البيانات-2 

: يتم جمع البيانات من خالل
:  المالحظة-2-1

، إذ أن من أساسيات العمم االجتماعي تعتبر المالحظة من األدوات الرئيسية في البحث 
المالحظة التي يتم البدء بيا والرجوع إلييا عند إرادة التحقق من صحة النتائج المتوصل إلييا، ومنو 

. فيي مصدر رئيسي لجمع البيانات
: االستمارة-2-2 

 وسيمة إلبراز وتعزيز دراستنا في ميدان الخدمات البنكية، ذلك من خالل االستمارة لقد كانت 
عطائو فرصة لمتعبير عن  طرح أسئمة منيا المفتوحة ومنيا المغمقة قصد التعرف أكثر عمى المستيمك وا 

:   إلىاالستمارةتصوراتو وقد قسمت 
 ؛بيانات شخصية◄ 
 ؛ المنتجاستخدامبيانات حول ◄ 
 .بيانات حول العوامل المؤثرة عمى قرار شراء المستيمك◄ 
: الطرق اإلحصائية المستخدمة- 3 

: يمي  الطريقة اإلحصائية المستعممة في دراستنا ىي النسبة المئوية وقد كان حساب النسبة كما
 عدد أفراد العينة /(100* تكرار الدرجة في كل بند)= النسبة المئوية
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عرض نتائج االستمارة والتعميق عمييا  : الفرع الثاني
 (2- 3)الجدول رقم 

 خاص بالجنس
 الجنس العدد  النسبة

 أنثى 16  32٪
 ذكر 34  68٪

 مجموع 50  100٪
 بإعداد من الطالبة :المصدر

: التعميق عمى الجدول
وكذلك عدد  من الجدول الخاص بالتوزيع حسب الجنس يتبين أن لنا أن نسبة الرجال أكثر 

. زبائن الرجال أكثر وىذا يعود إلى كون الزبائن رجال أمال ومسيري مؤسسات
 (3- 3)الجدول رقم 

خاص بالسن 
 السن التكرار  النسبة

 32- 25مابين  9  18٪
 40- 32مابين  16  32٪
 52- 40مابين  25  50٪

 المجموع 50  100٪
 بإعداد من الطالبة :المصدر

:  التعميق عمى الجدول
 من الجدول الخاص بالتوزيع حسب السن يتبين ان السن نوعا ما متباعدة، فقد نالحظ أن نسبة 

 . ٪ من النسبة الكمية وىذا راجع إلى كون رجال األعمال في سن متقدم50الشارفين قد وصمت إلى 
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 (4- 3)الجدول 
خاص بالمستوى الدراسي 

 المستوى الدراسي التكرار  النسبة
 ثانوي 14  33٪
 جامعي 36  72٪

 المجموع 50  100٪
 بإعداد من الطالبة :المصدر

:  التعميق عمى الجدول
 ٪ ونسبة الممثمة في 72 من الجدول الخاص بالمستوى الدراسي يتبين لنا أن نسبة الجامعيين 

اختيار البنك لموظفيو، حيث أن المستوىا لمطموب ٪ وىذا راجع إلى 33 من لدييم مستوى دراسي ثانوي
. جامعي وأن رجال األعمال الذين يتعامل معيم البنك ينتمون إلى إطار مثقف

 (5- 3)الجدول 
 االجتماعيةخاص بالحالة 

 االجتماعيةالحالة  التكرار   النسبة
 موظف 50  100٪

 طالب 0  0٪
 المجموع 50  100٪

 بإعداد من الطالبة :المصدر
:   التعميق عمى الجدول

ىذا يدل عمى تأثير  يتبين لنا من خالل ىذه الخاصية أن كل من الموظفين والزبائن يعممون و
 .الحالة االجتماعية عمى قرار الشراء، وأن البنك يتعامل فقط وباألخص مع رجال األعمال
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 (6- 3)الجدول رقم 
ل ـتوى الدخـاص بمسـخ

 مستوى الدخل  التكرار النسبة
 كبير 38  76٪
 متوسط 12  24٪

 المجموع 50  100٪
 بإعداد من الطالبة :المصدر

: التعميق عمى الجدول
 يتبين لنا من خالل الجدول الخاص بمستوى الدخل أن معظم أفراد العينة يتمتعون بدخل 

مرتفع، وىذا راجع إلى أن المستيمكين الذين يتعاممون مع البنك ىم أصحاب مؤسسات وشركات ليم 
. استثمارىا وبادخارىاأموال فائضة يقومون 

   االستبيان تحميل أجوبة :الفرع الثاني  
 (7- 3)الجدول رقم 

يوضح إذا كان أفراد العينة من زبائن بنك ناتكسيس 
 األجوبة التكرار النسبة
 نعم 50  100٪

 ال 0 0
 المجموع 50  100٪

 بإعداد من الطالبة :المصدر
: التعميق عمى الجدول

 كبير وواسع وأنو معروف انتشار ٪ وىذا يعني أن لمبنك 100 يتبين لنا أن نسبة اإلجابة كانت 
 .سمعة حسنةوبشيرة 
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 (8-3)الجدول رقم 
يوضح أصناف الزبائن عمى مستوى البنك ناتكسيس 

 األجوبة التكرار النسبة
 ميني 8  16٪
 ممثل مؤسسة 42  84٪

 المجموع 50  100٪
 بإعداد من الطالبة :المصدر

:  التعميق عمى الجدول
يظير من نتائج الجدول أن نسبة األشخاص الذين يتعاممون مع بنك ناتكسيس أكثر من نصف 

.  العينة، وىذا يدل عمى بداية انتشار البنك والتعرف بو
 (9- 3)الجدول رقم 

 المستيمك لحظة دخولو بنك ناتكسيس انتباهيوضح ما يمفت 
 األجوبة التكرار النسبة

 التصميم 10  20٪
 األلوان 6  12٪
الرائحة   13 ٪ 26
اليدوء  21 ٪ 42

 المجموع 50  100٪
 بإعداد من الطالبة :المصدر

:  التعميق عمى الجدول
اليدوء، فالزبون ما يالحظو   يتضح لنا من خالل الجدول أن النسبة األكبر لمشيء المالحظ ىو

 ٪ 26الرائحة الطيبة والتي تمثل  وجود لمضجيج، كذلك ما يالحظو الزبون ىو انعدام الفوضى وال ىو
 . رجال التسويق بمحيط البنك قصد جمب الزبائنانتباهىذا راجع إلى 

 
 



 الفصل الثالث           تأثير التسويق الحسي على بنك ناتكسيس وإيف روشي
 

 - 119 - 

: جواب عمى شعور المستيمك وقت تواجده في البنك◄ 
 أو كانت أغمبية إجابات أفراد العينة تدور حول شعورىم بالراحة، حيث أنيم ال يحسون بالقمق 

التوتر لوجود اليدوء، فيم ال يشعرون بالوقت المضي داخل البنك خاصة إن الخدمات المقدمة تكون 
. سريعة، فيناك عدة مقدمين لمخدمة الذين ييتمون بأمر العمل

 :جواب عمى كيفية االستقبال في بنك ناتكسيس◄ 
 وقد كانت اإلجابات في معظميا تتكمم عن استقبال جيد، فعند دخول البنك ىناك موظفة 

، توجيك إلى القسم المتخصص في ذلك الموضوع الذي ذىبت من تكع إلى إشكاليتتستقبمك، تسم
 .الطمأنينةباجمو، مما يترك لديو إحساس 

 (10-3)الجدول رقم 
رادة مغادرة بنك ناتكسيس  يوضح مدى شعور العميل بالقمق وا 

 األجوبة  التكرار النسبة
 نعم 2  4٪

 ال 48  96٪
 المجموع 50  100٪

 بإعداد من الطالبة :المصدر
: التعميق عمى الجدول

 في البنك ليس في إزعاج، سواء انتظاره ٪ أن العميل وقت 96  يتبين لنا من خالل النسبة
 بإحساس الزبون من كل النواحي، فالكراسي مريحة، الرائحة االىتمامخارجي، ىذا راجع إلى  داخمي أو

 .طيبة واليدوء التام لمراحة والتفكير
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 (11-3)الجدول رقم 
يوضح كيفية تعرف الزبون ببنك ناتكسيس 

 األجوبة التكرار النسبة
 التمفاز 21  42٪
اإلنترنت  11 ٪ 22
 العالقات 18  36٪

 المجموع 50  100٪
 بإعداد من الطالبة :المصدر

:   التعميق عمى الجدول
 ٪ تمثل نسبة المستيمكين الذين تعرفوا عمى بنك ناتكسيس عن 42 يتضح لنا أن النسبة األكبر 

طريق التمفاز وىذا راجع إلى اإلشيارات التي تروج العالمة كذلك العالقات التي تأتي بعد التمفاز بنسبة 
 . ٪ ىذا يعبر عمى جودة المنتوجات والخدمة المقدمة في بنك ناتكسيس36

 
 (12-3)لجدول رقم ا

يوضح مدى رضا الزبون بالخدمة المقدمة في بنك ناتكسيس 
 اإلجابة التكرار النسبة
 نعم 50  100٪

 ال 0  0٪
 المجموع 50  100٪

 بإعداد من الطالبة :المصدر
:  التعميق عمى الجدول

 ٪ ىي نسبة العمالء الراضين عمى الخدمة المقدمة في نقطة 100 النسبة األكبر التي ىي 
 االستماعالبيع ناتكسيس، ىذا راجع إلى حسن الموظفين في التعامل مع زبائنيم ومن ثم حسن التكمم و

 .إلى مشاكميم وخصوصياتيم فينا العميل يتأثر بحاسة السمع
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 (13-3)الجدول رقم 
يوضح أساس اختيار العميل لخدمات بنك ناتكسيس 
 األجوبة  التكرار النسبة

 الجودة  23  46٪
 الشيرة 19  38٪
السعر  08 ٪ 16

 المجموع 50  100٪
 بإعداد من الطالبة :المصدر

: التعميق عمى الجدول
 يتضح لنا من خالل النتائج أن أول أساس يختار من خاللو العميل بنكو ىوالجودة، وىذا راجع 

منو تكوين وإلى نوعية الخدمات المقدمة في بنك ناتكسيس والتي تعتبر جيدة مما يؤدي بالتكمم عنيا 
 .شيرة لدييا

 (14-3)الجدول رقم 
يوضح تفضيل العمالء لبنك خاص ناتكسيس عن باقي البنوك 
 األجوبة التكرار النسبة

 ناتكسيس 42  84٪

 (BNA)(BEA)بنك عام  8  16٪

 المجموع 50  100٪
بإعداد من الطالبة  :المصدر

:  التعميق عمى الجدول
من خالل نتائج الجدول أن النسبة العائمة في اختيار بنك ناتكسيس ىي األكبر وذلك  يتبين لنا 

، وىذا يعود إلى تميزه عن باقي البنوك وخاصة العامة منيا، ذلك من خالل نوعية وجودة  ٪84بنسبة 
.  الخدمات المقدمة فيو
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 Yves Rocher شركة ايف روشي  التسويق الحسي عمى مستوى :المبحث الثاني 
وسنتطرق في ىذا المبحث الى التعرف عمى شركة ابف روشي وما ىي النشاطات التي تقوم 

 . اإلى جانب تقديم استمارة والتعميق عن ايجابياتوبيا،
 1 وتعريف شركة ايف روشينشأة :األولالمطمب 

  المطمب الى نشأة وتعريف شركة ايف روشي لمستحضرات التجميل  ىذا سنتطرق في
روشي     شركة ايف نشأة:األولالفرع 
بفضل ولد متواضع لصانع  1956ه الشركة لمستحضرات التجميل سنة ذ مرة هألولظيرت 

صنع كريمات لمتجميل خاصة بو بمستخمصات النبات التي تتواجد في ب أ بدإذ اإلكسسواراتالقبعات و
 . سنة14بمده ودلك في عمر ال يتعدى 

ر في صنع كريمات التجميل لديو ويفتح مخبر في ث اكقرر استعماليالكونو كان يحب النبات و 
 فيي شبكة  تنمومن خالل المبيعات الريفية ،ي شيدتو منتجاتوذ لمنجاح ال(Gacilli) قريتو قاسيمي
 في المكونات الفعالة من النباتات والغطاء النباتي ففي دلك أصولياكل منتجاتو ليا و  آنذاك،المتواجدة 

  .الوقت انقمب ىدا المفيوم عالم التجميل
 لمستحمبات التجميل من اجل التعريف األخضرروشي الكتاب   قد تم ايف،1965وفي سنة 

ا الكتاب بعض النصائح ذلك هذبمنتجاتو لممستيمكين لزيادة مبيعاتو والتعريف بمنتجاتو فقد عالج ك
 إلىر جماال ومن اجل اكتساب عدد اكبر من المستيمكات تترجم الكتاب ثوالحيل لجعل مستيمكاتو اك

 أعجبته الفكرة وذقد استقطبت هووبطريقة  مصونة لممعاقين  (لمدين لدييم في الرؤية ) كذلك لغة و20
 .2007 عام مرأة 5500رثاك

 أخذتروشي   متجر في باريس مؤسسة ايفأول و1969  بعد فتح مصنع سنة الثمانيناتففي 
 ومن تم وفي اإلفالسالتي كانت عمى وشك  PETIT BATEAUبعدا دوليا بدمجيا مؤسسة 

 احترام لمطبيعة  البيئة  إلى تدعوأصبحت إذروشي تزدىر وتتطور   مؤسسة ايفبدأتالتسعينات 
بفضل ىدا و من خالل عمميات حماية البيئة وكل الكائنات الحية المتواجدة بيا األساسيةوجعمتو ىدفيا 

 ولدت عالمة أين معيد  انشأ األلفينروشي تحت رعاية المعيد الفرنسي وفي سنوات   ايفأصبح

                                                           
1
 Cosmetique-yrs.e-monsite.com/page/ii-presentation-de+sephora-et-d-yves-rocher/histoire-des-deux-

magasin/historique-d-yves-rocher.html 
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   YVES ROCHERروشي   حفيدة ايف Rocher Noémieوشي ر  نوييميتجارية تحت اسم
  .التي عرفت  ازدىارا كبيرا

 الشركة بطاقة والء لدييا والتي تسمح باتصال مباشر بين الزبون أطمقت ،2008في عمم 
 وفي نفس العام رممت كل متاجرىا لمتركيز عمى مفيوميا تسميط األخضروالعميل ومن تم تموقعيا  
 . عالمتيارالضوء عمى قيميا ومصد

 روشي تاركا وراءه عالم لمتجميل ال يزال يتطور وينمو  توفي ايف2009 ديسمبر 26وفي 
 .بفضل مبيعات اكبر فاكبر

 1روشي   تعريف شركة ايف:انيثالفرع ال
 أعطىي ذ ابن روشي الأسسياروشي  ىي شركة عائمية لمستحضرات التجميل   مجموعة ايف

  .العالمة التجارية
 إذت لمنتجات التجميل ا الشركأشير من أصبحت أن إلى  في قريتو وتطورت  19ظيرت عام 

 محل تحت اسم العالمة التجارية 23000 و2009 موظف سنة 15000 ما يقارب إلى وصمت أنيا
  .روشي ايف

. روشي عمى خالق الجمال عن طريق المستخمصات النباتية اعتمدت مجموعة ايف
  روشي  ايفشركة ونشاطتشكيمة  : انيثالمطمب ال
 2 روشي تشكيمة  منتجات ايف  : :الفرع األول

Soins de visage 
Soin de jour                                                    Masque 
Soin de nuit                                                   Gommage 
Soin anti-âge                                                 Contour des yeux                                                                                
Démaquillant                                                  Soin des lèvres                                                                                 
Nettoyant                                                     Soin Bio 
 
 

                                                           
1
 Fr.wikipedia.org/wiki/groupe-yves-Rocher 

2
 www.yves-rocher.fr/control/main 
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Maquillage 
     Teint                                                        Yeux 

      Fond de teint                                                 Mascara                                  
      Poudre                                                         Crayon 
      Fard a joue                                                   Eye liner 
      Correcteur et enlumineur                                  Fard a paupière 
      Démaquillant visage                                        Démaquillant yeux                                                         

     Lèvres                                                       Ongles 
Rouge  à lèvres                                            Vernis à ongles                                                                                 
Gloss                                                         Soin manicure                                                                                                
Contour des lèvres                                        French  manicure                                                                             
 
 Parfums 
      Parfum femme                                         Parfum hommes  
  Les Grands féminin                                    Les Grand masculins 
  Les Précieux                                            Les  bouffés de nature 
  Eaux Fraiches                                            Le plaisir de nature   
  Eaux gourmandes                                              vanille 
  Les bouffé de nature                                          Pêche 
  Monoï des iles                                                  Noix de coco 
                                                                       Mur 
                                                                      Framboise 
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Corps et solaire 
  Soin hydratant                                                     solaire  
Hydratant quotidien                                              protection 

solaire  
Hydratant fermeté                                                après solaire  
Hydratant parfumé                                               auto blaguant 
Hydratant relaxant                                               ensoleillant  
Soin nourrissant                                                  monoï des iles     
Main et pieds                                                             
   Soin exfoliant 
Soin des mains                                               Soin exfoliant  
Soin des pieds                                                Les plaisir nature  
Soin jambes lourdes                                         Accessoires 

Bain et douche  
Bain douche   
Douceur                                                            Parfumerie femme                                                                            
Gourmandise                                                      Parfumerie homme 
Fraicheur végétale                                               Bain douche enfant 
Evasion et exotisme                                             Bain douche bio 
 
    Déodorant                                                      Les plaisir nature  
Douceur                                                                 Vanille  
Évasion et exotisme                                                  Framboise 
Fraicheur végétale                                                    Mur  
Parfumerie femme                                                    Noix de coco  
Parfumerie homme                                                   Pèche                                                                         
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                                                                           Huile d’olive 
Savon 
  Accessoire  
Homme : 
Type de produit  
Soin visage                                                            Gel douche  
Nettoyage usage                                                     Déodorant  
Rasage Et après - rasage                                         Shampoing  
Eau de Toilette  
Minceur  
  Type de produit                                             Besoin Minceur 
Soin minceur                                                     Anti cellulite                   
Nutrition et bien être                                           ventre plat  
Accessoire                                                       Minceur expresse  
 Soin exfoliant                                                  Minceur détox 
                                                                     Minceur globale  
                                                                     Fermeté 
 Zone concernée   
Corps  
Ventre  
Buste 
Cheveux 
Type de produit                                               Type de cheveux  
Shampooing                                                        Cheveux  normaux 
Après shampooing                                                Cheveux secs 
Masque                                                              Cheveux plats  
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Soin complémentaire                                             Cheveux gras 
Cure                                                                 Cheveux colorés  
                                                                       Cheveux pelliculaire 
                                                                       Risque de chute  
                                                                      

     روشي  نشاط شركة ايف:انيثالفرع  ال
 من المستيمكات الفرنسية تستعمل 3/1 بمد وحسب دراستيا 80شركة ايف روشي موزعة عمى 

 .روشي لمتجميل منتجات ايف
دانيال جوفنيس  (1959)روشي  مستحضرات التجميل انتاجية منتجات التجميل لمعالمة ايف

( 2001) وقمري نويمي  (2000) ايزابيل دورواسيني كيوتيس  (1985) دكتور بيير ريكو (1980)
 معيد 1500 بالبيع عن طريق المراسمة وشبكة تفوق بدأتمبيعات وتوزيع مستحضرات التجميل 

 أوروبام في ث سكونديناقيا ، ايطاليا، اسبانيا، برتغال،روشي في فرنسا لمتزيين تحت اسم العالمة ايف
 ئر، الجزا، المغربإفريقيالك في ذ الصين كأسيا، كندا حتى ، بعدىا بمجيكألمانيا ،الشرقية سويسرا

 .وتونس
 التي اشترىا  stanhoum المنزلية تحت رقم عالمة ستان ىوم لألدوات وتفريغ منتجات إنتاجية

. ك بمنتجات نسيجية لعالمةذلاحتكاكيا ك و1997عام 
 التسويق الحسي لشركة إيف روشي عمى مستوى نقطة بيع: المطمب الثالث 

 منيجية الدراسة :الفرع األول

 :مجتمع الدراسة- 1

 يقصد بمجتمع لدراسة مجموعة عناصرىا خاصية أو عدة خصائص مشتركة :مجتمع- 1-1
تميزىا من غيرىا من العناصر األخرى والتي يجري عمييا البحث ويتكون من طالبات وموظفات 

 .، لوالية قسنطينةروشي ايفيستعممن مستحضرات التجميل 

 :عينة الدراسة -1-2

تم اختبار عينة من طالبات وموظفات بوالية قسنطينة، وقد تم توزيع عينة غير احتمالية غرضية 
 . استمارة100من خالل توزيع 
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 :أدوات جمع البيانات -2

 من األدوات الرئيسية في البحث العممي وباألخص ة تعتبرا لمالحظ:المالحظة -2-1
االجتماعي، إذن أن كل بحث ميما كان يستخدم المالحظة فيو يبدأ بيا ويرجع إلييا كل ما أراد 

التحقق من صحة معموماتو وبالتالي تصبح مصدر رئيسي لجمع البيانات، فبواسطتيا يمكن أخذ صورة 
واضحة عن الظاىر، فيي مباشرة، فقد تم مالحظة أن لمتسويق الحسي مكانة في محل بيع 

 .مستحضرات التجميل إيف روشي

 وتعتبر االستمارة في بحثنا وسيمة وأداة لمتمكن من معرفة مدى تأثير التسويق :االستمارة -2-2
الحسي عمى مستيمكات مستحضرات التجميل إيف روشي، ومن أجل ذلك قمنا بوضع استمارة تتكون 

 سؤال منيا المفتوحة ومنيا المغمقة من أجل إعطاء فرصة لممستيمكين التعبير عن أرائيم 20من 
عطاء صدره واضحة في المنتوج ولقد قسمت االستمارة إلى  :وا 

 بيانات شخصية. 

 بيانات حول جودة وشيرة العالمة. 

 بيانات حول العوامل التي تؤثر عمى قرار الشراء. 

 :األدوات المستخدمة- 3

نظرا لطبيعة المتناول فاقتصرنا عمى استخدام النسبة المئوية المعرفة بنسبة اختيار أفراد العينة 
 :لكل درجة في بنود المقياس وقد أحساب البنية وفقا لممعادلة اآلتية

. عدد أفراد العينة/ ( X 100تكرار الدرجة في كل بند )= النسبة المئوية
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 عرض نتائج االستمارة والتعميق عمييا: الفرع الثاني

 (15-3)الجدول رقم 

 خاص بالجنس

 النسبة العدد الجنس

 % 90 80 أنثى

 % 10 10 ذكر

 %100 90 المجموع

 بإعداد من الطالبة :المصدر
 :التعميق عمى الجدول

 ونسبة % 90من الجدول الخاص بتوزيع حسب الجنس يتبين لنا أن نسبة النساء تتمثل في 
. ، وىذا راجع إلى طبيعة المنتج فيو لالستخدام النسائي بصفة عامة قميمة بالنسبة لمرجال% 10الذكر 

 (16-3)الجدول رقم 

 خــاص بالسـن

 النسبة التكرار السن

 % 38-88 40-35 25-18ما بين 

25-32 30 33-33 % 

32-45 25 77-27 % 

 % 100 90 مجموع

بإعداد من الطالبة  :المصدر
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 :التعميق عمى الجدول

من الجدول الخاص بالتوزيع حسب السن يتبين أن النسب نوعا ما متقاربة ىذا يعني أن العالمة 
 .تغطي احتياجات ورغبات فئات مختمفة وال تقتصر عمى فئة معينة، وىذا راجع إلى تنوع المنتجات

( 17-3)الجدول رقم 

 خاص بالمستوى الدراسي

 النسبة التكرار المستوى الدراسي

 % 23.3 21 ثانوي

 % 76.6 79 جامعي

 % 100 90 مجموع

 بإعداد من الطالبة :المصدر

 :التعميق عمى الجدول

 ىي األكبر % 76.6من الجدول الخاص بالتوزيع حسب المستوى الدراسي يتبين أن نسبة 
والمتمثمة من لدييم مستوى جامعي أكبر من ذوي المستوى الثانوي وىذا راجع إلى طبيعة توزيع العينة، 
حيث معظم المستوجبات لدييم مستوى جيد من التعميم يدل عمى قدرة العالمة في اقتناع المستيمكين 

 .وباألخص المتعممين الذي يعد عممية ما صعبة لكونيم يدركون المخاطر الممكنة
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( 18-3)الجدول رقم 

 خاص بالحالة االجتماعية

 النسبة الكبار الحالة االجتماعية

 % 66.66 60 موظفة

 % 33.33 30 طالب

 % 100 90 المجموع

 بإعداد من الطالبة :المصدر

 :التعميق عمى الجدول

 من استعمالو من % 66.66 يتبين لنا أن استعمال المنتج من طرف الموظفين أكبر بنسبة 
. طرف الطالب وىذا يدل عمى تأثير الحالة االجتماعية عمى قرار الشراء

 (19-12)الجدول رقم 

 خاص بمستوى الدخل

 النسبة التكرار مستوى الدخل

 % 33.33 30 كبير

 % 38.33 35 متوسط

 % 27.77 25 اليوجد

 % 100 90 المجموع

 بإعداد من الطالبة :المصدر
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 :التعميق عمى الجدول

 يتبين لنا من خالل الجدول أن مستوى الدخل السائد في العينة ىوالدخل المتوسط وىذا يدل 
 .عمى مدى تأثير الدخل عمى نمط االستيالك الذي يعتبر كذلك متوسط

تحميل أجوبة االستبيان : الفرع الثاني      

( 20-3)الجدول رقم 

 يوضح إذا كان أفراد العينة من مستعممي منتجات إيف روشي لمتجميل

 النسبة التكرار األجوبة

 % 90 80 نعم

 % 10 10 ال

 % 100 90 مجموع

 بإعداد من الطالبة :المصدر

 :التعميق عمى الجدول

 وىذا يعني أن لمعالمة إنتشار كبير واسع وسط % 90 يتبين لنا أن نسبة اإلجابة كانت 
 .المجتمع
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( 21-3)الجدول رقم 

يوضح مدى استخدام مستحضرات التجميل ايف روشي 

 النسبة التكرار األجوبة

 60% 54بشكل مستمر 

 40% 36بشكل غير مستمر 

 100% 90 المجموع

 بإعداد من الطالبة :المصدر

 :التعميق عمى الجدول

 من مستيمكي مستحضرات التجميل البف روشي %60يتبين لنا من خالل ىذه النتائج ان 
يستعممونيا بصفة مستمرة، وىو أكبر من نصف النسبة الكمية لمعينة التي تم دراستيا، وىذا يدل عمى 

. فعالية المنتوج ورضا المستيمكين باستعمالو

( 22-3)الجدول رقم 

 يوضح الوسيمة التي تم من خالليا التعرف عمى مستحضرات التجميل ايف روشي

 النسبة التكرار األجوبة

 %50 45التـمفـاز 

 %33.33 30األنترنيت 

 %16.66 15األصدقاء 

 100% 90 المجموع

 بإعداد من الطالبة :المصدر
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: التعميق عمى الجدول

 ايفر وشييتبين لن من النتائج أعاله أن الوسيمة أكثر شيوعا لمتعرف عمى مستحضرات التجميل 
 ومنو  %34 ثم تأتي بعدىا االنترنيت والتي تقارب %50كان عن طريق التمفاز وذلك بنسبة 

األصدقاء، ومنو نستخمص أن التعرف عمى العالمة كان عن طريق التمفاز واالنترنيت المذان يعتبران 
.  لمتجميلايفر وشيوسيمة حسية مرئية، دليل عمى تأثير حسي مرئي عمى اقتناء منتجات 

( 23-3)الجدول رقم 

 يوضع عمى أي أساس تم االختبار عميو مستحضرات التجميل ايف روشي

 نسبة تكرار األجوبة

 % 5.55 5 السعر

 % 66.66 60 جودة العالمة

االحتفاظ )مبادئ العالمة 
 (عمى بنية خضراء

25 27.77 % 

 % 100 90 المجموع

 بإعداد من الطالبة :المصدر

: التعميق عمى الجدول

،تعود الى الزبائن الذين يختارون %66.66يتبين من خالل نتائج الجدول ان النسبة االكبر
منتجاتيم عمى أساس الجودة، وذلك يوضح لنا أن العالمة تحافظ عمى سمعتيا من خالل جودة 

.   منتجاتيا، وبالتالي فيي تكسب ثقة زبائنيا

االجابة عمى ماذا يجد الزبائن عند اقتناء منتجات ايف روشي لمتجميل ◄

. وكانت معظم االجوبة تدور حول ايجاد ما كانوا يتوقعونو من استعمال المنتج
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( 24-3)الجدول رقم 

يوضح الشيء الذي يمفت انتباه المستيمك لممنتوج 

 نسبة تكرار األجوبة

 %44.44 40المون 

 %15.55 14الشكل 

 %40 36الرائحة 

 %100 90المجموع 

 بإعداد من الطالبة :المصدر

: التعميق عمى الجدول

من خالل نتائج الجدول أعاله، نستنتج أن األشياء أو العوامل التي تمفت انتباه المستيمك ىي المون  
 الرؤية والشم،حيث أن لون المنتجات كقارورات ىالم االستحمام أو نوالرائحة، فالمستيمك يتأثر بحاستي

.    العطور، إلى جانب رائحتيم التي تنبع من العينات المعروضة عمى الرفوف

االجابة عمى االحساس الذي يشعر بو الزبائن لحظة دخوليم المتجر ايفر وشي ◄

فكانت االجوبة تدور حول االحساس في عالم اخر غير المتجر التي تتسوق فيو، وكانت 
الصورة التي تأتي في أذىانيم ىي حديقة تتواجد بيا مجموعة من االزىار، دليل عمى نجاح الشركة 

 . التي تمثل البيئة والعمم األخضر
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( 25-3)الجدول رقم 

 يوضح إذا يقوم المستيمك بشم المنتوج قبل اتخاذ قرارة الشرائي

 نسبة تكرار األجوبة

 % 95.55 86 نعم

 % 4.44 4 ال

 % 100 90 المجموع

 بإعداد من الطالبة :المصدر

 :التعميق عمى الجدول

 بالنسبة لممستيمكين الذين يقومون بشم المنتج قبل شرائو وىذا % 95.5 النسبة األكبر كانت 
أي إذا كانت الرائحة تعجبو فيوسيقتني )راجع إلى تأثير المستيمك برائحة المنتج ومن ثم بحاسة الشم 
. (المنتج والعكس صحيح مع العمم أن أذواق المستيمكين تختمف

( 26-3)الجدول 

 يوضح ما إذا كان المستيمك  يشم المنتج قبل اتخاذ قراره الشرائي

 نسبة تكرار األجوبة

 % 100 90 نعم

 % 0 0 ال

 % 100 90 المجموع

 بإعداد من الطالبة :المصدر

 :التعميق عمى الجدول
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 يتبين لنا أن كل أفراد العينة تقوم بممس المنتج قبل اتخاذ قرار الشراء ومنو فالفرد أوالمستيمك 
. بحاجة إلى استخدام حاسة الممس لمعرفة ما إذا المنتج

( 27-3)الجدول رقم 

 يوضح الشيء أكثر تأثيرا عمى المستيمك عند اقتناء المنتج

 نسبة تكرار األجوبة

 % 38.88 35 محيط نقطة البيع

 % 33.33 30 الرائحة

 % 27.77 25 ألوان العالمة

 % 100 90مجموع 

 بإعداد من الطالبة :المصدر

 تبين لنا أن النسب متقاربة ومنو فالمستيمك يتأثر بكل حاسة واحدة، فيو :التعميق عمى الجدول
يتأثر بحاسة الرؤية وحاسة الشم في نفس الوقت، وبدرجات متقاربة أيضا 

( 28-3)الجدول رقم 

 عمى سموك المستيمك (البصر )يوضح تأثير اإلشيار 

 نسبة تكرار األجوبة

 % 93.33 84 نعم

 % 6.66 6 ال

 % 100 90 المجموع

 بإعداد من الطالبة :المصدر
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 :التعميق عمى الجدول

، ر قد تبين أن نسبة المتأثرين باإلشيار الذي يروج مستحضرات التجميل اليف روشي ىوا ألكب
 ىذا يوضح لنا أن المستيمك يتأثر كثيرا بحاسة البصر فإن ىاتو االخيرة تمفت % 93.3ذلك بنسبة 

 .انتباىو إلى التفاعل مع ذلك المنتج

( 29-3)الجدول رقم 

 يوضح أراء أفراد العينة حول سعر منتجات إيف روشي

 النسبة التكرار األجوبة

 % 24.44 65 مرتفع

 % 72.22 22 متوسط

 % 3.33 3 منخفض

 %100 90 المجموع

 بإعداد من الطالبة :المصدر

 :التعميق عمى الجدول

 وىذا يعني أن سعر المنتج مرتفع، % 72.2 يتبين أن اإلجابة سعر مرتفع كانت أكبر نسبة بـ 
. وىذا راجع إلى كون العالمة ذلت شيرة عالمية، مميزة ومشيورة مما يسمح باالستخدام أسعار عالية
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( 30-3)الجدول رقم 

 يوضح مدى تأثير الدخل عمى قرار شراء منتجات إيف روشي باعتبارىا عالمة أجنبية

 النسبة التكرار األجوبة

 % 80 72 نعم

 % 20 18 ال

 % 100 90 المجموع

 بإعداد من الطالبة :المصدر

 : التعميق عمى الجدول

 التي تمثل اإلجابة بنعم، ىذا راجع إلى موارد المستيمك % 80قد يتبين أن النسبة األكبر كانت 
 . النيائية فيي محدودة وبالتالي قرار الشراء مقترن بتوفير الدخل ومستواه

ت حضراروشي لمست كسيس وايفتان كل من فيالتسويق الحسي  عناصر :المبحث الثالث
التجميل  

كسيس تاناس التي تستخدميا خدمات بنك و بمعرفة عمى حدى كل الحأوالومن اجل ذلك قمنا 
  .يف روشي ثم كيفية تطويرىا وتحسينيا عن طريق االقتراحاتإومنتجات التجميل 

 س يكستانعناصر التسويق الحسي عمى مستوى بنك :األولالمطمب  
: استطعنا تمييز في بنك ناتكسيس المؤثرات التسويقية الحسية التالية

التسويق المرئي  : األولالفرع 
 أىميةكسيس نستطيع مالحظة  تان ببنك األولمن خالل االستمارة التي قمنا بيا في المبحث 

 يمفت انتباه المستيمك لحظة شيء أول شيوعا نظرا لكونو أكثر الذي يعتبر (البصري )التسويق المرئي 
  .كسيستاندخولو نقط البيع والمتمثمة في بنك 

 العالمة والمتمثمة في ألوان أن حيث ، المون والتصميمالزبون تمفت أكثرا انتباه التي األشياءفمن 
 (البنفسجي) والمتوسطة ،(الرمادي) الطبقة الراقية إلفرادبة ذ جاألوانعن  البنفسجي والرمادي ىي عبارة
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 ،( المؤسساتأصحاب )األموال رؤوس : المؤسسة والتي تستيدف نوع من العمالءأنمما يؤكد 
 فائضة تريد ادخارىا أموال تستيدف عينة من المجتمع تتمتع بكون لدييا أنيا أي ،(المينيين)  األغنياء

  .استثمارىاأو 
 مصممي أصبحكسيس والذي يؤثر بشكل مباشر عمى نفسو الفرد فقد تانكذلك التصميم بنك 

 أكثر تجدب أصبحتتركز عمى التصميمات المعاصرة والتي .البناء الجديدة والخاصة العممية منيا 
الخدمة المقدمة فييا وبالتالي اقتناءىا فيي تعبر عن أو  في معرفة المنتوج إرادتيم من العمالء وفأكثر

. منتجات وخدمات جديدة
 التسويق الشمي: الفرع الثاني

كسيس قد يشعر بالراحة تان العميل لحظة دخولو بنك أن إذ كبيرة  أىميةوتعبر ىذه الحاسة ذو
الداخمي لمبنك مموث أي يحتوي عمى رائحة كريية فيدفع   كان الجوإنعكس ذلك تماما أو واالستمتاع 
نقي وبو رائحة طيبة فيذا قد يؤثر عمى   كان الجوإذا أما المغادرة في المحظة نفسيا إلىذلك العميل 

 . داخل البنك وباألخص وقت االنتظارأطول قضاء وقت إلىالمستيمك بطريقة ايجابية ودفعو 
التسويق السمعي : الفرع الثالث

 العميل عند أنيؤثر التسويق السمعي في ىذا البنك من خالل اليدوء المتواجد داخمو حيث 
 عممو والقيام بو بصفة حسنة ومنظمة فقد يشعر ألداء تركيز وىدوء إلىتعاممو مع مقدم الخدمة يحتاج 

التخصص أو بعد مقابمتو مع موظف البنك أو العميل نفسو في الراحة ليس ىناك صوت مزعج يوتره 
  . الخدمةأداءفي 

كذلك وفي نفس السياق كيفية تعامل موظفي البنك في كالمو جد مؤثرا عمى الخدمة التي يبيعيا 
 مع متعامل واأللفة والثقةلزبونو فكمما كان الكالم حسن نضيف ومؤدب كما حس العميل بالراحة 

. البنك
يجمب المستيمك ويؤثر عمى نفسيتو العاطفية ويدفعو في ىذه الحالة   الكالم الحموإلى باإلضافة

 البنك ومتابعة المعامالت المجرية عمى مستواه  إلى الوالء إلى
عناصر التسويق الحسي عمى مستوى محل ايف روشي  : المطمب الثاني

روشي ال يحتوي عمى عناصر التسويق  كسيس محل منتجات ايفتانالحال في بنك  كما ىو 
 العناصر التسويقية المتواجدة فيو فيي أما في الدراسة المأخذالخمسة لعد وجود ىا عل مستوى المنتوج 

 : يعمى التوال
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التسويق المرئي : األولالفرع 
 يمفت االنتباه شيء أولوعا نظرا لكونيا ي شأكثرتعد حاسة الرؤية من التسويقات الحسية 

 والتصاميم األشكال وفاأللوان في رؤية البصر إعاقة التي ليست ليم األفراديوجب تحديد  )المستيمك 
  .فأكثر أكثر المتموج رغبة التقرب والتعرف عمى إلىابة ومتغيرة تدفع المستيمك ذىي عوامل ج

  بمون المنتوج قد تحمل عالمة ايفيتأثر المستيمك أن االستمارة يمكن القول نتائج فمن خالل 
 المتمثل في قيمة العالمة المتمثل في حماية السن العمل من اجل عام األخضر واألبيضروشي المون 

 حسب ما ألوان الفواكو المستعممة كالتوت والفنيال وىي ألوانواخضر وتستخدم في صناعة منتجاتيا 
 لمشباب الطبقة الوسطى من خالل العطور المقدمة أكثر جاذبةدرسناه في الفصل النظري لأللوان 

. مسحوق ممون لمجفون
قارورة في شكل دائري .داخل عبوة  (المسحوق)كذلك شكل المنتوج الخارجي فكون المنتوج 

 بالمنظر الخارجي يتأثر وتصاميم جديدة فالفرد أشكالعمى كذلك عمى أو مستطيل بمخالف أو مثمث 
 المتواجد فييا المنتوج تؤثر عمى واألنابيب وتصاميم العبوات والقارورات األشكالونستطيع مالحظة 

روشي تقترح  مستطيل فان ايفأو القرار الشرائي لممستيمك فيناك من يفضل الشكل الكروي لمقارورة 
ايفيدونس اون م وعمى شكل مثمث المستخمص منو نبتة نادرة ك" Ming-Shu" مانق شوعطر

"Comme Une Evidence " عمى شكل مستطيل مستخمص من الورد والياسمين بالمون الوردي
 .الفاتح
التسويق الممسي  : الفرع الثاني      

ف روشي بعض العينات من كل منتوج لصالح الزبائن قصد تجريبيا ويقصد يفقد وضع محل ا
 خاصة فيما يخص ممونات جفون العين ممونات الخدين ففي األيديبذلك لمسيا فتحيا تجريبيا عمى 

 كان المون يناسبيا  إذا تممسيا المستيمكات قصد التجريب عمى نمط جمدىا لكي ترى ما األحيانمعظم 
  .في شكل مسحوقأو ذىنية اء كانت المادة المصطنعة منيا ممسإن ال أم

التسويق الشمي : الفرع الثالث
 انو يود إذ فالمستيمك لمسو لممنتوج يقوم مباشرة بشمو أوتوماتكيا حاسة الشم تأتي الممس دبع

.  شم المنتوج قد يعبر عن الحاء المستخدم والعطر المستعمل فيوأن إذ أكثرمعرف رائحتو والتعرف 
 لألكل في التذوق حتى المنتوج غير قابل  اإلرادة حاسة الشم األحيانوقد تعطي في بعض 

. فالمستيمك فبيذه الحالة تكون لو الرغبة في اقتناء المنتوج
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المنتوج معطر التوت فيقوم بفتحو  عمى غرار ذلك وعند دخول المستيمك المحل توجيو نحو
 .وشمو وتولد لديو الرغبة في تذوقو وذلك لمرائحة الطيبة بذوق التوت
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  :خالصــة

يعد بنك ناتكسيس من رواد المؤسسات المقدمة لمخدمات البنكية في بعض أنحاء العالم وفي 
الجزائر أيضا التي عرفت تطورا عمى مستوى نشاطيا وخدماتيا المقدمة، فيي تتميز بكونيا بنك 

خارجي ومن ثم إعطاء اىتمام كبير لزبائنيا من خالل إرضاءىم الصيغة مستمرة كذلك شركة إيف 
روشي لمستحضرات التجميل التي تعتبر مؤسسة خارجية من فرنسا بالضبط والتي استحوذت السوق 
الجزائري من خالل منتجاتيا لمتجميل والتي تعمل عمى تحقيق رضا الزبائن بصفة مستمرة من خالل 

 .تشكيمو منتجات متنوعة وجذابة

ن كان بدرجة أولى عمى كل من منتجات  فكال من المؤسسين تطبقان التسويق الحسي وا 
نما كعنصر أساسي ضمن استراتجييا التسويقية  .وخدماتيا بالرغم من أن تطبيقيم ليس كمفيوم بداية وا 

يعتبر تطبيقو غير مبرمج إال أنو ناتج عمى العموم من خالل النتائج التي تم التوصل إلييا من 
 .     الدراسة الميدانية ونتائج االستقصاء
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الخاتمة  
التسويق كمفيوم مر من خالل ما تم التوصل إليو في ىذه الدراسة يستخمص من الفصل األول أن 

الت شتى إلى جانب تمك الحواس التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من الفرد والتي يؤثر ابمراحل عديدة  ومج
. عميو عند قيامو بعممية التسوق مثال

وتعتبر دراسة سموك المستيمك أيضا عممية بالغة األىمية والتعقيد ذلك أن الفرد ىو الركيزة األساسية 
في أي نشاط ىذا من جية، ومن جية أخرى فالعوامل التي تحدد سموكو وتجعمو يتصرف بطريقة معينة 
دون األخرى متعددة، لذلك فإن الدراية بحال المستيمك ترتبط بتفيم سموكو الذي يؤثر عمى النوع حاجاتو 

ورغباتو، ألنو، من الصعوبة التكين بدقة بالسموك اإلنساني لكونو يتغير بصورة مستمرة تبعا لتغيير 
أساليب الحياة وقوة المؤثرات التي تأثر فيو، ومنو فقد أقيمت عدة محاوالت تناولت في دراستيا الحالة 
النفسية واإلدراكية لممستيمك وسموكو أخذ في ذلك مختمف الظروف التي تحيط بو من حيث العمر، 

 .      إذ من الطبيعي أن تختمف رغبة المستيمك في عممية الشراء،إلخ...الدخل، الجنس، الزمان، المكان،
 

أثر التسويق الحسي عمى مستوى منتج أو خدمة تم التطرق فيو إلى الذي الثاني الفصل أما في    
تستطيع أن تقول أن ىذا التوجو الجديد بالتسويق نابع من اتجاه ، في نقطة بيع عمى سموك المستيمك

 ، الرؤية )التوجو بعناصره الخمس   ىذاإتباعنظرية متعددة في ىذا المجال والتي حثت عمى ضرورة 
المستيمك سواء من  لو من أثر عمى سموك امأي التسويق الحسي كمفيوم و ( الذوق والسمع ،الشم، الممس
 . من جية أخرىة آو السيكولوجيالفسيولوجيةجية 

وفي الفصل الثالث والمتعمق بالدراسة الميدانية فقد تم التوصل الى ان  بنك ناتكسيس يعتبر من 
رواد المؤسسات المقدمة لمخدمات البنكية في بعض أنحاء العالم وفي الجزائر أيضا التي عرفت تطورا 
عمى مستوى نشاطيا وخدماتيا المقدمة، فيي تتميز بكونيا بنك خارجي ومن ثم إعطاء اىتمام كبير 

لزبائنيا من خالل إرضاءىم الصيغة مستمرة كذلك شركة إيف روشي لمستحضرات التجميل التي تعتبر 
مؤسسة خارجية من فرنسا بالضبط والتي استحوذت السوق الجزائري من خالل منتجاتيا لمتجميل والتي 

 .تعمل عمى تحقيق رضا الزبائن بصفة مستمرة من خالل تشكيمو منتجات متنوعة وجذابة

ن كان بدرجة أولى عمى كل من منتجات وخدماتيا  فكال من المؤسسين تطبقان التسويق الحسي وا 
نما كعنصر أساسي ضمن استراتجييا التسويقية  .بالرغم من أن تطبيقيم ليس كمفيوم بداية وا 



ةـــمـــاتــــخال  

 

 ب

 

يعتبر تطبيقو غير مبرمج إال أنو ناتج عمى العموم من خالل النتائج التي تم التوصل إلييا من 
 .    الدراسة الميدانية ونتائج االستقصاء

  :وعمى ضوء ما سبق تم التوصل الى النتائج التالية
 نتائج الدراسة النظرية: 

: من خالل الدراسة النظرية تحمصنا إلى النتائج التالية

تطرقنا في الفصل األول إلى التسويق التقميدي كمفيوم والذي مر بمراحل ومجاالت عديدة كما 

 تطرقنا إلى

تقوم المؤسسات االقتصادية بالبحث الدائم عن زيادة ححصيا السوقية من أجل البقاء  -

واالستمرار، لذلك تقوم بالبحث عن ما يميزىا عن باقي المؤسسات، وتسعى لذلك التعمق في 

منيا والخارجية التي تؤثر عميو وعمى  (الذاتية)بحثيا عن سموك المستيمك والعوامل الداخمية

قرارات شرائو والتي تحثو عمى مواصمة االستيالك، وىذا ما صحة الفرضية التي تنص عمى 

 . معرفة ما اذا كانت ىناك عوامل تؤثر عمى سموك المستيمك

الحواس ىي جزء ال يتجزأ من الفرد، عددىا خمسة، تؤثر كل واحدة عمى حدى أو معا عمى  -

 .سموكو عند قيامو بعممية الشراء

 إذ أن الفرد ىو الركيزة األىمية والتعقيدتعتبر دراسة سموك المستيمك من العمميات البالغة  -

 األساسية وسموكو وتصرفاتو مختمفة لكونو يتميز بالتعقد والتفرد وذلك من فرد إلى آخر

ىم سموكو الذي يؤثر عمى نوع حاجاتو ورغباتو التي تتغير فإن الدراية بحال المستيمك ترتبط ب -

 . نظرا لتغير أساليب الحياة وقوة المؤثرات التي تؤثر فيو،بصفة مستمرة

ظير التسويق في بدايتو بشكل عام وواسع، حيث انو كان يضم أنواع كثيرة من التسويق، إال  -

أن التطور التكنولوجي وانتشار العولمة عمى مستوى المؤسسات، أدى بيا إلى البحث في ىتو 
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األنواع وفصميا، حيث أنيا اىتمت بالجانب الحسي لمفرد، وأن ىذا الجانب يؤثر عمى الفرد 

بطريقة فيسيولوجية وسيكولوجية، ومن ثم تحثو عمى القيام بعممية الشراء، الشيء الذي أدى 

 .وتطوره إلى ظيور التسويق الحسي

 في التأثير عمى سموك المستيمك من خالل منتج واحد أو خدمة في قدرة بالغةلتسوق الحسي ل -

 .نقطة بيع

 التوجو الجديد بالتسويق الحسي نابع من أبحاث نظرية متعددة والتي حثت عمى ضرورة إن  -

 إتباع ىذا التوجو بعناصره الخمس والمتمثمة في الرؤية، الممس، الشم، الذوق والسمع

 .الفردسموك  التأثير الفيزيولوجي و السيكولوجي عمى حجم  لنا كذلك يبين التسويق الحسي -

 

 

 نتائج الدراسة التطبيقية: 

 :من خالل الدراسة النظرية تم التوصل إلى النتائج التالية

ألجنبية التي استقرت في الجزائر وبدأت تثبت نجاعتيا في يعد بنك ناتكسيس من البنوك ا -

تقديم خدمات بنكية كثيرة ومتنوعة، ومن اجل ذلك فيي ركزت أوال وقبل كل شيء عمى 

الجانب المرئي، قصد إغراء المستيمكين المرتقبين ودفعيم عمى االقتناء، الشيء الذي يتقرب 

 من الجانب الحسي المرئي إال أن قياميا بذلك لم يكن تطبيقا مدركا لمفيوم التسويق الحسي    

الحسي الذي تطبقو مع زبائنيا من التسويق  من ا أىميا أنواع بعض يستعمل بنك ناتكسيس -

 ألوان المالئمة بما في ذلك اليدوء، االستماع الجيد لمشاكميم، الظروفخالل توفير ليم كل 

 ذلك فيي توفر ليم جو نقي يحسون في داخمو بالراحة إلى المناسبة إضافة اإلضاءةو

 .ةالطمأنينو
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بعد معرفة ما ىو التسويق الحسي وما يقوم بو البنك من استخدام لمحواس وىذا النوع من  -

التسويق، نستنتج انو في الحقيقة، البنك ال يعتمد كثيرا عمى التسويق الحسي مما أدى إلى 

ضرورة البحث عن مؤسسة أخرى إنتاجية تستخدمو أكثر، ويكون فييا مجال تطبيق ىذا النوع 

 .من التسويق أوسع، وأخذنا كدراسة ثانية شركة ايف روشي لمستحضرات التجميل

 بكونيا أيضال والتي تتميز ىي ي شركة ايف روشي المتخصصة في مستحضرات التجمإن -

تزود مبيعاتيا باستراتيجيات تسويقية منيا وبدأت  ، استقرت في الجزائر، فرنسيةأجنبية،شركة 

 تجربة إمكانية لمفرد أنيث حابة ذتجات متنوعة وكثيرة جنالمؤثرات التسويقية الحسية كتقديم م

المنتجات من خالل لمسيا، شميا، رؤية ما إذا كانت تالئميم أم ال، وذلك بعرض مجموعة 

 .  من العينات يستعمميا المستيمكون عل مستوى نقطة البيع

 

 اقتراحات :

 :االقتراحات والمتمثمة فيبعد الدراسة والنتائج المحصل عمييا، يمكن عرض بعض 

  لضمان المؤسسة كسب المستيمكين أكثر يجب عمييا البحث أكثر في الحواس والطريق

 ؛األزمة في تطبيقا

 ؛ لممؤسسة البد من محل الجودة أولى أولوياتياياالستمرار النشاط 

  في مؤسسة ايف روشي البد من تقديم عينات لكل منتوج قصد السماح لممستيمك التعرف

  ؛أكثر

  كسيس مواصمة في تطوير الجانب المادي وبتطور التكنولوجيا قصد تان بنكفي مؤسسة

مواصمة جدب المستيمك من الناحية المرئية كون بروز خدمات البنك ما يسيل لممستيمك 

 ؛في خمق صورة ذىنية عن المنتوج والحفاظ عمى ذاكرتو عن طريق صور و أصوات
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  كذلك عمى المؤسسة سوا البنك أم ايف روشي ان تضع سياسة تسعيرية تراعي فييا

؛ المستيمكين ذوي الدخل المتوسط

  االستمرار في إستراتيجية البحث والتطوير ألنيا عامل مراعي لبقائيا متفوقة في مجال

  .يف روشيال بالنسبة  التجميلتكسيس  ومستحضراتناتقديم الخدمات بنكية بالنسبة ل
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 :ملخص

تعمل المؤسسات إلى يومنا ىذا إلى البقاء وزيادة حصتيا السوقية لمواجية المنافسة الحادة والتي  
تيدد وجودىا، من أجل ذلك ىدفت ىذه الدراسة إلي تبين أىمية تبني ودور التسويق الحسي في 

المؤسسات الخدمية والصناعية، وليذا تم أخد مؤسسة ناتكسيس المقدمة لمخدمات البنكية وايف روشي 
 .لمستحضرات التجميل

 وبعد إنياء الدارسة لمموضوع تم التوصل إلى أن بنك ناتكسيس ال يأخذ التسويق الحسي بعين 
االعتبار من الدرجة األولى، عكس ايف روشي التي تستخدمو وتضعو في الواجية من خالل تقديم عينات 

 .لمنتجاتو، والسماح لزبائن برؤية، لمس، شم وتجريب المنتوج من كل النواحي

 Résumé : 

 Aujourd’hui encore, les entreprises font tout pour rester en course et 

augmenter leurs parts du marché face à une compétition rude et qui menace son 

existence. 

 C’est pourquoi cette étude a eu pour but de souligner l’importance et le 

rôle du marketing sensoriel au sein des entreprises offrant des services et 

d’autres des produits, pour cela on a pris deux entreprises, l’une offrant des 

services bancaire "NATIXIS", et une seconde, productive offrant des produits de 

beauté plus connus sous le nom de son fondateur "YVES ROCHER". 

 Après avoir fait le tour du sujet, on a tout de suite conclu que la première 

entreprise "NATIXIS" n’est pas une entreprise qui favorise cet aspect du 

marketing qu’est le marketing sensoriel, contrairement à Yves Rocher qui, elle 

utilise beaucoup plus ce marketing et le met à l’épreuve en mettant en évidence 

des échantillons sur les étagères offrant aux clients une possibilité de voir, 

toucher, sentir et essayer le produit sous toutes ses formes. 
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