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   مطعم  حالة دراسة-المستهلك سلوك توجيه في الحسي التسويق أثر

 -باتنة بمدينة  Mr.Yummyيمي مستر

The impact of sensory marketing in directing 

consumer behavior - a case study of Mr.Yummy's 

restaurant - Batna Province- 
 1*صونية كيالني.د  
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 الملخص:     

 سدددترم   مطعدد  يسددتخ م  ذيالدد الحسددي التسددوي  ثددرأ إبددرا  إلدد  ال راسددة تهدد       

 اسددددتخ ا  أبعدددداد تح يدددد  خددددالل مدددد  ،لزبائندددد  الشددددرائي السددددلو توجيدددد   علدددد  يمددددي

 طبقددد  حيددد ، ذوقيتدددوال اللمسددديو والسدددمعي الشدددميو البصدددري:  الحسدددي التسدددوي 

 تحقيدددد  أجدددد  ومدددد ، باتنددددة م ينددددةب يمددددي مسددددتر مطعدددد   بددددائ  علدددد  ال راسددددة هددددذ 

 ةعيندددد علدددد  وتو يعهددددا( ورقيددددة والنترونيددددة) اسددددتبانة تصددددمي  تدددد  ال راسددددة أهدددد ا 

يدددددد  اسددددددتبيانا قددددددابال للتحل 75واعتمددددد  منهددددددا اسددددددتبانة 100فددددددي المتمثلددددددة ال راسدددددة

 ارتبددددداط عالقدددددةأثدددددر و وجدددددود ال راسدددددة أظهدددددر  وقددددد  ،%75اإلحصدددددائي بنسدددددبة 

 بقددددي  باتنددددة م ينددددةب للمطعدددد  ي المسددددتهلن وسددددلو  الحسددددي التسددددوي  بددددي  متوسددددطة

 مدددةثرو، ومددد  أخدددر  عوامددد  وجدددود إلددد  باإلضدددافة بعددد ، كددد  ندددو  حسددد  متفاوتدددة

 .التوصيا  م  مجموعة تق ي  ت  النتائج خالل

 ،يمددددي مسددددتر مطعدددد  ،المسددددتهل  سددددلو ، الحسددددي التسددددوي :  المفتاحيااااة الكلمااااا 

 .باتنة م ينة

 JEL: M30،N00 ،D18تصنيفا  

 

 

Abstract 

The aim of the study is to highlight sensory marketing impact, 

used by Mister Yummy restaurant, on directing its customers  

purchasing behavior. By identifying the used sensory marketing 

dimensions: visual, olfactory, auditory, tactile and gustatory. This 

study was applied on Mister Yummy restaurant customers in 

Batna city. In order to achieve the objectives of the study 100 

                                                             
 المرسل المؤلف *
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questionnaires (paper and electronic) were designed and 

distributed on study sample, 75 questionnaires were approved for 

statistical analysis by 75%. The study have showed that there is 

an effect and a medium correlation between sensory marketing 

and consumer behavior with varying values according to each 

dimension type, in addition to the presence of other influencing 

factors. Through the results of the study a set of recommendations 

were presented. 

Keywords: sensory marketing, consumer behavior, Mister 

Yummy restaurant, Batna city. 

JEL Ratings: M30, N00،D18. 

  : مقدمة       

الصددددددناعي ور التطدددددمددددد  عمليدددددا  اإلنتدددددداج فدددددي ااونددددددة ا خيدددددرو  تزايددددد         

، وتنوعددددد  المنتجدددددا ، وظهدددددر  كثيدددددر مددددد  العالمدددددا  والتننولدددددوجي المتسدددددار 

مقارندددة والتجاريدددة المتنافسدددة، فسدددع  المسدددوقوا إلظهدددار مزايدددا منتجددداته  ومنافعهدددا 

 غيددددرالرسددددائ  التسددددويقية صددددبح  وأ، أسددددعارها مدددد  المنافسددددي  عبددددر التسددددوي  لهددددا

 .مستهلني م  ال كان  سابقاا كمة فعال

  تعامدددددالإعددددادو التفنيدددددر فددددي طريقددددة وضددددرورو فبدددد أوا يشددددعروا با رتبدددددا        

 طددرل للتميددز البحدد  عدد علدد  مسددار ج يدد  فددي التسددوي  و تركيددزمدد  خددالل ال هدد مع

 .وإظهار جودو منتجاته   منافسيالج  التفول عل   

وعددددددواطفه  وخيدددددداراته   مسددددددتهلني لتدددددد ثير علدددددد  تصددددددورا  الل لجدددددد وا قدددددد ف      

تددددذول أو باسددددتخ ا  الحددددواة )الرليددددة أو السددددم  أو الشدددد  أو القددددراراته  الشددددرائية و

اللمددددددص( لتوصددددددي  رسددددددائ  تسددددددويقية يفسددددددرها الدددددد ما  بنددددددا  علدددددد  انطباعددددددا  

يسدددددع   اوعاطفيددددد اعقالنيددددد اإنسدددددان مسدددددتهل ال يعتبدددددروافالمسدددددوقوا ، ا شدددددخا 

ومدددد  هنددددا ظهددددر مفهددددو  التسددددوي  ، د المتعددددة والرضددددا فددددي تجربددددة الشددددرا إليجددددا

 المسددددتهل  بالرسددددائ  التسدددددويقية قندددددا إلالحسددددي الددددذي يسدددددتخ   الحددددواة الخمددددص 

جددددال ر  دور نمدددداط سددددلوكيات  الشددددرائية، وبهددددذا تزايددددتدددد ثير علدددد  أللليدددد  إ المرسددددلة

 سددددلوك   يددددرورو ا هتمددددا  بالمسددددتهل  وتوجعمددددال بضددددالتسددددوي  فددددي من مددددا  ا 

 .سعاد والوصول إل  إ شبا  احتياجات لتحقي  رضا  وإ

الية إشدددنليددد  سدددابقا يمنددد  صدددياغة تددد  التطدددرل إ علددد  مدددا : إشاااكالية الدراساااة -    

 : ال راسة عل  النحو ااتي

 يمددددي سددددترمطعدددد  م فددددي لمسددددتهل االتسددددوي  الحسددددي علدددد  سدددلو   مدددا مدددد   تدددد ثير

 Mr.YUmmy؟باتنة بم ينة 

 : اتيةالتساؤال  الفرعية ا وإلثرا  البح  وتقصي اإلشنالية ت  طرح

 لمسدددتهل اعلددد  سدددلو   بصدددريالتسدددوي  ال  بعدددثدددر دو د لدددة إحصدددائية لهددد  يوجددد  أ-

 ؟باتنة بم ينةMr.YUmmy  يمي مطع  مستر في
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 لمسدددتهل اعلددد  سدددلو   شدددميالتسدددوي  ال  بعدددثدددر دو د لدددة إحصدددائية لهددد  يوجددد  أ -

 ؟باتنة بم ينةMr.YUmmy  يمي مطع  مستر في

  فدددي عل  سدددلو  المسددتهلصددوتيالتسددوي  ال  بعددددو د لددة إحصددائية ل ثدددرهدد  يوجدد  أ-

 باتنة؟ بم ينة Mr.Yummyيمي  مطع  مستر

 ل لمسدددتهاعلددد  سدددلو   لمسددديالتسدددوي  ال  بعدددثدددر دو د لدددة إحصدددائية لهددد  يوجددد  أ -

 ؟باتنة بم ينةMr.YUmmy  يمي مطع  مستر في

 هل لمسدددتاعلددد  سدددلو   تدددذوقيالتسدددوي  ال  بعدددثدددر دو د لدددة إحصدددائية لهددد  يوجددد  أ -

 ؟باتنة بم ينة Mr.YUmmy  يمي مطع  مستر في

لإلجابددددددة علدددددد  اإلشددددددنالية والتسددددددال   الفرعيددددددة قمنددددددا بصددددددياغة  الفرضاااااايا :-

 : الفرضيا  التالية

 :  سيةيالفرضية الرئ-

علددد  سدددلو  المسدددتهل  فدددي مطعددد   ثدددر دو د لدددة إحصدددائية للتسدددوي  الحسدددييوجددد  أ

 .0,05عن  مستو  معنوية  باتنة م ينةبMr.YUmmy  يمي مستر

 : للدراسةالفرعية فرضيا  ال

سدددلو  المسدددتهل  علددد  ثدددر دو د لدددة إحصدددائية لبعددد  التسدددوي  البصدددري يوجددد  أ -1

 .0,05عن  مستو  معنوية  باتنة بم ينةMr.YUmmy يمي مطع  مسترفي 

فدددي  سدددلو  المسدددتهل علددد  ثدددر دو د لدددة إحصدددائية لبعددد  التسدددوي  الشدددمي يوجددد  أ -2

 .0,05عن  مستو  معنوية  باتنة بم ينةMr.YUmmy يمي مطع  مستر

  سدددلو  المسدددتهلدو د لدددة إحصدددائية  لبعددد  التسدددوي  الصدددوتي علددد   ثدددريوجددد  أ -3

 .0,05عن  مستو  معنوية  باتنة بم ينة Mr.Yummy  يمي مطع  مسترفي 

طعددد  ماللمسدددي وسدددلو  المسدددتهل  يوجددد  اثدددر دو د لدددة إحصدددائية  لبعددد  التسدددوي   -4

 .0,05عن  مستو  معنوية  باتنة بم ينةMr.Yummy  يمي مستر

مطعددد  يوجددد  اثدددر دو د لدددة إحصدددائية  لبعددد  التسدددوي  التدددذوقي وسدددلو  المسدددتهل   -5

 .0,05عن  مستو  معنوية  باتنة بم ينة Mr.YUmmy  يمي مستر

 :تنم  أهمية هذ  ال راسة في :أهمية الدراسة-

  الضدددو  علددد  أهميدددة التسدددوي  الحسدددي ودور  فدددي تحفيدددز السدددلو   تسدددلي

 ؛الشرائي للمستهل 

  التعدددددر  علددددد  دور المحفدددددزا  الخارجيدددددة فدددددي التددددد ثير علددددد  البي دددددة

 ؛ال اخلية لإلنساا  خذ القرار الشرائي وتنرار 

  التسدددددوي   توظيددددد و توضددددديس وتفسددددديرفدددددي  رجدددددال التسدددددوي مسددددداع و

 ؛بما يسه  في تسري  عمليا  الشرا  وبالتالي  يادو الطل  الحسي

   تحسددددددي  فاعليددددددة الرسددددددائ  التسددددددويقية الموجهددددددة للعمددددددال  ولتوجيدددددد

 ؛ممارسا  الشركا  في فه  العوام  المةثرو عل  السلو  الشرائي

 علددد  الجمهدددور،  االتعدددر  علددد  أنمددداط التسدددوي  الحسدددي وأكثرهدددا تددد ثير

التسددددددوي  فددددددي تحفيددددددز السددددددلو  ودور المشدددددداعر الناتجددددددة عدددددد  هددددددذا 

 .الشرائي
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ة تقيددددي  فعاليدددد فددددي ي مدددد  هددددذ  ال راسددددةالهدددد   الرئيسدددديتمثدددد  :  أهااااداد الدراسااااة-

 يمدددددددددي مطعدددددددد  مسددددددددترسددددددددتخ مها ياسددددددددتراتيجيا  التسددددددددوي  الحسددددددددي التدددددددددي 

 Mr.Yummy ومددددد  هددددددذا ، لمسدددددتهلني  سددددددلو  الشدددددرائيال علددددد  باتندددددة بم يندددددة

  :الفرعية التاليةاله   تسع  ال راسة لتحقي  ا ه ا  

  تح يدددد  أبعدددداد التسددددوي  الحسددددي )البصددددري والشددددمي والسددددمعي واللمسددددي

 ؛( المستخ مة في مطاع  الوجبا  السريعةيوالتذوق

  للمطعددد  وأخدددذ  مسدددتهل دور التسدددوي  الحسدددي فدددي اختيدددار ال التعدددر  علددد 

 ؛ئيةالشرا ت قرار

 را  ةثللمددددد ر المسدددددتهل  نتيجدددددة تعرضددددد التعدددددر  علددددد  نوعيدددددة مشددددداع

 ؛الخارجية

  الخارجيددددة  لمددددةثرا ادور العقدددد  فددددي تصددددني  وتفسددددير وتخددددزي   إبددددرا

 ؛نية إعادو الشرا  ل إ التي تةدي

  التعدددر  علددد  الددد ور الدددذي يةديددد  التسدددوي  الحسدددي فدددي خلددد  الدددو   نحدددو

 ؛باتنة بم ينة Mr.Yummy  يمي مطع  مسترمنتجا  

   فددددي مجددددال تقدددد ي  توصدددديا  لممارسددددي التسددددوي  والمسددددتهلني  والبدددداحثي

 الشددددرائيالسددددلو    تدددد ثير علددددللالحسددددي  تسددددوي التسددددوي  علدددد  تحفيددددز ال

 للمستهلني .

 :الدراسا  السابقة-

حسددددي كدددد داو لظيدددد  التسددددوي  اتوووو  : بعنددددواا ،2021 أمااااالي أل اااار دراسددددة 

مدددة التجاريدددة دراسدددة مي انيدددة علددد  الللع  وعالقتددد  بدددالو السدددلو  الشدددرائي  لتحفيدددز

 .مصر في العاملةمطاع  الوجبا  السريعة  عمال 

 مها سددددي التدددي تسددددتخحفعاليددددة اسدددتراتيجيا  التسدددوي  ال  إلدددد  تقيدددي ال راسدددة هددد ف 

 المدددددا   للعالالعمددددد وو  مطددددداع  الوجبدددددا  السدددددريعة علددددد  السدددددلو  الشدددددرائي 

ي البصدددري والشدددم:  سددديلحأبعددداد اسدددتخ ا  التسدددوي  ا تح يددد ل الالتجاريدددة، مددد  خددد

أخددددذ   يسددددي فددددلح، ودور التسددددوي  ا فددددي المطدددداعوالسددددمعي واللمسددددي وبالتددددذول 

  نتيجددددة التعددددر  للمثيددددرا ةالمشدددداعر المتنونددددقددددرار السددددلو  الشددددرائي، ونوعيددددة 

ثير للتددد  ةالمثيدددرا  الخارجيدددتصدددني  وتفسدددير وتخدددزي   ي، ودور العقددد  فدددالخارجيدددة

 400هدددا بالعيندددة قوام المسدددسوقددد  اسدددتخ م  الباحثدددة مدددنهج  ،علددد  نيدددة إعدددادو الشدددرا 

 .المصري الجمهورمفردو م  

ول للتسدددوي  بالتدددذ المسدددتهلني تضدددس ارتفدددا  تفضدددي   اأنهددد لددد ال راسدددة إ توصدددل و

وثبددد  صدددحة فدددرو   ،بصدددري واللمسدددي ثددد  الشدددمي ثددد  السدددمعييليددد  التسدددوي  ال

سدددي لحاأبعددداد التسدددوي    يإحصدددائية بددد د لدددةرتباطيدددة دا  اقدددة الال راسدددة بوجدددود ع

 واللدددددوا سدددددي لح  أبعددددداد التسدددددوي  ايوبددددد ،للمسدددددتهلني السدددددلو  الشدددددرائي  وتحفيدددددز

 .الوجبا  السريعة مطاع 
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الحسددددي وأثددددر  علدددد  القددددرار  التسددددوي  : بعنددددواا 2017ر بدددد   اوي، دراسددددة هدددداج

بم ينددددة  Opera دراسددددة علدددد  عينددددة مدددد  المسددددتهلني  بمطعدددد  للمسددددتهل الشددددرائي 

 ؛المسيلة

لتعددددر  علدددد  أثددددر التسددددوي  الحسددددي علدددد  القددددرار الشددددرائي الدددد  ال راسددددة إ هدددد ف 

 ؛بم ينة المسيلة Opera للمستهل ، عينة م  المستهلني  بمطع 

اتخددداد المي انيدددة وجدددود عالقدددة أثدددر وارتبددداط قويدددة بدددي  الحدددواة و ةال راسددد توصددل و

  ثددددحيددد  كددداا تدددد ثير الحدددواة علددد  الترتيددد  التدددذول ، القدددرار الشدددرائي للمسدددتهل 

 .الرلية ث  السم  ث  الش  ث  اللمص

عددددة متدددد  لطبي التحليلددددي لمالو لقدددد ت  اسددددتخ ا  المددددنهج الوصددددفي ماااانهد الدراسااااة:-

ا اعتمددداد وتحليددد  بياناتهدددا ال راسدددة ولتحقيددد  دلددد  تددد  تصدددمي  أداو البحددد  )اسدددتبانة(

 .SPSSعل  برمجية 

 : تنون  هينلة ال راسة م  ثالثة محاور وهي : هيكلة الدراسة-

 : اإلطار المفاهيمي للتسوي  الحسي  أوال

 : ت ثير أبعاد للتسوي  الحسي عل  سلو  المستهل ثاليا

 .اإلطار التطبيقي لل راسة ثالثا:

 المفاهيمي للتسويق الحسي اإلطار:  أوال
تسدددوي  الحسدددي لالتدددي أعطيددد  ل عددد د  التعددداري تي : تعريااال التساااويق الحسااا. 1

  :أهمهانذكر سو  

عمليدددة جدددذال العمدددال  مددد  خدددالل اسدددتخ ا  ": علددد  أنددد عااارد التساااويق الحساااي  -

الحدددددواة الخمدددددص، اللمدددددص والرليدددددة والتدددددذول والسدددددم  والشددددد ، للتواصددددد  مددددد  

)ألبر ، ."تصدددددوراته  وعدددددواطفه  وخيددددداراته  وللتددددد ثير علددددد  قدددددراراته  الشدددددرائية

 (33، صفحة 2021

تقنيددددا  ": ندددد علدددد  أ:  للتسااااويق الحسااااي ةالتسااااويق اكمريكيااااتعرياااال جمعيااااة -

غددرا  المسدددتهل  مدد  قبدد  اسددتخ ا  الحددواة للتدد ثير علددد  التسددوي  التددي تهدد   إلدد  إ

 (Anil Degermen, 2015, p. 2).مشاعر المستهل  وسلوك "

"مجموعددددددة مدددددد  المت يددددددرا  : ندددددد أيضددددددا علدددددد  أ:  التسااااااويق الحساااااايوعاااااارد -

المددددو   لخلدددد  جددددو متعدددد د الحددددواة  أوواإلجددددرا ا  التددددي يسدددديطر عليهددددا المنددددتج 

خصدددائل المندددتج نفسددد   خ مدددة، ودلدد  مددد  خدددالل أوحددول المندددتج سدددوا  كددداا سدددلعة 

عددد  طريدددد  البي دددة والجددددو المحيطدددي  بددددالمنتج  أومددد  حددددالل سياسدددا  ا تصددددال  أو

 (Filser, 2003, pp. 5-11).في نقطة البي "

مقومدددا  جدددو نقطدددة  أوعناصدددر   ااسدددتخ ": نددد علددد  أ:  التساااويق الحساااي عااارد-

سدددددلوكية إيجابيدددددة لددددد    أو إدراكيددددة ،أفعدددددال عاطفيدددددة ردودالبيدددد  مددددد  أجددددد  خلدددد  

 (156، صفحة 2017)بوعتروة، ."المستهل  تجا  عملية الشرا 

الجهدددد  المبددددذول لتصددددمي  بي ددددا  شددددرائية تحدددد   ": ندددد علدددد  أ"Kotler"عرفااااه-

)دعا  سدددمير، ."نفدددص المشدددتري وتددد ثير فدددي حواسددد  محددد دو فددديتددد ثيرا  وج انيدددة 

تعمدددد  علدددد  إشددددرا   ةإسددددتراتيجي: "ندددد علدددد  أ اأيضدددد عااااردو (3، صددددفحة 2017
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 ,Pradeep & Sumedha) ."بالتددالي تددةثر علددد  سددلوك حددواة المسددتهل  و

2018, p. 5) 

"تقنيددددة  : ب ندددد  تعرياااال شااااامق للتسااااويق الحسااااييمندددد  إعطددددا   ممددددا سددددب و

، اإلسددددتراتيجيا مجموعددددة مددد   اسدددتخ ا تسدددويقية تسدددتخ   لجددددذال مسدددتهلني  عبددددر 

قددد  ظهدددر التسدددوي  لو ،" حسددداة المسدددتهل  وسدددلوكإعلددد  التدددي تعمددد  علددد  التددد ثير 

الحسدددي إلكمدددال القصدددور الحاصددد  بالتسدددوي  التقليددد ي الدددذي يسدددتن  إلددد  أا العميددد  

عقالندددي والمدددةثرا  علددد  سدددلوك  الشدددرائي هدددي العدددر  والمنافسدددة بينمدددا التسدددوي  

الحسددي اعتبددر حددواة اإلنسدداا هددي التددي تددةثر فددي قددرارا  الشددرا  ل يدد  مدد  خددالل 

عاطفيدددددة ومعرفيدددددة حيددددد  أا اإلنسددددداا تجاربددددد  الحسدددددية التدددددي لهدددددا أبعددددداد حسدددددية و

حددددواة  أندددد  التسددددوي  الددددذي يشدددد   يعقلدددد  أيتصددددر  وفدددد  عواطفدددد  أكثددددر مدددد  

و ا الحدددواة هدددي "البددداال  ،المسدددتهلني  ويدددةثر علددد  إدراكهددد  وحنمهددد  وسدددلوكه 

يعمددد  المسدددوقوا علددد  ، المفتدددوح" الدددذي يدددرب  مشددداعر اإلنسددداا بالعدددال  الخدددارجي

الحسدددي حيددد  يدددت  تلقدددي المعلومدددا  وتمريرهدددا النفددداد لإلنسددداا مددد  خدددالل التسدددوي  

خاليدددا المدددخ وتسدددتجي  عددد   هددداالعصدددبية لتحلل الجملدددةمباشدددرو إلددد  المدددخ مددد  خدددالل 

 ومددد  هندددا تبدددر  ،العواطددد  والتفنيدددر لتددد ثير علددد طريددد  إرسدددال إشدددارو كهربائيدددة 

دور وأهميدددة التسدددوي  الحسدددي الدددذي يدددةثر بشدددن  مباشدددر علددد  القدددرارا  فيدددت  اتخددداد 

 .(4، صفحة 2020)حَماد،  قرارا  الشرا  بسرعة

سدددي قبددد  نصددد  قدددرا حينمدددا بددد أ مفهدددو  التسدددوي  الح:  لشاااال التساااويق الحساااي -2

مددد  السدددعر  لعدددر  المندددتجبضدددرورو إيجددداد بددد ائ  أخدددر   1973عدددا   أشدددار كدددوتلر

حيددددد  أشدددددار أا نقددددداط البيدددد  وا جدددددوا  الموجدددددودو داخلهدددددا والمصددددداحبة  ،والشددددن 

 ،ة لددد   العميددد لعمليدددة الشدددرا  يمنددد  أا تدددةدي لنسدددبة أفضددد  فدددي إيجددداد نيدددة شدددرائي

 Hirschman and Holbrookشدددماا وكدددوهير وبعددد   بددد عوا  قددد   هدددولبر

 ،فددددي نقدددداط البيدددد المن ددددور ا ول لتدددد ثير البعدددد  العدددداطفي علدددد  المسددددتهل    1982

حيددددد  نددددداق  أا الشدددددن  الجمدددددالي أو التواصددددد  مددددد  المسدددددتهل  والحصدددددول علددددد  

 Bitnerوتعمددد  بيتندددر ،علددد  عمليدددة اتخددداد القدددرار الشدددرائي رضدددا  يمنددد  أا يدددةثر

ميدددد  فنددددرو أا ا جددددوا  الخاصددددة بنقدددداط البيددد  يمندددد  أا تولدددد  مشدددداعر لدددد   الع فدددي

ولندددد  ا نطالقددددة الحقيقيددددة للتسددددوي  ، لي تخلدددد  لدددد   المنددددتج ميددددزو تنافسدددديةوبالتددددا

حيددد  سدددلط  كثيدددر مددد  ال راسدددا  الضدددو  علددد  التددد ثير  2000الحسدددي كانددد  عدددا  

وأهميددددة الموسدددديق  والرائحددددة  ، جددددوا  المندددداا علدددد  سددددلو  المسددددتهل اإليجددددابي 

ل التددد ثير علددد  مدددزاج واللدددوا واللمدددص والتدددذول فدددي تحفيدددز عمليدددة الشدددرا  مددد  خدددال

ومشددددداعر المسدددددتهل  وأفندددددار  وقناعاتددددد  وكدددددذل  سدددددلوك ، كمدددددا يمنددددد  اسدددددتخ ا  

التسددددوي  الحسددددي لخلدددد  عوامدددد    شددددعورية تحدددد د تصددددورا  المسددددتهل  للمفدددداهي  

المجدددردو للمندددتج )علددد  سدددبي  المثدددال، جودتددد ، أناقتددد ، ابتندددار ، ح اثتددد ، شخصدددية 

 (978-979، الصفحا  2021 ، )ألبرالعالمة التجارية، الجودو الم ركة.

لدددد  تحقيدددد  جملددددة مدددد  : يهدددد   التسددددوي  الحسددددي إ أهااااداد التسااااويق الحسااااي -3

 يلي: ا ه ا  أهمها ما
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 خل  هوية وصورو للمةسسة والعالمة التجارية للمنتج؛ 

 ما  منتجا  المةسسا  المنافسة؛خل  تميز للمنتج أ 

 تلبية حاجا  المستهلني  وخل  رضا ل يه ؛ 

  ؛تنافسية قوية ومتميزو للمةسسة وعالمتها التجاريةبنا  منانة 

   تع ددددي  أربدددداح المةسسددددة وت طيددددة التنددددالي  لضددددماا ا سددددتمرارية امددددا

 .المنافسي 

 :لتسويق الحسي على سلوك المستهلكاثاليا: تاثير أبعاد         

ير ثارتهدددا لهدددا تددد ثنسددداا وإخمدددص دورا مهمدددا فدددي حيددداو اإلتلعددد  الحدددواة ال

ف البددددا مددددا ينجددددذال المسددددتهل  نحددددو العالمددددة التجاريددددة علدددد  أسدددداة علدددد  سددددلوك  

بارهددددا تجدددربته  الحسدددية، كمدددا تعدددد  الحدددواة البشدددرية نمددددادج التسدددوي  الناشددد ة باعت

التدددد ثير اسددددتراتيجيا  جذبددددة ومحفددددزو لخلدددد  تصددددرفا  الالوعددددي عندددد  المسددددتهل  و

 سدددم ،ال الصدددو  الددذول، : الفددد  ،البصدددر :اللددوا بعدداد مختلفدددة مثددد عليدد  مددد  خدددالل أ

    .الخ…الش :  الرائحة اللمص، : الملمص

تدددد ثير التسددددوي  الحسددددي علدددد  سددددلو  لدددد  نحدددداول فددددي هددددذا الجددددز  التطددددرل إ       

 الشدددددمي، اللمسدددددي، البصدددددري، : بعددددداد  الخمسدددددة وهددددديمددددد  خدددددالل أ المسدددددتهل ،

 .السمعي ذوقي،تال

يدددددةثر التسدددددوي  :  علاااااى سااااالوك المساااااتهلك  صااااار لتساااااويق الاتااااااثير بعاااااد  -1

البصدددري علددد  سدددلو  المسدددتهل ، مددد  خدددالل حاسدددة البصدددر وهدددو الن دددا  الحسدددي 

بدد ا  فددي محاولددة جعدد  الصددورو لقدد  أولدد  مدد يري اإلالمهدديم  علدد  سددلو  الفددرد، و

ا لددددواا،  : الشددددعارا ، جذابددددة بصددددريا لرسددددائ  مفهومددددة مدددد  قبدددد  المسددددتهل  مثدددد 

  ا تندددددوا جدددددز  مدددددالمندددددتج كلهدددددا محفدددددزا  بصدددددرية يمنددددد  أ التعب دددددة، تصدددددمي 

و  لعلدددددد  سددددددتدددددد ثير لي عالمددددددة تجاريددددددة لالتسددددددوي  البصددددددري    إسددددددتراتيجيا

ثدددر السدددينولوجي، فنجددد  تددد ثير احيتي  همدددا ا ثدددر الفسددديولوجي وا المسدددتهل  مددد  نددد

فيهددد   رجدددال التسدددوي   ،الندددو  والشددد و علددد  سدددلو  المسدددتهل  ا لدددواا مددد  حيددد 

)ا رتبدددداط   لددد  جلددد  انتبدددا  الفددددرد وتحفيدددز داكرتدددسدددوي  البصددددري إمددد  خدددالل الت

 ,Sayadi & others)وجعدددد  المسددددتهل  لدددد  و   اتجددددا  منتجاتهددددا( الددددذهني

2015, p. 101) 

يدددةثر التسدددوي  الشدددمي :  تااااثير بعاااد التساااويق الشااامي علاااى سااالوك المساااتهلك -2

الددددروائس التددددي تدددةثر علدددد  أجدددزا  معينددددة مدددد   علددد  سددددلو  المسدددتهل  مدددد  خدددالل 

نددد  البشدددري يمننددد  تح يددد  وا  ،مسدددةول علددد  خلددد  العواطددد  والدددذكريا الددد ما  ال

لعواطددد  ولددد   عددد  طريددد  مددد  ا 75% اأائحدددة ور 10000لددد  يصددد  إ وتدددذكر مدددا

ا فددددددي كتابددددد  قواعدددددد  الدددددد ما  أ Dr.JohnMediraكددددد  الدددددد كتور حاسدددددة الشدددددد  وأ

ي صدددناعة المدددواد ال ذائيدددة هدددو اسدددتخ ا  الشدددمي فددد لتسدددوي ا سدددلوال ا كثدددر شدددهرو ل

لني  فدددي الشدددار  وجدددذال المسدددته لتددد ثيرالدددروائس سدددوا  كانددد  )طبيعية،اصدددطناعية، 

  تحمدددل مثلدددة دلددد  مقهدددمحدددال  سدددوبر ماركددد ، ومددد  أ نفدددال،ا مدددثال فدددي ميتدددرو 

تدددد ثير علدددد  المسددددتهلني  بالرائحددددة لجددددذبه  لخددددر لالددددب  فددددي المقهدددد  بدددد ل مندددداا  
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وبالتدددالي مدددا  ،فضددد  تجربدددة حسدددية فدددي الواقددد شدددرال القهدددوو وهدددذ  أ ه  علددد وتحفيدددز

  جدددودو المندددتج يا التسدددوي  الشدددمي يدددةثر علددد  سدددلو  المسدددتهل  لتقيددديمنددد  قولددد  أ

 .والخ مة

يدددددةثر التسدددددوي  :  تااااااثير بعاااااد التساااااويق الصاااااوتي علاااااى سااااالوك المساااااتهلك -3

و دا، فهدددا "الصددوتي علددد  سدددلو  المسدددتهل  مددد  خددالل التددد ثير علددد  حاسدددة السدددم  

يسددددددتخ   إلثددددددارو  ،"كلما ، موسدددددديق "علدددددد  سددددددم  ا صددددددوا  دراالقددددددالعضددددددو 

جابة تفاعدددد  بيندددد  وبددددي  البي ددددة المحيطددددة لخلدددد  اسددددتلالعواطدددد  لتجربددددة المسددددتهل  ل

:  ندددد ا  مونتريددددال وجامعددددة روتجددددر  خلصدددد  إلدددد  أعاطفيددددة وسددددلوكية مثدددد  أبحدددد

كثددددددر مدددددد  أن مددددددة الموسدددددديق  البطي ددددددة واللطيفددددددة تجعدددددد  المسددددددتهلني  يشددددددتروا 

   ا يسدددتأ رجدددال التسدددوي  يجددد  علددد  ولهدددذا ،المسدددتهلني  الدددذي    يتعرضدددوا لهدددا

لدددد  نقطددددة البيدددد  ودلدددد  بتنييدددد  إجدددد  جلدددد  المسددددتهل  أمدددد   التسددددوي  الصددددوتي

، وجعلهددددا قوتهددددا صددددوتها، عليدددد  مدددد  حيدددد  نددددو  الموسدددديق ، ثرتددددةموسدددديق  التددددي 

 .قناع  بقرارا  الشرا تةثر في سلوك  وإ

ي لمسددديدددةثر التسدددوي  ال : علاااى سااالوك المساااتهلك لمسااايلتساااويق الا دتااااثير بعااا -4

 علدد  سدددلو  المسددتهل  مددد  خددالل التددد ثير علدد  المسدددتقبال  الحسددية فدددي جسدد  الفدددرد

، فهددددو يسدددداع   علدددد  معرفددددة (والعضددددو ا ساسددددي لعمليددددة اللمددددص هددددو الي )الجلدددد 

ممددددا يدددد ع  ق راتدددد  علدددد  التعددددر  عليهددددا مثدددد :  اطبيعددددة ا شدددديا  عندددد  مالمسددددته

التسدددوي  اللمسدددي صدددالبة، الحدددرارو، البدددرودو، فعلددد  رجدددال التسدددوي  التركيدددز علددد  

تددد  الشدددرائية ومواقفددد  اتجدددا  ادرا  لتحفيدددز المسدددتهل  علددد  قرار نددد  يدددةثر علددد  اإل

 .منتجا 

ذوقي تددديدددةثر التسدددوي  ال : علاااى سااالوك المساااتهلك ذوقيتاااللتساااويق ااتااااثير بعاااد  -5

ا اإلحسددداة الل تصدددور الننهدددا  بحاسدددة الدددذول و علددد  سدددلو  المسدددتهل  مددد  خددد

و  البددد ني، ا جتمددداعي، العددداطفي بالدددذول لددد  دور مهددد  فدددي حيددداو الفدددرد علددد  المسدددت

تميدددز بدددي  أربعدددة  ب كلددد  تسدددم  بدددراع  الدددذول ويدددت   ا الفددد  هدددو مسدددتقب  مدددا يقدددووأ

حسدددداة ةثر ويبعدددد  إدول يددددفندددد   ،: الحلددددو، المددددر، الحددددام ، المددددالس دوال هدددديأ

عددداطفي وسدددلوكي فدددي الفدددرد فلدددذل  علددد  رجدددال التسدددوي  التركيدددز علددد  التسدددوي  

تددد ثير فدددي سدددلو  المسدددتهلني  إلقنددداعه  وتحفيدددزه  بمنتجدددا  المةسسدددة مددد  لالدددذوقي ل

تهددددا خددددالل الددددذول المميددددز والمددددنع ، مثدددد  شددددركة مشددددروبا  كوكددددا كددددو  وننه

يها مدددد  خددددالل يتددددذكرها مسددددتهلن يدددد سددددناا كولجالمتميددددزو والمنعشددددة، معجددددوا ا 

مددد  خدددالل    بهدددا معجونهدددا، وبالتدددالي تحددداولدوال المتميدددزو التدددي تنندددالننهدددا  وا 

خلددد  هويدددة وداكدددرو دوقيدددة ا تخلددد  شدددعور الرفاهيدددة والراحدددة وذوقي أتدددالتسدددوي  ال

لددد  عمليدددة قيدددي  جدددودو المنتجدددا  ثددد  ا نتقدددال إفدددي دهددد  المسدددتهل  لمسددداع ت  فدددي ت

 .الشرا  وتنرار 
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يجسدددد  هددددذا الجددددز  الجاندددد  التطبيقددددي لموضددددو  اإلطااااار التط يقااااي للدراسااااة: ثالثا:

 .ال راسة

 : اإلجراءا  المنهجية للدراسة الميدالية-1

 :  مجتمع وعينة الدراسة.1-1

( Mr.Yummyمددد  جميددد  مرتدددادي مطعددد  مسدددتر يمددددي ) مجتمددد  ال راسدددة يتندددوا

أجناسدددده ، أعمدددداره ،  اخددددتال علدددد   افددددرد 1000والبددددالد عدددد ده  مددددا يزيدددد  عدددد  

قددد  تددد  فنطالقدددا مدد  حجددد  مجتمددد  ال راسدددة وا ،..مهددنه ، دخلهددد  ومسدددتواه  التعليمدددي.

فرعيددة  مجموعددة بانتفددا اللجددو  إلدد  المعاينددة التددي هددي جملددة العمليددا  التددي تسددمس 

 عينددددة تمثيليددددة   تدددد  اختيدددداروعليدددد  فقدددد ،  مجتمدددد  ال راسددددة بهدددد   تنددددوي  عينددددةمدددد

قددد  والبسددديطة ن دددرا لضدددي  الوقددد  وكبدددر حجددد  العيندددة بددد ل العيندددة العشدددوائية  10%

تددد   اسدددتبياا، وفدددي ا خيدددر 100فدددرد، وعليددد  فقددد  تدد  تو يددد   100تمثلدد  فدددي حددد ود 

بس ليصدددبسدددب  عددد   اسدددتنمال مل هدددا مددد  طدددر  أفدددراد العيندددة  اسدددتبيانا 25د ااسدددتبع

 .%75استبيانا قابال للتحلي  اإلحصائي بنسبة  75

ا سدددتعانة وتحليددد  ا سدددتبانة ب بتفريدددد : تددد  القيدددا  أسااااليل التحلياااق اإلحصاااائي.1-2

، (Statistical Package for the Social Sciences(SPSS))ببرمجيدددة

 التالية: عتماد عل  ا سالي  اإلحصائيةبا 

 للتحق  م  ثبا  أداو ال راسة.( Alpha Cronbachالفا كرول اخ ) -1

 عيندددةغرافيدددة  فدددراد والتندددرارا  والنسددد  الم ويدددة لوصددد  الخصدددائل ال يم -2

 ال راسة.

عتبدددة الفصددد  لمعرفدددة مددد   وجدددود تسدددوي  حسدددي لددد   ا فدددراد الدددذي  يرتدددادوا  -3

ة ، إد تدد  اسددتخ ا  مقيدددابهددذا المطعددد  سددلو  المسددتهل  علددد مطعدد  مسددتر يمددي 

دلدددد  فددددي أداو ال راسددددة لإلجابددددة علدددد  فقددددرا  بددددي  الخماسددددي كمددددا ت لينددددر 

لتح يدددد  درجددددة التقيددددي  ودلدددد  ولقدددد  تدددد  اعتمدددداد خمسددددة مجددددا   ا سددددتبياا، 

(، ومددددد  ثددددد  قسدددددم  علددددد  عددددد د خاليدددددا المقيددددداة 4=1-5باحتسددددداال المددددد   )

(، وبعددددد  دلددددد  تددددد  0.80=4/5للحصدددددول علددددد  طدددددول الخليدددددة الصدددددحيس أي)

 إلدددد  أقدددد  قيمددددة فددددي المقيدددداة )الواحدددد  الصددددحيس( وهنددددذا 0.80إضددددافة القيمددددة 

 – 1.80 [: غيدددددر موافددددد  بشددددد و،[1.80 – 1[ : أصدددددبح  المجدددددا   كالتدددددالي

: [4.20– 3.40 [: محايدددد ،[ 3.40 – 2.60 [: غيددددر موافدددد ،[ 2.60

 : مواف  بش و.]5 – 4.20 [مواف ،
ا  ا نحدددرواسدددتخ ا  المتوسددد  الحسدددابي لمعرفدددة مددد   اسدددتجابة مفدددردا  العيندددة -4

 .ةالمعياري لمعرفة م   تشت  إجابا  أفراد العينة ع  متوسطاتها الحسابي

: لمعرفدددددة أثدددددر التسدددددوي  الحسدددددي علددددد  سدددددلو   ال ساااااي  االلحاااااداراساااااتخدا  -5

 .كمعيار ل  لت  أو نفي  0.05المستهل  عن  مستو  د لة أق  أو يساوي 

حقددد  مددد   لددد خ علددد  معامددد  ألفدددا كرونبدددا ا عتمددداد: تددد   ث اااا  أدال الدراساااة. 1-3

 49لددد   0.885كرونبدددا  -ثبدددا  اسدددتبياا ال راسدددة، حيددد  بل ددد  قيمدددة معامددد  ألفدددا
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مدددا يددد ل علدددد  وهدددذا  0.6، وهدددي قيمدددة مرتفعدددة وأكبدددر مددد  الحددد  ا دنددد  عبدددارو

 .الثبا  الجي  لإلستبياا

 :   جمع ال يالا  الأد.1-4

 متنوا م  قسمي  هما:لق  ت  ا عتماد عل  ا ستبياا 

يتضدددددددددم  البياندددددددددا  الشخصدددددددددية المتعلقدددددددددة بالخصدددددددددائل  : القسااااااااام اكو  -

خ  المهندددة، الددد  ال يموغرافيدددة عددد  أفدددراد عيندددة ال راسدددة وهدددي الجدددنص، السددد ،

عدددد د مددددرا   يددددارو المطعدددد  فددددي الشددددهر، وقدددد  العلمددددي،  الشددددهري، المةهدددد 

 قضا  داخ  المطع ، أسباال اختيار هذا المطع .

ثدددر عيندددة ال راسدددة   دراكدددا  أفدددرادإعبدددارو تمثددد   49يضددد   : القسااام الثاااالي -

 يمي بم يندددة باتندددةمسدددتر التسدددوي  الحسدددي علددد  سدددلو  المسدددتهل  فدددي مطعددد 

 كالتالي:

 بحيدددد  التسددددوي  الحسدددديويتعلدددد  بددددالمت ير المسددددتق  " : اكو  المحااااور "

( 16-11، )التسدددددوي  البصدددددري( 10-1):(40-1يشدددددم  العبدددددارا  مددددد )

التسددددددوي  ( 29-25، )التسدددددوي  الصددددددوتي( 24-17، )التسدددددوي  الشددددددمي

 .( التسوي  التذوقي40- 30اللمسي، )

 ويشددددم  سددددلو  المسددددتهل يتعلدددد  بددددالمت ير التدددداب  " : ليالمحااااور الثااااا "

 (.49-41العبارا  )

 :  وصل خصائص عينة الدراسة-2

 : وصل خصائص عينة الدراسة1الجدو  

 (%النس ة المئوية ) التكرارا  المتغيرا  الديموغرافية

 الجنص

 18.7 14 دكر

 81.3 61 أنث 

 الس 

 60 45 سنة ف ق  25

 16 12 سنة 35 -26م  

 14.7 11 سنة 45 -36م  

 9.3 7 سنة 45أكبر م  

 المهنة

 48 36 طال 

 37.3 28 موظ 

 5.3 4 أعمال حرو

 9.3 7 عاط  م  العم 

 ال خ  الشهري

 54.7 41 دج 18000أق  م  

 4.0 3 دج 28000أق  م   – 18000
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 17.3 13 دج 48000 – 28000

 24 18 دج 48000أكثر م  

 المةه  العلمي

 4.0 3 متوس  أو أق 

 5.3 4 ثانوي

 90.7 68 جامعي

 ك  مرو ترتاد مطع  مستر يمي في الشهر

 30.7 23 مرو واح و

 37.3 28 مرا  3مرتي  إل  

 14.7 11 مرا  5إل   4م  

 17.3 13 مرا  5أكثر م  

 تقضي م  الوق  داخ  المطع  عن   يارت  ل ؟ ك 

 8.0 6 قصير

 68.0 51 متوس 

 24.0 18 طوي 

 ما الذي جعل  تختار هذا المطع ؟

 45.3 34 دول الطعا 

 24.0 18 الجو العا  للمطع 

 6.7 5 ا سعار

 12.0 9 الموق 

 9.3 7 الخ ما  المتنوعة

 2.7 2 أسباال أخر 

 SPSS: م  إع اد الباحثة با عتماد عل  نتائج برنامج المصدر

% مددد  عيندددة ال راسدددة مددد  اإلندددا ، 81.3يتضدددس مددد  الجددد ول السددداب  أا مدددا نسدددبت  

%هدد  مدد  جددنص الددذكور، وهددذا يدد ل علدد  أا ال البيددة مدد  عينددة ال راسددة هدد  18.7و

مددد  جدددنص اإلندددا ، فيمددددا كددداا تو يددد  أفدددراد العينددددة حسددد  مت يدددر السددد  كالتددددالي: 

%، وهدددذا يعدددود 60سدددنة ف قددد  أي مدددا نسدددبت   25  نسدددبة كانددد  للف دددة العمريدددة أعلددد

لنشددداط هدددذ  الف دددة العمريدددة، والتدددي تحتددداج إلددد  تعدددوي  الطاقدددة الضدددائعة بال دددذا ، 

%، ثددد  تددد تي الف دددة العمريدددة  16سدددنة بنسدددبة  35إلددد   26تليهدددا الف دددة العمريدددة مددد  

لنسدددبة للف دددة العمريدددة %، لتسدددج  أدنددد  نسدددبة با 14.7سدددنة بنسدددبة  45إلددد   36مددد  

%، أمدددا فيمدددا يتعلددد  ببنددد  المهندددة فددديالح  أا ف دددة  9.3سدددنة بنسدددبة  45ا كثدددر مددد  

 25%، وهددو مدددا يوافدد  الف دددة العمريدددة  48الطلبددة قددد  احتلدد  المرتبدددة ا ولدد  بنسدددبة 

سدددنة ف قددد ، بحنددد  موقددد  المطعددد  الندددائ  قدددرال الجامعدددة، تليهدددا ف دددة المدددوظفي  بنسدددبة 

%، أمددددا  9.3عدددداطلي  عدددد  العمدددد   المرتبددددة الثالثددددة بنسددددبة %، لتحتدددد  ف ددددة ال 37.3

 5.3نسدددبة والمقددد رو بددد  المرتبددة الرابعدددة فتعدددود لف دددة أصدددحاال ا عمدددال الحدددرو بددد دن  

أمدددا تو يددد  العيندددة اإلحصدددائية حسددد  مت يدددر الددد خ  فددديالح  أا غالبيدددة أفدددراد  ،%



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.571 - 555 ص  2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

566 

 

فدددي  %، 54.7ديندددارا وبنسدددبة مقددد رو بددد   18000العيندددة يتقاضدددوا دخدددال أقددد  مددد  

دينددددارا، أمددددا الددددذي   48000% لددددذوي الدددد خ  ا كثددددر مدددد   24حددددي  جددددا   نسددددبة 

%، لتسددددج   17.3دينددددارا فناندددد  نسددددبته   48000و 28001يتددددراوح دخلهدددد  بددددي  

إلددددد   18000دخلهددددد  مدددد   % لألشددددخا  الدددددذي  يتددددراوح 4أدندددد  نسددددبة بحدددددوالي 

أفددددراد وبددددالمرور إلدددد  مت يددددر المةهدددد  العلمددددي فدددديالح  أا غالبيددددة ، دينددددار 28000

%، وهددددذا يعددددود إلدددد  قددددرال المطعدددد  مدددد   90.7العينددددة هدددد  مدددد  الجددددامعيي  بنسددددبة 

الجامعددددة، لددددذا فدددددا أغلدددد  مرتاديدددد  مدددد  الطلبددددة الجددددامعيي ، أمددددا الددددذي  يحددددو وا 

%، لتعدددود أدنددد  نسدددبة  صدددحاال مسدددتو   5.3مسدددتو  الثدددانوي فقددد ر  نسدددبته  بددد  

العيندددة اإلحصدددائية  %. فدددي حدددي  تو عددد  إجابدددا  أفدددراد 4المتوسددد  أو أقددد  بنسدددبة 

بالنسددبة للعبددارو " كدد  مددرو ترتدداد هددذا المطعدد  فددي الشددهر" علدد  النحددو التددالي حيدد  

مددد  المسدددتجوبي  بددد نه  يرتدددادوا المطعددد  مددد  مدددرتي  إلددد   % 37.3أقدددر مدددا نسدددبت  

ثددال  مددرا  فددي الشددهر، أمددا الددذي  يرتادوندد  مددرو واحدد و فددي الشددهر فناندد  نسددبته  

يرتادوندددد  أكثددددر مدددد  خمددددص مددددرا  فددددي الشددددهر %، تلددددي دلدددد  ف ددددة الددددذي   30.7

% بالنسددددبة للف ددددة  14.3%، لتسددددج  أدندددد  نسددددبة وهددددي  17.3وقدددد ر  نسددددبته  بدددد  

القددول أا  مددرا  فددي الشددهر، وعليدد  يمندد  5إلدد   4التددي ترتدداد هددذا المطعدد  بمعدد ل 

يمي يقصددد ون  بمعددد ل مدددرتي  إلددد  ثدددال  مدددرا  فدددي أغلددد  مرتدددادي مطعددد  مسدددتر

وبا نتقدددال إلددد  العبدددارو  ،نسدددبيا وفدددي حددد ود المعقدددول بدددر مقبدددولالشدددهر، وهدددذا يعت

، التددددي تددددنل علدددد  " كدددد  تقضددددي مدددد  الوقدددد  داخدددد  المطعدددد  عندددد   يارتدددد  لدددد  "

عطيددد  قصدددير، متوسددد ، طويددد  فددديالح  أا أغددد  أوبدددالن ر إلددد  المقترحدددا  التدددي 

% أقدددددروا بددددد نه  يقضدددددوا وقتدددددا  68  أفدددددراد عيندددددة ال راسدددددة والمقددددد رو نسدددددبته  بددددد

% فقدددد  أقددددروا بدددد نه  يقضددددوا وقتددددا  24متوسددددطا داخدددد  المطعدددد ، أمددددا مددددا نسددددبته  

وقتددا قصددديرا  % مدد  المسدددتجوبي  بدد نه  يقضدددوا 8طددويال، فددي حدددي  أقددر مدددا نسددبت  

يمي، ويعدددود هددددذا التفددداو  إلدددد  ظدددرو  مرتددددادي هدددذا المطعدددد ، فدددي مطعددد  مسددددتر

فددال يسددت رل وقتددا طددويال بحندد  عملدد ، ومددنه   فمددنه  مدد  يدد تي علدد  عجلددة مدد  أمددر 

مددد  يمتلددد  الوقددد  الندددافي ليدددزور المطعددد  ويمنددد  فيددد  ب ريحيدددة، وأغلبيدددته  يقضدددوا 

وقتدددا متوسدددطا  ا تنددداول وجبدددة معيندددة   يحتددداج إلددد  الوقددد  الطويددد ، كمدددا أنددد  يعددد  

مدددد  الصددددحي تندددداول الوجبددددة بدددد وا إسددددرا  و  عجلددددة، وهنددددذا يتجدددداو وا الوقدددد  

فقددد   هدددذا المطعددد  " سدددبة لعبدددارو " مدددا الدددذي جعلددد  تختدددارندددذا ...أمدددا بالنالقصدددير، وه

أقدددر أغلددد  أفدددراد عيندددة ال راسدددة أا دول الطعدددا  هدددو الدددذي جعلهددد  يختددداروا مطعددد  

%، تلدددي دلددد  الف دددة التدددي يعدددود اختيارهدددا لددد    45.3مسدددتر يمدددي، وقددد ر  نسدددبته  بددد  

بدددذل  فدددي المرتبددددة %، لتددد تي  24بسدددب  الجدددو العدددا  للمطعددد ، وقددد ر  نسددددبتها بددد  

%، والتددددي اختددددار  هددددذا المطعدددد  بسددددب  الموقدددد ،  12الثالثدددة والمقدددد رو نسددددبتها بدددد  

%، وف دددة  9.3وهنالددد  مددد  يفضددد  الخددد ما  المتنوعدددة للمطعددد  وتقددد ر نسدددبته  بددد  

 6.7أخددر  يعددود سدددب  اختيارهددا لمطعددد  مسددتر يمدددي ا سددعار بشدددن  عددا  ونسدددبته  

اختدددددار  المطعددددد   سدددددباال أخدددددر ، % ف 2.7%، أمدددددا أدنددددد  نسدددددبة والمقددددد رو بددددد  

وانطالقددا ممددا سددب  يمندد  القددول أا دول الطعدددا  يعدد  السددب  الرئيسددي الددذي اختدددار  
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أغلدددد  مرتددددادي هددددذا المطعدددد ، أي أنهدددد  أصددددحاال أدوال، و بددددائ  أوفيددددا  وأا هددددذا 

 المطع   ق  استحسانه .

 :اليالج ول المو  يبينوهذا ما  : التحليق الوصفي إلجابا  أفراد العينة-3

 : المتوسااااطا  الحسااااابية وااللحرافااااا  المعياريااااة الخاصااااة بكااااق ماااا  2 جاااادو ال

 أبعاد التسويق الحسي وسلوك المستهلك بمطعم مستر يمي بمدينة باتنة

المتوساااااااااااااااااااااااا   المتغيرا 

 الحسابي

االلحااااااااااااااااااااااااااااراد 

 المعيار 

 التقييم

التسددددددددددددددددددددددددددوي  

 البصري

 جي  485, 3,772

 جي  661, 3,697 التسوي  الشمي

التسددددددددددددددددددددددددددوي  

 الصوتي

 متوس  643, 3,302

 متوس  873, 3,181 التسوي  اللمسي

 جي  563, 4,035 التذوقيالتسوي  

التسااااااااااااااااااااااااويق 

 الحسي

 جيد 423, 3,597

سااااااااااااااااااااااااااااااالوك 

 المستهلك

 جيد 596, 4,000

 SPSSم  إع اد الباحثة اعتمادا عل  المصدر: 

كددددداا ( يتضدددددس بددددد ا أعلددددد  متوسددددد  حسدددددابي 2مددددد  خدددددالل الجددددد ول رقددددد )

حيدددد  بل دددد  قيمددددة  "جيدددد " الموافقددددة يقدددد  ضددددم  مجددددالفهددددو  تسااااويق التااااذوقيلل

 اوهددددي قيمدددة تشدددير بدددد  0.563بدددانحرا  معيددداري و 4.035لدددد  المتوسددد  الحسدددابي

يقدددروا علددد  أنهددد   التدددذوقيالتسدددوي  عبدددارا  علددد  اخدددتال  مجمدددو  المسدددتجوبي  

يمدددددي، يندددددرروا  يددددداراته  للمطعددددد  بسدددددب  الطعدددددا  الرائددددد  الدددددذي يق مددددد  مسدددددتر 

أا رائحدددة الطعدددا  ، وويتدددذكروا دائمدددا المنددداا الدددذي تنددداولوا فيددد  تلددد  الوجبدددة اللذيدددذو

الطعدددد  الجيدددد  لألكدددد   ويددددروا أا ،تخددددرج مدددد  داخدددد  المطعدددد  تجددددذبه  إليدددد التددددي 

بدددالمطع  يجعلهددد  يطلبددددوا تشدددنيلة متنوعددددة مددد  الوجبدددا  ويجعدددد  حددد يثه  إيجددددابي 

عندد  مدد  ااخددري ، ويشددعروا أنهدد  أكلددوا وجبددة صددحية، كمددا يقدد   لهدد  دليدد  ا كدد  

ويقدددروا  ،ا ندددوا  وتندددوي  أفندددار عددد  الوجبدددا يجعلهددد  يتعرفدددوا علددد  المزيددد  مددد  

يمدددي هدددو ا فضددد  حسددد  دوقهددد  وهدددو  أيضدددا أا مدددذال الطعدددا  فدددي مطعددد  مسدددتر

التسااااويق ال صاااار  ثدددد  يدددد تي فددددي المرتبددددة الثانيددددة بعدددد  ، أيضددددا سددددب  تعلقهدددد  بدددد 

فهدددددو يقددددد  ضدددددم  مجدددددال  0.485وبدددددانحرا  معيددددداري  3.772 بمتوسددددد  حسدددددابي

أا غالبيدددة أفدددراد العيندددة يقدددروا علددد  أنهددد   وهدددذا يددد ل علددد ، أيضدددا "جيددد " الموافقدددة

يفضدددلوا مطعددد  مسدددتر يمدددي  نددد  ن يددد ، ويتميدددز موظفيددد  بم هدددر موحددد  و ئددد  

يمتلدد  مجموعددة  علدد  أندد  ويددروا، ممددا يسدده  علدديه  تواصددله  مدد  مختلدد  الزبددائ 

مددد  المميدددزا  مددد  شددد نها أا تجدددذال الزبدددائ  كم هدددر  الخدددارجي، شدددعار  والالفتدددة 
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رجي الددددذي يخلدددد  مزاجددددا جيدددد ا إلدددد  اإلنددددارو والهيندددد  الخددددا الخارجيددددة، باإلضددددافة

ا ويقدددروا أيضدددا علددد  أنهددد  قدددادري  علددد  تقيدددي  لدددذو الوجبدددا  التدددي يقددد مه ،ورائعدددا

فددددي المرتبددددة الثالثددددة الشاااامي التسااااويق ويدددد تي بعدددد   ،المطعدددد  بمجددددرد الن ددددر إليهددددا

فهدددددو يقددددد  ضدددددم  مجدددددال  0.661وبدددددانحرا  معيددددداري  3.697بمتوسددددد  حسدددددابي 

 ، وعليدددد  يمندددد  القددددول أا غالبيددددة أفددددراد العينددددة يقددددروا علدددد  أا"جيدددد "الموافقددددة 

ختيدداره  لمطعدد  مسددتر يمدددي، االمختلفددة مدد  مطعدد  اخددر أثددر علدد   الددروائس انتشددار

كدددد  ا وجددددود رائحددددة ا أو ،الرائحددددة مدددد  داخدددد  المطعدددد  تجددددذبه  إليدددد  انتشدددداروأا 

روائدددس  وجدددود باإلضدددافة إلددد  دلددد  هددد مدددر مهددد  بالنسدددبة لأعنددد  الطهدددي فدددي المطعددد  

وفددددي  ،مع دددد  الزبددددائ  لدددد  اختيددددار ئقددددة أمددددا  مندددداا تواجدددد  المطعدددد  أثددددر  علدددد  

 3.302بمتوسددد  حسددددابي التساااويق الصاااوتي ة مدددا قبددد  ا خيدددرو يدددد تي بعددد  المرتبددد

وعليدددد  فهددددو يقدددد  ضددددم  مجددددال الموافقددددة "متوسدددد "  0.643وبددددانحرا  معيدددداري 

الموسددديق  التدددي يدددت  تشددد يلها  يمنددد  القدددول أا غالبيدددة أفدددراد العيندددة يقدددروا علددد  أا

وأيضددددا  ،تددددا  وبالتددددالي يقضددددوا وقدددد  أطددددول فيدددد فددددي المطعدددد  تجعدددد  مددددزاجه  مم

 باسددد  يقدددروا علددد  أنهددد  معجبدددي  بندددو  الموسددديق  التدددي تشددد   فدددي المطعددد  تدددذكره 

وتيرو الموسددديق  البطي ددددة يددد كلوا بشددددن  جيدددد ، بدددد المطعددد  مدددد  خدددالل مددددا يسدددمعون 

  المطدددبخ أثندددا  تحضدددير ا كددد  تصددد ر مدددويقدددروا أيضدددا علددد  أا ا صدددوا  التدددي 

بمتوسددد   التساااويق اللمسااايويددد تي فدددي المرتبدددة ا خيدددرو بعددد   ،علددد  مدددزاجه  تدددةثر

فهدددددو يقددددد  ضدددددم  مجدددددال الموافقدددددة  0.873وبدددددانحرا  معيددددداري  3.181حسدددددابي 

وعليددد  يمنددد  القدددول أا غالبيدددة أفدددراد العيندددة يقدددروا علددد  أنهددد  "متوسددد " أيضدددا، 

المطعدد  بلمسدده  للطعددا  أثنددا  تندداوله  لدد ، ويقددروا  يجدد وا متعددة أثنددا  جلوسدده  فددي

أيضددددا علدددد  أا درجددددة الحددددرارو والرطوبددددة مناسددددبتي  بحيدددد  تجعلهدددد  يبقددددوا فددددي 

أنهددد  يلمسدددوا كددد  ا شددديا  التدددي تحدددي  بهددد  داخددد  ، ويدددروا المطعددد  لوقددد  أطدددول

 ،  الثقدددة وبالتدددالي يزيددد  و ئهددد  لددد مطعددد  مسدددتر يمدددي مدددا يجعلهددد  يحسدددوا بمزيددد  مددد

هندددا  مراعددداو  أا حسددد  رأي أفدددراد العيندددة هدددذ  ا بعددداد الخمسدددة يتبدددي ومددد  خدددالل 

يقددد  ضدددم  مجدددال الموافقدددة "جيددد " بمتوسددد  حسدددابي فهدددو  الحساااي قالتساااوي لهدددذا

 .0.423وبانحرا  معياري 3.597ق ر  

يتضددددس أا  49إلددد   41بعباراتددد  مدددد   لمحااااور سااالوك المسااااتهلكوأمدددا بالنسدددبة      

(، تراوحدددد  مددددا سددددلو  المسددددتهل المت يددددر التدددداب  )المتوسدددطا  الحسدددد ابية لفقدددد را  

 4.00إد حقددددد  المت يدددددر التددددداب  كنددددد  متوسددددد   حسدددددابي إجمدددددالي 3.68و 4.19بددددي 

مدد ا يدد ل علدد  ضددع  تشددت  إجابددا  ا فددراد وهددذا 0.596 وانحددرا  معيدداري بلددد 

للمسدددتهل  فدددي  إيجدددابي علددد  وجدددود سدددلو  جيددد ويقدددود للقدددول علددد  أا هندددا  موافقدددة 

 هددد وعليددد  يمنددد  القدددول أا غالبيدددة أفدددراد العيندددة يقدددروا علددد  أن ،مطعددد  مسدددتر يمدددي

يفضددلوا التعامددد  مدد  مطعددد  مسددتر يمدددي بنددد  ثقددة وعددد  قناعددة، وأا المطعددد  كددد   

فددددي تقدددد ي  مختلدددد  خ ماتدددد ، ويقددددروا أيضددددا علدددد  أا أسددددعار مطعدددد  مسددددتر يمددددي 

مناسددددبة، باإلضددددافة إلدددد  أا منتجددددا  المطعدددد  دا  جددددودو و  تددددةثر علدددد  نضددددرته  
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لتدددالي يجعلهددد  يطلبدددوا مددد  بددداقي أصددد قائه  بالتعامددد  معددد  ومسدددتع ي  للددد ف  لددد  وبا

 أكثر م  أج  ا ستفادو م  خ مات .
 :  اخت ار الفرضيا 3.3

سدددتخ ا  الفرضدددية الرئيسدددية تددد  اهدددذ    ختبدددارو : اخت اااار الفرضاااية الرئيساااية1.3.3

 .%5عن  مستو  معنوية ا نح ار أسلوال تحلي  التباي  

0H :  يوجددد  أثدددر دو د لدددة إحصدددائية للتسدددوي  الحسدددي علددد  سدددلو  المسدددتهل  فدددي  

 .0,05بم ينة باتنة عن  مستو  معنوية  Mr.Yummy  مطع  مستر يمي

1H :  يوجددد  أثدددر دو د لدددة إحصدددائية للتسدددوي  الحسدددي علددد  سدددلو  المسدددتهل  فدددي

 .0,05بم ينة باتنة عن  مستو  معنوية  Mr.Yummy  مطع  مستر يمي

 ANOVA: تحليق ت اي  االلحدار  3جدو  ال

مجمددددددددددددددددددو   

 مرب  التباي 

متوسدددددد  مربدددددد  

 التباي 
 Fقيمة 

درجدددددددددددددة 

 ال  لة

 ا رتباط

R 

معامددددددددددددددددددد  

 2Rالتح ي  

 291. 540. 000. 30.002 7.674 7.674 ا نح ار

   256. 18.672 البواقي

    26.346 المجمو 

 SPSSاعتماد عل  نتائج برنامج  ثةم  إع اد الباح المصدر:

و  عنددد  قيمدددة مسدددت 30.002المحسدددوبة تقددد ر بددد   Fأا قيمدددة  السددداب يوضدددس الجددد ول 

 وهددددي أقدددد  مدددد  مسددددتو  المعنويددددة 0.000المعنويددددة المحسددددوال المقابلددددة لهددددا بل دددد 

معنويدددددة إحصدددددائيا وهدددددذا يعندددددي رفددددد  الفرضدددددية  Fأي أا قيمدددددة 0.05المعتمددددد  

ئية الصدددفرية وقبدددول الفرضدددية الب يلدددة التدددي تدددنل علددد  وجدددود أثدددر دو د لدددة إحصدددا

 Mr.Yummy للتسددددوي  الحسددددي علدددد  سددددلو  المسددددتهل  فددددي مطعدددد  مسددددتر يمددددي

طيددددة الخطددددي البسددددي  بالعالقددددة الخ ا نحدددد ارويمن  تشددددني  نمددددودج .بم ينددددة باتنددددة

التسددوي   xو  سددلو  المسددتهل يمثدد   yحيدد   y = 1.262 + 0.761 xالتاليددة:

 الحسي.

ة يددد ل علددد  وجدددود عالقدددة ارتبددداط متوسدددطف 0.540وأمدددا معامددد  ا رتبددداط قددد ر بددد  

  . وقدد  بل دد  قيمددة معامدددسددلو  المسددتهل و التسددوي  الحسدديوطرديددة بددي  كدد  مدد  

تددددي ال سددددلو  المسددددتهل  ويفسددددر نسددددبة الت يددددر فددددي المت يددددر التدددداب  0.291التح يدددد  

  ، أي يفسددددر مددددا نسددددبتالتسددددوي  الحسددددي تعددددود إلدددد  الت يددددر فددددي المت يددددر المسددددتق 

 %71.9  بدددمددد  التبددداي  فدددي المت يدددر التددداب ، أمدددا النسدددبة المتبقيدددة والمقددد رو  29.1%

 فتعود إل  عوام  أخر  غير م روسة.

  تددد  الفرضددديا  الفرعيدددة فقددد اختبدددارومددد  أجددد  :  اخت اااار الفرضااايا  الفرعياااة3.32.

 : والج ول التالي يوضس دل  %5" عن  مستو  معنوية Tإختبار" إعتماد

 "Tالفرضيا  الفرعية وفقا لإلحصائية " اخت ار: 4جدو  ال

 اكبعاد
 Rعامقم

 Tقيمة 
مسااااااااااااتو  

 الداللة

القااااااارار عنااااااااد 

0.05  
  0Hرفض 0.037 2.120 0.241 التسوي  البصري
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 0Hرفض  0.005 2.929 0.324 التسوي  الشمي

 0Hق و   0.110 1.617 0.186 التسوي  الصوتي

 0Hرفض  0.002 3.200 0.351 التسوي  اللمسي

 0Hرفض  0.000 8.020 0.684 التسوي  التذوقي

 SPSSبا عتماد عل  نتائج برنامج  ثة: م  إع اد الباحالمصدر

يتضدددس أنددد  اعتمدددادا علددد  اختبدددار الفرضددديا  الفرعيدددة  السددداب مددد  خدددالل الجددد ول 

التسدددوي  البصدددري، التسدددوي  الشدددمي، التسدددوي  يتبدددي  أنددد  يوجددد  أثدددر لنددد  مددد  بعددد  

اللمسدددي، والتسدددوي  التدددذوقي علددد  سدددلو  المسدددتهل  فدددي مطعددد  مسدددتر يمدددي بم يندددة 

التسدددوي  الصدددوتي علددد  سدددلو  المسدددتهل  فدددي ، فدددي حدددي    يوجددد  أثدددر لبعددد  باتندددة

 .تر يمي بم ينة باتنةمطع  مس

لنتدددائج ا لددد التوصددد  إوعليددد  وحسددد  تحليددد  نتدددائج ا سدددتبياا فقددد  تددد  :  اتماااةخ       

 :التالية

فدددي  اواسدددع ايعددد  مطعددد  مسدددتر يمدددي مددد  المطددداع  التدددي حققددد  نجاحدددا ورواجددد .1

تحقدددد  دلدددد  ومتنوعددددة، و متميددددزو إطعددددا وسدددد  م ينددددة باتنددددة بتق يمدددد  خدددد ما  

قصددددد  إغدددددرا  ، ...الخالشدددددميوالبصدددددري و ،تدددددذوقي  الجانددددد  اللدددددع بدددددالتركيز

 ؛ب بعاد  الخمسة و  التسوي  الحسيهلمف دراك ل إم  خالني  هلالمست

يوجدددد  أثددددر لندددد  مدددد  بعدددد  التسددددوي  البصددددري، التسددددوي  الشددددمي، التسدددددوي   .2

اللمسددددي، والتسددددوي  التددددذوقي علدددد  سددددلو  المسددددتهل  فددددي مطعدددد  مسددددتر يمددددي 

التسددددوي  الصددددوتي علدددد  سددددلو    يوجدددد  أثددددر لبعدددد   فددددي حددددي ، بم ينددددة باتنددددة

 ؛ المستهل  في مطع  مستر يمي بم ينة باتنة

لعمددد  مطعددد  مسدددتر يمدددي بباتندددة يحددداول اأغلبيدددة إجابدددا  أفدددراد العيندددة تبدددي  أا  .3

علدددد  تددددوفير عوامدددد  وظددددرو  مناسددددبة تددددتال   وطبيعددددة شخصددددديا  وأدوال 

وتفضدددددديال   بائندددددد  بم ينددددددة باتنددددددة مدددددد  خددددددالل تطبيدددددد  التسددددددوي  الحسددددددي 

بدددد   بدسدددتراتيجيات  الخمسددددة مددد  التسددددوي  التدددذوقي بمختلدددد  م كو تددد  المميددددزو

 فدددي المرتبدددة ا ولددد  والتسدددوي  البصدددري مددد  خدددالل م هدددر  وديندددور  الددد اخلي

والخدددددارجي باإلضدددددافة إلددددد  التسدددددوي  الشدددددمي مددددد  خدددددالل مختلددددد  الدددددروائس 

 المنتشدددرو داخددد  وخدددارج المطعددد  وفدددي ا خيدددر يددد تي كددد  مددد  التسدددوي  اللمسدددي

 ؛صوتيوال

أظهددددر  ال راسددددة أا مسددددتو  تطبيدددد  التسددددوي  الحسددددي بمطعدددد  مسددددتر يمددددي  .4

كددددداا جيددددد ا، وقددددد  كددددداا مسدددددتو  كددددد  مددددد  التسدددددوي  التدددددذوقي  بم يندددددة باتندددددة

ي  والبصدددري والشدددمي علددد  التدددوالي جيددد ا أيضدددا، وأمدددا بالنسدددبة لمسدددتو  التسدددو

 ؛اللمسي والتسوي  الصوتي بمطع  مستر يمي كانا متوسطا

توجدددد  عالقددددة ارتبدددداط متوسددددطة موجبددددة دا  د لددددة إحصددددائية بددددي  إسددددتراتيجية  .5

التسدددوي  الحسدددي وسدددلو   بدددائ  مطعددد  مسدددتر يمدددي بم يندددة باتندددة حيددد  قددد ر 

ويفسدددر  0.291وقددد  بل ددد  قيمدددة معامددد  التح يددد  ، 0.540معامددد  ا رتبددداط بددد  

نسددددبة الت يددددر فددددي سددددلو  المسددددتهل  التددددي تعددددود إلدددد  الت يددددر فددددي اسددددتراتيجية 
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مددددد  التبددددداي  فدددددي سدددددلو   %29.10تسدددددوي  الحسدددددي، أي يفسدددددر مدددددا نسدددددبت  ال

 .المستهل 

 : االقتراحا النتائج السابقة يمن  تق ي  جملة م   ضو وعل  

علددددد  اسدددددتخ ا  وممارسدددددة وسدددددلوكيات  حرصددددد   ضدددددرورو ا هتمدددددا  بالمسدددددتهل .1

 ؛الح ي  أنشطة التسوي 

  لددد، ودلددد  لنونددد  الحسددديهتمدددا  باسدددتخ ا  وتطبيددد  التسدددوي  ا ضدددرورو  يدددادو .2

 ؛مستهل الا ثر البالد في السلو  والقرار الشرائي ل   

 تطبيدددد  احجدددنإمددد  أجددد  ضدددرورو التواصددد  المسدددتمر بدددي  المةسسدددة والزبدددائ  . 3

دومدددا علددد   والحدددر تلددد  اهتمامدددا   بائنهدددا، خالبحددد  عددد  مبالتسدددوي  الحسدددي 

 ؛ق  تنج  عنه  تيوالشناو  ال ا حتياجا ة لجمعا

مبتندددددرو للتددددد ثير علددددد  سدددددلو  الزبدددددائ  وكسددددد    اسدددددتراتيجيا  حسدددددية تصدددددمي. 4

 ه ؛و ئ

لددد  مددد  الميزانيدددة التسدددويقية للوصدددول إ ينب دددي علددد  المسدددوقي  تخصددديل جدددز . 5

 حاسيص الزبائ  وت ثير عليه .ول وأعق
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