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تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة اتجاهــات املستهلكي ــن نحــو األلــوان وأهميتهــا فــي التســويق ،والتعــرف علــى تفضيــات
األلــوان ،كمــا تــم اســتعراض األدبيــات البحثيــة ذات العالقــة باأللــوان والعوامــل املؤث ــرة فــي الجماليــات .وقــد اعتمــد البحــث
علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي لكونــه ً
مالئمــا لطبيعــة الدراســة وتحقيــق أهدافهــا ،وقــد تــم جمــع بيانــات العينــة مــن مجتمــع
اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تــم تطبيــق الدراســة علــى عينــة عشــوائية قوامهــا ( )625مفــردة ،واســتخدام االســتبيان
كأداة للدراســة لجمــع البيانــات املطلوبــة ،وتحليلهــا بواســطة الب ــرنامج اإلحصائــي  .SPSSوقــد خلصــت الدراســة إلــى أن لــون
ً
املظهــر الخارج ــي للمنتــج يعتب ــر املثي ــر الرئيــس الســتجابة املســتهلك نحــو املنتــج ،كمــا خلصــت إلــى أن هنــاك فروقــا ذات داللــة
إحصائيــة فــي تفضيــل أفـراد عينــة الدراســة للــون فــي املنتــج ،كمــا ال يوجــد هنــاك فــرق بي ــن أهميــة اللــون للمســتهلك باختــاف
الجنســين ،لــون املنتــج يثي ــر اســتجابة املســتهلك نحــو جماليــات البصريــة بدرجــة كبي ــرة .وأوصــت الدراســة بأنــه علــى املسوقي ــن
االســتثمار فــي اللــون للمظهــر الخارج ــي مــن أجــل تحســین فرصــة الش ـراء كونهــا مــن العوامــل األكث ــر تأثي ـ ًـرا علــى اســتجابة
املســتهلكين ،وضــرورة اهتمــام الشــركات املنتجــة فــي عمليــة التخطيــط ضمــن است ـراتيجيات مدروســة بعنايــة فــي اختيــار لــون
املنتــج بمــا يتناســب مــع نوعــه ،حيــث إن هنــاك عالقــة فــي اختيــار املســتهلك لنــوع املنتــج وبي ــن أهميــة لونــه بالنســبة للمســتهلك.
الكلمات املفتاحية :األلوان ،الجماليات البصرية ،استجابة املستهلك ،العوامل الديموغرافية ،السوق السعودي.

املقدمة

ُ
ٌ
إن أســاس نجــاح أي مشــروع مرهــون بمــدى قدرتــه علــى تلبيــة رغبــة واحتياجــات املســتهلك النهائــي وإشــباعها ،والت ــي تعتب ــر
أحــد أهــم األهــداف الرئيســة ألي است ـراتيجية تســويقية ناجحــة .وبالتالــي ،فـ َّ
ـإن فهــم ســلوك املســتهلك هــو األهـ ُّـم بالنســبة ألي
منظمــة قبــل إطــاق منتجهــا ،وإذا فشــلت املنظمــة فــي تحليــل كيفيــة اســتجابة املســتهلك ملنتــج معي ــن فسـ ُـتواجه الخســائر
(الربيعــي ،)1997 ،فاملســتهلك هــو صاحــب القـرار الحاســم فــي الشـراء أو االمتنــاع عــن شـراء الســلعة أو الخدمــة ،إال َّأن معرفــة
ســلوكه ودوافعــه مــن األمــور املُ َّ
عقــدة ( ،)Solomon، 2009فقــد ُيعلــن املســتهلك عــن رغباتــه واحتياجاتــه ،ولكنــه فــي الواقــع
يتصـ َّـرف خــاف ذلــك ،فقــد ال يلتمــس أو يشــعر بالدوافــع العميقــة فــي داخلــه ،ولكنــه قــد يســتجيب إلــى املؤث ـرات الت ــي تغي ــر رأيــه
فــي اللحظــة األخي ــرة.
وأشــار ( )Solomon, 2009إلــى أن فهــم ســلوك املســتهلك ُم َّ
عقــد جـ ًـدا؛ ألن كل مســتهلك لديــه رأي وموقــف مختلــف نحــو
ُّ
َّ
ُ
والتخلص من املنتج .إن املستهلك ُم َّ
عقد في تكوينه النف�سي ،حيث تحـركه الغرائز ،وتتحكم فيه العواطف،
الشراء واالستهالك
ويتأث ــر ســلوكه بمــا يســيطر عليــه مــن نزعــات ،إضافــة إلــى تباي ــن الحاجــات املاديــة والنفســية بي ــن األفـراد (الربيعــي .)1997 ،وقــد
َّ
أظهرت الدراسات أن أحد العوامل التـي تؤثـر على سلوك املستهلك هي األلوان ،فاستخدامها في التسويق ُيعتبـر أحد املؤثـرات البصرية
*
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الت ــي تؤث ــر علــى ســلوك املســتهلك .وقــد لوحــظ مــن ِق َبـ ِـل العلمــاء كيــف أن اللــون يســاعدنا علــى خلــق مشــاعر وتفعيــل وتنشــيط ذاكرتنــا
والفكــر والخب ـرات (.)Crowley, 1993ولقــد قــال العلمــاء إن االنطبــاع األول يســتمد مــن اللــون (.)Chang & Lin, 2010
إن استخدام األلوان ،سواء في املنتجات أو اإلعالنات أو العالمة التجارية تعتب ــر أحد أهم العوامل الت ــي تؤث ــر على قرار
شـراء املســتهلك ،حيث أشــار ( )Singh, 2006إلى أن ما يقارب(  )%90 – 65من تقييم املســتهلك مبني على أســاس اللون فقط.
إن اللــون لــه تأثي ــر قــوي فــي خلــق صــورة العالمــة التجاريــة ،ممــا يؤث ــر علــى صنــع القـرار للمشت ــري وتغيي ــر مـزاج املســتهلكين.
ويمكــن ً
أيضــا أن يســاهم فــي تميي ــز املنتــج وخلــق صــورة إيجابيــة أو ســلبية حــول منتجــات (;Grossman and Wisenblit, 1999
 .)Singh, 2006; Akcay, Sable and Dalgin ,2012حيث نجد تأثيـر اللون على نفسية اإلنسان ،فلكل شخص لون مفضل،
ويختلف هذا التفضيل باختالف األجناس والثقافات ً
وأيضا في االستجابة االنفعالية تجاه اللون ،فلكل لون معنى ،ولها تأثيـر
ُ
علــى العواطــف ،واألفــكار ،والســلوكيات ،واأللــوان تنتــج معانــي فــي مرحلــة مبكــرة مــن املعالجــة البصريــة الت ــي ال تتطلــب إدراك
الفــرد ( .)Elliot & Maier, 2013حيــث ذكــر( Madden, Kelly and Martin, 2000; Sable & Akcay, 2010; Akcay, Dalgin.
 )& Bhatnagar, 2011أن تفضيل لون معيـن يختلف في ثقافات مختلفة واملعاني املرتبطة باللون قد تختلف من بلد إلى بلد.
فالت ــرويج للمنتجــات بــذات اللــون فــي جميــع أنحــاء العالــم قــد ال يكــون أفضــل است ـراتيجية بســبب أن األلــوان لهــا معـ ٍـان
وتصــورات مختلفــة فــي الثقافــات املختلفــة ( )Wagner, 1988; Madden et al., 2000; Akcay et al., 2011وهــذا مــا دفــع
الباحثي ــن للبحــث فــي هــذا املوضــوع داخــل األســواق الســعودية.

مشكلة البحث

َّ
ُيعتب ــر مفهــوم علــم األلــوان النف�ســي فــي التســويق مــن أكث ــر املوضوعــات إثــارة لالهتمــام لقدرتهــا علــى التأثي ــر فــي اســتجابة
املســتهلك وتح ــريك العواطــف واالنفعــاالت ،باعتبــار أن اللــون قــادر علــى إرســال رســالة الالوعــي اإليجابيــة أو الســلبية وخلــق
َّ
انطبــاع جيــد أو ســيئ عــن املنتــج ،فاســتخدامه فــي التســويق بالشــكل الص ــحيح يشــكل أداة قويــة فــي است ـراتيجية ناجحــة لزيــادة
املبيعــات ،كمــا ذكــر ذلــك ( )Lambert, 2004أن اللــون يبيــع واأللــوان املناســبة تبيــع بشــكل أفضــل.
لذلك فإن مشكلة هذا البحث تتناول تأثيـر األلوان على املستهلك السعودي والذي يطرح عدة تساؤالت:
	-ما مدى تأثيـر لون املظهر الخارجـي على استجابة املستهلك؟
	-إلى أي مدى هناك فرق لدى عينة الدراسة في تفضيل اللون بيـن الجنسين؟
	-ما مدى اختالف أهمية اللون على املستهلكيـن باختالف عواملهم الديموغرافية؟
	-إلى أي مدى يثيـر لون املنتج استجابة املستهلكيـن للجماليات البصرية للمنتج؟
	-ما مدى أهمية اختيار املستهلك للون املنتج ً
تبعا لنوعه؟

أهداف البحث:

	-تحديد أكثـر العوامل تأثيـرا على استجابة املستهلك.
	-تحديد تفضيالت اللون للجنسين.
	-تحديد أهمية اللون ّ
لعينة البحث باختالف العوامل الديموغرافية التالية (الجنس ،العمر ،الدخل ،التعليم).
ِ
	ُّ -
ن
التعرف إلى أي مدى يؤثـر لو املنتج لجماليات البصرية للمنتج على املستهلكين.
	-الكشف عن العالقة بيـن أهمية اختيار املستهلك للون ونوع املنتج.
	ُّ -
التعرف على العالقة بيـن اللون والجماليات البصرية وتأثيـرها على استجابة املستهلك.

أهمية البحث
تنبع أهمية البحث من خالل إسهامه في املجاليـن العلمي والعملي:
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 - 1من الناحية العلمية
عمومــا ،واململكــة العربيــة الســعودية خصوصــاً
ً
ُيعـ ُّـد هــذا البحــث مــن الدراســات القليلــة علــى مســتوى العالــم العرب ــي
الت ــي تناقــش تأثي ــر األلــوان علــى اســتجابة املســتهلك فــي البيئــة الســعودية ،وبالتالــي تمثــل إضافــة للمكتبــة العربيــة.
 - 2من الناحية العملية:
تطبيــق البحــث فــي الواقــع العملــي ومعرفــة النتائــج بتحليــل االختالفــات واملقارنــات ذات الــدالالت اإلحصائيــة فــي املجتمــع
الســعودي ووضــع وتصميــم بعــض التوصيــات الت ــي ســتفتح املج ــال للمسوقي ــن والعاملي ــن فــي مجــال التغليــف والتصميــم
باالســتفادة مــن هــذه النتائــج ممــا سيســاعدهم علــى اتخــذا الق ـرارات املناســبة.

فرضيات البحث
الفرضية الرئيسة
استنتجت الدراسة قام بها مجموعة من الباحثي ــن ( )Babolhavaeji et.al., 2015إلى أن اللون يثي ــر اهتمام املستهلك
باملنتــج .كمــا إن االســتخدام غي ــر املناســب لأللــوان قــد يمنــع املســتهلك مــن ش ـراء املنتــج .كمــا إن اللــون يختلــف تأثي ــره مــن
إنســان إلــى آخ ــر مــع اختــاف الحضــارات والجنــس والتفكي ــر والعمــر والبيئــة املحيطــة ( .)Satyendra Singh, 2006كذلــك
( )Bloch, Brunel, and Arnold; 2003وجــدوا أن املســتهلك يهتــم بمظهــر وجمــال املنتــج فــي األســواق ،ولكــن قــد يكــون هنــاك
اختالفــات بي ــن األف ـراد فــي معــدل االســتجابة .وســوف تســاهم الفرضيــة اآلتيــة فــي تفسي ــر اســتجابة املســتهلك لأللــوان.
ذكــر ميلــز ( )184 ،2010فــي كتابــه «فــن اإلقنــاع» أن لأللــوان قــوة تأثي ــرية علــى الفكــر العاطفــي للمشاهدي ــن ،إال أن
األلــوان املختلفــة تثي ــر معانــي مختلفــة باختــاف الفــرد .كمــا وجــدت دراســات أخ ــرى اختــاف تفضيــل األلــوان بي ــن الجنسي ــن
( )Dorcus, 1926و( )George, 1938و( )Jastrow, 1952كمــا ســيتم تنــاول ذلــك بالتفصيــل فــي الج ــزء القــادم.
في ضوء ما سبق وما سيتقدم من نقاش في الدراسات السابقة ،تم صياغة الفرضة الرئيسة والفرضيات الفرعية اآلتية:
	-هناك تأثيـر بيـن األلوان واستجابة املستهلك ملختلف املنتجات.
الفرضيات الفرعية
	-الفرضية الفرعية األولى :هناك عالقة ايجابية بيـن لون املظهر الخارجـي للمنتج واستجابة املستهلك.
	-الفرضية الفرعية الثانية :هناك اختالف واضـح بيـن الذكور واإلناث لعينة الدراسة في تفضيل االلوان.
	-الفرضية الفرعية الثالثة :تختلف أهمية اللون ً
تبعا للعوامل الديموغرافية (الجنس  -املستوى التعليمي  -العمر).
	-الفرضية الفرعية الرابعةُ :يثيـر لون املنتج اهتمام املستهلكيـن الذيـن لديهم استجابة عالية للجماليات البصرية للمنتج.
	-الفرضية الفرعية الخامسة :يتبايـن إدراك املستهلك ألهمية اللون ً
تبعا لنوع املنتج.

نموذج البحث

املصدر :من اعداد الباحث

شكل رقم ( :)1اإلطارالفكري للدراسة
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تأثير لون املنتج على مدى استجابة املستهلك للجماليات البصرية ...

حدود البحث

 1الحدود املكانية :مدينة جدة في اململكة العربية السعودية ،باعتبارها من أحد أكبـر املدن للمستهلك املحلي. 2الحدود الزمانية :امتدت الحدود الزمانية للدراسة للفتـرة من ( )2016 /5/27إلى (.)2017/2/22 3الحــدود البشــرية :اعتمــدت الد اســة علــى اســتبانة إلكت ــرونية تـ ّـم تصميمهــا فــي االعتمــاد علــى د اســات ونمــاذج عــدةّر
ر
ل
ـور
لتصبــح أكث ــر اســتجابة ملتطلبــات الدراســة ،وطريقــة اإلجابــة عنهــا ،محوري ــن رئيسي ــن :املحـ األو تضمــن معلومــات
عامــة عــن املســتجيب (الخصائــص الديموغرافيــة ألف ـراد ّ
العينــة) ،أمــا املحــور الثانــي فتنــاول  5أســئلة عــن تأثي ــر
ِ
األلــوان علــى املســتهلك ،وقــد ُو ّزعــت إلكت ـ ًّ
ـرونيا وتمــت تعبئتهــا مــن قبــل أكث ــر مــن ( )600مســتهلك فــي البيئــة الســعودية.

مصادرجمع البيانات
اعتمد الباحثان على جانبيـن لجمع البيانات الالزمة إلنجاز هذه الدراسة في االعتماد على املصادر واألساليب اآلتية:
 1الجانــب النظــري :لقــد ّتمــت تغطيــة الجانــب النظــري للدراســة باســتخدام األســلوب الوصفــي ،وذلــك فــي االعتمــادعلــى املصــادر العربيــة واألجنبيــة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة.
 2الجانب التطبيقي :أما املعلومات والبيانات املتعلقة بالجانب التطبيقي ،فاســتخدم الباحثان األســلوب اإلحصائيلتحليل البيانات واملعلومات الت ــي تجمعت من خالل االستبانة.

مفاهيم الدراسة

مفهوم علم األلوان النف�سي:
ً
ً
ُيعتب ــر اللــون معج ــزة منفــردة تتجســد فــي كل مــا يحيــط بنــا ،وهــو مفهــوم يســاعدنا علــى كشــف هويــة األشــياء وتعريفهــا
بشــكل أوض ــح ،فــكل �شــيء ح ــي أو غي ــر ح ــي لــه لــون؛ فــاهلل هــو مبــدع هــذه األلــوان واألشــكال الرائعــة ،وهــو خالــق كل �شــيء علــى
نحــو لــم يســبق لــه مثــال (معمــر .)2010 ،فاأللــوان لهــا تأثي ــر علــى نفســية اإلنســان ،وذلــك مــا أكــده فــؤاد أســعد ( )2004فــي مقالــة
«األلــوان والخــط جمــال وتناغــم وعــاج»:
إن لأللــوان تأثي ـرات ســيكولوجية تبحــث فــي مــدى تأثي ــر اللــون فــي نفســية اإلنســان ،كمــا لهــا تأثي ـرات فســيولوجية تبحــث
فــي مــدى تأثي ــر اللــون فــي جســم اإلنســان ،ولــكل لــون مــن األلــوان تأثي ــر نف�ســي (ال إرادي) فــي النفــس البشــرية حت ــى أصبحــت
األلــوان تســتخدم فــي عــاج بعــض األم ـراض ،والســيما النفســية منهــا (الهــرش .)2009 ،فاأللــوان فــي كل مــكان نتح ــرك فيــه فــي
بيوتنــا ،ومالبســنا ،وشــوارعنا ،وســياراتنا ،وص ــحفنا ،ومجالتنــا ،وأفالمنــا .كل �شــيء ملــون ،فهــي لغــة يمكــن أن يتواصــل بهــا
البشــر .وذلــك كمــا أشــار (بادغيــش )2011 ،بــأن «اللــون هــو لغــة وإحســاس يتفــق عليهــا جميــع البشــر ،فلــو جئنــا بشــخص مــن
شــرق الكــرة األرضيــة سيفســر أحاسيســه لأللــوان بالتشــابه مــع أحاســيس مــن كان فــي غربهــا.
َّ
أهمية األلوان في التسويق:
لقــد أكــد ميلــز ( )182 :2010أن اســتخدام األلــوان بشــكل مؤث ــر ي ــزيد االســتيعاب ويضاعــف االنتبــاه ،حيــث كشــفت
دراســة أج ــرتها شــركة ( )3Mأن األلــوان هــي أحــد األســباب الرئيســة الت ــي تجعــل ملرئيــات العــرض أث ـ ًـرا يفــوق العــروض غي ــر
امللونــة بدرجــة كبي ــرة ،فاإلعالنــات امللونــة تجــذب انتبــاه عــدد أكب ــر مــن الق ـراء قــد تصــل نســبتهم إلــى  ،%80كمــا إن مبيعــات
املنتجــات املعلــن عنهــا ت ــرتفع بمــا ي ــزيد علــى  %50عنــد اســتخدام األلــوان ،وثبــات محتويــات اإلعــان فــي ذهــن القـراء ي ــزيد مــن
 %55إلــى  %80فــي حالــة اإلعالنــات امللونــة.
وفــي مقارنــة بي ــن دور الحــواس عنــد اتخــاذ قـرار الشـراء ُوجــد أن  %92قالــوا ّإن العامــل البصــري هــو األهــم ،بينمــا %5،6
فقط قالوا ّإن حاسة اللمس هي األكثـر ّ
أهمية ،وحصل ّ
كل من السمع والشم على ( %0،9عبدوش .)2016 ،إن للون تأثي ًـرا
ًّ
قويــا علــى الســمات البصريــة ،واإلدراك واالنتبــاه والتعـ ُّـرف علــى األجســام ( ،)Wichmann et al., 2002والــذي بــدوره قــد يحــدد
اختيــارات املستهلكي ــن فــي املنتجــات االســتهالكية مــع األخــذ فــي االعتبــار الســعر والجــودة والعوامــل األخ ــرى املهمــة مــن وجهــه
نظــر املســتهلك ،وذلــك مــا أكــده ( ،)Clarke & Honeycutt, 2000فقــد أث ــر لــون املنتــج علــى اختيــار املنتجــات االســتهالكية.
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جدول رقم ()1
معاني األلوان باختالف األفراد

كيف تختلف تفسيـرات املشاهديـن لأللوان؟
ذكــر ميلــز ( )184 :2010أن األلــوان املختلفــة تثي ــر
مهندسو
ن أخصائيو
مشاهدو
معــان مختلفــة باختــاف األف ـراد .كمــا أفــاد جي ـرالد إي،
ُّ
األفالم املديـرون املاليو الرعاية الصـحية التحكم
جونــز ( )205 ،1995فيمــا يخــص كيفيــة الخــداع باســتخدام أزرق حنون مشتـرك جديـر
حالة وفاة بـرودة ،ماء
الرســومات البيانيــة أن معانــي األلــوان تختلــف لــدى األف ـراد.
بالثقة
أزرق متمهل بارد ،مكبوت طبيعي،
اللون والجنس
نقص بخار
األكسجين
داكن
مصاب بالعدوى طبيعي،
مربح
هنــاك اختالفــات فــي إدراك األلــوان بي ــن الجنسي ــن ،حيــث أخضر مازح
الغدة الصفراء آمن
جــاء فــي دراســات اللــون الت ــي قــام بهــا  ،1940 Eysenckعــن نتائــج
أصفر سعيد تسليط الضوء
مهم مريض بالبـرقان الحذر
العالقــة بي ــن الجنسي ــن واللــون ،والت ــي قــال بهــا ()Dorcus, 1926
على نقطة ما،
إلــى أن اللــون األصفــر لــه قيمــة أعلــى فعاليــة للرجــال أكث ــر مــن
انعدام الربح التمتع ب
صـحة خطر
أحمر مثيـر
جيدة
النســاء .وأكــد ( )St. George, 1938أن اللــون األزرق للرجــال ب ــرز
حالة تستدعي ساخن،
االهتمام ذو نشاط
غنى
أكث ــر بكثي ــر مــن النســاء .كمــا وجــدت دراســة حت ــى وقــت ســابق فوشيا حـزين
مــن قبــل ( )Jastrow, 1952الذي ــن يفضلــون اللــون األزرق علــى
إشعاعي
األحمــر والنســاء األحمــر علــى اللــون األزرق .ومــع ذلــكُ ،وجــد فــرق املصــدر :جي ـرالد إي ،جونــز ،كيفيــة الخــداع باســتخدام الرســومات البيانيــة،
ســايبكس  ،1995ص.205
بي ــن الجنسي ــن ،حيــث يفضــل النســاء األصفــر علــى الب ــرتقالي،
والب ــرتقالي علــى األصفــر مــن قبــل الرجــال .وقــد عــززت هــذه النتيجــة فــي وقــت الحــق مــن قبــل ( )Birren, 1952الذي ــن وجــدوا
أن الرجــال يفضلــون اللــون الب ــرتقالي علــى األصفــر ،فــي حي ــن وضعــت النســاء الب ــرتقال فــي أســفل القائمــة (.)Khouw, 2002
اللون ُ
والعمر(السن)
أللــوان املحببــة لإلنســان تتغي ــر مــع تقدمــه فــي الســن ،وقــد قــام عديــد مــن الباحثي ــن فــي علــم األلــوان بدراســة هــذا
التغيي ــر ،فسألوا حوالي  10,000شخص من كال الجنسي ــن ،تت ـراوح أعمارهم بي ــن  5و ،29ذلك في أقطار عديدة من العالم،
نموذجا ً
ً
مؤلفا من  23لون ،وكان الســؤال يقول :أي ثالثة ألوان تحبها بالت ــرتيب؟ وأي ثالثة ألوان ت ــرفضها
بأن عرضوا عليهم
بالت ــرتيب ً
أيضــا؟ علــى أن يعتب ــر األلــوان أشــياء مج ــردة؛ أي أال يتصــور اللــون فــي شــكل ســيارة أو فســتان أو لعبــة .إلــخ ،لئــا
يدخل أي عامل غريب مشوش في الدراسة ،كاألزياء واملوضة وغي ــرها من العوامل الت ــي تعكر حيادية البحث العلمي ،وكانت
النتيجــة ميــل كبــار الســن إلــى األلــوان الرزينــة ،والشــباب إلــى األلــوان الزاهيــة (دراز.)116-115 :2014 ،
اللون وثقافة األمم
ً
ُ
إن املناســبة بي ــن األلــوان وتفضيــل بعضهــا علــى بعــض ،ومــا تمثلــه بعــض األلــوان مــن معـ ٍـان ،فضــا عـ ًـن الجوانــب
النفســية لأللــوان ،كلهــا أمــور خاصــة بــكل أمــة ،وتختلــف باختــاف الزمــان واملــكان ،فاألمريــكان واليابانيــون مثــا يحملــون
نفــس املفهــوم حــول األلــوان الســاخنة والبــاردة ،وعلــى الرغــم مــن هــذا ي ــرى اليابانيــون أن األزرق واألخضــر ألــوان طيبــة،
والب ــرتقالي واألحمــر األرجوانــي ألــوان ســيئة ،فــي الوقــت الــذي ي ــرى فيــه األمريــكان األلــوان األخضــر واألصفــر واألحمــر ً
ألوانــا
طيبة ،ويضعون الب ــرتقالي واألحمر األرجواني في مصاف األلوان السيئة ،فبينما يمثل األسود لون الح ــزن في الغرب يستبدل
بــه األبيــض أو األرجوانــي أو الذهب ــي فــي بعــض الثقافــات األخ ــرى ،ويذهــب البعــض إلــى أن املجتمعــات تميــل الســتخدام األلــوان
الت ــي تتســق مــع معتقداتهــا وثقافتهــا (دراز.)158-157 ،2014 ،
َم ِن املستهلك؟
يفــرق عبــد الحميــد والخطيــب ( )19 :1426بي ــن نوعي ــن مــن املســتهلكين؛ أولهمــا املســتهلك النهائــي ،وثانيهمــا مشت ــرو
املنظمــات «فاملســتهلك النهائــي هــو الــذي يشت ــري املنتجــات مــن ســلع وخدمــات لالســتخدام الشــخ�صي أو اســتخدام أســرته
ً
ـتخداما ً
نهائيــا ،وذلــك مثــل شـراء طعــام أو مالبــس أو أدوات كهربائيــة منزليــة أو اإلقبــال علــى خدمــات الرياضــة أو الت ــرفيه
اسـ
أو العــاج ،حيــث يتــم الش ـراء بهــدف االســتهالك النهائــي للمنتجــات ،وعندمــا يقــوم املســتهلك بش ـراء هــذه االحتياجــات بصفــة
ً
منتظمــة فإنــه يخضــع لحالــة مــن حــاالت الــوالء ويســمى عميــا» .أمــا النــوع الثانــي ،وهــو املنظمــات ،فهــي الوحــدات الت ــي تقــوم
بإنتــاج الســلع أو تقديــم الخدمــات ،ويكــون دافــع الش ـراء هنــا هــو إعــادة اإلنتــاج (أمي ــن.)16 :2001 ،
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الدراسات السابقة:

ً
ً
نظرا لقلة الدراسات املتخصصة ،وخاصة في املكتبة العربية ،لم ُيمكن الحصول على دراسات عربية تفيد املوضوع،
غيـر أن الباحثيـن تمكنا من الحصول على بعض الدراسات األجنبية التـي قد تتعلق بموضوع الدراسة أو تقتـرب منها ،وهي:
دراســة ( )Babolhavaeji, et al., 2015بعنــوان « .»The Role of Product Color in Consumer Behaviorتهــدف
هــذه الدراســة إلــى شــرح أســباب أهميــة اللــون وســر جذبــه النتبــاه املســتهلك ،ودراســة ســلوك املســتهلك تجــاه املنتــج والعوامــل
الت ــي تؤث ــر عليــه ،واســتنتجت الدراســة أن اللــون يثي ــر اهتمــام املســتهلك باملنتــج وي ــزيد مــن رغبتــه فــي ش ـراء املنتــج وأن تأثي ــر
اللــون علــى املســتهلك يحــدد بشــكل مباشــر ســلوك املســتهلك تجــاه املنتــج ،وأن االســتخدام غي ــر املناســب لأللــوان قــد يمنــع
املســتهلك مــن ش ـراء املنتــج ،وأن لأللــوان معــان مختلفــة تختلــف مــن حضــارة ألخ ــرى ،وأن علــى الشــركات املنتجــة أن تأخــذ
ً
باالعتبــار خصائــص املجتمــع الت ــي تعتب ــره هدفــا ملنتجهــا مثــل العمــر والجنــس.
دراســة ( )Singh & Singhal, 2015بعنــوان «A Study of Consumer Mind & Retention Influenced by
 .»Color and Slogan Messageوتهــدف إلــى تحديــد الوســائل الت ــي تجعــل املنتــج يعلــق بعقــل املســتهلك عــن طريــق معرفــة
كيــف يحلــل عقــل املســتهلك اإلعالنــات واملنتجــات وكيفيــة تأث ــر املســتهلك باملنتــج ،وإيجــاد رابــط أو خيــط فــي ذاكــرة املســتهلك
يجعلــه يتذكــر املنتــج ويفكــر فيــه علــى الــدوام ،وهــذا يحــدث مــن خــال اســتخدام ألــوان الفتــة ،ومــن خــال الت ــرويج عــن املنتــج
بطــرق مختلفــة وبأكث ــر مــن إعــان ،وأن يكــون للمنتــج شــعار ممي ــز ورســالة مثي ــرة لالهتمــام ،وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن
شــعار املنتــج ورســالته ولونــه هــم أكث ــر مــا يؤث ــر علــى املســتهلك.
دراسة ( )Amsteus et al., 2015بعنوان «Colors in Marketing: A Study of Color Associations and Context
 .»Independenceوتهــدف إلــى دراســة وتقييــم اســتقاللية اللوني ــن األزرق واألســود لــدى مجموعــة املستهلكي ــن وتظهــر مــدى
زيــادة الوعــي بأهميــة األلــوان ،وأظهــرت النتائــج أن املنظمــات العامليــة تتعامــل مــع األلــوان بشــكل مختلــف ،وذلــك ً
تبعــا لتقــدم
البحــوث والقيــود املفروضــة علــى الدراســة.
دراسة ( )Aghdaie & Honari, 2014بعنوان «Investigating the Psychological Impact of Colors on Process
 .»of Consumer Shopping Behaviorالغرض من هذه الدراسة هو البحث في التأثيـر النف�سي لأللوان على املستهلك أثناء
التســوق ،حيــث تثبــت الدراســة أن لــون املنتــج هــو أحــد أهــم العوامــل الت ــي تتحكــم فــي ســلوك املســتهلك وتفكي ــره ،فــإن أول مــا
يجــذب اهتمــام املســتهلك فــي املنتــج هــو لونــه ،لذلــك يجــب عنــد اختيــار لــون املنتــج أن يكــون اللــون ً
مالئمــا للمنتــج ،وأن يكــون
ً
اللــون ً
محببــا أو مقبــول لــدى املجتمــع ،واســتخدام ألــوان جذابــة فــي تعبئــة املنتــج ،ومراعــاة اآلثــار العالجيــة لأللــوان ،والتنــوع
فــي األلــوان ملالءمــة أكث ــر مــن فئــة عمريــة.
دراسة ( )Akcay, 2013بعنوان «  .»Product Color Choice and Meanings of Color: A Case of Germanyتدور
هــذه الدراســة حــول أهميــة اللــون عندمــا يقــوم املســتهلكون باتخــاذ قـرارات حــول شـراء العديــد مــن املنتجــات الت ــي تســتخدم
يوميــا فــي أملانيــا ومعانــي األلــوان بي ــن املستهلكي ــن األملــان وكيفيــة اختيــار اللــون املناســب للمنتــج ،وتتحــدث الدراســة ً
ًّ
أيضــا عــن
أهميــة معرفــة األلــوان الت ــي يفضلهــا النــاس فــي مختلــف املجتمعــات حــول العالــم مــن أجــل تحديــد األلــوان املناســبة للمنتجات،
ً
وتتنــاول الدراســة ً
أيضــا شـ ً
ـرحا مفصــا عــن اختيــار لــون املنتــج ومعانــي األلــوان فــي املجتمــع األملانــي.
دراســة ( )Abrar Alkhamisi et al., 2013بعنــوان «.»A Study of Colors as a Marketing Cue in Saudi Arabia
وتهــدف إلــى دراســة األلــوان مــن منظــور نف�ســي ،حيــث يمكــن تحديــد ســلوك املســتهلك مــن خــال ميولــه لبعــض األلــوان ،وكذلــك
تؤث ــر التوجهــات االجتماعيــة والثقافيــة بشــكل كبي ــر فيمــا يحملــه اللــون مــن معنــى ،حيــث يعــد املنظــور الثقافــي عنصـ ًـرا ًّ
حيويــا
َّ
التســويق الســعودي .وأج ــريت الدراســة علــى أكث ــر مــن  75سـ ًّ
ـعوديا
فــي بحــث وتطبيــق األلــوان مــن أجــل تطوي ــر است ـراتيجيات
ن
مــن أعمــار مختلفــة مــن كال الجنســين .ويتــم تحديــد مــدى تأثي ــر اللــو علــى أســاس كيفيــة اعتمــاده ومــدى جودتــه فــي املــواد الت ــي
َّ
يتــم التســويق لهــا.
دراســة ( )Kauppinen-Raisanen & Luomala 2010بعنــوان «Exploring Consumers’ Product-specific
 .»Colour Meaningتهــدف إلــى زيــادة إدراكنــا لــدور ألــوان املنتجــات فــي تفكي ــر املســتهلك تجــاه املنتــج عــن طريــق دراســة العالقــة
َّ
بي ــن اللــون واملنتــج ،وتهــدف ً
أيضــا إلــى تقديــم نظــرة عــن معانــي األلــوان فــي مجــال التســويق ،ويؤمــن الكاتــب بــأن لــون املنتــج ليــس
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لغــرض الجمــال وحســب ،وإنمــا يســتهدف عقــل املســتهلك ً
أيضــا ،فقــد شــارك فــي هــذه الدراســة ثمانيــة عشــر شـ ً
ـخصا ( 9رجــال،
ً
و 9نســاء) ،ونتــج عنهــا اكتشــاف ثــاث وظائــف للــون ،وهــي :جــذب االنتبــاه ،وجعــل املنتــج جميــا ،والتواصــل.
دراسة ( )Milne, 2010 & Labrecqueبعنوان «Exiting red and Competent Blue: The Importance of Color
 »in Marketingوتهــدف هــذه الدراســة إلــى اختبــار كيفيــة تأثي ــر اللــون علــى إدراك وتفكي ــر املســتهلك عــن طريــق سلســلة مــن
أربــع دراســات ،وقــد نتــج عنهــا التوصــل إلــى أن اللــون والشــعار عامــان رئيســان فــي تكوي ــن فكــرة املســتهلك عــن املنتــج ،وأن اللــون
يجــب اختيــاره بنفــس دقــة اختيــار اســم املنتــج ،فكالهمــا إلــى جانــب الشــعار يشــكل شــخصية املنتــج ويؤث ــر تأثي ـ ًـرا ًّ
قويــا فــي
املســتهلك ،وأن اللــون يجــب أن يتما�شــى مــع شــخصية املجتمــع ،ألن هــذا يوح ــي للمســتهلك بــأن الشــركة تهتــم بــه.
دراســة ( )Singh, 2006بعنــوان « »Impact of Color on Marketingوتهــدف هــذه الدراســة إلــى شــرح تأثي ــر اللــون علــى
َّ
التسويق واختالف هذا التأثي ــر على املستهلكي ــن ،فاللون يختلف تأثي ــره من إنسان إلى آخ ــر مع اختالف الحضارات والجنس
والتفكي ــر والعمــر والبيئــة املحيطــة باإلنســان ،فتأثي ــر لــون مــا علــى مجموعــة مــن األشــخاص ،ولــو كانــت كبي ــرة ،ال يعنــي أنــه
سيؤث ــر علــى جميــع النــاس بنفــس الطريقــة .ووجــدت الدراســة أن لــون املنتــج مــن املمكــن أن يكــون ذا فائــدة كبي ــرة للمنتــج
ويســاهم فــي انتشــاره إذا تــم اســتخدام اللــون املناســب فــي املــكان املناســب مــع املنتــج املناســب ،بينمــا اللــون غي ــر املناســب قــد ال
يعجــب املستهلكي ــن ،وبالتالــي يؤث ــر سـ ًّ
ـلبيا علــى املنتــج والشــركة ،لذلــك يجــب علــى الشــركات الحــذر وإج ـراء أبحــاث عــن اختيــار
اللــون قبــل إطــاق املنتــج.
دراســة ( )Aslam, 2005بعنــوان «Are You Selling the Right Colour: A Cross-cultural Review of Colour as
 »a Marketing Cueوتهــدف إلــى توضيــح مفاهيــم ومعانــي األلــوان مــن منظــور حضــارات عامليــة مختلفــة ،وعالقــة األلــوان
َّ
بالتســويق ،وكيــف أن اللــون لــه تأثي ــر نف�ســي علــى املســتهلك يختلــف مــن إنســان آلخ ــر حســب فكــره وحضارتــه ،وأن املســتهلك
يختــار اللــون الــذي يناســب شــخصيته ،ففــي هــذا الســياق تعــرض الدراســة معانــي بعــض األلــوان بنظــرة أكث ــر مــن حضــارة
َّ
التســويق ،وأنه يلعب ً
دورا كبي ـرا في نجاح املنتج أو فشــله.
حول العالم ،وقد تثبت الدراســة أن اللون عامل أسا�ســي في مجال
دراســة ( )Bloch & Brunel; Arnold, 2003بعنــوان «Individual Differences in the Centrality of Visual
 »Product Aestheticsوتهــدف إلــى تطوي ــر مقيــاس لقيــاس الفــروق الفرديــة فــي مركزيــة جماليــات املنتجــات البصريــة (،)CVPA
وأهميــة الجماليــات البصريــة ملســتهلك معي ــن وعالقتــه مــع املنتجــات .فقــد أظهــرت الدراســة ثالثــة أبعــاد ذات صلــة مــن جماليــة
املنتــج املركزيــة مــن حيــث :القيمــة ،والفطنــة ،واالســتجابة ،وقــد قدمــت سلســلة مــن ثمانــي دراســات علــى أن مقيــاس ()CVPA
يمتلك موثوقية مرضية وص ــحة ،وباإلضافة إلى ذلك تسليط الضوء على االختالفات الهامة ،سواء أكانت ( )CVPAعالية أو
منخفضــة بي ــن املستهلكي ــن فــي التقييمــات والســلوكيات املتعلقــة بتصميــم املنتجــات ،ويقــدم اقت ـراحات للبحــوث املســتقبلية
الت ــي تســتخدم هــذا املقيــاس.

املنهج املستخدم في الدراسة

اســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يعتمــد علــى جمــع الحقائــق املتصلــة باملوضــوع وإخضاعهــا للتحليــل،
وهــو املنهــج األنســب ملوضــوع الدراســة وتحقبــق أهدافهــا.

مجتمع ّ
وعينة الدراسة
ِ

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن املستهلكي ــن فــي البيئــة الســعودية بمدينــة جــدة ،وقــد تــم اختيــار مدينــة جــدة ألنهــا تعتب ــر
ثاني أكب ــر مدن اململكة العربية السعودية من حيث عدد سكانها البالغ حوالي ( )3،456،300نسمة ً
وفقا آلخ ــر اإلحصائيات
املتاحــة (مصلحــة اإلحصــاءات العامــة واملعلومــات الســعودية ،)2010 ،وقــد تــم اســتهداف املستهلكي ــن بمختلــف مراحلهــم
العمريــة وفئاتهــم التعليميــة واالجتماعيــة ،بمــا يشــمل الذكــور واإلنــاث.
ونظـ ًـرا لكب ــر حجــم مجتمــع البحــث الــذي ال يقــل عــن  500،000مســتهلك ،فقــد اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب ّ
العينــة
ِ
غي ــر العشــوائية مــن املستهلكي ــن مــن اختيــار الباحثــان ،وبتطبيــق معادلــة الخطــأ املعيــاري عنــد درجــة الثقــة  ،%95وحــدود
خطــأ  ،%5±تبي ــن أن حجــم ّ
العينــة الواجــب اختيارهــا هــو ( )384مفــردة (بازرعــة.)2008 ،
ِ
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أداة الدراسة

تم استخدام االستبيان لجمع البيانات املطلوبة لتحقيق أهداف الدراسة ،حيث قام الباحثان بإعداد قائمة االستبيان
مكونــة مــن عــدد مــن أربعــة محــاور رئيســة ،وخمســة متغي ـرات خاصــة بالخصائــص الديموغرافيــة ّ
لعينــة الدراســة وتشــمل:
ِ
(الجنــس ،والجنســية ،والعمــر ،واملؤهــل التعليمــي ،والدخــل الشــهري) ،باإلضافــة إلــى سؤالي ــن متعلقي ــن بموضــوع الدراســة.

مؤشرات الصدق ألداة الدراسة

جدول رقم ()2
معامالت االرتباط بيـن درجة كل عبارة الدرجة الكلية للمحور
الذي تنتمي إليه

ً
أول :الصدق الظاهري
املحورالثالث :املحورالرابع :معنى
قــام الباحثــان باســتخدام عــدد مــن أســاليب املحوراألول :أهمية املحورالثاني:
القيــاس للتحقــق مــن صــدق االســتبانة والتأكــد مــن اللون للمستهلك جماليات املنتج أهمية اللون لبعض اللون للمستهلك
السعودي
أنواع املنتجات
البصرية
السعودي
مــدى مالءمتهــا لجمــع البيانــات املطلوبــة ،حيــث قامــت
فــي املرحلــة األوليــة بعــد إعــداد االســتبيان بعرضــه علــى رقم معامالت رقم معامالت رقم معامالت رقم معامالت
الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط
مجموعــة محكمي ــن وعلــى املشــرف علــى البحــث ،حيــث
0.660** 19 0.933** 9 0.725** 6 0.444** 1
أبــدى املحكمــون مالحظاتهــم ،وتــم تعديــل االســتبيان وفــق
0.336* 20 0.941** 10 0.615** 7 0.441** 2
تعليماتهــم ،ومــن ثــم خ ــرجت األداة فــي صورتهــا النهائيــة.
0.541** 21 0.940** 11 0.761** 8 0.391* 3
0.224 22 0.344* 12
0.776** 4
ً
ثانيا :صدق االتساق الداخلي:
0.670** 5

0.751** 23 0.600** 13
0.797** 24 0.758** 14
0.428* 25 0.813** 15
0.941** 16
0.645** 17
0.787** 18

صــدق االتســاق الداخلــي يقصــد بــه قيــاس
درجــة ارتبــاط كل عبــارة مــن عبــارات االســتبيان مــع
الدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه ،وذلــك مــن
خــال حســاب قيمــة معامــل االرتبــاط بي ــرسون ،حيــث
قــام الباحثــان بحســاب درجــة ارتبــاط كل عبــارة مــع
ًّ
الدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه كمــا هــو مبي ــن **تشيـر إلى أن معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01
ًّ
إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05
بالجــدول رقــم ( )2أدنــاه ،حيــث بينــت نتائجــه أن عبــارة *تشيـر إلى أن معامل االرتباط دال
مــن عبــارات أداة الدراســة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن
الصــدق مــع الدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه ،حيــث ت ـراوحت بي ــن ( ،)0.941 -0.336كمــا يتبي ــن أن جميــع قيــم معامــات
ًّ
إحصائيــا ،وبالتالــي نســتنتج ممــا ســبق أن جميــع عبــارات أداة الدراســة تحقــق أهــداف القيــاس املرجــوة منهــا.
االرتبــاط دالــة
ً
ثالثا :مؤشرات الثبات ألداة الدراسة:
جدول رقم ()3
تــم قيــاس حســاب درجــة الثبــات ألداة الدراســة الحاليــة بطريقتي ــن ،وذلــك معامالت ثبات أداة الدراسة عن
باســتخدام أســلوب التج ــزئة النصفيــة ومعامــل ألفــا كروبنــاخ ،كمــا هــو مبي ــن فيمــا يلــي:
طريق التجـزئة النصفية
التج ــزئة النصفيــة :فيمــا يتعلــق بحســاب معامــات الثبــات عــن طريــق التج ــزئة
قيمة الثبات
املعامل
النصفية تم استخدام معامل االرتباط بيـرسون ،وذلك من خالل قياس درجة االرتباط معامل بيـرسون لالرتباط **0.847
بيـن الدرجة الكلية للبنود الفردية والدرجة للبنود الزوجية ،ومن ثم تصـحيحة بواسطة معامل سبيـرمان بـراون **0.857
ًّ
إحصائيــا عنــد
معامــل سبي ــرمان ب ـراون للتص ــحيح ،ويتض ــح مــن الجــدول رقــم ( )3أدنــاه أن قيمــة معامــل ** تعنــي أن معامــل االرتبــاط دال
االرتبــاط بي ــرسون بي ــن البنــود الفرديــة والبنــود الزوجيــة بلغــت ( ،)0.847كمــا بلغــت قيمــة مســتوى املعنويــة ()0.01
معامــل سبي ــرمان ب ـراون للتص ــحيح ( .)0.857ويتبي ــن مــن هــذه املؤشـرات أن جميــع قيــم
جدول رقم ()4
ًّ
إحصائيــا عنــد مســتوى املعنويــة (.)0.01
معامــات االرتبــاط دالــة
معامالت ألفا كرونباخ للثبات
معامــل ألفــا كروبنــاخ :تــم قيــاس الثبــات الكلــي للمقيــاس عــن طريــق معامــل ألفــا
الكلي ألداة الدراسة
كرونبــاخ ،وذلــك لقيــاس االتســاق الداخلــي لفقـرات املقيــاس ،كمــا هــو مبي ــن بالجــدول رقــم
عدد معامالت
( ،)4حيــث بلغــت قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ ( .)0.895وبالتالــي يســتنتج الباحثــان مــن ذلــك
الفقرات ألفا كرونباخ
أن أداة الدراســة حققــت درجــة عاليــة مــن الثبــات ،ممــا يطمئــن الباحثي ــن إلــى ســامة بنــاء الثبات
0.857
الكلي 25
لألداة
فق ـرات أداة الدراســة ومالءمتــه لجمــع البيانــات املطلوبــة لتحقيــق أهــداف الدراســة.
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ُ
ر ً
ابعا :األساليب واملعالجات اإلحصائية املستخدمة:
لتحليــل بيانــات الدراســة وتفسي ــر نتائجهــا تــم اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة والوصفيــة ،حيــث شــملت األســاليب
اإلحصائيــة الوصفيــة التك ـرارات والنســب املئويــة ،وذلــك لتوصيــف ّ
العينــة بحســب الخصائــص الديموغرافيــة ،كمــا تــم
اســتخدام املتوســط الحساب ــي واالنح ـراف املعيــاري لقيــاس اتجاهــات أفـر ِاد ّ
العينــة حــول عبــارات محــور الدراســة ،وذلــك مــن
ِ
أجــل اإلجابــة عــن األســئلة البحثيــة.
2
أمــا األســاليب اإلحصائيــة االســتداللية فقــد تــم اســتخدام اختبــار مربــع كاي «  ،»χوذلــك الختبــار داللــة الفــروق
باختــاف الجنــس واملتعلقــة بتفضيــل اللــون بي ــن الجنسي ــن ،كمــا تــم اســتخدام اختبــار «ت» ،وذلــك الختبــار مــدى أهميــة لــون
املنتــج للمســتهلك باختــاف الجنــس والجنســية ،باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد تــم اســتخدام تحليــل التباي ــن األحــادي االتجــاه ،وذلــك
لقيــاس مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول أهميــة اللــون ً
تبعــا للمســتوى التعليمــي والعمــر ،والدخــل الشــهري.
كمــا تــم اســتخدام معامــل االرتبــاط بي ــرسون ،وذلــك للتحقــق مــن مؤش ـرات الصــدق ألداة الدراســة ،وتــم اســتخدام
معامــل ألفــا كرونبــاخ ،وذلــك للتحقــق مــن الثبــات الكلــي ألداة الدراســة.

تحليل الفرضيات:

الفرضية الفرعية األولى :هناك عالقة ايجابية بيـن لون املظهرالخارجـي للمنتج واستجابة املستهلك.
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تنــاول الباحثــان اســتجابات أفـراد حــول مــدى إثــارة لــون املظهــر الخارج ــي للمنتــج اســتجابة
املســتهلك ،كمــا سي ــرد فــي الجــداول (.)5
يتض ــح مــن املؤش ـرات بالجــدول ( )5أعــاه أن لــون املظهــر الخارج ــي للمنتــج يعمــل
جدول رقم ()5
على إثارة اســتجابة املســتهلك بنســبة  ،%60.5ويليه في املرتبة الثانية رائحة املنتج ،حيث اتجاهات أفراد ّ
العينة حول مدى
ِ
تثي ــر اســتجابة املســتهلك بنســبة  ،%24.3بينمــا ملمــس املنتــج يثي ــر اســتجابة املســتهلك إثارة لون املظهرالخارجـي للمنتج
بنســبة  ،%13.3فــي حي ــن صــوت املنتــج يثي ــر اســتجابة املســتهلك بنســبة أقــل تبلــغ .%1.9
استجابة املستهلك
وبالتالــي نســتنتج ممــا ســبق أن لــون املظهــر الخارج ــي للمنتــج يعتب ــر املثي ــر الرئيــس خيارات اإلجابة العدد النسبة
الســتجابة املســتهلك نحــو املنتــج ،حيــث يتبي ــن أن غالبيــة أفـراد ّ
املئوية %
العينــة يعتقــدون أن لــون
ِ
لون املظهر الخارجي 60.5 378
املظهــر الخارج ــي يثي ــر اســتجابتهم للمنتــج بنســبة عاليــة بلغــت .%60.5
13.3 83
امللمس
أظهــرت النتائــج بالجــدول ( )6أعــاه أن هنــاك أربعــة ألــوان رئيســة تعتب ــر مفضلــة
24.3 152
الرائحة
لــدى املســتهلك ،حيــث جــاءت فــي املرتبــة األولــى اللــون األبيــض بنســبة تفضيــل بلغــت
1.9 12
الصوت
 ،%21.4ويليــه فــي املرتبــة الثانيــة اللــون األزرق بنســبة  ،%20.6وفــي املرتبــة الثالثــة جــاء
%100.0 625
املجموع
اللــون األســود بنســبة  ،%15.8فــي حي ــن فــي املرتبــة الرابعــة جــاء اللــون األخضــر بنســبة
جدول رقم ()6
 .%14.1كمــا يتض ــح أن اللــون األحمــر واألصفــر جــاءت بنســبة تفضيــل بلغــت %8.2
اتجاهات أفراد ّ
العينة
ِ
و %7.7علــى التوالــي ،بينمــا جــاءت األلــوان األخ ــرى بنســبة  ،%9.6فــي حي ــن حــل اللــون الب ــرتقالي
حول اللون املفضل لهم
فــي املرتبــة األخي ــرة بنســبة  .%2.6هــذا االختــاف فــي تفضيــل االوان يتناســب مــع توجــه الدراســات
اللون العدد النسبة
الســابقة مــن دراســة (.)Akcay, 2013
51
16
48
88
129
134
99

األحمر
البـرتقالي
األصفر
األخضر
األزرق
األبيض
األسود
أخـرى 60

املئوية %
8.2
2.6
7.7
14.1
20.6
21.4
15.8

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة :هناك اختالف واض ــح بي ــن الذكورواإلناث لعينــة الدراســة في
تفضيل االلوان.
2
الختبــار هــذه الفرضيــة قــام الباحثــان بإج ـراء اختبــار مربــع كاي «  ،»χوذلــك الختبــار مــدى
وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة فــي تفضيــل اللــون بي ــن الجنسي ــن ،كمــا هــو مبي ــن بالجــدول التالــي:
ً
فروقــا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
بينــت نتائــج اختبــار مربــع كاي بالجــدول ( )7أن هنــاك
الداللــة ( )0.01فــي تفضيــل أفـراد ّ
عينــة الدارســة للــون فــي املنتــج ،حيــث يتض ــح أن الفــروق تعــود لصالــح
ِ
ً
9.6
أفـراد ّ
العينــة مــن اإلنــاث املشــاركات فــي الدراســة .وبالتالــي نســتنتج مــن ذلــك أن اإلنــاث هــن أكث ــر تفضيــا
ِ
املجموع %100.0 625
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تأثير لون املنتج على مدى استجابة املستهلك للجماليات البصرية ...

للــون عنــد مقارنتهــن بمجموعــة الذكــور .وهــذا يدعــم
الدراسات الغربية املذكورة سابقة مثل (.)Birren 1952
ومــع ذلــكُ ،وجــد فــرق بي ــن الجنسي ــن ،حيــث
يفضــل النســاء األصفــر علــى الب ــرتقالي ،والب ــرتقالي علــى
اللون
األصفــر عنــد الرجــال .وقــد عــززت هــذه النتيجــة فــي وقــت
الحق من قبل ( )Birren, 1952الذيـن وجدوا أن الرجال األحمر
يفضلــون اللــون الب ــرتقالي علــى األصفــر ،فــي حي ــن وضعــت البـرتقالي
النســاء الب ــرتقال فــي أســفل القائمــة ( .)Khouw, 2002األصفر

جدول رقم ()7
نتائج اختبار« ،»χ2وذلك الختبارمدى وجود فرق ذي داللة
إحصائية في تفضيل اللون بيـن الجنسين

األخضر
األزرق
األبيض
األسود
أخـرى
اإلجمالي

ذكر
ت %

21
8
28
41
63
48
29
11
249

3.4
1.3
4.5
6.6
10.1
7.7
4.6
1.8
39.8

أنثـى
ت %

30
8
20
47
66
86
70
49
376

4.8
1.3
3.2
7.5
10.6
13.8
11.2
7.8
60.2

اإلجمالي

ت
51
16
48
88
129
134
99
60
625

قيمة اختبار الداللة
« »χ2اإلحصائية

%
8.2
2.6
7.7
14.1
0.00 30.684** 20.6
21.4
15.8
9.6
100.0

الفرضيــة الفرعيــة الثالثة :تختلف أهمية اللون
ً
تبعــا للعوامــل الديموغر افيــة (الجنــس  -املســتوى
التعليمي  -العمر).
الختبــار هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار
ًّ
 ،T-testوذلــك الختبــار مــدى اختــاف أهميــة اللــون **تشيـر إلى وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01
للمستهلكي ــن باختــاف الجنــس ،بينمــا تــم اســتخدام
تحليــل التباي ــن األحــادي االتجــاه ،وذلــك الختبــار مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول اختــاف أهميــة اللــون
للمستهلكي ــن باختــاف العمــر ،الدخــل واملســتوى التعليمــي ،كمــا سي ــرد فــي الجــداول (.)8
بينــت النتائــج بالجــدول ( )8أعــاه أنــه ال يوجــد هنــاك اختــاف فــي أهميــة اللــون للمســتهلك باختــاف الجنــس ،مــا عــدا
الفقــرة الثالثــة مــن عناصــر أهميــة اللــون واملتعلقــة بأنــه عندمــا تشت ــري مــن أحــد املواقــع اإللكت ــرونية ً
منتجــا مــا بلــون معي ــن
وعنــد اســتالم الطلبيــة وجــد أن اللــون قريــب مــن اللــون املطلــوب ،فــإن املســتهلك يقــوم بإرجــاع البضاعــة ،حيــث كشــفت أن
ً
هنــاك اختالفــا فــي أهميــة ذلــك بالنســبة للمســتهلك ،حيــث يتض ــح أن الفــروق تعــود لصالــح الذكــور.
جدول رقم ()8
نتائج اختبار«ت» لداللة االختالف في أهمية اللون للمستهلكيـن باختالف الجنس

املتوسط الحسابـي ً
تبعا للجنس
قيمة
“ ت” الداللة
أنثـى
ذكر
املحسوبة اإلحصائية
املتوسط االنحـراف املتوسط االنحـراف
الحسابي املعياري الحسابي املعياري

عناصرأهمية اللون للمستهلكين

ً
ً
لــو كنــت تتســوق فــي السوب ــر ماركـ
ـتـ وـج.شــاهدت منتجــا جديــدا علــى األرفــف فــإن 3.63
أول مــا يلفــت انتباهــك هــو لــون املنت

1.04

3.58

1.03

0.650

ن
لــو كنــت تتبضــع فــي أحــد املراكــز
التجاريـجــةـهولإـلــمـى تفـجــرعـد آالخلـــوـر .الــذي تبحــث عنــه 3.55
لســلعة مــا فمــن املحتمــل أنــك ســوف تت
اشت ــريت مــن أحــد املواقــع اإللكت ــرونية ً
منتجــا مــا بلــون معي ــن وعنــد تســلمك
لطلـة.بــك 6.674** 1.09 2.84 1.16 3.45
وجــدت أن اللــون قريــب مــن اللــون الــذي طلبتــه فإنــك ســتقوم بإرجــاع البضاعـ
أثنــاء توقفــك عنــد إشــارة املــرور لفــت انتباهــك إعـ
ـان بألــوان جذابــة فإنــك ســوف -0.920 0.82 4.09 1.01 4.02
تنظــر إليــه وتحــاول أن تتعــرف علــى الشــركة املعلنــة.
عند محاولتك لتذكر اسم عالمة تجارية شهيـرة فإن أول ما يخطر في ذهنك هو لونها-1.479 0.99 3.90 1.13 3.78 .
تم احتساب قيمة “ت” الجدولية عند مستوى الداللة ( )0.05ودرجة حـرية ( )623حيث بلغت (.)1.645
1.10

3.41

1.06

1.566

0.52
0.12
0.00
0.36
0.14

وبالتالــي نســتنتج مــن املؤشـرات الســابقة أن هنــاك أهميــة بدرجــة كبي ــرة للــون بالنســبة للمســتهلك ،وقــد يعــود ذلــك إلــى
انطبــاع صــورة اللــون فــي ذهــن املســتهلك ممــا يســتحيل معــه تعديــل الصــورة الت ــي رســمت فــي الذهــن بأســرع مــا يمكــن.
بينــت النتائــج بالجــدول ( )9أعــاه أنــه ال يوجــد هنــاك اختــاف فــي أهميــة اللــون للمســتهلك باختــاف الجنســية ،ويعــزز
ذلــك قيــم مســتوى الداللــة اإلحصائيــة الختبــار «ت» ،حيــث جــاءت جميــع القيــم أكب ــر مــن مســتوى املعنويــة ( .)0.05وبالتالــي
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فــإن ذلــك يبي ــن مــدى أهميــة اللــون بالنســبة لجميــع املشتـري ــن باختــاف جنســياتهم ،كمــا يبي ــن ذلــك أن اختــاف الجنســية ال
ً
يعتب ــر عامــا يــؤدي لوجــود فــروق فــي أهميــة اللــون بالنســبة للمســتهلكين.
جدول رقم ()9
نتائج اختبار«ت» حول أهمية وجود اختالف في اللون للمستهلكيـن باختالف الجنسية

املتوسط الحسابـي ً
تبعا للجنسية
قيمة
“ ت” الداللة
غيـرسعودي
سعودي
املتوسط االنحـراف املتوسط االنحـراف املحسوبة اإلحصائية
الحسابي املعياري الحسابي املعياري

عناصرأهمية اللون للمستهلكين

ً
ً
لــو كنــت تتســوق فــي السوب ــرماركت وشـ
ـاهدت منتجــا جديــدا علــى األرفــف 3.60
فــإن أول مــا يلفــت انتباهــك هــو لــون املنتــج.

1.03

3.57

1.06

0.188

0.85

-0.427

0.67

ن
لــو كنــت تتبضــع فــي أحــد املراكــز
التجاريـجــةـهولإـلــمـى تفـجــرعـد آالخلـــوـر .الــذي تبحــث عنــه 3.46
لســلعة مــا فمــن املحتمــل أنــك ســوف تت
ً
منتجــا مــا بلــون معي ــن ،وعنــد
اشت ــريت مــن أحــد املواقــع اإللكت ــرونية
0.008 1.23
3.09
1.15
تســلمك لطلبــك وجــدت أن اللــون قريــب مــن اللــون الــذي طلبتــه فإنــك 3.09
ســتقوم بإرجــاع البضاعــة.
ـك
ـ
ن
فإ
ـة
ـ
ب
جذا
ـوان
ـ
ل
بأ
ـان
ـ
ع
إ
ـك
ـ
ه
انتبا
ـت
ـ
ف
ل
ـرور
أثنــاء توقفــك عنــد إشــارة املـ
0.481 0.98
4.00
0.89
4.07
ســوف تنظــر إليــه وتحــاول أن تتعــرف علــى الشــركة املعلنــة.
ل
عنــد محاولتـ
0.869 1.16
3.72
1.04
ـكهــا.تذكــر اســم عالمــة تجاريــة شهي ــرة فــإن أو مــا يخطــر فــي 3.86
ذهنــك هــو لون
تم احتساب قيمة “ت” الجدولية عند مستوى الداللة ( )0.05ودرجة حـرية ( ،)623حيث بلغت (.)1.645
1.09

3.53

0.95

0.99
0.63
0.39

أظهــرت نتائــج تحليــل التباي ــن األحــادي بالجــدول ( )10أعــاه أنــه ال يوجــد هنــاك اختــاف فــي أهميــة اللــون للمســتهلك
باختــاف العمــر للمســتهلك ،ويدعــم ذلــك قيــم مســتوى الداللــة اإلحصائيــة الختبــار «ف» ،حيــث جــاءت جميــع القيــم أكب ــر
مــن مســتوى املعنويــة ( .)0.05وبالتالــي نســتنتج مــن املؤشـرات الســابقة أن اختــاف العمــر ال يعتب ــر سـ ًـببا يــؤدي لوجــود تباي ــن
بي ــن املستهلكي ــن باختــاف العمــر حــول أهميــة لــون املنتــج بالنســبة لهــم .كمــا يشي ــر ذلــك أن لــون املنتــج لــه مكانــة خاصــة لــدى
كافــة شـرائح املستهلكي ــن باختــاف أعمارهــم.
جدول رقم ()10
نتائج تحليل التبايـن أحادي االتجاه لداللة الفروق حول أهمية اللون للمستهلكيـن باختالف العمر

املتوسطات الحسابية ً
تبعا للعمر قيمة
“ ف” الداللة
أقل من من من  45سنة املحسوبة اإلحصائية
 25سنة  45-35 35-25فأكثـر

عناصرأهمية اللون للمستهلكين

ً
ً
ل
لــو كنــت تتســوق فــي السوب ـ
ـرماركت وشــاهدت منتجــا جديــدا علــى األرفــف فــإن أو مــا 3.38 3.71 3.62 3.62
يلفــت انتباهــك هــو لــون املنتــج.
ن
لــو كنــت تتبضــع فــي أحــد املراكــز التجاريــة ولــم
ـر .تجــد اللــو الــذي تبحــث عنــه لســلعة مــا 3.56 3.43 3.45 3.47
فمــن املحتمــل أنــك ســوف تتجــه إلــى فــرع آخ ـ
اشت ــريت مــن أحــد املواقــع اإللكت ــرونية ً
منتجــا مــا بلــون
ـك
ـ
ب
لطل
ـلمك
ـ
س
ت
ـد
ـ
ن
وع
ـن
ـ
ي
مع
وجــدت أن اللــون قريــب مــن اللــون الــذي طلبتــه فإنــك ســتقوم بإرجــاع البضاعــة3.33 3.00 3.05 3.06 .
أثنــاء توقفــك عنــد إشــارة املــرور لفــت انتباهـ
ـك إعــان بألــوان جذابــة فإنــك ســوف تنظــر 3.99 4.20 4.05 4.01
إليــه وتحــاول أن تتعــرف علــى الشــركة املعلنــة.
عند محاولتك تذكر اسم عالمة تجارية شهيـرة فإن أول ما يخطر في ذهنك هو لونها3.88 3.82 3.84 3.88 .
تم احتساب قيمة “ف” الجدولية عند مستوى املعنوية ( )0.05ودرجة حـرية
( ،)621 ،3حيث بلغت (.)2.60

1.860

0.14

0.308

0.82

1.652

0.18

1.264

0.29

0.118

0.95

أظهــرت نتائــج تحليــل التباي ــن األحــادي بالجــدول ( )11أعــاه أنــه ليــس هنــاك اختــاف فــي أهميــة اللــون للمســتهلك
باختــاف املؤهــل العلمــي ،ويدعــم ذلــك قيــم مســتوى الداللــة اإلحصائيــة الختبــار «ف» ،حيــث جــاءت جميــع ًالقيــم أكب ــر مــن
مســتوى املعنويــة ( .)0.05وبالتالــي نســتنتج مــن املؤشـرات الســابقة أن اختــاف املؤهــل العلمــي ال يعتب ــر عامــا يــؤدي لوجــود
تباي ــن بي ــن املستهلكي ــن حــول أهميــة لــون املنتــج بالنســبة لهــم.
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جدول رقم ()11
نتائج تحليل التبايـن أحادي االتجاه لداللة الفروق حول أهمية اللون للمستهلكيـن باختالف املؤهل العلمي
املتوسطات الحسابية
ً
قيمة
تبعا للمؤهل العلمي
ف” الداللة
“
جامعي املحسوبة اإلحصائية
متوسطة
فما دون ثانوية فأعلى

عناصرأهمية اللون للمستهلكين

ً
ً
ل
لــو كنــت تتســوق فــي
السوب ــرماركت وشــاهدت منتجــا جديــدا علــى األرفــف فــإن أو مــا يلفــت 0.098 3.61 3.59 3.52
انتباهــك هــو لــون املنتــج.

ن
لــو كنــت تتبضــع فــي أحــد املراكــز
التجاريــر.ـة ولــم تجــد اللــو الــذي تبحــث عنــه لســلعة مــا فمــن 0.122 3.46 3.50 3.40
املحتمــل أنــك ســوف تتجــه إلــى فــرع آخ ـ
اشت ــريت مــن أحــد املواقــع اإللكت ــرونية ً
منتجــا مــا بلــون معي ــن ،وع
البضانـعــدـة.تســلمك لطلبــك وجــدت أن 1.051 3.05 3.20 3.04
اللــون قريــب مــن اللــون الــذي طلبتــه فإنــك ســتقوم بإرجــاع
أثنــاء توقفــك عنــد إشــارة املــرور لفــت
انتباهــك إعــان بألــوان جذابــة فإنــك ســوف تنظــر إليــه 0.979 4.09 4.01 3.88
وتحــاول أن تتعــرف علــى الشــركة املعلنــة.
0.150 3.84 3.86 3.96
عند محاولتك تذكر اسم عالمة تجارية شهيـرة فإن أول ما يخطر في ذهنك هو لونها.
تم احتساب قيمة “ف” الجدولية عند مستوى املعنوية ( )0.05ودرجة حـرية ( ،)621 ،3حيث بلغت (.)2.60

0.91
0.89
0.35
0.38
0.86

أظهــرت نتائــج تحليــل التباي ــن األحــادي بالجــدول ( )12أعــاه أنــه ال يوجــد هنــاك اختــاف فــي أهميــة اللــون للمســتهلك
باختــاف الدخــل الشــهري للمســتهلك ،ويدعــم ذلــك قيــم مســتوى الداللــة اإلحصائيــة الختبــار «ف» ،حيــث جــاءت جميــع
القيـ ًـم أكب ــر مــن مســتوى املعنويــة ( .)0.05وبالتالــي نســتنتج مــن املؤش ـرات الســابقة أن اختــاف الدخــل الشــهري ال يعتب ــر
عامــا يســاهم فــي وجــود تباي ــن بي ــن املستهلكي ــن حــول أهميــة لــون املنتــج بالنســبة لهــم.
جدول رقم ()12
نتائج تحليل التبايـن أحادي االتجاه لداللة الفروق حول أهمية اللون للمستهلكيـن باختالف الدخل الشهري
عناصرأهمية اللون للمستهلكين

املتوسطات الحسابية ً
تبعا الدخل الشهري
قيمة
ف” الداللة
أقل من “ 15000 -12000 -9000 -6000 -3001
املحسوبة اإلحصائية
 14999 11999 8999 5999 3000فأكثـر

ً
ً
منتجـ
لــو كنــت تتســوق فــي السوب ــرماركت وشــاهدت
ـج.ـا جديــدا علــى 0.724 3.50 3.60 3.62 3.46 3.71 3.64
األرفــف فــإن أول مــا يلفــت انتباهــك هــو لــون املنتـ

ن
لــو كنــت تتبضــع فــي أحــد املراكــز التجاريــة
ـوف وتتلــمجـ تـه إجـلــىـد فـاللــرعـو آ اخ ـلــر.ـذي تبحــث 0.376 3.50 3.60 3.45 3.49 3.47 3.40
عنــه لســلعة مــا فمــن املحتمــل أنــك سـ
اشت ــريت مــن أحــد املواقــع اإللكت ــرونية ً
منتجــا مــا بلــون معي ــن ،وعنــد
تســلمك لطلبــك وجــدت أن اللــون قريــب مــن اللــون الــذي طلبتــه فإنــك 1.038 3.26 3.13 3.17 3.18 2.96 2.99
ســتقوم بإرجــاع البضاعــة.
ـة
ـ
ب
جذا
ـوان
ـ
ل
بأ
ـان
ـ
ع
إ
ـك
ـ
ه
انتبا
ـت
ـ
ف
ل
ـرور
ـ
مل
ا
أثنــاء توقفــك عنــد إشـ
ـارةوتحــاول أن تتعــرف علــى الشــركة املعلنــة0.608 4.05 4.24 4.02 4.04 4.07 4.03 .
فإنــك ســوف تنظــر إليــه
ل
عنــد محاولتـ
ـكهــا.تذكــر اســم عالمــة تجاريــة شهي ــرة فــإن أو مــا يخطــر فــي 1.061 3.71 3.99 3.94 3.80 3.95 3.77
ذهنــك هــو لون
تم احتساب قيمة “ف” الجدولية عند مستوى املعنوية ( )0.05ودرجة حـرية ( ،)621 ،3حيث بلغت (.)2.60

0.61
0.87
0.39
0.69
0.38

الفرضية الفرعية الرابعةُ :يثيـرلون املنتج اهتمام املستهلكيـن الذيـن لديهم استجابة عالية للجماليات البصرية للمنتج.
والختبــار هــذه الفرضيــة تنــاول الباحثــان فيمــا يلــي اســتجابات أف ـراد ّ
العينــة حــول مــدى إثــارة لــون املنتــج اســتجابة
ِ
املستهلكي ــن للجماليــات البصريــة للمنتــج.
بينــت النتائــج بالجــدول ( ،)13مــدى إثــارة لــون املنتــج اســتجابة املســتهلك للجماليــات البصريــة للمنتــج ،حيــث يتض ــح
أن قيمــة املتوســط الحساب ــي العــام التجاهــات أف ـراد ّ
العينــة حــول إلــى أي مــدى يثي ــر لــون املنتــج الســتجابة املســتهلك نحــو
ِ
الجماليــات البصريــة قــد بلغــت ( )3.86وبانح ـراف معيــاري قــدره ( ،)0.69وبالتالــي نســتنتج مــن ذلــك أن لــون املنتــج يثي ــر
اســتجابة املســتهلك نحــو الجماليــات البصريــة بدرجــة كبي ــرة.
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جدول رقم ()13
ّ
العينة حول
املتوسطات الحسابية واالنحـر افات املعيارية الستجابة أفراد ِ
إلى أي مدى يثيـرلون املنتج استجابة املستهلكيـن للجماليات البصرية

168 111 133
26.9 17.8 21.3
170 106 188
27.2 17.0 30.1
لون
ت 188 108 139 65
معجون
األسنان ن30.1 17.3 22.2 10.4 %
لون علبة ت 210 130 97 40
القشدة ن33.6 20.8 15.5 6.4 %
املتوسط الحسابـي املرجح العام
87

111
17.8
103
2.88
16.5
125
2.73
20.0
148
2.47
23.7
3.48
2.92

1.36
1.26
1.29
1.19

محايد محايد محايد محايد

الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة :يتباي ــن
إدراك املســتهلك ألهميــة اللــون ً
تبعــا
لنوع املنتج.
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تنــاول
الباحثــان فــي الجــدول التالــي اســتجابات
أفـراد ّ
العينــة حــول مــدى أهميــة اختيــار
املســتهلك ِ لــون املنتــج ً
تبعــا لنوعــه ،كمــا
سي ــرد فــي الجــدول رقــم (.)14

العصائر
لون ت 102
عبوة
املاء ن16.3 %
لون علبة ت 58
املناديل ن9.3 %

مهم مهم مهم مهم
إلى حد محايد محايد
ما
للغاية للغاية للغاية

كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن مــن أب ــرز مــا
يعزز مدى إثارة لون املنتج الستجابة املستهلك
نحــو الجماليــات البصريــة تمثلــت فــي أن مظهــر
املنتــج العــام يجــذب املســتهلك ويلفــت انتباهــه
عبارات إثارة لون املنتج استجابة املتوسط االنحـراف درجة
االستجابة التـرتيب
الحسابي املعياري
املستهلك للجماليات البصرية
بدرجــة كبي ــرة ،ويدعــم ذلــك قيمــة املتوســط
الحساب ــي املرجــح التجاهــات أف ـراد ّ
1
كبيـرة
0.74
العينــة ،مظهر املنتج العام يجذبني ويلفت انتباهي 4.15
ِ
ً
يستهويني
ا
حق
املنتج
تصميم
كان
إذا
ي
ـار
ـ
ي
حيــث بلغــت قيمتــه ( )4.15وبانح ـراف مع
2
كبيـرة
0.99
3.73
فأشعر أنه يجب َّ
علي شراؤه
قــدره ( .)0.74وبالتالــي نســتنتج ممــا ســبق أن عندما أرى ً
أشعر
فإنني
ائع
لونه
ا
منتج
ر
3
كبيـرة
0.96
3.70
مظهــر املنتــج العــام يعتب ــر مــن العوامــل الهامــة
بـرغبة قوية لشرائه
الت ــي تســاهم فــي جــذب املســتهلك ويلفــت انتبــاه،
كبيـرة
0.69
3.86
املتوسط الحسابـي املرجح العام
ممــا يدفــع املســتهلك لش ـراء املنتــج.
كمــا بينــت النتائــج بالجــدول أن لتصميــم املنتــج أث ـرا بدرجــة كبي ــرة فــي زيــادة إقبــال املســتهلك نحــو شـراء املنتــج ،ويدعــم
ذلــك أن غالبيــة أفـراد ّ
العينــة يعتقــدون
ِ
ي
ـرد،
ـ
ف
ال
ـتهو
ـ
س
أنــه إذا كان لــون املنتــج ي
ل
جدو رقم ()14
ّ
العينة حول مدى
فــإن ذلــك يدفــع املســتهلك نحــو ش ـراء املتوسطات الحسابية واالنحـر افات املعيارية
الستجابات أفراد ِ
هذا املنتج ،ويعزز ذلك قيمة املتوسط أهمية اختياراملستهلك املنتج ً
ً
تبعا لنوعه ،مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الحساب ــي الســتجابات أف ـراد ّ
العينــة،
ِ
خيارات اإلجابة
اف
ر
حيــث بلغــت ( ،)3.73وبانح ـ
غيـرمهم غيـر املتوسط االنحـراف درجة
مهم مهم
األهمية التـرتيب
املنتج
إلى محايد إلى حد مهم الحسابي املعياري
معيــاري قــدره ( .)0.99وبالتالــي هنــاك
تأكيــد مــن غالبيــة أف ـراد ّ
ما للغاية
للغاية حد ما
العينــة حــول
ِ
1
2
ألوان ت 8 112 502
ـبة
ـ
س
بالن
مــدى أهميــة تصميــم املنتــج
1
0.49 4.78
لهــم ألنــه يــؤدي لزيــادة إقبالهــم نحــو املالبس ن0.2 0.3 1.3 17.9 80.3 %
ألوان ت 4 13 23 191 394
ش ـراء املنتــج.
2
0.72 4.53
األحذية ن0.6 2.1 3.7 30.6 63.0 %
كمــا أظهــرت النتائــج بالجــدول
ألوان ت 5 17 22 232 349
ّ
3
0.76 4.44
الســابق أن غالبيــة أف ـراد
العينــة السيارات ن0.8 2.7 3.5 37.1 55.8 %
ِ
ً
يعتقــدون أنــه إذا كان لــون
ـا
ـ
ائع
ـج
ـ
ت
املن
ر
لون ت 17 126 111 282 89
تتولــد لديهــم رغبــة قويــة لش ـرائه ،الكمبيوتـر
4
1.05 3.48
ويعــزز تأثي ــر لــون املنتــج قيمــة املتوســط املحمول ن2.7 20.2 17.8 45.1 14.2 %
الحساب ــي ( )3.70وبانح ـراف معيــاري
ألوان ت 39 135 110 229 112
5
1.18 3.38
( .)0.96وبالتالــي يتبي ــن ممــا ســبق أن الثالجات ن6.2 21.6 17.6 36.6 17.9 %
لــون املنتــج الرائــع يــؤدي إلــى تعزي ــز
ألوان ت 80 138 107 184 116
6
1.32 3.19
علب
الرغبة القوية للشراء عند املستهلكين.
ن12.8 22.1 17.1 29.4 18.6 %
7
8
9
10

 0.66مهم إلى حد ما

تأثير لون املنتج على مدى استجابة املستهلك للجماليات البصرية ...

بينــت املؤش ـرات بالجــدول رقــم ( )14درجــة أهميــة اختيــار املســتهلك لــون املنتــج ً
تبعــا لنوعــه ،حيــث كشــفت النتائــج
بالجــدول الســابق أن قيمــة املتوســط الحساب ــي املرجــح العــام لتقييــم أفـراد ّ
العينــة لدرجــة أهميــة اختيــار املســتهلك لــون املنتــج
ِ
ً
تبعــا لنوعــه ،حيــث يتض ــح أن قيمــة املتوســط الحساب ــي املرجــح ،حيــث بلغــت ( )3.48وبانح ـراف معيــاري قــدره ( .)0.66ويشي ــر
ذلــك إلــى أن اختيــار املســتهلك لــون املنتــج ً
تبعــا لنوعــه يعتب ــر ًّ
مهمــا إلــى حــد مــا.
وفيمــا يلــي تنــاول الباحثــان مــدى أهميــة اختيــار املســتهلك لــون املنتــج ً
تبعــا لنوعــه ،حت ــى يتــم تحديــد أهــم املنتجــات ذات
األهميــة الت ــي يقــوم املســتهلك باختيارهــا ً
تبعــا لنوعهــا ،كمــا يلــي:
بينــت النتائــج بالجــدول ( )14أن مــن أهــم املنتجــات الت ــي يتــم اختيــار املســتهلك لهــا ً
تبعــا للــون هــي املالبــس ،فقــد حــازت علــى
درجــة مهمــة للغايــة مــن حيــث األهميــة ،وبمتوســط حساب ــي قــدره ( )4.78وبانح ـراف معيــاري ( ،)0.49ويليهــا فــي املرتبــة الثانيــة
وبدرجــة مهمــة للغايــة األحذيــة ،يدعــم ذلــك قيمــة املتوســط الحساب ــي املرجــح ( )4.53وبانح ـراف معيــاري ( ،)0.72بينمــا جــاءت فــي
املرتبــة الثالثــة وبدرجــة مهمــة للغايــة الســيارات ،حيــث بلغــت قيمــة املتوســط الحساب ــي ( )4.44وبانح ـراف معيــاري قــدره (.)0.76
كمــا بينــت النتائــج بالجــدول أن الكمبيوت ــر املحمــول قــد حــاز علــى درجــة هــام إلــى حــد مــا فــي اختيــار املســتهلك لــه بحســب
اللــون ،بينمــا بقيــة املنتجــات الت ــي تشــمل الثالجــات ،وعلــب العصائــر ،وعبــوة املــاء ،وعلبــة املناديــل ،ومعجــون األســنان ،فقــد
أشــارت النتائــج بالجــدول إلــى أن اختيــار املســتهلك لهــا ً
وفقــا للــون ،فقــد جــاء بدرجــة متوســطة أي غالبيــة أفـراد ّ
العينــة تميــل
ِ
اســتجاباتهم نحــو الحيــاد ،حيــث ت ـراوحت املتوســطات الحســابية الســتجاباتهم مــا بي ــن ( -3.38إلــى  .)2.72كمــا كشــفت النتائــج
أن املنتــج الوحيــد الــذي يعتب ــر اختيــار املســتهلك لــه حســب اللــون غي ــر مهــم إلــى حــد مــا هــو علبــة القشــدة ،حيــث بلغــت قيمــة
املتوســط الحساب ــي الســتجابات أفـراد ّ
العينــة ( )2.47وبانح ـراف معيــاري (.)1.19
ِ
واعتمــد الباحثــان علــى تقســيم الســلع إلــى ســلع معمــرة وســلع غي ــر معمــرة (فانيــة) مثلمــا ذكــر محبــوب ( )2008أنــه يمكــن
تقســم املنتجــات بعــدة طــرق تختلــف عــن األخ ــرى مــن وجهــة نظــر تختلــف عــن الطريقــة األخ ــرى ،فالطريقــة الت ــي اعتمــدت
فــي الدراســة هــي تقســيم الســلع علــى عــدد م ـرات اســتخدام الســلعة إلشــباع حاجــة َّ
معينــة إلــى نوعي ــن :الســلع غي ــر املعمــرة أو
الفانيــة ،وهــي الســلع الت ــي تفقــد قدرتهــا علــى إشــباع الرغبــة أو الحاجــة بمج ــرد اســتهالكها مــرة واحــدة مثــل جميــع أنــواع األغذيــة
واملشــروبات .أمــا النــوع الثانــي ،وهــو الســلع املعمــرة ،والت ــي تحقــق سلســلة متتابعــة مــن اإلشــباع لحاجــة أو رغبــة َّ
معينــة إال أنهــا
ً
تدريجيــا وبمــرور الزمــن مثــل الســيارات ،واملالبــس ،واملفروشــات.
تفقــد هــذه القــدرة

نتائج الدراسة
فــي ضــوء تحليــل بيانــات الدراســة وتفسي ــرها فــي الفصــل الســابق ،فقــد توصــل الباحثــان إلــى عــدة نتائــج لعــل مــن أهمهــا
مــا يلــي:
 1بينــت الدراســة أن لــون املظهــر الخارج ــي للمنتــج يعتب ــر املثي ــر الرئيــس الســتجابة املســتهلك الســعودي نحــو املنتــج،حيــث يتبي ــن أن غالبيــة أف ـراد ّ
العينــة يعتقــدون أن لــون املظهــر الخارج ــي يثي ــر اســتجابتهم للمنتــج بنســبة عاليــة
ِ
بلغت  .%60.5وهذا يؤكد الدراسة السابقة التـي قدمها ( )Babolhavaeji et al., 2015والتـي أكدت على أن اللون
يثي ــر اهتمــام املســتهلك باملنتــج وي ــزيد مــن رغبتــه فــي الشـراء.
 2أظهرت الدراســة أن هناك أربعة ألوان رئيســة تعتب ــر مفضلة لدى املســتهلك الســعودي ،حيث جاء في املرتبة األولىاللــون األبيــض بنســبة تفضيــل بلغــت  ،%21.4ويليــه فــي املرتبــة الثانيــة اللــون األزرق بنســبة تفضيــل  ،%20.6وفــي
املرتبــة الثالثــة جــاء اللــون األســود بنســبة  ،%15.8فــي حي ــن فــي املرتبــة الرابعــة جــاء اللــون األخضــر بنســبة ،%14.1
حيــث تشــكل األلــوان الثــاث هــذه نســبة تفضيــل بلغــت ً %69.0
تقريبــا مــن بي ــن األلــوان .وهــذا يتناســب مــع يذكــره
دراز الحميــد ( ،)2014فــي كتابــه علــم النفــس اللونــي.
ً
 3كشــفت الدراســة كمــا ظهــر فــي جــدول رقــم ( )7أن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ()0.01فــي تفضيــل أف ـراد ّ
عينــة الدارســة للــون فــي املنتــج ،حيــث يتض ــح أن الفــروق تعــود لصالــح أف ـراد ّ
العينــة مــن اإلنــاث
ِ
ِ
ً
املشــاركات فــي الدراســة .وبالتالــي نســتنتج مــن ذلــك أن اإلنــاث هــن أكث ــر تفضيــا للــون عنــد مقارنتهــن بمجموعــة
الذكــور كمــا أشــارت إلــى ذلــك عــدد مــن الدراســات الســابقة منهــا ( )Khouw, 2002و (.)Birren, 1952
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4بينــت الدراســة كمــا ظهــر فــي جــدول رقــم ( )9أنــه ال يوجــد هنــاك اختــاف فــي أهميــة اللــون للمســتهلك باختــاف
الجنــس للمســتهلك ،مــا عــدا الفقــرة الثالثــة مــن عناصــر أهميــة اللــون واملتعلقــة بأنــه عندمــا تشت ــري مــن أحــد املواقــع
اإللكت ــرونية ً
منتجــا مــا بلــون معي ــن ،وعنــد تســلم للطلبيــة وجــد أن اللــون قريــب مــن اللــون املطلــوب فــإن املســتهلك
ً
يقــوم بإرجــاع البضاعــة ،حيــث كشــفت أن هنــاك اختالفــا فــي أهميــة ذلــك بالنســبة للمســتهلك ،حيــث يتض ــح أن
الفــروق تعــود لصالــح الذكــور.
5أظهــرت الدراســة أنــه ال يوجــد اختــاف فــي أهميــة اللــون للمســتهلك باختــاف العمــر ،والجنــس ،واملؤهــل العلمــي
والدخل الشهري للمستهلك في عينة الدراسة .وبالتالي نستنتج من ذلك أن الخصائص الديموغرافية ال تؤث ــر على
خياراتــه حــول أهميــة اللــون بالنســبة لــه ،ممــا يعنــي مــدى أهميــة اللــون لــكل شـرائح املستهلكي ــن باختــاف أعمارهــم،
وجنســياتهم ،ومؤهالتهــم العلميــة ،ومســتوى الدخــل الشــهري لهــم.
6تأكيــدا ملــا ذكــر فــي دراســة للكاتــب ( )Bloch et al., 2003فقــد كشــف الباحثــات فــي هــذا الدراســة أن لــون املنتــج يثي ــر
اســتجابة املســتهلك الســعودي نحــو الجماليــات البصريــة بدرجــة كبي ــرة ،كمــا بينــت الدراســة أن مــن أب ــرز مــا يعــزز
ً
مــدى إثــارة لــون املنتــج الســتجابة املســتهلك نحــو الجماليــات البصريــة تمثلــت أول فــي أن مظهــر املنتــج العــام يجــذب
املســتهلك ويلفــت انتباهــه ،ثــم إن لتصميــم املنتــج أث ــر بدرجــة كبي ــرة فــي زيــادة إقبــال املســتهلك نحــو ش ـراء املنتــج،
إضافــة باإلضافــة إلــى أن روعــة اللــون تشــعر املســتهلك بالرغبــة القويــة فــي الشـراء.
7بينــت الدراســة أن مــن أهــم املنتجــات الت ــي يتــم اختيــار املســتهلك لهــا ً
تبعــا للــون هــي املالبــس ،فقــد حــازت علــى درجــة
مهمــة للغايــة مــن حيــث األهميــة (عبــد الحميــد والخطيــب .)19 :1426 ،كمــا جــاء فــي املرتبــة الثانيــة وبدرجــة مهمــة
للغايــة األحذيــة ،بينمــا جــاء فــي املرتبــة الثالثــة وبدرجــة مهمــة للغايــة الســيارات ،فاملالحــظ مــن النتيجــة أن املســتهلك
يهتــم بلــون املنتــج حســب نوعــه ،فــإذا كان املنتــج مــن الســلع املعمــرة كان االهتمــام باختيــار اللــون أكث ــر ،أمــا إذا كان
املنتــج مــن الســلع غي ــر املعمــرة فــإن أهميــة اختيــار اللــون تعتب ــر أقــل.

توصيات الدراسة
-

-

ّ
1علــى
املسوقي ــن االســتثمار فــي اللــون للمظهــر الخارج ــي مــن أجــل تحســین فرصــة تنفيــذ عمليــة الش ـراء كونهــا مــن
ِ
العوامــل األكث ــر تأثي ـرا علــى اســتجابة املســتهلكين.
َّ
ّ
املسوقيـن االستفادة من تفضيالت األلوان واستغاللها بشكل جيد في التسويق لالختالف في اتجاهات املستهلكين.
2على ِ
3علــى ّ
املسوقي ــن مراعــاة اختيــار األلــوان للمنتجــات ملــا لهــا مــن أهميــة فــي القــدرة اإلنتاجيــة للمنتــج ملــا يقــوم بــه اللــون
ِ
مــن دور بــارز فــي عمليــة ت ــرويج املنتجــات وتســويقها.
ّ
4علــى
املسوقي ــن االهتمــام بشــكل أكب ــر علــى االســتجابة للجماليــات البصريــة للمنتجــات ،خاصــة اللــون حيــث إنهــا
ِ
تؤث ــر بصــورة مباشــرة أو غي ــر مباشــرة فــي لفــت انتبــاه املســتهلك.
5ضــرورة اهتمــام الشــركات املنتجــة فــي عمليــة التخطيــط ضمــن است ـراتيجيات مدروســة بعنايــة فــي اختيــار لــون املنتــج
بمــا يتناســب مــع نوعــه ،حيــث إن هنــاك عالقــة فــي اختيــار املســتهلك لنــوع املنتــج وبي ــن أهميــة لونــه بالنســبة للمســتهلك.
6ليســت هنــاك قواعــد واض ــحة وأســس ثابتــة فــي عمليــة اختيــار اللــون املناســب فــي املنتجــات أو العالمــة التجاريــة أو
األنشــطة الت ــرويجية؛ إذ يعــود ذلــك لطبيعــة الشــركة وأهدافهــا ومــا هــي الصــورة الت ــي ت ــريد أن يفهمهــا املســتهلكون عنهــا.

الدراسات املقتـرحة

َّ
 1إج ـراء دراســة عــن البعــد الثقافــي وأث ــر ذلــك علــى إدراك املســتهلك لأللــوان ومــا تطبيقــات ذلــك فــي التســويق ملعرفــةأوجــه االختــاف والتشــابه بي ــن الثقافــات املختلفــة.
 2التـركي ــز علــى تطبيــق دراســة عــن عالقــة اختيــار األلــوان فــي األنشــطة الت ــرويجية بق ـرار الش ـراء ،وذلــك ملعرفــةاالختالفــات فــي اتجاهــات املســتهلكين.
 3تشجيع الباحثيـن على عمل دراسة عن أثـر معاني األلوان في العالمات التجارية.89
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ABSTRACT
This study aims to identify consumer trends toward some colors. It identifies the most influential factor in consumer response to aesthetics and how they are important to marketing activities. This research
identifies the color preferences as well as the importance of color for respondents to search for different
demographic characteristics. This helps to explore the impact of the visual aesthetics of colored product on
consumers. In addition, it identifies the relationship between color and visual aesthetics of goods and their
effect on consumer response. The research literature related to colors and its influences in aesthetics have
been reviewed in this research. The study has adopted the descriptive analytical research as being appropriate to the nature and objectives of the study. Random sample data of 625 surveys have been gathered
from the community of Saudi Arabia, where the study was applied, using the online questionnaire as a tool
to collect the required data, and analyzed by SPSS statistical program.
The study found that the color appearance of the product is considered as the main factor of consumers responses to products. There are statistically significant differences in the respondents’ preference of
products colors. However, there is no significant difference between the importance of color to consumers
according to gender. The study concluded that the color of the product raises consumer response towards
visual aesthetics. So, this research recommends that marketers have to invest for exterior appearance of
the product in order to increase the possibility of the product being selected in the consumer purchasing
process due to its influential factors on consumer response.

Keywords: Colors, Visual Aesthetics, Consumer Response, Demographic Variables, Saudi Market.
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