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                          وشكرا فرد جزائري غيور عن وطنه وبيئتهكل   النافع العلم عن باحث كل اجلامعية كافة األسرة  كل األصدقاء واألحباب الذين يسعهم القلب وال تسعهم هذه الصفحة  ملثابرةاو  الصرب اإلرادة، أعماقي يف غرس األستاذ املشرف الذي  خمالفية ملول، عائلة أفراد كل ولو بكلمة طيبة بعيد من أو قريب من العمل هذا إمتام على عانينأشجعين و  من كل  كل أفراد عائليت من وهيبة إىل إسحاق صل هلذا املستوىعمره السنني أل أفىن منالغايل الذي و أيب الكرمي  درب حيايت أمي العزيزة اليت أنارت بنور حبها املتدفق وحناا الفياض  اجلزائر الغايل بلدي :إىل املتواضع جهدي مثرة أهدي  اإلهداء
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ــــــذي أعــــــانين علــــــى   وعرفان شكر ــــــه توكلــــــت، ال ــــــذي بامســــــه بــــــدأت وعلي هلــــــذه  إــــــائيوبعــــــد ، الرســــــالةهــــــذه  إمتــــــاماحلمــــــد هللا ال ــــاء يــــدعوين إفــــ الرســــالة ــــل الشــــكر والتقــــدير إىلألتن واجــــب الوف ــــن يعقــــوباألســــتاذ الــــدكتور  قــــدم جبزي ــــى الطــــاهر ب ــــه اإلشــــراف عل ــــذي أرى فيــــه صــــورة جمســــمة للخــــري والفضــــل ومثــــاال هــــذه الــــذي تفضــــل بقبول ــــا  الرســــالة وال طيب توجــه إلــيهم بأصــدق أ الــذين املناقشــة جلنــة أعضــاء األســاتذة كافــة إىل بشــكري أتقــدم كمــا،البحث فــرتة أثنــاء ا إضــافيادعمــ يل تقــدم الــيت مخالفيــةعبلــة عمــيت األســتاذة  كما أوجــه شــكري إىل،لتقــديروا االحـرتام فــائق مـين مفلهـ العمـل، هـذا إجنــاز يف الفعــال األثـر هلـا كـان الـيت القيمــة العلميـة متوجيهـا خـالل مـن معــي اهو بـذل يتالـ دو جلهـوا الكرميــة مبرعـايته ينو غمـر  نلـذياواملعرفة،و  العلــم سـبيل يل أنـاروا الــذين ميــع األســاتذةجل الــدعاء وخــالص والعرفــان الشــكر جبزيــل أتقــدم ،كماالرســالة يف صــورا النهائيــةوالـــــذي غمـــــرين بفـــــائض علمـــــه وتوجيهاتـــــه القيمـــــة الـــــيت كـــــان هلـــــا األثـــــر الطيـــــب يف إخـــــراج هـــــذه ،للبـــــذل والعطـــــاء  ،كمــا ال أنــس  والعملي العلمــي مســاري يف حتمــا تفيــدين ســوف الــيت واالنتقــادات التوجيهــات كــل علــى الشـكر جزيـل مـين فلهـم البحـث، هلــذا مناقشـتهم شـرف سـأنالوالـذين ،املشـاعر وأنبلهـا علـى صــربهم علينا إطـــــار ومســـــؤول مصـــــلحة  ســـــامي محمـــــديأخـــــص بالـــــذكر الســـــيد و  ،إطـــــارات مؤسســـــة كونـــــدورو  عمـــــال  مجيـــــع                       الباحث    .اخري  كل اهللا جزاهم ، ذكرهم من أمتكن ومل واملساعدة العون يــد يل مــدوا الــذين لكــل رالشــك جبزيــل أتقــدم اوأخري ،ملركــب املكيفــات اهلوائيــة وآالت الغســيل اإلمــداد



V  دف هذه الدراسة إىل معرفة مدى تأثري عناصر املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  ملؤسسة       :ملخص االهتمام البيئي بني املستهلكني اجلزائريني بناءا على خصائصهم الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور ومستوى كوندور على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي اجلزائري، زيادة على معرفة االختالف يف السلوك الشرائي لألجهزة استبيان  موجه  600قمنا بتصميم استبيان جلمع البيانات،فتم توزيع فرضياا  واختبارالشخصية،ولتحقيق أغراض الدراسة  ثالجات،آالت : (يف بصفة خاصة ملن قام بشراء إحدى األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور املتمثلة استبيان،ومت استخدام  382، وقد بلغ عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل 2013ابتداءا من سنة ) الغسيل،مكيفات هوائية الكهرومنزلية أفراد عينة الدراسة مبستوى عايل من االهتمام البيئي ومبستوى مقبول من اإلدراك ألمهية األجهزة يتمتع  -  .(Ginsberg&Bloom)حسب مصفوفة  تسويقية شديدة االخضرارال تقوم مؤسسة كوندور بتبىن إسرتاتيجية  -  :التالية النتائج إىل الدراسة توصلت وقد، SPSSاألساليب اإلحصائية املالئمة من خالل برنامج  على عبارات  كال من  الدراسة عينةيف إجابات أفراد  )α=0.05( معنويةتوجد  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -  .الصديقة للبيئة على عبارات كال  عينة الدراسةيف إجابات أفراد  )α=0.05( معنويةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -  .حمور االهتمام البيئيملؤسسة كوندور و الصديقة للبيئة  لألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة  املزيج التسويقيحمور  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة و   األجهزةمن حمور اإلدراك ألمهية   إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات كال من يف  )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -   .كوندور ملؤسسة للبيئة حمور االهتمام البيئي تعزى جلميع املتغريات و  كوندور ملؤسسةالصديقة للبيئة  لألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي ماعدا ) منط السكن الوظيفة، اإلقامة، االجتماعية، مكان احلالة العمر،املستوى التعليمي،الدخل الشهري،(الشخصية  ملستوى االهتمام البيئي ألفراد عينة الدراسة  )α=0.05(إحصائية  عند مستوى معنوية  داللة ذات تأثريية توجد عالقة -   .اجلنس متغري ألمهية عينة الدراسة  ستوى إدراك أفرادمل )α=0.05(إحصائية  عند مستوى معنوية  داللة ذات تأثريية توجد عالقة -  .على سلوكهم الشرائي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور الكهرومنزلية الصديقة للبيئة، السلوك الشرائي للمستهلك النهائي  املزيج التسويقي لألجهزة: الكلمات المفتاحية -  .التأثري على السلوك الشرائي األخضر لألجهزة الكهرومنزلية من جهة، وترشيد االستهالك ومحاية البيئة من جهة أخرىمؤسسة كوندور واملستهلكني والسلطات احلكومية قصد  الزيادة يف  أن تفيدا وقد خلصت الدراسة بتوصيات من شا      .الدراسة عينةالكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور على السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد مل عناصر املزيج التسويقي لألجهزة  )α=0.05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة -  .لعالمة كوندور كهم الشرائي هلاعلى سلو  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة      .مؤسسة كوندور، الكهرومنزلية الصديقة للبيئةاإلدراك ألمهية األجهزة  ،االهتمام البيئي ،اجلزائري



VI  Abstract:     This study aims to find out the impact of the marketing mix elements of the eco-friendly home appliances of the Condor Company on the purchasing behavior of the Algerian final consumer. Additionally, it aims to know the difference in the purchasing behavior of these appliances and the level of environmental concern among the Algerian consumers based on their personal characteristics. In order to achieve the objectives of the study and test its hypotheses, we designed a questionnaire to collect data; a total of 600 questionnaires were distributed, especially to those who purchased an eco-friendly home appliance of the condor company (refrigerators, washing machines, air conditioners) starting from 2013. A total of 382 questionnaires were valid for analysis, and the appropriate statistical methods were used through the SPSS program.     The study reached the following results: - The condor company does not adopt an extreme Green marketing strategy related to its home appliances according to a matrix (Ginsberg & Bloom). -The study sample members enjoy a high level of environmental concern and an acceptable level of perception of the importance of eco-friendly home appliances. - There were statistically significant differences at a significant level(α = 0.05) in the responses of the study sample members on the terms of the cognitive axis of purchasing behavior of the eco-friendly home appliances and the axis of environmental concern. -There were no statistically significant differences at a significant level(α = 0.05) in the responses of the study sample members on the terms of the cognitive axis for perception of the importance of eco-friendly home appliances and the axis of the marketing mix of           the eco-friendly home appliances. - There were statistically significant differences at a significant level (α = 0.05) in the responses of the study sample members on the terms of the cognitive axis of purchasing behavior of the eco-friendly home appliances from the condor company and the axis of environmental concern due to all personal variables (age, education level, monthly income, Civil status, Place of residence, occupation, Housing style) except sex variable. - There is a significant statistical relationship at a significant level (α = 0.05) for the level of environmental concern of the study sample members on their purchasing behavior of           the eco-friendly home appliances from the condor company. - There is a statistical relationship at a significant level (α = 0.05) for the level of perception of the members of the study sample of the importance of the eco-friendly home appliances on their purchasing behavior for the condor brand. - There is a statistical significance relationship at a significant level (α = 0.05) for the total elements of the marketing mix of the eco-friendly home appliances from the condor company on the behavior of the study members.     The study concluded with recommendations that would benefit the condor company, consumers and government authorities in order to increase the impact on the green purchasing behavior of home appliances on the one hand, and rationalization of consumption and protection of the environment on the other hand. -Keywords:The marketing mix of eco-friendly home appliances, The purchasing behavior of the Algerian final consumer, The environmental concern, The perception of the importance of eco-friendly home appliances, Condor Company.           
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IX  230 مفهوم الرتويج األخضر: األول مطلبال  230  النهائي للمستهلك األخضر الشرائي السلوك على وأثره األخضر املنتج ترويج:الخامس المبحث  229  النهائي للمستهلك الشرائي السلوك على األخضر املنتج توزيع تأثري:السادس المطلب  228  اخلضراء املنتجات توزيع اسرتاتيجيات: الخامس المطلب  223  التوزيع العكسي:المطلب الرابع  221  األخضر املادي التوزيع: الثالث المطلب  220  اخلضراء املنتجات توزيع على املؤثرة العوامل:الثاني المطلب  217 األخضر التوزيع مفهوم: األول المطلب  217  النهائي للمستهلك األخضر الشرائي السلوك على وأثره األخضر املنتج توزيع:الرابع المبحث  215  النهائي للمستهلك الشرائي السلوك على األخضر املنتج سعر تأثري:السادس المطلب  213  اخلضراء املنتجات تسعري اسرتاتيجيات:الخامس المطلب  213  اخلضراء املنتجات تسعري وعقبات مزايا:الرابع المطلب  211   اخلضراء املنتجات تسعري قرارات على املؤثرة العوامل:الثالث المطلب  209  اخلضراء املنتجات تسعري وطرق أهداف:الثاني المطلب  207  األخضر التسعري مفهوم:األول المطلب  207  النهائي للمستهلك األخضر الشرائي السلوك على وأثره األخضر املنتج سعر:الثالث المبحث  197  النهائي للمستهلك الشرائي السلوك على األخضر املنتج تأثري:الرابع المطلب  189  اسرتاتيجيات ختضري املنتجات :المطلب الثالث  187  حياته دورةو  جديد أخضر منتج خلق مراحل :الثاني المطلب  183  املنتج األخضرماهية :المطلب األول  183 النهائي للمستهلك األخضر الشرائي السلوك على وأثره األخضر املنتج: الثاني المبحث  180  األخضر التسويقي املزيج على املؤثرة العناصر: الثالث المطلب  179  األخضر التسويقي واملزيج التقليدي التسويقي املزيج بني اجلوهرية االختالفات: الثاني المطلب  175  للمنظمة التقليدي التسويقي املزيج: األول المطلب  175  للمنظمة األخضر التسويقي املزيج: األول المبحث  174  متهيد  173  النهائي للمستهلك األخضر الشرائي السلوك على وأثرها اخلضراء التسويقية العوامل :الفصل الثالث  172  خالصة الفصل  169  الشراء بعد ما تقييممرحلة :المطلب الخامس  168  مرحلة اختاذ قرار الشراء:المطلب الرابع  



X  300  حالة األجهزة الكهرومنزلية الكبرية:إسرتاتيجية التسويق األخضر ملؤسسة كوندورتصميم  :الثاني المطلب  295 الكبرية الكهرومنزلية األجهزة حالة:كوندور ملؤسسة للبيئة الصديقة اخليارات: األول المطلب  295  الكبرية الكهرومنزلية األجهزة حالة:كوندور ملؤسسة للبيئة الصديقة التسويقية  املمارسات :الرابع المبحث  292  مؤسسة كوندور يف ظل رهانات البعد البيئي للتنمية املستدامة :الثالث المطلب  285  مؤسسة كوندور يف ظل رهانات البعد االجتماعي للتنمية املستدامة :الثاني المطلب  281  للتنمية املستدامةمؤسسة كوندور يف ظل رهانات البعد االقتصادي  :األول المطلب  280  مؤسسة كوندور يف ظل رهانات أبعاد التنمية املستدامة :الثالث المبحث  279  تطور عدد العمال ملؤسسة كوندور :المطلب الثالث  273  اهليكل التنظيمي ملؤسسة كوندور :الثاني المطلب  270  التعريف مبؤسسة كوندور :المطلب األول  270 تقدمي مؤسسة كوندور: الثاني المبحث  268  يف سوق األجهزة الكهرومنزلية واإللكرتونية باجلزائر نشطةاملؤسسات ال: الثاني المطلب  267  صناعة الكهرومنزلية واإللكرتونية يف اجلزائرالتطور : األول المطلب  267  الكهرومنزلية واإللكرتونية يف اجلزائر الصناعةواقع : األول المبحث  266  متهيد  265  كوندور ملؤسسة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة حالة دراسة :املزيج التسويقي األخضر على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي تأثري :الفصل الرابع  264  خالصة الفصل  261   اخلضراء وأثرها على السلوك الشرائي األخضر للعميلخلدمة ا:سسادال المطلب  260  األخضر املوسع اخلدمي التسويقي املزيج:الخامس المطلب  258  اخلضراء اخلدمة اسرتاتيجيات:المطلب الرابع  256  خضراء خدمات عن أمثلة :الثالث المطلب  255  اخلدمات ختضري:المطلب الثاني  254  تعريف اخلدمة اخلضراء:المطلب األول  254  عميللل األخضر الشرائي السلوك على وأثره األخضر اخلدمي التسويقي املزيج: السادس المبحث  246  النهائي للمستهلك الشرائي السلوك على األخضر املنتج ترويج تأثري:سادسال المطلب  236  األخضر الرتوجيي املزيج عناصر:خامسال المطلب  235  اسرتاتيجيات الرتويج األخضر:المطلب الرابع  234 هتواجه اليت التحدياتو  الفعال األخضر الرتويج خصائص: الثالث المطلب  232 األخضر الرتويج وأهداف أسس :الثاني المطلب  



XI  508  املالحق  483  قائمة املراجع  476  خامتة  475  خالصة الفصل  430  اختبار الفرضيات :المطلب الثاني  371  الدراسة نتائج حتليل :المطلب األول  371  الفرضيات واختبار الدراسة نتائج حتليل: السادس المبحث  342 التطبيقية الدراسة يف املتبعة واإلجراءات الطريقة :الثاني المطلب  321 الدراسات السابقة: األول مطلبال  321  التطبيقية الدراسة يف املتبعة واإلجراءات الطريقةالسابقة، الدراسات :الخامس المبحث                                                        



XII  مقاربات تطبيق التسويق األخضر حسب كال من  3  27  الفروقات املوجودة بني التسويق التقليدي والتسويق األخضر  2  12  األعمالأوجه املقارنة بني مراحل تطور الفكر التسويقي يف منظمات    1  الصفحــــــة  عنــوان الجــــــدول  الجدولرقم   :قائمـــــة الجـــــداول )Boisvert Bernard& (  40  4  مثال على مصفوفة حتليل SWOT حتليل  5  67  التسويق األخضراملرتبط بSWOT شركةواإلسرتاتيجية اخلضراء للتسويق ل   IKEA  68  6  حتليل  7  77  اخلضراء التسويقية استخدام متغريات املزيج التسويقي املوسع الختيار االسرتاتيجيات SWOT  لشركة The Body Shop   83  8  حسب اخلدمات ختضري مصفوفة  17  232  الفرق بني الرتويج التقليدي والرتويج األخضر  16  225  لكل من املنتجات واألغلفة العكسي لتوزيعاألنشطة املشرتكة ل  15  187  الفروق يف حتسني األداء البيئي للمنتج األخضر مقارنة باملنتج التقليدي  14  179  للمنظمةالفرق بني املزيج التسويقي التقليدي واملزيج التسويقي األخضر   13  163  الفروقات يف األسئلة بني املستهلك العادي واملستهلك األخضر خالل مراحل الشراء  12  139  مصفوفة التسويق األخضر  11  124  الباحثني بعض من حسب رأي للمستهلك النهائياملؤثرة على السلوك الشرائي األخضر  عناصرال  10  103  األخضر للمنظمةالشراء مبادئ   9  93  أهم الفروقات املوجودة بني املستهلك النهائي واملستهلك الصناعي Servmark  255  18  للسنوات األخرية تطور عدد العمال مبؤسسة  كوندور  20  269  اإللكرتونية والكهرومنزلية باجلزائر األجهزةيف السوق  الفاعلة احمللية أهم املؤسسات  19  259  البيئية االستدامة اتيإلمكان وفقا اخلضراء ةاخلدم اسرتاتيجيات )314  املقارنة بني مكيف هوائي عادي و مكيف هوائي صديق للبيئة ملؤسسة كوندور 27  313  املقارنة بني ثالجة عادية وثالجة صديقة للبيئة ملؤسسة كوندور 26  304  الكبرية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورتشكيلة األجهزة الكهرومنزلية  25  287  )2017 - 2012( للسنوات األخرية مبؤسسة كوندور عدد األفراد املستفيدين من التكوين 24  285  )2017 -  2011( للسنوات األخرية احلصة السوقية ملؤسسة كوندور 23  285  )2017 - 2011( للسنوات األخرية ؤسسة كوندورملتطور رقم أعمال   22  283  تشكيلة منتجات مؤسسة  كوندور  21  279  )2017 - 2011  



XIII  28 الصديقة األجهزة الكهرومنزلية  باحلاجة اىل أفراد عينة الدراسة شعورجزء مصفوفة ارتباطات عبارات  40  353  منط السكن حسب متغري الدراسةتوزيع أفراد عينة  39  352  الوظيفة حسب متغري الدراسةتوزيع أفراد عينة  38  351  اإلقامة مكان حسب متغري الدراسةتوزيع أفراد عينة  37  351  االجتماعية احلالة حسب متغري الدراسةتوزيع أفراد عينة  36  350  مستوى الدخل الشهري حسب متغري الدراسةتوزيع أفراد عينة  35  349  املستوى التعليمي حسب متغريدراسة توزيع أفراد عينة ال 34  348  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري العمر 33  348  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس 32  345  أنواع االرتباط واجتاه العالقة بني املتغريات 31  344  ميزان تقديري  لتقييم مستوى املمارسة 30  344  معيار مقياس التحليل 29  315  املقارنة بني غسالة عادية و غسالة صديقة للبيئة ملؤسسة كوندور باألجهزة  علومات املتعلقةامل عن أفراد عينة الدراسةحبث  جزء مصفوفة ارتباطات عبارات  41  355  جزءلل مع الدرجة الكلية ملؤسسة كوندور للبيئة الصديقة األجهزة الكهرومنزلية  قرار شراءل أفراد عينة الدراسة اختاذجزء مصفوفة ارتباطات عبارات  43  357  جزءلل مع الدرجة الكلية املتاحة البدائلملؤسسة كوندور عن   الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسة  فضيلتجزء مصفوفة ارتباطات عبارات  42  356  جزءلل مع الدرجة الكلية ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةالكهرومنزلية  االستخدام وكيفية  تقييم(ما بعد الشراء أفراد عينة الدراسة تقييمجزء مصفوفة ارتباطات عبارات  44  358  جزءلل مع الدرجة الكلية ملؤسسة كوندور للبيئة ألمهية األجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسة مستوى إدراكمصفوفة ارتباطات عبارات حمور  47  361  له مع الدرجة الكلية فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي ألمصفوفة ارتباطات عبارات حمور  46  360  لهوالدرجة الكلية  احملور الثاين لإلستبيان أجزاءمعامل االرتباط بني  45  359  جزءلل مع الدرجة الكلية ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  )التخلص مع الدرجة  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندورجزء خصائص مصفوفة ارتباطات عبارات  48  362   له مع الدرجة الكلية الصديقة للبيئة مع الدرجة  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندورجزء تسعري مصفوفة ارتباطات عبارات  49  363  جزءلل الكلية   365  جزءلل الكلية



XIV  50  مع الدرجة  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندورجزء توزيع مصفوفة ارتباطات عبارات مع الدرجة  الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندوراألجهزة جزء ترويج مصفوفة ارتباطات عبارات  51  366  جزءالكلية لل لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  أفراد عينة الدراسةمراحل شراء حملور  معامل ألفا كرونباخ 53  368  لهوالدرجة الكلية  احملور اخلامس لإلستبيان أجزاءمعامل االرتباط بني  52  367  جزءلل الكلية ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  أفراد عينة الدراسةمستوى إدراك حملور  معامل ألفا كرونباخ 55  370  فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي ألحملور  معامل ألفا كرونباخ 54  369  كوندور ملؤسسة لألجهزة الكهرومنزلية   فراد عينة الدراسةألحمور السلوك الشرائي  من األول السؤال عن اإلجابة 58  371  االستبيان ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل قيمة 57  370  ملؤسسة كوندورالصديقة للبيئة   الكهرومنزلية لألجهزةاملزيج التسويقي حملور  معامل ألفا كرونباخ 56  370  للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية   فراد عينة الدراسةألحمور السلوك الشرائي  من الثاين السؤال عن اإلجابة 59  372  كوندور ملؤسسةالصديقة للبيئة  لألجهزة الكهرومنزلية   فراد عينة الدراسةألحمور السلوك الشرائي  من الثالث السؤال عن اإلجابة 60  372  كوندور ملؤسسةالصديقة للبيئة  األجهزة  باحلاجة اىلأفراد عينة الدراسة  شعور لعباراتاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  61  373  كوندور ملؤسسةالصديقة للبيئة  لألجهزة الكهرومنزلية أفراد عينة الدراسة  تفضيل لعبارات املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  63  376  ملؤسسة كوندورصديقة للبيئة باألجهزة الكهرومنزلية ال املتعلقة علومات امل عنأفراد عينة الدراسة   حبثلعبارات املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  62  374  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور األجهزة  شراءقرار لأفراد عينة الدراسة  اختاذلعبارات املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  64  378  املتاحة البدائلالصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور عن   لألجهزة أفراد عينة الدراسة مراحل شراء أجزاء حمور لعبارات املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  66  383  لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراء أفراد عينة الدراسة تقييم لعباراتاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  65  381  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور   387  فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي أل لعباراتاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  67  386  كوندور ملؤسسةالكهرومنزلية الصديقة للبيئة  



XV  68  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة   خصائصلعبارات املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  69  389  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ألمهية األجهزةأفراد عينة الدراسة مستوى إدراك  لعباراتاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة   تسعريلعبارات املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  70  392  كوندور األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة   توزيعلعبارات املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  71  394  كوندور األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة   ترويجلعبارات املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  72  397  كوندور لألجهزة الكهرومنزلية املزيج التسويقي أجزاء حمور لعبارات املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  73  399  كوندور األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة   باحلاجة إىل أفراد العينة ورعلش T-Test ختبارانتائج  74  402  كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئة صديقة باألجهزة الكهرومنزلية ال علومات املتعلقةامل عن أفراد العينة  لبحث T-Test ختبارانتائج  75  403  كوندور لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور  أفراد العينة تفضيل ل  T-Test ختبارانتائج  76  405  ملؤسسة كوندورللبيئة  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة   قرار شراء أفراد العينة الختاذ  T-Test ختبارانتائج  77  408  املتاحة البدائلعن   لألجهزة  )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراء أفراد العينة لتقييم T-Test ختبارانتائج  78  411  كوندور   434  كوندور ملؤسسة لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة للمزيج التسويقي T-Test ختبارانتائج  86  431  كوندور ملؤسسةلألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  أفراد العينةمراحل شراء جلميع   T-Test ختبارانتائج  85  427  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور لرتويج T-Test ختبارانتائج  84  425  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور لتوزيع T-Test ختبارانتائج  83  423  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور لتسعري T-Test ختبارانتائج  82  420  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور خلصائص T-Test ختبارانتائج  81  418  ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ستوى إدراك أفراد العينةمل  T-Test ختبارانتائج  80  416  ستوى االهتمام البيئي ألفراد العينةمل T-Test ختبارانتائج  79  413  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور



XVI  87 نتائج اختبار T-Test  إجابات  أفراد العينة  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو حتليل التباين األحادي نتائج  88  435  كوندور ملؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال على عبارات حمور السلوك الشرائي) الذكور واإلناث( صديقة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائيحملور   Scheffe معاملبإستخدام املقارنات البعدية  89  436  تبعا ملتغري العمر كوندور ملؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال العينة  على عبارات حمور السلوك الشرائي إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو حتليل التباين األحادي نتائج  90  437  حسب عمر  أفراد العينة كوندور ملؤسسة للبيئة  صديقة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائيحملور   Scheffe معاملبإستخدام املقارنات البعدية  91  438  تبعا ملتغري املستوى التعليمي كوندور ملؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال العينة  على عبارات حمور السلوك الشرائي إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو حتليل التباين األحادي نتائج  92  439  حسب املستوى التعليمي ألفراد العينة كوندور ملؤسسة للبيئة  صديقة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائيحملور   Scheffe معاملبإستخدام املقارنات البعدية  93  439  تبعا ملتغري الدخل الشهري كوندور ملؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال العينة  على عبارات حمور السلوك الشرائي إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو حتليل التباين األحادي نتائج  94  440  حسب الدخل الشهري  ألفراد العينة كوندور ملؤسسة للبيئة  صديقة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائيحملور   Scheffe معاملبإستخدام املقارنات البعدية  95  442  تبعا ملتغري احلالة االجتماعية كوندور ملؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال العينة  على عبارات حمور السلوك الشرائي إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو حتليل التباين األحادي نتائج  96  443  ألفراد العينة حسب احلالة االجتماعية كوندور ملؤسسة للبيئة  صديقة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائيحملور   Scheffe معاملبإستخدام املقارنات البعدية  97  443  تبعا ملتغري مكان اإلقامة كوندور ملؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال العينة  على عبارات حمور السلوك الشرائي إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو حتليل التباين األحادي نتائج  98  444  حسب مكان اإلقامة ألفراد العينة كوندور ملؤسسة للبيئة    445  تبعا ملتغري الوظيفة كوندور ملؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال العينة  على عبارات حمور السلوك الشرائي



XVII  99  معاملبإستخدام املقارنات البعدية Scheffe   صديقة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائيحملور إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو حتليل التباين األحادي نتائج  100  446  حسب وظيفة أفراد العينة كوندور ملؤسسة للبيئة  صديقة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائيحملور   Scheffe معاملبإستخدام املقارنات البعدية  101  447  تبعا ملتغري منط السكن كوندور ملؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال العينة  على عبارات حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد العينة  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو  T-Test نتائج اختبار 102  448  حسب منط السكن  أفراد العينة كوندور ملؤسسة للبيئة  إجابات أفراد العينة  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو حتليل التباين األحادي نتائج  103  449  على عبارات حمور مستوى االهتمام البيئي) الذكور واإلناث( إجابات أفراد العينة  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو حتليل التباين األحادي نتائج  105  451  االهتمام البيئي حسب عمر أفراد العينة مستوىحملور   Scheffe معاملبإستخدام املقارنات البعدية  104  450  على عبارات حمور مستوى االهتمام البيئي تبعا ملتغري العمر االهتمام البيئي حسب املستوى التعليمي  مستوى حملور Scheffe معاملبإستخدام املقارنات البعدية  106  451  على عبارات حمور مستوى االهتمام البيئي تبعا ملتغري املستوى التعليمي إجابات أفراد العينة  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو حتليل التباين األحادي نتائج  107  452  ألفراد العينة االهتمام البيئي حسب الدخل الشهري  مستوى حملور Scheffe معاملبإستخدام املقارنات البعدية  108  453  على عبارات حمور مستوى االهتمام البيئي تبعا ملتغري الدخل الشهري إجابات أفراد العينة  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو  حتليل التباين األحادينتائج  109  454  ألفراد العينة إجابات أفراد العينة  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو حتليل التباين األحادي نتائج  111  456  ألفراد العينة االهتمام البيئي حسب احلالة االجتماعية مستوى حملور Scheffe معاملبإستخدام املقارنات البعدية  110  455   على عبارات حمور مستوى االهتمام البيئي تبعا ملتغري احلالة االجتماعية االهتمام البيئي حسب مكان اإلقامة  مستوىحملور  Scheffe معاملبإستخدام املقارنات البعدية  112  457  على عبارات حمور مستوى االهتمام البيئي تبعا ملتغري مكان اإلقامة إجابات أفراد العينة  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو حتليل التباين األحادي نتائج  113  458  ألفراد العينة     458  على عبارات حمور مستوى االهتمام البيئي تبعا ملتغري الوظيفة



XVIII  114  معاملبإستخدام املقارنات البعدية Scheffe  إجابات أفراد العينة  اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات ةداللالو حتليل التباين األحادي نتائج  115  459    االهتمام البيئي حسب وظيفة أفراد العينة مستوىحملور االهتمام البيئي حسب منط السكن  أفراد  مستوىحملور  Scheffe معاملبإستخدام املقارنات البعدية  116  460  على عبارات حمور مستوى االهتمام البيئي تبعا ملتغري منط السكن على سلوكهم الشرائي لألجهزة  ألثر مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينة االحندارملخص منوذج  117  461  العينة على سلوكهم الشرائي  ألثر مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينة ANOVA حتليل تباين االحندار 118  462  الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور على سلوكهم الشرائي  ألثر مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينةاختبار معنوية معامل االحندار  119  463  كوندورلألجهزة الكهرومنزلية الصديقة  للبيئة ملؤسسة   إدراك أفراد العينة ألمهية األجهزة الكهرومنزلية ألثر مستوى  ANOVAحتليل تباين االحندار  121  466  لعالمة كوندور على سلوكهم الشرائي هلا إدراك أفراد العينة ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةألثر مستوى  ملخص منوذج االحندار 120  464  لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة إدراك أفراد العينة ألثر مستوى اختبار معنوية معامل االحندار  122  466  لعالمة كوندور على سلوكهم الشرائي هلا الصديقة للبيئة عناصر املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ثر أل املتعدد ملخص منوذج االحندار 124  469  عالقة االرتباط بني متغريات البحث للفرضية الثانية عشر 123  467  لعالمة كوندور على سلوكهم الشرائي هلا للبيئة                 471  الدراسة عينةألفراد  للبيئة ملؤسسة كوندور على السلوك الشرائياالحندار ألثر  جممل عناصر املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة  تاختبار معنوية معامال  126  471  الدراسة عينةألفراد  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور على السلوك الشرائيألثر  جممل عناصر املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية  ANOVA املتعدد حتليل تباين االحندار 125  470  الدراسة عينةألفراد  على السلوك الشرائيملؤسسة كوندور 



XIX  املتغريات الرئيسية يف تعريف اإلسرتاتيجية حسب  4  34  أسس التسويق األخضر  3  23  األخضرمبصطلح املتعلقة  املفاهيم أو املعاين  2  ز  منوذج الدراسة  1  الصفحــــــة  عنــوان الشكل  الشكلرقم   :قائمــة األشكال Walker    45  5  تصميم إسرتاتيجية التسويق األخضر حسبمراحل   6  54  االسرتاتيجيات التنافسية اخلضراء األربعة Belz Martin-Frank   60  7   349  املستوى التعليمي حسب متغريدراسة أفراد عينة ال نسب توزيع 28  349  العمر توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغري 27  348  أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس نسب توزيع 26  345  أنواع االرتباط واجتاه العالقة بني املتغريات 25  274  اهليكل التنظيمي ملؤسسة كوندور 24  270  جمموعة بن محادي جماالت نشاط  23  227  املواد القابلة للتدوير رمز  22  218  القنوات التوزيعية وفق مدخل التسويق األخضر  21  186  التوجهات اإلسرتاتيجية للمنظمة للتعامل مع املنتج األخضر  20  181  العناصر املؤثرة على املزيج التسويقي األخضر  19  168  الشراء قرار واختاذ الشراء على بني العزم تتوسط اليت العوامل  18  165  بناءا على املعلومات خيارات املستهلكتقلص عدد   17  164  كيفية حدوث إدراك مشكلة  16  163  النهائي لمستهلكلالسلوك الشرائي األخضر  مراحل  15  149  تأثري املعرفة البيئية على السلوك الصديق للبيئة  14  136  أثر اإلدراك على السلوك البيئي للمستهلك  13  132  حاجاتاهلرم البيئي لل  12  126  النهائي لمستهلكل األخضر لسلوك الشرائيامنوذج مقرتح ميثل خمطط   11  80  مراحل تصميم إسرتاتيجية التسويق األخضر حسب وجهة نظر الباحث  10  79  إسرتاتيجية التسويق األخضرمراحل تصميم   9  75  حسب التجزئة السوقية األخضراسرتاتيجيات التسويق مصفوفة   8  65  مصفوفة البقاء والدعم البيئيمصفوفة احلماية املستدامة للبيئة أو  



XX  29  أفراد عينة  طرف من املشرتاة كوندور ملؤسسة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة توزيع نسب 34  354  منط السكن حسب متغري الدراسةأفراد عينة  نسب توزيع 33  353  الوظيفة حسب متغري الدراسةأفراد عينة  نسبتوزيع  32  352  اإلقامة مكان حسب متغري الدراسةأفراد عينة  نسب توزيع 31  351  االجتماعية احلالة حسب متغري الدراسةأفراد عينة  نسب توزيع 30  350  مستوى الدخل الشهري حسب متغري الدراسةأفراد عينة  نسبتوزيع األجهزة  باحلاجة اىلأفراد عينة الدراسة  شعور املتوسطات احلسابية لعباراتأعمدة بيانية توضح   35  373  الدراسة لألجهزة الكهرومنزلية أفراد عينة الدراسة  تفضيل لعبارات  أعمدة بيانية توضح  املتوسطات احلسابية 37  377  ملؤسسة كوندورصديقة للبيئة باألجهزة الكهرومنزلية ال املتعلقة علومات امل عنأفراد عينة الدراسة   حبثأعمدة بيانية توضح  املتوسطات احلسابية لعبارات  36  375  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور األجهزة  قرار شراءلأفراد عينة الدراسة  اختاذأعمدة بيانية توضح  املتوسطات احلسابية لعبارات  38  379  املتاحة البدائلالصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور عن   لألجهزة  ما بعد الشراء أفراد عينة الدراسة تقييم أعمدة بيانية توضح  املتوسطات احلسابية لعبارات 39  382  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  خصائصلعبارات  أعمدة بيانية توضح املتوسطات احلسابية 42  390  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  ألمهية األجهزةأفراد عينة الدراسة مستوى إدراك  لعبارات أعمدة بيانية توضح املتوسطات احلسابية 41  388  فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي أل لعبارات أعمدة بيانية توضح املتوسطات احلسابية 40  384  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة  تسعريلعبارات  أعمدة بيانية توضح املتوسطات احلسابية 43  393  ملؤسسة كوندور األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة  توزيعلعبارات  أعمدة بيانية توضح املتوسطات احلسابية  44  395  كوندور األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة  رويجتلعبارات  أعمدة بيانية توضح املتوسطات احلسابية 45  398  كوندور   405    كوندور ملؤسسة صديقة للبيئةال الكهرومنزلية األجهزة اىل باحلاجة شعورهم عبارات على  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري باملتوسط مقارنة احلسايب املتوسط توضح بيانية أعمدة 46  400  كوندور



XXI  47 وسلوكهم الشرائي لألجهزة  مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينةلعالقة بني ل مبينة سحابة النقاط 59  434  كوندور ملؤسسة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية لألجهزة التسويقي املزيج عناصر مجيع عبارات على  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري باملتوسط مقارنة احلسايب املتوسط توضح بيانية أعمدة 58  433  للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة ألمهية  إدراكهم مستوى عبارات على  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري باملتوسط مقارنة احلسايب املتوسط توضح بيانية أعمدة 57  433  الطبيعية بالبيئة  اهتمامهم مستوى عبارات على  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري باملتوسط مقارنة احلسايب املتوسط توضح بيانية أعمدة 56  432  كوندور ملؤسسة صديقة للبيئةال الكهرومنزلية لألجهزة شرائهم مراحل مجيع عبارات على  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري باملتوسط مقارنة احلسايب املتوسط توضح بيانية أعمدة 55  429  كوندور ملؤسسة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة رويجت عبارات على  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري باملتوسط مقارنة احلسايب املتوسط توضح بيانية أعمدة 54  427  كوندور ملؤسسة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة وزيعت عبارات على  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري باملتوسط مقارنة احلسايب املتوسط توضح بيانية أعمدة 53  425  كوندور ملؤسسة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة تسعري عبارات على  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري باملتوسط مقارنة احلسايب املتوسط توضح بيانية أعمدة 52  422  كوندور ملؤسسة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة خصائص عبارات على  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري باملتوسط مقارنة احلسايب املتوسط توضح بيانية أعمدة 51  415  كوندور ملؤسسةصديقة للبيئة ال الكهرومنزلية لألجهزة الشراء بعد ما تقييمهم عبارات على  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري باملتوسط مقارنة احلسايب املتوسط توضح بيانية أعمدة 50  413  كوندور ملؤسسةصديقة للبيئة ال الكهرومنزلية األجهزة شراء قرار  اختاذهم عبارات على  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري باملتوسط مقارنة احلسايب املتوسط توضح بيانية أعمدة 49  410  املتاحة البدائل  عن كوندور ملؤسسة صديقة للبيئةال الكهرومنزلية لألجهزة  تفضيلهم عبارات على  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري باملتوسط مقارنة احلسايب املتوسط توضح بيانية أعمدة 48  407  كوندور ملؤسسة صديقة للبيئةال الكهرومنزلية باألجهزة املتعلقة  املعلومات عن  حبثهم عبارات على  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري باملتوسط مقارنة احلسايب املتوسط توضح بيانية أعمدة جممل عناصر املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لعالقة بني ل مبينة سحابة النقاط 61  465  لعالمة كوندور وسلوكهم الشرائي هلا ألمهية االجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة أفراد العينة مستوى ادراكلعالقة بني ل مبينة سحابة النقاط 60  462  الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور   468    الدراسة عينةألفراد  السلوك الشرائيو ملؤسسة كوندور 



XXII  62 عناصر املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة  كل عنصر منلعالقة بني  ل مبينة سحابة النقاط   554  االستبيان املوجه للمستهلكني 26  553  قائمة األساتذة احملكمني 25  548  إطارات مؤسسة كوندوردليل املقابلة مع  24  545  نقاط توزيع األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور  23  545  كوندور ملؤسسة البيئية املوضوعة على الثالجات  امللصقات أحد  22  542  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندوراألجهزة  شراء على ملستهلكا يزفحتقصد  تنشيط املبيعات  21  541  ملؤسسة كوندور دور رجال البيع يف الرتويج عن األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  20  537  حتسني عالقاا  العامة دفالوسائل اليت تستخدمها مؤسسة كوندور   19  536  إسرتاتيجية التسعري النفسي ملؤسسة كوندور  18  536  يسمح بتزويد املستهلك خبصائصها البيئيةتغليف األجهزة الكهرومنزلية ملؤسسة كوندور   17  535  مثال عن خدمة الضمان املتعلقة باألجهزة الكهرومنرلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور  Pearl Drum "  533  16" الغسالة الصديقة للبيئة اجلديدة ملؤسسة كوندورب املتعلقة  صائصاخلأهم   Pearl Drum "  532  15" ملؤسسة كوندورالغسالة الصديقة للبيئة اجلديدة   Eco Bubble   "  531  14"  الغسالة الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور اليت تعمل بتقنية  13  530  كيف هوائي صديق للبيئة ملؤسسة كوندورمب املتعلقة  صائصاخلأهم   12  528  الثالجات الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورب املتعلقة  صائصاخلأهم   11  527  جزء من تشكيلة األجهزة الكهرومنزلية الكبرية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور  10  523  نصائح مؤسسة كوندور لتوجبه املستهلك عرب صفحة الفيسبوك  9  522  جائزة أحسن منتوج ملؤسسة كوندور من حيث اجلودة  8  519  للمواصفات القياسية الثالثة األنظمة شهاداتحصول مؤسسة كوندور على   7  516  التحسني املستمر يف مؤسسة كوندور  6  515  السياسة العامة ملؤسسة كوندور  5  512  أهم العالمات وامللصقات البيئية املتواجدة يف السوق السويسرية  4  511  أمثلة عن التغليف الصديق للبيئةاملالحق اخلاصة ب  The Body Shop  510  3 املالحق اخلاصة بشركة  2  509  البالستيكية العبوات على والرموز األرقام دالالت  1  الصفحــــــة  عنــوان الملحق  الملحقرقم   :قائمـة المالحــق  469  الدراسة عينةألفراد  السلوك الشرائيو للبيئة ملؤسسة كوندور 



على أن أنشطتها اإلنتاجية  نظماتبعدما كانت أصابع االام موجهة بشكل مباشر أو غري مباشر للم      :مقدمة  أ  التناقص اخلطري يف عدد من املوارد الطبيعية،كان لزاما على و  ةالبيئ تلوثالتسويقية هي أحد املسببات األساسية لو  البيئة قصد حتقيق التنمية املستدامة،وهكذا و  اتمعو أن حتس تدرجييا مبسؤوليتها جتاه املستهلك  نظماتاملتلك  واألحباث سواء من قبل األفراد أو مراكز فهذا األخري أصبح عنوانا للندوات وجمال للدراسات  ،التسويق األخضر مدخل وكان أحد احللول البارزة يف هذا اال هو تبين ،ةبدأت تبحث عن احللول الناجعة ملعاجلة هذه املشكل احلاجة إىل مستوى أعلى من الرتكيز على  نظمة،أدركت إدارة امل خضرالتسويق األفي ظل مفهوم ف      .البحوث واملنظمات الدولية ى أين حتافظ عل ية ،لبحتاول ممارسة نشاطها التسويقي بطريقة تقلل أو تزيل التأثريات البيئية الس فهياملستهلك، حيتل املكانة األوىل ملختلف أنشطة اإلدارة  أصبح املستهلك، ألن املوارد الطبيعية للجيل احلايل ولألجيال القادمة هذا  وعلى ،حيث أن جناح أنشطة هذه األخرية مرهون بالسلوك الذي يبديه هذا املستهلك، نظمةامل التسويقية يف ،هذا  خضراأل يعناصر  هذا املدخل أال وهو املزيج التسويقبإعداد أحد  األساس يتجه مدير التسويق إىل القيام ،وال شك هذا الوالء يتعزز عندما يكون اخلضراء ومنتجاا نظمةيدفع املستهلك باملقابل أن يكون أكثر والء للمعلى إشباع حاجات و رغبات املستهلك،وكذا على دراسة سلوكه قبل وخالل وبعد اختاذ القرار الشرائي،وهذا ما مبدى قدرا  ةمرتبط نظمةامل  تصار من فهم ودراسة سلوكه والدوافع اليت تؤدي به للقيام  بالسلوك الشرائي ،أي  ،مما يعين للتأثري على سلوك املستهلك  نظمةامل كسالح من أقوى األسلحة  اليت تستخدمها يعد   األخري الذي قناع و التأثري الفاعل يف السلوك الشرائي موجه بشكل صحيح حنو املستهلك قائم على اإل أخضرمزيج تسويقي  ،ألا تدرك بأن اليوم السوق يف واالستمرار البقاء من متكنها تنافسية ميزة عن لنفسها تبحث راحتجندها  وهلذا ،الكهرومنزلية من األجهزة واسعة تشكيالت تقدم وطنية اليتال املؤسساتمؤسسة كوندور من بني   ولعل      .للمستهلك ت شهد قدلفمن هذا املنطلق و خصائصها، ضمن البيئية االنشغاالت دمج املقابل يف تساير  يتوال ،جديدة  كهرومنزلية جهزةأ  وعرض لقخب قامت مؤخرا  ذلك على والدليل،باالبتكار كبرية بدرجة مرتبطة أصبحت يف اقتناء جهاز كهرومنزيل  املستهلكمثال  يرغبومن جهة أحيانا  من جهة ، أمامه املتاحة الكهرومنزلية األجهزة يف اهلائل التنوع أمام أمره من حرية يف اجلزائري املستهلك وصار يف هذا اال وتطورا  نوعية نقلة مؤسسة كوندور هاز اجل بشراء القيام إىل ودفعه اجلزائري املستهلك سلوك على تسويقي مالئم قصد التأثرية إعداد  مزيج املؤسس على لزاما أصبحهاز،وعلى هذا األساس باجل الالزمة املعرفة وال الكايف التحفيز لديه يتوفر ال لكنموفر للطاقة       .اخل...زمان كل ويف مكان كل يف على الوسائل الرتوجيية ،وتوفريه االعتماد عن طريق وإغرائه به هازاجل خبصائص إعالمهخالل  من الكهرومنزيل



على السلوك الشرائي  ألفراد عينة الدراسة ألجهزا  كوندور  األخضر ملؤسسة  يالتسويقتأثري املزيج ما مدى  -  :إشكالية البحث تظهر يف التساؤل الرئيسيعلى ضوء ما سبق فإن       :إشكالية البحث -  ب    :تندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية كما يلي      :التساؤالت الفرعية -  ؟الكهرومنزلية
حسب مصفوفة  هل تتبىن مؤسسة كوندور اسرتاتيجية تسويقية شديدة اإلخضرار متعلقة بأجهزا الكهرومنزلية -1 (Ginsberg&Bloom)؟  
  أفراد عينة الدراسة مبستوى عايل من االهتمام البيئي؟هل يتمتع  -2
  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة؟أفراد عينة الدراسة مبستوى عايل من اإلدراك ألمهية األجهزة هل يتمتع  -3
على  عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05( معنويةمستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت هل -5  ؟ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةألجهزة الكهرومنزلية ل عبارات  حمور السلوك الشرائي على عينة الدراسةإجابات أفراد  يف )α=0.05( معنويةمستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت هل -4 على  عينة الدراسة إجابات أفراد  يف )α=0.05( معنويةمستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت هل -7  ؟الصديقة للبيئة األجهزة  الكهرومنزليةاإلدراك ألمهية   مستوى عبارات حمور على عينة الدراسةإجابات أفراد  يف )α=0.05( معنويةمستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت هل -6  االهتمام البيئي؟ مستوى عبارات حمور إجابـــــــــات أفـــــــــراد عينـــــــــة يف  )α=0.05(عنـــــــــد مســـــــــتوى معنويـــــــــة  توجـــــــــد فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية هـــــــــل -8  ؟كوندور ملؤسسة ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةل املزيج التسويقيعبارات حمور  ـــــــى  ـــــــاراتالدراســـــــة عل ـــــــة  حمـــــــور الســـــــلوك الشـــــــرائي عب ـــــــةلألجهـــــــزة الكهرومنزلي ـــــــدور ملؤسســـــــة الصـــــــديقة للبيئ إجابات أفراد عينة الدراسة على يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائيةهل  -أ  :ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت اآلتية ؟ ،)منط السكن ،الوظيفة ،اإلقامة مكان ،االجتماعية احلالـــــــة ،اجلنس،العمر،املســـــــتوى التعليمي،الـــــــدخل الشـــــــهري:(جلميـــــــع املتغـــــــريات الشخصـــــــية التاليـــــــة تعـــــــزى كون أفراد عينة الدراسة على  إجاباتيف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائيةهل  -ب  ؟تعزى ملتغري اجلنس كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي عبارات إجابات أفراد عينة الدراسة على يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائيةهل  -ج  العمر؟ تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي عبارات املستوى  تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي عبارات   التعليمي؟



إجابات أفراد عينة الدراسة على يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائيةهل  -د  ج  إجابات أفراد عينة الدراسة على يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائيةهل  -ه  الدخل الشهري؟ تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي عبارات احلالة  تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي عبارات إجابات أفراد عينة الدراسة على يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة هل  - و  االجتماعية؟ الدراسة على إجابات أفراد عينة يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائيةهل  -ز  مكان اإلقامة؟ تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية حمور السلوك الشرائي عبارات إجابات أفراد عينة الدراسة على يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية هل -ح  الوظيفة؟ تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي عبارات على عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائيةهل  -9  منط السكن؟ تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي عبارات من هذا التساؤل التساؤالت  عويتفر  ؟ ،)منط السكن ،الوظيفة ،اإلقامة مكان ،االجتماعية احلالة ،الشهري لالدخ    التعليمي ى، املستو ر، العماجلنس:(جلميع املتغريات الشخصية التالية تعزىاالهتمام البيئي  مستوى عبارات حمور على عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية هل -أ  :اآلتية على عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية هل -ب  ؟تعزى ملتغري اجلنس االهتمام البيئي مستوى عبارات حمور على عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية هل -ج  العمر؟ تعزى ملتغري االهتمام البيئي مستوى عبارات حمور على عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية هل -د  املستوى التعليمي؟ملتغري  االهتمام البيئي مستوى عبارات حمور على عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية هل -ه  الدخل الشهري؟تعزى ملتغري  عبارات حمور االهتمام البيئي على عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية هل - و  احلالة االجتماعية؟تعزى ملتغري  االهتمام البيئي مستوى عبارات حمور على عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية هل -ز  مكان اإلقامة؟تعزى ملتغري  االهتمام البيئي مستوى عبارات حمور   الوظيفة؟تعزى ملتغري  االهتمام البيئيمستوى عبارات حمور 



على عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية هل -ح  د  ملستوى االهتمام البيئي ألفراد  )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية  داللة ذات تأثريية هل توجد عالقة -10  منط السكن؟تعزى ملتغري  االهتمام البيئي مستوى عبارات حمور مل عناصر املزيج  )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة هل -12  ؟لعالمة كوندور هلاعلى سلوكهم الشرائي  ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة الدراسة عينة أفرادستوى إدراك مل )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية  داللة ذات تأثريية هل توجد عالقة -11  على سلوكهم الشرائي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور؟ الدراسة عينة ألجهزة الكهرومنزلية ا لتسعري )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة هل -ب  ؟الدراسة عينةعلى السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور ألجهزةا خلصائص )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة هل -أ  :من هذا التساؤل التساؤالت اآلتية عويتفر ،؟الدراسة عينةعلى السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد  التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور ألجهزة الكهرومنزلية ا لتوزيع )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة هل -ج  ؟الدراسة عينةعلى السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور ألجهزة الكهرومنزلية ا لرتويج )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة هل -د  ؟الدراسة عينةعلى السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور   :لبحث كاآليتا اتلقد مت تصور فرضي      :فرضيات البحث -  ؟الدراسة عينةعلى السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور
مـن  (Ginsberg&Bloom)حسـب مصـفوفة  شـديدة اإلخضـرارتقوم مؤسسة كوندور بتبىن اسرتاتيجية تسـويقية  -1   .خالل مجيع عناصر املزيج التسويقي ألجهزا الكهرومنزلية اليت حتمل يف طياا االعتبارات البيئية
  .أفراد عينة الدراسة مبستوى عايل من االهتمام البيئييتمتع  -2
  .الكهرومنزلية الصديقة للبيئةأفراد عينة الدراسة مبستوى عايل من اإلدراك ألمهية األجهزة يتمتع  -3
على عبارات   عينة الدراسةإجابات أفراد  يف )α=0.05( معنويةمستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت -4   .ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةألجهزة الكهرومنزلية ل حمور السلوك الشرائي
على  عبارات عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05( معنويةمستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت -5   .االهتمام البيئي مستوى حمور
عبارات  على عينة الدراسةإجابات أفراد  يف )α=0.05( معنويةمستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت -6   .الصديقة للبيئة األجهزة  الكهرومنزليةاإلدراك ألمهية   مستوى حمور



على عبارات عينة الدراسة إجابات أفراد  يف )α=0.05( معنويةمستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت -7  ه    .كوندور ملؤسسة ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةل املزيج التسويقيحمور 
جلميع املتغريات الشخصية  تعزى كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عباراتيف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -8 منط  ،الوظيفة ،اإلقامة مكان ،االجتماعية احلالة ،اجلنس،العمر،املستوى التعليمي،الدخل الشهري:(التالية   .منط السكن تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة للبيئةالصديقة لألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عباراتيف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -ح  .الوظيفة تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي الدراسة على عباراتإجابات أفراد عينة يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -ز  .مكان اإلقامة تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عباراتيف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  داللة إحصائيةتوجد فروق ذات  - و  .احلالة االجتماعية تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عباراتيف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -ه  .الدخل الشهري تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عباراتيف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -د  .املستوى التعليمي تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عباراتيف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -ج  .العمر تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عباراتيف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -ب  .تعزى ملتغري اجلنس كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عباراتيف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -أ  :وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات اآلتية ،)السكن
على  عبارات عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -أ  :وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات اآلتية ،)منط السكن ،الوظيفة ،اإلقامة مكان ،االجتماعية احلالة ،الشهري ل، الدخالتعليمي ى، املستو ر، العماجلنس:(جلميع املتغريات الشخصية التالية تعزىاالهتمام البيئي  مستوى حمور على عباراتعينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -9 على  عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  داللة إحصائيةتوجد فروق ذات  -ب  .تعزى ملتغري اجلنس االهتمام البيئيمستوى حمور    .العمر تعزى ملتغري االهتمام البيئيمستوى عبارات حمور 



على  عبارات عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -ج  و  على  عبارات عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -د  .املستوى التعليميملتغري  االهتمام البيئيمستوى حمور  على  عبارات عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -ه  .الدخل الشهريتعزى ملتغري  االهتمام البيئي مستوى حمور على  عبارات عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية - و  .احلالة االجتماعيةتعزى ملتغري  االهتمام البيئي مستوى حمور على  عبارات عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  إحصائية توجد فروق ذات داللة -ز  .مكان اإلقامةتعزى ملتغري  االهتمام البيئي مستوى حمور على  عبارات عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية -ح  .الوظيفةتعزى ملتغري  االهتمام البيئي مستوى حمور   .منط السكنتعزى ملتغري  االهتمام البيئي مستوى حمور
  .على سلوكهم الشرائي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور الدراسة ملستوى االهتمام البيئي ألفراد عينة )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية  داللة ذات تأثريية توجد عالقة - 10
  .لعالمة كوندور هلاعلى سلوكهم الشرائي  ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة الدراسة عينة أفرادستوى إدراك مل )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية  داللة ذات تأثريية توجد عالقة - 11
مــل عناصــر املـــزيج  )α =0,05(إحصــائية  عنــد مســتوى معنويــة    داللــة ذات تأثرييــة توجــد عالقــة -12 علــــــى الســــــلوك الشــــــرائي هلــــــا مــــــن طـــــــرف  الكهرومنزليــــــة الصــــــديقة للبيئــــــة ملؤسســــــة كونـــــــدورلألجهــــــزة  التســــــويقي ألجهزة الكهرومنزلية ا خلصائص )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة -أ   :وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات اآلتية ،الدراسة عينةأفراد  ألجهزة الكهرومنزلية ا لتسعري )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة -ب  .الدراسة عينةعلى السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد  كوندورالصديقة للبيئة ملؤسسة   ألجهزة الكهرومنزلية ا لتوزيع )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة -ج  .الدراسة عينةعلى السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور ألجهزة الكهرومنزلية ا لرتويج )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة -د  .الدراسة عينةعلى السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور       .الدراسة عينةعلى السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور



من إعداد الباحث:المصدر                                    منوذج الدراسة :1الشكل رقم   :التايل الشكليف موضح  هو كما التابع واملتغري    املسـتقل املتغـري مضـامني بني العالقةحتديد  يف املتمثلو  خالهلا من املنشود يسسااأل واهلدف الدراسة هذه معامل لتحديـد النمـوذج هـذا صـياغة مت قـدف ، للبيئـة الصـديقة جهـزة الكهرومنزليـةألل واملسـوقة طـرف مؤسسـة كونـدور مـن املعتمد األخضر التسويقي للمزيج املتحقق التأثري راسةد وعرب جهزة الكهرومنزلية،األ وحتديدااخلضراء  املنتجات مع التعامـل باجتـاه النهائي لمستهلكل الشرائي سلوكعلى ال املؤثرة العوامل أهم على جوهره يف دراسةال منوذج يركز      :نموذج الدراسة -  ز  ةطييالمتغيرات الوس  تأثير فردي    تأثير جماعي                              تقييم ما بعد الشراءمرحلة   اختاذ قرار الشراءمرحلة   مرحلة تقييم البدائل  مرحلة البحث عن املعلومات  مرحلة الشعور باحلاجة  ألفراد عينة الدراسةالسلوك الشرائي :متغير التابعال مرحلة تقييم البدائل    كوندور  الصديقة للبيئة ملؤسسةترويج األجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورتوزيع األجهزة الكهرومنزلية    الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورتسعري األجهزة الكهرومنزلية   كوندورالصديقة للبيئة ملؤسسة  خصائص األجهزة الكهرومنزلية  ملؤسسة كوندورلألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة املزيج التسويقي :متغير المستقلال  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة األجهزةاإلدراك بأمهية مستوى  )منط السكن،...،العمرجلنس،ا( :الشخصية املتغريات  االهتمام البيئيمستوى   



أثري علـى السـلوك بالتـ نظمـةللم تسـمح الـيت الوسـيلة كونـهاملـزيج التسـويقي األخضـر   موضـوع وهـو أال سـواء، حـد علـى للمسـتهلك وبالنسـبة نظمـةللم بالنسـبة بالغـة أمهيـة ذو موضـوعا تعـاجل ـاكو  يف الدراسـة هـذه أمهية كمنت     :الدراسة أهمية -  ح  علــى املســتوى الــوطين الــيت  -يف حــدود علــم الباحــث -ــا مــن احملــاوالت األوىلكو  يفكمــا تكمــن أمهيــة الدراســة -  . راءاخلض املنتجات مع التعامل عرب البيئية التوجهات مع وتفاعال استجابة أكثر ليصبح املستهلك سلوك يف الكبري األثر له مما التقليدي، التسويقي املزيج عن تطبيقاتـه يف جـذريا خمتلـف أخضـر تسـويقي مـزيج اسـتخدام يتطلـب وهـذا ومحايتهـا، البيئة على احملافظة يف املعاصرة التوجهـات مـع تتوافـق والـيت للسـوق املقدمـة املنتجـات يف نوعيـة طفـرة أحـدثت التسـويق يف احلديثـة التطبيقـات -  :نظرية أهمية*   :اآلتية النقاط يف إطارها النظري والتطبيقي ضمن الدراسة أمهية هذه تندرج،وعليه للمستهلكالشرائي  مؤسســة   منهـا تعـاين الـيت نقـائصال بعـض معاجلـة إمكانيـة يف تكمـن راسـة الد هلـذه العمليـة األمهيـة نإ -  .الشرائي سلوكه يف التـأثري مـن تـتمكن حـىت املؤسسـةالـيت تتبعهـا  التسـويقية اتيجياتاإلسـرت  عـن نبحـث أن ارتأينـا فقـد القطـاع، هـذا ضـمن تعمـل الـيت مؤسسـة كونـدور يف اخلضـراء التسـويقية اتيجيةاإلسـرت  فيـه تـدور الـيت األساسـية نـواة هـو املسـتهلك أن منطلـق ومـن فيـه، القويـة التنافسـية وكـذا زائـراجل يف الكهرومنزليـة الصـناعات لقطـاع البالغـة لألمهيـة رانظـ -  :أهمية تطبيقية*   .اإلدراك بأمهية املنتجات اخلضراءمستوى الهتمام البيئي و امستوى  الوسـيط الـدور حتليـل الشـرائي للمنتجـات اخلضـراء علـى أسـاستربط بني عناصر املزيج التسويقي األخضـر والسـلوك  توصــيات ميكــن مــن خالهلــا تفعيــل اســرتاتيجية التســويق األخضــر بشــكل  تقــدمي خــالل مــن وذلــك ،كونــدور توصــيات لكـــي نضـــمن قــد تفيـــد نتــائج الدراســـة كــال مـــن الســلطات احلكوميـــة واألفــراد ،حيـــث تقــدم نصـــائح أو  -  .،وسبل التأثري على السلوك الشرائي للمستهلك سليم    .النهائي لمستهلكل رائيالش السلوك حتفيز يف األخضر التسويقي املزيج عناصر وتأثري أمهية مدى حتديد -   .عليه املؤثرة العوامل وأهم النهائي لمستهلكل الشرائي األخضر سلوكبال املتعلقة باملفاهيم اإلحاطة -   .اخلضراء التسويقية اتيجيةباإلسرت  املرتبطة املفاهيم بكل اإلحاطة -  :يلي ما منها نذكر واليت األخرى األهداف من جمموعة إىل باإلضافة ،ملؤسسة كوندور كهرومنزيلهاز  جل اجلزائري لمستهلكل السلوك الشرائي على لتسويقي األخضرا املزيج عناصر أثر بتبيني يقوم منوذج صياغة حماولة يف الدراسة هلذه األساسي اهلدف يكمن       :الدراسة  أهداف -  .لألجيال القادمة العيش يف بيئة نظيفة واالستفادة املثلى من الطاقة املتاحة



رائي الشـ السـلوك علـى التـأثري يف األخضـر التسـويقي املـزيج دور علـى للوقـوف التحليلـي الوصـفي املـنهج علـى االعتمـاد مت، اإلحصـائية والفرضـيات البحثيـة الفرضـية صـحة مـن التأكـدو  الدراسـة إشـكالية علـى اإلجابـة بغيـة       :الدراسة في المستخدم واألسلوب المنهج -  .أخرى جهة من ةالعالم هلذه اجلزائري املستهلك إلدراك ونظرا ،جهة من اجلزائري للسوق لغزوها نظرا كوندور ةملؤسس واختيارنا نفسه، الوقت يف معقد شرائها وقرار ضرورية املنتجات فهذه ،بيت أي منه خيلو ال املنتجات من النوع هذا نأل الكهرومنزلية املنتجات لسوق اختيارنا سبب عن أما -   .من جهة أخرى مستقبال اال هذا يف البحث مواصلة يف رغبة وجود إىل ةباإلضاف جهة، من املستهلك سلوك بدراسة املتعلقة املواضيع هذه مثل جتاه الشخصي للميول نظرا لمستهلكرائي لالش السلوك على وتأثريه األخضر التسويقي املزيج موضوع على اختيارنا وقع لقد -   .جمتمعة عناصرال هذ املتعلقة الدراسات فيه تلقالذي  وقتال يف النهائي لمستهلكل رائي الذي يبديهالش السلوكو  األخضر التسويقي املزيج عناصر بني يربط جديد مبرجع املكتبة إثراء يف رغبتناالنهائي ،أي  لمستهلكل رائيالش السلوكو  األخضر التسويقي املزيج بني التبادلية التفاعلية للعالقة تطرقت راساتد توجد ال أنه ،إالالنهائي لمستهلكل رائيالش السلوك موضوع ،أواألخضر التسويقي املزيج عناصر موضوع تناولت راساتالد من العديد أن من فبالرغم ختصصنا، طبيعة مع املوضوع توافق -  :يتكاآل إجيازها ميكن اليت و املوضوع هذا الختيار راتمرب  و أسباب عدة هناك      :الموضوع اختيار ودوافع راتمبر  -  ط  يف  أحـد املؤسسـات الـيت تنشـط يف املتمثـل الدراسـة ميـدان علـى النظريـة الدراسـة إسـقاط حاولنـا حيث،احلالـة دراسـة منهج علىاعتمدنا ف التطبيقي للجانب بالنسبة النظري،أما اجلانب خيص فيما هذا الدراسة، حمل باملوضوع املتعلقة املفـاهيم خمتلـف وحتليـل عـرض علـى املـنهج هـذا يعتمـد حيث ،املواضيع هذه ملثل مناسبا منهجا باعتباره لمستهلكل ،وثائق الشخصـــية ت،املقابالبياناالنرتنيت،االســـت اجلامعيـــة،مواقعالرســـائل واألطروحـــات ،التا،الكتب:التاليـــة واملعلومـات البيانـات مجـع أدوات علـى ذلـك يف معتمـدين "مؤسسـة كونـدور" بـاجلزائر الكهرومنزليـة األجهـزة سـوق الدراسـة  نتـائج لتفسـري التطبيقـي اجلانـب يف اإلحصـائي األسـلوب علـى اعتمـدنا كمـا، الوسـائل مـن وغريهااملؤسسة،    .ى سلوكه الشرائيعل املؤثرة رىاألخ العوامل باقي استبعدنا حيث ، الكهرومنزلية ألجهزةل اجلزائري لمستهلكل السلوك الشرائي على عناصر املزيج التسويقي األخضر أثر معرفة حماولة على دراستنا اقتصرت      :بالموضوع المتعلقة الحدود*   :احلدود من مبجموعة مقيدة دراستنا كانت،فإليها نصبو اليت األهداف وحتقيق الدراسة ذه املتعلقة اإلشكالية معاجلة قصد      :الدراسة حدود -  .امليدانية



لكن حبفاوة ، املؤسسة إطاراتوين استقبلففي البداية  الرتكيز فقط على مؤسسة كوندور، إىل اضطررنا معنا متعاو  لعدم نظرا ولكن عليها، دراستنا لنجري مؤسساتعدة  بتحديد قمنا البداية يف أنه حيث ،معنا التعامل املؤسسات من العديد تقبل عدم تتمثل يف امليدانية، راسةبالد تعلق ما هو البحث هذا إعداد يف واجهتنا صعوبة أهم إن -  :يلي فيما تلخيصها ميكن واليت البحث تقدم عملية تعيق كانت اليت الصعوبات من جمموعة واجهنا البحث هلذا إعدادنا أثناء      :الدراسة صعوبات -  .2019 لسنة  مارس حىت شهر 2018 سنةل أكتوبر شهرمن  :املمتدة الفرتة يف للمستهلكني املوجه االستبيان توزيعاملتعلقة ب امليدانيةالدراسة  مشلت -  .2018سنة  من ماي  شهر حىت 2018 سنةمارس ل شهر من:املمتدة الفرتة يف كوندور مبؤسسةاملتعلقة   الدراسة امليدانية أجريت -  :الزمنية الحدود*   .اجللفة،األغواط،ورقلةو       قسنطينة،قاملة،تبسة،مستغامن،وهران،تيارت،اجلزائر،املدية،البليدة،بومرداس،املســــــــــــيلةبوعريريج،برج ســــــــــــطيف،:هــــــــــــيو  ةواليــ سـتة عشـر يف وبالضـبط اجلزائــري الـوطين القطـر حـدود يف الــذين يقيمـون املسـتهلكني جمموعـة مـن علـى بياناالسـت بتوزيـعجنبية،كما قمنا واأل لوطنيةا املؤسسات طرف من املنافسة شدة فيه تسود سوق يف نفسها تفرض أن اسـتطاعتوطنيـة  مؤسسـة باعتبارهـا غريهـا دون املؤسسـة هـذه اختيـار مت وقـد ،بـرج بـوعريريج الـيت تقـع يف واليـة كونـدور مؤسسـة وهـي الكهرومنزليـة األجهـزة صناعة يف نشاطها رسمتا اقتصادية مؤسسة دراستنا على اقتصرت      :المكانية الحدود *  ي  ،لعل من أبرزها وجه أكمل على إجنازه يف الباحث إمكانية من حتد اليت العراقيل من جمموعة سرعان  ما  واجهنا وحجم النفايات   اهلامة املتعلقة بأرقام حول األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة املعلومات إعطائنا عن حجبهم بابني، فالباب األول يتمثل يف ثالثة فصول نظرية، بينما الباب الثاين  دراستنا تقسيم البحث إىل اقتضتلقد      :أقسام الدراسة -  .مقربني بأشخاص االستعانة إىل باإلضافة ،شخصية فةبص بالتوزيع قمنا أننا رغم االستبيان فقرات مأل يف تهماطلومم ملستهلكنيا على املوزعة االستبيانات اسرتجاع صعوبة -  .املعلومات أبسط على منها للحصول مرة من أكثر نزورها ألن احلاجة دعت ما وهذا ني،املنافس مع املقارنة من هروبا باإلضافة  املعلومات سرية حبجة املرتتبة عن تصنيعها وذلك التسويق األخضر،مث تناولنا أسباب فشل ومتطلبات جناح  ة، أمهيدأسس، أبعاالتطرق إىل بقمنا  يف املبحث الثالث وبعدها ،يف املبحث الثاين مفهوم التسويق األخضر إىل االنتقال، مث  يالد التسويق األخضرملتقدمي عرض مفصل  املبحث األول ، ولقد حاولنا من خالل النظرة اإلسرتاتيجية للتسويق األخضرجاء حتت عنوان  : الفصل األول*   :يلـيكما   يتمثل يف الفصل التطبيقي



مفهوم اإلسرتاتيجية بالتطرق إىل قمنا  يف املبحث اخلامس وبعدها تطبيق التسويق األخضر يف املبحث الرابع،  ك  يف  ، ومن خالل هذا الفصل قمنا األخضر الشرائي السلوكمدخل إىل  جاء حتت عنوان : الفصل الثاني*    .تكلمنا عن إسرتاتيجية التسويق األخضر يف املبحث السادس وأخريااخلضراء ومستوياا، يف  وبعدها النهائي يف املبحث الرابع، للمستهلك األخضر الشرائي السلوك على املؤثرة العواملالنهائي ،مث تناولنا  للمستهلك األخضر الشرائي السلوكبالتطرق إىل قمنا  يف املبحث الثالث وبعدها ،يف املبحث الثاين  نظمةلمل األخضر الشرائي السلوكإىل  االنتقالمث ، للمستهلك الشرائي السلوك حول مفاهيم بدراسة املبحث األول يف املبحث  وبعدها يف املبحث الرابع، النهائي للمستهلك األخضر الشرائي السلوك على وأثره األخضر املنتج توزيع،مث تناولنا النهائي للمستهلك األخضر الشرائي السلوك على وأثره األخضر املنتج سعربالتطرق إىل قمنا  يف املبحث الثالث وبعدها ،يف املبحث الثاين النهائي للمستهلك األخضر الشرائي السلوك على وأثره األخضر املنتج إىل االنتقال، مث  للمنظمة األخضر التسويقي املزيجتقدمي  املبحث األول ،ولقد حاولنا من خاللالنهائي للمستهلك األخضر الشرائي السلوك على وأثرها اخلضراء التسويقية العواملجاء حتت عنوان  :الفصل الثالث*   .النهائي للمستهلك األخضر الشرائي السلوك مراحلبالتطرق إىل قمنا  املبحث اخلامس ،وأخريا النهائي للمستهلك األخضر الشرائي السلوك على وأثره األخضر املنتج ترويجبالتطرق إىل قمنا  اخلامس جاء هذا ،حيث مؤسسة كوندور اجلانب النظري على  طقمنا بدراسة ميدانية كمحاولة إلسقا:رابعالفصل ال*     .يف املبحث السادس عميللل األخضر الشرائي السلوك على وأثره األخضر اخلدمي التسويقي املزيجتكلمنا عن  الكهرومنزلية  الصناعةواقع  ،ويتم يف إطار هذا الفصل التعرض إىلكوندور ملؤسسة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة حالة دراسة: املزيج التسويقي األخضر على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي تأثريعنوان  الفصل حتت يف  وبعدها ،يف املبحث الثاين كوندورتقدمي مؤسسة   إىل االنتقالمث  ،يف املبحث األول  واإللكرتونية يف اجلزائر يف املبحث  وبعدها الكبرية يف املبحث الرابع، الكهرومنزلية األجهزة حالة:كوندور ملؤسسة للبيئة الصديقة التسويقية  املمارسات،مث تناولنا  بالتطرق إىل مؤسسة كوندور يف ظل رهانات أبعاد التنمية املستدامةقمنا  املبحث الثالث ،وأخريا تكلمنا عن  التطبيقية الدراسة يف املتبعة واإلجراءات الطريقةالسابقة، الدراساتبالتطرق إىل قمنا  اخلامس التوصيات وأخريا ختمنا هذا البحث ككل البحوث خبامتة خلصنا فيها إىل عدة نتائج مكنتنا من إبداء بعض          .الفرضيات يف املبحث السادس واختبار الدراسة نتائج حتليل شكل عناوين تصلح  فاق املستقبلية يفيف هذا املوضوع، وبغية فتح باب البحث من جديد قمنا بطرح بعض اآل            .ألن تكون إشكاليات مواضيع لبحوث مستقبلية



:األولالفصل       ~ 1 ~             النظرة اإلستراتيجية للتسويق األخضر 



فلســـــــفتها  األجيــــــال املقبلــــــة ،لـــــــذلك فــــــإن التســــــويق األخضـــــــر هــــــو فرصـــــــة جيــــــدة للمنظمــــــات إلعـــــــادة النظــــــر يفالـــــــيت مل حتـــــــس أو تشـــــــعر باملســـــــؤولية اجتـــــــاه البيئـــــــة وانشـــــــغاالت  نظمـــــــاتاملاملعـــــــايري البيئيـــــــة ، فهـــــــي تقـــــــف ضـــــــد ، وعليــــــه فاملنظمــــــة الــــــيت تنــــــتهج هــــــذا املــــــدخل مــــــن التســــــويق جنــــــدها رائــــــدة يف جمــــــال محايــــــة واحــــــرتام  اســــــرتاتيجياللمنظمــــــة أن تــــــدعم تنافســــــيتها وذلــــــك باالعتمــــــاد علــــــى مــــــدخل التســــــويق األخضــــــر الــــــذي يعــــــد منفــــــذا تنافســــــيا علـــــى البيئـــــة،  لكـــــن مـــــع تنـــــامي الـــــوعي البيئـــــي بـــــني املســـــتهلكني وحتـــــوهلم تـــــدرجيي إىل مســـــتهلكني خضـــــر، ميكـــــن  تتنــــــافس يف الســــــوق لتحقيــــــق الــــــربح الســــــريع بغــــــض النظــــــر عــــــن اآلثــــــار الســــــلبية  نظمــــــاتامليف الواقــــــع معظــــــم       :تمهيد  ~ 2 ~ ـــــــق مـــــــدخل التســـــــويق األخضـــــــر ،ال يتحقـــــــق إال       .التسويقية من أجل حتسني عالقتها مع املستهلكني ومحاية البيئة بغية حتسني مسعتها يف األجل الطويل ـــــــه إعـــــــادة نظـــــــر املنظمـــــــة يف فلســـــــفتها التســـــــويقية لتحقي                                         .الفصل هــــــذا يف هــــــذا مـــــا ســـــنتطرق إليـــــهو  بيئيـــــةمـــــن خـــــالل تبنيهـــــا إلســـــرتاتيجية  التســــــويق األخضـــــر املواكبـــــة للمعـــــايري الوعلي



املســــؤولية  مفهــــوم التطــــور الفلســــفي للتســــويق،مث علــــىمــــن خــــالل هــــذا املبحــــث ســــوف نتعــــرف علــــى مراحــــل       ميالد التسويق األخضر:المبحث األول  ~ 3 ~ كمـــا يقـــول النشـــاط التســـويقي  اللبنـــة األوىل يف اإلدارة  التســـويقية حيـــث تعـــود بدايـــة االهتمـــام بـــه أول مـــرة   يعـــد      نشأة التسويق: أوال  .سنتطرق يف هذا املطلب أوال إىل نشأة التسويق مث ثانيا إىل تعريفه التطور الفلسفي للتسويق قبل احلديث عن      التطور الفلسفي للتسويق:المطلب األول  .التطور التارخيي لظهور التسويق األخضر،وأخريا  على االجتماعية للتسويق ميســريي "علــى وجــه التقريــب قامــت عائلــة   1650إىل القــرن الســابع عشــر، ففــي ســنة    Philip kotlerاألســتاذ   ، ومنــذ  تلــك املرحلــة توالــت األفكــار املتعلقــة  ) DEPT-SORE ( يســمىبإنشــاء أول متجــر يف طوكيــو " اليابانيــة  ال تســأل الشــراء منــا و إذا مل تــرض مبــا نقدمــه " فيشــرتيها، ومــن بــني الرســائل اإلعالنيــة الــيت طبقــت يف تلــك املرحلــة التأثري على سلوك املسـتهلك وجعلـه ينجـذب حنـو املنتجـات بتصميم املنتجات والرسائل اإلعالنية ، واليت من شأا  فضــل الســبق إىل اإلشــارة إىل أن التســويق هــو   Mc Cormikالعامليــة، وكــان لألســتاذ مــاك كورميــك " هارفرســر"       شـركةإىل أن الغـرب مل يعـرف التسـويق إال يف منتصـف القـرن التاسـع عشـر علـى يـد   Druckerويشـري األسـتاذ       1".لك بإمكانك اسرتداد نقودك وائــل القــرن العشــرين، ودرس ألول مــرة كمقيــاس إال أن مصــطلح التســويق ظهــر ألول مــرة يف الغــرب وذلــك يف أ      .جوهر النشاط داخل املنظمة  بتـدريس  أسـاليب التسـويق يف   Butlerقـام األسـتاذ بـوتلر 1911 ، ويف سـنة1910يف سـنة  اجـامعي جبامعـة بنسـلفاني أمـــا منظمـــات األعمـــال فقـــد ظهـــر ـــا أول قســـم للتســـويق وحبـــوث  ،2بأمريكـــا  Wiskonsinجامعـــة ويسكســـون  ســنة بإنشــاء قســم حبــوث التســويق يف  CURTIS)(سيالعشــرين، حيــث قامــت شــركة كريتــالتســويق يف أوائــل  القــرن  الصـناعية والتجاريـة األمريكيـة أمهيـة  نظمـاتأدركـت امل 1917، وذلك حتت إسم البحـث التجـاري، ومنـذ عـام 1911    .21ص ،2002، مصر، للنشر دار اجلامعة اجلديدة ،مدخل تطبيقي:التسويق، عبد السالم أبو قحف 3  .9،ص2007، الطبعة األوىل، دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،اجلزائر،تحليل السوق:التسويق عيسى حيه وآخرون،  2 .17ص، 2002، مصر، اجلديدة  اجلامعية، دار :أساسيات التسويق عبد السالم أبو قحف، 1                                                            .درس يف اجلامعات األمريكيةت اييسظهور التسويق كمقبداية : 1911 -1910  .بداية ظهور التسويق يف الغرب: 1900  .العاملية هارفرسرالتسويق جوهر نشاطات شركة : 1850  .أنشأت أول متجرميسريي اليابانية عائلة : 1650  : ميكن تلخيص نشأة وظهور التسويق يف النقاط التاليةعليه و       3.حىت اآلن االهتمامهذا  واستمرنشاط التسويق مبجاالته املختلفة، 



مبا يف ذلك تلك  واخلدمية،حىت الصناعية نظماتأصبح التسويق حمل اهتمام كل امل :إىل غاية اآلن 1917بعد   ~ 4 ~ الـيت تعـين السـوق   "MARKET "أال ومهـا كلمتـنيمـن  تـألف تهي كلمة إجنليزية   Marketingإن كلمة تسويق       تعريف التسويق: ثانيا  .اليت ال دف إىل حتقيق األرباح مثل املستشفيات، اجلامعات، اجلمعيات وغريها نظماتامل الـذي يعـين  السـوق،وهذا    Mercatusمشتقة من املصطلح الالتيـين ،فهي أيضاتعين داخل أو ضمن اليت  "ING"و ـــه ال يوجـــد إمجـــاع علـــى تعريـــف الــيت تعـين املتجـرة، وبــالرغم مـن أن التســويق قـد نشــأ   Mercariاملصـطلح الالتيـين بــدوره مشـتق مــن الكلمـة الالتينيـة ـــالرغم مـــن تطـــور دراســـات التســـويق إال أن ـــذ القـــدم، وب ـــادل التجـــاري من وهـي "   America Marketing Association (A.M.A)قـدمت اجلمعيـة األمريكيـة  للتسـويق 1960ففـي سـنة       .عن الفرتة الزمنية اليت كانت تعرب عن توجهات فكرية وفلسفية معينة تؤشر أبعاد ومضامني التسويق وأهدافهولعل مرد ذلك االخـتالف يكمـن أساسـا يف النظـرة اجلزئيـة أو الشـمولية هلـذا النشـاط اإلنسـاين و اإلداري فضـال       1.الذي جتري تنميته مع تطور فكر اإلنسانالسابع عشر موجودا يف أشكال املمارسات والتطبيقات منذ القدم، وتطور التسـويق كأنشـطة متكاملـة ابتـداءا  يف منتصـف القـرن االقتصــادية مــا عــدا اإلنتــاج أي أن التســويق يضــم التوزيــع واالســتهالك، ومكــان النشــاط أي الســوق، فالســوق كــان أنشــطة التســويق والــيت ميكــن حتديــدها بكــل األنشــطة  للداللــة علــى  Marketingومنــه فلقــد اســتخدم مصــطلح       .التسويق، وهلذا جند الكتاب والباحثون خيتلفون يف تعريف التسويقبنشـــوء التب تعريفــا تقليــديا للتســويق يركــز علــى النقــل املــادي للســلع مــن مراكــز " مجعيــة مهنيــة عامليــة متخصصــة يف جمــال التســويق تعمل على انسـياب أو تـدفق السـلع  التسويق هو أداء أنشطة األعمال اليت: "اإلنتاج إىل مراكز االستهالك كما يلي     .17،ص 2007،مكتبة اجلامعة احلديثة ،مصر،اإلدارة الحديثة للنشاط التسويقي،  أسامة عبد احلليم  مصطفى وحممد العزازي امحد إدريس 2  .13، ص1998، ، مطبعة اإلشعاع الفنية، مصروجهة نظر معاصرةالتسويق عبد السالم أبو قحف،  1                                                               :بعد سنوات عدة اكتسبت فيها املعرفة واخلربة يف هذا احلقل األكادميي كما يلي  1985 ولتفادي االنتقادات املوجهـة إىل التعريـف السـابق عرفـت اجلمعيـة األمريكيـة للتسـويق مـن جديـد التسـويق يف عـام     .األمريكية للتسويق يف تعريفها على نشاط التسويق يف منظمات األعمال اليت دف إىل حتقيق الربحية اجلودة والكمية والسعر وغريها،ضف إىل ذلك لقـد اقتصـرت اجلمعيـة الزبائن ومراقبة ودراسة رضاهم عنها من ناحورغبــات الزبــائن ودراســتها وحتليلهــا وتوجيــه نظــام اإلنتــاج إلشــباع تلــك احلاجــات ، ومــن مث إيصــال تلــك الســلع إىل بصــورة مرضــية جلميــع األطــراف باالعتمــاد علــى خمتلــف األدوات واألنشــطة التســويقية ، مــن خــالل حتديــد حاجــات لـب وإشـباع ذلـك الطلـب نشاط حمدود يقتصر على عملييت التوزيع والبيع، حيث ال يربز  دور التسويق يف خلق الطيالحــظ مــن هــذا التعريــف أنــه ال يــربز مشوليــة واســتمرارية مفهــوم التســويق، حيــث خيــص االنطبــاع بــأن التســويق       2".أو املستخدم كواخلدمات من املنتج إىل املستهل



األفكـار والسـلع واخلـدمات ضـمن إطـار التبـادل  وتنفيذ تسعري وترويج وتوزيـع ختطيط قوم على أساست يتالعملية ال"  ~ 5 ~ أشـارت إىل العديـد مـن املتغـريات الـيت يتضـمنها  إن التمعن يف هذا التعريف يظهر أن اجلمعية األمريكية للتسـويق      1."يف الربح املتمثل املنظمة وبتحقيق هدفورغبات األفراد  حاجات بإشباع يسمح الذي أيضـــــــــــــا، أي  رالتســـــــــــــويق  ال ينحصـــــــــــــر يف حـــــــــــــدود الســـــــــــــلع فقـــــــــــــط ، بـــــــــــــل ميتـــــــــــــد إىل اخلـــــــــــــدمات واألفكـــــــــــــا - .الرتويج، والتوزيع  واليت تسمى باملزيج التسويقي ،للمنتج، التسعري طالتســـــــــــــويق يتضـــــــــــــمن عـــــــــــــدد مــــــــــــــن األنشـــــــــــــطة والفعاليـــــــــــــات التســــــــــــــويقية الرئيســـــــــــــية واملتمثلـــــــــــــة بــــــــــــــالتخطي -  :النشاط التسويقي املتمثلة باآليت ــــــــــــيت تــــــــــــتم  - .لتحقيق رضا األفراد الذين تتعامل معهم عـــــــــــــن ســـــــــــــعيها تعتمـــــــــــــد املنظمـــــــــــــة النشـــــــــــــاط التســـــــــــــويقي كأســـــــــــــاس مهـــــــــــــم يف حتقيـــــــــــــق أهـــــــــــــدافها، فضـــــــــــــال - . يتضمن اجلانب امللموس  وغري امللموس يف املنتجات اليت يتعامل معها ــــــــــــادل ال ــــــــــــة التب مفـاهيم التسـويق  (Charted  Institute  of  Marketing) تناولـت أدبيـات املعهـد القـانوين للتسـويقيف حـني      .بغرض إشباع حاجات طريف التبادلركــــــــــــزت يف تعريفهــــــــــــا هــــــــــــذا علــــــــــــى أن أســــــــــــاس النشــــــــــــاط التســــــــــــويقي هــــــــــــو عملي يـــــف، إال أنــــــه قـــــد أخفـــــق يف تأكيـــــد حقيقـــــة كــــــون التســـــويق نظامـــــا متكـــــامال موجهــــــا رغـــــم مشوليـــــة هـــــذا التعر      .للتخطيط للمنتج والرتويج والتسعري ، وغريها من النشاطاتويتــأثر ــذه النشــاطات،  ولــيس أن اإلنتــاج لــن يكــون لــه قيمــة إال إذا مــا مت تســويقه وتصــريفه  وكــذا احلــال بالنســبة يق هنـا يتفاعـل تفـاعال حيـا ملموسـا مـع نشـاطات املنظمـة األخـرى ووظائفهـا  ويـؤثر وبناء على ذلـك فـإن التسـو       2".اخلدمة إىل املستهلك أو املستفيدمؤسسات األعمـال، بـدليل أن مفهـوم التسـويق يبـدأ قبـل اإلنتـاج وخاللـه، وبعـده، أي بعـد إيصـال السـلعة أو تقـدمي التسـويق نشـاط إبـداعي متـداخل مـع نشـاطات : "أكثر  الشمولية وأوسع، حيث جاء يف إحدى  هذه األدبيات أن احلاليني  املستهلكنيوتسعري، وترويج، وتوزيع السلع واخلدمات اليت من املفروض أن تشبع حاجات املستهلكني، احتياجات حتديد اهلادفة إىل مجيع أنشطة املنظمةعملية تشمل " :بأنه  Stimpson وعرفه     .رئيس جملس اإلدارة وصوال إىل أصغر عامل يف التنظيم، ال تقوم به إدارة واحـدة بـل هـو مسـؤولية مجيـع اإلدارات يف املنظمـة بـدءا مـن  ( Customer oriented)كللمستهل     .Peter Stimpson, Business Studies: AS and A Level (Cambridge International Examinations), The Press Syndicate of the University of Cambridge, United Kingdom, 2002, p15 3  .7،ص2009،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،عمان،مدخل شامل:مبادئ التسويقشري العالق،بمحيد طائي و   Marie-Laure Gavard-Perret et autres, Le marketing de A à Z : 500 mots pour comprendre - et leur équivalent en anglais, Dunod, Paris, 2010, p20. 2 1                                                            3". واملرتقبني



ـــــة نظـــــام شـــــامل      ~ 6 ~ ـــــه يشـــــري إىل أن النشـــــاط التســـــويقي هـــــو مبثاب ـــــة للموضـــــوع يف كون التخطــيط  السـتيعاب التعامــل مـع املســتهلكني   ومتغـريات آنيـة فقــط ، بـل يعمــل يف ظـل أفــق مسـتقبلي ومــن خـاللاملستهلكني احلاليني واملرتقبني من السلع واخلدمات املقدمة ، وهذا يعين بـأن النشـاط التسـويقي ال يعمـل يف ظـروف ومتفاعــل فيمــا بـــني أجــزاءه، و أن هــذه األنشـــطة تعمــل متوافقــة مـــع األخــرى ــدف إىل إرضـــاء    System total      هـــــذا التعريــــــف يعطـــــي مشولي تلك العمليات اإلدارية اليت يتم بواسطتها حتقيق التالؤم بني "  :التسويق على أنه Cundif كما عرف      .املرتقبني والعوامــــل الدميوغرافيــــة  املنافســــة : ممارســــة التســــويق تــــتم يف بيئــــة ديناميكيــــة تتــــألف مــــن العديــــد مــــن املتغــــريات أمههــــانالحــظ أن هـــذا التعريــف يتميـــز عــن بقيـــة التعــاريف األخـــرى املــذكورة أعـــاله يف نقطــة  أساســـية مفادهــا هـــو أن      2".عامة بصفة البيئة و املنافسني سلوك، املستهلكني ورغبات حاجات علـى تطـرأ أن ميكـن الـيت التغـريات مـع ذلـك النشـاط اهلـادف إىل التـأقلم هو" :بأنه التسويق فيعرف Dayanأما       . األبعادممارسة عدد من األنشطة اإلدارية ذات العالقـة باملوضـوع، وال ريـب بـأن هـذا التعريـف يشـوبه البسـاطة واحملدوديـة يف مــة مـا بـني املنتجــات املقدمـة واألسـواق الــيت تطلبهـا عــرب الئكـز هـذا التعريــف علـى نقطـة جوهريــة وهـي مسـألة املر      1".املنتجات وما تتطلبه األسواق   .33،ص2007لتوزيع،عمان،وا،دار اليازوري العلمية للنشر التسويق األخضرالنوري،  ثامر البكري وامحد نزار Armand Dayan et autres, Manuel de gestion, Editions Ellipes, Paris, 2000, p 242.   3 2  .21،ص2006، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، أسس ومفاهيم معاصرة:التسويقثامر ياسر البكري،  1                                                           مـــــن األنشـــــطة، بينمـــــا ركـــــز التعريـــــف الثـــــاين علـــــى النظـــــرة الشـــــمولية  للتســـــويق مـــــن وجهـــــة نظـــــر اتمـــــع   ةمبجموعـــــمـــــن املنـــــتج إىل املســـــتهلك لتحقيـــــق رضـــــا الزبـــــائن وبالتـــــايل حتقيـــــق أهـــــداف املنظمـــــة وهـــــذا ال يتحقـــــق اال بقيامهـــــا ركــــــز علــــــى اســــــتمرارية تــــــدفق الســــــلع واخلــــــدمات  ألول قــــــدالتعريــــــف ا مــــــن خــــــالل هــــــذين التعــــــريفني ،جنــــــد أن     ".والطلب وحتقيق أهداف اتمعاالقتصـــادي للســـلع واخلــــدمات مـــن املنـــتج إىل املســــتهلك بطريقـــة ــــدف إىل حتقيـــق التطـــابق الكــــفء بـــني العــــرض عمليــــــة اجتماعيــــــة تتــــــوىل التوجيــــــه : " حيــــــث يعــــــرف بأنــــــه )Macro–Marketing(املســــــتوى الكلــــــي للتســــــويق  - ".إىل املستهلكأهداف املنظمة من خالل إرضاء حاجات الزبائن وإدامة تدفق السلع واخلدمات املرضية لتلك احلاجات من املنتج جمموعة من األنشطة اليت تسعى لتحقيق : " حيث يعرف بأنه )Micro – Marketing(املستوى اجلزئي للتسويق  -  3:ق على مستويني ومهافحاوال أن يقدما تعريفا للتسوي MC Garthy &William Perreault Jeromeأما       . يةاستباقهذه التغريات بغية الوصول إىل املستهلكني بطريقة  مــع التكيــف ، الــيت تــؤثر علــى املســوقني واملســتهلكني،فيجب علــى املســوقني)إخل...والعوامــل االجتماعيــة، الثقافيــة 



تســــــــهل حتقيــــــــق أهــــــــداف اتمــــــــع ، ويف حتقيــــــــق موازنــــــــة بــــــــني العــــــــرض والطلــــــــب بشــــــــكل  كونــــــــه أداة اقتصــــــــادية   ~ 7 ~ األفـــراد واجلماعـــات مـــن أجـــل إشـــباع حاجـــام  األنشـــطة الـــيت يقـــوم ـــا:"أمـــا كـــوتلر فقـــد عـــرف التســـويق  بأنـــه      .كفء ـــادل  - .أن التسويق نشاط إنساين -  :الذي ما زال أكثر شيوعا واملتضمن ما يليلقد وضع كوتلر هذا املفهوم      1".ورغبام عن طريق  عمليات التبادل للمنتجات مع اآلخرين ـــادل لصـــفقة واحـــدة أو إلجـــراء عمليـــات تب ـــادل ســـواء جـــرى التب ـــة التب عريـف التـايل الـذي ميكننا أن نعطي الت ،اليت تبني تعريف التسويق تويف ضوء استعراضنا السابق موعة التعريفا      .خمتلفةأن التســـويق يســـتهدف تســـهيل عملي يف واخلربات العملية مما ساهم يف إثرائه دوره ورؤياه يف اتمع  واليت تطورت عرب  املراحل الزمنية حبكم الرتاكم املعر ظهرت ضمن إطار التسويق بوصفه أحد العلوم املهتمة بأوجه معينة من النشاط اإلنساين فلسفات تلخص       تطور التوجهات التسويقية :ثالثا  .ضرورة أن يتحقق هذا اهلدف بأحسن الوسائل وأقل التكاليف -  .اهلدف من نشاط التسويق هو حتقيق التبادل بني األطراف املعنية بنشاط التسويق -  .أمهية حتقيق التكامل والتنسيق بني تلك األنشطة -  .يشمل نشاط التسويق جمموعة من أنشطة ضرورية وأساسية متمثلة يف عناصر املزيج التسويقي -  :ن أن نستنبط جمموعة من العناصر اليت يعتمد عليهامن خالل التعريف املقرتح ميك      .فوائدتضمن تدفق السلع واخلدمات من املنتج إىل املستهلك بغية حتقيق التبادل بفاعلية مما يعود على اتمع بالالتســويق هــو جمموعــة األنشــطة املتكاملــة الــيت :يقــوم علــى جمموعــة مــن العناصــر الــيت ركــزت عليهــا التعريفــات الســابقة عبارة عن فلسفة ) مفهوم التسويق( فاألول،Marketing Definitionوتعريف التسويق    Marketing Concept ويف البدء يشار إىل أنه من األمهية التمييز بني مصطلحي مفهوم التسويق ،علما ويف تعميق دوره تطبيقا   .                 40،ص2004،دار وائل للنشر و التوزيع،عمان،المفاهيم،األسس،الوظائف:استراتيجيات التسويقنزار عبد ايد الرباوري وامحد حممد فهيمي الربزجني ،  Chirouze Alexandre & Chirouze Yves, Introduction au marketing initiation à la Cybermercatique, Edition  Foucher, Paris, 2001, p 7. 2 1                                                              .األوىلجند مؤسسات وصل فيها التسويق إىل مراحل متقدمة، بينما مؤسسات أخرى ال يزال التسويق فيها يف مراحله رى ومن دولة إىل أخرى، ومن مؤسسة إىل أخرى وبالتايل حيث اختلفت النظرة إىل التسويق من مرحلة إىل أخ      2.صاحبت تطور مفهوم أو فلسفات التسويقأن طريقة التفكري هي اليت حتدد جمموعة األنشطة وتكاد جتمع أغلب مصادر التسويق  على مراحل معينة فهو يتناول جوانب علمية أو جمموعة أنشطة ومن الطبيعي ) تعريف التسويق( أما الثاينأو ميول أو طريقة التفكري، 



ـــــــــيت اعتمـــــــــدت عليهـــــــــا املنظمـــــــــة، وفيهـــــــــا كانـــــــــت مشـــــــــكلة       :التوجه اإلنتاجي -  :وم التسويق هيمفهولعل أهم املراحل الكربى يف مفاهيم التسويق هي ما اتفقت حوهلا خمتلف املراجع يف التوجهات الفلسفية حنو   ~ 8 ~ ــــــــــــاج يواجــــــــــــه أي صــــــــــــعوبة ألن تعتـــــــــرب هـــــــــذه املرحلـــــــــة مـــــــــن أقـــــــــدم الفلســـــــــفات ال ــــــــــــف اإلنت ــــــــــــاج هــــــــــــو حمــــــــــــور انشــــــــــــغال اإلدارة يف املنطمــــــــــــة، ومل يكــــــــــــن تعري ــــــــــــــد يبيــــــــــــــع نفســـــــــــــه" فلسفتــــــــــــــه يف ذلـــــــــــــك أن ركــــــــــــزوا علــــــــــــى النوعيــــــــــــة، مث قــــــــــــاموا بعــــــــــــد ذلــــــــــــك يف البحــــــــــــث علــــــــــــى املشــــــــــــرتين لتلــــــــــــك املنتجـــــــــــــات وكانــــــــــــت اإلنتــــــــــاج، أيــــــــــن جنــــــــــد املنتجـــــــــــون  الرتكيــــــــــز يف هـــــــــــذه املرحلــــــــــة علــــــــــى الســــــــــوق مل تكــــــــــن مشــــــــــبعة، ولــــــــــذا كــــــــــاناإلنت ـــــــــــــد هـــــــــــــذا التوجـــــــــــــه" املنـــــــــــــتج اجلي ـــــــــــــايلر  وكـــــــــــــان رائ فريـــــــــــــدريك ت Frederick w.taylor ــــــــــــــرز يف ــــــــــــــايل ب ــــــــــــــاب أساســــــــــــــيات اإلدارة العلميــــــــــــــة، وبالت هــــــــــــــذا التوجــــــــــــــه  صــــــــــــــاحب كت يف العديـــد مــــن " أســـواق البـــائع"اتســـمت هـــذه املرحلــــة مبـــا يعــــرف بــــ دالرتكيـــز علـــى كميــــة اإلنتــــاج وتكلفتـــه، فقـــ -  :ومتيزت هذه املرحلة مبا يلي      1.سيطرة العقلية اهلندسية على الفكر اإلداري املنـــــتج  ويطلــــق علـــــى هـــــذا التوجــــه مبفهـــــوم املبيعـــــات، وهـــــو توجــــه جديـــــد يركـــــز علــــى أن املســـــتهلك ال يشـــــرتي      3.املاضي القرن من الثالثينات يف العظيم الكساد خالل واضحا التوجه أبد وقد،الطلب اخنفاض يف املتمثل اجلديد التحدي مواجهة إىل  اإلنتاج قضايا من ينتقل اإلدارة اهتمام فبدأ ،إنتاجها يتم اليت السلع من املعروض جانب يف فائض ظهور إىل أدى ما يستوعبها، أن الطلب مبقدور يعد مل سلعية تراكمات إىل فيها اإلنتاج لطرق واهلائل املستمر الصناعية،والتحديث منظماتلل اإلنتاجية الطاقات تعزيز أدى      :التوجه البيعــي -  2.إلنتاج وليس للتسويقباإلنتاج وليس بالتسويق وذلك أي فلسفة الشركة كانت موجهة أصال لومل تبذل الشركة جهودا تروجيية كبرية ، باعتبار أن سوق السيارات كانت حكرا عليها ، وهكذا اهتمت شركة فورد شركة صناعة السيارات فورد مل تنتج إال نوعا واحدا من السيارات ، وبلون واحد فقط هو اللون األسود فمثال       .مل تتسم السوق بأا سوق منافسة قوية شديدة  -  ).مصلحة املستهلك( ترجيح مصلحة املشروع على بقية  املصاحل األخرى  -   .وبالتايل مل يكن هناك حاجة لوسائل الرتويجالبيع أية أمهية يف املنظمة ألن كل ما ينتج يباع ، ما دام الطلب على السلع واملنتجـات أمـر مؤكـد مل يكن لنشاط  -  .الصناعات ويعين ذلك أن الطلب على املنتجات يفوق العرض  .21 ،ص 2005 للنشر،عمان، وائل دار ، تحليلي مدخل :التسويق أصولتوفيق، معال ورائف ناجي 3  .10،صمرجع سبق ذكرهمحيد طائي وبشري العالق،2  .21، ص2009ن،الطبعة األوىل،مكتبة امع العريب للنشر و التوزيع،عما مبادئ التسويق،الفنون التطبيقية،مسرة توفيق صربة، 1                                                           بنفســـــه مقـــــدار كـــــاف مـــــن منتجـــــات املنظمـــــة إال إذا كرســـــت هـــــذه األخـــــرية جمهـــــودات   ال يشـــــرتي ،كمـــــا تلقائيـــــا



وتنشـــــــيط كالرســـــــائل اإلعالنيـــــــة  وجهـــــــودا تروجييـــــــة مـــــــن أجـــــــل إقنـــــــاع املســـــــتهلكني بشـــــــكل فعـــــــال لشـــــــراء املنـــــــتجكبـــــــرية لتنشـــــــيط وتبيـــــــني مميـــــــزات وخصـــــــائص هـــــــذه املنتجـــــــات ، وهلـــــــذا جيـــــــب علـــــــى املنظمـــــــة أن تتبـــــــىن هجومـــــــا   ~ 9 ~     17 .ص ، 2008،مصر، اجلامعية الدار ،الثالثة األلفية في التسويق ،وآخرون العارف الوفا أبو نادية 4  .11،صذكرهمرجع سبق محيد طائي وبشري العالق، 3  .39،ص 2008،عمان، املسرية دار والتطبيق، النظرية بين الحديث التسويق مبادئ ، عزام وآخرون زكرياء Sylvie Martin Védrine, Initiation au marketing : Les concepts-clés,  Editions d'organisation ,France, 2006, p21-22. 2 1                                                                   .األوىل للمرحلة اإمتداد كانت املرحلة وهذه ، )املستهلك مصلحة(األخرى  املصاحل على املنظمة مصلحة ترجيح إىل املرحلة هذه متيل -  .والسعر باجلودة يهتم املستهلك -   .متكاملة كمجموعة السلع مبواصفات يهتم املستهلك -   .تسعريها وكيفية باملنتجات االهتمام -   4:املرحلة هذه مالمح وأهم املنافسة درجة فيها تزداد أسواق يف تتواجد عندما املستهلك ورغبات حاجات تناسب واخلدمات السلع تقدمي مهيةنظمات بأامل تدركأي  املعقول  اجليد السعر ذات اجلديدة للمنتجات إجيابية ريقةبط يستجيبون املستهلكني أن على قائم مفهوم وهو  the concept productعليه التوجه حنو املنتج واستكماال هلذا املوضوع فإن كوتلر يضيف مرحلة أو مفهوم وسيط بني التوجه اإلنتاجي والتوجه البيعي يطلق       3.أا أصبحت مرادفة ملعظم أمساء املنظفات األخرى وحىت وقتنا الراهنبدرجة خالل محالت إعالنية مكثفة،  فلقـد تكرسـت هـذه العالمـة التجاريـة يف أذهـان كثـري مـن ربـات البيـوت حـول العـامل شــركة بروكتــز أنــد غامبــل العمالقــة للمنظفــات واألمســدة ، الــيت كرســت عالماــا التجاريــة املعروفــة إىل يومنــا هــذا مــن لصــناعة املنظفــات قبــل دجمهــا واســتحواذها  مــن قبــل   Tideاجلهــود البيعيــة الشخصــية وغــري الشخصــية ، مثــل شــركةومن األمثلة على ذلك شركات إنتاج املنظفات والصوابني املعروفة لكوا تنفق بنسـبة كبـرية مـن اسـتثماراا علـى      .للتوسع وذلك لزيادة حجم املبيعات ومنه تعظيم األرباح ظهور احلاجة ملنافذ جديدة -  .ظهور نوع جديد للبائعني أو مندويب املبيعات من أجل خلق الطلب على املنتجات -   .املنتجات بشراء املستهلكني إلقناع الرتوجيية باحلمالت القيام -   . اإلنتاج من الفائض تصريف ضرورة  -   2:املرحلة هذه خصائص أبرز ومن      1.وغريها املبيعات



ويقوم هذا التوجه على  السابقة،هذا املفهوم التسويقي يشكل فلسفة إدارية ظهرت لتحدي املفاهيم التسويقية       :التوجه التسويقـي -  ~ 10 ~ من أوائل الشركات اليت قدمت للعامل هذا  General Electric إلكرتيكجنرال األمريكية  شركة الولقد كانت      .ازدياد شدة املنافسة من أجل كسب رهان املستهلكني -  .هناك موازنة بني مصلحة املنظمة ومصلحة املستهلك -  .وبطريقة أفضل من املنافسنيعرض السلع بطريقة أفضل أي االهتمام بتصميم وعرض املنتجات واخلدمات مبا يتناسب مع تلك الرغبات  -  .السرعة يف ابتكار منتجات جديدة ملسايرة سرعة تغري أذواق املستهلكني -  .الرتكيز على التسويق وليس على البيع، وذلك عن طريق حتديد حاجات ورغبات املستهلكني املستهدفني أوال -   2: ومن  أهم خصائص مرحلة التوجه التسويقـي  .املبيعات حجم خالل من فقط وليس املستهلك حاجات إشباع خالل من نظمةامل أرباح تتحقق أن -   .التسويقية العملية حمور باعتباره للمستهلك يتحيز املفهوم هذا فإن األساس هذا ىوعل ،وتشخيصها حتديدها بعد املستهلك حاجات لتلبية كافة التسويق إمكانيات حشد مبعىن التكاملي التسويق أساليب خالل من املستهلك حاجات على الرتكيز -   .استقطابه أو جذبه جمرد وليس االحتفاظ باملستهلك -   ).اخل... االجتماعية الطبقة ،األسرة حجم، الدخل مثل ( االستهالك يف املؤثرة العوامل ، الشراء دوافع مثل سلوكية ومؤثرات عوامل عدة على للوقوف املستهلك سلوك دراسة -   1:املسائل التالية على يلتسويقا التوجه أو املفهوم ريكزفأسواق املشرتين،على قمة اهلرم التنظيمي للمنظمة ، وكان نتيجة تطبيق هذا املفهوم التسويقي ظهور شكل جديد لألسواق هو أي يضع هذا املفهوم املستهلك   هلك سيد السوقوهكذا تقبلت املنظمات أن التسويق يقوم على أساس أن املست    حيث أصبح واضحا لدى املنظمات الفرق ما بني البيع والتسويق إنتاجه،إنتاج ما ميكن تسويقه وليس بيع ما مت  يف  يف صورة تقدمي بعض املنتجات اجلديدة أونظمات وقد تتمثل االستجابة للمفهوم التسويقي من قبل امل ،لديها سائدا كان الذي البيع عوض مفهوم املفهوم هذا كبرية شركات طبقت الوقت ذلك ومنذ ،1956املفهوم يف عام  وقد ،املستهلككرب مع احتياجات ورغبات أصورة تعديل لبعض املنتجات احلالية بشكل جيعلها تتماشى بصورة  فعلى سبيل املثال قامت شركة  ،تكون اخلدمة اجليدة اليت تقدمها الشركة وسيلة لتطبيق املفهوم التسويقي   .56،ص2009، ن، عماصفاء للنشر و التوزيع ر، دااألوىل ة، الطبعالتسويق المعاصرأسس رحبي مصطفى عليان ،  2  .18-17:ص ، 2007، األردن ، والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار، شامل مدخل، الحديث للتسويق العملية األسس، وآخرون الطائي محيد 1                                                           يستطيعون  زبائنوهي شركة تقوم بإنتاج برامج احلاسب بتوفري خطوط تلفونية جمانية لل Microsoftمايكروسوفت 



احام أو للتعبري عن مشاكلهم مع املنتج أو تقدمي بعض من خالهلا االتصال بالشركة يف أي وقت ليقدموا اقرت   ~ 11 ~ وهو يعين بدراسة دوافع وخصائص وعادات وتوقعات املستهلك النهائي أو املستهلك  )Consumer Research(        حبوث املستهلك حمصطلحات مهمة يف التسويق،فربز مصطل وقد شهدت هذه املرحلة بروز      1.األفكار اليت تشبع احتياجام بشكل أفضل بدراسة السوق من  والذي يعين  )Market  Research( قبالشراء وتكرار الشراء ، كما برز مصطلح حبوث السو وذلك بغية التأثري على سلوكه لغرض زيادة املبيعات من خالل ترغبيه  (Potential  consumer)احملتمل أو املتوقع  و التسويق حيث خيلط الكثري من املدراء بني ويف هذا الصدد يؤدي اإلشارة إىل اختالف املورد بني البيع       .السلعة أو استخدام اخلدمة املقدمة أي أن هذا التوجه جيعل وظيفة التسويق متغلغلة داخل املنظمة ومستمرةنتاج ولكن منذ البداية األوىل أي قبل اإلنتاج وأثناء اإلنتاج وبعد اإلنتاج وحىت بعد شراء أو استعمال بعد اإلوعلى العموم حسب هذا املفهوم التسويقي جيب أن يوجه الفكر اإلداري يف املنظمة ليس فقط يف مرحلة ما       2.التسويقية بأنواعهاالسوق وحبوث أساليب البيع والرتويج والتوزيع، وإىل غري ذلك من البحوث املتعلقة بالوظائف التسويقية والبيئة ذا يشمل حبوث املنتجات وحبوث من مرحلة ما قبل إنتاجها إىل مرحلة ما بعد االنتفاع ا ، وه أياالنتفاع ا،يعين بإجياز شديد هو تسجيل مجيع احلقائق عن املسائل املتعلقة بانتقال املنتجات من أماكن إنتاجها إىل أماكن وصار هذا النشاط علما قائما بذاته  وهو   )Marketing Research( أمهية حبوث التسويقويف هذا اإلطار تنامت بدراسة السوق والعوامل املؤثرة فيها مع دراسة املستهلكني ودوافعهم ملعرفة أرائهم يف املنتجات املطروحة يف السوق  وهو يعين   (Consumer Survey)وهناك أيضا مفهوم استقصاء أو استبيان أو استطالع آراء املستهلك       .مجيع جوانبها تلخيص أوجه  ن،وعليه ميك3سويق على اعتبار أن هذا التغيري يعين حسب رأيهم تبين وتطبيق املفهوم التسويقيالتالذين ال مييزون بني التسويق والبيع، حيث يقوم هؤالء املدراء بتمييز  مسمى وظيفة مدير املبيعات إىل وظيفة مدير حيث أنه  يف الكثري من البلـدان املتقدمة يوجه بعض املـدراء    "Selling"  والبيع  "Marketing"مفهومي التسويق   .54، ص2008، ة، اإلسكندرياجلامعية ر، الداالسياسيالطريق للتفوق في التمثيل :التسويق السياسيحممد حممد إبراهيم،   3  .13عالق،مرجع سبق ذكره،صالمحيد طائي وبشري   2  .22، ص1999اجلامعية، مصر،  رالدا ،التسويق ،إمساعيل السيد 1                                                                       :املقارنة بني مراحل تطور الفكر التسويقي يف منظمات األعمال يف اجلدول التايل



فهو يسعى إىل زيادة األرباح من خالل   التوجه التسويقيزيادة رقم املبيعات للمنتجات إىل أفق حد ممكن، أما إىل إنتاج اكرب قدر ممكن، يف حني يسعى التوجه البيعي إىل زيادة األرباح من خالل  يسعى اإلنتاجيالتوجه  -   .التكاملي التسويق وسائل علىيعتمد  التوجه التسويقي،أما والرتويج البيع وسائل على صنع منتجات ذات جودة عالية، يف حني التوجه البيعي يعتمد على يعتمد التوجه اإلنتاجي -   .املستهلكني ورغبات حاجات يركز على التوجه التسويقييركز على املنتجات احلالية ،أما  التوجه اإلنتاجي يركز فقط على اإلنتاج،يف حني التوجه البيعي -   :من خالل هذا اجلدول يتبني لنا أن  .38ص، 2000، ر،مكتبة مؤسسة األهرام، مصالتسويق الفعال،طلعت اسعد عبد ايد :المصدر  .البحث يف رغبات املستهلكني -  .استهالكه كما يريد املستهلإنتاج  -  .حاجات املستهلكأن نربح من خالل إشباع   .املتكاملاملزيج التسويقي   .للمستهلك والرغبات احلقيقية احلاجات   التسويقيالتوجه   .البائع يقوم ببيع كل ما ينتج -  .البائع املتميز حيل كل املشاكل -  .كلما زاد رحبناكلما زاد حجم املبيعات   . مكثفةجهود بيعية وإعالنية   .املنتجات احلالية  التوجه البيعي  .املستهلكون يبحثون عن اجلودة -  .اربح يف كل وحدة نسبة معينة -  .الناساصنع منتج جيد فسوف يشرتيه  -  .إنتاج اكرب قدر ممكن  .جودة عاليةصنع منتجات ذات   .اإلنتاج  اإلنتاجيالتوجه   الفلسفة  الهدف  الوسيلة  التركيز على  المرحلة  مراحل تطور الفكر التسويقي في منظمات  األعمال أوجه المقارنة بين: 1 الجدول رقم  ~ 12 ~ املستهلكني يف تغري مستمر، ومن تلك اليت تأخذ باملفهوم اإلنتاجي والبيعي، وذلك ألن حاجات ورغبات املنظمات اليت تتبىن وتطبق املفهوم التسويقي هي أكثر قدرة على البقاء يف السوق و الصمود يف وجه املنافسة من باستخدام برامج تسويقية متكاملة،ومنه  والرغبات احلاجات تلبية على العمل مث ومن ، السوق حاجة دراسة خالل من "الداخل إىل اخلارج من" فكرة إتبع التوجه التسويقي ، يف حني  الكثافة الواسعة يف أنشطة البيع والرتويجمن خالل تركيز املنظمة على عمليات  قصد إجياد  وتوفري منتجات وممارسة  إنتاجه يتم ما يعوب إنتاجه ميكن ما إنتاجأي  ، "اخلارج إىل الداخل من"فكرة  اإتبع) اإلنتاجي والبيعي( وعليه  مما سبق،يرى الباحث أن التوجهني  . السوق يريده ما إنتاج أي   "املستهلك سيد السوق: "يقوم على فلسفة متمثلة يف  التوجه التسويقي، أما  نقود إىل البائع رغبات بتحويل يهتم ، يف حني التوجه البيعي"املنتج اجليـد يبيـع نفسه"  :متمثلة يفالتوجه اإلنتاجي يقوم على فلسفة  -   .إشباع حاجات ورغبات املستهلكني     .الضروري التعرف عليها ودراستها باستمرار إلنتاج سلع تتفق معها



البضاعة " زمنية ليست بالقصرية، فبعدما كان مفهوم أو التوجه اإلنتاجي أين كان الرتكيـز على مبـدأ رئيسي هو إن التطور يف الفكر التسويقي وصوال ملا هو عليه اآلن ، مل يأت منقطعا عن احلالة التارخيية املمتدة منذ فرتة       التوجه االجتماعي للتسويق:المطلب الثاني  ~ 13 ~ بعـــــض األحيـــــان  ممـــــا انعكـــــس علـــــى  حصـــــول املســـــتهلك علـــــى معلومـــــات مضـــــللة و ناقصـــــة غـــــري صـــــحيحة يف -  :املنتج متكنه من اختاذ القرار الصحيح، إال أن هذا املفهوم قد تعرض إىل مجلة من االنتقادات أبرزهاحرية االختيار للسلع اليت يرغبها،وأن تلك يتم مبا ينسجم مع إمكاناته املالية وما متتلكه من معلومات كافية عن  لألسواق املستهدفة ويف ظل املنافسة،  وبالتايل فإن التوجه أو املفهوم يفرتض بأن املستهلك ميتلك بدائل خمتلفة يفخالل هذه املرحلة ارتكزت على كون اجناز أهداف املنظمة تتحقق من خالل ما هو مقرر من حاجاته ورغبات والعمل على تلبية حاجاته، وعليه فإن فلسفة إدارة التسويق   " Consumer is the king" املستهلك هو امللك هذا املفهوم أو التوجه طويال، إذ برز اجتاه جديد ميثل املفهوم أو التوجه التسويقي واملتمحور حول مبدأ أن اء ، ومل يدم بوظيفيت اإلعالن والبيع اللتني تدفعان املستهلك للقيام بعملية الشر " الرتكيز على النشاط الرتوجيي ممثال االستمرار يف تطويره مستقبال، مث برزت  فلسفة أو توجه جديد يف إدارة التسويق يتمثل بالتوجه البيعي ومن خالل املنتج يتوقف على النوعية وكفاءة األداء ومدى إمكانية وبالتايل فإن رضا املستهلك على " اجليدة تبيع نفسها ــــــذي األخــــــري هــــــذا للتســــــويق، االجتمــــــاعي التوجــــــه هــــــو و أال للتســــــويق جديــــــد مفهــــــوم ظهــــــر التســــــويقي التوجــــــه أو ملفهــــــوم املوجهــــــة قــــــاداتاالنت تأسيســــــا علــــــى ذلــــــك      )المسؤولية االجتماعية للتسويق( المفهوم االجتماعي للتسويق : أوال  .التسويق التقليدي يسمح مبرور املزيد من السلع اليت تنتج عن استخدامها خماطر صحية وخماطر األمان -   .دقة وسالمة القرارات التسويقية اليت يتخذها ــــــز لتحقيــــــق كــــــأداة يعتــــــرب ال ــــــه 1957عــــــام  Peter Druckerالتسويقيــــــــــة ، و أول مـــــــــن أشــــــــــار إىل هـــــــــذا  املفهـــــــــوم  يف دراســــــــــة التســـــــــويق هـــــــــو  االجتماعيـــــــــة املســــــؤولية  مفهــــــوم  وتعزي ــــــيت حتــــــدث التكامــــــل "  :بقول ــــــة ملنظمــــــات األعمــــــال وال ــــــات الديناميكي ــــن أصــــبحت  هــــذه       1".مبنتجاا مع أهداف وقيم اتمعإن التســــــويق يتمثــــــل بالعملي ويف  ،)منظمات األعمال واتمـع ( أكثر ارتباطا ووضوحا لدى الطرفني ) التسويقيمبنظورها (املسؤولية االجتماعية هــــذا املفهــــوم  حيمــــل املســــوقني املســــؤولية االجتماعيــــة يف ممارســــتهم التســــويقية الفعليــــة،  أي  .95،ص2001،دار وائل للنشر،عمان،التسويق والمسؤولية االجتماعيةثامر ياسر البكري، 1                                                             .األفكار، وبالتايل نبدأ بتوضيح معىن املسؤولية التسويقية مث حناول نعطي تعريف للمسؤولية االجتماعية للتسويقيف مناقشة للحديث عن هذا املوضوع يتطلب جتزئته إىل فقرات متكننا من إعطائه الوضوح والتسلسل املنطقي       المسؤولية االجتماعية للتسويق  -1  .املسؤولية االجتماعية باجلانب التسويقي ربطسيتم  هذا الصدد



ـــــف االلتزامـــــــات الـــــــيت تتجلـــــــى بشـــــــكل خـــــــاص يف الواجبـــــــات والســـــــمات األخالقيـــــــة الـــــــيت يعـــــــرب ب املســـــــؤوليةتعـــــــين       معنى المسؤولية التسويقية -أ  ~ 14 ~ ـــــائج يف مواق ـــــوظيفي مـــــن عنهـــــا بنت ـــــني املـــــدير مـــــن خـــــالل موقعـــــه ال ـــــة املرتابطـــــة مـــــا ب ـــــة، فالعالق وحـــــاالت معين ـــــه حمددة أعمـــــالواجنـــــاز واملنظمـــــــة بأهـــــــدافها مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى ، واجلـــــــوهر التطبيقـــــــي لتلـــــــك العالقـــــــة البـــــــد أن يتمثـــــــل يف حتمـــــــل ،جهة ـــــث معناهـــــا هـــــي واحـــــدة ،وعلي شـــــىت الوظـــــائف  مـــــنميكـــــن القـــــول أن املســـــؤولية  مـــــن حي ـــــاك أربعـــــة أشـــــكال مـــــناملســـــــؤولية تـــــــرتبط بشـــــــكل وثيـــــــق مـــــــع الصـــــــالحية املمنوحـــــــة للموقـــــــع الـــــــوظيفي ،حيـــــــث يف ظـــــــل العمـــــــل اإلداري ، إال أــــــا ختتلــــــف يف درجتهــــــا وتــــــأثري ممارســــــتها تبعــــــا إىل املســــــتوى اإلداري الــــــذي متــــــارس فيــــــه، كمــــــا أن اإلداريــــــة ثـــــل يف حقيقتهـــــا االتصـــــاالت ومت،التفويض،التحفيزالقيادة، املســـــؤولية اإلداريـــــة هـــــي هن والتســـــويق خصوصـــــا، حيــــــث هنـــــاك ثالثـــــة شــــــروط جـــــوهر السياســـــات التبادليــــــة ضـــــمن العمـــــل اإلداري عمومــــــا،  املتعلقة بالتضليل التوقف عن تقدمي املمارسات " :هذا املفهوم والتأثريات البيئية اليت حتكمه، فقد عرفت أا إىل لقد تباينت التعاريف فيما خيص املسؤولية االجتماعية من منظورها التسويقي وذلك تبعا لالختالفات يف النظر       تعريف المسؤولية االجتماعية للتسويق -ب   .سؤولية اليت يتكفل ااملوقف املطلوب للميقصد ا اإلمكانيات واملؤهالت الواجب توافرها يف الشخص واليت تتيح له الفرصة يف التعبري عن       :المقدرة -  .ذلك املصدر يف احلالة السلبية إىل االجيابيةتتمثل باحلالة  اليت تكون مصدر لألذى أو املشكلة واليت تطلب اختاذ موقف وإجراء لتصحيح مسار  :السببية -  .يتمثل يف األنشطة املعرب عنها بااللتزامات حمددة ضمن األداء الوظيفي: الدور -  1:رئيسية يف حتقيق املسؤولية هي أن هذا التعريف يقرب من  ا، كمال يعطي وضوحا كافيا للمعىن املطلوب يتبني لنا أنههذا التعريف  من خالل      2".واخلداع التزام اجتماعي تراعيه املنظمة عند التخطيط لعناصر املزيج التسويقي مع األخذ : "كما عرفت أيضا على أا      .   مفهوم التسويق االجتماعي اخلاص باملنظمات غري اهلادفة للربح أو املنظمات اخلريية رضا املستهلك ورفاهية اتمع و حتسني مستوى األداء املنجز من طرف املنظمة املتمثل بعني االعتبار التوفيق بني  رسالة ،"بومرداس لوالية الوطنية الغذائية المنتوجات مستهلكي حالة دراسة":النهائي المستهلك سلوك على تأثيرها و التسويق أخالقيات، المية كحلي 1                                                             3".يف األرباح  ،أطروحة عينة من مؤسسات الغرب الجزائريدراسة تطبيقية على :تقييم مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولية االجتماعيةوهيبة مقدم، 3 .105مرجع سبق ذكره،صالتسويق والمسؤولية االجتماعية،ثامر ياسر البكري، 2 .82،ص 2016 -2015،-بومرداس  -بوقرة  أحممد جامعة ،التجارية املاجستري يف العلوم شهادة لنيل مقدمة    .156،ص2014 -2013مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري،جامعة وهران،



والعائد املتحقق منها واألرباح  لعناصر املزيج التسويقيمماثل ملا يعتمد من قياسات كمية فيما يتعلق بالتخطيط إليها املستهلك بشكل خاص واتمع بشكل عام، وأن تضع املنظمة القياسات الدقيقة لذلك األداء وبشكل من االهتمام يف األبعاد النوعية اليت يهدف  وفقا هذا التعريف فإن املنظمة جيب أن تضع يف حسباا املزيد      ~ 15 ~ اتمع وسعادته، وذلك من خالل املسؤولية امللقاة على عاتق للتسويق ينبع من ذلك اهلدف أي حتقيق رفاهية حتقيق األرباح، بل يهدف إىل حتقيق رفاهية اتمع وسعادته، وتأسيسا على ذلك فإن مفهوم املسؤولية االجتماعية من خالل التعاريف السابقة يتبني لنا أن التسويق  ال يسعى فقط إىل حتقيق هدف الرئيسي للمنظمة املتمثل يف       .اليت حيصل عليها  ة البيئي الناجم عن أسباب خمتلفة أدى إىل ضرورة انتقال التوجه االجتماعي إىل مرحلة أكثر استيعابا بالبيئللمسؤولية االجتماعية  إال أن هذا التوجه ناتج من تضافر جمموعة من العوامل مثل التغريات التكنولوجية والتلوث وجه البيئي مل يكن بارزا بشكل مباشر يف املراحل األوىل هدف آخر تسعى إليه منظمة األعمال،  حيث التمع قيم اتمع مما يسمح هلا تلبية حاجات ورغبات املستهلكني وحتقيق رضاهم مبا ينتج عن ذلك من أرباح ميثل  وبشكل عام فإن التوجه االجتماعي للتسويق يركز على القرارات التسويقية املتخذة من املنظمات اليت  تتناسب      .الوظيفياملسؤولية االجتماعية يف ختطيطها االسرتاتيجي وأدائها اخل، وبالتايل ميكن تقليل أثارها وتذليلها عن طريق اعتماد .....األفضل  للتقليل من استياء وتذمر املستهلكنييتعني تقليل أثار املشكالت احلاصلة يف اتمع وخصوصا فيما يتعلق بتحقيق نوعية احلياة،مثل تقدمي املنتج  -  .بالنشاط التسويقي، يصب يف زيادة مبيعاا و أرباحهاتوجه إدارة التسويق لالهتمام مبشكالت اتمع، إذ أن إدارا ورد فعلها حنو تلك املشكالت وذات الصلة  -   :قسم أو إدارة التسويق  واليت ميكن أن نقسمها إىل املستهلك  محاية املستهلك ومجعيات يسمى حبركة ما ظهور أثرا حقيقيا للتسويق االجتماعيلقد كان للتوجه       حركة حماية المستهلك والتوجه البيئي: ثانيا  .الطبيعية حتت مسمى احلركة ) حركة محاية املستهلك(أنشطتها، وقد انطلقت هذه القضية مما اصطلح عليه بـ املنظمات كافة، كون املستهلك هو حمور عمل واهتمام تلك املنظمات والسبب األساسي لوجودها ودميومة لقد احتلت قضية محاية املستهلك مكانا جوهريا من القضايا االجتماعية واإلنسانية واالقتصادية اليت م       حركة حماية المستهلكلمحة تاريخية عن ظهور  -1  .مبصاحله تضر أن ميكن اليت التصرفات من احلد يف مهمادورا يكون للمستهلك  أن بضرورة نادت ، واليتالعامل دول من كثري يف وعليه ميكن القول بأن   ( Consumerism)وجرى التعبري عنها مبصطلح  (Consumer  Movement)االستهالكية



ملنع شرارة ارتفاع األسعار أثناء فرتة الكساد  1935أما احلركة الثانية حلماية املستهلك فقد ظهرت يف عام       2.لوضع قيود على ارتفاع األسعار وبصفة خاصة يف صناعة اللحوم ويف صناعة األدوية املقدمة للمستهلكت أول حركات محاية املستهلك يف بدايات القرن العشرين املعامالت اخلاصة ملنظمات األعمال، وهذا وقد ظهر وقد بدأ ظهور تلك احلركات يف الواليات املتحدة األمريكية ومرت بثالث مراحل زمنية يف استهدافها       1.بأسره يف ما بعد، وما جنم عنها من تطورات خمتلفة سواء كانت على صعيد اإلنتاج أو التسويقالصناعية اليت شهدها العامل  حركة محاية املستهلك قد ظهرت يف العامل الغريب كنتيجة طبيعية لكون مصدر الثورة  ~ 16 ~ لذلك بدأ الكوجنرس آنذاك يف اقرتاح   " Consumer bill of Right "  بالكشف عن قائمة حقوق املستهلكالعديد من املمارسات غري السوية اليت  تقوم ا يف معامالا معهم، وقد قام الرئيس األمريكي آنذاك جون كنيدي ات األمريكية نتيجة أكثر تعقيدا وينطوي شرائها على الكثري من املخاطر، كما ازداد استياء األفراد من املؤسسلنشأة احلركة االستهالكية، حيث متيزت هذه املرحلة بإرتفاع املستوى التعليمي  للمستهلكني وأصبحت املنتجات أين اتفق غالبية معظم الكتاب أن هذه املرحلة متثل البداية الرمسية  1962ة كما بدأت احلركة الثالثة خالل فرت       3.الكبري للمستهلكني إلشباع حاجام من السلع واخلدمات  وحمدودية قدرام الشرائيةاخلاصة بصناعة األدوية حيث أبرزت هذه املرحلة الضعف  - الفضائح –العظيم ، وملواجهة املمارسات السيئة  حركة محاية املستهلك هي عبارة عن حركة تتصف بالتنظيم تقودها منظمات يتبني من هذا التعريف أن       5".البائعني مع تعاملهم يف املشرتين وقوى احلقوق زيادة على تعمل احلكومية، واملنظمات األفراد من منظمة حركة": لقد عرف كوتلر حركة محاية املستهلك أو احلركة االستهالكية بأا      حماية المستهلكتعريف حركة  -2  4. يف أوروبا بصفة خاصةاملستهلكنيتنتشر يف العديد من دول العامل لتصبح ظاهرة دولية ، ولذلك اتسمت تلك احلركة بقوا يف محاية مصاحل املستهلكني ، وبدأ سن الكثري من القوانني  والتشريعات هلذا الغرض، وبعد ذلك بدأت ممارسات محاية املستهلك اية املستهلك، ومنذ ذلك الوقت بدأت تتكون مجاعات من بعض القوانني والتشريعات اليت من شأا مح أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،سعيدة بوالية  العاملة المؤسسات حالة دراسة: الجزائر في المستهلك وحماية االجتماعية ، المسؤوليةكرومية مسان 4 .246، ص2008 ،اجلامعية، اإلسكندرية ر، الداالمتقدم ق، التسويالعظيمحممد عبد  3 .112،صمرجع سبق ذكره ، التسويق والمسؤولية االجتماعيةثامر ياسر البكري،  2 .119،صمرجع سبق ذكره ، نزار عبد ايد الرباوري وامحد حممد فهيمي الربزجني  1                                                             . رغبام عا شبا بغية واخلدمات السلعهلم  تقدم اليت نظماتامل جتاه كمستهلكنياألنشطة  قصد الدفاع عن حقوقهم   من اخل،هؤالء يقومون  مبجموعة...ومجاعات وأفراد   . 35،ص 2003املستنصرية، العراق، األعمال، اجلامعة إدارة يف فلسفة أطروحة غري منشورة مقدمة لنيل شهادة دكتوراهاليمنية، الجمهورية في الغذائية للمنتجات المنظمات المصنعة من عينة في والمستهلكين المديرين من عينة آلراء تحليلية دراسة:المستهلك  رضا وانعكاسات على للمنظمات االجتماعية للمسؤولية التسويقية األبعاد ، حسني احلمدي حممد فؤاد 5 .  100 -99: ،ص2014 -2013 ،-تلمسان- بلقايد  بكر الشركات، جامعة أبو وحوكمة األفراد إدارة :علوم حتت ختصص



ــــــد احلــــــق يف تقــــــدمي منــــــتج بــــــأي حجــــــم وبــــــأي شــــــكل، شــــــرط أن ال ينطــــــوي اســــــتخدامه خطــــــورة علــــــى الســــــالمة  - 1:وهذا ميكن تلخيص حقوق البائع يف النقاط التالية      .واملمارسات غري السوية للبائع ، على أن يلي ذلك التعرض حلقوق  املستهلكاآلخر وهو البائع، األمر الذي قد يكون من شأنه منح املستهلك القدرة على اكتشاف  والتعرف على التصرفات احلركة االستهالكية بالرغم من مناداا حبقوق املستهلك، إال أا مل تغفل حقوق الطرف طاملا نتحدث عن       حقوق المستهلك -3  ~ 17 ~ ــــــات االســــــتهالك واالســــــتخدام، فــــــال ب ــــــار جانبيــــــة مصــــــاحبة لعملي ــــــك أي خطــــــر أو آث يا بأمهية تقنني حقوق املرجع لتحديد تلك احلقوق على النطاق الدويل، وبذلك أصبح هذا اإلعالن ميثل اعرتافا رمسواملقدم إىل الكوجنرس  األمريكي هو  03/1962/ 15:إعالن حقوق املستهلك للرئيس األمريكي جون كنيدي يففخالل العقود اخلمسة األخرية من القرن العشرين اعترب      Consumer Rightsاملستهلكأما فيما يتعلق حبقوق  -   .مع املستهلكقد تصدر من البائع ، وبالتايل فإا أقرب ما تكون إىل كوا شروط أو قواعد أخالقية لعمل الباعة ويف تعاملهم ومنه لو نتعمق يف جوهر هذه احلقوق ، نالحظ أا تصب يف حمتواها حنو محاية املستهلك من أية ظوهر سلبية      .مستهلكأي ال يتضمن ذلك أي نوع من اخلداع والتضليل للاحلق يف إنفاق أي مبالغ لرتويج املنتج بشرط أال ينطوي ذلك على أي نوع من ممارسات املنافسة غري الشريفة  -  .من املشرتيناحلق يف حتديد أي سعر للمنتج، يشرتط أن  ال يكون هناك  أي نوع من التمييز السعري بني نفس النوعيات  -  .من وجود حتذيرات أو تنبيهات تشري إىل ذلكالصــــــحية و إن كــــــان ذل ، حق )مصداقية ومالئمة املعلومات( حق األمان، حق احلصول على املعلومات : حقوق للمستهلك وهيوهو دعوة تنشيط ودعم حركة للمستهلكني للدفاع عن حقوقهم يف أي دولة وقد حدد اإلعالن أربعة   املستهلك  حق إشباع احتياجاته : أربعة حقوق هي 1985عية العامة لألمم املتحدة يف التاسع من أفريلحيث أضافت اجلم      .حق مساع رأي املستهلك االختيار،  .249،ص2010، مصر،اهلندسية الدار مطابع األخالقيات التنظيمية والمسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال العصرية،سيد حممد جاد الرب، 1                                                                :ولألمهية القصوى حلقوق املستهلك سنوضح تفاصيل كل منها على اآليت      .حق املقاطعة املستهلك يف اهلند هوكما أضيف الحقا من خصوصية جتارب بعض الدول حق آخر أعلن يف مركز البحوث والتدريب حلماية       .األساسية، حق التعويض، حق التثقيف ، وحق التمتع ببيئة صحية ونظيفة 



اا،كما قد تؤدي إىل تشويه حتيط ا واليت تتمثل يف املالحقات القضائية املتعلقة باملسؤولية القانونية عن منتجاألضرار واحلوادث الصحية يف حياته ،فاملنظمة اليوم جندها مطالبة  بالوفاء مبعايري األمان نظرا للتهديدات اليت ه املستهلك من حق احلماية ضد املنتجات واخلدمات اليت تكون سببا يف إحداث يعين ذلك ما جيب أن ميلك      :حق األمان  -  1.واملأوى والتعليم والرعاية الصحيةبشكل أكثر إجيابية، إن هذا احلق يتطلب حصول املستهلك على السلع واخلدمات الضرورية،كالغذاء والكساء العمل املناسبة، وبالتايل منح األفراد فرص التمتع باحلياة ، وجعلهم يتفاعلون مع اآلخرين بالعمل على توفري فرص ويطلق عليه أيضا يف بعض الكتب حبق الفقراء والقاصرين، فاملنظمات احلكومية ومنظمات األعمال مطالبة      ):حق الرعاية الصحية( حق إشباع احتياجاته األساسية -  ~ 18 ~ االختيار يعطي فائدة للمستهلك املتمثل يف احلصول على منتجات بأسعار حق ومنه مقابلها، يف نقود من لديه ما سينفق مادام شرائها يف يرغب اليت واخلدمات السلع بني ما االختيار فرصة للمستهلك تتاح أنيعين هذا احلق       :حق االختيار  -  3 .اليت حتتوي على البيانات األساسية حىت تساعد املستهلك يف جزم رأيه كبطاقات السلع  باالختيار السليملقيام لمن اإلعالنات املضللة والكاذبة، وحجب املعلومات، وتقدمي البيانات الدقيقة الكفيلة احلصول على إعالم موضوعي وكايف عن املنتجات، ومحايته ،حيث يتمثل يف ) حبق املعرفة( ويعرب عنه أحيانا        :حق الحصول على المعلومات -  2.صورا ــــالون، 3 .80،ص2007اعة والنشر،اإلسكندرية،األوىل،دار الوفاء لدنيا الطب،الطبعة المسؤولية االجتماعية لإلدارةحممد الصرييف، 2 .7 -6:،ص2015،مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع ، 6،العدد جملة احلكمة للدراسات االجتماعية ،أهراس والية سوق – بلغيث مؤسسة – إنتاجية اقتصادية بمؤسسة ميدانية دراسة: رضاه تحقيق وانعكاساتها على المستهلك تجاه التسويقية االجتماعية ، المسؤوليةاهللا جاب نبيلة بن 1                                                           لقد بدأ االهتمام بسماع صوت املستهلك بعد احلرب ،فأن كانت معرضة الحتماالت التلف أو األضرار بصحتهإلبداء رأيه بالسلعة وإمساع املعنيني باألمر وبشكل خاص فيما املستهلك ،أي يستوجب فتح اال أمام املستهلك  إن هذا احلق يعين أن يكون من يسمع ويتخذ إجراءات مناسبة للتعامل مع الشكاوي اليت يتقدم ا        :حق سماع رأيه - 4.دخلهمع  تتالءم اليتو  تنافسية ــــوم التســــيري،أبعــــاد حمايــــة المســــتهلك الجزائــــري فــــي ظــــل العولمــــة،جــــياليل ق ــــا للتجــــارة أطروحــــة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة الــــدكتوراه يف عل ــاتورال شــركة حالــة دراســة -:المســتهلك حمايــة حركــات دعــم فــي وأثرهــا الربحيــة فــي المؤسســات التســويق أخالقيــات تفعيــل فــي 26000 إيــزو المواصــفة دور آمــال مايــدي، 4 .71،ص 2009 -2008 اجلزائر، -املدرســــة العلي ــر كوســميتيكس ســويديش ن يف العلــوم  الثالــث الطــور دكتــوراه شــهادة لنيــل مقدمــة أطروحــة، -الجزائ    .87،ص2017 -2016،-األغواط  - ثليجي عمار التجارية،جامعة



البيئي، مرحلة ) التوجه(مرحلة التسويق ،التسويق اإلحيائي مرحلة:تتميز ا، وتتمثل هذه املراحل على الرتتيب يف خصائصو  حقبة زمنية لديها مرحلة كل ،حيثتطوره خالل بثالث مراحل األخضر التسويق ظهور مر لقد      التطور التاريخي لظهور التسويق األخضر:المطلب الثالث  4 .واملستقبلية احلالية لألجيال املخاطرمن  خالية بيئة يف يعمل و يعيش أن يف احلق له يكون أن      :وصحية  حق التمتع ببيئة نظيفة -  .يف دعوته ملقاطعة املنتجات  الربيطانيةتتالءم معها، وقد مت اعتماد هذا احلق استنادا على ما جرى يف زمن الزعيم الروحي اهلندي الراحل املهامتا غاندي املستهلكني يف مقاطعة وعدم استخدام أو اقتناء أي منتج ال تليب حاجام وال تشبع رغبام وال ويعين حق       :المقاطعةحق  -  3.املتنوعة املقدمة باعتباره حقا للمستهلك يف معرفة حقوقه ومسؤولياته و كيفية التصرف معها واجتاههامساعدته يف االختيار األمثل للسلع اجليـدة واليت تناسب صحته و إمكانياته املادية، وكذلك بالنسبـة للخدمات حبمايته كمستهلك وذلك دف واخلدمات و ينص هذا احلق على أمهية حصول املستهلك على الثقافة اليت تتعلق أن يكون للمستهلك احلق يف اكتساب املعارف واملهارات املطلوبة ملمارسة االختيارات الواعية بني السلع       :حق التثقيف -  2 .و اجلزئية نظرا إلثبات رداءة السلع أو عدم جودة اخلدمات املقدمةالدائمة أأو املعنوي بعد استهالك أو استخدام السلعة أو اخلدمة،أي يقتضي هذا احلق تعويض للمستهلكني عن اإلصابات مبوجبه يكون للمستهلك  له احلق يف حصول املستهلك على التعويض العادل من جراء تعرضه لألذى املادي      :حق التعويض -  1.ااين أو املوقع االلكرتوين للشركةالعاملية الثانية، لذا جند الشركات الكربى لديها أقسام خاصة ملعاجلة شكاوي املستهلكني من خالل نظام االتصال   ~ 19 ~ السلع الغذائية دراسة على قطاع صناعة :تأثير عناصر المسؤولية االجتماعية المؤسسية على حقوق المستهلك األردنيعامر عوين عبد السالم هاشم،  2 .246،ص2005،عمان،للنشر ،الطبعة األوىل،دار وائلالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات المجتمع، طاهر حمسن املنصور الغاليب وصاحل مهدي حمسن العامري 1                                                           أواخر الستينات وبداية السبعينات من القرن املاضي، وهذا ما أكدت عليه دعوة اجلمعية األمريكية للتسويق إىل بدأت هذه املرحلة مع بداية االهتمام باملسؤولية االجتماعية وكذلك االهتمام بالبيئة من قبل املسوقني خالل       مرحلة التسويق اإلحيائي :أوال  ).االستدامة البيئية(استدامة التسويق األخضر    .189ص ،2015 – 3،2014اجلزائر جامعةيف علوم التسيري، علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة،"إسالمي منظور مــن التســويق ألخالقيــات نمــوذج"اقتــراح  مــع العربيــة الــدول فــي الحــديث التســويق لمفهــوم النظــريالتطبيقيــة للنمــوذج  القيمــةخدجيــة بشــطولة،  4 .196،ص2004،الطبعة األوىل،دار وائل للنشر،عمان، )األخضر و البيئي:(التسويق االجتماعي حممد إبراهيم عبيدات، 3 .10،ص2004،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال،اجلامعة األردنية،عمان،المغلقة



والعاملني يف جمال  دف إىل مجع األكادميينيوكانت  1975عقد ورشة عمل بعنوان التسويق اإلحيائي عام   ~ 20 ~ ، وقد نتج  عن هذه الورشة 1 الطبيعيةالتسويق وصانعي السياسة العامة لدراسة تأثري األنشطة التسويقية على البيئة  وقد عرفا التسويق اإلحيائي    )  Kinnearو  Henion(صدور أول كتاب محل عنوان التسويق اإلحيائي لكل من اكتشفت  1985وأعقبتها أهم احلوادث والكوارث املهددة للحياة البشرية ، ففي عام   1980 وذلك  يف أواخر عامبرزت هذه املرحلة بسبب االنتهاكات املستمرة حلقوق املستهلكني وبسبب اهلدر املستمر للموارد الطبيعية       البيئي) التوجه(مرحلة التسويق: ثانيا .األخضراحلركات البيئية من بذرات املسؤولية االجتماعية ،كما شهدت التأطري املفاهيمي ألكثر املواضيع قربا من التسويق وأخريا ميكن القول أن مرحلة التسويق اإلحيائي تعد من أهم مراحل تطور التسويق األخضر كوا شهدت منو      .ر البيئيحددت بعض املنتجات و الشركات املسؤولة عن إحداث التدهو  -  .مشلت عدد حمدودا من الصناعات تضمنت صناعة السيارات وشركات النفط فقط -  .الرتكيز األساسي على التلوث فقط وبالتايل كان بيئية حمددة مثل تسرب النفط وتلوث اهلواء والتأثريات السلبية للمواد الكيميائية على البيئةكزت على مشاكل ر  -    4:متيزت بالعديد من السمات منها اإلحيائيإن مرحلة التسويق       3.حياتناعامل حمدود املوارد وتسهم التوسعات غري املدروسة يف استنفاذ املوارد الطبيعية و األنظمة اليت نعتمد عليها يف إىل حقيقة مفادها أننا نعيش يف ) Silent spring and the club of Rome’s Limits to Growthing: (عنوانوقد أكدت العديد من الدراسات و األحباث على االهتمامات البيئية ، فمثال نبهت الدراسة املوسومة حتت       2.يف توفري احللول للمشاكل البيئيةالتسويق الذي يهتم بالنشاطات اليت تسهم يف معاجلة مسببات املشكالت البيئية وميكن أن يسهم  على أنه ذلك يف   Exxon – Valdezوتبدد نفط 1986عام    Tchernobylفتحة طبقة األوزون وتلتها أحداث مفاعل تشرينوبل واهليئات احلكومية دف إىل محاية وحتسني حالة  للمواطننيحركة منظمة ":ولقد عرفت احلركة البيئية بأا       5.، فأثارت هذه األحداث اهتماما إعالميا واسعا ، ووجهت اهتمام اتمع حنو البيئة1989أالسكا عام  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة الخليل محافظة في الفلسطيني الصناعي القطاع في األخضر التسويق تطبيقات،أبو عياش حممود زياد لينا  Hristo Katrandjiev, Ecological Marketing, Green Marketing, Sustainable Marketing: Synonyms or an Evolution оf Ideas?,Journal of Economic Alternatives, Issue 1, 2016,p75. 2 1                                                            6".البيئة   .121،ص2002الدين،سوريا،مازن نفاع،دار عالء :،اجلزء األول،ترمجةإستراتيجيتيه- مسؤوليته األخالقية-تطوره:التسويقفيليب كوتلر و آخرون، 6 .134،ص2016، -الوادي -محه خلضر ،جامعة 2جملة التنمية االقتصادية،العدد،واألسسالمبادئ :األخضرالتسويق حممد الناصر محيداتوا وآخرون، Ken Peattie, Towards Sustainability: the Third Age of Green Marketing, The Marketing Review, No.2, 2001, p130. 5 4 .395،ص2014،دار غيداء للنشر والتوزيع،عمان،مدخل معاصر:التسويقسعدون محود جثري الربيعاوي وحسني وليد حسني عباس، 3  .26،ص2017-2016،- فلسطني  - اخلليل  األعمال،جامعة



منتجــــــات  اربتكــــــوا نظيفــــــة الــــــيت تنطــــــوي علــــــى تصــــــميم ال الرتكيــــــز علــــــى التكنولوجيــــــا مت املرحلــــــة الثانيــــــةففــــــي       ~ 21 ~ أثنـــــــاء فــــــرتة الســــــبعينات والثمانينـــــــات ف ،1 أو بـــــــأدىن حــــــد مــــــن النفايـــــــات امللوثــــــة للبيئــــــة نفايــــــات بــــــدونجديــــــدة  ـــــــــزات الالزمـــــــــة املمارســــــات الصــــــناعية املــــــؤثرة علــــــى البيئــــــة ، وقــــــد أصــــــابت هــــــذه املوجــــــة بعــــــض الصــــــناعات الثقيلــــــة، ممــــــا فــــــرض القـــــــوانني والتشـــــــريعات للســـــــيطرة علـــــــى حلركـــــــة محايـــــــة البيئـــــــة، قامـــــــت احلكومـــــــة األمريكيـــــــة بتمريـــــــر جمموعـــــــة مـــــــن  ـــــــــدوالرات يف اآلالت  والتجهي ـــــــــني ال ـــــــــدة ضـــــــــرورة اســـــــــتثمار بالي ــــــــى صــــــــناعة علـــــــــى بعـــــــــض  املنظمـــــــــات اجلدي ــــــــرض هــــــــذا أيضــــــــا عل ــــــــى التلوث،كمــــــــا ف ــــــــدة مــــــــن للســــــــيطرة عل ــــــــات جدي ــــــــدمي نوعي ـــــوحظ وجـــــود مقاومـــــة ورفـــــض الســــــــيارات  تق ـــــة ألـــــا حتملهـــــا تكـــــاليف ضـــــخمة الســـــيارات ذات أنظمـــــة مكلفـــــة للـــــتحكم يف العـــــوادم الصـــــادرة منهـــــا ، وغالبـــــا مـــــا ل ،حيث تعد االستدامة التطور األكثر عمقا يف التسويق األخضر والذي بدأت مالحمه يف أواخر الثمانينات      )االستدامة البيئية(األخضرمرحلة استدامة التسويق : ثالثا  .للتسويق األخضرالكثرية اليت تواجه الكرة األرضية واحلكومات الوطنية، فدفع هذا االهتمام إىل زيادة الدعم احلكومي والسياسي وخالل الثمانينات أثارت منظمات مثل السالم األخضر و أصدقاء األرض االهتمام حول املشاكل البيئية       2.يةبالشكل الذي قد يؤدي إىل ختفيض قدراا التنافسمـــــن هـــــذه الصـــــناعات وغريهـــــا مـــــن الصـــــناعات األخـــــرى لتلـــــك القـــــوانني البيئي ويعرف كذلك بتقرير  " مستقبلنا مشرتك" قدمت اللجنة العاملية للبيئة والتنمية تقرير بعنوان 1987أفريل  27يف تعترب هذه املرحلة من مراحل تطور مفهوم التسويق األخضر الناجتة عن دمج مرحلة التسويق اإلحيائي والتوجه       3.اإلخالل بقدرة النظم البيئية على العطاء املوصول لتلبية حاجات األجيال املستقبلية مراعاة املوارد البيئية وتلبية احلاجات املشروعة للناس يف حاضرهم دون  ،حيث جنده يدعو إىل"بروند تالند"   .Kotler Philip &Armstrong.Gray, Principles of Marketing, 11th edition, Pearson Prentice Hall, 2007, p634 4  .155،ص1998،عامل املعرفة،الكويت،األمن الغذائي للوطن العربي حممد السيد عبد السالم، 3 .251-250،صمرجع سبق ذكره،حممد عبد العظيم S.M. Das and others, Green Marketing Strategies for Sustainable Business Growth, Journal of Business Management & Social Sciences Research, No.1, 2012,p82. 2 1                                                             4".مواصلة حتقيق األرباح مع محاية البيئة : املنظمة إىل حتقيق هدفني يف آن واحد أال ومهاأسلوب إداري يتضمن تبين اسرتاتيجيات أو سياسات تسعى من خالهلا "  :على أا) Kotler &Armstrong(        تعرف من منظور  تسويقي حسب  املنظمات يف هذه الفرتة بتبين ما يعرف باالستدامة البيئية واليتمن مسؤوليتها عوضا عن قيامها بشكل إجباري امتثاال للقوانني والتشريعات احلكومية ، حيث قامت العديد من يئي ولتكوين حركة أقوى ،حيث بدأت كجزء من مسؤوليتها يف عدم األضرار بالبيئة وسعيها للقيام بذلك كجزء الب



املنظمة االستفادة من املوارد  فيجب علىغري حمدودة ، و  متزايدة املوارد حمدودة واالحتياجات البشرية أن اومب      ~ 22 ~ ، والتمتع مبيزة تنافسية على  أرباحها املتزايدةالوصول إىل أسواق جديدة ، واستدامة  قصد بكفاءة دون هدر حيمل تصورات خمتلفة حسب اعتقاد ما يراه  املتعاملون سواء    "األخضر"مصطلح أن    Pierre McDonagh فيقول  قبل سرد التعريفات املتعلقة بالتسويق األخضر،جتدر اإلشارة إىل توضيح معىن مصطلح األخضر،      تعريف التسويق األخضر:المطلب األول  مفهوم التسويق األخضر:المبحث الثاني  .أمهية التحصيل  العلمي ملفهوم التسويق األخضر البيئية وهذا ما دفع إىل بروز بقصد ختفيض التلوث البيئي وتقليل األضرار احلاصلة للموارد الطبيعية و إمنا يف السعي من أجل حتقيق االستدامة  على ضوء السرد التارخيي السابق فإن النشاطات التسويقية تبدأ من الشروع يف توجيه التسويق األخضر ليس       1.صديقة للبيئةجديدة منتجات وخدمات عن طريق خلق بيئة وذلك بالاليت ال تم  نظماتامل توجه بيئي،توجه سياسي، املسؤولية االجتماعية :( يف أو املفاهيم ملصطلح األخضر يكولوجية،وتتمثل هذه املعايناالاألهم  واملميز أن هذه املعاين أو التصورات تقوم على أساس  دمج االنشغاالت االجتماعية مع االنشغاالت يعتمدون على خربم  أو مدى إدراكهم ملعىن األخضر، لكن الشيء كان مستهلكون أو أفراد من اتمع والذين  دعم احلركة (للحفاظ على املستهلك والبيئة وقائي أو دفاعي أسلوبللمنظمات، تشجيع التجارة العادلة،  القدرة (، االستدامة)استهالك جديد(خضراأل منط االستهالك،  نشاط غري هادف للربح، )البيئيةاالستهالكية و  ،وميكن توضيح ذلك يف 2)،  الرتكيز على النواحي اإلنسانيةاألفراد، املساواة بني )على إبقاء التعامل ألطول مدة  . .A. Alex & R. Rajkumar, Green Marketing – The Fusion of Marketing Techniques with Sustainable Development,  journal of IJEMR , Issue 07,  2016,p2. 2 Daniel Szuster, Green Marketing: A case study of British Airways, Thesis Submitted in fulfillment of       the requirement for the degree of  Master of Culture, Communication  and Globalisation , Aalborg University, Denmark ,2008, p8 1                                                                          :الشكل التايل



األخضربمصطلح  المتعلقة  المفاهيم أو المعاني:2 الشكل رقم  ~ 23 ~                                                                                                                                                                                                                                                                                   Source : Anirban Sarkar, Green Marketing and Sustainable Development Challenges and Opportunities, International  Journal of  Marketing, Financial Services & Management Research, Issue 9, 2012,p123.       ا املنظمة حىت تتماشى مع أما بالنسبة للمنظمة توجهات التسويق األخضر، وتلخص هذه األفعال إىل اختصارات كلمةيتفق املؤلفون أن مصطلح األخضر تشري إىل أفعال تقوم "GREEN" التعمــــــــيم -  :متمثلة يف )G :Generalizes:( ة خاصــــــــةتصــــــــرفات املســــــــتهلكني غــــــــري  أنمبــــــــامبــــــــا يتعلــــــــق باملنتجــــــــات  متشــــــــا غري مرتبط خبيارات  السوقي املستهدفجناح القطاع  صالحية أوتذكري بأن  أي ):R: Remembers( التذكير -   .كل القطاعات السوقية قصد خلق قيمة خضراء لدى جل املستهلكني على اهتمامهاتعمم  أن بـــــل اخلضـــــراءلألجنـــــدة الســـــوقية الـــــيت تســـــتجيب  فقـــــط بالقطاعـــــاتال ـــــتم  املنظمـــــة أنعلـــــى  ب، فيجـــــاخلضـــــراء العينة  اختيار أفراديكون من خالل  حمتوى وبيانات السوق املبحوث عنه اكتشاف ):E: Explores(اكتشاف  -   .آجال أواملستهلكني ألنه سيهتم بالبيئة عاجال  املتعلقة  خاصة املستخدمة صحة املصطلحاتفاألمر جد حساس ومهم و بالتايل جيب التأكد من  الرتمجة،اللغة و  اختالف يف أن هناك ا، ومبالنطاق الدويل التسويقية مشلت بأن البحوثأي يضمن ):E: Ensures( الضمان -   1.اإلجابةيساعدهم عند  والتوقيت الذيتواجدهم  املستجوبني، مراعاة أماكنعلى  األسئلةيكون هناك الوضوح يف طرح  ن، أييف السوق املستهدف بطريقة صحيحة 1                                                             . توسع تلك البحوث حىت إىل األسواق الدولية بالبيئة عند  K. Uday Kiran, Opportunity and Challenges of Green Marketing with special references to Pune, International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR) , No. 1, 2012,p20.   ةللمنظماالجتماعية املسؤولية  سياسي بيئي رحبيغري  احملافظة املساواة التجارة العادلة إنساين   أخضر استهالك جديد االستدامة 



املتعلقة باملنتجات اخلضراء  األسئلةعلى  إجابتهمعدم حتيز املستهلكني عند :)N: Neutrality( عدم التحيز -   ~ 24 ~ العديد من التسميات للتعبري عن األنشطة التسويقية املهتمة بالعالقة بني االستهالك والبيئة نسبت حيث       1).تعترب املنتجات اخلضراء تكلفة إضافية بالنسبة لك؟ هلمثل (وعدم االرتياح  يشعروا باإلحباطحىت ال  أما مصطلح ، (Fisk, 1974 ; Henion et Kinnear, 1976) :استخدمه كال من  التسويق االيكولوجي  فمصطلح ذا الصدد نشري إىل أن تعريف التسويق األخضر التسويق   األخضر  فأغلب التعريفات كانت متقاربة ، لكن فعلى الرغم من عدم تسجيل فروقات كبرية بني آراء و أفكار الباحثني والكتاب عند طرحهم ملفهوم  املعاصرة، األدبياتيف  استخدامهاتساع نطاق و  ذلك لشموليته و  األخضراعتماد مصطلح التسويق  أرى أنابينما          2.(Coddington, 1992) استخدمه   مصطلح التسويق البيئي أو، (Peattie, 1992 ; Ottman, 1992 ; Charter, 1992) من استخدمه كل  خضرة أكثر أو التسويق األخضر التسويق ورشة عمل حول موضوع التسويق  من أتى )A.M.A(األمريكية للتسويقمجعية  طرفمن قدم  التعريف األول       .اآلن تعريف متفق عليه عامليا حد هو ليس باملهمة السهلة و أنه ال يوجد إىل أثرها و  دراسة اجلوانب اإلجيابية والسلبية لألنشطة التسويقيةالتسويق األخضر هو   إن: "1975يف عام  اإلحيائي و الذي برز  ،ترمجة ملتطلبات املسؤولية االجتماعية للتسويق :"ميكن النظر إىل التسويق األخضر على أنه كما       .من تأثري النشاط التسويقي على البيئة الطبيعية سواء كان اجيايب أو سليبميكن اعتبار هذا التعريف  نقطة بداية مفيدة يف التعرف على التسويق   األخضر ألنه يقوم بفحص و التأكد       3."واستنزاف املوارد ،تلوث البيئة و استنفاذ الطاقة على Devika Anand and others, Green Marketing –go Green for the Sustainable Development of society-Stepping Stones to Reach go green, World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical sciences, No. 4, 2014,p396. 2 Marine Le Gall, De la préoccupation pour l’environnement à la consommation durable, Centre de Recherche Rennais en Economie et en Gestion, Université de Rennes 1, 25-26 janvier 2002, p6.  3 1                                                               .زيادة الوعي البيئي للمسوقني واهتمامهم بالبيئة الطبيعيةلنا من هذا التعريف أن التسويق األخضر هو امتداد ملفهوم املسؤولية االجتماعية للتسويق من خالل يتضح       4".احملافظة على البيئة الطبيعية و عدم إحلاق الضرر امتحور حول القيام بأنشطة تسويقية ضمن ضوابط حمددة لضمان  ،حيثللتحديات البيئية املتزايدة  كاستجابة  Marija Ham, Environmentally oriented marketing  communications as part of green marketing strategy,p383, Article published on the website: https://bib.irb.hr/datoteka/529936.Ham.pdf          Date viewed: 13-11-2016 4  ،ـــــة لمنظمـــــات مصـــــطفى جعفـــــر عيســـــى حســـــن العيســـــى ـــــي و دور المســـــؤولية االجتماعي دراســـــة  -اتجـــــاه المســـــتهلك العراقـــــي  األعمـــــالالتســـــويق البيئ   .279، ص2012،جامعة بغداد،  19الية، العدد مة و يجملة دراسات حماسب،-استطالعية



تطبيق األدوات التسويقية :"أن التسويق األخضر هو)  ,1995Mintu and Lozade(كما عرف أيضا كال من       ~ 25 ~ أجندة  عند رسم  التفكري  يف إشباع حاجات املستهلكني  بطريقة حتافظ على البيئة وهذا من خالل وضعها  يفيتبني من هذا التعريف أن التسويق األخضر ليس جمرد خلق صورة حسنة فقط عن املنظمة،بل ميتد أكثر إىل       1".دل بني املنظمة و املستهلكني بطريقة تؤدي إىل إشباع حاجام و محاية بيئتهملتسهيل التبا ستهلكني مبا  ينسجم مع هذا التزام  بيئي قوي و توجه حنو تقدمي منتجات صديقة للبيئة،والتأثري يف سلوك امليتضح لنا من التعريف السابق انه يركز على القيام باألنشطة التسويقية و بالضبط تطوير مزيج تسويقي ضمن       3".النهائية احلفاظ على البيئة ومحاية الزبائن و إرضائهم وحتقيق هدف الرحبية للمنظمةحبيث تكون احملصلة ينسجم مع ذلك والعمل على تقدمي مزيج تسويقي متكامل قائم على أساس اإلبداع  بشكل يرضي هذا التوجه املستهلكني بصورة تدفعهم حنو التوجه إىل طلب منتجات غري ضارة بالبيئة وتعديل عادام االستهالكية مبا مدخل نظامي يهدف إىل التأثري يف تفضيالت :"بأنه  يف حني ثامر البكري يعرف التسويق األخضر      .املستهلك قصد حتقيق الربح من جهة،و محاية البيئة باستمرار من جهة أخرىيتبني من هذا التعريف أن التسويق األخضر هو تلك العملية اليت تقوم ا إدارة املنظمة من خالل فهم سلوك       2."بيئيا ومستدامة مرحبة بطريقة  ككل اتمع و احتياجات ماحتياجا تلبية من املطاف اية يفحىت تتمكن  ، وفهمها ستهلكنيامل احتياجات على التعرف إىل دف شاملة يةإدار  عملية" :األخضر على أنهفقد عرف التسويق  (Peattie, 1995)أما       . سياساا و اسرتاتيجياا و حىت الرتويج للمنتجات األقل ضررا على ) قبل وأثناء اإلنتاج(السلبية اجتاه البيئة وذلك من خالل مراحل اإلنتاجما مييز هذا التعريف أنه ركز على كل األنشطة التسويقية اليت تتمثل حمصلتها النهائية يف ختفيض كل التأثريات       4."صديقة للبيئة  منتجاتو ترويج  إلنتاج املبذولة يةهود التسويقتلك األنشطة و اجل"      :بأنه) (Pastore-Reiss, Pettigrew, Gauvin et Menvielle, 2007  يف حني عرفه جمموعة من الباحثني      .التوجه،ومبا ال يتعارض أيضا مع األهداف الرحبية للمنظمة  .Nyna Ouellet, les effets du prix, de la marque et du caractère écologique d'un vêtement sur l'intention d'achat, mémoire présenté comme exigence partielle, Université du Québec à Montréal, Paris, 2007,p6  4  .364،ص 2016، -بسكرة  -  خيضر حممد ، جامعة44اإلنسانية،العدد العلــوم جملــة ،للســيارات فــاغن فــولكس شــركة دراســة حالــة: الفعلــي واألثــر المتوقــع األثــر بــين األخضــر الغســل إســتراتيجيةإكــرام مرعــوش، olc.bu.edu.eg/olc/images/tswy2aa5dr.pdf  2 Ezgi Merdin, Market – Driven Strategic Green Marketing within the New Sustainability Paradigm, Cambridge Business & Economics Conference, Cambridge, UK, June 27-28, 2011, p4. 3                                                                        2015  -07- 18: تاريخ االطالع     :املوقع االلكرتوينمنشور على كتاب ،  234ص،سنة نشرون بد القاهرة،،جامعة بنها،األخضرالتسويق حممد بكري عبد العليم، 1                                                             .  ما بعد االستخدام البيئة لكن نالحظ انه أمهل التوزيع و االستخدام و



السابقة املتعلقة بالتسويق األخضر أين  أوجه القصور الكامنة يف التعاريفنالحظ من هذا التعريف أنه عاجل      ".األقل ضررااجتاه البيئة واتمع النامجة عن استخدام املنتج والعمليات اإلنتاجية للمنظمة اليت تقوم برتويج املنتجات واخلدمات تلك النشاطات التسويقية الساعية إىل ختفيض الـتأثريات السلبية  :"وهناك من يعرف التسويق األخضر بأنه      ~ 26 ~ وأنظمة  املنتجاتجتماعية والبيئية السلبية فقط على ثار االآلا احلد من إىل دف  اليتركزت فقط على األنشطة  ؤسسة خدمية أي األنشطة اليت تعزز و تروج اخلدمات أيضا مل  ميتد  أي ملؤسسة صناعية فقط،بل القائمة اإلنتاج للتسويق األخضر هي أكثر وضوحا بكثري يف مثل هذا التعريف  اإلسرتاتيجيةاخلصائص  األقل ضررا بيئيا و بالتايل ولكن أيضا حباجة إىل االبتكار، وعملية حتسني رضا املستهلك الذي يقرتن به ليس فقط حباجة إىل  على البيئة املادية أو تطوير وتسويق املنتجات املصممة لتقليل اآلثار السلبية : تعريف التسويق االجتماعي -  .املنتجات اليت يفرتض أا آمنة بيئيا) بيع(تسويق : التعريف اجلزئي للتسويق -   1:للتسويق األخضر من خالل ثالث جوانب هي اقدمت تعريف 2007عام  للتسويق يفأما اجلمعية األمريكية      .)اتسلع أو خدم(املنتجات بطريقة مستجيبة  واستعادا تعبئتهانتجات وتروجيها و ماجلهود اليت تبذهلا املنظمات إلنتاج : التعريف البيئي -  .لتحسني جودا على تسويق منتجات صديقة للبيئة وعدم إحلاق الضرر يشري هذا التعريف أن التسويق األخضر هو العمل      .التقليل من الضرر على البيئة الطبيعية عن طريق البيئية نشغاالتلال عملية إدماج االنشغاالت االجتماعية والبيئية بالربط مع مكونات التسويق التقليدي لتصحيح "  :وعرف أنه       .ات وتصميمها، توزيعها،الرتويج هلا،تعبئتها وتغليفهاجبالبيئة الطبيعية أو تقليصه،وهذا من خالل تطوير منت  .Lina Nasser  Nabulsi,The Factors Determining Green Marketing Adoption In The Industrial Sector In Jordan, Thesis Submitted in fulfillment of  the requirement for the degree of  Master of  Marketing, University of  Jordan,2009,p10. 2 Jean-Jack Rosé, la responsabilité sociale de l’entreprise, Edition de Boek, Bruxelles, 2006, p79 1                                                            .الصناعي قطاعالعلى  فقط التسويق األخضر ال يقتصر -  .هو أسلوب إداري أساسه اإلبداع أو االبتكار التسويق األخضر -  .التسويقية االجتماعية املسؤولية ملفهوم استمرار و كامتداد التسويق األخضر يعترب -   :من الواضح أن كل التعاريف تنسجم مع بعضها يف تركيزها على اجلوانب التالية للتسويق األخضر وهي      . شطة التسويقية عليهاالبيئي من خالل احلفاظ على البيئة الطبيعية وتقليل آثار األنالنشاط التسويقي،أي هو يدمج البعد االجتماعي من خالل محاية املستهلك وحتقيق رفاهية اتمع، ويدمج البعد لعل هذا التعريف أكثر مشوال ألن يعترب التسويق األخضر يقوم بدمج االعتبارات االجتماعية والبيئية ضمن       2."ضعف للمقاربة الكالسيكيةنقاط ال



بني حتقيق حتقيق املوازنة  دف  أو تطوير منتجات أو خدمات صديقة للبيئة، تسعريها،تروجيها،توزيعهافهو فلسفة أو مفهوم حديث للتسويق قائم على مدخل إداري يرتكز على اإلبداع يف خلق  ، للتسويق االجتماعية املسؤولية ملفهوم كامتداد يعترب الذي األخضرول أن نعطي تعريف شامل للتسويق ومن خالل كل هذا حنا     .ضمن اإلسرتاتيجية التسويقية للمنظمةيدمج االعتبارات االجتماعية والبيئية  األخضر التسويق -  .أكثر مشوال يف العالقة بني اجلانب االقتصادي واالجتماعي والبيئيوأهداف املستهلكني يف ظل احلفاظ على البيئة أي ) الربح( يهتم بتحقيق اهلدف التقليدي األخضرالتسويق  -  . دف احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية السلوك الشرائي للمستهلكنييفرض على املنظمة القيام بإعادة بلورة مزجيها التسويقي،هذا األخري الذي يعمل على تعديل  األخضر التسويق -   ~ 27 ~ اإلسرتاتيجية التسويقية اليت تتبناها  الربح،إشباع حاجات املستهلكني ومحايتهم، محاية البيئة ،وهذا من خالل                                        بين التسويق التقليدي والتسويق األخضرالفروقات الموجودة : 2 الجدول رقم  :خضر ميكن تلخيصها يف اجلدول التايلاأل والتسويق التقليدي التسويق بني قاتفرو شارة أن هناك اإلفتجدر       .املنظمة



التوافق  األهداف التنظيمية  ورضا العمالء باإلضافة اىل   .األهداف التنظيمية ورضا العمالء   األهداف  .يستلتزم التقيد به الالنظام البيئي عام  .خطرك يعترب النظام البيئي  األساس الفلسفي  األخضرالتسويق   التسويق التقليدي  المقارنة معيار  ~ 28 ~ من التصنيع إىل (ضيق  جمال القرارات التسويقية   .جتماعيةاالسؤولية امل ترتكز على مسؤولية املنظمة  .قتصاديةاإلسؤولية تقتصر على امل مسؤولية املنظمة  المنظمة  .مع النظام البيئي لمنتج لقيمة ال سلسلة(التسويقية واسعجمال القرارات   ).استخدام املنتج مرحلة ما  إىل األوليةبأكملها من احلصول على املواد  حتقيق الربح والتفكري ينحصر  على ركزصنع القرار ي ).املبادرة( استباقيأسلوب  ).تفاعلي(أسلوب دفاعي   ).بعد االستهالك املدى  ويف أبعاد االستدامة  رتكز علىي صنع القرار  .املدى القصري فقط على مثل  املتطلبات القانونيةالذهاب إىل أبعد حد من   .املطالب البيئيةجتاه  املتطلبات القانونيةااللتزام ب  .الطويل مجاعات الضغط جتاه  مواقف سلبية أوحتدي   .التصميم من أجل البيئة كلفته من خالل إدارة ت استخدم التخطيط لتقليل  المنتج  .مجاعات الضغط اخلضراءفتح العالقة والتعاون مع   .اخلضراء اليت  لغة التحدث  من خالل استخدام  ملستهلكا اليت تسمح بتلبية حاجات االسرتاتيجياتإتباع  .اجتاهنيمفتوح ذو  .واحد اجتاه  التصاالتا  .التكاليف البيئيةيهتم حبساب كامل   .يهمل حساب التكاليف البيئية  ).إدارة اجلودة  البيئية الشاملة(النفايات استخدام تقييم دورة احلياة والتدقيق البيئي لتقليل  .اجلودة الشاملة قصد  املستخدمة ولغة التحدث املتبعة االسرتاتيجيات .تهعاطف على ستؤثر جيب أن  ملستهلك الفعلي أو احملتملا ةعاطف على التأثري دراسة حالة المجمع الصناعي إلسمنت :ثر التسويق المستدام على تحقيق الميزة التنافسيةأسعيدة بولطيف، - :من اعداد الباحث باإلعتماد على: المصدر  .الشراء،وما بعد الشراء  .السلوك الشرائي فقط   المستهلك سلوك . تتميز بالطابع األخالقي    .Cesare Zanasi and others, An Assessment of the Food Companies Sustainability Policies through a Greenwashing Indicator, International Journal on Food System Dynamics, Issue 1, 2017,p64. - Bilal Mohammad Eneizan and others, Prior Research on Green Marketing and Green Marketing Strategy: Critical Analysis, Singaporean Journal of Business economics and management Studies, No. 5, 2016, p5.  - Yakup Durmaz & Hatice Vildan Yaşar, Green Marketing and Benefits to Business,  Journal of Business and Management Studies , No. 2, 2016,p69.  - Ravinder Kaur,Green  Marketing in India –An  Overview, Journal of  Biz and Bytes, Issue 1,2017,p206 -  .77،ص2018 -2017، 1مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف علوم التسيري،جامعة باتنة   أطروحة،الجزائر



على حتقيق األرباح،بينما التسويق األخضر مؤثر  فالتسويق التقليدي يعترب إحدات توازن النظام البيئي كخطر  -   :خالل القلق املتزايد على البيئة الطبيعية،وعليه هناك بعض االختالفات بينهما ميكن إجيازها فيما يلياألخضر نتج نظرا لالنتقادات املوجهة للتسويق التقليدي من  من خالل هذا اجلدول يتبني لنا أن التسويق      ~ 29 ~ ج شامل يدمج بعناية التوافق مع النظام البيئي أي هو   إىلباإلضافة  املنظمة ونيل رضا العمالء أهدافحتقيق  إىلاملنظمة ونيل رضا العمالء،بينما يهدف التسويق األخضر  أهدافحتقيق  إىليهدف التسويق التقليدي  -   .قصد حتقيق االستدامة جيب التقيد بهيعترب إحدات توازن النظام البيئي كعامل  حاجات العمالء  وتلبية حتديد علىأي   قتصاديةاالسؤولية تركز املنظمة املتبنية للتسويق التقليدي على تبين امل -   .الرغبات االقتصادية للمنظمة حتقيق املتطلبات االجتماعية والبيئية مع االجتماعية  أي على حتقيق  سؤوليةعلى تبين امل تركز املنظمة املتبنية للتسويق األخضر،بينما رحبية أكثر بطريقة باملنظمة املتبنية  اخلاص وتوصيل املنتج إىل املستهلك قصد استعماله،بينما نطاق القرارات التسويقيةاإلنتاج نطاق القرارات التسويقية اليت تتخذها املنظمة املتبنية للتسويق التقليدي هو نطاق ضيق أي يهتم فقط بكيفية  -   .يابيئ مستدامة بطريقة العمالء حاجات وتلبية حتديدالربح من خالل   أي   إيالء ودون املدى قصري التوجه مع) الربح(مصلحتها الذاتية  قيقسيسمح هلا بتح النهجتعتقد هذا  ألا القرار الختاذ مركزية نقطةمبثابة  املستهدفني العمالء حاجات حتديدتعترب املنظمة املتبنية للتسويق التقليدي أن  -   .البيئيةالبيئية اليت تفرض عليها، بينما املنظمة املتبنية للتسويق األخضر تنتهج أسلوب املبادرة قصد جتنبها للضرائب عادة ما تتعامل املنظمة املتبنية للتسويق التقليدي مع املسائل البيئية بأسلوب دفاعي من خالل حتملها للضرائب  -   .للتسويق األخضر  هو واسع ليشمل سلسلة القيمة اخلضراء ربح،تلبية حاجات العمالء ونيل (،بينما املنظمة املتبنية للتسويق األخضر تعترب أن أبعاد االستدامةلبيئةبا هتماما لذا جيب أن تتماشى مع بعضها البعض،ضف إىل ذلك  القرار الختاذ مركزية نقطةمبثابة ) رضاهم،االهتمام بالبيئة من خالل تسديد  املطالب البيئيةجتاه  املتطلبات القانونيةبتلتزم أو تفي املنظمة املتبنية للتسويق التقليدي  -   . جيب أن يكون على املدى الطويل بعد حد من ضيقة وتسري حنو أاملنظمة املتبنية للتسويق األخضر تتجاوز ذلك النظرة ال االضرائب البيئية، بينم ألا  مجاعات الضغط اخلضراءجتاه  واقف سلبيةعادة ما تتحدى املنظمة املتبنية للتسويق التقليدي أو تقوم مب -   .يالتصميم البيئمثال عن طريق  املتطلبات القانونيةااللتزام ب عادة ما تقوم بالتفاعل والتحالف مع  األخضر املنظمة املتبنية للتسويقتعترب املسائل البيئية أمرا ال يعنيها، بينما   البيئي التوافق حتليل لكن مع دراسة أو املنتج تطويرتقوم خبلق أو  املنظمة املتبنية للتسويق األخضر االشاملة، بينمتقوم املنظمة املتبنية للتسويق التقليدي باستخدام التخطيط قصد ختفيض تكلفة اإلنتاج من خالل إدارة اجلودة  -   .مجاعات الضغط اخلضراء



أي من املنظمة حنو  حدوا اجتاه ذات الغالب يفعادة ما تكون اتصاالت املنظمة املتبنية للتسويق التقليدي  -   .منتجاا، بينما املنظمة املتبنية للتسويق األخضر تدرج كل التكاليف البيئية عند تسعري منتجاا اخلضراءالتقليدي ال تأخذ بعني االعتبار التكاليف البيئية اليت ممكن تتحملها عند تسعري املنظمة املتبنية للتسويق  -   .اهل وكذلك للعمالء مفيدة ستكون واليت فعالية األكثر الطرقب الطبيعية للموارد األمثل االستخدام ضمنت أي إدارة اجلودة  البيئية الشاملة خالل من، وهذا اخل ..هاستخدام وإعادة والتغليف التعبئة ،اخلام لموادول هل  ~ 30 ~ ،بينما  )عمالءاملسوق وال بني للتواصل واحد اجتاه التقليدي على احلوار ذو  التسويق نظريةأي تستند ( العمالء املنظمة املتبنية للتسويق األخضر  جيب أن تكون ،بينما البيع عملية وحتقيق منتجاا مع للتعامل املستهلك جتاهاتا ريتغيقصد  الضغطنوعا من  متارس على قراراته الشرائية أي تؤثراليت و  مفهومةلغة  من خالل استخدام   ملستهلكا تسمح بتلبية حاجاتعادة ما تتبىن املنظمة املتبنية للتسويق التقليدي السرتاتيجيات تروجيية اليت س -   ).استدامة أكثر جمتمع حنو تغيري إحداث أجل من العام اجلمهور وتثقيف عالم،إلا مع وسائل فاعلالت فكرة علىاألخضر  التسويق نظرية تستندأي (  اجتاهني وذو متبادل تفاعلي واراحل اتصاالت املنظمة املتبنية للتسويق األخضر  عادة  ما يكون اخلضراء لذا  املنتجات استخدام عملية بعدما  و شراء واستخدام يشملأي  الشراء عملية بعد ما إىل تدمياألخضر  التسويق ،بينماالسلوك الشرائي فقطأال وهو  املستهلك سلوكتصرف من تصرفات  التقليدي على التسويق يركز -   .بيئته على احلفاظ يف ومسؤولية الذاتية مصلحته من جزءا لمنتجات اخلضراءل املستهلك شراء أن باعتباروذلك  البيع، عملية قصد إمتام قناعياإل والتأثري اللطف نوعا من ممارسةأي  ألخالقي بعيدة عن التظليل واخلداعتتميز بالطابع ا ملستهلك الفعلي أو احملتملا ةعاطف على قصد التأثري املستخدمة ولغة التحدث الرتوجيية املتبعة االسرتاتيجيات ــــــادل التجــــــاريالتســــــــويق األخضــــــــر خيتلـــــــف عــــــــن التســـــــويق التقليــــــــدي ، فهــــــــو ال  أنمـــــــن خــــــــالل مـــــــا ســــــــبق،يرى الباحـــــــث       .ها بطريقة صديقة للبيئةاستخداماخلضراء وبالضبط بعد  املنتجاتجنده يركز على التعامل مع  ــــــة التب ــــــى فهــــــم عالق ــــــد ) املنظمــــــة واملســــــتهلك(يقتصــــــر فقــــــط عل ــــــل ميت ــــــني   إىلب ــــــين التســــــويق األخضــــــر ليفهــــــم عالقــــــة مــــــا ب ــــــة مــــــن طــــــرف املنظمــــــة لتب ــــــة ،كمــــــا أن اجلهــــــود املبذول ســــــت املنظمــــــة واملســــــتهلك والبيئ ـــــــــــف إدارةفقـــــــــــط مهمـــــــــــة  ـــــــــــل اإلدارات التســـــــــــويق ولكنهـــــــــــا تشـــــــــــمل املنظمـــــــــــة بأكملهـــــــــــا مبشـــــــــــاركة خمتل إدارة  مث ــــــــاج،إدارة البحــــــــث والتطــــــــوير،إدارة املشــــــــرتيات ــــــــك  اخل،...اإلنت لتســــــــويق ل ر املنظمــــــــة لتبنيهــــــــاتطــــــــو إضــــــــافة إىل ذل ــــــع املنتجــــــات اخلضــــــراء  املنتجــــــاتريســــــعت،سياســــــة  اخلضــــــراء سياســــــــة املنتجــــــــاتتطــــــــور يف مجيــــــــع مراحــــــــل عمليــــــــة التخطــــــــيط والتنفيــــــــذ والرقابــــــــة علــــــــى ال يســــــــتدعي األخضــــــــر ــــــرويج اخلضــــــراء ،سياســــــة توزي         .ونيل رضا املستهلكني على البيئة الطبيعية السليب تقليل التأثري دف اخلضراء املنتجــــــات وسياســــــة ت



واالســـــــــــــــتهالك  بالبيئـــــــــــــــةوعـــــــــــــــدم االهتمـــــــــــــــام  املنظمـــــــــــــــاتاغلـــــــــــــــب ضـــــــــــــــعف الـــــــــــــــوعي البيئـــــــــــــــي لـــــــــــــــدى إن       أسباب ظهور التسويق األخضر:المطلب الثاني  ~ 31 ~ اع ثقب مثل اتس األضراراحملتملة فضال عن وقوع بعض  األخطارلتحقيق االستخدام األنسب هلذه املوارد بسبب  داعمة للبيئة بتوحيد جهودها  مجاعاتاموعات ترى أن هناك خطرا عليها يف األجل الطويل لذلك قامت املاء واهلواء واليت تعاين أيضا من مشاكل معينة يف الوقت احلاضر،و إن بعض يف املتمثلة  :مواد غير محدودة -  :إن املواد األولية املوجودة يف البيئة تتألف من ثالثة أنواع: تناقص المواد األولية -1  :ظهور التسويق األخضر ما يلي أسبابورة اخلضراء ، ولعل أهم البيئي، ونتج عن ذلك بروز الث     والتــــــــدابري حلمايتهـــــــــا وضــــــــمان دميومتهـــــــــا، مــــــــن خـــــــــالل االعتمــــــــاد علـــــــــى أهــــــــم األنشـــــــــطة الــــــــيت تـــــــــدعم التوجـــــــــهدفــــــع بأنصـــــار البيئــــــة إىل اختــــــاذ العديـــــد مــــــن اإلجــــــراءات وغـــــري املــــــنظم للمــــــوارد الطبيعيـــــة، ) الفــــــاحش(الالعقـــــالين غري دقيق  حسب رأيي د ، وهذا التصنيفو عنصر غري حمد هو اءبأن امل يعتربهناك من  وجتدر اإلشارة إىل أن     1.األوزون ونقص املياه وتلوثها وغري ذلك كما أن معظم اخلرباء ،يف الواقع احلايل ألن املياه أصبحت من املوارد املتنازع عليها بسبب نضوا املستمر جري وذلك حتسبا ملقابلة الطلب الغابات مثال إىل توجه املنظمات للحفاظ عليها  ومحاية الرتبة و إعادة التشتضمن الغابات والغذاء واليت جيب أن تستعمل حبكمة ، ولقد أدى النقص يف ت: المواد القابلة للتجديد -  .هي حرب املياه املستقبليف  بني بلدان العامإىل أن احلروب اليت ستندلع  توقعوناالسرتاتيجيني ي ضرار على البيئة و عادة ما يتسبب فيه البشر،فأغلب ميثل التلوث أحد اكرب األ :التلوث ىارتفاع مستو  -2 2.بحث والتطوير إلجياد مواد بديلة تسهم يف تقليل استنزاف املوارد الطبيعية غري املتجددة الرتكيز على القد تسبب مشكالت حقيقية ألن هذه املواد حمدودة وال ميكن إعادة جتديدها وهنا تتجه  العديد من املنظمات إىل ضمن النفط والفحم واحلديد وغريها  من املواد، واليت عندما تنضب توت: المواد المحدودة غير قابلة للتجديد - .املستقبلي ،تلوث اهلواء،وقد أظهرت الدراسات أن مستويات التلوث تزداد بشكل مستمر وأصبحت تشكل خطرا تلوث املياه  قد تؤدي وبشكل مباشر إىل تدمري البيئة الطبيعية ، ومن األمثلة على ذلك األنشطة البشرية  كالزراعة والصناعة  املنتجات تعتمد بشكل مباشر تعد الطاقة الشريان احليوي يف جناح املنظمات،فتكلفة :ارتفاع تكلفة الطاقة -3   3.على البيئة العلــــــــوم االقتصــــــــادية،                              جملــــــــة دراســــــــة ميدانيــــــــة فــــــــي مديريــــــــة بلديــــــــة البصــــــــرة،:التســــــــويقي األداءفــــــــي  وأثــــــــره األخضــــــــر ق، التســــــــويرشــــــــيد علــــــــي عروبــــــــة 3 . 170 -169:،ص2018، -الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي  ، 6األعمال،العدد  القتصــاديات الريــادة ،جملــةالدوليــة التجــارب مجموعــة مــنعــرض : المســتدامة التنميــة التســويق األخضــر كمــدخل تحقيــقفتحــي وياســني قاســي، زهــرة 2 .369، ص2013، ناأليام للنشر و التوزيع، عما ر، دامنظور فكري معاصر:التسويق ةإدار عالء فرحان طالب،  1                                                           ازدياد ن أحد املوارد احملدودة غري القابلة للتجديد هو النفط و على تكلفة الطاقة املستخدمة يف العملية اإلنتاجية،وأ  .81،ص2011،العراق،28العدد  



املشكالت االقتصادية والسياسية يف العامل وبسبب الطلب الكبري وشيوع استعماله  أسبابيعد أحد أسعار الطاقة   ~ 32 ~ يف الوقت احلاضر حنو البحث عن مصادر  املنظمات دوديته، ولذلك توجهت العديد  منالقطاعات وحم عدة يف ختتلف احلكومات يف مقدار اهتمامها بالبيئة ومحايتها،فبعضها تعطي اهتمامات واسعة :تغير دور الحكومات -4  . )الطاقة النظيفة(تكلفة واقل ضررا على البيئة بأقلبديلة الالطاقة  وعليـــــه فاحلركـــــة االســـــتهالكية والبيئيـــــة  القادمـــــة،جيـــــال باحملافظـــــة علـــــى البيئـــــة جلعلهـــــا مكـــــان آمـــــن للعـــــيش لنـــــا ولألاالســــــتهالكية تســــــاهم يف محايــــــة املســــــتهلك مــــــن املمارســــــات التســــــويقية الالمســــــؤولة، أمــــــا احلركــــــة البيئيــــــة تنــــــادي ، فاحلركـــــــة  األخضـــــــرتعـــــــد احلركـــــــة االســـــــتهالكية والبيئيـــــــة أحـــــــد العوامـــــــل الرئيســـــــية لظهـــــــور فلســـــــفة التســـــــويق  -  :ترجع إىل األخضرالتسويق  ظهورمربرات  يرى الباحث أن،مما سبق ذكره      1.هلاالداعية إىل البيئة النظيفة،وهناك بلدان ال تعطي اهتمام كثري للبيئة و يرجع هذا لضعف اإلمكانيات املادية املتاحة وتسليط الضغوط على املنظمات من اجل االهتمام بالبيئة،وتربز يف هذه البلدان احلركات البيئية للتوجه البيئي  مربرا آخر يدفع املنظمات للقيام مبمارسات مستدامة أو بيئية،بل أن الرهان  املستهلكني الوعي البيئي لدىزيادة  -   .استجابة ملطالبهما األخضرهلما تأثريا بليغا على املنظمة مما يكون رد فعلها تطبيق وممارسة التسويق  ، هذه األخرية أصبحت البيئيةعايري امللتحقيق التميز التنافسي، لذلك أصبح لزاما عليها أن تأخذ بعني االعتبار حيث أن االجتاه التقليدي للتسويق مل يعد كافيا  البيئية أو اخلضراء بني املنظمات، املنافسةظهور ما يعرف ب -   .ت اليت تقوم  على االستغالل اجلائر للموارداملنتجات امللوثة للبيئة أو املنتجا: تصنيعها مثل جند أن لبلدان العامل احلق يف منع دخول منتج معني إىل أسواقها ألي دولة مصنعة هلا ال تراعي البعد البيئي عند أصبحت املعايري البيئية من أهم الشروط اليت جيب توافرها يف املنتجات حىت تدخل إىل األسواق العاملية ،هلذا  -    .طريقة تصنيع املنتجات وكذلك اآلثار البيئية الناجتة عن توزيعها و حىت أثناء استهالكهالسلوك املسؤول  بيئيا أصبح عنصرا  الزما يف جناح منظمات األعمال ، فيطلب املستهلك معلومات ختص على ا  .Ken Peattie, Environmental Marketing Management: Meeting the Green Challenge, Pitman Publishing, London,1995, p38 2 .208 -207:، ص2016، عمان، املناهج ، دارواإلبداع التسويقي وفلسفة التوجه نحو التسويق األخضر االبتكار ،مصطفى يوسف كايف 1                                                               .يقوم أساسا على االبتكار -4  .نظمةاالستفادة الكاملة من مجيع موارد امل يعمل على  -3  .بعد اسرتاتيجي أي له املدىنظرة طويلة ذو  -2  .يبدأ باملستهلكني من خالل حتليل سلوكيام وتصرفام الشرائية -1  2:تتمثل يف األخضر أربع مسات أساسية  لتسويقلأن   Baker  شريي     خصائص التسويق األخضر:المطلب الثالث  . األخضرالتسويق  فلسفة أن تتبىنعليها اجلديد للميزة التنافسية وبالتايل جيب  املصدر



التسويق األخضر يتميز خباصيتني أساسيتني إضافة إىل اخلصائص املذكورة سابقا أال  بينما يرى الباحث أن      .البيئة ومحاية املستهلك  صحة سالمة على باحلفاظ املتعلقة احلكومية وغري احلكومية املنظمات مطالب مع التكيف على يعمل -  .الطبيعية بيئتهم ومستقبل  الفوائد أو املنافع من املزيد هلم حتقيق يف  االسرتاتيجي التفكري خالل من  املستهلكني مع األجل طويلة عالقات بناء على يعمل -  .السوق يف بطرحها تقوم اليت املنتجات عن البيئية واالجتماعية  باخلواص واملتعلقة هلم املقدمة املعلومات مصداقية خالل من املستهلكني لدى الثقة زرع ضرورة على يعمل -  . رضاه نيل النهائية احلصيلة تكون حىت كللمستهل والبيئية االجتماعية األهداف حتقيق مع مستدامة بصفة األرباح من املزيد حتقيق على يعمل -  .متطلبام بتلبية الوقت نفس يف لكن    خاصة بصفة  واملستهلك  عامة بصفة اتمع منها يعاين اليت والبيئية االجتماعية للمشاكل حلول بتقدمي يقوم -  . األخضر التسويق مدخل لتبين االنطالق نقطة تعرب ألا وحتليلها بفهمها يقوم فهو األساس هذا علىو  ،والبيئية االجتماعية باملشاكل أكثر يهتم -   1:عدة خصائص نذكر أمهها األخضر لكن على العموم  للتسويق      ~ 33 ~ ،دار زمــــــــزم ناشــــــــرون 21اتجاهــــــــات تســــــــويقية معاصــــــــرة فــــــــي القــــــــرن:التســــــــويق المســــــــتدام والتســــــــويق العكســــــــيدرمــــــــان ســــــــليمان صــــــــادق وآخــــــــرون،  1                                                             .املستهلك و رفاهية اتمع و ليس فقط الربح املاديدرجة يف إيصال رسالته التسويقية،ويبعدها كل البعد عن التظليل و اخلداع،و أن يضع يف أولوياته مصلحة لية التسويقية،حيث جيب أن يكون املسوق أمينا ألعلى هم العنصر األساسي واألهم يف العم): People( الناس -   .على الكوكب الذي نعيش فيهمنظمة و يف قمة هرم أولوياا،ألن املنظمة اخلضراء تسعى لتحقيق الربح على األمد البعيد ويف نفس الوقت حتافظ إن اهلدف األساسي ألي عملية تسويقية هو الربح املادي،و هذا مدرج ضمن أهداف أي  ):Profit( الربح -   2 :) 3P )Profit , People, Planetسمى بتيرتكز التسويق األخضر على ثالثة أسس رئيسية       أسس التسويق األخضر: المطلب األول  التسويق األخضر ة، أهميدأسس، أبعا:المبحث الثالث  .املوارد الطبيعية مما يضمن حتقيق االستدامة البيئية يهتم باحلفاظ على األخضرالتسويق  -  .مع اإلسرتاتيجية التسويقية للمنظمةفلسفة تسويقية تنادي بضرورة إدراك تكامل بني محاية البيئة ومحاية املستهلك ،وحتقيق الرحبية  األخضرالتسويق  -   :ومها    .31- 30:،ص2015،دار أجمد للنشر والتوزيع،عمان،المزيج التسويقي والطاقة المتجددةثامر البكري وهديل الشراونة،  2 .)بتصرف(50 -49:،ص2014وموزعون،عمان،



بيئة و عليه مسؤولية املسوق هي إقناع جوهر التسويق األخضر هو املنتجات الصديقة لل) : Planet( البيئة -   ~ 34 ~ وليس  الناس لصاحل تعمل أنعليها  جيب أنه املنظمة اليت تسعى لتحقيق الربح، يتبني لنا من هذا الشكل،      .31- 30:،ص2015،دار أجمد للنشر والتوزيع،عمان،المزيج التسويقي والطاقة المتجددةثامر البكري وهديل الشراونة،:اعتمادا على الباحث إعدادمن :رالمصد  ) Planet( البيئة                                                            )People( الناس                              )Profit( الربح  أسس التسويق األخضر: 3 الشكل رقم  :يف الشكل اآليت هذه  األسس ميكن تلخيصو      .املستهلك بأمهيتها مبدى حمافظتها على صحته و الكوكب الذي يعيش فيه لقد تغري املفهوم التقليدي يف التعامل مع النفايات وبقايا الصناعة ضمن : إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها -   :تمثل يفتالتسويق األخضر يعتمد على أربعة أبعاد رئيسية  أن Pride & Ferrellيرى       التسويق األخضر دأبعا :المطلب الثاني  . تلوث البيئة ال منتجات نظيفة من خالل إنتاج وتسويق البيئةعلى  فظم ويف نفس الوقت أن حتاضده التزام  البيئي ، حبيث يعتمد اإلنتاج  يتمثل يف مواكبة تكنولوجيا اإلنتاج ملفهوم: إعادة تشكيل مفهوم المنتج -  1.نفاياتخالل رفع كفاءة العمليات اإلنتاجية، أي أن املهم ليس ما جيب أن نفعله بالنفايات ، بل كيف ننتج سلع بدون ، حيث اصبح الرتكيز على تصميم و إنتاج سلع بدون نفايات أو باحلد األدىن، وذلك من  األخضرالتسويق  صناعة مرة أخرى ضمن حلقة مغلقة ، أما التغليف فيعتمد على مواد خام صديقة للبيئة تفكيكها و إعادا إىل النفسها بعد انتهاء املستهلك من استخدامها خاصة املعمرة منها  لتعود إىل مصنعها بالنهاية ، حيث ميكن األدىن  منها ، فضال عن ضرورة تدوير املنتجات  دبشكل كبري على مواد خام غري ضارة بالبيئة ، واستهالك احل ــــد وعصــــام حممــــد رضــــا شــــاكر،جمــــد محأ http://unpan.un.org/intradoc/group/public/document/arado/unpan 0264525.pdf                                 2            2016 - 02 -15: االطالع تاريخ  :على املوقع االلكرتوين ةنشور مورقة حبثية ، 6،صالمعيقات في المنطقة العربية:التسويق األخضر صمادي،السامي  1                                                            2.وقابلة للتدوير ــــين التســــويق عاليــــد جمي ــــة ب ــــاج وإســــتراتيجية األخضــــرالق ــــي معمــــل  اســــتطالعيةدراســــة :األنظــــف اإلنت ــــة ف آلراء عين  .152،ص2016،-العراق -،جامعة بابل18،العدد واالقتصاد للدراسات االقتصادية اإلدارةجملة كلية  ،اسمنت كربالء



بح السريع سوقية قد متنح املنظمة ميزة تنافسية ، ويف الواقع إن معظم املنظمات تتنافس يف السوق لتحقيق الر لقد أدركت العديد من املنظمات من املنظمات أن التسويق األخضر ميثل فرصة : جعل التوجه البيئي مريحا -  1.للمنتج املقدم إىل املستهلك فمن املهم جدا أن يوازي القيمة احلقيقة التكلفة الكلية للمنتج فيجب أن يعكس السعر تكلفة املنتج وبالتايلإن القاعدة األساسية اليت تعتمد عليها املنظمات يف حتديد األسعار هو : وضوح العالقة بين السعر والتكلفة -   ~ 35 ~ بحث تطبيقي في الشركة العامة للصناعات :سويقالتسويق األخضر ودوره في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للتسناء حسن حلو ومدحية عباس خلف، 1                                                               4.محاية املستهلكمجعيات  البيئة ومحاية  تعويضات للمتضررين، وإثارة مجعيات مستويات التلف والتلوث البيئي الناجم عن العمليات اإلنتاجية وجتنب املالحقات القانونية اليت قد تفضي إىل دفع لرفع كفاءة عملياا اإلنتاجية، مما خيفض من  نظمةآمنة وصديقة للبيئة يدفع املإن الرتكيز على إنتاج منتجات      يم المنتجات و إدارة العملياتدتحقيق األمان في تق :ثانيا  3.املالكنيالتنافسي على حتقيق مكاسب و أرباح أعلى ، فضال عن اكتساب مسعة جيدة يف  اتمع وتلبية حاجات للبيئة ، وتستهدف ذوي االجتاهات البيئية يف السوق، ويساعد هذا الوضع  تتوجه إىل السوق مبنتجات صديقةمتارسه ، مما يتيح هلا اال لتجنب املنافسة التقليدية و بالتايل حتقيق زيادة تنافسية يف السوق ، وخاصة عندما من املتوقع أن يفتح انتهاج فلسفة التسويق األخضر آفاق جديدة وفرص سوقية مغرية أمام املنظمات اليت      إرضاء حاجات المالكين :أوال  :فيما يلياملنظمة قريبة من عمالئها خاصة الذين ميلكون توجها بيئيا، وتتمثل املزايا الناجتة عن تبين فلسفة التسويق األخضر حيقق تبين مفهوم التسويق األخضر فوائد ومكاسب كثرية للمسوقني وحيقق العديد من املزايا التنافسية، وجيعل       التسويق األخضر ةأهمي :الثالثالمطلب   2.وحتوهلم التدرجيي  إىل مستهلكني خضراسرتاتيجيا ميكن أن يأخذ املنظمة إىل نوع آخر من املنافسة وخاصة مع تنامي الوعي البيئي بني املستهلكني واملتمعن يف املنافسة السوقية يدرك أن هذا  يعترب منفذا تنافسيا ،بغض النظر عن اآلثار السلبية  على البيئة ـــــيم مت راشـــــي، طـــــارق 4  تاريخ االطالع: 18- 01- 2015                                         ^[ھ]Z- اTUVWXY-اhttps://www.scribd.com/doc/50363495/ OPQR  :ورقة حبثية منشورة على املوقع االلكرتوين ، 5،ص2011، ،التسويق األخضرعادل بداوي 3 .445،ص2016،-اربيل -،جامعة صالح الدين 16جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية،العددجملة اربيل، محافظة في لألدوية medica Awa شركة في استطالعية دراسة: التنافسية الميزة تحقيق في األخضر التسويق أبعاد دورعبدا لواحد، امحد نسيبة 2 .301،ص47،2016العدداجلامعة، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،الجلدية ـــــة وفقـــــا لمواصـــــفات اإليـــــزو ســـــقي ـــــة فـــــي الوظـــــائف الرئيســـــية للمؤسســـــة  14000اهمة اإلدارة البيئي ـــــب البيئي فـــــي إدمـــــاج الجوان ،أطروحــــــة مقدمــــــة لنيــــــل شــــــهادة دكتــــــوراه علــــــوم يف العلــــــوم دراســــــة ميدانيــــــة لمجموعــــــة مــــــن المؤسســــــات فــــــي مختلــــــف القطاعــــــات:الجزائريــــــة  االقتصــــــادية  .112،ص 2018 -2017، - 1سطيف -فرحات عباس  االقتصادية،جامعة



بعـــض الصـــعوبات أو العقبـــات الـــيت قـــد إىل  األخضـــر لتســـويقل هـــاتطبيق املنظمـــة يفتعـــود أســـباب فشـــل       أسباب فشل تطبيق التسويق األخضر: المطلب األول  فشل ومتطلبات نجاح تطبيق التسويق األخضرأسباب :المبحث الرابع  2.التجاريةوفلســـــــــفتها، ميكنهــــــــــا مــــــــــن االســــــــــتمرار يف تقــــــــــدمي منتجاــــــــــا الصــــــــــديقة للبيئــــــــــة، ودعــــــــــم عملياــــــــــا و أنشــــــــــطتها إن جتنـــــــب املنظمـــــــة اخلضـــــــراء للمالحقـــــــات القانونيـــــــة و تأييـــــــد اتمـــــــع هلـــــــا بســـــــبب القبـــــــول العـــــــام ألهـــــــدافها      ديمومة األنشطة:رابعا  1.ء جدد يف املستقبلعمالئها احلاليني وكسب عمالأهدافها مع أهداف اتمع خبصوص االهتمام البيئي، وهذا التأييد يساعد املنظمة على توطيد عالقاا مع إن املنظمات اليت تتبىن فلسفة التسويق األخضر حتظى بتأييد قوي من  اتمع بشىت فئاته ، بسبب انسجام      القبول االجتماعي للمنظمة :ثالثا  ~ 36 ~ عدم و  املستهلكني يف أذهان خلطا خلق إىلقد تؤدي  اخلضراء العالمات تعدد :كثرة العالمات البيئية :ثالثا   .شرائها يف مبالني غري األحيان من كثري يف جيعلهم قد مما اخصائص املنتجات اخلضراء  و الفائدة من استخدامه  حول ستهلكني ليس لديهم معرفة أو إدراكامل جند بعض حيث :البيئية لدى المستهلكين المعلوماتمحدودية  :ثانيا  .األمر بداية يف نوعا ما مكلفة مسألة تطبيقه وبالتايل تعترب والتطوير، البحث برامج على ينفق الذي املال من للكثري األخضر حيتاج التسويقألن  ذلك يف تنجح مل أخرى منظماتهناك  املقابل يف لكن ، ألعماهلا ميزة طبيعية وحتقيقال املوارد على احلفاظو  التلوث بنجاح األمر الذي أدى إىل ختفيض األخضر البديل إىل التوصل يف جنحت نظماتمن امل العديد هناك أن حيث :األخضر البديل إلى التوصل صعوبة :أوال  :تواجهها ،حيث ميكن حصر هذه األسباب يف النقاط التالية املستهلكني حول املمارسات البيئية للمنظمة أو الفوائد البيئية  أو خداع تضليل يقصد به :األخضرالغسيل  :رابعا  .مصداقيتها يف الشك زرع يف يتسبب قد ،األمر الذي على متييز املنتجات اخلضراء عن غريها مقدر  يف حني أا يف  احلصول على صورة بيئية حسنة وحملافظة على أسواقها أو توسيعها اقصد  اليت تبيعهالمنتجات ل ،جامعة األردنيةشركة الطيران :دراسة ميدانية -اثر تطبيق  مفهوم التسويق االجتماعي على تقدم ونمو الشركات الخدميةحممد حممود حسن عبد الرحيم، 2 .203،ص2014،جامعة مخيس مليانة ،11،جملة االقتصاد اجلديد،العددنحو استدامة التسويق األخضراخلنساء سعادي،  1                                                                   للمسافات البعيدة"أي  » For long trips, use the Sedona. For short ones, use your loaf «   :بالشكل التايل KIA Motorsنذكر الشعار الذي قدمته شركة  اإلعالناتمثال عن التحايل يف صياغة ك      . واقع األمر ال تستحق تلك الصورة  https://www.slideshare.net/karoosh/ss-2434249                                                        2016 - 30 -31: االطالع تاريخ  :ورقة حبثية منشورة على املوقع االلكرتوين ،19فيالدلفيا،ص



ال حيوي أي  Sedonaمنتج  األمرلكن يف واقع  ،"دراجتك استعمل ، وللمسافات القصريةSedonaاستعمل   ~ 37 ~ املتواجدة يف السوق  اخلضراء املنتجاتمتعلقة ب بيانات مجع قصد )بالتجزئة لبيعا حمالت(جتارية  ة حمالتست إىل احثنيب إرسالب  2007 سنة) اإلشهاد األخضر منظمة( البيئي للتسويق TerraChoice   شركة كما قامت      1 .تسلك منهجا بيئيا بأااملستهلك  إيهامحتاول  فهياعتبارات بيئية،  بالعديد من الشعارات والرموز اليت تضعها على " املنتجات اخلضراء" املصنعة لـ نظماتامل ويف هذا الصدد تقوم      2.إثباا ميكن ال مضللة على إدعاءات وىتحتهي ف األخرى املنتجات باقي اأم ،كندا يف مت تصنيعه ورقي منتج املتمثل يفو  اأخضر  امنتج احد تبني فعال أنهو  منتج سوى يوجدواالستغراب هو ال  الدهشة يثري فاألمر الذي ،األسنان معاجني اهلواتف،و  املنزلية األجهزة الروائح والعطور،: يشمل كال من امنتج 1018 دراسة مت األمريكية،أين ألهم  نستعرض باختصار،وعليه يف احلقيقة خالف ما يظنه البعض منا أحيانا منتجاا وهلا مدلوالت قد حتمل املنتجة قد دفعت ما  نظمةفهذا الشعار املوجود على معظم املنتجات املغلفة واملعبأة يعين ببساطة أن امل :خطأ*    تعني منتجا قابال إلعادة التصنيع" النقطة الخضراء" -1  3:هذه الرموز حماولة لتوضيح ما هو اخلطأ والصواب فيما يعتقده املستهلكون هلذه املنتجات املصنعة ملنتجات معبأة أو مغلفة يفرض عليها القانون أن تدفع  نظماتفكل امل ،خيصها هليئة إعادة تصنيع معتمدة :                    دراسة حالة بعض المؤسسات الصناعية الجزائرية خالل الفترة-المستدامة،دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية ناصر بوشارب 1                                                              ليس ذو أهمية" من أجل المحافظة على طبقة األوزون"شعار  -2  .مبلغا حمددا من أجل إعادة التصنيع 2 ).بتصرف(  39-38:،ص2013 -01،2012جامعـة سطيف رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري،،2012-  2008  Jonathan T. Scott, The Sustainable Business: A Practitioner’s Guide to Achieving Long-Term Profitability and Competitiveness, 2nd edition, Greenleaf  Publishing, United Kingdom,2013, p90. 3  ورقة حبثية منشورة على املوقع االلكرتوين2009،األوهام المتعلقة بالشعارات التجارية فوق المنتجات المتوافقة مع البيئة،24فرانس صحيفة،:  https://www.france24.com/ar/20091210-environmental-logos-symbols-ecological-recycling-sustainable-blondel-ecolabel-flower                                                               2014 - 05 -11: االطالع تاريخ                 



استخدامه يف التصنيع فإننا ميكننا أن ال جيوز  ومبا أن هذا الغاز أصبح  ،الذي يضر بشدة بطبقة األوزون" كربونال فلور كلور"يكون سائال رذاذيا أو خباخا، ال حيتوي على غاز  فهذا الشعار يعين أن املنتج عادة ما :صحيح*  ~ 38 ~ معتمدة من قبل هيئة رمسية؛ فالعالمة اخلضراء على الزجاجات    "صديقة للبيئة"مل تصنع إىل اآلن مخور  :صحيح*    مواد كيميائيةيمكن أن تحتوي على " عالمة الزراعة البيئية"الخمور التي تحتوي على  -4  .إلقاء املنتج يف القمامة وليس يف أي مكان آخر كالشارع أو الطبيعةباملستهلك  أنه يعمل على توجيه فهذا الرمز الذي يظهر غالبا على العلب املعدنية الصغرية ليس له من معىن غري :خطأ*   إلعادة التصنيعيوضع فقط على المنتجات القابلة " الرجل النظيف"رمز  -3  .ندرك ملاذا أصبح هذا الشعار بال قيمة ميثاق النظافة "فهذا الرمز الذي يظهر على العديد من مساحيق الغسيل ال يعين غري أن املصنــع ملتزم بـ :خطأ*    هو ضمان لمسحوق غسيل أقل تلويثا للبيئة" شيرت وبداخله دائرة خضراء - تي "رمز  -5  .كيميائية خالل عملية استخالص النبيذأنه قد متت زراعة الكروم املستخدم يف تصنيع النبيذ وفقا ملعايري الزراعة البيئية وهو ما ال مينع استخدام مواد   تعين المستخدم في صناعة قارورات الرضاعة بفضل الرقم " أ- البيسفينول"يمكننا التعرف على نسبة   -6  .بأي توثيق حقيقي من هيئة بيئية مستقلةاحلذر من هذا الرمز فهو ال يفرض أي نوع من القيود على املصنــع ألن من وضعه هم املصنـعون أنفسهم ومل حيظ يف احلقيقة جيب ،و يف أوروبا" اهليئة الدولية لتصنيع املنتجات الصابونية واملنظفات املنزلية"والذي وضعته " املستدامة وكإجراء احرتازي عليك أن تبحث على  ،ثارا ضارة بصحة اإلنسانآاملعمقة الختاذ قرار بشأا، ويعتقد أن هلا هو مادة كيميائية تدخل يف صناعة املنتجات البالستيكية وال تزال حتت الدراسة " أ -البيسفينول"فـ :صحيح*  المكتوب على القارورة



إذا تصادف ،رقم واليت توضح من أي نوع من البالستيك صنعت القارورةالقارورة عن عالمة املثلث الذي بداخله   ~ 39 ~ ريمز املثلث ،ف، فماذا تعين هذه األرقام للمستهلك العادي؟7و 1عن مثلث إعادة التدوير يف داخله رقم يرتاوح بني كثريا ما نشاهد رموزا وأرقاما على العلب والعبوات البالستيكية، واليت تكون يف العادة عبارة ويف هذا الصدد        ."أ - البيسفينول"هو املوجود على املنتج فهناك احتمال كبري أنه حيتوي على " 7"وأن كان الرقم  تسويق األخضر سواء تعلق األمر مبنظمة تطبيق هناك مقاربتني ل)  &Boisvert Bernard(   حسب كال من      مقاربات تطبيق التسويق األخضر :أوال .األخضر،نتحدث أوال عن مقاربات تطبيقهقبل بدء الكالم عن متطلبات جناح تطبيق التسويق       متطلبات نجاح تطبيق التسويق األخضر :المطلب الثاني )1انظر امللحق رقم (                 جديد، أما األرقام فهي ذات دالالت خاصة بنوع البالستيك ومدى خطورته على صحة اإلنسانالعبوة قابلة للتدوير إلعادة استخدامها من الذي يقع على رؤوسه أسهم إىل أن املادة البالستيكية املصنوع منها  ترمجة  جيب االستهالك من النوع هذا إىل الوصول أجل ومن املنظمات، أو املستهلكني النهائيني طرف من سواء "األخضر االستهالك" هو الرؤية هذه يف بالعمل واألساس السوق لقوى السماح فكرة من املقاربة هذه تنطلق      : )طوعية(إرادية مقاربة  - 1  1:االستهالك الوسيط أو إىلاالستهالك النهائي  إىلموجهة منتجاا  قاربة امل وفق االستهالكية السوق ،وعليه"التسويقي املزيج" مكونات سائر على أيضا بل ،)الرتويج على فقط تركز أن عليها جيبال ،لذا املستهلكني عادات لتغيري لالستجابة مستعدة بأا املنظمة شعور عدم حالة يف اتساقها كل املقاربة هذه تفقد حيث املوضوع، هلذا نفسها املنظمات إدراك هو للتسويق الطوعي املفهوم هذا لتأهل الثاين والشرط املنظمات، على الضغط ممارسة أجل من الشرائي السلوك يف التغريات أمهية مثل أفعال إىل ذلك تكون   الحىت  الصديقة للبيئة املنتجات تعديل أو تطويرب للسماح يكفي مبا )كبرية( قوية تكون أن ينبغي اإلرادية   .123 -122:،ص2014،-2قسنطينة   -              ،جامعـــــة عبــــــد احلميــــــد مهــــــري1،جملــــــة دراســــــات اقتصــــــادية،العدد المســــــتدام كآليــــــة لتحقيــــــق  أبعــــــاد التنميــــــة المســــــتدامة ،التســــــويقحلــــــول ســـــامية 1                                                           ،وبالتايل وفق هذه املقاربة اليت تعتمد على الصناعية األسواقيف  املنتجات ومكونات التصنيع عمليات يف أكثر هذا وسيكون ،القصري املدى على أقل أثر السوق ىقو  حيث،معينة استهالكية سلعة إنتاج عملية يف البيئي اجلانب االعتبار بعني األخذ املنظمات على يفرض قانون فمثال ،مسؤوال سلوك يتبىن املستهلك حىت وتشريعات قوانني خالل من املنظمة بدفع الدولة مبادرة من يعود مصدره األخضر التسويق أن فكرة من املقاربة هذه تنطلق      : تحفيزية مقاربة -2  .التصنيع وعمليات املنتج مكونات على خاصة كبري تأثري هلا سيكونحتفيزية ،مما  مقاربةإىل  اجةحب



معا،حيث  الصناعيةو  االستهالكية السلع سوقعلى  واضحة آثارلكن  حسب الباحث كلتا املقاربتني هلما       1.االستهالكية السلع تصنيع عملياتعلى  بالتايل و الصناعية املنتجات مكونات على أكثر نطبقبشكل أقل ألا ت واملستهلكني مباشرة املنظمات الصناعية على أكثر ؤثرت القوانني سوف  ~ 40 ~ مما سيعزز ) املشرعني - املنتجني -املستهلكني( املصلحة أصحاب خمتلف بني متواصل واراحليبقى جيب أن   .Source : Michèle Bernard & Jacques Boisvert, Le marketing vert, Cahier pédagogique, École des Hautes Études Commerciales, La Chaire de commerce Omer Desserres, Montréal, (Québec) Canada, 1992, p10  حتفيزية مقاربة  (**) حتفيزية مقاربة   إرادية وحتفيزية مقاربة  اليةح توجهات  حتفيزية مقاربة   إرادية وحتفيزية مقاربة  (*)إراديةمقاربة   هدف مثالي  التصنيععملية   المكونات  صناعية منتجات  ستهالكيةامنتجات     ) &Boisvert Bernard( حسب كال منمقاربات تطبيق التسويق األخضر  :3 الجدول رقم  :وميكن تلخيص مقاربات تطبيق التسويق األخضر يف اجلدول التايل      ).التنمية املستدامة(مستقبال  حتقيق تنمية اقتصادية على مدى الطويل آخذة باحلسبان االعتبارات البيئية 
االنتبــــــاه إىل  البــــــدمــــــن املخــــــاطر الشــــــائعة والبــــــدء يف االســــــتفادة مــــــن الفــــــرص اجلديــــــدة  املنظمــــــةمحايــــــة قصــــــد       مستلزمات نجاح المنظمة في تطبيقها للتسويق األخضر :ثانيا  .البيئة مايةحل ووسائل القوانني بإعداد قم: **،السوق وال سيما الطلب عليها من قبل املستهلكني ىترك قو :* علــــــــى إدارة  بفيجــــــــ والــــــــيت يطلــــــــق عليهــــــــا بالقواعــــــــد الذهبيــــــــة للتســــــــويق األخضــــــــر، قواعــــــــد التســــــــويق األخضــــــــر فمثال ( املنتجات اخلضراء، فعليها أوال أن تتأكد من أن املستهلك مدركا للقضايا البيئية ويشعر بالقلق اجتاهها ،إذا كانت ترغب املنظمة يف بيع منتج للمستهلك األكثر حرصا على استعمال  :التعرف على المستهلكين -1  2: التسويق إتباعها و أخذها بعني االعتبار إذا ما أرادت النجاح و تتمثل يف مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى  ،البيئي التوجه لتبني مقاربة (Green washing)األخضر الغسل ظاهرة مواجهة في األخضر ،التسويقمقري زكية 1                                                             3 !).فلورية الكلورية الكربون مركبات ماهيةو غاز ضار للبيئة يستخدم يف  أجهزة التربيد، إذا مل يكن لديه علم بأن هذه الثالجة ال تعمل بغاز مضر بالبيئة    وهو  CFCمن غاز   بأن  املستهلك ال يدفع سعر إضايف عند اختاذ قرار شراء ثالجة خالية* Whirlpoolقد تعلم   G. Mohanraj; P. Karthikeyan, Green Marketing - New Opportunities and Challenges, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, No. 7, 2016,p1242. 3 Jacquelyn A. Ottman , The Five Simple Rules of Green Marketing, 2007, Research paper published on      the website: http://www.marketingprofs.com/7/five-simple-rules-green-marketing-ottman.asp       Date viewed: 04-06-2015 2 .370ص،2011نوفمرب 23و 22، -ورقلة - منو املؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق األداء املايل وحتديات األداء البيئي،جامعة قاصدي مرباح: الدويل الثاين حول
* Whirlpool  : صناعة األجهزة الكهرومنزلية مثل الغساالت واألفران والثالجات وغساالت الصحون وغريها من األجهزةميتشيغان بالواليات املتحدة األمريكية ، يتمثل نشاطها يف   ، مقرها الرئيسي يف والية 1911هي عالمة جتارية أمريكية ، تأسست يف عام .  



مسوق املنظمة ال يكتفي جبعل املنتجات البيئية يف نظر  :جعل صورة المؤسسة بيئية لدى المستهلك -6  3.وجعل املستهلك يشارك يف احلفاظ على البيئة بالتعامل مع منتجات املنظمةمن خالل التأثري عليه للشراء بإضفاء البعد البيئي للمنتجات  :تمكين المستهلك وتشجيعه على الشراء -5  .حتمل املستهلك أي يكون قادرا على حتمل أقساطها ويشعر أن املنتج يستحق هذه التكلفة اإلضافيةجيب أن تكون التكلفة اإلضافية اليت حيملها املنتج األخضر ضمن نطاق  :إعادة النظر في عملية التسعير -4  2.ظيفتها ستصفى يف صندوق النفايات حىت لو كانت بيئية جداضرورة االنتباه بأن املنتجات اليت ال تؤدي و أجلها ، مع األخذ بعني االعتبار أن بعض املستهلكني لن يتخلوا عن ثقافتهم االستهالكية من أجل البيئة ،مع فاملستهلك حباجة إىل االعتقاد بأن املنتج الفعال هو الذي يؤدي الوظيفة اليت صنع من  :طمأنة المستهلك -3  .صديق للبيئة  حتمله الرسائل اإلعالنية اليت تروج للمنتج على أنهاملنظمة مطالب باختاذ إجراءات محاية البيئة يف أنشطته، وأنه على املستهلك أن يؤمن بشرعية املنتج  وحقيقة  ما أي مسوق  ، 1من خالل الشفافية واملصداقية سبب أمهيتها مبعرفة هلم تسمح   مسألة أيضا،لكن هناك البيئة محاية املستهلكني حول ما تقوم به املنظمة جتاه بإعالم فقط يتعلق ال األمر إن : المستهلكين تثقيف -2   ~ 41 ~ األعمال لكي تنجح يف تطبيقها  تتقدم ستة نصائح ملنظما Elizabeth Pastore-Reissبينما الباحثة        4.احملافظة على البيئة ، مما جيعل عالمة املنظمة معروفة كعالمة خضراءستهلك ،وإمنا جيب إظهار أن األنشطة املرتبطة باملنتج كالتعبئة والتغليف وعمليات اإلنتاج تتم وفق شروط امل ألنه  أمر ضروري األخضرالتسويق  حتليل مجيع اآلثار اليت حيدثها:المتعلق بخطوات حياتها الصدق والثبات -1  5:للتسويق األخضر التجارية  تهاعالمأن يكون مشروعها منسجم مع إسرتاتيجية  ، من املهم حياا إضافة إىل ذلك سوف يؤثر على 5 .68،ص2010،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،األوىل،الطبعة األخضرفلسفة التسويق عالء فرحان طالب وآخرون، 4 .80ص ،2014،جامعــة الــوادي،7،جملــة الدراســات االقتصــادية واملاليــة، العــدد االســتراتيجيات التســويقية فــي ظــل تبنــي المــزيج التســويقي األخضــر،عبــد النعــيم دفــرور https://tahasoft.com/assets/books/590.docx             3                5201 - 70 -31: االطالع تاريخ                                                    :منشورة على املوقع االلكرتوين ،ورقة حبثية 10،ص 2010 -2009،جامعة دمشق، التسويق األخضرحممد العجاجي، Jaya Tiwari, Green marketing in India: An Overview, Journal of Business and Management (IOSR), Special Issue related to: 2nd national conference on Value Based Management- Business for value or Values in Business, Institute of Management MET- Bhujbal., 21st - 22nd  Feb 2014, p36. 2 1                                                             .)متوضعها(وقيمها ومكانتها  Elizabeth Pastore-Reiss et autres, Livre blanc-Réussir avec un marketing responsable: les recettes gagnantes, p39, article  Publié sur le site: http://studylibfr.com/doc/4250526/les-success-stories-du-green-marketing    Date de visualisation:4-4-2015     



وأكثر  صديقة للبيئةوخدمات  منتجاتاملستهلكني ينتظرون  :جلب فوائد حقيقية للمستهلك -2  ~ 42 ~ أي تثري العاطفة،و يف الوقت املناسب لكن  ) البساطة(،وهذا جيب أن تتميز باجلودة ،سهولة االستخدام"صحية" بشأن البيئة،و عليه جيب على مدير  قلق من أصحاب املصلحة العديد:إشراك وتحفيز أصحاب المصلحة -3  .كل هذا أن تكون بأسعار جذابة ومعقولة رئيس قسم مصلحة (األخضر مبادرات التسويقتبين   التسويق إشراك األطراف الداخلية للمنظمة فيما خيص األطراف  احلوار مع،وأيضا )اخل...البحث والتطوير، رئيس قسم مصلحة الشراء، رئيس قسم مصلحة املشرتيات ،و حتفيزهم بأن كل طرف من أطراف ذوي نسى املستهلكتدون أن  ...)كومية حنظمات غري مخرباء ،(اخلارجية جيب على املنظمة املتبنية للتسويق األخضر أن تطمح بابتكار منتجات و خدمات :تفكيرالتغيير طريقة  -4  .املصلحة ميكنه الفوز وحتقيق أهدافه بل،تشرتك مع أهدافها املتطورة،فتبدأ بتجريبها على املستوى احمللي،مث تقوم بالتوسع إذا كان هناك جديدة يف املستق ـــــــاس مـــــــزدوج -5  .جناح لتحديها ـــــــة علـــــــىأ:إعـــــــداد مقي ـــــــأثري عالمتهـــــــا التجاري ـــــــاس ت ـــــــى املنظمـــــــة ان تقـــــــوم بقي عند املستهلكني  ءومرافقة هؤالمن جهة ،  "اإلفراط يف الوعود"كان يتميز بالشفافية و املصداقية وبعيدا عن لالتصال فوائد بالنسبة للمستهلكني حسب املختصني و اخلرباء يف هذا اال،خاصة إذا  :ضبط االتصال -6  .وختطي أو جتنب النتائج السلبية االجيابيــــــة قصــــــد تطـــــوير النتـــــائج ةيـــــوالبيئ االجتماعيـــــة فضــــــال  عـــــن  قيـــــاس التــــــأثريات )اخل... ةالصـــــورة، الشـــــهر  و      املبيعـــــــات(ي عل ــــــأن إختــــــاذ  :)Intuitive( حدســــــي -1  1 :متمثلة يف "I 5"  يف كلمة خمتصرة حتت تسمية  الصفاتتلخص هذه بنجاح،حيث الصفات  اليت جيب أن يتميز ا  رجل  التسويق  حىت يتمكن من تفعيل أو تطبيق التسويق األخضر  إىل قائمة من  2007سنة " البيان حول التسويق األخضر:" املعنون بيف كتابه  John Grantأشار يف حني       .من جهة أخرى النهاية إىلمن البداية  أو اخلدمة هذا املنتجاستخدام  ــــــه احلــــــس الســــــليم  ب ــــــى رجــــــل التســــــويق أن يكــــــون مــــــدرك ولدي جيــــــب عل باختـــــــاذ  أكثـــــــر صـــــــعوبة مقارنـــــــةيبـــــــدو   اخلضـــــــراء بصـــــــفة عامـــــــةشـــــــراء املنتجـــــــات العضـــــــوية أو املســـــــتهلكني لقـــــــرار  وهـــــــذا راجـــــــع إىل صـــــــعوبة تغيـــــــري هـــــــؤالء املســـــــتهلكني ) العاديـــــــة( املنتجـــــــات التقليديـــــــة شـــــــراءاملســـــــتهلكني لقـــــــرار  ـــــــه األساســـــــية يف التســـــــوق اخلاصـــــــة معـــــــادات ل ـــــــه تتمثـــــــل مهمت جعـــــــل تلـــــــك املنتجـــــــات اخلضـــــــراء و  ةإتاحـــــــ،وعلي ـــــــــا:)Integrative(مـــــــــدمج -2  .املنال لدى املستهلكنيسهلة  مدجمـــــــــة  املـــــــــدىجيـــــــــب أن تكـــــــــون جهـــــــــود رجـــــــــل التســـــــــويق وعلـــــــــى نفـــــــــس  هن ـــــــة عكـــــــس التســـــــويق التســـــــويقية  علـــــــى  هألنشـــــــطت ةيـــــــاالجتماعيـــــــة والبيئ اآلثـــــــار آخـــــــذة بعـــــــني اإلعتبـــــــار ومتكامل  .Zuzana Dvořáková Líšková and others, Importance of Green Marketing and Its Potential, Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, No.2, 2016, p61 1                                                             .البيع واإلنتاج  الذي يركز فقط علىالتقليدي 



جيــــــــب علــــــــى رجــــــــل التســــــــويق أن يبتكــــــــر منتجــــــــات جديــــــــدة حــــــــىت يكــــــــون تنفيــــــــذ :)Innovative(مبتكــــــــر -3  ~ 43 ~ املنتجــــــــــات  دعوة املســــــــــتهلكني لشــــــــــراءجيــــــــــب علــــــــــى رجــــــــــل التســــــــــويق أن يقــــــــــوم بــــــــــ :)Inviting( داعــــــــــي -4  .التسويق األخضر فعال ـــــــة ـــــــادة يف حجـــــــم امل الصـــــــديقة للبيئ تســـــــليط الضـــــــوء علـــــــى أن يقـــــــوم ب  املهـــــــم،فمن الطبيعـــــــي و بيعـــــــاتقصـــــــد الزي وإبــــــراز للمســــــتهلكني أن هلــــــم ،  تهــــــاتانم، و البيئيــــــة  كفاءــــــاالصــــــحية ، و   هاخصائصــــــ : (مــــــثال  احلاليــــــة هافوائــــــد التجاريــــــة  اتيفضــــــلون شـــــراء العالمــــــألن هنــــــاك العديـــــد مــــــن املســــــتهلكني الـــــذين )  البيئـــــي تثقيــــــفال التعلـــــيم و ( البيئيــــــة نشـــــر املعلومــــــاتاملســــــتهلكني و  الغجيــــــب علــــــى رجـــــل التســــــويق أن يقـــــوم بــــــإب ):Informed(مبلـــــغ -5  .)إخل... هالقدرة على حتمل تكاليفا التسويق يكون تبنيها ملفهوم لكي املنظمة  ة اليت جيب أن تلتزم ا القواعد األساسيوأنا بدوري أرى أن        .فقط باجلودة مثال شهورةعالمة جتارية م املعروفة بأا سلع صديقة  قتناءمن خالل تغيري سلوكه االستهالكي حنو ايف محاية البيئة  للمشاركة للمستهلكنيإتاحة الفرصة  -   .بشكل صحيح خضراء تسويقية فقط،بل هو ناتج من تبين إسرتاتيجية األخضر ليس جمرد شعار إظهار للمستهلكني بأن اللون -   :احملتملني تتمثل يف األرباح وكسب املزيد من املستهلكني من ميكنها حتقيق املزيد أي  فعاالاألخضر ناجحا و  وهذا يسمح للمستهلك مبعرفة السلع اليت قد  ،املستهلك باملعلومات الكافية عن كافة السلع واخلدماتتزويد *  .توفري احلماية للمستهلك من املنتجات اليت تؤدي إىل خماطر على صحته و على البيئة اليت يعيش فيها*   : بواسطةللبيئة وصديقة له وهذا  ـــــد *  .تهتضر بصحته وببيئ ـــــيت ق ـــــة حـــــول الســـــلع ال ـــــدى املســـــتهلك مـــــن خـــــالل نشـــــر ملصـــــقات إرشـــــادية والتوعي ـــــوعي البيئـــــي ل ـــــق ال كافة العمليات والسياسات واخلطط اليت ترسخها املنظمة من أجل حتقيق كجزء من اإلدارة اإلسرتاتيجية دورا يف  يلعب التفكري االسرتاتيجي  الذي نشأ نتيجة التغريات السريعة واحلاصلة يف البيئة احمليطة ملنظمات األعمال        مفهوم اإلستراتيجية:المطلب األول  مفهوم اإلستراتيجية الخضراء ومستوياتها:المبحث الخامس .إصدار جمالت ومطبوعاتعن طريق حبمالت التوعية وإرشاد املستهلكني  أيضا القيامو  ،تضر بالبيئةخل يف اللغة ) فن اجلنرال( أو ) عمل القائد( واليت تعين   Strategosول أن كلمة اإلسرتاتيجية وعليه ميكن الق      .تعتمد عليه املنظمات يف مواجهة املنافسة والتغيريات البيئيةلذلك تزايدت أمهية مفهوم اإلسرتاتيجية يف الوقت احلاضر ويف خمتلف ااالت باعتباره أحد أهم اجلوانب اليت       .أهدافها قبل امليالد  وكانت   508اإلغريقية القدمية ، فقد وجدت هذه الكلمة مكتوبة على إحدى العمالت املعدنية  يف  



الفكر اإلداري وسوف نبني هنا بعض تناول موضوع اإلسرتاتيجية ومفهومها من قبل العديد من رواد       تعريف اإلستراتيجية:أوال  .العلوم العسكرية إىل جمال إدارة األعمالالعدو من خالل استخدام املوارد وبكفاءة، ومع بداية منتصف القرن العشرين بدء انتقال مفهوم اإلسرتاتيجية من لوقت ، وتعين التخطيط لتدمري تعرب عن الوحدات السياسية والعسكرية اليت شكلت جملس حرب أثينا يف ذلك ا  ~ 44 ~   :التعريفات
خطة موحدة وشاملة ومتكاملة " :اإلسرتاتيجية على أا (Glueck)عرف كليووك من القرن املاضي يف السبعينات • نب الشمول والتكامل حبيث يشري هذا التعريف إىل كون اإلسرتاتيجية عبارة عن خطة تأخذ بعني االعتبار جوا      1."توضع لتأمني وحتقيق أهداف املنظمة    .تصبح باجتاه حتقيق أهداف املنظمة
  .اإلسرتاتيجيةاهلدف املنشود كما نفي هذا التعريف صفة اجلمود على يشري هذا التعريف أن التخطيط هو عنصر بناء اإلسرتاتيجية وهو عملية مستمرة لضمان الوسائل يف حتقيق      2."ختطيط وتنظيم اجلهود لتحقيق هدف حمدد«وعرفت أيضا  •
باملنافسة و أن حتقيق الغاية يف بيئة كهذه تتسم  اخل يف ظل بيئة تتسم.....مهمة املوارد البشرية و املادية واملعلوماتيةحيث أضاف هذا التعريف ملا سبق بأن اإلسرتاتيجية تعين بالتخطيط طويل األمد، وأن بناؤها وتنفيذها هي      3."التزام طويل األمد للموارد لتحقيق غاية حمددة يف بيئة تنافسية" وعرفت أيضا  • اإلسرتاتيجية متثل اإلطار الفلسفي الذي ميكن املنظمة من حتقيق " :هناك تعريف آخر لإلسرتاتيجية كما أن        .باملخاطرة وحسن التدبري احملكم   .ابلة بني نقاط القوة والضعف من جهة و الفرص والتهديدات من جهة أخرىخالل إجراء املقيشري هذا التعريف بأن اإلسرتاتيجية تعطي للمنظمة القدرة على التكيف البيئي قصد حتقيق األهداف من       4."واملستقبلالفرص والتهديدات البيئية ونقاط القوة والضعف لدى املنظمة ، ملا حيقق  االستخدام األمثل للموارد يف احلاضر مة الواقعية والصحيحة بني الئمع التحديات البيئية من أجل البقاء والنمو وذلك من خالل امل) التكيف(التناغم 
  .25، ص2008دار اليازوري،عمان،، ،استراتيجيات التسويقثامر ياسر البكري  5  .105،ص 2009،الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر و التوزيع،عمان ،نظام االستخبارات التسويقيةعالء فرحان الطالب وحممد جبار الشمري،  4  .23،صمرجع سبق ذكرهمسرة توفيق صربة، 3  .36،ص2003الطبعة الثالثة، دار احلامد ،عمان، ، معاصرةمفاهيم :التسويقنظام موسى سويدان وشفيق ابراهيم حداد، 2  .18،ص 2007،دار احلامد،عمان،مدخل كمي و تحليلي ،استراتيجيات التسويق  ،حممود جاسم حممد الصميدعي 1                                                            5."مع توجه املنظمة حنو السوق، املنافسون والعوامل البيئية األخرى احمليطة االنماذج األساسية لتخطيط األهداف، املوارد،ومبا يتوافق  أحد" :اإلسرتاتيجية على أا (Walker)كما عرف ولكر •



  :ثالث متغريات رئيسية يف تعريف اإلسرتاتيجية وهي من خالل هذا الشكل توجد      .25،ص2008، دار اليازوري،عمان،،استراتيجيات التسويقثامر ياسر البكري :المصدر                             :التايل يفرتض هذا التعريف وجود ثالث متغريات رئيسية ال بد أن حتتويها اإلسرتاتيجية وموضحة يف الشكلحيث       ~ 45 ~
 .يفرتض أن يتم اجنازه من قبل املنظمة ولكي تقوم بالتخطيط لهوتعين ما هو الشيء الذي : ماذا •
املنتج الذي تريد أن  - يقصد به أي من ااالت يف الصناعة اليت تريد املنظمة أن يتم التنفيذ ا أو السوق: أين •  .تركز عليه
ن يتم مواجهة الفرص ولغرض أ) منتج - سوق( الكيفية اليت ميكن أن يتم ا جتميع املوارد و األنشطة لكل: كيف • يف بيئة متغرية،يف ضوء ذلك ميكن القول أن اإلسرتاتيجية تتضمن أسئلة رئيسية  ةتستخدم املوارد املتاحة بأكرب كفاءالفرص والتهديدات يف البيئة احمليطة باملنظمة مما يعزز موقفها التنافسي يف جمال عملها،مما يسمح للمنظمة أن ا مع حتقيق أهداف املنظمة ومن خالل دراسة عوامل القوة والضعف يف بيئة املنظمة الداخلية وربطها وتكييفهومتكاملة ومتجانسة وصوال لتحقيق أهداف املنظمة عن طريق اختاذ قرارات طويلة األجل املوجهة للتعرف حنو ربط مجيع أجزاء املنظمة معا وتكون شاملة أي تغطي مجيع أنشطة املنظمة منفصلة بل هي خطة موحدة توهذا يعين أن اإلسرتاتيجية هي الوسيلة املستخدمة للوصول إىل الغاية واألهداف وليس جمرد خطة أو خطط       .بأكرب كفاءةالذي تريد أن تصبح عليه من خالل اختاذ قرارات طويلة األجل اليت تعمل على استخدام موارد املنظمة املتاحة تكون فيه، وما الشكل أهداف  املنظمة املصاغة  بطريقة ما لكي تعرف ما هو العمل الذي تقوم به وتريد أن من خالل التعاريف السابقة ميكن أن  نعطي تعريفا لإلسرتاتيجية على أا هي  األداة اليت تساعد على حتقيق      .والتهديدات احلاصلة يف البيئة ولتحقيق امليزة التنافسية اح أي اإلسرتاتيجية بكفاءة عالية و استخدام املوارد املادية و البشرية بكفاءة و بأقل تكلفة ممكنة يؤدي إىل جنقدراا،ماذا تستطيع املنظمة أن تعمل لكي حتقق أهدافها، لإلجابة  على هذه األسئلة جيب العمل على اجناز ي املنتجات اليت تطرح يف السوق، ما هي طبيعة املنافسة،ما هي ماذا تعمل املنظمة،ما هي أهدافها، ما ه:مثل  اإلسرتاتيجيــــــة مــاذا أيـــن كيف         Walker  المتغيرات الرئيسية في تعريف اإلستراتيجية حسب :4 الشكل رقم  .إسرتاتيجية



على العوامل الداخلية واخلارجية املؤدية إىل إحداث تغيريات مهمة يف املنظمة كإدخال منتجات التعرف  -  .تعطي اخلطة اإلسرتاتيجية أهدافا وتوجهات واضحة املستقبل -  .حتقيق أفضل اجناز ممكن من خالل معرفة اجتاهات وأهداف املنظمة لفرتة زمنية طويلة نسبيا -   1:إن أمهية اإلسرتاتيجية ميكن إيضاحها يف النقاط التالية     إلستراتيجيةأهمية ا:ثانيا  ~ 46 ~ اإلسرتاتيجية املتبنية من طرف املنظمة " :هي على أا) Edwards & Landrum(    كال منيف حني عرفها        2".معا كليهما أو ،)تنويعه(السوق اختالف أو بالتكاليف،خفيض بت املتعلقة التنافسية الفوائد لتحقيق البيئي الضرر جتنب أيضا على  العملبل  ،فقط الربح حتقيق ليس هدفها محاية البيئة أي مع واملنسجم األجل طويل االقتصادي النجاح فرص إلجياد تصمم إسرتاتيجية " :على أا اإلسرتاتيجية اخلضراء لقد عرفت      تعريف اإلستراتيجية الخضراء :أوال  مفهوم اإلستراتيجية الخضراء:المطلب الثاني  .الفعاليات للمنظمةمتكن اخلطة اإلسرتاتيجية متخذي القرار من حتقيق االتصال الكفء أو التنسيق والتكامل والتفاعل مع كافة  -  .فحص املشكالت الرئيسيةتساعد اإلسرتاتيجية متخذي القرار على معرفة االجتاهات الصحيحة يف اختاذ القرارات وتساعد املدراء على  -  .والتوسع يف السوق أو البحث عن أسواق جديدة، جديدة االسرتاتيجية اليت حتتوي على  هي اإلسرتاتيجية اخلضراء أن  يستخلص الباحث السابقة، من خالل التعاريف      4."قصد حتقيق االستدامة عن طريق  تطـوير عمليـاا وممارسـاا اإلداريـة حىت تكـون صديقة  للبيئةإدراج  البعد البيئي يف أعمال املنظمة  " :بأا اخلضراء اإلسرتاتيجية فلقد عرفا  (Hitchcock & Willard )  أما      3."احلـــد مـــن التـــأثريات البيئيـــة الــسلبية من خالل الرتكيـــز علـــى األعمـــال اخلـــضراء تعمل علـــىواليت  ، مداخلــة مقدمــة تحليليــة ميدانيــة دراســة) والتطبيــق التشــريع بــين( البيئيــة والمســؤولية الجزائريــة االقتصــادية المؤسســةســفيان ساســي وغريــب منيــة،  2  .21-20:حممود جاسم حممود الصميدعي،مرجع سبق ذكره،ص  1                                                                   . ةلتنافسياقدرا  املنظمـة قصد حتسني ،حيث تتبناهااألعمال املراعية للشروط البيئية من جمموعة   .Nancy Landrum. & Sandra Edwards, Sustainable Business: an Executive’s Primer, Business Expert Press, New York, 2009, p23. 4 Darcy Hitchcock& Marsha Willard, the Business Guide to Sustainability: Practical Strategies and Tools for Organizations, 2nd, Earthscan, Sterling, 2009, p72 3 .361،ص2012، -ورقلة -نوفمرب، جامعة قاصدي مرباح  21و  20املؤسســـــــة االقتصـــــــادية يف ظـــــــل رهانـــــــات التنميـــــــة املســـــــتدامة والعدالـــــــة االجتماعيـــــــة، يـــــــومي  ضـــــــمن فعاليـــــــات  امللتقـــــــى العلمـــــــي الـــــــدويل حـــــــول ســـــــلوك



البيئية كلما جنحت املنظمة يف  بالقضايا الصديقة للبيئة، فكلما كان العمال أكثر وعيا والتزاما ووعي باألنشطة دراية الناس أكثر البيئي جيعلهم جمال االلتزام يف مومهارا قدرام لرفع القدامى العمال وتدريب البيئي التوجه ذات الكفاءات توظيف:لاالعملدى  البيئي ثقافة مشرتكة من الوعي على خلق ضراء تعززاخل اإلسرتاتيجية -   2: مبادئ على ثالثة اخلضراء اتاإلسرتاتيجيترتكز       الخضراء ستراتيجياتاإلمبادئ :أوال ستراتيجيات الخضراءأنواع اإلو  مبادئ .:لثالمطلب الثا  .استمرار احلوار املتبادل مع أصحاب املصلحة فيما يتعلق بالقضايا البيئيةاتيجية اخلضراء تستدعي اإلسرت  -   .حيتوي على اإلدارة البيئية كقسم مستقلاالسرتاتيجيات اخلضراء جيب أن تسري جنبا إىل جنب، وتكمل بعضها البعض عن طريق اهليكل التنظيمي الذي  -   .البيئية املنظمة للمتطلبات الستجابة أداة لتعزيز املنظمة،ألن هذه األخرية تعترب ثقافةاإلسرتاتيجية اخلضراء جزء من  -   .خطط طويلة املدى متعلقة حبماية البيئة عبارة عناإلسرتاتيجية اخلضراء  -   1:باخلصائص التالية تتميز اإلسرتاتيجية اخلضراء      خصائص اإلستراتيجية الخضراء :ثانيا  ~ 47 ~ عليهــا  يغلــبالــيت  القــرارات صــنعب البيئــي التوجــه ذات لمنظمــاتل  عليــاال دارةحيــث تقــوم اإل:بيئــةال حالــة بــــــادرات الــــــيت تعمــــــل علــــــى حتســــــنيالداعمــــــة للتحــــــول حنــــــو امل قــــــراراتال تســــــهل اختــــــاذ  اخلضــــــراء اإلســــــرتاتيجية -  . تطبيق إلسرتاتيجيتها اخلضراء تعطي حلوال  اخلضراء اإلسرتاتيجية): تدنيتها(قيمة متعلقة  بفعالية التكلفة تاقرتاحا لديها اخلضراء اإلسرتاتيجية -   .البيئة محايةمن خالل تشجيع القيام مببادرات  البيئي الطابع مما يسمح هلا بتخفيض  للمخلفات أقل وإنتاج للموارد أقل استهالك تضمن متمثلة يف الطرق أو األساليب اليت Ilona Solvalier, Green Marketing Strategies - Case Study about ICA Group AB, Thesis Submitted in fulfillment of the requirement for the degree of  Master of  Business Administration and Economics, Karlstad University, Sweden,2010,p34. 2 1                                                                 :اليت حتققها الفوائد على بناءا حنددها بنوعني أن ميكن تنافسية مزايا واكتساب البيئة محاية بني املزاوجة حتاول اليت االسرتاتيجيات اخلضراءإن       أنواع االستراتيجيات الخضراء:نياثا  ).مثال التصميم البيئي(التكاليف  Eric G. Olson, Creating an enterprise-level ‘‘green’’ strategy, Journal of Business Strategy, No. 2, 2008,p23.   



يتضح من خالل مبادرا الداعمة  البيئي الصعيد على رائدة شركة تكون أنلشركة نوكيا  الصادقة الرغبة عكست ولقد ،ا اخلاصة إلمدادا لسلسلة البيئي األداء لتحسني مورديها مع تتعاون أا كما وعملياا، ملنتجاا البيئي التأثري من للحد جهدها قصار الشركة تبذل وعليه ،كبري حد إىل اهلدف هذا أمهية زادتلذا  واحملمولة، الالسلكية االتصاالت انتشار زيادة ومع البيئة، على السليب األثر تقليل خاللمن  البيئي اال يف كذلك الريادة حتتل أن إىل تتطلع فهي احملمولة، األجهزة صناعة جمال يف العامل مستوى على رائدة شركة* نوكيا تعد شركةويف هذا السياق       1 .اإلنتاج عمليات يف للتجدد القابلة الطاقة مصادر استعمال -  .والطاقة املورد استعمال يف كفاءة وأكثر تلوثا، أقل تكون حىت اإلنتاج عمليات تصميم إعادة -  .)التدوير إعادة( وخارجية داخلية مصادر من إنتاجها يعاد اليت املوارد استعمال -  .معاجلة املياه نظم إىل باإلضافة النفايات، جتنب إهدارو  التلوث على الرقابة حتسني -  : على والنفايات، وتشتمل التلوث وختفيض املوارد، استعمال يف ،واالقتصاد الطاقة توفري عن الناجتة نظمةللم اإلنتاجية العمليات يف التحسني طريق عن التكاليف ختفيض خالل من اإلسرتاتيجية هذه تطبق     : بالعمليات مقادة استراتيجيات  -2  .التسويق ونشاطات البيئية اجلهود بني التكامل -  .للبيئة صديقا يكون حىت املنتجات غالف تصميم إعادة -  .بيئيا حساسة جديدة أسواق إىل الدخول -  .بيئيا حساسة جديدة سلع تطوير أو بيئيا، حساسة تكون حبيث املنتجات تصميم إعادة -  :التالية الفرص إحدى طريق وذلك عن منافسيها عن متيزها نامجة، تنافسية مبزايا اإلسرتاتيجية هذه ظل يف املنظمة تتمتع أن ميكن     : بالسوق مقادة استراتيجيات  -1  ~ 48 ~ رسالة مقدمة ،"بمفتاح متيجة اسمنت مؤسسة" حالة الصناعية دراسة تنافسية المؤسسة على وانعكاساتها البيئية للمسؤولية التسويقية األبعاد خالد أعراب، 1                                                             :حمورين مها على االسرتاتيجيات اخلضراء لتبين نوكيا شركة جهود تركيز ينصب وعموما ،ومنتجاا عملها وسبل عملياا يف الطاقة توفري جتاه التزامها من يعزز الربنامج هذا لعضوية نوكيا ،وعليه انضمام شركةاملناخ تغري ملواجهة األعمال رجال مع للبيئة العاملي الصندوق خالل من يتعاون حيث للبيئة العاملي للصندوق التابع املناخ إنقاذ برنامج يف عضوا نوكيا أصبحت ، 2008 جانفي منذ، حيث اإلندونيسية العاصمة بايل يف 2007 ديسمرب يف عقد الذي املناخ بتغري املتعلق املتحدة األمم مؤمتر رأس على عاملية منظمة 150 من أكثر مع العاملي اإلعالن على بالتوقيع قامت، فاملناخي التغري مشكلةحلل    .176،ص2015- 2014، - بومرداس - بوقرة أحممد لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية،جامعة
  .الرقمية والرسائل الوسائط املوسيقى، التطبيقات، ومنها اإلنرتنت خدمات أيضا الشركة تقدم النقالة، اهلواتف هو الرئيسي فنلندا،منتجها إسبو، يف مقرها اجلنسيات متعددة فنلندية معلومات وتكنولوجيا اتصاالت شركة هي :نوكيا شركة *



سرتجاع با   نوكيا شركة  ألساسفعلى  هذا ا خاصة، ومحالت مبادرات خالل من املستخدمة األجهزة تدوير إعادة على تشجع،كما أيضا الطاقة استهالك فعالية أهداف على مورديها مع اتفاقها خالل من وذلك للطاقة، عملياا استهالك تقليل على تعمل أا كما الطاقة، من ممكن قدر أقل استخدام على الشركة حترصكما       .اددة البالستيكية املعادن واملواد أو احليوية البالستيكية املواد مثل للبيئة، مالئمة أكثر جديدة مواد الستخدام املواتية الفرص استكشاف على تعمل فهي ذلك على إضافة قلقها، تثري اليت املواد كمية من التقليل مواصلة إىل دف أا كما الوقائي، املبدأ على فعملها يقوم إذن أجهزا، يف تستخدمها اليت للمواد شامل بإيضاح وتطالب مورديها مع نوكيا شركة تعمل:بالعمليات مقادة لشركة نوكيا الخضراء ستراتيجياتمحور اإل -أ  ~ 49 ~ أين ثبت )  Nokia Evolve 3110( اهلاتف عبوة تستخدم ذلك على وكمثال اددة العبوات من املزيد تستخدم أا كما الورق، على قائمة مبواد البالستيك استبدال على سنوات عدة مدار على نوكيا شركة فعملت      .كامل شبه بشكل واتف النقالةاهل سوق على يمن أن االسرتاتيجيات ذه واستطاعت الفرتة تلك يف مبنافسيها مقارنة تنافسية مزايا وحققت للبيئة الصديقة املنتجات فكرة نوكيا أدخلت وبذلك الكربون ، اين أكسيدث غاز انبعاثات من للتقليل حماولتها خالل من البيئة على احملافظة جمال يف املطبقة سياساا إىل باإلضافة التدوير وإعادة االسرتجاع فكرة ونشر البيئيةاإلدارة  حنو اجتاهاا بسبب املشرتين لكل األول اخليار وكانت القارات كل يف مبيعاا انتشرت ،حيتكبرية بشعبية حظيت اليت واألوىل باهرا جناحا املسعى هذا يف جنحت اليت األوىل الشركات من فكانت نشاطاا، خمتلف يف البيئية اإلدارة لتبين األخرية السنوات يف جاهدة نوكيا شركة عملت لقد :بالسوق مقادة لشركة نوكيا الخضراء ستراتيجياتاإل محور -ب  1.بلدا 85 يف نوكيا لشركة عناية مركز 5000 يف واملتواجدة املستخدمة األجهزة جتميع مراكز من املستخدمة األجهزة الرتكيز  من فبدال للبيئة، صديقة منتجاا لتكون املستمر التحسني  نوكيا نتهج شركةت وبذلك هلا، جوهري ومطلب الشركة أولويات أهم من التنظيمية والبيئية الصحية باملتطلبات اإليفاء يعد مث ومن والبيئة، األفراد على منةآ نوكيا وعمليات منتجات يف املستخدمة املواد كافة تعد حني يف أشهر، ثالثة كل حتديثها ويتم جمانا متوفر Ecozone كما ان هذه الربامج   واحلركات البيئية، واجلمعيات املنظمات حول معلومات توفرفهذه الربامج   ، النقال اتفاهل على Ecozone تطبيقات برامج على من خالل  النقالة، هلواتفها املتعاقبة األجيال مع التعايش كما دف إىل     .األوىل للمرة حجما أصغر عبوات بإيداع الشركة قامت  2006 يفريف فمنذ كذلك، الشركة لصاحل ولكن البيئة لصاحل فقط ليس التوفري فيها يستهدف اليت ااالت من دوما العبوات وتعد تدويرها، معاد مواد هي العبوة  مكونات من 60%أن  الذي حيتوي على ) Nokia Evolve 3110(خمصصة مثل اهلاتف الصديق للبيئة  للبيئة صديقة" أجهزة على تقدمي  .144،ص 2012، - ورقلة  - ،جامعة قاصدي مرباح  11، جملة الباحث،العدد  نوكيا أنموذجاشركة : الريادة في األداء البيئيالطيب الوايف،  1                                                            تدرجييا تنتقلل اإلبداعية اخلطوات من جمموعة تتبع فهي ،"الطاقة استهالك يف فعالية األكثر نوكيا شحنال هازج



من أجل التوصل إىل وصفات  املنظمة ثالثة مستويات لتخضري )Polonsky & Rosenberger(حدد كال من       مستويات اإلستراتيجية الخضراء:رابعالمطلب ال  1.مسؤول حنو على تدويره إعادة يتم إليها يسلم ما كل وأن الصحيح النحو على مبهامها قيامها من كدأللت منتظم حنو على للتقييم الشركات هذه وختضع إليها، ترسل اليت واألكسيسورات اهلاتف أجهزة من املواد باستخالص تقوم واليت بعناية املنتقاة الشركات من جمموعة مع نوكيا شركة تتعاون،كما  املنتج حياة دورة يف التفكري على البيئية أنشطتها معتمدة يف منتجاا كافة إىل  ~ 50 ~ مستويات اإلسرتاتيجية  متثل وهذه املستويات الثالثة إسرتاتيجية،ملا ينبغي القيام به كإجراءات  وبيئية صحية مما  األخرى،اليت متيزها عن املنظمات املنظمة اخلضراء يف هذا املستوى يتم إدارة األنشطة اليت حتدد خصائص       ككل  على مستوى المنظمة الخضراء اإلستراتيجية :أوال 2:معينةعلى أنشطة خمتلفة الختاذ إجراءات  هذه املستويات تنطوي حيث، اخلضراء ،ومواجهة ديد )حتقيق ميزة  تنافسية(جيعل عملية التخضري تستهدف االستفادة من فرصة إسرتاتيجية بطريقة توجهات املنظمة كلية حنو إدارة أعماهلا  ضمن تتخذ على املستوى األعلى وذلك بدمج القضايا البيئيةإبداعية منتجة ومصممة إلدارة وحدات األعمال اإلسرتاتيجية بأسلوب حيقق التداؤب ،فهي تعكس القرارات اليت ضمن منظور اإلدارة اإلسرتاتيجية اخلضراء تتضمن  عمليات   ككل  على مستوى املنظمة هذه اإلسرتاتيجية      3.،وهذا املستوى يكون شامال ومن مسؤولية اإلدارة العليا)جتنب عدم امليزة التنافسية(اسرتاتيجي املنظمة   أهداف، ورسالة(جيب أن ترتبط ا املنظمة  اليتحتدد نوع األعمال  اليتلقرارات ا حتدد إذن امة،مستد شبكة عالقات املنظمة مع  امن وإىل أقسام املنظمة وأخري  ختصيص املوارد املتاحة إلجناز أنشطتهاوكذلك ) ككل تركز على  هي، و  اإلسرتاتيجيةستوى وحدات األعمال موعادة ما توضع على  اخلضراء،  التنافسية اإلسرتاتيجية يطلق عليها ،يف هذا املستوى االسرتاتيجيات اليت ختص نشاط حمدد داخل املنظمة اإلسرتاتيجيةمتثل       األعمال اتعلى مستوى وحد الخضراء اإلستراتيجية :ثانيا  4.البيئة أصحاب املصلحة املركزة على محاية بعد  )Van der Linde و   Porter: (يعود السبق يف تبين   مفهوم إسرتاتيجية تنافسية خضراء إىل كل من      .معني سوقيقطاع  يف الصديقة للبيئة خدماتلللمنتجات أو ل التنافسيحتسني الوضع  جملة اقتصاديات املال ،-  انموذج نوكيا شركة-  الصناعية للمؤسسات تنافسية مزايا الكتساب حديث كمدخل البيئي األداء بارك، سلمى عمارة ونعيمة 1                                                             حفزت دراسة  ث، حي1996إشارما إىل أمهية القضايا البيئية يف تعزيز القدرة التنافسية ملنظمات املستقبل سنة  4 .170ص ،2012مؤسسة الوراق ، عمان ، ،الطبعة األوىل،المسؤولية البيئية في منظمات األعمال الحديثةجنم عبود جنم، Michael Jay Polonsky  & Philip Rosenberger, Reevaluating green marketing: a strategic approach, Review of Business Horizons, No.5,2001, p 22. 3 2 .206 – 205:، ص2018،  - ميلة  - عبد احلفيظ بوالصوف املركز اجلامعي، 6واألعمال،العدد  Jaime Rivera Camino, Re-evaluating green marketing strategy: a stakeholder perspective,  European  Journal of  Marketing, No.11,2007, p1332.  



~ 51 ~   )Porter    وVan der Linde  ( ومن أصحاب هذه الدراسات       اخلضراءلعديد من الباحثني على إجراء دراسات مستمرة حول التنافسية ا Maxwell et al    1997سنة،Nehrt 1998 سنة،Hongisto  2001 سنة،Kuisma  اف      2004.1 سنة ا نظمةعرض امل التنافسية اخلضراء هي تنافسية جديدة معتمدة على البيئة،فنعينا  ملنتجااو خدما تستهدف  ،حيثبطريقة كفؤة ، وميكن احملافظة عليها باستمرار و تقدميها بشكل أفضل من املنافسني  اخلضراء حيث هناك أربع اسرتاتيجيات تنافسية خضراء،فاإلسرتاتيجية  وخدمات أو موجهة حسب عمليات تنظيمية،أو التمايز،كما ميكن أيضا تصنفها حسب تركز التنافسية  أي أا موجهة حسب منتجات   متدنية على تكاليفاالسرتاتيجيات التنافسية اخلضراء ميكن تصنيفها حسب طبيعة امليزة التنافسية  اليت حتققها أي امليزة املبنية أما       2.للمستهلك مستدامة قيمة خلق ا على اآلخرين من خاللتفوق تفريدة أو مميزة  بيئية ميزة بناء  يف ، مايفوق الريادة امللتزمةاإلسرتاتيجية الثانية يطلق عليها  إسرتاتيجية  أما،األوىل تسمى إسرتاتيجية الكفاءة البيئية اإلسرتاتيجية الرابعة يطلق عليها  اسرتاتيجية  وأخريا  ،اإلسرتاتيجية الثالثة تسمى إسرتاتيجية العالمة البيئية  حني ذات أسعار تنافسية تشبع  منتجاتتوفري  :"على أا تعرف الكفاءة البيئيةف :إستراتيجية الكفاءة البيئية -1      .ريادة التكلفة البيئية  وكثافة استغالل املوارد  البيئيةاالحتياجات اإلنسانية وحتقق جودة احلياة يف الوقت الذي تقلل فيه من التأثريات  احلقيقية االحتياجات  تجحيث يتم احلكم على األداء من خالل الكيفية اليت يليب ا املن: التركيز على الجودة - .قيمة أعلى وكثافة بيئية أقل وذ تجلتقدمي من املنظمةحيث جيب الرتكيز على املنتج الواجب تقدميه وبالتايل يكون هناك فرص أمام : لمنتجعلى ا التركيز -  :مرتبط بتوفر أربعة عوامل   جناح الكفاءة البيئية حيث أن      3."للوصول إىل مستوى يتناسب مع طاقة األرض اخالل دورة حيا يف حدود قدرة كوكب األرض على استيعاب املزيد من  مواردمبعىن االستخدام األمثل لل: الطاقة البيئيةحدود  - .للمستهلك يؤدي إىل اختاذ قرارات إعادة  املنتج ياةحفالنظر إىل منهج دورة : المنتج النظرة الدائمة لمنهج دورة حياة - .البيولوجي النفايات واحملافظة على التنوع دراسة حالة واقع التسويق الدولي في عينة من  - التسويق الدولي بين ضرورة التكيف مع أنظمة اإلدارة البيئية وتحديات المنافسة الدولية مرمي بروك، 1                                                             .تعظيم الكفاءة قصدتجات من أجل تقليل تأثريها على البيئة إىل أدىن حد ممكن تصميم العمليات واملن 2 .249،ص2016 -2015،-بسكرة-مد خيضر حمجامعة ،شهادة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم التجارية،أطروحة مقدمة لنيل -المؤسسات االقتصادية  Chris Laszlo et al,Sustainable Value :How the World’s leading Companies Are Doing Well Doing Good,Stanford Business Books,California,2008,p75.    3  71،ص2001،القاهرة،- بيمك -مركز خربات لإلدارة  ،ترمجة عال أمحد إصالح،إدارة البيئة من أجل جودة الحياةجيمس،كلود فوسلر وبيرت. 



ــــــه علــــــى العمــــــوم تســــــتند       ~ 52 ~ ــــــى تطــــــوير قــــــدرات املنظمــــــة مــــــن اجــــــل  زيــــــادة  إســــــرتاتيجية الكفــــــاءة البيئيــــــةومن و االبتكار املستمر أتطوير العلى البحث و امللتزمة ترتكز  الريادةفإسرتاتيجية ما يفوق إذن ،ملعرفة رغبات عمالئهاالبيئية ألن معظم املنظمات ضمن هذه اإلسرتاتيجية تركز على أن تكون كامل جهودها صديقة للبيئة، ساعية الكفاءة  إسرتاتيجيةعن  امللتزمة الريادةإسرتاتيجية ما يفوق  ختتلف :إستراتيجية ما يفوق الريادة الملتزمة -2  1.عملياا اإلنتاجيةدرجــــــــة االســــــــتغالل األمثــــــــل ملواردهــــــــا مــــــــع ختفــــــــيض أثرهــــــــا الســــــــليب علــــــــى البيئــــــــة والتكــــــــاليف املرتبطــــــــة بســــــــريورة عل أن هناك اختالف بني إسرتاتيجية  التمايز  اىل   Orsato. J Renato  شريي :إستراتيجية العالمة البيئية -3 2.تؤثر على السلوك الشرائي للمستهلكني ميكنها أن صورة املنظمة لدى اجلمهور بصفة عامة، وبالتايل يف اية املطافمن أجل احلصول على  امليزة التنافسية و حتسني  وخدمات  منتجات على  سعرية عالوة لدفع  املستعدين األغنياء املستهلكني أقلية فقط من أي  على صغرية،       نسبيا على أسواق متخصصةيقتصر أن  ممكنالتمايز التقليدي ف ،إسرتاتيجية  التمايز البيئية و التقليدية عدد كبري  طرفمن  بتكارهامت ا  كبريا تعرف نطاقا سوقيا اخلضراء املنتجات حاليا جتارية راقية ، لكن  عالمةذات  ، فاملنظمــــة يف هــــذه احلالـــــة هــــي حباجــــة إىل تقـــــدمي املنتجــــاتأمــــا التمــــايز البيئــــي يفـــــرض متطلبــــات إضــــافية علـــــى    3.العامل دوليف مجيع  املنظمات من ـــــة لكـــــن ب منتجـــــات ـــــل أو خـــــدمات مماثل ـــــأثريأق ـــــى ت ـــــال عل ـــــات  مـــــع ةبيئ ـــــع املتطلب ـــــة مجي للمســـــتهلكني   األخـــــرىتلبي و الــــــيت حيصــــــل عليهــــــا  أو اخلدمــــــة املقدمــــــة املنــــــتجمــــــن طــــــرف   نظــــــر إىل املنــــــافع العامــــــة املقدمــــــةو ال، )األربــــــاح (        املنظمــــــــة تحصــــــــل عليهــــــــاتنظــــــــر إىل املنــــــــافع اخلاصــــــــة الــــــــيت ال ميكــــــــن  بــــــــارة أخــــــــرىمثــــــــل اجلــــــــودة واجلاذبيــــــــة، وبع عملية النقل، كما حتتاج إىل طريقة لتقدمي  اللالكربون خ انبعاثمن  ، والتقليلاإلنتاجعملية  خاللتدوير املياه  وإعادة األشجارالذين لديهم معرفة حول املنافع العامة، مثل احلفاظ على التنوع البيولوجي أثناء قطع  املستهلكني على سبيل املثال نظام نشاط ينطوي على إنتاج طاولة الطعام حيتاج إىل أن يتم عرضها بشكل واضح على ف      4.التقليدي ما مييز إسرتاتيجية التمايز البيئي عن إسرتاتيجية التمايز  ذاهو  )اإلشباع(املستهلك   .263 -262:مرمي بروك، مرجع سبق ذكره،ص Renato J. Orsato, Competitive Environmental Strategies: When Does It Pay to be Green?, California Management Review, No.2, 2006, p 132. 2 Shrivastava Tanushree, Green Marketing as a Strategic Tool for Building Competitive Advantage, Thesis Submitted In Partial Fulfilment of the Requirements For the Degree of Doctor of Philosophy in Management, Devi Ahilya Vishwavidyalaya University, Indore, India, 2014, p29. 3 Renato J. Orsato, Sustainability Strategies: When Does It Pay to Be Green?, First published, INSEAD Business Press , Palgrave Macmillan, New York, U.S.A, 2009, p 96. 4 1                                                             .البيئية هي أحد الطرق لتقدمي مثل هذه املعلومات المات، وتعترب العاملستهلكني هذه املعلومات إىل عامة



هي جزءا البيئية كوسيلة لتبسيط املعلومات، وعليه ف الماتالعتستعمل  نظماتامل يف األخري ميكن القول أنو       ~ 53 ~ كأحد العوامل الرئيسية يف   تعترب من ذلك واألهم، كما أا تضفي الشرعية على جهودها، منتجاايتجزأ من ال ختلق  أنعلى املنظمات يف مجيع أحناء العامل  اليت هي  ذات التوجه البيئي  Orsato  ويف هذا الصدد يقول       1.التجاريةعالمة صياغة إسرتاتيجية ال على أساس  التكاليف، فعند التنافس ارتفاعهذه اجلهود غالبا ما تؤدي إىل  لكن بات واضحا أن املنافسون،  أعلى من املنتجات اليت يقدمهامة قيذات  ااملستهلك أ حبيث يراهافريدة،  خبصائصدها لتقدميها و جه كل  ، فتبذل اخلضراء وخدماا منتجااإىل متييز   نظماتخمتلف امل دف :إستراتيجية ريادة التكلفة البيئية -4  2.تكون موثوقة من أجل حتقيق التميز أنشريطة  اوخدما هاعالمات جتارية خضراء لسلع واخلدمات اليت  املنتجاتحساسة بدرجة كبرية إىل السعر، فهل هذا يعين أن  األسواقتكون  املنتجات اخلضراء داث التوافق بني تدنية يجية ريادة التكلفة البيئية تتمكن من إحإسرتاتاملنظمات اليت تتبىن وعليه ميكن القول أن      3.اخلضراء  نظماتامل،إذن يعترب هذا حتدي صعب تسلكه ستثمارات البيئية والتكاليف؟االاملفاضلة بني  نظماتمستثماراا البيئية؟ وكيف ميكن للال عويضتتتنافس على أساس التكلفة املنخفضة لن تكون قادرة على  التنافسية هلا،استبدال املواد األولية املكلفة،وتغيري طريقة تسويق منتجاا بشكل كبري حىت تتكيف مع العوامل االبتكار اجلذري   إدخال التحسينات على املنتجات بدال منمحاية البيئة يف آن واحد ،فهي تقوم بالتكاليف و  ـــــــة اإلســـــــتراتيجيات التنافســـــــية للمؤ ســـــــليم بلغـــــــريب،  1                                                                         :وميكن تلخيص هذه االسرتاتيجيات التنافسية اخلضراء  يف الشكل التايل     4.يزة تنافسية مستدامةمل اجلديدة اليت تعترب البيئة كمصدر ـــــــق التنمي ـــــــة لتحقي ـــــــات البيئي ـــــــة والمتطلب سســـــــات الصـــــــناعية ضـــــــمن مقتضـــــــيات المنافســـــــة الدولي ــــــــاجم الفوســــــــفات بتبســــــــة دراســــــــة: المســــــــتدامة ــــــــة  المؤسســــــــة الوطنيــــــــة لمن ــــــــل شــــــــهادة املاجســــــــتريحال ــــــــة  ،رســــــــالة  مقدمــــــــة لني يف إدارة األعمــــــــال والتنمي ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  -ورقلة  - دراسة حالة مؤسسة سونلغاز :المسؤولية االجتماعية لوظيفة التسويق للمؤسسةصاجل خويلدات ، 2 .   146 -145:،ص2012 -2011،-1سطيف -،جامعة فرحات عباساملستدامة ، مركــــــز اإلمــــــارات للدراســــــات والبحـــــــوث 51،دراســــــات مرتمجــــــة خضــــــر مجزيـــــــامتـــــــى يكــــــون التوجــــــه األ:،اســــــتراتيجيات االســــــتدامةرينــــــاتو جيــــــه أورســــــاتو 3 .138،ص2011 -2010،   3التجارية، جامعة اجلزائر    Koray Erek and others, Green It Strategies: A Case Study-Based Framework For Aligning Green It With Competitive Environmental Strategies, 2011, p5, Article published on the website: https://aisel.aisnet.org/pacis2011/59                      Date viewed: 21-08-2014 4 .185،ص2012اإلسرتاتيجية،



االسرتاتيجيات التنافسية البيئية للخدمات هي نفسها اليت  أن على ب والباحثونويف هذا السياق اتفق الكتا     .Source: David  Isaksson § Joshua Laskin, Environmental Strategy and Competitiveness An examination of the Swedish construction industry, Thesis Submitted in fulfillment of the requirement for the degree of  Master of School Business, Umeå University, Sweden,2010,p30  تركز التنافسية  عمليات تنظيمية  منتجات وخدمات  لتمايزا  ما يفوق الريادة امللتزمة  :الثانية اإلستراتيجية  العالمة البيئية  :الثالثة اإلستراتيجية  الميزة التنافسية      متدنية  كاليفت  الكفاءة البيئية  :األولى اإلستراتيجية  ريادة التكلفة البيئية  :الرابعة اإلستراتيجية  االستراتيجيات التنافسية الخضراء األربعة: 5 الشكل رقم  ~ 54 ~ البيئية  تنفيذها للربامج عن طريق البيئي أدائها حتسني اخلضراء للمنظمات اخلدمية إىل  املمارسات تؤدي أن املتوقع البيئي من جهة أخرى ،وعليه من العميل من جهة، وحتقيق  التميز متطلبات مع متالئمة بيئية كفاءة ذات لتكون االسرتاتيجيات  التنافسية اليت تؤدي يف اية املطاف إىل تطوير اخلدمات على تتبع تركز خضراء،هذه األخرية  ممارسات تبىن خدماا يتوجب عليها وتقدمي تصميم يف  البيئية لالهتمامات البيئية،فدمج املنظمات لسلوكياا املثلى وحتسني الصورة  بلورة على القدرة له البيئي الوعي وتطوير ذلك البيئية بنجاح، لذا جند دعم اإلدارة مبادرة بيئيا ينبغي عليها تنفيذ واعية منظمة اخلدمية إىلحتول املنظمة   ألن، ريادة التكلفة البيئية إسرتاتيجيةالبيئية،      العالمة  إسرتاتيجيةيفوق الريادة امللتزمة،  الكفاءة البيئية، إسرتاتيجية ما إسرتاتيجية :سابقا واملتمثلة يف إليهاأشرنا  الساعي إىل  ستدامةم بطريقة املوارد إدارة برنامجويتجلى ذلك يف  البيئية الكفاءة إسرتاتيجيةعلى ) األمريكية   Oregon  مدينة الواقع يف  بورتالندل ةتنفيذيال جتماعاتاال ومركز فندق( Tree Double  اعتمد فندقفلقد       :ومنه سنحاول إعطاء أمثلة عن هذه االسرتاتيجيات متعلقة مبنظمات فندقية      .بشكل سليم يفوق الريادة  إسرتاتيجية مااعتمدت  على   )السويسرية Baar تقع يف مدينة( Movenpick  فنادقيف حني       .مهااستخدا دةعاإ يمكن لتيا له الستعمال احلاوياتتفضي مع، الزائد بالغذاء ، والتربع احليوي الديزل منتجي إىل املطبخ زيوت نفايات بيع تتمثل يف خرىأ تكميلية هود،كما قام جبسنوات عشر يف %65 بنسبة النفايات من التخلص حجم تقليل متأين  التنظيمية العمليات و التشغيل تكاليف خفض   .االستدامة حول املزيد تهمعرفم قصد اخلاصة اإللكرتوين ميالتعل أدوات جمموعة عن طريق للتدريب خيضعون املوظفني كما أن ،وعضوية حملية مصادر من طعام  واستخدام ، اخلشبية املفاتيح بطاقات البيولوجي، للتحلل القابلة األقالم مثل للتحلل القابلة املنتجات استخدامأو املمارسات اخلضراء هلذه الفنادق يف   بادراتامل تمشل كما،  الفندق يف العمليات جلميع قصوى أولوية أا على البيئية االستدامة مع التعامل يتم ،حيثالتنظيمية اعمليا خالل من التمايز على تركز ألا امللتزمة



ا،فهي خدما و منتجاا متييز على الرتكيز خالل البيئية من العالمة إسرتاتيجية تبنت) Connecticut بوالية Stamford يف مقرها والرتفيه للفنادق أمريكية شركة كانت ، Maryland بوالية Bethesda يف الواقع  Marriott فندق إىل انضمامها قبلف الدولية Marriott لشركة تابعة شركة هي(العاملية Starwood  ل الفنادق شركةأما       ~ 55 ~ ريادة التكلفة البيئية  من  إسرتاتيجيةتبىن  الدامناركية Copenhagen الواقع ب Crowne Plazaوأخريا فندق       . رباحزيادة األ األمر الذي أدى إىل، الطاقة على واحلفاظ والتأثيث البناء يف ضمنةتم للبيئة صديقة مواد من خالل استعمال للبيئة قةصدي اكو عن فضال ، ةديثحو  ةعصري دقاالفن ،ألن مظهرالبيئي والتصميم الطاقة تصنيف يف اخلضراء للمباين املتحدة الواليات جملسمن طرف   اعتماد على للحصول سعت منتجات  على حتتوي غرف هذا الفندق،كما على نظام التربيد والتدفئة بواسطة األلواح الشمسية خالل  اعتماده ا وإرساهلا إىل حمطة الغاز احليوي الستخدامها بشكل من هذا املطبخ تتم معاجلته الناجتةللحرارة ،ومجيع النفايات       إلكرتونية من خالل نظام معلومات شاشة التلفزيون التفاعلي عوض الورق، تصميم املطبخ أقل انبعاث، تسليم املعلومات للعمالء بطريقة ) زجاجة الشامبو، فرشاة أسنان(خضراء مثل لوازم االستحمام العضوية  الفرعية داخل  اخلضراء يف هذا املستوى االسرتاتيجيات الالزمة إلدارة الوظائفاستجابة للمطالب البيئية،حتدد       مستوى الوظيفيالعلى  ات الخضراءاإلستراتيجي :ثالثا  1.أمسدة لتحسني  اخل،...،إسرتاتيجية التسويق األخضر، إسرتاتيجية الشراء األخضرنظمة مثل إسرتاتيجية اإلنتاج األخضر امل ، إذا ما )األساسية والداعمة(ات الوظائفية اخلضراء أساسية جلميع نشاطات سلسلة القيمةإلسرتاتيجيفتعد ا      .هلا املتاحة اإلمكانياتظل  يف ئهاداأ البيئية ألا  بتعظيم الكفاءة اتتعلق أساس التنافسية،فهي أرادت املنظمة أن تكون فاعلة  يف خلق و تطوير مزاياها لقد مر اهتمام املنظمة  بتبين إسرتاتيجية التسويق   ،)Ajay Menon &  Anil Menon( حسب رأي كال من      مراحل االهتمام بتبني إستراتيجية التسويق األخضر:المطلب األول  إستراتيجية التسويق األخضر:المبحث السادس  2.تعتمد بشكل اكرب على نظام حتليل دورة حياة منتجاا أو خدماا اليت تقوم بطرحها ،مؤسســــــــــة الـــــــــوراق للنشــــــــــر ة المنظمــــــــــات فــــــــــي األلفيـــــــــة الثالثــــــــــةمـــــــــدخل إلدار :اإلدارة اإلســــــــــتراتيجية المســــــــــتدامةالعبـــــــــادي هشـــــــــام فــــــــــوزي وآخـــــــــرون، Maureen Angelica T. Padilla, Competitive Environmental Strategies in Hotels: the case of Marco Polo Davao in the Philippines, A thesis submitted for the degree of Master of Service Management, University of Copenhagen, Frederiksberg Campus - Denmark -, 2012, p: 32-33. 2 1                                                                :التاليةراحل املعرب األخضر    .825 -824:،ص2011والتوزيع،عمان،



هذا الوضع يف متيزت هذه املرحلة بعدم االهتمام الكبري بالبيئة الطبيعية يف املمارسات التسويقية،وقد استمر       مرحلة إهمال القضايا البيئية في إستراتيجية التسويق:أوال  ~ 56 ~ حيث كانت  ظمات اليت مل متتثل لذلك،وجتدر اإلشارة أن هذه القواننيتتضمن فرض غرامات أو عقوبات على املنبشأن إلزام املنظمات بتبين املسؤولية االجتماعية والبيئية،وعدم احتوائها على نصوص القوانني مضامني دودية حم إىلالتسويق  إسرتاتيجيةة يف يلقضايا البيئلإمهال  يرجعو من القرن املاضي، ما بني الستينات و السبعينات الفرتة نشاط احلركة  من القرن املاضي،متيزت بظهور منتصف السبعينيات إىل مطلع الثمانينياتيف  هذه املرحلة بدأت      مرحلة التبني الحذر إلستراتيجية التسويق األخضر : ثانيا  1 .إلزاميةوليس  لتحسني األداء توصيات هلا طابع اإلرشادي البعد  إدراج نظماتامل ،اضطرتالبيئية اليت مارست الضغط على احلكومات لسن القوانني الردعية حلماية البيئة للقوانني  وكاستجابةو األرباح أ األعمالالتسويقية لكن حبذر خوفا تناقص من رقم  اسرتاتيجياا البيئي يف تراعي  نظماتامل من القرن املاضي، بدأت منتصف الثمانينيات إىل مطلع التسعينات يف هذه املرحلة بدأت      مرحلة وضوح االهتمامات البيئية في اإلستراتيجية التسويقية: ثالثا  2.يزات بيئية ملنتجاا ممتطوير خللق الالبحث و بتوجيه جهودها يف جمال أت أيضا يف بد املفروضة، كما التسويقية يف ظل تطور قوانني محاية البيئة والوعي السياسي بأمهية هذه  اإلسرتاتيجيةالهتمامات البيئية يف ل الوعي البيئي يف كافة  بانتشار ا،متيزتإىل يومنا هذمن القرن املاضي تسعينات لا يف هذه املرحلة بدأت      مرحلة التأسيس المتكامل إلستراتيجية التسويق األخضر: رابعا  .نتجاتالتصميم البيئي للمو  اإلنتاجوظهر هذا من خالل تغيري عمليات  ،األخرية بدء توسيع األخضر، و وتزايد االهتمام بالتنمية املستدامة اليت يندرج ضمنها التسويق  للمنظماتستويات اإلدارية امل 1                                                           املستهدف مبا يتوافق مع توجهاا البيئية، وخلق أيضا قيمة ومكانة للمنظمة يف السوق سواء كان ذلك يف ذهنية السوق  بالبيئة اليت تعمل ا و ذلك من خالل السعي لتحقيق األهداف املطلوبة وخلق قيمة اكرب للزبون يفعبارة عن تطوير لرؤى ورسالة املنظمة املرتبطة : "يعرف ثامر البكري إسرتاتيجية التسويق األخضر على أا      تعريف إستراتيجية التسويق األخضر:المطلب الثاني  3.املستهلك األخضرنطاق املنتجات الصديقة للبيئة وخلق نوع من التوافق بني هذه املنتجات ومتطلبات   Ajay Menon and Anil Menon, Enviropreneurial Marketing Strategy: The Emergence of Corporate Environmentalism as Market Strategy, Journal of Marketing, No. 1, 1997, p:52-53. 2  ،جملــة   ،-دراســة نظريــة تحليليــة مــع اإلشــارة الــى تجربــة شــركة ميــورا - األعمــالأهميــة و دور التســويق األخضــر فــي زيــادة تنافســية منظمــات مجــال بلرباهــيم رسـالة مقدمـة  ،- نفطـال مؤسسـة حالـة دراسـة - البيئـة تحـديات حمايـة ظـل فـي االقتصـادية للمؤسسـة التسـويقي التوجـه،  الوهـاب بطيـب عبـد 3 .78-77، ص2014شلف، ال، جامعة  12لدراسات االجتماعية و اإلنسانية، العدد ل يةمياألكاد  .129،ص2016 -2015 ،2 وهران جامعة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال،



توضيح  ": إسرتاتيجية التسويق األخضر على أا )Schouten  &  Martin: ( يف حني عرف كال من      .رؤيتها ورسالتها حىت تتماشى مع االعتبارات البيئية حمققة قيمة للزبون ومكانة خاصة  هلا يف األسواق املستهدفةالتعريف أن املنظمة إذا أرادت تبين إسرتاتيجية التسويق األخضر يتوجب عليها تغيري أو تعديل  يتبني من هذا      1".توجه يف ختضري أعماهلاالزبون أو املوقع التنافسي مع املنظمات املنافسة من خالل املسؤولية اليت تتحملها اجتاه اتمع وما تعتمده من   ~ 57 ~ الطبيعي  املالعلى كل من رأس  احلفاظمع  تلك األهداف خطة لتحقيقتبين ،و  األهداف التسويقية للمنظمة اليت تم  للمنظمةالعامة  اإلسرتاتيجيةسياسات وإجراءات تسويقية تتماشى مع " :على أا أيضاكما عرفت       .صحة املستهلك ومحاية البيئة الطبيعية على احلفاظباإلضافة إىل هذا التعريف أن تبين املنظمة إلسرتاتيجية التسويق األخضر يساعدها على حتقيق أهدافها التسويقية يبني       2".والبشري ) تعظيم أرباحها(االقتصاديةاخلضراء الكلية للمنظمة، تتبناها املنظمة وتستخدمها  كأداة لتحقيق أهدافها ما هي إال جزءا من اإلسرتاتيجية  إسرتاتيجية التسويق األخضر أنمن خالل هذه التعاريف يستنتج الباحث      .ات اخلضراءزيادة حجم املبيع: للمنظمة ساعية إىل حتسني أدائها التسويقي مثلمن هذا التعريف أن إسرتاتيجية التسويق األخضر تنطلق أساسا من اإلسرتاتيجية اخلضراء العامة يتضح       3."سويقيالت ئهاداأ حتسني مع الرتكيز على الطبيعية مبخاوف املستهلكني واتمع بشأن البيئة تألف من ت سرتاتيجية التسويق األخضرإف ،)Ajay Menon & Anil Menon( كال من  وجهة نظر حسب      مستويات إستراتيجية التسويق األخضر:المطلب الثالث  .معا) محاية البيئة من التلوث  واستنزاف املوارد( والبيئية )اتمعمحاية املستهلك وحتقيق رفاهية (االجتماعيةو  الفنية،فعادة التغيريات يف األنشطة أو  تتضمن اإلجراءات املستوى التكتيكيإسرتاتيجية التسويق األخضر على       المستوى التكتيكي :أوال  :بشرح هذه املستويات كما يلي م، وسنقو واملستوى اإلسرتاتيجي ،شبه اإلسرتاتيجياملستوى التكتيكي، املستوى :مستويات خمتلفة متمثلة يف ثالثة ،رسالة مقدمة لنيل  -  دراسة حالة منتجات مؤسسة كوندور -على قرار الشراء لدى المستهلك الجزائري األخضرأثر استراتيجية التسويق رباح، زينب 2 .276،ص2012 األردن، والتوزيع، للنشر إثراء ،األوىلالطبعة  ،)سابقة دراسات دراسية، حاالت تطبيقات،( :األخضر التسويق استراتيجيات البكري، ثامر 1                                                           فرتة قصرية وال  ذاتهي  اإلسرتاتيجية هذا النوع منف ،ادا حمدو تغيري تشمل  اإلجراءات التكتيكيةما تكون هذه       .Rajeev Kumar, Green Marketing Strategies and Their Impact on Business Performance, Thesis Submitted In Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Management, Uttarakhand Technical University, Dehradun, India, 2017, p17 3 .21،ص2016،-املسيلة  -بوضياف حممد شهادة املاجستري يف علوم التسيري،جامعة



قصد حتسني  االجتماعيةباملسؤولية تم أكثر ب شبه اإلسرتاتيجي املستوىإسرتاتيجية التسويق األخضر على       اإلستراتيجي شبهالمستوى  :ثانيا 1.التكتيكية اإلجراءات أو مدعوون ملتابعة هذه السياساتاملنظمة  وظفني،وعلى هذا األساس مجيع ميزة تنافسية على املدى الطويلم ختلق  ~ 58 ~ تغيريات من   املزيد ةاإلسرتاتيجي هذه  عادة ما تتطلبف ،املدى فرتة قصرية أو متوسطةصورة املنظمة  خالل  لكن  ،العديد من األنشطة غري التسويقية على نطاق واسع بني جوهرية يف األنشطة التسويقية ، وكذلك التنسيق تظهر التغيريات يف  اإلسرتاتيجية ،فمثال اإلجراءات  شبههذا ال يكفي يف حتقيق ميزة تنافسية على املدى الطويل مع ض التكاليف اإلمجالية يفخت قصدستخدام املناشف لعدة مرات من عمالها ا الفنادق تطلبملا  ممارسات العمل هذا ف املنظمة،فلسفة  اليت متسالتغيريات  يف إسرتاتيجية التسويق األخضر تظهر ،اإلسرتاتيجي املستوىعلى       المستوى اإلستراتيجي :ثالثا  .نظفات الغسيلماستخدام كميات أقل من املياه و  املدى  يف على ختفيض إمجايل التكاليف تساعد كون إسرتاتيجية طويلة األمدتالنوع من اإلسرتاتيجية عادة ما  منهجا  من األحوال يف أي حال ية ،لكن تتطلب اإلسرتاتيجية اخلضراء نشطة التسويقاألبشكل اسرتاتيجي يف كل  اإلسرتاتيجية اخلضراء ال ينبغي بالضرورة دمج صورا،ف حتسنيو  منظمةامليزة التنافسية لل تعزيزمن زيد تالطويل وقد  فتصميم إسرتاتيجية  ،اليت يفرتض أن يعيشها املستهلك اإلنسان و البيئة الطبيعية، وبالتايل توفري احلياة الصحيةتصميم إسرتاتيجية التسويق األخضر جتعل املنظمة قادرة من تقليل اآلثار السلبية النامجة عن أنشطتها على األعمال اليت تعمل ا، ومؤشرا  لقدرا يف االستجابة ملتغريات احلاصلة يف السوق بشكل دقيق، لذلك فإن بيئة يعترب تصميم إسرتاتيجية التسويق األخضر مبثابة نظرة بعيدة األمد إلدارة املنظمة ملا ميكن أن حيصل يف      تصميم إستراتيجية التسويق األخضر:المطلب الرابع  2.يف كل وظائفها دمج القضايا البيئية قصدتنسيقا جيدا  نظمةأعمال امل بني تنسيقال )مدراء الوظائف( يتسىن للجميعحىت  شامال  .Ilona Solvalier,Op.Cit, p34 2 .31مرجع سبق ذكره،صرباح، زينب 1                                                             .املصاحل للمشاكل ذات الطابع االجتماعي والبيئي اخلاصة ا وبأصحابأن تبين عالقات مستمرة مع زبائنها وأصحاب املصاحل ما عليها فقط إال القيام بالتشخيص الداخلي واخلارجي تتمثل يف حتليل املشاكل االجتماعية والبيئية اليت تعاين منها املنظمة، وبالتايل املنظمة اليت تود : األولى الخطوة -  :خلص مضموا يف مستويات التسويق األخضر  متمثلة يفمير تصميم إسرتاتيجية التسويق األخضر خبطوات معينة، حيث   Belz Martin-Frankفحسب وجهة نظر        .التسويق األخضر مير  مبراحل معينة حسب وجهة نظر الباحثني



خضر للمنظمة األ التسويقعلى صياغة إسرتاتيجية  هامتني بالنسبة القائمنيتعترب اخلطوة األوىل والثانية جد       .املصاحلحاجاته ورغباته  شريطة أن تكون تلك املنتجات تتوافق مع املعايري البيئية واالجتماعية اليت يفرضها أصحاب حتليل سلوك املستهلك وبالتايل تبحث املنظمة  يف هذه املرحلة على املنتجات اليت تليب : الخطوة الثانية -  ~ 59 ~ اجلسر بني  ميثل نهأل  املعياري األخضر التسويقباملستوى  هذا  يعرف  Belz Martin-Frank خضر،فحسباأل عياري للتسويقاملاملرجوة حتقيقها عند قيامها وممارستها للنشاط التسويقي،فهذه اخلطوة تعرب أو تعكس املستوى تها أين تعلن عن أهدافها االجتماعية والبيئية سالر و  تهارؤي املنظمة  يف هذه املرحلة بتحديد تقوم:الثالثةالخطوة  -  .املستهدف السوق يف املستهلك سلوكحتليل و املتعلقة بعملياا اإلنتاجية  بيئيةوال املشاكل االجتماعية حتليل علىاألخري الذي يساعدها  ا، هذالتشخيص الداخلي واخلارجيتعتمد على  ألا النشاط  توجهجب أن ييفتغيري رؤى وأمناط احلياة  تمع  أخضر،  وبالتايل، األخضر التحويليالنمطية للتسويق   أو اإلجراءات هذا املستوى يتم توفري املعايري ،فعلىاألخضر التحويلي التسويقو   اإلسرتاتيجي األخضر التسويق ية التسويق السرتاتيجياتيعترب القاعدة األساسية لتبنيها و  اخلضراء، والرسالة رؤيةحنو ال التسويقي للمنظمة ـــــــة الســـــــوقية واالســـــــتهداف الســـــــوقي وإحـــــــداث  تقـــــــوم :الخطـــــــوة الرابعـــــــة -  1.التنفيذية واإلطار التشغيليمع ثقافتها حىت يتم  تطبيق القرار بشكل سليم من طرف اإلدارة   ويتم نشرها لكن جيب أن تتماشى هذه الرسالة  مبادئ شكل على تكتب قداخلضراء،فالرسالة اخلضراء للمنظمة  ـــــــة بالتجزئ خضــــــر أيــــــن يــــــتم اختــــــاذ األ ســــــرتاتيجي للتســــــويقاإلى فهــــــذه اخلطــــــوة تعــــــرب أو تعكــــــس املســــــتو  املتفــــــق عليهــــــا،متوضـــــــع للمنتجـــــــات الـــــــيت تلـــــــيب حاجـــــــات املســـــــتهلك دون اإلخـــــــالل أو اإلضـــــــرار باملعـــــــايري البيئيـــــــة واالجتماعيـــــــة املنظمـــــــة  يف هـــــــذه املرحل ) خضـــراأل ســـرتاتيجي للتســـويقاإلاملســـتوى ( اإلســـرتاتيجي خضـــراأل التســـويق إنفـــ،وعليـــه للمنظمة املســـطرة مـــــــن طـــــــرف اإلدارة العليا،فهـــــــذه القـــــــرارات تقـــــــوم  بـــــــدمج القضـــــــايا البيئيـــــــة ضـــــــمن األهـــــــداف  العامـــــــةالقـــــــرارات  فهذه اخلطوة تعرب  ، اخلضراء يةالتسويق سرتاتيجياتاملنظمة يف هذه املرحلة بصياغة اال تقوم :الخطوة الخامسة -  .اخلضراء املنتجاتاملدى الطويل لتلك  بيع متميز وعلى ،ألن هــذا املســتوى يفــرتض هنــاكالســوق   يف اخلضــراء لمنتجــاتل أو مكانــة موقــع إحــداثو ، الســوق إىل مدخــوهل توقيــت وحتديــد ةبيئيــالو  الواعيــة باالنشــغاالت االجتماعيــة شــرحية املســتهلكني حتديــد إىل دفيهــ  .Birte Schmidt-Riediger, Sustainability Marketing in the German Food Processing Industry: Characteristics, Drivers, and Outcome on an Empirical Basis ,A Thesis Submitted In Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Economics, Technical University of  Munich, Germany, 2008, p: 26-27 1                                                           إخفاق أو فشل يف درجة حتقيق األهداف املسطرة تلجأ املنظمة بسرعة إىل التغيري واإلصالح، فهذه اخلطوة تعرب اخلضراء،فإذا  كان هناك  يةالتسويق سرتاتيجياتاملنظمة يف هذه املرحلة بتنفيذ اال تقوم :الخطوة السادسة -  .و نيل رضاها املستهدفة  الشرحية رغبات وحاجات تلبية إىل يهدف والذي شاملبشكل   والبيئية االجتماعية لمعايريتقليدي متضمنا ل تسويقي زيجم خضر أين يتم إعداداأل للتسويق التشغيليأو تعكس املستوى 



للمنظمة   عن طريق تغيري وتعديل  اإلسرتاتيجية العامة املنافسة قواعد تغيريإىل خلق األسواق اخلضراء  و  )خضراأل تحويلي للتسويقالستوى امل(التحويلي األخضرهدف التسويق فيخضر،األ تحويلي للتسويقالأو تعكس املستوى   ~ 60 ~ التسويق األخضر  أبعد حد،ومن األمثلة على إىل اخلضراء يةالتسويق إلسرتاتيجيات والناجح الفاعل التطبيق على يساعدهاألنه يفرتض األسواق احلالية ال حتبذ السلوك األخضر، فيعترب  هذا املستوى مرجعا  للمنظمة  Belz Martin-Frank                                  Source : Birte Schmidt-Riediger, Sustainability Marketing in the German Food Processing Industry: Characteristics, Drivers, and Outcome on an Empirical Basis ,A Thesis Submitted In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of  Doctor of Economics, Technical University of  Munich, Germany, 2008, p25.                                                            1 تصميم إستراتيجية التسويق األخضر حسبمراحل  :6 الشكل رقم  :التايليف الشكل   Belz Martin-Frankتصميم إسرتاتيجية التسويق األخضرحسب وعليه ميكن تلخيص مراحل   1.اخلضراء من رؤيتها تعزز اليتو تشكيل حتالفات مع منظمات أخرى  أو بيئية شاملة والفوز املسيطر  نتيجة قيامها بإصالحات حكومية غري منظمات مع بالتعاون عالمات بيئية خلق التحويلي هو  Frank-Martin Belz, Marketing in the Age of Sustainable Development, Workshop of the Sustainable Consumption Research Exchange (SCORE!) Network, Copenhagen, Denmark , Thursday 20 and Friday 21 April 2006, p: 306- 311. التحويلي األخضرالتسويق  :الخطوة السادسة التشغيلي األخضر التسويق :الخطوة الخامسة سرتاتيجياإل األخضر التسويق :الخطوة الرابعة املعياري األخضر التسويق :الخطوة الثالثة  ملستهلكنيا اجات ورغباتح:الخطوة الثانية والبيئية االجتماعية اكلاملش :الخطوة األولى 



صورة املنظمة وطموحاا يف  حيدد الذي البيان ذلك هي الرؤية أن يتبني لنا من خالل هذين التعريفني،      2".جناح لفرص املخطط تراه ما جتسد أن ميكن كذلك مستقبال، املنظمة عليه تكون أن تود ملا جتسيد :"هي الرؤية بأن يرى من وهناك      1".املستقبل يف ستعمل وماذا ستصبح ماذا النجاح، تنبؤها إىلاملنظمة  تقود اليت املستقبل صورة :"أا على الرؤية تعرفحيث       .اإلسرتاتيجية توجهاا وكذا نظمةامل وثقافة هوية حيددان ألما جيد وواضح، بشكل رسالتهاو  رؤيتها حتديداملنظمة  على يتوجب      المنظمة الخضراء سالةر و  تحديد رؤية :أوال  :األخضر عرب املراحل التالية اليت سنتطرق إليها بالتفصيلأما حسب وجهة نظر العديد من الباحثني وعلى رأسهم الباحث ثامر البكري مير تصميم إسرتاتيجية التسويق       ~ 61 ~ بناء و ، هلا املماثلة من املنظمات غريها عن هامتيز  اليت الفريدة هاصائصخ تبيني مدىتها من خالل هوي لتحديد األداة أي هي ، إليها والوصول لتحقيقها نظمة ساعيةامل وجود من الغاية: "كما عرفت رسالة املنظمة على أا      3".املستقبل يف ونشاطها املنظمة باجتاه املتعلقةاحلامسة  القرارات صنع عند واملوظفني اإلدارة وترشد أغراضها، و أهدافها وتصور ملنظمة وجود سبب توضح التذكر، سهلة الفقرات، قليلة خمتصرة عبارة" :نظمة على أاامل رسالة تعرفو  رسالة، إىل تتحول الرؤية بذلك و نظمةامل لوجود الرئيسي السبب طياا يف حتمل مجل وضع خالل من رؤيتها إىل ترمجة نظمةتسعى املف       .بنائها إعادة أثناء أو نظمةامل حياة بداية يف ضرورية الرؤية هذه و النجاح يف املدى البعيد، واليت ميكن أن حتقق هلا املستقبل الختاذ قرارات   يارئيس اهي وثيقة مكتوبة متثل مرجعية ومرشد أن رسالة املنظمة القول ميكن ،سبق مماعليه و       5".وظائفها وتؤدي املنظمة توجد أجله من الذي واألنشطة والغرض الوظائف هذه منها تشتق اليت والقيم واألنشطة الوظائف اليت تؤدي ا هذه والطريقة األساسية، وأنشطتها املصلحة،ووظائفها ذات األطراف توقعات عن اليت تعرب العامة وأهدافها املنظمة، فيه تعملاال الذي : "املنظمة إىل رسالة كما تشري      4".اسرتاتيجيااو  اسياسا منها تنطلق اليت القاعدة أطروحــة ، "األدويــة صــناعة مؤسســات بعــض حالــة دراســة" :الجزائريــة االقتصــادية المؤسســة فــي والبيئــة الرســالة بــين التفاعــلقــامسي،  الســعيد 5  464 .، ص2008 ،، اإلسكندريةجلامعية ،الدارالمعاصرة المؤسسات في والقرارات التفكير وجودة اإلستراتيجية اإلدارة ،النعيم اهللا عبد بن فهد و أبوبكر حممود مصطفى 4 96 .ص ، مرجع سبق ذكره ، الكرخي جميد 3 .71ص ، 2008، اهلندسية ، القاهرة الدار ،الطبعة األوىل،اإلستراتيجي التفكير مهارات :اإلستراتيجية واإلدارة العولمة تحديات مصطفى، السيد أمحد 2 .78ص ، 2009األردن، ، للنشر املناهج دار ،الطبعة األوىل،وتطبيقي نظري عرض االستراتيجي التخطيط ، الكرخي جميد 1                                                             :نظمة املتعلقة باإلجابة على األسئلة التاليةملا    .5،ص2012،-سطيف- عباس  فرحات االقتصادية، جامعة العلوم يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة



يشري إىل تبين هذه  ،إذن فهواجلديدة مليزا التنافسية وحمققة البيئة مع ومنسجمة خضراء لتكون الذاتية مبادراا خالل من سياساا وعالقاا براجمها، عملياا، إجراءاا، من واسع نطاق ويف املنظمة أعمال يف صلب البيئية واإلهتمامات البيئة يدخل أن حياول الذي اجلديد اإلجتاه ميثل املنظمة تخضريأما يف ظل الرهانات البيئية،ف      .التقدمما الذي حيرك املنظمة ؟ أي حتديد القوى اإلجيابية اليت تدفع املنظمة لألمام والقوى السلبية اليت متنعها من  -   .نظمةأي نقاط التميز وتفرد امل فرد به ؟تنتميز و تما الذي  -   .ملاذا وجدت املنظمة ؟ أي حتديد األسباب الرئيسية لوجود املنظمة -   .)املكان أو السوق (ملن تؤدي هذا العمل ؟ أي حتديد اجلمهور  -   .للجمهور املستفيد) أو اخلدمة ( أي حتديد الطريقة الرئيسية للمنظمة إليصال املنتج  ؟كيف يؤدي هذا العمل -   .للمنظمة) أو اخلدمة الرئيسية ( ما العمل الذي تؤديه املنظمة ؟ أي حتديد املنتج الرئيسي  -   ~ 62 ~ مضمون وممارسات  حيثطالب البيئة واملشاركة يف محايتها وجتديدها وحتسينها ، مرسالة ورؤية  تتالءم مع  ةاألخري  ثالثي املواكبة للتحديات االجتماعية والبيئية أين أصبح خلق التوازن ال  هاوقيم اعن طريق تغيري ثقافته ،للنجاح      معايري جديدةاملنظمة  عبارة عن  رؤية ورسالةومنه ضمن سياق  التسويق األخضر،جيب أن تكون        1. األفعال اليت ستقوم ا هلم عمليا أا تتوجه بيئيا ،أي على إدارة املنظمة أن تربهن احلس البيئي من خالل،والرسالة األساسية للمنظمة املوجهة للمستهلكني يتمثالن يف شرح و توضيح الرؤية القائمة على احملافظة على البيئة من فاتمع والبيئة واالقتصاد، :أقطاب 3من خالل االعتماد على) وبيئيتوازن اقتصادي واجتماعي (ضروري فضال عن ، احملققة زات إلنجااألداء وا تقييم حول مصداقيةبشفافية و  معهم لتواصلا وهذا من خاللاالعتبار، بعني  وجهات نظرهمأخذ و  معالوة على ذلك تعزيز احلوار مع أصحاب املصلحة واالستماع إليه،املدى      على منطق طويل املدى وليس قصري والتقييم كز نظام القياسير جيب أن  ،كماألداءلاالت األخرى با يضر عند التقييم  على جانب واحد فقط كيزالرت ،فبتغيري الطريقة اليت تقيم ا أدائهانظمة الطبيعي أن تقوم امل ية التقدم والتحسني يكدينام يدخل ضمن عملها جيب أن يكون ا،وأخري جههاالتي توت الصعوبات والعقباا الريادة يف توفري الطاقة الشمسية، حبيث ال يعاين اتمع من هي * فمثال رؤية شركة الوادي للطاقة الشمسية      2.خاصة من الناحية البيئية واالجتماعية عامل أفضل يف العيشاملستمر من أجل  عل هذا ممكنا من خالل توفري جمموعة واسعة من حلول جتالتنمية العجز يف الطاقة، و  الظالم، وال تواجه مشاريع حلول   وتقدمي ،توفري الطاقة الشمسية وجعلها خيار الكثريين كمصدر للطاقة،أما رسالتها  تتمثل يف الطاقة اخلضراء               2017 -06 - 03: االطالع تاريخ        Ghizlane Mrani, Marketing sociétal et développement durable, p7, Article publié sur le site: https://visionarymarketing.fr/blog/wp-content/uploads/2009/09/cr-v-finale-g-mrani.pdf  Date de visualisation:12-11-2014 3 http://www.alwadisolar.com/---------------.html 2 ).بتصرف(82،ص2017، - الشلف -بن بوعلي جامعة حسيبة ، 05العدد ، األعمال القتصاديات الريادة ،جملةوالمتوسطة الصغيرة للمؤسسات االجتماعية المسؤولية لتجسيد األخضر كمدخل التسويقوحبيبة كشيدة،  مجيلة مديوين 1                                                            3. وبأعلى املعايري الدولية للمسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة  الطاقة اخلضراء



والغايات  objectivesهناك فرق بني األهداف ن أو ،وغري قابلة للقياس، أما اهلدف فهو حمدد بدقة وميكن قياسه     الفرق بني الرسالة و اهلدف هو أن الرسالة رؤية فلسفية غري حمددة وكما نعلم أن إىل أهداف حمددة،  اخلضراء ترتجم رسالة املنظمة التسويقية ، فاألهدافالتسويقية بتحديد أهدافها نظمة اخلضراءالرسالة تقوم املبعد وضع       التسويقية الخضراء األهدافتحديد  :ثانيا  . يدفع للحصول على الطاقة املتولدة من حرق الوقود االحفوري مثل الديزل والبنزيناملنازل واملدارس والشركات النفطية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات احلكومية واخلاصة، وذلك بتكلفة أقل مما للمزارعني وأصحاب  واالجتماعية  والبيئية،فهي موجهة ةقصد حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة االقتصاديية ورسالة شركة الوادي جندها تسعى لتقدمي أفضل طاقة متمثلة يف الطاقة الشمسية ؤ من حالل التمعن يف ر       ~ 63 ~ Goals ختفيض مقدرة          نسبة إىل الوصولأما اهلدف فقد يكون ،استعمال الطاقة يف تخفيضال نظمةاملتريد : الالبعيد، مث     يف املستقبل نظمةملا يريد أن حتققه امل مةالغايات هي حالة عا ،أماشتق من الغاياتت، فاألهداف ، وعليه فإن تطبيق إسرتاتيجية التسويق األخضر ميكن للمنظمة حتقيق األهداف لكهرباءا يف استعمال   20 %ب  هناك فرصة أمام  الوقت، وسوف يتحول املستهلكون لشراء املنتجات والعبوات الصديقة للبيئة، وبالتايل فإن سوف ينخفض مبرور  لعالمة جتارية معينةأن والء املستهلكني  Ottman رى،تالبيئية املتزايدة  اكليف ظل املش      :زيادة الحصة السوقية وتحقيق الميزة التنافسية -2  1.امللقاة على عاتق املنظمة اإلسراع يف تبين سياسة بيئية والتغيري يف التفكري من املدى القصري إىل املدى الطويلعملياا اإلنتاجية بصورة إمجالية ويكبد هلا خسائر،و بالتايل املسؤولية رمبا يؤثر على خطوط منتجات املنظمة و للمواد األولية والطاقة والنفايات مما يسمح هلا بتخفيض التكاليف،و عليه االستغالل الالعقالين يف املوارد الطبيعية عن طريق الرتكيز على االستغالل العقالين والرشيد للموارد الطبيعية وعلى املدى البعيد مثل االستغالل األمثل  األرباحاملزيد من  ققوصول إىل مستويات عالية من الكفاءة لكي حتلل هايساعد للمنظمات التوجه البيئي إن       :التوجه نحو تحقيق المزيد من األرباح -1  :التالية مبنظورها البيئي                                                                                                                                                                                        .جديدة وفرص سوقية مغرية أمام املنظمات اليت متارسه، مما يتيح أمامها اال لتجنب املنافسة التقليديةفتح منهج التسويق األخضر آفاق من املتوقع أن ي،فاملنظمات اليت تتبىن التسويق األخضر لزيادة نصيبها السوقي
م، وهلا عدة فروع يف عدد من املدن اليمنية، فهي شركة 2013الوادي للطاقة الشمسية هي شركة مينية مكتبها الرئيسي مبدينة غيل باوزير، تأسست يف يونيو  * الشمسية وأنظمة توليد الكهرباء للمشاريع الزراعية والصناعية متخصصة يف تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية مثل نظام ضخ املياه بالطاقة  ات اجلودة العالية و إنارة املنازل، حيث تقوم شركة الوادي بتوفري حلول نظيفة للطاقة وصديقة للبيئة واقتصادية ومنافسة، وتوفر منتجات الطاقة الشمسية ذ  والتجارية وحدات التحكم والبطاريات الشمسية، وكشافات إضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية     لشمسية، احملوالت الشمسية،األلواح الشمسية، مضخات املياه بالطاقة ا: مثل دراسة ميدانية على المنشآت الصناعية في محافظات قطاع :األخضر و األداء التسويقيالعالقة بين تبني مفهوم التسويق حممد سعدو أمحد محودة، 1  .ة ذات املواصفات الفنية العاليةكما تقوم الشركة بتصميم وتوريد وتركيب البيوت احملمية املربدة والعادي    .32ص،2014،-غزة -رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري،جامعة األزهرغزة،



أن التسويق األخضر يساعد يف حتقيق امليزة التنافسية عن طريق خلق قيم بيئية معينة  Ottman رىكما ت      ~ 64 ~ ، باستثناء دولةمن املستهلكني يف كل  ٪ 50أكثر من  ، تبنيدولة 16على  1992أجريت دراسة عام حيث       1.البيئية يف السوق سوقية صديقة للبيئة، مما جيعل املنظمة سباقة على منافسيها من الناحية  ، ومن مث إنشاء قطاعاتمستهلكنيلل مثاال عظيما على العديد من  وهذا صديقة للبيئة،غري  منتجاتق و اليت تس نظماتعلى امل وأفضلية ميزة تنافسية لكمتذات خصائص بيئية  منتجات اليت تقوم بتسويق نظماتامل،وعليه  بشأن البيئة قلقني سنغافورة مستهلكني +  النقد( اإلمجالية التكلفة - ) والبيئة تمعا حنو املنظمة قيمة( اإلمجالية القيمة املتصورة=  املستدامة القيمة -   الوالء املستدام* الرضا املستدام* امةالقيمة املستد= االستهالك املستدام -   :حيث  ).شراء املنتجات املستدامة للمنظمة(االستهالك املستدام= احلصة السوقية املستدامة  -   3:وعليه ميكن صياغة منوذج احلصة السوقية املستدامة حسب املعادلة التالية      .التوجهات احلديثة للمجتمع واملنظمات وحتقيق حصة سوقية مستدامةإىل املفهوم املستدام،فهذا األخري يتالئم مع فضمن سياق التسويق األخضر ورهانات التنمية املستدامة،يشري الباحثون أن  مصطلح احلصة السوقية انتقل       2 .ستغالهلاا سوقية جيب هذه التغيريات كفرصةأين تنظر إىل  ألسباب بيئيةاستجابة لتغري أو تعديل تصرفام الشرائية  اول لتلبية احتياجات املستهلكني بشكل أفضلحت واليتإىل أن تصبح أكثر مسؤولة بيئيا، تسعى اليت  نظماتامل مطابقة (الرضا حنو البيئة واتمع)+املستهلك حنو املنتجمطابقة توقعات (الرضا حنو املنظمة= الرضا املستدام -   )واالجتماعية ةيالبيئ+  الطاقة+  املعنوية الروح+  الوقت وتوجيه النشاط  املستهلكم هذا التوجه مع مضامني املفهوم احلديث للتسويق القائمة على البدء من الئيت      :التوجه نحو تحقيق رضا المستهلك األخضر -3  .احرتام املشرتي للمنظمة) *التكرار يف عملية الشراء(الوفاء حنو منتجات املنظمة= الوالء املستدام -   ).توقعات املستهلك حنو البيئة واتمع يز التسويق األخضر عن سواه يف هذا املرغوب فيه بشكل أكثر فاعلية وكفاءة من املنافسني اآلخرين ، غري أن ما مياملستهدفني ، ومن مث العمل على حتقيق اإلشباع  املستهلكنيحنو حتديد حاجات ورغبات  نظمةالتسويقي للم جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، -نموذجا -دور التسويق األخضر في تعزيز مبادئ التنمية المستدامة شركة سوناطراك الجزائريةحليمة السعدية قريشي،   1                                                           يستهدفهم نشاط التسويق األخضر وحياول إشباع الذين   املستهلكني التوجه بأنه يكمن يف االنتقاء النوعي لشرحية ،جملة )مقاربة نحو تبني التسويق البيئي وتحقيق التنمية المستدامة(ألساليب الحديثة للتسويقضرورة تفعيل أداء مؤشر الحصة السوقية في ظل انادية هيمه، Polonsky, Michael Jay, An Introduction To Green Marketing, Electronic Green Journal, Issue 2, 1994,p3. 3 2 .347-346:،ص2014اجلامعة، العدد اخلاص باملؤمتر العلمي املشرتك   .475 -474:،ص2015، 1 ،جامعة باتنة9االقتصاد الصناعي،العدد 



املتزايد البيئي  لوعيهمفيما يتعلق بالقضايا البيئية نتيجة  االهتماممن  يللديهم مستوى عا خاصة الذين باالرتياح املستهلكني رضا كسباخلضراء تستطيع من  نتجات امل تسوقاليت  نظماتيعتقد العديد من املؤلفني أن املف      1.من هي أقل ضررا للبيئة ؟ضرة بالبيئة و امل املنظمة من هي: اليت تتنافس من حيث ظماتجيب على املستهلكني البدء يف التميز بني املن ،فهناحاجام ورغبام  ~ 65 ~ الكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة اليت من والسيطرة على التلوث فهو يستلزم أيضا القيام بإجراء العمليات ذات سعيها لتبين مصفوفة احلماية املستدامة للبيئة ، حيث ينطوي هذا املستوى على ما هو أكثر من جمرد الرقابة نالحظ من الشكل السابق أن منع التلوث ميثل املستوى األساسي الذي ميكن للمنظمة أن متارسه وهي بصدد                                                                                                                                   .Source : Christophe Semples & Marc Vandercammen ,Oser le marketing durable : Concilier marketing et développement durable, Pearson Education, Paris, 2009, p124    األطرافاالتصال جبميع   - اجلديدة/تلبية االحتياجات غري املشبعة  -  رؤية مستدامة -4  الشفافية -  حتليل دورة حياة املنتج -  منتجات بيئية -2  المنظمةخارج      البحث عن االبتكارات اجليدة - تطوير مهارات جديدة -  تكنولوجيا نظيفة -3  االستغالل األمثل للموارد -  التقليل من النفايات -  منع التلوث -1  المنظمةداخل     ألخذ بعين االعتبار أصحاب المصالح الرئيسينا  )التطلع إلى المستقبل(الغد   )التركيز على الفترة الحالية(اليوم   اإلطار الزمني     مصفوفة الحماية المستدامة للبيئة أو مصفوفة البقاء والدعم البيئي: 7 الشكل  رقم  :والدعم البيئي  املبينة يف الشكل  التايلو اليت تندرج ضمن إطار مصفوفة تدعى مبصفوفة احلماية املستدامة للبيئة أو مصفوفة البقاء مبجموعة من التقنيات األفراد دون اإلخالل بقدرة األجيال القادمة على إشباع حاجاا أيضا، فيتطلب هذا التوجه ضرورة قيامها إىل إشباع حاجات ،فهي دائما تسعى ينطلق نشاط التسويق األخضر من نشاط أساسي يتمثل يف محاية البيئة       :حماية البيئة بشكل مستدامالتوجه نحو  -4  2.األخضر توجهها بسبب وذلك    .Rashad Yazdanifard & Igbazua Erdoo Mercy, The impact of Green Marketing on Customer satisfaction and Environmental safety, International Conference on Computer Communication and Management, IACSIT Press, Singapore,2011,p639 2 ).بتصرف(142،ص2010العراق، ،جامعــــــــــة الكوفــــــــــة، 15العــــــــــدد ، واإلداريــــــــــة،جملــــــــــة الغــــــــــري للعلــــــــــوم االقتصــــــــــادية مفهــــــــــوم وفلســــــــــفة التســــــــــويق األخضــــــــــر، ارشــــــــــد عبــــــــــد األمــــــــــري جاســــــــــم 1                                                           يقع يف املستوى الثاين تلك املنظمات اليت تسعى إىل خلق  ،يف حنييف نفس الوقت التقليل من النفاياتشأا 



مراقبة وتقييم منتجات خضراء حيث ال يتم الرتكيز فقط على تدنية التلوث الناجم عن اإلنتاج، ولكن أيضا   ~ 66 ~ ،باإلضافة إىل ذلك جيب أن )حتليل دورة حياة املنتج(كل مرحلة من مراحل اإلنتاج على البيئة ة لالسلبيالتأثريات   منع "حققت تقدما ملموسا على مستوىإىل املستقبل وختطط لتكنولوجيا نظيفة فمازالت كثري من املنظمات اليت وعلى املستوى الثالث جند تلك املنظمة اليت تتطلع  ،يتميز بالشفافية جتاه أصحاب املصلحة تحليليكون ذلك  ال توجيه ميكن أن تقوم املنظمة بتطوير رؤية مستدامة تستخدم كمرشد ملستقبلها، فيجب عيها أن  تعمل على وأخريا ،إىل املفاهيم أو أساليب جديدة من خالل العمل على تطوير املهارات والكفاءات املتخصصة يف البيئةأكثر تالؤما مع البيئة و التوصل املنظمات ضرورة البحث عن ابتكارات جيدة  البيئة، فإن ذلك يفرض على ذلك التكنولوجيا املستخدمة، يؤكد هذا املستوى على أن إذا كانت هناك رغبة حقيقية يف تطوير اسرتاتيجيات محاية مقيدة بالتكنولوجيا احلالية أو املستوى احلايل من " منتجات خضراء" وكذلك على مستوى اإلنتاج "التلوث ستجابة لتلبية حاجات غري املشبعة تصرفاا حنو إجياد حلول للمشاكل االجتماعية والبيئية من خالل اال من داخل املنظمة (،و إجياد أسواق للمنتجات اجلديدة باإلضافة إىل احلوار مع مجيع أصحاب املصلحةاملستهلكني  وتعين املزايا واإلمكانيات اليت  (S : Strengths)إسرتاتيجية التسويق، هذا التحليل يقوم على حتليل نقاط القوى حتليال أساسيا يستخدم بشكل رئيسي كأحد الطرق املساعدة يف صياغة حيث يعترب هذا األخري ، SWOTحتليل  إىل مرحلة التشخيص الداخلي واخلارجي أو بعد حتديد األهداف التسويقية املتحدث عنها سابقا متر املنظمة      الداخلي والخارجي خيصالتش: رابعا  .املهتمني بشؤون محاية البيئة) أو من خارجها ر اإلمكانيات تعين قصو  (W : Weakness)باملقارنة مبا يتمتع به املنافسني، أما نقاط الضعف  املنظمةتتمتع ا  تتمثل يف جمال  (O : Opportunities)أما على املستوى اخلارجي فتتمثل يف فرص وديدات،فالفرص       .واملشكالت اليت تعوق املؤسسة عن املنافسة بفعالية ، كما أا تقلل من رضا املتعاملني معها  .You Zhanglan, green marketing practices and competitive advantage: a case of commercial real estate development companies in Nairobi, A research Project Submitted In Partial Fulfillment of the Requirements for the Award for the degree of Master of Business Administration (MBA), School of Business, University of Nairobi, Kenya, 2016, p21 2 .9 ،ص2001 ،مصر اإلسكندرية، والتوزيع، والنشر للطباعة اجلامعية الدار ،اإلستراتيجية اإلدارة عوض، أمحد حممد 1                                                            2.وخلق  ميزة تنافسيةبشكل سليم   تبين إسرتاتيجية التسويق األخضر إىل يف األخري وبشكل صحيح،مما يؤدي       فعالية أدائها ألن أهدافها ال ميكن  أن تتحقق بسهولة إال من خالل إعداد مزيج تسويقي اخضر مناسب تقوم املنظمة بتشخيص عميق  للبيئة الداخلية واخلارجية قصد حتسني  أنجيب ففي إطار التسويق األخضر       1.إخل....أو تقادم املنتجات املنظمةكاخنفاض يف رحبية   منظمةالقدرة التنافسية للحتديات أو مشاكل معينة تنشأ  ببعض االضطرابات أو العوامل البيئية غري املرغوب فيها واليت تؤثر سلبا على فهي   (T : Threats)مبيزة تفضيلية ، أما التهديدات أو املخاطر  املنظمة تسويقي جذاب  والذي تتمتع فيه



مع هذه املواقف اجلديدة  منتجاا تتوافقلتطوير القطاعات السوقية األكثر وعيا بالبيئة فرصة للمنظمة  - التهديـــدات الفــــــرص التسويق األخضرب المرتبط  SWOT مثال على مصفوفة تحليل : 4 الجدول رقم :األخضر،وميكن تلخيصها يف اجلدول التايلحيث ميكن ذكر بعض نقاط القوة ونقاط الضعف وبعض الفرص والتهديدات اليت هلا صلة بالتسويق   ~ 67 ~ .للمستهلكني اخلضراء اليت حتظى  يةلتسويقاألنشطة لملنظمة ا عدم معرفة -  .على أنه أقل ضررًا بيئًيا  هذا األثرإىل تنظراحلالية على البيئة، حيث  تهانشطأملنظمة أثر ا عدم معرفة -   ).مثال البنوك اخلضراء( األخضرإمكانية متويلها من أطراف أخرى نظرا لتبنيها التسويق  -  .حتقيق الرحبية و استدامتها -  .جددزيادة احلصة السوقية من خالل كسب مستهلكني  -  .يعات اخلضراءزيادة املب -  .وكسب ميزة تنافسية  مقارنة باملنافسنياالستهالك األخضر  فكرة ميدعت يزيد وعي اتمع،مماترى املنظمات أن التسويق األخضر هو فرصة لتحسني  -  اخلطأ احملتمل وقوعه على نطاق واسع عن طريق وسائل  انتشار -  .لألسواق العاملية وإال سيتم عزهلا وتفقد حصتها السوقيةجيب أن تتماشى األسواق احمللية مع التوجهات اخلضراء  -  .تقليص مبيعات املنتجات اخلضراء إمكانيةوبالتايل  الدويلاحلاجة إىل ختفيض تكلفة املنتجات  بسبب عدم االستقرار املايل  -  .احلكومة بسبب مطالبهم اخلضراءاحتمال حدوث رد فعل عنيف من طرف املستهلكني أو  -  .بالقبول من وجهة نظر احلكومة أفضلية  إىل أسواق جديدة واكتساب توصل املنظمة - نقاط الضعف نقاط القوة  .سليم خلضراء بشكلتنفيذ اسرتاتيجيات التسويق ا بسبب عدماإلعالم  .اخلضراءعلى املنتجات على املنافسني الذين ال يركزون  . صورا بأا أكثر تطبيقا للمسؤولية االجتماعيةحتسني  إىلتبىن املنظمة للتسويق األخضر يؤدي  -  إىل فوزها بوالء تبىن املنظمة للتسويق األخضر يؤدي  -  .املستهلكني حنو عالمتها التجارية .ختفيض تكلفة اإلنتاج - .توفري الطاقة -  .تعطي صورة حسنة جلودة منتجاا -  .ظروف عمل جيدة  تلبية احتياجام الشخصية قبل  ستهلكني أوالمعظم امل يفضل -   -  املنتجات اخلضراء  شراء عن يبتعدون العديد من املستهلكني - .على خصائصه البيئية بدال الرتكيز على فهم حاجام و رغبام قيمة املنتج لدى املستهلكني عندما يتم املبالغة يف التأكيد فقدان  - .بالبيئة همهتماما تدعي املنظمة اليت يفقدون الثقة يف  تسويقي وقدألم يروا حتايل  اليت تطبقها  توقعات حتقيق الربح لبعض االسرتاتيجيات اخلضراء -  .يف البداية األخرية تعترب  كاستثمارات ذات   التكاليف  املرتفعةعدم توفر السيولة الالزمة لتبين االسرتاتيجيات اخلضراء ألن هذه  -  .فجأة أا خضراء   P.Nagarajan, Strengths, Weakness, Opportunities and Threats of Green Marketing, International Journal of scientific research and management (IJSRM),  No. 4, 2016, p4060.   - K. Konstantinou and others, Guidelines to a successful green marketing plan for an eco-industrial       park, Article published on the website: http://uest.ntua.gr/conference2014/pdf/konstantinou_et_al.pdf     Date viewed:25-03-2016 - :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر  . تكون على املدى البعيد املنظمات



 IKEA                                                                                1 - SWOT analysis and sustainable business planning, p: 77-80, Article published on the website: http://www.circleinternational.co.uk/circle/strategy_files/ikea%20mrktswot.pdf   Date viewed:25-03-2016   شركةواإلستراتيجية الخضراء  للتسويق ل SWOTتحليل: 5 الجدول رقم :يف اجلدول التايل للتسويقعند وضع إسرتاتيجيتها اخلضراء أو املستدامة  IKEA   شركةل SWOTحتليلوميكن تلخيص مصفوفة       1.البيئيةو  القضايا االقتصادية واالجتماعية بني هذه اإلسرتاتيجية جتمعأين  ،2015سنة  حىتها تقود )خضراء(لالستدامة جديدة إسرتاتيجية تبنت ثاإلسرتاتيجية اخلضراء، حي ضمن أهدافها )الطبيعية البيئة عتباربعني اال يأخذ الذي التصميم( البيئي التصميم و االستدامة ضعت اليت* IKEAيف هذا الصدد نعطي مثاال عن شركة و       ~ 68 ~
ويعود  ، بالسويد  1943سنة  تأسيسها سريع منذ بشكل قد تطورت و املنازل، ألثاث التجزئة يف جتارة عامليا املعروفة أكرب الشركات من IKEAشركة  تعترب* واسعة  بإنتاج تشكيلة IKEAتقوم  شركة  و،التغليف تكلفة بتقليل يسمح مما )صممت منازل متنقلةأي (املشرتي قبل من جاهزة للتجميع تكون و مسطحة صناديق يف مغلفة حزم ضمن تزويدها يتم املعدات األثاث أو من قطع عن عبارة هي و (Flat-Pack) النوع من هو IKEA األثاث لشركة ،فغالبية )جنوب السويد(   Elmtaryd Agunnarydالقرية اليت ولد ا   أوو اسم املزرعة   Ingvar Kamprad اىل اختصار و مجع احلروف بني مؤسس الشركة    IKEA تسمية  الطلب  للمشرتين وميكن  IKEA متاجر مجيع يف املنتجات من اموعة الواسعة هذه تتوفر و وملحقاته، املنزيل متضمنة األثاث منتج  9500إىل تصل املنتجات من      .العامل أحناء مجيع يف املتاجر تتواجد و السويدية الغذائية املواد مجيع لبيع حمالت صغرية أيضا لديها و السويدي، الطعام من مناذج تقدم مقاهي و مطاعم  IKEAمتاجر  حتتوي و  .االلكرتوين موقعها خالل من االنرتنت عرب املنتجات تلك على



الطاقة  على اعتمادها عن طريق الكربون انبعاثات تقليل ىلإ IKEA شركة  تسعى -  . الصحي الصرف مياه معاجلة يتم و  النفايات، صبم إىل يتم إرساهلا منتجات وجدت ال أي  نفايات صفر إىل لوصولا عن طريق للموارد املستدام االستخدام ىلإ IKEA شركة  تسعى -  .انتجام على الطلباملرتفعة أي فرصة لزيادة  ذات األسعار املتاجر املنخفضة بدال من ذات األسعار املتاجر يف التسوق حنوتتجه  ةاحلالي التوجهات -  .للبيئة الصديقة انتجام على املتزايد الطلب - التهديـــدات الفــــــرص  ~ 69 ~ و  شريعاتالت قيتطبب تلتزم ال  IKEA  منتجات فيها تصنع اليت البلدان بعض -  .OGLAكرسي  يف احلال عليه هو كمااألولية   املواد استخدام من التقليلالتقنيات عن طريق  أحدث استخدام -  ).احلجم وفورات(األسعار ضيفخت التفاوض على ميكنها بالتايلو  عديدة سنوات مدار على كبرية كميات بشراء االلتزام خالل من مورديها مع األجل طويلة شراكات إنشاء - .الكربون انبعاثات من التقليل بالتايلو  املقطوعة من املسافات و املناولة و النقل تكاليف لتقليل قريبة أماكن من التوريد - . 2009 سنة  % 90     إىل 2007 سنة 84 %منإعادة تدوير النفايات   نسبة زيادة -   .2009سنة   75 %إىل  2007 سنة 71% من املتجددة در املوا استخدام  نسبة زيادة - .املثايل التوازن إىل الوصول قصد  نوعةمت وظائف تؤدي منخفضة أسعار و مميز بتصميم املنتجات من واسعة تشكيلة تقدمي على تعتمد -  .الناس من لكثري جيدة يوميةال ياةاحل جعل يف رؤيتهاتتمثل   -  . العامل أحناء يف مجيعمشهورة  عاملية جتارية عالمة - نقاط الضعف نقاط القوة    .املتاح هدخل التقليل يف بالتايل و ستهلكامل نفاقإ يف التقليل إىل يؤدي قد الذي   الركود مثل : االقتصادية العوامل - .هانافسيم مواجهة قصد ا تتمتع اليت الفريدة ها زايام تعزيز إىل  IKEA  شركة تحتاج ف ،بأسعار منخفضة املنازل و التأثيث أسواقإىل  املنافسني من العديد دخول:السوق قوى -  .IKEA نتجاتممن سوق  األساسي،هذه األخرية  اليت تعترب اجلزء اإلسكانيف دخول املشرتين للمرة األوىل يف سوق مثل التباطؤ  :االجتماعيةاالجتاهات  -   .هممع اجليد التواصل خالل من الثقة خلق لديهم على ذلك ينطوي حيث )اخل...وسائل اإلعالم العمالء،(.املصاحل أصحاب مجيع مع اصور بناء   يف الرئيسي هي اجلزء تكون االستدامة أن IKEA شركة  تسعى -  .الطفولة إنقاذ منظمة و ليونيسيفا و الربية للحياة العاملي مثل الصندوق للجمعيات الدعم تقدميك اخلريية تها القيام باألعمالسياس تشمل ،حيثمسؤولية االجتماعيةتبنيها لل تطوير ىلإ IKEA شركة  تسعى -  .2015سنة  حبلول 60 %ب  و 2010سنة    20 %  بنسبة ا اجلويةرحال تخفيضك للبيئة الصديقة النقل لعمليات اخلضراء مبادرا تشمل و والتغليف، التعبئة من والتقليل اجلوي النقل عمالاست التقليل من و املتجددة، ذات  نتجاامن خالل م املنافسني عن إىل متييز نفسها   IKEAشركة  حاجة - .بأسعار منخفضة و جيدة ذات جودة منتجات تقدمي على قادر يوسط حل هناك بأنه ليس IKEA شركة تؤمن - .ظروف العمل القوانني املتعلقة بتحسني خاصة فيما   املصاحل وأصحاب عمالئها مع اجليد إىل االتصال حتتاج   فهي IKEA ضعف النشاط الرتوجيي لشركة  -   .يدةاجلنوعية ال   SWOT analysis and sustainable business planning, p: 77-80, Article published on the website: http://www.circleinternational.co.uk/circle/strategy_files/ikea%20mrktswot.pdf    Date viewed:25-03-2016 -  :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر  . أنشطتها البيئيةيتعلق ب



احملددة ضمن  أهدافها تحقيقكأداة ل   SWOTحتليل تستخدم IKEA  شركةمن خالل اجلدول أعاله  جند أن       ~ 70 ~ وجذب عمالء جدد،كما  عمالئها يف احملافظة على IKEA  شركة قوة نقاط تساهمف ، إسرتاتيجيتها اخلضراء  تجزئة سوق المستهلك األخضر  :خامسا  .يف املستقبل  اجيابية تحقيق نتائجيسمح ب الضعف ونقاط التهديـدات عليه حسـن إدارةو ية،الســوق التهديــدات ملواجهــة قوـا نقـاط اســتخدام هلــا ميكــن كمااجلديـدة، األفكــار طريــق توليــد عــن ملكافحتهــا ختطــط حىتاحملتملــة، اخلارجيــة التهديــدات ، وإدراك ديــدةاجل      ااســرتاتيجيا وضــع عنــد تصــحيحها قصــد ضــعفها بنقــاط االعــرتاف IKEA  شــركة علــى جيــبكمـا       .منتجات جديدة يف سيدخل أنه بل IKEA  شركةحياة منتج ما ل تنتهي ال أن حبيث ،املستخدمة انتجاماستخدام  إعادة أو تدوير على دعمهمو   تتمثل هذه احللول يف حتفيزهم  و منازهلم، استدامة يف أكثر حياة يعيشوا حىت لعمالئها لولح فعالة تسمح مبنح اخالهل مناليت   للشركة حقيقة فرص هناك ،وللسعر احلساسة األسواق  يف حىت جيدة نتائج إىل سيؤدي عملها يف البيئي أن تركيزهاب تؤمن ألا ،يف املستقبل تنشأ قد  اليت الفرص من االستفادة قصد قوا نقاط تستخدم حتديد أماكن  أي نظمةتعمل فيه امل للسوق اليت تعريف دقيق املستهدف السوق األخضر يتضمن حتديدف      . املقدمة ينقسم إىل عدة جمموعات من املستهلكني الذي تسعى املنظمة إلشباع حاجام من خالل السلع واخلدمات إن من أولويات بناء  أو إعداد  أي إسرتاتيجية تسويقية هي حتديد السوق املستهدف ، هذا األخري الذي       أن يقيم بشكل موضوعي  املنظمة اخلضراء د ذلك ينبغي على مدير التسويقي، فطاملا حتداملستهلكني اخلضرتواجد  اموعة املستهدفة ف،املستهلكنياملقاومة اليت قد تنشأ و الصعوبات الواجب التغلب عليها أثناء تسويقه هلؤالء  املنتجات اخلضراء ب السوق نظمة تكمن فقط  بتزويدجهود املف بالبيئة،يهتمون الذين تملون احمل اخلضرستهلكون امل شرحيةاليون أو احل اخلضرستهلكون امل شرحية هي اليت تقدمها املنظمةو اخلدمات اخلضراء أاملنتجات  لتلك  املنتجات  بإنتاج على البدء ظماتنامل املستهلكنيؤالء هما يشجع  ،وعليه غالباوتقدمي قيمة مضافة للمستهلكني مستهلكني من املستهلكني إىل أن يصبحوا  العديد ىكاملصابيح االقتصادية واملالبس الصديقة للبيئة، فيسعاخلضراء   أي  املستهلكني احلاجات والرغبات بنياألسواق بافرتاض اختالف ) Segmentation( تأيت فكرة جتزئة حيث       1 .على تلك املنتجاتدفع سعر أعلى ل خضر من خالل استعدادهم وذلك بغرض الوصول إىل  نظماتاالعتبار هذا التقسيم عند إعداد الربامج واالسرتاتيجيات التسويقية من طرف امليشرتكون يف احلاجات والرغبات لذلك جيب األخذ بعني مستهلكني أن هناك أسواقا خمتلفة وكل سوق يشمل    .Ilona Solvalier,Op.Cit,p20 1                                                             .خمتلف فئات املستهلكني



على حدا طبقا  شرحية خضراءحسن توجيه وتركيز اجلهود التسويقية وإعداد وتصميم الربامج املالئمة لكل و  احملتملة اخلضراء املستهدفة الشرحيةديد ،وعليه  تساعد التجزئة السوقية اخلضراء يف حتحتول دون تبين االستهالك األخضرمستمر،فعلى املنظمة التعمق يف دراسة أمناط املستهلكني،عالوة على ذلك جيب معرفة األسباب أو العقبات اليت اخلضراء تتم وفقا للتصرفات احلالية اليت  تبديها شرحية املستهلكني املستعدين لشراء املنتجات اخلضراء بشكل إىل أن التجزئة السوقية  Emery  يشرييام،تغيري سلوك يف الرغبةو  نياملستهلك تصرفات تشابهبسبب عدم و       ~ 71 ~ الفوائد البيئية وإمهال الفوائد  الرتكيز علىف، ةعلى الفوائد االجتماعية والبيئية لتلك املنتجات باعتبارها اكثر استدام تسليط الضوء جيب)  Kotler Keller&( رأي كال من املستهلكني و كيفية متييزها عن املنتجات املنافسة،فحسبيف السوق،والذي يعين مبجموعة من اإلجراءات اليت بفضلها جتعل تلك املنتجات حتتل مكانة خاصة يف أذهان  نتجاا اخلضراء، عندئذ يتوجب عليها إحداث موقع ملابعد أن تقرر املنظمة قطاعات السوق اليت ستستهدفه      1 .ةنظماملسطرة من طرف امل التسويقية اخلضراء لتحقيق جمموعة األهداف اوأمهيته اخلصائصه واليت متثل اجلزء األكرب من  االجتماعية والبيئية املستهلكني الذين ال يهتمون باالستدامة شرحية الوصول إىلكيفية   الفوائد االجتماعية والبيئية لتلك املنتجات مادام نطاقها السوقي هو جل املستهلكني ،لكن اإلشكال يتمثل يف فمن الضروري على املنظمة أن تركز على اخلصائص أو  ،)Martin & Schouten(أما حسب رأي كال من       2.يؤدي اىل تشويه مسعة املنظمة) مثال محاية صحة املستهلك(االجتماعية  أا  بالرتويج هلا يف السوق،فيجب على املنظمة اخلضراء  القيام  املالبس طرح يتمعندما على سبيل املثال، ف      .السوق من طرف وكالة محاية البيئة والتصميم البيئي فكانت النتيجة أا تستخدم  املنتجات ،حيث مت اختبار هذه املنزلية التنظيف منتجات من وغريها الصحون، لغسل األخضر الطبيعي السائل ، لبقعل األخضر زيل،املطبيعيةال تنظيفال مناديل هذه املنتجات يف ،حيث تتمثل 2008الصديقة للبيئة سنة  التنظيف منتجاتتشكيلة من  Clorox  مريكيةالشركة األ قدمتويف هذا الصدد  ،3ويعطوا ميزات إسرتاتيجية يف األسواق املستهدفة مما حيقق هلا النجاحمسوقون املنظمات اخلضراء إحداث متوقع ملنتجام يف عقول املستهلكني افسة،وعليه جيب على على املالبس املنأي صحية وصديقة للبيئة،مما تؤدي إىل خلق انطباع ذهين لدى املستهلكني أا خضراء وتتميز باألفضلية  عصرية أمريكية  خضراء جتارية عالمة كأفضل التجارية العالمة تصنيف مت 2009ما يف سنة مواد كيميائية صديقة للبيئة،أ   .Barry Emery, Sustainable Marketing, Harlow, Pearson Prentice Hall, London, 2012, p104. 2 Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Marketing Management, 12th edition, Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, New York ,2006, p 24-25. 3 Martin Dione & Schouten John, Sustainable Marketing, Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, New York, 2012, p99 1                                                           روجت  واستوعبها املستهلكني بسهولة  من حيث تقدميها ورؤيتها البيئية   املستدامة تهارسال السوق ألن يف حصة التقاطمن  متكنت منهو  ،واالستشارات التسويق شركات من  أخرى وجمموعة WPP اإلعالن وكالة طرف من



من خالل  يهاخبلق قيمة جوهرية ملستهلك فعال ملنتجات صديقة للبيئة بشكل خاص،ومنه التزمت هذه الشركة  ~ 72 ~ زم تأي تل املنظمة يف تصميم املزيج التسويقي األخضر أذواق ورغبات املستهلكني املوجودين يف السوق املستهدف،يتم تصميم أو إعداد املزيج التسويقي األخضر املناسب لألسواق املستهدفة، حيث تراعي   يف هذه املرحلة      اختيار إستراتيجية التسويق األخضر من بين البدائل و  ناسبالمزيج التسويقي األخضر المإعداد  :سادسا 1.األمريكية اقل مواد كيميائية  يف السوق املنزلية التنظيف منتجاتتطوير وطرح  قصد هدا كبريا جل ابذهل بيئة،حيث جيب أن يكون تصميمها املنظمة بإتباع سياسات والقيام بإجراء العمليات اليت يكون من شأا محاية ال ،وتشمل هذه الربامج عناصر املزيج التسويقي األخضر،فمثال الطبيعية ا بالبيئةر قل ضر وا طرقعدة بهلذه الربامج  اليت تم بتطوير منتجات أكثر   تصرفاتالو  يف القرارات برامج املنتجات اخلضراء مثلتتصناعية  ةبالنسبة ملنظم أو املوارد واحلد من التلوث / عن طريق احلفاظ على الطاقة و  أمنا وميكن وصفها على أا منتجات صديقة للبيئة برامج التسعري كما تم هذه الربامج أيضا باألغلفة ميكن التخلص منها أو إعادة استخدامها،أما    ،والنفايات التكاليف البيئية لإلنتاج والتسويق ، مع توفري القيمة يف االقتصاد  دف إىلالتسعري اليت  تتعلق مبمارساتاألخضر  ألخضر ايج ولترامج اس برتعكمنظمة، وأخريا للعلى املنتجات اخلضراء  سلسلة الطلب ب املتعلقاألداء البيئي  إجراءات متعلقة بالرصد وحتسنيألخضر تتضمن برامج التوزيع اللمسوقني،يف حني عادل  ربح و مستهلكنيلل وإجنازاا حنو احلفاظ على  ااوالتزامنظمة حول جهود املأصحاب املصلحة م لمصممة إلعالت اتصاالإلا ضوء املعلومات الواردة من البيئة ،مث تقوم املنظمة باختيار إسرتاتيجية التسويق األخضر املالئمة على 2البيئة تسويق خضراء واحدة  إسرتاتيجيةال توجد التسويقية عن ظـروف املنافسـة ورغبات املستهلكني،وجتدر اإلشارة أنه  التسويقية اخلضراء  متيل إىل تطبيق خليط من االسرتاتيجياتها معظمنظمات،لذلك ميكن أن تناسب مجيع امل ،ولقد مت تقسيم 3بشكل أفضل حتت خمتلف األسواق والظروف التنافسية جياتهذه االسرتاتي أن تعمل شريطة     Robert Dahlstrom, Green Marketing Management, South-Western Cengage Learning, USA, 2011, p107. 2 Constantinos N. Leonidou and others, “Greening” the marketing mix: do firms do it and does it pay off? Journal of the Academy of  Marketing Science, No.2, 2012, p: 157-160. 3 Patras Science Park, Green Marketing Manual   for Eco-Industrial Parks and productive areas, p13, Article published on the website:  https://www.psp.org.gr/en/file/155/download?token=V83vVHxP    Date viewed:25-03-2016 1                                                            باخلطى اومساير هاتقليد وحماولة للمنافسني البيئية التوجهات مع التفاعل نظماتبإمكان امل وكذلك ، البيئة على اونشاطا العمليا السلبية التأثريات لتجنب األدىن باحلد العمل خالل من نظماتامل من العديد تستخدمها       :اإلستراتيجية الدفاعية -أ  ):اإلسرتاتيجية اهلجومية و  اإلسرتاتيجية الدفاعية(اخلضراء  التسويقية  نوعني من االسرتاتيجيات يشمل هذا املدخل:ستراتيجية التسويق األخضرإل المدخل األول -1  :البدائل املتعلقة باالسرتاتيجيات التسويقية اخلضراء حسب ثالثة مداخل



تكون ملا  املنظمة  هاتستخدم ثحي بإسرتاتيجية املبادأة أو املبادرة،هذه اإلسرتاتيجية هناك من يطلق على       :  اإلستراتيجية الهجومية -ب  1.املنافسني أمام اذا إثبات يف هافشل وبالتايل امنتجا على التسويقي اإلقبال يف زيادة نظمةللم تضمن ال اإلسرتاتيجية هذه أنحيث ،نفسها  ~ 73 ~ ن  العديد من املنظمات سعت إىل تقليدها ولكنها مل أزبائنها مما أدى إىل حتقيق وفورات لصاحل املنظمة ، و لتطبيق اإلسرتاتيجية اهلجومية من خالل قيامها بالعديد من احلمالت البيئية ومتابعة مدى تطور الوعي البيئي لدى مثاال  *)Wal-Mart(املنظمة العاملية  وتعترب املبادرة وااة مهمة جدا ألا مفتاح حتقيق األرباح وتعترب       2.السوق وحاجاته عوضا عن االستجابة للقواعد  والقوانني املوضوعة الزبائن، وهذا يعين االستجابة لدوافعالنشاطات بطريقة تفوق ما تطلبه احلكومة والتشريعات القانونية الصادرة منها بالشكل الذي يفوق ما يتوقعه على حتقيق امليزة التنافسية هلا يف السوق وبذلك هي املبادر األول من خالل إجناز العديد من  كبريقادرة بشكل   جامعة  ،15جملة الباحث،العدد ،- دراسة حالة مؤسسة سوناطراك -التسويقي البيئي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية  األداءحليمة السعدية قريشي، 2 .97صمرجع سبق ذكره،عالء فرحان طالب وآخرون، 1                                                                   4.مستهلكنيالبيئي لدى املاملسلط على املنظمة من اجلهات اخلارجية كاملنافسني والتشريعات واحلكومة ووكاالت محاية البيئة  وتزايد الوعي التغريات ، حيث تنظر املنظمات إىل هذه التغريات على أا كلف إضافية أكثر من أا فرص  نامجة عن الضغط ك املنظمة حيال هذه يف املنظمة هلذه التأثريات ، ومن خالل استجابة  هذه األطراف للتغريات البيئية يبدأ حتر هذه  اإلسرتاتيجية تعاجل املسائل البيئية من خالل االنتظار حلني مواجهة الضغط لكي تستجيب األطراف املسامهة األسواق  اخلضراء ، وال تسعى لتطوير األداء البيئي ملنتجاا فضال عن أن إن هذه اإلسرتاتيجية ال تبحث عن       :التخضير السلبي إستراتيجية -أ  :يف متمثلةة ياالستجابة إىل متطلبات البيئ أي تتضمناالسرتاتيجيات  رد فعل التسويق األخضر  دخل أربع اسرتاتيجيات ومتثل هذههذا امل شملي:ستراتيجية التسويق األخضرإل المدخل الثاني -2  3.قائد البيئيتتمكن من الوصول إىل صورا املتفوقة بوصفها ال تاريخ افتتاح أول  1962 سنةترجع بدايات الشركة إىل شركة أمريكية  متعددة متتلك جمموعة من حمالت البيع بالتجزئة يف مجيع أحناء العامل،):Mart-Wal* (  .37،ص مرجع سبق ذكره،حممد سعدو أمحد محودة 3 .106،ص2015، -ورقلـة  -قاصدي مرباح  دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات  : عالقة وأثر مضامين التسويق األخضر وعوامل تحديد موقع المشروع ،رعد عدنان  رؤوف4 .أسهمها يف البورصة األمريكية أدرجت 1972 أكتوبر  1ويف والية أركنساس إفتتحت الشركة أول متاجرها خارج 1968 سنة ويف،سام والتون متاجرها على يدي  . 80،ص2005،، جامعة املوصل  األعمال إدارةدكتوراه يف  مقدمة لنيل شهادة  غري منشورة أطروحة، نينوى/الطبية 



ومتثل اإلدارة البيئية اخلضراء املفتاح  ،مع تفضيالت بيئية قوية ستهلكاملإرضاء ومتثل احلالة اليت دف إىل تعمل هذه اإلسرتاتيجية على االحتفاظ باألدبيات التسويقية اخلضراء  فهي تتمسك مبدى اسرتاتيجي ضيق       :التخضير المناسب إستراتيجية -ج  1.يف أذهان املستهلكني تطويرها وحتسينهاشكالت البيئية من خالل تقليد املنافسني سعيا وراء عدم اإلضرار بسمعة املنظمة ومكانتها من دون حماولة املاملنظمة، فهي تقاد من خالل التغري احلاصل يف بيئة التسويق والعمل على جتنب املخاطر وتعمل على معاجلة بوصفها جزء  من أعمال  وإمنا يف استخدام هذه اإلسرتاتيجية بوصفها ميزة تنافسية  اتاملنظم لوال تتعام      . املستمر وصوال إىل إقامة إدارة اجلودة الشاملة البيئية نياإلسرتاتيجية تركز على التحس اخلضراء فضال عن غياب ضغط احلكومة املسلط على عمليات التطور البيئي للمنتجات وبشكل عام فإن هذهختتلف هذه اإلسرتاتيجية عن اإلسرتاتيجية السابقة على الرغم من تشاها يف عدم البحث عن األسواق       :التخضير الساكنة إستراتيجية -ب  ~ 74 ~ تقتحم معظم األسواق وتواجه بشكل تدرجيي  االسرتاتيجي للمنظمات الباحثة عن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية ، فهي وهذه اإلسرتاتيجية قادرة على استيعاب ردود أفعال  ،ضغطا من املنظمات  اليت تطبق إسرتاتيجية التخضري الساكن :التعاونيةالتخضير  إستراتيجية -د  2.قل جاذبية من بقية االسرتاتيجيات األخرىأولكنها يف الوقت نفسه  ستهلكنيامل األخضر مها التسويق  إسرتاتيجيةمن وضع مصفوفة  أوليناسب ويالئم احتياجات السوق املستهدف،و كان  مزيج تسويقي أخضر إعدادهلا هدف وحيد يتمثل يف  األخضر حسب هذا املدخلالتسويق  إسرتاتيجية إن      .التجزئة السوقية واملزيج التسويقي األخضر: من طرف املنظمات ألنه يعتمد على عنصرين هامني مهايعترب هذا املدخل أكثر شيوعا بني املؤلفني وأكثر استعماال : ستراتيجية التسويق األخضرلث إلالمدخل الثا -3  3.ة يف تطبيق مضامني هذه اإلسرتاتيجيةظمميثلوا نقطة انطالق املنألم  أكثر قدرة يف التعامل مع القضايا البيئية املنظمات بشكل متعاون من أجل حل املشكالت اليت تواجهها فضال عن دعم املوردين والضغط عليهم ليكونوا تعمل أين  ،تلك املنظمات تبذل جهودا واسعة لتهيئة الطريق االسرتاتيجي الفاعل ف ،الذين يوصفون بأم خضر ستهلكنيامل باجلودة والسمعة  واملصداقية واالهتمام بردود أفعال تتميزذه اإلسرتاتيجية هل املتبنية  املنظمات إن      (Ginsberg  & Bloom) ا99،ص2009املاجستري يف إدارة األعمال ،جامعة كربالء،،رسالة غري منشورة مقدمة لنيل شهادة   للصناعات الكيميائية دراسة استطالعية على شركة الفرات العامة: ،اثر تبني فلسفة التسويق األخضر في تحسين األداء التسويقيالعوادي غامن أمري 3 .398 -397:، ص2013، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، منظور فكري معاصر:إدارة التسويقعالء فرحان طالب،  2 .10،ص2014اكتوبر  07-06:يومي  -تبسة - سي واملأمول،جامعة العريب التب الواقع بني العوملة  وحتديات للمستهلك املستدامة احلماية التسيري حول وعلوم اإلقتصادية والتجارية العلوم بكلية الرابع الدويل امللتقى مقدمة ضمن فعاليات مداخلة ،المستدامة التنمية وتحقيق المستهلك لحماية كمدخل األخضر التسويقوياسني شراد ،السعدية قريشي  حليمة 1                                                           ابتكار املنظمة للطرق واألساليب اليت تسمح بالتميز وحتقق هلا :"،حيث عرفاها بأ.  



يف  التمايزر التجزئة السوقية ومعيار معيا: ، حيث اعتمدا يف تقسيمهما لالسرتاتيجيات على معيارين مها"النجاح  ~ 75 ~ تتكون من أربع  حسب التجزئة السوقية األخضراسرتاتيجيات التسويق من خالل هذا الشكل يتبني لنا  أن      .Source: Anne Marie Zwerg-Villegas, Incidences and Analyses of Green Marketing Strategy in Colombian Exports,  journal of AD-minister, No. 13, 2008, p13   في درجة االخضرار التمايز  منخفض    عالي  منخفض  )Lean Green( اإلسرتاتيجية املائلة لالخضرار  )Shaded Green( إسرتاتيجية الظل األخضر  األخضرقطاعات السوق  استدامة      عالي  )Defensive Green( اخلضراء اإلسرتاتيجية الدفاعية  )Extreme Green( شديدة االخضرار إسرتاتيجية  حسب التجزئة السوقية األخضراستراتيجيات التسويق مصفوفة  :8 الشكل رقم  .،والشكل التايل يوضح ذلك1درجة االخضرار هذه  ،إذناالخضرار ميزة على وليس املنخفض السعر ميزة على تعمل نظماتامل فمثل هذه وبالتايل،الالبيئية          األنشطة جتاه كفاءا وحتسني التكاليف ختفيض على تركز اهتمامها بل،مواطنة منظمة تكون أن وحماولتها جهودها من الرغم على اخلضراءمبادراا  تروج ال اإلسرتاتيجية املائلة لالخضرار طبقت اليت نظمةامل نإ      : )الهزيل األخضر(اإلستراتيجية المائلة لالخضرار  -أ  :اسرتاتيجيات متمثلة يف ،جملة دراسات دراسة ميدانية بشركة االسمنت بباتنة:عالقة سياسات المزيج التسويقي األخضر بتبني استراتيجيات التسويق األخضرزكية مقري، 1                                                            .التقليل من االنتقادات املستقبليةأو على األقل  اصور  وحتسني البيئية املخاوف  التخفيف من ،قصد االستماع إىل مالحظات  أصحاب املصلحة اا،ودمخ/  اانتجم     لتشكيلةيزات اخلضراء متعكس هذه اجلهود اخلضراء االستفادة من املحيث  ،التهديدات التنافسية جتاه فعل أو كرد ، القانونية/ الجتاهات السياسية لأو  لألزمات استجابة اخلضراء اإلسرتاتيجية الدفاعية تستعمل       :)الدفاعي األخضر(الخضراء اإلستراتيجية الدفاعية -ب  2.املنتجات اخلضراء لكل العالمات على اصوهلح وجوب يف يتسبب قد البيئية املبادرات عن اإلعالنأن   ،فهي تعتقدملنتجاا اخلضراء اخلصائص أو االيكولوجية ألنشطتها الرتويج يف مرتددة أا بالرغم املنافسني على ومتميزة متقدمة دائما تبقى حبيث ،الطويل على املدى وقائية حلول وإجياد والقوانني للوائح االمتثال هو األساسي ألن مهها األخضر السوق أجزاء من كبرية أرباح حتقيق تنتظر أن جيب ال نظماتامل جملة كلية بغداد للعلوم  ،دراسة ميدانية بشركة االسمنت بباتنة:عالقة سياسات المزيج التسويقي األخضر بتبني استراتيجيات التسويق األخضرزكية مقري، 2 .12،ص2014،-2قسنطينة  -عبد احلميد مهري  ،جامعة01اقتصادية،العدد  .114،ص2015 ،45االقتصادية اجلامعة، العدد 



حماية الشرعية للإما لتخفيف الضرر أو  احتياطي إجراءوك فغالبا ما تكون هذه االسرتاتيجية كسلوك حتذيري      ~ 76 ~ ،تتطلب على املدى الطويل للبيئة صديقة تستثمر يف عملياتالظل األخضر  إلسرتاتيجية ةاملتبني املنظمة إن       : )المظلل األخضر(إستراتيجية الظل األخضر -ج  1.مرغوبة الوصول إليهاوغري  سيئة تصورات لقخت أن حيتمل يتوال للتخضري املضللة اإلعالنات على مواردها ال تنفقف عندما ال حتظى باهتمام اجلمهورحسنة لدى املستهلكني اجتاهها،كما ميكن التقليل من تلك اجلهود  تقوم املنظمات بتكثيف جهودها قصد بناء مسعة صديقة للبيئة وتكوين نية ة،وعليهالبيئ عن بالتنازل يسمحون ال الذين يف أذهان شرائح املستهلكني ة،وإحداث متوقعخسار  أياملسؤولون التنفيذيون  ال يتحمل حىتالتنظيمية  تتبىن القيم والتوجهات ،جندها كإسرتاتيجية تسويقية االخضراراسرتاتيجية شديدة  تطبق اليت نظماتاملإن       :)المدقع األخضر(االخضراراستراتيجية شديدة  -د  3.وهي سيارة هجينة صديقة للبيئة Priusعند تقدميها للمنتج  Toyotaلتكون صديقة للبيئة، جند شركة اليت لديها استثمارات طويلة األجل دف من خالهلا إىل تطوير منتجاا وخدماا   نظماتاملمن األمثلة على       2.ثانوية فوائد كأا ملنتجاا البيئية خصائصلل خالل الرتويج من عليه الضوء تسليط وتطوير منتجات تليب احتياجات املستهلكني  مما مينح هلا ميزة تنافسية،وثانيا أن نشاطها امللتزم بيئيا جيب    أا فرصة خللق،حيث ترى املنظمة اليت تطبق هذه اإلسرتاتيجية أوال ةغري مالية كبريومالية ارد موهذه األخرية  فغالبا املنظمات ، البيئي والتصنيع الشاملة البيئية اجلودة إدارة و املنتوج حياة حسب دورة ممارساا ج تسعري ايضا وتشمل ،املنتوج حياة دورة وكذاالتجارية  األعمال يف البيئية قضايالل الكامل دمجالبيئية بشكل شامل ،فيتم  ال من خالل متاجر  و خدماا إىل أسواق متخصصة أي تبيعها أ سلعهااملتبنية هلذه اإلسرتاتيجية التسويقية توجه  متغريات املزيج التسويقي املوسع الختيار استخدام أما حسب عنصر املزيج التسويقي،فيمكن للمنظمة من       4).تركز على جزء صغري من السوق( البوتيك أو القنوات املتخصصة 1                                                                        :حسب ما يلخصه اجلدول التايل اخلضراء التسويقية االسرتاتيجيات  Kaylene C. Williams and others, Green Sustainability and New Social Media, Journal of Strategic Innovation and Sustainability, No.1, 2014,p:14-15. 2 Dominika Moravcikova and others, Green Marketing as the Source of the Competitive Advantage of      the Business, journal of sustainability, No.9, 2017, p3. 3   ،محه خلضر جامعة  ،2العدد والدراسات، جملة البحوث  ،األخضرالطاقات المتجددة ودورها في دعم التوجه نحو التسويق  الياس شاهد وعبد النعيم دفرور  .Kulbir Kaur Bhatti, Green Marketing: Savior for the Consumers, Businesses and the World, International Journal of Emerging Research in Management &Technology, Issue 6, 2016, p74 4 .267،ص2017،-الوادي  -



متغريات املزيج و اخلضراء  التسويقية واستنادا إىل االرتباط بني االسرتاتيجيات أعالهمن خالل اجلدول        .Source: Cătălina Sitnikov and others, Matrix Model for Choosing Green Marketing Sustainable           Strategic Alternatives, Amfiteatru Economic, No. 40, 2015,p920    ×  -  ×  ×  البيئة املادية  ×  ×  ×  ×  العملية  ×  ×  ×  ×  )أصحاب املصلحة/املوظفون(  األشخاص  ×  -  ×  ×  الرتويج  -  -  -  ×  التوزيع  ×  -  -  ×  السعر  ×  ×  ×  ×  املنتج    األخضر  الظلإسرتاتيجية     لالخضراراملائلة اإلسرتاتيجية   اخلضراء  الدفاعيةاإلسرتاتيجية   االخضرارشديدة اإلسرتاتيجية   عناصر المزيج التسويقي        اإلستراتيجية  التسويقية            الخضراء التسويقية استخدام متغيرات المزيج التسويقي الموسع الختيار االستراتيجيات:6 الجدول رقم  ~ 77 ~ ختيار ا ومدى تأثريها يف متغريات املزيج التسويقي املوسع اليت حتتلها الحظ األمهية نالتسويقي املوسع ،  فهي  للبيئة املادية تأثريدون أي  قصد محاية البيئة،  )أصحاب املصلحة/ املوظفون (شخاص األوإشراك  تبالعملياصناعية تقوم بإنتاج منتج صديق للبيئة فقط، وال تتبعه ببقية عناصر املزيج التسويقي ،أما املنظمة اخلدمية تقوم فعندما تقوم املنظمة بتطبيق اإلسرتاتيجية املائلة لالخضرار فإذا كانت منظمة ،  اخلضراء التسويقية االسرتاتيجيات دمات اليت خوتوفري  خضراء نتجاتمتصميم وتصنيع بوعندما تطبق اإلسرتاتيجية الدفاعية اخلضراء فهي تقوم       .اهلزيل األخضرتعترب ذات توجه ضعيف نسبيا يف تطبيقها للتسويق األخضر ملا توصف بأا  إسرتاتيجية  كما مل دور كال من السعر و التوزيع   ،تلعب أنشطة الرتويج دورا هاماكما   ،ؤثر استخدامها على البيئةيال  شخاص األ  يشارك  ذلك  إىل  باإلضافة باعتبارمها  عامالن  غري  مؤثران  على  إسرتاتيجية  التسويق ، مساا  على يستنديف إنتاج املنتجات وتوفري اخلدمات اخلضراء وشرائها ) أصحاب املصلحة/ املوظفون ( تصنيع  من خالل البيئيالعامل الرتكيز على  د يتشدوعند تطبيق إسرتاتيجية الظل األخضر فإا تقوم ب      .ا إجيابا أو سلبا على البيئة انؤثر ياملادية بعني االعتبار من منظور الطريقة اليت  البيئة العملية و تؤخذكما بيئية،ال التسعري وتقلل املتعلقة بالرتويج و  نشطة األ، وكذلك  )املاديةاألشخاص،العملية،البيئة (دماتخأو تقدمي  اتنتجم تستخدم قنوات التوزيع الرئيسية اليت هي يف  اإلسرتاتيجيةاليت تنفذ هذه  نظماتنظرا ألن امل توزيعاألمهية املمنوحة لل   .حد ذاا قلقة بشأن القضايا البيئية



صديقة للبيئة أو تقدمي خدمات  تصنيع منتجات بأما إذا طبقت اإلسرتاجتية شديدة االخضرار فإا  تقوم       ~ 78 ~ اإلسرتاتيجية الدفاعية ، يف حني أن البيئية تهمانشطأل مهاتنفيذ عند خماطريتجنبان نتائج إجيابية و  ان حتقيقفرتضي ألما تظهران موقفا هجوميا، فإسرتاجتية شديدة االخضرار وإسرتاتيجية الظل األخضر ،أو كإسرتاتيجية دفاعية إما تعترب كإسرتاتيجية هجومية  اخلضراءويستخلص الباحث مما سبق أن مجيع هذه االسرتاتيجيات التسويقية       .حيث تستعمل مجيع عناصر املزيج التسويقي املوسع  فهي ذات توجه أخضر حمض ،من املنافسني" خضرة"أكثر  ببذل أقصى جهد نظمات تقوم املا ألن يف هذه احلالة تظهران موقفا دفاعي إلسرتاتيجية املائلة لالخضراراخلضراء وا اعتماده الحقا من  ناملهارة يف تشخيص الفعل التنفيذي املناسب لكل مشكلة وحسب خصوصيتها وما ميك - أ  1:ولنجاح تنفيذ إسرتاتيجية التسويق األخضر يتطلب توفر      .موضع التنفيذ التسويقية املختارة لوضع اإلسرتاتيجية اإلجراءات النشاطات و جموعة منقوم املنظمة مبت السابقة اخلطوات استكمال بعد      تنفيذ إستراتيجية التسويق األخضر:سابعا .على البيئة لتجنب فقط أي عواقب وخيمة وسلبيةو محاية البيئة، قصد ممكن  خالل توحيد  نالقدرة احلقيقة على خلق التنسيق الفعال ما بني أقسام املنظمة اليت لديها توجه أخضر، م - ج  .املستوى الوظيفي الذي ميكن أن حتدث عنده املشكلةاملهارة يف حتديد  - ب  .أدوات العالج ة املرتبطة باألنشطة أساسها تقييم األداء والرقابة عليه، مثل حتليل حجم املبيعات اخلضراء،حتليل التكاليف التسويقياملطبقة مع األداء املخطط له، لذلك الرقابة التسويقية اخلضراء تتطلب معرفة مسبقة باملعايري ، اليت سيتم على ملرحلة يتم مقارنة األداء الفعلي لإلسرتاتيجية التسويقية اخلضراء ففي هذه ا،االحنرافات احملتملة يف عملية التنفيذالكفء للموارد البشرية و املادية واملالية الجناز املهام اليت حددا وفقا ملعايري األداء املوضوعة وباجتاه تقليل بعد تنفيذ إسرتاتيجية التسويق األخضر ، يأيت دور الرقابة التسويقية اخلضراء،فهذه األخرية تسعى الستثمار       الرقابة على إستراتيجية التسويق األخضر :ثامنا  . اجلهود الكلية لالستجابة إىل اإلسرتاتيجية التسويقية اخلضراء اتيجية التسويق األخضر يف الشكل ساسية السابقة املتعلقة بتصميم إسرت ويف األخري ميكن تلخيص املراحل األ      2.السبب، أو تصحيح اإلسرتاتيجية  مثال  قد يكون عن طريق مراجعة األهداف اليت قد كانت غري واقعيةإخل، فإذا مل حتقق اإلسرتاتيجية التسويقية اخلضراء أهدافها، فإن مدير التسويق جيب عليه أن يبحث عن ...البيئية،   .301-300:املرجع نفسه،ص 2 .298 - 297:،مرجع سبق ذكره،صاألخضراستراتيجيات التسويق ثامر البكري،  1                                                                :التايل



  الرقابة على إسرتاتيجية التسويق األخضر  تنفيذ إسرتاتيجية التسويق األخضر  املناسباألخضر إعداد املزيج التسويقي   اختيار إسرتاتيجية التسويق األخضر من بني البدائل اإلسرتاتيجية  األخضرجتزئة سوق املستهلك  التشخيص الداخلي و اخلارجي اخلضراء يةالتسويق األهدافحتديد   رؤى ورسالة املنظمة اخلضراء حتديد                      :التايلأما حسب رأي الباحث فيما تعلق مبراحل تصميم إسرتاتيجية التسويق األخضر ميكن تلخيصها يف الشكل       .279،ص2012 األردن، والتوزيع، للنشر إثراء ،األوىلالطبعة  ،)سابقة دراسات دراسية، حاالت تطبيقات،( :األخضر التسويق استراتيجياتالبكري، ثامر :المصدر                                      إستراتيجية التسويق األخضرمراحل تصميم : 9 الشكل رقم  ~ 79 ~



التوزيع  إسرتاتيجية األخضر، التسعري إسرتاتيجية املنتج األخضر، إسرتاتيجية وهي االسرتاتيجيات من مزيـج من تشكلةالتسويقية اخلضراء املالئمة وامل وتتجنب نقاط الضعف واملخاطر احلالية واملستقبلية،مث اختيار اإلسرتاتيجياتالداخلي واخلارجي جيب أن  تعتمد على استغالل نقاط القوة و الفرص اليت يتيحها تطبيق التسويق األخضر والبيئة، وعند قيامها بالتشخيص  كملستهلأثناء حتديد أهدافها التسويقية جيب أن تراعي مبدأ محاية كال من اوعليه من خالل هذا الشكل يستخلص الباحث أن املنظمة اليت تتبىن التسويق األخضر من منظور اسرتاتيجي                   .Mohamed seghir Djitli, Marketing stratégique, Edition Ibn Sina , Alger, 2001, p24  :اعتمادا على) بتصرف (  باحثال إعدادمن :لمصدرا                                                          تصميم إستراتيجية التسويق األخضر حسب وجهة نظر الباحثمراحل  :10 الشكل رقم  ~ 80 ~ وذلك بعد حتديد األسواق املستهدفة ، مث تقوم تلك املنظمة بتنفيذ تلك  الرتويج األخضر وإسرتاتيجية األخضر  حتديد األهداف التسويقية اخلضراء التشخيص الداخلي واخلارجي  اخلضراء التسويقية اتتقييم ورقابة اإلسرتاتيجي الرتويج األخضر إسرتاتيجية – التوزيع األخضر إسرتاتيجية –  األخضرريسعتال إسرتاتيجية – املنتــج األخضرإسرتاتيجية  –  التسويقية اخلضراءات اإلسرتاتيجي األخضرالتموضع  – جتزئة سوق املستهلك األخضر –     األخضر االستهداف –  األساسية اخلضراء اخليارات اإلسرتاتيجية اخل،يف حني تتمثل إسرتاتيجية التوزيع...فهي تنصب على طرق تسعري املنتجات اخلضراء املمكن اعتمادها  األخضر اخل،أما إسرتاتيجية التسعري....، والتعبئة و التغليف، اخلدمات املرافقة لتقدميه أو ما بعد بيعه األخضر حتديد اخلصائص املميزة للمنتجبشكل موجز بعمليات  املنتج األخضر حيث تنصب إسرتاتيجية(اإلسرتاتيجيات



املستهلك و الوسطاء كيفية التعامل مع عناصر املزيج الرتوجيي األخضر،و استخدامها بشكل كفء للتأثري على اخل،أما إسرتاتيجية الرتويج األخضر فهي ترتكز على  ....مرافقة كما هو يف اختيار املنفذ التوزيعي،أسلوب النقلاليت ميكن القيام ا من املنظمة إىل السوق وما يرافقها من فعاليات و خدمات  يف األنشطة املختلفة األخضر  ~ 81 ~ زبائنها،فهي تقوم تلبية احتياجات  عن طريقالنجاح  املزيد من إىل حتقيق The Body Shop شركة دفThe Body Shop      شركةرؤية ورسالة  -  .بالبيئة نباتات ومواد طبيعية إلنتاج منتجات غري ضارة مبزجالشركة تقوم هذه  ن، أيموجز بشكل*   The Body Shopالتسويق األخضر لشركة  إسرتاتيجية تصميم عنويف هذا السياق نعطي مثاال       .مدخلها التسويق األخضر ،وذلك مما كان تطبيقها يتم كما هو خمطط له من اجل تدعيم موقفها يف السوقاملستهلك والبيئة ضمن أهداف إسرتاتيجيتها التسويقية على التأكد من مدى فعالية  املنظمة اليت توضع محايةتقوم املنظمة  بإعادة فحص ودراسة مدى التزامها وتواصلها مع املسؤولية االجتماعية والبيئية أو بعبارة أخرى تعمل أين  التسويقية اخلضراء  اإلسرتاتيجياتويف األخري يأيت  دور الرقابة على ، )مبا خيدم األهداف التسويقية اخلضراء رجال  تدريبو  االستشارينياالستعانة ب  من خالل املعلومات ذات الصلةومتميزة اليت تسمح بتوفري جل  استثنائية اتتوفري منتجات عالية اجلودة وذات قيمة جيدة مع خدم والتدابري قصد اإلجراءاتمن باستمرار بالعديد   ،كما تطمح ومسؤولة من اختاذ خيارات مستنرية زبائنهالكن مي وبالتايل،الدولية لمعايريل مطابقتها ضمانمن أجل   جلودة منتجاا لدوريةاملراجعات اوالقيام ب  ااوخدم ااملعرفة املتعمقة ملنتجا حىت تكون لدى زبائنها كامل البيع مع مجيع أصحاب املصاحل  يف إطار تبادل حيقق املنفعة العامة ومستند  ستدامة طويلة األجلمتدعيم عالقات  إىل أو أما مهتمها ،هايف مجيع متاجر  %10ل استخدام الطاقة بنسبة يقلإىل السعي من تباإلضافة  ،الثقة واالحرتامعلى  موجز ومتميز شعار  هو ف" متيزشركة ذات " : The Body Shop شركةالشعار الرئيسي لـ سبب وجودها يتمثل يف سبب وجودها والوفاء باملعايري  تهايشمل بيان مهمأي  للشعاروال ا معقحالسبب وراء كون الشركة يقدم شر  لعلف حلقيقة أن الشركة تتعامل مع  رايتم استيفاء معايري طول العمر نظأين  ، اعن منافسيه انفسه The Body Shop           شركةميز تفمن خالل الرتكيز على القضايا االجتماعية والبيئية ،  الرئيسية  مثل التميز وطول العمر  يعطي بيان املهمة مؤشرا واسعا لالجتاه ، أي أن  عالوة على ذلك ،االستدامة البيئية  وبالتايل تتطلع إىل املستقبل خالل تبين قواعد السلوك اليت تضمن  فيها منل تداو تاملسامهة الفعالة يف اتمعات احمللية والوطنية والدولية اليت  -  .تلبية احتياجات احلاضر دون املساس باملستقبل قصد ستدامة بيئيااملعمال األ تشجيع -  .حتقيق التوازن بشكل خالق بني االحتياجات املالية والبشرية ألصحاب املصلحة -  .حتقيق التغيري االجتماعي والبيئي قصدا تكريس أعماهل -   :من خالل ريد القيام بأعمال جتارية ذات تأثري اجتماعي وبيئيت The Body Shop شركة من  ا اليوميةا من حياءمع جعل املتعة والعاطفة والرعاية جز  واملمارسة،تضييق الفجوة بني املبدأ  علىالعمل  -  .الرعاية والصدق والنزاهة واالحرتام    .من جهة أخرى واضحااجتاها  املصاحل حىت يكونأصحاب   معامل التعامل معنيو تبي، جهة



أا ترفض إجراء التجارب العلمية على احليوانات عند خلق   The Body Shop شركة وقيم من أهم مبادئ      The Body Shop شركةقيم وأهداف  -  ~ 82 ~ كز على تفعيل احرتام الذات، حترتم حقوق اإلنسان، تم بالبيئة تر أو تطوير املنتجات ،تدعم التجارة العادلة، يف  واملؤيدين املتحمسني من الشركات الرائدة The Body Shopتعد شركة :ضد التجارب على الحيوانات -  :وهلذا سنقوم بشرح هذه املبادئ بالتفصيل،)2أنظر امللحق رقم (الطبيعية  يف صناعة مستحضرات التجميل، باإلضافة إىل ذلك تراعي وحترتم حظر اختبار التجارب على احليوانات جمال  منح  مع املوردين، تساعد التجارة العادلة يف اتمع على خلق معاملة عادلة:دعم التجارة العادلة للمجتمع -  .أيضا املنظمات الداعية إىل إاء استخدام احليوانات غري الضرورية The Body Shopشركة  يضا للمزارعني والتعاونيات الفالحية باألرياف اليت توفر املنتجات حقوق االستفادة العادلة ليس فقط لزبائنها بل أأول شركة ملستحضرات التجميل والعناية بالبشرة اليت تعمل مبا يسمى جتارة العادلة للمجتمع ، حيث تضمن  The Body Shopتعترب شركة  لذا، الفرص لصغار املزارعني والسعي للحصول على إيرادات طويلة األجل ومستقرة جندها ترجع إىل جذور اإلنتاج من خالل دفع للمزارعني راتب عادل  العضوية اليت تدخل يف تركيبة منتجاا،فمثال ات،بل إنه ليس فقط مجاال خارجيا أي يشمل أيضا موقفا إجيابيا جتاه احلياة،لذا جندها تطرح قوية  واحرتام الذلزبائنها منتجات فعالة جلمال طبيعي، فجمال الروح هو شعور بطريقة طبيعية يتم التعبري عنه بواسطة شخصية لسنوات عديدة وال تزال تسعى اآلن ذلك باستمرار للحصول على املكونات الطبيعية يف مجيع أحناء العامل ، وتوفر هناك طريقة واحدة فقط لتكون رائدة ،حيث أن  The Body Shopتعتقد شركة :تفعيل احترام الذات -  .ألم يقومون بتوفري هلا  املواد اخلام  جزء ال يتجزأ  The Body Shopاملواد املعاد تدويرها مما يقلل من استهالك املوارد،حيث أصبحت منتجات شركة فة إىل استخدامها للمكونات الطبيعية، فهي تم حبماية البيئة من خالل استخدام باإلضا:حماية الكوكب -  .دولة 20،هذه األخرية  سامهت يف تغيري القوانني يف " أوقفوا عن االجتار باجلنس"االجتماعية، فمن أهم محالا جند  هناك العديد من احلمالت الداعية الحرتام حلقوق اإلنسان،واليت هي تدعمها من أجل  حتقيق العدالة ق اإلنسان والعدالة يف اتمع،لذا قصد تفعيل حقو  يتعرضون لألذى واحلرمان،كما تدعي أا ستستمر يف التحركتكون منصفة ومفتوحة للجميع من خالل طابع يسوده االحرتام والتقدير والنزاهة ،فهي تقف مع أولئك الذين ،لذلك هي تسعى أن  The Body Shopالناس هم مركز وروح العمل يف شركة :الدفاع عن حقوق اإلنسان -  .اةمجال الروح ،وهذا ال يكون إال عندما يكون للناس شخصية  وموقف إجيايب يف احليكيف يشعر الزبائن واملوظفون بالرضا عن أنفسهم؟ اجلمال الطبيعي ليس جمرد مظهر، بل هو أيضا :هذه األسئلة ا الشركة أين تعطيهم من جمموعة مستحضرات العناية بالبشرة اخلاصة بزبائنها، والسبب يعود لوفرا اليت تطرحه   .الفرصة لالختيار من بني مئات املنتجات الطبيعية والصديقة للبيئة



املستهلكني  تعليم يع أنواع أعماهلا،باإلضافة إىلجلماملسؤولية االجتماعية واالستدامة  البيئية هي الكلمات الرئيسية  االجتماعية والبيئية ألا تعتربمع االلتزام مبسئوليتها   األرباح أما أهدافها الرئيسية  تتمثل يف السعي لتوليد      ~ 83 ~ على إعادة استعمال الزجاجات من  يف احلفاظ على البيئة من خالل خلق تسهيالت ملعاجلة اهلدر و تشجعهم تليب ) منتج 1200أكثر من (تشكيلة منتجات واسعة  -  .إعالين حمدودنشاط  -  .دولة 66متجر مستقل يف   3000تتوفر على أكثر من -   نقاط الضعف  نقاط القوة   The Body Shop لشركة  SWOT تحليل : 7 الجدول رقم  . The Body Shop    شركة بعض الفرص والتهديدات احمليطة بو ،اجلدول املوايل يبني بعض نقاط القوة ونقاط الضعف للشركة        The Body Shopلشركة  SWOTتحليل  -  .خالل إعادة ملئها وإعادة تدويرها للمتجر تلفت االنتباه ، وختلق جاذبية البيئة املادية   -  .السيطرة وعدم التفوق يف مجيع خطوط اإلنتاجافتقار تشكيلة منتجات واسعة تؤدي ا إىل  -  .كافة االحتياجات مسؤولة اجتماعيا من خالل قيامها  يعتربوا كشركةقيمة العالمة التجارية عالية  يف أذهان الزبائن ألم  -  . سيؤثر سلبيا على حجم مبيعاامتاجر البيع بالتجزئة ،األمر الذي عدد حمدود من  -  ).2أنظر امللحق رقم ( لزبائن حنوها ا وهي  2006سنة   L’Oréalاستحواذها من طرف  -   .بأنشطة إنسانية التجارة العادلة  تقوم بشراء املواد اخلام من خالل -  .يف األسواق الدوليةالشركة  مسعةاألخالقية،األمر الذي  سيؤثر سلبيا على حية شركة ال حتظى بشعبية خاصة من النا استهالك املزيد من  يؤدي إىلزيادة الوعي البيئي  -   التهديدات  الفرص  .اتمعية سيخلق فرص كبرية أمام الشركة  مما املنتجات الطبيعية  .Source : Nguyễn Thị Thanh Hiền and others, a report around: direct  campaign for production green tea lotion products the Body Shop, Hoa Sen University, Ho Chi Minh, Vietnam, 2015,p:44- 45 . تقبلتهديد خطري يف املسك  أي ميكن أن تصبحبعض من الشركات املنافسة تليب احتياجات الزبائن صدرت حديثا، ألن اليت  مع العالمات التجاريةاملنافسة الشرسة يف سوق مستحضرات التجميل  -   .قصد زيادة يف حجم املبيعات) املوقع(الشركة من زيادة اعتمادها على التسويق االلكرتوين سيمكن  التزايد املستمر يف عدد املشرتين عرب اإلنرتنت -  .بشكل كبري على  مبيعاامع بعض من البلدان، األمر ممكن سيؤثر  التجاريةاملواد املكررة ، لذلك تواجه مشاكل يف التبادالت تعتمد الشركة يف عملياا اإلنتاجية  على بعض  -   .لتطوير منتجاا



عند تقسيم أو جتزئة  The Body Shop إىل النجاح، إذ جند هناك العديد من األسس اليت استخدمتها شركة  The Body Shopلقد كانت جتزئة السوق أحد احللول اليت ميكن أن تكون قادت إسرتاتيجية التسويق شركة       :The Body Shop شركة التجزئة السوقية ل -    ). Red Earth ، Oriental Princess ،) Marks & Spencer (، Estee Lauder،)Crabtree & Evelyn :أما فيما يتعلق مبنافسيها هم       ~ 84 ~ دولة،فمثال جندها حتتوي على  66متجر مستقل يف   3000على أكثر من The Body Shopشركة   تتوفر حاليا     :التجزئة الجغرافية -  :السوق قصد الوصول إىل جمموعة من  زبائنها املستهدفني  احلاليني أو املرتقبني فلعل من أمهها فيتنام أي جندها  لديها كل اإلمكانيات حىت متكنت من ) مشال، وسط، جنوب (مناطق  تقع يف  3متاجر يف  أسواق كبرية قصد التأثري  على السلوك الشرائي ملنتجاا  لكثري من الزبائن إما متواجدين يف مشال فيتنام  3خلق  من زبائنها  %65الرجال ،حيث  فئة  كبرية من النساء وفئة صغرية من   The Body Shopتستهدف شركة       :التجزئة الديموغرافية -  .)هوشي منه(،أو متواجدين يف جنوب فيتنام )دانانج( متواجدين يف وسط فيتنام  ،أو)هانوي( أي ذات نوعية (ألا ذات جودة عالية  The Body Shopخيتار املشرتين منتجات شركة  :أسباب االستخدام•  :فمثال جند متاجر املتواجدة بالفيتنام حتتوي على مشرتين مقسمني حسب     .معرفتهم ومواقفهم واستخدامهم ودرجة االستجابة لشراء منتجاا على أساس إىل جمموعات The Body Shopحسب هذا املعيار من التجزئة السوقية مت تقسيم املشرتين ملنتجات شركة        :التجزئة السلوكية - .سنة 35و 20العالمة التجارية فقط على فئة النساء  ترتاوح أعمارهن ما بني  سنة ، لكن يف السوق الفيتنامية  ركزت معظم املمارسات التجارية  بغية الرتويج   هلذه  35تقل أعمارهم عن  األصدقاء  واألقارب  واألسر حول منتجاا ،باإلضافة إىل  نشرها لربنامج تعليمي وتوعوي حول استخدام املرجعية اليت تستعني ا قصد الرتويج ملنتجاا ،ألا تدرك جيدا أن هناك كلمة منطوقة اجيابية متداولة بني آراء بتقسيم زبائنها على أساس اجلماعات  The Body Shopحسب هذا املعيار من التجزئة السوقية، تقوم شركة        :التجزئة اإلجتماعية -  .خاصة لدى فئة  الطلبة The Body Shop والسبب يف ذلك يعود اىل قدرام الشرائية املرتفعة يف حني  هناك اخنفاض يف وترية استخدام منتجات شركة يهتمون أكثر برعاية صحتهم  الذينخاصة من طرف  النساء العامالت،وعمال املكاتب  The Body Shop      لقد لوحظ يف السوق الفيتنامية أن هناك ارتفاع يف وترية استخدام منتجات شركة :مستوى االستخدام•  .وهلا العديد من الفوائد الصحية) اة من الطبيعةومستوح



ذوي  تتنبأ بقوائم الزبائن سواء كانوا أوفياء هلا أو متوقعني مستقبال من خالل حتديد  املعلومات حول الزبائن،فهي  شبكات  التواصل االجتماعي من خالل االستعانة  بالفنانني والالعبني األكثر شهرة منتجاا على مواقع  ~ 85 ~ من الزبائن  مبلء  The Body Shop حيث عند التوجه  إىل متاجرها يطلب رجال البيع شركة ،اخلصائص املتشاة إنشاء برامج تعزز  حتسني العالقات مع  عادام واحتياجام ،وهذا من أجل املعلومات املتعلقة م ،ومعرفةيطلب منهم االشرتاك معها  وهذا حىت يتسىن هلا إصدار بطاقات عضوية لتكون قادرة على احلصول على كامل املعلومات لتلقي املزيد من احلوافز لتدعيم مشرتياا يف املستقبل هذا من جهة،باإلضافة إىل  )استمارة(منوذج  اليت  The Body Shopاالجتماعي على احلصول بسهولة على مالحظات الزبائن حول منتجاا،أما متاجر شركة اخل،يف حني  تسمح مواقع شبكات التواصل ... منتجاا، وكيفية القيام بالشراء، وتصميم منوذج االشرتاك للزبائن  مبوقعها االلكرتوين حيتوي على معلومات مفصلة حول أسعار The Body Shopكما تستعني شركة       .زبائنها بشكل أفضل من جهة أخرى عندما  يتوجهوا إىل   مث نقلها إىل شركة األم ومن تقوم جبمع جل املعلومات حول زبائنها يف وسط فيتنام  تقع   :املتمثلة يف The Body Shopشركة يمكن فقط أن نشري إىل تشكيلة منتجات ف      ).2أنظر امللحق رقم (                 األخري يتميز باملتانة كما أنه يستخدم اقل قدر ممكن من املواد، و قابلة إلعادة التدوير عدة مرات بسيط،هذا  الكيميائية اليت من املمكن أن تؤذي احلياة البشرية،يف حني يتم تغليف منتجاا بغالف املواد على االعتماد بدل الفواكه أو الغابات أو البحار من املستخرجة الطبيعية املواد على التجميل عالية اجلودة باالعتماد مستحضرات بإنتاج حبماية البيئة،لذا جندها تنتهج عدة سياسات تسويقية مراعية للشروط البيئية، فهي تقومالعديد من املمارسات قصد توطيد عالقاا مع أصحاب املصلحة املهتمني  The Body Shopتتبع شركة       إستراتيجية المزيج التسويقي األخضر  تنفيذ -  .التسوق بداخلها
تضم هذه املنتجات العديد من املستخلصات الطبيعية؛ الفراولة، زيت الزيتون، جوز اهلند، املاجنو : الجسم زبدة •   . املنتجات من والكثري
  .تشمل مستحضرات تقوية اجللد وتعزيز صحته  :الجسم كريمات •
  .تشمل كل ما قد حتتاجه املرأة من أدوات ومنتجات جتميل :التجميل مستحضرات •
كإضافة مستخلصات   Eو Cعبارة عن منتجات حتتوي على العديد من الفيتامينات  :بالبشرة العناية منتجات •   .الشاي األخضر واألعشاب البحرية
كاملنتجات اليت تضم املسك   :لتلبية احتياجات العناية بالجسم للرجال واألطفال خاصة معتمدة منتجات •  .األبيض
  .يعد شامبو املوز أشهرها إىل جانب منعم الشعر مبستخلصات اللوز  :بالشعر العناية منتجات •



  .تشمل فئة الرجال والنساء :عطور •  ~ 86 ~
يتم استخراجها بالكامل من الطبيعة أي   ) Fuji Green Tea( فمثال منتجات فوجي الشاي األخضر     .تضم الصابون وكل املواد اخلاصة باالستحمام :الحمام  منتجات • اإلعالنات  The Body Shop يف حني قصد تزويد الزبون باملعلومات حول منتجاا اخلضراء، تستعمل شركة       .،وهذه البطاقة صاحلة ملدة سنة واحدة بالبشرة العناية منتجات خط يستطيع اختيار قنينة جمانا من أي منتج من حيصل على خصم خاص، وبعد املرة السادسة ختم بطاقته ومأل الزجاجة،أو إعادة الزجاجة إلعادة تدويرها،حيث  يف كل مرة  ملا يستخدم الزبون خدمة إعادة امللء، يتم  احلصول على اخلصومات شريطة أن يقوموا بإعادة املكونات الطبيعية بسعر معقول،كما هي تساعد زبائنها  يفتبحث دائما عن املزارعني والشركاء الريفيني الذين يزودوا بشكل مستمر لكي تتمكن من اختيار أفضل ، وهو التزام جتاري عادل جلميع األسر،فهي 1987أسعارها،ألا ملتزمة بتطبيق التجارة العادلة اتمعية منذ عام      لزبائنها، هلذا تعترب أسعارها معقولة جدا ومناسبة،أما بالنسبة للزبائن املستهدفني هلم  القدرة على حتملأما من ناحية التسعري، فتقوم الشركة  بشراء مواد خام ذات جودة عالية بأسعار منخفضة مما يعود بالفائدة       .من املغذيات املفيدة للجسم  مما جيعل البشرة أكثر صحية وحيتوي على العديدال غىن عنه لبشرة صحية، باإلضافة إىل ذلك  الشاي األخضر له تأثري مضاد للشيخوخة ، ويزيل املواد السامة ،وقد ظل الشاي األخضر الذي نشأ عن سر استخدامه للعناية جبلد املرأة اليابانية، عنصرا  %100 مصدرها طبيعي الفردية،كما  الرئيسي إلرسال نشرات شخصية للزبائن هو جعلهم يشعرون باالهتمام و الرعاية لسبباألوفياء، وا        وإرسال نشرات مباشرة إىل زبائنها  من اجل تدعيم محالا البيئية، كما تقوم بتزويد الزبائن بكتيبات قصد تنشيط مبيعاا،كما تقوم بتقدمي هدايا  )  % 30 -% 20(تعلن الشركة عن خصومات مومسية تصل إىل  وجتدر اإلشارة أن هذه  سنة، كل  من مارس 8 يوم وذلك التجميل مستحضرات للنساء  متمثلة يف منتجات الكتيبات،كما مؤخرا أصبحت   إعادة املأل فهي تعتمد على  الورق القابل إلعادة التدوير إلنتاج ورق النشرات واقتنوا منتجاا للمرة األوىل على استعمال خدمة  الشركة دف  أيضا إىل تشجيع الزبائن خاصة املراهقني الذين مع زبائنها  االجتماعي الذي تعتربه كنهج متكامل لتسويق حمتوى رسائلها الرتوجيية  من جهة،وكوسيلة اتصالختضع دائما للتحسني املستمر كطريقة لتسويق منتجاا حىت تبني أا ال تعمل يف عزلة لطاملا تتحدث عن الطابع اليت ) اخل ...Facebook، Instagram ،Twitter، YouTube(تواصل االجتماعيتستند على اإلنرتنت  ومواقع ال محالت حتت احلمالت حلماية معظم النساء واألطفال الذين يعاملون بشكل غري عادل يف اتمع من خالل دائما خبدمة األعمال األخالقية جتاه اتمع ،حيث قامت بالعديد من  The Body Shop شركة  كما تلتزم      .الكتيبات من جهة أخرى النشرات و لتقليل استعمال الورق يف إنتاج محلة الوقاية من العنف ضد " ،"واملراهقني  االجتار بالبشر واالعتداء اجلنسي ضد األطفال محلة الوقاية من"عنوان    .2009اإليدز بني اجلنسني سنة / التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية  ،كما تساهم يف رفع2008سنة " املرأة



عها على يومنتجاا، باإلضافة إىل تشج ملدة عشر أيام حول قيم املنظمة اجتاههم من خالل مثال تدريب موظفيهاملوظفيها حىت يكونوا صادقني وودودين مع الزبائن،وذلك قصد حتسني تأدية  اخلدمة   على ختصيص برامج تدريبية The Body Shop  وأخريا حىت تضمن على توفري أجواء مرحية داخل متاجرها الصديقة للبيئة،تعمل شركة       ~ 87 ~ الوجهني وإعادة استعمال الورق يف تزيني اهلدايا، كما تركز على  االستخدام األمثل للورق من خالل استخدام كال مراكزها   ومتاجرها، واستخدام اقل عدد ممكن من سيارات الشحن بني ختفيض استهالك الطاقة واملاء يف مكاتبها يف سنة  من اخنفاض مستمر يف مبيعاا ،حيث، إال أن على مدى السنوات القليلة املاضية  فهي تعاين  السابقة    يف السنوات The Body Shopبالرغم من جناح إسرتاتيجية التسويق األخضر املتبنية من طرف شركة       The Body Shopتقييم إستراتيجية التسويق األخضر لشركة  -   .باالنبعاثات الغازية النامجة عن السيارات لبيئةقصد ختفيض تلوث ا مقارنة بسنة    2015مليون أورو سنة  34إىل  %38مليون أورو،بينما أرباحها اخنفضت بنسبة حوايل  969 ب أين كانت تقدر 2014مليون أورو مقارنة بسنة   921أين قدرت ب % 5اخنفضت مبيعاا بنسبة  حوايل   2015 يف سوق مستحضرات  املنافسة الشرسة والقوية خاصة مليون أورو وهذا بسبب 54.84ب  أين كانت تقدر 2014 املتكونة من املستخلصات الطبيعية من جهة، وتشويه صورة العالمة التجارية الصديقة للبيئة من جهة  التجميل https://www.almrsal.com/post/722218#i  :،ورقة حبثية منشورة على املوقع اإللكرتوين2018،شوبمن بودي  مجموعة األعشاب البحرية،بالل اجني -       2017- 01-08 :تاريخ اإلطالع                                                       https://faculty.mu.edu.sa/mtabdullah  :حبثية منشورة على املوقع االلكرتوين ةورق ،البيئي قالتسوي ،معتز طلعت عبد اهللا -  :من إعداد الباحث باالعتماد على 1                                                                     1.أخرى على يد أنيتا روديك عام  The Body Shopمن بني الشركات العاملّية الرائدة اليت حّققت جناحًا على يد إمرأة قويّة ومستقّلة، تأّسست العالمة التجاريّة ذا *       Nguyễn Thị Thanh Hiền and others, a report around: direct  campaign for production green tea lotion products the Body Shop, Hoa Sen University, Ho Chi Minh, Vietnam, 2015,p:13- 45. -  Miriam Mennen, the body shop strategic business management, Article published on the website: https://www.grin.com/document/163567           Date viewed:14-11-2017-       2018- 12- 20 :تاريخ اإلطالع                              تُعرف  The Body Shop بيع املواد التجميلّية املستخلصة من الطبيعة، بعد أن حصلت على حقوق اإلسم للعالمة التجارية،وحّىت اآلن ما زالت عالمةشّجعها إلفتتاح متجر يف بريطانيا يقوم على  ما   ، فالبداية كانت عندما زارت روديك متجراً يف منطقة كاليفورنيا يبيع الصابون الطبيعي واملعطر باإلسم نفسه،1976 منها على  260بلداً، حيث أّن  66ليتوزّع يف  3000اجلسم والعطور ومستحضرات اإلستحمام، فتجدر اإلشارة إىل أّن عدد متاجر بودي شوب حاليًا يفوق الـ الطبيعية يف منتجاا التجميلّية اليت باتت متفّرعة جدًا مثل كرميات العناية بكاّفة أحناء بنشاطاا اإلنسانّية والبيئّية ومحالا التربّعية، باإلضافة إىل إستعماهلا للمواد      .سطاألقّل يقع يف منطقة الشرق األو 



املنظمـــة ، أصـــبحت  إســـرتاتيجية التســويق األخضـــر املتمثـــل يف  نظمـــاتوعليــه التحـــدي اجلديـــد املطـــروح أمــام امل      .متثل جوهر نشاطها التسويقي وهذا عن طريق تبنيها إلسرتاتيجية التسويق األخضراليت للمجتمع على األجل الطويل وحمققة يف نفس الوقت إرضاء وإشباع حلاجـات األفـراد ومبـا ينـتج عـن ذلـك مـن أربـاح  املفهوم اجلديد أال وهو التسويق األخضر الذي حيمل املنظمة املسؤولية االجتماعية ممـا ميكـن أن حتقـق املنفعـة العامـة كـون الـربح هـو اهلـدف األساسـي هلـا وحتولـت حنـو إن املنظمة قد جتـاوزت النظـرة التقليديـة يف نشـاطها التسـويقي        :خالصة الفصل  ~ 88 ~ البيئيــة،لكن ال تســتطيع تلــك لمقاربــة لومواكبــة املســتلزمات اجلديــدة للتنافســية الــيت تغــريت مؤشــراا لتصــبح مطابقــة واســـتمراريتها ومنحهـــا فرصـــة للـــدخول يف األســـواق العامليـــة واحـــتالل مراكـــز قويـــة مقارنـــة مبنافســـيها وذلـــك ملالئمـــة هـــا ئأن تضـــمن بقامـــن شـــأا الـــتحكم يف الرهانـــات البيئية،هـــذه األخـــرية  عليهـــا  ،أي يتوجـــبتواجـــه مواقـــف صـــعبة القصـري مـن  جـلللتضـحية مبكاسـب األ يكـون مسـتعدا  حـىتتعديل سلوكياته الشرائية واالسـتهالكية  علىاملستهلك  حتفيـــزبشـــكل فعـــال إال مـــن خـــالل التســـويقية   البيئيـــة ضـــمن إســـرتاتيجيااإدمـــاج املعـــايري نظمـــات أن تـــنجح يف امل                 .وهذا ما سنتناوله يف الفصل الثاين أجل بيئة أفضل لألجيال القادمة



:الفصل الثاني     ~ 89 ~ األخضر الشرائي السلوكمدخل إلى                   



،وعليه وجه اخلصوصعلى  عموما و املستهلكني نظماتاملنتيجة زيادة الوعي البيئي يف السنوات األخرية  لدى لقد احتلت  القضايا البيئية أمهية كبرية نظرا لالهتمام العاملي ا منذ عقد الستينات من القرن املاضي،وهذا       :تمهيد  ~ 90 ~                                                 .الفصل هذا يف هذا ما سنتطرق إليهو  ،عليه املؤثرة العوامل هذه من كل درجة تأثري اختالفب اخلطوات هذه وختتلف الشراء، لقرار اختاذه يف متسلسلة خطوات العتماد تقوده جمموعة من العوامل نتيجة تفاعل هي بل عفوية حالة من تنبع ال للمستهلك األخضر الشراء قرارات أن حيث ، واالستهالكية الشرائية هتصرفات وحتليل تفسري يف حتمية كخطوة ستهلك األخضر تعتربامل سلوك دراسةف



) دراسة السوق ( يعترب املستهلك احللقة األساسية يف العملية التسويقية، فعنده تبدأ هذه احللقة التسويقية      السلوك الشرائي للمستهلك  حولمفاهيم : المبحث األول  ~ 91 ~ ، لذا يزداد االهتمام ذا العنصر الذي يعترب احملرك األساسي لعملية اإلنتاج )الرضا من عدمه(وعنده تنتهي  اخلدمات من عند  أوذلك الشخص الذي يسعى إىل شراء و استخدام السلع : "كما عرف أيضا على أنه      1".توزيعه أو إنتاجه يتم ما لكل األساسي احملور هو التسويقية فاملستهلك النظر وجهة ومن خدمة، أو سلعة يستعمل معنوي أو طبيعي شخص كل :" عرف املستهلك على أنه لقد      المستهلك تعريف: أوال  وأنواعه المستهلك تعريف: المطلب األول .وغايتها األساسية الذي يسعى إىل استخدام السلع ) فرد أو منظمة(من خالل هذين التعريفني نستنتج أن املستهلك هو العنصر      2".املنتج أو املوزع  ذين يتعاملون فقبل أن نبدأ احلديث عن السلوك الشرائي للمستهلك جيب علينا التمييز بني أنواع املستهلكني ال      أنواع المستهلك:ثانيا  . واخلدمات قصد إشباع حاجاته أو إنتاج سلع وخدمات  دف إشباع حاجاته ورغباته  السلع واخلدمات باقتناء يقوم ذلك الشخص الذي:" هو النهائي  املستهلك -  ).املنظمات(النهائي، املستهلك الصناعي أو املؤسسي املستهلك(املستهلك الفرد:مع املنظمة مقدم اخلدمة و الذي تستقر عنده السلعة  أومنتج السلعة  إليههو اهلدف الذي يسعى :"أنه أيضاكما عرف       3".الشخصية أو العائلية ل فرد له الرغبة أو القدرة على شراء السلع أو ك  من التعاريف السابقة ميكننا القول أن  املستهلك النهائي هو      4".مجيع من يعمل يف جمال التسويق ل اهتمامأو يتلقى اخلدمة،أي هو حم ة االستهالك ختتلف من قض إشباع حاجاته ورغباته شخصية أو عائلية،غري أن طرياخلدمات املعروضة للتداول بغر   .16،ص2003،اجلزء األول،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، عوامل التأثير البيئية :سلوك المستهلكعنايب  بن عيسى، 5 13ص ،2006اجلامعية، اإلسكندرية،  ، الدارالمستهلك سلوك في قراءاتعمر،  علي أمين 4 .128صرجع سبق ذكره،موآخرون، عزام زكريا Claude Demeure, marketing, 2éme  édition, Edition Dalloz, Paris, 1999, p 29. 3 2 .65ص  ، 2004للنشر، عمان،  وائل الرابعة، دار ، الطبعةاستراتيجي مدخل :المستهلك سلوكعبيدات،  إبراهيم حممد 1                                                             5.الذي يستهلكها ويستخدمها مثل شراء صابون الوجه بالنسبة للمرأةحىت شرائها هدية مث تقدمها لصديقتها،بينما املستخدم هو ذلك الشخص يتخذ قرار شراء سلعة معينة هو نفسه شراء الشيكوالطة ألفراد العائلة أو بنها أو ما ليس بالضرورة أن يستخدمها بشكل ائي مثل  شراء األم املالبس إلوجتدر اإلشارة أن هناك فرقا  واضحا بني املشرتي واملستخدم،فاملشرتي هو ذلك الشخص الذي يشرتي سلعة       . فرد إىل آخر



 .124 -123:ص، 2001، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، إستراتيجيات التسويق في القرن الحادي والعشرينأمني عبد العزيز حسن،  1                                                                                                     :عي يف اجلدول التايلوميكن تلخيص أهم الفروقات املوجودة بني املستهلك النهائي واملستهلك الصنا      .املنفعة مثال منظمة حكومية دينية أو تعليميةوتتمثل أساسا يف املنظمات اليت ال تشرتي بغرض الربح، إمنا بغرض حتقيق  :المنظمات الحكومية وغيرها -  .لذي يشرتي بغرض إعادة البيع مع حتقيق الربحهو ا: المشتري الوسيط -  .وهدفه الرئيسي هو إنتاج سلع وخدمات جديدة وبيعها بغرض حتقيق الربح :المشتري الصناعي -  1:املشرتينالشراء هنا هو إعادة اإلنتاج، ونكون أمام التسويق للمنظمات وميكننا التمييز يف هذه احلالة بني ثالثة أنواع من لسلع أو تقدمي اخلدمات ويكون دافع هي الوحدات اليت تقوم بإنتاج ا): املنظمات(أما املستهلك الصناعي -   ~ 92 ~



خصي ال للربح، يف حني الصناعي،كما أن املستهلك النهائي يشرتي السلع واخلدمات دف اإلشباع الشعملية الشراء لدى املستهلك النهائي تتسم بنوع من العاطفة يف حني تتصف بالعقالنية لدى املستهلك من خالل اجلدول يستخلص الباحث  أن هناك اختالفات موجودة بني هذين النوعني من املستهلك أمهها أن       .98 ، ص2006ومكتبة حامد، عمان،  ، دارلإلعالن مدخل :المستهلك سلوك املنصور، نصر كاسر  :المصدر  .كبرية بكميات إنتاجها يتم اليت املنتجات سعر على دودحم يكون االرتفاع هذا تأثري فان اإلنتاج يف تستخدم آلة سعر يرتفع فعندما املنظمات، مشرتي سوق يف كثريا السعر ارتفاع يؤثر  .للمنتج طلبه يف النهائي املستهلك على مباشر بشكل يؤثر السعر يف ارتفاع حدوث  الطلب مرونة  .النفقات من الكثري الصناعي املشرتي يكلف املواصفات تلك يف عيب فأي للمطلوب مطابقتها من ليتأكد الفنية املواصفات على يركز  . للمنتج الفنية للخصائص كثريا يلتفت وال عليها حيصل اليت املنافع األوىل بالدرجة يهمه النهائي املستهلك  التركيز  .السوق متطلبات حسب تنظيمية عوامل  .وتسويقية واجتماعية نفسية عوامل  المؤثرة العوامل  .التسليم مواعيد وعلى السعر من أكثر اخلدمة على التأكيد يتم  .حمدودة موارده نأل األهم هو  الخدمة مع مقارنة السعر  .الشراء طلب لدراسة متخصصة جلان تشكيل يتم  .املرجعية اجلماعات وجتربته خربته على بناء وحده املستهلك  الشراء قرار في المتدخلون  .والعالقات التسهيالت بسبب املصادر نفس من الشراء يتم  .متكررة و كثرية الشراء عمليات الظروف ألن حسب وخمتلفة متعددة  الشراء مصادر  .السعر على بعمليات املساومة يقوم فهو لذلك املنافسة، وأسعار البيع مابعد يهتم جدا خبدمات   .السيارة مثل كبرية معلومات إىل وحيتاج مرتفع وسعره عالية قيمة ذو املنتج فيها يكون اليت احلالة يف إال مساومة الشراء بدون يكون  الشراء في المساومة  .فنية أسس على يقوم اقتصادي السلوك دقيقة، ومعلومات طويلة ودراسات مسبق ختطيط على يبىن و بطيء الشراء قرار  .العاطفية النفسية العوامل عليه وتؤثر خمتلفة مصادر من قليلة معلومات على ويبىن سريع الشراء قرار  والتصرف القرار  .اإليرادات لتحقيق التجارية أو اإلنتاجية لعملياته كمواد واخلدمات شراء السلع  .منفعة وحتقيق حاجة إشباع دف الشخصي الستهالكه واخلدمات السلع شراء  السلوك موضوع  المستهلك الصناعي  المستهلك النهائي  معيار المقارنة  أهم الفروقات الموجودة بين المستهلك النهائي والمستهلك الصناعي: 8 الجدول رقم  ~ 93 ~         .املستهلك الصناعي يشرتي السلع واخلدمات يف غالب األحيان دف الربح



األفراد  تلك التصرفات اليت تساعد " بأنه  للمستهلك وآخرون السلوك الشرائي  Solomon كما عرف      .التصرفالشرائية،ومل يبني الدوافع اليت أدت إىل هذا  إمكانياته األفكار حسب واخلدمات،أو السلع استخدام أو عن شراء البحث إىل جمموعة من اإلجراءات اليت يقوم ا الفرد أثناء يف أنالحظ أن هذا التعريف تطر       1."املتاحة الشرائية اإلمكانات حاجاته حسب أو رغباته ستشبع أا يتوقع اليت األفكار واخلدمات،أو السلع استخدام أو عن شراء البحث يف املستهلك يربزه الذي التصرف ذلك :"بأنه للمستهلك السلوك الشرائييعرف       .السهلةطاقتها إىل فهم املستهلك وحتديد دوافعه واحتياجاته وكذا فهم اجتاهاته، إال أن هذه العملية ليست باملهمة خرية بكل كما أشرنا سابقا أن املستهلك هو منطلق وغاية النشاط التسويقي للمنظمة، لذا تسعى هذه األ      تعريف السلوك الشرائي للمستهلك:أوال  مفهوم السلوك الشرائي للمستهلك:المطلب الثاني  ~ 94 ~ املسار الذي من خالله خيتار الفرد او ختتار اجلماعة : " كما أن هناك تعريف آخر للسلوك الشرائي يؤكد بأنه     . قرار الشراء،يقوم ا املستهلك قصد إشباع حاجاته ورغباتهللمستهلك هو عبارة عن خمتلف األنشطة والتصرفات اليت تسبق وتلحق  السلوك الشرائي أنالتعريف  ايبني هذ      2." وشراء واستخدام السلع و اخلدمات واألفكار لتلبية حاجام ورغبام واجلماعات  على اختيار الشراء  عملية ترافق اليت األنشطة واألفعال جمموع " :بأنه السلوك الشرائي للمستهلك فيعرف lambinأما       .القرارات الشرائية املستقبليةتعترب مرحلة مهمة خاصة  فيما يتعلق باستهالك السلعة أو اخلدمة،إال انه مل يتطرق إىل مرحلة ما بعد االستهالك أي الشعور او عدم الشعور بالرضا واليت يتبني لنا من هذا التعريف أن السلوك الشرائي هو سريورة من األنشطة تبدأ من الشعور باحلاجة وصوال إىل      3".اع حاجة ماالسلع واخلدمات دف استهالكها إلشب 2 .13،ص  مرجع سبق ذكره، استراتيجي مدخل :المستهلك سلوكعبيدات،  إبراهيم حممد 1                                                               .الشرائية حسب اإلمكانيات الشرائية املتاحة،ومنهم من هو عاطفي أين تتغلب العاطفة على قراراتهحمفزات غري أن يف الواقع هناك أنواع من املستهلكني، فمنهم من هو عقالين اين يقوم بتعظيم إشباع حاجاته ن هذه األخرية ال تتحقق من فراغ بل هناك دوافع أو أهناك ختطيط يتبع عملية الشراء،و يشري هذا التعريف أن        4". الشراء بعملية القيام إىل به دفع الذي الفرد السبب حيث يعرف للسلع و اخلدمات بطريقة غري عشوائية،  Michael Solomon and others , Consumer Behaviour: A European Perspective, 3 rd edition, Pearson Education, England, 2006, p6. 3 ،4 .24،ص2009، مركز الشرق األوسط الثقايف،بريوت،التسويقمروان اسعد رمضان وآخرون  Jean-Jacques Lambin, Le marketing stratégique : Du marketing à l'orientation-marché, 4éme édition, Ediscience International, Paris, 2000, p72. 



) ملية التفكري والبحثتتمثل يف ع(يوضح هذا التعريف أن السلوك  الشرائي للمستهلك يبدأ بأنشطة ذهنية       1".قيامه بأنشطة أو عمليات ذهنية واجتماعية تسمح بتحقيق ذلك الفعلذلك الفعل الذي يقوم به الفرد عند شراء أو استخدام السلعة أو اخلدمة وهذا بعد :" نهأكما عرف أيضا على       ~ 95 ~ قصد شراء أو استخدام السلعة أو اخلدمة،غري انه أمهل ) أي هناك عوامل اجتماعية تؤثر على سلوكه(واجتماعية ، لعله األكثر طلعت أسعد تعريفا للسلوك الشرائي عبد احلميدوعليه ملعاجلة هذا اخللل أو النقص يقدم لنا       ".من الفم إىل األذن"هلم،وهذا ما يطلق عليه  )الشعور السليب(لألصدقاء من خالل نقل هذا االستياء للعالمة التجارية اليت حتملها هذه السيارة اليت قام بشرائها،ليس هذا فقط بل قد يؤثر على السلوك الشرائي نظرا لكثرة األعطاب أو ارتفاع أسعار قطع الغيار،فهذا الشعور سوف  يؤثر على سلوكه الشرائي يف املستقبل دم الرضا السلوك املستقبلي للمستهلك،فعلى سبيل املثال املستهلك الذي يشرتي سيارة،وبعد استعماهلا يشعر بعأغفلت مرحلة هامة من مراحل القرار الشرائي وهي مرحلة ما بعد الشراء،فهذه املرحلة قد حتدد بدرجة كبرية يرى الباحث أن رغم توضيحها ملفهوم السلوك الشرائي للمستهلك إال أا  ،من خالل التعاريف السابقة      ).التقييم( أهم مرحلة هي مرحلة ما بعد الشراء أو االستخدام مبجموعة من األنشطة اليت ميارسها أو :" مشوال وواقعية ألنه يلم جبميع مراحل العملية الشرائية فلقد وصفه  االستخدام أو التقييم للسلع واخلدمات واألفكار اليت يتوقع  الشراء أو ليت يتخذها الفرد عند  البحث أوالقرارات ا سبب وقد يرتبط شرائي  هو نتيجة لشيء مسبب وال يظهر من فراغ ،حيث انه البد أن يكون وراء كل سلوك  -   .يسعى املستهلك إىل  إشباع حاجاته و تلبية رغباته أيالسلوك الشرائي هو سلوك هادف  -   3:السلوك الشرائي للمستهلك مبجموعة من اخلصائص أمههايتميز       السلوك الشرائي للمستهلكخصائص :ثانيا  ).يقّيم تلك السلع و اخلدمات(معرفة دوافع الشراء وشعور ما بعد الشراء ويشرتي ،ويستعمل السلع و اخلدمات اليت يتوقع أن تشبع حاجاته، حيث ميتد ذلك  السلـوك إىل عندما يبحث، من خالل كل هذا نستنتج أن السلوك الشرائي للمستهلك عبارة عن ذلك السلوك الذي يقوم به املستهلك       2".منها أن تشبع رغباته وحاجاته املتباينة و املتغرية ــــى هــــو ســـــلوك مــــرن قابـــــل للتعـــــديل أي يظهــــر بصـــــور متعـــــددة حــــىت ميكـــــن املســـــتهلك علــــى التكيـــــف واالنســـــجام  -  .السلع واخلدمات خارجية تثريه باجتاه اقتناء وحمفزاتالسبب باهلدف أي ينبع من مؤثرات كدوافع  داخلية   ــــأثر ــــا يعمــــل عل  .63 - 62:، ص2013، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سلوك المستهلك المعاصر منري نوري، 3 .95، ص 2002، مكتبات مؤسسة األهرام، مصر،  21كيف تواجه تحديات القرن:التسويق الفعال عبد احلميد طلعت أسعد، Berkowitz and others, Marketing, 6th edition, McGraw-Hill, New York, 2000, p150. 2 1                                                             .تعديل استجاباته و سلوكياتهمــــع عوامــــل احملــــيط، فيتغــــري الســــلوك الشــــرائي بتغــــري الظــــروف احمليطــــة باملســــتهلك، فعنــــدما يت



ك يف األسرة كوحدة االستهالك إىل املنظمات الصناعية والتجارية، وعليه تكمن أمهية السلوك الشرائي للمستهلتنبع أمهية السلوك الشرائي للمستهلك من أا تشمل كافة أطراف العملية التبادلية من املستهلك الفرد إىل       أهمية دراسة السلوك الشرائي للمستهلك:أوال  الشرائي للمستهلكأهمية وأهداف دراسة السلوك : المطلب الثالث  ).الشعور بعد الشراء(السلوك الشرائي ال ينحصر فقط يف الشراء بل ميتد إىل جمموعة تصرفات أخرى -   . على السلع و اخلدمات املرغوب فيها) مال،وقت،جهد( املتاحـــــة قراراتـــــه املتعلقـــــة بإنفـــــاق مـــــوارده فيـــــة الـــــيت يقـــــوم ـــــا املســـــتهلك باختـــــاذالســـــلوك الشـــــرائي يـــــرتبط بالكي -  ~ 96 ~ الســلوك  لألسـرة،كما أن دراســة ممكــن إشــباع أقصــى حيقــق الـذي البــديل واختيـار منــتج، كـل مــن املتاحـة البـدائل يف الضـعف أو القـوة لنقـاط الالزمـة التحلـيالت مـن إجـراء) واألم املثـال األب سـبيل علـى(الشـرائيتتجلــــــــى أمهيــــــــة احلاجــــــــة لدراســــــــة الســــــــلوك الشــــــــرائي علــــــــى مســــــــتوى األســــــــرة  يف متكــــــــني أصــــــــحاب القــــــــرار       :االستهالك كوحدة األسرة صعيد على -2  1.أخرى جهة من )وعادات تقاليد جمتمعه األسرة ( احمليطة البيئية وظروفه جهة من املالية موارده حتددها اليت األولويات حسب ورغباته احتياجاته حتديد يف الفرد وأذواقه،كما تفيد أيضا وميوله الشرائية إمكانياته مع واملتوافقة )االختيار األمثل للسلع واخلدمات املطروحة(املشبعة حلاجاته  الناجحة الشراء قرارات اّختاذ يف تساعده أساسية ذخرية تشكل اليت والبيانات، املعلومات بكافة إمداده خالل من الفرد دراسة السلوك الشرائي للمستهلك تفيد      : الفرد المستهلك صعيد على -1  :النقاط التالية  ).بتصرف(25 - 22:، ص2003، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عوامل التأثير النفسية :سلوك المستهلك عنايب بن عيسى، 3 .30-29:،ص2013،الطبعة األوىل،دار حامد،عمان،متكاملمدخل :سلوك المستهلك واتخاذ القرارات الشرائيةحممد منصور ابو جليل وآخرون، 2 .64 ، ص2006ومكتبة حامد، عمان،  ، دارلإلعالن مدخل :المستهلك سلوك املنصور، نصر كاسر  1                                                             . التعرف على أثر تفاعل و احتكاك املستهلك جبماعات جديدة -   .تفهم ادوار أعضاء األسرة يف عملية اختاذ القرار الشرائي -   .وحتسني اخلدمات اليت تقدمها املنظمة لزبائنهاتطوير  -   .االستجابة السريعة للتغريات اليت حتدث يف حاجات ورغبات املستهلكني -   .تصميم املوقع التنافسي لسلع املنظمة والذي سيضمن هلا البقاء يف السوق -   .تقسيم السوق وذلك بتجزئته إىل جمموعات أو قطاعات متميزة من املستهلكني الذين يتشاون فيما بينهم -   .وبني احمليط اكتشاف الفرص التسويقية املناسبة وهذا دف حتقيق التكيف بينها -   3:إن دراسة السلوك الشرائي تساعد مسؤويل املنظمات يف امليادين التالية على      :على صعيد المنظمات -3  2.الشرائي تساعد يف حتديد أماكن ومواعيد التسوق األفضل لألسرة من الناحية املالية والنفسية



هم،وهذا ال خصائص مع يتالئم مبا للمنظمة التسويقي النشاط كفاءة مستوى رفع من  ميكن مبا متجانسة شرائح إىل املستهلكني تقسيم خالل من املناسبة السوق شرحية اختياريف   للمستهلك السلوك الشرائي تساهم دراسة  -   .مالئمة تسويقية فرصا متثل اليت  األماكن حتديد يف هماتس كما، التسويقية نشاطاا على وتؤثر املنظمة م     اليت والعوامل املتغريات من دقة أكثر افرتاضات و توقعات وضع يف للمستهلك السلوك الشرائي تساهم دراسة  -   .رغبة األكثــر التســوق أمـاكن و األسـرة لتســوق األفضــل املواعيـد حتديــد ومــن خــالل ى منفعــة ،أقصـ هلــا حتقـق الـيت العالمـة أو البـديل اختيـار و املتاحـة البـدائل ملختلـف الضـعف و لنقـاط القــوة الالزمــة التحلـيالت إجـراء عــن طريـق الشــرائي هــاقرار  علــى املـؤثرين حتديـد إمكانيــة يف األسـرة الســلوك الشـرائيدراســة  تفيـد -  .املرجوة وباملواصفات املستهلك ا يرغب اليت املنتجات توفري يف السلوك الشرائيدراسة تفيد  -   .للمستهلك يميالتعل مستوى الرتفاع نتيجة األذواق والتفضيالت يف املستمر بالتغري تتسم املعاصرة األسواق أن حيث ،للمستهلك السلوك الشرائي دراسة  حتتم اليت األسباب أهم من يعد يف األذواق والتفضيالت التغري نإ -   .الشرائية إمكانياته حسب وهذا للمنتج األمثل يف االختيار األخري هذا تساعد اليت البيانات و املعلومات كافة على التعرف للمستهلك يف السلوك الشرائي دراسة  تفيد -   : يلي فيما األمهية هذه تبني ميكن و التبادلية العملية أطراف مجيع على تأثري و كبرية أمهية للمستهلك السلوك الشرائي لدراسة بينما يرى الباحث أن       ~ 97 ~ احلاكمة  األسواق حجم وحتديد منتجاا هافي طرحت اليت األسواق حجم حتديد إمكانيةيتحقق إال من خالل   .23 -21:، مرجع سبق ذكره، صعوامل التأثير البيئية :سلوك المستهلك عنايب بن عيسى، 1                                                             .الشراء عملية عليها تنطوي اليت واألنشطة العمليات على التعرف أي ؟ يشرتي كيف  -   .اخلدمات و السلع شراء على حتثه اليت املؤثرات أو الشراء، على يقدم أجلها من اليت األهداف على التعرف أي ؟ يشرتي ملاذا -   .ورغباته حاجاته تشبع اليت الشراء موضوع واخلدمات السلع من املختلفة األنواع على التعرف أي ؟ يشرتي ماذا -   :التالية املعتادة التساؤالت على اإلجابة معرفة على وتساعده شرائية، قرارات من يوميا يتخذه ما فهم من املستهلك متكن - أ  1:يلي فيما حيث تتمثل التسويق، ورجل والباحث املستهلك من كل منها يستفيد السلوك الشرائي أهداف إن لدراسة      أهداف دراسة السلوك الشرائي للمستهلك:ثانيا .الرئيسة



ألن الشراء  اخلضراء التجهيز سلسلة إدارةقبل التطرق إىل الشراء األخضر للمنظمة جيب احلديث أوال عن       نظمةلمالسلوك الشرائي األخضر ل :المبحث الثاني .األخرى الدول يف االستهالكية األمناط على التعرف عن طريقالدولية  الفرص الستغالل األجنيب سلوك املستهلك  على التعرف قصد نظماتامل من طرف الدويل بالتسويق االهتمام أدى امماإلعالم، تقدم وسائل مع الدول خمتلف يف الثقايف النفتاحنظرا لو  ،املستهلك سلوكيات على تؤثر اليت سواء الداخلية أو اخلارجية العوامل تشخيص كل من التسويق السلوك الشرائي إدارة دراسة متكن -   .اخل...أذواقهم و يامإمكان وفق املستهلكني رغبات و حاجات يشبع و يرضي مباتها للتأثري على السلوك االستهالكي فاعلي مدى وحتديد املناسبة الرتوجيية احلمالت إعداد و الرسائل اختيار طريقعن  املمكنة الرتويج طرق حتديد حني يف ظمة،املن منتجات لتوزيع املمكنة املنافذ على أفضل الوقوف من له ميكن كما ،البيع عملية متامإل فرصة أمامه تتحدد وعليه ،باملستهلك يف االتصال وسيطةال احللقة باعتبارها البيع منافذ أداء حتسني طريق عن السوق يف بكفاءة خرتاقاإل من هكن،ومي نفسية اثأر من ترتكه أن ميكن وما والعبوة شكلها وحتديد املنتجات أداء قياس عليه يبىن الذي األساسك         ،هذا األخري يعترب املناسب التسويقي املزيج من إعداد التسويق رجل دراسة السلوك الشرائي للمستهلك متكن -   . ماحتياجا مع يتناسب اتاملنتج تلك تصميم أن من التأكد إىل منظمات األعمال  كما تسعى اجلديدة، املنتجات بتقدمي اخلاصة الفرص حتديد و املشبعة غري ستهلكنيامل حاجات دراسة  نتيجة  التسويق رجال أمام جديدة جماالت فتح لىع الذي يساعد الطريقكللمستهلك   السلوك الشرائي دراسة تعترب -   .يشرتون؟ وماذا وأين اذوملا يفأي ك الشرائية ودوافعهم منهم كل وطبيعة ستهلكنيامل أنواع حتديدمن  دراسة السلوك الشرائي متكن -   : يلي فيما إجيازها ميكن، ريةثك دافأه للمستهلك السلوك الشرائي لدراسة بينما يرى الباحث أن       .عليهم التأثري أو معهم بالتأقلم له تسمح اليت الكيفية عن والبحث واحملتملني، احلاليني املشرتين سلوك فهم من التسويق رجل دراسة السلوك الشرائي للمستهلك متكن - ج   .للمستهلكني التصرفات الشرائية على تؤثر اليت البيئية أو الشخصية املؤثرات أو العوامل فهم من الباحث متكن - ب  ~ 98 ~  يف اوممارسا ،اومكونا وأمهيتها مفهومها حيث من ،اخلضراء األعمال إدارة جمال يف األخرية السنوات يف ا االهتمام زاد اليت احليوية املوضوعات حدأ تجهيز األخضرأنشطة ال تشكل إذ ، راعية للبيئةامل نظمةامل نشطةأ بني والتكامل التنسيق مفهوم يف تمثلي ذيوال ،البيئية اإلدارة لدراسة احلديثة ااالت حدتجهيز األخضر أال يعترب      الخضراء التجهيز سلسلةتعريف :أوال  الخضراء التجهيز سلسلة إدارة :المطلب األول  .اخلضراء التجهيز سلسلة إدارةأو أنشطة ) عناصر( حد مكوناتأاألخضر للمنظمة ما هو إال عبارة عن 



سلسلة التوريد،ومن مث  إدارةير التفكري البيئي وتكامله مع و االهتمام بالبعد األخضر يساهم يف تطوعليه فإن       .لألسواق اخلضراء املنظمة تقدمه ما قيمة لزيادة وذلك اوخدما سلعها تدفق يف معها تشرتك اليت املنظمات باقي مع التنسيق مع املنظمة وظائف تكامل على يعمل والذيالتجهيز األخضر، سلسلة مفهوم املدخل ذلك على أطلق ،وقداخلضراء لألسواق امنتجا تدفق عنبيئيا  املسؤولة اعمليا إلدارة  النظم مدخل باستخدام املنظمات بدأت ولذا ،األسواق إىل ااوخدم سلعها تدفق يف معها تتعاون اليت املنظمات باقي بني أو املختلفة اخلضراء وظائفها بني للتنسيق سواءا املنظمة تستخدمه عام إطار توفري يستطع مليف املقابل  نهأ إال، ضراءاخل اوخدما هاسلع تدفق كفاءة لتحسني املنظمات بواسطة األخضر) التجهيز(التوريد مفهوم به حظي الذي العريض القبول من الرغم علىف      .الزبائن ألم أصبحوا أكثر وعيا باآلثار السلبية واالجيابية اليت ختلفها الصناعة على البيئةهلا  والرتكيز بشكل كبري على   زة التنافسية على تقليل اآلثار السلبية للعمليات الصناعية وتعزز املي والعمل ةيالبيئاخلضراء وتنفيذها من خالل أنظمة التفتيش واالمتثال، مثل االشرتاط على جمهزيها باستخدام شهادة نظام إدارة ، وعالقات اهزين ، ويف هذا السياق لقد اعتمدت العديد من املنظمات معايري سلسلة التجهيز سلسلة التجهيز اخلدمات اللوجستية العكسية واستخدام املواد املعاد تدويرها كمدخالت لعمليات التصنيع، مما يؤثر على هيكل فلقد توسع مفهوم الصناعة اخلضراء ليشمل سلسلة من التجهيز، أين تغري نظام النقل والتوزيع نتيجة إلضافة       .هلا التنافسية امليزة حتقيق مع لعمالئها منتجات خضراء أفضل لتقدمي املنظمات،وسبيال هذه يف الفقري العمود متثل األنشطة هذه أصبحتحيث  املعاصرة، املنظمات  ~ 99 ~ سلسلة  إدارةاخلضراء والذي يعد مفهوم جديدا ألنه يعتمد على مفهومني مها مفهوم  التجهيز سلسلةبرز مفهوم  دمج التفكري البيئي يف إدارة سلسلة التجهيز ، مبا يف  تعين اخلضراء التجهيز سلسلةفالبيئية، اإلدارةالتوريد ومفهوم  اء ومنذ  بداية عقد التسعينات من القرن العشرين دمج هذين املفهومني معا لبناملنتج بعد انتهاء عمره االفرتاضي،اختيار وتوفري املواد، عمليات التصنيع ، تسليم املنتج النهائي للمستهلكني وكذلك تدوير ،ذلك تصميم املنتجات  وعلى  األخضر، الطلب إدارة سلسلةوأيضا ب اخلضراء، القيمة إدارة سلسلة  آخرون عليها أطلق ،بينما )األخضر اإلمداد سلسلة إدارة( البيئية اإلمداد سلسلة إدارة ، وكذلك )البيئية التجهيز سلسلة إدارة(التوريد األخضر سلسلة إدارة عليها يطلق من فهناك اخلضراء، التجهيز سلسلة إلدارة تسميات عدة هناك جتدر اإلشارة أن      الخضراء التجهيز سلسلة إدارة :ثانيا  1.اخلضراء التجهيز سلسلة مفهوم إدارة  .18،ص2016،دار اليازوري،عمان،واالستدامة البيئية GSCMإدارة سلسلة التوريد الخضراء أكرم أمحد الطويل وشهلة سامل خليل العبادي، 1                                                              . املكونات نفس تضمنت املصطلحات هذه مجيع أن على الباحثون أغلب اتفق فقد التسميات تعدد من الرغم



والتوزيع  التصنيع األخضر اخلضراء،املشرتيات  :"اخلضراء بأا متثل التجهيز يمكن تعريف إدارة سلسلةف      ~ 100 ~ / خاصة النفايات الكيميائية (النفايات  من تقليل لقضاء أوااألخضر والتوزيع العكسي ألن فكرا  او هدفها هي  اإلسرتاتيجية  اليت دف إىل التقليل أو احلد من :"بأا ءاخلضرا التجهيز سلسلة إدارة  Kovács عرف كما     1."على طول سلسلة التوريد) اخلطرية ، الصلبة بالتنسيق ) أي االنتقال من التجهيز إىل سلسلة التجهيز(مبفهومها الواسع   تعين واليت التجهيز سلسلة :ثانيا          أماالرقابة ، التنظيم،التوجيه، التخطيط،:املتمثلة يف  الرئيسية األنشطةا ب  عينن واليت اإلدارة :أوال هي أجزاء ثالثة مصطلح يتكون من اخلضراء التجهيز سلسلة إدارةمن خالل هذين التعريفني،يتبني للباحث أن       2".طول سلسلة التجهيزاألثر السليب ألنشطة املنظمة  على البيئة الطبيعية  ،والتصميم والتصنيع، والتسويق والتوزيع العكسي،وأخريا ) الشراء(التوريد:املتكامل بني جممل األنشطة املتمثلة يف  التصنيع +التصميم األخضر+الشراء األخضر= اخلضراء التجهيز سلسلة إدارة:حسب الشكل التايل اخلضراء التجهيز سلسلة إدارةه بناء على  ما سرده الباحثون يف هذا اال ميكن صياغة معادلة تبني مكونات وعلي      .للبيئة صديقة جيب أن تكون مجيع أنشطة سلسلة التجهيز واليت اخلضراء :ثالثا التوزيع العكسي املعتمد على +مبا فيه التوزيع األخضر املعتمد على النقل والتخزين(التسويق األخضر+األخضر 1                                                                   .البيئة على اجيابا تنعكسس واليت املنظمة يف التجهيز سلسلة أداء تطوير جتاه العمال مجيع مبقرتحات واألخذ البيئة، على احلفاظ بأمهية احمليطة بيئتها وضمن املنظمة داخل الوعي نشر -   .خضراء منتجات إنتاج جراء املنظمات حتققها اليت األرباح حجم زيادة يف اخلضراء، التجهيز سلسلة إدارة تساهم -   .الكربون غاز يف املتمثلة والتصنيع والتخزين النقل عمليات يف املنبعثة الغازات حجم تقليل -   3:يلي فيما العناصر تتمثل من جمموعة يف اخلضراء التجهيز سلسلة إدارة أمهية تتجلى      الخضراء التجهيز سلسلة إدارة أهمية :ثالثا  ).إعادة تدوير النفايات  Malaba, Petwa Nawire and others, Influence of  Green Supply Chain Management Strategy on Procurement Performance of  Sugar industry in Kenya, International Journal of Economics, Commerce and Management, Issue 11, 2014,p2. 2 Norlinda Mohd Rozar and others, A Study of Success Factors in Green Supply Chain Management in Manufacturing Industries in Malaysia, Journal of Economics, Business and Management, No. 2, 2015,p288. 3 ــة لمتطلبــات إدارة الجــودة الشــاملة البيئيــة ومتطلبــات آغــا، عمــر حســن أمحــد عــوين أمحــد الخضــراء فــي  التجهيــز سلســلة إدارة العالقــة التكاملي العـــــراق، /دراســـــة تحليليــــة آلراء القيــــادات اإلداريـــــة فــــي الشــــركة العامــــة لصـــــناعة األدويــــة والمســــتلزمات الطبيـــــة فــــي نينــــوي:تعزيــــز التنميــــة المســــتدامة  ــــــاين حــــــول ــــــدويل الث ــــــات امللتقــــــى ال ــــــة مقدمــــــة ضــــــمن فعالي ــــــق األداء املــــــايل و حتــــــديات األ: مداخل ــــــي، جامنــــــو املؤسســــــات و االقتصــــــاديات بــــــني حتقي معــــــة داء البيئ  . 346، ص2011نوفمرب 23و 22، -ورقلة -قاصدي مرباح



املنتجات ذات املستوى األقل من الضرر البيئي أو عدمية  أوشراء املواد  :"إىليشري مفهوم الشراء األخضر ف      .اخل...بيئيا املستدام الشراءو  األخضر التدبري البيئي، التدبري عليه يطلق من وهناك املسؤول، يسميه الشراء من فهناك مسميات، عدة األخضر الشراء يأخذ أن وميكن املختلفة، واالستهالكية اإلنتاجية العمليات يف أخرى مرة الستخدامها للمواد إعادة التدوير مبوضوع االهتمام اختصصا مبختلف املنظمات بدأت ، عندما1970عام  كان يف  املفهوم هلذا ظهور أول      للمنظمة األخضر الشراء تعريف :أوال  .عليه املؤثرة العوامل وكذا خمتلف خطوات الشراء نظمة يفلمل الشراء األخضر عن النهائي لمستهلكل الشراء األخضر خيتلف      نظمةلمل األخضر الشراء ماهية:المطلب الثاني  ~ 101 ~ طاقة أقل مثل  إىلوهذا يتضمن املواد اليت حتتاج االستخدام،الضرر عرب إنتاجها واستخدامها وحىت بعد عملية  بقايا  غاية إعادة رسكلة  إىلاملنتجات ،  لتصنيع املستعملة من املواد األولية بداية ، اتحياة املنتج خالل دورة على البيئة تقلل إىل أقصى حد من التأثريات  السلبية اليت املنتجات املواد أو شراء اختيار :"كما عرف بأنه      1."الرتكيب اليت يستعمل  يف تصنيعها مواد أولية صديقة للبيئة أو حىت اليت تتطلب مواد تعبئة وتغليف أقلواملعدات أو اليت تتطلب مواد أولية ومكونات اقل ليتم تصنيعها مثل املنتجات النهائية أو املنتجات املعدلة  اآلالت خملفات ذلك املنتج بعد االنتهاء من عملية االستخدام من  االستفادةوصوال إىل كيفية  املنتجاملستخدمة لتصنيع  بدءا من املواد األوليةأي   أثناء دورة حياة املنتج، البيئة على سلبية حتدث تأثريات اليتمثل يف شراء مواد اليت  من خالل هذين التعريفني،نستنتج أن الشراء األخضر هو أحد أنشطة إدارة سلسلة التجهيز اخلضراء والذي       2."تلك املنتجات علــــى البيئــــة االقتصــــادية فــــي ظــــل العولمــــة فــــي بلــــدان ناميــــة  األخضــــراثــــر توجهــــات المنــــتج كســــرا عنــــرت عبــــد اهللا موســــى وشــــيماء حممــــد جنيــــب مجيــــل،  1                                                             .الطاقة استهالك حمدودية باإلضافة تدويرها إعادة البيئية،وإمكانية راألخطا من خالية اخلضراء املشرتيات تكون أن جيب حبيث ،املشرتاة املواد استخدام بعد أو خالل البيئة على سلبية تأثريات إحداث بعدم مرتبطة الشراء قرارات تكون :البيئية المنافع -1  3:يف النقاط التالية للمنظمة األخضر الشراء أمهية تتجلى      للمنظمة األخضر الشراء أهمية:ثانيا  .االستعمال أو  .325-324 :ص ذكره، سبق مرجع ،األخضر التسويق استراتيجيات البكري، ثامر Office of Research facilities, Green Purchasing, Research paper published on the website: https://www.orf.od.nih.gov/EnvironmentalProtection/GreenPurchasing/pages/default.aspx#1 Date viewed:15-05-2016 3 2 .54،ص2012 ،25واالقتصادية،العدد  اإلدارية،جملة تكريت للعلوم )2010-1995للفترة ( مختارة



التوفري يف ،أو واملنتجات املواد استخدام إعادة توفري املوارد املالية من خالل تتمثل يف:الفائدة االقتصادية -1  1 :زايا التاليةامليف  األخضر الشراء تتجلى فوائد      األخضر للمنظمةالشراء  فوائد :ثالثا  .اخلاص للقطاع تابعة منظمات من السوق يف املتعاملني بقية على ينعكس ما وهذا عليهم، تفرضها اليت بالشروط االلتزام املوردين على يستوجب مما األخضر، الشراء وقواعد أسس مع للتعامل السوق حركة يف إجيابيا التأثري من ميكنها األخضر الشراء بشروط احلكومية اإلدارات التزام يعترب :السوق حركة في التأثير -3  .للبيع املعروض للمنتج النهائي السعر على تنعكس واليت تتحملها، اليت الكلية التكاليف ختفيض على ينعكس ما وهذا ،املختلفة والتسويقية اإلنتاجية ألعماهلا مواد من املنظمة حتتاجه ما على للحصول ،ملوردينوا األسواق مع التعامل يف أعلى كفاءة األخضر الشراء حيقق :الكلية التكاليف تخفيض -2  ~ 102 ~ من  النفايات من ، التقليل  اهلواء تلوث أثر من قليلالتمثل  البيئيختفيض العبء تتمثل يف  :الفائدة البيئية -2  .نفقات املواد واملنتجات وختفيض التكاليف اخلارجية الناجتة عن األضرار البيئية  األخضر،ويف األخري إىل  الشراء تاألخضر ،مث إىل خطوا الشراء سنتطرق أوال  يف هذا املطلب أوال إىل مبادئ      نظمةللم األخضر الشراء قرار خاذتا على المؤثرة ل، والعوامتمبادئ، خطوا:المطلب الثالث  .)اإلنتاجية واملعدات التاآل( اإلنتاجية للوسائلاألخضر  االبتكار تدعيم استعمال الوصول إىل األهداف البيئية والصحية من خالل أي :الفائدة االقتصادية البيئية -3  .البيئةو  الفرد سالمة على اخلطرة لموادل السليب ثراأل من تدنية وبالتايل بالبيئة، تضر اليت السامة املواد ، جتنب استعمالللتدوير قابلة منتجات شراء خالل               2017 -08 -26: االطالع تاريخ                             http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/GreenGrowth/GreenGovernment/Pages/green-procurement.aspx#GovXParagraphTitle4 1                                                                               .نظمةللم األخضر الشراء قرار اذختا على املؤثرة لالعوام



إلاء أو تقليل املخاطر  الشراء عملية يف الرئيسي احملور هو التلوث منع كون على التأكيد  منع التلوث    .السعر واألداء : مع العوامل التقليدية  بالتنسيق املنظمة ا  تقوم اليت الشراء عملية يف جزء أو كأساس البيئية باالعتبارات األخذ    األداء+السعر+البيئة  تفاصيل المبدأ  مرتكزات المبدأ  األخضر للمنظمةالشراء مبادئ : 9 الجدول رقم  :األخضر للمنظمة على مخسة مبادئ أساسية ميكن تلخيصها يف اجلدول التايلالشراء يرتكز       :األخضر للمنظمةالشراء مبادئ  :أوال  ~ 103 ~ املستعملة يف إنتاج وتقدمي املنتج   إن تبين وتطبيق مدخل التسويق األخضر يبدأ من دراسة املدخالت اإلنتاجية      للمنظمة الشراء األخضر خطوات:ثانيا                 2015 -06 - 23: االطالع تاريخ                        https//: tahasoft.com/books/008.docx  :منشورة على املوقع االلكرتوين حبثية،ورقة 9،ص جامعة دمشق ،التسويق األخضر،راين بّدور  :المصدر  .الحقا البيئة مع توافق أو تأثري من حتدثه أن ميكن وما أمرا ضروريا يعد للمنتجات البيئي األداء حول الدقيقة والبيانات املعلومات مجع  معلومات األداء البيئي  .املنتجات اختيار عملية تتم عندما احملتملة البيئية التأثريات مقارنة  التأثريات البيئية  .حياته دورة مراحل طوال حيدثها اليت والتأثريات املنتج يتضمنها اليت خصائص على الدقيق التعرف  دورة حياة املنتجمنظور / اخلصائص املتعددة   .احملتملة على البيئة والصحة البشرية بوضع معايريها  نظماتووفقا هلذا املبدأ تقوم امل ،النهائي وجتديد  املواد الصاحلة لالستخدام من الناحية البيئية واملنتجات اليت تقوم بتقدميها وعلى  ، نظمةطبيعة نشاط امل باختالف واليت قد ختتلف من منظمة ألخرى،اخلاصة  هذه أخذ يتم حيث ،وخصائصها ميزاا من والتأكد فحصها دف جتهيزها يتم اليت املواد من النماذج بعض طلب يتم املورد مع األويل االتفاق يتم أن فبعد ،شراؤها املقرر املواد خصائص وحتليل بدراسة املشرتية نظمةامل قيام من مينع ال املوردين قبل من البيئية األنظمة تطبيق إن: المورد قبل من المقدمة المواد وفحص دراسة -2 .اخل...بتقدميها يقومون اليت والتسهيالت،التسليم مرونة ،السعر: مثل التقليدية املعايري أساس على املتبقني املوردين بني املفاضلة تتم ذلك وبعد نظمة ،امل متطلبات مع ينسجم بيئية إدارة نظام ميلك ال مورد كل استبعاد يتم حيث ،التحقق هلذا وفقا معهم التعامل املمكن املوردين عدد تقليص ويتم ،يتبعوا اليت البيئية األنظمة من للتحقق وزيارم املوردين ؤالء باالتصال تقوم ذلك بعد نظمة ،امل حتتاجها اليت اإلنتاجية باملدخالت يتعاملون الذين املوردين بتحديد بداية نظماتامل تقوم حيث: بالموردين الخاصة البيئية اإلدارة أنظمة من التحقق -1  :تستند على ثالث أمور رئيسية أايف املعايري إال  االختالفاتالرغم من هذه 



ولكن مزجها مبواد أخرى أثناء العملية اإلنتاجية يغري جزءا من  ،تكون  بعض املواد سليمة من الناحية البيئيةتتم عملية دراسة العالقة  بني جممل هذه املكونات ففي بعض األحيان  ،كل مدخل إنتاجي من الناحية البيئية  أوبعد أن يتم التحقق من خصائص كل مادة : دراسة وتحديد العالقة بين مختلف المدخالت اإلنتاجية  -3 .البيئية الناحية من املكونات هذه صالحية مدى من للتحقق وذلك ،اخلدمات هذه مثل تقدم متخصصة وكاالت يف أو نظمةامل متتلكها خاصة ابرخم يف املشرتية نظمةامل قبل من واختبارها النماذج  ~ 104 ~ فبعد االنتهاء منها تقوم  اإلنتاجية،إن هذه األسس الثالثة تعرب عن املرحلة األوىل يف عملية شراء املدخالت       1 .شائع خصوصا يف جمال املركبات الكيميائية األمرتفقد ميزا البيئية األساسية وهذا خصائصها  جيعلها  مبطابقـــــــة  نظمـــــــةبعـــــــد القيـــــــام بالعمليـــــــات الثالثـــــــة الســـــــابقة تقـــــــوم امل ):تحقيـــــــق المطابقـــــــة(الخطـــــــوة األولـــــــى  -  :باختاذ اخلطوات التالية إلمتام عملية الشراء نظمةامل مــــــن نســــــبة تطابقهــــــا مــــــع تلــــــك املعــــــايري  للتأكــــــدالنتــــــائج الــــــيت توصــــــلت هلــــــا معايريهــــــا اخلاصــــــة بالشــــــراء األخضــــــر  يف كـــــــل ورغـــــــم اخـــــــتالف املعـــــــايري املتبعـــــــة  ،األعلـــــــى وتقـــــــوم باختيـــــــار املـــــــدخالت اإلنتاجيـــــــة ذات نســـــــبة التطـــــــابق ـــــــة  اخلضـــــــراء منهـــــــا ـــــــة املـــــــدخالت اإلنتاجي معظـــــــم هـــــــذه :منظمـــــــة فـــــــإن هنـــــــاك صـــــــفات عامـــــــة تشـــــــرتك ـــــــا غالبي ـــــــات  ،غـــــــري ســـــــامة، املـــــــدخالت هـــــــي عبـــــــارة عـــــــن مـــــــواد معـــــــاد تصـــــــنيعها اخنفـــــــاض نســـــــبة احتوائهـــــــا  علـــــــى املركب املتعلقــــــة بالعمــــــال  لألخطــــــاراعتبــــــارات أخــــــرى كتخفـــــيض املــــــواد اخلضــــــراء ،للتحلل قابلــــــة،العضـــــوية ســــــريعة التطاير مما يسهل عليها اختيار املواد أو املدخالت اإلنتاجية ،بقة ملعايريها البيئية اخلاصةقائمة متكاملة من املواد املطا نظمةحيث يصبح لدى امل ):اختيار وشراء المواد الخضراء من قائمة الشراء الرئيسية(  الخطوة الثالثة -  .نظمةصاحلة للشراء وفق املعايري اخلاصة بامل  أاأي  مواد خضراء  أاسبة التطابق األعلى إىل قائمة املشرتيات الرئيسية وتصنف عادة على املدخالت اإلنتاجية ذات ن أوحيث يتم إضافة املواد  ):قائمة المشتريات الرئيسية إلىإضافة المواد المقبولة ( الخطوة الثانية -  .اخل...بالنقل البيئيـــــة الســـــلبية املتعلقـــــة اآلثـــــاروقـــــدرة املـــــواد احملليـــــة علـــــى ختفـــــيض  التصـــــنيع،أثنـــــاء تعـــــاملهم مـــــع املـــــواد يف عمليـــــة  للمدخالت اإلنتاجية الالزمة هلا من قائمة  نظمةفهنا ختتار امل):التصنيع وتقديم المنتج( الخطوة الرابعة -  .الالزمة هلا خطأ يف  أومن عدم وجود أي خلل  للتأكد مث تقوم بعملية التصنيع وبعدها التقدمي مع السعي ،الشراء الرئيسية  .54،ص2011سوريا،،جامعة دمشق،األعمال إدارة،رســـــــالة مقدمـــــــة لنيـــــــل شـــــــهادة املاجســـــــتري يف فـــــــي ســـــــوريادراســـــــة ميدانيـــــــة علـــــــى بعـــــــض الشـــــــركات الدوائيـــــــة :األخضـــــــرالتســـــــويق عـــــــالء شـــــــاهني، 1                                                             .املراحل السابقة



منها إلجراء التصحيحات املناسبة كلما  ة، واالستفاداملعلومات للتأكيد على مدى صحة العمليات السابقةهذه املرحلة هي مرافقة لعملية التصنيع والتقدمي حيث يتم اسرتجاع  :)العكسية التغذية( الخامسة  الخطوة -  ~ 105 ~ وهي  ،املراحل السابقة أوتتمثل دائما بنفس اخلطوات  عملية الشراء األخضر قد ال أنجتدر اإلشارة هنا إىل       1.ذلك ألمرااستوجب  اخلربة السابقة تلعب  أنباإلضافة إىل ،قد تتباين من منظمة ألخرى حبسب درجة تطبيقها ملدخل التسويق األخضر اإلسرتاتيجية مبقتضاها تضمن  :"إسرتاتيجية الشراء األخضر هي إىل أن ) Gawande&Dube  (يشري كال       الشراء األخضر للمنظمة إستراتيجيةتعريف :أوال  الشراء األخضر للمنظمة وتحديات تطبيقها إستراتيجية:المطلب الرابع  .التنظيمي ووضعهم األخضر الشراء جلنة أو التفاوض لفريق املكونني األشخاص سلطة يف تتمثل اليت شخصية عوامل -6 .اخلضراء املنافسة وظروف قانونيةال العوامل إىل باإلضافة التكنولوجي التغري معدل واملالية، االقتصادية الظروف األويل، الطلب مستوى مثل وهي للمنظمة اخلارجية البيئة متغريات يف تتمثل اليتبيئية  عوامل -5  .البيئية املخاطر حجم لتقليل )وخرباء ماليني فنيني،( األطراف من العديد بني تشاركي قرار تشكيل إىل اللجوء يتم املادية قيمته وارتفعت األخضر املنتج يف التعقيد مستوى زاد فكلما ،شراؤها يتم اليت املنتجات طبيعة -4  .روتينية شراء إعادة أو معدلة شراء إعادة أو مرة ألول شراء فهناك ،الشراء حالة -3  .للمنظمة التنظيمي واهليكل التنظيمية، واإلجــراءات البيئيــة والسياســات األهــداف يف التنظيم،وتتمثــل داخــل مــن تنبــع تنظيميــة عوامــل -2  .األخضر الشراء عملية يف املتدخلني وإداريني فنيني من واخلرباء املتخصصني بعدد ترتبط باملنظمة تتعلق داخلية عوامل -1   2:التالية العناصر يف نوجزها نظمةللم األخضر الشراء قرار على تؤثر اليت العوامل من العديد توجد      نظمةللم األخضر الشراء قرار خاذتا على المؤثرة العوامل :ثالثا  .دورا كبريا يف بعض األحيان فيما يتعلق بتسريع هذه العملية أو تقليص مراحلها  تكلفة،جودة وتسليم  ل التقليدية البيئية مع مراعاة املعايري األهداف تليباملنظمة بأن مشرتياا للمواد واملنتجات  3 ).بتصرف( 220 - 216:، صمرجع سبق ذكره، المعاصر المستهلك سلوكنوري،  منري 2 .161-160:ص سبق ذكره، مرجع النوري، نزار أمحد البكري و ثامر 1                                                            بتوفري التشغيلية العوامل رتتبطف،والبيئية واملالية التشغيلية :اآلتية الثالثة العوامل من خالل مراعاة  الشراء  عملية يف البيئية االعتبارات تدخل اليتإسرتاتيجية :"إسرتاتيجية الشراء األخضر هي   بينما جنم عبود يشري إىل أن      3."املشرتيات  Anil S. Dube &R.R.Gawande, Green Supply Chain management – A literature review, International Journal of Computer Applications, No. 10, 2011, p4.  



اليت تأخذ  التقليديةأن إسرتاتيجية الشراء األخضر هي إسرتاتيجية الشراء  جمن خالل هذين التعريفني، نستنت      1."على املوردين نظمةامل تفرضها اليت البيئية الشروط يف فتتمثل البيئية العوامل ،يف حنياملشرتيات ميزانية ضمن خمصصات املالئم بالسعر املشرتيات بكون ترتبط املالية العوامل،أما التوريد وزمان ومكان واجلودة، الكمية من حيث املالئمة املشرتيات  ~ 106 ~ من اهزين  هذه األخرية  تطلبحيث  تعد هذه اإلسرتاتيجية األكثر شيوعا واستخداما من طرف املنظمة،     :إستراتيجية معايير المنتج -1  :يات هي كاآليتالتبادل بينها وبني املوردون،ومن ابرز هذه االسرتاتيجاليت ميكن تطبيقها من طرف املنظمة اليت تعرب من خالهلا حجم  هناك العديد من اسرتاتيجيات الشراء األخضر      استراتيجيات الشراء األخضر للمنظمة: ثانيا  .األخرية تعطى هلا أمهية وأولوية عند التقييم الختيار املوردين هبعني االعتبار املعايري البيئية، هذ ن مرحلة احلصول على املواد األولية م مسؤولية تتمثل يف دراسة التأثريات البيئية ملشرتياا خالل دورة حياا بدايةعن السالمة البيئية حملتويات هذه املواد قصد تدنية التأثريات السلبية على البيئة،فيقع على عاتق إدارة املنظمة املواد أو املنتجات املشرتاة منهم على أي خصائص غري مرغوبة بيئيا،فهي تبحث   تقدمي ضمان يتعلق بعدم احتواء يتطلب مبوجب هذه اإلسرتاتيجية تدقيق شامل حول  تعترب هذه إسرتاتيجية امتدد لإلسرتاتيجية السابقة، حيث      :إستراتيجية معايير السلوك -2  2.التخلص من املنتجاتأو  انتهاء إىل غاية  اخل،و بالتايل ...كيف يتم التعامل مع اآلالت اليت انتهت حياا،هل منتجاتكم ذات عالمة بيئية:االستفساراتاستفسارات قصد احلصول على معلومات تتعلق بسمام البيئية  أي تأثريام على البيئة،من بني هذه ، وهذا من خالل إجراء )أنظمة اإلدارة البيئية اليت يعتمدوا(املوردين لتحديد مستوى التزامهم باملتطلبات البيئية  الصادرة من املنظمة  (ISO 14001)و(BS 7750)إحدى املواصفات الدولية املعرتف ا كاملواصفة الربيطانية البيئية اخلاص م وتطويره والذي جيب أن يتطابق بشكل عام مع فتطلب املنظمة منهم احملافظة على نظام اإلدارة  مع متطلبات املنظمة من قائمة املوردين و إبقاء الذين ميتلكون مثل هذا النظام، أما بالنسبة للموردين غري اازينبتكوين قاعدة معلوماتية تستفيد منها يف تقييمهم، أين يتم استبعاد من ال ميتلك نظام لإلدارة البيئية ينسجم تقوم     Tarig Khidir Eltayeb &Suhaiza Zailani, Going Green Through Green Supply Chain Initiatives Towards Environmental Sustainability, journal of Operations  and  Supply Chain Management, No. 2, 2009,p:97-98. 3 Burton Hamner, Effects of Green Purchasing Strategies on Supplier Behaviour, 2006, p: 29-30, Article published on the website: https://www.springer.com/cda/.../cda.../9781846282980-c1.pdf?...    Date viewed: 07-02-2013 2 ).بتصرف(261 -260: ص سبق ذكره، مرجع ،المسؤولية البيئية في منظمات األعمال الحدبثة جنم، عبود جنم 3                                                                 1. (EMAS)وخمطط التدقيق و اإلدارة البيئية لالحتاد األورويب  (ISO)الدولية للتقييس



، فقد تستخدم مستشاري االلتزام البيئي احملرتفون نظيفة وخضراء املنظمةستية داخل وخارج يالعمليات اللوج تقوم املنظمة بالتعاون مع املوردين وتعليمهم بالقضايا البيئية كمنع التلوث،مما جيعل بفضل هذه اإلسرتاتيجية     :التعاونإستراتيجية  -3  ~ 107 ~ لصناعة  Nike  النظيفة،ويف هذا الصدد قامت شركة ام املهمة من أجل تبين التكنولوجيهلم، فضال عن تسهيل هلكما مبقتضى هذه اإلسرتاتيجية توجه املنظمة مورديها برتسيخ نظام اإلدارة البيئية اخلاص م وتقدمي املعلومات       .عن إشراكهم يف احلوار مع املنظمة حول تقليل التأثريات البيئية يتم حتفيز املوردين بقوة لتحقيق االلتزام باملتطلبات البيئية ، فضال لتحسني قدراا ، أي ضمن هذه اإلسرتاتيجية س تقدمي  يف األعمال مبنظمات العليا اإلدارات يف املسؤولني قبل من والدعم االهتمام أو االلتزام ضعف -2  .منها النامية خاصة من البلدان الكثري من حتقيقه يصعب قد األمر وهذا البيئية االستدامة مفهوم مع التوافق على بالقدرة ميتازون عن موردين والبحث األخضر، الشراء وبرامج خطة إعداد يف تتمثل إضافية جلهود األعمال منظمات حاجة -1  3:اآليت أبرزها ومن الشراء األخضر إسرتاتيجية تطبيق عند التحديات من العديد املنظمات تواجه      األخضر الشراء المنظمة إلستراتيجية تطبيقتحديات  :ثالثا  2.الشراء األخضر والتكيف معها وذلك بالتعاون مع املوردين القدامى جدد من جهة ، و بذل اجلهود  من طرف إطارات مصلحة املشرتيات للتنبؤ  بالتغريات اليت قد تطرأ على عملية  وردينم اختياروتبادل املعلومات عند  ن يكون هلا نظام املعلومات  األخضر،هذا األخري  يعترب كأداة لنقلأ البيئة إزاء بالقلق تشعر ، جيب على املنظمة  اليتوسليم فعالبني املنظمة ومورديها   البيئي التعاونوحىت يكون هذا      1.مطالبة مورديها باملشاركة يف مثل هذه الورشات كشرط ضروري الستمرار العالقة بينهم والتعامل معهمالنظيفة قصد منع أو التقليل من التلوث ، فضال عن  ااملالبس بورشة عمل لتعليم مورديها  بفوائد التكنولوجي م حملدودية معلوما نتيجة باملنظمة املشرتيات جمال يف العاملني املوظفني بعض قبل من احلاصل التغري مقاومة -3  .األخضر الشراء لعمليات والتطبيق األداء كفاءة من ترفع أن اشأ من اليت الضرورية التوجهات  .342-341 :ص ذكره، سبق مرجع ،األخضر التسويق استراتيجيات البكري، ثامر Ibid,p:31-32. 2 Chengedzai Mafini and others, Extending green supply chain management activities to manufacturing small and medium enterprises in a developing economy, South African Journal of Economic and Management Sciences,  No.1,2018,p3. 3 1                                                             .الشراء بعملية واملعنيني خاصة املسؤولني معها، التعامل يف املستخدمة اجلديدة والتقنيات بالبيئة املتعلقة القضايا من اخلربة حمدودية -4  .عليها تقوم اليت واملبادئ األخضر الشراء عملية يف



يتم  خضراء وسلع ملواد جدد جمهزين عن والبحث هزينا بتغري األحيان بعض يف صعوبة هناك تكون قد -6  .األحيان بعض يف متعارضة حىت أو احلالة مشوشة هذه وفق على املعلومات جتعل واليت الشراء، قرار الختاذ الالزم الوقت مبحدودية اقرتن ما إذا األمر أكثر ويتعمق شرائها، لغرض بيئيا املفضلة املنتجات جودة عن األحيان بعض يف املتاحة املعلومات قلة -5  ~ 108 ~ ومــن هــذا املنظــور  ،الطبيعيــة واملــوارد البيئــة علــى الضــرر زيــادة وبالتــايل واالســتهالكية الصــناعية النفايــات حجـم وزيـادة الطبيعيـة املـوارد اسـتخدام معـدل وارتفـاع اإلنتـاج زيـادة وبالتـايل العـامل دول خمتلـف يف الفـردي زيــادة االســتهالك إىل أدى مــاذا باســتمرار،وه وتطــورا تغــريا تشــهد املســتهلكني ورغبــات حاجــاتإن        السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي :لثالمبحث الثا  .نسبيا طويلة األمد بعقود هزينا مع املنظمة ارتباط كان ما إذا صعوبة أكثر األمر د، ويزداتوريدها على معهم االتفاق الــــــــيت متــــــــارس التســــــــويق  نظمــــــــاتاملســــــــتهلكني اخلضــــــــر القــــــــوة الدافعــــــــة حنــــــــو حتســــــــني األداء البيئــــــــي للميشــــــــكل  العادات إىل  االستهالك عاداتإىل أن تغيري ) Bernard  &  Boisvert(ويف هذا الصدد يشري كال من       . التسويقية الواجب إتباعها يف كل جزء من هذه السوققياسا باملنظمات املنافسة األخرى املتواجدة داخل السوق إضافة إىل أن هذه الدراسة تساعد يف وضع اإلسرتاتيجية بيئية خمتلفة، ومن ناحية أخرى فإن دراسة وحتليل السوق يساعد املنظمة من معرفة الوضع النسيب الذي تتمتع به التسويقي من أجل حتديد االختالفات والتباين يف شرائح املستهلكني داخل هذه األسواق ووفقا ملعايري ومؤشرات ترغب يف الدخول إليها رغبة يف العمل فيها، وعليه فإن دراسة األسواق وحتليلها ضرورة تقتضيها متطلبات العمل قيامها بدراسة األسواق اليت تتواجد وتعمل فيها أو اليت إن إحدى املهام األساسية لنجاح أي منظمة  هو       السوق االستهالكية الخضراء: المطلب األول  .والعكس صحيح، كما يعتربون العنصر األساسي للحد من الوضعية املتدهورة للبيئة األخضر شرط من شروط احلصول على السوق اخلضراء،لكن هذه األخرية ال تتحقق إال من  لبيئةاحملرتمة لاالستهالكية  يشمل املستهلكني الذين يؤمنوا مببادئ وقيم  األخضر من الواضح أن السوق املستهدف بأنشطة التسويق      تعريف المستهلك األخضر:أوال  1).سويقيةالت واالتصاالت التوزيع ووسائل ،املنتج وتكاليف املنتج ،مكوناتاإلنتاج طريقة(يف املزيج التسويقي األخضر تغيريات كبريةخالل إحداث  هل هو كل من له : األخضر املستهلك هو عند حماولة تعريف أو حتديد من املسوقني أمام مشكلة طرح األخضر التسويق تزامن ظهور مصطلح ومنه،"املستهلكني اخلضر"إميانا وفعال، والذين يطلق عليهم  األخضر التسويق  .Michèle Bernard & Jacques Boisvert, Le marketing vert, Cahier pédagogique, École des Hautes Études Commerciales, La Chaire de commerce Omer Desserres, Montréal, (Québec) Canada, 1992, p11 1                                                            ضمن توجهات التسويقاهتمامات بيئية؟ أم هو ذلك املستهلك الذي يرتجم هذه االهتمامات إىل أمناط سلوكية 



نتائج  االعتبار بعني يأخذ الذي املستهلك هو" :األخضر املستهلك أن  1975 سنة  Webster  عرففلقد       . (Roberts, 1996) البيئية ملشاكلبا الواعي املستهلكاملستهلك   -   .(Shrum, 1995)   األخضر املستهلك -   . (Henion, 1976) البيئية باملشاكل املهتم املستهلك -   . (Anderson et Cunningham, 1972; Webster, 1975)  يةباملشاكل  االجتماع املهتم املستهلك -   :مثل تسميات عدةب األخضر املستهلك عرف ولقد،القول إىل الفعل حبيث تتجلى أقواله و مواقفه يف سلوكه الشرائي؟،هل نسمي مستهلكا أخضر كل من قال برغبته يف محاية البيئة وتعاطفه معها؟ أم نشرتط انتقاله من  ؟ األخضر  ~ 109 ~ املستهلك  :"بأنه األخضر املستهلك   1995سنة ) Shrum و McCarty & Lowrey( يف حني عرف كال من     1". والبيئة اتمع على مشرتياته  أو أثر املستهلك الذي يتجنب شراء منتجات اليت  ذلك:"أنه ىاألخضر عل املستهلك Elkington عرف أيضاكما        3".البيئة  على سليب أثر أقل أو إجيابيا أثرا هلا بأن يدرك اليت السلع واخلدمات بشراءمن خالل قيامه  البيئية باملشاكل واملهتم الواعي املستهلك:"بأنه 1996 سنة   عرفهفلقد   Robertsأما       2."البيئية بالقضايا الشرائي سلوكه يتأثرالذي  يتجلى يف مواقفه  وعي بيئي لديه املستهلك الذيوعليه يستنتج الباحث أن املستهلك األخضر هو ذلك       .وجمتمعه وصحته بيئته على إجيايب يقتين منتجات ذات اثرالذي  املستهلك ذو وعي بيئيهو  األخضر املستهلكمن خالل التعاريف السابقة نالحظ معظمها ركزت  على أن       5".بالبيئة املضرة  املنتجات استهالك عدم فقط وليس البيئي بتوجهها مشكوك مؤسسة أي منتجات شراء جتنب إىل تدفعه واليت ا، يؤمن اليت القيم على باالعتماد أساسي بشكل يتعامل والذي العميق البيئي الوعي ذو املستهلك" :أنه األخضر املستهلك ثامر البكرييف حني عرف       4".تعرض صحته وصحة اآلخرين للخطر تلحق الضرر بالبيئة واليت مع  صحته وبيئته على ضررا ال تلحق اليت املنتجاتاختيار  ورغباته من خالل  حاجاته تلبيةوتصرفاته الشرائية  ل 1                                                                .اخلضراءتدعيمه وتأييده للمنظمات   Dominique Marguerat and Ghislaine Cestre, Le Consommateur "Vert": Attitude et Comportement, Working Paper 0211, Institut Universitaire de Management International (IUMI) École des HEC Université de Lausanne, Suisse, 2002, p 9. 2 Nyna Ouellet, Op.Cit,p12. 3 Nurul Zarirah Nizam and others, Understanding Green Purchasing Behavior among Green in Malaysia by Examining the Factors Influenced, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, No. 2, 2014, p184. 4 ،أطروحة مقدمة لنيل -دراسة ميدانية لسلوك المستهلكين في والية قالمة -كمدخل لتحقيق التنمية المستدامةالسلوك البيئي للمستهلك  بوخدنة آمنة،  252. ص ، مرجع سبق ذكره معاصرة، ومفاهيم أسس :التسويق ثامر البكري ، 5 .161،ص2015 -2014، -قاملة - 1945ماي  8 جامعة شهادة دكتوراه الطور الثالث،



ألنه يأخذ بعني  آخر مستهلك  تصرفات أي عن تلفخت األخضر املستهلكيشري البكري أن  تصرفات       خصائص المستهلك األخضر: ثانيا  ~ 110 ~ يقرر شراء  ستهلكمكل   :"هو  األخضر املستهلك  نأ " IISD" املستدامة  للتنمية الدويل املعهد كما يعترب      .مباشر غري أو مباشر بشكل جمتمعه ختص اليت األنشطة يف يساهم حتضرا أكثر مستهلك هو -  .الشراء  قرار اختاذ مراحل مجيع ضمن البيئي البعد يدرج مستهلك هو -  .واتمع البيئة على واالستهالكي الشرائي سلوكه نتائج االعتبار بعني يأخذ مستهلك هو -  .فيها يعيش اليت البيئة قضايا حول ثقافة وميلك بيئيا، واع مستهلك هو -  2:ةالتالي باخلصائص األخضر املستهلك يتميزوعليه       .واتمع الفرد صحة على احلفاظ يف مباشر وبشكل سيساهم أفضل بيئية ومواصفات خصائص ذات منتجات استعمال -  .من النفايات ومحايتها البيئة على للحفاظ االستهالكية توجهاته عرب املشكالت تلك حل يف يسري بشكل ولو همايس أن الفرد بإمكان -  .البيئة على للحفاظ فاعل بأسلوب املشكالت هذه مع التعامل جيب -  .ودميومتها سالمتها على املؤثرة املشكالت من جمموعة من تعاين البيئة أن -   1:النقاط التالية االعتبار باحلماية الفعلية   اليت تدعي ان ممارساا تفيال يثقون متاما يف املنظمات اليت متارس التضليل األخضر  أي  -   .االستهالكي األخضر السلوك تبين يف يبالغون -   .أي املنظمات اخلضراء أنشطتها يف البيئية املتطلبات تدرج اليت املنظمات عن يبحثون -   .للمنتجات اخلضراء  استهالكهم من خالل اخلضراء احلياة بأمناط يلتزمون -   3:وتتمثل يف     اخلضر  املستهلكنيصائص خ بعض أشار إىل ، حيث")الصديقة للبيئة(البيئية املنتجات ذات اخلصائص ،املركز اجلامعي عبد احلفيظ 5جملة ميالف  للبحوث والدراسات،العدد النهائي، المستهلك لدى الشراء قرار على وأثره األخضر السعر شاهد وآخرون، إلياس  2 . 102ص ذكره، سبق مرجع النوري، نزار البكري وأمحد ثامر 1                                                             .واملعرفة التعلم على دائما صونر حي لكنهم البيئية، بالقضايا الكاملة املعرفة إىل يفتقرون -   . واحلقيقية للبيئة     Bill Ryan, Green Consumers A Growing Market for Many Local Businesses, 2006, p1, Research paper published on the website: https://fyi.extension.wisc.edu/.../files/2012/07/green-consumers.pdf     Date viewed:17-09-2015 3 .349،ص2017،- ميلة - بوالصوف 



جتعله خيتلف عن بقية املستهلكني،وإشارة   السلوكيات هذهف ، الزجاجية العبوات ان يقوم بتدوير دون البالستيكية العبوات تدوير يعيد أن ميكن الوقود،كما من كبرية كمية تستهلك سيارة ويستعمل املنزلية نفاياته تدوير بإعادة يقوم الفرد أي جند ،جل املستهلكني بني ثابتو  واحد إيكولوجي اخضر أو  سلوك يوجد ال مبا أن و      1.اإلسرتاتيجية التسويقية تقسيم شرائح املستهلكني عند صياغة ضمن البيئي البعد إدماج إىل يتوجهون جيعلهم مما التسويق، ورجال املنظمات على ضغطا أصبح يشكل اخلضراء باملنتجات نظرا اهتمامهم للمستهلكني البيئي الوعي األخضر وزيادة التسويق مفهوم أن ظهور) McDonagh  &  Prothero( فريى كال      .نسبيا ضئيلة استهالكها نسبة ال تزال واليت  اخلضراء املنتجات تقدمي خالل من اخلضر املستهلكني جذب يف املضافة القيمة األخضر التسويق وخيلق الشرائية، وعادام اخلضر املستهلكني ورغبات حاجات مع تتناسب اليت املنتجات تقدمي خالل من الستغالهلا يسعى املسوقون اليت الفرصة وهي اخلضراء، املنتجات استهالك إىل بالبيئة املضرة املنتجات استهالك من حتول بيئية، فاملستهلك ومواصفات خصائص ذات منتجات واستعمال وسالمتها البيئة على احلفاظ يف املسامهة بضرورة اخلضر املستهلكني فئة اعتقاد خالل من آخر مستهلك أي عن األخضر املستهلك خيتلف      تجزئة سوق المستهلك األخضر: ثالثا .املهددة باالنقراض يواناتاحل من مأخوذة مواد تستخدم اليت املنتجات - .املوارد من كبرية كميات تستهلك اليت املنتجات -  .منها التخلص أو استعماهلا أو إنتاجها عند البيئة تضر اليت املنتجات - .صحته دد اليت املنتجات - :شراء جتنبفعال على ارض الواقع من خالل بني األنشطة املضرة بالبيئة و األنشطة غري املضرة بالبيئة،لكن معرفته بالقضايا البيئة قصد محايتها جيب تطبيقها يعرف و يفرق ما  ولديه وعي بيئي تام، فه الذي املستهلك هو األخضر املستهلك عليه يستنتج الباحث أنو       .نفاياته من السليم التخلص طريقة يف يفكر وأيضا البيئة، على سلبية آثار حتدث اليت نظماتامل مع التعامل يتجنب أيضا وإمنا فحسب هذا ليس للبيئة، والصديقة الودية املنتجات اقتناء إىل ويسعى بالبيئة املضرة املنتجات يتجنب أيمحايتها  يف بسلوكياته ويساهم البيئة جتاه بوعي يتصرف الشراء قرار صاحبمن خالل التمعن يف اخلصائص السابقة جندها ركزت على أن املستهلك األخضر هو       ~ 111 ~   .Pierre McDonagh & Andrea Prothero, Green Management, WBC book ,London, 1997, p 389 1                                                           قلق واهتمام بالنسبة للدول األوربية، يف حني مستويات املياه بارتباطها مع  تثري اريقية، وجودة املياه هي أيضفاإل     لحصر فإن وفرة املياه هلا من األمهية الكبرية يف الدول لختتلف وتتباين فيما بينها، فعلى سبيل املثال ال اخلضر وتصنيفهم، فعلى الرغم من القضايا البيئية العاملية املشرتكة واخلربات البيئية املتفاعلة، فإن التحديات البيئية أحد املعايري يف متييز املستهلكني  ديع التقسيم اجلغرايفف ،إىل أن توجد عدة أصناف أو شرائح للمستهلكني اخلضر



، فرمبا تعتمد االختالفات بني الدول احلرارةالقلق بالنسبة إىل املناطق املنخفضة  تثريتأثريات البيوت الزجاجية هي   ~ 112 ~ السويدي عن قلقه فيما  تمعالشعب الربيطاين حنو إجياد حل ملا يثري القلق له من تلوث املياه مثال، يف حني يعرب ا، يف حني هناك اختالفات كربى ضمن قضايا خاصة، فرمبا مييل على أساس الرتكيز البيئي العام على نطاق واسع إىل أن   1999 سنة )( Roberts & Straughanكال    دراسةمثال  لقد توصلت الدراسات واألحباثمما سبق،ف      1.، أما األملان فهم قلقون بشأن مشكالت ارتباط صحة اإلنسان مبشكالت البيئةاحلمضيةيتعلق باألمطار  النمط االستهالكي  ، ألن زيادة املتغريات النفسية كانت أكثر أمهية من املتغريات الدميوغرافية يف تقسيم السوق املعيار األنسب لتجزئة السوق  ،وعلى هذا األساس كان2له عالقة باجلانب النفسي املتأثر بالوعي البيئي  األخضر أنه ميكن تقسيم املستهلكني اخلضر  "روبر"أوضحت دراسة  لقد :الحياة لنمط وفقا المستهلكين تصنيف 1-  .،باإلضافة إىل تصنيفات أخرى سنتناوهلا الحقااليوميةتكون بصورة جذابة ومرحية ومبا يتيح اال لألفراد يف العيش بشكل سهل ويسري يف تفاعلهم مع مفردات احلياة خلضراء هو معيار منط احلياة التابع للمتغريات النفسية حيث يقصد به احلياة اليت يعيشها األفراد االستهالكية ا ، جامعة "الرتويج يف التسويق الدوائي"عنوان  الصيدلة حتت، حماضرة ألقيت يف الدورة التدريبية وورشة العمل املقامة بكلية التسويق األخضرمنذر املهتدي،  1                                                               .فئة مثقفة حيث غالبية أعضائها يعملون يف وظائف ذات مستوى عايل -  .من الباقينيحـــــىت لـــــو كانـــــت مســـــامهام املاليـــــة غـــــري هامـــــة إىل درجـــــة املســـــتهلكني اخلضـــــر احلقيقيـــــني إال أـــــم ليســـــوا أقـــــل  - .الفئة األوىل ال يعتربون نشطاء وقادة كما هو احلال يف -  .هلم مركز اقتصادي مرتفع وهم أكثر شبابا -  .االستعداد لدفع أسعار مرتفعة من أجل شراء منتجات خضراء -   :     المدعمون الخضر المستهلكون - .يشاركون يف القضايا البيئية عن طريق املسامهات املالية و يتدخلون سياسيا حلماية البيئة -  ).خضراء منتجات على للحصول مبرتني أكثر مالية مبالغ لدفع مستعدون أي(  مرتفع اقتصادي مركز هلم -  ).أشخاص فاعلني من الناحية السياسية و االجتماعية(يعتربون نشطاء وقادة  -  .أكثر التزاما وحتمسا يف عدد كبري من النشاطات البيئية -        :المخلصون الخضر المستهلكون -  3:اجتاه قضايا البيئة إىل مخس فئات  وفق ملعيار منط احلياة كاآليت ملسلوكيا ايف الواليات املتحدة األمريكية وفق   .Robert D. Straughan & James A. Roberts, Environmental Segmentation Alternatives: a Look at Green Consumer Behavior in the New Millennium, Journal of Consumer Marketing, Issue 6, 1999, p570. 3 Fuller Donald, Sustainable Marketing Managerial: Ecological Issues, London, Sage Publication, 1999, p: 335-337 2 .5،ص2012املوصل،العراق،



املــــــــواد املتبقيــــــــة بعــــــــد يتبنــــــــون يف بعــــــــض األحيــــــــان ســــــــلوكيات بيئيــــــــة مــــــــن خــــــــالل املســــــــامهة يف إعــــــــادة تــــــــدوير  -  .أعلى من املنتجات العادية البديلةهلم مستوى اقتصادي مرتفع متتلك متوسط دخل جيد ال يقومون بشراء املنتجات اخلضراء إال إذا كان سعرها  -   .ناء إسرتاتيجية معينة للحاق باموعتني السابقتنيو يستطيعون املساعدة بب ااموعة األكثر عدد -    :البراعم المستهلكون -  ~ 113 ~ السوق  الطبيعي التسويق معهد يصف :للصحة واالستدامة الحياة لنمط وفقا المستهلكين تصنيف 2- .تكمن اهتمامام األساسية يف إشباع حاجام اليومية مثل تسديد ديوم -   .أي عدم شرائهااخلضراء نتجات مستواهم االقتصادي جد منخفض مما وصل م األمر إىل مقاطعة امل -   .ليس هلم أدىن اهتمام و إميان بقضايا البيئة -   : الالمبالون المستهلكون - .الكبرية املتخصصة يف ذلك اال نظماتيعتربون مسؤولية محاية البيئة هي مسؤولية الدولة و اهليئات و امل -   .على املنتجات اخلضراءهلم مستوى اقتصادي منخفض أي فئة ذات دخل منخفض ال يساعدهم على دفع أسعار أعلى للحصول  -   .بيئيةأقل اهتماما و إميانا باملشاكل البيئية و ال يتبنون تقريبا أي تصرفات  -    :المتذمرون المستهلكون -  .االستخدام و لكنهم ال يلتزمون بأي نشاطات اجتماعية الذي سوف يؤدي إىل زيادة إحساس اخلضراء،األمر  واخلدمات للسلع النمو وسريعة متكاملة سوقاألمريكية بأا  ئية،حيث قدر هذا املعهد مبيعات تلك الشرا هقراراتوبالتايل ستؤثر على  واالجتماعية البيئية املستهلك مبسؤوليته بليون دوالر أمريكي،كما قسم هذا املعهد املستهلكني إىل  209اخلضراء يف السوق األمريكية ب  واخلدمات للسلع ،عادة ما اآلخرين على كبري بشكل يؤثرونحيث ) اليت حتافظ على صحة أفراد اتمع( اجتماعيا واملسؤولة اخلضراء للمنتجات األوائل واملشرتون املتبنون هم :كون ذوي نمط الحياة للصحة واالستدامةمستهل -   1:مخسة أصناف لشراء منتجات  اليت تراعي االعتبارات  األول املقام يف ستهلكون املتحمسونامل هم ذلك:مستهلكون طبيعيون -   .والكوكب اإلنسانية لصحةا حلماية كال من املخصصة البيئية نشطةاألنتيجة  قيامهم ب كافآتيتحصلون على م اليت حتقق منط احلياة للصحة واالستدامة  لكن بشرط  ستهالكيةا تجاتالصحية،كما أم أيضا مييلون لشراء من  .Sunmeet Banerjee, Environmental Marketing (Green Marketing Rudiments), 7 th International Business Research Conference, Indian Education Society's Management College and Research Centre, 22nd February 2014, p72 1                                                             .أن تكون هذه املنتجات سلع دائمة ومعمرة 



خضــــــر األ الشــــــراء ســــــلوكيات يف متامــــــا منخرطــــــونهــــــم مســــــتهلكون ): تــــــائهون(مســــــتهلكون غيــــــر مســــــتقرون -  ~ 114 ~ لكـــــن بشـــــرط أن تكـــــون هـــــذه املنتجـــــات  حســـــنة واجيابيـــــة واجتاهـــــام حنـــــو شـــــراء املنتجـــــات اخلضـــــراء نوايـــــاهمألن  عندما يتبنون  فرقال إحداث بإمكام أن يعتقدونهم املستهلكون الذين ):متعاقدون(مستهلكون تقليديون -   .السعر سهلة املنال ومنخفضة يف شرائهم على  ونيركز  لمكانيات لشراء املنتجات اخلضراء، باإل أو الوقت ميلكون ال ألم رئيسي بشكل اتمع وقضايا بالبيئة مهتمني غري أو مدركني ريغ إما هم مستهلكون):غير معنيون(مستهلكون غير مهتمون -   .املنتجات اخلضراء شراءبـ همقياماملالية عند    مواردهم يف الشديد احلذر توخي على األول املقام يف يركزونشراء املنتجات اليت حتقق منط احلياة للصحة واالستدامة،لكنهم  التخفيف منه أو القضاء عليه عن طريق ترشيد  ن، فيمكااعتقادهم أن معظم الضرر البيئي ناتج عن التكنولوجي -   .اعتقادهم انه جيب االهتمام فقط بالتأثري البيئي على صحة اإلنسان -   :يتميزون بوعي بيئي متوسط نظرا ل :رماديون مستهلكون -  .استخدامهم غري اقتصادي للكهرباء و املاء وغريها من املوارد -   ).شراء،استخدام،ختلص(للموارداستخدامهم اخلاطئ  -   .قيامهم بشراء املنتجات الضارة بالبيئة -   .اعتقادهم أن سلوكهم ال يؤثر على التوازن البيئي وان النظام احلايل ميكن االعتماد عليه حلماية البيئة -   :يتميزون بوعي بيئي منخفض نظرا ل: سود مستهلكون -  1:هي أصناف أربعة إىل املعيار هذا وفق اخلضر املستهلكني تصنيف مت:وفقا لمستوى الوعي البيئي المستهلكين تصنيف -3   .املنتجات العادية دون غريها السود،لكن يرون انه البد من تفعيل نظام محاية البيئة وحتسينه  املستهلكونميوهلم لشراء املنتجات اليت يشرتوا  -   .استخدامها أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم ، تقييم سلوك المستهلك النهائي بين قيمة المنتج واعتبارات حماية البيئة في الجزائرعبد النعيم دفرور،  1                                                             .حلياة هو تدبري وقائياعتقادهم أن األثر البيئي على صحة اإلنسان كبري ومنط ا -   .ال يتأكدون من املعلومة نشرائهم للمنتجات اليت تسوق أا صديقة للبيئة، لك -   .شرائهم للمنتجات اخلضراء ألسباب صحية -   :يتميزون بوعي بيئي مرتفع نظرا ل ):مستهلكون خضر يهتمون بصحتهم فقط(مستهلكون خضر رماديون -  .استخدامهم اقتصادي للموارد الطبيعية بسبب نقص املوارد املالية -   .من طرف السلطات العمومية   .153 -152:،ص2015 - 2014،-3 -التجارية،جامعة اجلزائر



الصديق اعتقادهم ان البيئة من العوامل الرئيسية اليت هلا أثر على صحة اإلنسان،وأفضل منط للحياة هو منط  -   :يتميزون بوعي بيئي مرتفع جدا نظرا ل ):يرغبون العيش بنمط صديق للبيئة(مستهلكون خضر -  .الكهرباء واملاء والغاز:استخدامهم عقالين للموارد مثل -   ~ 115 ~ ال يضر  اأيضا أا قابلة إلعادة التدوير، حىت تغليفه زشرائهم للمنتجات اخلضراء ذات جودة عالية، وتتمي -   .إميام بأن سلوك الفرد له تأثري حاسم على التوازن البيئي -   .للبيئة املستهلك األخضر نظرا  مراعاة نفسية  ميكن أنه على Ottmanتؤكد  :وفقا للحاجة المستهلكين تصنيف -4  .استخدامهم اقتصادي للموارد الطبيعية من اجل محاية البيئة -   .البيئة املنتجات  مميزات وحتديد البيئية التجارية العالمات خلق،كما أن األخضر املستهلك صنع يف كبري بشكل همايس للبيئة الصديقة غري وبني املنتجات بينها والفرق ومزاياها تواجدها اخلضراء وأماكن املنتجات حول املعلومات وبالتايل توفر للبيئة، الصديقة املنتجات مبزايا إدراكه زاد كلما األخضر املستهلك إعالم كلما ازداد،فللبيئة الصديقة املنتجات قرار شراء الختاذ الكافية توفر املعلومات من بد فال الشراء، قرار اختاذ عملية يف مهما عامال املعلومات متثل،أي أخرى مرة تدويرها إعادة ميكن اليت العبوات على والتعرف املنتجات، من غريها عن اخلضراء املنتجات متييز عن تساعدهم اليت املعلومات إىل شديدة حباجة املستهلكني أن مبعىن :المعلومات إلى الحاجة -  .تهمثق لكسب والتقدمي التصنيع مراحل خمتلف يف املنتجات هذه طبيعة ديحتد جيب عليها حسب رأيهم اخلضراء انتجاغامضة متعلقة مب املنظمات مصطلحات تستخدم ،وملااملنتجات من اموعة لتلك البيئية للجوانب خاصا ويولون اهتماما اموعة نفس إىل تنتمي اليت املنتجات اخلضر املستهلكون يدرس،حيث للبيئة ملوثة منتجات تنتج اليت املنظمات مقاطعة يف رغبتهم إىل إضافة منها، التخلص وبعد االستخدام وأثناء التصنيع، مراحل وأثناء اإلنتاج، يف املستخدمة اخلام املواد من بدءا املختلفة مراحلها أثناء البيئة على املنتجات أثر معرفة يف يرغبون اخلضر املستهلكني أن مبعىن ):السيطرة( الرقابة إلى الحاجة -  1:هي أصنافأربعة إىل  املعيار هذا وفق اخلضر املستهلكني تصنيف متحيت  الختالف حاجاته عند اختاذه قرار الشراء، 1                                                             .التجارية العالمة حول املستهلكني لدى إجيابية مواقف بناء إىلشأنه يؤدي  اخلضراء من  Jacquelyn A. Ottman, Green Marketing: Opportunity for Innovation, Chapter 2: Consumers with a Conscience, Research paper published on the website: www.greeneconomics.net/Ottman-Chap2Consumers.htm        Date viewed:28-08-2016      



املستهلكون  أراد إذا اخلضراء،لذلك املنتجات على للحصول مرتفعة أسعار دفع يف راغبة غري املستهلكني من كبرية نسبة هناك مث ومن الشراء، قرارات على بشدة التأثري يف املنتج فعالية تستمر وبالتايل اجلودة، السعر، األداء، مثل تقليدية عوامل على بناءا يكون قد للمنتجات املستهلكني اختيار إن :الحياة نمط على للحفاظ الحاجة - .أخضر أنه مستهلك ليشعر للشراء املستهلك يدفع ذلك فإن السوق يف السائدة األسعار من قريب للمنتج اخلضراء النسخة سعر كون مع للبيئة صديق بآخر مكوناته أحد أو السوق يف املنتج املوجود استبدال يتم وعندما البيئي، الضرر لتخفيف اخلضراء املنتجات لشراء،كما جندهم يسعون قرار الشراء اختاذ عند املستهلكني على كبري تأثري لديهم فهم ، خضراء بشراء منتجات العامل تغيري على قادرين بأم يشعرون ،أيالبيئية املشكالت عن بالذنب يشعرون ألم البيئة على احلفاظ يف املسامهة يستطيعونبأم  اإلحساس يف اخلضر املستهلكون يرغب ):للتغيير( البصمة وترك للمساهمة الحاجة -  ~ 116 ~ جات نتجـات املوافقة لثقافة اتمع وأيضا منتواملاملنتجات املطابقة للقـوانني الدوليـة، أي احملرتمة لشروط العمل نظماتال يقل أمهيـة عنه من خالل اختيار منتجات امل  لصحيا خاصة البعدفإن اجلانب االجتماعي  ،للفرد باإلضافة إىل مراعاة اجلانب البيئي يف السلوك االستهالكي  :الرغبة/القدرةوفقا  المستهلكين تصنيف -5  .اخلضراء املنتجات على للحصول الدفع يف رغبتهم تزداد مث ومن للمنتجات، شرائهم عند األخرى املباشرة واملزايا الصحية واملزايا البيئية املسؤولية بني الربط عليهم محيا أمناط على احملافظة 1                                                             .اخلضراء املنتجاتتثريهم شكوك أثناء شراء  -   .اخلضراء يساهم يف محاية بيئتهم مبا فيه الكفاية للمنتجاتشرائهم  أنيعتقدون  -   .ضعيفة اخلضراء املنتجاتيتميزون بقدرة  شرائية  متوسطة و رغبة شراء  -    :للمخلفات  مستهلكون مراقبون  -    .اخلضراء ملنتجاتوشراء ا البيئة على احلفاظ يف للمسامهة اآلخرين بإقناع جمتمعهم يف البيئي نشر الوعي على يعملون اجتماعيا ناشطون -   .عليها احلصول مقابل أعلى مبالغ اخلضراء ومستعدون  لدفع بشراء املنتجات يقومون -  .البيئة على احلفاظ يف كبري يسامهون بشكل لكي لديهم  البيئي الوعي توفر الضروري من أم يعتقدون -   .عالية اخلضراء املنتجاتيتميزون بقدرة  شرائية مرتفعة ورغبة شراء  -   :الخضر ايجابيون -  1:هي أصناف سبعةإىل  املعيار هذا وفق اخلضر املستهلكني تصنيف مت لتحقيق االستدامة،حيث اليت هلا أهداف جمتمعية كتحقيق العدالة االجتماعية نظماتامل Reutlinger Janina, Sustainable Marketing: The Importance of Being a Sustainable Business, Thesis Submitted in fulfillment of the requirement for the degree of Bachelor’s of International Business, Lahti University of Applied Sciences, Finland, 2012,p24.  



  .ال يهتمون  باملعايري االجتماعية خاصة مبا يتعلق حبماية صحتهم -   .مصلحة يف االستدامة أيال يبدون آرائهم و ليس هلم  -   .ضعيفة اخلضراء املنتجاتيتميزون بقدرة  شرائية  ضعيفة و رغبة شراء  -   :أحرار بكل صراحة -  .اخلضراء املنتجاتليس لديهم الرغبة أصال يف املزيد من التعرف على  -   .هلم فقدان اهلوية الذاتية اخلضراء يسبب شرائهم للمنتجاتيعتربون  -   .اخلضراء للمنتجاتيتميزون بصعوبة يف تكييف منط حيام عند اختاذ قرار شراء  -   .اخلضراء عبارة عن زيادة تكاليف و بالتايل إزعاج شرائهم للمنتجاتيعتربون  -   .يتميزون باخنفاض املعرفة حول االستدامة -   . اخلضراء املنتجاتتثريهم شكوك أثناء شراء  -   .اخلضراء ضعيفة للمنتجاتهم أولوية شرائ -   .ضعيفة اخلضراء املنتجاتيتميزون بقدرة  شرائية  ضعيفة و رغبة شراء  -   :مبتدؤون بتوقف -  .ال يهتمون  باملعايري االجتماعية خاصة مبا يتعلق حبماية صحتهم -   .اخلضراء املنتجاتليس لديهم الرغبة أصال يف التعرف على  -   .اخلضراء ضعيفة للمنتجاتأولوية شرائهم  -   .هلم فقدان اهلوية الذاتية اخلضراء يسبب شرائهم للمنتجاتيعتربون  -   .اخلضراء للمنتجاتيتميزون بصعوبة يف تغيري العادات وتكييف منط حيام عند اختاذ قرار شراء  -   .ضعيفة اخلضراء املنتجاتيتميزون بقدرة  شرائية  متوسطة و رغبة شراء  -   :المشاركون بحذر -  .اخلضراء للمنتجاتيتميزون بصعوبة يف تغيري العادات وتكييف منط حيام عند اختاذ قرار شراء  -   .يتميزون باخنفاض املعرفة حول االستدامة -   .متوسطة اخلضراء املنتجاتيتميزون بقدرة  شرائية  ضعيفة ورغبة شراء  -   :مستهلكون محايدون -  .اخلضراء املنتجاتتثريهم شكوك أثناء شراء  -   .اخلضراء للمنتجاتيتميزون بصعوبة يف تكييف منط حيام عند اختاذ قرار شراء  -   .أكثر من اآلخرين يف الواقع اخلضراء يساهم يف محاية بيئتهم للمنتجاتشرائهم  أنيعتقدون  -   .متوسطة اخلضراء املنتجاتيتميزون بقدرة  شرائية  متوسطة ورغبة شراء  -   :ونهتمالمستهلكون الم -   ~ 117 ~



يشمل هذا املعيار األخذ بعني االعتبار كافة اآلثار النامجة عن السلوك :دوافعهموفقا  المستهلكين تصنيف -6  .اخلضراء ضعيفة للمنتجاتأولوية شرائهم  -   ~ 118 ~ ويف الوقت ذاتـه أن تتفق هذه املنتجات مع القوانني والشروط للمحافظة على صحة  ،الطبيعية، احليوانات           وذلك من خالل اختيار املنتجات األقل تلوثا للبيئة، واحملافظة على الثرواتاالستهالكي على البيئة والصحة،  ،حيث املوارد الطبيعية محاية مع اليت تتعامل للمنظمات ينتمون:البيئة بالكوكب وحماية معنيون مستهلكون -  1:هي أصناف إىل ثالثة املعيار هذا وفق اخلضر املستهلكني تصنيف ،حيث متاملستهلك ،حيث سلوكهم احلياة ومنط الصحية بالتغذية تم للمنظمات اليت ينتمون:بالصحة مستهلكون مهتمون - .البيئة ومحاية األرض كوكب عن جمالت قراءة تفضيل -  .املعاد تدويره الورق بشراء القيام -  .النفايات بتدوير  القيام -  .املاء والكهرباء استعمال االقتصاد يف -  :سلوكهم االستهالكي يتضمن مايلي الوعي البيئي، مستوى اإلدراك بأمهية املنتجات اخلضراء،الرغبة  ىالدخل، مستو  ىاملستوى التعليمي، مستو :(التالية عايريعلى أساس املاقرتح ثالثة أصناف من املستهلكني،قمت بافرتاضها على ضوء ما سبق، أنا بدوري       .عن احليوانات جمالت قراءة تفضيل - .الطبيعية معاطف الفرو ارتداء رفض - .اللحوم واألمساك استهالك مبقاطعة القيام - :،حيث سلوكهم االستهالكي يتضمن مايلياحليوان حبقوق اليت تعىن للمنظمات ينتمون:الحيوانات محبي - .احلياة وأسلوبالصحية  عن التغذية جمالت قراءة تفضيل  - .واقي الشمس باستخدام القيام  - .واملاء املعدين األغذية العضوية بشراء القيام -   :االستهالكي يتضمن مايلي د من أهم املعايري  ،ألن حسب اعتقادي هذه املعايري  تع) شراء املنتجات اخلضراء عيف شراء املنتجات اخلضراء،دواف أطروحة مقدمة لنيل  ، الجزائرية المؤسسات من عينة دراسة :االقتصادية الجزائرية المؤسسات تنافسية تحسين في األخضر التسويق دورمجال بلرباهيم،  1                                                             .يتميزون بدخل مرتفع جدا مستهلكون -   .مستهلكون لديهم مستوى عايل جدا من التعليم -   ):ايجابيون(حقيقيون  خضر مستهلكون -1  :املستهلكني ،وذلك حسب التقسيم التايل أصناف وتبني تفسر اليت   .94،ص2016، - الشلف - بوعلي بن حسيبة ، جامعةتسيريال علوم يفشهادة دكتوراه علوم 



اثر بالغ  ذه األنشطةهل و األجنبية، يف العديد من البلدان تزداد باستمرار خاصةاألنشطة التسويقية اخلضراء إن       السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي تعريف: أوال  مفهوم السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي:المطلب الثاني  ).يف حالة إذا ما قاموا بشرائها( شرائهم للمنتجات اخلضراء ال تعود ألسباب صحية وبيئية عدواف -   .املنتجات اخلضراءلديهم الرغبة يف شراء مستهلكون ليس  -   .اإلدراك بأمهية املنتجات اخلضراءمن  جدا ضعيف أو ضعيفلديهم مستوى مستهلكون  -   .الوعي البيئي من مستوى ضعيف أو ضعيف جدالديهم مستهلكون  -   .ضعيف أو ضعيف جدايتميزون بدخل  مستهلكون -   .مستهلكون لديهم مستوى ضعيف أو ضعيف جدا من التعليم -   ):عاديون(سود  مستهلكون -3  .شرائهم للمنتجات اخلضراء تعود ألسباب صحية  عدواف -   .املنتجات اخلضراءلديهم الرغبة يف شراء مستهلكون  -   .اإلدراك بأمهية املنتجات اخلضراءمن عايل أو متوسط لديهم مستوى مستهلكون  -   .الوعي البيئي منمستوى عايل أو متوسط لديهم مستهلكون  -   .يتميزون بدخل مرتفع أو متوسط مستهلكون -   .مستهلكون لديهم مستوى عايل أو متوسط من التعليم -   ):وسطيون(أقل اخضرارا  مستهلكون -2  .شرائهم للمنتجات اخلضراء تعود ألسباب صحية وبيئية عدواف -   .املنتجات اخلضراءلديهم رغبة شديدة يف شراء مستهلكون  -   .اإلدراك بأمهية املنتجات اخلضراءلديهم مستوى عايل جدا من مستهلكون  -   .الوعي البيئي لديهم مستوى عايل جدا منمستهلكون  -   ~ 119 ~ أين تقوم  األخضر التسويق تبين املنظمة خالل من ، اخلصوص وجه على البيئة حيرتم الذياألخضر  االستهالك تعزيز ميكن ،أي1شراء املنتجات اخلضراء سلوكيام حنو وحتويل نياملستهلكمعرفة تصرفات زيادة  قصد ومهم اخلضراء أي تساعدهم و تشجعهم على حتويل منط استهالكهم   املنتجات شراءهم على وحتفيز  املستهلكني إعالمب  .Narges Delafrooz and others, Effect of green marketing on consumer purchase behavior, Qatar Foundation Journals. No.1, 2014, p5. 2 Olivier Furrer, Cours : " Marketing durable ", Université de Fribourg, 2014, p6 1                                                            من احلد مع وفعالة كافية بطريقة ورغباته، احتياجاته تليب اليت املنتجات الستهالك فرصة مستهلكلل إعطاء خالل من البيئة على احلفاظ يف هماتس مبادرة انتهاج األخضر، للتسويق املتبنية املنظمات على البد كان لذا      2.والبيئة واملسوق لكل من املستهلك قيمة لقخ أن،مما يف األخري تؤدي إىل ستدامالنمط امل حنو



الشراء  منط تبينالنهائي أو ما يعرف ب كالسلوك الشرائي األخضر للمستهل  خالل من القادمة واألجيال احلاليني املستهلكني لكافة احلياة جودة حتسني واالقتصادية،دف االجتماعية اوانعكاسا الضارة البيئية والتأثريات التلوث  ~ 120 ~ يمتلك املستهلكون القدرة على ف ،من األضرار البيئية % 40مستهلك مسؤولة عن للشرتيات املنزلية اىل ان امل 1995  سنة Grunert،حيث أشار بدون ختطيط قد يؤدي إىل إحلاق ضرر شديد بالبيئة للسلع ء املستهلكشراف     .األخضر االستهالكأو  ه صديقة للبيئة وجتنبالمنتجات لل املستهلك شراء :"إىل السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائييشري ف      .يا وحمل الدراسة من طرف الباحثنيحيو  راأم كللمستهل اياملسؤول بيئيعترب الشراء ،هلذا  لمنتجات اخلضراءل ئهمالضرر البيئي عن طريق شرا ختفيضالوقاية أو  ،هلذا يطلق املسؤولة اجتماعيا همن سلوكيات اعنو  :"السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي يعتربكما       ".املنتجات اليت تضر بالبيئة شراء ،فهذا السلوك ميثل له جزءا من أخالقيات السلوك املستهلك األخضر أواملستهلك املسؤول اجتماعيا ب عليه قدرته الشرائية إلحداث التغيري  حسب  املنتجات اخلضراء ه الستخداملتوحماو  االستهالكي عند اختاذه قرار الشراء تعبئة  ذات لسلعل ئهلسلع واخلدمات وجتنب شراشراء املستهلك ل يتضمنذلك السلوك الذي :"كما عرف بأنه      2".السلوك ذلك حنو تدفعهم واليت األفراد  هـؤالء حيملهـا الـيت واآلراء  مقـدمتها األفكـار يف املتغـريات مـن جمموعـة مـن نابعـة التصـرفات غريه،هـذه عـن البيئيـة اخلصـائص ذي املنـتج تفضـيل حنـو الفـرد تـدفع الـيت التصـرفات مـن جمموعـة:" أنـه أيضـا عـرفو       1".على اتمع والبيئة االعتبار النتائج العامة الستهالكه اخلاص بعنييأخذ ،  أي  االجتماعي القلق  نتيجة عبارة عن :" بأنه  األخضر ئيالشرا سلوكال 1998سنة    William Kilbourneيف حني عرف        ".الطاقة قصد ختفيض استهالك  على البيئة) أو أقل سلبية( أا إجيابية حسب اعتقاده ذيغري مناسبة ال قدرة األجيال القادمة ب دون اإلخاللالبيئة  على السلبية مع تقليل التأثريات أفضل،نوعية حياة له األساسية وتوفري  هحتياجاتاليب واخلدمات اليت تاستخدام املنتجات شراء و  :"2002اإلمنائي للتنمية سنة  جالربناميف حني عرفه      3".اخل ...الصديقة للبيئة االلكرتونية املنتجات  العضوية الغذائية املنتجات مثل،األمر الذي يؤدي  به إىل شراء املنتجات اخلضراء ملستهلكا البيئي الذي يشعر به   .Vishal Laheri, Green Marketing: Development of Construct and Its Evolution, Journal of Management Research and Innovation, No.2, 2014,p151. 4 Anne Marchand et autres, La consommation responsable : Perspectives nouvelles dans les domaines de     la conception de produits, Nouvelles pratiques sociales, Numéro 1, 2005,p 43 3 . 103ص ذكره، سبق مرجع النوري، نزار أمحدو  البكري ثامر Yatish Joshi & Zillur Rahmanb, Factors Affecting Green Purchase Behaviour and Future Research Directions, International  Strategic Management Review ,No.3, 2015, p:129-130. 2 1                                                             4".تلبية احتياجام على



و ذلك يف حدود دخله أو  األخذ بعني االعتبار البيئة واتمعبعوامل خمتلفة  والذي يؤدي إىل إشباع حاجاته مع نالحظ أن هذه التعاريف ركزت على أن السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي  عبارة  السلوك املتأثر       ~ 121 ~ ي األخضر للمستهلك النهائي هو جمموعة العوامل أو املتغريات اليت عليه يستنتج الباحث أن السلوك الشرائو       .قدرته الشرائية اتمع  علىجيايب ذات األثر اال املنتجات واستهالك شراء اختياربتخصيص دخله يف   حىت يقوم هسلوكتؤثر  على  جلوء املستهلك النهائي  إىل أدت اليت من األسباب جمموعة   (Vandermerwe & Oliff)حددا  كال من  لقد      أسباب لجوء المستهلك النهائي إلى السلوك الشرائي األخضر :ثانيا  .والبيئة املنظمات  من العديد وقيام الكبرية، األسواق إىل الصغرية األسواق من اخلضراء للمنتجات السريع االنتشار -  1:النقاط التالية يف ميكن حصرهاو ، زيادة تبنيه لنمط االستهالك األخضر إىل السلوك الشرائي األخضر أي حيث يف (ارتفاع نسبة املنتجات اخلضراء اجلديدة خاصة يف األسواق األجنبية، حيث هي يف حالة تطور مستمر -   .الدميوغرافية  خصائصهم مبختلف املستهلكني لدى البيئي االهتمام زيادة -   .التدوير إلعادة القابلة أو التدوير معادة املنتجات على املستهلكني إقبال زيادة -  .االستهالكية اخلضراء سوق منو أدى إىل مما وعي بيئي، لديهم والذين خضراء وخدمات    منتجات تقدم اليت املنظمات مع التعامل يفضلون الذين املستهلكني ظهور -   .اغامبل وغريه أند مارت وماكدونالدز وبروكتز - وال :املنتجات مثل هذه بطرح الكبرية احلاجات احلقيقية، وذلك للحد من  تليبأي جتنب شراء املنتجات اليت ال : البيئية املنفعةمبدأ الفائدة أو  -    2:فيما يلي تلخيصهاعدة مبادئ ميكن  الشرائي األخضر للمستهلك النهائي علىالسلوك  يرتكز      مبادئ السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي: أوال  مبادئ وعوائق السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي:المطلب الثالث    ).من إمجايل املنتجات اجلديدة %13.4ب  إىل نسبة تقدر  1991من إمجايل املنتجات اجلديدة لرتتفع سنة  % 0.5كانت تقدر نسبتها ب  1985بداية سنة  ممكن على البيئة، الصحة  أو اثر سليب اخلدمات اليت هلا أقل ضرر/املنتجات نتقاءا: أو محاية البيئة مبدأ وقاية -   . البيئة أي ترشيد االستهالك الذي يعود بالفائدة على االستهالك املفرط واستنزاف املوارد الطبيعية  James A. Roberts, Green Consumers in the 1990s: Profile and Implications for Advertising, Journal of Business Research, No.3, 1996, p217. 2 Cacheiro, Caroline et autres , Pour une Consommation Responsable : Faire ses achats en accord avec      les principes du développement durable, 2010, p5, Livre publié sur le site: http://www.choeur.info/gpclimat/Pour_une_consommation_responsable_GE.pdf   Date de visualisation:2-1-2014 1                                                             .بصفة عامة يف املستقبل واتمع



ـــــدأ اجلـــــودة -  .اإلنتاجية اتالعملي أثناء  الصديقة للبيئةلطاقة لللموارد الطبيعية و  وبرشادة مراعاة استعمال وسائل أكثر اقتصادية: البيئية مبدأ الكفاءة -   ~ 122 ~ ـــــيتو   ذات  جـــــودة وتصـــــميم متميـــــز نتجـــــاتمل املســـــتهلك تفضـــــيل: البيئيـــــة مب طـــــول فـــــرتة ب تتميـــــز ال ــــــك أقــــــل قــــــدر ممكــــــن مــــــن ال ــــــتج عــــــن ذل ــــــاتاســــــتهالكها، ين ســــــتعمل أقــــــل قــــــدر ممكــــــن مــــــن املــــــوارد ت ألــــــا نفاي واملستهلك  الوسيطبني املنتج،  قالتنسياليت حتقق  التسويقيةتعزيز الطرق : و التنسيق البيئي مبدأ التكامل -   .اهلدر واإلصالح فتتجنب تكاليو  زيادة  جلوء املستهلك النهائي إىل السلوك الشرائي األخضر أي اليت أدت إىل لقد اشرنا سابقا إىل األسباب      عوائق السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي: ثانيا   . أو وصول املنتجات اخلضراء إىل املستهلك بطريقة سليمة وصديقة للبيئة لضمان توزيـع العادية  باملنتجات مقارنة قليلة بكميات يكون إنتاجها القليل للمنتجات اخلضراء يف بعض البلدان أيالعرض  -   :متمثلة يف عوامل لعدة ذلك يرجع وقد      1).املختلفة العضوية املنتجات نطاق من ٪ 10-4( فقط قدر ب  الفعلي الشراء سلوكلكن ال ،) السكان إمجايل من ٪67و 46 بني(قدرت ب العضوية ألغذيةالربيطانيون جتاه ا  املستهلكون حيملها اليت اإلجيابية املواقفتوصلت إىل أن  2007وآخرون سنة  Hughnerاملثال دراسة  سبيل علىف ،)والسلوك املواقف بني فجوة هناكأي  (ذلك  عن ميتنعون ال لكن البيئة ثيتلو  يف تسببي عادية منتجات شراء بأن يؤمنون مستهلكون هناك آخر مبعىن أو لديهم، الشرائي السلوك يف تظهر ال ولكن البيئة جتاه اجيابية مواقف لديهم تكون املستهلكني بعض هناك األخضر ،حيث االستهالك مفهوم تطبيق دون حتاول اليت التصرفات من مجلة املستهلك فيأخذ  إال أن هناك عقبات أو عوائق  تواجه هذا السلوك، تبنيه لنمط االستهالك األخضر ، اليت حتقق هلم   عالية بيئية جودة ذات للمنتجات املستهلكني تفضيل عدمأي إشارة هنا على   البيئية هاصائصخ باحس على أساس أسعارها املنخفضة على األحيان أغلب متت يف الكهربائية والبطاريات الغسيل مادة اختيار أنب 1988 سنة  Niva et alدراسة  بينت كما والرفاهية، البيئية اجلودة السعر املنخفص على حساب -   .ألن أسعارها مرتفعة نتيجة لتكاليف اإلضافية املتمثلة يف تكاليف محاية البيئة 1                                                             2 .أو الذهين جتاه محاية البيئة نظرا حملدودية الدخل لبعض العائالت ة أي  تغلب القرارات الشرائية ذات طابع العاطفي على القرارات الشرائية ذات طابع العقلي القوي قفااملو  حالة من أمهية أكثر ة جتاه محاية البيئةالضعيف قفااملو  حالة يف سيكون العاطفي التأثري ،اطفة و املشاعر السلبيةالع تأثري -   .الرفاهية  William Young and others, Sustainable Consumption: Green Consumer Behavior when Purchasing Products, Journal of Sustainable development, No.1, 2010,p22. 2 ،دراسة عينة من المؤسسات البترولية العاملة في الدول  :نموذج مقترح لمحددات تطبيق التسويق األخضر في المؤسسات البترولية حليمة السعدية قريشي  ).بتصرف( 193،ص 2016-2015،- ورقلـة  -، أطروحـــة مقدمـــة لنيـل شهـادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري،جامعة قاصدي مرباح  العربية



،حيث املنتجـــــات اخلضــــــراء اســـــتهالك عـــــن املرتتبــــــة االجيابيـــــة اآلثـــــار و باملنـــــافع املســــــتهلك وتصـــــديق ثقـــــة عـــــدم -  ~ 123 ~ ـــــــدعي نظمـــــــاتمصـــــــداقية املبـــــــني الفعلـــــــني، فهـــــــل ســـــــلوكه مـــــــع البيئـــــــة أم ضـــــــدها؟ فقـــــــد حـــــــذرت إحـــــــدى الدراســـــــات مـــــــن خطـــــــورة ضـــــــعف مواقـــــف ليســـــت واضـــــحة تبقـــــي املســـــتهلك حـــــائرا بـــــني مـــــا ينويـــــه ومـــــا يفعلـــــه وحـــــىت إذا كـــــان هنـــــاك تطـــــابق  هنـــــاك ـــــــة الـــــــيت ت ـــــــؤدي إىل فقـــــــدان ثقـــــــة  أـــــــا حتـــــــافظ علـــــــى البيئ ـــــــــــل هـــــــــــذه ، حيـــــــث أـــــــا ميكـــــــن أن ت ـــــــــــدعوى اإلعـــــــــــالن األخضـــــــــــر، وعـــــــــــدم تصـــــــــــديق مـــــــــــا كـــــــــــل ميكـــــــــــن أن يقـــــــــــال يف مث ـــــــد التمييـــــــز قـــــــادر غـــــــري األمـــــــر الـــــــذي جعلـــــــه للمســـــــتهلك البيئـــــــي التـــــــام الـــــــوعي درجـــــــة بلـــــــوغ عـــــــدم -  .ل األخضريبالغس اعليهطلق ي اليتاإلعالنات،    املســـــــــــتهلكني ب ــــــة املنتجــــــات بـــــــني فوائ ــــــد و العادي ــــــاخلضــــــراء املنتجــــــات فوائ ــــــا، أشــــــارت  ث، حي ــــــت يف بريطاني إىل  هــــــاتائجنيف دراســــــة أجري ملنتجات  اليت تقف بني نية املستهلك األمريكي حنو شراءاملتعلقة بالعوائق  تأشارت أحد الدراسا ثحي      .له) الفعلية (من خالل ترتيب أولويات املستهلك واإلنفاق من اجل إشباع احلاجة احلقيقية  أيضا ترشيد االتفاقو  اقة، املوارد وخاصة املوارد غيـر املتجددةاختيار املنتجات األقل استهالكا للط أياالستهالك األمثل للطاقـة   تنازل أو ختلي املستهلك على إشباع حاجاته ورغباته، وإمنا هـي تعنـي حتسني أسلوب االستهالك وذلك من خاللاالستهالك ال تعين  ترشيدفكرة ،فالطبيعية املوارد على للمحافظة العقالين و الرشيد االستهالك فكرة فهم عدم -       1.اخلضراء املنتجـــــــات ئهمحايـــــــة البيئـــــــة مــــــــن خـــــــالل شـــــــرا أو فائـــــــدة الواقـــــــع، ومـــــــن أبرزهـــــــا عـــــــدم قناعـــــــة املســـــــتهلك جبـــــــدوى    حتــــــــــول دون ترمجــــــــــة نيــــــــــة املســــــــــتهلك لشــــــــــراء الســـــــــــلع اخلضــــــــــراء إىل ســــــــــلوك اســــــــــتهالكي حقيقــــــــــي علــــــــــى أرضاخلضـــــــراء واجلهـــــــود البيئيــــــة يف بريطانيـــــــا، إال أن هنـــــــاك عوائـــــــق  نتجــــــاتتزايــــــد اإلنفــــــــاق علـــــــى املمـــــــن رغم الأنــــــه بـــــــ ،وأوصت الدراسة على  عند التسوق لفكرة االستهالك الرشيد املستهلك  ذلك   الفعليفهم  عدمإىل  اخلضراء اخلضراء ومبصداقية عالية املنتجات ضرورة إزالة هذه العوائق واملتمثلة فـي تزويد املستهلكني باملعلومات الالزمة عن  قصد احلفاظ على  مع التوجه البيئي وإبراز فوائدها، ومن مث جتسيد كل ذلك يف قيم استهالك جديدة تنسجم  .Ottman, J. A., Removing the Barriers, Journal of International Business, Issue 1, 2004, p31 2 .  70،ص2014، 01االقتصادية،العدد للتنمية اجلزائرية الة "استطالعية دراسة"الجزائرية للسوق الصينية المنتجات غزو ظل في الجزائري المستهلك لدى المسؤول االستهالك سلوك تنميةشنه، مقري وآسية زكية 1                                                                         2.املوارد الطبيعية



على سلوك االخضر أن العوامل املؤثرة  هناك اتفاق بني الباحثني والكتاب يف جمال التسويق أننشري فقط       للمستهلك النهائيالعوامل المؤثرة على السلوك الشرائي األخضر  :رابعالمبحث ال  ~ 124 ~ ليس هناك للمستهلك النهائي،لكن العوامل املؤثرة على السلوك الشرائي األخضر خضر هي نفس املستهلك األ فكل باحث قد ينطلق من مدخل أو فلسفة  ،العوامل  تلك الباحثني والكتاب على حتديدهؤالء  اتفاق تام بني  ، أما االخضر تمثل يف عناصر املزيج التسويقيت ، األوىلعوامل تسويقية وعوامل غري تسويقية:نوعنيتنقسم إىل  العواملاليت جتعله يستجيب بطريقة معينة، هذه  العوامل يتأثر املستهلك مبجموعة منه هلا،حيث ما يف حتديد حسب رأي عدد  للمستهلك النهائياملؤثرة على السلوك الشرائي األخضر  عناصرال أهماجلدول أدناه يوضح       .العوامل الداخلية واخلارجيةب املتعلقةاألخرى  العوامل تمثل يفت الثانية ،الفعالية املدركة ماإلقامة، ،االغرتاب،السيطرة والتحكمكان  ،اجلنس،السن،الوظيفة،الدخل (Marguerat & Cestre)  .املدركة، االهتمام البيئي عاليةاالهتمام باآلخرين، الف ، االجتاهات،،مكان اإلقامةاجلنس،الدخل،التعليمالعمر،  (Straughan & Roberts)  المؤثرة على السلوك الشرائي األخضر ناصرالع  الباحث الباحثين بعض من حسب رأي للمستهلك النهائيالمؤثرة على السلوك الشرائي األخضر  عناصرال: 10 الجدول رقم  :من الباحثني ، الدوافع، والثقافة الفرعية العامة الثقافة، األسرة، اجلماعات املرجعية، االجتماعيةالشرحية    أمحد نزار مجيل النوري  .للمستهلك،االجتاهات املسؤولية ، االهتمام البيئي، التعليم، الدخل، اجلنسر، العم،االجتاهات،التعلم،اإلدراك اجلنس،السن،الوظيفة،الدخل،التعليم،املوقع اجلغرايف،احلالة االجتماعية ومنط ( الشخصية مسؤولية الزبون االجتماعية،إدراك الذات، مصدر التحكم، قيم الثقافة البيئية، اخلصائصاملدركة للمستهلك،  ةاملرجعية،األسرة، الفعالياالهتمام البيئي، املعرفة البيئية، اجلماعات    حليمة السعدية قريشي  .للمستهلك االجتماعية البيئية، االعتقاد  ت، االجتاهااملعرفة البيئية، اإليثار، الوعي البيئي، القلق و االهتمام البيئي     (Hans Ruediger Kaufmann and others)  ).إجيار/ملكية(السكن املنتج، الفعالية املدركة  املعلومات حولالسائد حول سالمة استخدام املنتج، توفر  شأن املمارسات التسويقية، العمر، العدالة ب/ املرجعة، الشفافية  ت، اجلماعاللمستهلك ، االجتاهات حنو املنتجات )العمر،اجلنس،الدخل،املستوى التعليمي(العوامل الدميوغرافية  Vu Anh Dung and others  .اجلنس، مستوى الدخل، مستوى التعليم، املهنة ـــــــــــــــــــــــة البيـــــــــــــــــــــــت،الوعي العمر، اجلنساالجتاهـــــــــــــــــــــــات،   Sara Reich .البيئي،اإلعالن األخضر،امللصقات البيئية م، االهتماالثقافية م، القياملستوى التعليمي   Vishal Laheri   .)األسرة و اتمع و احلكومة و احلركة البيئية( اخلضراء، املعايري املوضوعية  .البيئي،السعر،إدراك املنتجات اخلضراء،التأثري االجتماعي،الدخل،املســـــــــــــــــــــــتوى التعليمي،ملكي



الثقافـــــــة البيئيـــــــة،الوعي البيئي،الرتبيـــــــة ،اجلماعــــــات املرجعية ،الشـــــــرحية االجتماعيـــــــة األســــــرة،   عبد النعيم دفرور  ~ 125 ~ املوقـــــــــــــــــع  التعليمي،املهنة،احلالـــــــــــــــــة االجتماعيـــــــــــــــــة، البيئية،العمر،اجلنس،الدخل،املســـــــــــــــــتوى ـــــــــــــــــــــــــة االجتاهـــــــــــــــــــــــــات البيئيـــــــــــــــــــــــــة،   آمنة بوخدنة  .اجلغرايف،احلوافز،فعالية املستهلك،االهتمام البيئي، مسؤولية الزبون االجتماعية اجلنس،الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن،الوظيفة،الدخل،التعليم،مكان  الثقافة،القيم،الشخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــية،،األسرة ،اجلماعـــــــــــــــــــــــــات املرجعيـــــــــــــــــــــــــة، الشـــــــــــــــــــــــــرحية االجتماعي ، رسالة مقدمة -دراسة استطالعية  في عينة من أسواق بغداد التجارية -سلوك المستهلك على وفق مدخل التسويق األخضرتحليل أمحد نزار مجيل النوري، -  .Environmental Segmentation Alternatives: a Look at Green , James A. Roberts & Robert D. Straughan -Consumer Behavior in the New Millennium, Journal of Consumer Marketing, Issue 6, 1999, p: 559-562. - Dominique Marguerat and Ghislaine Cestre, Le Consommateur « Vert » : Attitude et Comportement, Working Paper 0211, Institut Universitaire de Management International (IUMI) École des HEC Université de Lausanne, Suisse, 2002, p .37-50 :من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر  .البيئية البيئية، املعرفة ت، االجتاهاالبيئي البيئي، الوعي االهتماماألخضر،  األخضر، الرتويج األخضر، التوزيع األخضر، السعر جاجلنس، املنتاملادية،  التعليمي، احلالة السن، املستوى   رباح زينب  .اإلقامة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،جامعة ،رسالة دراسة حالة المستهلك الجزائري:محددات سلوك المستهلك األخضرحليمة السعدية قريشي، -  .54 -45:،ص2004لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال،جامعة بغداد، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم البيئة في الجزائر تقييم سلوك المستهلك النهائي بين قيمة المنتج واعتبارات حمايةعبد النعيم دفرور، - .Hans Ruediger Kaufmann and others, Factors Affecting Consumers Green Purchasing Behavior : An Integrated Conceptual Framework, The Amfiteatru Economic Journal, No 31, 2012 ,p 60. - Vu Anh Dung and others, Building a Survey Tool to Assess Consumers’ Perception and Behavior Towards Green Consumption, VNU Journal of Economics and Business, No. 2, 2013,p144. - Vishal Laheri, Green Marketing: Development of Construct and Its Evolution, Journal of Management Research and Innovation, No.2, 2014,p153. - Sara Reich, Attitudes, Opinions, and Behaviors toward Green Design Products: A Snowball Survey of Parishioners who Attended  the First United Methodist Church in Arlington Heights, Illinois, Thesis Submitted to the Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master  of Science, Ball State University,  Indiana, 2014,p:15-29 -  .124 -99:،ص2009،- ورقلة -قاصدي مرباح  ،أطروحة مقدمة لنيل -دراسة ميدانية لسلوك المستهلكين في والية قالمة - السلوك البيئي للمستهلك كمدخل لتحقيق التنمية المستدامةبوخدنة آمنة، -  .161- 153،ص2015 - 2014،-3 -التجارية،جامعة اجلزائر ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دراسة حالة منتجات مؤسسة كوندور –أثر استراتيجية التسويق االخضر على قرار الشراء لدى المستهلك الجزائري رباح، زينب - .213 -179:ص، 2015 -2014،- قاملة -1945ماي  8 شهادة دكتوراه الطور الثالث،جامعة  ، مسيته ذا "الصندوق األخضر للمستهلك" على ضوء ما سبق، أنا بدوري اقرتح منوذج أطلقت عليه منوذج      77-75:،ص2016،-املسيلة  - بوضياف حممد التسيري،جامعةاملاجستري يف علوم  ومتأكد بأنه واعي وحساس مبسألة محاية ما جيري يف داخل عقل املستهلك شيء واضح وغري مبهم ألنين أدرك  -   :االسم على أساس الفرضيات التالية واليت تفسر بأن   .كوكب األرض من اجل األجيال القادمةيهدف دوما إىل احملافظة على صحته وسالمة  هذا املستهلك  -   .استهالك املنتجات املضرة بالبيئةيؤمن بالقيم اليت تدفعه إىل جتنب شراء منتجات أي منظمة مشكوك بتوجهها البيئي وليس فقط عدم املستهلك  -   .البيئة من التلوث واستنزاف املوارد



              النهائي لمستهلكل األخضر لسلوك الشرائيانموذج يمثل  مخطط مقترح :11 شكل رقمال  :يبيع املنتجات اخلضراء دون غريه،وميكن توضيح ذلك يف الشكل التايلأو عالمة  بيئية أو التعامل مع  حمل جتاري  تتمثل يف استجابة املستهلك يف شكل اختيار أو شراء ملنتج اخضر، مث  تأيت عملية اختاذ القرار الشرائي أين تكون النهاية "Consumer green Box"بالصندوق األخضر للمستهلك يقوم هذا النموذج بتفسري السلوك الشرائي للمستهلك على فكرة أن هناك عوامل خمتلفة تتفاعل داخل ما يعرف فيظهر هذا النموذج التكامل بني العوامل املؤثرة على سلوكه وخصائصه يف عملية اختاذ القرار الشرائي، حيث       ~ 126 ~



داخليةالعوامل ال    ~ 127 ~ الدوافعو  احلاجات             التسويقيةالعوامل   بالشراء احمليطة املادية البيئة بالشراء احمليطة االجتماعية الظروف   غرض الشراء العوامل املوقفية االجتاهات التعلم اإلدراك  األخضرتوزيع املنتج  سعر املنتج األخضر املنتج األخضر  ةيالثقافالعوامل  االجتماعيةالعوامل  الزمنية املؤثرات   وأثناء الشراء  قبل للفرد املسبقة احلالة ترويج املنتج األخضر  .10دول رقماجلمن إعداد الباحث اعتمادا على املصادر املذكورة سابقا يف : المصدر  ارجيةاخلالعوامل  الشخصية   العوامل السايكوغرافية   العوامل الشخصية  ختيار املتجر األخضر اااختيار العالمة البيئية الشراء بعد ما سلوكاألخضراختيار املنتج      البدائل تقييم         الشراء خطوات               الشراء قراراختاذ        املعلومات عن البحث        احلاجات على التعرف           



أي قيام بتشخيص  على السلوك  الشرائي األخضر للمستهلك مع ضرورة وجود تغذية عكسية واملتغريات اليت تؤثر العوامليعترب من أمشل النماذج ألنه يغطي كل  النموذج املقرتح من خالل الشكل السابق،يرى الباحث أن هذا      ~ 128 ~ ال ميكن التسليم ا بل ميكن االسرتشاد ا  ضيات املوضوعةولكن هذه الفر  عميق  لفهم سلوك ما بعد الشراء، تعمل على صياغة السلوك  فهي تلك العوامل املتعلقة باملستهلك يف حد ذاته ،يف النفسيةالعوامل تتمثل       )الداخلية( العوامل النفسية:المطلب األول :ريات هذه العوامل بالتفصيل كاآليتعلى هذا السلوك الشرائي،وعليه سنعاجل متغ تؤثراليت ممكن قد العوامل األخرى  بعني االعتبار عند تفسري السلوك الشرائي األخضر للمستهلك مع أخذجمددا  سلوكية  وأمناطبشكل معني ومنفرد ، كما تعمل هذه العوامل على دفعهم للقيام مبواقف  لألفراداالستهالكي  ة اإلنســـــانية أو مكتســــــبة مـــــن احليــــــاة ناجتـــــة عــــــن الطبيعـــــضـــــروريات أو متطلبــــــات :" كمـــــا عرفـــــت أيضــــــا بأـــــا      1".احلاجة إشباع أو النقص هذا سد خالله من حياول مسلكا يسلك ألن الفرد يدفع العوز أو النقص وهذا معني، لشيء العوز أو بالنقص الشعور عن عبارة ":أاتعرف احلاجة على ف      .املنافسني من أفضل بشكل احلاجات هذه يشبع مبا وخـدمات سـلع إىل ترمجتهـا حماولـة مث املسـتهلكني لـدى املشـبعة غـري احلاجـات علـى والتعـرف البحـث هـي تسـويقية عمليـةألي  البدايـة نقطـة أن علـى يـنص والـذي للتسـويق احلـديث املفهـوم تتبـىن الـيت نظمـاتللم بالنســبة كبــرية أمهيــة النهائي،وتكتســي للمســتهلك الشــرائية العمليــة يف البدايــة نقطــة احلاجــات تعتــرب      الدوافعو  الحاجات :أوال  :وبصورة عامة ميكن حتديد العوامل النفسية كاآليت      .املستهلكالسلوك الشرائي األخضر  متارسه على  أناليت ميكن  التأثريالشخصية ، وسيتم مناقشة هذه العوامل ودرجة  االجتاهات،، اإلدراكالدوافع ، احلاجات ، التعلم ، : وهي  الشرائي قد حدد العلماء السلوكيني مجلة من العوامل واملؤثرات النفسية على السلوكف، اخلارجية املؤثرة يف الفردوعلى الرغم من كون العوامل النفسية هي عوامل داخلية، إال أا قد تتأثر بالعوامل االجتماعية  ،خمتلفة وحمددة  نقص شيء ما ذو قيمة ومنفعة لدى املستهلك او هو شيء ما يسعى الفرد إىل :"وهناك أيضا من يعرفها بأا      2".االجتماعية يولد عدم االستقرار لدى الفرد والسعي حنو اشباعه إما كليا أو جزئيا احلاجة تتولد نتيجة للحرمان الذي  -   :من خالل هذه التعاريف  نستنتج أن       3".إشباعه كليا أو جزئيا  .116،ص1997،دار زهران للنشر والتوزيع،عمان،التسويق في المفهوم الشاملزكي اخلليل املساعد، Denis Darpy& Pierre Volle, comportements du consommateur (concept et Outils), Edition Dunod, Paris, 2003, p24. 3 2   .181، ص 1998، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مدخل بناء المهارات:السلوك التنظيميامحد ماهر،   1                                                             .لتحقيق التوازن املطلوب



ـــــــــرب نقطـــــــــة البدايـــــــــة يف العمليـــــــــة الشـــــــــرائية وعليـــــــــه يـــــــــرى الباحـــــــــث مـــــــــن الناحيـــــــــة التســـــــــويقية أن احلاجـــــــــة       .هناك حاجات فطرية مرتبطة بالطبيعة اإلنسانية وحاجات مكتسبة من اتمع -   ~ 129 ~ تعت تكـــــون فطريـــــة أو  دمـــــا، وقـــــو تعـــــرب عـــــن شـــــعور املســـــتهلك بـــــالنقص و احلرمـــــان اجتـــــاه شـــــيء النهـــــائي،هلك للمســـــت احلاجات  ،حاجات األمانو  الفيزيولوجية احلاجات: ويقسم ماسلو احلاجات اىل مخس حاجات تتمثل يف      1.حاجة أخرى يف املستوى األعلىيسعى الفرد إىل إشباع احلاجات األكثر أمهية يف نظره، وكلما متكن الفرد من إشباع حاجة معينة تطلع إىل إشباع حاجات الفرد متعددة وليست بنفس األمهية هلذا ميكن ترتيبها هرميا، حيث  النموذج أنيفرتض هذا حيث       .أو هرم ماسلو للحاجات،هذا األخري ميثل سلم لتدرج احلاجات حسب األمهية واألولويةاالعتماد عليها إىل يومنا هذا لدراسة سلوك املستهلك هو منوذج الذي ابتكره األمريكي ابراهام ماسلو،مسي بسلم أساسا لكثري من البحوث األخرى،والزال  احلاجات،ولعل من أهم النماذج اليت اهتمت بدراسة احلاجات وكانتويف صدد الكالم عن احلاجات،جند العديد من الباحثني يف العلوم االجتماعية حاولوا صياغة وبناء مناذج حتدد       .مكتسبة فاحلاجة البدائية وامللحة تأيت يف أول ،احلاجة إىل حتقيق الذاتواالحرتام،وأخريا  احلاجة إىل التقدير ،االجتماعية مثل احلاجات األساسية الضرورية  يف  الفيزيولوجية اتاحلاج تتمثل اهلرم تتبعها احلاجات األقل إحلاحا، حيث مثل احلاجة إىل االنتماء، الشعور حبب احلاجات االجتماعية  ، بينما جند تتمثل يف احلماية من خمتلف املخاطر املستوى القاعدي مث تأيت بعدها حاجات األمان يف املرتبة الثانية حيث تقع على وغريها مللبسسكن واالطعام وامل مثل احلاجة إىل واالحرتام  احلاجة إىل التقدير يها ،مث تليف املرحلة الثالثة  اخل...اآلخرين، القبول من طرف اآلخرين بينما يتصدر رأس اهلرم ، ةيف املرتبة الرابع اخل ...)التقدير االهتمام و(احرتام الذات، السمعة، املركز االجتماعي فهو تظهر حني يرغب الفرد يف أن يصبح أكثر متيزا عن غريه من األفراد، لذلك احلاجة إىل حتقيق الذات  )القمة( عليه وحتركه أو تضغط ف ات غري املشبعة بدرجة كافية لدى الفرد،تلك احلاج :"اافع بأو وهنا ميكن تعريف الد      .إلشباع احلاجات،لذا فهي ذات أمهية بالغة يف جمال دراسة السلوك الشرائي للمستهلكأما الدوافع تعترب مهزة الوصل بني احلاجات والسلوك الشرائي واالستهالكي،كوا احملرك الرئيسي والقوة الدافعة       2 .يعمل على استغالل كل حاجاته وقدراته إلثبات ذاته وتنميتها Carol Kennedy, Toutes les Théories du Management, 3 1                                                             4".متكنهم من التعرف على البيئة وتفسري املعلومات املرتبطة ا معني اجتاه يف ياتسلوك أن يتبنوا لدى األفراد واليت تدفعهم كامنةال احملركة قوةتلك ال " :ابأ أيضا افعو الد عرفوت      3".إلشباعها تدفعه للبحث عن وسيلة معينة é me édition, Maxima, Paris, 2003, p: 230 – 231.  . 2 Bernard Dubois, Comprendre  le consommateur, 2éme édition, Edition Dalloz, Paris, 1994, p 36. 3 ،4 .214، ص2008، الدار اجلامعية، مصر، مدخل معاصر:إدارة التسويق حممد عبد العظيم Catherine Viot, L’essentiel sur le marketing, Berti Editions, Alger, 2006, p22.  



سلوكه أثناء استجابته و الفرد  تصرفات تنسق و توجه اليت داخليةال عواملتلك ال:" هي الدوافع أن كما      2".القوة احملركة ألداء فعل أو تصرف معني:"على أا افعو الدعرفت أيضا و       1".املمكنة لتقليل هذا التوتراحلاجـــــات الكامنـــــة لـــــديهم و الـــــيت تـــــؤدي ـــــم إىل حـــــاالت مـــــن التـــــوتر تـــــدفعهم إىل حماولـــــة إتبـــــاع كـــــل األنشـــــطة الـــــــيت يتعـــــــرض هلـــــــا األفـــــــراد مـــــــع  )املـــــــؤثرات( تتولـــــــد هـــــــذه القـــــــوى الدافعـــــــة نتيجـــــــة تالقـــــــي أو انســـــــجام املنبهـــــــاتالقـــــوى احملركـــــة الكامنـــــة يف األفـــــراد و الـــــيت تـــــدفعهم للســـــلوك باجتـــــاه معـــــني ، حيـــــث :" كمـــــا عرفـــــت علـــــى أـــــا      ~ 130 ~ قوة أو طاقة كامنة داخل الفرد ليسلك سلوكا معينا يف اجتاه معني وذلك لتحقيق " :بأاوتعرف الدوافع كذلك       3".للمواقف واملؤثرات البيئية احمليطة به يء نتيجة  ملؤثرات داخلية أو خارجية،مما تشكل لديه عدم التوازن ما بني حالته شيء ما أو االفتقار إىل هذا الشوعليه يرى الباحث من الناحية التسويقية أن نقطة بداية ألي سلوك يسلكه املستهلك هو الشعور باحلاجة إىل       .اخل...املرجعية اجلماعات كاألسرة، بالفرد احمليطة بالبيئة تتأثراليت هي  -   .موارده مع فقواتت جيب أن األهداف هذه ث، حبي)إليها للوصول الفرد يسعى أهداف عدة أو هدف وجود أي (الفرد رغبات و حاجات إشباع إىل اليت دفهي  -   .معينة تسلوكيا أو بتصرفات يقوم الفرد جتعلاليت هي  -   .احلاجة إلشباع األساسي احملرك هي -   .التوتر من حالة له تّولد و الفرد داخل حتدث كامنة قوى هي -   :نستنتج ان الدوافع هيمن خالل التعاريف السابقة        4".هدف معني  انتهاج سلوك معني ( ،هذا ما يثري دافع لتحقيق هدف أو أهداف املستهلك)حالة التوتر(الفعلية و احلالة املرغوبة ــــــالنقص أو احلرمــــــان مــــــن منهــــا ، هلــــذا  وأهدافــــه هــــي املصــــدر الرئيســــي للــــدوافع ،حيــــث يتوقــــع كــــل فــــرد مســــتوى معينــــا مــــن اإلشــــباع لكــــل   الفـــــــرد  حاجـــــــات بـــــــني احلاجـــــــات و الـــــــدوافع ، فـــــــريى بعـــــــض الكتـــــــاب أن عليـــــــه جتـــــــدر اإلشـــــــارة إىل التفرقـــــــةو       ).بغرض حتقيق أهدافه أي ختفيف من حالة التوتر ــــــدوافع ، فاحلاجــــــة تنشــــــأ مــــــن الشــــــعور ب ــــــني احلاجــــــات وال ــــــداخال و ترابطــــــا ب   .151 ص ، 1999 والتوزيع،اإلسكندرية، للنشر اجلامعية ، الدارالتسويق الصحن، فريد حممد Mohamed Seghir Djitli, Marketing, Berti Editions, Alger, 1998, p 53. 5 4 .263، ص1997، ن، عماالثقافة للنشر والتوزيع ر، داالمستهلك كسلو ، حممد صاحل املؤذن Jean-Claude Andréan et autres, le Marketeur, Pearson Education, Paris, 2003, p64. 3 2 . 76، ص 2001،الطبعة األوىل،دار وائل للنشر،عمان ،مدخل استراتيجي:سلوك المستهلكحممد ابراهيم عبيدات ،  1                                                             5.احلاجات طبقا هلذه التفسري  هي أساس الدوافع و أسباااإلشـــــــباع ،أي أن احلاجـــــــة هنـــــــا تـــــــؤثر يف الـــــــدافع وبالتـــــــايل فإنـــــــه   معينـــــــة مـــــــن احلاجـــــــة مبســـــــتوى معـــــــني وبدرجـــــــة لك ، ممـــــا يـــــؤدي إىل التـــــأثري يف القـــــوى الداخليـــــة للفـــــرد إىل الـــــدوافع بغـــــرض إشـــــباع هـــــذه شـــــيء مـــــا لـــــدى املســـــتهنالحــــــظ ت



وصــــــــــول إىل االســــــــــتدامة وعالقتهــــــــــا باألبعــــــــــاد االقتصــــــــــادية ال قصــــــــــدفضــــــــــمن ســــــــــياق التســــــــــويق األخضــــــــــر و       .أداء عمل معني،األمر الذي يؤدي إىل إشباع حاجاتهالبد أن يشبعها،فهي نقطة بداية لتصبح حافزا أو دافعا لكن عندما يقوم الفرد بالتعبري عن هذا السلوك بنشاط أو و السلوكيات تبدأ باحلاجة،فالفرد يتصرف سلوك ما ألنه يواجه حاجة معينة ومنه نستنتج أن كل التصرفات أ      ~ 131 ~ ، حيــــــث " اهلــــــرم البيئــــــي للحاجــــــات" يعتــــــربان مــــــن الضــــــروري ربــــــط احلاجــــــات بالبيئــــــة،يطلق علــــــى هــــــذا اهلــــــرم ب أيـــــــــــنهــــــــــرم آخـــــــــــر يشــــــــــبه هــــــــــرم ماســــــــــلو ) Winsemiusو Guntram( الباحثــــــــــان قرتحواالجتماعيــــــــــة والبيئيــــــــــة،ي هلــــــرم ماســــــلو   احلاجــــــات االجتماعيــــــةيكمــــــن الفــــــرق بــــــني هــــــذين اهلــــــرمني أن اهلــــــرم البيئــــــي للحاجــــــات يعــــــوض  جــــــــودة  واالحــــــــرتام هلـــــــرم ماســــــــلو باحلاجـــــــة اىل احلاجــــــــة إىل التقـــــــدير،ويعوض جـــــــودة البيئــــــــة احمليطـــــــة باحلاجـــــــة اىل فعلى املســـــــتوى ،الســــــتدامةا اىل هلــــــرم ماســــــلو باحلاجـــــــة إىل حتقيــــــق الـــــــذات احلاجــــــة،وأخريا يعـــــــوض النظــــــام البيئــــــي باحلاجة إىل حتسني البيئة من  الفرد يشعر ،البيئةأنصار  من وجهة نظر  ،بيئة احمليطةجودة اليف حني مستوى       .العضوية األغذية مثل املدركة األمنية املزايا  ذات اخلضراء  املنتجات تطـور إىل ذلــك أدى كمــا  ) بــاحلرارة تتـأثر ال الــيت احلاويــات( آمــن بتغليـف املطالبــة إىل يــدفعهم ممـا املسـتهلكني لـدى كبـرية أمهيـة تأخـذ األمـن مشـكلة جعـل ممـا آمنـة غـري وسـيارات خطـرية ألعـاب األغذيـة، يف كيمياويـة وبقايـا إضــافات سـامة، مســرطنة مـواد بوجـود وعـي يـهلد أمـا علـى املسـتوى الثــاين فأصـبح      .)اخل...، السكن سالغذاء، امللب(                            الفـــــــــــــــــــــــرد يف تلبيـــــــــــــــــــــــة احلاجـــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــيت يشـــــــــــــــــــــــعر فعـــــــــــــــــــــــال انـــــــــــــــــــــــه حباجـــــــــــــــــــــــة إليهـــــــــــــــــــــــا  بيرغـــــــــــــــــــــــ األول على  يؤثر  مباشرة ،ألنه يدرك أن هذا األخري تلوث ال ال تكون يف حميط يعاين من ) جودة البيئة احمليطة به( حوله الشعور باالحتياجات االجتماعية مثل االنتماء ب فرديبدأ ال، فعلى قيد احلياة ئها لبقاددي يعترب، وبالتايل تهحيا األفراد  وأثرها على األضرار البيئية من باخلوف مرتبط البيئي االهتمامملا تكون بيئته آمنة،أي  والقبول االجتماعي الدفاع عن البيئة املتمثل يف  ا هاماغري احلكومية دور و احلكومية  نظماتامل تلعب ا املستوىفي هذف،له املقربني للفرد  حد من اآلثار السلبية للتصنيع لتحسني نوعية احلياةلل ختاذ بعض اإلجراءات الوقائيةا إىل احلكومة  فيجربون على التوقف عن اإلمهال التأثري البيئي ألنشطتها احمللية والبدء يف التعاون نظمات املمما يؤدي ب ،آمنة وجعل بيئته طويل جودة النظام البيئي،فيجب أن يدرك الفرد متاما مسؤوليته جتاه البيئة عندما يهتم بالتأثري  أما على مستوى      .اهليئات احلكوميةمع اتمعات احمللية أو  حىت حيظى يف  خذ بعني االعتبار حقوق احلياة الصحية لألجيال القادمةأين يأ املدى لنشاطه على هذا الكوكب الذي سينعكس أيضا على اجلهود املبذولة من طرف  ر، األمقضية عامليةومبا أن قضية محاية البيئة هي       .واالحرتام من طرف اجلماعات البيئية التقديراألخري ب إىل  البيئية تدرجييا حتويل هذه املخاوف،فتحاول هذه األخرية تاملنظماحلكومات واملنظمات غري احلكومية وحىت ا                                                                                                                                                                                         .)الكفاءة، اإلنصافالفعالية،( لثالثة مبادئ أو حلول ا قوف صورار أدوات لتحسني فرص أعمال جديدة وتطوي



لذا  الدوافع واالحتياجات والتفضيالتألن من الصعب أن تتم تلبية احلاجات بنفس املستوى املرضي املطلوب على مجيع مثالية ،بالطبع هذه املرحلة تأثري إجيايب على البيئة حتقيق الذات املتمثلة يفاحلاجة يطمح الفرد إىل تلبية  مصدرا أصبح القادمة األجيال وسالمة  والتقيد    إىل تغيري سلوكهم اليومي منط تفكريهم األمر الذي يؤدي  وسالمة األرض على احملافظة يف فاملسامهة ،الستدامةا وأخريا على مستوى ~ 132 ~لغذاء وامللبس واملأوىالسالمة و األمنجودة البيئة احمليطةجودة النظام البيئيPavel Kren, the Road to Green BusinessMaster of Marketing, Copenhagen Business School 1                                                           وتوفريها بالطريقة اليت يرغب فيها املستهلك األخضر،ألا تقوم باإلجابة على عدد املناسب للسوق املستهدف وذلك من خالل التعرف على املنتجات واخلدمات اليت تشبع حاجات املستهلكني شراء للمستهلك األخضر يف تصميم مزجيها التسويقي لشراء منتج اخضر وتفضيل عالمة بيئية على عالمة أخرى عن طريق تؤثر على املستهلك وتدفعه الختاذ تصرف أو سلوك أخضر Source: Pavel Kren, the Road to Green Businessthe degree of Master of Marketing, Copenhagen Business School, 2008, p13   يف ربط احلاجات بالبيئة ن توضيح،وميك يطمح الفرد إىل تلبية  ،لذلكاألفراد من متزايد لعدد بالنسبة الذات تأثري إجيايب على البيئة نيل رضاه ألنه مجيع حاجاته ذات  معملا تكون حاجاته حمققة  الدوافع واالحتياجات والتفضيالت ، نظرا الختالف يف)االجتماعية واالقتصادية والبيئيةألن من الصعب أن تتم تلبية احلاجات بنفس املستوى املرضي املطلوب على مجيع   من املستحيل الوصول إليها ،وميك1 األبعاد الثالثةبني  نبشرط احلسم  والنجاح من منظور خلق التواز منط تفكريهم األمر الذي يؤدي تتطلب مرحلة االستدامة تغيريا لألفراد يف  تؤثر على املستهلك وتدفعه الختاذ تصرف أو سلوك أخضر  أن منظمة املتبنية للتسويق األخضر .the Road to Green Business, Thesis Submitted in fulfillment of the requirement Master of Marketing, Copenhagen Business School, 2008, p13 حاجاتالهرم البيئي لل السالمة و األمنجودة البيئة احمليطةجودة النظام البيئياالستدامة .Business Thesis Submitted in fulfillment of the requirement Copenhagen Business School, 2008, p: 14-15وتوفريها بالطريقة اليت يرغب فيها املستهلك األخضر،ألا تقوم باإلجابة على عدد  ،اخلضر واليت تدفعهم لشرائهااملناسب للسوق املستهدف وذلك من خالل التعرف على املنتجات واخلدمات اليت تشبع حاجات املستهلكني شراء للمستهلك األخضر يف تصميم مزجيها التسويقي ومنه تستفيد املنظمة اخلضراء من التعرف على دوافع ال  . الرسالة اإلعالنية اخلضراء مثال اليت تلفت انتباه املستهلكلشراء منتج اخضر وتفضيل عالمة بيئية على عالمة أخرى عن طريق )  يدفع(من خالل الرتويج الذي حيرك  لغذاء وامللبس واملأوىا الهرم البيئي لل :12 الشكل رقم  :الشكل التايلبشرط احلسم  والنجاح من منظور خلق التواز تتطلب مرحلة االستدامة تغيريا لألفراد يف االجتماعية واالقتصادية والبيئية(األبعاد الثالثة من املستحيل الوصول إليهاملا تكون حاجاته حمققة الذات لتحقيق متنامياوأخريا على مستوى         , Thesis Submitted in fulfillment of the requirement for                 اخلضر واليت تدفعهم لشرائهااملناسب للسوق املستهدف وذلك من خالل التعرف على املنتجات واخلدمات اليت تشبع حاجات املستهلكني ومنه تستفيد املنظمة اخلضراء من التعرف على دوافع ال    الرسالة اإلعالنية اخلضراء مثال اليت تلفت انتباه املستهلكمن خالل الرتويج الذي حيرك منظمة املتبنية للتسويق األخضركما ميكن للThesis Submitted in fulfillment of the requirement for the degree of 



هل يشرتي منتج عادي ذو سعر متدين أو منتج : تعلقة بالسلوك الشرائي األخضر للمستهلك مثلمن األسئلة امل  ~ 133 ~ ، ملاذا يشرتي منتج اخضر هلذه املنظمة دون غريه،فاإلجابة على هذه )جودة بيئية(ذو خصائص بيئية متميزة  نتيجتني هامتني  يعطياملرتبطة بالرهانات البيئية والتنمية املستدامة   للمستهلك الشراء دوافع فهمو  فدراسة       .خرى األجاا دون من معرفة الدافع الذي حرك املستهلك لشراء منتاخلضراء   األسئلة تتمكن املنظمة  أي خلق منتجات ( املستدام البيئي أو التأكيد على دور التسويق يف تنفيذ االبتكارتوصال إىل ضرورة  و بيئيا تحليل سلوك املستهلك املسؤولب )Marc Vandercammen &  Christophe Sempels(لقد قاما كال من ف      .هلا الوالء خلقو  اعميله مع األمد طويلة عالقة بإنشاء للمنظمة يسمح ، يف قراراته الشرائية املستدامة التنمية معايري دمج خالل من الشراء فعل إىل املعلومات عن حبثه من ، العميل خيتاره الذي املسار إن -  .)قيمة مضافة مستدامة(ستسمر و ضافةم قيمة يشعر بأن هناك هتجعلف املستدامة التنمية بادئمل هدجم خالل من ه الفعليستخدامال احلقيقة نظرا وقيمة اليت يتصورها العميل القيمة بني املطابقة احتمال -  1:للمنظمة تسعى إىل إنشاء عالقة االرتباط بني العرض املسؤول والطلب املسؤول  هذه األخرية نظمة ،من طرف امل )جديدة ــــــل أن يكــــــون ف      ". اخلضراءاخلدمة " أو"  األخضر املنتج"يويل  قبوال يف السوق، وهذا من خالل  الذي ــــــى كوكــــــب األرض كمــــــواطن قب منتج لن : ما هو املنتج الذي ترغب يف استهالكه؟ فاجلواب يكون فوري: فإذا طرحنا سؤال على أي مستهلك      .؟بيئيابطريقة مسؤولة لكـــــن الســـــؤال الـــــذي يطـــــرح نفســـــه كيـــــف يـــــتم جـــــذب هـــــؤالء املســـــتهلكني لتغيـــــري أمنـــــاط االســـــتهالك  ،املســـــتهلكمــــــن الواضــــــح أن املســــــتهلك يلعــــــب دورا هامــــــا يف احلفــــــاظ عل دوافع الشراء للمستهلك املرتبطة بالرهانات البيئية والتنمية املستدامة  ميكن أسباب دراسة املنظمة ل وعليه فإن       ).األمانحاجة (عليها ماسلو يف هرمه هي احلاجة الثانية اليت تكلم  اإلجابة أليست هذه! يضر بصحيت عن التمايز والصورة الراقية يف األجل الطويل، وبعبارة أخرى إعطاء  املستهلك بحثي) :  Orgueil( الكربياء -   .التنمية املستدامة اليت تسعى حلماية الناس وكوكب األرض من خالل توفري بيئة  نظيفة لألجيال القادمةوهذا  ما يتناسب مع أهداف  والضمانات،االطمئنان  من إىل املزيد املستهلك حيتاج:  ) Sécurité( األمن -   : SONCAS اختصارها يف مصطلح يف  احلصول على ابتكارات جديدة ضمن مبادرة التنمية املستدامة  يرغب املستهلك ):Nouveauté(  اجلديدة -   .فضل مثل تناوله للمنتجات العضويةاأل االستهالك صورة املواطن الصاحل من خالل   .Noureddine Attar, Qu’est ce que le Marketing Durable ?, Intervention au Colloque international :               " les organisations et la responsabilité sociale", Faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion, Université de Béchar, 14-15/02/2012, p : 8-10 1                                                             .احلياة وتبسيط الكفاءة يف الرغبة  ):Confort( الراحة -   .املستقبل مع أفضل بشكل تتعامل اليت



املنظمة لذا هي تبحث عن أعمال وهذا بدوره ال يؤثر على عمل  هاملنتجات اليت حترتم البيئة، واليت ال تضر بصحتلقد أظهرت الدراسات أن املستهلك على استعداد لدفع املزيد  من املال للحصول على  ):Argent(   املال -   ~ 134 ~ تطلعات ب اهتمامااحرتاما و  أكثر ،ةأكثر مواطن بأابناء وتعزيز عالمتها التجارية  منظمةميكن لل وبالتايل األوىل النظرة من واحلب االنتباه للفت عالماتبال التوعية حيتاج املستهلك إىل)  : Sensibilité(التوعية أو التحسيس  -   .القرن و حتقيق العائد على االستثمار أن دوافع الشراء مرتبطة مبراحل السلوك الشرائي واالستهالكي األخضر،فمثال إذا فكر  ويستنتج الباحث أيضا      .وسيلة لبناء والء العمالء وقهر اآلخرين أي هي عمالئها األخرى أي معرفة أسباب أو دوافع قرار اقتناء الذي قام به املستهلك عند قيامه باملقارنة  دون العالمة شراء تلك املستهلك يقرر اليت دفعت احلقيقية للبيئة لعالمة معينة ،فيجب على املنظمة املروجة لتلك العالمة معرفة األسبابة األخرى،فإذا قرر شراء سيارة صديقة السيارات العادي عن النظر اليت دفعته إىل التفكري يف شراء هذه السيارة بغضيف اقتناء مثال سيارة صديقة للبيئة ، جيب على املنظمات املنتجة لتلك السيارات معرفة األسباب األولية  املستهلك املتاجر أو نقاط بيع اليت  إىل متطلباته،فيتجه مباشرة تلبية و حاجاته إشباع يف منها الفعلي هلذه السيارة لالستفادة الشراء العالمات األخرى،وعندما يشرع ذلك املستهلك يفوعيوب  وعيوب تلك العالمة مع مزايا بني  مزايا املتاجر املختلفة، فهنا جيب  بني املفاضلة يف املستهلك يبدأ فهنا شراؤها قرر اليت العالمة تبيع تلك السيارة املتعلقة فمثال إذا وجد أا (عملية الشراء أو إرشاد غريه إىل شراء نفس العالمة أو االمتناع عن شراء تلك العالمة املستهلك أم ال، مما يرتتب عليه تكرار  لدىاإلشباع املطلوب  تلبية مستوى أدت إىل قد ما إذا كانت السيارةاألخرى،وأخريا يقوم املستهلك بتقييم قراره ، أي أن هذه املرحلة األخرية هامة جدا بالنسبة للمنظمة حيث حتدد  املتاجر دون معني و التعامل معه متجر من تلك السيارة شراء إىل النهائي املستهلك اليت دفعت معرفة األسباب أي هنا تتمكن من معرفة األسباب ، )ممكن وقتتستهلك الوقود بصورة أكرب فإنه حياول التخلص منها يف أقرب  )  اخل...املستهلك املعين،أفراد عائلته،أصدقائه(أي معرفة اجتاهات اليت تؤدي إىل رضا أو عدم رضا املستهلك هو عبارة عن ) سلوك املستهلك(أن اإلدراك من وجهة النظر التسويقية جالتعريفني، نستنتمن خالل هذين       2."اخلمس هواسح اليت يتلقاها عن طريقاملؤثرات التسويقية والبيئية  ملعاين املستهلك شرحو  )تنظيم(ترتيب  ،)اختيار(تنقية  استقبال،عملية  :"على أنه ةكما يعرف اإلدراك من الناحية التسويقي      1".تتلقاه من بيانات ومعلومات للمثريات اليت يتعرض هلاتفسري احلواس ملا :" يعرف اإلدراك على أنه       اإلدراك:ثانيا .قصد شراء تلك السيارة لاجيابية أو سلبية يف املستقب  .Abdelmadjid  Amine,  Le Comportement du Consommateur face aux Variable D’action Marketing , Edition Management, Paris, 1999,  p 135 2 .313،ص2005اإلسكندرية، ، الطبعة األوىل، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،المقدمة في التسويقحممد حافظ حجازي،  1                                                             )اخل....العالمة، السعر، وصورة لتصميمجودة ا(العملية اليت يعطي من خالهلا املستهلك معىن للمؤثرات التسويقية



إدراك املستهلك اد ز ،أي كلما 1ضراءاخل املنتجات شراء حنو لتوجهاليت يعاين منها عن طريق ا البيئية املشكلة سياق يف للمستهلك الذايت التقييم األخري يقصد به ايطلق عليه اآلخرون إدراك املستهلك ألمهية املنتج األخضر، هذمصطلح فعالية اإلدراك البيئي للمستهلك حنو املنتج األخضر أو كما  ر، ظهاألخضر الشرائيفق السلوك و ف      .اليت يتعرض هلا فتتشكل انطباعات ذهنية داخل حدود معرفته   ~ 135 ~ أكثر  أصبحوا املستهلكونأن  أن عددا من البحوث اخلاصة مبدخل التسويق األخضر قد توصلت إىل نشريو        .ومتيزه عن بقية املستهلكنيواستهالك رشيد،وكلما حتسنت أو زادت فعالية املستهلك يف  قدرته على حتسني حالة بيئته أدت إىل كسبه للثقة  سلوك شرائي اخضر إىل توجهه زاد) اخل...املوارد الطبيعية صالتلوث، تقل( بأنه قادر على حل املشاكل البيئية ته من بيئ اكلمش مواجهة يف اواجيابي تأثريا أكثر يصبح لكي البيئة حول اخلاطئة فاهيمامل وتعديل مغاير سلوك إىل كلما أدى ،املستهلك بوجود منتجات صديقة للبيئة يف األسواق دراكأن كلما كان زاد إ  Zaiemشري  يفمثال       3.البيئية تطلعام خيدم مبا الشرائي سلوكهم تغيري عليهم الالزم من وأنه البيئة، جتاه مسؤوليتهم يدركون السكان من   84 %حوايل بأن يشرياالسرتايل  ديوان اإلحصائيات ،حيث 2للبيئة،فيطلبوا من عند املنظمات اليت تفضل املمارسات البيئية زيد من الوعي البيئي والرغبة يف شراء منتجات وخدمات صديقةاملتدهورها ، مما أدى إىل و  إدراكا خلطورة البيئة تأثري ذو داللة معنوية لالدراك البيئي على السلوك اىل أن هناك   تتوصل ،حيثاخلضراء تخالل شراء املنتجا العديد  تتفاعل،ف حبماية البيئة ويبلغ درجة الوعي الكايف حىت يهتم باملنتجات الصديقة للبيئة املتواجدة يف األسواق متنامي حساساملستهلك حىت يكون  له إ وتوعية توجيه عن املسؤولة املؤسسات من العديد خالل من فراغ،بل من أيتت ال مشاكل بيئية من به حييط ما بكلبصفة عامة  ستهلكامل إدراكزيادة أيضا إىل أن  أشارتكما       .للمنتجات اخلضراء للمستهلك التونسي الشرائي ة البيئة من وسالم أمن يهدد أن شانه من ما كل ومقاومة ،حالتها حتسني حنو الكاملة باملسؤولية واإلحساس،البيئية  اكلاملش حل يف واملشاركة اجلهود اجيابيا وبذل بشكل التعامل ستهدفأين ي،)  البيئة محاية جراءاتإ فيما خيص املستهلك يضعها اليت األمهية بواسطة الذي يقاس البيئي االهتمام(مستهلك مثل لل السايكوغرافية اجلوانبو )  اخل..والدخل التعليمي واملستوى واجلنس العمر(مثل   الدميوغرافية -  االجتماعية اجلوانب من 1                                                               .والشكل التايل يلخص ذلك،4خالل اإلقبال على السلوك الشرائي األخضر للمنتجات Souheila Ayoun and others, Purchase intention of green product: an approach based customer orientation,2015,p10, Article published on the website: http://ssrn.com/abstract=2583517        Date viewed:29-07-2016     2  Hans Ruediger Kaufmann and others, factors affecting consumers’ green purchasing behavior: an integrated conceptual framework, Journal of Amfiteatru Economic, No. 31, 2012,p51. 3 Vazifehdust Hosein & Asadollahi Amin, The Role of Social Responsibility in Green Marketing & Effects Health & Environment in Iran, European Journal   of  Sciences, No. 4, 2011,p: 538-539. 4  Imed Zaiem, le Comportement écologique du Consommateur  Modélisation des Relations et Déterminants, La Revue des Sciences de Gestion, Némero.4, 2005, p :78-79.  



استخدام  ضمان يف مسؤولياا نظماتامل تتحمل أن جيب :استخدامه وسوء المنتج استخدام نتائج- ت   .للخطر حيام تعريض دون املستهلكني ورغبات إشباع حاجات هو اتمع، يف حتقيقه إىل املنتج يسعى الذي الغرض يكون أن البد :المنتج من الغرض -ب  .هلا اتمع وقبول الطاقة توفري وفعاليتها يف وأماا، استدامتها ومدى اإلنتاج، يف املستخدمة اخلام املواد كمية وتشمل :المنتج مكونات  -أ  1:يلي كما اخلضراء للمنتجات إدراك املستهلك عملية على تؤثر اليت العوامل من جمموعة  Peattieحدد الكالم ، هذا ويف سياق       .Source : Imed Zaiem, le Comportement écologique du Consommateur  Modélisation des Relations et Déterminants, La Revue des Sciences de Gestion, Numéro.4, 2005, p78                                        أثر اإلدراك على السلوك البيئي للمستهلك:13 الشكل رقم  ~ 136 ~ واستخدام املنتجات  تداول من متكنهم مبعلومات املستهلكني إخبار بضرورة املوزعني قيام على اإلصرار -   .للمنتجات اآلمن والتخلص االستخدام من للتأكد املستهلكني، أماكن إىلنظمة بامل للعاملني زيارات تنسيق -   .املستهلكني من منظمةلل ترد اليت االستخدام سوء حلاالت الفعالة االستجابة -   .عبواا على املوجودة للتعليمات وفقا املنتجات استخدام بضرورة املستهلكني إرشاد -   .باملنتجات املتعلقة املعروفة باألخطار املستهلكني إخبار ضرورة -   :املهام التالية األخضر التسويق مديري عاتق على يقع ولذلك املستهلكني، قبل من صحيح بأسلوب املنتج ،جملة دراسة حالة مصابيح االقتصاد في الطاقة:المؤثرة على سلوك المستهلك في اتخاذ قرار شراء المنتج األخضر العواملحممد قويدري وخدجية قورين، 1                                                               .آمنة بطريقة منها والتخلص بيئي الوعي ادراك املشاكل املرتبطة بالبيئة متغريات سايكوغرافية   .245،ص2016، -الوادي  -،جامعة محه خلضر 11رؤى اقتصادية،العدد  البيئي السلوك  دميوغرافية -متغريات اجتماعية    



على  يساعدها ذلك فإن املرتفعة، باجلودة تشتهر لدول تابعة نظماتامل كانت إذا :المنتج صنع مكان - ج  .االقتصادية أو البيئية الناحية من ذلك كان سواء للمنتج إدراكه على وتؤثر املستهلك األخضر، فكــر تشــغل الــيت اهلامــة العوامــل مــن االفرتاضــي عمــره وطــول املنــتج متانــة إن :المنــتج متانــة- ث   ~ 137 ~ اخلضـــــــراء إىل حماولـــــــة التعـــــــرف علـــــــى مـــــــدركات املســـــــتهلك حنـــــــو  نظمـــــــةامل مســـــــوق لمســـــــتهلك ، لـــــــذلك يســـــــعى ل الســــــلوك الشــــــرائي األخضــــــر علــــــىالعوامــــــل املــــــؤثرة  أهــــــم اإلدراك يعتــــــرب مــــــن أن ثممــــــا سبق،يســــــتنتج الباحــــــ      .بسهولة لذلك املستهلكني وٕادراك ملنتجاا البيئي البعد إضافة ـــــة فهـــــو حيـــــاولاخلضـــــراء للمنافســـــني،  املنتجـــــاتوكـــــذا  منتجاـــــا ـــــة حـــــىت صـــــياغة إســـــرتاتيجيات تروجيي تـــــؤدي  فعال يف املواقف  أن التعلم من الناحية التسويقية هو عبارة عن التغريات جمن خالل هذين التعريفني، نستنت      2."ذلك أو الشيء هذا حنو السلوكية وأمناطهم مواقفهم ومعتقدام، أفكارهم تعديل إىل باإلضافة وخدمات، سلع من مطروح هو ما شراء عند حيتاجوا اليت واملعلومات املعرفة األفراد إكساب أو إلعطاء املقصودة وغري واملقصودة واملنتظمة املستمرة والعمليات اإلجراءات  كافة" :بأنه التعلم عرف فقد التسويقية النظر وجهة من أما      1."السابقة التجربةاملالحظة و  عن الناتج السلوك املستمر يف التغري" بأنه عامة بصفة التعلم عرففلقد        التعلم:ثالثا .اخلضراء نظمةامل منتجاتباملستهلك إىل تكوين إدراك إجيايب عن  هذا يؤدي  فسوف سلبية وخربته تج األخضر املن مع جتربته حالة يف أما ،تصبح عادة استهالكية يصعب تغريهاأي  الشراء تكرار إىل به يؤدي سوف فهذا اجيابية وخربته جتربته كانت فإذا اشرتاه الذي األخضر باملنتج وخربته جتربته خالل من لمستهلكالشرائي ل سلوكال على يؤثر فالتعلم ،التحفيز مسببات واستعمال قوي حبافز دعمه عرب معني منتج على الطلب زيادة إمكانية إىل املسوقني توجه التعلم نظريات فإن ،األخضر التسويق جمال خيص فيماأما       .املتعلقة باملنتجات السابقة هنتيجة لتجارب املستهلك ياتوسلوك ا يمستهلكا أمريك 520 عينة حجمها دراسة استقصائية على Grail Researchأجرت شركة ويف هذا الصدد       3 .جاملنت هذا اجتاه املستقبلي قراره على يؤثر أي  انعدام الثقة باملنتج  أوعدم تكرار الشراء  إىل قاموا بشراء املنتجات اخلضراء يف أين  سنة 65-18ترتاوح أعمارهم بني  ،حيث أفراد تلك العينة2009 جوانيف  قابلة إلعادة  الطاقة،كفاءة يف استخدام   ( :مثلعلى البيئة األثر السليب  املنتجات تلك اليت تقللتلك  مزايا يدركونألم  املنتجات اخلضراء ون يف إعادة شراء تلكيفكر  عن طريق التجربة مالدراسة هوفق هلذه ف ،املاضي  .Aysel Boztepe, Green Marketing and Its Impact on Consumer Buying Behavior, European Journal of Economic and Political Studies, 2012, p10 4 ).بتصرف(116ص سبق ذكره، مرجع النوري، نزار أمحد البكري و ثامر 3 . 110 - 109:،ص2006 األردن، للنشر، وائل دار ،استراتيجي مدخل: المستهلك سلوك ، إبراهيم حممد عبيدات Khan Matin, Consumer Behaviour and Advertising Management, New Age International, India, 2006,p114. 2 1                                                             4).طبيعية أو عضوية التدوير،



يسعى  عندما جد هامة ألن مرحلة ضمن جمال التسويق األخضر ميثل التعلمالباحث أن  جمما سبق، يستنت      ~ 138 ~ يالحظه أو يسمعه من مواصفات  ما من خاللإشباع حاجة معينة، ف دفمنتج أخضر  شراء إىل ستهلكامل استعداد مكتسب ملؤثر أو فئة من املؤثرات بطريقة مرضية أو غري مرضية بشكل  ": اأعلى  تعرف االجتاهات       االتجاهات :رابعا .  شرائهيف رغب ي كان  لديه ألول مرة عندما ابتدأتاليت  املعرفة و لديه األفكار تتعزز  فاملتعلقة به، سو  أو  االستعداد ذلك:" على أا  االجتاهات من الناحية التسويقية) Kotler  & Dubois(من  كما يعرف كال      1."ثابت سلعة،حيث هناك عدة عوامل تؤثر على القرار لسلبيا  فإن املستهلك  سيميل لعدم شراء هذه اكان االجتاه   إذا أماميوال لشراء هذه السلعة من بني العديد من السلع ذات العالمات املتباينة، أكثراجيابيا فإن املستهلك سيكون اجتاهات املستهلك حنو سلعة  حتمل عالمة جتارية معينة  تؤثر على ميوله لشراء هذه السلعة،فإذا كان االجتاه ف       2 ."اي بشكل اجيايب أو سليب معني أسلوبب منتج الذي يقوم به الفرد لتقييم املسبقامليل  هناك مصفوفة تدعى مصفوفة فتجدر اإلشارة أن ضمن سياق التسويق األخضر واجتاهات املستهلك،أن         3 .جتعل املستهلك حيمل اجتاهات سلبية حنو سلعة معينة أينالشرائي للمستهلك مثل السعر و التأثري االجتماعي، درجة توجه املنظمة حنو محاية البيئة واملستهلك، إشارة : التسويق األخضر اليت تعتمد أساسا على عنصرين مها يف العمل على محاية البيئة  متمثلةفحسب هذه املصفوفة هناك آليات وإجراءات معينة تقوم ا املنظمة       .اجتاهات املستهلك اجتاهات خلق  إىل هي دفلذلك ، يف إحداثهاسبب تتممكن أن  مستوى األضرار اليت  وتقليل ستهلكوامل أن ختلق مكانة  ظمةللمنمن خالل النجاح يف هذا املسعى ميكن ،فوتقدمي منتجات تتصف بأا صديقة للبيئة  رص على التقليل من اهلدر يف املوارد واستخدام موارد غري ضارة بالبيئة ستهلكني،من خالل احلامل إجيابية لدى 2 .111، ص 2006، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، التســويـقمايكل إيتزل وآخرون،  1                                                                           .بتلخيص مضمون هذه املصفوفة يف  اجلدول التايل مث نتقدم بشرح خالياها أوال وعليه سنقوم      .بشأن توجهاا البيئية ومسؤولياا االجتماعية اليت تقوم ا ستهلكذهنية لدى امل  Philip Kotler & Bernard Dubois, Marketing management , 9éme édition , Public Union ,Paris ,France, 1997,p222. 3 Volle Pierre, Promotion et Choix du point de Vente, Vuibert, France, 1999, p 136. 



الرتكيز على خصائص ( خضر مستهلكني -2  )الرتكيز على املكانة الذهنية( خضر صديقة للبيئة و مستهلكني منتجات -1  ايجابية    منخفضة  مرتفعة  المستهلكاتجاهات       حماية البيئة والمستهلك  مصفوفة التسويق األخضر: 11 الجدول رقم  ~ 139 ~ الرتكيز على خلق (فقدان االجتاهات البيئية -4  )املستهلكني الرتكيز على(صديقة للبيئة  منتجات -3  )املنتجات إجيابية من  اجتاهاتوتوجد يف السوق  ستهلك،توجهات حنو محاية البيئة وامل نظمةضمن هذه اخللية متتلك امل      خضر صديقة للبيئة ومستهلكني منتجات :األولىالخلية  -1  .236ص،2014، ناتمع العريب للنشر والتوزيع، عما ة، مكتبالتسويق األخضر ةفلسف مصطفى يوسف كايف، :المصدر  سلبية  )ثقافة بيئية ولكن بسبب  ،أن تنجح يف هذا التوجه نظماتلذلك ميكن للم،حنو تبين مثل هذه املنتجات ستهلكنيقبل امل الرتكيز على  اي ،خالل استهالك هذا املنتجمن  ستهلكالقيمة اإلضافية اليت سيحصل عليها امل شرحللمنتج و  املكانة الذهنيةعلى خالل الرتكيز على اخلصائص الوظيفية للمنتج ولكن يكون من خالل الرتكيز على خلق أساس النجاح يف مثل هذه األسواق ال يكون من  ومنه ،القدرة على خلق االستدامة يف هذه األسواق اليت هلا تجاامنعلى متييز  جيب أن تكون أكثر تركيزا  آليات وإجراءات املنظمة وجود منتجات يف مثل هذا السوق فإن ال  حيث خضراء، يتطلب على املنظمة تبين ممارسات صديقة للبيئة من اجل خلق منتجات هذه اخللية ضمن      خضر مستهلكني :الثانيةالخلية  -2  .خلق شعار جذاب جديد على مثل هذه نتجات مما يولد الفرصة على خلق سوق جديد و طلب املهذه  يوجد يف األسواق مثل عليه و ،تعمل على خلق طلب جديد على املنتجات اخلضراء من خالل ابتكار قيمة جديدة للمنتجات اليت تقدمهالذلك عليها دائما أن  األوىلنفسها قد انتقلت إىل اخللية نظمة ولكن بعد مرور فرتة من الزمن ستجد امل ،املنتجات ى اخلصائص األساسية للمنتج من أجل متيز هذا املنتج عن املنتجات عل ينصب أكثريف هذه اخللية فإن الرتكيز  ولكن اإلشكالية اليت ستواجهها هنا هي أن ، صديقة للبيئة منتجاتخبلق هذه اخللية  نظمة ضمنامل تقوم      صديقة للبيئة منتجات :الثالثةالخلية  -3 1.التقليدية املوجودة يف السوق حنو  اجتاهو السبب يف ذلك يرجع إل عدم امتالكهم  ،ذات قيمة أا املنتجاتهذه يرون مثل ال  ستهلكنيامل أن تعمل على خلق سوق هلذه  نظماتلذلك من أجل النجاح يف هذا املسعى ينبغي على امل ،املنتجات اخلضراء ،رسالة دراسة ميدانية لعينة من مؤسسات الصناعات الغذائية:تقييم مساهمة المؤسسة الجزائرية في ترسيخ أبعاد فلسفة التسويق األخضرصارة بومحيدي،  1                                                           ذلك فإن ل ،يف هذا السوق نظمةاملنتجات من خالل التوعية مبفاهيم املسؤولية االجتماعية اليت توجه عمل امل   .83 -82:،ص2013 - 2012، -اجلزائر -لية،املدرسة العليا للتجارة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية واملا



و خلق ثقافة بيئية  بداخلها دف خلق منتجات خضراء من جهة،على خلق ثقافة بيئية  نظمةتركز امل جيب أن الذ ة،سلبي ي اجتاهاتذو  مستهلكنيو ،تأثريات منخفضة اجتاه محاية البيئة بهذه اخللية  نظمة ضمنامل تتميز      فقدان االجتاهات البيئية :الرابعةالخلية  -4  .الرتكيز على املنتجاتالعناصر اليت سيتم من خالهلا بناء القيمة يف هذه اخللية هي الرتكيز على التوعية مبفاهيم محاية البيئة أكثر من   ~ 140 ~ حنو  ستهلكنيو إذا ما جنحت يف حتويل اجتاهات املدف  تشجيع الشراء األخضر، ضمن اتمع الذي تعمل به العام الذي يهتم بتقييم معارف ومشاعر  االجتاه :"بأنه يعرف Bambergمن الناحية البيئية حسب  االجتاهف      1.الثانيةتنتقل إىل اخللية سوبالتايل  ،اجتاهات إجيابية يذو مستهلكني فإا بذلك ستملك  ،املنتجات اخلضراء املتعلقة باحلفاظ على البيئة،تكونت  الفرد ومشاعر أحاسيس ،واملفاهيم املعارفحنو البيئة  تتمثل يف فاالجتاهات  -   .املعريف و املكون العاطفي،أما اجتاهات حنو سلوك بيئي معني تشمل فقط املكون السلوكي،فاالجتاهات حنو البيئة  تشمل كال من املكون )اجتاهات حنو سلوك بيئي معني/اجتاهات حنو البيئة:(إىل قسمني )1987-1986( وآخرون االجتاهات البيئية  سنة  Hinesقسموا كال من فضمن سياق الدراسات البيئية ، أما       .شاكل بيئيةم فردال يواجه عندما معني سلوكب التصرف لالستجابة أومن خالل هذه التعاريف،نستنتج أن االجتاه البيئي عبارة عن ميل أو استعداد       3".و املشاعر املشكلة لنوايا سلوكية للفرد قصد محايته للبيئة عتقداتامل جمموعة":أيضا بأنه Schultzعرفه يكما       2".البيئة محاية حنو أو ميوله الفرد ، وكلما كانت املكتسبة السابقة لتجارباملعلومات وا تلك خالل من ،أو بيئته االجتماعية مع الفرد تفاعل بسبب أو  نفاملكو  رئيسيةأو أبعاد   عناصر ثالث البيئي من يتكون االجتاهف أما ضمن جمال السلوك الشرائي األخضر،      .حبماية البيئة العميق هحساسإو  الواعية تهعرفملرتمجة  الفرد خيتاره الذي طريقالاجتاهات حنو سلوك بيئي معني تتمثل يف  يف حني -  .باملشاكل البيئية اوإدراك وعيا أكثر الفرد كان  وضوعيةاملو  دقصاليت تتصف بال واملعلومات  اخلربات هذه اليت حيملها ) عتقاداتاال( جمموعة املعارف  تضمنالالجتاهات م املكونة العناصر من عنصر أول يعترب البعد املعريف  2 .238 -237:، ص2014، ناتمع العريب للنشر و التوزيع، عما ة، مكتبالتسويق األخضر ةفلسف مصطفى يوسف كايف، 1                                                                   الفرد مشاعر عن يعرب، أما املكون أو البعد العاطفي  بيةلس أووقد تكون اجيابية  املستهلك اجتاه منتج أخضر ما  Bamberg S, How does environmental concern influence specific environmentally related behaviors?         a new answer to an old question, Journal of Environmental Psychology, No.1, 2003, p 21. 3 Schultz P.W and others, Implicit connections with nature, Journal of Environmental Psychology, No.1, 2004, p31. 



يوجهان املستهلك حنو قيام بفعل أو سلوك معني قصد محاية البيئة من خالل إبداء الرغبة  أي ،)والعاطفي املعريف (  السابقني للبعدين هو حمصلة يف حني املكون أو البعد السلوكي، إجيابية أو سلبيةوقد تكون  األخضراجتاه املنتج   ~ 141 ~ ،فبالنسبة للمكون املعريف األخضر بالتسويق املرتبط للمستهلك واالرتباك التشاؤم من تنبع وكأا تبدو اخلضراء املنتجات حنو السلبية االجتاهات السلوك الشرائي األخضر،حيثاملكونات الثالثة لالجتاه البيئي توثر على ف      2.ستهلكامل هلا يتعرض الذيؤثرات للماألخضر نتيجة  شراءلل الفعلي السلوك لتحديد حاسم عامل أو وكيل مبثابة ، أو هيالبيئة على قلقه رظهي املستهلك الذي يتبناه حيث للبيئة الصديق السلوك من معني نوع على أا اخلضراء ئيةالشرا ةويف هذا الصدد، تعرف الني      .األخضر املنتج شراء يف املستهلك نية عن قويا مؤشرا يعترب السلوكي املكونأما  ، األخضر    جمموعة العواطف اليت يشعر ا املستهلك اجتاه املنتج،يف حني املكون العاطفي يتمثل يف السابقة خرباته من املكتسبة النظر ووجهات آراء من به يؤمن أو ما يعتقد ما على أساسا هذه املعارف مبنية وتكون األخضر املنتج حول املستهلك تفكري بطريقة عالقة هلا اليت املعارف خمتلف إىل ،ويشريالبيئية االجتاهات نيتكو  عناصر من عنصر أول يعتربمما سبق ضمن سياق التسويق األخضر بصفة عامة،يستنتج الباحث أن  املكون املعريف       1.يف شراء منتج أخضر و لديه إحساس  حسنة معتقداتو معلومات والعاطفي  بينت العديد من الدراسات أنه كلما كان املستهلك لديه  Sudhir sachdev, Green Marketing: Consumer Attitude Towards Eco-Friendly Fast Moving Household Care and Personal Care Products, Thesis Submitted in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor  of  Philosophy , Manav Rachna International University, Haryana, India ,2015,p72. 2 Zia-ur-Rehman &Muhammad Khyzer Bin Dost, Conceptualizing Green Purchase Intention in Emerging Markets: An Empirical Analysis on Pakistan, The West East Institute, International Academic Conference Proceedings, Istanbul, Turkey, 16-19 June  2013, p102. 3 1                                                                    3.%5عند مستوى داللة  %68  ب اخلضراء املنتجات شراءلالجتاه حنو  العاطفي املكون ارتباط نسبة بلغت يف حني، %21ب  %10عند مستوى داللة  اخلضراء املنتجات شراءلالجتاه حنو  املعريف املكون ارتباط نسبة بلغت حيث،والثقافية االجتماعية بالعوامل تتأثر والعاطفي املعريف املكوناحملددة بواسطة   الصيين املستهلك اجتاهاتإىل أن  توصلت اليت اصيني استهلكم 549 حجمها عينة على أجريتاليت  Chan    نقتدي بدراسةحول املنتجات اخلضراء كلما كان لدية اجتاهات اجيابية حنو شراء املنتجات اخلضراء،ويف هذا الصدد  ومشاعر  Ricky Y. K. Chan, Determinants of Chinese Consumers’ Green Purchase Behavior,  Psychology &Marketing Review, No. 4, 2001, p 403. 



لتسويق املطبقة ل ةري الكب نظماتامل أن بينت 1998 سنة)  Sahasakmontri & Johri(    دراسةيف حني       ~ 142 ~ نية الشراء ( حنو شراء  املنتجات اخلضراء سامهت يف تكوين نية حسنة شفافية تامةب يالندا ااألخضر يف  ت ــــكمــــا       1.البيئي همزيادة وعي وهذا بسبب لدى املستهلكني التايلنديني )األخضر ــــار  1999ســــنة  Kaufman ت دراســــةبين ــــيت تأخــــذ بعــــني االعتب اجتاهــــــــات اجيابيــــــــة حنــــــــو شــــــــراء  عنــــــــد صــــــــياغة اســــــــرتاتيجياا التسويقية،تســــــــاهم بشــــــــكل كبــــــــري يف توليــــــــد  البيئيــــــــة املســــائل أن املنظمــــات األمريكيــــة ال ـــــدى   املنتجـــــات اخلضـــــراء ـــــة الشـــــرائية اخلضـــــراء بســـــبب العديـــــد مـــــ املســـــتهلكنيل ن ،كمـــــا أن ال ميكـــــن تعمـــــيم الني نظمات امل أغلب وهلذا جند  ،األسواق يف بطرحها املنظمة ترغب اخلضراء اليت بيعاتاملب التنبؤ يف املنظمة أيضا تساعد االجتاهات هذهراسة د فإن ذلك على عالوة،ضروري أمر يصبح االجتاهات هذه حتليل فإن وبالتايل،اخلاصة  البيئية توجهاته على ااعتمادأخضر أو عالمة بيئية معينة  نتجم راءبش املستهلك يقوم ،حيثرائيالش  سلوكه يف تؤثر اليت العوامل أهم من عدت لمستهلكل ات البيئيةجتاهالا ويف األخري يستنتج الباحث أن      2 .حتمية حلماية البيئةمنه  أكثر  هلـــــاالتســــويق األخضـــــر هــــو فرصـــــة تســــويقية  أن ،وعلى ذلـــــك األســــاس فهـــــذه املنظمــــات تعتـــــرب ســــواقأعـــــدة  عــــرب موحـــــدة تكـــــون لـــــن للبيئـــــة الصـــــديقةاخلصـــــائص الثقافيـــــة ألن مطالـــــب املســـــتهلكون و اجتاهـــــام حنـــــو املنتجـــــات  ن يتطلب التعرف على شخصيته إ، لذلك ف الشرائي للمستهلكتلعب الشخصية دورا حيويا يف توجيه السلوك       الشخصية  :خامسا   .اتالتغري  هذه مع يتناسب مبا إسرتاتيجيتها التسويقية  تعديل يف ملساعدا اخلضر املستهلكني توجهات يف اتالتغري  ملعرفة مسح دوري بشكل جتري املتبنية للتسويق األخضر  خصائص الشخصية تساعد يف وصف االختالفات بني  أن، فالشك  هاملختلفة لسلوك األمناطمن اجل معرفة  النظام "  :بأاتعرف الشخصية يف هذا السياق  و،التسويقية اإلسرتاتيجيةاملستهلكني ومتثل مصدر هام لبناء  Lalit M. Johri &Kanokthip Sahasakmontri,Green Marketing of Cosmetics and Toiletries in Thailand   Journal of Consumer Marketing, Issue 3, 1998, p279.      2 1                                                             4." حتفزه على تبين سوك معني قاعدة لديه تشكلحىت يف النهاية ت اليت يكتسبها من بيئته اخلارجية، السابقة ه وخرباتهعارفمع م الفرد نفسية بداخل السمات فاعلت حصيلة هي" :أا على الشخصية فيعرف  Petrofأما       3".والبيئة من حوله  اآلخريناملتكامل من اخلصائص املميزة للفرد والعالقة بني هذه اخلصائص واليت تساعد الفرد على موائمة نفسه مع  Lois Kaufman,  Selling green: What managers and marketers need to know about consumer environmental attitudes, Environmental Quality Management review  ,issue 4,1999,p19 .   3  4   . 114، ص  مرجع سبق ذكره عمر، علي أمين John V.Petrof , Comportement du Consommateur et Marketing, 5émé édition, les Presses de l'université Laval , Canada, 1993, p  173.   



للفرد  الداخلية النفسية اخلصائصمن خالل هذين التعريفني،نستنتج أن الشخصية هي نتيجة تفاعل ما بني       ~ 143 ~ لوصول  إىل فهم أكثر ا قصد تأثري الشخصية على السلوك الشرائي وذلكدراسة  إىل رجال التسويق فيسعى      .ما سلوكب هتصرف كيفية أو استعداده مدى تؤدي  يف األخري إىل واليتالعوامل اخلارجية  من جمموعة مع إجيابية ملنتجام وخدمام من  استجابةوتوجيه اجلهود التسويقية لتحقيق  استهدافهملطبيعة املستهلكني ، ومن مث  إىل ،حيث توصلت الدراسات التسويقية وبني مواصفات املنتج مستهلكنيخالل الربط بني الصفات الشخصية لل يارة من النوع الفاخر يشعره ذلك بالنجاح والفخر والثقة ، وهنا سلعة أو عالمة معينة فعند حصوله مثال على س بامتالكـل شخصيته م، حيث أن املستهلك يكنظمةمنتجات املالطلب عن  هناك عالقة بني الشخصية و أن سنة     Balderjahn،ودراسة   1976سنة  Henionدراسة  مثل لمستهلكل األخضر الشرائي وسلوك الشخصية بني العالقة بفحص قامت قد كثرية دراسات هناك أن  Peattieيرى  ر،فضمن سياق التسويق األخض      . هي الصورة اليت يود املستهلك أن يراه ا اآلخرون :المثالية االجتماعيةالصورة الذاتية  -  .هي الصورة اليت يرى ا اآلخرون املستهلك: االجتماعيةالصورة الذاتية  -  .هي الصورة اليت يود املستهلك الظهور ا أمام اآلخرين :الذاتية المثاليةالصورة  -   .هي عبارة عن الصورة اليت يرى ا املستهلك نفسه :الصورة الذاتية الحقيقية -   1:للمستهلكاملستهلك صورة معينة أراد أن جيعلها لنفسه، فالبد إذا من التمييز بني أربع أنواع من الصور الذاتية  أكتسب إدراكه للمنتجات املتواجدة يف السوق  حتديد على باجتاهاته البيئية املرتبطة املستهلك شخصية تؤثرف      .اآلخرون يراه ما عن خمتلفة بطريقة ذاته يرى مستهلك وكل ،السلوك الشرائي هلاو للمنتجات  اإلدراك على ما بطريقة يؤثر الشخصيات هذه من نوع وكل اخل، ...املرحة االنطوائية، العدوانية القوية، الشخصية : بينها من النفس علماء حسب الشخصيات من أنواع عدة وهناك ،مستهلكلل اهلوية تعطي فهي تطورها مراحل عرب الرتاكمية والقيم واملشاعر األحاسيس من معقدة جمموعةهي   الشخصية ن،ومبا أاألشياء عمل كيفية تفهم يف الشديدة والرغبة اجلديدة، األشياء على باالنفتاح يتميز األخضر املستهلك فإن ذلك الدميوغرافية،وعلى باملتغريات ارتباطه من أكثر الشخصية مبسما كبرية بدرجة يرتبط للمستهلكني األخضر أن السلوك إىل وتوصلت 1988 عن العزلة،درجة التحكم، وإدراك ،ويف هذا الصدد نتكلم فقط يف السلوك الشرائي  عليها يركز اليت اجلوانب وعلى اخلضراء للمنتجات املستهلك إدراك على ملموس تأثري هلا املشاعرالنفسية أو و  الذهنية احلالة أن حيث،ءاخلضرا باالبتعاد عن اآلخرين حىت يشعر بأنه منفصل  الفرد رغبة 1988سنة  Balderjahn  حسب املصطلح هذا يعين ،حيثاالجتماعي علم النفساملتداولة يف  حد املصطلحات كأ اليت تعد ):الوحدانية،االغرتاب( فمثال العزلة       .على السلوك الشرائي األخضر الذات الذين ميكن اعتبارهم  كبعض مسات الشخصية وأثرهم  .Abdelmajid Amine, Op.Cit, p50 1                                                             ).تلويثا أقل سيارات استعمال(والسلوك الصديق للبيئة  العزلة بني طردية عالقة هناك إىلتوصل  حيث  ،عنهم



ــــــوع أمــــــا درجــــــة      ~ 144 ~ ــــــيت يعتقــــــد الفــــــرد  أو ن ــــــى خصائصــــــه  أنالــــــتحكم هــــــي الدرجــــــة ال مــــــا حيــــــدث لــــــه يعتمــــــد عل مــــــا حيــــــدث لــــــه هــــــو نتيجــــــة العوامــــــل اخلارجيــــــة  أن أيضــــــا،باملقابــــــل يعتقــــــد الفــــــرد )الــــــتحكم الــــــداخلي(الشخصــــــية توصلت إىل أن األفراد تبنوا النمط  ثللشخصية تساعد على التنبؤ بالسلوك الشرائي األخضر يف أملانيا، حيحد املتغريات أو اخلصائص النفسية املكونة أن التحكم الداخلي يعترب كأ 1988سنة  Balderjahnفتشري دراسة       ).التحكم بعدم شعورال أو التحكم اخلارجي( القضاء والقدر،والنصيب     مثل احلظ أن إىل  حيث توصلت،عاما 61و 22  ترتاوح أعمارهم بنيفاس  باملغرب، المستهلكا يقيمون يف مدينيت مراكش و  21من اليت أجريت  على عينة مكونة،2015 سنة)   Rafiq &  Sidmou( ويف هذا الصدد دراسة كال     .األخضرتبنيه لنمط السلوك الشرائي  إيل زيادة  ذلك أدى كلما مشاكل بيئته، حدة من التخفيف أو عالج يف املسامهة نهبإمكا أن  بذاته املستهلك شعر كلماف : الذات )تصور(يف حني إدراك       1.الشرائي األخضر من خالل اقتنائهم لألجهزة املوفرة للطاقة عند شرائي " ،" مشرتيايت عواقب البيئة وأحتمل جتاه حساس شخص أنين أعتقد" ،"البيئة على للحفاظ احلقائبو  األكياس هذه بشراء أقوم":( ،ويتجلى ذلك من خالل إجابة أفراد العينة باملوافقة االجيابية على هذه األسئلةالتدوير         إلعادة االستخدام،قابلة إلعادة قابلة ألا ئةالصديقة للبي  واحلقائب األكياس بواسطة البالستيكية واحلقائب األكياس استخدام مستعدين لتبديل أين جل أفراد العينة املختارة  بيئيا املسؤول الشراء فعل علىإدراك الذات يوثر  مثاال احلقائب و  شرائي هلذه األكياس ضربي أن أحب"،"مسؤول اطنمو  بأنين أشعر احلقائبو  هلذه األكياس حىت تسهل على فالشرائي األخضر، وسلوكه املستهلك شخصية بني عالقة هناكأن  يستنتج الباحثمما سبق،       2.)"... لآلخرين املستهلك  شخصية وحتديد فهم من املسوق متكن إذا،فخمتلف املنتجات اخلضراء له ستوجه املستهلك الذي حول مفصلة معلومات على التسويقية اخلضراء بنجاح جيب عليها احلصول اإلسرتاتيجيات املنظمة صياغة السوق  تقسيم إمكانية وكذا اخلضراء، للمنتجات اقتنائه يف املستهلك ةاستجابدى مب التنبؤ يستطيع فإنه األخضر العوامل تعرب  ه، وهذنيهي العوامل اليت يفرضها األفراد على قرار الشراء لدى شخص مع االجتماعيةالعوامل      االجتماعيةالعوامل :أوال  العوامل الخارجية:المطلب الثاني  .اخلضر املستهلكني شخصية حمددات على أساسا تعتمد أسواق إىل اخلضراء 2  .109،ص ذكرهمرجع سبق ،دراسة حالة المستهلك الجزائري:محددات سلوك المستهلك األخضرحليمة السعدية قريشي، 1                                                           إذ يتفاعل معها  ،مؤثرات، مثل اموعات الصغرية واألسرة اليت ينتمي إليها، واألصدقاء واجلريان وزمالء العمل    ة دخيضع هذا السلوك إىل ع ماوعمو  ،على سلوك الشراء لدى املستهلك االجتماعيةعن تأثري الظواهر   Majda Rafiq  &Mohamed Larbi Sidmou, L’éco-conception des sacs : perception et intérêt chez                    le consommateur marocain, 7èmes journées scientifiques internationales du FEM "Economie verte, croissance et développement : Etat des lieux et perspectives",Université  Cadi Ayyad – Marrakech, 19 et 20  Mars 2015, p8.   



وهناك جمموعات ثانوية يتفاعل معها املستهلك، ولكن بصورة رمسية واحتكاك  ،بصورة غري رمسية وبشكل دائم  ~ 145 ~ وختتلف هذه اموعات اليت ينتمي  ،مهنية وجتارية احتاداترياضي، أو مجعيات أو  دييف نا امنتظم كونه عضو  ،وحالته االجتماعي، ومستوى تعليمه، ومركزه مكان إقامتهإليها املستهلك، واملؤثرة يف سلوكه باختالف عمره، و  االجتماعية ومشاة يف اخلصائص  نسبيا متجانسة فئات إىل اتمع تقسيم عملية" : أيضا ا يقصدكما       1."املعتقدات اآلراء، احلياة، أمناط القيم، يف كبري حد إىلماثلون يت الذين الناس من جمموعات :"االجتماعية بأا الطبقة تعرف فقد       :الطبقة االجتماعية  -1  :وبصورة عامة ميكن حتديد العوامل االجتماعية  يف العناصر التالية،العائلية عبارة عن تصنيف أو تقسيم اتمع إىل عدة  ": أاباالجتماعية  فلقد عرفا الطبقة)  Kotler & Dubois(أما       2".والتعليم )املال أو الدخل(والثروة احلياةوأمناط  والقيم االجتاهاتب يتعلق فيما من توجهات األفراد  علىؤثر يالطبقة االجتماعية الدخل الذي يعترب أحد معايري  ن أميكن القول عموما و       .اخل...التعليمي ى، املستو لاحلياة، الدخ ط، منتواالهتمامات، االجتاها اآلراء ،القيم تمـــع تشـــرتك فيمـــا بينهـــا يف كـــل مـــن   ا عـــن شـــرائح مـــن هـــي عبـــارة االجتماعيـــة ةالطبقـــأن  جممـــا ســـبق، نســـتنت      3."والسلوك  ياةالقيم واالهتمامات ومنط احل من ناحيةمتجانسة  من األفراد) اتجمموع(شرائح  خر، ففي املعايري اليت يصنف على أساسها األفراد قد ختتلف من جمتمع آل،كما أن واالدخار  ناحية اإلنفاق ال ،فاخل …االعتبار عدد من العوامل مثل املهنة، التعليم، الدخل،  عنيالواليات املتحدة على سبيل املثال يؤخذ ب بعض املنتجات اليت قد حتتاجها على  طلب الحنو  األفراد  توجهات علىالدخل جهة، ومن جهة أخرى يؤثر      من  اإلنفاق أو كيفية شري إىل أسلوبيال  ألنه  عوامل حتديد الطبقة االجتماعيةأهم  وحدهيعد الدخل  ستهلكني اجنذابا للمنتجات اخلضراء،  ولعل توجههم هذا نابع من كوم ذوي تعليم ملا أكثرهم غالبا ما ميثلون أن عددا من البحوث اخلاصة مبدخل التسويق األخضر قد توصلت إىل أن الطبقات االجتماعية األعلى  نشريو       4.لألفراد الشرائية القرارات على املؤثر الطبقي بالتميز الصلة ذات املفاهيم من احلياة أسلوب يعترب ،كما) واملهنة الدخل التعليمي، كاملستوى( املتغريات من جمموعة على تشتمل منها،واليت بدال تستعمل واليت واالقتصادية االجتماعية املكانة نظرية مكاا حلت حيث كبريا، اآلن صدىي تلق ال االجتماعية الطبقة فكرة عمليا،عليه طبقة وال حتتاجها طبقة أخرى كهم لنمط حياة ينسجم مع ما يقدمه قيادية، وامتال  أو مناصب لوظائف توليهمودخل مرتفع باإلضافة إىل  يلعا  .107ص سبق ذكره، مرجع النوري، نزار أمحد البكري و ثامر 5 .78،ص2006 مصر، العربية، النهضة دار ،المستهلك وسلوك اإلعالن العواديل ، سلوى Khan Matin, Op.Cit,p107. 3 Philip Kotler & Bernard Dubois, Marketing Management, 11éme édition, Pearson Edition ,Paris, 2004, p207. 4 2 .258ص، 2002،عمان، للنشر، الثقافة دار التسويق، مبادئ ، املؤذن صاحل حممد 1                                                             5.جاتتناملمدخل التسويق األخضر من 



بتوجهات تلك اجلماعة أو  ةم الشرائيياإن أي  مجاعة تصبح مجاعة مرجعية عندما يقوم األفراد مبقارنة سلوك     : الجماعات المرجعية -2  ~ 146 ~ مباشر أو غري مباشر على اجتاهات يؤثرون بشكل  فرادمجاعات من األ ":تعرف اجلماعة املرجعية على أاكما      1."وسلوكهم مواقفهم الشرائية وتشكيل قرارام يف لألفراد مرجعي كإطار تستخدم أن اليت ميكن اموعات تلك:"بأا اجلماعة املرجعية عرفتويف هذا الصدد عندما يتأثر األفراد بقيم تلك اجلماعة وتفضيالا، نه أإىل أن الفرد ليس بالضرورة أن يكون عضوا يف تلك اجلماعة حىت يتأثر ا، حيث  اإلشارة أيضاكما جتدر       4.العمل املستهلك،مجاعات محاية مجعيات التسوق، مجاعات ،الرمسية االجتماعية واألصدقاء،اجلماعات العائلة وهي املستهلك سلوك على كبري تأثري ذات خمتلفة مجاعاتتجدر اإلشارة إىل أن هناك ف      .ياته الشرائيةوسلوك يستعني به يف حتديد اجتاهاته  كإطار،فهي تعترب   مباشرة غري أو مباشرة بطريقة الفرد تؤثر على اليت جلماعةهي تلك  اجلماعة املرجعيةمن خالل هذه التعاريف نستنتج أن       3". تصرفاتهو  الجتاهاته الفرد تقييم علىباإلجياب أو السلب   تؤثر اليتاجلماعات  :" تلك أاب يف حني هناك من يعرفها      2." الفرد وقيمه االستهالكية أو د من اجلماعات البيئية إىل االستعانة بعدد من الرياضيني يعدالسعى ، تالتسويق األخضر فق مدخلو ف      .)مثل الفرق الرياضية أو الفنانني(قد يعجب مبجموعة معينة لكنه ال يستطيع االنتماء هلا  قارنة بني منظمات بريطانية باملاملتعلقة     2005 سنة ) Ranchhod Gurau &(كال من   دراسة كما أظهرت       6.اخلضراء املنتجاتصائص خب املتعلقة املعلومات عن البحثو  املنتجات رسكلة بقايا تساهم يف توليد النوايا السلوكية اخلضراء،وتظهر ذلك جليا يفالفرد أي  سلوك على القلقة بشأن البيئة املرجعيةتأثري اجلماعات  عالقة وجود إىل وتوصالالشرائي األخضر للمستهلك، سلوكال على املرجعية للجماعات األبعاد البيئية تأثريقصد معرفة مدى  بكولومبيا  اجبامعة كارولينموظف  500عينة حجمها  بدراسة ) Minton & Rose(من  كل قاما الصدد ،ويف هذ5ستهلكنياولة التأثري على تفضيالت ورغبات املحم  قصد تستعني بتلك احلركات مبا حتويه من رموز شخصيةنظمات لذلك نالحظ أن بعض امل،ستهلكللم الشرائي سلوكعلى ال الفنانني أو حىت السياسيني لدعم محالا البيئية ملا ميتلكه هؤالء األفراد كجماعات مرجعية من تأثري     .Ann P. Minton & Randall L.Rose, The Effects of Environmental Concern on Environmentally Friendly Consumer Behavior: an Exploratory Study, Journal of Business Research, No.1, 1997, p43 6 .109 - 108ص سبق ذكره، مرجع النوري، نزار أمحد البكري و ثامر 5 .139،ص1998مصر، الشمس، عني مكتبة ،اجتماعي بيئي منهج: التسويقية واإلستراتيجية  المستهلك سلوك اهللا، رزق خنلة عايدة Roger D. Blackwell and others, consumer behaviour, 9th edition, Harcourt college Publishers, USA, 2001, p396. 3 Richard Ladwein, le comportement du consommateur et de l’achteur, 2ème édition, Edition Economica , Paris,2003,p97. 4 2 .189،ص1996 األردن، زهران، دار متكامل، مدخل :المستهلك  سلوك الساعد، ورشاد الغدير محد 1                                                            املنظمات الرومانيةعلى  املنظمات الربيطانية سبب تفوق أن للتسويق األخضر،توصلت إىل  ةاملتبني رومانية وأخرى



على اجلماعات املرجعية   يف ترويج منتجاا اخلضراء  املنظمات الربيطانية ،يعود إىل  اعتماد يف األسواق الدولية  ~ 147 ~ نتجات اخلضراء، كما ميكن أن تؤثر العضوية يف هذا العالقات التأثري املتبادل لألفراد على سلوكهم الشرائي للمكثريا من اليوم يف أماكن العمل،وبالتايل ميكن أن تؤدي إىل نشوء بعض العالقات بني هؤالء األفراد ،ومن بني هذه يقضي بعض األفراد وقتا   كمامن أقرب أصدقائه والذين يتشاون معه يف نظرم حول املنتجات اخلضراء،   اخلضراءاخلضراء،وعليه اعرتافا ذا التأثري القوي جند املستهلك النهائي يسعى للحصول على معلومات كافية عن املنتجات النهائي،فمثال تعترب آراء وتفضيالت األصدقاء مؤثرات هامة يف اختيار املستهلك النهائي للمنتجات هلا تأثريا كبريا على السلوك الشرائي األخضر للمستهلك   املرجعية اتأن اجلماع يستنتج الباحثمما سبق،       1 .لرتويج منتجاا اخلضراء ى وكالء بيعلع فقط تعتمداليت كانت  املنظمات الرومانية األكثر شهرة  عكس ــــف األســــرة علــــى أــــا     2."البعض بعضهم مع يسكنون والذين الدين أو التبين أو الزواج أو الدم رابطة جتمعهم الذين األشخاص من أكثر أو اثنني من جمموعة" :بأا،و يف هذا الصدد تعرف األسرة واألبناء  والزوجة الزوج من ومكونة واحدة سكنية وحدة تضمها اليت اجلماعة إىل كإشارة األسرة مفهوم يستخدم ما فغالبا بينهم،  املستمر التفاعل نتيجة ألفرادها واملعتقدات القيم تعليم يف وهاما حيويا دورا األسرة تلعب      :األسرة -3  .يسوده طابع الصداقة أي االعتماد على اجلماعات املرجعية األكثر شهرةصداقة للبيئة، وعليه جيب على  مسوقي املنتجات اخلضراء أن يعرضوا رسائلهم الرتوجيية  من خالل جو اجتماعي ببعض من األعضاء إىل إمكانية تقليد السلوك الشرائي لبقية األعضاء اآلخرين األكثر  اخلضراء،األمر الذي يؤديالنهائي،فعلى سبيل املثال قد يتحاور أعضاء هذه اجلماعة مع بعضهم البعض حول خمتلف املنتجات على السلوك الشرائي األخضر للمستهلك ) اخل...مثال العضوية يف نوادي رياضية وثقافية( النوع من اجلماعات  ــــر، مــــرتبطني فيمــــا بينهمــــا بصــــلة : " كمــــا ميكــــن تعري مجاعــــة تتكــــون مــــن فــــردين أو أكث سرة، السيما األجات اخلضراء، فقد أشارت أحد الدراسات إىل أن األفراد املسؤولني عن تيف التوجه حنو شراء املنالطبيعي أن سلوك الشخص كفرد واحد خيتلف عن سلوكه كفرد من أسرة ولعل هذا االختالف يربز بشكل واضح فمن  ،الشراء  ياتسلوكب املتعلقةوتوجهام األفراد  تفضيالت،تؤثر األسرة على التسويق األخضر فق مدخلو ف      .باإلجناب لألبناء األسرة أفراد عدد يتكاثر برابطة الزواج، وقدهــــــذين التعريــــــف يتبــــــني لنــــــا أن األســــــرة هــــــي جمموعــــــة تتــــــألف مــــــن شخصــــــني أو أكثــــــر مــــــرتبطني مــــــن خــــــالل       3".دم أو زواج، يسكنون حتت سقف واحد معا  ومن جهة  من جهة، منهم على صحة أطفاهلم احرصجات اخلضراء تمييلون إىل اقتناء املن الكانت متلك أطفا  إن    .Roger D. Blackwell and others, Op.Cit, p 360 3 .213مرجع سبق ذكره،ص الساعد، ورشاد الغدير محد Calin Gurau& Ashok Ranchhod, International Green marketing: a comparative study of British and Romanian firms, international marketing  review, Issue 5, 2007, p560. 2 1                                                           هلذا التوجه، ألن  ينكان أحد أفرادها متب  إنلمستهلك يربز لاألخضر الشرائي  سلوكال علىن تأثري األسرة إأخرى ف



ن أفراد األسرة يكونون إاحمليطني م لتبين وجهة نظرهم، ومن مث ف علىمن مسات املستهلكني اخلضر حماولة التأثري   ~ 148 ~ األسرة تعترب من املتغريات األكثر تأثريا على السلوك الشرائي للمنتجات اخلضراء  أن يستنتج الباحثمما سبق،       1.ثر املتأثرينأكاحمليطني ورمبا من  أقرب أا اخللية األساسية اليت ترىب فيها املستهلك النهائي أين مت تكوين قيمه واجتاهاته  كللمستهلك النهائي، وذل كتسبها ي اليت والعادات والقيم املعتقدات موعةجم:" أا على من وجهة نظر التسويقية الثقافة تعرف كما      2."آلخر جيل من انتقاهلا واليت يتم معني جمتمع يف األفراد بني املشرتكةواألفكار  العادات و القيم من كل" :بأا الثقافة عرفت،و يف هذا الصدد كمستهلك سلوكه يف كبري بشكل تؤثر اليت األساسية واملعايري بالقيم املستهلك يزود فاتمع ،"املنتجات شراء" األنشطة هذه ومن ثقافية متغريات حتددها الفرد فيها يندمج اليت األنشطة أن ذكر حيث سلوك املستهلك، جمال يف الثقافة أمهية تناولوا الذين أوائل من (James Duesenbery ) يعترب     ة يالثقافالعوامل :ثانيا  .وأمناطه الشرائية الثقافة :مها باستمرار خمتلفة ودرجة بأشكال متبادلة عالقة بينهما الثقافة من نوعانوجتدر اإلشارة أن هناك      .آخر إىل جيل منتنتقل  ااألخرى، كم اتمعات أفراد عن معني ومتيزه جمتمع يف العيش طريق عن للفرد، حيث يتعلمها السلوكيةأو التصرفات  األمناط حتدداليت  والعادات واالجتاهات ،واألفكار القيم جمموعة هي الثقافةمن خالل هذين التعريفني يتبني لنا أن       3". ياته أو تصرفاتهسلوك توجيهه حبيث تساعده على جمتمع أفرادمن ) كمستهلك(الفرد من املصطلحات احلديثة اليت " الثقافة البيئية"مصطلح  والرهانات البيئية،يعترب التسويق األخضر فضمن مدخل      4 .األقلية هلذه حمددة خصائص تشكل وتقاليدها حىتيف عاداا   مميزة تكون أن جيب األقليات هذه ومثل العريب، الوطن يف العرقية كاألقليات ،األصلية الثقافة داخل األقليات سلوك منط حتدد اليت واألفكار القيم جمموعة تشملفهي  الفرعية الثقافة،أما والواجبات احلقوق يف متساويني و متضامنني متكافلني باعتبارهم تمعا كافة أعضاء إىل تنظر العربية فالثقافة االجتماعية، والقيم واألعراف والتقاليد للعالقات العام الشكل حتدد واليت األكثرية، ثقافة هي تمعا ثقافة فإن دينية أو قومية أقليات متيز فرعية ثقافات وجود حالة ويف السامية، اإلسالمية والقيم الكرمي القران جوهرها واليت العربية األمة أبناء أمناط متيز اليت العربية كالثقافة األمة ألبناء العام السلوك أمناط حتدد اليت وهي العامة، بالثقافة تمعا أفراد معظم يتزود،فالفرعية الثقافة ،العامة  .370صمرجع سبق ذكره،،)2004( حممد إبراهيم عبيداتLeon G. Schiffman & Kanuk Leslie Lazar, Consumer Behaviour, 4 th  edition, Prentice Hall, West Nyack, New York, U.S.A., 1991,p392. 4 3 .122،ص2006اجلهوية، قسنطينة، ، املطبعة للتطوير نموذج اقتراح:الخدماتية المؤسسة و المستهلك سلوك شوية، اإلسالم سيف 2 .46،صمرجع سبق ذكرهأمحد نزار مجيل النوري، 1                                                             .لالهتمام أكثر ذه القضية الذهنياتات و كمدخل أساسي إلدراك خماطر التلوث، وكذا لتغيري السلوكيالبيئة والثقافة، و اليت تعمل على نشر الوعي البيئي أو التحسيس بقضايا البيئية   يابرزت من خالل االهتمام بقضا



العقالين للموارد ومحاية البيئة واالهتمام بسالمتها وهذا من خالل اكتسابه لوعي بيئي  االستغالل أساسعلى  تبىن ،لدى الفرداليت تكون  توالعادات والسلوكياهي جمموعة من األفكار :" على أا الثقافة البيئية  فتعرف      ~ 149 ~ ميثل  هـو أيعلى البيئة  هتأثري سلوكل الفرد مدى معرفة: " نه أعلى ويف هذا الصدد يعرف الوعي البيئي للفرد       .النهائي،تبني لنا أا ترتبط أساسا بالوعي البيئي مستهلكلل األخضر الشرائي سلوكال على املؤثرة الثقافية العواملب املتعلقة  الدراسات العديد على االطالع فمن خالل       1."وسلوكية فاعلة ومن مث إدراك للمخاطر البيئية أخالقية يؤسس ملدارك املعرفة البيئية والقيم  :يف األخضر الشرائي سلوكال على املؤثرةاملكونة للوعي البيئي و  الثقافية العوامل تتمثلف      2". البيئة ومحايةسلوكية صديقة للبيئة مثل ترشيد االستهالك   أمناطاوتبين  امللقاة على عاتقه باملسؤولية البيئية إحساسه ،األمر الذي  يؤدي به إىلللمسائل البيئية ارد اإلدراك أواحلسي  اإلدراكاملعريف القائم على  األساس متعددة  واألسباب احلايل،القضـايا املعاصـرة التـي أخـذت حيـزا كبيـرا فـي عصرنا  أكثرالقضـايا البيئيـة مـن  تعترب      :المعرفة البيئية -1  .البيئية بني األفراد  فاملعرفة البيئية متباينة ،العـامل أحناءالتساع يف حجم التلوث البيئي احلاصل فـي عمـوم ليف مقدمتها  تعود الوقائع واملفاهيم (القضايا املختلفة حول البيئة متعلقة بفهممعرفة عامة  ":أاعلى فتعرف املعرفة البيئية       .البيئيـة اكلباملشـ علمهم نظرا ملـدى اخلضراء،وذلك عن طريق  املنتجات بشراء رغبته مبدىتؤول أو ترتجم  نقية هذه البيئة اإلبقاء أجل من بيئته، على والسليمة اخلاطئة مارساتامل وحتديد بيئته على احلفاظ بأمهية ستهلكامل معرفة فتشري العديد من الدراسات أن       3."احملافظة عليها قصد) الطبيعية والنظم البيئية املتعلقة بالبيئةوالعالقات  سلوك صديق للبيئة   .Anja Kollmuss & Julian Agyeman, Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are      the barriers to pro-environmental behavior?, Journal of Environmental Education Research, No. 3 , 2002,p253. 3 Hans Ruediger Kaufmann and others,Op.Cit,p52 2 .59، ص2013ار احلامــد، عمــان، ، الطبعــة األوىل، دحمايــة البيئــة ومكافحــة التلــوث ونشــر الثقافــة البيئيــةمســري قريــد،  Source: Christina Tobler, green consumer behavior: consumers' knowledge and willingness to act          pro-environmentally, thesis submitted for the degree of doctor of  sciences, University of Zurich, Switzerland, 2011,p18.                                                            1      للبيئة ر المعرفة البيئية على السلوك الصديقتأثي: 14 الشكل رقم  :تأثري املعرفة البيئية  يف تكوين اجتاهات وسلوكيات صديقة للبيئة حسب الشكل التايل اجتاهات بيئية املعرفة البيئية



أن األغذية العضوية تعترب من أصناف  2005سنة  )Lea & Worsley( كال من  ويف هذا الصدد تشري دراسة      ~ 150 ~ أن القيم البيئية  اليت يتمتع ا سكان ايرلندا الشمالية تعد    بينت 1995وآخرون سنة   Daviesفمثال دراسة        2".البيئة عن طريق شراء املنتجات اخلضراء محاية حنو هسلوكتوجيه ل كمعيار ويعتربها القيم بتلك ذلك املستهلك يتمسك ث، حياآلخرين مع االجتماعي تفاعله خالل ستهلك منامل يكتسبها تلك القيم اليت: "من وجهة نظر سلوك املستهلك بأا البيئية قيمال حيث عرفت      .القادمة لألجيال وصيانتها وازدهارها البيئة محاية يف وفعال صحي بشكل دوره تأدية للمستهلك دائم يف نفسيته ليتسىن بشكل املرغوبة البيئية القيم يكون من خالل غرس للمستهلك البيئية الثقافة االستهالكية الصحية و وخلق البيئي الوعي الدراسات أن تطوير تلك أكدت حيث،ا املضرة اخلاطئة السلوكيات الشرائية وانتشار مواردها هلدر أدى مما البيئة جتاه لسلوكه املوجه وعي املستهلك مستوى وتدين البيئية القيم خطورة غياب األحباث من العديد أثبتت لقد      :القيم البيئية -2 1.العضوية األغذية استهالك حنو واالجتاه املعرفة تلك مستوى بني إجيابية طردية عالقة كما توصلت إىل هناك ،األخرى املنتجات عن متييزها على ساعدهت العضوية األغذيةاملتعلقة  ب) طرق اإلنتاج،املزايا الصحية والبيئية:(ب االسرتايل املستهلك معرفة مدىالصحية والبيئية،حيث توصلت إىل  بكافة املعايري أمانااملنتجات الصديقة للبيئة ألا أكثر التزاما و  لدى سكان  طيبة مسعة العضوية األغذية اكتسبت حيث،  بشكل مستمر كأهم أسباب شراء األغذية العضوية اليت   كيمائية مواد أي عن ةبعيد طبيعية بطرق تنتج كوا الصحية وفوائدها اايز مم خيص ايرلندا الشمالية فيما   .143 ص جاسم،مرجع سبق ذكره، األمري عبد أرشد Lea. E & Worsley. T, Australians organic food beliefs demographics and values, British Food Journal,    No. 11, 2005, p859. 2 Hassan Rahnama & Shayan Rajabpour, Identifying effective factors on consumers’ choice behavior toward   green products: the case of Tehran, the capital of Iran, Environmental Science and Pollution Research, 2016,p6. 3 Anne Davies and others, who Buys Organic Food? A profile of the purchasers of organic food in Northern Ireland, British Food Journal, No.10, 1995, p22. 4 1                                                            البيئية القيم وتنمية عليها، واحلفاظ بيئته مبستقبل املستهلك إحساس يف املؤثرة البيئية املعرفة نشر على العمل اخلضراء املنظمات دفع املرغوبة البيئية القيم غياب عن الناجتة املشكالت تفاقممن خالل ما سبق،نستنتج أن       4.مشرتيام اليومية يف واالجتماعية البيئية القيم تكامل متزايدا على اهتماما يبدون فهؤالء أمريكي، مواطن مليون 45أوساط  يف االخضرار حنو قويا جديدا توجها مشرتيات األطعمة جمال يف )Hartman Group(هارمتان   جمموعة وجدت مماثلة دراسة ويف التسويق بعمليات القيام عند البيئية لالعتبارات كبريا اهتماما يبدون األمريكيني من %  77و السويسريني من67 %من األملان،و82%   بأن 1995 كما كشفت الدراسة اليت أجريت سنة      3. املستهلك وبيئته  صحةب تضر أن ممكن



ة للثقاف واخلاصة احرتام البيئة الطبيعية ومحايتها أحد السمات املميزةوعلى هذا األساس جند        .الطبيعية مواردلل  االستهالكي السلوك ترشيد وقيم البيئة، على احملافظة قيماملتمثلة يف  يف البيئية القيموهذا من خالل  تهصح على احلفاظ و تهبيئ محاية يف فعال بشكل واملسامهة مستمرو  اجيايب بيئي سلوك له بلورة بغية األساسية البيئية املعرفة وخلق البيئي الوعي تطوير إىلللمستهلك تسعى  الثقافة البيئية،فبسلوكه الشرائي املباشرة لصلتها املرغوبة  ~ 151 ~ من هذا التوجه يظهر  ، تهية بيئقصد محا جهد ممكن أقصى ضرورة بذل  ىير  ملستهلك األسرتايل ،فاسرتاليةاأل قامت بالتوجه حنو  نظماتن العديد من املإف لذلك،املستهلكني بيئية، وبتغري الطلب وظهور التوجه البيئي لدى      بسبب قيمهم ا بتعديل سلوكيام، مبا يف ذلك العادات الشرائيةمن العينة قد قامو  %80نفسها وجد أن من العينة يؤمنون بأنه تقع على عاتق كل فرد مسؤولية خاصة يف محاية البيئة الطبيعية، ويف الدراسة % 84,6من  أكثرن أيف اسرتاليا ب 1994دراسة أجريت عام  حيث أظهرت يف شراء املنتجات اخلضراء، ممارساته اليومية خالل اليت تقوم  نظماتاليت تقوم بتسويق منتجات ذات خصائص بيئية ستمتلك ميزة تنافسية متيزها عن امل نظماتامل  رتاض بأنعلى ذلك فإنه من املمكن االف ءاالستغالل الفرص السوقية اجلديدة، وبنا  تبين مدخل التسويق األخضر فهو يتكون ويتأثر خبصائص  ستهلك،امل الشرائي سلوكالتؤثر على  الثقافةيستنتج الباحث أن  بشكل عامو       1.جات غري مسؤولة بيئياتبتسويق من نه واقع أحني يتصرف بطريقة معينة فهو ال يدري  ستهلكن املإويف اغلب األوقات ف،يعيش فيها  الثقافة اليت  ،وهنا ذو قيم بيئية طريق التعايش مع اتمع عن ،فهذا األخري ال يورث بثقافة وإمنا يكتسبها األخضر املستهلك تساهم الثقافة البيئية يف تشكيل شخصية ،وباألحرىثقافته واتصل بثقافة جمتمعات أخرى خرج عن نطاق معتقداته إال إذا ريراء ثقافية معينة تناسب البيئة اليت يعيش فيها وقد ال تتاح له الفرصة لتغيآمعتقداته و  حتت تأثري  ينشط فيه ،مما ميكنه أن يرتجم هذا   ثقافة اتمع الذي يرغب يف أن يعمل على فهم جيب على املسوق أن  النهائي،لعل  لمستهلكالشرائي األخضر ل سلوك ال علىتعد العوامل الشخصية واحدة من أهم العوامل املؤثرة       العوامل الشخصية :ثالثا                           .مزيج تسويقي أخضر يالئم هذه الثقافةاملفهوم إىل  إعداد  للنقاش واجلدال بني الباحثني  اتثري العوامل الشخصية جماال كبري ويف جمال التسويق األخضر        .هاقياس وسهولة وضوحيعود األمر يف ذلك اىل  الشرائي األخضر  سلوك حيث اتفق معظمهم على أن العوامل اليت تعد أكثر  تأثريا على الواملتخصصني،   تاريخ االطالع: Green_Marketing                            2016 -01 -18..._اOPQt_اwww.academia.edu/6888502/TUVWXY  :،مقال منشور على املوقع االلكرتوين4،ص االخضرالتسويق ضياء بناي، 1                                                           الوظيفة،احلالة ( مثل العوامل الشخصية ،أما باقياجلنس،الدخل، والتعليم العمر،: النهائي تتمثل يف لمستهلكل



النهائي   لمستهلكئي األخضر لالسلوك الشرا علىاملؤثرة وعليه سنتطرق بالتفصيل ألهم العوامل الشخصية       .لمستهلك ومواقفه من البيئةل الشرائي سلوكالال تفسر النهائي ،ومنهم من يراها أا أصال  لمستهلكالشرائي األخضر ل سلوك ،فمنهم من يرى أا تعترب أقل تأثريا على ال) اخل...جتماعية،مكان اإلقامةاال  ~ 152 ~ عمر  باختالفخيتلف مدى اإلقبال على املنتجات اخلضراء  ،التسويق واالستهالك األخضر فضمن سياق      1.الطاقة استهالك تقليل حالة يف أو اخلضراء املنتجات شراء حالة يف اإليكولوجي والسلوك العمر بني ارتباط عالقة )Balderjahn, 1988 , Webster ;1975( مثل آخرون باحثون جيد مل يف املقابلو  ،(Van Liere et Dunlap, 1981 ; Sandahl et Roberston, 1989 ; Roberts, 1996) اإليكولوجي والسلوك املستهلك عمر بني إجيابية ارتباط عالقةبأن هناك   التجريبية الدراسات معظم وجدت وقد      . ميرون ا اليتيشرتوا مع تغري املرحلة العمرية  اليتيقوم األفراد بتغيري السلع واخلدمات  ،لذاغاية الشيخوخة إىلحىت   الشباب إىل الطفولة من تنطلق اليت حيام دورة باختالف لألفراد الشرائية التصرفات ختتلف حيثالعوامل الشخصية، يف يعترب العمر أحد العناصر املهمة       :العمر -1  :كاآليت جات اخلضراء، وسبب تاحملتملني للمن ستهلكنيامل أكثرأن الشباب من  2000 سنة Skizinskeyريى ،فاملستهلك غالبا ف ،م تربوا على القيم اخلاصة باحرتام الطبيعة، و إعادة استعمال املواد، وعدم اهلدر يف استعمال الطاقةأذلك  لى البيئة واحلفاظ على سالمة وصحة ما ميتلكون أفكار ومعتقدات تصب يف دعم هذا التوجه، حرصا منهم ع فكبار السن  ،الفئات العمرية حنو هذه املنتجات باقي توجه ولكن ذلك ال ينفي من احتمال،أسرهم و أنفسهم هذا  عجات اليت ال تضر بالصحة، ويتبعون سلوكيات استهالكية تنسجم متمثال يبحثون يف معظم األحيان عن املن رغبة لشراء  أكثراملسنني   أن إىل يف اليونان أجريتاليت    2013سنة  وآخرون Abeliotisتوصلت دراسة  كما      2 .التوجه مقارنة ) بشأن البيئة أكثرأي قلقني (املنتجات اخلضراء ،وهذا راجع الهتمامهم املتزايد حبماية البيئة  الذين ملس فيهم ختوفا  الشبابعلى عكس  املنتجات اخلضراءهذه  القتناءأكثر تفتحا  ،باإلضافة أمبالشباب شرائها غالبا ما تكون ذات  يقرر اليت املنتجات اخلضراءتفضيالت الفرد ألنواع أن  وعليه يستنتج الباحث،       3.إجتاهها   .Nazanin Shabani and others, The study of green consumers’ characteristics and available green sectors in the market ,International Research Journal of Applied and Basic Sciences,No.7,2013, p 1881 3 .112ص سبق ذكره، مرجع النوري، نزار أمحد البكري و ثامر Chaker Najar & Imed Zaiem, Influence de l’implication durable sur l’intention et le comportement d’achat écologique, Revue Libanaise de Gestion et d’Economie, Numéro.4, 2010, p12. 2 1                                                            من كعامل العمرية بالفئات االهتمام قونو املس على جيب هلذا ،مير ا اليتومهم باملرحلة العمرية  يقو  ارتباط



، فقامت دراسات عديدة بتحليل ) أنثى أو ذكر(اجلنسي صنفهم باختالف لألفراد الشرائية التصرفات ختتلف      :الجنس -2    .العمرية املستهدفة لفئةا وتأثريا على جاذبية أكثر أن تكون ميكن واليتالوسائل الرتوجيية استخدام  يف االهتمام هذا نعكسي وقد العمرية، الفئات هذه بني اختالفات لوجود ا نظر  السوق يف تقسيم املستخدمة العوامل  ~ 153 ~ بني السلوك البيئي والسلوك  زوالتميي ةأثر جنس الفرد على السلوك البيئي قصد معرفة قوة تأثري اجلنس على التفرق أي عالقة ذات داللة مل جيدوا ) (Webster ,1975 ; Brooker ,1976 ; Sandahl ; Robertson ,1989فمثال       .غري البيئي فكانت النتائج متناقضة هناك عالقة  أنوجدا  ) (Van Liere ; Dunlap, 1981البيئي،بينما  سلوكالو ) ذكر أو أنثى(إحصائية بني اجلنس  الرأي بني وعند دراسة أثر اجلنس  على السلوك الشرائي األخضر للمستهلك، نالحظ انقسام الباحثني يف       1.ميوال من الرجال أكثرحيث النساء  حنو  ان املرأة أقوى توجهأحتديد أي من الرجل أو املرأة ذو توجه استهالكي اخضر، فريى العديد من الباحثني ب ومسؤولياا األسرية، بينما يرى اآلخرون أن الرجل أقوى توجها حبكم ،البيئة حبكم تركيبتها النفسية والعاطفية األخضر،حيث توصلت إىل النساء أكثر استعداد لتبين الشراء على اجتاهات املستهلك ،قصد معرفة اثر )امرأة 1810و لرج1536( مستهكا 3346متت على عينة حجمها  ليت،ا1993 سنة وآخرون Shrumدراسة فمثال       2.توجهاته السياسية و االجتماعية مستهلك يقطن مبدينة  279( صيين ستهلكم 549 حجمها عينة متت على اليت  2000سنة Chanأما دراسة       3.الرجال من أكثر البيئية بالقضايا النساءاهتمام السلوك الشرائي األخضر و هذا بسبب  Beijing  مستهلك يقطن مبدينة  270و Guangzhou(،  الذي هو على استعداد  املستهلكأن  إىل توصلتحيث يفسر  أن املسوق فعلى الشرائي األخضر، السلوك علىعامل مؤثر ك يعد اجلنسمما سبق،يستنتج الباحث أن      4.النساء فئة من أكثر رجالال فئة إىل ينتمي خضراء منتجات على قصد حصوله مرتفعة أسعار لدفعتام  3 .112ص سبق ذكره، مرجع النوري، نزار أمحد البكري و ثامر Chaker Najar & Imed Zaiem,Op.Cit,p :12-13. 2 1                                                           جات اخلضراء يف معظم األحيان تكون ذات أسعار أعلى ولو بنسبة قليلة أو قد تالدخل أمهية نسبية، ألن املن لكجمال التسويق األخضر مي،فضمن جتيعد دخل الفرد أو وضعه االقتصادي أحد العوامل املؤثرة يف اختيار املن       :الدخل -3  .اجلنس اآلخر عند استهالكهم للمنتجات اخلضراء عن خيتلف بأسلوب جنس معني مع يتعاملالقتنائهم املنتجات اخلضراء،أي ) الرجال او النساء(سبب توجه  L. J. Shrum and others, Buyer Characteristics of the Green Consumer and Their Implications for Advertising Strategy , Journal of Advertising, No. 2,1995, p 80. 4 Ricky Y. K. Chan, An Emerging Green Market in China: Myth or Reality,Journal of Business Horizons, Issue 02, 2000,p58. 



،بينما 2للفرد أي الدخل ال يؤثر على اهتمام الفرد باملسائل البيئية ليس هناك عالقة بني الدخل والسلوك البيئي املتعلقة   بإعادة تدوير النفايات واحلفاظ على البيئة أن  1993سنة  وآخرون Pickettفلقد أشارت دراسة        1.ما انوع اجات اخلضراء حىت وان كان دخلهم منخفضتتدفع املستهلكني حنو شراء املنعامل الدخل على السلوك االستهالكي األخضر، من حيث قوة تأثريه، أو ضعف تأثريه مقارنة بعوامل أخرى دفع الباحثني يف هذا اال إىل التوجه حنو دراسة أثر  مماتكون ظروف أخرى ذات أسعار أعلى وبنسبة كبرية،   ~ 154 ~ نتجات اخلضراء خيتلف متاما عن إدراك املستهلكني ذوي املداخيل ذوي املداخيل املرتفعة  ألسعار وقيمة املاملنتجات اخلضراء مقارنة باملستهلكني ذوي املداخيل الضعيفة،ويعود السبب يف ذلك إىل أن إدراك املستهلكني إىل أن املستهلكني ذوي املداخيل املرتفعة أكثر اهتماما باملسائل البيئية،ويتجلى موقفهم من ذلك يف قيامهم بشراء توصلت  كونج هونج مدينة uvمستهلكا يقيمون  196 حجمها على عينة أجريت اليت  1997 سنة Yee دراسة  ،حيث  األسواق يفاملتاحة  اخلضراء على خياراته من املنتجات مما سبق،يستنتج الباحث أن دخل  الفرد يؤثر      3.الضعيفة هلا تتصف  اخلضراء اليت املنتجاتالفردية للمستهلكني حنو  ملداخيلاخلاصة با االجتاهاتسوق مبراقبة ورصد امليقوم  لذا جيب أن خلضراء،ا املنتجاتالفرد يتمتع بوعي بيئي وذو دخل مرتفع كلما كان أكثر توجها لشراء   كلما كان املتقدم قد يكونوا  التعليم األفراد ذوي فئة معينة، فمثال طرفجات من تقد خيلق زيادة يف الطلب على بعض املن يستوى التعليماملاختالف ف ،إىل ذوي الشهادات العليا التعليم االبتدائي، واملتوسط، واجلامعي، وصوال إىل ذويإن معظم اتمعات تتألف من جمموعات ذات مستويات تعليمية خمتلفة تكون بني من هم من غري املتعلمني        :التعليم -4  .حبساسيتها للدخل ا ستهلكم  455اليت أجريت على عينة حجمها   1996وآخرون سنة  Rice يف هذا الصدد أشارت دراسة و       4.من غريهم أكثريئية جات اخلضراء أو ذات اخلصائص البتمهتمني بشكل اكرب بشراء املن إىل أن فئة املستهلكني الذين هم أكثر إدراكا باحلفاظ على البيئة ويرغبون   ندايالابت    Bangkokة مدين يف يقطنون  .Gillian Rice and others, An Investigation of self-Efficacy and Environmentally Concerned Behavior of Thai Consumers, Journal of International Consumer Marketing, No.2, 1996, p: 14-15 5 .52سبق ذكره،ص أمحد نزار مجيل النوري،مرجع Dominique Marguerat & Ghislaine Cestre, Op.Cit, p38. 3 Li Ling-Yee, Effect of Collectivist Orientation and Ecological Attitude on Actual Environmental Commitment :The Moderating Role of Consumer Demographics and product Involvement, Journal of International Consumer Marketing, No. 4, 1997,p50. 4 2 .51أمحد نزار مجيل النوري،مرجع سبق ذكره،ص  1                                                               5.العايل التعليم هي فئة ذات مستوى تتبين الشراء األخضر للمنتجا



ة هـــــم للبيئـــــ مؤيـــــدة غـــــري شـــــرائية ســـــلوكيات يتبنـــــون الـــــذينتوصـــــل يف األخـــــري إىل أن األفـــــراد  ثيونانيـــــة، حيـــــ أســـــرة 420 عينـــــة حجمهـــــا علـــــى 2001 بدراســـــة استقصـــــائية ســـــنة Tilikidou ve Delistavrouيف حـــــني قـــــام       ~ 155 ~ يشري تجدر اإلشارة أن ضمن سياق الدراسات البيئية ،ظهر مصطلح يسمى التعليم البيئي أو الرتبية البيئية،فف     1.العايل التعليم أفراد ذوي مستوى اجلهود املنظمة للتدريس حول البيئة وكيفية إدارة سلوكهم وأنظمتهم البيئية من أجل  :"إىل لألفراد التعليم البيئي ارتباط  يرتبط للفرد الوعي البيئي مستوى أن 1997وآخرون سنة  Mainieri دراسة  بينت نتائجويف هذا الصدد       3.ة ذات الصلة حبماية البيئةالتعليمية و الرتبوي الربامج ألهداف تكامل يكون هناك أن بشرط ،اجلامعي التعليم إىل العام التعليم مراحل خالل ويستمر األطفال روضة من لتعليمبا التعليم البيئي ويبدأ      2."العيش على حنو مستدام السلوك الشرائي ه لتبني األساسي يشكل الدافع للفرد األمريكي الوعي البيئين أ، و ستوى التعليميبامل ااجيابيو  وثيقا على هذه املنتجات  زايا أو اثرمبالتعليمي البيئي مرتفعا كلما كان أكثر اهتماما بشراء املنتجات اخلضراء ألنه يعي مما سبق،يرى الباحث أن املستوى التعليمي يؤثر على السلوك الشرائي األخضر للمستهلك،فكلما كان مستواه      4.األخضر لكل عنصر و  األسرة، حجم ،جالعزوبية، الزوا  منها عناصر عدة خالل من االجتماعية للفرد الوضعية تتحدد      :الحالة االجتماعية -5   .صحته وبيئته ملشرتين الفعليني للمنتجات العضوية وآخرون فلقد توصلوا إىل أن ا Daviesالنهائي ،إال أن  كل من  للمستهلكرغم أن معظم الدراسات أشارت إىل  عدم تأثري هذا املتغري أو يعترب أقل تأثريا على السلوك الشرائي األخضر       .النهائي للمستهلك الشرائي السلوك على أثر العناصر هذهمن  مستوى  نسنة ،ولديه 45و  30بني  نترتاوح أعماره لوايتال ،اإلناث فئة من ولديهم أطفال أفراد متزوجون  هم ــــــة ،فتوصــــــلت إىل أن يف  االقتصــــــاد:يف   متمثلـــــة  أساســـــية عوامـــــل ثالثـــــةســـــنة، حيـــــث ســـــعت إىل تصـــــنيف املســـــتهلكني حســـــب الســـــلوك مـــــن خـــــالل  18 مســــــــتهلك هنــــــــدي،أعمارهم تفــــــــوق 152قامــــــــا بدراســــــــة علــــــــى عينــــــــة حجمهــــــــا  ) Modi&Patel ( يف حــــــــني      5.أعلى من الدخل املتاح ــــــام بأنشــــــطة بيئي ـــــا  بنســـــبة  ناشـــــطونمســـــتهلكون " املســــــتهلكني مــــــن صــــــنفني هنــــــاكالطاقــــــة،توفري املوارد،القي ـــــة % 37.75بيئي ـــــزون بتجنـــــب " مـــــن حجـــــم العين 4 .89،ص2016املدية، ، جامعة05والتنمية،العدد  االقتصــاد ،جملــةسـطيف بواليــة المسـتهلكين مــن لعينــة اسـتطالعية دراســة :المســتهلك لـدى المســؤول واالسـتهالك البيئــي الــوعيمهـري، آمـال Aysel Boztepe, Op.cit, p12. 2 Faizan Zafar Sheikh and others, Consumer Green Behavior Toward Green Products and Green Purchase Decision, international journal of multidisciplinary sciences and engineering, No. 9, 2014,p3. 3 1                                                           شـــــراء منتجـــــات املنظمـــــة   يتمي  Tina Mainieri  and others,Green Buying: The Influence  of  Environmental Concern on Consumer Behaviour, Journal of Social Psychology, Issue 2,1997, p203. 5 Anne Davies and others,Op.Cit.p22. 



ــــــــا بنســــــــبة  ناشــــــــطونمســــــــتهلكون  غــــــــري "،ســــــــياراتال  اســــــــتخدام عـــــناملشـــــي  تفضـــــيل، بـــــدال مـــــن األكيـــــاس ذات الســـــمعة الســـــيئة جتـــــاه البيئـــــة واســـــتعمال احلقائـــــب أثنـــــاء التســـــوق  ~ 156 ~ ــــــــة % 62.25بيئي يقومــــــــون  " مــــــــن حجــــــــم العين أغلبيـــــــتهم أفـــــــراد  "بيئيـــــــا ناشـــــــطونمســـــــتهلكون غـــــــري  "الـــــــذين ينتمـــــــون لصـــــــنف أمـــــــا األفـــــــراد ،)% n  =21 ،37.5(                   يشــــــــــــــــــــكلون املتــــــــــــــــــــزوجني األفــــــــــــــــــــراد حــــــــــــــــــــني يف )% n  =35 ، 62.5( أغلبيــــــــــــــــــــتهم أفــــــــــــــــــــراد غــــــــــــــــــــري متــــــــــــــــــــزوجني "بيئيـــــــا ناشـــــــطونمســـــــتهلكون  "بتصـــــــرفات عكـــــــس الصـــــــنف األول ،وأن املســـــــتهلكني الـــــــذين ينتمـــــــون لصـــــــنف  الفرد من العوامل املؤثرة على قراره الشرائي وكذا نوعية املشرتيات اليت يقتنيها الفرد  يشغلهااليت  الوظيفةتعترب        :الوظيفة -n  =54 ، 59.57  %(.1  6(متزوجني  املنظمات  ض، فبعقد ختلق مشرتيات متعددة مل يكن املستهلك حباجة إليها سابقا الوظيفةباإلضافة إىل أن نوع  حمددة ذات تستهدف مجاعة مهنية ذه املنتجات الشركات املصنعة  هلللبيئة ألن  واستخدام السيارات الصديقة الوظيفة تعترب من بني العوامل املؤثرة على شراء   أن إىلتوصلت   ندايالابت  Bangkokمستهلكا يقيمون مبدينة   560اليت أجريت على عينة حجمها   2012سنة  وآخرون Sanitthangkul للمستهلك النهائي،إال أن دراسة رغم أن معظم الدراسات أشارت إىل  عدم تأثري هذا املتغري أو يعترب أقل تأثريا على السلوك الشرائي األخضر       .تقوم بتوجيه منتجات ملهن معينة وحمددة الذي يقطن يف  الفردعن طلب   خيتلف الريفالذي يقطن يف  لفردبالنسبة ل  الطلب عن منتجات معينة  نإ      :الموقع الجغرافي -7  .املشرتين احتياجات مع يتوافق مبا منتجاا املهنية يف  تصنيع خصوصية الوظيفة تراعــي أن جيــب عليهــا  التســويق املنظمــة اخلضــراء إدارة فــإن ومنــه وظيفتــه، مــع الــيت تتوافــقو  حيتاجهــا الــيت ملنتجــات اخلضــراءا ألنـه خيتــار الشــرائي، ســلوكه علــى الفــرد تـؤثر وظيفــة أنوعليـه يســتنتج الباحــث       2.املناصب العالية إىل  إىل الفرق يف توزيع السكان على املناطق اجلغرافية أويعود ذلك معدل شرائها ،و يف   أيضا تلفوختاملدينة   مستهلكا هنديا  888اليت أجريت يف اهلند على عينة حجمها  2014سنة  Raniدراسة  إال أن للمستهلك النهائي،رغم أن معظم الدراسات أشارت إىل  عدم تأثري هذا املتغري أو يعترب أقل تأثريا على السلوك الشرائي األخضر       . العادات والتقاليد واملناخ االختالف يف مدى تأثريه و  البيئي الوعي تقييمهدفت إىل  ،Chandigarh و Delhi  يتمدينالشمال وبالضبط يف  يقيمون يف بني  البيئي الوعي يف لدى املستهلك اهلندي،فتوصلت إىل أن ليس هناك اختالف األخضر ئيالشرا سلوكعلى ال 1                                                           هناك فروقات فيما خيص  أن إال) فرد 642:فرد،املدينة 246:الريف( املستهلكني الذي يقيمون يف الريف أو املدينة  Ashwin G. Modi & Jayesh D. Patel, Classifying Consumers Based Upon Their Pro-environmental Behaviour:  an Empirical Investigation, Asian Academy of Management Journal, No. 2, 2013, p98. 2 Joompoth  Sanitthangkul and others, Factors Affecting Consumer Attitude Toward the Use of  Eco-car Vehicles, Journal of Social and Behavioral Sciences, Vol. 40, 2012, p465. 



الذين يعيشون يف مقارنة باملستجوبني ) منتجات معاد تدويرها،منتجات طبيعية (لشراء املنتجات اخلضراء   افشغ أكثروا  أم ون الذين يعيشون يف املناطق الريفية أظهر وباملستجالسلوك الشرائي األخضر ،والدليل على ذلك   ~ 157 ~ ال أن فئة من الباحثني إعدم تأثري هذا املتغري أو يعترب أقل تأثريا على السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي،رغم أن معظم الدراسات أشارت إىل  نشري فقط أن هناك من يدرج هذا املتغري ضمن متغري منط احلياة،لكن       ):ملكية البيت( نوع السكن -8  1.احلضرية املناطق يؤثر على سلوكه الشرائي  )اخل..مالك،مستأجر(ن منط سكن املستهلك أ إىل أشاروا األخضريف جمال التسويق  أسرة تقيم مبدينة  1600على عينة حجمها  أجريتاليت   2005وآخرون سنة  Gilgدراسة  أشارتفلقد       .رتباطه باملستوى املعيشيالنظرا   Devon  ا جمموعة مستقلة من العوامل أو من الباحثني يف جمال التسويق إىل العوامل املتعلقة بنمط احلياة هي أحد عناصر العوامل  عدد كبرييشري       العوامل السايكوغرافية :رابعا  2.من املستهلكني الربيطانيني الذين هم ميلكون املنازل ملتزمون بالشراء األخضر للمنتجات  %83حيت  ،األخضر الشرائي والسلوك السكنمنط  بني إحصائية داللة ذات اجيابية هناك عالقة أن إىلـــــــنمط احليـــــــاة البيئـــــــ      .جمال التسويق األخضر ، بل هي أحد أهم العوامل املؤثرة واحملددة لسلوك املستهلك يفاخلارجية املؤثراتالشخصية أو االجتماعية، إال أن الباحثني يف جمال التسويق األخضر يعدو ـــــــى اهتمامـــــــات  أو يف خـــــــرين األفـــــــراد اآل و آراء الفـــــــرد يف أنشـــــــطةو أاملســـــــتدام يرتكـــــــز عل ــــــار  االجتماعيــــــةالقضــــــايا  احمليطــــــني بــــــه، ويف ــــــيت تــــــدخل ضــــــمن  ةاملث ــــــوفري  إطــــــارحولــــــه ال ،هذه ســــــتدامةامليــــــاة احلت االهتمام البيئي :ذات الصلة بالتسويق األخضر على عنصرين أال ومها السايكوغرافيةوعليه  ترتكز العوامل       3.القادمة لألجيال البيئي الضرر من قدر أقل لقخ أو لألرض،  الطبيعيــــــــة املــــــــوارد مــــــــن ممكــــــــن قــــــــدر أقــــــــل يســــــــتخدم حيــــــــاة أســــــــلوب ممارســــــــة باختصــــــــار األخــــــــرية  يقصــــــــد ــــــــا  Monika Rani, Role of Environmental Awareness in Green Purchasing Behaviour: A Study of Northern India, A Thesis Submitted to Guru Jambheshwar University of Science & Technology, Hisar for the award of Degree of Doctor of Philosophy in Business Management, Guru Jambheshwar University of Science & Technology, haryana, 2015,p156. 2 Sara Reich, Attitudes, Opinions, and Behaviors toward Green Design Products: A Snowball Survey of Parishioners who Attended  the First United Methodist Church in Arlington Heights, Illinois, A Thesis Submitted to the Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Science, Ball State University, Indiana, 2014,p59.  3 https://www.backyardchickencoops.com.au/what-is-sustainable-living      Date viewed:15-02-2017 1                                                                     .واملسؤولية االجتماعية للمستهلك



و خمـــــــاوف الفـــــــرد أن االهتمـــــــام البيئـــــــي يعـــــــرب عـــــــن مســـــــتوى قلـــــــق أ) Thompson&Barton(يـــــــرى كـــــــال مـــــــن       :االهتمام البيئي -1  ~ 158 ~ اهتمامه  مبدى ستهلكامل وعي مستوى ريتبطاخلضراء،ف املنتجات شراءاستعدادا ل أكثر يكونوا   أن املرجح منف بالبيئة أكرب اهتمام لديهم الذين نياملستهلكضمن سياق التسويق األخضر،بينت العديد من الدراسات أن ف       2.األنانية بقيم سليب بشكلو  اإليثار بقيم إجيايب رتبط بشكلي البيئي االهتمام يأ ط أساسا بقيم الفرد،وهناك من يرى أن ذلك االهتمام يرتب      1.سلوكيات دف إىل محاية البيئةفهمـــــا يعتربانـــــه كـــــأداة حتفيزيـــــة او كـــــدافع حلمايـــــة البيئـــــة أي املزيـــــد مـــــن املخـــــاوف يـــــؤدي إىل املزيـــــد إىل  عـــــن بيئتـــــه، دراسة عالقة االرتباط بني مدى االهتمام  اخلضراء،ويف املنتجات بإبداء الرغبة يف شراء البيئة على احلفاظ بأمهية ،األمر الذي أدى  بدوره إىل تكوين اجتاهات إجيايب بشكل البيئةمحاية  يف يسامهون همجتعل البيئة بشأن املستهلكني وقلق خماوفو يرجع ذلك إىل زيادة  للبيئة الصديقة املنتجاتشراء أجل   من املزيد لدفع استعداد على هم الذينأن هناك زيادة يف عدد األفراد   2001سنة   وآخرون Laroche،فيشري البيئي والسلوك الشرائي األخضر  السلوك الشرائي األخضر للمستهلك يتأثر مبستوى اهتمامه بالبيئة، فاملستهلك أن  مما سبق يستنتج الباحث      1989.3 سنة % 10- 5مقارنة بنسبة  1991سنة   %20-15 املزيد بنسبة لدفع استعداد علىالذين هم   أمريكاع األفراد الواعيني يف اجيابية حنو شراء تلك املنتجات ،حيث جنده اقتدى مبثال ارتفا  ،مما ينعكس البيئة اجتاه تمعا فرادألله و  اجيايب سلوك تكوين ،األمر الذي إىل يؤدي)محايتها يف باملشاركةمعهم  والتعاون اآلخرين إقناعو  حث(مثال  اليت متكنه من احلفاظ على بيئته يبدي قلقه عن البيئة  سينتهج طرقاالذي  هذا  يتمثلببقية األفراد أو أعضاء اتمع، و ) املستهلك(إن هذا العامل أو املتغري يشري إىل اهتمام الفرد        ):يثاراإل( المسؤولية االجتماعية للمستهلك  -2  .باإلجياب على سلوكهم الشرائي للمنتجات اخلضراء دا تزايم ان الفرد الذي ميلك إحساسإوهكذا ف ،والنتائج املرتتبة على استعماله، فال يسبب أي ضرر لألفراد اآلخرينقيامه باستعمال أو استهالك منتج معني، وهذا يشتمل على اهتمامه بطريقة صنع املنتج وتركيبة ذلك املنتج أولوية عدم اإلضرار ببقية أفراد اتمع احمليطني به عند  انه يضع دائماالهتمام يف عاداته وسلوكه االستهالكي، أل نه ال يقدم مصلحته الذاتية على مصلحة أما يكون ذو نظرة واسعة األفق حبيث  سؤوليته االجتماعية، دائمامب ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -ييندراس´ة على عينة من المستهلكين الجزائر  –أثر اتجاهات سلوك المستهلك على تسويق المنتجات البيئية ناصر بوشارب، Grace K. Dagher, The Impact of Environment Concern and Attitude on Green Purchasing Behavior: Gender as The Moderator, Contemporary Management Research, No. 2, 2015, p187. 2 Yeonshin Kim & Sejung Marina Choi, Antecedents of Green Purchase Behavior: an Examination of Collectivism, Environmental Concern, and Pce, Advances in Consumer Research ,Vol. 32, 2005,p593. 3 Ishaswini & Saroj Kumar Datta, Pro-environmental Concern Influencing Green Buying: A Study on Indian Consumers, International Journal of Business and Management, No. 6, 2011, p127. 4 1                                                             4.اتمع أو األفراد احمليطني به  .88،ص 2018 -2017، 1جامعة سطيف  دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية،



،فهي عوامل  ستهلكامل سلوك يف مؤقتة بصفة تؤثر اليت األخضر الشرائي باملوقف احمليطة واملكان الزمان عوامل" هي املوقفية فالعوامل العوامل، باقي مع مقارنة الباحثني طرف من بريك باهتمام حتظ مل واليت واالستهالكية        الشرائية الفرد قرارات على املؤثرة العواملبني  من العوامل املوقفية تعدضمن إطار التسويق األخضر،      الموقفية العوامل:المطلب الثالث  1.اآلخرين رفاهية يف املسامهة أجل من ااألخضر، وهذ السلوك يف بشكل تام ينخرط يف تكوين اجتاهات بيئية حىت املستهلك فرصة من يزيد هألن األخضر، االستهالكي لسلوكبني أكثر العوامل املؤثرة على ا من واحدا اعتباره ميكن )اإليثار(        املسؤولية االجتماعية للمستهلكإىل أن  عامل    2005وآخرون سنة  Gilgويف هذا الصدد لقد توصل       ~ 159 ~ على  زيادة اخلضراء، عرض املنتجات بداخله، طريقة املوسيقى املذاعة وحجم صوت طبيعة احلرارة،وكذا ودرجة     ديكور،اإلضاءة ،األلوان واخلارجي من الداخلي تصميمه وكذا التجاري للمحل اجلغرايف تتمثل يف املوقع      بالشراء المحيطة المادية البيئة:ثالثا  .السلب أو باإلجياب إماالشرائي  هقرار  على هلؤالء واضح تأثري هناك فإن أكيد ،عائلته أفراد أحد أو زمالئه برفقة وكان منتج أخضر ما يشرتي أن مث فجأة قرر إذا قام املستهلك بالتسوق املنتجات اخلضراء، فمثال  شراء عند حلظة املستهلك حول آخرين أفراد وجود ومدى والبائع املشرتى بني التفاعل الظروف هذه أهم من      بالشراء المحيطة االجتماعية الظروف:ثانيا  .أسرته وبأفراد به متعلق املنتج هذا شراء عن خيتلف فقط به متعلق أخضر  منتج شراء ذلك على ،كمثالخضراء منتجات من شرائه يراد ما طبيعة يف يؤثر الشراء من الغرضف املنتجات اخلضراء، تلك واستخدام شراء فيها يتم اليت الظروف حتددها واليت ،األخضر الشراء بعملية قيامه خالل من حتقيقها إىل املستهلك هذا يسعى اليت األهداف جمموعة وكذا الدوافع أو األسباب تضمني      غرض الشراء:أوال  2:العموم ميكن حصر هذه العوامل يف النقاط التالية ولكن على      ".التنبؤ ا الصعب من جيعل مما ةعبمتش اجتاهات يتخذ قد الظروف تلك ظل يف للمستهلك الشرائي األخضر سلوكال فإن ومتنوعة عديدة املوقفية الظروف ألن ،ونظراراءالش موضعاألخضر   املنتج خبصائص وال املستهلك خبصائص ال عالقة هلا ليس مستقلة 1                                                            التسوق أثناء بالراحة يشعر املشرتي العوامل جتعل من وغريها املتاحة املتعلقة باملنتجات اخلضراء بديل من البدائل كل ختص اليت شرتياملعلومات املقدمة للم احملل، فضال عن  صاحب طرف من املعتمد املعاملة أسلوب ذلك  Andrew Gilg  and others, Green consumption or sustainable lifestyles? Identifying the sustainable consumer, Journal of Futures,  Issue 6, 2005, p 502. 2 بتصرف( 58- 56:،ص2009املكتبة املصرية،مصر، ،المتكامل التحليل مدخل :التسويقغنيم،  حممد أمحد(.   



هتمام طويل األمد ،لذا جيب االمصدر قلق لألجيال املقبلةأصبحت  البيئية ملشاكلن اأ   Peattie يقول ف      .بني البدائل الشرائية اخلضراء حلل مشكلة أو إشباع حاجة بعد أن متت مناقشتها عرب عملية اختاذ القرارباختاذ القرار السليم للشراء األخضر قصد تنفيذه وتقييمه،أما اختاذ القرار الشرائي األخضر فهو اختيار بديل من وتنتهي  )إدراك املشكلة(باحلاجة  الشعورالقرار الشرائي  األخضر بأا جمموعة من النشاطات املتتابعة تبدأ مع قبل التطرق إىل مراحل السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي،البد علينا أن نعطي تعريف  لعملية اختاذ       مراحل السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي: المبحث الخامس  .املتمثلة يف عناصر املزيج التسويقي األخضر سنتطرق إليها بالتفصيل يف الفصل الثالث ةأما العوامل التسويقي      .سلوكه الشرائي للمنتجات اخلضراء فهي تؤثر على  املؤقتة األوضاع بعض إىل تشري لكنها الفرد يف دائمة صفات متثل ال احلاالت بشراء املنتجات اخلضراء، فتلك قيامه اخل  قبل وأثناء...املرض أو احلزن أو التوتر التعب، بالسعادة، مثال الشعور الفرد فيها يوجد قد اليت املؤقتة املزاجية احلاالت تتمثل يف      وأثناء الشراء  قبل للفرد المسبقة الحالة:خامسا  .الصيف؟ يف أم الشتاء السنة مثال يف معني من املنتج يف فصل هذا شراء يتم هل هذا إىل إضافة ، ؟ األسبوع هذا أيام من حمدد يوم يف أو األسبوع؟ أيام طيلة أو ؟ املساء أو الصباح يف املنتج هذا شراء يتم هل آخر مبعىن ،ما منتج أخضر شراء زمن أي يقصد ا خمتلفة زمنية وحدات املؤثرات هذه تأخذ     الزمنية المؤثرات:رابعا  .املشرتاة الكمية حتديد على تؤثر أو قداحملل ، داخل املشرتي يقضيه الذي الوقت يف التجاري،وقد تؤثر احملل داخل  ~ 160 ~ أين جنده يتمتع بقيم ترفض  ، اتمع شرائح غالبية عند حاليا متواجد البيئيةالوعي املتزايد بالقضايا ف ،بالبيئة سواء من حيث االستغناء عن  رغبة يف إجراء عملية شراء،استهالك منتجات الضارة بالبيئة،أو حىت ليس لديهم  البيئية أي سلوك املستهلك حنو  للمسائل تبعا املستهلكني تصرفاتهناك من يرى أن من خالل ما سبق ،     1.منظمة اليت يؤثر نشاطها سلبا على البيئة رفض التعامل مع  أو شرائه منتج أو مقاطعة                     2018 -12 -30: االطالع تاريخ       https://www.researchgate.net/publication/327837010  :،ورقة حبثية منشورة على املوقع االلكرتوين17،ص2018،-تطبيقية  دراسة : واتجاهات العميل الذهنية والصورة المنطوقة للكلمة الوسيط الدور تحليل -المصري  للمستهلك الشرائي السلوك في المستدام التسويق ، أثرحممد النجا أبو آمنة Ken Peattie, Environmental Marketing Management: Meeting the Green Challenge, Op.Cit, p86. 2 1                                                               .غامضة و حمدودة تكون عنها املعلومات لكن واستمراريتها،         سالمتها على تؤثر واالستنزاف املتمثلة يف  التلوث  مشكلة من تعاين  البيئة بأن املستهلك يستوعب      التوعية مرحلة - 2:هي أساسية مراحل ختضع ألربعة اخلضراءاقتناء املنتجات 



فاملســــــتهلكني  ،االهتمــــــام مكــــــان بأخــــــذ النشــــــاط يبـــــــدأأي  البيئيــــــة باملشــــــكلة وعيـــــــا أكثــــــر املســــــتهلك يصبـــــــح      المعلومات جمع مرحلة -  .نسبيا ضعيفا يكون النشاط لكن عليها، للحفاظ فعال بأسلوب معها التعامل جيب بالتايل و البيئية باملشكلة املستهلك يهتم      االهتمام مرحلة -  ~ 161 ~ تفضـــــيله عـــــن حيـــــاولون دائمـــــا مجـــــع قـــــدر كبـــــري مـــــن املعلومـــــات حـــــول اخلصـــــائص البيئيـــــة لكـــــل منـــــتج قبـــــل  اخلضـــــر مير عرب ستة السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي أن )   Troilo& Bertolini (كما يرى الباحثان       .الرتتيب هذا مقدمة يف تأيت اليت العالمة تلك راءبشي مبدئ قرار  إىل وصل قد يكون فهو ،أمامه املتاحة البدائل وترتيب بتحديد يقوم أن بعدلشراء األخضر،وهذا با يعرف ما خالل من البيئة على للحفاظ االستهالكية توجهاته عرب املشكلة حل يف يساهم أي املستهلك حياة أسلوب يف النشاط يندمج      )الفعلي التطبيق(النشاط مرحلة -   .من وسائل اإلعالم أو االحتكاك مع  من لديه صلة يف هذا االحيــــــث املعلومــــــات املتعلقــــــة ــــــا فهــــــي ناجتــــــة عــــــن تكوينــــــه باملدرســــــة أو تلقيــــــه  ،غــــــريه و مــــــن مث شــــــرائه واســــــتعماله غري مهتم بالبيئة أو أنه ال يسعى من خالل سلوك الشراء  ستهلكاحلفاظ عليها، حيث من احملتمل أن يكون املإىل مدى إهتمام األفراد املستهلكني بالبيئة الطبيعية ومدى إميام بضرورة  رحلةامل هشري هذت :اإلهتمام بالبيئة -1  :مراحل متمثلة يف قد الرفاهية اجلماعية،فرحلة جيب على املستهلك أن يبحث عن امليف هذه :البحث عن الرفاهية الجماعية -2  .اختيار املستهلك على املنتجات اخلضراء جلودا أو غري ذلك من الصفات اجلذابة ضمن هذه املنتجاتيق الرفاهية اجلماعية،إال أن هذا  ال يعين عدم إقتنائه للمنتجات اخلضراء،لذا ميكن أن يقع الذي يقوم به إىل حتق ومتكن طالبه من الوصول إليه يف أقرب  االجتاهالبحث عن املعلومات اليت ختدم هذا عن السبل املؤدية إليها وبالتايل الفردية أي ضمان  فقط أن اليقل اإلستهالك مع مرور الزمن،لذا  البحث عن الرفاهية اجلماعية يتطلب البحث مفهوم احلفاظ على البيئة مل ينضج بعد ومل يصل إىل مفهوم حتقيق الرفاهية اجلماعية من خالل حتقيق الرفاهية ينحصر يف بعد فردي أي أن  قد غري أن هذا االهتمام ،له إهتمامات جتاه البيئة اليت يعيش ا ستهلكيكون امل بالنسبة  تكوين املستهلك الجتاهات إىل رحلةامل هشري هذت :البيئية اتيبالنسبة للسلوك االتجاهات -3  .وقت ممكن وبأقل تكلفة على حل املشاكل من خالل إعتماده  إثبات كفاءة املستهلك يتم من خالل ماله من قدرةف، البيئية اتيللسلوك قبل أن  ستهلكحيث عادة ما تتم عملية غربلة وترتيب يف األوليات عند امل،على املبادئ العلمية واخلربة الشخصية



مبا له من رفض لكل سلوك يتناىف مع  األخضروضمن هذا السياق يتميز املستهلك ،قرار الشراء اختاذيقدم على   ~ 162 ~ ـــــــــــوجي -4  1.فرد والبيئة معامبادئ األمن والسالمة لل ـــــــــــى املســـــــــــتهلك أن يقـــــــــــوم تصـــــــــــرفات صـــــــــــديقة امليف هـــــــــــذه  :الســـــــــــلوك اإليكول ـــــــــــة جيـــــــــــب عل مثـــــل  ،البيئـــــي مـــــن خـــــالل قـــــوة قـــــرار الشـــــراء بشـــــكل خـــــاص أو اختـــــاذ مواقـــــف ختـــــدم هـــــذا االجتـــــاه بشـــــكل عـــــام يشـــــكلون اجتـــــاه جديـــــد يســـــمى محـــــاة البيئـــــة ويقومـــــون بتمريـــــر صـــــوت القلـــــق  ،لـــــذا جنـــــدهميف تزايـــــد هـــــم  اتمـــــع  الـــــــيت هلـــــــا ســـــــجالت ســـــــيئة مـــــــع البيئـــــــة أو نظمـــــــاتاألشـــــــخاص املقـــــــاطعني ملنتجـــــــات املحيـــــــث أن عـــــــدد  للبيئـــــــة،      رحل شـــــــــراء املنتجــــــــــات  اخلضــــــــــراء، نظمـــــــــاتمســـــــــاعدة امل ،الفضــــــــــالت  ةومعاجلـــــــــإدارة ،االقتصـــــــــاد يف املـــــــــاء والطاقــــــــــة وجود النية الشرائية اخلضراء لدى املستهلك،لذا   إىل رحلةامل هشري هذت :تجاه نحو المنتجات الخضراءاال -5  .اخل..اخلضراء اقتناء السلع  جراءمعلومات وتوجيهات وبالتايل مساعدته على اكتشاف وتقييم الفوائد واملزايا اليت حيصل عليها حنو املنتجات اخلضراء اعتمادا على ما يقدمه له من  اجيايب للمستهلك جتاهوا  قناعةتكوين ب يقوم املسوق هنا األخضر للمستهلك النهائي مراحل السلوك الشرائي  أن اتفقوا على Peattieأما معظم الباحثني وعلى رأسهم       2.اشرتاه الذي ملنتجا عن ستهلكوالذي يتمثل يف رضا أو عدم رضا امل األخضر تد إىل شعور ما بعد الشراء مي، بل  الفعلي نتهي مبجرد أخذ قرار الشراءيال م الشراء الفعلي للمنتجات اخلضراء،لكن يف هذه املرحلة يت:الشراء األخضر -6  .املتجددة هورغبات هاجاتحواخلدمات اخلضراء اليت حتقق له أكثر رضا وتشبع  الشراء  بعد ما مرحلة على الرتكيز مع واالستهالك، الشراء لعملييت أكثر متوازنة نظرة يستلزم األخضر التسويقألن  أيضا منها التخلص أو املنتجات اختيار خيصفيما  على عملية الشراء واالستهالك األخضر تركيزاأكثر بالبيئة، أي     فيجب على املستهلك التخلص من املنتجات بطريقة سليمة غري مضرة يف مرحلة ما بعد الشراء اغريها، أم    الفعلي ومرحلة ما بعد الشراء، حيث يف مرحلة الشراء الفعلي يتم الرتكيز فقط على املنتجات اخلضراء دونأن الفرق يكمن بشكل كبري يف مرحلة الشراء  هي نفسها مراحل السلوك الشرائي العادي للمستهلك النهائي، إال ،رسالة مقدمة الكوابل الكهربائية بسكرةدراسة حالة مؤسسة صناعة : في المؤسسة االقتصادية الجزائرية وأهميته األخضرواقع التسويق ، عبد الرزاق براهيمي 2 .305 -304:ص،2016 - اجللفة -زيان عاشور  جامعة، 26،العدد احلقوق والعلوم السياسية ،جملةالمستهلك األخضر ضمن سياق تفعيل التنمية المستدامةعبد الرزاق براهيمي، 1                                                             3 .)املنتج من والتخلص االستعمال( ة ميدانية لعينة من المجتمع الجزائري حول اقتناء األجهزة دراس- اإلعالن التلفزيوني األخضر وأثره في السلوك الشرائي للمستهلكإكرام مرعوش، 3 ).بتصرف(159 - 158:،ص2009 -2008، -قسنطينة  -،جامعة منتوري"مانامجنت –اقتصاد " مدرسة الدكتوراه إطارلنيل شهادة املاجستري يف     .171،ص2016 -2015 ،1 ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم التجارية،جامعة باتنة- الكهرومنزلية الصديقة للبيئة



التايل الذي  اجلدول Peattie ، اقرتحراحل السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائيملولتوضيح أفضل       ~ 163 ~ املنتجات  ما هي فوائد   ؟ايزامماملنتجات وما هي  سعارأأين قائمة   ماذا أريد ؟  يسأل عاديالالمستهلك   الفروقات في األسئلة بين المستهلك العادي والمستهلك األخضر خالل مراحل الشراء:12 الجدول رقم  .الشراءعملية لاخلمس املقرتحة  اتفيما يتعلق باخلطو  العادي،يوضح الفرق بني األسئلة اليت يهتم ا املستهلك األخضر مقارنة مع املستهلك  املرتتبة  االجتماعية والبيئيةما هي التكاليف   األخضر؟أين هو دليل املستهلك   حباجة إليها؟هل حقا أنا   يسألاألخضر المستهلك   )والتخلصكيفية االستخدام (  ما بعد الشراء تقييم   قرار الشراء   البدائلتقييم     علوماتامل البحث عن   باحلاجة الشعور  الشراءعملية مراحل   ؟مرة أخرى واحدةكيف ميكنين شراء   شراء واحدة؟ميكنين كيف  شراء؟ال  ميكنين هل  بالنسبة يل؟ ميكنين كيف   شراء؟إجراء عملية جيب  فعال هل  ؟عن ذلك أفعل  ال أن ني االعتبار ألنه يأخذ بع) ال يفكر فقط يف مصلحته الشخصية(املتعلقة باملنتجات األخضر،كما أنه غري أناينالشراء،فهو يفكر فقط قبل الشراء يف احلاجات اليت حيتاجها فعال،و يستعني بدليل لكي يلم جبميع املعلومات أن تصرفات املستهلك األخضر ختتلف عن تصرفات املستهلك العادي خالل مراحل  دوليتبني من خالل اجل     .Source Daniel Szuster, Green Marketing: A case study of British Airways, Thesis Submitted in fulfillment of the requirement for  the degree of  Master of Culture, Communication  and Globalisation , Aalborg University, Denmark ,2008, p42  ؟أفضل بشكل استخدام القدميكيف ميكنين  ؟مستمرميكنين جعله  كيف  ؟ذلك  أين سنستهل الكالم مبراحل الشراء بصفة عامة راحل السلوك الشرائي األخضر وعليه سنتطرق إىل م      .مع مراعاته لالستخدام والتخلص من املنتجات بطريقة صديقة للبيئةأمامه، وخيتار القرار األمثل للشراء األخضر بعد تقييمه للبدائل  ةللبدائل الشرائية املتاح ةاآلثار االجتماعية والبيئي الشراءما بعد  تقييم .Source : Sylvie Martin & Jean pierre Védrine, Marketing : les concepts- clés, Chihab Edition, Alger,      1996, p43        النهائي لمستهلكلالسلوك الشرائي األخضر  مراحل :15 الشكل رقم  :الشكل التايل متمثلة يفمن جمموعة من املراحل  النهائي لمستهلكلالسلوك الشرائي األخضر تكون في      .األخضر لكن يف كل مرحلة من مراحل الشراء سنربز التصرف الذي يبديه املستهلك العادي،للمستهلك  قرار الشراء البدائلتقييم  علوماتامل البحث عن الشعور باحلاجة



أن يكون عليه  يفيرغب  الذيله والوضع األمثل  احلايلمواجهته ملشكلة معينة تتمثل يف وجود فجوة بني الوضع  قصد يولد لديه دافع للبحث عن حل مناسب أو طريقة مناسبة،أي 1إشباعها أجل من تصرفات و بسلوك القيام إىل املستهلك تدفع املشبعة غري احلاجة و واالستقرار،  التوازن عدم يولد احلرمان هذا باحلرمان، املستهلك إحساس يف احلاجة تتمثل ، حيثلديه ةغري مشبعاملستهلك لوجود حاجة  )شعور(تبدأ عملية الشراء بإدراك      )إدراك المشكلة(مرحلة الشعور بالحاجة :المطلب األول  ~ 164 ~ ) اإلعالن مثال( كاملؤثرات الرتوجيية  مثريات خارجيةجة نتي أووقيامه بالبحث عن احد املطاعم إلشباع هذه احلاجة     قد تكون بيولوجية  مثل الشعور باحلاجة إىل غذاء  ة املشبعة تتحرك من خالل مثريات داخلي غري ةاحلاج ألن نتيجة لعدم رضا املستهلك باملنتج احلايل فيقوم بالبحث عن منتج بديل يغطي  ةكما ميكن أن تنشأ املشكل                 كيفية حدوث إدراك مشكلة :16 الشكل رقم  :وميكن تلخيص الكالم السابق يف الشكل التايل  الذي يعطي منوذجا مبسطا لكيفية حدوث إدراك مشكلة      2.وحتثه على إشباعها هتدفععلى معلومات وخربته   ملستهلكاأين يستند  لتعرف على ل التسويقية اخلضراء ضرورة القيام بالبحوث يفيتمثل  هنا املسوقنيدور أن   وعليه  يستنتج الباحث      4.عنها االستغناء ميكن ال أساسية حاجات اخلضر املستهلكون يراها بينما ضرورية، غري اخلضراء منتجات يعتربون املنتجاتعاديني املستهلكني ال من عددا ألن األخضر للمستهلك العادي و السلوك الشرائي بني السلوك الشرائي للمستهلك الفرق يربز هذا ولعل احلاجات، تلك ترتيب يف بعضهم عن خيتلفون املستهلكني فإن ذلك ومع األقل، األمهية ذات األخرى احلاجات تلبية عن البحث يأيت مث ومن ،"هل حقا أنا حباجة إليها؟" لوجوده أين جنده يطرح سؤال على نفسهاستقرار  حقيقتها يف متثل ألا هلا حاجة أكثر يكون اليت واخلدمات السلع من احلاجات شراء عنبالبحث  سلوكه املستهلك األخضر فيبدأ ماأ -  3 .نفس النقص الذي يشعر به ميكن من خالهلا توجيه هؤالء  اليتأسباا، والكيفية  اخلضر، يواجهها املستهلكون اليتاحلاجات واملشاكل  دراك املشكلةإ املعلومات واخلربة املؤثرات اخلارجية   .205،ص2006،دار النهضة العربية،القاهرة،اإلعالن وسلوك المستهلكسلوى العواديل،:المصدر .115ص سبق ذكره، مرجع النوري، نزار أمحد البكري و ثامر 2Alain Milon & Luc Marcenac, Stratégies publicitaires. Boréal Edition. Paris, 2002, p82. 3 Philip Kotler et autres, marketing management, 11éme édition, Pearson Education, Paris, 2004, p215. 4 .105،ص2001،ألردناو التوزيع، النشر دار ،المستهلك سلوك،ردينة عثمان سفيو و  الصميدعي جاسم حممود 1                                                             .حاجام عإشبا و  البيئية وإقناعهم بقدرا على حل مشاكلهم ،يسوقوا  اليت اخلضراء املستهلكني إىل املنتجات  الدافع 



املعلومــــــات عــــــن خمتلــــــف البــــــدائل املتاحــــــة حيصــــــل علــــــى  لكــــــيملســــــتهلك هنــــــاك عــــــدة مصــــــادر يســــــتخدمها ابدرجة االهتمام أو العناء اليت حيصل فيها املستهلك على املزيد من املعلومات املتعلقة بالسلع واخلدمات مرحلة من مراحل عملية اختاذ القرار الشرائي، فهي توصف :" أا البحث عن املعلومات علىبتجميع معلومات عن السلع واخلدمات املوجودة يف األسواق واليت ميكن هلا أن تسد حاجتهعندما يتأكد املستهلك أن لديه حاجة معينة فإنه يبدأ بالبحث عن وسائل إشباعها، وذلك من خالل قيامه   مرحلة البحث عن المعلومات ~ 165 ~العالمات املتاحة                   العالمات املشهورة                  العالمات األكثر اهتماما                  اخليار.Denis Darpy& Pierre Volle,Op.Cit, p123 1                                                           يف  اجستريامل مقدمة لنيل شهادة رسالة ،-للمصبرات    :املنتجات املنافسة ويتجه إىل بعض العالمات األكثر شيوعا و الشكل التايل يوضح ذلكبعد حصول املستهلك على املعلومات يؤدي إىل تقلص عدد خيارات املستهلك،أين يتعرف أكثر عن تناول (تتمثل هذه املصادر يف استخدام السلعة و جتريبها من طرف املستهلكني اآلخرين مثلحكومية أو غري حكومية مثل  منظماتاإلعالن، ورجال البيع، واملوزعني، وأغلفة   .)األقارباألسرة، األصدقاء، اجلريان، املعلومــــــات عــــــن خمتلــــــف البــــــدائل املتاحــــــة   1".بدرجة االهتمام أو العناء اليت حيصل فيها املستهلك على املزيد من املعلومات املتعلقة بالسلع واخلدمات مرحلة من مراحل عملية اختاذ القرار الشرائي، فهي توصف   .بتجميع معلومات عن السلع واخلدمات املوجودة يف األسواق واليت ميكن هلا أن تسد حاجتهعندما يتأكد املستهلك أن لديه حاجة معينة فإنه يبدأ بالبحث عن وسائل إشباعها، وذلك من خالل قيامه   األسرة، األصدقاء، اجلريان، ( يثق فيها مثل كهي مصادر هامة ألن املستهل: املصادر الشخصية   2:منها رو اخلدمات، نذك اإلعالن، ورجال البيع، واملوزعني، وأغلفة (  هي مصادر متاحة دون أي جمهود للبحث مثل:  منظمات االنتشار ووسائل اإلعالم واسعة  تتمثل املصادر يف  .) للمصبرات الجديد الجزائري المعمل حالة دراسة - المستهلك سلوك على التغليف   معلوماتالخيارات المستهلك  بناءا على تقلص عدد املنتجات املنافسة ويتجه إىل بعض العالمات األكثر شيوعا و الشكل التايل يوضح ذلكبعد حصول املستهلك على املعلومات يؤدي إىل تقلص عدد خيارات املستهلك،أين يتعرف أكثر عن   ).االستخدام وفحص املنتج، أو اختبارتتمثل هذه املصادر يف استخدام السلعة و جتريبها من طرف املستهلكني اآلخرين مثل:  .)، ومنظمات محاية املستهلكز، التلفاة، اإلذاع مرحلة البحث عن المعلومات:المطلب الثانيالعالمات املتاحة                   العالمات املشهورة                  العالمات األكثر اهتماما                  اخليار  .234 -233 :ص ،مرجع سبق ذكره،معاصر مدخل :التسويق .p123 , .15 ص ،2007 اجلزائر، و اخلدمات، نذك من السلعهنــــــاك عــــــدة مصــــــادر يســــــتخدمها اف    بدرجة االهتمام أو العناء اليت حيصل فيها املستهلك على املزيد من املعلومات املتعلقة بالسلع واخلدمات البحث عن املعلومات علىوتعرف مرحلة     بتجميع معلومات عن السلع واخلدمات املوجودة يف األسواق واليت ميكن هلا أن تسد حاجتهعندما يتأكد املستهلك أن لديه حاجة معينة فإنه يبدأ بالبحث عن وسائل إشباعها، وذلك من خالل قيامه      املصادر الشخصية -  )املنتجات، واملعارض: املصادر التجارية -  تتمثل املصادر يف:العامةاملصادر  -  ، اإلذاعتاجلرائد واال( : التجريبيةاملصادر  -  اختبار أو األطعمة،بعض  تقلص عدد :17 الشكل رقماملنتجات املنافسة ويتجه إىل بعض العالمات األكثر شيوعا و الشكل التايل يوضح ذلكبعد حصول املستهلك على املعلومات يؤدي إىل تقلص عدد خيارات املستهلك،أين يتعرف أكثر عن ف     التغليف أثر ،مولود حواس:المصدر اجلزائر، جامعةالعلوم التجارية، التسويق إدارة حممد عبد العظيم، 2 العالمات املتاحة                   العالمات املشهورة                  العالمات األكثر اهتماما                  اخليار 



زيد من املهو الرغبة يف احلصول على  للشراء األخضرن أحد العناصر الرئيسية من خالل الكالم السابق نشري بأ -   ~ 166 ~ أين هو دليل املستهلك " املستهلك األخضر هنا  ل، فسؤاوالبيئةاملعلومات حول العالقة بني املنتجات  مسه  إ دليال االقتصادية   أسس األولويات جملس أن جند حيث الشرائي للمستهلك، القرار على بشكل جلي  اخلضراء يؤثر املعلومات ملصادر املستهلك  تعرض،أي ويف صدد احلديث  عن دليل املستهلك األخضر       .فوسفاتعلى اقل نسبة من ال حتتوي  أخرى اليت التنظيف الشرائي لصاحل مواد سلوكهم من غريواقد  فوسفات على التنظيف مواد احتواء حول ملعلوماتا لقوات الذين املستهلكني أنإىل    Henion  توصل وقد      .وخصائصها املتاحة اخلضراء باملنتجات ومعرفته وعيه زيادة يف ذلك ساهم كلما املستهلك عليها حيصل اليت البيئية الصحيحة املعلومات حجم زاد كلما انه و بذلك، اخلاصة الشراء  قرارات اختاذ يف شروعه عند اخلضراء  املنتجات مع التفاعل على يشجعه ال أو الرغبة لديه يكبت قد املعلومات نقص أو غياب أن حيث ،البيئية         املعرفة أساس على قائمةال خيارات  صنع من يتمكن حىت للمعلومات حيتاج األخضر املستهلكف ،به        املعايري البيئية يف قرارات الشراء اخلاصة  ألنه يستخدم ومراقبة املعلومات للحصول على هذه املعرفة البيئية مبتابعة  ما يقوم املستهلك األخضر اوغالب فهو يطلب هذا الدليل قصد تزوده باملعلومات البيئية، ،إذن"األخضر؟ املنتجات حباجته إىل  األخضر تأكيد شعور املستهلك يفيتمثل  هنا املسوقنيدور أن  وعليه يستنتج الباحث      1.الدليل هذا على لإلطالع نتيجة يستعملوا كانت  العالمات اليت لقد متكنوا من تغيري القراء  من  78% أن على الدليل هذا أحباث وأسفرت أمريكي، مستهلك مليون من فيه أكثر شرتكي حيث وبيئيا، اجتماعيامعيارا  11 ل وفقا مصنفة عالمة 2400 حيتوي على والذي  "أفضل لعامل التسوق" بالنسبة لشخص نفسه من قرار  احلال فإن عملية التقييم ختتلف من شخص آلخر، وحىت ة، وبطبيعاخل...الغيار قطع توفر ، اجلودة ، السعر : مثل املستهلك حيددها اليت املعايري من جمموعة على باالعتماد وذلك البدائل هلذه التقييم مرحلة تأيت حاجته، يشبع الذي للمنتج املتاحة البدائل حول املعلومات جبمع املستهلك يقوم بعدما      مرحلة تقييم البدائل:المطلب الثالث  .ومعرفته البيئية من جهة أخرى هوعي تنمية يف جهة،واملسامهة    من  عملية االختيار يهاستخدام اإلعالن بفاعلية يف تقدمي معلومات تسهل علوذلك عن طريق اخلضراء  حاسم يف  يارمع ثلفمثال السعر واجلودة يف شراء حذاء تكون معايري مهمة لكن الراحة يف السري مت شراء آلخر، ،أطروحة مقدمة  والشراقة المحمدية لفرعي نفطال مؤسسة حالة دراسة: البيئة حماية نحو المستهلكين سلوك توجيه األخضر في التسويق دورعمراوي، مسية 1                                                               :،حيث تنقسم هذه العملية إىل ثالث خطواتالشراء مقارنة بالسعر واجلودة    .148 - 147:،ص2016 -2015، -بسكرة  - خيضر حممد العلوم االقتصادية،جامعة يف علوم دكتوراه لنيل شهادة



جند لكل مستهلك وجهة نظر خمتلفة رغم وجود البعض  ث، حيللمستهلك السلعة قيمة حتديد:الثالثة الخطوة .ثانويا عامال اآلخر البعض يعتربه وقد ) حامسا معيارا ( األول املقام يف يضعه منهم البعض أن إال املستهلكني معظم لدى للتقييم كمعيار يستخدم السعر أن من فبالرغم ، معيار كل أمهية بتحديد بعدها يقوم التقييم، معايري املستهلك حيدد أن بمجرد،فاملعايري أمهية حتديد:الثانية الخطوة  .األسعار السفر، أثناء املقدمة اخلدمات ،ة، الوجهاملواقيت احرتام:اجلوية الرحلة -   .السعر اآللة ووزا، ممدى تقريب الصورة، حج الصورة، صفاء:آلة التصوير -   .السعر ، الذوق ، التسوس ضد احلماية : األسنان معجون -  :يلي كما التالية للمنتجات اهلامة التقييم معايري تكون أن ميكن فمثال أمامه، املتوفرة البدائل تقييم يف سيستخدمها اليت املعايري بتحديد املستهلك يبدأ ثأي اخلصائص احملددة لقرار الشراء، حي التقييم معايري حتديد:األولى الخطوة  ~ 167 ~ قد جند اثنني من املستهلكني هلما نفس املعايري بنفس األوزان إال أن كال منهما  هلم نفس معايري التقييم، فمثال على هذا و والبيئية لكل بديل من البدائل الشرائية،االجتماعية أي يرغب يف معرفة اآلثار "  املرتتبة عن ذلك؟ ما هي التكاليف االجتماعية والبيئية" ،  ففي هذه املرحلة يطرح سؤال على نفسه األخضر للمستهلك بالنسبة -   2".باالختيار قيامه عند يتذكره أن املستهلك يستطيع الذي املنشود االستهالك بنطاق املرتبطة املنافع حتقق اليت السلع أو املاركات من اخليارات جمموعة:"بأا) كوبر  و أوريه( يعرفها واليت املعتربة موعةا تسمى البدائل من مبجموعة وحيتفظ البدائل من العديد زالباخت املرحلة هذه يف املستهلك يقومأي ،1 خيتلف يف رأيه عن اآلخر من  االستهالك رفض يعتربف قد يكون عدم الشراء، األخضر للمستهلك بالنسبة إن تقييم البدائل :الشراء عدم -   3: تتمثل يف الشرائية للبدائل خمتلفة مستويات هناكأن     Peattieيشري األساس  تدعو العديد من وذلك استجابة للمطالب اخلضراء،و يف هذا الصدد  االستهالكي اتمع يف الشرائية األفعال أبرز  .Ken Peattie, Environmental Marketing Management: Meeting the Green Challenge ,Op.Cit, p: 87- 88 3 .54 ،ص 2008،والنشر، بريوت للدراسات اجلامعية املؤسسة ، راشد وردية ترمجة ، التسويق ، غيو كاترين  2 .106،ص2002مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع،اإلسكندرية،،)النظرية والتطبيق(المفاهيم واالستراتيجيات:التسويقعصام الدين أمني أبو علفة، 1                                                           وجه  األخرية على هذه تكون قد ،اخلضراء إىل العالمات العادية العالمات من مشرتياته تحتول فلقد ،األخضر التسويق ة ظهوربداي خالل من االهتمام قدر أكرب أثار الذي املستهلك سلوك :البديلة التجارية العالمات -   .ماعات اإللكرتونية بدال من ذلكعقد االجتاملثال النقل بالقطار،كما  أن رجال األعمال الذين يستخدمون السفر بالطائرة للوصول إىل االجتماعات ميكنهم قصد تلبية احتياجاته،وهذا ميكن أن يؤدي إىل استعمال وسائل بديلة للنقل بدال من السفر بالطائرة  على سبيل البيئة إعادة  النظر يف حتويل جذري ملشرتياته  جتاهميكن للمستهلك الذين يشعر بالقلق  :البديلة المنتجات -   .غازات الدفيئة من الطائرات عاث الانباجلماعات البيئية بالفعل إىل مقاطعة السفر اجلوي على أساس 



من  % 31 و من النساء % 46 أن 1991 سنة باململكة املتحدة  Mintelمؤسسة  وكشف استطالع أجرته      .خضراء عالمات لديها تشكيالت بني من أو) خضراء منتجات حصريا تنتج(  حصرية بصفةأو تكون متوفرة لدى املنتجني   ، مباشرةمن املوردين اخلضر  التحديد  ~ 168 ~ من املستهلكني  % 50 أن    Mintelت  مؤسسة وجدكما  الرجال يسعون إىل إجياد بدائل خضراء عند التسوق، ) صديقة للبيئة(املسافرون يف الطائرة والذين لديهم خماوف بيئية يسعون للتعامل مع شركات الطريان األكثر اخضرار، هلذا  مثال جند ذات صورة خضراء ملنظمة بعالمات جتارية قالوا إم مستعدون لتبديل عالمام التجارية التقليدية ،فقد  منحت اخلطوط اجلوية الربيطانية فرصة أو امتياز أخضر منتجا جديدا استهالكها اعتادوا اليت العالمة تنتج عندما األخضر االستهالك إىل التحول بإمكام األوفياء للعالمة املستهلكون :الحالية بالعالمات االحتفاظ -   .يف رحالم للتعرف على  اخلضر املستهلكنيتصرفات  بدراسة  القياميف يتمثل  هنا املسوقنيدور أن  وعليه يستنتج الباحث      . رحلة معينة ن كلالكربون ع انبعاثمن خالل إمكانية تعويض  )ازدياد التزامها البيئي(إىل الفكر األخضرللموالني لعالمتها التجارية عند حتوهلا  التعرف على اإلجراءات  ،أي التمكن من أمامهم ةتقييم بدائل املنتجات املتاح يفيستخدموا بالفعل  اليتالطريقة  خطوات جادة من  اختاذعندئذ  بالشك عونسيستطي م، فإ اخلضر متر ا عملية التقييم لدى املستهلكني اليت واليت قد  الفعلي والشراء )نية الشراء(الشراء على العزم بني تتوسط أخرى عوامل تظهر للشراء الفعلي القرار اختاذ قبل لكن ،االهتماممعينة،و تنتج النية على الشراء من خالل التوفيق بني دوافع الشراء و خصائص املاركة حمل   عالمةتؤدي مرحلة تقييم البدائل إىل قيام املستهلك بتكوين النية على الشراء أو االستعداد الذهين لشراء       مرحلة اتخاذ قرار الشراء:المطلب الرابع  .؟ أخرى عالمة شراء ويتجنب العالمة هذه األخضر املستهلك يشرتي ملاذا تفسري يف مساعدة عوامل تعترب إذ هلم األمهية غاية يف املعايري هذه،ألن شأا التأثري بصورة إجيابية على قرارات هؤالء املستهلكني  املفاجئةالعوامل الظرفية  تأثري اآلخرين الشراء على العزم تقييم البدائل املتوفرة  قرار الشراء      .Source : Philip Kotler &Bernard Dubois, Marketing  Management, 9éme édition, Pubi-Union, Paris, 1997, p219                       الشراء قرار واتخاذ الشراء على بين العزم تتوسط التي العوامل :18 رقم الشكل  :الشكل التايلميكن توضيح ذلك يف و حتول دون إمتام هذا الشراء،



ئه صدقاأو  تهعائل أفراديف كثري من األحيان يعتزم املستهلك على شراء عالمة لسلعة ما لكن :تأثير اآلخرين -   :خالل الشكل السابق يتبني لنا أن هناك عوامل قد تؤثر على القرار الشرائي تتمثل يف من      ~ 169 ~ تطيع تأكيد العزم على عدم إجياد العالمة املراد شرائها،مما ممكن يؤدي باملستهلك لتغيري موقفه من الشراء أي ال يسأي هناك عوامل أخرى مل تأخذ باحلسبان مثال كاخنفاض الدخل بصفة مفاجئة،أو :المفاجئة ةالعوامل الظرفي -   .يؤثرون على قراره الشرائي وقد يدفعونه لشراء عالمة أخرى األخضر يف هذه املرحلة يطرح سؤالني مكملني لبعضهما البعض الختاذ قرار شرائي صائب ملنتج  كأما املستهل -   .الشراء يف حالة السفر بالطائرة ، ميكن  مثال  ،لشراءا زمنلشراء ، و ا يةملشراء ، وكا مكانالذي يأخذ بعني االعتبار عملية تقييم البدائل الشرائية يتمكن املستهلك األخضر الذكي يف اية املطاف من اختاذ القرار الشرائي األمثل  املستهلك من هذا التساؤل احلفاظ على والئه ملنتج اخضر عندما يراه أفضل من املنتجات األخرى البديلة،أي بعد يريد هنا يعين " ؟ذلكأفعل  ال ميكنين أنكيف " تسمح بإشباع حاجاته وتلبية رغباته أم ال،أما السؤال الثاين لشراء هذه املنتجات اخلضراء،أي بتعبري آخر يريد أن يستفسر ويفهم بأن  املنتجات املطروحة يف السوق سوف يعين يريد هنا املستهلك  من هذا التساؤل معرفة مدى حاجته الفعلية "  جيب إجراء عملية شراء؟ فعال هل "ما،  على ا يد، والذي يعتقد أن الطائرات تشكل د )املستهلك األخضر( ن املستهلك الذين لديه خماوف بيئيةأالقول  الشراء األخضر تقليل شعور املستهلك مبخاطر ب تأكيداليف يتمثل  هنا املسوقنيدور أن  وعليه يستنتج الباحث       .إال عند الضرورة القصوى يسافر'املستهلك سوف يقلل من استخدام السفر اجلوي قدر اإلمكان ، وبالتايل  ذلكسيبحث عن شركة الطريان اليت يعتقد أا أكثر خضرة أو أكثر استدامة ، ولكن أيضا من املرجح أن   بيئته ، حيث )السلعة أو اخلدمة(ال تنتهي عملية اختاذ القرار الشرائي للمستهلك مع تنفيذ الشراء الفعلي للمنتج       ما بعد الشراء تقييممرحلة :المطلب الخامس  .املخاطرتلك  من والعمل على تزويده باملعلومات اليت تقلل عدم الرضا فإنه ينتج  أوراض عن املنتج ، و حيدث الرضا حينما يكون أداء املنتج مساويا أو يفوق التوقعات ،استخدام املنتج مبقارنة مستوى أدائه مع توقعاته ، و تكون النتيجة إما أن يكون راضيا أو غري  يقوم املستهلك بعد " ؟مستمرميكنين جعله  كيف" رحلة يطرح سؤالني مكملني لبعضهما البعض يف هذه املأما املستهلك األخضر  -   .حينما يكون األداء أقل من التوقعات ،أي يهدف هنا إىل جعل استهالكه هلذا املنتج يتماشى مع "؟أفضل بشكل كيف ميكنين استخدام القدمي"و   ).الرشادة يف االستهالك قصد احلفاظ على املوارد البيئية( االعتبارات البيئية



طرقا للتخلص السليم من الناحية  ) Dietvorsat & Berning & jacoby(من ويف هذا الصدد اقرتح كال       1. أطول لفرتة يدوم حىت منتج وصيانة رعاية أو النفايات تدوير إعادة ،املنتج من التخلص، املنتج استخدام إعادة ، املنتج استخدام تغيريك قيامه بعدة إجراءات  خاللمن   العادي املستهلك معمقارنة   خمتلف بشكل يتصرف قد معينة شراء عملية إجراءفبعد  ، سابقاأشرنا  كما      ~ 170 ~ واالستعانة عن غريها  املنتجات اخلضراءتأكيد تفوق يف يتمثل  هنا املسوقنيدور أن  وعليه يستنتج الباحث      4.ككل نظمةوامل )اخلضراء اخلدمة أو السلعة (املنتج عن املستهلك اجتاهات تكوين يفأا تعترب مهمة  ا، كمالسابقة بالتجارب تتأثر باعتبار املستقبلية الشرائية للقرارات بالنسبة خاصة بالغة أمهية ذات املرحلة هذه تعترب،حيث شرائه بعد ومعارفه أصدقائه على للتأثري ذلك ميتد قد بل أخرى، مرة شرائه على يقبل وال املستقبل يف حنوه سليب اجتاه تكوين وبالتايل املستهلك رضا عدم إىل يؤدي فهذا ،متوقع كان ما مع يتناسب مل ؤهأدا أن أو حاجته إشباع يف املنتج األخضر فشل وإذا      3.جدا ممكنة عليه احلصول تكـرار إمكانيــة جيعــل ممـا نــتجامل اجتــاه اجيابيـة قناعـة لــديهم وتتكــون مالئمـة وخــربة معلومــات يكتسـبون ســوف األفــراد فــإن ،املطلــوب التــوازن وحتقيــق للحاجـات واإلشــباع الرضــا حتقيــق حالــة بشــرائه،ففي قـام الـيت املنـتج األخضـر حنـو املسـتهلك اجتاهـات علـى التـأثري يف القـدرة لـديها املرحلـة هـذه فـإن وعمومـا       2. إهداؤها لآلخرين وبيعها، أ وعليها وختزينها، أ ءإلقاؤها يف القمامة، اإلبقا:البيئية للمنتجات متمثلة يف عن طريق  مع مثل هذه املواقف باجلماعات املرجعية يف ترويج املنتجات اخلضراء  ،كما جيب أن يتعاملوا حبكمة  باألداء  األخضر للمنتجمقارنة األداء الوظيفي املتوقع  من خالل اخلضر القياس الدائم واملنتظم لرضا املستهلكني ، يرى الباحث أن كل مرة املتعلقة بالسلوك الشرائي األخضر املراحل السابقة يفالنظر وخالصة القول عند       .الفعلي له وهذا ما يستدعي االستخدام الرشيد ،يشرتي فيها املستهلك إما أن يقلل أو يزيد من استدامة البيئة من حوله  يف العلوم  اجستريامل مقدمة لنيل شهادة رسالة ،- للمصبرات الجديد الجزائري المعمل حالة دراسة -  المستهلك سلوك على التغليف أثر ،مولود حواس Ibid, p89. 2 1                                                           تشجع الشراء األخضر عن طريق تنمية قيمه البيئية أين يتم يف هذه املرحلة تقدمي الفائدة البيئية على الفائدة اليت   البيئة ،مث  يقوم مبقارنة التكلفة البيئية والفوائد املرجوة من وراء استهالك املنتج،وبعد ذلك يتخذ اخلياراتالبيئية الستخدام املنتج ألن أساليب البحث عن املعلومات متكنه من التعرف على املنتجات اليت تزيد من استدامة ادرها املختلفة وخاصة املعلومات املتعلقة بالتكلفة للموارد من خالل البحث عن املعلومات املتعلقة باملنتج من مص    ).بتصرف(37ص ،1998، ،القاهرة الشمس عني مكتبة الثانية، الطبعة ،واالستراتيجيات المفاهيم:المستهلك سلوك امليناوي، مصطفى عائشة 4 ).بتصرف(113،ص،مرجع سبق ذكرهردينة عثمان ويوسف الصميدعي جاسم حممود 3 .18 ص، 2007 اجلزائر، جامعةالتجارية،



أين يقوم باحملافظة والعناية به قصد إطالة فرتة االستخدام، أو  الشخصية،مث تأيت مرحلة استخدام املنتج األخضر  ~ 171 ~ ما يشرتيها منتجات خضراء هناك  الصديقة للبيئة،أي فصديقة للبيئة خيتلف متاما عن سلوكه يف شراء مواد التنظياملنتجات اخلضراء، فسلوك املستهلك األخضر لشراء سيارة   ن هذه املراحل ال تنطبق على كل أوال شك       .ية ذلكيتربع به أو حىت إعادة تدويره يف حالة إمكان                                                   .ألول مرة قد مير فعال ذه املراحل املنتجات اخلضراء شراء لكن، مراحل العملية الشرائية املتكلم عليها سابقامجيع  عليها  ميكن أن ينطبقال املستهلك حبكم العادة 



،كما الشرائي هقرار  يف لتايلباو  املستهلكذلك   سلوك يف تؤثر اليت العوامل استنتاج استطعنا الفصل هذا خالل ومن ، خمتلفة أفعال ردود لتعطي بينها فيما القوى هذه تتفاعل حيث الشرائي، للقرار اختاذه عند املستهلك على وتؤثر حتكم اليت القوى لتعدد وذلكتشتتا  وأكثرها الدراسات أهم من شرائي األخضر ال سلوكال دراسة تعترب      :خالصة الفصل  ~ 172 ~ قصد التأثري على  عملها جمال يف تسويقية خطوة بأي القيام قبل نظمةم أي على يتوجبجتدر اإلشارة أيضا أن  من  الشراء لقرار اختاذه حمددات ومعرفة هسلوك بدراسة تقوم أن السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي                                     .وهذا ما سنتناوله يف الفصل الثالث خالل العوامل التسويقية



:الفصل الثالث      ~ 173 ~ النهائي للمستهلك األخضر الشرائي السلوك على وأثرها الخضراء التسويقية العوامل               



يبدأ املسوق بالتعرف على حاجات ورغبات خمتلف هذه العوامل أو املؤثرات التسويقية أين  إبراز فصلال هذا يف حناول وسوف ،النهائي للمستهلكاألخضر  الشرائي القرارالتأثري على  يف الفعال الدور التسويقية للمؤثرات النهائي،أصبح مستهلكلل أو الوعي البيئي االهتمام ودرجة اخلضراءاملنافسة  حدة تزايد معاخلضراء،لكن  الشرائية قراراته وتوجه املستهلك سلوك حتكم اليتواملوقفية  أو اخلارجية  الداخلية العوامل خمتلف لقد رأينا سابقا      :تمهيد  ~ 174 ~ ذلك يقوم بوضع االسرتاتيجيات الالزمة لتلبية هذه احلاجات على أفضل وجه لتحقيق املستهلكني، مث بعد  هذا و ،امل من العوامل التسويقيةحسب األمهية النسبية لكل ع املناسبة اإلسرتاتيجيةيتم اختيار  مث،نظمةأهداف امل                                   .الفصل هذا يف ما سنتطرق إليه



حتديـدها يف  اثـين عشـر  مت قـد و للمسـتهلك، الشـرائي القـرار علـى التـأثري اسـتخدامها قصـد للمسـوقني ميكـن الـيت األنشـطة مـن عـدد إىل باملصـطلح مشـريا العشـرين، القـرن األربعينيـات مـن وذلـك يف أواخـر) Neil Borden(بـوردن نيـل يـدعى لألعمـال هارفـارد جبامعـة يعمـل أسـتاذ طـرف مـن مـرة التسـويقي ألول املـزيج عبـارة فلقد اسـتخدمت      .املتغريات هي متغريات املزيج التسويقي من أجل التأثري على السوق املستهدفة من املتغريات اليت ميكن أن توصل إىل حتقيق األهداف اليت سطرا املنظمة، ومن بني هذه املسوقون على جمموعتقدمي منتجات  ذات جودة وبالسعر املناسب و يف املكان والزمان املناسبني للمستهلكني املستهدفني ، ويعتمد تتوقف فاعلية النشاط التسويقي يف حتقيق األهداف املسطرة على مدى فعالية النشاط اإلنتاجي والتسويقي يف      المزيج التسويقي التقليدي للمنظمة: لالمطلب األو   .األخضربني املزيج التسويقي التقليدي واملزيج التسويقي األخضر للمنظمة، وأخريا إىل العناصر املؤثرة على املزيج التسويقي قبل احلديث عن املزيج التسويقي األخضر للمنظمة، نتطرق أوال إىل املزيج التسويقي التقليدي، مث إىل الفرق       التسويقي األخضر للمنظمةالمزيج : المبحث األول  ~ 175 ~ ، هـذا األخـري الـذي ميكـن تطبيقـه  Mix Marketing البعض يف أية معادلة يشكل منها ما يسمى باملزيج التسويقيالســوق و نظــرا لدرجــة التكامــل العاليــة و العالقــة املتبادلــة بــني هــذه العناصــر، فــإن وضــعها مــع بعضــها للتعامــل مــع اخلدمة، السعر، التوزيع، الرتويج ومتثـل هـذه العناصـر األربعـة احملـاور الرئيسـية أليـة إسـرتاتيجية تطبقهـا املنظمـة /املنتج                               عناصـــــــــــــــر اثـــــــــــــــين عشـــــــــــــــر الســـــــــــــــابقة ودجمهـــــــــــــــا لتصـــــــــــــــبح أربعـــــــــــــــة عناصـــــــــــــــر فقـــــــــــــــط ،حيـــــــــــــــث حيتـــــــــــــــوي علـــــــــــــــى أيــن قــام باختصــار     ) 4P’S(بنمــوذج منوذجــا جديــدا عــرف ) Mc Garthy(قــدم ميكــارثي  1960عنصــرا،لكن ســنة  اخلطة التسويقية اليت حتدد الكيفية اليت بواسطتها :" بأنه التسويقي املزيج فلقد عرف  Stephensonيف حني        3".للسوق املستهدف املنظمة تقدمي منتجات تبني كيفية  جمموعة اخليارات اليت " :بأنه التسويقي املزيج فلقد عرف  Bakerأما       2". السوق يف هدفها لتحقيق تستخدمها املنظمة واليت ا، التحكم ميكن اليت املتغريات جمموعة:" بأنه التســـويقي التعـــاريف املتعلقـــة بـــاملزيج التســـويقي التقليـــدي،حيث عـــرف املـــزيجولقـــد ســـردت العديـــد مـــن       1.وتكييفه مع األوضاع السوقية املختلفة   .Michael Baker, The Marketing, 3 rd edition, Linacre House, Jordan Hill, Oxford, London, 1995,p410. 4 Ray Stephenson, Marketing Planning for Financial Services, Grower publishing, England, 2005, p17 3 .405ص  ، 1999عمان ، للنشر، وائل دار ،التوزيع قنوات إدارةالضمور، أمحد هاين Christian Grönroos, From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing,Journal of  Management Decision, No. 2, 1994,p:4-5. 2 1                                                                 4".سيتم تقدمي املنتج إىل املستهلكني ،تسعريه، الرتويج له وتوزيعه



لتقليدي عبارة عن جمموعة من العناصر املتمثلة باألنشطة التسويقية اخلاصة باملنتج والتوزيع  املزيج التسويقي ا -   :من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن      ~ 176 ~ القرارات املتعلقة باملزيج التسويقي التقليدي لرسم وصياغة إسرتاتيجية التسويق جيب أن تتضمن خاصيتني ف      .بعضها البعض قصد حتقيق االستجابة اليت تريدها يف السوق املستهدف املنظمة،حيث تدجمها معمما سبق، يرى الباحث أن املزيج التسويقي التقليدي عبارة عن جمموعة من األدوات التسويقية اليت تتحكم فيها       .تعتمد املنظمة على جمموعة من العناصر لتحقيق االستجابة اليت ترغب احلصول عليها يف السوق املستهدف -   .التكتيكية اليت ميكن التحكم فيهااملزيج التسويقي التقليدي عبارة عن جمموعة من أدوات أو عناصر اخلطة  -   .املزيج التسويقي التقليدي عبارة عن جمموعة من العناصر اليت ميكن السيطرة عليها  -   .والرتويج والتسعري إذ تضاف ثالثة عناصر أخرى للعناصر األربعة هذه العناصر ، هي سبعة ،وذلك بإمجاع خرباء  تسويق اخلدمات للمزيج التسويقي املذكورة سابقا غالبا ما يستخدم يف تسويق املنتجات املادية أما عناصر املزيج التسويقي اخلدميحيث  العناصر األربعة  املنتج،السعر التوزيع،الرتويج،:فيتكون املزيج التسويقي التقليدي من أربعة عناصر هي      .املستهلكني أو أية تغريات يف البيئة التسويقيةأي جعل املزيج التسويقي يستجيب للتغريات احلاصلة يف حالة السوق، و يف جمال املنافسة أو تلبية حاجات      :المرونة -  .اإلسرتاتيجية، و هذا االتساق من شأنه أن جيعل املنظمة قادرة على إجناز أهدافها على مستويات املنظمةاإلسرتاتيجية الكلية للمنظمة ومع وحدة األعمال يقصد به أن تكون مجيع قرارات املزيج التسويقي مشتقة من        :)االنسجام( االتساق - 1:مها حمسوسة  سلعة، خدمة، أو فكرة مؤلفة من حزمة من خواص حمسوسة وغري" :عبارة عن بأنهاملنتج يعرف       المنتج :أوال  :قليدي بالتفصيلوعليه سنتطرق فيما يلي إىل عناصر املزيج التسويقي الت                                                     .عملية تقدمي اخلدمة ،النــــــاس، البيئـــة املاديـة: هي     .24،صمرجع سبق ذكره محيد الطائي وبشري العالق،  2  .72ص،،مرجع سبق ذكره استراتيجيات التسويقثامر ياسر البكري،   1                                                             .الشعور بالصحة والسعادة وغريها،التفاخر : املنتج فتتضمن أشياء مثلحيث تتضمن اخلواص احملسوسة يف املنتج اخلواص املادية مثل اللون والتصميم، أما اخلواص غري احملسوسة يف       2". تشبع حاجات املستهلكني ورغبام، حيث يتم احلصول عليها مقابل مبلغ من املال أو أي وحدة قيمة



سلعة  كونت أن ميكن السوق قصد إشباع حاجة ما، اليت يف يعرض ما كل  :"كما عرف املنتج على أنه      ~ 177 ~ للحصول على  املشرتيال يقتصر على جمرد املبلغ الذي يدفعه  من خالل هذين التعريفني، نستنتج أن السعر      3".على السلع و اخلدمات هحصول مقابل اليت يدفعها املشرتي النقدية عبارة عن القيمة :"بأنهوآخرون لقد عرفوا السعر  Kotlerيف حني       2".اخلدمة أو السلعة على سبيل احلصول يف الفرد يتحملها اليت املعنوية و املادية التضحية مقدار:"أنه يعرف السعر على      السعر:ثانيا  .معينة فوائد أو ما إشباع له حتقق أن املستهلك يتوقع واليت أو فكرة، اخلدمة أو اخلصائص املتعلقة بسلعة مادية من ةمما سبق، يرى الباحث أن املنتج عبارة جمموع      .فكرة سلعة مادية، خدمة،: املنتج قد يكون -   .املستهلكني رغبات و حلاجات املطلوب اإلشباع حتقيق هو املنتج من اهلدف -   .ملموسة غري و ملموسة خصائص ميثل املنتج -   :من خالل هذين التعريفني نستنتج أن      1".فكرة مادية،خدمة، الوسائل اليت تستخدمها املنظمة حىت تضمن بأن منتجاا قد وصلت إىل  جمموعة: "كما يعرف أيضا بأنه      4".التوزيع قنوات املناسب وذلك عن طريق ويف الوقت واجلودة املطلوبة وبفعالية، أي بالكمية بكفاءة املستعمل أو املستهلكإىل  املنتج من واخلدمات السلع انسياب على يساعد الذي النشاط:"يعرف التوزيع على أنه      التوزيع:ثالثا .عليهما احلصول قصد املستهلك يدفعها اليت اخلدمة أو للمنتج النقدية أو املعنوية القيمة عبارة عن وعليه يرى الباحث أن السعر      .يف سبيل حصوله عليه املشرتيلها املنتج بل ميتد ليشمل التضحيات املعنوية اليت يتحم السلع  انسياب بعملية األنشطة والفعالية املرتبطة كافة  عبارة عن نستنتج أن التوزيعمن خالل هذين التعريفني،       5".املستهلكني  .Fasse Dennis & Schapiro-Niel Anne, Marketing et Communication : le mix gagnant, Edition Dunod, Paris, 2011, p167 5 .240،ص2000،عمان، والتوزيع للنشر احلامد ،دار وتحليلي كمي مدخل :التسويق إستراتيجية، الصميدعي جاسم حممود Philip Kotler et autres, Op.Cit, p 503. 4 3 .606 ص ،مرجع سبق ذكره،تطبيقي مدخل:التسويق قحف، أبو السالم عبد Mark Vendercammen, marketing (l'essentiel pour comprendre, décider, agir), 2éme édition ,Deboeck, Paris, 2006, p299. 2 1                                                             .املستعمل أو إىل املستهلك من املنتج واخلدمات



واليت يتم من خالهلا ) منافذ التوزيع( وعليه فإن أنشطة التوزيع تنفذ من خالل قنوات التوزيع أو ما يسمى       ~ 178 ~ على  املستهلكني أو تصريف منتجاا، على البيعية القوى التبادل، وتشجيع على)اخل... اجلملة، بائعي التجزئة بائعي(حلث املنظمة تستعملها عن الوسائل واألدوات التحفيزية اليت عبارة هو الرتويج" :أيضا بأنهكما يعرف      1".للمنتج دائم سوق إجياد بقصد ماحتياجا تشبع اليت املزايا و الصفات من هلا لديهم أن اعتقادات وتكوين عندهم مألوفة اخلدمة أو السلعة جلعل بالزبائن االتصال أنشطة مجيع:" على أنه يعرف الرتويج      الترويج:رابعا  .مصادر إنتاجها إىل أماكن الطلب عليهاانتقال السلع واخلدمات من  املنظمة قصد تزويد  تستخدمها اليت االتصال عبارة عن وسائل من خالل هذين التعريفني، نستنتج أن الرتويج       2". عالمتها شراء السيارات (تشمل البيئة املادية باألثاث، الديكور، وكذلك السلع اليت متثل وتسهل عملية تقدمي اخلدمة مثل      :الدليل المادي -  .ملستفيدين اآلخرينبفعل اأنفسهم واليت غاية يف األمهية يف قطاع اخلدمات حيث أن إدراك املستفيد حول جودة اخلدمة قد تشكل وتتأثر باإلضافة إىل دورهم يف بيع اخلدمة ، كما يقصد بالناس تلك العالقة التفاعلية بني املستفيدين من اخلدمات  منظمات اخلدمة ، فهم يقومون بإجناز اخلدمة أو أدائها وهم مجيع األفراد الذين يؤدون دورا إنتاجيا يف     :النـــاس -  :أما عناصر املزيج التسويقي ذات الصلة باخلدمات هي      .وحماولة إقناعهم والتأثري عليهم حىت يتمكنوا من شرائهااملستهلكني باملعلومات عن منتجاا  وأشياء ملموسة أخرى مثل الشارات التعريفية اليت تستخدمها شركات الطريان ) اليت تستخدمها املنظمة للتأجري     .28صمرجع سبق ذكره،مسرة توفيق بصرة،   4  .41،صمرجع سبق ذكره نظام موسى سويدان وشفيق ابراهيم حداد،  Terence A.Shimp, Advertising,Promotion and Aspect of Integrated Marketing Communication, 7th edition Thomson South-Western, USA, 2007, p49. 3 2 .261ص  ،1997مصر ، الشمس، عني ، مكتبةالتطبيق و العلمية األسس :التسويق املصري، عصام حممود 1                                                               4.املشاركة يف عملية تقدمي اخلدمةوحرية التصرف أو االختيار املمنوحة للنقاش على تقدمي اخلدمة وكيفية توجيه املستفيدين وحتفيزهم على النشاطات والسياسات املتبعة من قبل منظمة تقدمي اخلدمة لضمان تقدمي اخلدمة إىل املستفيدين باستخدام املكننة وتدفق إن الكيفية  اليت يتم من خالهلا تقدمي اخلدمة تعد حامسة بالنسبة  ملنظمات  اخلدمات، مثل اإلجراءات       :عملية تقديم الخدمة -   3.للتعريف ا وغريها على عفش املسافرين



،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم  - دراسة حالة السوق العالمي للسلع البيئية -الميزة التنافسية للسلع البيئية في التجارة الدولية زهية كواش،:المصدر  .سوق مستهدف وحمدد بدقة و أبعاده اجلغرافية ضيقة  .يف الغالب سوق شامل متسع جغرافيا  السوق .ترمي إىل التعاون والتعاضد مع األطراف األخرى  .الرحبيةو  تصب حنو املنافسة   االستراتيجيات .ذات اآلثار السلبية على البيئة واتمعاالستهالكية اخلاطئة توجيه الزبون ومحايته من العادات   .دون األخذ بعني االعتبار متطلبات البيئةاالستجابة جلميع حاجات ورغبات الزبائن   العالقة مع الزبون .تكييفها مبا ينسجم مع محاية البيئة وحتقيق الرحبية  .تسخريها لصاحل هدف الرحبية  أدوات المزيج .احلفاظ عليها واستخدامها حبرص  .تسخريها لصاحل هدف املبيعات  الموارد  المتاحة .هدف  النمومراعاة متطلبات البيئة واتمع على قدم املساواة مع   .منو املبيعات و زيادا  الهدف المزيج التسويقي األخضر  المزيج التسويقي التقليدي  جوهر االختالف  التسويقي التقليدي والمزيج التسويقي األخضر للمنظمةالفرق بين المزيج  : 13 رقم جدولال  :اجلدول التايلميكن حتديد أوجه االختالف بني املزيج التسويقي األخضر واملزيج التسويقي التقليدي كما يوضحه عليه و       .أسلوب صياغة األهداف املنشودة وكيفية إدارافسها عناصر املزيج التسويقي التقليدي إال أن هناك اختالف يتمثل يف عناصر املزيج التسويقي األخضر هي نمبا أن التسويق األخضر يركز على البعد البيئي يف كل القرارات التسويقية املتعلقة باملزيج التسويقي، فإن و       .ورغبات املستهلكني واتمع، آخذا بعني االعتبار الضوابط األساسية للحفاظ على البيئة على املدى الطويل على إشباع حاجات تقدمي مزيج تسويقي أخضر متكامل، حبيث يعمل هذا األخريببرامج التسويق األخضر  إعداد فيعمل القائمون على،تستخدمه املنظمة كأداة لتحقيق أهدافها مع عدم وجود تأثريات سلبية على البيئةاملزيج التسويقي األخضر ما هو إال املزيج التسويقي التقليدي متضمنا لالعتبارات البيئية  أن وعليه يرى الباحث      .املبيعاتتسويقي أخضر يكون هدفه حتقيق أهداف بيئية و اجتماعية باإلضافة إىل األهداف التقليدية املتمثلة يف زيادة ام الطاقة يف العمليات اإلنتاجية ، ومن هذا املنطلق  تضع مزيج إجياد بدائل للمواد املستنزفة وترشيد استخداملستهلكني بغض النظر عن االعتبارات البيئية، أما يف ظل مفهوم  التسويق األخضر فإن املنظمات تبحث عن السلبية على البيئة واستنزاف املوارد الطبيعية بسبب العمل على زيادة الطلب بشكل كبري والرتكيز على رغبات الل تزايد اآلثار التسويق التقليدي إال أن  هذا األخري وقع حتت هجوم النقاد، أبرزها عدم اهتمامه بالبيئة من خاملسوقون  قصد حتقيق األهداف املسطرة للمنظمة، وعلى الرغم من أن املزيج التسويقي ال زال يعترب األساس يف ي للنشاط التسويقي ألي منظمة باعتباره أداة إسرتاتيجية اليت يستخدمها ميثل املزيج التسويقي اجلوهر األساس      االختالفات الجوهرية بين المزيج التسويقي التقليدي والمزيج التسويقي األخضر: المطلب الثاني  ~ 179 ~   .146،ص2013  -2012، 3يف العلوم االقتصادية،جامعة اجلزائر 



يقي األخضر يهدف إىل مراعاة املزيج التسويقي التقليدي يهدف إىل النمو وزيادة املبيعات، بينما املزيج التسو  -   :البيئة ،وميكن إبراز ذلك يف النقاط التالية املزيج التسويقي األخضر أكثر إثراء  وتوسعا  أي يشمل  أبعادا جديدة تتالءم  مع ا املفهوم اهلادف للحفاظ على واملزيج التسويقي األخضر،حيث أن من خالل هذا اجلدول نرى هناك اختالف بني املزيج التسويقي التقليدي       ~ 180 ~ ألخضر فيتم توجيه املستهلك ومحايته من العادات االستهالكية اخلاطئة متطلبات البيئة، أما  يف املزيج التسويقي اضمن املزيج التسويقي التقليدي يتم االستجابة جلميع حاجات ورغبات املستهلكني دون األخذ بعني االعتبار  -  .ينسجم مع محاية البيئة وحتقيق الرحبيةالتسويقي التقليدي هلدف الرحبية، بينما املزيج التسويقي األخضر يتم تكييفها مبا  يتم تسخري أدوات املزيج -  .التسويقي األخضر يتم احلفاظ عليها وترشيد استخدامهايف املزيج التسويقي التقليدي يتم تسخري املوارد املتاحة لتحقيق أكرب قدر ممكن من املبيعات، بينما يف املزيج  -  .متطلبات البيئة واتمع باملوازاة مع هدف النمو منتجات  طرحيف  امعاصرا لالستجابة ملتطلبات محاية البيئة وسعيه ختضري املنظمة ألعماهلا ميثل توجها إن      العناصر المؤثرة على المزيج التسويقي األخضر: المطلب الثالث .األخضر سوق مستهدف وحمدد بدقة و أبعاده اجلغرافية ضيقةيكون السوق يف املزيج التسويقي التقليدي يف الغالب سوقا شامال ومتسع جغرافيا، بينما يف املزيج التسويقي  -  .األخضر تنصب على التعاون والتعاضد مع األطراف األخرىتنصب اسرتاتيجيات املزيج التسويق التقليدي حنو املنافسة والرحبية ، بينما اسرتاتيجيات املزيج التسويقي  -  .ذات اآلثار السلبية على البيئة واتمع ميكن تقسيم هذه العناصر إىل عناصر مدخل التسويق األخضر ملا هلا من تأثري مباشر على املزيج التسويقي ، و حيتوي على جمموعة من املتغريات االجتماعية والسياسية الواجب  أخذها بعني االعتبار عند قيام املنظمة بتبين منوذجا عمليا حول ختضري أعمال املنظمة اعتمادا على املزيج التسويقي األخضر ،فهذا النموذج   1992سنة     Peattieميزة تنافسية مقارنة باملنظمات التقليدية،و ذا اخلصوص قدم  ت متلكأصبح ،حيثصديقة للبيئة                  :خارجية وأخرى داخلية  وفق الشكل التايل



، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم البعد االجتماعي واألخالقي للتسويق المعاصر في سياق العولمة االقتصاديةالطيب سعيد،:المصدر                      العناصر المؤثرة على المزيج التسويقي األخضر :19 الشكل رقم  ~ 181 ~ و اليت ختتلف درجة  نظمةهي جمموعة من املتغريات السياسية و االجتماعية احمليطة بامل :المتغيرات الخارجية:أوال  .141،ص2013 -2012، 3التسيري،جامعة اجلزائر  املنتجات اخلضراء،ألم هم الزبائن املقتنعني بالتسويق األخضر والذين يرغبون بشراء : الزبائن المشترون -1  : اخلضراء و تتمثل يف املنظمةتأثريها إجيابا أو سلبا على أعمال  اخلضر و رغبام ) املستهلكون(ميثلون الغاية األساسية لعملية التسويق ،لذلك جيب حتديد حاجات الزبائن  التوجه  معاليت تنسجم السعي إىل تعامل مع املوردون الذين باستطاعتهم توفري املواد األولية : الموردون -2  .لصياغة مزيج تسويقي يالئم هذه الرغبات للوصول إىل إرضائهم طابع  و،ألن أصبح موضوع محاية البيئة ذنفوذهم السياسي من أجل إصدار قوانني وتشريعات لدعم التوجه البيئيهم الذين يؤمنون بالفكر األخضر والذين هلم تأثري على القرار احلكومي والذين ميكن أن ميارسوا : السياسيون -3  .األخضر للمنظمة أي الذين يتعاملون مع املواد والتجهيزات الصديقة للبيئة السياسية و تشمل احلركات االجتماعية املدافعة عن املستهلك والبيئة و حىت احلركات : جماعات الضغط -4  1.مباشر على اإلسرتاتيجية التسويقيةبدأت الدول يف إصدار تشريعات بيئية للحفاظ عليها، ووضع معايري خاصة بذلك و أصبح هلا تأثري ،أين سياسي  ،جامعة زيان 1جملة  البحوث والدراسات التجارية،العدد  ،التسويق األخضر ودوره في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةنصرية لعويطي،  1                                                           إميام بالفكر األخضر وممارسة الضغوط على أصحاب القرار وقد تشمل مجاعات الضغط  احلركات االجتماعية هي مثل السياسيون من حيث ففقد جند أحزاب خضراء تعترب شريكا مهما يف حكومات بعض الدول مثل أملانيا،   الرتويج  التوزيع  السعر  املنتج األفراد السياسات العمليات املعلومات املقدمة العوامل الداخلية  الشركاء  التنبؤات  املشكالت  مجاعات الضغط  السياسيون  اهزون  الزبائن املشرتون  العوامل الخارجية .9 -8:،ص2017،  -اجللفة   -عاشور



وهي ختتص باملشكالت اليت تواجه املنظمات يف اال البيئي واليت تؤثر سلبا عليها من خالل :  المشكالت -5  .واليت دف إىل حث املنظمات على محاية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية يف أنشطتها اإلنتاجية والتسويقيةمنظمة السالم األخضر ومنظمة أصدقاء األرض : املدافعة عن املستهلك والبيئة وحىت عن حقوق احليوانات مثل  ~ 182 ~ حماولة  أيو اجتماعية سابقا ألن هذا األمر سينعكس سلبا على صورة و مكانة املنظمة يف اتمع خاصة زبائنها،       جيب العمل على دراسة عمل الشركاء احلاليني و احملتملني اليت قد تكون هلم مشكالت بيئية: الشركاء -7  .ئةلتحديد املشكالت اليت تتعرض هلا البيئة و بذلك تكييف منتجاا مبا ينسجم مع احلفاظ على البياألخضر واالستعداد للتعامل معها يف املستقبل، ألن مسألة التنبؤات ذات أثر كبري على املزيج التسويقي األخضر ات البيئية اليت ميكن أن  تواجه املنظمة عند قيامها بأنشطة التسويق أي  التنبؤ باملشكالت والتغري : التنبؤات -6  1.واملسؤولية االجتماعية جيدة لألعمال اليت هلا أثر بيئي من خالل ربط منظمة األعمال بقضايا  اتمع اليت تتعلق بااللتزام البيئي تمثلة يف تعويضات و دفع الرسوم بإضافة إىل تأثري على مسعة املنظمة ،لذلك جيب أن تكون دراسة التكلفة امل شكل املناسبني خاصة السويق األخضر لذلك جيب توفر املعلومة املناسبة يف الوقت وبالتسويقي خاصة يف جمال التبتوجهات الزبائن حنو طلب املنتجات اخلضراء من عدمه ،ألن هذه املعلومات تعترب أهم املدخالت يف النشاط القضايا البيئية لضمان االلتزام البيئي، واملعلومات املتعلقة بإجياد املوارد البديلة واالهتمام باملعلومات املتعلقة خبصوص مراقبة ) وخارجهامن وإىل داخل املنظمة ( أي تقدمي املعلومات وتلقيها:  المعلومات المقدمة -1  :مباشر يف صياغة املزيج التسويقي األخضر و تتمثل يفهي جمموعة من املتغريات املتعلقة بأسلوب عمل املنظمة لرسم سياستها أي ذات تأثري  :المتغيرات الداخلية:ثانيا  2 .املسؤولية االجتماعيةربط شركاء املنظمة بقضايا تتعلق باجلوانب البيئية و  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري،جامعة البعد االجتماعي واألخالقي للتسويق المعاصر في سياق العولمة االقتصاديةالطيب سعيد، 1                                                             3.جديدة على وفق مدخل التسويق  األخضر يتطلب نوعا من التغيري لتنسجم العمليات مع األهداف والغاياتخفض الطاقة املستعملة ، وتقليل التلف  والضياع واستنزاف املوارد ومنع التلوث، وبالتايل فإن تقدمي منتجات خل التسويق األخضر ، والذي يرتكز على املنظمة لكي تصبح العمليات منسجمة مع التوجه الرئيسي اخلاص مبديرتكز التسويق األخضر بشكل كبري على إجراء حتوالت جوهرية يف العمليات اإلنتاجية داخل : العمليات -2  . ذات صلة باألداء البيئي ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم دراسة تقييمية لشركة تويوتا الجزائر:تحديات التسويق األخضر في ظل المجتمع الرقمياخلنساء سعادي، 3  2016 - 02 -15: االطالع تاريخ  http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026426.pdf  :على املوقع االلكرتوين ةنشور ورقة حبثية م،8-7:،صتوجه العالم في القرن الحادي والعشرون: التسويق األخضرسامي الصمادي،  2 .142،ص2013 - 2012، 3اجلزائر   .66،ص2014 -2013، 3التجارية،جامعة اجلزائر 



كفاءات إدارية وعمال ذوي إىل   عادة ما حتتاج املنتجات اخلضراء ترويج وتوزيع ،تسعري إن :فراداأل -4  .مثل نظام اإلدارة البيئية و تعديل سياسات املزيج التسويقي األخضر وفقا لذلكوضع سياسات  وإجراءات دف إىل حتسني األداء البيئي  نظمةمستمر،ألن التوجه البيئي للتسويق يتطلب من املسات للتشجيع و دعم التوجه البيئي يف املنظمة ومراقبة وتقييم األداء البيئي بشكل أي تبين سيا: السياسات -3  ~ 183 ~ كما أن هذه املعايري أو   جتدر اإلشارة أن ليس هناك معايري متفق عليها عامليا لتعريف املنتجات اخلضراء،      تعريف المنتج األخضر -1  مفهوم المنتج األخضر:أوال  المنتج األخضرماهية :المطلب األول  للمستهلك النهائي األخضر المنتج األخضر وأثره على السلوك الشرائي: المبحث الثاني 1.أمهية اإلبداع يف التسويق األخضر يرجع ذلك األمر إىل مواصفات خاصة و لديهم وعي بيئي و  رب منتجا صديقا للبيئة أي  اخلصائص البيئية ليس بالضرورة أن تكون مبجملها  متوفرة يف منتج واحد حىت يعت جند صعوبة يف األساس  ذا ه ميكن أن حيتوي هذا األخري على خاصية واحدة أو بعض من اخلصائص فقط،وعلى  محاية البيئة منتج مصمم و مصنع وفق موعة من املعايري اليت دف إىل :"حيث عرفه ثامر البكري  بأنه      .إعطاء تعريف دقيق وشامل ملفهوم املنتج األخضر ــــق :"كمــــا عــــرف بأنــــه      5".أفضل بشكل واستهالك الطاقة والسامة و تفادي استعمال املواد اخلطرية أو التلوث النفايات البيئية وذلك من خالل تقليل ذلك املنتج الذي يعمل على حتقيق االستدامة:"يف حني عرف أيضا بأنه       4" .ذلك التعديل الذي يطرأ على املنتج التقليدي دف حتسني أدائه وجعله آمن بيئيا:" كما عرف أيضا بأنه      3".البيئة الطبيعية من خالل إعادة استخدامه   أو إعادة تدوير نفاياتهاملنتج الصديق للبيئة خالل مجيع مراحله يهدف إىل تدنيه املخاطر على :"هناك أيضا من يعرفه بأنهكما أن         2".وتقليل استنزاف املوارد الطبيعية مع احملافظة على خصائص األداء األصلية ــــع مــــن امللوثــــات عــــن طري ــــة، التقليــــل أو املن ــــى تــــوفري الطاق ــــتج الــــذي يعمــــل عل ــــك املن  .Chao, Hsin-Ju, Differences Between Chinese and American Preferences for and Purchasing Behavior of Green Products, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Business Administration, The Faculty of Humboldt State University, 2015,p4. 4 Ken Peattie, Environmental Marketing Management: Meeting the Green Challenge, Op.Cit, p181. 5 C.Gimenez and others, Sustainable Operations: Their Impact on the triple bottom line, International Journal of Production Economics, No.1, 2012, p150. 6 Sabadka Dušan, Key Perspectives of Lean and Green Manufacturing in Automotive Industry Technical,  journal of  Transfer inovácií ,No.30,2014,p190 3  .175ثامر بكري و امحد نزار النوري،مرجع سبق ذكره،ص 2              2015 - 03 -05: االطالع تاريخ      https://tahasoft.com/library/14  :االلكرتوين،ورقة حبثية منشورة على املوقع 15،ص جامعة دمشق ،التسويق األخضرحســــني شـــادي ، 1                                                             6".اكتشاف و تطوير املعارف وتطبيقها أثناء تصميمه وتصنيعهذل



ذلك املنتج الذي لديه :" حيث عرفه بأنه Gardnerالباحث  نصيب من وضوحا أخريا،لعل التعريف األكثرو       ~ 184 ~ أي حتتوي على املكونات الطبيعية،يتم استخدام املواد ( بالفرد أو البيئةال حتتوي على مكونات سامة أو ضارة  -   .يتم تعبئتها بأغلفة قابلة للتحلل والتدوير -   .ميكن إعادة استخدامها أو تدويرها بسهولة -   2:تتميز  املنتجات اليت تتوافق مع معايري التسويق األخضر مبجموعة من اخلصائص  متمثلة يف      خصائص المنتج األخضر -2  .خطرا على صحة الفرد تدويرها ،حىت ال يشكل يف األخريخالل  استعمال مواد سليمة من الناحية البيئية ،استهالك أقل طاقة، إفراز أقل نفايات خالل تصنيعه  وإعادة وعليه يستنتج الباحث أن املنتج األخضر هو ذلك املنتج التقليدي أو اجلديد الذي له أقل تأثري على البيئة من      .استخدامه أو تصنيعه أثناء عامة بصفة اتمع أفراد صحة على اخلطر التقليل من يعمل األخضر املنتج -  .التصنيع عند املنتج حيتاجها اليت والطاقة املستخدمة املواد نسبة ختفيض للبيئة، صديقة مواد استعمال طريق عن البيئية السالمة حتقيق إىل يهدف   األخضر املنتج -  .تدويرها طريق عن اإلنتاج خملفات تقليل على يعمل  األخضر املنتج -  .والتطوير البحث أنشطة تكثيف إىل تلجأ املنظمات من العديد جند والطاقة،لذا األولية املواد استعمال من التقليل على يعمل األخضر املنتج - .البيئية الناحية من تأثريا أقل أخرى مبكونات األصلية املكونات بعض التدوير،استبدال إعادة عرب املواد بعض استعمال إعادة املكونات، بعض نسب تغيري والتغليف، التعبئة أسلوب يف التعديل:مثل أشكال عدة التعديالت هذه تتخذ أن وميكن ،)التصميم يف اجلودة مثال( األصلية خصائصه على احلفاظ مع البيئة على السلبية اآلثار مستوى بتخفيض املنتج ذلك يقوم حبيث التقليدي، املنتج على التعديالت من جمموعة إجراء يتم أن ميكن بل كليا، جديدا األخضر املنتج يكون أن بالضرورة ليس -  : لقد  ركزت على أن،جندها التعاريف السابقة من خالل       1".أقل أثر سليب على البيئة أو أقل ضررا على صحة اإلنسان .11،صمرجع سبق ذكرهثامر البكري وهديل الشراونة،                                                                   .ستهلك أقل من املوارد مثل املياه والطاقة والغاز واملواد األولية اليت هلا تأثري إجيايب على البيئةت -   .ينتج عنها أقل نفايات ملوثة -   ).الكيميائية املعتمدة 1  2 Amirreza Sadeghi Kiadehi, Prospects of Green Marketing in India, International Academic Journal of Economics, No. 2, 2018, p21. 



على األداء والناحية الوظيفية  الرتكيز حيث يتوجب:عدم إهمال خصائص األداء األساسية للمنتج األخضر - .إخل...كوكب األرض أو ختفيض مستوى االحتباس احلرارييف تثبيت وجود املنتج داخل السوق، ويف نفس الوقت يساهم يف حتقيق أهداف بيئية على صعيد مجاعي كحماية  عد البيئية للمنتج اجتاه املستهلكني كإبراز التأثري اإلجيايب للمنتج األخضر على صحة مستهلكيه، األمر الذي يسااملباشرة دون التفكري بأثر هذه املنتجات على البيئة،أما يف حالة املنتج األخضر فيجب أن يتم الرتكيز على املنافع يقوم املستهلكون بشراء املنتجات تلبية حلاجام فعادة ما : التركيز على المنافع المباشرة للمنتج األخضر -  1: أمهية املنتج األخضر يف االعتبار املعايري البيئية،وعلى هذا األساس تكمنإن تسويق املنتج األخضر يضيف بعدا جديدا إىل أبعاد العملية التسويقية التقليدية مما يتطلب األخذ بعني       أهمية المنتج األخضر -1  المنتج األخضروفوائد  أهمية :ثانيا  ~ 185 ~ أي يتوجب على ،البيئية اإلجيابية يساعد يف تقدمي منتج كفء من الناحية االستهالكية، وذو منافع بيئية مرضيةاملنتج،ومن مث يتم االهتمام بفوائده  البيئية، فتحقيق التوازن والتكامل بني خصائص أداء املنتج وأثاره املطلوبة من  ية عملية التوازن بني اإلسهامات البيئية وخصائص األداء األصلية ملا هلا من أثر يف حتقيق البيئي، ومن هنا تظهر أمه   التطابق مع اخلصائص،أما الرتكيز على خصائص األداء وإمهال اإلسهامات البيئية يؤدي إىل ضعف التوجه للمنتج، فالرتكيز الزائد على اإلسهامات البيئية وإمهال اخلصائص األصلية يؤدي إىل فشل املنتج بسبب عدم        مهمة جدا تتعلق باخلصائص األصلية املنظمة عند تقدميها ألحد املنتجات اخلضراء أن تراعي مسألة  فحساسية :المحافظة على المصداقية فيما يحتويه المنتج األخضر من خصائص وما يقدمه من منافع بيئية -  .جناح املنتج األخضر وهذا األمر يتطلب من املنظمات فهم لنظرة هؤالء ،حرصا على أن حتمل خيارام الشرائية قيما خضراء الطلب على هذه املنتجات نتيجة زيادة الوعي البيئي،ألن ازدياد اهتمام املستهلكني بالنواحي البيئية جيعلهم أكثر عترب أمرا غري قابل للمساس، وخاصة يف ظل تزايد املستهلكني جتاه النواحي البيئية وخاصة فيما يتعلق بصحتهم ي وضح التوجهات اإلسرتاتيجية يالتأثريات السلبية على صحة اإلنسان والكائن احلي بصفة عامة والشكل املوايل لقد حققت العديد من املنظمات املصممة للمنتجات اخلضراء التوفري يف املوارد الطبيعية واألموال وختفيض       فوائد المنتج األخضر -. 2دف مساعدم على اختاذ القرار الشرائي األخضرل ماهية املنتجات اخلضراء،وحماولة تزويد املستهلكني باملعلومات الضرورية حول املنتجات  اخلضراء املستهلكني حو    .360، ص بق ذكره، مرجع ساستراتيجيات التسويق األخضرثامر البكري،  2 ).بتصرف( 67 -66:ص، سبق ذكره ع، مرجعالء شاهني  1                                                             2 .الطاقة، اإلنسان واملوارد: هي ائزللمنظمة يف التعامل مع املنتجات اخلضراء اليت تنصب على ثالث رك



 لبيئة العملالعناية باجلوانب الصحية  - ختفيض الضوضاء - خالل دورة حياة املنتج CO2ختفيض انبعاث  -  استخدام الطاقة املتجددة - االحتياطيةختفيض استخدام الطاقة  - ختفيض استهالك الطاقة - من خطوراالتخلص من املواد املتأكد  - الثقيلةختفيض استعمال املعادن  - التصميم القابل إلعادة التدوير - استخدام املواد القابلة للتدوير - استخدام املواد املعاد تدويرها - ختفيض وزن املنتج -  CO2ختفيض  حتسني كفاءة الطاقة إدارة املواد اخلطرة بيئة العمل األخضراملنتج اإلنسان                          الطاقة          املوارد   .155ص مرجع سبق ذكره، ، لشركة تويوتا الجزائر دراسة تقييمية:تحديات التسويق األخضر في ظل المجتمع الرقمياخلنساء سعادي، 1                                                             1.اخل...نفايات إىل يتحول عندما بالبيئة يلحقها املنتج اليت اجلانبية املؤثرات ختفيض مع ،له النهائي االستهالك أو االستخدام بعد األخضر املنتج خيلفها قدالبيئة واليت  أو املستهلك تصيب قد اليت احملتملة الصحية األضرار تقليل أو انعدام ،وتصنيعه املنتج مكونات يف تدخل تدويرها معاد أولية مواد استخدام اإلنتاج، بعمليات الطاقة استخدام مستويات ختفيض يف املثال سبيل على املؤشرات هذه تتمثل،املختلفة حياا مراحل عرب التقليدية املنتجات تقدمه مما أفضل أو املطلوب الغرض نفس املنتجات هذه تقدم وأن البيئة، وسالمة الفرد صحة على اتأثريه يف ضررا أقل تكون لكي االعتبار بعني أخذها يتوجب اليت البيئية السمات لتحديد مشولية نظرة من ينطلقون اخلضراء املنتجات وتسويق إدارة على القائمني ن،حيث أالتقليدي واملنتج األخضر املنتج بني االختالف أوجه ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل توضيح        .41،ص 2018-2017 ،1 سطيف التجارية، جامعة العلوم يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة ، أطروحةاالقتصادية المؤسسات من مجموعة حالة دراسة: المستدامة التنمية وأهداف مبادئ وفق المؤسسة االقتصادية سلوك تحسين في المستدام التسويق دورالشيخ ،  مرمي بن: المصدر                                  التوجهات اإلستراتيجية للمنظمة للتعامل مع المنتج األخضر: 20 الشكل رقم  ~ 186 ~



داء البيئي لبعض من األحتسني  باجتاهمنتج تقليدي و منتج أخضر  بني بني ميثل مقارنةياجلدول املوايل  وعليه      ~ 187 ~ رسالة مقدمة لنيل  ،- نفطال مؤسسة حالة دراسة - البيئة تحديات حماية ظل في االقتصادية للمؤسسة التسويقي التوجهالوهاب بطيب،  عبد: المصدر  .التقليديةاالستهالك لألجهزة من تكلفة  %30-20بنسبة ختفيض يف تكاليف الطاقة   .االستهالك خارج أوقات الذروةاستخدام أجهزة تكييف مربجمة لتقليل   استخدام األجهزة التقليدية للتكييف  مكيف هوائي . %100الطبيعية يصل إىل ختفيض يف املواد األولية   .لكاملالزجاج املستهلك بامواد أولية معاد استخدامها من   استخدام مواد أولية طبيعية بالكامل  الزجاج . %50الطبيعية مبقدار ختفيض يف استخدام املوارد   .العجينة من األشجار و الورق املعاد  الطبيعيةعجينة الورق من األشجار و املواد   الورقة  . %75حدود استعمال طاقة أقل تصل إىل   مصابيح توفري الطاقة  املصباح التقليدي  اإلضاءة  للمنتجتحسين األداء البيئي   المنتج األخضر  المنتج التقليدي  صنف المنتج  الفروق في تحسين األداء البيئي للمنتج األخضر مقارنة بالمنتج التقليدي : 14 الجدول رقم  .املستخدمة يف احلياة اليوميةأصناف املنتجات  تصنيعه  على املرتتبة اآلثار،أي أخذ بعني االعتبار التقليدي باملنتج مقارنة إجيايب بيئي اثر ذات تكون واليت حيتويها أن ميكن اليت اخلصائص إىل استنادا  األخضر املنتج إىل قربا أكثر يكون أن ميكن تقليدي منتج أيف أصال،وبالتايل التقليدي املنتج وجود إىل تستند األخضر للمنتج األساسية القاعدة أنمن خالل هذا اجلدول يتبني لنا       .148ص ،2016 -2015  ،2  وهران جامعة شهادة املاجستري يف إدارة األعمال، ــــي المؤسســــات الصــــناعية اليــــاس شــــاهد وعبــــد النعــــيم دفــــرور، 1                                                                   .اخلاصة بالتشريعات احلكومية وحتديد جمموعة املعايري النهائية اخلاصة باملنتجعلى وفق هذه املرحلة حتدد معايري األداء البيئي اخلاصة باملنتج وهذه املعايري  :وضع المعايير: المرحلة األولى  1:منوذج خللق منتج أخضر جديد،فهذا النموذج يتكون من ثالث مراحل أساسية   Fujixerox يقرتح      مراحل خلق منتج أخضر جديد :أوال  حياته دورةو  مراحل خلق منتج أخضر جديد :المطلب الثاني  .فردال وصحة البيئةعلى  استخدامهو  ــــة المنتجــــات الخضــــراء ف ــــا نموذجــــا –أهمي ــــة ،–مؤسســــة  تويوت ــــة أحبــــاث اقتصــــادية وإداري جمل  .293 -292:،ص2016 ،-بسكرة  -، جامعة حممد خيضر  20العدد



بتقدمي منوذج أويل إىل السوق واختباره على  نظمةبعد القيام بتدقيق التصميم تقوم امل :تقديم النموذج األولي -  .تستعمل جمموعة من األدوات التدقيقية على املستوى الفين وعلى املستوى البيئيا إلنتاج النموذج األويل، ويف هذه املرحلة هنا يقيم ما أجنز من عمل يف اخلطوة األوىل استعداد: تقييم التصميم -  .التصميم األويل للمنتجوتكييفها مع التصميم التقين أو الفين اخلاص خبصائص األداء األساسي لذلك املنتج، وبناءا على ذلك يوضع اخلطوط العامة للمنتج باالعتماد على املعايري املوضوعة يف املرحلة األوىل وهنا توضع : التخطيط للمنتج -  :وهذه املرحلة تتكون من أربع خطوات أساس هي :تطوير المنتج: المرحلة الثانية  ~ 188 ~ اته، ومقارنته مبا وصف يف املرحلة األوىل من إرشادات ومعايري خاصة نطاق حمدود للوقوف على سلبياته وإجيابي وتظهر احلاجة هلا عند اختبار النموذج األويل لتقييم األداء وإجراء التصحيحات : معلومات التغذية العكسية -   .جاالستفادة منها وبشكل أساس خالل مرحلة التخطيط لتصميم املنتاملعلومات اخلاصة بالتشريعات البيئية، ومعلومات تكنولوجية ومعلومات خاصة بالسوق، وهذه املعلومات ميكن  -   :جمموعة من املعلومات اخلاصة الالزم توفرها باستمرار عرب مرحلة التطوير ككل وهذه املعلومات هي توفري إن خلق منتج أخضر جديد حاله حال أية عملية إدارية حيتاج إىل :توليد المعلومات: المرحلة الثالثة  .ويف هذه املرحلة يقيم املنتج تقييما ائيا ويقدم املنتج للسوق وبشكل واسع :التقديم النهائي -  .بالتقييم وجتمع هذه املعلومات عند تقدمي املنتج النهائي للسوق للتعرف على مدى حتقيقه : بيانات أو معلومات التقييم -   .على املراحل السابقة ـــة منـــاد، 1                                                                 1:وتعرب دورة حياة املنتج األخضر عن وضع املنتج وتقدمه عرب أربع مراحل أساسية هي      .البيئية املرتاكمة للمنتج خالل خمتلف مراحل دورة حياته وليس فقط خالل عملية إجياده وابتكارهحتديد كون املنتج أخضرا أم ال،وذلك من خالل قياس التأثريات األرباح،باإلضافة إىل كوا تشكل أداة هامة يف الصناعة وحتقيق النجاح من خالل حجم املبيعات واحلصة السوقية اليت تضمن هلا مستوى مرضيا من لغرض البقاء واالستمرار يف  نظماتتعترب دورة حياة املنتج أحد أدوات التحليل االسرتاتيجي اليت تستخدمها امل      ياة المنتج األخضردورة ح:ثانيا  .لألهداف املرجوة    .60 -58:، ص2014 – 2013، 3اجلزائر رســـالة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة املاجســـتري يف علـــوم التســـيري، جامعـــة ،-دراســـة حالـــة فرنســـا –أهميـــة المنتجـــات الخضـــراء فـــي حمايـــة البيئـــة  العالي



ش الربح، وهذا مايعول عليه يف دفع املزيد من تزداد املبيعات خالل هذه املرحلة بشكل متسارع ويزداد هام     :مرحلة النمو -2  .والتطوير باإلضافة اىل مصاريف تروجيية عالية للتعريف خبصائص ومميزات هذه املنتجاتاألصلية، باإلضافة إىل ارتفاع تكاليف تقدمي مثل هذه املنتجات ألا حتتاج إىل جمهودات أكرب يف جمال البحث وتزداد هذه املخاطرة بشكل خاص يف جمال املنتجات اخلضراء، كوا حتوي على تغريات جذرية عن املنتجات       .فإن احتمال فشله وعدم حتقيقه للمبيعات املتوقعة أمر واردوي على خماطرة عالية كون املنتج جديدا على السوق لذا تمتثل هذه املرحلة الظهور األول للمنتج يف السوق،وحت     :مرحلة التقديم -1  ~ 189 ~ دون السعي لتغيري بعض خصائص املنتج  نظمةاملباالخنفاض رغم ارتفاع املبيعات وهذه احلقيقة جيب أن تتقبلها تشهد املنافسة ذروا يف هذه املرحلة،والنقطة املهمة اليت جيب أن تعرفها إدارة التسويق هنا هو أن األرباح تبدأ      :مرحلة النضج -3 .املنافسني إىل دخول سوق املنتجات اخلضراء مغادرة السوق من  نظمةاملمستوى اإليرادات النهائية املتحققة واليت تصل إىل مستوى اخلسارة مما يستوجب على تبدأ مالمح هذه املرحلة باالخنفاض الشديد يف مستوى املبيعات وارتفاع واضح يف التكاليف  تنعكس على      :مرحلة اإلنحدار -4  .تها األوىلاألخضر بغية ختفيض التكلفة للعودة باألرباح إىل حال ر بإنتاج ذلك املنتج وبشكل ضيق إذا ما إرتبط استعماله حباجة إجتماعية أو خالل ذلك املنتج أو قد تستم يالحظ إهتمام املختصني يف جمال التسويق األخضر بدورة حياة املنتج بشكل كبري ويركزون يف هذا اإلطار كما         .على تطوير منتجات جديدة للدخول فيها لألسواق مرة ثانية نظمةاملإنسانية وتعمل  وهذا السعي يف إطالة دورة حياة املنتج،يعود إىل الرغبة يف استخدام املوارد بشكل رشيد ال . عن املنتجات األخرىإطالة دورة حياة املنتج قدر اإلمكان عرب السعي دائما لتمييز املنتج من الناحية البيئية بشكل يعطيه األسبقية  -أ  :موعة من القضايا منهاعلى جم إسرتاتيجية دورة (إسرتاتيجية النظم اإلدارية، إسرتاتيجية تطوير دورة حياة املنتج األخضر: االسرتاتيجيات يفميكن ملنظمات األعمال أن تعتمد على ثالثة اسرتاتيجيات يف ختضري منتجاا،حيث تتمثل هذه       استراتيجيات تخضير المنتجات :المطلب الثالث  .املراحل، وبالتايل العمل على تالقي ذلكمتابعة مجيع مراحل حياة املنتج بشكل دقيق للتعرف على اآلثار البيئية اجلانبية اليت قد تظهر يف إحدى  -ب .يؤدي إىل استنزافها   .إسرتاتيجية القيمة املضافة،) استخدام أو استعمال املنتج األخضر



والتفوق على املنافسني باستخدام  البيئية االستدامة حتقيق املنظمة للتوجه حنو البيئية التحديات أجربت فلقد      1.أنظمتها مبا يتوافق مع توجهها البيئي يف تقدمي منتجااعمال والوسطاء،املوردون وحىت املستهلكني يف إشراكهم برسم سياسة املنظمة وتعديل تغيري أساليب التعامل مع العليها من إجراءات الحقة تنعكس على املستويات اإلدارية األدىن يف املنظمة ،واليت تنصب عليها يف جوهرها على هذه اإلسرتاتيجية يتم اعتمادها على املستوى الكلي للمنظمة إلحداث التغيري يف األنظمة اإلدارية وما يرتتب      اإلدارية النظم راتيجيةإست:أوال  ~ 190 ~ املخاطر البيئية و حتقيق امليزة التنافسية ،لذا جندها تم بتحسني  لتدنية  جديد اإلدارية كأسلوبإسرتاتيجية النظم  بشكل متطور،فالتوجه البيئي ) اخل...العمال،الوسطاء،املوردون ، املستهلكني (عالقتها مع اتمع بصفة عامة    كغريها من املنتجات دورة حياة معينة ترتبط فيها بنطاق زمين حمدد ومتر عربه مبراحل   ضراءتعيش املنتجات اخل      دورة حياة المنتج األخضرتطوير إستراتيجية :ثانيا 2.املبادرات البيئية  سيجين هلا فوائد من حيث توفري  التكاليف أو التحسينات يف جودة املنتج والعملياتينعكس باإلجياب على إحداث التكامل للمسائل البيئية مع األنشطة التسويقية ، فتتصور إدارة املنظمة أن ج القضايا البيئية  ضمن الثقافة التنظيمية مما للمنظمة يتحقق من خالل دعم والتزام اإلدارة العليا بأمهية إدرا  نتهي باحنداره أو زواله منه ، لكن املهتمني أو يتطور فيه لينمو و يولد يف السوق مث ي األخضر نتجحياة متباينة ، فامل املنتج ، وهي دورة االستخدام أو ذلك  يهتمون بدورة أخرى من دورات حياة  خضرق األيللتسو املتبنني  يف الطاقة ، وبالتايل جعل العمليات اإلنتاجية سليمة من  واهلدرالغازات  وانبعاثالسلبية  مثل الضياع والتلف ويف هذه املرحلة تتم متابعة اآلثار  البيئية للعملية اإلنتاجية ، وحماولة التخلص من اآلثار : مرحلة التصنيع -  .للمنظمة  والبيئية الئم ويتناسب مع أهداف الرحبيةتصميم منتج ي على املرحلة هذه يف العمل يتم ،حيثوهي مرحلة والدة املنتج وفقا للمعايري التقنية  والبيئية :مرحلة التصميم -  3:االستعمال ، وهذه الدورة مقسمة إىل أربعة مراحل كما يلي رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف  ، Venus دراسة حالة مؤسسة: في المؤسسة االقتصادية الجزائرية أهمية تطبيق التسويق األخضريوسف تبوب، 2Amjad A. Abu-EL Samen & Hani H. Al-Dmour  , An Empirical Examination of  Inter-Organizational Factors Influence on Green Marketing Adoption in Jordanian Industrial Sector, Journal of  Studies in Business and Economices, No. 1, 2011, p: 8-9. 3 .364،مرجع سبق ذكره،صاستراتيجيات التسويق األخضرثامر البكري، 1                                                             .أثناء االستخدام واليت ميكن أن تتعارض مع املعايري البيئية املوضوعة عند التصميم  اكلمش أيةاين من ، وهل أن املنتج ال يع ستهلكأن املنتج كان فعال صاحلا من الناحية البيئية من وجهة نظر املدائما عن املعلومات اخلاصة بتقييم االستخدام ، وهل  نظماتويف هذه املرحلة تبحث امل: مرحلة االستعمال -  .الناحية البيئية   .83،ص 2010، -البليدة  - العلوم التجارية،جامعة سعد دحلب 



عن أفضل السبل إلعادة مجع ما تبقى من املنتج بعد استعماله أو  نظمةامل وهنا تبحث: التدوير إعادةمرحلة  -  ~ 191 ~ ما  )إسرتاتيجية دورة استخدام أو استعمال املنتج األخضر(إسرتاتيجية تطوير دورة حياة املنتج األخضروعليه       .جديدة منتجات ومن مث إعادة استخدامها مرة أخرى لتقدمي معاجلتها،ليتم  استهالكه، لذا يعترب عامل حاسم ذو أمهية كبرية  املنظمة، قسامأ مجيع فيه شرتكت وضوعهذا امل أصبح أين  نظماتامل طرف من األخضر بالتصميم االهتمام حيث زادالتسعينات،  أوائل يف األخضر التصميم ملفهوم ظهور أول كان      األخضر التصميمف تعري -أ   األخضر التصميم -1  .العكسي املتضمن لعملية إعادة التدوير سنتناوله الحقا عمت مناقشته سابقا،يف حني التوزيسنتطرق هنا أوال بالتفصيل إىل كل من التصميم األخضر والتصنيع األخضر،أما االستهالك األخضر لقد  منهو       .العكسي املتضمن لعملية إعادة التدوير عالتوزي األخضر،      كاألخضر، االستهال التصميم األخضر والتصنيع :تشمل كال من إسرتاتيجيةهي إال عبارة فقط عن  سعى ي تصميمي نظام :"بأنه   األخضر التصميم فحسب هذا املنظور لقد عرف احلياة،  لدورة ي أو التصميمئالبي التصميمب عليه يطق قدمن زاوية حتليل دورة حياة املنتج لذا   األخضر التصميمكما أن هناك من ينظر إىل       3."اتمعخللق منتجات حتقق منافع اقتصادية مقبولة للمنظمة والتقليل من الضرر البيئي، مما يكون هلا أثر اجيايب على أفراد من خالل السعي  )الربح،األفراد،البيئة(على ثالثة أقطاب ذلك  التصميم الذي  يرتكز  : "كما عرف على أنه     2".دورة حياتهالسليب على البيئة املتعلقة بعملية تصميم املنتج خالل كامل أحد األنشطة األساسية لسلسلة التجهيز اخلضراء اهلادفة إىل ختفيض األثر :"ويقصد بالتصميم األخضر أنه      1 ).املنتج ياةححتليل دورة ( املنتج مراحلأن يتبع مبقارنة اآلثار البيئية وتناسقه مع خمتلف  األخضر جيباملنتج لتقييم  إلجناز األهداف البيئية ألن .(                                                             1 Elisabeth Laville, L’entreprise verte, 2éme édition, Village Mondial, Paris, 2007, p 198. 2اية دورة حياته أي بعد االستخدام( اللحد إىل )مادة أولية( املهد من(حياتهفهو يشمل كال من تصميم املنتج وتغليفه اهلادف إىل تدنية األثر السليب للمنتج  على البيئة الطبيعية خالل دورة  أحد األنشطة األساسية لسلسلة التجهيز اخلضراء هو األخضر التصميممن خالل ما سبق، يرى الباحث  أن       4 ." جعله يتميز باالستدامة دف تهحيا دورة مجيع مراحل ضمن أي اإلنتاجية العمليةخالل سريورة  والبيئية الصحية الناحية من نتجامل أداء إىل حتسني  Paul Ryan, Sustainable Logistics: Towards the Development of Environmentally Conscious Supply Chains, Thesis Submitted in fulfillment of the requirement for  the degree of Master of Engineering,                the University of Limerick, Ireland ,2010, p3. 3  Olaf  Diegel and others, Tools for Sustainable Product Design: Additive Manufacturing, Journal of Sustainable Development, No. 3, 2010,p69. 4 Joseph  Fiksel , Design for Environment A Guide to Sustainable Product Development, 2nd  edition , McGraw-Hill, New York, 2009, p 6.  



و أفراد اتمع  للمستهلكني األمان بغية حتقيق الطبيعية واملوارد الطاقة التأثريات السلبية على البيئة، وحتافظ على من اليت تقلل للمواد املستخدمة للمنتجات ابتكار املنظمات الصناعية :"بأنه األخضر التصنيع فيعرف     .وغريها النفايات وتقليص اخلضراء واإلنتاجية التلوث األنظف ومنع اإلنتاج مثل  للتصنيع األخضر ومرتادفة متعددة مسميات توجد ،فعلى هذا األساساألنظف اإلنتاج هو امشل األنظف مبصطلح االتكنولوجي مفهوم استبدل ذلكلاستهالكه  أو استخدامه بعد املنتج أي من التخلصإىل غاية  التصميم مرحلة مناألخضر يهتم بالتلوث  بداية التصنيع إن       األخضرالتصنيع تعريف  -أ  األخضرالتصنيع  -2  2.املستمر تحسنيال عملية خالل من سليبال التأثري دف تقليل حياته دورة يف البيئة على وتأثريه الكلي االقتصاد على تأثريه حيث من املنتج تصميم تأثري دراسة العمل على جيب لذا املنتج، حياة دورة نقاط كل ضمن والسالمة البيئي التلوث قضايا من والتخلص البيئة على كيفية احلفاظ حول نظمةامل رييلتس عمقا األكثر النشاطات منويف هذا اإلطار يعترب التصميم األخضر       1.إدارة املهام وعرب مراحل دورة احلياة اليت تشكل االستدامة للمنتج النهائيت تعمل على إجياد قيمة دائمة من خالل التصميم  األخضر من خالل التحليلية للتصميم املستدام بيئيا ،فاملنظماجمموعة  واسعة من األطر و األدوات واليت يتم ا توفري معلومات هامة للتفكري حول  العمليات أو النتائج متعددة  الوظائف منظمة ومتناسقة  وذلك بالتعاون الداخلي للمنظمة مع األعضاء يف سلسلة التوريد ، كما أنه نشائه داخل فرق وتصميم املنتج يتم إ،حياة املنتج من خالل مواد أقل، نفايات أقل، وتكاليف إعادة تدوير  أقلاملنظمات أن تصميم املنتج مع األخذ باالعتبار دورة حياته ميكن أن يؤدي إىل وفورات يف التكاليف طول فرتة من تكلفة عمر املنتج يتم ضماا وحتديدها خالل مرحلة التصميم فقد أدركت  % 80اخلضراء فإن ما يقارب املادية وارتفاع رضا املستهلك ،ومن خالل التصميم األخضر والذي هو أحد االعتبارات الرئيسية سلسلة التجهيز ت ذو تعبئة، واليت تكون اقل تأثري على البيئة والذي يعرف باسم التصميم البيئي يكون ميزة مزدوجة تقليص النفقافهم متطلبات املستهلك وهو أمر حيوي للقيمة املضافة يف سلسلة التوريد والعمل مع املستهلكني لتكوين منتج ، يرى الباحثون أن سلسلة التجهيز اخلضراء تنطوي على ) يئيالب( بصدد تبيني أمهية نشاط التصميم األخضر       شاط التصميم األخضرنأهمية  -ب  ~ 192 ~ 3  .69-68: ،ص2009العراق، املستنصرية، اجلامعة ،78 العدد واالقتصاد، اإلدارة جملـة ،الكهربائيـة العامـة للصـناعات الشـركة فـي حالـة دراسـة الشـركة منتجـات تطـوير فـي التكنولـوجي االبـداع تـأثير املوسـوي، خلـف عطيـة  2 .48،ص2016اجلامعة املستنصرية،العراق، ، 107العدد،واالقتصاد اإلدارة جملة ،مقارنة دراسة : الموصل مدينة في األدوية صناعة شركات في األخضر التصميم نشاط تبني إمكانيةالعبادي،  سامل الطويل وشهلة أمحد أكرم 1                                                             3".بصفة عامة  Kalla, Devi K.& Brown, Aaron., Infusing A Sustainable Green Manufacturing Course into Manufacturing-Mechanical Engineering Technology Program, American Society for Engineering Education, 2012,p2. 



البيئي  والتلوث اهلدر ختفيض إىل يسمح يف األخري مما اقتصادية، كفاءة بعمليات التصنيع اليت تتميز بأا ذات منتجات صديقة للبيئة أثناء القيام إىل )والطاقة املواد (حتويل املدخالت :"بأنه األخضر التصنيع كما يعرف      ~ 193 ~ عالية يف استخدام  بكفاءة العمليات التصنيعية اليت  تتصف تلك:" األخضر بأنه  وهناك من يعرف التصنيع     1".سلبية على البيئة أثار بأقل املستهلكني تلك املنتجات إىل وتقدمي أحد األنشطة األساسية لسلسلة  خالل التعاريف السابقة،يرى الباحث أن التصنيع األخضر عبارة عنمن       3".استخدام بعض املمارسات حلماية املوارد، فضال عن استخدامها بكفاءةتعرب عن اجلهود واملمارسات للتحسني املستمر، واليت من خالهلا يتم  تقليص التلوث املستمر للبيئة عن طريق فلسفة  أو إسرتاتيجية  أكثر من جمرد عملية كوا :" بأنهالتصنيع األخضر  ونيعرفوآخرون  Ninlawanأما       2 ".الطاقة واملواد األولية قصد  حتسني األثر البيئي من خالل تقليل النفايات امللوثة البيئية وذلك عن   لالستدامة الصناعية خالل حتقيق املنظمات من التصنيع األخضر  بأمهية الباحثون أشار قدل      األخضر التصنيع فوائد وأهمية  -ب  .بتحويل مستلزمات العملية التصنيعية إىل منتجات  ذات كفاءة اقتصادية وبيئيةالتجهيز اخلضراء تقوم  وبالتايل ميكن للمنظمات  والتقليل من النفايات امللوثة، الطبيعية، للموارد املفرط االستخدام عن طريق التوقف تركز هذه اإلسرتاتيجية على إعادة تصميم  املنتج مرة أخرى باجتاه حتقيق مضافة له وذلك عرب إزالة أو حذف       إستراتيجية القيمة المضافة:ثالثا  .تعظيم العوائد واحلد من النفايات عن طريق حتسينات العمليات الصناعية  -  .تقليل استهالك الطاقة واملوارد أثناء التصنيع  -   .توفري مصادر نظيفة للطاقة من خالل إدخال تقنيات جديدة يف التصنيع -   5 : يف النقاط التالية األخضر تتجلى التصنيع أما فوائد      4.االستدامة  باجتاه األوىل اخلطوة األخضر منتجات صديقة للبيئة،إذن يعد التصنيع تصنيع يف النفايات و استخدامها أنواع لكل والتدوير االستعمال إعادة زيادة طريق الصناعية حتقيق هذه االستدامة عن فمحتوى أو ،ذلك ختفيض مستوى التأثري السليب على البيئة جراء العمليات اإلنتاجية أو املنتجات النهائية ذااتعديل بعض املنتجات أو العمليات من خالل إدخال تقنية جديدة يف عمليات اإلنتاج والتقدمي واهلدف من أو  دراسة ميدانية ألراء عينة من المدراء :في تعزيز التنمية المستدامةدور استراتيجيات التصنيع االخضر حممد عبد الوهاب العزاوي واسراء وعد اهللا السبعاوي، 1                                                            وتقليل املوارد كثافة من احلد القيمة املضافة أي مضمون هذه اإلسرتاتيجية أن املنظمة ال تستطيع تبين إسرتاتيجية دراسة استطالعية ألراء المديرين على عينة من مصانع المياه المعدنية في :دور الذكاء االستراتيجي في عمليات التصنيع األخضرأمني هنار ابراهيم، Dornfeld  David, Green Manufacturing Fundamentals and Applications, Springer Science Business Media, New York , U.S.A, 2013, p4. 3 2 .88،ص2013،  44 ،جملة  حبوث مستقبلية ،العددفي الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في نينوي  .Braden Allenby & Thomas E. Graedel, Industrial Ecology, Prentice Hall, New York, 1995, p94. 5 Dušan Sabadka, Innovation Lean Principles in Automotive Green Manufacturing, International Scientific Journal, Issue  4, 2014, p23 4 .187ص ،2014، 76 ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية،العددمحافظة دهوك



إال من خالل ما يعرف باالبتكار ) املستمر التحسني ( مضافة وخلق قيمة على البيئة، السليب للمنتج التأثري  ~ 194 ~ الكفؤة  غري بتعديل املنتجات القدميةوالتقنيات املتعلقة  العمليات يف يتمثل :"نهأعرف االبتكار األخضر على       االبتكار األخضرتعريف  -1 1.األخضر من األنشطة  أو العمليات اليت تقوم  من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا أن االبتكار األخضر هو جمموعة      4".والنفايات واالنبعاثات السموم  على القضاء أو /من احلد واملوارد، الطاقة على احلفاظ خالل من حتسني حالتها أو البيئة الطبيعية محاية اىل ساعية اخلدمات املنتجات او البعد البيئي عند خلق تلك األنشطة اليت تضيف:" هي أن ابتكار املنتج األخضر   2006وآخرون سنة    Ottmanكما بينت       3".للمنتجات اخلضراء لقاء ما يدفعه املستهلكني ستهلكني وبطريقة أسرع من املنافسني ومبا يزيد من القيمة احلقيقية جديدة تكون أوال أكثر استجابة حلاجات املالوسيلة األكثر فاعلية يف التوصل إىل مفاهيم و أساليب و منتجات : "كما عرف االبتكار األخضر على أنه      2".األضرار السلبية على البيئة تقليل أو خلق منتجات جديدة اليت من شأا  أن تعمل على  واخلدمات قصد جتاوز املخاطر البيئية  للتكنولوجيا املتعلقة بتغيري طريقة إنتاج السلع ا املنظمة  مع استخدامها 1                                                                     األسواق متطلبات مع التقاؤها ذلك إىل باإلضافة املنظمة يف االجتماعية املعايري و حددا الصناعة اليت البيئية املعايري مع بالتقائها متيزت نشاط أو عملية :"املبدعة بأا اخلضراء العملية Kam &Wong)(عرف كال من  الصدد ويف هذا اخلصوص، وجه على منها املبدعة العمليات وحتديد اخلضراء العمليات بني منيز أن وهنا ميكننا      .واالقتصاد ، اتمع ، اإلنسان صحة ، البيئة سلبية على تأثريات بدون أو اتتأثري  اقل ختلق اليت اإلدارة ممارسات أو/و اإلنتاج عمليات اعتماد تؤدي إىل اليت املبدعة األفكار تطبيق هي اخلضراء العملية فإبداع      .للبيئة مثل استخدام التكنولوجيا النظيفة أو عمليات تستدعي اقل من الطاقة واملواد األوليةيعمل على تطوير عمليات أو تكنولوجيا صديقة  :التوصل إىل عملية خضراء جديدة أو تكنولوجيا خضراء -أ  :إىل قسمني ينقسم االبتكار األخضر      االبتكار األخضرأنواع  -2  .البقاء يف السوق وحتقيق  Marian Beise & Klaus Rennings, Lead Markets of Environmental Innovations: A Framework for Innovation and Environmental Economics, Center for European Economic Research (ZEW), 2003, p8, article Published on the website:  ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0301.pdf     Date viewed:09-05-2015 2 Zahari, F., M, Determinants and Consequences of Green Innovation Adoption: A Study on ISO 14001 Manufacturing Firms in Malaysia, Thesis submitted  in  fulfillment of  the requirements for  the degree of Doctor of  Philosophy, University Stains Malaysia, 2015,p7. 3 ،4 .355،ص2003،دار وائل للنشر،عمان،المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة:إدارة االبتكارجنم عبود جنم Rosa Maria Dangelico & Pujari Devashish, Mainstreaming Green Product Innovation: Why and How Companies Integrate Environmental Sustainability, Journal of Business Ethics, No.3, 2010, p: 471- 472.  



و يشمل هذا االبتكار إما خلق منتج اخضر جديد أو القيام بالتحسينات على :ابتكار املنتج األخضر -ب  1."للعملية املناسبة التحسني آليات وتقدمي       النشاط أو للعملية التقييم املستمر ودمج النشاط أو العملية وتنفيذ تصميم يف االستدامة وقضايا ، البيئي األثر على اإلنسان، املواد مسية ، املواد و الطاقة ترشيد ختص اليت االعتبارات جممل توفري تعتزم اليت واملستهلكني  ~ 195 ~ اعتماد  تعزز من للبيئة قصد القيام  بإجراءات اليت الصديقة األنشطة عمليات خضراء جديدة  تشمل  مجيعتتقيد به املنظمة للمحافظة على  االبتكار األخضر و استمراريته أن تلجأ إىل  أنالضروري الذي جيب  فالشرط      .بيئياملنتجات لتكون اقل ضررا  اعتماد  إىل دفع ات أن اشأ من ذلك فإن االستدامة حتقيق على تركز عندما املنظمات، فهذا الصددويف      2.السوق أي خلق هلا قيمة يف املنتجات اخلضراء ألن  االبتكار وإسرتاتيجية عملية من مهما جزءا ميثل ما وهذا للبيئة صديقة منتجات إجياد حنو والتوجه األعمال ختضري حقيقتها يف تعين اجلديدة التكنولوجيا فإن احلاضر ويف الوقت ، املتحققة املخرجات مستوى وحتسني اإلنتاج عمليات مبستوى االرتقاء حنو دافعة قوة كونت أن اشأ من وهذا ، وجديدة متقدمة تكنولوجيا على و توصل أا  تتمتع بالقدرة على املنافسة من   "3M"  الشركة االمريكية فلقد درس    Shrivastavaأما       3 .الزجاجية البيوت يف الزراعية للمنتجات حتدث اليت التلوث عمليات على أفضل بشكل والسيطرة تدويره املعاد املاء باستخدام تسمح اإلبتكار حالة عن عربت اليت اجلديدة التكنولوجيا هذه أن كما ، األرضية الكرة تواجهه الذي احلراري االحتباس إحداث يف املسببات اخطر من تعد واليت % 60مبقدار   الزجاجية البيوت من الغازية االنبعاثات نسبة ختفض أن شأا من واليت ، الزراعية للمنتجات الزجاجية البيوت يف املستخدمة  Celluloseليلوزيالس مادة إلنتاج جديدة تقنيات طورت األمريكية املتحدة الواليات يف DuPont شركة فإن ذلك على األعمال،كمثال بيئة يف تأثريا أكثر تكون أن قادرة جيعلها ومبا للمنظمات التنافسية امليزة حتقيق يف جوهري سبب االستدامة أصبحت ، جملة االستدامة إلستراتيجية اعتمادها في HP لشركة محاكاة: المستدامة التنافسية والميزة لالستدامة المفاهيمي اإلطارمحدان،  بين وخالد البكري ثامر Denzler Patrick & Tsakos Georgios, Investigating the innovation process as influencing factor on creativity: A case study in the Manufacturing industry, Thesis Submitted in fulfillment of    the requirement for the degree of  Master of Production Development and Management, Tekniska Hogskolan University, Sweden ,2015, p7.  3 2             2018 -12 -30: االطالع تاريخ    https://www.researchgate.net/publication/325767991  :،ورقة حبثية منشورة على املوقع االلكرتوين6 -5:،  ص2018،الدورة مصــفى فــي اســتطالعية دراســة: الخضــراء اإلنتاجيــة معــايير وفــق الرشــيق اإلنتــاج إســتراتيجيةهاشــم،  داود وعائشــة محــودي ســلمان فضــيلة 1                                                               4.املاليةمما مسح هلا بتوفري املوارد )   النفايات(امللوثات وختفيض    انبعاثاا من الغازات الدفيئة بنسبة  معتربةأين خفضت "  مرودية أو فوائد منع التلوث "خالل تبنيها لربنامج   .Paul Shrivastava, Environmental Technologies and Competitive Advantage, Strategic Management Journal, Issue1, 1995, p199 4 .5،ص2013، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة،األردن ،9العدد  واإلنسانية، االجتماعية للدراسات األكادميية



كما هو احلال يف التعديل ): التعديل أو التطوير( جات لتكون اقل ضررا بيئيالقيام بالتحسينات على المنت -  .الكيميائيةاحلشرات و األمسدة ،ودلك استجابة للوائح املقيدة اآلخذة بعني االعتبار بالتزايد حول احلد من استخدام املواد حيث طورت هذه الصناعة زراعة الزهور يف املياه و الصوف الصخري وليس يف الرتبة من اجل ختفيض مبيدات الزهور األملانية الطاقة الشمسية املستدامة،أو يكون كفؤا بيئيا مقارنة باملنتج التقليدي كما هو احلال يف صناعة كما هو احلال يف إدخال اخلاليا الشمسية  لالستفادة من ): االبتكار الجذري،االختراق(منتج اخضر جديد -  1:أما األمثلة املتعلقة بابتكار املنتج األخضر تتمثل يف      ~ 196 ~ كيلوواط ألنه أكثر مالئمة ) 50-25(جل إنتاج توربينات مصغرة ذات أدخل على تكنولوجيا التوربينات من أالذي  الطاقة  قل تلوث واستهالكا للطاقة،وهذا التحسني كان ضد فكرة سائدة يف قطاعألالستخدامات احملدودة و  فشلها من خالل  أو جناح املنظمة يف يؤثر بشكل كبري ، حيث األعمال اخلضراء إسرتاتيجية يعترب جزءا من -  3).والبيئي االقتصادي واالجتماعي(حتديد  األداء املستدام للمنظمة يف األساسية املقاييس أحد يعد -  2.البيئة على السلبية التأثريات االجتماعية وحتسني أدائها عن طريق التقليل من يعد كأداة لتعزيز املنظمة ملسؤوليتها -   :فوائد االبتكار األخضر يف النقاط التالية أوتتجلى مزايا       مزايا االبتكار األخضر -3  .كيلوواط 1000قل من أنه ال كفاءة بدون توربينات أالكهربائية  كإسرتاتيجية تعمل على حتقيق املوازنة بني املسائل البيئية و القضايا األخرى املتعلقة   االبتكار األخضر يعترب -   4.للبيئة  صديقة سلع وخدمات إنتاج عند خلق أو تطوير املنتج األخضر، مما ) اخل..جودة التصميم، سهولة االستعمال(خبصائص األداء األصلي  Michael Sheppard, The Effects of Environmental Innovation on Market Value, A thesis presented to        the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Master of Applied Science in Management Sciences, University of Waterloo, Canada ,2007,p6 . 3 Fengjie Pan, An Exploratory Study of Innovation in the Advertising Industry: Innovation Dimensions, Innovation Process and Client Involvement, A thesis submitted for the degree of Master of Philosophy, Business School, University of Manchester, England,  2014,p72. 4 Breno Torres Santiago Nunes, Greening Operations: an Investigation of Environmental Decision Making, A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Aston University, England,  2011, p37. 5 2 .458 -457ص ،مرجع سبق ذكره،المسؤولية البيئية في منظمات األعمال الحديثةجنم عبود جنم، 1                                                                   5.يساعد املنظمة على حتقيق ميزة تنافسية  Paul Henricus Driessen, Green Product Innovation Strategy, Center for Economic Research, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands,2005,p51. 



،نتكلم أوال  عن للمستهلك النهائي تأثري املنتج األخضر على السلوك الشرائيقبل التطرق اىل تبني كيفية       للمستهلك النهائي السلوك الشرائي تأثير المنتج األخضر على:المطلب الرابع  ~ 197 ~ للمستهلك  على السلوك الشرائي،مث إىل تأثري هذين املكونني للمنتج  البيع بعد ماالتغليف األخضر وخدمات  أثريه على اتمع ذلك نظرا لتذاته و بكثري من االهتمام مبحتويات املنتج  أهم غالب األحياناالهتمام بالتغليف يف  ثاملنتجات، حيرئيسي لتكوين  ألنه امتداد نظماتومنه يعترب التغليف من األمور اهلامة عند الكثري من امل       1 .وجود املنتج بوجود الغالف وبالتايل تصبح جزء من عملية اإلنتاج ويتكامل  وجيعله أكثر آمانا ،كما ينظر للتغليف على أنه جزء  مكمل لعملية اإلنتاج ألن العبوة تصمم مع تصميم املنتج دون على الغالف من معلومات وبيانات تساعد يف تسريع عملية اختاذ قرار الشراء وبالتايل ييسر استخدام  املنتج املستهلك للقيام بعملية الشراء ومن خالل ما  جزء من  النشاط الرتوجيي لكون الغالف لديه اثر كبري يف حتفيزنشاط التوزيع املادي لكوا تنصب على محاية البضائع من احتماالت الضرر والتلف، ويرى البعض اآلخر أا تعترب عملية التغليف من املهام اليت تشرتك مع أكثر من وظيفة ، إذ يرى  البعض من الباحثني بأا جزء من        التغليف تعريف -1  للمستهلك النهائي على السلوك الشرائيوأثره  التغليف األخضر :أوال  .النهائي ــأثيركمــال بــن ميينــة ومســري ــاء الــدين مليكــي،  2  .146،صمرجع سبق ذكره،و مفاهيم معاصرة أسس:التسويق ثامر البكري،  1                                                                   . والتنزيل التحميل أثناء أو الشحن، أثناء للضرر املنتجات تعرض ألن وذلك حمددة، مواصفات ذات أغلفة و    عبوات يف السلع وضع تتطلب النقل وسائل بعض وأن خاصة واملناولة، والنقل التخزين أثناء قاسية ظروف من له يتعرض أن ميكن ملا نظرا املنتج محاية أجل من باملتانة ميتاز الذي الغالف ذلك فهو :التوزيعي التغليف - ب  .والتخزين والتوزيع والتنزيل التحميل ظروف يتحمل ال و متني غري و خفيف أنه الغالف هذا خصوصيات عرضها، ومن مكان يف السلعة جاذبية زيادة على يعمل الذي و مباشرة باملنتج حييط الذي الغالف ذلك هو و :التسويقي التغليف -أ  2:منها أنواع إىل التغليف يقسمون التسويق ورجال االقتصاديني أن جند     التغليف أنواع -2  .مبا فيها املستهلك والبيئة الطبيعية https://mecas.univ-tlemcen.dz/assets/uploads/Archives/mecas%2007/16.pdf  :،ورقة حبثية منشورة على املوقع االلكرتوين229 -228:ص ،2011،البليدة  /ترافــل ملبنــة حالــة دراســة: الجزائــري للمســتهلك الشــرائي الســلوك علــى والتغليــف التعبئــة ت                 2014 - 01 -29: االطالع تاريخ



ـــــــار بعـــــــني ؤخـــــــذت أن املهـــــم مـــــن أي ،للمســـــتهلك وصـــــوله حـــــني للمنـــــتج املرافقـــــة الصـــــلبة اتالنفايـــــ ختفـــــيض يف هامـــــا تـــــأثريا لـــــه يكـــــون أن ميكـــن األخـــري ،هذااألخضـــر التغليفبـــ يعـــرف مـــا خـــالل مـــن ووظيفتهـــا األغلفـــة نوعيـــة علـــى احلفـــاظ الوقــت نفــس ويف البيئــة علـى األغلفـة هـذه أثــر مـن التقليـل يف املختلفـة الصـناعات وتطــوير وتصـميمه، التغليــف ختطــيط عمليــة أثنــاء احلســبان يف توضــع الــيت البيئيــة االعتبــارات تســاعد أن ميكــن عليــهو        1.الطاقة من كبرية كميات يستخدم التغليف ،املخلفات من التخلص إىل عبئا أضاف التغليف ،مدمرة بطريقة املواردهلك يست التغليف :حماور ثالثة يف مركزة كانتاامام   وأكثر البيئة، على احلفاظ ومجاعات األحياء علماء منجهة مو  كانت االنتقادات وهذه للتغليف االنتقادات من العديد لقد وجهت      التغليف األخضر -3  ~ 198 ~ ـــــــأثريات االعتب ـــــــث ،املنتجـــــــات بتســـــــليم املرتبطـــــــة الت ـــــــتج وحجـــــــم كتلـــــــة نأ حي ،من )واألثر الوزن احلجم، :حيث من( النفايات ختفيضدف  التغليف  نفايات سيريتقوم بت أنعلى املنظمة  التغليف يعترب من أهم مصادر النفايات املتواجدة يف البيئة، وبالتايل وفق مدخل التسويق األخضر جيب مبا أن      البيئة حماية في التغليف لمساهمة الكفيلة السبل -4  .النقل أثناء املستخدمة والطاقة النقل تكاليف من كل على يؤثران التسليم بغرض املشـــــــحون املن والعبوات قابلة إلعادة  األغلفةأن تكون  ،وختفيض كتلة كل طبقة ،تقليل عدد طبقات التغليف ،التغليف   املواد الضارة املستخدمة يف ختفيض أو استبدال معظم ،ختفيض استعمال املواد يف عملية التغليفخالل  امللخص  التخفيض هذا،وسنحاول  وإعطاء أمثلة عن قابلية األغلفة والعبوات إلعادة التصنيع ،االستعمال والتعبئة               2014 -01 - 29: االطالع تاريخ      https://tahasoft.com/library/340  :،ورقة حبثية منشورة على املوقع االلكرتوين19،ص2010دمشق، جامعة،كالمستهلأثر التغليف على سلوك ،حممد عالء النحالوي 1                                                                 .الوطين املستوى سنوات على 10مدة  يف البالستيك طن من 170.000يف  اقتصاد يشكل ،والذي 27 %ل ب 1,5 ذات سعة املعدنية املياه قارورة وزن اخنفض فرنسا يف ذلك مثال ،أحسن وجه على لوظيفتها األغلفة بأداء املساس دون وهذا عنها، الناجتة النفايات وزن من التخفيض وبالتايل األغلفة، وزن من كبري بتخفيض التقنية هذه تسمح إذ :التغليف مواد وزن من التخفيض -  .املكان عني يف دداملم مادة البوليستريان من ( calage)ند س وإنتاج التغليف نفايات معاجلة دف ،زبائنها  ألغلب) (Des broyeurs ساحقة آالت بتوفري التغليف، يف املتخصصة "Novembal"الفرنسية  املؤسسة قيام ذلك عن مثال، فالتجميع بأغلفة احلالة هذه يف األمر يتعلق املنتجات استعمال بعد النفايات حجم ختفيض على املعاجلة هذه تشتمل حبيث :مواقعها في النفايات معالجة -    :التالية العمليات يف



أمثلة  البيئة، متطلبات مع تتوافق اليت التغليف سياسات إىل اإلنتاجية تاملنظمامن  الكثري توجهتيف حني       1.املرسكل املعدن من  25%ىتح وتضم خفة، أكثر أصبحت العبوات هذه نأ فرنسا،كما يف 2003 سنة رسكلتها مت املعدنية العبوات من   60 % نأ الغذائية،إذ اترب املص بشأن قوله ميكن الشيء ونفس، رسكلتها املعاد املواد من   25 %من اقانطال مصنوعة   "PET"قارورات   "Coca-Cola"مؤسسة  تستعمل كما،التغليف نفايات أنواع كل جبمع "كوم نات" تقوم مؤسسة كما اجلزائر، يف والكرتون الورق جبمع "التغليف ملواد تونيك" مؤسسة تتكفل ذلك على مثال      .اال هذا يف متخصصة نظمةم أي أو التغليف، لنفايات املستعملة أو /و املالكة نظمةامل احمللية،   اجلماعات هيئات العملية ذه تتكفل أن ميكن،حيث البلدان معظم يف انمقن اطنشا هذه العملية عتربت أينالتغليف، نفايات مايالس النفايات اسرتجاعكما تتضمن هذه العمليات ،للبيئة اثاألقل تلوي املواد باستعمال هنا األمر ويتعلق احلية األجسام بفعل : للتحلل القابلة المواد إلى اللجوء -  ~ 199 ~ لقد   الرهانات البيئية ظل يفف، )نيفيا شركة( والبشرة العناية باجلسم مستحضرات صناعة يف العاملية الشركةأما       .البيئة على سلبيا األغلفة تؤثر ال اجلديدة السياسة هذه خالل ومن قد يذوب، باملاء وضعه يتم ما فكل الغسيل، بعد مغلف أي هناك يتبقى ال النهاية يف مثل الغالف، مثله باملاء يذوب احلرب ألن ذلك الكيس، على باحلرب الغسيل تلوث من ودون اخلوف فتحه دون الغسالة يف كيس نضع أن ببساطة ميكنك لذلك الغسالة،   يف املالبس املتسخة من الواحدة للمرة يكفي الغسيل مسحوق من جزء على منها كيس كل اليت حيتوي الصغرية األكياس من عدد إىل مقسم الكيس يأيت اجلديد، االبتكار هذا مع لكن غالف واحد وضع على تعتمد كانت التقليدية التغليف سياسة ن،حيث أالبيئة التحديات مواكبة إىل Podsالغسيل  مساحيق أكياس تسعىف      ).3انظر امللحق رقم ( للبيئة الصديقة اجلديدة "نيفيا" صابون ، "Pods"الغسيل    مساحيق أكياسعن ذلك  خارج  Arielأو ( Cheer تصميم منتجها من خالل ختفيض كمية الفوسفات يف مكونات منظف الغسيل بإعادة تدوير نفايات أغلفتها استجابة للتحديات البيئية،كما قامت بإعادة  غامبل & بروكرتكما قامت شركة -   2.للبيئة املضرة املنتج بقايا ترك دون تلقائيا الغالف من التخلص يساعد على مما أثر، أي يبقى أن دون اخلارجي التغليف يذوب املياه، صنبور حتت وضع الصابون فبمجرد باملاء، للذوبان قابل بورق مغلف صابون حديثا ابتكرتأين  البيئة على احلفاظ من خالهلا  تسعى جديدة تغليف وضعت إسرتاتيجية منو املؤسسات و االقتصاديات بني حتقيق : فعاليات امللتقى الدويل الثاين حول، مداخلة مقدمة ضمن التحديات البيئية للتغليف وسبل معالجتهاحواس مولود، 1                                                             3.من االنتقادات من طرف أنصار البيئة ألن تقوم بتجارا على احليوانات،لكن الزالت تعاين )الواليات املتحدة أمحـد درايــة  ، جامعـة2احلقيقة،العـدد  جملـة واســتدامتها، البيئـة علــى للمحافظـة جديـد كبعـد المبتكـرة التغليـف سياسـة عبـاس، بـن لعـور وشـامية أكـرم 2 .685 -684:، ص2011نوفمرب 23و 22، -ورقلة -األداء املايل و حتديات األداء البيئي، جامعة قاصدي مرباح  .Ravindra P. Saxena & Khandelwal, P. K, Consumer attitude towards green marketing: an exploratory study, European Conference for Academic Disciplines, University of Wollongong, Australia, 2008,p7 3 .137 -135:،ص2018   ، -أدرار -



طفال فتحها ألن املشكل املنتجة للدواء بإنتاج عبوات يصعب على األ نظماتطفل، وعليه فقد قامت بعض امل       اجتهت حنو تصميم العديد من العلب أو العبوات اليت ال تؤثر على صحة مستخدميها خاصة إذا كان  نظماتالعلبة عندما تكون خطرية سواء يف استعماهلا أو حىت يف مكوناا ، لذا جند الكثري من املتوفري األمان يف ومنه وفق مدخل التسويق األخضر فيلعب التغليف دورا هاما فيما خيص محاية املستهلك والبيئة من خالل       1.البرتول من برميل يعادل ما وهو قارورة 3750 تدوير بإعادة تقوم معطف150ل  بصنعها ذلك يعــين ،)القطــيب الصــوف مــن نــوع وهــو( Synchillaمعطــف  لصــنع قــارورة 25 تســتعمل حيــث تـدويرها، معــاد بالســتيكية قــارورات مــن الصــويف القمــاش بإنتــاج وذلــك ،)للجبــال خمصصــة(  عاليــة جــودة ذات رياضـية مالبــس بصـنع قامــت والـيت  )الرياضــية للمالبـس منــتج( Patagoniaإىل  بالنسـبة احلــال نفـس      .السنة يف التغليف مواد من طن  800يقارب   ما يف االقتصاد إىل توصلت حيث للتغليف، البيئية اآلثار تقليل يف مسامهتها طريق عن وذلك التلوث من التقليل خالل من البيئة محاية يف عمل للمسامهة خطة بوضع 2001 سنة   من قامت إبتداءا فقد Danoneأما شركة       ~ 200 ~ ومن اجل  تفادي املخاطر البيئية للعبوة الناجتة بعد ،يتمثل يف عدم التحكم والسيطرة على مكونات املنتج  ملهمة اليت يعتمد عليها مدخل التسويق األخضر، حيث يركز على تعبئة االتغليف أحد األمور األساسية  يعد      للمستهلك النهائي على السلوك الشرائي األخضر المنتج تغليف أثر -5  .استعمال ما بداخلها ومن  ،لفةمن املستهلكني املتبنيني ملدخل التسويق األخضر شراء هذه املنتجات وذلك إلمكانية تدوير هذه األغيقلل من املواد املستخدمة ويسعى إىل استخدام مواد قابلة إلعادة التدوير، حيث يفضل العديد  بأسلوباملنتجات  يف  املاجستري شهادة لنيل مقدمة رسالة ،بالبليدة ترافل حالة ملبنةدراسة  :الجزائري للمستهلك الشرائي السلوك على والتغليف التعبئة تأثير ميينة ، كمال بن  2 .27،ص2،2016 ،جامعة البليدة9والدراسات،العدد  للبحوث والتنمية إلدارةا  ، جملةالمستدامة التنمية لتحقيق كآلية المسؤول التسويق ،مفيدة تيتوش 1                                                                    2: حبيث ميكنه أن يتخذ قرار الشراء اخلاص مبنتج معني، وبالتايل ميكن توضيح ذلك من خالل املراحل التاليةعلى املستهلك   و يؤثروعليه  فه اإلجيابية الصديقة للبيئة، واألفعال السلوكيات إىل الدافعية  للوصول وحتقيق حتفيز دف البيئية املتعلقة باألمور واحلقائق املفاهيم توضيح خالل من وذلك األخضر والشرحية املستهدفة  املنتج بني العالقة عن للتعبري رائدة إعالم األخضر كأداة املنتج تغليف يعتربكما   ،من املنافع اإلضافية ودون زيادة سعرية لالستفادةبعد االنتهاء من استخدام املنتج، األمر الذي خيلق رغبة لدى املستهلك بشراء هذه املنتجات عن غريها يف أكثر من جمال  لالستخدامتصميم عبوات قابلة  وجهة أخرى فإن العديد من املنظمات اخلضراء بدأت تتجه حن    ).بتصرف(163 -161:،ص2010 -2011 ، -تلمسان   -بلقايد بكر أيب التسويق الدويل، جامعة



حيث أن  األخضر،يف مرحلة ما قبل الشراء يكون جناح تصميم الغالف هو الدافع األول القتناء املنتج       مرحلة ماقبل الشراء -أ  ~ 201 ~ ر فحسب بل جتاوز ذلك ، فلم يعد وسيلة حلماية املنتج األخضاخلضراء للمحتويات واحلكم على جودة املنتجاتاملنتجات األخرى، وتعترب التعبئة والتغليف جزءا مهما من املنتج األخضر نفسه يف إعطاء التصور الكامل لغالف وعبوة املنتج األخضر سوف جيذب األنظار وحيث املستهلكني على اختياره وتفضيله عن  اجليد التصميم ، يكتشف املستهلك مزايا املنتج األخضر الذي قام بشرائه، ومن بني هذه يلبعد أن تتم عملية الشراء األو       :الشراء مابعد مرحلة -ج  .يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته املاديةوتنوع أشكاهلا،أصبح من السهل على املستهلك احلصول على احلجم الذي يناسبه من املنتج األخضر ، والذي طباعا عن املنتج األخضر وقت الشراء وأثناء االستعمال، باإلضافة إىل ذلك ومن خالل تعدد أحجام العبوات انتسمح للمستهلك بتكوين صورة عامة حول املنتج األخضر، كما تساعد خصائص العبوة يف إعطاء املستهلك على ذهن املستهلك،واليت تتضمن مكونات املنتج أو طريقة استعماله وأثرمها على البيئة، وغريها من املعلومات اليت كتوبة على غالف املنتج عن الكثري من التساؤالت  اليت تطرأ املنافسة،ويف هذه احلالة جتيب املعلومات البيئية امليهتم املستهلك يف مرحلة الشراء مبعرفة اخلصائص البيئية اليت ينفرد ا منتج معني عن غريها من املنتجات       مرحلة الشراء -ب  .ليصل إىل التأثري على القرارات املستهلك الشرائية،وأصبح رجل بيع صامت األخضر املنتج  احلاجة اليت كان يسعى إىل حتقيقها، فسوف يقوم حتما بتكرار عملية الشراء،مث ينظر إىل العبوةوغالف املنتج األخضر فقط، بل حىت على جودته أيضا، فعندما جيد املستهلك أن املنتج األخضر قد أشبع نتج األخضر ،لكن ال يتوقف ذلك على نوعية عبوة استعماهلا يشجع املستهلك على عملية تكرار الشراء لنفس املجند سهولة االستعمال، حيث أن العبوة املتميزة بسهولة الفتح والغلق والتخزين،وكذا بإمكانية إعادة  املزايا فهم املعلومات البيئية املوجودة على أغلفة املنتجات اخلضراء ، لذا يتعني على هذه املستهلكني لديهم مشكل يف أا معنية حبماية البيئة  واحلفاظ على سالمة املستهلك، ومبا أن قرارات الشراء تتأثر باملعلومات البيئية ، وأن فعالة لتعليم املستهلك باملزايا واخلصائص البيئية للمنتج ، ففائدته هي مساعدة املنظمات يف إظهار نفسها على طريقة  األخضراملنتج  تغليف ،ومن هذا املنطلق يعد للعبوة اجلمالية بالصورة تأثرا األخضر املنتج يشرتي املستهلك عديدة حاالت ويف أنه حيث للمستهلك الشرائي السلوك على التأثري يف دورا تلعب األخضر للتغليف اجلمالية الصورة أن كما اقتنائه، مث ومن وخصائصه األخضر املنتج تعريف يف املستهلك يساعد حيث التغليف أمهية  تظهر هنا صعب،من أمر يصبح عليها التعرف فإن اخلضراء املنتجات وأنواع أعداد ازدياد ومع أنه حيث باملنتجات التعريف خالل من للمستهلك الشرائي السلوك على يوثر األخضراملنتج  تغليف  أن الباحث يرى وعليه      .األخرى املشاة اخلضراء ن املنتجاتعلى أساس مييزها ع



) اخلضراء الداعمة اخلدمات(  البيع بعد ملا اخلضراء اخلدمات مصطلح األخضر،ظهر التسويق سياق ضمن      البيع بعد لما الخضراء الخدمات تعريف -2  1".ورغباته حلاجاته ممكن إشباع أكرب حتقق حبيث اإلضافية املنافع زيادة خالل من واخلدمات السلع من عليها حيصل استفادة أفضل وتأمني الشراء على املستهلك متكنيشأا   من واليت ظمةاملن بذهلات اليت األنشطة كل "البيع بعد ما باخلدمات قصدي الصدد هذا يفو       .تهجلود باإلضافة إضافية خدماتأفضل ب مرفقا دام ما املنتج على حلصولمقابل ا أعلى سعر دفع أو إضافية نفقات حتمل يفضلون املستهلكني من العديد ،حيث املستهلكني الهتمام واستقطابا تأثريا األكثر التقنية هذه اخلدمات تعترب، ألا ) اخل...،استبدال قطع الغياروالضمان الصيانة(إضافية خدمات من املنتج يصاحب ما إظهار وذلك عن طريق ، امنتجا مع بالتعامل املستهلك وإقناع لتأثريقصد اإسرتاتيجية الرتويج   تنتهج أي جيب على املنظمة أن ، يةالرسائل الرتوجي خالل من اجلانب هذا على الرتكيز الضروري من فإنه الشرائي قراره وعلى املستهلك سلوك على التأثري درجة من البيع بعد ما خدمات به تتمتع الذي مهيةلأل نظرا      البيع بعد ما خدمات تعريف -1 النهائي للمستهلك الشرائي السلوك على وأثرها البيع بعد ما خدمات :ثانيا   .ءنية الشرااملنظمات أن حترص على تقدمي معلومات وافية تساعد على اختاذ قرار الشراء للمنتج األخضر بعد أن توفرت فيه   ~ 202 ~ ألنه   البيع بعد ما خدمات عناصر أهم أحد،حيث يعد ضمان املنتج األخضر استعماهلا أو لبيعها تكون مصاحبة ومنافع أنشطة من ملشرتيها أو املنتجات لتلك البيع وكيل أو املنظمة تقدمه ما كل  هذه اخلدمات تشملاخضر، ف     متجر أو منتج أخضر باختيار املستهلك قرار على التأثري يف بارزا دورا خدمات ملا بعد البيع  تلعب      للمستهلك النهائي السلوك الشرائي على البيع بعد ماأثر خدمات  -3  2.اخل...للبيئة صديقة بطريقة عمره  انتهى الذي املنتج إدارة أو املنتج وصيانة االنرتنت،إصالح بواسطة اخلضراء املنتجات عن املستهلكني باستفسارات املتعلقة املعلومات توفري: مثل الطبيعية للموارد األمثل ،االستهالك النفايات إلدارة الکامل التنفيذ و الطاقة من االستفادة مستوی رفع التلوث، من البيئة على ،احملافظةتنفيذها يف املساعدة و البيئية الضوابط و القوانني إتباع خالل من بالبيئة ضرارأ تلحق ال حىت أمورب األخضر لمنتجل بيعال بعد ما اخلدمات تقدمي وکاالت  التزام به يقصد والذي لتخفيض  هامة أداة يشكل قد وبذلك معينة، لعالمة وتفضيله املستهلك اختيار على التأثري يف هامادورا  يلعب   .Christina W. Y. Wong and others, Green Service Practices: Performance Implications and the Role of Environmental Management Systems, Journal of Service Science, No.1, 2013, p71 2 .172 ص ،2000،مصر ،والتوزيع للنشر الشروق دار ،ياستراتيج مدخل: التسويق العسكري، شاكر أمحد 1                                                             .املنتج األخضر جلودةمؤشرا  يعترب قد كما املستهلك، لدى الثقة وزرع املدركة املخاطر



للصدمات ة الوزن ومقاوم ةخفيف ةصلب قراصاأ*  Western Digitalويف هذا الصدد تقدم الشركة اخلضراء        1.هذا املنتج لالستعمال صالحية لتأمني وسعه يف ما كل سيعمل الوكيل ألن املنتج، مع ذلك ومتاعب صعوبات يواجه لن بأنه األخضر املستهلك ذهن يف الطمأنينة يبعث فهو وبذلك املنتج األخضر، شراء لقرار املصاحب الرتدد على للقضاء استخدامها ميكن اليت العناصر أحد فهو الثقة، توفري يف هاما عامال الضمان يعترب وبالتايل املنتج األخضر، وصالبة متانة على تدل الضمان فرتة طول أن يعتقدون قد املستهلكني من فالكثري ،)منتجلل لرتويجا(معلومايت دور هو الثاين والدور مقابل، بدون هاستبدال أو هبإصالح الوكيل يقوم املطلوب بالشكل وظائفه ؤديي ال املنتج األخضر كون حالة حيث يف ) الصانع محاية(محائي دور هو األول الدور ،األخضر املستهلك نظر وجهة من أساسيني دورين يلعب الضمان أن القول ميكن منهو       ~ 203 ~ إذا كانت هناك صدمة عرضية أو سقوط جلهاز ساعد على االحتفاظ بالبيانات يف أمان بدون فقداا خاصة ت على  التأثري إىل الرضا ويقود الرضا على تؤثر خدمات ما البيعجودة  أشارت عدة دراسات إىل أنيف حني       .املنتجات اخلضراء خصائص مستوى تقارب عند خاصة أخرى على عالمة تفضيل إىل اخلدمات هذه إدراك يؤدي قد وبالتايل األداء، خماطر إدراك على شرائها ينطوي قرار كون معينة، لعالمة احملتملني للمستهلكني الشرائي السلوك استمالة دورا يفاخل هلا ...متقدمة أجهزة وباستخدام وفنيني خمتصني قبل من املنتجات اخلضراء وإصالح على صيانة القدرة توفر املنتجات اخلضراء، لصيانة مستقلة مراكز توفر ،عقولةم وبأسعار السوق يف وباستمرار نوعية جيدة ذات غيار قطع توفركما أن       2.بأقراص أخرى هالرتقية أو استبدال أورتي من معرفة سعته التخزينية سنوات، حىت يتمكن املش  3    على ضمان ملدة  WDS480G2G0B   من األقراص اليت تنتمي اىل سلسلة  لفرتات أطول،كما يتوفر كل قرصنخفض للغاية للطاقة حىت يتمكن املستخدم من استعمال جهاز الكمبيوتر احملمول املستهالك اال ذاتالكمبيوتر، ، يقــــع مقرهــــا الرئيســــي  يف 1970  افريــــل 23 هــــي شــــركة أمريكيــــة خمتصــــة بإنتــــاج األجهــــزة الــــيت حتتاجهــــا احلواسيب،تأسســــت يف  شــــركة ويســــرتن دجييتــــال*  https://www.wd.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/ara/spec_data_sheet/2879-800082.pdf   Date viewed:11-11-2017 2 .)بتصرف(181- 180: ص ،2000والتوزيـع ، عمان،  ، الطبعـة األولـى، دار زهران للنشردراسات تسويقية متخصصة: أمحد شاكر العسكري  1                                                                 3.الوكيل نفس من وتكرار الشراء العالمة تكرار شراء من خالل الوكيل نفس مع والتعامل العالمةبشراء تلك  اآلخرين وتوصية الوالء لتعزيز هاما مدخال الرضا يشكل ثمعينة، حي يئيةب لعالمة وأ البيع لوكيل املستهلكني والء على املنتجات اخلضراء بيع بعد ما خدمات،ويف هذا السياق تؤثر الوالء مــــــع تصـــــنيع الشــــــرائح اإللكرتونيـــــة لــــــآلالت احلاســـــبة، وبعــــــد  1970كانــــــت بدايـــــة الشــــــركة  حتـــــت اســــــم جنـــــرال دجييتــــــال يف عـــــام   ، كاليفورنيـــــاب اليـــــك فورســــــت، صــــــاً الــــــيت تتعلــــــق بــــــاألقراص الشــــــركات املهمــــــة يف صــــــناعة أنظمــــــة التخــــــزين وخصو حتولــــــت لتصــــــبح أكــــــرب أي   1971ن دجييتــــــال يف عــــــام تغيــــــري امسهــــــا إىل ويســــــرت     .)بتصرف(187 - 185:مرجع سبق ذكره،ص، دراسات تسويقية متخصصة: أمحد شاكر العسكري  3 .الصلبة



هذا  كامري هايربدو  بريوس ،سيلكز هذا بالنسبة لسيارات  ES 300h،GS h،RX h،LS h،LC 500h(اهلجينة  س يف سوق السياراتينتجات تويوتا ولكز م لبيع الوكيل احلصري* الكويتية السايرويف هذا الصدد  تعترب شركة       ~ 204 ~ دوم "التام بتقدمي أفضل اخلدمات هلم ضمن برنامج  ها السيارات الرائدة عامليا بأفضل املواصفات الدولية مع التزام هلم أفضل ريوفت من خالل ئهاحاجات عمال أحد الشركات اليت تعمل على تلبية فهي )تويوتا بالنسبة لسيارات إصالح األعطال بشكل متقن "الذين يعملون مبوجب مبدأ  ،فنيون مدربون ويتمتعون مبهارة عاليةكما هلا ،"مّطّمن مثل  أيضا بتوفري العديد من باقات اخلدمة املتطورة تقومو  ،من شركة تويوتا موتور، وذلك ملدة مثانية أعوام متتاليةوكنتيجة لذلك تلقت خدمة الساير جائزة أفضل خدمة للعمالء يف العامل ،يف كافة مراكز اخلدمة" ومن املرة األوىل ضمان جودة املنتجات األصلية بأسعار  عن طريق ئهارضا عمال من أعلى مستويات يف احلصول على كما استمرت ها،اخلدمة السريعة والصيانة السريعة وخطوط إصالح اهليكل لتلبية املتطلبات املتغرية اخلاصة بعمالئ حصريا يف مجيع أحناء  زامرك 12أكثر من  يف قطع غيار تويوتا األصلية على السايرحيث تضم جمموعة ،تنافسية بعد البيع بطريقة تكون ذات تأثري إجيايب  على خدمات مااملعاصرة تركز  نظماتأن امل الباحث يرى مما سبق،      1.سهولة الوصول للمراكز وضمان الراحة لكافة العمالء ئها تشملتوفر جتربة متميزة لعمال أا ةباإلضاف الكويت، طمئن م اخل ،كل هذا جتعله...والصيانة الدورية املستمرة وكذا توفر قطع الغيار ، املختارة العالمة يف ثقته وتنمي ستهلك للمنتج األخضرامل اختيار تدعم ضماناتفعند تقدمي املنظمات لالوكالء، لبعض تنافسية ميزة تشكل قد كما املدركة، األداء خماطر من ختفض قد كوا الشرائي القرار  اختاذ أثناء اخلدمات هلذه خاصة أمهية منهم الكثري يويل حبيث املنتجات اخلضراء، ملستهلكي إدراك على متارسه أن ميكن الذي التأثري يف البيع بعد ما خلدمات البارز الدور يتجلى،فوحتقيق األرباح ابيعامميكنها من زيادة حجم  للمستهلكني وكذا ما األخضر الشرائيعلى السلوك  يف حتسني الصورة الذهنية عند املستهلك البيئية اليت ميتاز ا ذلك املنتج،حيث تلعب اخلصائص البيئية دورا هاما  من خالل إدراك هذا األخري باخلصائص واملنافع   للمستهلك النهائي  الشرائي القرار علىاملنتج األخضر يؤثر      النهائي للمستهلك الشرائي السلوك على التأثير في األخضر المنتج دور :ثالثا  .للبيع يعرضها اليت وللعالمة له الوالء إىل يقود الوكيل عن الرضا أن شك وال املنتج األخضر، عالمة عن الرضا يف التأثري وبالتايل البيع وكيل عن الرضا مستوى على تأثري هلا  توفر هذا النوع من اخلدماتهذا  إىل بكفاءة تامة ، باإلضافة ات اخلضراءاملنتج استعمالى عل كما أصبحت الساير كأول موزع لسيارات تويوتا يف منطقة الشرق األوسط،    1954تأسست شركة حممد ناصر الساير وأوالده الرائدة يف الساير القابضة يف عام *              2017 - 04 -10: االطالع تاريخ  http://www.alsayerholding.com/home/our-business/automotive.html 1                                                               .دون اإلضرار بالبيئة الطبيعية رغبة معينة لدى املستهلك أوحاجة  إشباععلى  املنتج األخضرإىل قدرة ذلك املنتج،أما املنافع البيئية تشري لشراء  ويت تبيع سيارات تويوتا أكرب شركة جتارة سيارات يف الك اآلن وهي،1989الوكيل احلصري لعالمة لكزس التجارية الرائدة يف سوق السيارات بالكويت يف عام   .س اليوميولكز 



يف ذهنه مقارنة   امتميز  احيتل موقععلى جمموعة من اخلصائص واملنافع البيئية   ويتحي الذي األخضر املنتج وأصبح ،البيئي األداء ليتعدى امتد هحيات يف املنتج يؤديه الذي الدور أن إىل يشري وإمنا أمهية، ذات ليست للمنتج الوظيفية بأن اخلصائص يعين ال املبدأ هذا ،للمستهلك املنتج هذا يعنيه ما على بناء وإمنا املنتج، هذا يفعله ما على ابناء املنتجات بشراء يقوم ال املستهلك الشرائي األخضر،صار سلوكاملتعلقة بال األساسية املفاهيمفضمن       ~ 205 ~ اليت أجريت على عينة   2011وآخرون سنة   Amanهذا الصدد توصلت  دراسة   ففي العادية، باملنتجات للبيئة هي مدى  قةالسيارات الصدي مستهلكا مباليزيا إىل أن من أهم دوافع رغبة املستهلكني يف شراء 196حجمها  املستهلك عند كل عملية يعكس مدى ارتباطه  يتصرف به الذي للمنتجات اخلضراء الشرائي لسلوكأن اكما       1.عن باقي السيارات العادية البيئية اليت تتميز ا تلك السيارات للمنافع واخلصائص إدراكهم  ة عن مصداقية وقدرة ناجتدرجة القناعة ال :"بأا ثقة اخلضراءال تعرف ويف هذا الصددسوف يقبل على شرائها، قليلة فإنه يزيد من تبين منط شراء املنتجات اخلضراء،باإلضافة إىل شعوره باألمان والثقة يف املنتجات اخلضراء املخاطرة  أو مييل إىل درجة خماطرة  من معني أي قدر على ينطوي فإذا كان إدراك املستهلك الالسلوك الشرائي،ويف هذا الصدد تعرف املخاطر املدركة اخلضراء بأا  تنبؤ حبدوث آثار سلبية على البيئة النامجة عن   ،األخضر الثقة يف املنتج عدم أو بالثقة الشعور بدرجة املخاطرة و يرتبط إدراك الشراء األخضر حيث أن،مبستوى اإلدراك ويتحقق هذا من خالل  تركيز املنظمة  بقوة على عرض الفوائد البيئية  يف تقدمي أداء بيئي مقنعهذا املنتج األخضر  للمســــــــــتهلك  األخضـــــــــروعليـــــــــه حـــــــــىت تــــــــــتمكن املنظمـــــــــة  مــــــــــن التـــــــــأثري الفعلـــــــــي علــــــــــى الســـــــــلوك الشــــــــــرائي       2 ".بتفضيل شراء املنتجات اليت ترتبط مبعايري بيئيةملنتجاا ومن مث يقوم املستهلك  ات للمســــــــتهلك حريــــــــة اختيــــــــار املنتجــــــــ تتــــــــاح أن : جمموعــــــــة مــــــــن الشــــــــروط لعــــــــل أمههــــــــا النهائي،جيــــــــب تــــــــوفر ـــــــد مـــــــن التقليـــــــل ل ـــــــه هلـــــــاخلضـــــــراء،هذه األخـــــــرية الب ـــــــدى املســـــــتهلك نتيجـــــــة اقتنائ ـــــــايلالخســـــــائر احملتملـــــــة ل ـــــــــم للحفـــــــــاظ علـــــــــى البيئـــــــــة تتميـــــــــز تلـــــــــك املنتجـــــــــات  أن،كما جيـــــب بطريقـــــة فعالـــــة أوليـــــة صـــــديقة للبيئـــــةســـــتخدم مـــــواد ألنـــــه يـــــدرك أـــــا ت مـــــن درجـــــة اخلـــــوف التقليـــــل ، وبالت ـــــــــات مـــــــــع مراعـــــــــاة بالتجديـــــــــد املالئ ـــــــــة حاجـــــــــات ورغب تلبي ،ــــــــواألمر الـــــــذي يؤكـــــــد والبيئيــــــة املمكنة والتـــــــأثريات  الصـــــــحية  هاللمســـــــتهلك عــــــن خصائصـــــــ أساســـــــيةمعلومــــــات  ميتقــــــديـــــتم  أيـــــن  ملصـــــقات عـــــرب الغـــــالف،باإلضـــــافة إىل احتوائهـــــا علـــــى بطريقـــــة مستمرةاملتزايـــــدة  املســـــتهلكني  ـــــك  جنـــــد أن ـــــب محايـــــة املســـــتهلك مـــــن حمـــــاوالت التضـــــليل والغـــــش ، و  ذل ـــــةجتن ـــــار غـــــري املرغوب ـــــى اآلث محايــــــــة  ةحركــــــــاخلضــــــــراء مطلــــــــب أساســــــــي مــــــــن مطالــــــــب  املنتجــــــــات هعــــــــن طريقــــــــة اســــــــتهالكوالبيئــــــــة الطبيعيــــــــة  لصـــــحة ا عل االقتصاد ،جملة اإلصالحات االقتصادية واالندماج يف النهائي المستهلك لدى الشراء قرار على وأثرها الخضراء المنتجات الياس شاهد وعبد النعيم دفرور، Othman Aman and others, Consumers Acceptance Towards Green Technology in Automotive Industries, The International  Conference  on Management (ICM) ,Penang -  Malaysia, 13-14 Jun 2011, p: 944-945. 2 Muhammad Abid & Tehreem Abdul Latif, Green Marketing Towards Green Purchase Behavior, MAGNT Research Report, No.7, 2015, p: 47- 48. 3 1                                                              3 .واحلركة البيئية املستهلك  ).بتصرف(100،ص2016،املدرسة العليا للتجارة،  22العاملي، العدد



تقدمه  ما عن املستهلك توقعات على تتوقف مسالة) الرضا عن املنتج األخضر(  األخضر الرضاف يهعلو      .الشراء هذا وتكرار بارتياح الشراء قرار اختاذ إىل بالنهاية الذي يصل األخضر الرضا ومستوى املدركة اخلضراء اجلودة بني ما العالقة فهم الضروري من يعد هلذا ،عمل ألي األساسية الركيزة يعد الشراء عملية تكرار إىل يقود الذيمنتج ذو جودة بيئية لل املرتفع اإلدراك بأن فاالعتقاد للمنظمة، التسويقي األداءعلى  هلا مهم تأثري بوجود العتقادهم يف جمال التسويق األخضر،نظرا الباحثني من العديد اهتمام املدركة اخلضراء اجلودة مفهوم جذب وقد ،التجارية للعالمة العام البيئي التفوق أو التميز على ستهلكامل حكم إىل املدركة اخلضراء اجلودة تشري مقارنة باملنافسني مما سيؤدي إىل زيادة عوائدها،ويف هذا الصدد البيئية اجلودة من أعلى مستوى على منتجاابأن  إدراك للمستهلكني يتسىن حىت للبيئة الصديقة املنتجات توفري تعزيز على نظمة، فيجب على املنظمات أن حترصللم همئوال لكسب وصوال احلياة ملدى م االحتفاظ على العمل مث من و يرضيهم الذي بالشكل تلبية حاجات املستهلكني هو األخضر التسويقي املزيج من هلدفاف      ~ 206 ~ ذلك   يؤديف، التأثري السليب على البيئةإشباع املنتج األخضر حلاجته ورغباته دون  عن بالسعادة رشع إذف املنظمة، ، ويف هذا الصدد يعرف كال جدا عاليا األخضر الوالء يكون واملنظمة وبني هبين املتبادلة والثقة التجربة بسبب عالية اجلودة اخلضراء ومنتجاا املنظمات أفضل من هي معها يتعامل اليت املنظمة نأب ستهلكامل يرى وحينما      1 .املصداقية يف تقدمي األداء البيئي لذلك املنتج أثناء اختيار شرائهبالبيئة، درجة     احلسنة لذلك املنتج لدى املستهلكني، الوظائف الفعلية أو احلقيقية اليت يؤديها ذلك املنتج دون اإلضرار الصورة البيئية :يولد الثقة اخلضراء،فيقاس الرضا األخضر بعدة مؤشرات أمهها  األخضر الرضاإىل خلق الثقة أي  (Reid & Reid )  و 1993سنة Oliver  فالتجربة املاضية للمستهلك بغض النظر على االدعاءات باستمرار، البيئة نظمة اليت تساهم يف محايةامل مع تهعالق املستهلك على فاظح الوالء األخضر بأنه يكون عن طريق 1997سنة Yu-Shan Chen and others, The Influence of Environmental Friendliness on Green Trust: The Mediation Effects of Green Satisfaction and Green Perceived  Quality, journal of  Sustainability,No.7, 2015, p 10142. 2 1                                                                 2.لرغباته وتوقعاته مطابقة ومواصفاا خصائصها ألن حاجاته لبتواليت  املنتجات تلك مع قوية عالقاتب الرتباطه املنظمة منتجات عن واملدافعني الدعاة حدستهلك أفيصبح امل للمنتج األخضر، نية الشراء املستقبلية معقدة أحيانا للمستهلك، فقد يكون السند األخري للمستهلك هو جتربته مع املنتج ومن مثيف قرار شراء واستخدام املنتج األخضر، وإذ راعينا أن املعلومات املقدمة على أغلفة املنتج قد ال تكون واضحة بل البيئية للمنتج وجودته، فإن  املستهلك قد يعتمد كليا على جتربته السابقة  اليت يسوقها رجال التسويق عن السالمة  Nai-Jen Chang & Cher-Min Fong, Green product quality, green corporate image, green customer satisfaction, and green customer loyalty, African Journal of Business Management, No.13, 2010, p2838- 2839.  



ما  أفضل تقدم بأن،أي جيب  عليها لوالئه سبمث ك حتقيق رضاه على العملو  التأثري على قراره الشرائي منها يستلزم مما ، أهدافها حتقيق يف همايس منظمةلل شريكا يعد ستهلكاملمن خالل ما سبق، يرى الباحث أن       ~ 207 ~ ة اخلضراء اليت تقدم منتجات املنظم علىف وحاجاته مطالبه ازدادتمن جهة ،كما أن  املستهلك  رضاه كسب  إىل الوصول ه و مع االجيايب التجاوب حالة يف املنظمة يبقيودة عالية،مما وجب صديقة للبيئة منتجات من تقدميه ميكنها إقناعه  يصعبأو  أخرى منظمة مع هعامالتم يغري أن ستهلكيستطيع امل ال حبيث زبائنها عند الكامل الوفاء أي احلقيقي الوالء تكوين إىل النهاية يف عندهم لتصل املوجود الوالء مستوى هو ما تدرك نأو  زبائنها، عند حقيقي والء بناء إىل جاهدة أن تسعى صديقة للبيئة أو عالمة بيئية واليت تتمتع بصورة بيئية حسنة لدى املستهلكني ـــــة التســـــعري ، فلـــــيس مـــــن الســـــهل تقـــــدمي تعريـــــف دقيـــــق       تعريف التسعير األخضر:أوال  مفهوم التسعير األخضر:األولالمطلب     .تدفق  نقدي للمنظمة عن طريق بيع منتجاا للقيام بتغطية التكاليف وحتقيق مستوى األرباح املرغوب فيهايعد السعر مبثابة  القرار اإلسرتاتيجي الذي تتخذه املنظمة بشأن حتديد قيمته، ذلك أن له أمهية كبرية يف خلق        للمستهلك النهائي األخضر الشرائيسعر المنتج األخضر وأثره على السلوك :المبحث الثالث  .من جهة أخرى منتجاا إىل للتحول املنافسة اخلضراء املنظمات طرف من ـــــاك فـــــرق بـــــني الســـــعر وعملي ــــــــى الســــــــلع ، فبالنســـــبة لرجـــــال التســـــويق يعتـــــرب الســـــعر الوســـــيلة األساســـــية لتحقيـــــق األهـــــداف يكمـــــن أن يـــــتم بطـــــرق خمتلفـــــةللســـــعر ، ذلـــــك أن نظـــــرة كـــــل مـــــن رجـــــال التســـــويق واملســـــتهلكني خمتلفـــــة بشـــــأنه، فضـــــال علـــــى أن القيـــــام بـــــذلك جتـــــدر اإلشـــــارة إىل أن هن ــــــــة ، أمــــــــا بالنســــــــبة للمســــــــتهلكني فالســــــــعر هــــــــو أحــــــــد احملــــــــددات األساســــــــية للحصــــــــول عل ـــــرتجم قيمـــــة املنتجـــــات أو اخلـــــدمات املعروضـــــة إىل وحـــــدات التنظيمي ـــــيت يريـــــدوها ، أمـــــا التســـــعري فهـــــو فـــــن ي ،جملة البحوث املالية مدى تطبيق التسويق األخضر من قبل شركات األدوية األردنية وأثره على تحقيق الميزة التنافسية لهاصبحي صاحل التميمي، وفاء1                                                           تكون يف البداية مرتفعة وذلك نتيجة إلتزام املنظمة بالعمل على  املواد األولية، فأسعار املنتجات اخلضراء عادة مايف األساليب اإلنتاجية مما ينسجم  مع هدف االستخدام الكفء للطاقة وتقليل التلف والضياع  يف استعمال الناحية البيئية ، ألن املنتجات اخلضراء عادة ما تتطلب جهودا وتكاليف كبرية يف جمال البحث والتطوير، والتعديل حلا من فاملنتجات اخلضراء عادة ما حتمل إضافة سعرية بسبب التكاليف اإلضافية اخلاصة جيعل املنتج صا      .حتافظ على حياة املستهلك وسالمة بيئته باإلضافة إىل إشباع حاجاته و تلبية رغباتهتبني من هذا التعريف أن التسعري األخضر  هي طريقة يتم من خالهلا حتديد سعر للمنتجات اليت وعليه ي      1".املتعلقة باالعتبارات البيئية سواء اليت تفرضها اللوائح والقوانني البيئية أو مبادرات املنظمة إىل ما هو ابعد منها عملية حتديد السعر يف ضوء سياسة املنظمة : " على أنه) تسعري املنتج األخضر(فيعرف التسعري األخضر      .ها املستهلك يف حلظة زمنية معينة نقدية يدفعواخلـــــدمات ال  .208،ص2010،جامعة بورسعيد، 1والتجارية،العدد



قل هذه املواد نمن حيث سعر الشراء احلقيقي للمواد اخلضراء، إضافة إىل تكاليف  :التكاليف البيئية للشراء. أ  2 :يف متمثلة جمموعات أساسية ثالثة إىلتكاليف هذه األنشطة  قسيموميكن ت       1.على املنظمات نتيجة ملخالفتها لقوانني احملافظة على البيئيةات مناسبة بشكل أفضل للبيئة، وكذلك الغرامات اليت تفرض النفايات وجتنبها، إجراء البحوث من أجل منتجفضال عن التكاليف األخرى  اليت تتطلبها األهداف  واملتطلبات البيئية  للمنظمة ، كتكاليف التخلص من اإلجراءات املتخذة أو املطلوب بإختاذها إلدارة اآلثار البيئية اليت ترتتب عن نشاط منظمة ما بطريقة مسؤولة بيئيا  تكاليف :" األنشطة سبب يف نشأة عناصر تكاليف إضافية أو جديدة تسمى بالتكاليف البيئية  واليت تعرف بأامحاية البيئة واحملافظة على صحة املستهلك، تولد عن هذا االلتزام خلق أنشطة بيئية جديدة ، و عليه فالقيام ذه   ~ 208 ~ تتضمن تكلفة تصميم املنتج حبيث يصبح قابال إلعادة التصنيع بعد  :التكاليف البيئية لإلدارة واالستخدام. ب  . إىل مكان االستخدام بالشكل املتناسب مع التسويق األخضر ،مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ة وتحقيق التنمية المستدامةالمراجعة البيئية كأحد متطلبات المؤسسة المستدامكمال حممد منصوري وحممد رمزي جودي،  1                                                           مرتفعة مقارنة مبا حتمله من خصائص مل تكن ترقى إىل مستوى األسعار ، لذلك اخنفض الطلب على تلك  من تطبيق التسويق األخضر كانت ذات أسعار  األخضر، ألن عددا من املنتجات اليت قدمت يف املراحل األوىل فموضوع الزيادة السعرية قد سبب مشكالت كبرية لبعض املنظمات يف بداية تطبيق مدخل التسويق       .لإلصالح و إعادة التكيف ، األمر الذي يزيد من إصدار ضرائب بيئية جديدة احتياطيةف تستلزم احلكومات ضخ أموال كبرية بعض الدراسات احلديثة إىل آثار تغري املناخ والكوارث املرتتبة  عنه سو لسياسات احلكومية احملاصرة للتلوث ، حيث تشري لتزايد مستمر  خصوصا يف الدول املتقدمة ، وذلك نتيجة إن املنتجات غري اخلضراء تتحمل تكاليف زائدة مرتتبة عن ضرائب التلوث، ويعترب مؤشر هذه الضرائب يف       الفرق بين تسعير المنتجات التقليدية وتسعير المنتجات الخضراء:ثانيا  .إعادة تصنيعهااإلنتاجية، باإلضافة إىل تكلفة ختفيض نسبة االنبعاثات الغازية يف اهلواء، وتكلفة تدوير النفايات اإلنتاجية بغرض    تضمن تكلفة نفايات الصلبة الناجتة عن العملية ت :التكاليف البيئية المتعلقة بالنفايات الصناعية. ج  .أداء العمال كنتيجة الرتدائهم هذه األجهزة، وتكاليف الفحوص الطبية املهنية للعمالعملية اإلنتاج، وتكاليف احلصول على األجهزة الوقائية الشخصية، وتكلفة توزيعها وصيانتها، وتكلفة نقص كفاءة معه نفاياا الناجتة عن املواد اخلضراء، وتكاليف تدريب العمال على كيفية معاجلة واستخدام هذه املواد والتعامل احلاالت تكلفة احلصول على رخص استخدام لبعض املواد نتيجة طبيعتها اخلاصة، باإلضافة إىل تكاليف معاجلة لى املواد اخلضراء املستخدمة يف عملية التصنيع أو الصيانة يضاف إليها  يف بعض استعماله، وتكلفة اإلشراف ع اليابانية  Toyota Companyدراسة مقارنة بين مؤسسة  :،أثر تطبيق التسويق األخضر على تنمية المجتمع وسمعة المؤسسةصاحل خويلدات 2  .608،ص 2008أفريل  8 -7،يومي -سطيف -التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة،جامعة فرحات  عباس : حول امللتقى الدويل  ).بتصرف(94،ص2017 - 2016، 3،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية،جامعة اجلزائر األمريكية    Ford Motorsو



تعترب الفوائد البيئية كعالوة إضافية، ولكن يف حالة  ،يف حنيالوظيفة أو التصميم أو املظهر اخلارجي أو املذاقوعليه فإن يف حاالت التسويق التقليدي ميكن أن تظهر الزيادة يف قيمة املنتج من خالل حتسني يف األداء أو       1. داء اليت يطلبها املستهلكون اخلضراخلضراء وضمان خصائص األاملنتجات ، وهذا ما دفع املسوقني إىل البحث عن الطريق األفضل لتحقيق املوازنة بني ارتفاع أسعار املنتجات   ~ 209 ~ وخاصة يف مرحلة ( ى املدى القصري، ولكن على املدى الطويل ومع أخد دورة استعمال املنتج بعني االعتبارعلعلى منافسة املنتج التقليدي املناظر له نظرا الحتوائه على قدر كبري من التكاليف، وقد يبدو هذا األمر مقبوال املنتج األخضر على تكاليف بيئية باإلضافة إىل تكاليفه التقليدية،  األمر الذي يوحي بعدم قدرة املنتج األخضر ضراء أقل تكلفة من نظرياا التقليدية،أي يشمل أما عند أخذ تكاليف دورة حياة املنتج كاملة فإن املنتجات اخل خبصائص أداء املنتج، وتظهر التكاليف اإلضافية املرتتبة عن الفوائد البيئية يف املنتجات اخلضراء يف األمد القريبر فإن هذه الفوائد البيئية تعترب عامال أساسيا وحامسا بنفس املستوى العوامل  السابقة املتعلقة التسويق األخض حتقيق عائد  مناسب من ،حتقيق أهداف أصحاب رؤوس  األموال  من عملية االستثمار،للمستهلكو إتاحته    تغطية التكاليف اليت يتم إنفاقها على توفري املنتج األخضر :وذلك من خالل :األهداف المتعلقة بالربح -1  2:التسعري، لكن أكثرها شيوعا ترتاوح بنيحتدد السعر نفسه ، وعلى العموم فاملنظمات تظهر تباينا واسعا يف األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها من وراء هذا ل أن اخلضراء استثناءا من هذه القاعدة، إذ ينبغي على إدارة التسويق أن تعدد األهداف اليت تريدها من التسعري قباملنتجات  من املؤكد أن القيام  بأي عمل بشكل مناسب يتطلب وضوح اهلدف من القيام به ، وليس تسعري      أهداف تسعير المنتجات الخضراء :أوال  تسعير المنتجات الخضراء وطرق أهداف:المطلب الثاني    .محاية البيئة الطبيعية واحلفاظ على صحة اإلنسان واستعداده لدفع الزيادة السعرية املقابلة هلذه املنافعأيضا يف املدى القصري يف حال إدراك ووعي املستهلك ألمهية القيمة املعنوية املضافة يف املنتج األخضر املتمثلة يف فقط، وإمنا هي موجودة البد هنا من التنويه أن قدرة املنتج األخضر على املنافسة هي ليست يف املدى الطويل       .ميكن أن تصبح تكلفة املنتج األخضر أقل من تكلفة نظريه التقليدي ) تدوير املنتج زيادة عدد الوحدات املباعة  مبعىن حتقيق أكرب  :تشمل هذه األهداف  ما يلي :األهداف المتعلقة بالمبيعات -2 .نظمةاألموال اليت حتتاج إليها امل ،أطروحة في الجزائردراسة ميدانية :  إسهام التسويق االجتماعي و البيئي في معالجة اآلثار السلبية للممارسات التسويقية الالأخالقيةمسري بن سحنون، 2 .408سني وليد حسني عباس،مرجع سبق ذكره،صسعدون محود جثري الربيعاوي وح 1                                                           يكون الرتكيز  أي زيادة القيمة النقدية للوحدات املباعة،و من املبيعات من خالل أكرب حجم من املبيعات إيراد    .146 -145،ص2014 - 2013، 3مقدمة لنيل شهادة  الدكتوراه يف العلوم التجارية ، جامعةاجلزائر



عندما يزداد  حيث زيادة احلصة السوقية،وأخريا شرحية سوقية حمددة على دفع أسعار أعلى مقابل احلصول عليهالسعر خللق ضياع مميز عن السلعة وتوجيهها حنو يكون على زيادة القيمة النقدية املتحققة من هذه املبيعات برفع اضمن هذا األسلوب على زيادة اإليرادات املتحققة من املبيعات إال أنه على عكس األسلوب األول فإن الرتكيز   ~ 210 ~ أن تراقب مبيعاا يف  نظماتعلى امل جدد جيباحلجم الكلي للمبيعات على مستوى السوق ويدخل منافسون  ميكن إدراج أكثر من هدف رحبي للوصول إليه ضمن حمور : أهداف المحافظة على الوضع الراهن -3 .قاءالسوق حىت متكن من الب احملافظة ،باإلضافة إىل تكوين قيمة املستهلك مقابل النقد املدفوع،بني املستهلكني نظمةتأكيد مسعة امل،للمستهلك مستويات سعر مناسبة اللكونه يضمن والء واستمرار شراء املستهلك ملنتجات املنظمة وذلك من خيعد هذا اهلدف من األهداف احليوية   حيث التوجه حنو املستهلك:االستمرار واحملافظة على الوضع الراهن من بينها باحملافظة على  نظمةعندما ال تسمح ظروف البيئة التسويقية بالنمو والتوسع، تكتفي امل حيث على احلصة السوقية االبتعاد عن املواجهة  قصد قد تلجأ املنظمات للحفاظ على وضعهاف أيضا افسنيمواجهة املن،و حصتها السوقية احملافظة على صورة ،كما أن السعرية مع املنافسني واالعتماد على املنافسة غري السعرية كالرتويج أو تطوير منتجاا ة وصورة قوية يف القطاعات ز ممياملنظمة االلتزام بالسياسة السعرية اليت كونت هلا مكانة يستوجب على  املنظمة   هامش الربح+ التكلفة البيئية ) + تسويق+ إنتاج (التكلفة الكلية = التسعير األخضر  ).بتصرف(463-460مرجع سبق ذكره، ص  استراتيجيات التسويق األخضر،ثامر البكري،  1                                                           املنظمات مؤخرا تسعري منتجاا على أساس القيمة املدركة من قبل املستهلك و ال يركزون على التكلفة اليت املنتجات املنافسة، و على هذا بدأت العديد من يقوم بشرائها و مدى إدراكه لقيمتها و أا ذات قيمة أعلى من يقصد بالقيمة املدركة هنا هي مدى إدراك املستهلك حلزمة املنافع اليت :التسعير على أساس القيمة المدركة -2                                                                                                     :بالبيئة و على هذا األساس يكون السعر كاآليتتكاليف تتحملها املنظمة و قد تظهر تكاليف أخرى تتعلق حباالت إحداث ضرر  باالعتبارات البيئية و يصحبهاكافة مراحل النشاط بدءا من شراء املواد األولية وصوال إىل تسويق منتجات منتهية الصنع و هذه األساليب ترتبط التوجه البيئي للتسويق يفرض على املنظمة اعتماد أساليب خمتلفة عرب  :التسعير على أساس التكلفة البيئية -1  1:املنتجات اخلضراء أمههاهناك عدة طرق لتسعري       طرق تسعير المنتجات الخضراء:ثانيا    .سياستها السعرية، إىل درجة التسعري أحيانا بأسعار التكلفة فحسبيعترب البقاء يف ظل املنافسة الشرسة اليت تعرفها األسواق هدفا أساسيا عند وضع ـ وأخريا السوقية املتعامل معها



باالعتبار عند رسم هذه  قرارات تسعري املنتجات اخلضراء يف املنظمة بالعديد من العوامل اليت جيب أخذهاموضوع اهتمام مشرتك من جانب العديد من األطراف بدءا باملستهلكني واملنافسني وحىت األجهزة احلكومية،فتتأثر فهي تؤثر بشكل كبري مباشر على األرباح وعلى بقاء ومستقبل املنظمة نفسها ، كما أا بالنسبة إلدارة املنظمة، تعترب قرارات التسعري األخضر من أكثر األدوات والعناصر املكونة للمزيج التسويقي األخضر أمهية وحساسية       العوامل المؤثرة على قرارات تسعير المنتجات الخضراء :المطلب الثالث  .يف السوق اخلضراء السعرية الصراعات ولتجنب التكاليف، تقييم لصعوبة نظرا تستخدم هلا،وهذه الطريقة الرئيسني املنافسني اخلضر أسعار تغري على باالعتماد يكون األسعار هذه تعديل وكذا منها،      أعلى أو أو أقل املنافسني اخلضر ألسعار مساوية منتجاا بأسعار بتقدمي أن املنظمة تقوم حىت والطلب،     للتكاليف كبرية أمهية ال تعطي راء،والسوق اخلض يف السائد السعر أساس على أي منافسيها اخلضر، أسعار أساس على أسعارها بوضع مبوجب هذه الطريقة تقوم املنظمة هنا:المنافسة التسعير على أساس -4  .حساسية املستهلك اجتاه السعر املتعامل بهتلجأ املنظمة إىل إعادة تقييم السعر على أساس حتقيق الربح يف حالة ظهور حالة االزدهار و النمو يف األعمال، و أساس حتقيق الربح سيكون أحد العوامل املهمة املعتمدة يف التسعري األخضر، و غالبا ما تستخدم هذه الطريقة يف من أهداف التسويق األخضر هدف حتقيق الربح و بالتايل التسعري على :التسعير على أساس تحقيق الربح -3 .يف أذهان املشرتين املدركةيتحملها املنتجون أو البائعون حيث يستعملون بقية عناصر املزيج التسويقي مثل اإلعالن و قوى البيع لبناء القيمة   ~ 211 ~ ـــــــاج تلـــــــأســـــــعارها ، والـــــــيت مـــــــن خالهلـــــــا يتعـــــــني وضـــــــع الســـــــعر الـــــــذي يغطـــــــي كافـــــــة التكـــــــاليف اخلاصـــــــة بتســـــــويق املنـــــــتج تلعــــــب التكــــــاليف  دورا أساســــــيا يف عمليــــــة التســــــعري ، فهــــــي األرضــــــية الــــــيت تنطلــــــق منهــــــا املنظمــــــة يف حتديــــــد       يفالتكال :ثانيا .هذه األهداف، ويؤدي إىل توطيد اجلهود لتحقيق تلك األهداف اليت وجدت من أجلها املنظمة األهداف التسويقية ، ولذلك فإن  انسجام السياسات السعرية مع األهداف العامة للمنظمة حيول دون تضارب راء للمنظمة اليت متت مناقشتها سابقا ، فأهداف التسعري هي جزء من بضرورة حتقيقه األهداف التسويقية  اخلضمن أهم االعتبارات اليت جيب على املنظمة األخذ ا عند وضع أسعار أي من املنتجات اخلضراء ،ما يتعلق       األهداف التسويقية للمنظمة :أوال  :السياسة السعرية ، حيث ميكن إبراز هذه العوامل يف النقاط التالية ـــــــه إنت ـــــــذي ينطـــــــوي علي ـــــــل اجلهـــــــد ال ـــــــح معقـــــــول مقاب ـــــــه هـــــــامش رب ك الســـــــلعة أو األخضـــــــر ، مضـــــــافا إلي       .اخلدمة



هــــــــل املنظمــــــــة قائــــــــدة يف عمليــــــــة : " األســـــــعار أو تغيريهــــــــا ، فالســــــــؤال  الــــــــذي ينبغــــــــي اإلجابــــــــة عليــــــــه هنــــــــا هــــــــواملهــــــم رجــــــال التســــــويق معرفــــــة املوقــــــف التنافســــــي الــــــذي تتمتــــــع بــــــه املنظمــــــة يف الســــــوق وكــــــذا قــــــدرا للتــــــأثري يف ات واملتعـــــــاملني اجتـــــــاه األســـــــعار ، لـــــــذلك فمـــــــن تلعـــــــب املنافســـــــة دورا هامـــــــا يف حتيـــــــد تصـــــــرفات كـــــــل املنظمـــــــ      المنافسة :رابعا  1).قسم التسويق واملالية واملبيعات(  نظمةاملسؤولية تقع على عاتق األقسام الفرعية املتخصصة باملاملنتج لإلدارة العليا للمنظمة بدال من قسم التسويق أو املبيعات ، أما يف املنظمات األخرى فإن هذه سعر تتفاوت املنظمات فيما بينها يف هذا اال طبقا حلجمها وماردها ، ففي املنظمات الصغرية تناط مسؤولية حتديد ضمن هذا السياق يكون على عاتق إدارة املنظمات حتديد اجلهة التنظيمية املسؤولة عن وضع األسعار حيث        االعتبارات التنظيمية :ثالثا  ~ 212 ~ وقعة املستهلكني احملتملني،أعمارهم،مستواهم الثقايف،جنسهم،موقع املستهلكني احملتملني،معدالت الشراء املتعدد :عندما تستهدف أي منظمة قطاع سوقي معني،عليها أن تراعي جمموعة من العوامل الدميوغرافية      العوامل الديموغرافية :خامسا ".ألخرى  يف حتديد أسعار اخلدمات املعروضة؟التسعري، أم هي تابعة للمنظمات ا ه هلا،لذا جند أن العوامل النفسية  تلعب دورا مهما يف جمال التسويق األخضر من خالل دراسة كاألسعار وإدار العوامل النفسية ذات الصلة بقرارات التسعري تم بشكل عام بدراسة مدى تقبل املستهلك ملختلف إن       العوامل النفسية :سادسا  .ألولئك املستهلكني األخضر في قطاع غزة من وجهة نظر األكاديميين واإلداريين بالجامعة ثر التسويق األخضر على سلوك المستهلك نحو المنتج أحنان حتسني عيد األغا،  1                                                               2.املستهلك و محايته من االستغاللاملنظمة ملزمة يف اعتمادها عند تعاملها التجاري،فتضع احلكومات القوانني احملددة لألسعار حفاظا على مصلحة ضع شروط أين تكون املستهلكني ميتلكون القدرة على تقدير اخلصائص البيئية للسلع،لذا جندها تسن قوانني وتاالستهالكية لدى املستهلكني سواء كانوا مستهلكني أو مستعملني صناعيني، والتأكد من أن كل أنواع بعدة أشكال مثل تقليل إنتاج السلع املؤذية من الناحية البيئية، حتديد أو تعديل العادات حلماية املستهلكني تأثري كبري يف تبين مدخل التسويق األخضر، فالتشريعات احلكومية ذات الصلة بالتسويق األخضر قد صممت فيما يتعلق بكل األنشطة التسويقية، تسعى احلكومات دائما إىل محاية املستهلكني و اتمع، وهلذه احلماية       التشريعات القانونية :سابعا  .الشرائيةالدوافع   .102-199:ثامر بكري و امحد نزار النوري ،مرجع سبق ذكره،ص 2 .22 - 21:،ص2017،-غزة  -،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال،اجلامعة اإلسالمية اإلسالمية



من خالل حصوهلم على معلومات بيئية جديدة مقابل العالوات السعرية  :زيادة وعي المستهلكين -2  .من خالل احلد من اهلدر وعدم الكفاءة يف استخدام املوارد الطبيعية بدون عناية :حماية البيئة -1  1:يلي فيما األخضر التسعريمزايا  تتمثل      مزايا تسعير المنتجات الخضراء :أوال  تسعير المنتجات الخضراء وعقبات مزايا:المطلب الرابع  ~ 213 ~ حيث أن العمال مييلون للعمل واإلستمرار يف منظمام اليت تتميز باملسؤولية اإلجتماعية  :زيادة والء العمال -3 .للمنتجات اخلضراء اقة واملبادرات البيئية اجلديدة، وهذا ما جيعل أجل التحسني املستمر يف املواد، املنتجات، العمليات واستخدام الطإن املنظمات القائمة على الكفاءة ستجد يف العالوة السعرية البيئية دافعا جديدا من  :التحسين المستمر  -4  .والبيئية خفض  إىل بدوره يؤدي قد االعتبار بعني البيئية اجلوانب أخذ نتيجة السعر يف الزيادة إن :الطلب خفض -1  2: لعل أمهها األخضر التسعري أن تواجه ميكن عقبات هناك      :المنتجات الخضراءتسعير  عقبات:ثانيا    .العامة يف املنظمة لتحسني صورا الذهنية لدى اجلمهورحيث أن التسعري األخضر مناسبة جيدة من أجل تنشيط دور مصلحة العالقات : تحسين سمعة المنظمة -5 .التسعري األخضر فرصة وجمال جديد لكسب ميزة تنافسية من  حيصل أن دون األخضر التسعري عالوة املستهلك حتميل يتم بأن وذلك :المحتملة الخداع حاالت -2  .والطلب العرض قانون حسب وهذا الطلب ا  يشعر أن ميكن قيمة إنشاء بدون تكلفة جمرد يصبح األخضر التسعري أن أي ذلك، مقابل على نظمةامل ــــــــــــــة للعوملــــــــــــــة األداء التســــــــــــــويقي واألداء البيئــــــــــــــي للمؤسســــــــــــــات االقتصــــــــــــــاديةبــــــــــــــين : التســــــــــــــويق األخضــــــــــــــرمســــــــــــــرية صــــــــــــــاحلي،  1                                                             :يلي فيما ذكرها ميكن واليت التسعري األخضر اسرتاتيجيات املنظمة العديد من تتبىن وقد احلالية  واملستقبلية ، األهداف حتقيق ودرجة النشاط نتائج حتدد املنظمة نظرا ألا  يف االسرتاتيجيات أهم من املنتجات اخلضراء تسعري إسرتاتيجية تعترب      استراتيجيات تسعير المنتجات الخضراء:المطلب الخامس  .املنافسة نظماتامل عروض جيدا تدرس مل إذا األخضر للتسعري ضحية نفسها جتد قد نظماتامل ،كما أنالزبون ــــــــــــــة اجلزائري ، ال  .77ص ،2017، -2البليدة  -جامعة  لونيسي علي،12والدراسات،العدد  للبحوث والتنمية اإلدارة، جملة حالة دراسة :الجزائرية اإلنتاجية المؤسسة في التسعير قرار تحديد في البيئية التكاليف محاسبة دور،  موح مرمي صغري 2  .82،ص2011،-3 -، جامعة اجلزائر 2والسياسات االقتصادية، العدد 



تتبىن هذه اإلسرتاتيجية لديها ميزة تنافسية كبرية أي ميكن أن تدخل السوق لكنها أكثر رحبية، فاملنظمات اليت خالل استهداف طبقة من قطاعات السوق اخلضراء اليت ترحب بدفع سعر مرتفع وحتقق املنظمة مبيعات أقل يتم  حتديد سعر مرتفع للمنتج األخضر  دف  حتقيق أقصى إيرادات إمجالية من    حسب هذه إسرتاتيجية      القشط إستراتيجية:أوال  ~ 214 ~ القشط  ألا دف إىل احلصول على أقصى ميزة لإليرادات قبل أن يبدأ املنافسني   سعر  اخلضراء مع إسرتاتيجية وخلق الوعي البيئي لدى بقية   للمنظمة، فإن األمل هو أن يساعدها على توليد  الكلمة املنطوقة اإلجيابية    االخرتاق قد خيلق يف البداية خسارةأن تسعري  من  وحتفيز املستهلك لتجريب املنتج األخضر،لكن على الرغم كبرية،وفكرة املنظمة من هذه اإلسرتاتيجية  أا قادرة على رفع مستوى الوعي البيئي  بكميات البيع وبالتايل املستهلكني من ممكن عدد أكرب إىل دف الوصولأكرب من احلصة السوقية واخرتاق جدار املنافسة بالسوق،أي يتم حتديد سعر منخفض للمنتج األخضر  دف جذب عدد كبري من املشرتين وحجم   وفق هذه إسرتاتيجية      االختراق إستراتيجية:ثانيا  .ين يف تقدمي منتجات خضراء مماثلة أو بدائل للمنتج األخضراخلضر اآلخر  ـــــــــأثري أســـــــــعار        النفسي التسعير استراتيجية:ثالثا    1  .املستهلكني يف السوق اخلضراء املنتجـــــــــات اخلضـــــــــراء علـــــــــى نفســـــــــية املشـــــــــرتي أو يقصـــــــــد بإســـــــــرتاتيجية التســـــــــعري النفســـــــــي  بت ولــيس بالضــرورة هنــا أن يكــون  العقــل اســتجابة مــن أكثــر العواطــف اســتجابة علــى أي تعتمــد  املســتهلك الســـــعر الســـــائد يف الســـــوق وإمنـــــا الســـــعر وفقـــــا هلـــــذه اإلســـــرتاتيجية يعتمـــــد علـــــى  الســـــعر منخفضـــــا أو مرتفعـــــا عـــــن النفســي  التســعري إســرتاتيجية أشــكال أهــم يلــي نســتعرض فيمــا،وســوف التــأثري النفســي علــى املستهلكني ،مرجــــع دراســــة حالــــة عينــــة مــــن المؤسســــات الجزائريــــة:دور التســــويق األخضــــر فــــي تحســــين تنافســــية المؤسســــات االقتصــــادية الجزائريــــةمجــــال بلرباهــــيم، 1                                                             .العالية اجلودة مستوى أو الفريدة اخلصائص ذات للمنتجات اخلضراء  بالنسبة وخاصة جاذبية األكثر هو األعلى السعر أن املشرتي أخرى يعقد ناحية ،ومن لمنتجات اخلضراءل مكانة خلق يسهل مما مرتفعة أسعار حتديد على اإلسرتاتيجيةوتعتمد هذه  ):الرمزي( التفاخري التسعير إستراتيجية -2  . دج 100  من  يف أذهان املستهلكني" أقل"دج هو نفسيا  99  ،على سبيل املثال)إخل ...299، 99، 49.99(أو كسر عشري  9التسعري بسعر بنهايته  جدا أي بسيط جبزء املائة عن مبلغه يقل حبيث معينة بأرقام ينتهي السعر أن إلسرتاتيجيةا يقصد ذه :الكسري إستراتيجية التسعير -1  2:للمنتجات اخلضراء ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري  يف العلوم "نفطال" لمؤسسة"GPLc"دراسة منتج: السياسات التسويقية لحماية البيئة الطبيعيةإسهام  اسكندر عثمان، 2 .124 -123:سبق ذكره، ص  .115 -114:،ص2010 -2009، 3التجارية،جامعة اجلزائر



لبيع منتجات خضراء  مألوفة وأصبحت استقرت اليت يقصد ا األسعار :الترويجي التسعير إستراتيجية -3  ~ 215 ~ قرارات الشرائية اليعترب التسعري ضمن عناصر املزيج التسويقي عنصرا مؤثرا من حيث قدرته يف التأثري على       للمستهلك النهائي تأثير سعر المنتج األخضر على السلوك الشرائي:المطلب السادس  .خضراء يف مناسبات خاصة كاليوم العاملي للشجرة األسعار مثل تسعري بعض منتجات خضراء بسعر أقل من السعر املعتاد أو وضع أسعار ملنتجات  تغيري أسباب لتوضيح كبرية تروجيية جهود استخدام املعتاد التسعري من اخلروج على الزمن ويرتتب من طويلة لفرتة معنية معينة يادة لمستهلكني ، حيث يكون لدى هؤالء املستهلكني االستعداد لدفع زيادة سعرية يف مقابل إدراك حقيقي للز ل على عينة حجمها  أجريتاليت  2013سنة  Saini إحصائية ل دراسة  بينتكما    ،1البيئية الناحية من سليما كونه إىل إضافة عليها املتعارف وخصائصه جودته بنفس املنتج كان إذا ما حالة يف السعر يف الزيادة لتحمل مستعدون املستهلكني أن توصلت إىللاللكرتونات  Philips امت ا شركةق اليت الدراسات  إحدى يف قيمة املنتج، ويف يرغبون يف  دفع  من املستهلكني 30%أن حوايل ، Delhi و  Rohiniمستهلك هندي يقيمون يف كل من    100 اليت تعين ما يتوقعه من منفعة و  قيمته،على  تقييم املستهلك للمنتج األخضريتوقف  فأثناء اختاذ القرار الشرائي،      2.سعر أعلى للحصول  على منتجات خضراء اخلضراء  املدركة مقارنة باملنتجات األخرى البديلة،هذه األخرية يطلق عليها بالقيمة تعود عليه من استهالكه له اليت يتصورها املستهلك حول املنتجات اخلضراء مثل  قيمةال:"  بأا) Larousse(حسب قاموس   حيث تعرف نتج أخضر ما أعلى مقارنة  مل التكاليف ومجيع املنافع جلميعفكلما كان تصور أو إدراك  املستهلك عند تقييمه      3". ...) صابيحامل، املنظفات( ستوكهومل،حيث  بلغ حجم  العاصمة أمهها سويدية مدن عدة يف أجريت اليت ، 2012 سنة)  Awan & Raza(   أشارت دراسة كال من   باملنتجات اخلضراء املشاة  كلما كان أكثر إحلاحا على شرائه، ويف هذا الصدد من املستجوبني يستخدمون الطاقة اخلضراء ،وان زيادة   %27 أن إىلمواطن سويدي،وتوصلت  400العينة ب  بني ما كان يتوقعه وما جرى الطاقة اخلضراء ملنافع يدرك   السويدي استخدامها ال يزال مرتقبا  ألن املستهلك دراســـة حالـــة المســـتهلك :قبـــل المســـتهلك األخيـــرإدراك وممارســـة مـــن .، واقـــع التســـويق البيئـــي فـــي الـــوطن العربـــيحممـــد نـــور الطـــاهر أمحـــد عبـــد القـــادر 1                                                              4.التسويقية بعناية حنو هؤالء املستهلكني املتجددة ،لذا ميكن للشركات املنتجة للطاقة اخلضراء أن تضع تصاميمها للطاقة اجلديدة املصادر اعتماد خالل زيادة رغبته يف وهذا من قصد محاية بيئته املال من لدفع املزيد استعداد واألمر الذي يؤكد ذلك هو علىقام بإشباع رغباته وحاجاته دون التأثري السليب على البيئة ،   تقدميه فعال أين Babita Saini, Green Marketing and its Impact on Consumer Buying  Behaviour, International Journal of Engineering Science Invention, Issue 12, 2013,p64. 3 Manel Ben Ayed, Perception de la Valeur Verte de L’immobilier Ecologique chez le Consommateur Tunisien : Proposition d’un Modèle Conceptuel, International Journal Economics & Strategic Management of Business Process, vol.5, 2015, p3. 4 2 .113،ص2013، 10،جملة أمارا باك،العدد السعودي  Usama Awan & Muhammad Amer Raza, Green Consumer Behavior: Empirical Study of Swedish Consumer Behavior, Recent Researches in Economics, 2012,p97. 



ه يثري انتباهوالذي يتوافق مع دخل املستهلك   للمنتج األخضر خفضاملنالسعر يف حني بينت دراسات أن       ~ 216 ~ ،لذا جيب على املنظمة يف نفوس املستهلكنيلق نوعا من االرتياح ميكن أن خيو وحيفزه على إمتام عملية الشراء،  ويف هذا  ،لوالئه كسب مث ومن توقعاته مقابلة األخضر املنتج أداء استطاع إذا خاصة رضاه ونيل ستهلكامل إليه يسعى الذي اإلشباع قيحتق بإمكاا ،هذه األخريةإسرتاتيجية االخرتاقوع من املنتجات أن  تبين املسوقة هلذا الن النمط الشرائي األخضر وهذا  إىل التسويقية للمنظمات اخلضراء لسياسات  حتفز و تشجع املستهلكني للتحول العادية،و بالتايل أوصت بضرورة تبين اإلدارة  باملنتجات مرتفعة مقارنة أسعارها كانت املنتجات اخلضراء خاصة إذا شراء يف رغبة أسرتاليا ال يبدون أي يف املستهلكني أن إىل 2006وآخرون سنة      D'Souzaأشارت دراسة الصدد  ذات التكاليف املنخفضة للمنتجات اخلضراء،األمر الذي يؤدي   تنافسية ميزة تبين على من خالل مدى قدرا تكون لديهم الثقة   أن املرجح ومن هذه السيارة، جتاه كبري ارتياح عن هؤالء املستهلكني أعرب، لذا  املستهلكون الصديقة للبيئة قد قامت بتلبية طلب Prius  سيارة اليت أنتجت  تويوتا أما إحدى الدراسات  املتعلقة بشركة      1.إىل اخنفاض أسعارها ا نتجام شراء على املستهلكني لتشجيع األسعار ألن الشركة تتبع  إسرتاتيجية ختفيض تويوتا منتجات يفالتامة  املالكني للسيارات اهلجينة بالواليات املتحدة األمريكية ، حيث ) سنة 60تتجاوز أعمارهم ( عينة من املسنني على وآخرون اليت متت Hur،يف حني دراسة 2واألمر الذي أدى إىل كسبها مليزة تنافسية من خالل زيادة رقم أعماهلا واليت تعين تصور املستهلك ختفيض ) حسب رأيهم(القيمة املدركة  للسعرأن  إىلفردا وتوصلت  314بلغ حجمها  اء البيئي والسبب يف ذلك يعود األد أدى مباشرة إىل والئهم للسيارات اهلجينة املسنني ، ورضاهم املستهلكني على رضا باإلجياب أثرت) أي ختفيضه(تكاليف املنتج األخضر على املدى القصري والطويل  مما تعود له بالفائدة  ذات قيمة أعلى  ا اخلضراءأن منتجا اليت ترى ميكن للمنظمة هلا وللمستهلك،حيث بالفائدة تعود واسرتاتيجيات آليات عدة تبين طريق عن ئهكسب والو  ات نيل رضا املستهلكللمنظم ميكن انه الباحث وعليه يرى      3.احملقق لتلك السيارات وجعلهم  املستهلكنيعلى إقناع  ا مدى قدريف تتمثلاملشكلة  أمام تكونالبديلة ومنافع أكرب من املنتجات    .Clare D'Souza and others, Green products and corporate strategy: an empirical investigation, Society and Business Review, No. 2, 2006, p151. 2 Yeow Kar Yan & Rashad Yazdanifard, The Concept of Green Marketing and Green Product Development on Consumer Buying Approach, Global Journal of  Commerce & Management Perspective, No.2, 2014,p34. 3 Won-Moo Hur and others, Going Green with Elderly Consumers: Exploring the Relations between Green Consumption Value, Satisfaction and Loyalty of Hybrid Car Purchases in the United States, Human Factors in Ergonomics & Manufacturing, Issue 4, 2015, p405 1                                                           للمستهلك خيتلف عن اإلسرتاتيجيات األخرى، إال أنه وبشكل عام هناك اختالف يف  على السلوك الشرائيورغبات املستهلكني ومداخليهم ومدى استجابام للتغري يف هذه األسعار، حيث أن لكل إسرتاتيجية تسعريية أثر عوامل حاجات اخلضراء املتعددة، واليت ختتلف نتيجة اختالف العوامل املؤثرة يف قرارات التسعري ومن أهم هذه الأن تنتهج العديد من اإلسرتاتيجيات التسعريية   ،لذا جيبمدركني للقيمة املتحققة من شرائهم هلذه املنتجات



يده يف املكان وجديد معلن عنه ويباع بسعر جذاب قد ال يعين أي شيء للمستهلك إال إذا كان متاح له عندما ير نتيجة حلصوله على املنتج يف املكان والوقت املناسبني ، وتستند أمهية التوزيع على منطق مؤداه أي منتج  مبتكر يف املزيج التسويقي ألي منتج حيث أنه ميد املستهلك بإشباعات خمتلفة  يعد التوزيع من العناصر األساسية      للمستهلك النهائي األخضر توزيع المنتج األخضر وأثره على السلوك الشرائي:المبحث الرابع .يؤدي ا إىل اكتساح السوق أو اخرتاقهالشك اجتاه هذا النوع من املنتجات، لذلك جيب على املنظمة أن تقوم بتحديد السعر املناسب  واليت من خالله عن هذا املنتج مما يدفعهم إىل عدم اازفة وعدم اختاذ قرار إال بعد فرتة زمنية بسبب حالة عدم التأكد وحالة املنتجات اخلضراء تواجه مشكلة اخرتاق السوق عند التقدمي وذلك لعدم وجود معلومات كافية لدى املستهلكني جة الختالف املراحل اليت مير ا املنتج األخضر ومبا أن اإلسرتاتيجيات التسعريية  للمنتجات اخلضراء  وذلك نتي  ~ 217 ~ ويف هذا الصدد يعرف ،النشاط التوزيعي  منضحركة املنتجات داخل املنظمة وبالتايل إدراج االعتبارات البيئية ينحصر نطاق النشاط التوزيعي يف العمليات املتصلة مبكان شراء املستهلكني للمنتجات ، بل يتعدى إىل  ال      التوزيع األخضرتعريف :أوال  التوزيع األخضر مفهوم: األولالمطلب   .والوقت الذي يطلبه ـــــــع والـــــــيت قـــــــد باحلســـــبان االعتبـــــارات البيئيـــــة ،أي هـــــو عبـــــارة عـــــن نشـــــاط متخصـــــص يف إيصـــــال املنتجـــــات اخلضـــــراء مـــــن املنـــــتج وعليـــــه يتبـــــني مـــــن هـــــذا التعريـــــف أن التوزيـــــع األخضـــــر ال خيـــــرج عـــــن التوزيـــــع التقليـــــدي ، لكـــــن جيـــــب األخـــــذ       1".البيئية،باإلضافة الستخدام منافذ توزيع املنتجات اخلضراء ومالئمة للمستهلكني من حيث سهولة الوصولمن خالل نظام التوزيع ذو اجتاهني املعتمد على التدوير ضمن املتطلبات  أيضاحتباس احلراري،ويتم االوميكن حتديد االعتبارات البيئية يف التوزيع يف احلد من استهالك الطاقة واحلد من االنبعاثات للتخفيف من ظاهرة مراعاة االعتبارات البيئية يف حتريك املنتجات من املنتج اىل املستهلك :"بأنه) توزيع املنتج األخضر(التوزيع األخضر ـــــــى ركنـــــــني رئيســـــــيني ومهـــــــاتكـــــــون تابعـــــــة إىل املســـــــتهلك ، وذلـــــــك عـــــــن طريقـــــــة جمموعـــــــة مـــــــن األجهـــــــزة املتخصصـــــــة يف التوزي : للمنظمـــــــة أو مســـــــتقلة بذاا،فيعتمـــــــد نشـــــــاط التوزيـــــــع األخضـــــــر بشـــــــكل أســـــــاس عل دمها املنتج يف توزيع سلع فوفق مدخل التسويق التقليدي توجد أربعة قنوات توزيع أساسية ميكن أن يستخ      الفرق بين التوزيع التقليدي والتوزيع األخضر:ثانيا  . القنوات التوزيعية، والتوزيع املادي ،جملـــة احلقـــوق والعلـــوم االقتصـــادية المنظمـــات واألخالقيـــة لـــدى االجتماعيـــة المســـؤولية خلـــق فـــي األخضـــر التســـويق دوررشـــيدة عـــداد، 1                                                             .هالشكل البيع عن طريق الطواف على املنازل، أو عندما يتجه املستهلك النهائي إىل املنتج مباشرة لشراء احتياجاتتتمثل القناة األوىل يف القناة املباشرة حيث يتم االتصال املباشر بني املنتج و املستهلك النهائي، و يأخذ هذا       : للمستهلك النهائي  .167، ص2014،-اجللفة  -،جامعة زيان عاشور 19اإلنسانية،العدد 



عوض النظام التقليدي ذو االجتاه  two-wayاعتماد مدخل التسويق األخضر على  نظام التوزيع ذو االجتاهني ملطبقة يف جمال التسويق األخضر ، إال أن االختالف يكمن يف إن هذه األنواع من القنوات التوزيعية هي ذاا ا      1. بالبيع للمستهلك النهائيتتمثل القناة الرابعة يف حتريك السلع من املنتج إىل وسيط مث إىل تاجر اجلملة ومنه إىل تاجر التجزئة الذي يقوم باالتصال املباشر بتاجر التجزئة نتيجة لتعددها و انتشارها اجلغرايف، وأخريا هذه القناة يف حالة صعوبة قيام املنتج حتريـك السلع من املنتج إىل تاجر اجلملـة ومنه إىل تاجر التجزئـة الذي يقوم بالبيع للمستهلك النهائي وتستخدم أما القناة الثانية فتتمثل يف توسط تاجر التجزئة لتسويق السلع إىل املستهلك النهائي، وتتمثل القناة الثالثة يف       ~ 218 ~ ، حيث أن نظام التوزيع ذو االجتاهني أو ما يعرف باملنفذ االرجتاعي يساعد بشكل كبري يف one-wayالواحد  توزيع سلع  ومنه توجد أربع قنوات توزيع أساسية وفق مدخل التسويق األخضر ميكن أن يستخدمها املنتج يف      2.زبائنهم بسبب اعتماد القنوات التوزيعية للتسويق األخضر على عملية التدويراملنفعة لتجار اجلملة وجتار التجزئة،  وذلك عرب تقوية صالم مع املنتجني ، وكذلك تقوية صالم مع حتقيق    .243،ص2007،دار اليازوري للنشر والتوزيع ، عمان ، التسويق األخضرثامر بكري و امحد نزار النوري ، :المصدر بقايــــا االستخـــدام سلع جديدة النهائيستهلك امل التجزئةتاجر  تاجر اجلملة وكيل املنتج املنتج بقايــــا االستخـــدام سلع جديدة النهائيستهلك امل التجزئةتاجر  تاجر اجلملة املنتج بقايــــا االستخـــدام سلع جديدة النهائيستهلك امل التجزئةتاجر  املنتج بقايــــا االستخـــدام سلع جديدة النهائيستهلك امل املنتج      .384،مرجع سبق ذكره،صمنظور فكري معاصر:إدارة التسويق عالء فرحان طالب، 2                                                           .  309،ص1991، مكتبة عني مشس،القاهرة ،التسويقعبيد حممد عنان وآخرون،  1                                                                                           القنوات التوزيعية وفق مدخل التسويق األخضر : 21 الشكل رقم  :للمستهلك النهائي كما موضح يف الشكل التايل



عمليات (إىل ما بعد مرحلة بيع املنتجات ، أي تكييف النظام التوزيعي   بطريقة متكنه من إدارة هذه املخلفات من الشكل يتبني أن لقد أدى تأثري خملفات استهالك املنتجات على البيئة إىل امتداد أدوار النشاط التوزيعي       ~ 219 ~ يم املنتج إىل املستهلك ، واجتاه اسرتجاع خملفات عرب انتهاج نظام توزيعي ذو اجتاهني ، اجتاه تسل) التدوير ساهم نظم النقل الذكية يف كما تللشاحنة، استخدام النقل املشرتك للمواد، احلفظ اجليد للمنتجات عند التغليف،   اختيار احلجم املالئم  ،) Eco-Drive(  العمل على حتسني عمليات النقل من  خالل السياقة البيئية -  ). Bio-Diesel( استخدام سيارات الديزل احليوي  -  ). Eco-Truck( استخدام الشاحنات البيئية  -   2 :ومنه ميكن للمنظمة تعزيز خيارات النقل الصديقة للبيئة من خالل مراعاة االعتبارات التالية      .التلوث بكل مصادره مبا يف ذلك النقل واالستهالك اليت يقوم عليها التوزيع التقليدير يعمل على أن تكون البيئة تتمتع باحلماية من البيئية ويعمل على تدهور البيئة يف حني أن مصطلح األخضأن التوزيع يتطلب النقل والنقل يساهم بشكل كبري يف استهالك الطاقة ،وهذا كله يساهم يف خلق املشكالت قد يبدو اجلمع بني كلميت التوزيع واألخضر للبعض أنه مجعا للتناقضات، وهذا ما يثري التساؤل حيث وعليه       2010.1يف سنة  %4.5وتشري إحصائيات أخرى بوصول هذه النسبة إىل  ،من االنبعاث العاملية % 3    ،واليت تبلغ حنو  )CO2( مليون طن من 800حبوايل  2007بينما تسببت حركة نقل البضائع يف سنة  ، 2004و     1987من االنبعاث ما بني سنيت  % 40اليت حققها النقل الربي املقدرة بنسبة  ويدل على ذلك الزيادة ،ككل    من القطاع %70النقل الربي أكرب حصة من انبعاثات الغازات الدفيئة على الصعيد العاملي، وهو ما ميثل حتظى الطاقة املستخدمة يف وسائل أما بالنسبة للتوزيع املادي الذي يرتكز بشكل كبري على نقل السلع،فمثال       .التوزيع اخلضراء  نوات بقنواتالقاملنتج بعد االستعمال أو االستهالك وإعادة إدخاهلا يف العملية اإلنتاجية من أجل إعادة تدويرها وعليه تدعى هذه قنوات التوزيع من منظور التسويق األخضر تأخذ صفة إضافية تتمثل يف إمكانية اسرتجاع خملفات ،أي االستهالك  يف حتسني جودة  البيئية السياقةكما تساهم   ،احلرارياستهالك املركبات للوقود ومن مث انبعاث غازات االحتباس حتديد املواقع باألقمار الصناعية بتلك املرتبطة مع اخلرائط الثرية يف املعلومات اجلغرافية ، حيث تسمح بتخفيض مع تنفيذ من خالل  دة اهلواء أكثر من خالل التطبيقات األكثر ارتباطا بتشغيل املركبة وسلوك السائقحتسني جو  اجستري ممقدمة لنيل شهادة  ة، رسالالدور الوسيط للنية الشرائية:فلسفة التسويق األخضر و أثرها في سلوك المستهلك يتبن عماد الدين عيسى إسحاق، 2 .51،ص2014،جامعة أسيوط،40،جملة أسيوط للدراسات البيئية،العدد التلوث البيئيمساهمة النقل الذكية في الحد من سامية حلـول وراوية حناشي، 1                                                                .تقوية حتالفات مع شركات التوزيع األخضر -   .السياقةالسرعة املعتدلة يف أي اهلواء من خالل تطبيقاا املتمثلة يف االحرتام التلقائي حلدود السرعة   ).بتصرف(11-10:،ص2014، االسودان للعلوم والتكنولوجي ةالعلوم يف إدارة األعمال، جامع



ليت متكن من اإلشباع األمثل تكمن أمهية التوزيع األخضر يف حتقيق املنافع األربعة ا:  فبالنسبة للمستهلكين -  .حد سواءللمستهلكني اجتاه املنظمة ، وبذلك فهو حيقق العديد من املنافع واملقاصد لكل من املنظمات واملستهلكني على التسويقي تكمن يف اعتباره الدورة الدموية اليت تؤمن عملية التدفق املطرد إن أمهية التوزيع األخضر يف النشاط       أهمية التوزيع األخضر:ثالثا  ~ 220 ~ ويقصد ا القيمة اليت يدركها املستهلك يف املنتج األخضر نتيجة توفره و إتاحته يف الوقت  :المنفعة الزمنية*   :حلاجات ورغبات هؤالء املستهلكني ، واملتمثلة يف أو  بعض منتجات املنظمة أصبح يتوقف على أسلوب التوزيع وطريقته ، وهكذا احلال فيما خيص قرارت الرتويجاملنظمة، وذلك لتأثريها املباشر والكبري على مجيع القرارات التسويقية األخرى ، فتحديد األسعار اليت تباع ا     اخلضراء من أهم املوضوعات اليت تعاجلها إدارات التسويق يفتعترب القرارات اخلاصة بتوزيع املنتجات       العوامل المؤثرة على توزيع المنتجات الخضراء:المطلب الثاني   1. املنافسة ومواقف املستهلكني اجتاههااخلضراء، فهم طبيعة املستهلكني اجتاه املنتجات اخلضراء اجلديدة، التعرف على عرض السوق واملنتجات اخلضراء لى املنتجات التنبؤ حبجم الطلب املتوقع ع: يفيدون املنظمة يف أيالذين حيققون عملية االتصال باملستهلكني  ممناطق وقوع الطلب عليها من أجل حتقيق املنافع السابق ذكرها ، لكن ورمبا أن العاملني يف النقاط التوزيعية هة التوزيعية يف املنظمة بشكل عام إىل إيصال املنتجات اخلضراء  إىل فتهدف األنشط:  أما بالنسبة للمنظمة -   .وتعين القيمة اليت يدركها املستهلك نتيجة متلكه أو حيازته للمنتج األخضر :المنفعة الحيازية*  .ويقصد ا القيمة اليت يدركها املستهلك للمنتج األخضر يف شكلها النهائي: المنفعة الشكلية*  .األخضر نتيجة توفره يف املكان املناسب وهي القيمة اليت يدركها املستهلك يف املنتج :المنفعة المكانية*  .الذي يطلبها فيه توزيع املنتجات اخلضراء  جبملة من العوامل ميكن حتديدها فيما  القرارات اخلاصة باملزيج التسويقي عموما،فيتأثر تؤثر خصائص املنتج  األخضر سلبا أو إجيابا على اختيار طول القناة بسبب سرعة :اعتبارات متعلقة بالمنتج -   .ع املنتجات اخلضراءالطلب املتوقع والفعلي واألسلوب املناسب يف توزيمثل درجة الكثافة السكانية يف السوق، متركز املشرتين اخلضر وأعدادهم، حجم :اعتبارات متعلقة بالسوق -   :يلي  .150مسري بن سحنون،مرجع سبق ذكره،ص 1                                                             .التلف والصيانة ما بعد البيع



زيع  إن اخلربة والكفاءة اإلدارية اليت متلكها املنظمة يف الرقابة والسيطرة على قناة التو :اعتبارات متعلقة بالمنظمة -   ~ 221 ~ كن أن املنتجة من حيث سرعة إيصال املنتج األخضر أو االستجابة السريعة للسياسة التوزيعية للمنظمة،وما مييتأثر ذلك مبدى قدرة الوسطاء الفعالني يف  القناة لتنفيذ سياسة وخطط املنظمة : اعتبارات متعلقة بالوسطاء -   .املعتمدة ،تعترب عامال مؤثرا يف اختيار القناة التوزيعية جمموعة من األنشطة املرتبطة باحلركة الفاعلة للمنتجات التامة الصنع، من اية : "يعرف التوزيع املادي بأنه      التوزيع المادي األخضرتعريف :أوال  التوزيع المادي األخضر: المطلب الثالث 1. يقدمه من خدمات مضافة تزيد من قيمة املنتجات اخلضراء اليت تتعامل ا حتقيق أهداف التسويق األخضر  للمنظمة منوعليه فإن التوزيع املادي يعد كأحد األدوات الفاعلة اليت ميكن       ".ومعاجلة الطلبيات وإدارة املخزون والتعبئة واختيار املستودعاتلية اإلنتاجية حىت وصوهلا للمستهلك، وتتضمن هذه األنشطة كال من النقل والنقل الداخلي وإدارة املخازن العم بإيصال عملية تسمح :"بأنه وزراء االحتاد األورويب للنقل  جملس  حسب األخضر النقل يعرف الصدد هذا ويف      .األخضر والتخزين األخضر النقل:مها وظيفتني على يعتمد أنه لنا يتبني عليها يرتكز الذي واملبادئ األخضر املادي التوزيع تعريف خالل من        2.األخضر التسويق ملفهوم املتبنني والناقلني الوسطاء مع التعاقد أي مباشرة نظمةامل إىل أو املختصني الوكالء إىل ثانية مرة وإرجاعها للتدوير القابلة املواد مجع إعادة يف التجزئة وجتار) وكالء(  وسطاء على االعتماد -  .املصلحة أصحاب وحىت النهائي املستهلك رضا نيل وبالتايل املنظمة مع املتعاملة التوزيع قنوات تتبناها اليت البيئية لألمور الرتويج -  .واملناولة النقل تكرار بسبب للتلف املواد تعرض  احتماالت تقليل وبالتايل املناولة عمليات باختزال القيام -  .النقل وسائل تقليل مثل النقل لوسائل البيئة على السلبية اآلثار من التقليل أجل من فاعلة بإجراءات القيام  -   :جمموعة من األسس هي على األخضرالتوزيع املادي منه يقوم و  التقليدي مراعيا للشروط البيئية، التوزيع املادي األخضر هذا األخري ما هو إال فقط عبارة عن من خالل جلوءها إىل تبين مفهوم التوزيع املادي  من  واتمع بشكل آمن وبطريقة  تتفق مع صحة اإلنسان والسالمة البيئية نظماتاحتياجات  األفراد وامل لبيةوت يف إطار  امللوثة من النفاياتو ة ئالغازات الدفي انبعاثمن  خالل االعتماد على البدائل اخلضراء للنقل مما يتم  احلد ــــــــامعة حممــــــــد ،1، جملـــــــة االقتصـــــــاديات املاليـــــــة البنكيـــــــة وإدارة األعمال،العـــــــدد المعيقـــــــات فـــــــي الجزائـــــــر:التســـــــويق األخضـــــــرميلـــــــود بـــــــرين وفريـــــــد مشـــــــري، 1                                                             ".توليد الضوضاءيف ل األثر قدرة النظام البيئي لكوكب األرض على استيعاا و تقلي جـ   ).بتصرف(55،  ص 2018-2017 ،1 سطيف التجارية، جامعة العلوم يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة ، أطروحةاالقتصادية المؤسسات من مجموعة حالة دراسة: المستدامة التنمية وأهداف مبادئ وفق المؤسسة االقتصادية سلوك تحسين في المستدام التسويق دورالشيخ ،  مرمي بن 2 .307،ص2014، -بسكــرة  -خيضـر



الئمة للحفاظ على املواد من التلف حبسب أولويات دخوهلا إىل املخازن منعا للتلف ،فضال عن يئة الظروف املمن حيث الرتتيب والرتميز وتوفري املعدات والتسهيالت التخزينية واستخدام الطرق العلمية لصرف املواد املخزنة إزالتها والتخلص منها ، فضال عن ضرورة مراعاة مجيع القواعد األساسية أثناء عملية التخزين التامة الصنع أثناء على البيئة  احمليط ، وذلك من حيث استخدام أقل ملصادر  الطاقة وحسن استخدام املواد األولية و املنتجات مجيع األنشطة التخزينية اليت تقلل من اآلثار السلبية  :"فلقد عرفوا التخزين األخضر بأنه وآخرون Smedtأما        ~ 222 ~ علـــــى ختفـــــيض حجـــــم ويشـــــري كـــــال مـــــن أمحـــــد عـــــوين وأمحـــــد أغـــــا إىل أن التخـــــزين األخضـــــر يشـــــري إىل القـــــدرة       ".والكسر أو التقليل من إصابات العمال داخل املخازن عمليــــــــة  النــــــــاتج عــــــــن عمليــــــــة التخــــــــزين الناجتــــــــة مــــــــن خــــــــالل إتبــــــــاع األســــــــاليب العلميــــــــة  احلديثــــــــة  يف  التلــــــــوث لتخفيض حجم  استخدام أسلوب تعزيز الطلب، أو كما يطلق عليه استخدام مستويات التخزين الصفرية وذلك -  .مرة واحدةاستخدام احلاويات قابلة لالستعمال عدة مرات، أي إمكانية امتالك القدرة على استخدام احلاويات أكثر من  -   :التخزين من ترتيب و إضاءة وغري ذلك  وذلك من خالل إمكانية يلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح يف عمليات توليد الطاقة الكهربائية جدي على تنمية واستخدام الطاقة البدختفيض حجم الطاقة املستخدمة يف املخازن وعمليات التخزين على السواء، وذلك من خالل العمل بشكل  -  .ختزينها قريبة من منافذ التحميل واالستخدامع حماور التوزيع بأسلوب مناسب، أي ينبغي أن تكون مجيع املخازن واملواد واملنتجات اليت يتم اختيار مواق -  .التغليف داخل املخازن وأثناء عملية النقلاستخدام مواد التعبئة والتغليف قابلة إلعادة التدوير، ويقصد ذا العامل مرحلة التغليف اليت تقتصر على عملية  -  .املواد األولية ومنتجات تامة الصنع املتوفرة يف املخازن وعلى وجه اخلصوص السامة منها  . 61،ص2016، -غزة  –اإلسالمية  األعمال،اجلامعة إدارة يف رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،غزة محافظات في العاملة الغذائيـة الصـناعية الشـركات ميدانيـة علـى دراسـة :األعمـال منظمـات تنافسـية زيـادة فـي األخضـر التسـويق دور مـرمي، أبـو عـارف حممـد سـعدي 2 .199 -198:،ص2013 -2012،  -تلمسان -علوم التسيري،جامعة أيب بكر بلقايد  يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة ، أطروحةدراسة تطبيقية على عينة من شركات الصناعة الغذائية الجزائرية:على األداء اإلمدادفي اطار سلسلة  ةالبيني اإلدارةأثر تطبيق ساوس الشيخ، 1                                                             . أبعاد خدمة املستهلك، ويعد حتقيق هذا اهلدف ضروريا يف إطار التسويق التقليدي واألخضرتعد معايري توفر املواد بالوقت املناسب واجلودة والكمية املناسبة من أهم  :المستهلكالتطابق مع معايير خدمة . أ   2 :يلييسعى التوزيع املادي إىل إجناح العملية التوزيعية يف إطار التسويق األخضر من خالل السعي إىل حتقيق ما        أهداف التوزيع المادي األخضر:ثانيا  1.داخل املخازن



يساهم تبين مدخل التسويق األخضر بشكل مباشر وغري مباشر يف  :تخفيض تكاليف التوزيع اإلجمالية. ب  ~ 223 ~ اليات واألنشطة اخلاصة باملناولة والنقل منحى الدراسة مجيع الفع يأخذواملخازن، وكذلك فإن التسويق األخضر       األمر الذي يساعد يف خفض أوزان املواد املعدة للنقل وجعلها تأخذ حيزا أقل يف كل وسائط النقل فيض تكاليف التوزيع كاعتماد املنظمات يف إطار التسويق األخضر إىل اختزال أحجام مواد التعبئة والتغليف خت يف تقوية  نظماتفإن دراسة تكاليف التوزيع من وجهة نظر مشولية ومراعاة مبادئ التسويق األخضر يساعد املبشكل يقلل من الضياع والتلف وهذا يساهم أيضا يف خفض التكاليف، لذا  عليهاحكام الرقابة أالداخلي للمواد و  ذات الصلة من ،عملية ختزين منتجات تامة الصنع،واملعلومات األولية ملواد، والرقابة الفعالة لتكلفة تدفق اتنفيذو  ختطيط عملية" : بأنه التوزيع العكسي Hawks فلقد عرف ،األخضر العكسي التدفق أو) املسؤولة بيئيا( اخلضراء العكسية القنواتاملنفذ االرجتاعي، :مثل العكسي عللتوزي جتدر اإلشارة أن هناك عدة مصطلحات مرادفة      تعريف التوزيع العكسي:أوال  التوزيع العكسي:المطلب الرابع    . هلا التوجه واستبدال األنشطة املخالفةاملنظمات غالبا ما تعمل على تبين مفهوم إدارة التوزيع املادي البيئية وذلك من خالل دعم األنشطة املساندة هلذا فإن  ،عد أحد األدوات الفاعلة يف هذا االتالنمو والرحبية وبني محاية البيئة واتمع، وكون أنشطة التوزيع املادي تسعى املنظمات املتبنية ملدخل التسويق األخضر دوما إىل حتقيق التوازن بني أهداف  :تعزيز التوجه البيئي. ج  .الل خفض تكاليفهاموقعها التنافسي من خ  .151ذكره،ص سبق مرجع،" العربية الدول في العاملة البترولية المؤسسات من عينة دراسة " :البترولية المؤسسات في األخضر التسويق تطبيق لمحددات مقترح نموذج ،قريشي السعدية حليمة Sabina Nylund, Reverse Logistics and Green Logistics A comparison between Wärtsilä and IKEA, thesis submitted for the degree of Master of International  business,Vaasan Ammattik orkeakoulu University of Applied Sciences, Finland ,2012,p15. 2 1                                                             2.الدوالرات ماليني هذا وراء من املنظمة جنت وقد أخرى، التصوير آالت من سليمة منها بأجزاء التالفة األجزاء استبدال أو تصنيعها، إعادة مث ، ا اخلاصة قنوات عرب املستهلكني من التالفة التصوير آالت بنقل  Xeroxشركة  به قامت ما ذلك أمثلة ومن إيرادات، لتوليد فرصة ميثل قد وإمنا فقط، تكلفة بند ميثل ال للتوزيع العكسي املنظمات تطبيق أن Polonskyويرى       .التسعينيات  بداية يف األملانية القوانني هي بذلك ألزم املنظمات من أول من وكان ، ا اخلاصة التوزيع قنوات عرب املنظمة إىل املستهلك من ،ااملتعلقة  املادية واملخلفاتوالتالفة  املستعملة املنتجات نقل مسؤولية املنظمة حتملبه  ويقصد العكسي التوزيع هو األخضر التوزيع جمال يف تعقيدا احلديثة املفاهيم أكثر من أن إىل Polonskyأشار كما       1."غرض استعادة القيمة أو التخلص السليمب اإلنتاجنقطة االستهالك إىل نقطة 



حيث  اخلضراء التجهيز ةلسلس يرى الباحث أن التوزيع العكسي هو احد عناصر إدارة ،من خالل ما سبق      ~ 224 ~ بني   ومن العكسي للتوزيع اإلسرتاتيجيات بعض )حمل وآخرون ذياب سامي، Bhadury & Peng  ،Rogers & Lembke ، Manthou & Valchopoulou Fleischmann  ،Danda & Peters( عدد من الباحثني اقرتح لقد      العكسي التوزيع استراتيجيات:ثالثا  1.حياته دورة اية يف هي اليت املنتجات تدوير عن طريق إعادة البيئية التأثريات من حلدكا إيراداا حجمالزيادة من و  العكسي التوزيع أنشطة عن طريق التكاليف ضيختف من نظمةامل فتستطيع ، تنافسية ميزة وحتقق رارواالستم والنمو البقاء ىلع نظماتامل تساعد بناءة ةلوسي العكسي التوزيع عدأي يالبيئية،  املشاكل معاجلة عن فضال األرباح زيادة يف يساهم الذي بالشكل التكاليف ختفيض إىل العكسي التوزيع خالل من املنظمات ودف،الطبيعية    بيئةلل أي أذى يسبب ال الذي بالشكل والطاقة املوارد استخدام من األدىن احلد إىل تقلل نأ شاا من امثل بشكل والطاقة املوارد إدارة خالل من نظمةامل يف العكسي التوزيع أمهية وتكمن ، البيئة محاية عن فضال فيها والطاقة املواردإدارة  خالل املنظمة من يف اخلضراء التجهيز ةلسلس إدارة يةمهأ عن قلت ال العكسي التوزيع يةمهأ       العكسي التوزيع وأهداف أهمية:ثانيا  .التأثريات السلبية على البيئة،هذه األخرية تتدفق من املستهلك إىل املنظمة دف ختفيض والتغليف التعبئة وموادبقايا املنتجات املستعملة   تدوير وإعادة استخدام بإعادةيتمثل يف جممل األنشطة  املتعلقة  إسرتاتيجية  - ت ،الضامنة إسرتاتيجية املرتدات - ب ،البيئي االهتمام إسرتاتيجية - أ :االسرتاتيجيات هذه    .133 -132:،ص2017 ،112واالقتصاد،العدد اإلدارة ، جملةكركوك في الغذائية المواد شركات تصنيع من عينة في ميدانية دراسة األخضر استراتيجيات التصنيع في العكسي اإلمداد استراتيجيات تأثير، إبراهيم فراس مثىن 2 .135 - 134:،ص 2014، 1 واالقتصادية،العدد اإلدارية للعلوم كركوك جامعة ، جملة -الكهربائية للصناعات العامة ديالي شركة في استطالعية دراسة: أنموذجاً  الكهربائية للصناعات العامة ديالي شركة -العراقية الشركات في العكسية اإلمدادات إستراتيجيات، حمل وآخرون ذياب سامي 1                                                               .البيئة حتمي أن شاا من اليت والقوانني التعليمات إصدار عن فضال البيئة محاية يف يسامهون الذين للمستهلكني حوافز منح املنظمات إلزام خالل من البيئة محاية جتاه مسؤوليام واتمعات احلكومات ،وأخذت اخلضراء باإلمدادات مسيت األخرية السنوات ويف ، واالستخدام التدوير وإعادة التغليف نفايات من احلد عن فضال املنتجات إعادة تكاليف وختفيض ، للنفايات السلبية البيئية اآلثار من التقليل إىل اإلسرتاتيجية هذه دف البيئي،وكذلك األداء على كبري تأثري هلا اليت الضارة املواد من والتخلص باملشرتيات املتعلقة القرارات بتنفيذ معنيون أم فضال عن ، للبيئة الصديقة املبادرات تنفيذ يف املهم الدور هلم العمليات ومديري ،أدائها على اجيايب اثر وهلا التنافسية امليزة هلا وحتقق للبيئة الصديقة املمارسات كل تشمل للمنظمة البيئي إسرتاتيجية االهتمام     البيئي االهتمام إستراتيجية -1  2:) التصليح ( االسرتداد



عبارة  إالالعكسي اليت اتفق عليها الباحثني الذين مت ذكرهم سابقا ما هي  التمعن يف اسرتاتيجيات التوزيع إن      . التصليح موقع إىل املنتج إرسال يتم أو املستهلك موقع يف ماإ التصليح عمليات وتتم ، باستمرار الصيانة أو التصليح خدمات تقدمي يتم اإلسرتاتيجية هذه مبوجب ويتم) اإلنتاجية العمليات يف اإلنتاج فضالت عن فضال للمواصفات، طابقةامل الغري األولية املواد (     مثل خمتلفة ألسباب اإلنتاج مرحلة يف إرجاعها يتم اليت واملواد واملكونات املنتجات اسرتداد خالل من اإلنتاج تكاليف ختفيض اجل من استخدامه ميكن ما كل اسرتداد على الرتكيز ميكن  اإلسرتاتيجية هذه مبوجب      ) التصليح ( إستراتيجية االسترداد -3  .البيئية العوامل أخذ بعني االعتبار مع والتسويق األداء بني التوازن إىل اإلسرتاتيجية هذه املتضرر،ودف املنتج تصليح يتم أو جديد منتج على واحيصل وان وتطلعام رغبام تليب ال اليت املنتجات وإرجاع البيع بعد ما خدمات تقدمي ميكن املستهلكني خبدمات املرتبطة تسويقيةال العتباراتلو  ، املستهلكني ثقة لنيل البيع بعد ما خدمات تقدمي عن املنظمة فضال خمازن إىل البيع حمالت من املنتجات إرجاع خالل املنظمة خمزون لتوازن العكسي خدمات التوزيع على تركيزها عن فضال ، التجهيز خالل من تضررت اليتو  املستهلك متطلبات حتقيق يف تفشل اليت املنتجات على األساس بالدرجة تركز اإلسرتاتيجية هذه      الضامنة إستراتيجية المرتدات -2  ~ 225 ~  .Robert E. Wright and others, Recycling and Reverse Logistics, Journal of Applied Business and Economics, No. 5, 2011, p10 1                                                           مالية أو احلصول على منتجات جديدة ، وهذا النظام مطبق بشكل واسع يف العديد من الدول ، فمنها ما يقوم بقايا املواد املستعملة عوضا عن رميها وذلك مقابل احلصول على مبالغ  بيعفعملية إعادة البيع  يقصد ا       .بالتفصيلهناك من يطلق على هذه األنشطة  بتسيري النفايات،فالبعض منها تطرقنا إليها سابقا أما األنشطة املتبقية سنتناوهلا ،لكن جتدر اإلشارة أن من خالل هذا اجلدول يتبني أن هناك أنشطة مشرتكة لكل من املنتجات والتغليف        .Source: Robert E. Wright and others, Recycling and Reverse Logistics, Journal of Applied Business and     Economics, No. 5, 2011, p11    .، إعادة التدويرل، التخلص، التقلياستخدام إعادة  األغلفة  .، التقليل، إعادة التدوير استخدام إعادة ،ميرم،تصليح وت النفايات مكب، التخلص، بيع إعادة  المنتجات  العكسي التوزيع أنشطة  المادة  لكل من المنتجات واألغلفة العكسي لتوزيعاألنشطة المشتركة ل :15 الجدول رقم :لكل من املنتجات واألغلفة يف اجلدول التايل العكسي لتوزيعوعليه ميكن تلخيص األنشطة املشرتكة ل      1."التقليل من األثر السليب على البيئةدف  التغليف وادم أو ،املنتجات املعابةاملنتجاتبقايا  استخدام بإعادة املتعلقة العمليات مجيع تشمل اليت الوظيفة :"،هذه األخرية تعرف بأا العكسي التوزيع عن أنشطة



اجلملة مث املنتج  باالتفاق مع أعضاء القناة التوزيعية للقيام ذه العملية ، فتجمع املواد لدى بائع التجزئة مث تاجر  ~ 226 ~ حيث تقوم  ،)الدوارة( املنازلباإلضافة إىل ذلك يوجد أسلوب آخر، وهو ما يعرف بأسلوب املرور على       .السويد تعاد املواد إىل أماكن البيع بشكل مباشر مثالف طريقة أخرى للتخلص من النفايات هي الطمر ،كما توجد 2ومدى مطابقتها لقوانني البيئة  االنبعاثللتحكم يف املالئمة عن طريق احلرق  يف أماكن مغلقة وحتت ظروف معينة مثال درجة حرارة ومدة احرتاق معينة وذلك   ا يتوافق مع املعايري البيئية،  وبالطرق الصلبة والسائلة والغازية اليت ال ميكن  االستفادة منها، وجيب التخلص منها مبحبرقها حتت ظروف  تشغيل معينة مثل درجة حرارة ومدة احلرق من أجل ضمان محاية البيئة من كل النفايات التخلص اآلمن من النفايات اخلطرية سواء كانت صلبة أو سائلة ونفايات طبية التخلص يقصد ا  أما عملية      1.املختصنيمن املنازل وبيعها لعدد من الوكالء  النفاياتجمموعة من األفراد جبمع  ،أما  عملية دة تدوير النفاياتحاويات خاصة وذلك بالتعاون مع بلديات أو مؤسسات خاصة تستثمر يف إعابوضع كل نوع من أنواع النفايات يف  وذلكمن املنبع  تقوم بفصل النفايات الصناعية ويف هذا جند املنظمات      .حدى واستبعاد املواد املعادة ألكثر من مرة اليت تقوم بدورها بفرز  كل صنف على احلاويات تلك يف األماكن العامة حيث يقوم األفراد بوضع القارورات أو العلب يف حاوياتللنفايات وتقوم بنصب بإعادة القارورات الزجاجية والعلب البالستيكية ، هذه املؤسسات املتخصصة تتعاقد مع املؤسسات املنتجة يف الواليات املتحدة األمريكية توجد مؤسسات متخصصة  فمثال ،يف مكب النفايات يف حني عملية  الوضع      3.اجلوفية واستخدامها ملساحات كبرية من األراضي أقل تفضيال يف إدارة وتسيري النفايات بسبب املخاطر الصحية الناجتة عن انبعاث الغازات السامة وتلويث املياه اخل، إال أا ....خاصة يراعي فيها عدم اإلضرار بالرتبة أو املياه اجلوفية أو اهلواء  الصحي باستخدام أماكن طمر حاجة  إشباعبقاياه قصد  أو املنتج من جزء استخدام  يقصد ا استخدام الشيء مرة ثانية  كاستعمال إعادة أو إعادة استخدام املياه  بعد عملية تعقيم بسيطـ، استخدامهامعينة مثل القارورات الزجاجية اليت ميكن إعادة  ،يف والصناعة تؤدي إىل ترشيد استهالك املياه واحلد من االستخراج اجلائر للمياه اجلوفية العادية  املعاجلة يف الزراعة   .187،ص 2015،- ورقلة - جامعة قاصدي مرباح ،8العدد اجلزائرية، املؤسسات أداء ، جملةبورقلة التقني الردم مراكز لتسيير الوالئية العمومية المؤسسة حالة دراسة :ليةنز الم للنفايات المستدام التسيير واقعقرينة،  بن محزة فروحات وحممد حدة 3                2014 -06 -03: االطالع تاريخ     http://maan-ctr.org/old/pdfs/Supplements/14-2005.pdf  :،ورقة حبثية منشورة على املوقع االلكرتوين4،ص2005، انسجام البيئة مع االقتصاد:إعادة تدوير النفايات مسعود،هدى  2 .293ص،2014امد للنشر والتوزيع،عمان،احل،دار قضايا معاصرة في التسويقبكري،الثامر  1                                                           مواد خام تنتج خملفات أقل، أو عن طريق احلد من املواد املستخدمة يف عملية  استخدام تعين التقليلحني عملية 



املواد املدورة والقابلة للتدوير حتمل عالمة معينة ترشد املستهلك إىل أن هذه املواد ميكن  إىل أنوجتدر اإلشارة       1.آخر منتج من كجزء يدخل أو املنتج أولية لذات مادة ليكون مواصفاته وتغري أجزائه من جزء أو استعماله من االنتهاء بعد أخرى مرة املنتج استخدام إعادة تعين التدوير إعادة،وأخريا عملية التعبئة والتغليف مثل البالستيك  ~ 227 ~ حالة مجموعة من  دراسة:البيئية االستدامة تحقيق في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في النفايات تدوير إعادة آلية تطبيق أمنة تيطراوي ، 1                                                            بني يرتاوح اموع مطاطية فسيكون أو بالستيكية مكونات إضافة مت و أساسي، بشكل األملنيومو  املعدات،احلديد   من أصال املصنعة الشاحنة من % 87 أن ،حيث تدويرها بسهولة وإعادة فيها املوجودة املواد وفرز فصل املمكن من جتعل بطريقة املصنعة وسياراا شاحناا السيارات لصناعة فولفو شركة ويف هذا الصدد صممت      2 .اإلنتاجية العمليات يف مراعاا جيب اليت البيئية التشريعات و القوانني إىل باإلضافة منها االستفادة ميكن أجزاء إىل رسكلتها املراد املخلفات تفكيك وإمكانية املوارد على وحتافظ البيئي التأثري قليلة استخداماته و املنتج إنتاج وطريقة جديدة أولية مواد من اإلنتاج عمليات أثناء منها أقل والرتبة  واهلواء املاء وتلوث االنبعاثات و واملواد الطاقة استهالك يكون عندما التشغيل مواد أو األولية املواد على  احلصول لغرض بيئيا مالئمة التدوير عملية تعترب: البيئية المتطلبات -  .التدوير عملية من حتقيقه ميكن الذي الربح اخنفاض وبالتايل  التدوير إعادة عملية تكاليف تزداد واملواد للمكونات والفرز التفكيك عمليات ازدادت فكلما ، صناعته يف الداخلة واملواد املنتج وتركيبة  شكل على رئيسي بشكل تعتمد وهي تكلفتها الرتفاع نظرا جتنبها جيب اقتصادية تكلفة  التدوير عملية تعترب:االقتصادية المتطلبات -  . ثالثة أو ثانية درجة املنتج تسويق إمكانية تواجد حالة يف النوعية يف درجة أقل أخرى منتجات لصنع النفايات استخدام املواصفات،أو ناحية من األولية املواد مع تتساوى التدوير إعادة طريق عن جديدة أولية مواد إنتاج خالهلا من ميكن واليت املناسبة التقنيات عن البحث جيب تدويرها وإعادة النفايات ملعاجلة:الفنية المتطلبات -  :عند القيام بإعادة التدوير جيب مراعاة عدة متطلبات فنية واقتصادية وبيئية لضمان جناح عمليات التدويرف      .59،ص2016، -غزة  - اإلسالمية  األعمال،اجلامعة إدارة يف شهادة املاجستري رسالة مقدمة لنيل ،غزة محافظات في العاملة الغذائية الصناعية الشركات ميدانية على دراسة :األعمال منظمات تنافسية زيادة في األخضر التسويق دور مرمي، أبو عارف حممد سعدي :المصدر    المواد القابلة للتدوير رمز:22 الشكل رقم  :ويرها مرة أخرى، كما هو موضح يف الشكل التايلإعادة تد                  2014 -06 - 03: االطالع تاريخ       http://www.khayma.com/madina/m1-eng/recycel1.htm  :ورقة حبثية منشورة على املوقع االلكرتوين،دورها ومتطلبات نجاحها: ، إعادة التدوير كأداة لحماية البيئةأسامة نور الدين الفزاين  2   .3،ص2017ديسمرب  7 - 6،يومي  - الوادي -يف اجلزائر،جامعة  الشهيد محه خلضر  واملتوسطة الصغرية املؤسسات،مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  امللتقى الوطين حول إشكالية استدامة )مطاحن احلضنة باملسيلة ( Algal+Tindal الصغيرة والمتوسطة  المؤسسات



ميكن  اخلضراء،تقوم باختيار أحد االسرتاتيجيات التوزيع األخضر و توزيع منتجاا يف عندما ترغب املنظمة      استراتيجيات توزيع المنتجات الخضراء:المطلب الخامس   1.اتدويره إعادة يتم اليت املكونات على للداللة باأللوان األجزاء تشفري ومت التدوير، إعادة عملية درجات من مستوى أفضل حتقيق على للمساعدة وأجزائها الشاحنة كتفكي لطريقة كتيبات تقدم شركة فولفو واجلدير بالذكر أن         .من املنتجات القابلة للتدوير ، حيث  تستخدم أجهزة الفيديو لتوعية زبائنهاهذا الصدد توجد متاجر تدعى باملتاجر الصديقة للبيئة، حيث هذه املتاجر تضغط على مورديها أن يقدموا املزيد املنتجات اخلضراء ، ويف  ءالقتنااملنتجات اخلضراء، وهلذا السبب يأخذ املستهلكني اقرتاحات البائعني كمساعدة يف عملية توزيع املنتجات اخلضراء  ، فهو يف أغلب احلاالت يشرتك يف املسؤولية البيئية الناجتة من قبل منتجي بل يعد التاجر الذي يبيع املنتجات إىل املستهلك النهائي مبثابة اجلزء األساسي  احلد هذا عند األمر يقف وال      .معادة مواد من تصنيعه يتم )% 33(جديدة  شاحنة يف املستخدمة املواد ثلث حوايل ه، وأنالتدوير إعادة بعالمة معلمة غرام تكون 500من  أكثر تزن اليت البالستيكية املكونات مجيع بأن للشاحنة التصنيع عملية من ويظهر      .للتصنيع جديدة طبيعية ملوارد احلاجة من جدا كبرية نسبة جتاوز ميكن نهإف وبالتايل تدويرها، املعاد السيارة مواد من اتقريب ثانية سيارة تصنيع إعادة ميكن بأنه ذلك ويعين أخرى مرةا تدويرهإعادة  ميكن املواد مجيعها وهذه مبجملها الشاحنة من 90% -  85  ~ 228 ~  .128 -127:إسكندر عثمان ،مرجع سبق ذكره، ص 2 .27،ص 23،2011العدد  واالقتصادية، اإلدارية للعلوم تكريت ، جملةمختلفة ودول شركات من منتقاة لتجارب استعراض :األخضر التسويق فلسفة تعزيز في التدوير إلعادة اإلستراتيجية األبعاد البكري، ثامر 1                                                              .اخلاصة اخلضراء سلعالإليهم،كما تتالئم هذه اإلسرتاتيجية مع عدد معترب من سلع التسوق اخلضراء أو اإلسرتاتيجية  على اختيار هؤالء الوسطاء حسب معايري نوعية مثل كالسمعة والقدرة على أداء املهام املوكلة وتوصيلها،حيث تعتمد هذه  لعرض املنتجات اخلضراء التوزيع منافذ من حمدود عدد اختيار عن عبارة وهي      )االنتقائي( االختياري التوزيع إستراتيجية:ثانيا  . سهلة املناليف السوق أو تكون ذات شراء متكرر ، وال تتطلب بذل جهدا كبريا من طرف املستهلك  لكي حيصل عليها أي التوزيع،حيث ختص هذه اإلسرتاتيجية  نوعا من  املنتجات اخلضراء اليت تعرف طلبا واسعا  شبكة خالل من كبرية سوقية تغطية إىل دف وهي التوزيع منافذ من ممكن عدد أكرب خالل من املنتجات اخلضراء عرض تعين وهي      )الشامل( المكثف التوزيع إستراتيجية:أوال 2:يلي تصنيف هذه االسرتاتيجيات كما



املنتجات اخلاصة (النوع املنتجات اليت لديها قيمة جذابة وتتطلب معرفة متخصصة يف البيع ولديها سعر بيع مرتفعفقط يقوم بتوزيع املنتج األخضر يف منطقة ما ويشرتط يف هذا املوزع عدم بيعه ملنتج املنافس، وخيص هذا ) وكيل(األسواق املستهدفة إىل عدة مناطق جغرافية حمددة  وختتار لكل منطقة موزعا حصريا، أي يوجد هنا موزع واحد واحد، فحسب هذه اإلسرتاتيجية يتم تقسيم  توزيع منفذ خالل من توزيع املنتجات اخلضراء حصر وتعين      )الوحيد(المحصور التوزيع إستراتيجية:ثالثا  ~ 229 ~ بلوغ املستهلك وجعل  األخضر من خالل مزجيها التسويقياملنظمات ، حيث يتجلى ذلك يف سعي مجيع األخضر القرار الشرائي اختاذيف التأثري على سلوك املستهلك وعلى  اتلعب دور كبري  األخضر عناصر املزيج التسويقيإن       على السلوك الشرائي للمستهلك النهائيتأثير توزيع المنتج األخضر :المطلب السادس  .)اخلضراء التوزيعية على القرارات الشرائية  تهاسياس،هلذا جند املنظمة اليت ميكن أن تؤثر بواسطة يف متناوله منتجاا اكاة بني احملمن حتقيق  ئهاوسطا وقدرة اخلضر، متركز الوسطاء بالقرب من املستهلكني من خالل للمستهلك يت ال يقبل عليها وأسباب ال املعروضة من خالل معرفة  األنواع نتجات اخلضراءوامل األخضر  املستهلك احتياجات يعترب   تلك املنتجات،حيث ومنافذ التوزيعمدى توفر الوسطاء بيع املنتجات  اخلضراء قريب منه،باإلضافة إىل  موقع احمللمن خالل إدراك هذا األخري  أن  للمستهلك  الشرائي السلوك على بيؤثر التوزيع األخضر باإلجياف      . ا أو خط منتجاا اخلضراءسن من مزجيهحت اعدم إقباله عليها مما جيعله مراعاة عدة جوانب ختص  إذللمستهلك وذلك من خالل التواجد يف أماكن تواجد املستهلكني،  األخضر مع الوسطاء الذين ميكنهم أداء وظيفة التوزيع بكفاءة والتأثري على القرار الشرائي نظمةل املتتعامكما مساكنهم،بالرتدد على احملالت التجارية األقرب من مساكنهم، وال يرغب بعضهم بالذهاب إىل تلك املتاجر البعيدة على يقوم املستهلكون ما  ، ،فعادة ستهلكلدى امل ئي األخضرسلوك الشراالموقع احملل من أهم العوامل املؤثرة على  اخلضراء مثلما عليه احلال لدى هي السبب الرئيسي وراء تفضيل معظم املستهلكني واقتناء منتجاا ) ملوثة غري أماكن( تتميز بالنقاوة اليتو  املسوقة للمنتجات الصديقة للبيئة بعض الدراسات أن احملالت التجارية كزتر فقد       1 .اخلضراء املنتجات توزيع خالل البيئي األثر ختفيض الوسطاء على جيب منه،كما قريبة أي املستهلك متناول يف اخلضراء املنتجات بيع قعامو  كوني أن جيب أن إىل)  Yazdanifard & Yan( من كال يشريويف هذا الصدد       .للمستهلك األخضر ؤثر وبشكل كبري على القرار الشرائيتوغريها  وانبكل هذه اجلف اخل،...احملل) نقاوة(البيئة،نظافة     تأثري سليب على  وسائل النقل أقل ،العمل على تقريب املسافة بني نقطة البيع واملستهلك:املستهلك منها  Yeow Kar Yan & Rashad Yazdanifard, the Concept of Green Marketing and Green Product Development on Consumer Buying Approach, Global Journal of Commerce & Management Perspective, No.2, 2014,p36. 2 1                                                            2.بائعي التجزئة يف السويد  ArvinLucy Onditi, Green Marketing and Consumer Satisfaction, Journal of Marketing and Consumer Research, Vol.29, 2016,p42. 



حيث ، املستهلكني ذوي الوعي البيئي الكبري ءأن تنال رضا وواللتوزيع العكسي ل املتبنيةمنظمات لل ميكنكما       ~ 230 ~ رضا  إىل أن 2014وآخرون سنة  Hazen ،ويف هذا الصدد توصلت دراسةمغايرة بطريقة استعماهلاإعادة  أومنحها، أو بيعها بإعادة ذلك يتم وقد منها االستفادة من آخرين مستهلكني متكني خالل من ونافعة آمنة بطريقة منها التخلص سهال،أو وترميمها تصليحها يكون اليتكبرية للمنتجات اخلضراء   أمهيةيعطون  املستهلكنيهؤالء  ن األمر ال خيتلف كثريا عند التعريف بالرتويج كما سبق و أن ذكرنا يف عناصر املزيج التسويقي األخرى ، فإ      الترويج األخضرتعريف :أوال  مفهوم الترويج األخضر: األول مطلبال  .وهي الرتويج األخضروإقناع املستهلك على اقتناء منتجاا اخلضراء،  وهذا ال يتم إال من خالل وسيلة من وسائل املزيج التسويقي أال  من أجل حث إىل حد ما ، إذن فهي حتتاج إىل التعريف ا وعليه يتطلب من املنظمات املنتجة أن تبذل جهود فوفق مدخل التسويق األخضر جند أن املنتجات اخلضراء بكوا جديدة على األسواق وجمال املعرفة ا ضيق       .املشكلة واضحة يف القيام مبهام ترويج املنتجات بسبب طبيعتها وخصوصيتهاتبدو باملنتج  األخضر بالرغم من أن األمر أكثر تعقيدا عما هو عليه احلال بالنسبة للسلع واخلدمات العادية ، حيث يعترب الرتويج أحد العناصر األساسية يف املزيج التسويقي ألي منظمة كما أنه يتبوأ مكانة واضحة يف التعريف       للمستهلك النهائي األخضر السلوك الشرائي ترويج المنتج األخضر وأثره على:المبحث الخامس .م االتصال وحتقيق أيديهم متناول يف األخضر املنتج وجعل املستهلكني بلوغ إىل التوزيعي النشاط خالل من نظماتامل كافة تسعى لذا ،املطلوب املنتج شراء إمكانية عدم إىل يؤدي سوف عليه احلصول من املستهلك قدرة عدم وأ األخضر املنتج توفر عدم أن املستهلكني،إذ لدى الشرائية القرارات على التأثري يف كبري دورا يلعب األخضر املنتج  توزيع أن الباحث يرى وعليه      1. امنتجا احلصول على مقابلمن املال  الرغبة يف دفع املزيد  زيادة إىل م ، مما يؤدي االعكسي يؤدي إىل زيادة مستويات الوالء هل توزيعاليت تتبىن ال نظماتاملستهلكني عن امل األنشطة والفعاليات اهلادفة إىل خلق تأثري االجيايب :"، وبالتايل الرتويج األخضر هو )ترويج املنتج األخضر(األخضر دراسة تحليلية على عينة من :المزيج التسويقي األخضر على سلوك المستهلك الستخدام المنتج  ذو الطاقة المتجددة أثرثامر البكري وهديل إمساعيل، Benjamin T. Hazen and others, Consumer reactions to the adoption of green reverse logistics, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Issue 4 , 2012,p432. 2 1                                                           البيئية جنبا إىل جنب مع سعيها إىل نقل رسالتها الرتوجيية اخلاصة باملنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها للجمهور وعليه يتبني من هذا التعريف أن املنظمات العاملة يف إطار التسويق األخضر تسعى إىل نقل وإيصال توجهاا       2".الطاقةو  عرب وسائل اتصال ال حتدث استنزاف للموارد الطبيعية لدى املستهلك جتاه التعامل مع املنتجات اخلضراء  .66،ص2016، 47جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة،العددمستخدمي السخانات الشمسية في مدينة عمان،



الفرق بني  توضيح ميكن املستهلك،وعليه لدى واضحة العروض جعل أجل من مثال امللصقات استعمال طريق عن األخرية هذه طرف من اتصالية جهودا املنظمة يف املستهلك ثقة بناء يتطلب كل هذاالبيئية؟ باالنشغاالت املهتمني األفراد استهداف جيب هل ؟ املقاوم أو املعين غري اجلمهور استهداف يتم كيف املستهدف؟ اجلمهور هو من :مثل التساؤالت من العديد أمام نفسها جتد املنظمة الرتويج األخضر، فإن يف ظل مفهوم      ق بين الترويج التقليدي والترويج األخضرالفر :ثانيا  .احتياجاته وذلك دف دفعه إىل اختاذ قرار بشرائها مث االستمرار يف استعماهلا يف املستقبلأو اخلدمة اخلضراء و إثارة اهتمامه ا ، و إقناعه ملقدرا عن غريها من السلع واخلدمات األخرى بإشباع تعلقة بإمداد املستهلك باملعلومات عن املزايا اخلاصة بالسلعة املستهدف،أي القيام  مبجموعة اجلهود التسويقية امل  ~ 231 ~ الصناعات  دراسة حالة مؤسسات قطاع:المؤسسات االقتصادية الجزائرية للتسويق المستدامكاء التسويقي ومساهمته في تبني ذ الأجنشايري ، سامية1                                                                   :الفوارق املوجودة بني الرتويج التقليدي والرتويج األخضر يف اجلدول التايل أهموعليه ميكن تلخيص       1.وذات مصداقية ومقبولة بسيطة البيئية اتاملعلوم تكون أن هنا ويشرتط معها، يتفاعلون بل اويرفض ال واليت اخلضر للمستهلكني الوصول أجل من استعماهلا يتم اليت بالوسائل األخري السؤال يتعلق -   .؟ لتوعية حيتاجون وال املواطنة البيئية بروح متميزين املستهلكني مجيع يكون أن ميكن أال ؟ مجيعا هلم موحدة رسائل تقدمي مت إن مالئما يكون هل رأس املال؟ وأصحاب املواطنني املسامهني، املستهلكني، خمتلف استهداف يتم هل :التالية األسئلة تطرح املنظمة فإن ذلك إىل إضافة املستثمرين، تستهدف اليت االتصاالت من للمسامهني املوجهة الداخلية االتصاالت بني التمييز يتم كما الفرد، تستهدف اليت اخلضراء االتصاالت من املستهلكني يستهدف الذي الرتويج بني عادة التمييز يتم حيث الرتويج، من املستهدفني الثالث السؤال خيص -   .؟أخرى مواضيع أو ؟ االبتكار على الرتكيز جيب أم ؟ واعني غري أم املنظمة تعتقد الذين املستهلكني بتوعية تقوم إيكولوجية رسالة تقدمي فقط جيب هل ؟ للمستهلك إيصاهلا يتم اليت الرسالة هي ما :التايل السؤال طرح طريق عن الرتويج، خالل من إيصاهلا يتم اليت الرسالة حتديد حول الثاين السؤال يتمحور -   .واالجتماعية البيئية وانشغاالاسويق األخضر املستهلك بالت ذهـن يف مرتبطـة أصـبحت األكيـاس هـذه فـإن لـذلك ونتيجـة ـا اخلاصـة التسـوق ألكيـاس كثـريا روجـت الــيت  Leclerc شــركة بالتســويق األخضــر مثــل بالتزامهــا يعلــم املســتهلك جعــل يف تــرتدد ال أخـرى منظمـات جنــد بتطبيقهــا للتســويق األخضــر وباملقابــل التزامهــا بــرتويج القيــام عــدم تفضــل لكنهــا األخضــر، بالتســويق مهتمــة املنظمــات بعــض مــثال جنــد بالرتويج،حيــث القيــام جيــب هــل معرفــة مــن األول السـؤال ميكـن -  :األسئلة أهم طرح خالل الرتويج التقليدي والرتويج األخضر من  ).بتصرف(148 - 147:، ص2017-2016،-البويرة -،جامعة أكلي حمند أوحلاجيف العلوم التجارية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالثائيةذالغ



إىل  حاجة يف واجلمهور املصاحل أصحاب بأن االعتقاد  .العالقات خللق اجلماهري على  ألساسي ا الرتكيز  .اجلمهور مع العامة العالقات بنشاط القيام  . املنظمة أفكار و عمليات يدعم الذي الدليل تقدمي  .األساسية البيانات عن إلفصاح ا عدم  . املصاحل ألصحاب النافعة البدائل عن البحث  .واحد بديل عن البحث  .حبسم معها والتعامل باألخطاء املاضية االعرتاف  .بسطحية معها التعامل أو األخطاء جتاهل  .التوقعات إدارة  .بالعواطف التالعب  الترويج األخضر  التقليدي الترويج  الفرق بين الترويج التقليدي والترويج األخضر:  16 الجدول رقم  ~ 232 ~ ، -دراسة عينة من المستهلكين على مستوى الشرق الجزائري - أثر العالمة البيئية على السلوك الشرائي للمستهلك المسؤولآمال مهري ،: المصدر  .الدائم االنفتاح  .احلاجة عند االنفتاح  .متساوي بالتزام مستويام كافة على املصاحل أصحاب مع التفاعل  .اجلماهري ملختلف متغرية رسالة توزيع  .فهمهم جيب عمالء أم أساس على املصاحل أصحاب مع التعامل  .تعليم ن هذا األخري يكمن يف أ ،الرتويج التقليدي والرتويج األخضر بنيالفرق األساسي  أن اجلدول هذا من نالحظ     .38،ص2016، 1االسرتاتيجي،جامعة سطيف  التسويق ر الثالث يفأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطو  الرتويج  على عكس  وعمالئها املنظمة بني املتبادلة الثقة تقوية على يساعد مما ،معهم الدائم  االنفتاح و سياستها يف ومشاركتهم بأنشطتها املختلفة املرتبطة البيئية املعلومات عن اإلفصاح طريق عن املصاحل أصحاب وبني   بينها اخلالفات حتل أن بواسطة الرتويج األخضر املنظمة تستطيع ،لذا خذ باحلسبان االعتبارات البيئية للمنتجيأ أين تتحاور املنظمة مع أصحاب املصاحل إال عند احلاجة،يف حني معلوماا األساسية ال يفصح عنها  التقليدي                                          Matt Villano, Growth Strategies : Five-Step Guide to Marketing a Business as Green, 2011, Article published on the site: https://www.entrepreneur.com/article/220568        Date viewed:30-03-2014  1                                                              هل هذا جيد للكوكب؟ -   هذا جيد  لعائليت؟ هل -   هل هو جيد مليزانييت؟ -   1:باإلجابة على األسئلة بالرتتيب التايل بشكل فعالاملتمثلة يف الربح واألشخاص والكوكب ،  ألن بالطبع سيقوم املستهلكون " P3"ترتكز  على األسس الثالثة أن أفضل االتصاالت التسويقية اخلضراء املتعلقة مبنتجات املنظمة هي تلك االتصاالت اليت  Howellيؤكد       أسس الترويج األخضر :أوال  وأهداف الترويج األخضر أسس :المطلب الثاني  .مبشاعر املستهلك التالعبن مت ذلك فقد  تكون غري صحيحة وذلك قصد التأثري أو إو 



نظمة عنصرا هاما يف اخلضراء، حيث تصبح عملية جعل املستهلكون واعني ومدركني للمنتجات املقدمة من قبل املوخصوصا إن كانت تلك املنتجات جديدة يف السوق الذي تتعامل معه املنظمة  كما  هو يف حالة املنتجات يوجه اجلهد الرتوجيي عادة إىل خلق الوعي لدى املستهلكني مبا تقدمه املنظمة من منتجات  :خلق الوعي -1  : تتمحور أهداف الرتويج األخضر حول ما يلي      أهداف الترويج األخضر  :ثانيا  ~ 233 ~ استخدامه، وتدخل املنتجات اخلضراء  نطريق إعالم املستهلكني عن املنتج وكيفية استخدامه والفوائد املتحققة عتعمل املنظمات اليت تقوم بتقدمي منتجات مبتكرة ألول مرة على حتفيز الطلب األويل عن  :تحفيز الطلب -2  .أهداف التسويق األخضرالرتوجيية مبا ينسجم مع مبادئ و العديد من املنظمات األعمال املنتجة للمنتجات اخلضراء على األساليب الرتوجيية التقليدية، وعدم متييز محالا ة  وعي املستهلكون باملنتجات اخلضراء وضعف معرفتهم ا كان سببا يف اعتماد لعملية تبين ذلك املنتج، ولعل ق كل واضح التجارية، حيث تركز جهودها الرتوجيية على تبيان نقاط القوة والفوائد املميزة لعالمتها التجارية بشاملنظمات أوال للتعريف بتلك املنتجات بشكلها العام، وبعد ذلك تعمل على حتفيز الطلب االنتقائي حنو عالمتها وي مزايا ختتلف عن املنتجات التقليدية، لذلك تسعى تومبتكرة وحتا ما تكون جديدة بضمن هذا اال وغال اء عالقات طويلة األمد مع إن أحد األهداف الرئيسية للمسوقني هو بن :االحتفاظ بالزبائن األوفياء -4 1. التقليدي، مما يزيد من والئهم اجتاه املنظمة  ومنتجاا يف حال تأكدهم من مصداقيتهال املستهلكون يتعرفون على املنتج بشكل أفضل، وحيددوا بأنفسهم جودة املنتج واملنافع املضافة إليه عن املنتج جيعوغريها، وذلك دف ضمان اهتمام املستهلكني باملنتج وزيادة رغبتهم باقتنائه، وإن جلوء املنظمة هلذه األساليب األخضر القيام بإتباع أنواع معينة من أساليب الرتويج كالعينات اانية، وتوفري إمكانية جتربة املنتج األخضر بعد خلق الوعي لدي املستهلكني بأمهية املنتج  نظماتيتوجب على امل :التشجيع على تجربة المنتج -3  . ودقيق العاملة يف إطار التسويق األخضر، إال أن معظم املنظمات  املستهلكني واحلفاظ عليها، وهذا األمر ينطبق على حباجة اآلن إىل توجيه  املنظماتذه هيف مرحلة بناء قاعدا من املستهلكني ، لذلك فإن  تمازال املنظماتهذه  دراسة ميدانية على قطاع األجهزة الكهربائية المنزلية في مدينة :اثر تطبيق التسويق األخضر على األداء التسويقيسامي عبد الكرمي املومين، 1                                                              .جييةمحالا الرتو أحد األهداف األساسية لعملية الرتويج، حيث يشكل هؤالء املستهلكني النسبة األكرب اليت تتجه إليها املنظمة يف يعد حتديد املستهلكني احملتملني املهتمني باملنتجات اخلضراء للمنظمة : تحديد المستهلكين المحتملين -5  .تهلكني جدد ومن مث العمل على احلفاظ عليهمجهودها الرتوجيية حنو اكتساب مس  .33،ص2015 - 2014املاجستري يف التسويق ،جامعة الزرقاء،،رسالة مقدمة لنيل شهادة األردن/عمان



يف إثارة الدوافع الالشعورية من أجل إجياد حاجات غري حقيقية تزيد من االستهالك غري الرتويج أن ال يساهم  -   .أن ال يقدم الرتويج ادعاءات عن املنتجات بأا خضراء  دون تقدمي األدلة الكافية -   .مما يزيد من وعي املستهلكني بالقضايا البيئية أن يقدم الرتويج معلومات تفصيلية عن املنتجات اخلضراء -   2:يتصف مبا يلي أن جيب الرتويج ااملتجددة، لذالرتويج األخضر الفعال هو الرتويج الذي خيدم اتمع والبيئة وحيافظ على املوارد ويشجع استخدام املوارد       خصائص الترويج األخضر الفعال:أوال  تواجهه التي والتحدياتخصائص الترويج األخضر الفعال : المطلب الثالث  1.ببطء املبيعات،مما ميكن املنظمة من استخدام مواردها بشكل أكثر كفاءةتظهر أمهية األنشطة الرتوجيية يف تقليل تلك التقلبات من خالل العمل على توليد املبيعات أثناء الفرتات اليت متتاز مينعها من العمل بكفاءة، وهنا إن تقلب مبيعات املنظمة من فرتة ألخرى : تخفيض تقلب حجم المبيعات -7  . الرتوجيية حنو مواجهة املنافسنياملنظمات اليت تقدم املنتجات التقليدية املماثلة، لذا فإا تكون حباجة مستمرة حنو توجيه جزء من جهودها مر على املنظمات اليت تعمل يف إطار التسويق األخضر، ومن قبل تتعرض هلا املنظمة يف األسواق، وينطبق هذا األاحلصة السوقية للمنظمة، وإمنا قد يهدف إىل محاية مبيعاا وحصتها السوقية احلالية، وذلك يف إطار املنافسة اليت قد ال يهدف هذا النوع من األنشطة الرتوجيية بالضرورة إىل زيادة  :مواجهة الجهود الترويجية المنافسة -6  ~ 234 ~ بيئيا  املسؤول باالستهالك املستهلكني االهتمام زيادة من فبالرغم بالتعقيد، البيئية املشكالت تتميز :التعقيد -1  3:وهي بنجاح تعاجلها أن يلزم واليت األخضر الرتويج بتطبيق تتعلق قضايا سبعة   Peattieحدد         األخضر الترويج تواجه التي التحديات :ثانيا  .الضروري جملة العلوم االقتصادية ،السمنت ومشتقاته بالشلفالوطنية ل مؤسسة الحالة : لتنمية المستدامةا تحقيقمساهمة الممارسات التسويقية في علي دمحاين، 2  .130 -  129: ،ص2018 -بومرداس - بوقرة أحممد معةجا،10،جملة أبعاد اقتصادية،العدد المؤسسة في واالبتكار اإلبداع منابع من منبع :األخضر التسويقرزقي خليفي وأمحد مادين،  1                                                             .مضللة معظمها وكانت الصناعية املنظفات عبوات على البيئية املوجودة للمعلومات بالنسبة ارتياب حالة يف كانوا املستهلكني معظم وآخرون أن  Polonskyيرى : المصداقية -3  . املستهلكني أذهان يف وبقائها للمنظمات البيئية الرسائل توصيل صعوبة إىل مما يؤدي حرية، يف جتعلهم البيئة عن كثرية مبعلومات املستهلكون يصطدم حيث :النغمات تنافر -2  .ضعيفة مازالت البيئية القضايا عن لديهم املتوافرة املعلومات أن إال ـــــدري،  3 .85،ص2014،- املسيلة  -،جامعة حممد بوضياف 11والتسيري والعلوم التجارية،العدد ـــــة المســـــتدامةالتســـــويق األخضـــــر كاتجـــــاه حليمـــــة الســـــعدية قريشـــــي وشـــــهلة ق ـــــة مقدمـــــة حـــــديث لمنظمـــــات األعمـــــال فـــــي تحقيـــــق التنمي ، مداخل  .388 -387:،ص2011نوفمرب 23و 22، -ورقلة -منــــــو املؤسســـــــات واالقتصـــــــاديات بـــــــني حتقيــــــق األداء املـــــــايل وحتـــــــديات األداء البيئــــــي، جامعـــــــة قاصـــــــدي مربـــــــاح: ضــــــمن فعاليـــــــات امللتقـــــــى الــــــدويل الثـــــــاين حـــــــول



متفهما  كان إذا حىت حرية يف املستهلك جيعل البيئية االدعاءات بعض عن املعلومات بعض نقص :اللبس -4  ~ 235 ~ البيئية  التأثريات ذلك يف مبا داخلها جيري مما الكثري بإخفاء املنظمات من العديد تقوم :التجارية السرية -7  .بيئي توجه ذات ورائه من اليت واملنظمة إنتاجه وعمليات وعبوته، مكوناته تكون أن البد فاملنتج األخضر املنظمة، إدارات كافة بني فعال تنسيق وجود إىل حيتاج خضراء منتجات تقدمي إن :التنسيق -6  .البيئة احلفاظ على يف املنتجات هذه قدرة يف ويشكك يسخر املستهلك جيعل قد البيئة أجل من حقيقي تغيريا  أن يكون دون البيئية الشعارات حتمل منتجات وإنتاج األخضر للتسويق املنظمات بعض تبين إن :السخرية -5  .املنتج يف تدويرها املعاد املواد هي وما التدوير إعادة أماكن إتاحة مدى حتديد قادر على غري يكون مث ومن صحته تقييم على قادر غري ألنه ،"التدوير إعادة" إدعاء مثل االدعاء هذا لطبيعة دخول  بعد خاصة اآلن النظرة هذه تغريت ولكن الصناعية، أسرارها على املنافسون يتعرف ال حىت املنتجا واللتان ميكن ) اجلذب( بقدر ما يتعلق األمر يف جمال التسويق األخضر ومها إسرتاتيجية الدفع وإسرتاتيجية السحبالرتويج األخضر،وتطبيق ما يناسبها فبإمكان املسوقني االختيار بني إسرتاتيجيتني أساسيتني من اسرتاتيجيات       .أخرى جهة من أهدافها هلا اليت حتقق و جهة، من املنتجات هذه هلم تقدم الذين املستهلكني خصائص و اجلغرايف موقعها وكذا تقدمها، اليت املنتجات طبيعة و نشاطها طبيعة و إمكانياا مع تتوافق اليت اإلسرتاتيجية فاملنظمة ختتار عليه و الرتوجيية اخلضراء، االسرتاتيجيات صياغة يف للصدفة جمال ال أصبح فإنه االتصال ، وسائل وتطور املنافسة الشتداد نتيجة األسواق اخلضراء على طرأت اليت للتغريات نظرا      استراتيجيات الترويج األخضر:المطلب الرابع  .الشبكة على موقع هلا منظمة ألي البيئية املعلومات على شخص أي يتعرف أن فيمكن االنرتنت الصورة  أو مسعة و املنتج األخضر مزايا إظهار و اجليدة العرض طرق و البيعية كاستخدام املهارات أساليب عدة ورهبد ويستخدم النهائي املستهلك هو و العملية يف األخرية احللقة يسعى إلقناع التجزئة تاجر و الدفع، تسهيالت ومنحه وخصائصه، املنتج األخضر مميزات كإظهار األساليب اإلقناعية خمتلف ذلك يف يستخدم و املنتج األخضر بشراء التجزئة تاجر إلقناع بدوره يسعى اجلملة تاجر ، كما أنمباعة  وحدة كل عن مرتفع ربح هامش إعطاء املبيعات،أو كمية زادت كلما اجلملة لتجار ختفيضات كتقدمي الرتوجيية اجلهود من جمموعة يف ذلك وتستخدم املنتج األخضر بشراء اجلملة تاجر إلقناع املنظمة سعي الدفع إسرتاتيجية النهائي، حيث تتضمن املستهلك تصل إىل أن إىل التوزيعية القنوات عرب اخلدمة اخلضراء أو السلعة بدفع تقوم ألا الدفع إسرتاتيجية مسيت      إستراتيجية الدفع:أوال  :توضيحهما كاآليت  .227النوري، مرجع سبق ذكره، ص ثامر البكري وامحد نزار  1                                                               1.اخلضراء للمنظمة



بتكثيف  تقوم أين النطاق، واسع اإلعالن على اجلذب إسرتاتيجية يف هذه األخرية املنظمة،حيث تعتمد تنتجه ذيال باملنتج األخضر إقناعه حماولة و النهائي املستهلك على تركز كوا )اجلذب (السحب  إسرتاتيجية مسيت      إستراتيجية السحب:ثانيا  ~ 236 ~ املنتج  أجل الرتويج من جمهودات بذل على حثهم و التوزيعية احملاذين للمتطلبات البيئية القنوات يف الوسطاء مع العالقة بتوطيد حبيث تقوم اإلسرتاتيجيتني، اتنيه من مزيج تستخدم أن للمنظمة ميكن أنه إىل اإلشارة وجتدر      1.النهائي يوفرها للمستهلك بدوره التجزئة تاجر و التجزئة، لتاجر يقدمها الذي و اجلملة لتاجر املطلوبة تقوم املنظمة بتوفري الكمية الطلب هذا على بناء و ،)املنظمة( املنتج من يطلبه األخري هذا تاجر اجلملة، من بطلبه يقوم بدوره التجزئة تاجركما أن    املنتج األخضر، عن التجزئة تاجر لدى باالستفسار يقومهذا األخري  النهائي، املستهلك على التأثري أجل من تكراره و املنتج األخضر عن اإلعالن تزايد ، فيطلب  هؤالء الوسطاء حلوال إيكولوجية تولد املزيد من االحتياجات يف السوق اخلضراء بسبب  األخضر ـــــل يف املـــــزيج       عناصر المزيج الترويجي األخضر:خامسالمطلب ال    2.املنتج األخضر لطلب تثريه و انتباهه تلفت حىت للمستهلك النهائي املوجهة اإلعالنية محالا من الطلب من املستهلك على تلك املنتجات ، فتكثف املنظمة ـــــه املنظمـــــة يتمث ـــــذي تقـــــوم ب ـــــرتويج األخضـــــر ال ـــــذي الرتوجيـــــي األخضـــــرإن ال ـــــــة عناصـــــــر املـــــــزيج التســـــــويقي األخضـــــــر،لذلك جيـــــــب أن بشــــــــكل منعــــــــزل عــــــــن إســــــــرتاتيجية التســــــــويق األخضــــــــر وأهــــــــدافها،بل جيــــــــب أن يكــــــــون هــــــــذا املــــــــزيج بعناصــــــــره ال ميكـــــن إعـــــداده  ال ـــــات دور معـــــني  و ميكـــــن أن حنـــــدد هـــــذه املكونـــــاتمكونـــــات املـــــزيج الرتوجيـــــي األخضـــــر جيـــــب أن تعمـــــل مـــــن أجـــــل حتقيـــــق أهـــــداف التســـــويق األخضـــــر،حيث لكـــــل تســــــــويق األخضـــــــر الـــــــيت تتبناهـــــــا املنظمــــــــة، وأن يصـــــــاغ املـــــــزيج التســـــــويقي األخضــــــــر انطالقـــــــا مـــــــن إســـــــرتاتيجية الاملختلفـــــــة معـــــــدا إعـــــــدادا صـــــــحيحا ومتكـــــــامال مـــــــع بقي اإلعـــــالن األخضـــــر،البيع : كمـــــا يلـــــي  واحـــــد مـــــن هـــــذه املكون ــــــنفط  1970ســــــنة  اإلعــــــالن األخضــــــر ألول مــــــرة يفاخلضــــــراء، فبــــــدأ خمتلفــــــــــة، و كانــــــــــت إحــــــــــدى  األدوات التســــــــــويقية الــــــــــيت تســــــــــتخدمها املنظمــــــــــات هــــــــــي اإلعالنــــــــــات البيئيــــــــــة أو لقـــــد أظهــــــرت  العديــــــد مــــــن املنظمــــــات حساســــــيتها  جتــــــاه القضــــــايا البيئيــــــة بتبنيهــــــا سياســــــات واســــــرتاتيجيات       اإلعالن األخضر:أوال  .،التسويق املباشرامللصقات البيئيةمات و العالتنشيط املبيعات،العالقات العامة، الشخصي،   .Lucretia Mariana Constantinescu et autres, la Protection des Consommateurs «Verts» et ses Consequences dans la Relation «Producteurs - Consommateurs», Revue Valaque d’Etudes Economiques, Numéro 1, 2010, p69 2 .186، مرجع سبق ذكره، ص فلسفة التسويق األخضر مصطفى يوسف كايف، 1                                                           عنــــــدما تســــــبب الركــــــود إىل ارتفــــــاع أســــــعار ال



ـــــة   ~ 237 ~ ـــــى املســـــائل البيئي ـــــري، ممـــــا اوجـــــب الرتكيـــــز عل ـــــك دراســـــة 1إىل حـــــد كب ــــــرأي العام  2003ســـــنة    Stafford، و مـــــا يؤكـــــد ذل ــــــى ال ــــــد طغــــــت عل ــــــة   ق ــــــأن مشــــــاكل االقتصــــــاد األمريكــــــي وارتفــــــاع تكلفــــــة الطاق ــــــت ب ــــــيت   بين أداة تروجيية تستخدمها  املنظمة الساعية إىل توفري العيش يف بيئة نظيفة  :"  بأنه األخضر اإلعالن يعرف      األخضر اإلعالنتعريف  -1  2. وسائل اإلعالمأوصــــت الدراســــة بضــــرورة ربــــط املنظمـــــات النفطيــــة اقتصــــاد الطاقــــة مبفهــــوم التســـــويق األخضــــر عنــــد حــــديثها مـــــع ،ممــــــا ال الرتويج  بصفة خاصة، و أن يعمل جيب أن يتميز اإلعالن بعدة خصائص حىت يكون ناجحا Ottmanتقول      اإلعالن األخضرخصائص  -2  4.منتجات قابلة للتدوير كليا يف حني أا ال تتضمن إال النزر القليل من املواد القابلة للتدويرإىل أن الشركات األمريكية اليت استغلت البعد البيئي لتسويق منتجاا على أا  (D.Biddle) وقد أشار بايدل      3".للبيئة  وخدماا  صديقة البيئي بأا منتجاا الضرر وختفيض منظمات حكومية ومجعيات (تعزيز اجلهود املتعلقة بالرتويج للمنتجات اخلضراء بواسطة عدد كبري من املؤسسات -   .اإلبالغ عن الفوائد البيئية للمنتج جيب أن تتميز بالبساطة حىت يتمكن مجيع املستهلكني من استيعاا - .جيب أن تكون خصائص املنتجات اخلضراء واضحة وتتسم باملصداقية وذات مغزى لعدد كبري من املستهلكني -   5 :بشكل أفضل بصفة عامة اهلــــدف  ،اإلخبــــاری اهلــــدف ثالثــــة أهــــداف لإلعــــالن األخضــــر تتمثــــل يف كــــل مــــن Simintirasلقــــد حــــدد       خضرأهداف اإلعالن األ -3  ).محاية املستهلك و مجعيات محاية البيئة اخلضــراء  املنتجــات عــن الســوق بأخبــار تعلــقي هــو هــدف اإلخبــاری اهلــدف،فاهلــدف التذكريی ،التفضــيلي املنــتج  لعالمـة املسـتهلك لـدى تفضـيل خللـق سـعىي اهلـدف التفضـيلي،أما عليـه طلـب أويل خلـق بغيـة عليـه منافعـه ،واحلصــول املنـتج األخضــر، عمــل كيفيــة توضـيح األســعار، يف احلاصــلة والتغـريات واسـتخداماا، Diana L. Haytko   &Erika Matulich, Green Advertising and Environmentally Responsible Consumer Behaviors: Linkages Examined, Journal of Management  and  Marketing Research,No.1,2008,p2. 2 1                                                            تــذكري يســعى إىل اهلــدف التــذكريی ،يف حــنيلديــه شــرائي خلــق ســلوك وحماولــة بــاملنتج األخضــر وٕاقناعــه معهـا يتعامـل كـان الـيت املنتجـات عـن إدراكـه تغيـري وحماولـة املنظمـة، للتحـول لعالمـة وتشـجيعه األخضـر  Edwin R. Stafford, Commentary: Energy Efficiency and the New Green Marketing, Journal of Environment: Science and Policy for Sustainable Development, Issue 3, 2003, p9. 3 Mohd Helmi Abd Rahim  and others, Green Advertising and Environmentally Responsible Consumer Behavior: The Level of Awareness and Perception of  Malaysian Youth, Journal of  Asian Social Science,No.5,2012,p47. 4  ،5  .300،ص2006األوىل،الوراق للنشر والتوزيع،عمان،،الطبعة أخالقيات اإلدارة و مسؤولية األعمال في شركات األعمالجنم عبود جنم Jacquelyn A. Ottman, Green Marketing: Opportunities for Innovation, 2nd edition , Business Books, NTC Chicago , 1998, p115. 



املنتج  هذا: "مثل للمنتج البيئية الصفات بتصميمها للرتكيز على املنظمة تقوم: بالمنتج موجهة إدعاءات -   2:اخلضراء تتمثل يف اإلعالنية للرسائل أنواع وآخرون مخسة  Carlsonحدد       الخضراء اإلعالنية الرسائل أنواع -4  1 .املنافسة للمنتجات اخلضراء يتجـه ال حـىت ذهنـه، يف الفكـرة راسـخة  وجعـل مسـتقبال، للمنـتج األخضـر حاجتـه باحتمـال املسـتهلك  ~ 238 ~ املنتج  صنع يف املنظمة تستخدمها اليت التكنولوجية األساليب على تركز: اإلنتاجية بالعملية موجهة إدعاءات -   ".يتحلل عضويا عملية إقناع املستهلك احلايل واحملتمل بشراء :"يعرف البيع الشخصي  من وجهة نظر التسويق األخضر بأنه      البيع الشخصيتعريف  -1  البيع الشخصي:ثانيا    .السابقة البيئية اإلدعاءات من مزيج عن عبارة هي :مختلطة إدعاءات -   .يف الواقع فعال حتدث اليت البيئية باملشاكل املستهلكني بإعالم املختصة اإلدعاءات هي: البيئي الواقع على قائمة إدعاءات -   ".الغابات على باحملافظة ملتزمون" القائل مثل اإلدعاءا خاص  بيئي نشاط أو وقضية املنظمة بني الربط على تركز اإلدعاءات اليت هي: المنظمة بصورة موجهة إدعاءات -   .املخلفات من التخلص وطرق ،الطبعة األوىل ،نشر مشرتك بني الدار وتوابع عدم التصديقنموذج مقترح لتأثير مسارات اإلقناع لإلعالن البيئي على تشكك المستهلك حنان حسني أمحد، 1                                                               .للمنتجات اخلضراء البيع بعملية القيام اجل من احملتملني املشرتين من أكثر أو واحد مع لوجه وجها يتم اتصالالبيع الشخصي من وجهة نظر التسويق األخضر   ميثلوعليه  ئية مدربة هلا القدرة على اإلقناع ،كوادر بيعناصر املزيج الرتوجيي األخضر هو استخدام األسلوب اإلقناعي  مبا يتناسب مع كل مستهلك باالعتماد على  ،وما مييز هذا العنصر من 3"األخضر وأمهيته يف حل مشاكله البيئية،وهذا ما يتطلب تدريبه لتحقيق اهلدف املطلوباملمارس لعملية البيع الشخصي أن يربز مزايا املنتج املنتج األخضر من خالل االتصال الشخصي،حيث أنه على  أطروحة مقدمة  ،- دراسة عينة من المستهلكين على مستوى الشرق الجزائري -العالمة البيئية على السلوك الشرائي للمستهلك المسؤول أثرآمال مهري ، 2 .36،ص2015اجلزائرية واملنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ،مرجع سبق الكوابل الكهربائية بسكرة دراسة حالة مؤسسة صناعة: واقع التسويق األخضر وأهميته في المؤسسة االقتصادية الجزائريةعبد الرزاق براهيمي،   3 .40،ص 2016، 1االسرتاتيجي،جامعة سطيف التسويق توراه الطور الثالث يفلنيل شهادة دك  .88ذكره، ص



على معرفة تامة باآلثار البيئية للمنتج سواء أثناء مراحل إنتاجه أو استخدامه  ويتطلب أن يكون البائع  املنافع،  ذه  ستهلكنيأي باملنافع اليت حيققها املنتج بالنسبة للبيئة حىت يتمكن من إقناع امل:المنافع البيئية للمنتج - 1: باملعلومات البيئية مثل البيع ملماجيب أن يكون رجل  Fuller أوضح  ،وفق منظور التسويق األخضر      البيع الشخصي خصائص -2  ~ 239 ~ مجيع األنشطة الرتوجيية ما عدا اإلعالن والبيع الشخصي والعالقات العامة  واليت ":متثل تنشيط املبيعات       ترويج المبيعات الخضراءتعريف  -1  )ترويج المبيعات الخضراء(تنشيط المبيعات الخضراء :ثالثا .الشأن هذا يف املستهلكني من له توجه اليت األسئلة لكل اإلجابة على قادرا البيع رجل يكون أن فالبد بيئية لقوانني ختضع الكيماوية املواد و اخلام املواد من الكثري هناك: البيئية النظم مع التوافق - .لدى املستهلك   شراء "ال سيما عرض ( املبيعاتيؤدي أساسا إىل زيادة ما لوحظ أن هذا األسلوب ضمن التسويق التقليدي      ."لكوبونات أو الطوابعايشرتي املنتج لكي يستفيد منه املشرتي يف احلصول على خصم  منتج آخر عند حصوله على عدد معني من واحمللية، اخلصومات واحلوافز املادية، أساليب عرض املنتج يف املتاجر، النشرات التوضيحية، منح طوابع لكل من اهلدايا والعينات، املسابقات، املعارض الدولية : املبيعات ما يليـدف إىل إثارة الطلب وتشمل وسائل ترويج ، لكن )املستهلكني على عاتقملشرتيات دون زيادة التكلفة ا سيؤثر على" ناجما ةاحلصول على واحد مقابلواحدة  من خالل تقدمي قيمة إضافية مثل نظام إرجاع جزء من أن يقوم بتشجيع الشراء األخضر  ترويج املبيعات ألسلوب   ميكنأي  هذه األشكال مثل األخضر ال حيبذوناالستهالك ادون بضمن التسويق األخضر وخاصة أنصار أو املن ترويج املبيعات (اليت تعمل على ترويج مبيعاا يف إطار الرتويج األخضر نظماتغالبا ما تسعى املعليه و       2.األموال إذا مت إرجاع املنتج بعد اية عمره  على جمموعة من األساليب اليت  مد تفتع ،بأفضلية املنتجات اخلضراء املستهلكني، على حماولة تعريف )اخلضراء األدوات احملفزة للمستهلكني على تسريع حتقيق عملية الشراء للسلع يعتمد ترويج املبيعات على جمموعة من       أهمية ترويج المبيعات الخضراء -2  .ذكرناها سابقا ، أطروحة مقدمة لنيل اته بالشلفدراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتق:مساهمة الممارسات التسويقية في تدعيم البعد البيئي للتنمية المستدامةعلي دمحاين، Marija Ham, Op.Cit, p390, Article published on the website: https://bib.irb.hr/datoteka/529936.Ham.pdf      3 2 .64صارة بومحيدي،مرجع سبق ذكره،ص 1                                                             .تدرك املنظمة بأن أسلوب ترويج املبيعات ذو أثر فعال ومباشر يف زيادة حجم املبيعات -   3: للمنتجات اخلضراء  يف املبيعات) ترويج(تنشيط واخلدمات ،حيث تكمن أمهية  .122،ص2016 - 2015،-الشلف  - وعلي شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري،جامعة حسيبة بن ب



لتقليدية التعبري عن جودة املنتج ومقدار امليزة التنافسية اليت يتمتع ا املنتج األخضر قياسا بغريه من املنتجات اأسلوب العينات يف ذلك، أي يعترب أسلوبا مؤثرا يف على عتماد اإلباملقارنة مع املنتجات األخرى، وخاصة إذا مت وجيية قدرة على وصف املنتج  األخضر وخصائصه بشكل دقيق يعد ترويج املبيعات من أكثر الوسائل الرت  -   ~ 240 ~ أن تنشيط املبيعات ميكن أن تكون مكملة أو بديلة لإلعالن عن  Peattieيرى  ،وفق منظور التسويق األخضر      المبيعات الخضراء) ترويج(أساليب تنشيط  -3  .املستهلكنياألكثر جتاوبا وقبوال من قبل املباشر على املستهلك،فأشارت العديد من الدراسات والبحوث االستطالعية بأن هذا األسلوب الرتوجيي هو زيادة عدد العالمات التجارية للمنتجات البديلة املطروحة يف السوق، مما يتطلب جهدا تروجييا مميزا خللق التأثري  -   .البديلة ضمانات للمنتج و ذلك بالتأكيد  ميكن تنشيط املبيعات للمنتجات اخلضراء عن طريق قيام املنظمات بتقدمي -   .هدايا جمانية هلم ين تقوم بتقدمي اجلوائز أومسابقات أ طريق خضراء عنهناك منظمات تشجع شراء منتجات  -  .من قيمة املشرتيات تذهب لألعمال البيئية اخلريية %)5( يسرتد املستهلكام أصدقاء البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية باالعتماد على برنامج الكوبون االسرتدادي والذي مبوجبه ق -  .اانية    العينات  عن طريق املنتجات اخلضراء اليت مت طرحها يف السوق ألول مرة، ميكن للمستهلك القيام بتجريبها -   1:طريق األشكال التالية العمر االفرتاضي الطويل للمنتج، مثلما فعلت بعض منظمات املالبس األمريكية عن طريق تأكيدها على  على  النشاط التسويقي املخطط الذي يهدف إىل حتقيق الرضا والتفاهم املتبادل  " :ميكن تعريف العالقات على أا       العامــــة تعريف العالقات -1  العالقات العامــــة:رابعا  .يم ذلك بضماا مدى احلياة و أن بقايا هذه املالبس يتم إعادة رسكلتهامالبسها تدع متانة  ومجاهريها سواء الداخلية أو اخلارجية من خالل سياسات وبرامج تستمد بنفسها ملبدأ املسؤولية   نظمةبني امل يقة بوسائل اإلعالم وأن ثيتوجب على منظمات األعمال يف إطار الرتويح األخضر، أن تبقى دائما على صلة و       العامــــة شروط فعالية العالقات -2   2 ."االجتماعية دراسة ميدانية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية :مساهمة المسؤولية االجتماعية في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة في منظمات األعمالحممد فالق، 1                                                           تصرحيات البيئية الالزمة كلما دعت الضرورة لذلك، أو كلما كان هناك غموض حباجة إىل تفسري تقدم األجوبة وال   .239،ص2002، الدار اجلامعية، مصر،قراءات في إدارة التسويقفريد صحن، حممد  2   .85،ص2014 -2013،- الشلف  - ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري،جامعة حسيبة بن بوعلي 9000على  شهادة اإليزو الحاصلة 



جمموعة من األساليب اليت  Hopfenback، ويف هذا اإلطار يقدم  نظمةيتعلق بأحد املمارسات البيئية اخلاصة بامل  ~ 241 ~ منح العالمات البيئية " :أنه يعين ىينص عل الذي " العنونة البيئية"ملصطلح إصدار العالمات البيئية  ااملنظمة تعريف قدمتعن العالمات البيئية، حيث  1991دراسة يف عام ب منظمة التنمية والتعاون االقتصادي قامتلقد      البيئية والملصقات العالماتتعريف  -1  البيئية والملصقات العالمات:خامسا  .جياد قنوات وخطوط إتصال دائمة ومستمرة مع الزبائن فيما خيص األمور البيئيةإ -   .تقدمي احملاضرات البيئية وإشراك املستهلكني يف النقاش والتعرف على آرائهم وميوهلم -   .ظمةنلمل البيئية نشطةاألإصدار تقارير سنوية خاصة ب -   .نظمةعقد املؤمترات الصحفية الالزمة إلعالم الصحافة بكل املستجدات يف جمال األنشطة البيئية اخلاصة بامل -   .التعاون مع اهليئات واملنظمات البيئية كالسالم األخضر وأصدقاء األرض -   1: ية لتقدمي الشركة كمنظمة خضراء منهار ميكن اتباعها لتحسني العالقات العامة للمنظمة، والضرو  تايل الرتويج للسلع االستهالكية اليت مت لتعريف وتبصري املستهلكني وبال بشكل تطوعي مبعرفة جهة عامة أو خاصة كان أول ظهور للعالمات البيئية يف  ،حيث"اوتنافسي من املنتجات املناظرة هلا وظيفيا االتحقق من أا أفضل بيئي وكان هدف الربنامج هو تنوير وتبصري املستهلك حول ، املالك األزرق   مع اطالق برنامج 1980أملانيا عام  والتوحيد القياسي ملا يعلنه  أداة للتقييم والتوثيق ويعد إصدار العالمات البيئية ،للعديد من املنتجاتالصداقة للبيئة  وهي ال متثل شهادة  ،إلصدار شهادة بأن منتج معني أفضل بيئيا من معظم املنتجات اليت تنتمي إيل نفس الفئةكما تستخدم العالمة البيئية كوسيلة   ،ملنتجام وتعريف املستهلكني ا  أو يدعيه املنتجون من مسات بيئية وعمليات  متضمنة توليد املدخالت فقط جلودة منتج معني بل تقدم أيضا معلومات عن جممل دورة حياة املنتج عالمة  أو شهادة متعلقة مبنتج معني أو ": على أا )االيكولوجية( العالمة البيئيةويف هذا الصدد تعرف       2.من املخلفات اإلنتاج واالستهالك والتخلص ة بأن املنتج ممعينة، مسلمة من طرف منظمة إشهاد عاملية أو وطنية وإشهادها مؤقت، تضمن  هذه العال نظمةم ل قليلة،  وهي عموما ظخالل دورة حياته الكاملة ت للمنتجة يالبيئ يراعي ختفيض األثر على البيئة أي أن تأثريات إخل  وتتعلق بنوع معني من ...متمثلة يف حقوق التسجيل والتدقيق البيئي نظمةحتمل التكاليف بالنسبة للم ، أو تتعلق مبنتج أو جمموعة منتجني يف شكل شعار )اخل...التنظيف، موادل و يمواد غذائية،آالت الغس(املنتجات  logo )ال وهم مستقلني، ومرفقة بقواعد ..) عالمة،رمز،رقملس اإلداري للمويتم التحقق منها من طرف حمققني خرباء يف هذا العالمة ، وبعبارة أخري فإن ا"نظمةومبادئ ومعايري ومبؤشرات متت املوافقة عليها من طرف ا  .72،ص2012 -2011، -قسنطينة -    ،رســــــالة مقدمـــــة لنيــــــل شـــــهادة املاجســــــتري يف العلـــــوم التجارية،جامعــــــة منتــــــوري المجتمعــــــي فـــــي مســــــار التنميــــــة المســـــتدامة أهميـــــة التســــــويقفتيحـــــة هــــــادف، 2 .154الطيب سعيد،مرجع سبق ذكره،ص 1                                                            حصلت علي ترخيص أو شهادةاليت   logoمنتجات شعار ى نح بواسطة منظمة مستقلة ويوضع علمتالبيئية 



ا ، مما يضمن االلتزام قبأن املنتج املعين يليب املعايري احملددة مسب،أي باملطابقة لشروط منح هذه العالمة البيئية  ~ 242 ~ يف و  ،2وغريها من امللصقات يف اليابان Ecomarkيف الواليات املتحدة،  Green Seal يف أملانيا، و  Blue Angel إىل املنشأ ذلك املنتج مثلت البيئية مبثابة إشارة لصقاحاالت معينة يكون استخدام هذه املهناك كما أن        .االستعمال وكيفية للمنتج املميزة اخلصائص مثل معينة معلومات بنقل تسمح الرموز أو الكلمات من جمموعة وحتمل ملصقة قماش أو ورقية مادة من مصنوعة)   (ISO14000 البيئية اإلدارة لنظام البيئي فصاحاإل وطرق باملبادئ اخلاصة  (iso14024)صنف من البيئية )امللصقات( البطاقة،فاملنتجات من معينة فئة مستوي ىعل معني ملنتج العام البيئي التميز توضح املنتجات ىعل بيئية ملصقات الستخدام احلق يعطي ترخيص متنح ثالث طرف حمايدة جهة علي يرتكز برنامج أا كما ، متعددة معايري أو خصائص ىعل مبين) إلزامي غري( طوعي برنامج تتضمن دولية قياسية مواصفة هيف إذن،البيئية األبعاد من عدد أي أو اخلدمة أو للمنتج معني بيئي بعد زاوية من أو الكلية البيئية صائصاخل أو خاصية زاوية من دمةاخل أو نتجبامل متعلقة  معلومات عن كشف خالل من البيئي اإلفصاح تقارير إعداد يتم ،أين)14000 يزوإ( الدولية القياسية املواصفات سلسلة موضوع بدورها تعد اليت البيئية اإلدارة أدوات أحد األخرية هذه تربتع حيث،)البيئية امللصقات( اخلضراء البيانات أو الرموز عكس على      1.تضمن العالمة اإلدارية صحة مطالبة العالمة البيئية  وبالتايل ،الصارم واملستمر باملعيار من قبل املنتجني ،أطروحة دراسة حالة عينة من المؤسسات المقيمة بالجزائر:- مدخل تسويقي - المسؤولية االجتماعية للمؤسسة اتجاه التنمية المستدامة مفيدة تيتوش، Shruti P Maheshwari, Awareness of Green Marketing and its Influence on Buying Behavior of Consumers: Special Reference to Madhya Pradesh, India, Journal of Management & Research, Issue 1, 2014,p:3 - 4.  2 1                                                            . لسلبية للمنتجاتخلق حافز للمنتجني واملستوردين خلفض اآلثار البيئية ا -  .خلق الوعي بني املستهلكني فيما يتعلق باآلثار البيئية لكل منتج يستخدمونه -  محاية البيئة وتشجيع التنمية املستدامة واحلد من استهالك املوارد الطبيعية -  :إىل دف املنظمة نظرا لتبنيها ألسلوب العالمات البيئيةبينما   ).املستهلكني اخلضر(جديدة من السوق )شرائح( جذب أجزاء -   .ستهلكنيخلق مكانة مميزة هلذه املنتجات يف أذهان امل -   .قبل قيامهم بشراء املنتج، بأنه منتج أخضر يتطابق مع املعايري البيئية ستهلكنيلفت انتباه امل -   :ألسلوب امللصقات البيئية إىل حتقيق األهداف التالية،لذا دف املنظمة نظرا لتبنيها خضراء انتجامتؤكد بأن  أو ملصقات عالمات على نظماتوالفوائد اليت حتتويها هذه املنتجات، فتعمد تلك املتسعى منظمات األعمال املتبنية ملدخل التسويق األخضر إىل متييز منتجاا وتقدميها بشكل يتناسب مع املزايا       والملصقات البيئية  أهداف العالمات  -2     .)4انظر امللحق رقم (سنبني أهم العالمات وامللصقات البيئية املتواجدة يف السوق السويسرية  هذا الصدد  .143 -142:،ص2017 -2016، 3 مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم التجارية،جامعة اجلزائر 



الرتويج األخضر يهدفان إىل تشجيع أداة من أدوات  انعديالبيئية  وامللصقات أن العالمات القولميكننا عليه و       3.للمورد بالنسبة التكلفة زيادة إىل يؤدي مما والتغليف التعبئة يف معينة طرق واشرتاط فرض إىل األورويب االحتاد دول عديد تتجه كما ،القانونية البيئية املتطلبات مع بأنه متوافق عليها احلاصل املنتج لتوافق ضمان تعترب -البيئي التوافق شهادات -  بذلك وهى األورويب اإلحتاد دول ملعظم القانوين اجلانب ذلك يف مبا البيئية املتطلبات جلميع بتغطيتها الشهادات هذه تتميز الدويل حيث التوافق شهادات على باالعتماد وذلك جتنبها من املستوردين العديد حياول ، البيئة حبماية اخلاصة القانونية اإلجراءات لصعوبة وتعقيد أنه إىل اإليكو، حيث بشهادة يعرف ما فرض إال األورويب دول االحتاد من كان فما الصباغات، من املعينة األنواع بعض حتوي واليت املصرية النسيج ملنتجات األخري هذا استرياد خبصوص األورويب االحتاد دول جانب من عراقيل من مصر لدولة النسيجية الصادرات له تعرضتوجتدر اإلشارة  ما       2.والبيئة نال حتتوي على عناصر ضارة لصحة اإلنساالنسيجية على عالمة االيكو تيكس وهي عالمة تعين توفري األمان للمستهلك وتؤكد على أن املنتجات النسيجية منح شهادات معتمدة حلصول مصدري املنتجات  وأويقوم بإصدار   Eco- Texالتأثري البيئي واملعروف بإسم األوروبية العاملية يف جمال احلفاظ على البيئة والصحة العامة لتكوين احتاد عاملي للبحوث واالختبارات يف جمال احتدت األنشطة  1991يف سنة حيث  في ظل حتديات التنمية املستدامة،تعترب املعايري البيئية مطلبا دوليا ف      1 .منح املنتجني احلاصلني علي عالمات بيئية ميزة تنافسية باملقارنة باملنتجني اآلخرين -  .حتسني املواصفات البيئية للسلع ويف نفس الوقت تشجيع االبتكارات ذات املردود والتميز البيئي -   ~ 243 ~ ، جملــــــة اإلســــــكندرية للتبــــــادل شــــــراء المســــــتهلك نحــــــو المنتجــــــات الملبســــــية الصــــــديقة للبيئــــــة توعــــــي وقــــــراراســــــامية إبــــــراهيم لطفــــــي الســــــمان وآخــــــرون، 2 تاريخ االطالع: aspx                2017 -08 -14.ا�X��Y[ت Z{U|}اyY]Zx/اZ[zVXYاwww.eeaa.gov.eg/ar.../Z[x[yY  :االلكرتوين،ورقة حبثية منشورة على املوقع صديقة للبيئةالالمنتجات مصر العربية، البيئة جلمهوريةاملركز اإلعالمي التابع لوزارة  1                                                             4".من طرف املستهلكني متمثلة يف عملية الشراء  فعلية استجابة على واحلصول لتأثريا قصد رتويجال وسائل عمل احدى او جمموعة من الذي يستالتفاعلي   التسويق نظام " :أنه التسويق على األمريكية مجعية من طرف،ويف هذا الصدد عرف التسويق املباشر والتفاعل االتصال يف املعتمدة واألساليب التكنولوجيا يف حصلت اليت الكبرية التغريات عن الناجتة التسويقي التعامل يف اجلديدة األمناط مثار أحد املباشر التسويق يعترب        التسويق المباشر تعريف -1 التسويق المباشر:سادسا  .األخضر اإلنتاج واالستهالك جملة ،الجزائرية المنتجات حالة: الدولية األسواق النامية في الدول منتجات تسويق على البيئية المعايير تأثير العزيز، عبد العزيز ومسري بن عبد سفيان بن 3 .175،ص2014، جامعة اإلسكندرية ،2العلمي،العدد   .Pierre Desmet, Marketing direct :concepts et méthodes, Edition Nathan, Paris, 1997, p 12  4 .238،ص 2015، -سيدي بلعباس  -جياليل ليابس، جامعة 2االبتكار والتسويق،العدد 



صنفت التسويق املرتبطة بالرهانات البيئية  غالبية أدبيات التسويق احلديثة الشرائي األخضر،ومن هذا املنطلق عناصر املزيج الرتوجيي جمتمعة مبثابة عمليات اتصال وتواصل إقناعي للتأثري على سلوك املستهلك الختاذ القرار تكون ،منتجات املنظمة إىل األسواق املستهدفةتوصيل للداللة على دور هذا العنصر يف ف، اخلضراءاملتكاملـة  مبفهـوم أمشل هو االتصـاالت التسويقيـةالرتويج األخضر يف اآلونـة األخرية مت استبدال عنصـر  اإلشارة أنجتدر        األخضر التسويق المباشر تعريف -2  .اخل...االنرتنت أو االلكرتوين الربيد الفاكس، ،اهلاتفو          يف الربيد املباشر جمموعة من االدوات او التقنيات املتمثلة  باستخدام املباشر االتصال ويتم فورية استجابة حتقيق دف مستهلكني مع مباشرة اتصاالت من يتكون املباشر التسويقأن يتبني لنا من هذا التعريف       ~ 244 ~ هلذا ،إخل .. اإللكرتوين والربيد ، اهلاتف عرب والتسويق ، والكتالوج ، الربيد: امللفات يف احملددة) نظماتوامل األفراد( لألفراد واملبيعات االتصال تقنيات بني معجت األداة اليت:"بأنه )املسؤول( األخضرالتسويق املباشر وعليه يعرف       .األخضركأحد عناصر املزيج الرتوجيي  ) املسؤول( األخضراملباشر  بعني  تأخذأي   احلمالت هلذه البيئي األثر لقياس دعوت املسؤولة او اخلضراء املباشرة التسويقية احلمالت جند أدوات التسويق املباشر تؤدي ،حيث على االتصال املباشر مع املستهلك  األخضر يتمحور التسويق املباشر       األخضر التسويق المباشر أدوات -3    1".تصميمهاب املتعلقة القرارات مجيع يفالبيئة  االعتبار خدمة املكاملات كون تعادة ما ف ،املنتجات اجلديدة عليه وتذكريه باملنتجات القدمية ومعرة مدى رغبته يف شرائهااالتصال احلديثة كاهلاتف للتواصل مع املستهلك وعرض يتمثل هذا النوع من االتصال باستخدام وسائل      :الهاتف عبر التسويق -  :يلي فيما تتمثل وهي تقدميها التقنيات من لغريها ميكن ال خدمات من التسويق املباشر به يتميز ملا نتيجة جاءت التسويقية مالتاحل يف املتمثلة للتسويق املباشر األخضر املبادرات هذه كلف املستهلكني، إىل املنتجني من القوة موازين بتغيري م التسويق املباشر األخضرو قي أين ،يةالتسويق االنشطة تنفيذ ا يتم اليت الطريقة أيضا تغري كما وفعالية، كفاءة أكثر التسويقية االسرتاتيجية جعل إىل األخضر     Béatrice Parguel, Le marketing direct responsable,  Institut de Recherche en Gestion, 2012, p2, Article publié sur le site : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00655625/document    Date de visualisation:02-07-2015 1                                                            اتفاهل خدمة فاستخدام،املستدامةالتنمية يف جمال محاية البيئة و  احملققة مثال اإلجنازاتب املتعلقة صرحية خصيصا هم وذلك بطرح أسئلةهتماميعربوا عن ا أن املستهلكني فبإمكان هؤالء  من طرف املنظمة، قدمة م ةانيجم يةاهلاتف



   1. وقت أي ويف مكان أي يف التسويقية ماحتياجا على احلصول حرية يف هلكنياملست من الكثري أمام الفرصة أتاح االتصاالت تكنولوجيا يف األخرية أفرزته التطورات عما ةالناجت  ~ 245 ~
هذه والداخلة يف  من الربيد املباشر بسبب املواد املعنية  تاستاءار خضر مببادرات اإل تقام يتال ن املنظماتإ      :البريد االكتروني بدال من البريد المباشر -  قد ،فحمدود بنسبة إال تدويرها إعادة ميكن ال اليت املواد جتنب قصد املادي الورق يف املتمثلةو  اإلعالنيةيلة الوس فقد كانت هناك حاجة معرتف ا للحفاظ على موارد كوكبنا وخفض  ،كوكب  حالة يساعد يف الواقع على حتسني نناقش املمارسات اخلضراء احلالية املتعلقة بالربيد الذيسهنا ف ،اختذت إجراءات للحفاظ على استنفاد األوزون القيم ب نظرا لتمتعهالورق ا الستخدام  أهدافها بأا ال تسعى نظماتحتدد العديد من امل ،لذانفقات الطاقة فهذا األخري حسب الربيد اإللكرتوين على نفس البصمة البيئية اليت حيتويها الربيد املباشر، ال حيتوي أي ،اخلضراء واليت دف مجيعها  اخل،..التويرتأو  فيسبوككال  مواقع التواصل االجتماعي يكون عن طريق شبكة االنرتنت أو     :التسويق االلكتروني -  2.التجدد الطبيعي للشتالت اليت تعمل علىال يشمل هذا العدد ماليني األشجار حيث  وزارة الزراعة األمريكية حسب شجرة مليون 1.7 استخدام اخلشبية مسؤولة عن/ الصناعات الورقية  شجرة تكون ماليني 4  من بنيماليني شجرة مزروعة و  4كل يوم يف الواليات املتحدة ، هناك   دراسة أمريكية أشارت أن     Yan Claeyssen et autres, Le marketing direct multicanal, 2ème édition, Edition Dunod, Paris, 2006, p 247. 2 https://www.accurateleads.com/is-direct-mail-a-green-marketing-medium-after-all    Date de visualisation:02-07-2015 1                                                             .بسهولة الفرتات بني ومقارنته التطـور متابعـة مـن متكـن البيئيـة املراجعـة وتقـارير نظمـاتامل لتقـارير اإللكـرتوين النشـر أن البيئي،كمـا األداء يف الرتاجـع أو التقــدم علـى التعـرف يف املنظمــات يسـاعد مبــا ،البيئــي األداء وقيـاس تقيــيم خـدمات -  .العام واجلمهور ستهلكنيللم بيئةلل نتجات الصديقة بامل والتعريف البيئية املعلومات تقدمي طريق عن البيئي الوعي نشر -   :يلي مبا قيامها إلمكانية اإلجيابية البيئية املواقف املفاهيم إشاعة أجل من يعملون اإلنتشار واسعي جدد كنشطاء بيئةلل الصديقة  الويب ملواقع النظر ميكن هلذا ،اخل..البيئية احلمالت وراء واجلمهور البيئية املنظمات جهود وحشد البيئية، للتوعية الطوعية الربامج تنظيم البيئية، املنتديات الطبيعة، أصدقاء مثل البيئية املواقع وفتح ، اخلضراء الثقافة وتعزيز إشاعة أجل من عام بشكل واإلنرتنت الويب إستخدام هاميكن البيئية املسؤولية بإنعدام وممارساا سياستها تتسم اليت ويف هذا السياق جند املنظمات ،"بيئةلل الصديقة  وخدمات ألنشطة قناة يكون أن وأيضا والطاقة، واملواد للموارد إستهالكا أقل يكون وخدماته إستخداماته وأن البيئية للمطالب يستجيب الذي االنرتنت" :الذي يعرف بأنه األخضر االنرتنت وهو أال البيئة مع الصداقة درجة حسب لالنرتنيت آخر تصنيف ،ففي ظل التحديات البيئية ظهرإىل إيصال معلومات مباشرة عن املنتج للمستهلك وهو يف بيته 



ما عرب املوقع االلكرتوين للمنظمة أو بواسطة إ للبيئةاستخدام النشرات االلكرتونية للتعريف باملنتجات الصديقة  -   .اجلديدة اخلضراء البيئية واملمارسات  والربامج املفاهيم تقدم اخلضراء التواصل االجتماعي شبكات وصفحات الويب على املواقع من الكثري أن حيث البيئية املبادرات -   .البيئي التضامن وتعزيز واملواقف اآلراء لتبادل فعالة التواصل االجتماعي وصفحات منتديات إجياد خالل من البيئة محاية مجعيات ودعم مشاركة -   ~ 246 ~ املستهلكني  من عدد اكرب إىل الوصول للمنظمة ميكنألن بواسطته  مهمة اتصال وسيلة اإلعالن األخضر يعترب       للمستهلك النهائي اإلعالن األخضر على السلوك الشرائي تأثير: أوال .بالتفصيل الشرائي للمستهلك  السلوك على الرتوجيي األخضر  املزيج عناصر تأثريوعليه سنبني       2.سعر أعلى مقابل حصوهلم على املنتجات اخلضراء كثريا بالبعد البيئي،ويعود السبب يف ذلك اىل نقص فعالية النشاط الرتوجيي ،حيث بينوا أم غري راغبني  يف دفعأن السلوك الشرائي للمستهلكني األمريكيني ال يتأثر   2000سنة ) Halliday & Neff: (توصلت دراسة كال من حيث،النهائي هاما يف التأثري على السلوك الشرائي للمستهلكتلعب عناصر املزيج الرتوجيي األخضر دورا       للمستهلك النهائي تأثير ترويج المنتج األخضر على السلوك الشرائي:سادسالمطلب ال  1.صفحاا للتواصل االجتماعي هذه الوسائل يتم فباخل، ...اإلعالنية القريبة من املستهلك واليت تكون يف متناوله واملمثلة أساسا يف التلفاز،الراديوحيث يؤثر اإلعالن األخضر على قرار الشراء من خالل الرسالة  املتاحة، االتصال وسائل خالل من اخلضر حيتمل أن يقرتبوا من املنتج األخضر، من خالل التعريف به وخبصائصه  الذين الوعي البيئي بني املستهلكنينشر  ـــــــه إىل عـــــــدم اقتناعـــــــه بشـــــــراء فقد تـــؤدي عـــدم الثقـــة أو عـــدم التصـــديق  يف املعلومـــات البيئيـــة املقدمـــة مـــن ،واملســـتقبل املرســـل بـــني الوصـــل حلقـة متثـل ـاأل ،باسـتمرار املسـتهلكون يتابعهـا والـيت ملناسـبةا اإلعالنيـة والوسـيلة اإلعالنيـة الرسـالة حمتـوى علـى أساسـي بشـكل للمسـتهلك السـلوك الشـرائي علـى التـأثري يف اإلعـالن األخضـر جنـاح أي يعتمـد     .جتاهه تهموالعمل على استمال ــــــى أــــــا توجــــــه عــــــام لتكــــــذيب الرســــــائل  املنتجــــــات اخلضــــــراء، طـــــــرف املنظمـــــــة إىل خلـــــــق شـــــــعور ســـــــليب  وإثـــــــارة شـــــــكوك ،األمـــــــر الـــــــذي يـــــــودي ب ــــــــة الــــــــيت تســــــــتخدمها املنظمــــــــات ، فكلمــــــــا تقــــــــدمت التكنولوجيــــــــا  كلمــــــــا حاولــــــــت  تلــــــــك املنظمــــــــات ومــــــن هــــــذا املنطلــــــق عــــــرف املؤلفــــــون الشــــــكوك عل ول إجيــــــــاد طريقــــــــة للتعامــــــــل مــــــــع الشــــــــكوك املرتبطــــــــة بالرســــــــائل اإلعالنيــــــــة ذات طــــــــابع االجتمــــــــاعي احلاليــــــــة حتــــــــاالوصــــــول إىل عــــــدد كبــــــري املســــــتهلكني عــــــرب العديــــــد مــــــن القنــــــوات اإلعالميــــــة،ويف هــــــذا الســــــياق فــــــإن األحبــــــاث اإلعالني   .Jack Neff & Jean Halliday, It’s not trendy being green, Advertising Age, Issue 15, 2000, p16 2 ).بتصرف( 129 - 125:،مرجع سبق ذكره،صدراسة تقييمية لشركة تويوتا الجزائر:المجتمع الرقميتحديات التسويق األخضر في ظل سعادي،  اخلنساء 1                                                             .والبيئي



الدراسات العليا جبامعة على عينة  من طلبة   بدراسة استقصائية وآخرون  Albayrakقام ويف هذا الصدد       .اخلضراء املنتجات جتاه إجيابية مواقف إىل بدوره يؤدي الذي باإلعالن االهتمام يعزز دلةاأل هذه مثل فوجود ،اإلعالن يف ثقة عدم لديهم يكون قد املستهلكني ألن حقيقي اإلعالن يف اإلدعاء بأن قوي تصور إىل يؤدي اإلعالنات يف مقنعة بيئية أدلة وجود كذلك  -    .اخلضراء اإلعالنية الرسالة حمتوى  فهم يعزز ذلك كل اخلضراء، احلمالت يف واملشاركة اخلضراء املنتجات شراء خالل من العامل استدامة يف املسامهة يف واألسرة والتعليم الوعي ودرجة البيئية بالقضايا املستهلكني معرفة تؤثر كذلك  -   .ا واإلقتناع هلا واستجابتهم األخضر اإلعالن رسالة فهم على قدرم على تؤثر واإلمكانيات القدرات يف للمستهلكني الفردية االختالفات كذلك  -   .للمستهلكني إقناعا أكثر اإلعالن ذلك يكون وبالتايل السلوك ذلك متابعة على املستهلكني يشجعس معني سلوك تبين عند ككل احملققة للمجتمع املنافع على يركز الذي اإلعالن -   .للبيئة الصديقة املنتجات شراء فوائد يعرض والذي البيئة على احملافظة قصد نداء له يوجه الذي باإلعالن إقتناعا أكثر سيكون )البيئي االهتمام( البيئة جتاه القلق من عال مستوى لديه املستهلك كان إذا -   .األخضر إلعالنبا االهتمام من زيدامل إيالء إىل ميوهلم ويظهر خمتلف بشكل بونييستج املستهلكني فإن اخلضراء املنتجات فوائد مع مقارنة اإلعالن يف السعر إىل يشار عندما ولكن ،مرتفعة سعارهي منتجات ذات أ اخلضراء املنتجات أن وناملستهلكى ير  -   1:األخضر اإلعالن لرسائل املستهلكني واستجابة إقناع على اليت تؤثر العوامل من عددا هناك أن  )Chahal&Kaur(كال من   لقد أشارف      ~ 247 ~ Akdeniz دف  191، أين بلغ  حجمها الرتكية وكانت األخضر ئيسلوك الشراالالتشكيك على  أثرقياس طالبا، اخلضراء  شراء املنتجاتاملستهلكني على  إقبالباستبيان الكرتوين ملعرفة سبب  2004سنة  Toddكما قام       2.األخضر ئيسلوك الشراالعلى  اسلبي اتأثري للمستهلك وبالتايل حتما سيكون هلا  درجة التشكيك املرتفعة سوف تؤدي إىل ختفيض من مستوى الفعالية املدركة واالهتمام البيئي من أهم نتائجها أن  خالل الرتكيز على إبراز توصلت دراسته أن تلك املنظمات كانت تم خبلق قيم جديدة لالستهالك من حيث  (Burt, Tom , Body Shop) لثالثة منظمات أمريكية كبرية املتبنية للتسويق األخضر املتخصصة يف مواد التجميل ، رسالة مقدمة لنيل الدور الوسيط التجاهات العمالء و األثر المعدل للوعي البيئي:اإلعالن األخضر وأثره على النية الشرائية هبة حممد احلسن عثمان، 1                                                             3.اخلصائص اجلمالية لتلك املنتجات اخلضراء عند ممارستها للنشاط اإلعالين  .Tahir Albayrak and others, The Influence of Skepticism on Green Purchase Behavior, International Journal of Business and Social Science, No. 13 , 2011,p:193-194. 3 Anne Marie Todd, The aesthetic turn in green marketing: Environmental consumer ethics of natural personal care products, Journal of Ethics & The Environment, Issue 2,2004, p:100 -101 2 .30 -29:ص، 2016شهادة املاجستري يف إدارة األعمال، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 



اخلضراء أي تكون  املنتجات ومزايا خصائص مع يتوافق مبا األخضر الشرائي إتباعه للسلوك ومدى املستهلك لدى الشراء دوافع اخلضراء على اإلعالنات هذه املنتجات،لذا أوصت بضرورة تركيز لتسويق املبذولة واجلهود اإلعالنية الرسالة ضعف باملنتجات اخلضراء يعود إىل املستهلك االسرتايل اهتمام مستهلك اسرتايل   إىل أن ضعف    207   اليت أجريت  على عينة حجمها 2005سنة )   & Taghian D'Souza(دراسة كال من  أيضا توصلتو       ~ 248 ~ اخلضراء   األخضر،لكن ال ننس أن  اهلدف من وراء الرسائل اإلعالنية املستهلك مفهوم وذلك لتحقيق ،الشرائية  وسلوكياته تصرفاته ضمن الطبيعية يئةالب على باحملافظة لالهتمام توجيهه أو باألحرى بالبيئة، أضرار تلحق ال اليت املنظمة منتجات تفضيل حنو املستهلك سلوك بتوجيه  األخضر يهتم وعليه يرى الباحث أن اإلعالن      1.الكفاية حىت تؤثر على السلوك الشرائي مبا فيه مقنعه يود  حث عنه املستهلك وعلى مابي قاعدة من املعلومات بالشكل الذي جيعلها تؤثر وبشكل أساسي على ما لهما مل تكن إذا  الفعال م ،حيث أن املستهلك  االتصالاليت تبثها املنظمة إىل مجهور املستهلكني هو حتقيق  على  اإلعالنية اخلضراءعلى املنظمة أن تعتمد يف صياغة رسائلها  ا، لذفال يتبىن منط الشراء األخضر احلصول عليه الوسائل اليت  اختيارالرسائل ويف  تلك ديد حمتوىاألساسية يف وضع األفكار وحت االنطالقاملستهلك وتعتربه نقطة  البيع الشخصي حيتل مكان الصدارة  ، لذا يرى البعض من الباحثني يف جمال التسويق األخضر أنمباشر بشكل املستهلكني على التأثري البيع رجالل ميكن حيث الفعال الرتويج األخضر عناصر أحد  الشخصي البيع يعترب     للمستهلك النهائي الشخصي على السلوك الشرائي تأثير البيع: ثانيا   .ى سلوكه الشرائي األخضرستطيع الوصول إليه والتأثري علتمن خالهلا  املنتج األخضر  يؤثر على قرار شراء  فيمكنه أناخلضراء ،نظمات داخل املزيج الرتوجيي األخضر يف العديد من امل تقدمي  ، ستهلكني اخلضرالتعرف على ردود أفعال امل األخضر، قرار الشراء اختاذمساعدة املشرتين على  األخضر، حث وإقناع املستهلك على الشراء األخضر، حول املنتج االستفساراتمن خالل اإلجابة املباشرة على مجيع  كانت   ،)Portsmouth يف مقرها احليوي األخضر بالوقود تعمل شركة وهي ( Green’s شركةويف هذا الصدد       2.بيئياوتتمتع بشفافية وأخالقية أثناء تقدمي املعلومات املناسبة عن املنتجات اليت يقومون برتوجيها بأا صحية وسليمة قوى العمل البيعية اليت يعتمد عليها مدير التسويق ذات وعي بيئي متميز  تكون أن جيب ذلكل اخل،... دائمني             وكسب آخرين  ستهلكني اخلضربناء عالقة وثيقة مع امل ستهلكني اخلضر،املعلومات والنصح للم  .130ص ،2016 -2015،- بسكرة -أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري،جامعة حممد خيضر ، - الجزائرية   دراسة عينة من المؤسسات االقتصادية - التسويق األخضر كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية فاروف براهيمي،  Clare D'Souza & Mehdi Taghian , Green Advertising Effects on attitude and Choice of Advertising themes, Asia Pacific Journal of  Marketing and Logistics, No. 3,2005 ,p61.  2 1                                                           ،حيث مرة من املرات ) إلـخ...سـينما، رياضـة،تلفـزة (بشخصـيات مشـهورة عامليـة فـي ميـادين خمتلفـة تستعني 



أحد  خالل منونزلت إىل امليدان ،وكانت النتيجة يف األخري  احلافالت السياحية باملوسيقيني املشهورينقامت مبأل   ~ 249 ~ من خالل  النهائي للمستهلك األخضر على القرار الشرائي يؤثر البيع الشخصيأن  وعليه يرى الباحث     2.تتبناه ال اليت املنظمات عن التنافسية امليزة إجياد يف سيساعدها ذلك مالئم وكل استهالكي قطاع تستهدف وأن مالئمة، وإسرتاتيجية  مالئم واحد أخضر تسويق مزيج تتبىن أن املنظمات على جيب أنه كما األخضر، التسويق مفاهيم على املبيعات مندويب وخاصة عماهلم، بتدريب يقوموا أن املاليزية  جيب على مسوقي الشركات  أن إىل  2015سنة  )  Fuiyeng & Yazdanifard(توصلت دراسة  كما     1.ومصداقيةشهرة  Green’sهي اكتساب شركة   الشخصي البيع اتتقني املعرفة الكاملة  :لعل أمهها ، حيث البد وأن تتوفر لدى رجل البيع مجلة من املواصفاتهالتحاور وبصورة مباشرة مع لدى  االجتماعيالتمتع بالقبول  ،توفر مهارة التعامل مع اآلخرين اخلضراء، والدقيقة خبصائص املنتجات اخلضراء  املنافسة اشتداد بسبب وذلك املبيعات ترويج بنشاط االهتمام زاد داألخضر، لقوفق منظور التسويق      للمستهلك النهائي وك الشرائيالمبيعات على السل ترويج تأثير: ثالثا  .املستهلكني املستهلك من خالل العروض  استمالة :خالل من مثال وذلك املشرتين حتفيز خالل من التجزئة متاجر دعم دف وذلكللمستهلك  من جهة واألمهية البالغة اليت حيتلها هذا األسلوب من جهة أخرى يف التأثري على القرار الشرائي إضافية نظري شراء  خضراء سلع ، وكذا احلصول علىاخلضراء اخلاصة وكذا التخفيضات السعرية على املنتجات الفيديو يف مكان بارز يف املتجر لتمكني  خالل  من نتج األخضرأي يتم عرض امل ادجي اخلضراء الرتوجيية العروض تنفيذ جيب،لذا منه مفر وال احامس ابالتجزئة أمر  البيع متاجر يف اخلضراء املنتجات تعزيز أصبح ئها ،وبالتايلأدا حتسني علىنظمات امل يساعد أن ميكن األخالقي األخضر التسويق أنوآخرون  Menaويف هذا الصدد أشار       .جدد زبائن وكسب بزبائنها االحتفاظ إىلبل  اخلضراء املنتجات مبيعات زيادة إىل فقطاملبيعات  ترويجأسلوب  ؤديي الاخل، ف...كوبونات،والالتوضيحية النشرات،نوافذ العرض،توزيع الكتيبات ،نفس السلعة أو سلعة أخرىمن  معينة، قد تكون خضراء سلعة وطرقة استخدامها وخاصة يف حالة جهـل  ذلك املنتجصورة  فيديوأكرب عدد من املارة مشاهدته ويعـرض يف هذا ال ،فهذه وهـذا األسـلوب يعطـي انطباعـا جيـدا للمستهلكني ،املـستهلك ذه االستخدامات عندما تكون كثرية   .Alex Syaekhoni and others, Customer Purchasing Behavior Analysis as Alternatives for Supporting       In-Store Green Marketing Decision-Making, Journal of Sustainability, No.9, 2017, p4 3 .562، ص2018، .األردنية ،جامعة الزيتونية4،الة األردنية يف إدارة األعمال،العدد الشرائي لسلوك المستهلك الوسيط الدور :األردنية األدوية شركات في التنظيمية الفاعلية في األخضر التسويق أثرالشورة، سليم وحممد اخلوالدة  عبداهللا رياض Ross Gittell and others, The Sustainable Business Case Book, Saylor Foundation, Washington, 2014, p235. 2 1                                                               3.اخلضراء لمنتجاتل املستهلكني شراءعلى  التأثري يف اممه رادو  لعبالتقنية أو أداة ترويج املبيعات ت



نظمات واحملالت التجارية وبالتايل  جيب على امل،ت اخلضراءدفاعية تقف ضد من الذي ال يرغب يف شراء املنتجااملهم للغاية فهم وحتليل الشكوك اليت تثري املستهلكني داخل متجر البيع بالتجزئة، حيث يعترب هذا العمل كآلية والشراء الفعلي للمنتجات اخلضراء،فقد  يكون املستهلكون غري واثقني  يف هذا األسلوب الرتوجيي ،وعليه من الشراء  األسلوب الرتوجيي على نطاق واسع ، وكما أظهرت عدة دراسات سابقة أن هناك  عالقة اجيابية بني نيةترويج املبيعات يؤثر على نية الشراء  خاصة داخل متاجر البيع بالتجزئة ،هذه األخرية  اليت تستخدم  هذا إىل أن التشكيك يف  2012سنة )  Pechpeyrou & Odou(توصلت دراسة كال من فلقد ومن هذا املنطلق       ~ 250 ~ على  للشكوكاآلثار السلبية  من تقليلما أرادت ال إثبات بعض األدلة على ادعاءاا البيئية ، إذا  بصفة عامة تسويق التقليدي تلعب ترويج املبيعات دورا للتأثري على السلوك الشرائي من خالل مثال كما أن غالبا ضمن ال      1.نتجاا الصديقة للبيئةمق يسو تللمستهلكني وضمان جناح  السلوك الشرائي األخضر ،وعلى هذا األساس قامت شركة األحذية     حمدد خصم بسعر الشراء على نياملوافق املستهلكني من معني عدد لىع املبيعات تنشيط يتم ر،حيثالسع وحوافز كوبونات توفر اليت )اإلنرتنت عرب رقمية قسيمة شركة(اإلنرتنت التسوق عرب موقع Grouponيف هذا اإلطار جند و ،جمانية واحدة على حتصل واحدة يالقسائم،اشرت مثل  والكوكب الناس يساعد تربع أو حافز تشمل ما غالبا فإاضمن التسويق األخضر ،لكن السعرية احلوافز بعض )Blake Mycoskie Toms  ( شركة   تربعت،فخالل أربع سنوات حمتاج واحد لطفل زوج   يقابله تربع  املباعة األحذية من زوج لكلبتبين ترويج املبيعات اخلضراء من خاللToms لذا األحذيةمن   ألف مائة أربع من أكثر، تنشـيط املبيعـات ال يقـل أسلوب  ، فـإن األخضر املـزيج الرتوجيـي ضمنوالبيع الشخصي حيتالن الصدارة  األخضر ، فإذا كان اإلعالن األخضر عنصــر مــن عناصــر املــزيج الرتوجيــييعــد تنشــيط املبيعــات  أن وعليه يرى الباحث     2 . يشرتونه ما عن بالرضا نيشعرو  املستهلكني أن هذه الشركة أدركت املبيعات،فـإن ) ترويج(تنشيطسلوب أل استخدامهاتسعى إىل زيادة األرباح من خالل نظمة أمهيـة عنهمـا، ومبا أن امل للمسـتهلك النهـائي، وهـذا مـن خـالل خمتلـــف التقنيــات  األخضر علـى السـلوك الشـرائي امباشـر  ااألخيـر تـأثري ا هلـذ  Sergio Silva Braga  Junior and others, Effect of environmental concern and skepticism in            the consumption green products in brazilian retail,Journal  of  Espacios. No. 02 , 2016,p15. 2 Ross Gittell and others, The Sustainable Business Case Book,p:235-236, Book published on the website:  https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/142    Date viewed:15-09-2018 1                                                                        .بالقضايا البيئية املتعلقة واجتاهام آرائهم عن التعبري على العمال تشجيع خالل من املسؤول،وذلك األخالقـــــــي الســـــــلوك مبعـــــــايري تلتـــــــزم أن العامـــــــة إدارة العالقـــــــات علـــــــى يتوجـــــــب فإنـــــــه ، مـــــــثال كالعمـــــــال الداخليـــــــة اجلهـــــــات مـــــــع الثقـــــــة تعزيـــــــز إطـــــــار ففـــــــي واخلارجيـــــــة، الداخليـــــــة اجلهـــــــات وخمتلـــــــف املنظمـــــــة بـــــــني املتبادلـــــــة الثقـــــــة تعزيـــــــز يف هامـــــــا دورا املنظمـــــــات اخلضـــــــراء يف العامـــــــة ضـــــــمن حتـــــــديات التنميـــــــة املســـــــتدامة العالقـــــــات تلعـــــــب     للمستهلك النهائي على السلوك الشرائي العامة العالقات تأثير: رابعا  .وبالتايل والئه ـايب وضــمان رضاهالشــرائي اإلجيـ هســلوك استمالةواألدوات املوجهــة إلــيه ـــدف 



ــــــد       ~ 251 ~ ــــــة متــــــارس أن إذن فالب ــــــروح رفــــــع ــــــدف ونزاهــــــة،وذلك وشــــــفافية عاليــــــة مبهني من املستهلكني تفوق  اليت  أجريت على عينة   2012 وآخرون سنة   Juwaheer كما أشارت دراسة كال من       2.املتحدة الواليات يف اهلجينة السيارات حتتل املرتبة األوىل  من بني Prius  أصبحت سيارة لقد   تويوتا البيئي لدى املستهلكني،فنظرا ملصداقية وشفافية املعلومات لشركة الوعي من قدر أقصى حتقيق على أيضا ساعدكما  ،تويوتا لشركة صورة اخلضراءال إنشاء يف التأييد اهذ ساعداخل ووسائل اإلعالم،حيث ... الربية   للحياة الوطين واالحتاد املتحدة األمم مثل للبيئة صديقةال نظماتطرف امل  من تأييدا تلقت ، Prius اهلجينة            أطلقت السيارات عندما تويوتا شركةأو السمعة البيئية،فعلى سبيل املثال  الشهرة تكسب وبالتايل جدد مستهلكني خضر لكسب أخبارها لنشر يسعون سوف وبالتايل املنظمة من جزء كأم يشعرون ملستهلكنيا جيعل مما ،أخرى خضراء منتجات تقدميو  حتسني دف واالقرتاحات النصح وتقدمياخلضراء   منتجاا حول رائهمآ خذأو  ،املنظمة وبني بينهم الصلة توطيد خالل من وذلك هلا خملصني الزمن مبرور يصبحون الذين اخلضر املستهلكني من جمموعة علىبواسطة هذه األداة أن تؤثر على السلوك الشرائي  للمستهلك  وحتصل   املنظمة تستطيع لذلك ،املستهلكني مع عالقات ضمن إطار التسويق األخضر تسعى إىل بناء العامة العالقاتأما       1. معها متميزة عالقات تشـــــــكيل علـــــــى لتشـــــــجيع قويـــــــا حـــــــافزا يشـــــــكل التفاعـــــــل هـــــــذا فـــــــإن وبالتـــــــايل ،)واخلـــــــارجي الـــــــداخلي(ومجهورهـــــــا املنظمــــــة بــــــني التفاعــــــل لضــــــمان وذلــــــك والبيئيــــــة االجتماعيــــــة للمســــــؤولية فعالــــــة بــــــرامج إجيــــــاد خــــــالل مــــــن ذلــــــك يف هامــــــــا دورا العامــــــــة وللعالقــــــــات الذهنيــــــــة، صــــــــورا تعزيــــــــز إىل دائمــــــــا حتتــــــــاج اخلضــــــــراء املنظمــــــــات وعليــــــــه      . والبيئية االجتماعيـــــــة للمســـــــؤولية املوجهـــــــة أنشـــــــطتها عـــــــن اإلعـــــــالن يف الشـــــــفافية مبـــــــدأ اختـــــــاذ وســـــــالمتها، نقائهـــــــا علـــــــى احلفــــــاظ يف املســــــامهة حيــــــث مــــــن بالبيئــــــة االهتمــــــام: مــــــثال األمــــــور مــــــن مبجموعــــــة القيــــــام العامــــــة العالقــــــات إدارة مـــــــن يتطلـــــــب احمللـــــــي وجمتمعهـــــــا اخلضـــــــراء املنظمـــــــة بـــــــني القائمـــــــة والعالقـــــــات الثقـــــــة تعزيـــــــز اخل،وأن...  اإلعـــــــالم ووســــــائل الــــــرأي وقــــــادة واملــــــوردين الضــــــغط مجاعــــــات مــــــن كــــــال يشــــــمل أيضــــــا وإمنــــــا فقــــــط األفــــــراد علــــــى يشــــــمل ال احمللـــــــي واتمـــــــع ، إليـــــــه اخلــــــدمات أفضـــــــل وتقـــــــدمي ، احمللــــــي اتمـــــــع حنـــــــو التوجــــــه بضـــــــرورة العـــــــامل يف الرائــــــدة اخلضــــــراء املنظمــــــات عليــــــه تســــــري الــــــذي واألخالقــــــي االجتمــــــاعي التوجــــــه ،يقــــــر اخلــــــارجي الصــــــعيد علــــــى أمـــــا      .للمنظمة ووالئهم اعتزازهم وتنميــــــة للعمــــــال املعنويــــــة ال  https://saylordotorg.github.io/text_the-sustainable-business-case-book/s10-01-green-marketing-strategy-and-t.html        Date viewed:24-06-2017 2 ).بتصرف(421-420:،ص2016، 47 العدد اجلامعة، االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة ،والمكائن السيارات لتجارة العامة الشركة في تطبيقية دراسة: التسويقية األهداف تحقيق في العامة العالقات دور ،األمري عبد امنار أسامة 1                                                           أين   )اهلندي احمليط يف بلد( Mauritius،متواجدين بتسع حمالت جتارية  املتواجدة يف مجهورية سنة 18  أعمارهم



أن من أهم أسباب شراء املنتجات  فتوصلت،مقابالت وجها لوجه  معهم ومت إجراءمستهلكا  150 بلغ عددهم  ~ 252 ~ ، كوا أحد  خضرأمهية كبرية ضمن املزيج الرتوجيي األ هلا العالقات العامةوعليه مما سبق ،يرى الباحث أن        1.للمنظمات املصنعة هلا  احلسنة على استهالكها هو الصورة البيئية اخلضراء اليت تعودوا ، لذا لمعايري البيئيةلفظ على البيئة  وتربز مدى مطابقة منتجاا احت بأا نظمةاألدوات اليت تظهر عربها امل ينعكس على س، ما  شراء منتجااتغيري اجتاهات املستهلكني إجيابيا حنو تستخدمها املنظمة اخلضراء كوسيلة  ل بني و  هاتم ببناء عالقات جيدة بـين اليتالعالقات العامة ا يف املستقبل،وهذا ال يتحقق إال من خالل بيعامزيادة  تلعب دورا هاما يف تقدمي ضمانات للمستهلكني بأن  ،لذا جندها اخلضراء تهارسال وإيصالمييز منتجاا لت املنظمةإلرشاد املستهلكني حنو اختيار املنتجات الصديقة للبيئة، وتستخدمها  كأداةالعالمات البيئية   تعد      البيئية على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي والملصقات تأثير العالمات: خامسا  .اجيدة هل بيئية وتوظيف اإلعالم لبنـاء صورة )  ـةيقضايا البيئالبخاصة االهتمام (املسؤولية االجتماعية أبعاد أو مبادئسياسات وبرامج تستند يف تنفيذها علـى ل عن طريق تبنيها هم،وذلك رضاونيل خارجيا والسعي لتحقيق التفاهم املتبادل  أوا داخليـ كان  مجهورهـا سـواء تكون قادرة على لفت  ات اخلضراءمن املهم وضع عالمة بيئية للمنتج أي ،بيئية العايري امل مع ا تتوافقتجانم ،إذن حنو تفضيل هذه املنتجاتاألمر الذي سيدفعهم  وأن تكون هذه العالمة غري مضللة  ،انتباه املستهلكني حول أثر  2009 سنة  Rashidدراسة  هذا الصدد ويف ، للبيئة صديق منتج لشراء تهني على يؤثر البيئية بالعالمات املستهلك وعيف الشراء، قرار اختاذ حيث من خضراأل املستهلك موقف على مباشر أثر هلا البيئية العالمةف إال  عالية أسعار دفع   بإمكانه املستهلك بأن خلصتفال،  أم خضراء منتجات على حصوله مقابل مرتفعة أسعار لدفع مستعدا األمريكي املستهلك كان إذا اليت هدفت إىل معرفة ما 1999 سنة Ottmanجند دراسة  كما      2. اخلضراء املنتجات شراء حنو  أكثر إجيايب بشكل يتفاعلون فإم ، البيئية بالعالمات دراية على املستهلكون يكون عندما أن توصلت إىلالعالمات البيئية على املستهلكني،  .Thanika Devi Juwaheer and others, Analysing the impact of green Marketing  strategies on consumer purchasing patterns in Mauritius, World Journal of Entrepreneurship, No. 1, 2012,p47. 2 Shakeel-Ul-Rehman, Usefulness of Green Marketing-Literacy and Purchase Decisions, Journal of Business and Management, Issue 9, 2014,p22.  3 Ottman Jacqulyn A, Industry’s Reponses to green consumerism, Journal of business strategy, No.4, 1992,p6 1                                                            إىل  األجزاء الشمالية والغربية لطهران مت مجع هؤالء املستهلكني  من سلسلة متاجر تقع يفأين  مستهلك، 384             اليت متت على عينة حجمها  2014وآخرون  سنة  Delafroozدراسة  أشارتويف هذا الصدد       .مبثابة عامل  يساعدهم على اختاذ قرارهم الشرائي مما سيدفع املنظمات إىل املزيد من االهتمام ا البيئية امللصقاتمبثابة وسيلة تروجيية حتقق مصلحة املنظمة يف  زيادة  املبيعات ،فالوعي البيئي لدى املستهلكني جيعل  البيئية امللصقاتاألخرى ألنه أكثر انسجاما مع املطالب البيئية االجيابية و أقل ضررا على البيئة ،وذا تكون املنتجات املنافسة  حساب مبثابة دعوة للمستهلكني اخلضر بتفضيل هذا املنتج علىتعترب  البيئية أما امللصقات      3.مشهورة وموثوقة عالمات بيئية ذات املنتجات كانت هذه إذا



زيادة خلق وعي بيئي لدى  إىل تأد يعود إىل تبنيها  للملصقات البيئية،هذه األخرية  Wal-Mart لشركة 25 %بنسبة  السنوية املبيعات زيادة سبب أن إىل  199 5  سنة وآخرون  Lefebvreدراسة   كما توصلت      1.بيئية ملصقات ذات منتجات استعمال فوائد بيئية وكذا ملصقات توفر مبعىن مواطنيها إعالم عليها جيب كما ، البيئي امللصق حيويها اليت الرسائل وصحة مصداقية مراقبة احلكومات ،فاملطلوب من خضراء منتجات الستهالكي الرتوجي أن يزيد من فعالية النشاط شأنه من البيئي بامللصق الوعي تنامي توصلت إىل أن ،كماأحسن ملصقات لتصميم اال هذا يف تخصصنيم تدريب لذا جيب على املنظمات ،للمستهلك الشرائي والسلوك البيئي امللصق بنيأن هناك عالقة اجيابية   ~ 253 ~ إذن ، للمنتجات اخلضراء الشراء عملية يف واإلسراع الرتكيز زيادة ميكن اخالهل من ، ستهلكنيامل وجذب احلواجز الخرتاق فعالة وسيلة اهلاتفية املكاملة أصبحت فقد ، املظمات طرفمن  مهااستخدا يتم اليت األساليب أجنح من يعترب عرب اهلاتف املباشر التسويق عن حتدثنا ما إذا فمثال ميكن حتليل أدائهم مع مرور الوقت، كما، لالستجابة أكرب باحتمالية يتمتعون الذيناملستهدفني  ستهلكنيامل معرفة ميكن فبواسطته ، األخرى الرتوجيي املزيج عناصر جانب اىل منتجات اخلضراءلل الشرائي للمستهلكني سلوكال على التأثري يف كبريا دورا املباشر التسويق يلعب      النهائي للمستهلك الشرائي السلوك على التسويق المباشر تأثير :سادسا  .يالرتوجي نشاطها أداء يف املنظمة  وتساعد هلم ضمانات تقدمي  أي املستهلكني نظر يف غريه عن ومتييزه املنتج صورة وتنظيم ترتيب إلعادة تستعمل أن البيئية امللصقات على يتوجب يعين ،أخرى جهة من ملصقلل) االتصايل( اإلعالمي واملظهر جهة من األخضر املستهلك رضاءإل املنتج حمتويات ضبط دف بسهولة للقراءة وقابل ودقيق واضح بشكل لصقاتملا تصميم إىل حتتاج  ،كماباملزايا يتعلق فيما املبالغة عدم و األخضر املنتج )خصائص(ملؤهالت العالمة إبراز ضرورة طريق عن وذلك املنتج هلذا فعالة تنافسية ميزة وخلق عليه واحملافظة األخضر للمنتج ريادي مركز حتقيق يف فعاال دورا األخرية هذه تلعب أن ميكن أا حيث البيئية، للعالمات املعنوية األمهية إغفال عدم عليها جيب متزايد بشكل البيئية االهتمامات استوعبت يشرتواس اليت املنتجات بأن ستهلكنيامل إىل املعلومات إيصال أجل من أي البيئية، وامللصقات العالمات طريق عن النهائي للمستهلك األخضر الشرائي السلوك على التأثري من تتمكن حىت املنظمة بأن الباحث يرى وعليه      2.املستهلكني قصد اقتنائها   .Narges Delafrooz and others, Op.Cit, p8. 2 Louis. A Lefebvre and others, Integrating Environmental Issues into Corporate Strategy: A Catalyst for Radical Organizational Innovation, Journal of Creativity and Innovation Management, No.4, 1995, p220 1                                                             .إضافية معلومات وتقدمي األسئلة االجابة علىاالعرتاضات، على للرد الفرصة إتاحةه ومن ، منتجاا يف ستهلكامل تفكري طريقة على التعرف اتفاهل خالل من للمنظمة ميكن كما حمينة متعلقة باملنتجات اخلضراء، معلومات على احلصولللهاتف من  التفاعلية الصبغة ومتكن ، ستهلكوامل ظمةاملن بني والسريع اآلين بالتواصل تسمح ثنائية تفاعلية أداة ميثلفاهلاتف 



التســــــــــويق  شــــــــــأن تطــــــــــوير دور تكنولوجيــــــــــات اإلنرتنــــــــــت مهــــــــــم بشــــــــــكل خــــــــــاص يف التواصــــــــــل يفكمــــــــــا أن       ~ 254 ~ علــــــى  ازيــــــارة موقعهــــــنتجــــــات اخلضــــــراء للمنظمــــــة، مــــــا علــــــيهم املرادوا االطــــــالع علــــــى أ،فاملســــــتهلكون اذا املصنعة نظمــــــــاتباجلوانــــــــب البيئيــــــــة للمنتجــــــــات وامل ذات الصــــــــلةعنــــــــدما يتعلــــــــق األمــــــــر باملعلومــــــــات  ة، خاصــــــــاألخضــــــــر ويرجــــع ذلــــك أساســــا إىل  ،خاصــــة لــــدى املنظمــــات الصــــغرية توســــطةم ذات أمهيــــةفعالــــة  مبثابــــة وســــيلة اإلنرتنــــت ن هنـــــاك مــــن يعتـــــربأإال  ،معــــني نــــتجالبيئيـــــة مل صــــائصــــم يتوقعـــــون العثــــور علــــى معلومـــــات حــــول اخلألاالنرتنــــت  ـــــا مـــــا تكـــــون  احقيقـــــة أـــــ ـــــوعي  شـــــرحية صـــــغرية نســـــبيا مـــــن املســـــتهلكني اىل وجهـــــةمغالب ـــــيذوي ال الســـــوق ( البيئ ـــــــــــوعي تلعـــــــب مواقـــــــع التواصـــــــل االجتمـــــــاعي دورا هامـــــــا يف تـــــــأثري علـــــــى الســـــــلوك عـــــــالوة علـــــــى ذلـــــــك  ،1)املتخصصـــــــة ـــــــــــة اىل خلـــــــــــق ال ـــــــــــل  الشـــــــــــرائي للمســـــــــــتهلكني،حيث ـــــــــــدف يف البداي ومســـــــــــاعدة املســـــــــــتهلكني يف تفعي م حبمايـــــة بيئـــــتهم مثـــــل صـــــفحاتالتزامـــــا :)Green Shopping،Green Living( ــــــرع شــــــركة  قـــــوم ي،ويف هـــــذا الصـــــدد ــــــام بإلقــــــاء دروس عــــــن غســــــول اجلســــــم  The Body Shopف ــــــوجي الشــــــاي "املتواجــــــد بالفيتن ف قــــــدمت طريقــــــة اســــــتخدام املنــــــتج ، ونصــــــائح قصــــــد العنايــــــة بالبشــــــرة، إىل  أيــــــن  ،علــــــى قنــــــاة يوتيــــــوب" األخضــــــر صال املباشر مع تاليت يتم من خالهلا اال ويجمن طرق الرت طريقة   التسويق املباشر يعترب بأن الباحث يرى وعليه      2.الزبائنعلى صفحة الفيسبوك قصد تعزيز رعاية  اإلعالنات جانب نشر واتمع على  ستهلككما يركز التسويق املباشر على قياس مدى قابلية املاألخضر،   ملنتج با قصد تعريفاملستهلك  هي أيضا  التسويق املباشر تقنياتف ،وعليهاملسوق وقياس ردود الفعل اإلجيابية والسلبية هلذا املنتج األخضر املنتج إىل جانب العناصر الرتوجيية  مستهلكني حقيقينياملدى وحتويل املستهلكني إىل  ةطويل بناء عالقات من خالل ستهلكنيامل مع وبالتايل مجع املعلومات، وخلق قاعدة من املعرفة منهم و حتقيق اهلدف األساسي إلدارة عالقات نظرا للتواصل ثنائي االجتاه مع املستهلكني   ستهلكنيامل مع  دارة عالقاتإلكأداة ألا تعترب   ذات أمهية كبرية  هي تلك اخلدمات اليت هلا القدرة على :"اخلدمات اخلضراء بأا التنمية والتعاون االقتصاديلقد عرفت منظمة      تعريف الخدمة الخضراء:المطلب األول  عميللل األخضر المزيج التسويقي الخدمي األخضر وأثره على السلوك الشرائي: المبحث السادس   .األخضر باملنتج التعريف يف دة عليهاخرى املعتماأل  .67،ص2016،الطبعة األوىل،دار األيام للنشر والتوزيع،عمان،المعايير البيئية والقدرة التنافسية للصادراتكمال كاظم جواد الشمري وآخرون، http://www.sbmarketingtools.com/green-marketing-ideas-to-promote-eco-friendly-small-businesses            Date viewed:24-06-2017 2 Nguyễn Thị Thanh Hiền and others, Op.Cit, p63. 3 1                                                             .واملياه امللوثة، والتقليل من الضوضاء، وخدمات محاية التنوع احليوي واملناظر الطبيعيةتتضمن محاية نوعية اهلواء، وخدمات اإلصالح لألراضي  اخلضراءيتبني لنا اخلدمات من خالل هذا التعريف           3".و معاجلة التدهور البيئي مثل تلوث املياه واهلواء والرتبة،فضال عن مشاكل النفايات والضوضاءأمنع 



تدخل ضمن إطار تبين املنظمات اخلدمية ملفهوم اإلدارة البيئية لكي ) قليل،إعادة التدوير،إعادة االستخدام الت( R3أنشطة يلخصها يف مصفوفة،هذه األخرية تعتمد على ثالثة طرق  املعروفة ب   Servmark يقرتح      الخدمات تخضير:المطلب الثاني  ~ 255 ~ من  الطبية بدال واتاستخدام العب تطوير أنظمة لتعقيم وإعادة  .ماحلة أو معقمةاليت حتتوي على مياه طبيعية أو البالستيكية القارورات  اسرتجاع  .استخدام املياه من املنخفض كوسيلة للتقليلالصنابري ذات التدفق  استعمال  مستشفى  الصحية الرعاية  االستعمال إعادة    ة التدويردإعا  تخفيضال  ةيالخدم المنظمةعن  مثال  خدمةال فئة  الجهد األخضر  الخدمة تصنيف   Servmark حسب الخدمات تخضير مصفوفة: 17 رقم جدولال  :،وميكن تلخيصها يف اجلدول التايل1تصري أكثر منظمات ملتزمة بيئيا أقل  ببدائل التعبئة مواد استبدال  األسنانطبيب    املهنيون  .واحدة ملرة الستعمالا من بدال املأل إلعادة قابلة هي ،اليتاخل.. الطابعة األقالم،خراطيش التحول إىل  .اليومية العمليات يف املستخدمة) اخل..واملراسالت املطبوع، مثل الورق( الورق مجع  .الورق لتوفري للمستفيدين الشهري املصريف احلساب كشف حجم تقليل  بنك ال  اجلانب املايل  .التخلص منها لفرتة قصرية للرتشيد  اجلناح غلق  فندق  والسياحةالضيافة والسفر   .منها التخلص من بدال األسنان طب أدوات خمتلف تعقيم  .البالستيكية واملواد والقفازات األقنعة تدوير إعادة  .مسية ة ياحلكوماخلدمات   .الحق وقت يف ستفيدينامل قبل من لالستخدام النقاط حفظ أقالم مجع  .األراضي لتخصيب دةمسأ إىل حتويلهاقصد   العشب قصاصات تدوير إعادة  .لصيانتها واألمسدة املياه من أقل كميات تتطلب اليت األعشاب من االستفادة  ولفقاللعب م  والرتفيهالرياضة والفنون   .يهاعل احملافظة بغرض املستخدمة املياه استصالح  .الضيوف اخلدمات جتاهإلعادة تدوير قصد حتسني  املطاعم من القارورات/علبال عمج  .التربيد/  التدفئةيف  احلكومية،غري  وشبه القدمية  واملذكرات االختباراتورق  مثل الورق من هائلة كميات مجع  .له الالزمة املوارد توفريو  هبنود لتقصري الدراسي الفصل فرتات إطالة  اجلامعة  البحث العلمي  .العاملة املركبات يف بديلة كمكونات الستخدامها القدمية احلافالت من األجزاء جتميع  .األخرى واملواد املطاط طارإ تدوير حملتوى إعادة  .التلوث من تقليللل الكهربائية بالطاقة تعملاليت  ركباتامل استعمال  املدينةحافالت  خط  .رحبيةال اجلامعة  داخل جديدة أماكن إجياد  .إلعادة تدويرها جدا   .Stephen J. Grove and others, Going green in the service sector Social responsibility issues, implications and implementation, European Journal of Marketing, No. 5, 1996, p59 1                                                             .القدمية أو املستعملة اهلواتف وتسويق جتديد على القدرة تطوير  .القدمية اهلواتف ومكونات املواد حمتوى إعادة تدوير على االعتماد من تقليصلل الضوئية األلياف إىل تحولال  االتصاالتشركة   االتصاالت  .ديدةاجل جهزةاألب القدمية الكمبيوتر ألجهزة الستبدال



فيما  نشاطه منمثل اجلامعة،لكن هذا يتطلب قليل من اجلهد واملال،كما  ميكن للبنك أن يقلل  الورق من كبرية كميةلالتدوير  عادةإ برنامجتنشأ  أناخلدمية  للمنظمات ميكنمن خالل التمعن يف هذا اجلدول يتبني لنا  أنه        .Source: Stephen J. Grove and others, Going green in the service sector Social responsibility issues, implications and implementation, European Journal of Marketing, No. 5, 1996, p60  . املولدات  املثال سبيل على تصنيعها إعادة ليتم املستبدلة السيارات غيار قطع حفظ إذا كان باإلمكان  .قاالح الستخدامه الزيت تغيري عمليات أثناء املستخدم الزيت مجع  .وإهدارهابدال من احلاويات الصغرية يف احلاويات الكبرية التشحيم  موادو  زيوتالاستخدام   السياراتإصالح   إصالح خاص  .اهلاتف أسالك  ~ 256 ~ ــــــــدفق ذات صــــــــنابريكمــــــــا ميكــــــــن اســــــــتعمال       .بغرض الرتشيد املستخدمة املياه من جزء استعادة خالل من صعوبة دونب البيئةحنو   التزامه ثبتي أن للفندق ميكن،يف حني شهريةال كشوفاتال حجم ختفيض خالل من الورق على هعتمادإ خيص ــــــــاه مــــــــن اســــــــتهالك لتقليــــــــلا قصــــــــد املــــــــنخفض الت عــــــــدة  يف املي ــــــادقمنظمــــــات خدميــــــة  مثــــــل  حــــــافالت  مــــــن أجــــــزاءخدام اســــــت، يف حــــــني تســــــتطيع البلــــــديات واجلامعــــــات  الفن " صـــــديق للبيئـــــةال التنقـــــل يـــــوم"املـــــواطنني قصـــــد التقليـــــل مـــــن التلـــــوث مثـــــل أن ختصـــــص يومـــــا مـــــن األيـــــام  يـــــدعى نشـــــطة،كما ميكـــــن أن تـــــزرع الثقافـــــة البيئيـــــة بـــــني ال افالتاحلـــــ يف بديلـــــة كمكونـــــات ةالعاملـــــ غـــــري النقـــــل املدرســـــي ـــــا والصـــــديق مـــــن خـــــالل  ـــــل تلويث ـــــة أو تشـــــجيع اســـــتخدام النقـــــل اجلمـــــاعي األق تشـــــجيع التنقـــــل بالدراجـــــة أو للبيئ ـــــــى األقـــــــدام ـــــــورق مـــــــن خـــــــالل ،املشـــــــي عل ـــــــوك أن حتـــــــد أو تقلـــــــل مـــــــن اســـــــتعمال ال أن حتـــــافظ علـــــى البيئـــــة مـــــن  والســـــياحة والســـــفر الضـــــيافة فئـــــةا،كمـــــا أيضـــــا  ميكـــــن للكرتونيإ واملعلومـــــات البيانـــــات معاجلـــــــةيف حـــــــني ميكـــــــن للبن أو  وتشغيلها هاؤ وبنا ، جتديدها أوملطاعم   جديدة تصميم هياكل"  بأا اخلضراء املطاعم تعريف ميكن      تعريف المطاعم الخضراء -1  ممارسات مطاعم الخضراء:أوال  .يف هذا املطلب سنحاول أن نعطي أمثلة عن خدمات خضراء مثل املطاعم والفنادق اخلضراء      أمثلة عن خدمات خضراء :المطلب الثالث  .اخل...املأل عـــــــــادةإل قابلـــــــــة موزعـــــــــات و االســـــــــتخدام إلعـــــــــادة قابلـــــــــة )بياضـــــــــات(وأفرشـــــــــة أغطيـــــــــة خــــــــالل االعتمـــــــــاد علـــــــــى حىت  املذكورة سابقا   R3جيب ان يرتكز على  األخضر املطعموآخرون أن  Gilgويف هذا السياق يرى كال من       ". الطاقة استخدام يف فاءةآخذة بعني االعتبار الك للبيئة صديقة بطريقة دميها   :المطاعم في الخضراء الممارسات -2    .البيئة محاية عن فضال ،ختفيض التكاليف،السوقي التميز،مكتسبا يف ذلك اخلضراء املمارسات يف ينخرط



قد   اليت واالجتماعية البيئية املشاكل من فعال بشكل حلدإىل ا اخلضراء املمارسات اليت تتبىن دف املطاعم      ~ 257 ~ ،استعمال والكيميائية السامة غري املنتجات استخدام،التلوث من الوقاية،والعضوية احمللية األغذية شراء،التدوير إعادة،املياه على ةفظحملاا عليها، ظافاحلو  الطاقة كفاءة  :متمثلة يف املختلفة اخلضراء املمارسات من طيفل املتضمنة  بيئية إرشادات، لذا هي تقدم هلما بيئيا مسؤولة أكثر اجلديدة لبناياتاو  ملطاعما لتصبح التكلفة حيث من وفعالة مرحيةا طرق ) األمريكية املتحدة الواليات يف رحبية غري منظمة(  اخلضراء املطاعم مجعيةويف هذا الصدد تقرتح       .البيئة محاية برامج يف واالخنراط ، هاتدوير  وإعادة النفايــــــات مــــــن واحلــــــد ، الطاقــــــة املــــــوفرة معــــــدات وشــــــراء ، الطبيعيــــــة واملــــــوارد الطاقــــــة وتــــــوفري البيولــــــوجي، للتحلــــــل القابلـــــــــة املنتجـــــــــات اســـــــــتخداممثـــــــــل   ممارســـــــــات للمطعـــــــــم اخلضـــــــــراء املمارســـــــــات تتضـــــــــمن  عـــــــــام بشـــــــــكلو      . املمارسات يف األخضر اللون احتضان على املصنعني أو املزارعني يشجعس األمر الذي ، املطاعم هذه مثل يف الستخدامها اخلضراء املنتجاتب توريدال أجل التوريد من سلسلة يف اخلضراء لممارساتلعمودي ال توسععلى ال  هايساعد أيضا بل اجليدة، صورةال بناءيساعدها على اخل ... السام غري والتنظيف ،عضويةال األغذية مثل للبيئة صديقة نتجاتؤها ملشراف ،اهلواء وتلوث الطاقة ،استهالك املياه واستهالك ، الصلبة النفايات من احلد على يساعد الذي للبيئة الصديقة اإلدارة ج اعتماد وذلك إال من خالل ،عملياا عند تطبيق مباشر غري أو مباشر بشكل تنشأ التقليل،إعادة (R3تستخدم الفنادق جمموعة من املبادئ لتتوجه حنو البعد األخضر واليت ميكن اختصارها يف       .بشكل كبري يف منتصف التسعينات وبداية األلفية الثالثةاصبحت تشمل صناعة الفنادق،حيث ازدهرت من طرف السائح األخضر  الذي يرغب اإلقامة يف الفنادق اخلضراء،وكذلك ضغوط التشريعات البيئية اليت اليت اوصت  بضرورة محاية البيئة، ومن مث ظهرت فكرة الفنادق اخلضراء،كما أن الضغوط الواقعة  على الفنادق    1972نتائج قمة األرض سنة  فلعل من أهم العوامل اليت ساعدت على ظهور ما يعرف بالفنادق اخلضراء هي       ".محاية البيئةتطبيق الربامج اليت توفر املياه،الطاقة وتقلل  من انتاج النفايات الصلبة،وبالتايل توفر املال ألصحاا وتساعد يف منشآت صديقة للبيئة حيرص مدرائها على :"الفنادق اخلضراء بأا 2008لقد عرف احتاد الفنادق اخلضراء سنة      تعريف الفنادق الخضراء -1  ممارسات الفنادق الخضراء:ثانيا  1.)اجلديدة البنايات على فقط تنطبق( الصديق للبيئة البناء ومواد األفرشة ،ختفيض من %50-%30بنسبة   فلقد أكد جملس البناء األمريكي على قدرة الفنادق اخلضراء على توفري الطاقة      ).التدوير،إعادة االستخدام   .Booi-Chen Tan & Peik-Foong Yeap, What Drives Green Restaurant Patronage Intention?, International Journal of Business and Management, No. 2, 2012,p:216- 217 1                                                            %70ختفيض  يف نفقات املخلفات الصلبة بنسبة ،%40،ترشيد استهالك املياه بنسبة %50انبعاثاث الكربون بنسبة 



وآمنة،وتقدمي خدمة يف بيئة نظيفة ،والتقليل من التكاليف اليت تنتج عن العمال،فضال عن توفري بيئة عمل صحية من جهة،ومن جهة أخرى تبين املمارسات اخلضراء من طرف الفندق يزيد من رضا العمالء ورفع معنويات   ~ 258 ~ تتناسب  يلفنادق، فها يف اخلضراء املمارسات لقد مت االستقرار على ثالثة برامج أساسية تدخل ضمن إطار      لفنادقا في الخضراء الممارسات -2 .املخاطر البيئية مثل صنابري املياه اليت تعمل ( استخدام املعدات احلديثة املوفرة للمياه: يف حني اإلدارة اخلضراء للمياه تتمثل يف      .اخل...د ترك الغرفةالكهربائية عنالبيئة من جهة وختفيض تكاليف النقل،استخدام البطاقة االلكرتونية اليت تستخدم لتشغيل أو إغالق األجهزة اإلضاءة عالية الكفاءة، تركيب أجهزة إغالق األبواب آليا،استخدام املنتجات احمللية لتجنب أثر وسائل النقل على ماكن  غري املشغولة آليا،استخدام مصابيح املشغولة،استعمال وحدات االستشعار اليت تقوم بإطفاء األنوار يف األمراعاة إغالق أجهزة اإلضاءة والتكييف يف األماكن والغرف غري : فاإلدارة اخلضراء للطاقة تتمثل يف      .مع كل األقسام والعمليات داخل الفندق وهي اإلدارة اخلضراء لكل من الطاقة والنفايات واملياه ،الصيانة واإلصالحات املستمرة لتسريبات )باألشعة فوق احلمراء،دورات املياه ذات االستهالك املنخفض للمياه ،ري املساحات اخلضراء بواسطة املياه املعاجلة،تنظيف )استخدام األحواض(املياه يف املطبخاملياه،تبين برامج توفري  جتنب القارورات الزجاجية اليت ال ميكن إعادة استعماهلا،جتنب :أما اإلدارة اخلضراء للنفايات تتمثل يف      .اخل...فناء الفنادق بواسطة مياه األمطار اخلدمة إىل صنفني مادام هدفهما )   Cocca & Granz(ضمن سياق التسويق األخضر،لقد صنف الباحثان      الخضراء الخدمة استراتيجيات:لب الرابعالمط  1.اخل..نفايات املطبخ إىل أمسدة عضوية،استخدام موزعات الصابون اليت ميكن إعادة ملؤهاالورق،إعادة الصابون املستخدم جزئيا إىل املصنع قصد إعادة تصنيعه،التربع باألغذية إىل املؤسسات اخلريية،حتويل ليلة التغليف،استخدام الورقة على الوجهني قصد  التقليل من استخدام املشروبات املعلبة،اختيار منتجات ق          .Joanna Johansson & Johanna Lindgren, It’s greener to dive in the Philippines! : A qualitative study of green marketing in dive and adventure tourism, Thesis Submitted in fulfillment of the requirement for the degree of  Bachelor, Linnaeus  University, Sweden,2016,p14 2 .162 -159:ص،2013 ،1 ،جملة احتاد اجلامعات العربية للسياحة والضيافة ،العدددراسة عن الفنادق الخضراء في مصرسامح خريي عيد وآخرون، 1                                                             .للبيئة صديقة تكون أن دف اخلدمات تقدم اليتخدمة خضراء متعلقة باملنظمات  - أ  2:البيئية  مها االستدامة الرئيسي هو  حتقيق



البيئية  االستدامة اتيإمكان حسب ختتلف حيث للخدمة اخلضراء سرتاتيجيات ا أربعة انالباحث يقدم كما      ).االخضرار بواسطة اخلدمات(خضرة أكثر لتصبح األخرى نظماتامل تدعم اليت ةاخلدم - ب  ~ 259 ~   :يتمثل املزيج التسويقي اخلدمي املوسع األخضر يف      المزيج التسويقي الخدمي الموسع األخضر:المطلب الخامس       .Source : Joanna Johansson & Johanna Lindgren, It’s greener to dive in the Philippines! : A qualitative study of green marketing in dive and adventure tourism, Thesis Submitted in fulfillment of the requirement for the degree of  Bachelor, Linnaeus  University, Sweden,2016,p14  الخدمات الخضراء  االخضرار بواسطة الخدمات  إسرتاتيجية التبديل  سرتاتيجية االستشاريةاإل  نسبي  مطلق  إسرتاتيجية التعويض  إسرتاتيجية التمكني  نوع الخدمة الخضراء                                إمكانيات االستدامة البيئية  البيئية االستدامة اتيإلمكان وفقا الخضراء ةالخدم استراتيجيات :18 الجدول رقم  :يف اجلدول التايل اخلضراء ةاخلدم اسرتاتيجياتوميكن تلخيص       .التدوير إعادة خدماتمثل  خمتلفة مناطق يف املطلقة البيئية االستدامة حتقيق أجل من الدعم خدمات تقدمي يه      التمكين إستراتيجية:رابعا  . اخلضراء االستشارات منظمات املثال سبيل على ميةاخلد املنظمة تستخدمها اليت املعرفة  كثافة هي       االستشارية اإلستراتيجية:ثالثا  .اإلنرتنت عرب الطلب معاجلةمثل  اإلنرتنت على املستندة العملياتب يةالورق العمليات استبدال املثال سبيل على ، نظمةامل جانب أو الزبون جهة على إما حيدث أن ميكن هذا،املادية األصول الستبدال اخلدمات استخدام أو تقدمي هي      بديلتال إستراتيجية:ثانيا  .خضراء ستيةيلوج خدمةمثل  البيئة استعادة أجل من استثمارات أا على إليها ينظر أن ميكن ، واالنبعاثات االستهالك موازنة أجل من املدفوعات مثل إجراءات تتضمن رئيسية إسرتاتيجية هي      التعويض إستراتيجية :أوال  .املطلقة أو النسبية



املتعلقة   واآلليات الفعلية اإلجراءات تتمثل أساسا يف وهي اخلدمات تقدمي العمليات تشمل :العمليات:أوال  ~ 260 ~ أنـــــــا   ذلـــــــك ومـــــــع ، األشــــــخاص ســـــــمإبســـــــابقا  املشــــــاركني إىل اإلشـــــــارة متـــــــت وقــــــد ، لعميـــــــلوا نظمـــــــةامل مــــــوظفي أي: املشــــــرتي تصــــــورات علــــــى التــــــأثري وبالتــــــايل اخلــــــدمات تقــــــدمي يف دورا تلعــــــب الــــــيت البشــــــرية الفاعلــــــة اجلهــــــات شــــــــمليل املــــــــزيج التســــــــويقي اخلــــــــدمي  عناصــــــــر مــــــــن عنصــــــــرك املشــــــــاركني تعريــــــــف متلقــــــــد :المشــــــــاركون:ثانيــــــــا  . املعرفة إدارةتطبيق  حنو  هاجهودنظمة اخلدمية امل تسري كيف العمليات اضأي وتشمل  املتجددة الطاقة يف كبري بشكل WalMart و Google و Facebook ت كال منستثمر ا كما ،التجارية اعماهلأ ما خيصفي الكربون انبعاثات من ليقلوالت ، املتحدة الواليات يف الشركة يف العمليات مجيع لتشغيل الالزمة الطاقة من مرة 1.5 من ربايق مافري تو ب مسحت هلا ، لطاقة الرياح 2014سنة  أوائل يف ايكيا استخدام شركة نأ كما  ، الكربون وانبعاثات الوقود استهالك يوفر مما ، الطبيعي بالغاز تعمل احرتاق توربينات حمطة تشغيلل طريقة Energy Duke شركة استخدمت  املثال سبيل فعلى ،اخلدمة تسليم مبوجبها يتم اليت األنشطة تدفقب ـــــة والبيئيـــــة(بنوعيهـــــا االســـــتدامة املنظمـــــات اخلدميـــــة ملفهـــــوم تبـــــين أن إىل نياملـــــــؤلف العديـــــــد مـــــــن يشـــــــريف ، واملـــــــوظفني العمــــــالء بـــــــني لتمييـــــــز األصـــــــلي املصـــــــطلح اســـــــتخدام أفضــــــل  ــــــــدقيق والرصــــــــد الواضـــــحواحلـــــوار   التواصـــــل يتطلـــــب ) االجتماعي ــــــــق ال ــــــــرامج بشــــــــأن تطبي ــــــــداخلي التســــــــويق ب ــــــــوا أن جيــــــــب هــــــــؤالء ، للمــــــــوظفني ال ــــــــــذي  الســــــــــياحة جمــــــــــال يفاحلــــــــــال  هــــــــــو كمــــــــــا ، االســــــــــتدامة تطبـــــــــق الـــــــــيت منظمـــــــــاتلل أوســـــــــع رؤيـــــــــةب االعـــــــــرتاف هـــــــــذا يتطلـــــــــب لكـــــــــن ،املختلفـــــــــة التســـــــــويقية االتصـــــــــاالت تقنيــــــــــات خــــــــــالل مــــــــــنوالوصــــــــــول إىل أهــــــــــدافها  املناســــــــــبة شــــــــــرائحال اســــــــــتهداف خــــــــــالل مــــــــــن العمــــــــــالء إدارة بــــــأدواراملنظمــــــة   ة مــــــا تقــــــومعــــــاد لتســــــويقل املعاصــــــرة الرؤيــــــة نأ ، كمــــــاواالجتماعيــــــة البيئيــــــة الــــــربامج يف املشــــــاركة علـــــــى تشـــــــجيعهم يـــــــتمل ، واإلنرتنـــــــت العمـــــــل اتوورشـــــــ ، العـــــــروض خـــــــالل مـــــــن االجتماعيـــــــة والبيئيـــــــة للقضـــــــايا مــــــــدركني يكون ــــــق عــــــن املقنعــــــة االتصــــــاالت مــــــع إجيــــــايب بشــــــكل الفنــــــادق نــــــزالء جتــــــاوب كيفيــــــة ســــــبيل املثــــــال علــــــىف ،الفرديــــــة البيئيــــــة بصــــــمتهم تقليــــــــل خــــــــالل مــــــــن ككــــــــل للمجتمــــــــع قيمــــــــة خلــــــــق يف املشــــــــاركة علــــــــى املشــــــــاركني تشــــــــجيع يمكنفــــــــ ، البيئيـــــــة           اجلــــــــــودة علــــــــــى يعتمــــــــــد جتــــــــــاري نشــــــــــاط هــــــــــوال ــــــة( املــــــوارد اســــــتهالك ســــــلوك ضيفــــــخت طري ــــــاه واســــــتخدام الطاق ــــــل أن حــــــني يف ،) املي تطبيـــــق   قصـــــد ذرياجلـــــ االبتكـــــار مـــــن خـــــالل حقـــــقتي أن ميكـــــن يف الفنـــــادق اخلضـــــراء إقـــــامتهم عـــــن عـــــام بشـــــكل مرضــــــاه ني  .Alan Pomering,Marketing for Sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to drive value for individuals and society at large, Australasian Marketing Journal ,No.2,2017,p :14- 16 1                                                             1 .العكسية اللوجستية اخلدمات و يرهاتدو  املعاد لموادل هااستخدام فضال عن ، االستدامة حنو نظمةتوجه امل إىل تشري اليت املتعلقة  مبكوناته مثال للديكور واألثاث التجارية لعالمةل صائص األخرىاخلو  يقية،سو تال عروضال جمموعة ظهر العام للفندق األخضر عن طريقامل علىمثال  متزايد بشكل عنها يبحثون ليتللخصائص  أدلة عمالءلل يوفر ألنه تنشيط املبيعاتو  العمليات مثل خرىأ تغرياتم مع تداخلي يشري املتخصصني يف جمال التسويق اخلدمي األخضر إىل أن الدليل املادي:الدليل المادي:ثالثا  . االستدامة



ستدامة م بطريقةفلقد قام هذا الفندق جبهود قصد تطوير أعماله وممارساته ،2012سنة * شهادة  املفتاح األخضر علىجبورجيا  Batumi الواقع يف  مدينة  The Radisson Blu السياق،لقد حتصل فندقيف هذا أن كما       1. الرتكيب أو التكوين أو الشكل يف سواء الطبيعة من مستوحى،الدهانات أو اهليكل خامات سواء واستخدامه تركيبه،حىت   تصنيعه مراحل خالل بالبيئة تضر انبعاثات عنها ينتج وال صحية خامات تصنيعه يف يستخدم،األخشاب مثل متجدد طبيعي مصدر ذات خامات أي مستدامة خامات من يصنع،يعين "سابقا صناعته مت أثاث تصنيع إعادة أو تدويرها، إعادة ميكن مواد أو دة،دومتج ومستدامة سامة غري مواد من املصنع األثاث :"هنبأ لذا مت تعريفه بالنسبة لألثاث جيب أن يكون صديقا للبيئة، فمثال      ~ 261 ~ مؤقتة ( جزئية ملكية مناذج إىل عمالءال ZipCar مثل السيارات تأجري وكاالت نقلت قديف هذا الصدد ،و  البيئة       على تأثريها من تقلل خدمات الفنادق وتقدم ، واحمللية العضوية األطعمة املطاعم تستخدم  املثال سبيل على،فالطبيعية املوارد ومحاية املال وتوفري العمالء إلرضاءكوسيلة    اخلضراء املبادرات اخلدمات احتضنتلقد      الخدمة الخضراء وأثرها على السلوك الشرائي األخضر للعميل:المطلب السادس  2. على مدار مخس سنوات %25بنسبة إىل تقليل استعمال الطاقة  يهدف العضوية،كما من ميزانية الغذاء على املنتجات  %10 ختصيصو  %5بنسبة  تقليل استعمال الكهرباء ،  %10ـ نسبةعمل على ترشيد استعمال املياه ب،حيث صديقة للبيئةو  ــــدق شــــهادة هــــي العمــــالء يفضــــلها الــــيت اخلضــــراء الفنــــادق مســــة أن ( Millar & Baloglu)فلقــــد أشــــار كــــال مــــن   الســــياحة ، جنـــــد اخلضـــــراء اخلـــــدمات علـــــى الطلـــــب إىل األخضـــــر املســـــتهلك أحبـــــاث فيهـــــا تشـــــري الـــــيت اـــــاالت بـــــني ومـــــن      . الطاقة يف استعمال كفاءةالو  التدوير وإعادة التغليف وخفض ، للبيئة صديقةال التوريد وسالسل ، احمللية األطعمة على تركيزها من خالل االستدامة  حنو هاجهودلتؤكد   اخلضراء االبتكاراتب Walmart كما قامت  شركة   ، الوقود استهالك يف كفاءة ذات ركباتمل )عن طريق التأجري ــــل ، األخضــــر الفن ــــدق مث ــــاين املتحــــدة الواليــــات جملــــس طــــرف مــــن بــــه معــــرتف فن ـــــــــــي والتصـــــــــــميم الطاقـــــــــــة تصـــــــــــنيف يف اخلضــــراء للمب ـــــــــــة ممارســـــــــــات هنـــــــــــاك أن ووجـــــــــــدت، البيئ رسالة مقدمة لنيل شهادة واألثاث، الداخلي مجال التصميم في وتطبيقاتها للبيئة الصديقة الخامات من المصنعة الخشبية األلواح ،تكنولوجيازهرة نبيل ال 1                                                             .للطاقة املوفرة اإلضاءة ومصابيح ، والبياضات املناشـــــــــف اســـــــــتخدام إعـــــــــادة ة،وسياســـــــــ املـــــــــأل إلعـــــــــادة القابلـــــــــة الشـــــــــامبو موزعـــــــــات ذلـــــــــك يف مبـــــــــا للضـــــــــيوف،    بالنســـــــــــبة مهمـــــــــــة أخـــــــــــرى بيئي جلنة التحكيم أو اللجنة الفنية الوطنية لعالمة املفتاح األخضر وعلى مستوى دويل من خالل اللجنة التوجيهية الدولية  واحدة يف كل مرة على مستوى وطين من خاللإىل املسامهة يف السياحة املستدامة من خالل منح وتشجيع أفضل املمارسات، كما متنح عالمة املفتاح األخضر ملدة سنة دف  يفه،1994عالمة يف الدمنارك عام ال هذه  نشأت للمنظمات اليت تليب قائمة من املتطلبات البيئية واالجتماعية،حيثهي عالمة بيئية ُخمصصة للمنظمات السياحية ، وُمتنح " املفتاح األخضرشهادة "*              2017 -11 - 19: االطالع تاريخ https://www.radissonblu.com/ar/hotel-batumi/reviews/green-key 2 .20 -19:،ص 2015، - مصر -دمياط  جامعة،واألثاث الداخلي املاجستري  يف التصميم   .، وجترى عمليات تدقيق ميدانية منتظمة للتحقق من االلتزام باملعايري.لعالمة املفتاح األخضر



،كما أن  نتهجهات اليت اخلضراء السياسة مع متوافقة وأنشطتها عملياا أن من تتأكد أن األخضر التسويق طبقت اليت نظمات اخلدميةاملفحىت ميكن أيضا أن توثر اخلدمة اخلضراء على السلوك الشرائي للعميل، يتوجب على       1.أكثر صداقة للبيئة أا على تصنيفها يتم اليف حني  البيئية جهودهميف  املبالغةجتنب  ةياخلدم املنظمات سوقنيلذا جيب على م ، املصداقية هي اخلدمات جتاه تلك ضراءاخل فعلال لردة أسباب احملتملة  أحدألن   اخلدمة ملقدم اخلضراء املبادرات حول مسعوا إذا من اجلانب املايل فقط خاصة  اخلدمة تقييمالعمالء  خيفضأين  خضراء فعل ردة اخلدمات ابعض مقدمو  يواجهقد  مثل صعوبات صداقة للبيئة كثراأل ها عروض تسويق حماولة عندما العميل،يف حني تواجه املنظمات اخلدمية  طرف من تقييمها يتمألن س اخلضراء هاهودج توجيه من للتأكد حذرة تكون أن جيب اخلضراء املمارسات تطبق اليت الفنادق فإن ، اخلضراء والفنادق املستدامة بالسياحة الواضح االهتمام من الرغم على،ف ثانيا اخلضراء واملبادرات الأو  الفخامة على تأكد عندما رحبية أكثر الفندق ذلك كانو  " ه حتسنتشغالأ ألن الغرف زادت أسعار "اخلضراء، العروضه الرتويج الفاخرة الفنادق أحد إدارة تقرر  عندما املثال سبيل علىاألخرى ،ف اجلوانب يهاعل طغىت الأن   اخلضراء تهارسال من تأكدت أن جيب عند صياغة رسالتها الرتوجيية، لذا األرباح زيادة على هاز يترك إىل ببساطة،لعل السبب يف ذلك يعود اخلضراء املمارسات نفذت اليت اإلقامة أماكن يكونوا بصدد اختيار عندما ملموسة أقل حمفزات لديهم ألن للبيئة صديقة أماكن اختيار يف عمالء أقل وعيا بيئياالتشكل عائقا أمام  سعريةال عالوةال توصلت بعض األحباث أن  وقد      ~ 262 ~ يشككون   العمالءبعض   االنتقاد املوجه هلم،كما أن هناك تقبلو  اخلضراء األنشطة تنفيذ عمليةب لاللتزام استعداد على تكون أن جيب املنظمة أعضاء مجيع فإن  ذلك على عالوة،البيئية االهتمامات و العمالء الحتياجات وفقا خدماا لتكييف جمهزة تكون أن ،أي جيب األخضر التسويق مببادئ للنهوض الالزمة األدواتب جيدة دراية على الداخلية العاملة القوى تكون عندما إالبنجاح  األخضر التسويقال ميكن لتلك املنظمات أن تطبق   أمهها  أحد علل ، عدة طرق فالتغلب على تلك الشكوك هناك ،خمتلفة منظمات تنقلها اليت اخلضراء املطالب يف مستعدين للحصول  عمالءمن ال 46% اىل أن )Delhi،  Gurgaon ، Noida(: يقيمون يف ثالثة مدن هندية فردا 160،اليت أجريت على عينة  2011سنة )  Vernekar & Wadhwa(توصلت دراسة كال من ويف هذا الصدد      2. اخلضراء غري نظماتامل عن نفسها متييز و تنافسية ميزة على للحصول للبيئة الصديقة التجارية العالمة استخدام املنظمة يمكن،ف  للبيئة صديقة جتارية عالمة ربز من خالله أن عناصره ذات ي الذي املادي الدليل نحهمم هو  .Tracy Tuten, Promoting Sustainability by Marketing Green Products to non-adopters, Revue de gestion, Volume 30, 2013,p :98- 99. 2 Kudube Mary Molete, Contemporary Green Marketing Strategies, Thesis Submitted in fulfillment of the requirement for the degree of Master of  Business Management, Masaryk University, Czech, 2018, p: 18- 19( by Interim ) 1                                                           والبعض ) مثل الفنادق الصديقة للبيئة(على اخلدمات من األماكن وقنوات التوزيع اليت ال تسبب التلوث البيئي 



يها  مستعدين للحصول عل املوظفني من % 62،يف حني اآلخر يأخذ بعني  االعتبار التكلفة والسهولة أو الراحة  ~ 263 ~ قصد  تايوان وسط يفيقطنون   جامعي طالب 33 من جتريبية مكونة عينة، اليت كانت يف البداية على اخلضراء الفنادق يف البيئية للممارسات عميلال تصوراتحول  2014  سنة  Mei-Ling Tangكما أشارت دراسة       1 .ملوثة بيئة يف هاال تقع أماكن شريطة أن يف  يقع Sun Moon Lake فندق ،Chung- Taiيقعان يف مدينة  Oh-Ya motelوفندق    Harbor فندق (   :الوصول إىل االستبيان النهائي،مث مت توزيع هذا األخري على عينة من نزالء أربعة فنادق موجودة بتايوان نزيل،فتوصلت الدراسة إىل  336أين بلغ حجمها ) Chung-Huaيف مدينة  يقع  Oh-Ya  فندق،Nantouمدينة  اإلقامة لدى تلك الفندق  مرة أخرى ألنه  عادةالعميل يف إ نية تؤثر باإلجياب على لفندقل اخلضراء شهادةالن أ Sachin S. Vernekar & Preeti Wadhwa, Green Consumption: An Empirical Study of Consumers Attitudes and Perception regarding Eco-Friendly FMCG Products, with special reference to Delhi and NCR Region, Journal of Opinion, No.1, 2011, p71. 2 1                                                                                            2.التدوير إعادةهي ممارسة هذا األخري لعملية  األخضر الفندق زيارة إلعادة عمالءال استعداد على كبري بشكلاليت تؤثر  اخلضراء أو املمارسات املبادراتيشعر باالرتياح والرضا،كما أن من بني   Mei-Ling Tang, Evaluating Green Hotels in Taiwan from the Consumer's Perspective, International Journal of Management Research and Business Strategy, No. 1, 2015, p: 10-11. 



ـــــــق  أحـــــــداملـــــــزيج التســـــــويقي األخضـــــــر يعتـــــــرب       :خالصة الفصل  ~ 264 ~ ـــــــيت يســـــــعى املســـــــوقون إىل حتقي وعــــــــدم  نظمـــــــةالتكامـــــــل واالنـــــــدماج فيمــــــــا بينهـــــــا مـــــــن أجــــــــل خدمـــــــة الســــــــوق املســـــــتهدف، وحتقيـــــــق أهــــــــداف املاألدوات والعناصـــــــر التســـــــويقية ال ه رجــــــال التســــــويق ألنــــــه تعتــــــرب مــــــن أصــــــعب القــــــرارات الــــــيت تواجــــــمنتجاــــــا اخلضــــــراء   بتســــــعري القــــــرارات املتعلقــــــة أعلـــــــى وكثافـــــــة مـــــــوارد بيئيـــــــة أقـــــــل  يـــــــراد النجـــــــاح هلـــــــا، يف حـــــــني نشـــــــر مبـــــــادئ املنظمـــــــة اخلضـــــــراء  فيمـــــــا خيـــــــصاملســــــــتهلك األخضــــــــر الــــــــذي أصــــــــبح ضــــــــروري لبنــــــــاء إســــــــرتاتيجية التســــــــويق  للمنتجــــــــات ذات قيمــــــــة أو جــــــــودة د لســــــــلوك شــــــــراء مــــــــرات أخــــــــرى أي كســــــــب رضــــــــاه، هــــــــذا األخــــــــري ال يتحقــــــــق إال مــــــــن خــــــــالل التفســــــــري اجليــــــــإنتاجهــــــا و كســــــب اكــــــرب حصــــــة ســــــوقية واحملافظــــــة عليهــــــا و ذلــــــك بضــــــمان شــــــراء املســــــتهلك ملنتجاــــــا و إعــــــادة فاملنظمــــــة ملزمـــــــة بتلبيــــــة حاجــــــات ورغبـــــــات املســــــتهلك األخضـــــــر لضــــــمان تصـــــــريف اإلضــــــرار بالبيئــــــة الطبيعيـــــــة،  مـــــن  الـــــيت تتحملهـــــا املنظمـــــة والتكـــــاليف البيئيـــــة ،مـــــن جهـــــةالنهـــــائي  أخـــــذ بعـــــني االعتبـــــار املســـــتهلك تجيـــــب أن  االعتمــــــاد علــــــى ب املنتجــــــات يف متنــــــاول املســــــتهلكني احلــــــاليني واملــــــرتقبني جيــــــ تلــــــك عــــــلحــــــىت جتجهــــــة أخــــــرى، و  ـــــــدفق ـــــــوزيعي يســـــــهل ت ـــــــة املناســـــــبة، ها نظـــــــام ت ـــــــة والكمي ـــــــرب أيضـــــــا و  بالكيفي ـــــــرتويج أخـــــــريا يعت ـــــــك املنتجـــــــاتال والتواصـــــــل مــــــــع املســــــــتهلك  انتجاــــــــللتعريــــــــف مبالــــــــيت تســــــــتخدمها املنظمـــــــة  حـــــــد أهــــــــم العناصــــــــر التســـــــويقية كأ لتل                          .اخل..عناصر املزيج الرتوجيي كاإلعالن والعالقات العامة وامللصقات البيئية عن طريق وإقناعه



:الرابعالفصل                        ~ 265 ~ كوندور لمؤسسة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة حالة دراسة :المزيج التسويقي األخضر على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي تأثير                  



:تمهيد  ~ 266 ~ بـه   النشـطة املؤسسـات أحـد بدراسـة وهـذا بـاجلزائر الكهرومنزليـة األجهـزة  سـوق علـى الضـوء بتسـليط الفصـل هـذا يف نقـوم سـوف حيـث التطبيقـي اجلانـب إىل نصـل حنـن هـا ناحيـة أخـرى، مـن املستهلكني باإلضافة إىل محاية البيئة أهـداف وحتقيـق ناحيـة مـن املنظمـة أهـداف حتقيـق يف التسويقي األخضـر املزيج أمهية إىل توصلنا ، كما للمستهلك    تـــؤثر علـــى الســـلوك الشـــرائي األخضـــر الـــيت األخضـــر قصـــد مســـايرا للتحـــديات البيئيـــة،وعرفنا أهـــم العوامـــل ضـرورة تبـين املنظمـة إلسـرتاتيجية التسـويق خاللـه مـن بيننـا والـذي للدراسـة النظـري اإلطـار إىل تعرضـنا بعـد      علــى  صــديقة للبيئــةســويقي ألجهزــا الكهرومنزليــة التــأثري املــزيج الت مــدى وحماولــة معرفــة وحتليــل مؤسســة كونــدور                                               .الفصل هذا يف هذا ما سنتطرق إليهو  ،اجلزائري السلوك الشرائي للمستهلك



مع   خاصة واألجنبية، احمللية العالمات من العديد تنافس والكهرومنزلية اإللكرتونية الصناعة قطاع يعرف      الكهرومنزلية واإللكترونية في الجزائر الصناعةواقع :المبحث األول  ~ 267 ~ عرفت اجلزائر العديد من التحوالت  احلاصلة التطورات ه هذ وملواكبة ومذهل، سريع بشكل األخريةه هذ سوق منت وقد وااللكرتونية، الكهرومنزلية الصناعةقطاع  يفا كبري  تطورا العامل شهدستهلكني،فلقد امل ورغبات حاجيات تليب كوا السوق على بالسيطرة الصناعة هذه تتميز حيث ،والكهرومنزلية اإللكرتونية املنتجات تطوير يف جيدة ومكانة فعالة مسامهة من هلا ملا ،العامل يف الصناعات أهم بني من والكهرومنزلية اإللكرتونية الصناعات تعترب      صناعة الكهرومنزلية واإللكترونية في الجزائرالتطور : المطلب األول .به العاملة املؤسسات بني املنافسة إرساء  يف سامهت هيكلية تغريات عدة اجلزائر يف القطاع هذا شهد حيث التجارة، حترير ظل يف العاملية األسواق انفتاح الكهرومنزلية  للصناعة الوطنية كاملؤسسة مؤسسات عمومية عدة منها وتفرعت 1983يف سنة   املؤسسة هذ انقسمت الوطنية، االقتصادية اإلصالحات إطار ويف ،وغريها الكهروميكانيكية أدوات صنع ،املصابيح  صنع ، اومركبا البطاريات صنع، الكهرومنزلية األجهزة وتركيب صنع ،اهلاتفية األجهزة وتركيب صنع ،اإللكرتونية األسالك صنع كانت مهمتها تتمثل يف  اليت،و القطاع هذا يف األوىل،حيث كانت املؤسسة  جزائري دينار مليون 1520قدره  مايل بغالف التخطيط زارة و من بقرار )SONELEC(مؤسسة    تأسست 1974سنة  فيف  . والنوعية الكمية حيث منقفزة  من حتقيقأين متكنت إىل ضرورة ولوج املؤسسات اجلزائرية عامل املنافسة،  تأد )ENIEM (اإللكرتونية  الوطنية للصناعة ، واملؤسسة)ENIE (،  الدولة بوضع برنامج لزيادة احلصة قامت وقد باملائة بالنسبة  25يف املائة إىل  16يف املائة بالنسبة لألجهزة الكهرومنزلية ومن  25يف املائة إىل  20السوقية من  هذه املؤسسات اخلاصة فوبذلك ظهرت عدة عالمات ومؤسسات تنشط يف هذا النوع من الصناعة،  ،الصناعة        من اال هذا يف وخربا بتطورها دوليا معروفة أجنبية مؤسسات مع شراكة عقود إبرام إىل اخلواص اجته حيث كبريا، تطورا والكهرومنزلية اإللكرتونية الصناعة شهدت املاضي القرن من التسعينيات بداية ومع      .الوطنية السوق يف هامة مكانة حتتل أصبحت حيث ،منها الواردات نسبة وارتفاع األجنبية املنتجات على الطلب زيادة مع خاصة منتجاا، على الطلب اخنفاض إىل أدى مما التطور، وسريعة املتغرية التكنولوجية للبيئة متابعتها لعدم وذلك واالستمرار، التأقلم أجل من كثرية صعوبات املؤسسات هذه  واجهتف،الثالجاتاملؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية تستفيد من الشراكة مع مؤسسة أملانية من أجل إنتاج نوعني جديدين من عامل وكذا إنشاء أربع مصانع جديدة بالشراكة مع مؤسسات أجنبية،حيث أن  4199 منصب عمل وتكوين 650مليار دينار من إجياد  14، وقد خصصت هلذا الربنامج ميزانية تقدر ب 2015لألجهزة اإللكرتونية يف سنة  يف هذه   النشطة من أهم هذه املؤسساتوكانت الناشطة يف صناعة األجهزة الكهرومنزلية تتميز بعددها الكبري،  بتدشني  هذه األخرية  اليت قامت، LG احلاملة لعالمة   Electronic   Essalemمؤسسة     الصناعة باجلزائر هي



مؤسسة ناشطة  933وحسب تقرير وزارة الصناعة واملناجم الذي نشرته يف جملتها املوافق لعددها الثاين أن هناك       1.)رماديةوال املنتجات البيضاء( بوالية تبسة،ويقوم املصنع برتكيب وجتميع األجهزة الكهرومنزلية 1997مصنعها األول يف سنة   ~ 268 ~ ماليني جهاز من خمتلف  5، حيث هذه املؤسسات تنتج سنويا  صناعة الكهرومنزلية واإللكرتونيةاليف قطاع  مليون  60بعدما كانت تصدر    2018مليون دوالر  يف سنة  100بتصدير  تاألجهزة،كما قامت هذه املؤسسا أطروحة مقدمة  دراسة حالة مؤسسة كوندور الكترونيك ببرج بوعريريج،:التنافسية لمنظمات األعمال،إدارة عالقات الزبائن كأداة لتحقيق الميزة جناة بن محو 1                                                                         .باجلزائر الصناعة هذه يف تنشط اليت احمللية املؤسسات أهم يبني املوايل واجلدول القطاع، هذا يف العاملة املؤسسات بني املنافسة اشتداد إىل أدى ما هذا أجنبية، هي ما ومنها جزائرية هي ما منها التجارية العالمات من العديد على والكهرومنزلية االلكرتونية للمنتجات اجلزائرية السوق فتحوز      .وتتوفق عليها املنتجات احمللية تنافس املنتجات األجنبية بلاإلقتصاد اجلزائري من خالل توفري الدعم الفين واملادي للمنتج اجلزائري، وتوفري البيئة اإلنتاجية املالئمة اليت جتعل تلعبه يف معاجلة اإلختالالت، وذلك بتحسني قدرة صناعة األجهزة الكهرومنزلية واإللكرتونية خللق أفاق لتطور هذه املنتجات يعترب تدعيما لدور القطاع الصناعي يف التنمية والتطور اإلقتصادي من خالل الدور الذي ميكن أن إن جناح صناعة األجهزة اإللكرتونية واإللكرتونية يف أداء مهمتها يف توفري حاجيات املستهلك اجلزائري من       في سوق األجهزة الكهرومنزلية واإللكترونية بالجزائر نشطةالمؤسسات ال :المطلب الثاني  2.)%66.67(باملائة  70أي نسبة التطور تقريبا تساوي  2017دوالر  يف سنة   .05،ص 2018، ،2،العددقطاع في أوج االزدهار:والكهرومنزليةالصناعة االلكترونية وزارة الصناعة واملناجم،جملة  2 .  195 - 194: ،ص2016 -2015، -تلمسان - لنيل شهادة الدكتوراه حتت ختصص إدارة األعمال،جامعة أيب بكر بلقايد 



،باإلضافة  Bya electronic      1993  THOMSON  وزو تيزي  الطبخ تالغسيل، آال آالت ،ثالجات  FRIGOR 1997  FRIGOR  سطيف  .مروحيات ،مكيفات هوائية،الغسيل آالت ،تلفاز  AKIRA  2002  AKIRA  بلعباس سيدي  .االستقبال أجهزة ،املضغوطة  األقراص قارئ،آيل إعالم ةتلفاز، أجهز   ENIE  1983  ENIE  بوعريريج برج  الرقمي االستقبال جهاز ،األقراص قارئ ،تلفاز،ثالجات ABADOU ELECTRONICS 1997  CRISTOR  بوعريريج برج   .الرقمي االستقبال أجهزة، تلفازالتدفئة، ت، آالهوائية ت، مكيفامروحيات COBRA 1998  COBRA NEW STAR  بوعريريج برج  االستقبال الرقمي جهاز ،مذياع مسجل،ثالجات، تلفاز ATTIA ELECTRONIC 1998  CHEROKEE  سطيف  .الغسيل آالت ،تهوائية، ثالجا مكيفات ،تلفاز FAGOR BRANDT  2014  Brandt  بوعريريج برج  .مسجل مذياع ،الرقميجهاز االستقبال  ،تلفاز HANI ELECTRONIC 2002  SPACE NET  الوالية  المنتجات الرئيسية  العالمة  النشاط بداية  الشركات  اإللكترونية والكهرومنزلية بالجزائر األجهزةفي السوق  الفاعلة المحلية أهم المؤسسات:  19 لجدول رقما  ~ 269 ~ املوزع احلصري  كوا  إىل ) CONDOR(كوندور لإللكترونيكدراسة حالة شركة  : دور خدمات ما بعد البيع في تعزيز المركز السوقي للمؤسسة الصناعيةفرحات عباس،  :المصدر  بوعريريج برج  .الغسيل آالت ،الطبخ آالت ثالجات، ،هوائية مكيفات الرقمي، االستقبال ، أجهزةتلفاز MEBARKIA 1998 GEANT  بوعريريج برج  .ثالجات ،هوائية ، مكيفاتتلفاز SENTRAX   -  TCL  اجلزائر  .الطبخ آالت ثالجات، ،هوائية مكيفات  SODINCO  1999  HAIER  تبسة  .اآليل اإلعالم أجهزة ،الغسيل آالت ،ثالجات ،هوائية مكيفات  ELECTONIC   ESSALEM    1997  LG، STARLIGHT  عنابة  .ثالجات ،هوائية مكيفات ،تلفاز  RAYLAN  2005  RAYLAN  وزو تيزي  .الطبخ آالت ،هوائية مكيفات ،ثالجات  ENIEM  1983  ENIEM  سطيف  .الغسيل آالت ، هوائية مكيفات،األقراص ،قارئالرقمي االستقبال أجهزة ،تلفاز  SATEREX  2005  IRIS SAT  وهران  .والنقال الثابت اهلاتف أجهزة ،الطبخ آالت،ثالجات ،تلفاز  . Sony ،Continental  :التجارية لعالماتل ).بتصرف( 134 -133: ،ص 2006 -2005، -املسيلة    -،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية،جامعة حممد بوضياف برج بوعريريج



جمال ختصص كل مؤسسة من املؤسسات السابقة  الذكر، يف حني تتمركز أغلب املؤسسات يف والية  يف  ختالف إ باملنافسة،كما جندتتسم يف اجلزائر  اإللكرتونية والكهرومنزلية خالل هذا اجلدول يتضح لنا أن  الصناعة من       ~ 270 ~ ،وجتدر اإلشارة أنه أجنبية مؤسسات مع شراكة لعقود مربمةكما أن هناك مؤسسات  جزائرية ،بوعريريج برج وغريها من العالمات،وهذا باإلضافة اىل مؤسسة كوندور اليت هي حمل حبثنا وسنتطرق إليها يف املبحث  Samsung ،Bosch ،ekoB ،Wirlpool، Stream:على سبيل املثالتتواجد  أيضا يف السوق اجلزائرية عالمات أجنبية  املمثل هلا،وبعد ذلك اىل تطور عدد سنتطرق يف هذا املبحث إىل تعريف باملؤسسة، مث إىل اهليكل التنظيمي       تقديم مؤسسة كوندور:المبحث الثاني  .الثاين توليفة  تخلق ةاألخري  ههذ قبل البدء يف تعريف مؤسسة كوندور جيب أوال أن نشري إىل جمموعة بن محادي،      التعريف بمؤسسة كوندور: المطلب األول .عماهلا توي حيث حتيف السوق اجلزائرية،  امتنوعة من املشاريع يف جماالت حيوية وهامة جدا للحصول على مكانته )المسيلة( حضنة ميتال  :ينقسم جمال نشاط متعلق مبواد البناء موعة بن محادي إىل ثالثة فروع:مجال نشاط متعلق بمواد البناء -  :ن خالل هذا الشكل  يتضح لنا أن جمموعة بن محادي تنشط يف مخسة حماالت خمتلفة متمثلة يفمن  2017-09- 02:تاريخ االطالع : www.condor.dzكوندور  ؤسسةاملوقع االلكرتوين مل:لمصدرا                        مجاالت نشاط مجموعة بن حمادي: 23 الشكل رقم  :كما يوضحه الشكل التايل  مؤسسات  عدهبن محادي على  وعةجمم الكترونيكس كوندور  المتعددةاإللكترونيك والوسائل   فندق بني حماد الفندقة قطب البناء ترافوكوفيا والبناءاألشغال العمومية  جيبات جيربيور الصناعات الغذائية أرجيلور أغلوتوب مواد البناء مجموعة بن حمادي بوليبان    



  .بن محادي،حيث تنشط هذه املؤسسة يف جمايل تصنيع وتسويق  مواد البناءتعد مؤسسة األم للمجموعة،وهي اللبنة األوىل مت إنشائها من طرف حممد الطاهر : ) Aglotubes(أغلوتوب *   ~ 272 ~
     .متخصصة يف إنتاج األجور األمحر مؤسسة هي ):Argilor(أرجيلور  *
بالصناعات الغذائية موعة بن محادي  ينقسم جمال نشاط متعلق :مجال نشاط متعلق بالصناعات الغذائية -     .متخصصة يف إنتاج املواد املعدنية مؤسسة هي ):Hodna Metal(حضنة ميتال  *   :إىل ثالثة فروع
متخصصة يف إنتاج األكياس البالستيكية املستخدمة يف تغليف املواد  مؤسسة هي ):Polyben(بوليبان *          .الصناعات الغذائية مثل العجائن يف متخصصة مؤسسة هي : )Gipates(جيبات *        .متخصصة يف إنتاج القمح الصلب ومشتقاته مؤسسة هي ):Gerbior(جيربيور  * باألشغال العمومية والبناء موعة  ينقسم جمال نشاط متعلق :مجال نشاط متعلق باألشغال العمومية والبناء - .الغذائية   .املعدنية اآلالت وتركيب ،الصناعية واملباين الطالء ، الكهربائية األعمال مثل العامة األشغال متخصصة يف مؤسسة هي : )Travocovia(ترافوكوفيا *   :محادي إىل فرعنيبن 
يف البناء  على سبيل  متخصصةمقاوالتية   مؤسسة هي ):ELbordj Construction(البناء ) برج(قطب  * اليت تنحدر من قلعة بين  "بن محادي"عائلة ال لقب،فتسمية هذا األخري  يعود إىل "           "Hotel Beni Hamadموعة بن محادي يف فندق بين محاد  يتمثل جمال نشاط متعلق بالفندقة:مجال نشاط متعلق بالفندقة -  . املثال العمارات ،فهي حتتوي على مجيع الوسائل واملستلزمات احلديثة واملتطورة يف جمال البناء باإللكرتونيك والوسائل   يتمثل جمال نشاط متعلق :متعلق باإللكترونيك والوسائل  المتعددة  مجال نشاط -  .الراحة الراقية يف الغرف أثناء اإلقامة،أين  كل الغرف تضمن االتصال بشبكة اإلنرتنتمن االستمتاع مبميزات خدمة الغرف على مدار الساعة، مصعد أثناء إقامتهم يف هذا الفندق واالستمتاع بوسائل كما ميكن للنزالء حمالت جتارية راقية مبا فيها الصناعات التقليدية،، ورواق امقعد 350مقعدا، وقاعة حماضرات بـ       45إىل  مساحة للعب األطفال، مركز اللياقة البدنية ، وقاعة للرياضة، إضافة إىل قاعة اجتماعات تسع ستة طوابق ومطعمني،مطعم  يتواجد يف الطابق األول، ومطعم يتواجد يف الطابق الثاين،كما يشتمل الفندق على جناحا موزعة على  24حجرة و 60فهو يتكون من مبوقع متميز يف وسط مدينة والية برج بوعريريج، ،يتصفمحاد تقع يف املنطقة الصناعية لوالية برج بوعريريج، إستطاعت  ،ذات أسهمهي مؤسسة خاصة " كوندور" مؤسسة       لمؤسسة كوندور الطبيعة القانونية: أوال .والكهرومنزليةاإللكرتونية وهي مؤسسة متخصصة يف إنتاج األجهزة  كوندور الكرتونيكس،  مؤسسة املتعددة يف ، تقدر مساحتها 2003، وإنطلقت يف نشاطها الفعلي يف فيفري 2002احلصول على السجل التجاري يف أفريل 



: العالمة التجارية التاليةفتصدر كل منتجات املؤسسة ب املرسوم مبوجب أحكام وهذا ،يف تركيب وتصنيع املنتجات الكهرومنزلية واإللكرتونيةتعمل املؤسسة على ترقية وتطوير نشاطاا    ، وهو منأمام هذه الكلمة طائر يعيش يف جبال أمريكا اجلنوبية
فيعين أا مسجلة يف الديوان الوطين  ® تعمل املؤسسة على ترقية وتطوير نشاطاا  حيثمرت مربع، 63822مرت مربع منها املغطاة  112559 ~ 273 ~                                                           تطورا من سنة ألخرى نظرا للتطور احلاصل يف نشاطها والشكل التايل يوضح اهليكل التنظيمي احلايل   لقد عرف اهليكل التنظيمي ملؤسسة والعالقات القائمة داخل املؤسسة،فإذ يبني هلم حدود مسؤوليام وواجبام خمتلف املستويات اإلدارية والوحدات التنظيمية الرئيسية حيث قامت بشراء تراخيص من  ،إخل، لضمان اإلنتاج التام للمنتجات اخلاصة باملؤسسةالرتكيب لألجهزة املختلفة، وبعد حتديد املكونات اليت ميكن شراؤها حمليا عمدت املؤسسة إىل توفري إستثمارات يف تقنيات  يف هذه املرحلة وبعد اإلستفادة من املراحل السابقة أصبحت املؤسسة تتحكم  .معرفة املكونات اليت ميكن إنتاجها حمليا وبأقل تكلفةذا تستفيد املؤسسة من أي شراء املنتجات مفككة كليا وإعادة تركيبها،و يف هذه املرحلة كانت املؤسسة تقوم بشراء منتجات مفككة جزئيا لتقوم عامال أساسيا يف تفعيل نشاط املؤسسة ككل، ونظرا للطلب املتزايد يف هذه املرحلة كانت املؤسسة تعتمد على إسترياد منتجات إلكرتونية جاهزة لتبيعها مبجموعة من املراحل حىت وصلت إىل ما هو عليه حاليا، وميكن تلخيص هذه    يف تركيب وتصنيع املنتجات الكهرومنزلية واإللكرتونية أساسا فتصدر كل منتجات املؤسسة ب،02/04/2000 :يف املؤرخ  مبجموعة من املراحل حىت وصلت إىل ما هو عليه حاليا، وميكن تلخيص هذه " كوندور"   دورمراحل تطور مؤسسة كون  .للمؤلفات واالبتكارات مما يضمن هلا احلماية الكافية ملنتجاا من التقليد®أكرب الطيور يف العامل ويقال أنه يطري عاليا جدا، وبالنسبة للحرف أمام هذه الكلمة طائر يعيش يف جبال أمريكا اجلنوبية، ويعين الرمز املوجود  يف هذه املرحلة كانت املؤسسة تقوم بشراء منتجات مفككة جزئيا لتقوم :مرحلة شراء المنتج المفكك جزئيا  .على هذه املنتجات إنتقلت املؤسسة إىل املرحلة الثانيةعامال أساسيا يف تفعيل نشاط املؤسسة ككل، ونظرا للطلب املتزايد على حالتها، حيث تعترب اإلجراءات اجلمركية يف هذه املرحلة كانت املؤسسة تعتمد على إسترياد منتجات إلكرتونية جاهزة لتبيعها :للبيع  معرفة املكونات اليت ميكن إنتاجها حمليا وبأقل تكلفة،التعرف على اجلهاز وتعلم تركيبهأي شراء املنتجات مفككة كليا وإعادة تركيبها،و :كليامرحلة شراء المنتج مفكك     خمتلف املستويات اإلدارية والوحدات التنظيمية الرئيسية طار أو البناء الذي يصور إكاهليكل التنظيمي    الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوندور  1.اإللكرتونيةللصناعات ) Hisenseإخل، لضمان اإلنتاج التام للمنتجات اخلاصة باملؤسسة..مالية،صناعية وبشريةالرتكيب لألجهزة املختلفة، وبعد حتديد املكونات اليت ميكن شراؤها حمليا عمدت املؤسسة إىل توفري إستثمارات يف هذه املرحلة وبعد اإلستفادة من املراحل السابقة أصبحت املؤسسة تتحكم:مرحلة اإلنتاج إذ يبني هلم حدود مسؤوليام وواجبام   مالاملرجع احلقيقي للع مبثابة  يعتربوالفرعية وخمتلف الوظائف،فهو أيضا  أساساالقاعدية واملتمثلة 112559اإلمجالية ب  ملؤسسة كوندور وثائق مقدمة من طرف مديرية املوارد البشريةتطورا من سنة ألخرى نظرا للتطور احلاصل يف نشاطها والشكل التايل يوضح اهليكل التنظيمي احلايل والعالقات القائمة داخل املؤسسة،فويوضح هلم طرق االتصال فيما بينهم  مراحل تطور مؤسسة كون:ثانياللمؤلفات واالبتكارات مما يضمن هلا احلماية الكافية ملنتجاا من التقليدأكرب الطيور يف العامل ويقال أنه يطري عاليا جدا، وبالنسبة للحرف  2000/74الوزاري  " مرت مؤسسة      التعرف على اجلهاز وتعلم تركيبه:عدة مزايا أمههامرحلة شراء المنتج مفكك   -3  .بعد ذلك برتكيبهامرحلة شراء المنتج المفكك جزئيا -2على هذه املنتجات إنتقلت املؤسسة إىل املرحلة الثانيةعلى حالتها، حيث تعترب اإلجراءات اجلمركية  الشراء مرحلة -1  :يلي املراحل فيما Hisense( املؤسسة الصينيةمالية،صناعية وبشريةالرتكيب لألجهزة املختلفة، وبعد حتديد املكونات اليت ميكن شراؤها حمليا عمدت املؤسسة إىل توفري إستثمارات مرحلة اإلنتاج -4 الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوندور :المطلب الثاني وثائق مقدمة من طرف مديرية املوارد البشرية 1      .ملؤسسة كوندورتطورا من سنة ألخرى نظرا للتطور احلاصل يف نشاطها والشكل التايل يوضح اهليكل التنظيمي احلايل كوندور ويوضح هلم طرق االتصال فيما بينهم والفرعية وخمتلف الوظائف،فهو أيضا اهليكل التنظيمي   يعد    



ةالعام يةالمدير  مجلس اإلدارة مديرية البحث والتطوير  والمحاسبةمالية مديرية ال  وثائق مقدمة من طرف مديرية املوارد البشرية:المصدر                                                                 الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوندور: 24 رقم الشكل  ~ 274 ~ ف يكيتمديرية ال المستدامةنمية والت الشاملةإدارة الجودة  مديرية اإلمداد مديرية   يالمركز  قسنطينة  الجهويةالمديرية  الجهوية الوسطالمديرية  لمنتجات اإلعالم اآلليالمديرية التجارية  للمنتجات الكهرومنزليةالمديرية التجارية   تسويقال مديرية مديرية المشاريع   البشريةموارد مديرية ال المعلوماتنظم مديرية   علمةالالجهوية المديرية   المكيفات وآالت  مركب مركب الثالجات الداخليصلحة األمن م والوسائل العامة االستثمار  قسم   االستغاللمديرية     خدمات ما بعد البيعمديرية  األلواح الشمسيةإنتاج  وحدة  تحويل البالستيك وحدة   البيضاءمنتجات الوحدة  الهواتفأجهزة  و اإلعالم اآلليمنتجات وحدة  المنتجات السمراءوحدة  الغسيل 



فهــي  االســتغالل مديريــةيتمثــل يف   الرابــع املســتوى أمــا العامــة، الوســائلو  االســتثمار قســم وكــذا الــداخلي األمــن صــلحةم إىل إضــافة الــثالث اجلهويــة املــديريات علــى فيشــمل الثالــث املســتوى حــني يف اآليل، اإلعــالم ملنتجــات التجاريــة املديريــة الكهرومنزليــة، للمنتجــات التجاريــة التســويق،املديرية مديريــة املشـاريع، مديريـة :وهـي مـديريات أربـع مـن الثـاين املسـتوى يتكـون حيـث األول، التنظيمـي املسـتوى قبـل مـن وضـعها مت الــيت والسياســات األهــداف وحتقيــق إجنــاز يف يتمثــل فــدورها املتبقيــة، التنظيميــة املســتويات أمــا      .العام املدير مع باالشرتاك للمؤسسة املختلفة والسياسات األهداف وضع يف املساعدة يف املديريات هاته تساهم حيث ،واحملاسبة املالية مديرية البشرية، املوارد مديرية نظم املعلومات، مديرية ، املركزي التكييف ديريةم املستدامة، والتنمية الشاملة اجلودة إدارة مديرية ،اإلمداد مديرية :كالتايل وهي للمؤسسة الرئيسية الستة املديريات من األول التنظيمي املستوى يتكون حني يف أسهم، ذات مؤسسة هي املؤسسة ألن راجع وهذا العام، املدير عمل على تشرف اليت اهليئة هي تعترب واليت الشركة، إدارة جملس طرف من املعني العام املدير مسؤولية حتت كلها تعمل املديريات، من جمموعة إىل بدوره ينقسم املستويات هاته من مستوى كلو   تنظيمية مستويات أربع من يتكون كوندور، ملؤسسة التنظيمي اهليكل لنا أن يتضحهذا الشكل  خالل من      ~ 275 ~ املبين على  التنظيم أسلوب ،باملنتجات التنظيم أسلوب :توجهني مها الذي يعتمد على( والتنظيم غري الوظيفي الوظيفي التنظيم بني املزج على تنظيمها يف تعتمدمؤسسة كوندور  أن السابق الشكل من أيضا نالحظكما       . ،كما تندرج حتتها  أيضا مديريات أخرى تابعة هلااملنتجات مـــن إنتـــاج جمموعـــة علـــى تعمـــل الـــيتالتابعـــة للمؤسســـة و  اإلنتاجيـــة الوحـــدات مـــن خمتلـــف كـــونتت األمانة العامة، وتتمثل مهام املديرية العامة ،نائب املدير العام تتكون من رئيس املدير العام،: المديرية العامة -  1:يلي واملصاحل كما تاإلداراميكن تلخيص مهام ومسؤوليات خمتلف عليه و       .السوق ملتطلبات االستجابة يف والسرعة املرونة من نوع مينحها ميكن مما ،)غرايفاجلساس األ اإلشراف على النظام العام للمؤسسة،  كما يقوم باإلمضاء يف  املدير العاموعلى وجه اخلصوص تتمثل مهام       .تنظيم وبرجمة األعمال ملختلف املديريات األخرى -   .تقرير األولويات العامة واحلسم يف األمور املعقدة -   .وأصول املؤسسةضمان احلفاظ على ممتلكات  -   .إعداد وتسطري برامج اإلنتاج -   .حتديد األهداف العامة للمؤسسة والسهر على تطبيقها -   :بصفة عامة يلي فيما  وثائق مقدمة من طرف مديرية املوارد البشرية ملؤسسة كوندور 1                                                             .التعليمات واللوائح لرؤساء املصاحل واموعات للعمل على تنفيذها وتطبيقها على أحسن وجهل اهليئات، ويقوم أيضا باختاذ القرارات وإعطاء األوامر وإصدار بإسم املؤسسة وميثلها يف اجلهات القضائية وك



نائب املدير العام يف مساعدة املدير العام يف أداء مهامه، ويسهر على تطبيق األوامر  تتمثل مهاميف حني       ~ 276 ~ الشاملة والتنمية املستدامة  املهمة األساسية إلدارة اجلودة:مية المستدامةمديرية إدارة الجودة الشاملة والتن -  .تسيري خمزون قطع الغيار -   .ملؤسسةا وصيانة وسائل النقل ريتسي -   .التكفل بنقل عمال املؤسسة -   .التكفل بعمليات النقل الربي للبضائع بوسائل املؤسسة أو عن طريق اإلجيار -   :تم بإمداد املديريات األخرى بالتجهيزات الالزمة من خالل: مدادمديرية اإل -  .واملرؤوسنياهلاتفية ومجيع املراسالت اإلدارية والتجارية اخلاصة باملؤسسة، كما ميكن القول بأا عنصر اتصال بني الرئيس اليت يرتأسها املدير، وكل ما يتعلق برتتيب وتصنيف ومحاية الوثائق الصادرة والواردة، وجتيب على االتصاالت الرمسية واالجتماعات  تة اليت تقوم بإعداد برنامج املواعيد اخلاص باللقاءامتثلها السكرتاري األمانة العامةأما       .وتطبيق اإلجراءات على أحسن وجه، واحرتام كل ما جاء فيها من قواننيات اليت ميليها املدير العام للمديرين التنفيذيني ورؤساء املصاحل، كما أن من مهامه العمل على مراقبة تنفيذ والتعليم ئف املسؤولني أو جلب خمتصني إداريني لتحسني التسيري املستدام للموارد، سواء كان ذلك التغيري يف مهام ووظاوهو بدوره يوجهها إىل املدير العام فإذا وجد اون من اجلانب اإلداري يقوم املدير العام باختاذ اإلجراءات الالزمة بوضع التقارير من أجل تقييم سري العمليات، حيث توجه هذه التقارير إىل نائب املدير  الشاملة والتنمية املستدامة اخلاصة بعمليات اإلنتاج ككل، ويقوم أيضا مدير إدارة اجلودة تمراقبة ومتابعة تنفيذ مجيع اإلجراءا تتمثل يف كسب لستقطاب أكرب عدد ممكن من املستهلكني وا اجود املقدمة دف حتسنيعلى تطوير املنتجات  العمل -   :يلي فيما بصفة عامة املديرية هذه تتمثل مهامعليه ، و جدد، فهو بذلك يعمل على مراقبة األداء املستدام، تدريب وتكوين املوارد من خالل  ملشروع طموحوالتحفيز إطالق قطاع مكيفات اهلواء اجلماعية باملتعلقة  للمؤسسة املختلفة والسياسات األهداف وضع يف باملساعدة تم مديرية التكييف املركز:مديرية التكييف المركزي -  .التسيري املستدام للموارد والتحسني املستمرتوجيه ومراقبة جل العمليات حىت تستجيب بشكل جيد ملتطلبات  -   .وضع تنسيق مل أنشطتها قصد احلد من اآلثار السلبية على البيئة الطبيعية -   .اليت دد املؤسسة الصناعية تنشيط وتسيري الربنامج العام لألمن والوقاية من األخطار -   .التكنولوجية االبتكاراتأحسن وأحدث  عن طريق استخدام وذلك املكانة والسمعة السوقية سواء كان قصد حتسني فعالية اإلسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة  التكنولوجيات املتقدمة  وإتقان نيالبشرية للتمك املعلومات املساعدة  كل   تطوير نظام معلومات املؤسسة وتوفريب تم هذه املديرية  :معلوماتمديرية نظم ال -  .وغريهاتب امك اتمشروع تكييف ملبىن جديد أو جتديد أو مستشفى أو فندق أو مركز تسوق أو جتهيز      .االعتداءات والتقليد شىت على إختاذ القرارات ملختلف املستويات التنظيمية ومحايتها من



تضمن السري احلسن بكل ما يتعلق بالشؤون  حىت التنسيق مع اهلياكل اخلارجية التابعة للعمل والشؤون العامة -   .معاجلة القضايا القانونية املتعلقة بالعمال  -   .تطبيق خمطط التكوين للعمال ومراقبتهم أثناء العمل -   .توظيف العمال حسب إحتياجات املؤسسة -   :خالل سهر على تسيري خمتلف شؤون املستخدمني منبال تم هذه املديرية  :مديرية الموارد البشرية -  ~ 277 ~ املتعلقة باحملاسبة والعمليات اجلبائية وهذا القيام بكل اإلجراءات يف  تتمثل مهمتها  :مديرية المحاسبة والمالية -  .منح اإلجازات والعطل و وضع نظام لألجور ومزايا واملكافآت -   .العمل على حتقيق التسيري الفعال للموارد البشرية -   .إعطاء العمال رخص إذن للخروج والتغيب يف حالة املرض أو الظروف الشخصية الطارئة -   . االجتماعية من  التخطيط هلا مسبقا مت اليت املشاريع هدافأ وحتقيق إجنازمهمتها األساسية يف تتمثل  :مديرية المشاريع -  .وإعداد املخطط املايل على املدى الطويل والقصري الستثماراتااملتابعة املالية ملختلف  -  .متابعة حسابات اخلزينة -   .إعداد امليزانية السنوية وحتليلها -   .وضبط اإلجراءات والقوانني السهر على مسك دفرت احملاسبة العامة بشكل جيد -   .تطبيق السياسة املالية واحملاسبية للمؤسسة -   :من خالل فيها تكمن يف القيام بدراسات واستطالعات  رجل التسويقاخلاصة بدراسة املنتج قبل وبعد إنتاجه،كما أن مهام وظيفتها األساسية تتمثل يف ختطيط ومراقبة تنفيذ الربامج الرتوجيية، كما تقوم جبميع العمليات  :مديرية التسويق -  .طرف املديرية العامة األنشطة اليت من شأا تصريف  هي املسؤولة عن مجيعإذن ف لرأي املستهلكني حول منتجات وخدمات املؤسسة،     .املؤسسةالقيام بعمليات الرتويج ملنتجات  -   .حتليل أثر تغريات األسعار على حجم الطلب على خمتلف املنتجات -   .املستقبلية باجتاهااحتليل مبيعات املؤسسة والتنبؤ  -   .إعداد خرائط وجداول الطلب ملنتجات املؤسسة -   .جات املؤسسةتختلف منملاملشاركة يف إعداد سياسة األسعار اخلاصة  -   .القيام ببحوث التسويق وحتليل املنافسة دف حتديد حجم الطلب على منجاا -   .مجع املعلومات الالزمة عن حاجات ورغبات املستهلكني -   :من مهام هذه املديرية جندعليه املنتجات إىل املستهلكني،وبناء صورة جيدة للمؤسسة وعالمتها التجارية، و 



ع أعماهلا مع أعمال  املديرية تعمل هذه املديريات بتنسيق مجي):الوسط،قسنطينة،العلمة(لمديريات الجهوية ا - .دراسة السوق من حيث السعر واجلودة -  .إرضاء الزبائن بتلبية رغبام وحاجام يف املكان والزمان املناسبني -  .تطوير عمليات البيع للحفاظ على الزبائن القدماء واحلصول على زبائن جدد -  .نيفها االستماع للزبائن من خالل تسجيل طلبيام  وتص -   :هذه املديرية يف مهام تتمثل :المديرية التجارية لمنتجات اإلعالم اآللي -  .تقييم أثر بنية األسعار على رحبية املؤسسة وتقدمي اإلقرتاحات والتغريات الالزمة ذا الشأن -   .بالتغريات احلاصلة يف األسواق وبتطورات املبيعاتإعالم مدراء خمتلف املديريات  -   .اخلطط التسويقيةتطبيق سياسات املؤسسة فيما خيص  -   .حتديد املواعيد اخلاصة بعملية البيع وإرساهلا إىل وحدات اإلنتاج لاللتزام ذه املواعيد -    :هذه املديرية يف مهام تتمثل :المديرية التجارية للمنتجات الكهرومنزلية -  ~ 278 ~ ، إذ أن املديرية العامة هلذه املديريات و مشرتك بني مجيع املسؤولني العامة اليت مقرها يقع يف برج بوعريريج،فاهلدف  وضع املخطط والوسائل العامة وقسم املشرتيات املستوردة،فقسم املشرتيات احمللية والوسائل العامة يعمل على قسم املشرتيات احمللية  :ينقسم هذا القسم بدوره إىل قسمني أال ومها:قسم  االستثمار والوسائل العامة - .العامة للمؤسسة املصلحة بني هذه املديريات قصد حتقيقأي قرار يف املؤسسة يشرتك فيه اجلميع، ويتم تنظيم مواعيد االجتماعات  وتنفيذها  ،حسب حاجيات الوحدة شراءإجناز خمططات ال ومنه على العموم تتمثل مهام هذا القسم يف ،داالستريااملشرتيات املستوردة فيتوىل دراسة عروض املوردين الدوليني واختيار أفضلها،مع الرتكيز على تنويع مصادر قسم مع إرسال طلبيات الشراء،أما  االتصال م و السنوي واملخططات الثالثية ملشرتيات ودراسة عروض املوردين تنظيم احلراسة والسهر  تم بصفة عامة بسالمة وأمن املؤسسة وهذا بإشرافها على :مصلحة األمن الداخلي - .معاجلة الطلبيات ومتابعتها -  .االتصال باملوردين من أجل حتضري الطلبيات -  .حتضري ملف الشراء -  :من خالل يها من قبل املديرية العامةبعد املصادقة عل   .املكيفات اهلوائية وآالت الغسيل ينتج هذا املركب أنواع خمتلفة من :المكيفات وآالت الغسيلمركب  -  .الثالجات وامدات: ينتج هذا املركب نوعني من املنتجات مها:مركب الثالجات -  :منها ومديريات يف عدة وحدات تتحكم حيثاملسؤولة عن عمليات التصنيع ومراقبتها، املديرية  هي :مديرية االستغالل -  .وعمال الوحداتعلى أمن املمتلكات واألجهزة 



املختلفة،  بأنواعها اهلوائية االستقبال ةأجهز  تقوم هذه الوحدة بإنتاج أجهزة التلفزيون،:المنتجات السمراءوحدة  -  ~ 279 ~ تقوم هذه الوحدة بدعم باقي الوحدات، حيث تنتج القطع البالستيكية لباقي  :البالستيكتحويل وحدة  -  .صغريةال الكهرومنزلية األجهزة إىل إضافة املدافئ املطبخ، ولوازم أجهزة تقوم هذه الوحدة بإنتاج :منتجات البيضاءوحدة ال -  .اهلواتف،وأجهزة اللوحات اإللكرتونية ،احملمولةأجهزة احلاسوب  ،لمكاتبل     تقوم هذه الوحدة بإنتاج كال من أجهزة احلاسوب :الهواتفأجهزة و  اإلعالم اآلليمنتجات وحدة  -  .االلكرتونية وغريها تالبطاقا ميثلها  حيثتشرف على شبكة منتشرة وموزعة عرب الرتاب الوطين، املديرية هي :مديرية خدمات ما بعد البيع -  .الشمسية الطاقة لوحات يتمثل يف ه الوحدة هلذ األساسي املنتج :األلواح الشمسيةوحدة إنتاج  -  .الوحدات اإلنتاجية وذلك بتزويد إدارة اجلودة  الشاملة والتنمية املستدامة       توجيه عملية اإلنتاج بغية حتسني جودة املنتجات -   .اجلة شكاوي املستهلكنيحتليل ومع -   .حتليل معلومات التغذية العكسية الناجتة عن التعطالت احلاصلة يف منتجات املؤسسة -   .بعد البيع ملنتجات املؤسسة للمستهلكني احلرص على تقدمي خدمات ما -   :تقنيون متخصصني ،ومن مهام هذه املديرية جند سني منتجات املؤسسة والعملية تتمثل أهم مهامها يف إجراء حبوث من أجل حت :مديرية البحث والتطوير -  .للمؤسسة نيالتابع إدارة ومتابعة الوكالء املعتمدين -   .باملعلومات عديدة على  توتنويع املؤسسة تشكيلة منتجاا وإدخال تكنولوجيا تطور حجم اإلنتاجرمبا يرجع إىل ، وهذا عامل       6420 جندها وظفت 2017سنة إىل أن يف  عامل 2095تشغل  كانت 2011ألخرى ،فنجدها يف سنة نالحظ من خالل هذا اجلدول أن مؤسسة كوندور لقد شهدت تطورا مستمرا يف تعداد العمال من سنة       ملؤسسة كوندور مديرية املوارد البشريةطرف  اعتمادا على معلومات مقدمة من  الباحث إعدادمن : المصدر       03.88  12.75  13.71  33.89  28.30  33.94  -  %نسبة التغير  6420  6180  5481  4820  3600  2806  2095  عدد العمال  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  السنة  )2017 - 2011( للسنوات األخيرة العمال بمؤسسة  كوندورتطور عدد : 20 الجدول رقم      :يف اجلدول التايل تطور عدد العمال مبؤسسة  كوندورميكن تلخيص       تطور عدد العمال لمؤسسة كوندور:المطلب الثالث  .لتطورات التكنولوجية يف جمال اإللكرتونيك والصناعات الكهرومنزليةامواكبة قصد  اإلبداعية 



هي تنمية اليت تفي :" رئيسة وزراء النرويج السابقة كما يلي ( Gro Harlem Brundtland)قروهارم بروند تالند  1987وشهرة للتنمية املستدامة هو التعريف الذي جاء يف تقرير جلنة األمم املتحدة للبيئة واليت ترأستها سنة تعريف األكثر مشوال ال،فلعل واملعاين، وأصبحت املشكلة ليس يف غياب التعاريف و إمنا يف تعدد وتنوع التعريفات     الزمنية واالنتماءات  الفكرية واالنتسابات القطرية أي أا قد عانت من التزاحم الشديد يف التعريفات لقد تعددت التعاريف  املتعلقة بالتنمية املستدامة و اختلفت باختالف احلقب فالتنمية املستدامة مث إىل أبعادها،مؤسسة كوندور يف ظل رهانات أبعاد التنمية املستدامة،جيب أوال التطرق إىل تعريف  قبل احلديث عن وضعية     مؤسسة كوندور في ظل رهانات أبعاد التنمية المستدامة: المبحث الثالث  .%100الناتج على قيمة السنة السابقة مضروب يف  قسمة  مثحتسب بطرح قيمة السنة احلالية من قيمة السنة السابقة، ) زيادة أو نقصان(النسبة املئوية للتغري:مالحظة   .ومهندسنيمستوى وحداا،حبيث جتدر اإلشارة أن طبيعة مناصب العمال تشمل كال من إطارات وتقنيني ساميني   ~ 280 ~ ) التنمية املستدامة(أن هذا النموذج التنموييتفق معظم الكتاب ف أما فيما يتعلق بأبعاد التنمية املستدامة،      1."ان األجيال القادمة من حقها يف احلصول على احتياجااباحتياجات األجيال الراهنة، دون حرم حامسة ومتفاعلة يتضمن أبعادا متعددة خمتلفة متكاملة ومتداخلة فيما بينها ، وميكن اإلشارة هنا إىل ثالثة  أبعاد  يسعى إىل املساواة بني أفراد اتمع يف احلصول على الرفاهية، إضافة إىل عدم وجود فوارق : االجتماعي البعد -  .رفاهية متزايدة ألفراد اتمع والرشيد للموارد املتاحة من أجل الوصول إىليسعى إىل  حتسني مجيع الظروف االقتصادية، وهذا لن يتم إال باإلستخدام العقالين : االقتصادي البعد -  2:يفوعليه تتجسد أبعاد التنمية املستدامة       .والبعد البيئي  الجتماعيالبعد االقتصادي والبعد ا: هي كال من حلفاظ إىل احملافظة على قاعدة املوارد الطبيعية وحماولة تقليل نسبة التلوث، وهذا من أجل ا يسعى: البيئي البعد -  .بني طبقات اتمع ،ويتجلـــــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــالل سياســــــــــــــــــــــــتها العامـــــــــــــــــــــــــة                                   االجتماعي، والبيئــــــــــــــــــــــــي ،االقتصــــــــــــــــــــــــادي علـــــــــى اجلانـــــــــبؤسســـــــــة كونـــــــــدور املســـــــــتدامة يســـــــــتدعي التـــــــــأثري الفعـــــــــال مل التنميـــــــــة بعـــــــــادتحقيـــــــــق أوعليـــــــــه ف      .  على التوازن البيئي وضمان بيئة مستدامة ألجيال املستقبلية ـــة املســـتدامة -،البيئةالســـالمة ،الصـــحة ،اجلـــودةسياســـة ( ـــربالـــيت ) التنمي يصـــف التســـيري املطبـــق  نظـــام كـــدليل أو  تعت 1                                                            فرعيـة تتكامـل أنظمـة ثـالث يتضـمن حيـث هلـا، األنسـب هـو النظـام املتكامـل اإلدارة نظـام يف أين وجدت التوجه، هـذا مـع تـتالئم حديثـة إداريـة  مـداخل  إدمـاج إىل اليـوم املؤسسـة تسـعى لـذلكو البيئـة  -السالمة املهنية -للجودة   Theirry Wiedeman et autres, développement durable et gouvernement d’entreprise : un dialogue prometteur, Edition d’organisation, Paris, 2003, p4.  2  ،75،ص 2003، جامعة أدرار، 2، جملة احلقيقة، العددالتنمية المستدامة بين تراكم رأس المال واتساع الفقرصاحل فالحي.  



يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة مـن  9001إيـزوحيـث تسـاهم مواصـفة  ،تأخذ بعـني االعتبـار أبـرز أبعـاد التنميـة املسـتدامةالـيت تلعـب دورا هامـا وبـارزا يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة للمؤسسـة، ألـا  واإلرشـاديةالتقنيات التسيريية  تعد من أهم علـى الرتتيـب القياسـية فهـذه املواصـفات،)5 انظـر امللحـق رقـم( )14001إيـزو (  البيئيـة اإلدارة ، نظـام)18001إيـزو(      والصــحة املهنيــة الســالمة إدارة ونظــام) 9001إيــزو( اجلــودة إدارة نظــام: يف متمثلــة بينهــا فيمــا وتتناســق  ~ 281 ~ ،يف يف حتقيـق التنميـة  املسـتدامة مـن الناحيـة االجتماعيـة  سـاهمت يفهـ  18001إيـزو مواصفة أماالناحية االقتصادية،  معتربة،لكن هذه املسامهة ال تأيت من فراغ بل عن سوقية  ةاحلصول على حصـأدائها التسويقي أي  وحتسني،أرباحها مما يؤدي إىل زيادةزيادة يف حجم املبيعات الأي حتقيق أكرب قدر ممكن من العوائد املالية عن طريق  املايل أدائهاحتسني  حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة من خالل يف ميكن إبراز مسامهة مؤسسة كوندور      مؤسسة كوندور في ظل رهانات البعد االقتصادي للتنمية المستدامة: المطلب األول  .بيئيةفهي تساهم يف حتقيق التنمية  املستدامة من الناحية ال 14001إيزو مواصفةحني  منتجات ذات جودة عالية تليب حاجات ورغبات  إنتاجذلك من خالل تصميم و ابتكار منتجات جديدة و  تعترب وسيلة  إلدارة املؤسسة حنو حتسني األداء والتميز يف السوق ،ويتمطريق تبنيها لسياسة اجلودة ،فهذه األخرية  ية للمؤسسة من أجل منوها  ورحبيتها ، وبغية ر املنتجات واخلدمات املقدمة ، وكذلك التحسني املستمر وهي ضرو جل الوصول إىل نظام جودة فعالة ، فإن املؤسسة قامت بوضع خطة إسرتاتيجية تركز على ضمان املستهلكني، وأل على حتسني جلودة والعمل  تعهدت إدارة املؤسسة  بضمان تطبيق و إقامة نظام إلدارة اسياسة حتقيق هذه ال وذلك بعد القيام بعملية تشخيص  ،2005إن عملية إقامة نظام إلدارة اجلودة يف املؤسسات بدأت يف سنة  -   1:وقد عرف مسعى اجلودة يف املؤسسة عدة مراحل نلخصها فيما يلي فعاليته ، الذكر لتأهيلها ا إىل نتائج التقرير، قامت املؤسسة بإبرام عقد مكتب االستشارة السالف دواستنا 2005يف أفريل  -  .)ISO9001/ 2000( ومقارنتها مع املتطلبات الواردة يف املواصفةوبعد إعداد تقرير حول واقع نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة مت اختبار خمتلف أنشطة املؤسسة  2005يف مارس -  (Albatros Conseil Algérie).لنظام املؤسسة من طرف مكتب مرافقة جزائري وهو جات نتللم "كوندور" على مؤسسة بالتطبيق   - بالمستهلك،دراسة من خالل سلوك المستهلك الجزائري  الموجهة التسويقية اإلستراتيجيةنورة سليماين،  1                                                            .مت إدارة املؤسسة بإنشاء و إعداد بطاقات الوظائف املختلفة يف املؤسسةاق 2006يف جانفي  -   .قامت إدارة املؤسسة بوضع خطط الرقابة على املنتجات املختلفة للمؤسسة 2005 يف أكتوبر -  .ملراقبة املوجودة يف املؤسسة قامت إدارة املؤسسة بإحصاء وسائل القياس وا 2005 يف سبتمرب -  .تسعى لتحقيقها من وراء هذه السياسةقامت إدارة املؤسسة بتحرير وتعريف سياسة اجلودة اخلاصة باملؤسسة وحصر األهداف اليت  2005يف ماي  -  .)ISO9001/ 2000(ودة على التسجيل واحلصول على شهادة اجل   . 205 ،ص 2017 -2016، 3اجلزائر التجارية، جامعة العلوم يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة ، -  االلكترونية والكهرومنزلية



بإجراء تدقيق حول نظام إدارة اجلودة القائم   (Afac/Afnor)قيام اجلمعية الفرنسية  للتقييس  2007 يف فيفري -  .قيام مديرية اجلودة للمؤسسة بإجراء  تدقيق أويل حول نظام إدارة اجلودة القائم 2007يف جانفي -  .سةاجلديد للمؤس) اهليكل التنظيمي ( قيام إدارة املؤسسة بإعداد الدليل التنظيمي 2006 يف نوفمرب -  .قام املدير املساعد املكلف باجلودة بتحرير و إعداد دليل اجلودة اخلاص باملؤسسة 2006يف ماي  -  .قامت إدارة املؤسسة بتعيني  املسؤول األول عن نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة 2006 يف فيفري -   ~ 282 ~ من طرف  هلا واليت قدمت )ISO9001/ 2000(ودة حتصلت مؤسسة كوندور على شهادة اجل 2007مارس 27يف  -  .يف املؤسسة من أجل تأهيله للحصول على شهادة املطابقة حتصلت مؤسسة  ،فلقد )إصدارات( مرات عدة يف حتديثها مت 9001إيزومواصفة يف حني جتدر اإلشارة  أن  -   . (Afac/Afnor) اهليئة الفرنسية املخرب  من طرف هلا واليت قدمت  2010 جويلية 21  بتاريخ )ISO 9001 / 2008(ودة كوندور على شهادة اجل ،فمن أهم   أساسيةحماور  عدة جتاه اجلودة على سياستهابعد حصول املؤسسة على شهادة اإليزو ركزت ف      . TÙv Rheinlandاألملاين للجودة    ومشاركة مع كل املتعاملني حتسيس، إبالغ احملاور اليت تدخل ضمن سياق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة جند   ،حيث بدأت مؤسسة كوندور نشاطها توسيع تشكيلة منتجات املؤسسة،باإلضافة إىل والعمل على تلبية توقعام املكيفات ( وذلك بإقامة وحدة إنتاج الثالجات  واملواد البيضاء  2005قامت املؤسسة بتوسيع نشاطها يف سنة ممثلة بوحدة نشاط واحدة مهمتها إنتاج أجهزة التلفاز  وأجهزة استقبال األقمار الصناعية ، مث  2003يف سنة  ، ومع اية 2011اآليل،حيث أنتجت املؤسسة أول حاسوب جزائري ،إفريقي وعريب ببطاقة أم جزائرية الصنع سنةبإقامة وحدة إنتاج جديدة إلنتاج  أجهزة اإلعالم  2010، كما قامت املؤسسة يف سنة )اهلوائية  وآالت  الغسيل                   :ميكن توضيح تشكيلة منتجات مؤسسة  كوندور يف اجلدول التايلني يف إنتاج وتغليف املنتجات  تامة الصنع، وعموما نشاطهما  يف إنتاج ماديت البالستيك والبولستريان الداخلتالسنة أقامت املؤسسة وحدة إلنتاج األلواح الشمسية ، كما قامت  املؤسسة بإنشاء وحديت للدعم يتمثل ، مث بعد ذلك ويف نفس 2013أطلقت املؤسسة أول لوحة الكرتونية، ليتبعها  أول هاتف ذكي يف ماي  2012سنة 



سلسلة جممدات -  ورائعةسلسلة ثالجات صغرية  -  سلسلة ثالجة بباب واحد -  سلسلة ثالجة ببابني -  )املنظمة(السلسلة التوافقية  -  اىل جنب جنباسلسلة  -  لثالجاتا   تشكيلة منتجات مؤسسة  كوندور: 21 الجدول رقم  ~ 283 ~ A620HD   - CXHD  CDN-5600    - CDN-6700CX-HD-W  Imago M710HD   أندرويد -  CMG720HD-  الهوائية االستقبال ةأجهز     مكواة -  مكنسة -  واألرضياتصيانة المالبس    CJN10-C100  CJN06-C100  سخانات الماء  élégance سلسلة -  quartzسلسلة  -  Ruby سلسلة -  diamant سلسلة -  saphirسلسلة  -  آالت الطبخ -  المطبخ ولوازم أجهزة   EA-WM14 WM15-CCLPRO Nomad N14  المحمولةأجهزة الحاسوب     OLED تلفاز -  التلفاز املنحين - بالزماتلفاز  -  التلفاز الذكي -    LED تلفزيون -   أجهزة التلفزيون  سلسلة الدفع املباشر -  األعلى التحميل سلسلة -  األمامي التحميل سلسلة -  الغسيلآالت    CVFN-15VT01  غسالة األواني  AIO185  الشخصيجهاز الحاسوب     -  -   - A125-MT-B  A125-MT-A 7" اللوح -  اللوحات اإللكترونية   كمكيف هواء مونوبلو  -  مكيفات عمودية -  منفصلمكيف بنظام تكييف  -  التكييف  الكهرباءسلسلة مدافئ  -  سلسلة مدافئ الزيت -  سلسلة مدافئ الغاز -  المدافئ    CFP ES4020B  فرن كهربائي   CMW-A2602  CMW-L2509S CMW-L3008W  CMW-M2005W  ميكروويف   E102  - D800  - D700  - D910 -  كاتبلملأجهزة الحاسوب    FEATURE PHONE سلسلة -  GRIFFE سلسلة  -  PLUME سلسلة -  Allureسلسلة  -  الهواتفأجهزة     جمفف الشعر -  جهاز تلميس الشعر -  جسمأجهزة العناية بال    غالية كهربائية -  آلة صنع القهوة -  فطور الصباح  الربوتات املنزلية -  متعدد الوظائفعجان  بسيط وعجان  -  غالية كهربائية -  خالط كهربائي -  شواية عادية وشواية كهربائية -  تحضيرات للطبخ      -  -C الساعة الذكية -  أجهزة موصولة  10"اللوح  -  8"اللوح  -  watch  -  لألطفالالساعة الذكية Kids-watch  من إعداد الباحث باالعتماد على املوقع االلكرتوين للمؤسسة:المصدر:  www.condor.dz                 2017  /11/04  تاريخ اإلطالع:   



قبال األقمار الصناعية والبطاقات أجهزة التلفاز وأجهزة استوآالت الغسيل،واملنتجات السمراء املتمثلة يف تتبع إسرتاتيجية التنويع،حيث تضم  تشكيلة منتجات مؤسسة كوندور كال من  الثالجات وأجهزة التكييف من خالل هذا اجلدول يتبني لنا تشكيلة منتجات مؤسسة  كوندور  متنوعة،وهذا ما يؤكد لنا أن هذه املؤسسة       ~ 284 ~ أجهزة و  أجهزة احلاسوب الشخصي،احملمولة و أجهزة احلاسوب  املتمثلة يف  اإلعالم اآليلااللكرتونية، ومنتجات  لقد مت جتديد شهادة اجلودة  ،ويف هذا الصدد عام بشكل اجلودة إدارة نظام يف التحسني إىل شاا من تؤدي اليت القرارات باختاذ العليا اإلدارة تقوم العمليات، يف التحسني إىل احلاجة وحتديد املراجعة عملية من االنتهاء وبعد     .الالزمة والوقائية التصحيحية باألفعال واألخذ املطابقة عدم حاالت عن الكشف -  .للمواصفات املنتجات مطابقة ومدى العمليات عمل سري من التأكد -  .ستهلكنيبامل املتعلقة املعلومات رجوع من التأكد -   .والتنظيمية القانونية املتطلبات مع التطابق درجة تقييم -  :أمهها من حماور عدة مراجعة يتم خالهلا من واليت اإلدارية، املراجعات نتائج على املؤسسة تعتمد النظام هذا يف التحسني إىل احلاجة عن الكشف اجل ومن ، ) 6 انظر امللحق رقم( عن طريق ما يعرف حبلقة دمينج  مستمر بشكل النظام هذا وتطوير بتحسني العليا اإلدارة تلتزم املطابقة، شهادة على واحلصول اجلودة إلدارة نظام بتأسيس املؤسسة قامت إن بعدف      .شمسيةواأللواح ال ،وسخانات املاءئاألفران واملدافالصباح وأجهزة حتضريات للطبخ ،وأجهزة صيانة املالبس واألرضيات وأجهزة العناية باجلسم،باإلضافة إىل كل من فطور واليت تشمل كال آالت الطبخ  وميكروويف وغسالة األواين،واألجهزة الكهرومنزلية الصغرية املتمثلة يف أجهزة املطبخ   ولوازم أجهزة املتمثلة يف نتجات البيضاءاملاحلاسوب املكاتب، وأجهزة اهلواتف واللوحات االلكرتونية، و  ومنحت هلا شهادة صاحلة  )ISO 9001 / 2008(أي مت اجناز مراجعة ائية ،ولقد بينت املراجعة اإلبقاء مبتطلبات  إىل حتسني الوضعية " 9001إيزومواصفة "امتالكها لشهادة اجلودة  من خالل وعليه  دف مؤسسة كوندور       ).7 انظر امللحق رقم( TÙv Rheinlandملدة ثالثة سنوات من طرف املخرب األملاين للجودة    أن قطاع األجهزة اإللكرتونية يتميز باملنافسة الشديدة من قبل املؤسسات و السوقية واملركز التنافسي هلا، خاصة          .املؤسسة باالعتماد على التكنولوجيات احلديثة ، واجلدول املوايل يظهر هذا التطوركوندور تطورا كبريا من سنة ألخرى وهذا نتيجة االستثمارات اليت تقوم ا  ؤسسةملعرف رقم أعمال فلقد       .أعماها رقم السوقية وارتفاع حصصها ارتفاع غرار مؤشرات التنافسية على حتسني يف ساهم قد  )ISO 9001(     املطابقة شهادة على حصوهلابعد  التطبيقية هلذه املؤسسة تبني لنا أن  ومن خالل دراستنا،لتحقيقه تسعى اليت األمسى اهلدف رضاه وجعل املستهلك التوجه حنو، وذلك من خالل تركيز اهتمامها على احمللية واملؤسسات العاملية



ذلك يرجع و  2016سنة بمقارنة   %11.83 قدرت ب تطوربنسبة  2017اية سنة يف مليار دينار  104 وصل إىل يف ارتفاع مستمر من سنة ألخرى ، حيث مؤسسة كوندورأن رقم  أعمال  يتضح لنااجلدول هذا  من خالل       ملؤسسة كوندور مديرية احملاسبة واملالية طرف معطيات مقدمة من الباحث اعتمادا على من إعداد: المصدر    11.83  17.13  53.88  46.17  13.87  47.62  - %تطورنسبة ال  10400000  9300000  7940000  5160000  3530000  3100000  2100000  رقم األعمال  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  السنة   )دج 410 (: الوحدة  )2017 -  2011( للسنوات األخيرة مؤسسة كوندورلتطور رقم أعمال :  22 الجدول رقم  ~ 285 ~ أصناف  وإدخال ،التحسني املستمر يف نوعية املنتجات باستعمال التكنولوجيا لعل أمههاإىل جمموعة من العوامل  إىل  بعد ذلك ارتفعت و، %08.57  أي بنسبة التطور تقدر ب 2015يف سنة  %38إىل نسبة  ارتفعت، مث 2014و 2013 :خالل السنتني %35يف حدود  مث استقرت ، % 32 ب 2011 سنةبعدما كانت تقدر   % 09.38     بنسبة 2012 يف سنة عتارتف كوندور   ؤسسةملاحلصة السوقية  يتبني لنا أن اجلدولهذا  من خالل        ملؤسسة كوندور مديرية التسويقطرف باالعتماد على معطيات مقدمة من  الباحثمن إعداد : المصدر      - 12.50  05.26  08.57  00  00  09.38 -  %  نسبة التطور  35  40  38  35  35  35  32  %  الحصة السوقية  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  السنة  )2017 -  2011( للسنوات األخيرة الحصة السوقية لمؤسسة كوندور :23 الجدول رقم  .لى خربا يف امليدان ، واجلدول التايل يوضح احلصة السوقية ملؤسسة  كوندورتقوم ا وباالعتماد عالعالمات التجارية املعروضة فيه،غري أن  مؤسسة  كوندور  تقدر حصتها السوقية بناء على حبوث التسويق اليت ميكن احلصول عليه يف ظل غياب معطيات حقيقية حول السوق اجلزائرية ، وما يكتنفها من غموض وتعدد  معرفة إمجايل مبيعات السوق من املنتج، وهذا الحساب  حصة املؤسسة يف السوق لكل منتج يتطلب  أما      .، باإلضافة إىل احلمالت اإلعالنية املكثفة و إقامة نقاط البيع يف كامل الرتاب الوطين من املنتجات جديدة وهذا  2017 سنة يف %12.5مث اخنفضت بنسبة ،%05.26  أي بنسبة التطور تقدر ب 2016 يف سنة  %40نسبة  جتاه  التزامااللتنمية  املستدامة  من خالل    االجتماعيحتقيق البعد  يف ميكن إبراز مسامهة مؤسسة كوندور      مؤسسة كوندور في ظل رهانات البعد االجتماعي للتنمية المستدامة: المطلب الثاني   .تشهدها املؤسسةممكن بسبب املنافسة اليت   يف ملوارد البشريةا ديريةم تركز االختيار لعملية بالنسبة،حيث نهجة وعلمية ممحقيقية ويف ضوء عملية ختطيط عملية االستقطاب مستندة إىل حتديد دقيق وموضوعي لالحتياجات من خمتلف التخصصات لشغل وظائف  -   .2017عامل من جنس اإلناث خالل سنة  771عامل من جنس الذكور و 5649وجود   واألمر الذي يؤكد ذلك العمال تتصف بعدم التحيز  لصاحل جنس معني دون اآلخر، توظيفيف عملية مثال  -   :كما يلي  جتاه العمال دورها االجتماعي مؤسسة كوندور فتمارس واتمع ، نيالعمال واملستهلك



ثالثة  إىلاحلالة من شهر واحد  هذه يف الزمنية املدة ترتاوح، حيث اخل...اجلنوبية فرنسا،كوريا الصني، األمريكية، املتحدة الواليات غرار  على الكهرومنزلية واألجهزة اإللكرتونيك جمال يف الناشطة املؤسسات أكرب ا تتواجد اليت األجنبية الدول إىل ومجاعية فردية تكوينية بعثات يف ؤسسةاملرات إطا إرسال يتم،يف حني اخل...املستقبلو         ،القلمINPED ،Royal school :مثل التكوين يف املتخصصة املعاهد أساسا يف تتمثل اخلارجية األطراف من العديد مع التكوين متعاقدة مصلحة ،كما جندال تتجاوز أسبوع  دةملالعمل  مكان يف قصرية تكوينية دورات إجراء أجل من أحيانا املؤسسة وخارج كبرية بنسبة الداخل من التكوين يف مبختصني واستشاريني كوندور ؤسسةمب التكوين مصلحة تستعني ،حيثأفضلها تطبيق إىل والتطلع التكوين مصادر تنويع إىل كوندور مبؤسسة التكوين مصلحة تبادر األساس، هذا وعلى متنوعة، بدورها األخرى هي التكوينية االحتياجات فإن زبائن املؤسسة، ورغبات السوق الحتياجات وفقا متغرية املؤسسة احتياجات أن ،كمابدقة مدروسة بطرق التكوينية املخططات التكوين مصلحة تسري أي،"التكوين يف حقه من االستفادة يف احلق الشركة يف عامل لكل :"شعار حتت العدالة أساسها تكوينية سياسة كوندور ؤسسةمب التكوين مصلحة تنتهج أي ،املتاحة املادية إمكانيتها إطار يف األفضل التكوينية والربامج الفرص عن البشرية املوارد مديرية تبحث اال ويف هذا للعمل، املضافة القيمة وخلق اإلنتاجية حتسني يف فاعلية أكثر بصفة واملسامهة املهنية أعماهلم يف كفاءام تطوير أجل من للعمال املعارف مستوى رفع إىل يهدف وهو نشاطها يف أساسية ركيزة كوندور مبؤسسة التكوين يعترب منتجاا،حيث جودة على تؤثر أعمال على القائمني فراداأل جلميع املناسب واخلربات والتدريب واملهارات املؤهالت توفري مؤسسة كوندور على حترص -   1.العمال وانصراف حضور لتسجيل االلكرتونية البصمة نظام تستخدم ؤسسةامل أن إىل هنا اإلشارة ائية،وجتدر بصفة العامل تعيني يتم فإنه مرضية نتيجة حتقيق حالة واألخرية،ويف الثانية للمرة التجريب مدة إعادة يتم فإنه قليال مرضية نتيجة حقق إذا أما األويل، االختيار مرحلة إىل يعود فإنه مرضية نتيجة حيقق مل فإذا تثبيته، قبل أشهر 6 تكون ما غالبا جتريبية لفرتة العامل خيضع مث ومن تنصيبه، ويتم والتفصيل بالشرح شروطه على واالطالع العمل عقد إلمضاء املديرية يف التوظيف عن املسؤول ملقابلة اختيارهم مت الذين األفراد  استدعاء يتم حيث املقابلة بإجراء املسؤولون فيقوم اختياره مت إذا أما االستقطاب، ملرحلة ويعود عنه يستغين املسؤول فإن مالئم غري كان إذا اختياره مت الذي الفرد فإن التعيني، لعملية بالنسبة أما  الوظيفة لشغل مالئمته ومدى ومستواه، العامل مؤهالت على التعرف فيها يتم البشرية، املوارد مديرية يف خمتصة جلنة مع للعامل شخصية مقابلة إجراء أجل من االلكرتوين  اهلاتف أو عرب الربيد عرب الوظيفة بطالب االتصال يتم مث ومن الذاتية، سريهم على االطالع خالل من املؤهلني العمال اختيار يتم،فالنهائي االختيار وبعدها املناسبة للعمالة األويل االختيار يتم أين ،) الشهادات ( التأهيلي واملستوى الكفاءة أساس على أفرادها وتعيني اختيار  ~ 286 ~ ،رسالة مقدمة لنيل الكترونيكس كوندور األسهم ذات الشركة حالة: البشرية للموارد االلكترونية اإلدارة لتطبيق التنظيمية مدخل الثقافة ثلجة بوخاري، 1                                                            البشرية املوارد مصلحة وحترص املستدامة، التنمية واحلوكمة، االجتماعية املسؤولية اجلودة، التسويق، البشرية، املواردو     اإللكرتونيك مبجاالت اخلاصة واملنتديات امللتقيات املؤمترات، يف باستمرار ؤسسةامل أيضا تشارك أشهر ،كما   ).بتصرف(164،ص  2015 -2014، 3اجلزائر البشرية، جامعة املوارد شهادة املاجستري يف إدارة



تويل اهتمام كبيري للمورد البشري من خالل تكوينه إما  مؤسسة كوندور  اجلدول أنهذا  نالحظ من خالل       ملؤسسة كوندور مديرية املوارد البشرية طرف من إعداد الباحث اعتمادا على معلومات مقدمة من :المصدر  40  37  32  06  12  19  تكوين خارج المؤسسة  1022  1010  985  901  474  585  تكوين داخل المؤسسة  2017  2016  2015  2014  2013  2012  نوع التكوين               السنة                                   )2017 - 2012( للسنوات األخيرة بمؤسسة كوندور عدد األفراد المستفيدين من التكوين: 24 الجدول رقم  .يوضح عدد األفراد املستفيدين من التكوين يف املؤسسة وايلواجلدول امل ،1أيام5  املشاركة دةم تتجاوزن ال أ فيجبمؤسسة،لل املمثلة الوفود ضمن ااالت ذه املعنيني العمال إدراج  على  ~ 287 ~ أو  مسعى على تطوير تقوم أا املخاطر من الوقاية جمال يف ذا الشأن، لذا جند الكبري االهتمامعلى  العمال وحتفيز بتحسيس تتعلق ثقافة نشر ،فهي تعمل على السالمة والصحة املهنية  ميدان متس وباخلصوص بسياسة ااالت مجيع يف احلديث التسيري يتطلبه ما مع ملؤسسة كوندور املستمر والتكيف التغريات مواكبة إطار يفكما  -   . مؤسسةلل ابتكار أحدث ميثل والذي باجلزائر، املصنوع أنفرتر مكيف يتخللها مؤخرا، ؤسسةامل أطلقتها اليت التكييف أجهزة أحدث لرتكيب واآلمنة املثلى الكيفية عن مكثفا تكوينا واحد يوم وملدة هؤالء تلقى أين اهلوائية، مكيفاا تركيب يف متخصصني كوندور طرف مؤسسة من عتمدينوم ستقلنيم ،فهؤالء األعوان همالوطن ربوع مجيع من قادمنيال األعوان من العشرات 2017 ماي 29 يف  بوعريرج بربج محاد بين فندق استقبليف هذا الصدد و  -   .أخرى جهة من والتخزين اإلنتاج عملية مراحل أثناء للمنتجات التقنية اخلصائصعلى جهة،و احلفاظ       من  الصناعيةتطوير نظم الوقاية من األخطار اآلالت و  على للمصنعني قصد احلفاظ الفنية التعليمات وفق وكذا توصيفها مت اليت العمليات وفق صيانتها تتم عالية تكنولوجيا ذات بآالت العمل ورشات جتهيز إىل باإلضافة املؤسسة بإجراءات الصيانة بشكل مستمر والعمل على جتنب اإلخفاقات لآلالت،أيضا  تقوم  -   .فاع تكلفة التكوين باخلارجرجة األوىل إىل ارتداألفراد املستفيدين من التكوين خارج املؤسسة ، وهذا راجع بالأن عدد األفراد املستفيدين من التكوين داخل املؤسسة أكرب من عدد  داخل أو خارج املؤسسة،كما نالحظ أيضا  مؤسسة  الضرورية حلماية العمال كاملالبس الواقية واألحذية والنظارات وقبعات السالمة،وعلى هذا األساس جند أن توفري املعدات العمال من خالل  وسالمة ألمن مناسبة عمل ظروف وكذا توفري ، العمال لكل املناسبة العمل بيئة مؤسسة كوندور بتهيئة ادارة ،فتقوماملهنية األحداث لتجنب احلوادث واستباق املشاركة ثقافة إىل الفعل رد ثقافة من االنتقال على ،حيث تعملالسالمة والصحة املهنية  سياسة متس اليت احلوادث خماطر تسيري يف وقائي أسلوب    ).بتصرف( 210 -209:،ص2015 - 2014 ،3اجلزائر  التسيري،جامعة رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم،- بوعريريج  الكترونيكس برج األسهم كوندور ذات بالمؤسسة البشرية الموارد مديرية:دراسة حالة - البشرية للموارد االستراتيجية لإلدارة كمدخل االلكتروني التوظيفرفيقة لقراب،  1                                                            ،واألمر الذي يؤكد ذلكالسالمة والصحة املهنية  جتسيد سياسة إطار يف جاد مسعى تبين على عملتكوندور قد 



واليت   2011 جوان 23 منذ )OHSAS 18001/ 2007(حصوهلا على شهادة نظام إدارة السالمة والصحة املهنية   ~ 288 ~ مقارنة  2017يف سنة  %12   بنسبةأن املؤسسة سجلت اخنفاض يف  عدد اإلصابات املهنية غري اخلطرية األخري  ومن خالل مقابلتنا مع املسؤول األول إلدارة اجلودة الشاملة والتنمية املستدامة ملؤسسة كوندور،فأشار لنا هذا       .)7انظر امللحق رقم (            ومنحت هلا شهادة صاحلة ملدة ثالثة سنوات من طرف  نفس املخرب  )OHSAS 18001/ 2007(               إدارة السالمة والصحة املهنية أي مت اجناز مراجعة ائية ،ولقد بينت املراجعة اإلبقاء مبتطلباتلقد مت جتديد شهادة نظام  ، ويف هذا الصدد TÙv Rheinlandاملخرب األملاين للجودة    من طرف هلا قدمت بوضع برامج لرعاية العمال من خالل اهتمامها  بعني االعتبار الربامج االجتماعية للعمالتأخذ املؤسسة كما  -   ).إصابة286  :2017 حني سجلت يف سنة إصابة،يف 325: 2016أي سجلت املؤسسة يف سنة ( 2016 مع سنة النقل وتوفري وسائل  املالية،سواء تقدمي أشكال الرعاية الصحية أو االجتماعية مثل تقدمي املنح و املكافآت  الفحوصات  إىلاملؤسسة، ويف هذا السياق خيضع العمال  مع املتعاقدة االستشفائية املؤسسات معويعمل بالتنسيق  حاليا متلك مؤسسة كوندور مركز طيب مستقل،هذا األخري يتكون من أطباء خمتصني وجتهيزات طبية حديثة -   :مثل و الرتفيهية األنشطة الثقافيةللعمال، ودعم  ،فمثال مؤخرا مت إنشاء فرق لكرة األنشطة  الثقافية و الرتفيهيةخاصة فيما يتعلق ب  تتكفل بانشغاالت العمال -   .اخل...،تقدمي إعانات للزواجالتقاعد على إحالتهماصة للعمال الذين مت االعتمار  خاملؤسسة،منح القروض احلسنة،شراء األضحية وتقدمي قفة رمضان للعمال يف املستويات الدنيا،منحهم فرصة مثل البيع بالتقسيط ملنتجات  العمال منها يستفيد اليت االجتماعية واملزايا اخلدمات حتسنيتعمل املؤسسة على  -   .سنوات عمل تقديرا من املؤسسة لوالء هذا العامل 10وحدة وتتمثل هذه اجلائزة جائزة مالية وجمموعة من منتجات املؤسسة،كما متنح املؤسسة جائزة لكل من بلغ  املهين للعامل،يف حني تتنوع املكافآت على حسن األداء،فمثال  يتم منح  جائزة سنوية ألحسن عامل يف كلتسيري الرتقيات واملسار وحدة  اليت تسهر على إدارة شؤون عمال الوحدة، ومن أهم وظائفها تقييم األداء ومن مث اخل،كما تقوم إدارة املؤسسة بتخصيص مصلحة إلدارة املوارد البشرية يف كل ...العمال بعيد االحتفال املرأة ، بعيد االحتفال مثل املناسبات خمتلف يف للحفالت إقامتها العمال من خالل بتكرمياحلوافز املعنوية مرتبطة  األجر،أما  برفع املؤسسة تقوم بالكفاءات،أين يتعلق فيما خاصة احلوافز املادية واملكافآت، حيث ترتبط) املادية واملعنوية احلوافز( تسهر املؤسسة على حتفيز عماهلا حىت تنال رضاهم ووالئهم هلا من خالل وضع نظام خاص باحلوافز  -   .أربعة أشهر كل الدورية الطبية واملتابعة خاص ا حيث قامت كل وحدة أو مديرية بإنشاء فريق ،"الرياضة للعمال"القدم ملؤسسة كوندور حتت شعار    .ؤسسات تنشط يف قطاع آخررياضية مع فرق خارج املؤسسة مثل مديريات والئية أو ملربنامج مسطر،ويف كل مقابلة يلتقي فريق ميثل وحدة أو مديرية مع فريق آخر،كما تلتقي هذه الفرق يف مقابالت اخل،فيتم تسيري النشاط الرياضي وفقا ...متكون من أعضاء خمتلفني من حيث املنصب،السن،املؤهالت واخلربات



أماكن  إىل،حيث تنقل العمال من مقر سكناهم  اإلمدادمتلك مؤسسة كوندور حظرية للحافالت تابعة ملديرية  -   .التجارية النشاطات وكالمها معزولتان عن األنشطةمطعم يقدم خدمة اإلطعام،وهذا حرصا على راحة العامل سيما كل وحداا متواجدة باملنطقة الصناعية أو منطقة ،حيث تتوفر كل وحدة تقريبا على )املدفوع اإلطعام(منخفضة وبأسعارتوفر املؤسسة لعماهلا وجبات كاملة  -   ~ 289 ~ لكن جتدر اإلشارة أن هذا الرتكيز ال ،مستقبال هذه األجهزة أا تشكل ضررا على الزبون لكي تتجنب القيام ا اهاتعمل على متابعتها و مراقبتها ، أين تقوم بتسليط الضوء على كافة أعماهلا ومدها ببعض التجاوزات اليت تر اليت  خاصة يف ظل وجود مجعيات محاية املستهلك، أجهزة اإلعالم،  األجهزة الرقابيةحتسينها، على للعمل الضعف ونقاط ا القوة للتمسك نقاط معرفة هلا يتسىن حىت عمالئها رضا بتقييم سنة كل تقوم فإا هلم، الكامل الرضا إىل الوصول على وحرصها زبائنها مطالب بتلبية املؤسسة من وإميانا واملستقبلية، احلالية ومتطلبام توقعام تلبية خالل من زبائنها بإرضاء عاتقها على العام املدير يف واملمثلة املؤسسة إدارة أخذا اليت املسؤولية خالل من املبدأ ذا االلتزام عالية،فيتجلى جودة ذات وخدمات لزبائنها مبتكرة منتجات تقدمي بفضل وذلك أدائها، حتسني إىل تسعى ها،فهي دائمازبائن على الكامل الرتكيزأما التزامات مؤسسة كوندور جتاه املستهلك تتمثل يف  -   1. مقر سكناهم إىلالعمل ومن أماكن العمل  ـــة، 1                                                               طلبات مع التعامل طريقة وتوضيح، الوسائل الرتوجيية املختلفة  خالل من منتجاا عن املعلومات توفري خالل من زبونبال باالتصال املؤسسة تقوم كما أخرى، جهة من املتطلبات ذه الوفاء على املؤسسة قدرة مدى من التحقق وأيضا جهة، من حتديدها مت قد املنتج متطلبات نأب ضمان املراجعة هذه تعطي حيث ،زبونلل املنتج بتوفري االلتزام قبل املتطلبات هذه مراجعة على املؤسسة تعمل كما التنظيمية، القانونية املتطلبات إىل باإلضافة زبونال حيددها اليت املتطلبات بتحديد تقوم حيث باملنتج املتعلقة املتطلبات بتحديد املؤسسة تقوم :زبونبال المتعلقة العمليات -  .زبائنال مبتطلبات تفي ونتائجها املنتج اجناز عمليات نأ على األدلة لتوفري سجالت إعداد - .املنتج قبول معايري حتديد وكذا باملنتج اخلاصة واالختبار والفحص واملراقبة والصالحية التحقق أنشطة متطلبات حتديد- .املنتج لتحقيق املخصصة املوارد توفري -  .املنتج بتحقيق اخلاصة العمليات وتوثيق إعداد -  .املنتج ومتطلبات اجلودة أهداف -   :يلي ما بتحديد املؤسسة تقوم حيث املناسبة، اخلطط بإعداد املختلفة اإلدارات قيام خالل من لتحقيق املنتج املطلوبة العمليات وتطوير تقوم مؤسسة كوندور بتخطيط:المنتج لتحقيق التخطيطب المتعلقة العمليات -  :ت املتناغمة فيما بينها واملتمثلة يفيأيت من فراغ بل عن طريق إتباع جمموعة من العمليا ـــدور:المنتجـــاتأثـــر ممارســـات التســـويق الـــداخلي فـــي ابتكـــارات رزيقـــة مباركي ،رســـالة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة املاجســـتري يف العلـــوم دراســـة حالـــة مؤسســـة كون  ).بتصرف(113 -109: ،ص2017 -2016،- 1 -التجارية،جامعة فرحات عباس سطيف 



األسباب  على للقضاء الوقائية اإلجراءات اختاذ وكذا ثانية، حدوثها ملنع املطابقة عدم أسباب إلزالة املناسبة التصحيحية اإلجراءات باختاذ املؤسسة تقوم حيث اجلودة، إدارة لنظام املستمر والتحسني التطوير دف عكسيةال والتغذية زبائنال وشكاوي املراجعات ونتائج وأهدافها اجلودة سياسة ومراجعة بدراسة املؤسسة تقوم :التحسين -د  .القانونية للمتطلبات املنتج مبطابقة خاصةزبائن ال برضا املتعلقة املعلومات حتليل إىل املؤسسة تعمد حيث اجلودة، إدارة نظام لفعالية حتسني إجراء إمكانية ولتقييم اجلودة إدارة نظام فعالية مدى على للوقوف العمليات تنفيذ عن الناجتة البيانات وحتليل ومجع بتحديد املؤسسة تقوم :البيانات تحليل -ج  .زبائنال إىل املطابق غري املنتج وصول ولتجنب املطابقة عدم حالة إلزالة املناسبة اإلجراءات اختاذ لغرض املطابق غري املنتج ومتييز بضبط املؤسسة تقوم :المطابق غير المنتج ضبط -ب  .عليه وحمافظ بفعالية يطبق نهأ من والتأكد العاملية املواصفة ملتطلبات ومطابقا املخططة للرتتيبات مطابقا اجلودة نظام كان إذا ما لتحديد السنة يف األقل على واحدة مرة مستقلني مؤهلني مراجعني بواسطة الداخلية املراجعة وتنفيذ بتخطيط املؤسسة تقوم كما،املؤسسة يف اجلودة إدارة نظام أداء ولقياس زبائنملتطلبات ال وفائها درجة معرفة دف وذلك اإلدارات خمتلف مدراء يقدمها اليت واملالحظات املعلومات وكذا االستبيانات خالل من زبونال برضا املتعلقة املعلومات مبراقبة املؤسسة تقوم :والقياس المراقبة -أ  :، حيث تشمل هذه العمليات كال منباستمرار    اجلودة إدارة نظام فعاليـة لتحسـني وأيضـا الداخليـة، باملراجعـة القيـام خـالل مـن اجلـودة إدارة لنظـام املطابقـة ولتأكيـد املنـتج، حتقيــق خطـوات وفحــص مراقبـة خـالل مــن مطابقــة املنـتج لتوضـيح الالزمـة والتحســني والتحليـل القيـاس عمليــات وتنفيــذ مؤسســة  كونــدور بتخطــيط تقــوم:والتحســين والتحليــل القيــاسب المتعلقــة العمليــات -  .والتحسني التطوير جبانب املتعلقة أرائهم على التعرف وكذا املؤسسة منتجات عن رضاهم درجة على والتعرف عليهم االستبيانات توزيع خالل من وذلك ملتطلبام املنتج مطابقة مدى ملعرفة الزبائن رضا وقياس ملراقبة املناسبة الوسائل بتحديد املؤسسة تقوم :والمراقبة القياس وسائل ضبطب المتعلقة العمليات -  .التلف من املنتج ومحاية حفظ املنتج، متييز والقياس، املراقبة وسائل واستخدام املنتج،توفري وخصائص ومميزات نوع تصف اليت املعلومات توفري خالل من وذلك املنتج حتقيق شروط بضبط املؤسسة تقوم :المنتج ضبطي المتعلقة العمليات -  .شكاويهم وحتليل االستبيانات خالل من ومالحظام أرائهم على والتعرف تساؤالم عن واإلجابة زبائنال  ~ 290 ~ دراســــة حالــــة :فــــي تحقيــــق وتنميــــة الميــــزة التنافســــية فــــي المؤسســــة االقتصــــادية) iso(القياســــية العالميــــة  المواصــــفات،مســــاهمة العــــريب محــــزة بــــن 1                                                               1.املستقبل يف املطابقة عدم حلدوث احملتملة ــــــــــــــي حمنــــــــــــــد أوحلــــــــــــــاج إلكترونيــــــــــــــك condorمؤسســــــــــــــة  ــــــــــــــوم التســــــــــــــيري،جامعة أكل  ).بتصرف( 235 -229:،ص2015 -2014                               -البــــــــــــــويرة -،رســــــــــــــالة مقدمــــــــــــــة لنيــــــــــــــل شــــــــــــــهادة املاجســــــــــــــتري يف عل



من طرف مجعية محاية املستهلك منحت هلا  على شهادة  2016ويف هذا الصدد حتصلت املؤسسة يف سنة       ~ 291 ~ إىل تكوين صورة جيدة هلا  مؤسسة كوندورحيث تسعى  ،ميثل اتمع شرحية مهمة من املستفيدينيف حني  -   ).8انظر امللحق رقم ( برج بوعريريج وذلك اعرتافا  هلا بأا تقدم منتجات ذات جودة بوالية  تها الشديدة بأمهية هذا الدور يف تعزيز تعمل على أداء رسالتها االجتماعية على أكمل وجه لقناع أيالوطنية،مسؤوليتها االجتماعية،فهي تعترب نفسها أن تقع على عاتقها مسؤولية كبرية كوا واحدة من كربيات املؤسسات ة وصدقات العيد والقفة الرمضانية،كما تنوي املؤسسة يف االستمرار يف تطبيق سياستها اليت تنطلق من موائد الرمحعينة مهمة من اتمع اجلزائري ال سيما على مستوى والية برج بوعريريج،كما تنشط مؤسسة كوندور عمليات ملتطلبات وحاجيات املعوزين والفقراء خالل الشهر الفضيل،فتعددت املبادرات وتنوعت اشكال املسامهة يف سد هتمام باجلانب االجتماعي واإلنساين يف إطار االستجابة اجلزائري،وقد قامت املؤسسة بتوجيه أنشطتها اىل االسامهت مؤسسة كوندور بقوة يف دعم األعمال اخلريية والتطوعية اليت شهدا عدد من واليات الشرق  -   :لعل أمهها توجد عدة التزامات تقوم ا اجتاه اتمعلذلك دف خلق تالؤم بينها وبني اتمع،  اليتيم ومجعية الغيث ومجعية مرضى القلب  افلمثل مجعية كتقدمي املنح واهلبات للجمعيات اخلريية تقوم املؤسسة ب -   .العالقة بني املؤسسة واتمع على غرار األنشطة  االجتماعية  اخلاصة  بتنمية  اتمعاملشاركة يف األنشطة  دعيم ت حترص املؤسسة على -   .والشرايني يف والية برج بوعريريج جلريدة "عبد الرمحان بن محادي"،فحسب تصريح املدير العام املختلفة مثل حبوث إجياد مصادر بديلة للطاقةاملنح املالية للجهات التعليمية واجلامعات ومعاهد البحوث و متويل األحباث يف ااالت  تقوم املؤسسة بتقدمي -   .من خالل متويلها لفريق شباب أهلي برج بوعريريج" كرة القدم" الرياضية،فهي تدعم الرياضة األكثر شعبية  احلديثة اليت تعترب ركيزة من  تاخلرب،والذي يؤكد بأن مؤسسة كوندور تساهم يف البحث العلمي خاصة التكنولوجيا امعات اجلزائرية والعديد من البحوث حبث علمي باجل 150الركائز األساسية،حيث تدعم املؤسسة أكثر من  وجامعة  بوالية برج بوعريريجالبشري اإلبراهيمي  كما تربطها عالقات قوية مع جامعة باجلامعات الفرنسية، ،جملة جيل العلوم االنسانية - بوعريريج  برج  - Condorمؤسسة  حالة دراسة: الجزائرية المؤسسة في االجتماعية المسؤولية واقع سعاد مشري، 1                                                                     1 .التدريب يف اخلارجحيث أا متعاقدة معهم على توظيف األوائل يف التخصصات اإللكرتونية ومتنحهم املؤسسة فرصة  ،1سطيف    ).بتصرف(102 -101:،ص2015،-البليدة -مركز جيل البحث العلمي  ،05واالجتماعية،العدد 



بتحديد أهداف  مؤسسة كوندورانطالقا من التشخيص للوضعية البيئية ،تقوم : اإللتزام بتطبيق السياسة البيئية -  :من خالليف حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة  مؤسسة كوندورميكن إبراز مسامهة       مؤسسة كوندور في ظل رهانات البعد البيئي للتنمية المستدامة: الثالثالمطلب   ~ 292 ~ اجلديدة  ةمع االسرتاتيجيمتوافقة  ت السياسة العامةاملندرجة حت إطار التحسني املستمر فإن السياسة البيئيةتقوم بعملية املتابعة استنادا إىل املعايري املناسبة اليت متكن من مراقبة السري احلسن هلذا املسعى، ويف فهي  ،البيئية    حتسني الوضعية  قصدتلوث الالتقليل من و ق يف أجل حمدد كالتخفيض يف النفايات،يللقياس وللتحق قابلة التقليص و  حتسني عمليات تسيري النفايات حنو محاية البيئة من خالل االرتقاء باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة -  .حنو محاية البيئة تشجيع وتأييد املشاركة الفعالة و املسؤولة لألفراد -  ).عمال ، إطارات( ختلف أفراد املؤسسة مل البيئية قدراتالتطوير  -   :دف إىل  مستوفية للمعايري البيئية،فهذه اإلسرتاتيجيةاليت تبقيها  للمؤسسة   :التالية باملهام يقومون نياملراسل نإف املختلفة، اإلنتاج وحدات مستوى على البيئة -السالمة والصحة املهنية -اجلودة إدارة بنظام اخلاصة اخلطط تنفيذ لضمان،فالبيئة -السالمة والصحة املهنية -  باجلودة ونكلفمأما تنفيذها يتم تطبيقها من طرف رؤساء أقسام الوحدات واملركبات الذين يعتربون كمراسلون *   .البيئة -السالمة والصحة املهنية - اجلودة إدارة مراجعة العملية أو اخلطة البيئية وفق برنامج تقييم اخلطط املتعلقة بنظام -   .البيئة -السالمة والصحة املهنية - اجلودة إدارة بنظام اخلاصة السريورات تنفيذ على السهر -   .والعمليات باملنتجات اخلاصة املطابقة عدم حاالت وقوع متنع اليت الوقائية األفعال وأخذ تقدمي -   .التصحيحية األفعال واقرتاح التوصيات وإرسال نشر -   .البيئة - السالمة والصحة املهنية -اجلودة إدارة ونظام العمليات، باملنتجات، املتعلقة املشاكل عن الكشف -     .وأرشفتها البيئة -السالمة والصحة املهنية - اجلودة إدارة بنظام عالقة هلا اليت الوثائق كل تسيري -  .تنفيذه على والسهر ، البيئة -السالمة والصحة املهنية -اجلودة إدارة نظام على واحلفاظ التطوير -   :يف البيئة - السالمة والصحة املهنية -اجلودة  إدارة نظاميف إطار تطبيق  املدير مهامفتتمثل ،)املدراء( اجلودة الشاملة والتنمية املستدامة  بالتنسيق مع مساعديه ملختلف الوحدات واملركباتفالسياسة البيئية ملؤسسة كوندور تكون على شكل خطة بيئية يتم إعدادها من طرف  املسؤول األول عن إدارة *   .البيئة على احملافظة يف املسامهة حنو دماق املضي يف املؤسسة جدية على يدل وهذا،للمؤسسة التنظيمي اهليكل ضمن مساعدة إدارة جمرد رئيسية وليست كإدارة  اخل ، تعترب...واحملاسبة املالية وإدارة البشرية املوارد كإدارة األخرى اإلدارات من العديد غرار على يف إدارة اجلودة الشاملة والتنمية املستدامة ،فهذه األخريةاهليئة املكلفة بشؤون البيئة واملتمثلة فقبل البدء يف احلديث عن مدى التزام مؤسسة كوندور بتطبيق السياسة البيئية،نتكلم أوال عن آليات عمل       .من حجم التلوث



السالمة  - اجلودة إدارة نظام وتطوير بتحسني املتعلقة التوصيات واقرتاح وحدة أو املركبال مبدير االتصال -   .اجلوانب ذه املتعلقةء األخطا من تقلل اليت واخلطط التعليمات تنفيذ على والسهر ، البيئة -السالمة والصحة املهنية - اجلودةب املتعلقة باجلوانب االلتزام ضمان -    .ا وااللتزام العمليات تنفيذ على السهر -   ~ 293 ~ والتدريب  املؤسسة،فتلتزم املؤسسة بالتكوين إدارات خمتلف بني املعلومات وتبادل االتصال عملية وتسهل تنظم شاا من واليت الداخلي واخلارجي االتصال بإجراءات من خالل قيامها  جناحها،إالالزمة قصد   والبشرية املادية اتياإلمكان كل توفري عملت علىفضمن سياق  احلديث عن السياسة البيئية،  جند  أن مؤسسة كوندور قد *   1.حتسينه على والعمل البيئة - السالمة والصحة املهنية - اجلودة  إدارة نظام تنفيذ فعالية من التأكد -   .ات املتحصل عليهااملواصف متطلبات مع املؤسسة يف املطبق البيئة - السالمة والصحة املهنية - اجلودة  إدارة نظام مطابقة من التأكد -   .احملددة السنوية للربامج وفقا البيئة -السالمة والصحة املهنية -اجلودة  إدارة لنظام باملراجعات القيام -   :يف الداخليني لمراجعنيلاألساسية  هامامل تتمثلفتقارير،   الوحدات واملركبات،فعادة ما تكون هذه العملية على شكلمدراء  طرف منهم تعيين يتمالداخليني الذين  املراجعنيتأيت مراجعة أو تدقيق العمليات أو اخلطة البيئية اليت تتم وفق برنامج تقييم اخلطط من طرف وأخريا *   باجلودة املتعلقة للمشاكل احللول وصياغة إجياد على دراءامل مساعدة -   .أشهر 03 كل العمليات مبتابعة اخلاصة االجتماعات يف املشاركة -   .البيئة -السالمة والصحة املهنية -اجلودة بأمهية األفراد حتسيس دف االجتماعات تنشيط -  ).والتصحيحية الوقائيـة األفعـال وتنفيـذ املطابقـة عـدم حـاالت يف الـتحكم التوثيـق، وإجـراءات الوثـائق يف الـتحكم ( البيئـة -الســالمة والصــحة املهنيــة -اجلــودة  إدارة نظــام يف املوثقــة اإلجــراءات بكــل وااللتــزام التطبيــق ضــمان - .ككل والنظام للعمليات املستمر التحسني إطار يف وذلك فعالياا مدى على والوقوف والتصحيحية الوقائية األفعال تنفيذ متابعة -   .البيئة -والصحة املهنية فعالية  وحتسني تنفيذ عملية يف األفراد كل إشراك إىل ذلك وراء من دف حيث وإطاراا،لعماهلا  املستمر البيئي  ).بتصرف( 218 -216:مرجع سبق ذكره، ص ،محزة بن العريب 1                                                              .بإجراءاا وااللتزام تنفيذ السياسة يف األفراد مشاركة مدى،وأخريا تقيس جهودهم وتثمني حتقيقها مت اليت واالجنازات بالنتائج فراداأل وإعالم األهداف البيئية بلوغ على األفراد وتوعية تحسيسب تقوم كما هلذه السياسة، املستمر والتطوير التحسني يف تساهم اليت واألفكار األفعال اقرتاح على األفراد بتشجيع املؤسسة تقوم الشأن هذا ويف ، السياسة البيئية



يتم إعادة تدويرها،أما بالنسبة  انري البولستفبالنسبة للنفايات البالستيكية وبقايا خمتلفة، تعمل على تسيريها بطرقالصرف الصحي،مساحيق الطالء،نفايات الكرتونية وغريها،حيث يتم فرزها ووضعها يف أماكن خمصصة هلا،مث الكرتون،مياه ،النفايات املعدنية،اخلشب  ،انري البولست بقايا البالستيك،:ملختلف وحداا نفايات  لعل أمهها  اإلنتاجيةأثناء  العمليات   يرتتب عن نشاط املؤسسةالبيئة، ف باملسؤولية االجتماعية اجتاه التزامااتدخل ضمن  اليت األنشطة من مبجموعة خالل قيامها إهتمامات مؤسسة كوندور من أهم أحد البيئة محاية موضوع يعدكما   -   ~ 294 ~ واخلشب  فيما خيص النفايات املعدنية تتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة وغري مضرة بالفرد والنبات، يف حني سسة مبعاجلة هذه املياه امللوثة  واملساحيق معاجلة كيميائية حىت تقوم املؤ ملياه الصرف الصحي ومساحيق الطالء  ها نظرا ملا فتتخذ املؤسسة إجراءات صارمة جتاه اإللكرتونية النفايات أماتقوم املؤسسة بإجراء املزاد بغرض بيعهم، تصميمها ،و ختدم البيئة إطالقها ملشاريع جديدةوهذا من خالل التزامها بالشراء األخضر و احملتملة على البيئة  السلبية اآلثارهلا جتنب  ضمن ي على األسلوب الوقائي الذي تعتمد مؤسسة كوندور: الوقاية من التلوث -  .وأخريا الكرتون يتم حرقه النفايات هذه معاجلة مهمتها واليت شراكة عقود كوندور مؤسسة مع جتمعها اليت اهليئات من موعة بإرساهلا هلا من خطر مباشر على البيئة والفرد،حيث يتم لواح اخلاليا الشمسية، ألن لدى اجلزائر جمال الطاقة آفاق التنمية املستدامة من خالل االستثمار يف إنتاج أالطاقة يف البلد، والذي سيستغرق من اآلن بضع سنوات يف تلبية احتياجات السكان ومن هنا جاء االختيار لفتح سياسة كوندور هي جزء من سياسة الطاقة الوطنية اليت تويل أمهية كبرية هلذا القطاع كمصدر حيوي ملستقبل ف وعليه ،2030من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة وهذا حبلول عام  %40حيث أن  ط،اواغمي 22000خالل اسرتاتيجيتها لتطوير الطاقة املتجددة، وتندرج هذه األخرية يف إطار السياسة الوطنية للطاقة واليت توفر الرئيسية امللتزمة بسياسة التنمية املستدامة يف اجلزائر، وهذا من  ؤسساتكوندور  من بني امل  مؤسسةتعترب كما   -   .اإلدارة البيئية لدى املورد نظاممن خالل التحقق من باإلضافة إىل معايري بيئية  أي  والتطوير، التحسني جمال يف املؤسسة واقرتاحات ملالحظات املورد استجابة مدى وكذا التسليم، وأجال ملواعيد املورد احرتامو  سعرها وردةستامل واآلالت واملعدات املواد جودة مثل مورديها لتقييم معايري عدة احملددة،كما تعتمد على املتطلبات مع املشرتاة تتطابق املواد أن من للتأكد والالزمة الضرورية الفحص بأنشطة القيام ذلك وبعد شراؤها املطلوب املواد عن معلومات بتوفري حيث تقوم املطلوبة، لالحتياجات مطابقة املشرتاة املواد أن من بالتأكد املؤسسة تقومف -   :لقيود البيئية ل ارتمة ملنتجات   وخواص صناعيني من احملتملة السوق شرائح كافة إىل املنتج هذا توجه املؤسسة أن كما ،مستقبال عالية ردوديةمبو  واعد سوق يف تأمل جيعلها % 100  بنسبة اللوحات هذه مكونات تنتج كوندور  مؤسسة أن إىل إضافة ،اجلزائر يف األكرب يعد املشروع أن هذا خاصة للمؤسسة بالنسبة املستقبل مشروع ليكون عليه تراهن أا إال ،الشمسية الطاقة لوحات يف املتمثل هلذا اال األساسي املنتج على منخفضا يزال ال الطلب أن رغم حيث ، 2013 سنة   املتجددة بالطاقة اخلاص مشروعها كوندور  أنشأت مؤسسة ،لذا الشمسية الذي يعد من بني األكرب يف العامل



مليون دوالر لتحسني  15إىل استثمار اكثر من  2018،فهي دف أيضا  يف سنة 1عمومي وقطاع  )منازل(وأفراد  ~ 295 ~ ط،فهي يف مشاورات مع السلطات العمومية من اواغمي 130معدات وفرق اإلنتاج دف بلوغ قدرة انتاجية تعادل  من التأثريات البيئية أين على التخفيض يف استهالك الطاقة، و التقليل كما تقوم بابتكار منتجات تعمل على   -   2.على مدى مخس سنوات  لتوفري اإلضاءة العمومية عن طريق الطاقة الشمسية دف التقليل من فاتورة الكهرباءواملدارس واملساجد باإلضاءة املنتجة من ألواح الطاقة الشمسية،فهو مشروع طموح ميتد  مد مجيع املدن اجلزائرية ها مبجموعة من قيام خاللمن   من طرف مؤسسة كوندور  املبذولة للمجهودات نظرا: المطابقة مع القوانين -  .)الحقا إليهمسنتطرق (والثالجات  املكيفات معناه التخفيض  يف االستهالك مع حتقيق ميزة بيئية هامة مثل) ملوثة غري غازات االستهالك االقتصادي و(و مراعيا لألمور البيئية) اجلودة(يبقى املنتج حمافظا على خصائص األداء األصلي حصوهلا على شهادة نظام اإلدارة  واألمر الذي يؤكد ذلك السياسة البيئية بنجاح، جتسيد إطار يف جاد مسعى تبين على عملتمؤسسة كوندور قد جند أن  ،اجلوانب البيئيةبمع التعليمات والقوانني ذات العالقة  ةتوافقاملاألنشطة  املخرب األملاين للجودة                      من طرف هلا واليت قدمت 2012 أفريل 10منذ  )ISO 2004/14001(البيئية  TÙv Rheinland ائية  ، ويف هذا الصدد ولقد لقد مت جتديد شهادة نظام اإلدارة البيئية أي مت اجناز مراجعة، ومنحت هلا شهادة صاحلة ملدة ثالثة سنوات من طرف   )ISO 14001/ 2004(بينت املراجعة اإلبقاء مبتطلبات ال  اوكبري حبيث أصبح جزء يلكوندور تتمتع بوعي بيئي عاأصبحت مؤسسة  وملّا ،)7انظر امللحق رقم (نفس املخرب  االقتصادية واالجتماعية والبيئية هي  املسؤولية ؤسسات الوطنية  اليت تؤمن بأنامل مؤسسة كوندور أحدتعد       الكبيرة الكهرومنزلية األجهزة حالة:كوندور  لمؤسسة للبيئة الصديقة الخيارات:األول المطلب .حالة األجهزة الكهرومنزلية الكبرية: األخضر التسويق اسرتاتيجية تصميم إىل ،مثكوندور  ملؤسسة للبيئة الصديقة اخلياراتسنتطرق أوال يف هذا املبحث إىل       الكبيرة الكهرومنزلية األجهزة حالة:كوندور  لمؤسسة الممارسات  التسويقية الصديقة للبيئة:المبحث الرابع   .واملعايري واالشرتاطات البيئية للبيئة واالتفاقيات املنظمة حلماية البيئة  ينالوطصديقة للبيئة، بل أا امتدت حىت مشلت سعيها احلثيث لتحفيز أصحاب املصلحة بالتقيد التام بالقانون والسنوات بالسلوكيات واملعايري الصديقة للبيئة املثلى، ومل تعد جهودها يف هذا اال تقتصر على تقدمي منتجات ثقافتها املؤسسية، فقد تعزز التزامها على مدار األيام  ، بل ومنالتسويقيةو  يتجزأ ليس فقط من منظومتها اإلنتاجية ذات األطراف  معلتزم باالستمرار يف بناء عالقات ناجحة تهي ف ،شكل اإلدارة املستدامةتالعناصر األساسية اليت  ال يتجزأ  االبيئية جزء عايريامل ألا تعترب ،البيئة صديقةبطريقة مسؤولة و   من إدارة أنشطتها حىت تتمكن املصلحة  ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة اإللكترونية الصناعات قطاع دراسة: الجزائرية تنافسية المؤسسات لتطوير كأداة التجارية العالمة استخدامزديوي،  الرحيم عبد 1                                                           يسمح هلا  قامت بوضع منهج صديق للبيئة ،حيث  ،البيئة -السالمة والصحة املهنية -اجلودة  إدارة من نظام  .11ذكره،صوزارة الصناعة واملناجم،مرجع سبق جملة  2 .145،ص2017 -1،2016 سطيف التجارية، جامعة العلوم يف الثالث للطور الدكتوراه



جند  هذه املنتجاتبني  ومن  ،الصديقة للبيئةبتكارات االاملتعلقة ب واالستفادة من العمليات  اتطوير منتجاب  ~ 296 ~ ها عن االرتقاء بقيمو  تطوير فلسفتها الصديقة للبيئة مبشاركة رؤيتها اخلضراء لكأساس   سويقية الت تهاارسحتسني مم اضافة اىل ،هدر املاء من قليلض استهالك الطاقة والتيفختيف   هم بشكل كبري ا تساليت األجهزة الكهرومنزلية ملسؤولية ا ها لتحقيققد كشفت عن إعالن أفكار االستدامة البيئية يف إطار جهود كوندور مؤسسة وكانت      ."CE"األوروبية     معايري،ومطابقتها للمنزليةوكفاءة إستهالك الطاقة ألجهزا الكهرو طريق التزامها بتطبيق تكنلوجيا انفرتر  ، يف CPHR12-GLM3T1 :املرجعذو  SérieGLM : بتصنيع أول مكيف هوائي صديق للبيئة والذي ينتمي إىل عائلة 2012، وضمن هذا السياق فلقد  قامت مؤسسة كوندور يف جوان  2012سنة يف  االجتماعية والتنمية املستدامة أما أول آلة غسيل صديقة للبيئة ملؤسسة كوندور مت تصنيعها يف ، CRF-T36GH07  :ذات املرجع    Double-portes                :مت تصنيع أول ثالجة صديقة للبيئة ملؤسسة كوندور اليت تنتمي إىل عائلة 2012حني يف سبتمرب  عن  ةالتكنولوجي التطورات أهم من تعترب فهي  الكهرومنزلية األجهزة جمال ضمن أما مستمر، بتيار تعمل اليت احملركات مع يستخدم  )التقليدي العاكس( الكونفرتر بينما متغري بتيار تعمل اليت الكهربائية ركاتاحمل سرعة يف  التحكمب اتكنولوجي هذه تقوم العاكس،حيث تقنيةب أيضا  ،فهذه األخرية يطلق عليها)Inverter Technology(            رانفرت اتكنولوجي ،نقوم أوال بتعريفكوندور  ؤسسةجهزة الكهرومنزلية مللأل انفرتر اقبل التطرق اىل تكنولوجي      كوندور  مؤسسةل الكبيرة جهزة الكهرومنزليةلأل انفرتر اتكنولوجي: أوال   .WF6-A10W  :ذات املرجع  Front Loading :،فهي تنتمي إىل عائلة2012نوفمرب    .Reshmi Banerjee, Advancements in Inverter Technology for Industrial Applications, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Issue 06, 2015,p 1246 1                                                            بفضل للهواء وأقوى أطول فقاتد اجلديدة كوندور ملؤسسة اهلوائية املكيفات توفر مانبي ،للطاقة أقل استهالك مع حيوية وأكثر أنظف غسيال تؤمن أن انفرتر اتكنولوجي خالل من استطاعت ليةاآل كوندور ملؤسسة الغسيل آالت حني ،يف"التقليدية الثالجاتب مقارنة أقل طاقة استهالك انفرتر اتكنولوجي تيحت مما فقط، احلاجة عند البارد اهلواء بتوليد كوندور ملؤسسة اتالثالج تقومف" ،أطول عمرا األجهزة هذه لتدوم انفرتر اتكنولوجي كوندور  مؤسسة تبنت قدلف ،األجل وطويل املكثف لالستعمال خصصت أجهزة هي "وغساالت مكيفاتو  ثالجات" الكبرية ليةالكهرومنز  األجهزة أن كما  ،"تعددت و تنوعت مهما املستهلكني احتياجات يبلتل جديدة تقنيات إحداث و التطور واكبةم إىل دائما تسعى كوندور مؤسسة " :أن كوندور ؤسسةمل التسويق مديرة لنا أشارتو       .احلاجة حسب وعملها حمركاا سرعة يف  التحكم خالل من الطاقة استهالك تقليل يف التقنية هذه تعمل حيث ،ئيةاهلوا كيفاتاملو  الغسيل آالتو  الثالجات من كوندور مؤسسة تشكيالت يف حاليا تتوفر واليت كبري،  بشكل الكبرية  ليةالكهرومنز  أجهزا أداء لتعزز انفرتر اتكنولوجي كوندور مؤسسة أطلقتف -   1.حتافظ على البيئة ومصادرها الطبيعية حديثة أجهزة وابتكارتصميم   طريق



ــــــــةالكهرومنز  األجهــــــــزة علــــــــى للتعــــــــرف تســــــــهيال مــــــــؤخراو       .اهلوائي للمكيف أطول وعمر ، ضوضاء أقل ،الطاقة يف كبرية  وفورات حمققا أكثر حتمل بقوة ضاغطال هذا وميتاز التربيد، إىل احلاجة وفق متعددة مستويات عرب تلقائيا سرعته )انفرتر بتكنلوجيا املزود( احلديث كوندور  ملؤسسة اهلوائي املكيف ضاغط يضبط التقليدي ضاغطلل وخالفا فعكس، انفرتر اتكنولوجي  ~ 297 ~ ــــــــا املــــــــزودة لكونــــــــدور لي ــــــــل مــــــــن انفرتــــــــر بتكنلوجي ـــــى اجلديـــــد الشـــــعار وضـــــعب املؤسســـــة قامـــــت املســـــتهلكني، قب ـــــيت األجهـــــزة عل ـــــق تعمـــــل ال ـــــة هـــــذه وف بفضـــــل ف ،التقني ا عاليــــــة اجلــــــودة وإمنــــــ أجهــــــزة كهرومنزليــــــةلــــــيس فقــــــط  تــــــوفر للمســــــتهلكني كونــــــدور  مؤسســــــة  فــــــإن األخــــــريةهــــــذه  املختلفة من ناحية   األجهزة الكهرومنزلية متكنه من املقارنة بني   أداة أو وسيلةحيتاج املستهلك إىل عادة ما       وروبيومطابقتها  لمعايير االتحاد األ كوندور  مؤسسةل الكبيرة جهزة الكهرومنزليةفاءة إستهالك الطاقة لألك:ثانيا  .لجميعلمبا يعود باخلري  وارداملض هدر ي املال وختفريتوف اأيض بطاقة كفاءة إستهالك فمثال  و آمنة ، سيحقق له القدرة على إقتناء أجهزة ذات كفاءة عالية يف توفري اإلستهالكعن طريق امللصق اإلسرتشادي املثبت على كل جهاز مما ومدى أماا  كفاءا يف إستهالك الطاقة الكهربائية  وتزويده ) تتضمن توضيحا ألداء اجلـهاز وكفاءته يف توفري إستهالك الطاقة الكهربائية ) وغريها ... والثالجات    املكيفات ( على اجلهاز الكهربائي مثل ) تلصق(الكهربائية هي بطاقة توعية للمستهلك تثبت  الطاقة لألجهزة ة،أما بطاقة األمان والسالمة هي بطاقة ببعض املعلومات الضرورية قبل الشراء، بطريقة واضحة مبسطة وسهل وقام ،)A+++,A++ , A+ ,A  , B ,C,D ,E ,F, G( على وجوب وضع عالمة استهالك الطاقة االحتاد األورويب وقد نص  .الكهرومنزيلالكهرومنزيل أي ضرر للمستخدم أو من حوله مثل الصدمة الكهربائية أو انبعاث الغازات اخلطرية من اجلهاز عدم تسبب اجلهاز  على حتمل األمحال الكهربائية وعلى قوة اجلهاز وكفاءته أيتوضح مدى قدرة اجلهاز  ألا معظمها هي ذات العالمات  )التوفري من فواتري الكهرباء ( اريفهإىل التقليل من أعباء مص باملستهلك ؤديتيف ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية مما  دور ملؤسسة كون اجلديدةاألجهزة الكهرومنزلية فتساهم       1.قرار شراء األجهزة الكهربائيةالطاقة، وأشارت دراسة للهيئة االحتادية للبيئة إىل أن عالمة الطاقة األوروبية تعترب من العوامل األكثر تأثريا على إىل ارتفاع استهالك  G اخنفاض استهالك الطاقة نسبيا، بينما يشري حرفإىل  A ويشري حرف ،بتوسيع استعماهلا )A+،A++،+ A++ (،ا يف استهالك الطاقة والعكس صحيح اكلما زاد عدد النجوم كان اجلهاز أكثر ترشيدفكما أ،    .7- 4:،ص2012،القاهرة،المنزلية واألجهزة اإلضاءة الطاقة كفاءة تحسين إعداد مشروعيف الدول األعضاء باملركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، الربامج الوطنية لكفاءة الطاقة لألجهزة الكهربائية املنزلية  حول تقرير 1                                                             .ط مثل هذه اللوائح واملعايريتشرت األوروبية اليت  التصدير وولوج األسواقحىت تستطيع  املستهلك وعلى بيئتهتشمل أجهزا الكهرومنزلية على عوامل األمن والسالمة، فالشكل واللون ليست باخلصائص اليت حتافظ على على أن  حترص،لذا جندها تتعلق بنواحي األمان وسالمة االستعمال فيما توجيهات االحتاد األورويب متوافقة مع



يف  A 134 R  لغـاز كبـديل  A 600 R  غـاز اهلـوائي وعـن يف أجهـزة التكييـف  R22 لغـاز كبـديل  A 410 R  غـاز إىل صــناعة ثالجــات ومكيفــات هوائيــة  تســتغين عــن اســتعمال غــازات مضــرة بالبيئــة ،ويف هــذا الصــدد ســنتكلم عــنالكهرومنزليـة علـى عاتقهـا تصــميم بـل وإنتـاج جمموعـة جديــدة مـن األجهـزة املبتكـرة والصــديقة للبيئـة، ومنهـا التوصــل أخــذت الكثــري مــن املؤسســات العامليــة والرائــدة يف قطــاع األجهــزة  "مــن أجــل بيئــة خضــراء  "انطالقــا مــن شــعار       لمؤسسة كوندور غازات التبريد الصديقة للبيئة:ثالثا  ~ 298 ~ غري سام وغري قابلة لالشتعال ، درجة غليانه  فهو،)*عن استخدام غاز األمونيا بديال(يف التربيد سابقاتستخدم استخدمه  يف أجهزة التكييف والتربيد للسيارة واملباين، وقد مت اخرتاعه  كبديل عن الغازات السامة اليت كانت يتم   ،)وفلوروكوبون الكلور(  CFC  ب اعرف اختصار تأحد أنواع غازات الفريون واليت  R22يعترب غاز       الهوائي لمؤسسة كوندور في أجهزة التكييف  R22 لغاز كبديل  A 410 R  غاز -  .الثالجات ملؤسسة كوندورأجهزة  ذرة كلور  لك  نراسات العلمية أد، وليس له رائحة،باإلضافة أنه مضر بطبقة األوزون، حيث أثبتت ال ةمنخفض نتج يل يؤدي إىل تدمري وتآكل طبقة األوزون واليت و حتوهذا ال ،جزيء من األوزون إىل أكسجني 100000ل و حت : يؤدي إىل اة فوق البنفسجية ممعكبرية من األش  تايقب األوزون يسمح مبرور كمفثقب األوزون، ث اعنها فعلي واضطرابات يف احلمض  أمراض يف العني كاملياه البيضاء والعمى ،ة وسرطان اجللديزيادة انتشار األمراض اجللد
من األضرار وغريها  النووي املسؤول عن انقسام اخلاليا، وزيادة درجة حرارة األرض، وحدوث اضطرابات يف املناخ مت التوقيع على اتفاقية بروتوكول مونرتيال يف  صديقة للبيئة، وخالية من الكلور مثل مركبات اهليدروفلوروكربون،أينالعديد من الدول إىل اختاذ إجراءات وتدابري للحد من هذه األضرار،والبحث عن بدائل  ا دفعة، مميالصحية والبيئ ضرر احلادث لطبقة األوزون،مث تبعه معظم الدول يف مجيع أحناء العامل دف تقليل ال طرفمن  1987البداية عام  على أبعد تقدير وذلك نظرا  2020تقريبا أو عام  2015يف اية عام   HFCائيا واستبداهلا مبركبات CFC اليت حددت مقرراا فرتة زمنية تلزم اإللغاء التدرجيي جلميع مركبات )1992(، وقمة كوبنهاجن )1990(مؤمتر لندن  وعلى الغالف اجلوي احمليط بالكرة األرضية وبالتايل على الكائنات احلية  األوزونبقة خلطورا الشديدة على ط وهو خليط   Honeywell  شركة قبل من تطويرة مت مث 1991 عام A 410 R اكتشاف تمف واحلياة اإلنسانية،               حيث يعترب هذا  ،A 410 R ومن مث  مت البدء يف استخدام الغاز البديل ،  cR407من %50و  R123 من 50%



يعمل موثوق به وله تأثري إجيايب على طبقة األوزون، فهو و األخري صديقا للبيئة لعدم احتوائه على عنصر الكلور    ~ 299 ~ ة الكهربائية قبل شرائها ملقارنة بني أجهزة املكيفات، وأنواعها حسب كفاءا يف استهالك الطاقا إجراءطرقا قصد التعرف عليها من خالل بطاقات كفاءة الطاقة اليت  ميكن رؤيتها بوضوح على هذه األجهزة، ومتنح املستهلك ميكن ،فهذه األخرية املوفرة للطاقةديدة و اجل اهلوائية اكيفاماملستخدم يف أجهزة  R410 ، إىل غازعاديةال اهلوائية اكيفاماملستخدم يف أجهزة  R22 غاز الفريون تبديلمن خالل ، املواطن اجلزائرياهلوائية ثورة على مستوى حياة  اكيفاأحدثت م، فقد ابالعديد من اإلجنازات واالخرتاعات يف حيا مؤسسة كوندور تقام ويف هذا الصدد      1.درجة حرارة الضواغط د من خطر ارتفاعحتو  أكثرساعد على تربيد ت  لضواغط املستخدمة معه ا أن ،كما R22 من أعلىقدرته على امتصاص وطرد احلرارة  أنحيث  أعلىبكفاءة  مـن جهــة  )ظـاهرة االحتبـاس احلـراري(األرضـية السلبية اليت ميكن أن يرتكهـا هـذا التغييــر علــى النظــام املنــاخي للكــرة إن القضــايا البيئيــة الــيت اكتســبت زمخــا واهتمامـــا عامليــا كبــريا يف الســنوات األخــرية هــي قـــضية املنــاخ نظــرا لآلثــار      الثالجات لمؤسسة كوندورفي أجهزة  A 134 R  لغاز كبديل  A 600 R  غاز -  .ملساعدته  يف اختيار املكيف اهلوائي ذو األداء األفضل واألقل استهالكا للطاقة الكهربائية بسبب وسائط تربيد الثالجات وامدات املتمثلة يف غاز الفريـون  األوزونة ومن جهة ثانية التأثري الـسليب علـى طبقـ R12a  وسائط تربيد تكـون خاليـة مـن ذرة الكلـور أال وهـو  التفكري يف أبد،فنظرا هلذه األضرار البيئيةR134a فهـذا، إال أنـه  يف املــدى  األوزونوأقـل ضـررا علــى إحـداث ثقـب يف طبقــة  R12aفاعليتـه مقارنـة بغــاز األخـري يتميـز حبســن  ـــه أحـــد الغـــازات املســـببة لالحتبـــاس احلـــراري، وعلـــى هـــذا األســـاس أدت  ـــة  االهتمامـــاتالطويـــل اكتشـــف بأن احلديث إىل تزايــد اســتخدام غــازات  )R134a(  بســبب غــازات اهليــدروفلوروكربون األرضــية  الكــرة تتعــرض هلــا باملخــاطر الــيت يطلـق  كمـربد اسـتخدامهتسـتخدم يف املنـازل، وىف حالـة  الـيت وامـدات الثالجات ،وخاصةالتربيد البيوتان يف أنظمة مـــن ناحيـــة معامـــل األداء الـــذي يســـاوي   R134،فهـــذا الغـــاز يعـــد أحســـن مـــن غـــاز  ) R600a(عليـــه األيزوبيوتـــان  الــذي يســتخدم معــه يتميــز بســرعة التربيــد  الضــاغطاالحتبــاس احلــراري، أمــا عمــل  إلحــداث جــدا ضــئيل  واحتمــال األوزون طبقـة ثقـبل إحـداث  صفر يف التربيد هلذا الغار تتمثل حاصل قسمة آثار التربيد على عمل الضاغط،فآثار 2018 -12 -15: االطالع        http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86  :حبثية منشورة على املوقع االلكرتوين،ورقة 2017،ما هو غاز الفريون، غادة احلاليقة  1  . خفيفاً  يستخدمونه لبس الكمامة للوقاية من أخطاره، وال يشتعل هذا الغاز باهلواء ولكن إذا تعّرض لألكسجني بكمّية مناسبة يشتعل حمدثاً هلباً صبح مفعوله قويًّا بعكس حالته وهو جاف فيكون أقل مفعوًال، لذا جيب على الذين سام، وّمت استبداله مبادة الفريون، وهو يذوب يف املاء بسرعٍة شديدة، وهنا ي   يف التكييف نظرًا ألنّههيدروجني، ويتم حتضريه عن طريق تقطري الفحم،كان ُيستخدم غاز األمونيا سابقًا يف املكّيفات إال أنه يف الوقت احلايل مل يعد مستخدماً يتكون من ذرة نيرتوجني وثالث ذرات ؛ وذلك ألنّه  (NH3)غاز األمونيا هو غاز ذو رائحة قويّة، وال لون له، وهو أخّف من اهلواء ويرمز له بالرمز الكيميائي*                                                              2.ليل للكهرباءقواستهالك    .M.Abuzar Qureshi & Shikha Bhatt, Comparative Analysis of Cop Using R134a & R600a Refrigerant in Domestic Refrigerator at Steady State Condition, International Journal of Science and Research (IJSR),    Issue 12, 2014,p936 2 تاريخ 



لكـن هـذا ال يتحقـق إال بتطبيـق  حيام، وبدعم من ابتكارات رفيعـة املسـتوى متكـن للحيـاة املسـتدامة يف كـل منـزل،    الكهرومنزليـــــة املتطـــــورة وتزويـــــدها للقطاعـــــات الـــــيت ختـــــدمها بـــــأرقى احللـــــول الـــــيت تســـــتهدف حتســـــني جـــــودة وأمنـــــاط خــر بســجلها املتميــز يف عــامل تصــنيع األجهــزة تتفســتدامة ،إذن فهــي االاملنــزل إىل متعــة وراحــة فحســب بــل وحتقيــق حيــث الكفــاءة والفعاليــة، مــع إعطــاء األولويــة إلنتــاج األجهــزة الكهرومنزليــة الصــديقة للبيئــة، لــيس لتحويــل احليــاة يف تلعــب مؤسســة كونــدور   دورا كبــريا يف تغيــري أشــكال احليــاة مــن خــالل منتجــات مصــنفة مــن الدرجــة األوىل مــن       حالة األجهزة الكهرومنزلية الكبيرة:إستراتيجية التسويق األخضر لمؤسسة كوندورتصميم :الثانيطلب الم  ). 9انظر امللحق رقم (أخرى املســتهلك مــن جهة،واحلصــول علــى أداء أفضــل نتيجــة اســتخدامه لألجهــزة الكهرومنزليــة الصــديقة للبيئــة مــن جهــة كما تقوم مؤسسة  كوندور من خالل صفحتها الفيسبوكية بتقدمي نصائح وتوجيهات قصد احلفاظ علـى صـحة       .التوفري من فواتري الكهرباءلضمان استفادة املستهلكني من ختفيض استهالك الطاقة وبالتايل مواصــلة التزامهــا بتطــوير ثالجــات ذات الكفــاءة يف اســتهالك الطاقــة، وذلــك   إىلفهــي تســعى ،) R600a(علــى غــاز ويف هــذا الصــدد قامــت مؤسســة كونــدور مــؤخرا بتصــنيع ثالجــات وجممــدات صــديقة للبيئــة مــن خــالل اعتمادهــا       ~ 300 ~ ،وميكن تلخــيص أســعار مناســبةبجــات عاليــة اجلــودة و تاحملافظــة علــى املســتهلكني احلــاليني واملــرتقبني وذلــك بتقــدمي منفعالــة حــىت حتقــق الريــادة وحتــافظ علــى بقائهــا ومنوهــا هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى  خضــراء ســويقيةإســرتاتيجية ت ـــــــــرية حالـــــــــة األجهـــــــــزة ال:إســـــــــرتاتيجية التســـــــــويق األخضـــــــــر ملؤسســـــــــة كونـــــــــدورمراحـــــــــل تصـــــــــميم  كهرومنزليـــــــــة الكب طرح ب كوندور شغوفةمؤسسة   ال تزالفلالبتكار، قصوى يةمهأ تويل فإا اهشعار  ذاه نكا اومل "ابتكار احلياة "               :كوندور مؤسسة شعار ويعترب،االبتكار تشجعب تم اليت ؤسساتامل من كوندور مؤسسة تعترب      رسالة ورؤية مؤسسة كوندور: أوال  1:الثالجات،آالت الغسيل،املكيفات اهلوائية كما يلي:وبالضبط الطريق ملزيد  هلا منتجات عالية اجلودة ومتطورة توفر الطاقة وتتضمن احلماية الصحية أثناء التعامل معها، مما ميهد مقابلتنا مع ومن خالل ، التقنيات اجلديدة والصديقة للبيئة دف إجياد منط حياة غين باألساليب الراقيةتبين من  من  تكون مستقبال بأن تعهدتكوندور   مؤسسة " :مديرة التسويق  ملؤسسة كوندور،أكدت لنا هذه األخرية بأن ا امنتجات بتصميمات عملية وقادرة على خدمة األهداف البيئية العامة يف الوقت الذي تتميز فيه بابتكار حترص على تقدمي  فهي هومن ،جذب املستهلك لتبين النهج األخضر من خالل منتجات مبتكرة صديقة للبيئة و       إىل ربط األثر البيئي اإلجيايب تسعى ،لذا جندها  "الريادية اليت تنتهج مبادئ وفعاليات االستدامة ؤسساتامل أن  كما،ضمنها االجتماعية التوجهاتوتشكيل  املمارسات  التسويقية الصديقة للبيئةلقيادة  ة العالية، ساعي القارة اإلفريقية، حيث و   الربتغال ،اسبانيا على غرار روباأ للتوسع يفالعامة   تهاسرتاتيجياميثل جزء من  التصدير  ملؤسسة كوندور ة التسويقمن اعداد الباحث اعتمادا على املقابلة اليت متت مع مدير  1                                                           إىل كافة دول القارة اإلفريقية، كما حدث يف  أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئةكوندور إليصال مؤسسة   تسعى 



، موريتانيا باإلضافة إىل دوليت تونس والسنغال السودان، مايل، تنزانيا، البنني: حاضرة اآلن يف سبع دول مؤسسةلل األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةتزال تستهدف التوسع يف دول القارة اإلفريقية باعتبار أن  كوندور ال  مؤسسة لإلشارة فإن،يف موريتانياأجهزا شراكة مع املُوزع احمللي لتوزيع  ؤسسةنواكشط أين أقامت املمدينة   ~ 301 ~ باملائة على األقل إىل الدول  50إىل تصدير نسبة  2020 سنةحبلول  ؤسسةاللتان دخلتا القائمة، ودف امل على درجة عالية من   الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ألن أجهزا روبا أو  األوسطالشرق مبا فيها دول  اخلارجية ــــد مــــن التطــــوير والتحســــني املســــتمر يف منتجاــــا وتلبيــــة احتياجــــات كــــل أســــرة عــــرب نطــــاقتســعى هــي فمنــزل، عــرب إضــافة قيمــة جديــدة متــس حيــاة كــل فــرد مــن أفــراد اتمــع بــل مــن خــالل صــداقة البيئــة ، كوندور بأن دعم األساليب املعيشية اليوميـة ال يـأيت فقـط مـن تلبيـة تطلعـات وأحـالم وطمـوح كـل مؤسسة  تؤمن       قيم وأهداف مؤسسة كوندور:ثانيا ."CE"لمعايري األوروبية ل طابقةومالتكنولوجيا  يظــل  بيئــةمــة،إال أن احــرتام األفــراد واليإلبــداع األفكــار وســيادة االكتشــافات الق ا أوســع، أي أن لــيس هنــاك حــدود     جاهــــدة إلحــــداث مزي الكهرومنزليـة   أجهزـايف  اويتضـح ذلـك جليـ كونـدور  مؤسسـة  وقـيم  األخضـرالتسويق   إسرتاتيجيةحجر الزاوية يف  الكهرومنزليـــة عـــرب جمموعـــة مـــن املعـــايري  األجهـــزةإىل أدائهـــا الرائـــد علـــى مســـتوى قطـــاع ا نظـــر ،يف اجلزائر الكهرومنزليـــة األجهـــزةالتقنيـــات اخلضـــراء لصـــناعة  تطبيـــقاملبتكـــرة األوىل يف  ؤسســـةتســـعى لكـــي تصـــبح املأمـــا أهـــدافها ،فهـــي       .اليت تركز على االستدامة البيئية بضـــبط  ؤسســـةسياســـة صــارمة لـــإلدارة املســتدامة ،حيـــث تقــوم امل وضــعت ،ألـــااالقتصــادية والبيئيـــة واالجتماعيــة  االعتبـــار اآلثـــار  بعـــني تأخـــذ  ؤسســـةالكهرومنزليـــة علـــى أساســـها، وهلـــذا فـــإن امل األجهـــزةممارســـاا اإلداريـــة وتطـــوير  يف تـوفري منـط حيـاة أكثــر  كونــدور  مؤسسـة   وتسـاهم حلـول ،اآلثـار البيئيـة لعمليـات اإلنتـاج مــن البدايـة إىل النهايـةالتســـويقية ، إضـــافة إىل االلتـــزام حبمايـــة كوكـــب األرض عـــرب احلـــد مـــن  اإلســـرتاتيجيةة عنـــد وضـــع االجتماعيـــة احملتملـــ و البيئـــة قصـــد احملافظـــة علـــى موقعهـــا راحـــة وأمنـــا وســـهولة عـــرب اســـتخدام أرقـــى التقنيـــات يف جمـــال محايـــة املســـتهلك  حنو حتقيق االستدامة  االبيئي، والذي بات أكثر توجهو  إضافة إىل التطوير احلاصل على صعيد أدائها اتمعيف      .ا اومن خالل كافة هذه احللول اليت تعترب كجزء من التزام،الريادي يف السوق  لتحقيق  التسويقيةو  كوندور جهودها ضمن بيئة عملها اإلنتاجيةمؤسسة   يف كل ما تقوم به من مبادرات، تركز  مع البيئة من حيث اإلنتاج  انفس الغاية، وذلك عرب تقدمي حلول ومنتجات وأجهزة أكثر صداقة وتناغم اإلجيابية على مساعي احلفاظ على البيئة سليمة ومستدامة بشكل عام، وعلى  اواالستخدام، وهو ما تنعكس آثاره ــــــرب التشــــــخيص       التشخيص الداخلي والخارجي:ثالثا  .الطاقةيف تكاليف  اقتصاد ستهلكني من حتقيقمتكني امل ــــــى يعت ــــــداخلي واخلــــــارجي  كــــــأداة تســــــاعد عل ــــــدال ــــــوة ونقــــــاط ضــــــعف ملؤسســــــة   حتدي نقــــــاط ق     .حتيط ااحلالية واملتوقعة اليت  كوندور، والفرص املتاحة هلا والتهديدات



فيما يتعلق بأجهزا الكهرومنزلية  التنويع اسرتاتيجية ألا تتبع الشراء عملية يف زبائن املؤسسة أمام عدة خيارات -    .وسطائهاتسهيالت لو  ختفيصات سعرية تقوم مؤسسة بتقدمي -   .انفرترلعدة تقنيات صديقة للبيئة مثل تكنلوجيا  املؤسسة تبين -   . )ISO 50001( الطاقة  إدارة نظام وشهادة ) 26000ISO ( االجتماعية   املسؤولية ،باإلضافة إىل سعيها للحصول على شهادة)ISO 14001(و )ISO 9001( :اجلودة شهادات على حصوهلا بعد خاصة السوق احمللية والدولية يف للمؤسسة التجارية العالمة ا تتمتع اليت احلسنة السمعة -   .الزبائن ووفاء والء هلا يضمن البيع ما بعد خلدمات تقدميها  -   .الوطين الرتاب كافة مستوى على لتواجدها أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  نظرا تصريف سهولة -   :التالية النقاط يف ؤسسة كوندورمل القوة نقاط أهم تتمثل :نقاط القوة*   ~ 302 ~ ، مما يفوض األولية اخلاصة باألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  موردين املؤسسة فيما يتعلق باملوادقلة عدد   -   .عدم قيام املؤسسة بتدريب رجال البيع -   :التالية النقاط يف ؤسسة كوندورمل الضعف نقاط أهم تتمثل :نقاط الضعف*   .الصديقة للبيئة  يسمح بدخول قد  اجلزائر  يف االستثمار يف الراغبة للمؤسسات وحوافز امتيازات منح احلكومة اجلزائرية عدة -   .القريب املدى يف الزبائن والء كسب كوندور مؤسسة يصعب على قد العالمات األجنبية لبعض اجليدة السمعة -   .الكهرومنزلية الصديقة للبيئة األجهزة جمال يف )حملية أو اجنبية(حادة  منافسة املؤسسة تواجه -   .األسواق يف املقلدة التجارية العالمة -   :التالية النقاط يف مواجهتها كوندورالتهديدات اليت ميكن ملؤسسة   أهم تتمثل :اتالتهديد*   .التطور تسمح هلا بالتعامل مع املزيد من املوردين اخلضر رغبة املؤسسة يف مواكبة التقنيات الصديقة للبيئة عالية -   .يف السوق اجلزائريةتنشط فرصة للمؤسسة قصد مواكبة التقنيات الصديقة للبيئة األكثر تطورا نظرا لوجود لعالمات أجنبية يف هذا اال  -   .محادي بن مؤسسات جمموعة إحدى باعتبارها املايل التكامل والدعم إمكانية على املؤسسة توفر -   :التالية النقاط يفاستغالهلا  كوندورالفرص اليت ميكن ملؤسسة   أهم تتمثل :الفرص*    .وتنافسيتها رحبيتها على وبالتايل التأثري هلم القدرة يف رفع األسعار         .الكهرومنزلية الصديقة للبيئة منافسني جدد يف جمال األجهزة



شرحية ذات الدخل الضعيف أو :مها شرحيتني  على كوندور مؤسسة تركز، ائيةالقدرة الشر  معيار  فحسب -   .القدرة الشرائية،املوقع اجلغرايف: مها  معايري اليت تأخذ بعني االعتبار أثناء تقسيم السوقالكهرومنزلية الصديقة للبيئة،فهي تركز على فهم السوق املستهدف وحاجاته وتطلعاته، فلعل أهم متغريات أو ما هي إال أداة اليت تسمح بتقسيم سوق األجهزة  كوندورإن التجزئة السوقية  اليت تقوم ا مؤسسة        التجزئة السوقية:رابعا  ~ 303 ~ بباب واحد،أو ثالجات صغرية  ت غسيل ذات التحميل األمامي،أو ثالجات ببابني أو ثالجاتم،أو اختيار آالماوالطاقة، وهي امليزة األساسية اليت سيستفيد منها املستهلك  مثال  يف اختيار مكيفات اليت تنتمي إىل سلسلة كبرية من اخليارات املتعددة و املتنوعة، مرفقة خبصائص وسبل مفيدة تساعده على ترشيد االستهالك يف املال ملستهلك اجلزائري، والذي سيكون أمام فسحة  من خالل قائمة منتجاا اليت تضعها بشكل مباشر حتت تصرف ا  أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة وتنويعفبالنسبة للشرحية األوىل ،جند أن املؤسسة قد حرصت على دعم *   .املتوسط،شرحية ذات الدخل املرتفع على معيار السعر واجلودة اجلد  األوىلبالدرجة ورائعة،أو حىت جممدات، يف هذه احلالة تستند مؤسسة كوندور  تطويرها يف إطار احلفاظ على البيئة من و   الكهرومنزلية فتماشيا مع عصرنة األجهزة أما بالنسبة للشرحية الثانية ،*   .مقارنة بأسعار املنافسني)  نير يف متناول املواطناسعأب(منح املستهلك هذا الصنف من األجهزة بأسعار منخفضة املستهلك اجلزائري  يويل أمهية كبرية للسعر ولذلك مت مراعاة خصوصيات السوق من خالل  ألا تدركتنافسية،  سجلنا توفر آخر األجهزة الكهرومنزلية اليت صنعتها  مؤسسة   جهة، وتلبية احتياجات املستهلك من جهة أخرى، جند أن   والذي ينطبق باخلصوص على املكيفات اهلوائية الصديقة للبيئة، معيار املوقع اجلغرايف حسبأما  -   . Side By Sideعائلة  إىلو ثالجات اليت تنتمي  Direct Driveعائلة  إىلغسيل اليت تنتمي  آالتكوندور يف املدة األخرية، على غرار   .تقطن يف منطقة صحراوية،شرحية تقطن يف منطقة غري صحراوية شرحية:مها شرحيتني  تركز على كوندور مؤسسة
من  طالق عدة فئاتيف االسباقة جند أن مؤسسة كوندور كانت املؤسسة الوطنية  فبالنسبة للشرحية األوىل، * واملزودة ، على غرار املكيفات  اليت تنتمي إىل سلسلة قوم وسلسلةكراون املكيفات اهلوائية الصديقة للبيئة اخلصائص هذه  متكن  أيكومربيسور تروبيكال الذي يسمح بالتربيد يف أقصى الظروف املناخية وأكثرها حرارة ب مع متطلبات املواطن اجلزائري الذي يقطن يف املناطق بق تطاتتمن مقاومة احلرارة، و  اتاملكيف تلك اليت يتوفر عليها ظروف المع   صداقة للبيئة،فهذه املكيفات ال تتالئم األكثرمن  خالل االقتصاد يف الطاقة واحتوائها على غاز   جند أن مؤسسة كوندور قد طرحت  عدة مكيفات هوائية مطابقة للمعايري البيئية أما بالنسبة للشرحية الثانية ،*   .الصحراوية     ).طول عمرها التشغيلي(ولديها ميزة االستدامة  ومنعش،     ذات احلرارة املرتفعة،فاألمر املهم للمستهلك هو ضمان  تزويده واء نقي   املناخية والبيئات اجلغرافية



فهـي للمسـتهلكني،  الصـديقة للبيئـة الكهرومنزليـةوطنيـا يف إنتـاج األجهـزة  وىلاأل ؤسسـةكوندور امل مؤسسة  تعد      تنويع األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةاستراتيجية   -1  استراتيجيات المزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة:خامسا  ~ 304 ~ الــيت تلــيب معــايري ترشــيد اســتهالك  األجهــزة الكهرومنزليــةمــن  ومتنوعــة جمموعــة واســعة اأطلقــت مــؤخر  فقــدالتقليديــة،       الكهرومنزليــــــةبــــــاألجهزة ة الــــــيت تتميــــــز باالســــــتدامة مقارنــــــو تعمــــــل علــــــى تقــــــدمي جمموعــــــة مــــــن املنتجــــــات املتقدمــــــة  ـــة طـــوال دورة حياااملســتهلكني، كهـدف جـوهري ال يهــتم فقـط بتحويــل إىل ـدف إحــداث تـأثري إجيـايب علــى حيـاة ، امليـاه والطاقـة معــا ـــة ،ألـــا هـــي تـــدرك جيـــدا أن عـــامل أكثـــر جـــودة، بـــل جعلهـــا صـــديقة للبيئ األجهـــزة الكهرومنزلي ون حصــر أجهــزة الثالجــات ذات التقنيــات املبتكــرة والــيت حتــافظ مــن د كونــدورمؤسســة  وتشــمل قائمــة منتجــات       .)10أنظر امللحق رقم (  للمستهلكني ال يتجزأ من احلياة اليومية اأصبحت جزء مؤسســـة   طـــرف للحيـــاة الصـــحية ألفـــراد العائلـــة، يف حـــني أن الغســـاالت املبتكـــرة مـــن اعلـــى األطعمـــة طازجـــة دعمـــ يف  كونـدور  مؤسسـة  باستخدام سهل جيمع بني راحة األداء وراحة البـال، وتظـل  تتميزقفزة تقنية كعترب  ت كوندور   تقنيــات رفيعــة املســتوى تتــيح للمســتهلك االســتمتاع لعي أجهــزة تكييــف وتنقيــة اهلــواء مــن خــالل تبنيهــا نطليعــة مصــ  machine à laver   Climatiseurs  Réfrigérateurs  - Famille : Front Loading  - Référence : CWD1006-M10W - Référence : CWD1006-V10W - Référence : WF6-A10W - Référence : WF7-P10W - Référence : CWD1008-F5G7 - Référence : CWD1008-F5N3 - Référence : CWD1008-F5W3 - Référence : CWD1008-V20W - Référence : CWD1208-FD63 W-B-G - Référence: CWD1408-M11 B- G  - Référence : CWD1408-M10W - Famille : Direct Drive - Référence : CWD1408-D60W-B-G - Référence : CWC1410-D50W-B-R - Référence : CWC1410-LD33W-B-G - Référence : ML12-MD33G - Référence : CWC1213-D40W   - Famille : Série  GOM - CSHR09-GOM3T3 - CSHR12-GOM3T3 - CSHR18-GOM3T3 - Famille : Série  GLM - CPHR12-GLM3T1 - Famille : Série  GIM  - CAHR24- GIM3T1DN - Famille : Série  MAM -  CSHR09- MAM3T3 - CSHR12- MAM3T3 - Famille : Série Crown - Référence : CS09-CR14T3 - Référence : CS12-CR14T3 - Référence : CS18-CR14T3 - Famille : Série Crown+ - Référence : CS09-CR24T3 - Référence : CS12-CR24T3 - Référence : CS18-CR24T3 - Référence : CS24-CR24T3 - Famille : Série  MEM  - Référence : CMHR09-MEM3T1 - Référence : CMHR12-MEM3T1 - Famille : Série Elan - Référence : CS12-EL44 - Référence : CS18-EL44   - Famille : Mini fridges - Référence: CRF-T16GH13B/ W -Famille : Combiné -Référence: CRC-NT44GH09B/G/W -Référence: CRC-NT63GH10B/G - Famille : Mono porte  - Référence : CRF-NT49ZH05 -  Référence : CRF-T24GD14/G/R -Famille : Double-portes  -Référence: CRF-T36GH07/G/N -Référence : CRF-NT64GF40/G/N -Référence : CRF-NT52GF40/G/N -Référence : CRF-NT58GV6/G/ B - Référence : CRF-NT480ZI/ B/ W -Famille : Side By Side   - Référence : CRS-NT80GH17 -Référence : CRS-NT76GD15 -Référence : CRC-NT82GH16B -Référence : CRS-NT72GH08 - Référence : CRS-NT71ZV05 - Référence : CRS-NT76GH11G -Famille: Congélateur horizontal   - Référence : CFH-T39M05 - Référence : CFH-T19GM04 -Référence : CFH-T13GM03 - Famille : Congélateur verticale  - Référence: CFV-NT360ZH20    .املوقع االلكرتوين وجملة املؤسسة: من اعداد الباحث اعتمادا على كال من:المصدر  تشكيلة األجهزة الكهرومنزلية الكبيرة الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور: 25 الجدول رقم  .،واجلدول املوايل يلخص ذلكبأجواء منعشة وهادئة داخل املنزل



املكيفات اهلوائية وآالت الغسيل  الثالجات،سنبني خصائص كال من ،وعليه  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورمن خالل هذا اجلدول  يتضح لنا أن مؤسسة كوندور تقدم تشكيلة متنوعة من األجهزة الكهرومنزلية الكبرية       ~ 305 ~ خالية من استعمال غاز كلور أي  R134a من غاز بدال R600aتستعمل غاز التربيد صديق للبيئة أال وهو  -   :تتميز الثالجة الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور باخلصائص التالية      :خصائص الثالجات الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور*     1:الصديقة للبيئة باخلصوص يف املكيفات اليت تنتمي إىل  موجودة) Inverter Technology( رانفرت ايعتمد على تكنولوجي -   .حيتوي على فلرت مضاد للبكترييا -  .)++A،A+،A++،+ A( :ات التاليةكون مدرج ضمن الفئيالطاقوي  استهالكه  أقل استهالك للطاقة الكهربائية أي -    .R22 من غاز بدال R410aوهو يستعمل غاز التربيد صديق للبيئة أال  -   :يتميز املكيف الصديق للبيئة ملؤسسة كوندور باخلصائص التالية     :خصائص المكيفات الهوائية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور*   .أقل ضوضاء وضجيج -   . Side By Side   موجودة باخلصوص يف الثالجات  اليت تنتمي إىل عائلة) Inverter Technology( رانفرت اتعتمد على تكنولوجي -   ) Multi air flow(املتعدد اهلواء تدفق نظامتعتمد على  -  (Nano Fresh) النقي اهلواء نظامتعتمد على  -   ).Evo Frost(تعتمد على نظام التربيد املزدوج  -   .)No Frost(منع تراكم اجلليد تستعمل تقنية   -   .)++A،A+،A++،+ A( :ات التاليةكون مدرج ضمن الفئيالطاقوي  استهالكها أقل استهالك للطاقة الكهربائية أي -   ).CFC( فلور الكربون  ملؤسسة كوندور من إعداد الباحث اعتمادا على شرح رئيسي مصلحة البحث والتطوير ملركب الثالجات ومركب املكيفات  وآالت الغسيل 1                                                             .للماء أقل استهالك -   ).++A،A+،A++،+ A( :ات التاليةكون مدرج ضمن الفئيالطاقوي استهالكها  أقل استهالك للطاقة الكهربائية أي -   :الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور باخلصائص التالية تتميز الغسالة      :الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورآالت الغسيل خصائص *     .CAHR24- GIM3T1DN:   ذو املرجع Série Gim ينتمي إىل عائلة املكيف الذي  و  Elan Série    عائلة



: اليت تنتمي اىل عائلةثالجات  صديقة للبيئة ملؤسسة  كوندور للمستهلك ما يليب متطلبات حياته من خالل كوندور يف تصميمها بأن تكون صديقة للبيئة وال تسبب بأي أضرار هلا،و يف الوقت ذاته تقدم مؤسسة  الثالجات، و ذلك مع أفضل مستويات األداء واإلبداع من جهة والشكل والتصميم من جهة أخرى،فقد راعت املوجودة يف ) انفرتر(عملت مؤسسة كوندور على تقليل استهالك الطاقة يف ثالجاا بفضل تقنية العاكس فلسعيها املتواصل يف احلفاظ على البيئة وختفيض استهالك الطاقة،فقد  ،اعليه كانت ما إىل احلرارة درجة إلعادة الطاقة من املزيد ستهلكت افإ الثالجة، باب فيها نفتح مرة كل ويف ،والسنة بل واألسبوع واليوم الساعة مدار على تعمل فهي ، الطاقة منا كبري  اقدر  تستهلك اليت األجهزة بني منكوندور  ملؤسسة العادية الثالجة تعد       Side By Side: التي تنتمي الى عائلةثالجات  صديقة للبيئة لمؤسسة  كوندور  -  :إعطاء بعض األمثلة عنها مع شرحهابعد أن  قمنا بذكر أهم اخلصائص لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور، سنحاول حاليا       . )Air Wash(التجفيف باهلواء  تقنيةتعتمد على  -   ).Direct Drive(تعتمد على تقنية أو حمرك  -   ).Eco Bubble( الفقاعات البيئية تستعمل تقنية -   ). Low Noise System (تعتمد على نظام  ختفيف الضجيج  -   ) .Self-Cleaning Drum(تعتمد على نظام تنظيف تلقائي للحوض   -          ) .   Economical and Express Washing System(تعتمد على نظام غسيل اقتصادي وسريع  -   ~ 306 ~ Side By Side  ،اليت تنتمي اىل عائلة  مؤسسةكوندور جة الثمل تع -   1:وعليه تتميز هذه الثالجات باخلصائص التالية :Side By Side  بنظام التربيد املزدوج  )Evo Frost( فهذا، كما قد   ،إىل امتزاج روائح الطعام ببعضها البعض ناأحيا د أو امد، ما يؤدياضطر ربة املنزل إىل ختزينه يف الرب ت إعداد الطعام عند،فا داخل الثالجةدرة ونظام عزل عايل اجلودة للحفاظ على اهلواء بار و مع أنظمة تربيد متط ، %30 بنسبة ل استهالك الطاقةدهم يف حتقيق التوفري يف معاتقنية مبتكرة ذات ج صديق للبيئة، تس عبارة عن  األخري ه منظر الطعام و يقود أيضا وبسبب ضيق مساحة الرباد أو امد إىل وضع األطباق فوق بعضها البعض، ما يش دون انتقال  حيول ذيالتربيد املزدوج، وال نظام جة مرارا، وذلك بفضلالعلى الرغم من فتح الث ابقاء الطعام طازج  Side By Side: اليت تنتمي إىل عائلة  مؤسسة كوندور،و على هذا األساس تضمن ثالجة اقالذي سيقدم الح ما  للثالجة،على املستوى األفضل من احلرارة والرطوبة يسمح باحلفاظ  التربيد املزدوج نظامأي ،امدة يف وثانيهما جةالثال يف ماهلأو وجود جهازين تربيديني منفصلني ب متتع   Side By Side: اليت تنتمي اىل عائلة  مؤسسةكوندور ،أي ثالجاتإىل الثالجة الفريزر من، و )امد(روائح األطعمة غري املرغوب ا من الثالجة إىل الفريزر   ملؤسسة كوندور من إعداد الباحث اعتمادا على شرح رئيس مصلحة البحث والتطوير ملركب الثالجات 1                                                           ،أما شرائه على أسبوع مرور بعد حىتأي حيافظ على منظر وذوق الطعام  نة طازجة لفرتة أطولز يبقي األطعمة املخ



التقنية  جيب أن  هذه سري عمل  ولتعزيز،بالتساوي الثالجة جوانب مجيع يف البارد اهلواء لتوزيع خاصة مروحة استخدام خالل من الطعام لتخزين مثالية بيئة تسمح بتوفري هذه األخرية عبارة عن تقنية  أو ميزة ، )No Frost(            اجلليد تراكم منعتقنية   Side By Side: اليت تنتمي اىل عائلة مؤسسةكوندور  جة الث تستعمل  -   ).11انظر اىل امللحق رقم ( %40 بنسبة الثالجة فتح أثناء اهلواء تسرب تقليل يف الداخلي الباب تصميم يساهم حيث املقطعة، اخلضر مثل للطبخ األساسية املواد لتخزين مثايل وهو داخلي، مقبض باستخدام فتحه فيمكن اليساري الداخلي الباب أما ،واملشروبات اخلفيفة الوجبات مثل متكرر، بشكل األسرة حتتاجها اليت املواد إىل الوصول سهولة يعين ما واحدة، زر بضغطة مباشرة اليميين الداخلي الباب إىل الوصول ميكنحيث  ،آخر داخلي باب إضافة خالل من االستخدام سهولة من املزيد ؤسسةامل أتاحت وقد ،متكرر بشكل األسرة أفراد مجيع حيتاجها اليت املواد إىل السريع الوصول تتيح واليت ابتكرا، اليت الداخلي الباب تقنية بواسطة كبرية درجة إىل ستخداماال تسهيل يف   Side By Side :اليت تنتمي اىل عائلة مؤسسةكوندور  جة الث تساهم  -   .ا يف وحدات التربيدقاألقصى من مساحة ختزين الطعام، حبيث ميكن حفظ األطباق اهزة مسب ديعطي احل أيجة عند احلاجة، ثالإىل ) فريزر(حيول امد  لفإن نظام التربيد املستق ختزين األطعمةفيما خيص   ~ 307 ~ لقد أدت  باإلضافة إىل ذلك ،سهولة االستخدام أي  تتيح إضافة يفبفضل نظام الباب الداخلي املزدوج،  املوسع التخزين نظام مع بتنظيم أفضل Side By Side :اليت تنتمي اىل عائلة مؤسسةكوندور  جة الث تتميز -   ).11 رقم امللحق اىل انظر(  أطول لفرتةة طازج املأكوالت على واحملافظة املزعجة الروائح من التخلص يتيح ما التربيد، مسارات يف النقي اهلواء وتدوير اهلواء بفلرتة يقوم الذيو  ،(Nano Fresh) النقي اهلواء نظامتعتمد هذه الثالجات على  كما ،مثايل بشكل الداخلية احلرارة تنظيم يضمن الذي،و ) Multi air flow( املتعدد اهلواء تدفق نظامعلى  هذه الثالجات تعتمد زيادة املساحة  إىل باب العزل يف الثالجات متعددة األبواب كالتصاميم اجلديدة من مسب التخفيضات املتعلقة زيادة  إىلالتخلص من اجلدار املنصف الذي يوجد يف أغلب الثالجات متعددة األبواب  أدىكما ،التخزينية ،وعليه تتميز هذه املكيفات "وحدة حرارية 18000 إنفرتر"مكيفو  ،"وحدة حرارية 12000 إنفرتر" مكيف يف مثلةواملت Série Elan: تنتمي اىل عائلةكيفات هوائية اليت امل هي ا تمتعت اليت واملتانة ، اجود عن فضال املتميز امظهره عكست ،ةوأنيق ةجذاب اتتصميمباإلضافة اىل احلرارة وتعديلها مبا يتناسب مع خمتلف املباين، تكييف اهلواء، واليت ختفض من استهالك الطاقة بشكل كبري، وذلك ملا تتميز به من قدرة على تنظيم درجات أنظمة ب فيما يتعلق حلولك مؤسسة كوندور مؤخرا  تهاأطلقالصديقة للبيئة اليت  ألجهزة الكهرومنزليةلعل أبرز ا      Série Elan: التي تنتمي الى عائلةمكيفات هوائية صديقة للبيئة لمؤسسة  كوندور  -  ).11انظر اىل امللحق رقم (ا املساحة التخزينية أيض  ملؤسسة كوندور من اعداد الباحث اعتمادا على شرح رئيس مصلحة البحث والتطوير ملركب املكيفات وآالت الغسيل 1                                                             1:باخلصائص التالية



حمددة  ضماندة مب أيضا مغطى املكيف اهلوائي املزود ذه التكنولوجيا ضاغط أن إىل باإلضافة ،أطول دةئي ملاهلوا كيفامل بقاء تعزيز على أيضا تساعد وإمنا فعالية أكثر والتدفئة التربيد من فقط جتعل ال إنفرتر تكنولوجيا إن -   . R410aية أال وهو لبيئا احلماية من زيدامل حتقيق صديق للبيئة قصد بغاز ةمزود -  ). 12 انظر اىل امللحق رقم( %40 إىل يصل قد كبري بشكل أقل للطاقة واستهالك متناغم بإعداد يسمح امم الطلب مع يتوافق التكنولوجيا ذه املزودةمن طرف املكيفات  الطاقة استهالك نأ أي ،أقل للكهرباء إنفاق يكون وبذلك مستوياا أدىن يف الضرورية الطاقة تكون لأق السرعة تكون عندماف ،الوقت طوال استطاعته بكامل يعمل ال اكيف الذي يستخدم هذه التكنولوجيامل ضاغطألن  ،رانفرت اتكنولوجيب املزودة اهلواء تكييف أنظمة  مع كذلك ليس واحلال ئةااملب 0 بأداء توقيفه أو ئةااملب 100 قدره  بأداء تفعيلهما يتم الطاقة من فقط مستويني على سوى التقليدية اهلواء تكييف أنظمة حتتوي ال ،حيثاملذهلة الطاقوية لكفاءا نظرا القادم اجليل   ملكيفات احلقيقي احلل تعترب اليت رانفرت اتعتمد على تكنولوجي -   ~ 308 ~ ئية الصديقة للبيئة مبيزة تقنية ضد البكترييا،فهذه األخرية عبارة تقنية تستخدم فلرت ضد كيفات اهلوااملتتمتع كما -   .املطلوبة احلرارة درجةمن وصوله اىل   الذي يستمر من استهالك الطاقة رغم أن رانفرت اتكنولوجيب املزود غريعكس املكيف اهلوائي  املطلوبة احلرارة درجة من قرتبي عندما استهالك الطاقة من خيفض أنه إال ،رانفرت اتكنولوجيب املزود غري اهلواء مكيف من أكرب طاقة الضاغط يستعمل العملية هذه بداية يف أنه إىل ذلك ويرجع ، رانفرت اتكنولوجيب املزودة غري اهلواء تكييف أجهزة من أسرع باملائة 25 إىل يصل ما إىل ةغرفال تدفئة أو تربيد على قادر رانفرت اتكنولوجيب املزود ئياهلوا املكيف إن -   ). 12 انظر اىل امللحق رقم( التجارية وفضاءام ملنازهلم التكييف عمليات خالل الكاملة الراحة املستخدمني نحمي أي ،"يب.دي 16.5" مبعدل جدا هادئ صامتال تشغيلال نظامال فهذا ،صامت حنو على أكثر تكون اهلواء تكييف عملية فإن وبالتايل منخفضة، باستطاعة العمل يف يستمر وإمنا وقت أي يف ينطفئ ال رانفرت اتكنولوجيب املزودو  هوائي كيفمب اخلاص ضاغطال حمرك إن -   .سنوات6 ب   والعناية املالبس لتعقيم املخصصة أجهزا جانب إىل هذا املوارد، هذه على احلفاظ يف املشاركة وبالتايل سويا،   والطاقة املياه استهالك من يرشد ما املياه، حرارة درجة ضبط كميزة يذكر جمهود أي دون سلوكال هذا تعزز مبواصفات تتسم أا حيث ،منازهلم داخل اليومية حيام تفاصيل لتغيري االضطرار دون السلوك األخضر ج تبين من املستهلكني متكني على بقدرا متتاز واليت اجلميع، قبل من االستخدام سهلة التكنولوجيات وأرقى أحدث على املبنية جند آالت الغسيل ،كوندور األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة على آخر مثال يف      Direct Drive: التي تنتمي الى عائلةآالت غسيل صديقة للبيئة لمؤسسة  كوندور  -   .Série  MAM و Série  GLM :يتعائل إىلالذين هم أكثر عرضة لإلصابة ،فهذه امليزة متوفرة يف املكيفات اليت تنتمي من الفريوسات وجزئيات الغبار واملواد املسببة للحساسية يف اهلواء واليت قد تسبب خماطر ضارة لألطفال والرضع على تقنية هواء الغرفة ،أي تعمل هذه املكيفات من اجلراثيم املسببة للفريوساتسمح بإزالة  بنسبة كبرية  يالبكترييا 



بالنسبة ملؤسسة كوندور،أين قامت  وترية  التطور يف عامل األجهزة الكهرومنزلية بشكل ملفتفتسارعت       .الطبيعية وبالبيئة اإلنسان بصحة تضر اليت األسواق يف املتاحة التقليدية غساالتال عوض العالقة، الروائح إزالة عنال فض للمالبس، اليومية التجاعيد من احلد يف واملساعدة للحساسية،     املسببة املواد على القضاء لتشمل متتد بل الطاقة استهالك ختفيض على مزاياها تقتصر ال واليت ا،  ~ 309 ~ آلالت  احلديثة  اتاإلصدار  هذه األخرية تعد من بني،)13أنظر امللحق رقم  (  " Bijou" بإطالق آلة غسيل الغسالة بأدء مميز وأيضا ،كما تتميز هذه " Eco Bubble" كوندور،فهذه آلة الغسيل تعمل بتقنية   غسيل مؤسسة شكل ب تصميمهاكوندور على مؤسسة  سهولة يف التعامل وقوة يف التحمل أثناء التشغيل ،كل هذا ومل تغفل  حبيبات من خالل إذابة املنظفات مع اهلواء واملاء مبجرد أن تبدأ دورة  تقوم بتوليد تقنية فريدة من نوعهاهي  -   1:فوائدهامع تبني "   Eco Bubble" وعليه سنقوم بشرح تقنية الفقاعات البيئية       .خارجي مجيل املالبس بسرعة وبشكل ) بشكل كامل وبكفاءة عاليةالغسيل مذابة  مساحيق( متاماخترتق املنظفات املذابة  -   .الغسيل املالبس  له أن تبدو للمستعمل ضمنت املنظفات أيبقايا  آلة الغسيل املزودة بتقنية الفقاعات البيئية كلتزيل  -   .املياهاستهالك  ناحيةأكثر كفاءة من  املزودة بتقنية الفقاعات البيئية آالت غسيل دتع أيبشكل أسرع   متساو وعميق وتنظفها  كفاءة من  أكثر املزودة بتقنية الفقاعات البيئية آالت غسيل دتع ي، أباملالبس الضرر إحلاق من دواحل الطاقة استهالك لتخفيض املعتاد من أقل حرارة درجة ذات مياهآلة الغسيل املزودة بتقنية الفقاعات البيئية م دتستخ -   .كريهةالروائح العلى بقاء احلوض نظيفا عن طريق إزالة  تقنية الفقاعات البيئيةتساعد  -   .بعد الغسل اجديدة متام يها الغسالة لاملوضوعة ع األرضياتاملالبس مشكلة تلف  آالت غسيلواجه الكثري من مستخدمي يعادة ما  -   2:،حيث تتميز برباجمها املتعددة وميكن تلخيص مميزاا فيما يلي ) 14انظر امللحق رقم ("  Pearl Drum"                كما قامت املؤسسة مؤخرا بتصنيع آلة غسيل صديقة للبيئة أكثر تطورا من السابقة يطلق عليها      .استهالك الطاقة ناحية آلة غسيل                    ولكن يف  ،من خرطوم املاء الواصل للغسالة  األرضنتيجة حلدوث تسرب املاء على   "Pearl Drum"  مستشعر التسرب ليعمل على متدد  وأيضا داخلي بإسفنجمت تطوير اخلرطوم  ملؤسسة كوندور املاء من املصدر  إيقافرائعة التطور وهي خاصية  أخرىاصية خب تزويدهكما مت   ،اخلرطوم مبجرد استشعار التسرب  ملؤسسة كوندور ملركب املكيفات وآالت الغسيلمن اعداد الباحث اعتمادا على شرح رئيس مصلحة البحث والتطوير  Karabo Sera, Creating a More Effective Washing Day, 2015, Research paper published on the website: http://mypr.co.za/creating-effective-washing-day-2/    Date viewed:18-04-2017            2 1                                                             . املوصل للغسالة بشكل تلقائي



على تقليل الضوضاء واالهتزاز أثناء ملؤسسة كوندور  " Pearl Drum" لة غسيل آل Direct Drive تعمل تقنية -   ~ 310 ~ افظ على توازن احلوض بشكل جيد يف سرعات الشطف العالية عن طريق ضمان قيام حتعمليات الغسيل، حيث  املعاكس للمالبس عندما تبدأ يف  ا يف االجتاهعالصلب املقاوم للصدأ بالشطف ماحلديد  الكرات املصنوعة من  املزودة  "Pearl Drum" ،أي تعترب آلة غسيل  التقليدية الغسيلآالت حمركات عكس  دون إزعاج أي شخصبإحكام، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض االهتزاز والضوضاء، وبالتايل ميكن غسل املالبس يف أي مكان وزمان   تقوم مغناطيسات قوية بتثبيت الكرات يف مكاا  الدوران داخل احلوض، حىت عند دوران احلوض ببطء جيمع بني احملرك والسري والبكرة يف حمرك واحد يتميز باهلدوء واملتانة ويتصل  تطورا متكامال  Direct Drive  تقنيةب ها ريديبالطريقة اليت املالبس  كل  تعمل باللمس وتوفر طريقة أكثر بساطة وسهولة لغسل، حيث LED  وتتميز بشاشة ،األزرار احملرية وأزرار التحكم املعقدةختلص من ملؤسسة كوندور  " Pearl Drum" آلة غسيل   -   ).15أنظر امللحق رقم ( ةمباشر باألسطوانة  ا إمكانية االستخدام والتحكم باإلضافة إىل ضا فحسب بل إا توفر أيقأني را ال تضفي الشاشة مظهاملستخدم،ف كما   ،بلمسة أصبع بسيطة اختيار اإلعدادات مثل نوع املالبس، درجة حرارة املياه، سرعة الشطفالقدرة على  بتقنية جديدة لتقليل  ئهعن طريق طال ةخباصية مميز  ملؤسسة كوندور " Pearl Drum" آلة غسيل  سخان يتميز -   .على جعل مراقبة تقدم الدورة أكثر بساطة وسهولة القراءةوسهولة  حاليت تتميز بالوضو   LEDشة تعمل شا ذه فه، Emerald  Drum  عالية التفوق تسمى على تقنيةملؤسسة كوندور  " Pearl Drum" آلة غسيل  تعتمد -   .للسخان االفرتاضيمن العمر  دوبذلك يزيغري النظيف مما يقلل من تكون طبقة من اجلري نتيجة املاء  ،سطحه اتمسام دة ا و طريق لوحة التحكم املوجعن ملؤسسة كوندور  " Pearl Drum" لة غسيل آلميكن ،ربامج لتعدد انظرا ل -   .نعومة املالبس أكثر ظهر لكي ت دوام على النع جتعيدها متجسم و أي بس من االحتكاك بالحتافظ على املأي فتحات ضيقة وناعمة ب وتتميز أيضا هذه االسطوانة ،التشغيل أثناءحركة املالبس  أي تريح كبري  عمق تتميز بأسطوانة ذات األخرية  عن  دورة الغسيل املفضلة إعداداتخاصية ختزين  ملستخدماملؤسسة كوندور   "Pearl Drum" آلة غسيل متنح  -    .دقيقة 60دقيقة اىل  15بتحديد وقت التشغيل حسب اتساخ املالبس ونوعيتها يف وقت من  ض مزود مبفصلة معدنية مزدوجة تفتح بشكل يبباب عر ملؤسسة كوندور    "Pearl Drum" آلة غسيل  تتميز -    .الضغط بلمسة واحدة فقططريق   آلة  يف التالعب من األطفال منع عن طريق األمان يزةملؤسسة كوندور  مب " Pearl Drum" آلة غسيل تصف ت -   .املقاوم للصدأ اخلارجي مت تصنيعه من الستانلس ستيل هاطار إألن   تنظيفه والسهولة يف األذواقومناسب لكل  أنيقشكل ب ملؤسسة كوندور  "Pearl Drum" آلة غسيل  تتميز -   .حتميلها وتفريغها باملالبس مما تسهل للمستخدم أوسع،    ).15أنظر امللحق رقم ( تفعيلها حال يف املستخدم وتنبه غسيل



ه بيوم واالستمتاع هاعمل وقت ضبط املستخدم ميكنملؤسسة كوندور ، " Pearl Drum" آلة غسيل  بفضل -  .اتساعبثالثة  ةأساس الزياد على اتساع 09 غايةإىل  الغسيل دورة تأجيل للمستخدم  ميكنملؤسسة كوندور ، " Pearl Drum" آلة غسيل  بفضل -   ~ 311 ~ ألن استهالكها  الطاقة استهالك حيث من كفاءة األكثر ملؤسسة كوندور " Pearl Drum" آلة غسيل  تعترب -   .املبتكرة التقنيات يف الريادة حتتل علهاجي مما الصوفية، للمالبس املكثف الغسل ربنامجب ملؤسسة كوندور " Pearl Drum" آلة غسيل  تتميز -   ).15أنظر امللحق رقم ( تعمل على تنظيف ،هذه األخرية  Air Wash تقنيةعلى  ملؤسسة كوندور " Pearl Drum" آلة غسيل  تعترب -   ).15أنظر امللحق رقم ( يعد حباجة لذلك ألا األكثر توفريا للطاقة مل، كوندور    ملؤسسة  "Pearl Drum" آلة غسيل قصد التأكد من مدى استهالكه للكهرباء عند إختاذه لقرار شراء  املستهلك الذي حيرص على قراءة ملصق الطاقة املرافق للجهاز ،ومنه +++A    ة التاليةالطاقوي مدرج ضمن الفئ البكترييا واملواد املسببة للحساسية بدون غليان أو استخدام مواد   إزالة عن الإزالة الروائح الكريهة فض مع املالبس  مع أجهزا الكهرومنزلية الكبرية املراعية للشروط االجتماعية تتعامل كوندور  مؤسسة وأخريا جتدر اإلشارة أن      ).15أنظر امللحق رقم ( ا فقطدباستخدام اهلواء الساخن جوذلك  كيميائية جليا  ذلك ويظهر ،جديدة تشكيالت وطرح القدمية، للتشكيالت األسعار ختفيض مع املنتجة للتشكيالت جديدة خصائص إضافة أو اخلطوط، بعض إيقاف وأحيانا اإلنتاج خفض املرحلة ذهه تستدعي :التدهور مرحلة -  .عليها الطلب زيادة أجل من باملنتجات للتذكري الرتويج وزيادة التشكيلة هذه يف اإلنتاج خلفض املؤسسة تضطر: النضج مرحلة -  .التكييف ألجهزة بالنسبة احلال هو كما التوزيع قنوات عرب املستهلكني حنو باملنتجات الدفع مع ،واخلصائص احلجم حيث من منتجاا تشكيلة بتوسيع املرحلة هذه يف املؤسسة تقوم: النمو مرحلة -  .كبداية طفق واحدة بتشكيلة اجلهاز طرح مت فقد ، زائريةاجل األسواق يف رامؤخ بطرحها قامت اليتآالت  الغسيل املزودة بتقنية انفرتر  أجهزة مثل ،اهل والرتويج ا التعريف تاجحت ةديداجل املنتجات أن مبا األسواق اخرتاق اتيجيةإسرت  تطبيق مع املنافسني، أسعار تشابه وبأسعار هلا، السوق قابلية لتجربة مبدئيا حمدودة بتشكيالت املنتجات تقدميب تقوم املؤسسة: التقديم مرحلة -  :كالتايل  والبيئية خالل دورة حياا ذاته وترتبط  هاز الكهرومنزيل الصديق للبيئةاجلببتقدمي اخلدمات الالزمة واليت تلحق مؤسسة كوندور  تتكفلكما   -   .Side By Side و Combiné :من الثالجات اليت تنتمي إىل عائليت جديدة تشكيالت وطرح  Double-portes: فيما خيص  أجهزة الثالجات أين قامت بالتوقف عن إنتاج الثالجات اليت تنتمي اىل عائلة حيث تضع املؤسسة حتت تصرفهم الرقم  هاز الكهرومنزيلاحلسن،واالستماع لشكوى املستهلكني حول اجل     وتقدمي اإلرشادات الالزمة لالستخدام ،وتوفري قطع الغيار الالزمة ،إصالح األعطابو  بعملياته كالصيانة



فإن املؤسسة تضمن للمستهلكني اإلصالح  دةهذه امل أثناء مشكل خلل أو  طرأ فإذا ،)16انظر امللحق رقم (                   طبيعة اجلهاز الكهرومنزيلالضمان ختتلف حسب  مدة ،وجتدر اإلشارة أنإلنتاج والرتكيبا خماطرضد خمتلف  أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة خدمة الضمان على مجيع  ،باإلضافة اىل 3075األخضر   ~ 312 ~ مركزا خلدمات ما  20تتوفر لدى املؤسسة  في الوقت الراهن،فخدمات ما بعد البيع وكالءالتام من طرف  أعضاء  وهذا قصد ارضاء  وكيل يغطون كامل الرتاب الوطين 250بعد البيع وشبكة من الوكالء املعتمدين تتكون من   فعمليـــــــــة التغليـــــــــف والتعبئـــــــــة تتســـــــــم بالوفـــــــــاء مبتطلبـــــــــات النـــــــــواحي األمنيـــــــــة وســـــــــالمة األجهـــــــــزة الكهرومنزليـــــــــة                 -  .املستهلكني ،يف حـــني التغليـــف املصـــنوع مـــن )اإلغـــالق بإحكـــام ،احتمـــاالت فقـــدان حمتـــوى والتســـبب يف التلـــوث:مـــن حيـــث ( ملعلومـات الضـرورية املتعلقـة بـه مثـل اخلصـائص الكرتون مستوفيا لكافة الشروط خاصة مـن ناحيـة تزويـد املسـتهلك با ،أشـارت يل هـذه األخـرية بـأن ؤسسـة كوندورملالتسويق  ةمدير خالل مقابلتنا مع  ومن ،)17انظر امللحق رقم (البيئية  ،على سـبيل مثـال حجم وكمية املواد املستعلمة يف التعبئـة والتغليـف منالتقليص  يف  مؤسسة كوندور مستقبال تفكر زيج ببـاقي عناصـر املـ و يتـأثر يـؤثر ألنه للبيئة الصديقة الكهرومنزلية لألجهزة مزيج التسويقيللأحد العناصر الرئيسية  للبيئـة الصـديقة الكهرومنزليـة األجهـزة يعتـرب  تسـعري:استراتيجية تسعير األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئـة -2  1.الوحدة املركزية للمكيف اهلوائي وضاغطه حتت غالف واحدوضع  ذوي الــوعي  جــذب مســتهلكنيمــن خــالل تأثريهــا علــى مؤسســة  كونــدور  تتخــذها أحــد القــرارات اإلســرتاتيجية الــيت تعــد للبيئــة الصــديقة الكهرومنزليــة األجهــزة فقــرارات تســعري للبيئة،لــذلك الصــديقة الكهرومنزليــة لألجهــزة التســويقي أجهزـا تعتمد مؤسسة  كوندور يف حتديد أسعار ف،البيئي والزيادة يف املبيعات هلذا الصنف من األجهزة الكهرومنزلية التكــاليف الثابتـة والتكــاليف (الكهرومنزليـة الكبـرية علــى طريقـة التكـاليف،أين يــتم حتديـد  أوال كــل التكـاليف الكليـة  األجهـزة  هذه النسـبة ختتلـف بـاختالفف ،)%20 -%10( ربح،والذي يرتاوح ما بنيمث يضاف اليها هامش ال) املتغرية تعترب القدرة الشرائية للمستهلك من أهم العوامل املساعدة على ضبط السعر  :القدرة الشرائية للمستهلك*   :تتمثل يف ؤسسة كوندورمل للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة العوامل املؤثرة على تسعري أما أهم -  .هامش الربح للوحدة الواحدة :  π  .جمموع التكاليف الثابتة واملتغرية للوحدة الواحدة : TC  .سعر الوحدة املباعة :P=TC+π  P :الكهرومنزلية الكبرية  أي رتاعي مؤسسة كوندور  القدرة الشرائية للمستهلك خاصة عند ، فجهاز الكهرومنزيل الصديق للبيئةاحلقيقي لل  من اعداد الباحث اعتمادا على املقابلة اليت متت مع مديرة التسويق ملؤسسة كوندور 1                                                             .الكهرومنزلية الصديقة للبيئة أجهزار بعض حتديد أسعا



االعتبار عند حتديد  بعني اليت تأخذها املؤسسة العواملأحد أهم  اخلضراء تعترب املنافسة: الخضراء المنافسة*   ~ 313 ~ على  كبريادورا   )املوردون الذين ميلكون شهادة نظام اإلدارة البيئية(اخلضر  يلعب املوردون: الخضر الموردون*    .ؤسسة كوندورمل للبيئة الصديقة الكهرومنزلية أجهزاأسعار  املوردون برفع أسعار هؤالء  قيام عند ، ف للبيئة الصديقة الكهرومنزلية أجهزا قدرة مؤسسة كوندور يف حتديد أسعار يف بعض  أو يؤديؤسسة كوندور،مل للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزةمثال قد يؤدي إىل ارتفاع  املواد األولية اليت تدخل ،أما التكاليف املستهلكني الربح ورضاالكهرومنزلية  تلعب دورا كبريا يف حتديد السعر الذي يضمن األهداف البيئية املدرجة ضمن اسرتاتيجية التسويق األخضر لألجهزة  إن :البيئية والتكاليف األهداف*  . األسعاريف  ةلتفادي وقوع أي زياد املخطط لهختفيض هامش الربح إىل  األحيان  يف جمال   الوطنية الرائدة ؤسساتواحدة من امل مؤسسة كوندور تعد، ضمن هذا السياقف      1.كوندور   املؤثرة على حتديد أسعار األجهزة الكهرومنزلية ملؤسسة  العواملأحد تعترب   ضمن إطار االبتكار البيئي وذلك البيئة   دعم جمال االستدامة بالرتكيز علىعني السباقني يف نويف الوقت ذاته من املصالتكنولوجية    االبتكارات إدارة أثرها البيئي  قصدبإجراء العديد من التغيريات املستمرة ضمن عملياا التصميمية واإلنتاجية والتسويقية،  االبتكار ( يف هذا اال مؤسسةيف جهود احلفاظ على البيئة واحلياة ألجيال احلاضر واملستقبل، وتأمني مكانة للاا، وبالتايل املشاركة بفعالية غري مسبوقة مبا يتناغم مع البيئة دون املساومة على جودة منتج االيكولوجيةوبصمتها  مقارنة بني بعض األجهزة الكهرومنزلية العادية وبعض األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  وعليه سنبني الحقا، ) البيئي  من اعداد الباحث اعتمادا على املقابلة اليت متت مع مدير املديرية املالية واحملاسبية ملؤسسة كوندور 1                                                            -سطيف -على معلومات معطاة من نقطة البيع ملنتجات كوندور حبي اهلضاب  اعتمادامن اعداد الباحث :المصدر  دج26000  دج20800  السعر  نعم  ال  تقنية عدم تراكم الثليج  B A  فئة الطاقة  ≥db43≤  db43  مستوى الضوضاء  R134a  R600a  غاز التبريد  لرت 176  لرت 176  )القدرة الصافية(سعة التبريد  رمادية  رمادية  اللون Famille : Mono porte  -  Référence : CRF-T24GD14 - ثالجة صديقة للبيئة Famille : Mono porte  -  Référence : CRF-T24H04 -  ثالجة عادية         معيار المقارنة  صنف الثالجة            المقارنة بين ثالجة عادية وثالجة صديقة للبيئة لمؤسسة كوندور:26 جدول رقمال  :  يئة ملؤسسة كوندور  من خالل اجلداول  التاليةللب



أين جند الثالجة ) غاز التربيد، فئة الطاقة، تقنية عدم تراكم الثليج، السعر :(يف كل من بينما خيتلفان،)الضوضاء اللون، سعة التربيد، مستوى :(فقط يف كل منخالل هذا اجلدول يتبني لنا أن هاتني الثالجتني يتشاان من       ~ 314 ~ عكس الثالجة العادية،هذه  A الصديقة للبيئة اقل استهالك للطاقة و ما يؤكد ذلك  فئة طاقتها الكهربائية هي أخرى هذا من جهة،ومن جهة  R134a  وهو الأغاز مضر بالبيئة عكس الثالجة العادية اليت تستعمل  R600a وهو الكما أن الثالجة الصديقة للبيئة تستعمل غاز غري مضر بالبيئة أ،B هي الكهربائية اليت فئة طاقتهااألخرية  إىل القيمة ) دج 5200=20800-26000(الثالجة الصديقة للبيئة أعلى من سعر الثالجة العادية ويعود ذلك الفرق بينما الثالجة العادية ال تستعملها،كما أن سعر  منع تراكم اجلليدتستعمل تقنية  الثالجة الصديقة للبيئةجند أن  تبني لنا التكلفة الكلية لثالجة ملؤسسة كوندور  واملالية احملاسبة مدير مديريةنشري فقط من خالل مقابلتنا مع       .اخلضراء اليت قد يدركها املستهلك دج،بينما ثالجة  15666.67:تقدر ب CRF-T24H04  :ذات املرجع  Mono porte :واحدة عادية من عائلة دج 20000:تكلفتها تقدر ب :CRF-T24GD14  ذات املرجع Mono porte  واحدة صديقة للبيئة من عائلة ميثل التكلفة اليت حتملتها املؤسسة قصد محاية كال ) دج 4333.33= 15666.67-20000(أي الفرق بني التكلفتني  صديق للبيئة مكيف هوائي Famille :  Série GSM  -  Référence : CSHR12-GCM1T3 -  مكيف هوائي عادي   معيار المقارنة         صنف المكيف الهوائي            المقارنة بين مكيف هوائي عادي ومكيف هوائي صديق للبيئة لمؤسسة كوندور:27 جدول رقمال  .واليت تدخل ضمن إطار تكاليف االبتكار البيئي من املستهلك والبيئة  - Famille : Série Elan -  Référence : CS12-EL44   غاز التبريد  )3635/3658(  )2908/2926(  )واط(التسخين/ استطاعة التبريد  "وحدة حرارية  12000"  "وحدة حرارية 12000"  التسخين/ قدرة التبريد  R22  R410a  مستوى الضوضاء  db35≤  db16.5 ≤  فئة الطاقة  B A  ان فقط يف قدرة التربيدمن       -سطيف -على معلومات معطاة من نقطة البيع ملنتجات كوندور حبي اهلضاب  اعتمادامن اعداد الباحث :المصدر  دج37000  دج33000  السعر  نعم  ال  رانفرت اتكنولوجييف   بينما خيتلفان، التسخني/ خالل هذا اجلدول يتبني لنا أن هذين املكيفني يتشا أين جند ) العاكس، السعرالضوضاء، فئة الطاقة، تقنية  غاز التربيد، مستوى، التسخني/ استطاعة التربيد :(كل من عكس املكيف  A للطاقة وما يؤكد ذلك  فئة طاقته الكهربائية هي ااملكيف اهلوائي الصديق للبيئة اقل استهالك كما أن املكيف اهلوائي الصديق للبيئة يستعمل غاز ،B هي الكهربائية اهلوائي العادي،هذا األخري الذي فئة طاقته  R22  وهو الأغاز مضر بالبيئة ستعمل ي ذيالعادي الاملكيف اهلوائي  عكس R410a وهو  الغري مضر بالبيئة أ



املكيف اهلوائي الصديق للبيئة تفوق  مولد من طرف الطاقة إنتاج قدرةخالل  مستوى الضوضاء،يف حني جند أن املكيف اهلوائي الصديق للبيئة أكثر هدوءا مقارنة باملكيف اهلوائي العادي من أخرى جند هذا من جهة،ومن جهة   ~ 315 ~ أكثر اقتصادا  ،كما يعد املكيف اهلوائي الصديق للبيئةاملكيف اهلوائي العادي مولد من طرف الطاقة إنتاج قدرة العادي بينما املكيف اهلوائي )رانفرت اتكنولوجي(العاكس تقنية  ستعملي للطاقة مقارنة باملكيف اهلوائي العادي  ألنه ويعود ذلك الفرق  العادي أعلى من سعر املكيف اهلوائي  تستعملها،كما أن سعر املكيف اهلوائي الصديق للبيئةال  لفة الكلية  ملكيف ملؤسسة كوندور تبني لنا التك واملالية احملاسبة مدير مديريةنشري فقط من خالل مقابلتنا مع       .إىل القيمة اخلضراء اليت قد يدركها املستهلك) دج 4000=37000-33000( دج،بينما  28818.18:تقدرب  CSHR12-GCM1T3 :املرجع وذ  Série GSM  :هوائي واحد عادي من عائلة تقدر  هتكلفت :CS12-EL44 املرجع وذ Série Elan  واحد صديق للبيئة من عائلة مكيف هوائي ميثل التكلفة اليت حتملتها ) دج 3636.36=  28818.18-32454.54(دج أي الفرق بني التكلفتني 32454.54:ب صديقة للبيئة غسالة Famille : Automatique Top   -  Référence : CWF06-H1SG2 -  غسالة عادية         معيار المقارنة           صنف الغسالة           المقارنة بين غسالة عادية و غسالة صديقة للبيئة لمؤسسة كوندور: 82 جدول رقمال  .واليت تدخل ضمن إطار تكاليف االبتكار البيئياملؤسسة قصد محاية كال من املستهلك والبيئة   - Famille : Automatique Frontale  -  Référence : WF6-A10W    فئة الطاقة  دقيقة/دورة1000  دقيقة/دورة750  سرعة الدوران  لرت38  لرت45  متوسط استهالك الماء  كلغ  6  كلغ  6  قدرة الغسيل  بيضاء  بيضاء  اللون  B A++ دج 28500  دج 23000  السعر  نعم  ال  تنظيف الحوض  نعم  ال  نظام غسيل فقاعات هوائية  كلغ  6  -   قدرة التجفيف اللون، قدرة  :(الغسالتني اآلليتني يتشاان فقط يف كل من خالل هذا اجلدول يتبني لنا أن هاتنيمن       -سطيف -على معلومات معطاة من نقطة البيع ملنتجات كوندور حبي اهلضاب  اعتمادامن اعداد الباحث :المصدر    أين جند الغسالة الصديقة للبيئة هي غسالة آلية  ) التجفيف، تقنية الفقاعات البيئية،تقنية تنظيف احلوض، السعرمتوسط استهالك املاء، فئة الطاقة،سرعة الدوران،قدرة  طريقة التحميل،:(يف كل من بينما خيتلفان،)الغسيل



هذا  ذلكتستعمل  ال العادية اليت غسالةعكس ال الغسالة الصديقة للبيئة تستعمل تقنية الفقاعات البيئية كما أن،B هي الكهربائية فئة طاقتها األعلى حيث التحميلعكس الغسالة العادية،هذه األخرية اليت هي غسالة آلية  ذات  ++A واقل استهالكا لكل من املاء  والطاقة حيث ما يؤكد ذلك  فئة طاقتها الكهربائية هي األمامي التحميلذات   ~ 316 ~ اليت  العادية  غسالةعكس الهلا القدرة على جتفيف املالبس   العادية ال تستعملها، يف حني الغسالة الصديقة للبيئة غسالةالبينما  تنظيف التلقائي للحوض التستعمل تقنية  الغسالة الصديقة للبيئةأخرى جند أن من جهة،ومن جهة  التكلفة الكلية آللة ملؤسسة كوندور تبني لنا  واملالية احملاسبة مدير مديريةنشري فقط من خالل مقابلتنا مع       . إىل القيمة اخلضراء اليت قد يدركها املستهلك) دج 5500=23000-28500(          ذلك الفرق العادية ويعود غسالةالالصديقة للبيئة أعلى من سعر  غسالةالبالغسيل، كما أن سعر     السبب يف ذلك ألن الغسالة الصديقة للبيئة تقوم بالغسيل والتجفيف بينما الغسالة العادية تقوم فقط الغسالة العادية ويعود سرعة دوران الغسالة الصديقة للبيئة فهي تفوق ليس هلا القدرة على ذلك ،أما  سرعة دوران  دج،بينما  18521.74:تقدر ب CWF06-H1SG2  :ذات املرجع  Automatique Top  :غسيل عادية من عائلة تكلفتها تقدر    A10W-WF6:ذات املرجع   Automatique Frontale واحدة صديقة للبيئة من عائلة آلة غسيل ميثل التكلفة اليت حتملتها ) دج 4782.61= 18521.74-23304.35(دج أي الفرق بني التكلفتني  23304.35:ب الكلية  لتكلفةل وفقا أساسا حتدد اليتاملتعلقة بأجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة،و  التسعريية اتيجياتاإلسرت  صياغة عند اجلزائري للمستهلك رائيةالش القدرة راعاة محىت تتم  كل جهودها  ؤسسةامل تبذل كما  -   .تكاليف االبتكار البيئيواليت تدخل ضمن إطار املؤسسة قصد محاية البيئة  فهي حترص  ،املستهلكني من عدد أكرب وجلب السوقية احلصة زيادة دف وهذا :التنافسي السعر إستراتيجية*   :امه اتيجيتنيإسرت  إىل تصنيفها ميكن للجهاز،حيث ق يحتقأي  ق أهدافها التسويقيةيقحتنفس الوقت  اخلضراء ويف أن تكون أسعارها أقل من أسعار املؤسسات املنافسة أجهزا ب املستهلك لتعريف األساسية الوسيلة بأنه للرتويج ألا تدرك كبرية أمهية كوندور  ؤسسةم تويل      استراتيجية ترويج األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة -3  ).18أنظر امللحق رقم ( دج  100000من   قريبة هااوير  يتأثر بل يرى ذلك ال املستهلك دج لكن 110000بالتقريب  فهي دج 109999مثال  ،به السعر فريبط السعر من فقط العدد األول املستهلك يرى حبيث،ةلكسريا األسعار بواسطة رائيالش رارالق إختاذ يف للمستهلك النفسية اجلوانب على يؤثر الذي النحو على األسعار لضبط املؤسسة تعتمدها :النفسي التسعيرإستراتيجية *   .ددهامش الربح احمل وحتفيزهم على الشراء، ويف  املستهلكني من جذب أكرب عددالكهرومنزلية الصديقة للبيئة،فهي دف من خالله  عن املؤسسة والوصول إىل حتقيق الوالء  املستهلكني بعض األحيان يكون اهلدف منه تكوين صورة حسنة يف أذهان  العمليات بكافة تتكفلفهي  ،وكذا زيادة احلصة السوقية والوصول إىل الريادة يف السوق هلذا الصنف من األجهزة،



" األصل جزائري وندورك" رشعاعلى  اعتمدت جندها  ، حيث" Condor"  التجارية على العالمة مركزةرتوجيية ال  ~ 317 ~ تقريبا   قدرت معتربة للرتويج يزانيةخصصت بصفة عامة م  2017مؤسسة كوندور يف سنة  نبأ نا أفاد ،باملؤسسة  واملالية احملاسبة مديريةمدير  من خالل مقابلتنا معو  تقدمه، مبا إرضائه وحماولة أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئةب املستهدف وإقناعه املستهلك إىل الوصول بغية رتوجييةال الوسائل من جمموعة مؤسسة كوندور باستعمال تقومف -   . الوطنية بروح حيس جهاز كهرومنزيل صديق للبيئة ملؤسسة كوندور  شراء على يقدم ملا اجلزائري جيعل املستهلك ،بينما  متفاوتة بصورة املؤسسة عليها تعتمد واليت املزيج الرتوجيي عناصر كل  على سنتيم موزعة مليار 220ب  ومن بني أهم  ، من هذه امليزانية %30- 25نصيب الرتويج عن األجهزة الكهرومنزلية الكبرية ترتاوح نسبتها ما بني  ما  هذا الشأن جنديف املعتمد عليه املعتمدة عليه   أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة عن عناصر املزيج الرتوجيي  ،باإلضافة اىل اللغة من إذاعة ألخرى، فمثال كوندور ختصص إعالنات باللغة األمازيغية موجهة ملنطقة القبائلكما أا ختصص إعالنات خمتلفة  ، )سنتيم ينيمال 6 ب دقيقة 1(عالية  جد تكلفتهاخل و ...الشروق، النهارو  البالد: اإلشهار يتم عرب جمموعة من القنوات التلفزيونية هي أن فتجدر اإلشارة ،املستهلك طرف من إستعماهلما لكثرة ممكنة شرحية أكرب إىل رسالتها إليصال اإلشهار عملية يف راديووال التلفاز املؤسسة تستغل ا،عليه اإلقبال لزيادة اوخصائصه األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةب نياملستهلك وٕاقناع تذكري دف :راديووال التلفاز -   :بينها منخمتلفة  االستعانة بوسائلعن طريق   ، وهذاراءبالش املستهلكني وٕاقناع وتذكري ، بأجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة التعريف قصداملؤسسة  تستعملها اليت األداة باعتباره تستعملها اليت الرتوجيية وسائلال مقدمة وجتعله يف كبرية عناية توليه ،حيثاألوىل بالدرجة املؤسسة عليه تركز :اإلعالن*   :يلي اليت  مع بعض الصحف هلا ؤسسة كوندور عالقات وطيدةفم،تكلفة قلأو  راءة ق األكثر بإعتبارها :الجرائد -  .والقناة الثالثة FMالبهجة ، جيل : العربية والفرنسية عرب اإلذاعات التالية اللغتني رى بعض جي ،املؤسسة ، ونتيجة لبعض املستجدات والتجديدات اليت طرأت على باللغتني العربية والفرنسية تكتب من  واليت ،تم نشر مقاالت يف بعض اجلرائد يحيث ،لمؤسسة ل العام الصحفيني مقابالت صحفية مع مدير جز ها حتعلى هذه الوسيلة بشكل مكثف  مبختلف أشكاهلا حيث جند املؤسسة تعتمد :اللوحات االشهارية -  .اخل...le quotidien، la liberté، el watan ،اخلرب ،النهار،الشروق :يف،ولعل أهم اجلرائد تتمثل مسعتهاحتسني و     يف الرتويج للمؤسسة  ، وكان هلا الدور الكبري الكهرومنزلية الصديقة للبيئةعن أجهزا   عرف القارئنيخالهلا يت على  ثبيت الفتات إشهاريةقوم بتوحماور الطرق الرئيسية وت ،املدن بوسط أماكن اإلشهار يف املساحات العمومية   .جانب الطرقات ويف بعض املالعب الرياضية
ملا تتمتع به من مصداقية عالية وتأثري إجيايب على رتويج أداة فعالة للك  تعترب العالقات العامة:العالقات العامة * يف وسط اتمع الذي  عنهارسم صورة جيدة  فهي تسعى  بواسطتها إىلواتمع ككل، زبائنها عالقة املؤسسة ب   :عدة وسائل لعل أمههاتعمل فيه وذلك باستخدام 



من شهر  15يف جيعلها على إطالع دائم باالبتكارات والتكنولوجيا احلديثة،ويف هذا الصدد هلا عالقات وصداقات مع مؤسسات ورجال أعمال يف اخلارج مثل تونس، األردن، ليبيا، الصني،كوريا، وهذا  -   ~ 318 ~ يف املنتدى االقتصادي اجلزائري األردين، مبناسبة انعقاد اللجنة  اكوندور حضورهمؤسسة   سجلت   ،2018جانفي جمموعة هامة من  اجتمعهامش هذا املنتدى ،فعلى فندق األوراسي باجلزائر العاصمةب املختلطة اجلزائرية األردنية ، والذي يهدف إىل ضمان متابعة املشاريع املشرتكة 2017ردين يف سبتمرب إنشاء جملس األعمال اجلزائري األاملنتدى فرصة ملناقشة الشراكات الصناعية والتجارية املمكنة مع الرؤساء االقتصاديني األردنيني، وخاصة مبناسبة هذا  يعد عبد الرمحان بن محادي،فرجال األعمال األردنيني حتت رئاسة رئيس الس األردين للتجارة والصناعة مع  إذ  ،ةالدينياملناسبات تنسى ال  املؤسسةف والوطنية،تقدمي التهاين إىل الشعب اجلزائري يف املناسبات الدينية  -   ).19أنظر امللحق رقم (  احملتملة بني البلدين باملعلومات  املسستهلك تزويد قصد بيع أكفاء رجال توظيف علىتركز مؤسسة كوندور : البيع الشخصي*   ).19أنظر امللحق رقم (  والدينية ملختلف التظاهرات الرياضية الرمسي عياالر  -   ).19أنظر امللحق رقم (  ان الثديطملكافحة سر  والتوعوية املشاركة يف احلملة التحسيسية -   ).19أنظر امللحق رقم ( تشارك يف إحياء األعياد الوطنية والعاملية  -   ).19أنظر امللحق رقم ( مثال عيد الفطر أو عيد أضحىتتقدم بالتهاين إىل الشعب اجلزائري مبناسبة حلول  أجهزا  شراء على اجلزائري ملستهلكا يزفحت قصد  تعتمد املؤسسة على هذا األسلوب:تنشيط المبيعات*   ).20أنظر امللحق رقم ( األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  شراء اختاذ قرار علىالالزمة ، ومساعدته    :املشاركة يف املعارض الوطنية والدولية على سبيل املثال -   :لعل أمهها خمتلفة تروجيية عروض بتقدمي جندها تقوم  لذا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة،
" تنوع االقتصاد وأداء الصادرات" :حتت عنوان 26يف طبعته  "FPA 2017"القوي يف معرض اإلنتاج اجلزائري  ابوجودهت كوندور  متيز مؤسسة  يف اجلزائر،  2017ديسمرب  20يف  :2017 لسنة اجلزائري إلنتاجلاملعرض الوطين  • كوندور مؤسسة   ذه املناسبة اغتنمت ،SAFEX  " "يف قصر املعارض  2017ديسمرب  27إىل  21الذي عقد من  واملراعية للشروط  جديدةابتكارات  ذات األجهزة الكهرومنزليةالفرصة للكشف عن جمموعة غنية ومتنوعة من   ).21أنظر امللحق رقم ( ئيةوالثالجات ومكيفات اهلواآالت الغسيل من  البيئية
 ).12أنظر امللحق رقم (  2017سبتمرب 6 غاية اىل 1 من بربلني   IFA 2017 للتكنولوجيات الدويل املعرض من الثانية النسخة يف التوايل على امشاركته خالل من اتألقا ، املنزلية التجهيزات جمال يف ةاجلزائري ةالرائد كوندور مؤسسة واصلت :2017 لسنة املعرض العاملي للتكنولوجيا بأملانيا •
  Automatique Frontale  : عائلة اىل تنتمي اليت للبيئة صديقة غسيل آلة عن للرتويج الفرتة هذه  امتدت حيث اجلدد للمتزوجني يقدم التخفيض اهذ ،العروس   Pack مثل معينة زمنية فرتة خالل امبيعا زيادة قصد مؤقت بشكل األسعار تخفيضل فرصة  هلا فكانت ،" احتفال يف الزواج" شعار حتت"  أرديس مركز" يف 2014 ماي  13و 07 بني ،والذي كانالزواج صالون يف كوندور مؤسسة شاركت: 2014 لسنة العاصمة باجلزائر الزواج صالون •



جهاز   ألي املستهلك فشراء العيد، كبش طمبوال مثال (طمبوال وألعاب مسابقات بإجراء املؤسسة قيام -   ).21أنظر امللحق رقم (   )جماين مع التشكيلة سخان املاءتقدمي (    2014 جوان 07 إىل ماي  07 من CWD1008-F5N3 :املرجع ذات  ~ 319 ~ هدية معينة،كما سبق هلا  لريبح القرعة يف الدخول من ميكنه احملددة الفرتة خالل )ثالجة(كهرومنزيل صديق للبيئة  حبمالت  تقوم ،فهيمعه طيبة عالقات وبناء املستهلك مع للتواصل كوندور  ؤسسةم تسعى :التسويق المباشر *  ).21أنظر امللحق رقم ( " كراون " وأن قامت نفس األمر بالنسبة ملكيف هوائي صديق للبيئة  الذي " 3075"من خالل الرقم األخضر ، املباشر التسويق بتقنيات يسمى ما ضمن ندرجها نأ ميكن تسويقية حول أجهزا  م انشغاال على واإلجابة املستهلكني استفسارات تلقي، و يسمح للمستهلكني باالتصال باملؤسسة وخصائصها وبالتايل اختاذ قرار  أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئةمعرفة تشكيلة  له حىت يسهل  املستهلك حتت تصرف  لكرتويناال هاومن خالل شبكة االنرتنيت حيث وضعت املؤسسة موقع الكهرومنزلية الصديقة للبيئة، لتقدمي كل جديد )  اخل...الفيسبوك،التويرت ،االنستغرام  (ماعيمواقع التواصل االجتاستخدام  الشراء، وعن طريق  أجهزا الكهرومنزلية الصديقة ب التذكري أو التعريف أجل من امللصقاتعلى  املؤسسة تعتمد :الملصقات البيئية*  ).21أنظر امللحق رقم (  أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة خيصفيما   املؤسسة اجلامعات  على غرار تعاملها مع املؤسسات عندعلى سياسة التوزيع املباشر إما  فهي تعتمد  ،املستهلك إىل الكهرومنزلية الصديقة للبيئة اأجهز  تدفق لتضمن التوزيع منافذ من جمموعة باختيار ؤسسةم تقوم      استراتيجية توزيع األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة -4  .لديه إجيابية ذهنية صورة كوندور وترسيخ بعالمة فأكثر أكثر هربط  حىت يقوم بشرائها من خالل وسائلها الرتوجيية،وحماولة تدرجييا جذبه حتاول وبالتايل أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة جبودة املستهلك إقناع عن طريق اجلذب وهذا اسرتاتيجية ؤسسةامل تتبع -   ).22أنظر امللحق رقم ( على أجهزا  امللصقات بوضع وتقوم ،للبيئة  والذين  وسطاءال جمموعة لوجود على سياسة التوزيع غري املباشر أو ،اخل ...واملستشفيات، واملؤسسات العسكرية   .النهائي املستهلك إىل مث ومن التجارية راكزامل إىل وأالكربى، احملالت إىل وأ ، التجزئة بائعي إىل أو البيع نقاط إىل ؤسسةامل من للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة إيصال على القناة هذه تعمل :قصيرة قناة*   :نوعني إىل القناة هذه تنقسم :مباشرة غير قناة -   .)املؤسسات(  املستهلك إىل مباشرة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية اأجهز  بإيصال القناة هذه تم :مباشرة قناة -  :يف تتمثالن تنيرئيسي لقناتني وفقاتتم  ؤسسة  كوندور مل األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةسياسة توزيع  عليهو  ،ميثلون أغلبية زبائنها 
إىل  مث اجلملة جتار إىل ؤسسةامل من للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة بإيصال القناة هذه تم :طويلة قناة *   .النهائي املستهلك إىل مث ومن التجزئة جتار



ذا الصنف من األجهزة وذلك تسعى لتغطية السوق ،فهي تتبع استؤاتيجية التوزيع الشامل ألا منتشرة عرب الوطن 2017قاعة سنة  140يف كل الرتاب الوطين واملقدر ب) قاعات عرض( فتح نقاط بيع من خالل  إلقتنائها يتحمله الذي والوقت اجلهد تكلفة له فتوفر ،وطلباته رغباته حسب للمستهلك األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة توفري على،كما تعمل املؤسسة  املنتهجة قصد تسهيل حصول زبائنها على أجهزا الكهرومنزلية بأقل تكلفة وجهدتستخدم املؤسسة شاحنات تابعة هلا  أي توفر خدمة النقل على حساا للزبائن الدائمني ،فهذه اخلطوة  -   ~ 320 ~ كوندور "العرض اجلديدة يف مقر فرع شركة  قاعةتقع حيت  ،2016حاضرة يف العاصمة املوريتانية نواكشط يف عام اإلفريقية، وهذا بعد أسبوع فقط من تدشني قاعة عرض جديدة يف العاصمة السنغالية داكار، بعد أن كانت القتحام األسواق اخلارجية خاصة منها  إسرتاتيجيتهاأول فرع دويل تابع هلا يف تونس يف إطار قامت بتدشني   2017 ريلأف 20كما هي ال تفكر فقط التوسع يف السوق احمللية بل حىت التوسع يف السوق الدولية،حيث يف  -   ).23أنظر امللحق رقم ( جديدة  نقاط بيععن طريق الزيادة يف فتح  أنظر (    1كلم جنوب تونس  10حمافظة بن عروس، الواقعة على بعد  "مغرية"، املتواجد باملنطقة الصناعية "تونس أجهزا  القتناء املستهلك جذب أجل من مبجهودات تقوم كوندور مؤسسة أن القول ميكن سبق مما      حالة األجهزة الكهرومنزلية الكبيرة:إستراتيجية التسويق األخضر لمؤسسة كوندورتقييم :سادسا  ).23امللحق رقم  زالت أجهزا الكهرومنزلية الصديقة ال ،إال أنالعاملية مقاييسلل مطابقة و  العالية باجلودة متسمةو  رغباتهمع  تتوافق أجهزة كهرومنزلية تصميم احاته قصداقرت  إىل االستماع،واهتمامها أيضا باملستهلك من خالل  البيع نقاط مجيع يف البيع بعد ما خدمات بتوفريمؤسسة كوندور املتمثلة يف تقدمي تشكيلة متنوعة واهتمامها   ساعيم بالرغم من -   :ا كما يلي اخلاص التسويقي املزيج حصولنا على املبيعات  املتعلقة بأجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة إال أن متكننا من تقييم اسرتاتيجياتفنظرا لعدم التسويقي، املزيج اتيجياتإسرت  من جمموعة خالل من عليها واإلقبال الكهرومنزلية الصديقة للبيئة بعد اطالعنا على   ،إال أن للمستهلك رائيةالش القدرةمع  ةمئتالمبالرغم من تبنيها السرتاتيجية السعر التنافسي  -     .عامليا متداول هو مبا مقارنة واخلصائص التقنيات تفتقد لبعض للبيئة  نقطة البيع ملنتجات كوندور حبي اهلضاب         قائمة أسعار أجهزا الكهرومنزلية الصديقة املمنوحة من طرف  ،كما أن التكاليف البيئية املتعلقة بتصنيع هذا الصنف من  Side By Sideعائلة  إىلاليت تنتمي  احلديثة ثالجاتالو            Direct Driveعائلة  إىليت مت إطالقها حديثا واملنتمية الدخل الضعيف و أخص بالذكر آالت الغسيل الزالت  أسعار بعض أجهزا الكهرومنزلية الصديقة ليس يف متناول املواطنني خاصة ذوي ال،تبني لنا -سطيف -   املقابلة اليت متت مع مديرة التسويق ملؤسسة كوندورمن اعداد الباحث اعتمادا على  1                                                             .األجهزة مل تظهر بشكل مستقل



للرتويج،إال أن عناصر املزيج الرتوجيي مل تكن فعالة ألن ال  معتربة يزانيةم ختصيص عن طريق ى شرائها عل واإلقبال أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة القتناء املستهلك جذب قصدتروجيية  إلسرتاتيجيةبالرغم من تبنيها  -   .األجهزة واألجهزة اليت هي يف اية عمرها قصد اعادة تدويرهااملستعملة يف توزيع  أجهزا الكهرومنزلية ليست صديقة للبيئة،كما أن املؤسسة مل تقوم باسرتجاع أغلفة هذه خضر بأمت معىن الكلمة ألن شاحناا املناسبني ،إال أن ما الحظناه أن املؤسسة مل تتبع اسرتاتيجية التوزيع األأجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة يف الوقت واملكان   بالرغم من تبنيها السرتاتيجية التوزيع قصد توفري  -   ~ 321 ~ الكرتوين وقع مل هاورغم امتالكأجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ،  تقوم بتدريب رجال البيع فيما يتعلق خبصائص ،كما أن وجود هذه التقنياتون بهلجي ني خاصة ذوي املستوى التعليمي املتديناالجتماعي ، إال أن املستهلك   قع التواصلامو امتالكها لصفحات خاصة عرب تصرف املستهلكني و حتت  تضعه خاص ا ورقم أخضر أن مؤسسة كوندور تقوم باتباع اسرتاتيجية تسويقية خضراء متعلقة بأجهزا الكهرومنزلية  توصلنا اىل بعد      الدراسة التطبيقية في المتبعة واإلجراءات الطريقة،الدراسات السابقة :المبحث الخامس  .يللطابع البيئاألنشطة اليت تقوم ا قصد حتسني عالقتها العامة تفتقر  االجتماعيـــــــة لمنظمـــــــات التســـــــويق البيئـــــــي ودور المســـــــؤولية مصـــــــطفى جعفـــــــر عيســـــــى حســـــــن العيســـــــى، -1  المزيج التسويقي األخضرأو بدراسات متعلقة بالتسويق األخضر  :أوال  :يلي فيما  الدراسة مبوضوع عالقة هلا اليت الدراسات من عليه احلصول مت ما عرض سيتم      الدراسات السابقة:المطلب األول  .دراستنا موضوعمن  جزءتطرقت اىل  اليت السابقة والدراسات البحوث من العديدألجهزا الكهرومنزلية،لكن قبل ذلك نتناول  اجلزائري لمستهلكل وهذا قصد حتليل ومدى تأثري املزيج التسويقي األخضر ملؤسسة كوندور على السلوك الشرائي الدراسة التطبيقية يف املتبعة واإلجراءات الطريقة إىل نصل حنن ها ، هلذا الفصل يف املبحث السابق اليه تعرضنا ما  خالل من الكبرية ـــــــــــي ـــــــــــة ،-دراســـــــــــة اســـــــــــتطالعية-األعمـــــــــــال تجـــــــــــاه المســـــــــــتهلك العراق ـــــــــــة دراســـــــــــات حماســـــــــــبية ومالي تبنيه ملفهوم  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل تقييم مدى الوعي البيئي لدى املستهلك العراقي ومدى      .2012،-جامعة بغداد-،مركز حبوث التسويق و محاية املستهلك19العدد                 جمل   .املسؤولية االجتماعية لدى املستهلك العراقي هو انعكاسا للواقع العراقي وذلك استجابة للتطورات العاملية يف جمال الوعي البيئي  -   .أن لدى املستهلك العراقي إحساس عايل باملسؤولية جتاه البيئة بشكل عام -   .إطار التوجه البيئي للتسويق معظم منظمات األعمال العراقية الزالت تغرد خارج السرب ضمن -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .استهالك مواد صديقة للبيئة



هناك بعض التغيري يف املواقف واالجتاهات الداعمة لاللتزام  وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة بأن      ~ 322 ~ ضعف االلتزام البيئي كان السمة البارزة يف ثقافة  لكن على العموم تبني أن هناك ،البيئي لدى املستهلكني ،جامعـــــــة عبـــــــد احلميـــــــد 1،جملـــــــة دراســـــــات اقتصـــــــادية،العدد -بشـــــــركة اإلســـــــمنت بباتنـــــــة دراســـــــة ميدانيـــــــة -  عالقــــــة سياســــــات المــــــزيج التســــــويقي األخضــــــر بتبنــــــي اســــــتراتيجيات التســــــويق األخضــــــرزكيــــــة مقــــــري، -2  .املستهلك العراقي ضمن إطار التوجه البيئي للتسويق شركة االمسنت بعني (هدفت الدراسة اىل معرفة واقع تبين التسويق األخضر يف إحدى املؤسسات اجلزائرية      . 2014،- 2 قسنطينة –  مهري سياسة التوزيع،مث (سياسات املزيج التسويقي  التسويق األخضر،لكن  العالقة موجبة ومتوسطة بالنسبة لباقيسياسات املزيج،أقصاها عالقة االرتباط موجبة وقوية بني سياسة السعر األخضر واسرتاتيجيات متفاوتة بني توجد عالقة ارتباط بني سياسات املزيج التسويقي األخضر و اسرتاتيجيات التسويق األخضر،ولكن بدرجات  -   .املنتوج،يليها الرتويج،مث التوزيع و أخريا السعرجند اجتاهات املستجوبني حنو تبين سياسات املزيج التسويقي األخضر اجيابية،تأيت يف مقدمتها سياسة  -   .تدامةالعاملية يف جمال املسؤولية االجتماعية والتنمية املسالوعي البيئي متنامي على الصعيد غري الرمسي،وهناك بوادر صحوة على الصعيد الرمسي كاستجابة للتطورات  -   .اهتمام منظمات األعمال بالبيئة بفعل عوامل الضغط من أصحاب املصاحل واملستفيدين من خمرجاا -   :النتائج التاليةولقد توصلت الدراسة إىل       .،ومدى إدراك عماهلا حلتمية إدماج التوجه البيئي)توتة تجات البيئية ضرورة إسرتاتيجية للمؤسسة ومطلب املخرجات االجيابية للشركة،مما جيعل التفكري يف البدائل من املناملواطنون الساكنني يف ضواحي املصنع وما يشكله ذلك من خطر على صحتهم حىت وان كانوا ال يستفيدون من طبيعة املنتوج وتصميم العملية اإلنتاجية للمصنع ال تزال تتحمل وزر اخلارجيات السلبية اليت يعاين منها  -   ).سياسة املنتوج،وأخريا سياسة الرتويج مما يؤكد تورط املؤسسة يف الغسل األخضر تفعيل التسويق األخضر بتوجهات البيئة المعتمدة على السوق في منظمات عبد الرضا فرج بدراوي، -3  .اليت هي حمل الدراسة مل يصل إىل املستوى املطلوباملؤسسة أصبح أمرا واقعا وملموسا يف إطار سعي املؤسسة ملمارسة اإلدارة البيئية ألن مستوى التطبيق يف املؤسسة أن مستوى اإلدراك و الوعي بضرورة تبين التسويق األخضر يف  الدراسة أكدتعليه من خالل هذه النتائج، و       .جمتمعي دور التسويق يف االهتمام وزيادة الوعي البيئي يف منظمات األعمال العراقية هدفت الدراسة إىل معرفة       .2008،- العراق –،جامعة املوصل 89،جملة تنمية الرافدين ،العدد دراسة استطالعية:األعمال العراقية     .وللمستهلكني



يف أولويات تفضيالم الختيار املنتجات يف القرارات  ال يضع املستهلكون والتجار العراقيون معيار البيئة -   .منظمات اتمع املدين يف هذا اال رهذا التدهور بفعل ضعف كل من األجهزة الرقابية ووعي املستهلك، ودو  ديعاين العراق من تدهور بيئي خطري حسب ما أكدته التقارير الدولية واحمللية بسبب الظروف اليت مر ا، وازدا -   .بتوظيف البيئة املعتمدة على السوقاستطاعت منظمات األعمال يف الدول املتقدمة من العامل اعتماد توجه جديد يف إطار التسويق األخضر  -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      ~ 323 ~ بالدعوة إىل ضرورة تبين منظمات األعمال العراقية للتسويق  وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة      .املادية والبشرية واملعلوماتية ال تساعدها على احلد من التدهور البيئي اخلطري اوإمكانيا               عملها م آلياتكحباألجهزة املعنية باحملافظة على البيئة يف الوقت احلاضر غري قادرة إن التنظيمات اإلدارية و  -   .والعمليات اخلضراء املضيفة للقيمة،واملنتجات اخلضراء الودودة للبيئةال تتبىن منظمات األعمال العراقية املبادرات الداعمة للتسويق األخضر املتمثلة باألنظمة اإلدارية اخلضراء  -   .الشرائية مقدمة لنيل  ةرسال ،-دراسة حالة فرنسا – ةالمنتجات الخضراء في حماية البيئ ةأهمي مناد العالية، -4  .األخضر وذلك بتوظيف البيئة املعتمدة على السوق       .نظيفة طاقة فيه أخضر تستخدم منتوج هو اإلنتاج هذا عن والناتج النظيف باإلنتاج يعرف كله هذا،إىل االستهالك وصوال ختزينها وكيفية الناجتة، املخلفات مع التعامل وكيفية عليها واملنتجات املتحصل اإلنتاجية العملية يف الداخلة الطاقة ونوعية املستخدمة واألحجام وختزينها مواد أولية من عملياته يف الداخلة والعناصر مراحله مبختلف للبيئة صديق إنتاج هناك هنا أصبح ومن البيئة، محاية يف التنمية هذه أمهية إبراز بدون ناجحة تنمية هناك القول ميكن الإىل أنه   وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة      .املتجددة الطاقة مصادر إىل التحول ضرورة -   .اتمعات خمتلف يف البيئة مبخاطر الوعي زيادة -  .للبيئة صديقة كوا باإلضافة عالية جودة ذات منتجات هي اخلضراء املنتجات -   .املستدامة التنمية وحتقيق البيئة محاية يف رئيسي بشكل تساهم اخلضراء املنتجات أن -   .االقتصادي بالبعد اوعالقته يالبيئ البعد للتنمية السابقة املفاهيم تأخذ مل -   .البيئية املوارد على حتافظ اليت املنتجات هي اخلضراء املنتجات إن -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .وصحة اإلنسان البيئة محاية يف الكبري دورها وإبراز اخلضراء املنتجات مفهوم توضيحهدفت الدراسة إىل       .2014 – 2013 ،3اجلزائر جامعة شهادة املاجستري يف علوم التسيري،



~ 324 ~  5 -Michèle Bernard et Jacques Boisvert, Le marketing vert, Cahier pédagogique, École des Hautes Études Commerciales, La Chaire de commerce Omer Desserres, Montréal, (Québec) Canada, 1992.     يهتم  لتسويقل احلديث نقاشمعرفة شروط تطبيق التسويق األخضر أين أصبح ال إىلهدفت ى،حيث الكرب  مونرتيال منطقة يف وتقع بالبيئة الصلة سلع ذات أو خدمات تقدم شركة 250 على 1991سنة   الدراسة أجريت يف هي  كيبيك لصناعة اخلضراء العلى الرغم من  أن وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة إىل      .وذلك نتيجة مجاعات الضغط املتعلقة حبماية البيئة أصحاب املصلحةمن طرف  بيئةماية الحب االهتمام و) املستهلكني اخلضر(لمستهلكنيلالوعي البيئي تكون إما طوعية أو إجبارية،هذه األخرية نتيجة ظهور  يف املزيج التسويقي األخضر،كما أن مقاربة تطبيق التسويق األخضر  تغيريات كبرية وهذا ال يتحقق  إال من خالل  لبيئةل احملرتمةتحول العادات االستهالكية السوق اخلضراء  يسمح بشروط تطبيق أن ولقد توصلت الدراسة إىل        .قف أصحاب املصلحةامو و جتاهات اتمع، من خالل دراسة ا البيئيةباألمور  لشروط تطبيق  هناك حاجة كبرية للبحوث األساسية إال أن ، تزايد الطلبب بشكل واضح ظهر ذلكمرحلة أولية،و  شراء المستهلك نحو المنتجات الملبسية الصديقة  توعي وقراراسامية إبراهيم لطفى السمان وآخرون، -1  األخضر دراسات متعلقة بالسلوك الشرائي :ثانيا  .احتياجات مجيع أصحاب املصلحة ةة وتلبيبيئالومرحبة تساعد على احلفاظ على  ةفعال األخضر بطريقةالتسويق  شراء املستهلك حنو املنتجات  تهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على قياس الوعي  والعوامل املرتبطة بقرارا      .2014، جامعة اإلسكندرية ،2جملة اإلسكندرية للتبادل العلمي،العدد  ،للبيئة وممارسات واجتاهات املبحوثني حنو املنتجات امللبسية الصديقة للبيئة توجد عالقة ذات داللة معنوية بني معارف  -   .اخنفاض نسبة املبحوثني ذوي قرارات شراء رشيدة للمنتجات امللبسية الصديقة للبيئة -   .رغبتهم يف اختيار املنتجات امللبسية الصديقة للبيئةاملنتجات امللبسية الصديقة للبيئة،كما أن اجتاهات املبحوثني تؤكد  سة املبحوثني حنواخنفاض املعارف وممار  -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .امللبسية الصديقة للبيئة توجد عالقة ذات داللة معنوية بني وعي املبحوثني حنو املنتجات امللبسية الصديقة للبيئة و كل من  -   ).املستوى التعليمي،السكن،متوسط دخل األسرة(وكل من  ـــــــــــارات دفـــــــــــرور عبـــــــــــد النعـــــــــــيم، -2  ).السن،املستوى التعليمي،السكن،متوسط دخل األسرة( ـــــــــــين قيمـــــــــــة المنـــــــــــتج واعتب ـــــــــتهلك النهـــــــــــائي ب ــــــــــة فـــــــــــــــي الجزائـــــــــــــــرتقيـــــــــــيم ســـــــــــلوك المســ أطروحـــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــة لنيـــــــــــــــل شـــــــــــــــهادة دكتـــــــــــــــوراه علـــــــــــــــوم يف العلـــــــــــــــوم  ،حمايـــــــــــــــة البيئـــــ   .للتسويق من خالل مراعاة ظروف محاية البيئة يف األنشطة التسويقية و اإلنتاجية واالستهالكيةللمسؤولية  االجتماعية  هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على التسويق األخضر الذي يعد تأكيدا      .2015 -2014،-3 -التجارية،جامعة اجلزائر



مستوى الوعي البيئي لدى  متضليلية لبعض املؤسسات، وتقييالوعي البيئي ومحاية املستهلك من األنشطة الكما هدفت أيضا إىل التطرق إىل نشاط خمتلف اهليئات احلكومية وغري احلكومية يف اجلزائر والرامية إىل نشر       ~ 325 ~ لبيئي لدى تلعب اجلمعيات الوطنية واحمللية الناشطة يف جمال محاية البيئة دورا مهما يف نشر الوعي ا -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .املستهلك اجلزائري ومدى مراعاته للخصائص البيئية للمنتجات أثناء استهالكها مييلون إىل استهالك املنتجات استهالك الطاقة واملواد األولية يف إنتاجها أو تسويقها،و املالحظ أن املستهلكني يدرك املستهلكون أن املنتجات اخلضراء هي اليت يتم تعبئتها مع مراعاة ظروف محاية البيئة،أو اليت  يتم ترشيد  -   .املستهلكني،خاصة  وان معظمهم على استعداد لالنضمام هلذه اجلمعيات فاملنتجات اخلضراء  نتجات خضراء، وبالتايليتقبل املستهلكون تغيري عالمام املفضلة من اجل احلصول على م -   .اجيابية من حيث األداء لدى املستهلكني وخاصة اجلامعينيال يرى املستهلكون أن جعل املنتج صديقا للبيئة يعين التقليل من أدائه،وبالتايل املنتجات اخلضراء هلا صورة  -   .اخلضراء البيئة على حساب االقتصاد يف إنفاقهم بشراء املنتجات اخلضراء حىت البيئة،كما أم مستعدون يف احلفاظ على يتقبل املستهلكون أن املنتجات اخلضراء تكون أسعارها أعلى من املنتجات العادية نتيجة تكلفة احلفاظ على  -   .هلا دور يف التأثري على املستهلكني و جعلهم يقبلون عليها دون املنتجات العادية على استعداد لشراء هذه املنتجات إذا علموا  ميدرك املستهلكون أن إعادة التدوير جيعل املنتجات خضراء، وه -   .أسعارها أعلى تولو كان       .يقها بدل من املنتجات العاديةوبالتايل يدفع املؤسسات إىل إنتاجها وتسو االستهالكية،فمن املمكن أن يكون اجيابيا مع البيئة ويستهلك املنتجات الصديقة للبيئة  هالبيئة من خالل سلوكياتللتطورات العاملية احلاصلة يف البيئة من اجل محاية مواردها الطبيعية،ويلعب املستهلك دورا مهما يف التأثري على تجابة أنه يف اجلزائر لقد ازداد الوعي البيئي  وذلك اس وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة      . أنشطة متعلقة بالبيئةالبيع الشخصي والعالقات العامة الدور التكاملي،فاملستهلكون هلم انطباع اجيايب عن املؤسسات اليت تشارك يف املنتجات اخلضراء إذا علموا خصائصها،ويلعب  املنتجات اخلضراء،خاصة وان معظم املستهلكون يتحفزون لشراءأن امللصقات البيئية عنصر مهم ضمن عناصر املزيج الرتوجيي األخضر وتلعب دورا بارزا يف جعل املستهلك مييز يلعب اإلعالن األخضر الذي يشرح اخلصائص البيئية للمنتج دورا مهما  يف حتفيز املستهلكني على الشراء،كما  -   .بذلك



دراسة استطالعية   -تحليل سلوك المستهلك على وفق مدخل التسويق األخضرأمحد نزار مجيل النوري، -3  ~ 326 ~ املنتجات (مدى تقبل املستهلك العراقي للمنتجات ذات اخلصائص البيئيةهدفت هذه الدراسة إىل معرفة       .2004مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال،جامعة بغداد، ة،رسال-في عينة من أسواق بغداد التجارية حدودية املوارد الطبيعية هناك وعي بيئي مبستوى مقبول لدى أفراد عينة البحث  ألم يؤمنون بشكل أويل مب -   .أفراد العينة  ال مييلون و بشكل كبري للتعامل مع املواد املعاد تدويرها،أو املشاركة يف عملية التدوير -   .نة مييلون إىل شراء تلك املنتجات ألسباب صحية أكثر من ميلهم لشرائها ألسباب بيئيةأفراد العي -   .استخدام ذلك املنتج على البيئةأفراد العينة مييلون إىل التعرف على اخلصائص البيئية والصحية للمنتج أكثر من ميلها للتعرف على نتائج  -   .استخدام مواد أوليةم أفراد العينة املختارة مثقفون من خالل حتبيذهم ملنتجات بسيطة الرتكيب والتغليف يف حني تكون اقل معظ -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية     .ومدى ارتباطها مع السلوك االستهالكي األخضرهدفت أيضا إىل حتديد العوامل املؤثرة يف السلوك االستهالكي لدى املستهلك العراقي  امن عدمه، كم) اخلضراء يولده املستهلكون أي ال يتفقون بأمهية السلوك املشرتك بني أن املنتجني هم أصحاب أسوأ  أثر من األثر الذي قد أفراد العينة مييلون وبشكل كبري إىل رفض التعامل مع الشركات اليت تضر باتمع،ومن مث يرون يف الوقت ذاته  -   .املوارد يؤمنون باألثر السليب للحاجات اإلنسانية على تلك وضرورة احلفاظ عليها،و من عينة البحث  % 46.5فاعلني و %  7.5البحث ومت حتديد نسبهم بـ  أفرادوجود ثالث فئات متباينة بني  -   .له للمنتجات اخلضراءعدم وجود تأثري ذو داللة معنوية للعوامل الدميوغرافية يف سلوك املستهلك وتقب -   .وجود تأثري ذو داللة معنوية للعوامل السايكوغرافية يف سلوك املستهلك وتقبله للمننتجات اخلضراء -   .أفراد اتمع يف محاية البيئة موضوع التسويق األخضر كمدخل تسويقي حديث  أمهيةعلى   الدراسة أكدتعليه من خالل هذه النتائج، و       .امن عينة البحث غري فاعلني بيئي % 46، و امقبولني بيئي ميكن االعتماد بشكل أويل على العوامل السايكوغرافية يف تفسري سلوك  ،ومحاية البيئة واملوارد الطبيعية إىليهدف  ال ميكن االعتماد وبشكل كبري على العوامل الدميوغرافية ألنه وجد   األخضر، كما قاملستهلك وفق مدخل التسوي أن امتالك الرغبة يف شراء املنتجات هو عامل ذو تأثري أكرب من امتالك  يالرغبة على عامل الدخل، أ تغلب عامل       .يف حالة تقارب األسعار) الدخل(قدرة الشراء



دراســــــة ميدانيــــــة  -الســــــلوك البيئــــــي للمســــــتهلك كمــــــدخل لتحقيــــــق التنميــــــة المســــــتدامةبوخدنــــــة آمنــــــة، -4  ~ 327 ~ يام واالهتمام بقضايا البيئة والتنمية املستدامة،باإلضافة إىل القيم البيئية،لكنها يف الواقع ال تؤثر كلها على سلوكوعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة بأن بالرغم أن املستهلكون يتميزون مبستوى مقبول من املعرفة       .هم  يف التأثري على تبين  سلوك االستهالك األخضروإدراك مسامهتأن أفراد عينة الدراسة يؤمنون بقيم بيئية بدرجة كبرية،يف حني يتمتعون بسمات شخصية تتميز بعدم العزلة  -   ).واالجتماعية والبيئية      االقتصادية (أن لدى املستهلك مستوى مقبول من املعارف حول قضايا التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة -   .ملستدامة مقبولة أن حساسية املستهلكني و اهتمامهم بقضايا التنمية ا -   .ةعلى استهالك املزيد من السلع واخلدمات ومنه املزيد من اآلثار البينياالحتياجات األساسية لعدد متزايد من السكان وحتسني مستوى املعيشة وحتقيق الرفاهية واليت تنعكس يف الغالب ستنزاف املوارد الطبيعية،وضرورة تلبية اجلزائر تواجه حتديات كبرية متعلقة بضرورة محاية البيئة وتقليص ا أن -  :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية     .ه االستهالكيةتسلوكيا استهالكية صديقة للبيئة واثر ذلك علىوأفعال،من خالل تقييم مستوى اهتمامه و معرفته بقضايا التنمية املستدامة ،ومدى تبنيه لقيم  تإىل سلوكياهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى انتشار مفهوم التنمية املستدامة لدى املستهلك اجلزائري وترمجتها       .2015 -2014، -قاملة - 1945ماي  8    ،أطروحـــــــة مقدمـــــــة لنيـــــــل شـــــــهادة دكتـــــــوراه الطـــــــور الثالث،جامعـــــــة -لســـــــلوك المســـــــتهلكين فـــــــي واليـــــــة قالمـــــــة   .وسلوك املستهلك األخضر ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني قيم الثقافة البيئية -   .وسلوك املستهلك األخضر توجد عالقة ذات داللة معنوية بني مصدر التحكم -   .ك الذات وسلوك املستهلك األخضرال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني إدرا -   .وسلوك املستهلك األخضر توجد عالقة ذات داللة معنوية بني اجلماعات املرجعية -   .و سلوك املستهلك األخضر توجد عالقة ذات داللة معنوية بني املعرفة البيئية -   .عالقة ذات داللة معنوية بني االهتمام البيئي وسلوك املستهلك األخضرال توجد  -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .بني السلوك األخضر والسلوك غري األخضرواالجتماعية،والثقافية،والنفسية،والسايكوغرافية بسلوك املستهلك األخضر،ومعرفة قدرة هذه املتغريات على التمييز فرد،حيث هدفت إىل حماولة حتديد عالقة املتغريات الشخصية  359متت هذه الدراسة على عينة حجمها       .2009،- ورقلة- مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،جامعة قاصدي مرباح  ة،رسالدراسة حالة المستهلك الجزائري:محددات سلوك المستهلك األخضرحليمة السعدية قريشي، -5  .البيئية



إىل أن سلوك املستهلك األخضر يف اجلزائر تتحكم فيه عدة   وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة      .ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني اخلصائص الشخصية وسلوك املستهلك األخضر -   ~ 328 ~ املستهلكني  حيث مشلت فقط ،االنرتنتمن خالل مقابالت مباشرة و استطالع على و ، 2012مارس 30إىل  1خالل شهر واحد من  - فيتنام - ملستهلكني يف هانويا نعلى عينة م إجراء اختبار جترييبب متت هذه الدراسة     .Vu Anh Dung and others, Building a Survey Tool to Assess Consumers’ Perception and Behavior Towards Green Consumption, Journal of Economics and Business, No. 2, 2013 -6 ).إجيار/ملكية(املعرفة البيئية،واجلماعات املرجعية،ومصدر التحكم،ومنط السكن :عوامل أمهها عرفة تصورات مهدفت إىل  ،أشهر  6 ملدة ال تقل عن يف هانوي ونالذي يعيش و عاما 18 أعمارهم تفوق الذين  واملتمثلة يف اخلصائص النفسية اليت متيز الفرد عن اآلخرين فيما خيص  األخضر االستهالك جتاه ذاتيةال عايريامل -   .استهالك املنتجات اخلضراء تؤثر على النية الشرائية اخلضراء االجتاهات حنو-   .هلا تأثري على نية الشراء األخضر) اخل...العمر،اجلنس،الدخل،املستوى التعليمي(العوامل الدميوغرافية -   .االستهالك األخضرأي اخلضراء احلصول على أحدث املعلومات حول املنتجات  قصدم اخلاصة  ئيةالقرارات الشرادراسة تفي باملتطلبات حول القدرة على إجراء  هذه األداة ميكن أن أن -   :توصلت الدراسة إىل حيث      .حنو االستهالك األخضر هسلوكياتالفيتنامي و  املستهلك خلضراء،تأثري احلكومة و احلركة البيئية،االتصاالت ا من بالضغط الوعي:(محاية بيئته املرتتبة عن عدة عوامل مثل القتناء  الذايت والوعي املستهلك إدراك واملتمثلة يف األخضر االستهالك حنو للمستهلك املدركة السلوكية السيطرة -   .على النية الشرائية اخلضراء أيضا هلا اثر ))األسرة واتمع(اجلماعات على النية  املنتجات اخلضراء لكن هذا ال يتحقق اال من خالل توفر كال من املال واملنتج واملعلومات أيضا هلا اثر تلعب دور ) اخل...اخلضراء املنتجات وتوفر البيئية، العالمات ،والتصميم واجلودة السعر( :مثل املنتج خصائص -  .الشرائية اخلضراء السلوكية أو  - بادرة للتعلم و قياس العالقة املعرفية م وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة بوضع     .النية الشرائية اخلضراء والسلوك الشرائي األخضراملتغري الوسيط بني  تصميم األخضر الجناح إلعالقات العوامل املؤثرة على املستهلك وذلك دف مساعدة احلكومة ورجال األعمال  اعتمادا على بعض اجلوانب اليت هي مصدر قلق  االستبيان توىحمبتعديل ، كما ميكن واختاذ القراراتلسياسة ل ميكن  هذا األخريالعام،  ضر والسلوكاخلتصورات املستهلكني أي فقط االهتمام ب) مثل تأثري مسات املنتج(الباحثون       .أن يكون احلل الشامل



~ 329 ~  7 -Ishaswini & Saroj Kumar Datta, Pro-environmental Concern Influencing Green Buying: A Study on Indian Consumers, International Journal of Business and Management, No. 6, 2011.     حتديد املخاوف املؤيدة للبيئة للمستهلكني، معرفة القضايا البيئية، والتوعية باملنتجات  هدفت هذه الدراسة إىل نتجات املهود لشراء كل اجل  بذل لون حياو أين بيئيا  ونمسؤول يصفون أنفسهم بأم الدراسة عينة أن غالبية -  .بالقضايا املتعلقة بالبيئة ومهتمني على دراية باملنتجات الصديقة للبيئة الدراسة غالبية عينة -   .الشراء األخضر على باإلجياب ؤثري ذيالقوية ال والدوافع احملركات أحدالبيئي  هتمامالا عتربي -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية     .يقة للبيئةالصد املستهلكني اهلنود املتعلمني يشعرون بالقلق إزاء البيئة  وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة إىل أن      .صديقة للبيئةال نتجات امل األخضر إىل حد ما، مما يؤدي إىل شراء ئيشراالتؤثر على سلوكهم  املخاوف املؤيدة للبيئة وهذه أن املستجيبني  أيضا واجلدير بالذكر اخلضراء، نتجات امل ودةجحول  العاليةالثقة  لديهم لكن ليس ،صديقة للبيئةال وهذا  ،ملنتجات الصديقة للبيئةا سعر أعلى مقابل حصوهلم علىدفع ل يظهرون مستويات منخفضة من االستعداد صديقة للبيئة الاملنتجات  أن سباباألوقد يكون أحد  خرىاألبلدان اليتناقض مع النتائج اليت توصلت إليها  البيئية يف الدول املتقدمة اقتصاديا تبدو أعلى بكثري من  اجلمعيات واحلركاتالوقت أن  نفس ويف ،باهظة الثمن سلوك العلى  تؤثر هدفت هذه الدراسة إىل تبيني اإلطار املتكامل و الذي يضم العوامل أو املتغريات اليت     .Hans Ruediger Kaufmann and others, factors affecting consumers’ green purchasing behavior: an integrated conceptual framework, Journal of Amfiteatru Economic, No. 31, 2012 -8 .ات النامية مثل اهلندياالقتصاد التسويق  - التسعري غري العادل: جتنب كل منأي  ستهلكرعاية امل( املمارسات التجارية يفاإلنصاف / الشفافية  -   .للمستهلك األخضر ئيسلوك الشراال تأثريا إجيابيا على اجلماعات املرجعية تؤثر -   .للمستهلك األخضر ئيسلوك الشراالعلى  اتأثري إجيابي مالديه السليم للمنتج ستخداماالحول  الصحيح واالعتقاد علوماتاملتوفر  -   .للمستهلك األخضر ئيسلوك الشراالإجيابيا على  يوثرانقف االقلق البيئي واملو  -   .يرتبط الوعي البيئي ارتباطا إجيابيا بالشراء األخضر للمستهلك -   .للمستهلك األخضر ئيسلوك الشراالاملعرفة البيئية هلا تأثري إجيايب كبري على  -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .األخضر للمستهلك ئيالشرا   .للمستهلك األخضر ئيسلوك الشراالتؤثر بشكل إجيايب على  )التعبئة اخلادعةو  التغليف - الدعاية املضللة -األسود



من املعايري اليت سيتم تطبيقها  اليت تنطوي على جمموعةحمددة للسلوك الشرائي األخضر  متمثلة يف سلسلة القيمة وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة إىل أن إضافة إىل العوامل السالفة الذكر هناك عوامل أخرى       ).للمستهلك األخضر ئيسلوك الشراال(املتغري التابع و  السالفة الذكر  املتغريات املستقلةتلعب املتغريات الدميوغرافية دور الوسيط بني  -   ~ 330 ~ ،و اليت تكون   للمنتجات اخلضراء التسويقية نشطةمن أجل حتديد إجراءات االستدامة البيئية املتخذة يف إطار األ فضال عن استعداده  املستهلك،سلوك عن   الناجتةة يعرفة البيئامل أو تقييم إىل فحصهدفت هذه الدراسة      .Christina Tobler, green consumer behavior: consumers' knowledge and willingness to act pro-environmentally, thesis submitted for the degree of doctor of sciences, University of Zurich, Switzerland, 2011 -9  .كدراسات مستقبلية يعتمد عليها الباحثون من اجل التفسري اجليد للسلوك الشرائي األخضر أي  تسليط الضوء على اإلجراءات املؤيدة للبيئة ه جيبأنوعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة إىل       .اإليكولوجية إىل املعرفة حول العواقب البيئية ملختلف أمناط استهالك األغذية على العموم املستهلكون يفتقرون -   .ذا النوع من املعرفةهلاألولوية  ولذلك ينبغي إعطاء ،القلق والشك متمثلة يف ملناخا جتاهرتبط ارتباطا وثيقا باملواقف تأسباب تغري املناخ  معرفة -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية     .غذيةاألواستهالك  جمال تغري املناخ :مت التحقق يف كال اجلانبني  ،أينالتأثريات البيئية هذهللحد من  استهالك تغري املناخ و : املتعلقة بكل من للمستهلكنيتعزيز املعرفة البيئية  التأكيد على املنافع البيئية من خالل هدفت ،حيث )2005افريل  - 2004افريل (مستهلك  خالل الفرتة  81بإجراء مقابلة مع  هذه الدراسة متت      .William Young and others, Sustainable Consumption: Green Consumer Behavior when Purchasing Products, Journal of Sustainable development, No.1, 2010 -10   .األغذية ،أين مت الرتكيز على - )بريطانيا(اململكة املتحدة - )Yorkshire(يوركشاير اخلضر الذين يقطنون يفمستهلكني لل عملية اختاذ قرار الشراء العوامل املؤثرة على حماولة اكتشاف اخلضراء أي شراء املنتجاتمعرفة أسباب أو دوافع  إىل أجهزة الرتفيه  ،األجهزة الكهربائية املنزلية الرئيسية مثل الثالجات والغساالت ،السيارات :(املنتجات التالية أجهزة  ،اخلبز ةة مثل الغاليات الكهربائية وصانعاملنزلية الصغري  األجهزة ،الكهربائية املنزلية مثل أجهزة التلفزيون    :وتأثريا على القرار الشرائي األخضر لتلك املنتجات املعايري اخلضراء األكثر شيوعا -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      ).وغريها الكمبيوتر
  .)استهالك الوقود وتصنيفات الطاقة ،الوقودكفاءة الطاقة، املتانة، استهالك املياه، نوع (للمنتج األداء البيئي*
  .)املنتجات صالحإحمتوى املواد املعاد تدويرها، (تصنيع املنتجات  *



وقت الشراء، واخلربة  (شملت ،حيث هناك عوامل ظرفية واليت تؤثر على القرار الشرائي لتلك املنتجات اخلضراء -   ~ 331 ~ الثقة يف بعض  :ات اخلضراءقرار شراء املنتج اختاذ املعايري اخلضراء يف االعتماد على هناك ثالثة عوامل تسهل -   ).اخل....منط احلياة،مماثلة أو خمتلفة أخرى منتجات تخدام أو شراءيف اس الذكر  ،لكن العوامل السالفة)أسعارهاملستهلك حتمل ا بإمكاناملنتجات اخلضراء بشكل معقول و  ،توفراملستهلك ىلد يدة بالقضايا البيئيةاجلعرفة ، املللمستهلك الشرائي ختاذ القرارالالكثري من الوقت للبحث و توفر و     املستهلك ىلد جتربة الشراء ،للمستهلك االجيابية القيم اخلضراء:(يفات تتمثل نتجتلك امل شراء على  األخضر املستهلك الرئيسية اليت من شأا أن تساعدالعوامل   وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة إىل أن      .القيم البيئية اليت يتمتع ا املستهلك تدفعه الختيار تلك املنتجات -   .املقبولة لتلك املنتجات راألسعاو    أكثر اخضرارا اتنتجاملالختيار  اجلهد والوقت أو املنظمات اليت توفر اختصار ت، العالماواملصادر املعلومات و حتليل لفهم  دراسات أخرى غري كافية لفهم دوافع السلوك الشرائي األخضر للمستهلك أي جيب أن تكون املستهلك  سلوك على وأثرها اخلضراء املنتجات على تسليط الضوء إىل الدراسة النظرية هدفت هذه      .2016،املدرسة العليا للتجارة،  22،جملة اإلصالحات االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي، العددالنهائي المستهلك لدى الشراء قرار على وأثرها الخضراء المنتجاتالياس شاهد وعبد النعيم دفرور،  -1  األخضر السلوك الشرائيعالقتهما بو  المزيج التسويقي األخضرأو بدراسات متعلقة بالتسويق األخضر  :ثالثا  .املستدام االستهالكي السلوكالعوامل املؤثرة على  مراعاة ظروف  فيه إنتاجي يتم ااج نسق  يف تتجلى األخضر والتسويق اإلنتاج بني العالقة وخلصت أن،النهائي     .األنشطة اإلنتاجية،وتعتمد هذه املسؤولية على تقليل النفايات واحلد من التلوث وغريهامفهوم التسويق األخضر أدى باملسوقني إىل إعادة النظر مبفهوم املنتج من خالل مراعاة املسؤولية البيئية يف النهائي ،فتطور  سلوك املستهلك  املزيج التسويقي الفعال ميكنها التأثري علىاملنتجات اخلضراء عنصر مهم يفاليت متس العمليات اإلنتاجية ،إذن فهو عملية إنتاجية حكيمة تقوم باستبعاد امللوثات قبل حدوثها، وتعترب بني األهداف االقتصادية والبيئية للمؤسسة،ويقوم أساسا على حتقيق املكاسب املالية من خالل التحسينات البيئية ألنظف شرطا أساسيا للتوفيق على البيئة،إمنا هو منتج أدخلت عليه تعديالت ليكون صديقا للبيئة،ويعترب اإلنتاج اسواء  يف عمليات صناعته أو عرب مراحل استخدامه،فهو ليس بالضرورة منتجا أكثر جودة أو ليس له أدىن أثر اعتبارات  احلفاظ على البيئة  الذي يراعي  املنتج هو األخضر األخضر، فاملنتج التسويق احلديثة ضمن مدخل املفاهيم التسويقية من العديد بروز إىل أدى ما وهذا العمليات اإلنتاجية، يف الطبيعية واملوارد البيئة احلفاظ على



جملة ميالف   النهائي، المستهلك لدى الشراء قرار على وأثره األخضر السعر شاهد وآخرون، إلياس -2  ~ 332 ~ توصلت هدفت هذه الدراسة النظرية إىل حتليل سلوك املستهلك األخضر ومدى تأثره باألسعار اخلضراء،حيث       .2017،-ميلة - ،املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف 5للبحوث والدراسات،العدد دراسـة حالـة :علـى قـرار الشـراء لـدى المسـتهلك الجزائـري أثـر إسـتراتيجية التسـويق األخضـرربـاح، زينـب -3 .أعلى أسعارها كانت لو املنتجات اخلضراء حىت بشراء إنفاقهم يف االقتصاد حساب على البيئة على احلفاظ للمسامهة يف مستعدون أم كما البيئة، على احلفاظ تكلفة نتيجة العادية من املنتجات أعلى أسعارها تكون اخلضراء املنتجات أن األخضر املستهلك يتقبل -  .العادية املنتجات دون عليها يقبلون املستهلكني وجعلهم على التأثري يف دور هلا اخلضراء فاملنتجات وبالتايل ، منتجات خضراء على احلصول أجل من املفضلة عالمام تغيري املستهلكون يتقبل - .للبيئة صديقا املنتج جلعل اإلضافية التكاليف بسبب سعرية إضافة  اخلضراء املنتجات حتمل ما وعادة البيئة، حبماية املتعلقة والتشريعات االعتبار القوانني بعني وبأخذ للمؤسسة البيئية السياسة ضوء يف يتم األخضر التسعري - .والبيئة فردال دد سالمة اليت املنتجات مع التعامل ويتجنب االستهالكية، العملية يف االعتبار البيئية بعني االعتبارات يأخذ بأنه ويتميز واالستهالكي، الشرائي سلوكه يف للبيئة تتجلى صديقة وتصرفات مواقف لديه الذي املستهلك هو األخضر املستهلك  - :يلي فيما متمثلة نتائج اىل على القرار  كوندور األخضر  ملؤسسة التسويق إسرتاتيجية أدوات تأثري هدفت الدراسة  اىل معرفة مدى     .2016، -املسيلة -          بوضـــياف حممــد شــهادة املاجســتري يف علــوم التســـيري،جامعةرســالة مقدمــة لنيـــل  ،كونـــدور منتجــات مؤسســة اجلزائريني بلغ  املستهلكني من مالئمة عينة على الشرائي لدى املستهلك اجلزائري، حيث متت هذه الدراسة واملالئمة  اجلودة حيث من املستهلك ورغبات احتياجات بني التوازن لتحقيق الدراسة حمل املؤسسة تسعى -   .أخرى اعتبارات على لرتكيزها البيئي اجلانب على تركز ال لكنها اإلعالن على االعتماد طريق عن ملنتجاا بالرتويج الدراسة حمل املؤسسة تقوم -   .بالصحة مضر غري بآخر املنتجات يف املستعمل الغاز استبدال خالل من املستهلك محاية على وتركيزها للطاقة املنخفض باالستهالك تتميز للبيئة صديقة منتجات واإلنتاج التسويق مسؤويل حسب الدراسة حمل املؤسسة تقدم -   .األخضر التسويق إسرتاتيجية تتبىن الدراسة حمل هي اليت املؤسسة -  :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .مستهلكا 80حجمها    .األخضر التوزيع على تعتمد ال الدراسة حمل املؤسسة -   .للسوق دراستها خالل من التكاليف حتمل على قدرته إىل باإلضافة



العلـوم  يف علـوم دكتـوراه مقدمـة لنيـل شـهادة ،أطروحـة والشـراقة المحمديـة لفرعـي نفطـال مؤسسـة حالـة دراسـة: البيئـة حمايــة نحـو المســتهلكين سـلوك توجيــه األخضـر فـي التســويق دورعمـراوي، مسيـة -4  .اجلزائري للمستهلك الشراء قرار على التأثري إمكانية هلا اإلسرتاتيجية هذه تتبىن اقتصادية مؤسسة أي فإن وبالتايل األخضر، التسويق إسرتاتيجية بأدوات يتأثر أنه كما اخلضراء للمنتجات تقبال أكثر وهو بيئيا وعيا ميلك اجلزائري املستهلك أن إىلوعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة       .الشراء قرار اختاذ عملية يف البيئية واجلوانب السعر معيار من أكثر اجلودة معيار على يركزون أم إال عليها واحملافظة حلمايتها والسعي الطبيعية بالبيئة اهتماما عاليا املستجوبون أبدى -   .والقوانني للوائح باالمتثال املؤسسة والهتمام االخضرار، ميزة على وليس  املنخفض السعر ميزة على الرتكيز خالل من هلا تنافسية ميزة خللق وسعيها البيئية، األنشطة خالل من كفاءا وحتسني التكاليف بتخفيض ألا تم لالخضرار املائلة باإلسرتاتيجية الدراسة حمل املؤسسة تعمل -   ~ 333 ~ اإلعالن  على الرتكيز وكذلك الوقود، حمطات يف ونشرها بسريغاز املتعلقة املطويات طبع على العمل خالل من جهودها تكثيف نفطال مؤسسة على هلذا األخضر، املستهلك سلوك يف مؤثر عامل األخضر اإلعالن يعترب -   .املستهلكني من قريبة سريغاز توزيع حمطات جعل يف نفطال مؤسسة قبل من أكثر جمهودات بذل يستدعي مما البيئة، على حتافظ اليت نقله طريقة وكذلك سريغاز توزيع حمطات قرب يهمه املستهلك فإن وذا األخضر، املستهلك سلوك يف مؤثر عامل األخضر التوزيع يعترب -   :أمهها نتائج عدة إىل توصلت هذه الدراسة وقد      .نفطال مؤسسة يف وكذا ،)سعيدة تلمسان، معسكر،( الغرب ،)باتنة سطيف،( الشرق ،)ورقلة بسكرة،( اجلنوب ،)العاصمة اجلزائر البليدة،( الوسط  :وهي باجلزائر الواليات بعض يف فردا 370  حجمها بلغ عشوائية عينة اختيار مت أين ، بسريغاز تسري سيارات ميلكون الذين كل األفراد   الدراسة يف جمتمع يتمثل األخضر،حيث  بالتسويق تقوم أي )سريغاز(GPL-C األخضر للمنتج مسوقة مؤسسة باعتبارها نفطال البيئة مبؤسسة محاية حنو املستهلكني سلوك توجيه يف األخضر التسويق دور حتديد إىل هذه الدراسة هدفت      .2016 -2015، -بسكرة - خيضر حممد االقتصادية،جامعة   . واملهنة اإلقامة مكان :متغريي من كل يف إحصائية داللة ذات فروق توجد بينما الشهري ، الدخل العلمي، املؤهل العائلية، احلالة العمر، اجلنس، :التالية للمتغريات تعزى األخضر سلوكهم يف سريغاز مستهلكي بني 05،0معنوية  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -   .لديهم مستوى عال من االدراك جتاه هذا الغاز خاصة من ناحية فوائده وأمهيته سريغاز مستهلكي -   .احملطة يف يتوقف من كل عليها ليطلع الوقود حمطات يف املوجودة احملالت يف منها نسخ وضع خالل من االت طريق عن واإلعالن سياقتهم، عند لإلذاعة يستمعون ما كثريا ألم السيارات سائقي على للتأثري اإلذاعة طريق عن اإلعالن وكذلك املستهلكني، ذهن يف أكثر ترتسخ حىت اإلعالنية الرسالة تكرار على العمل مع التلفاز أمام يقضوا اليت للفرتات خاصة األفراد على بالغ تأثري من له ملا التلفزيوين



وكذلك  املؤسسة طرف من مبذولة جمهودات هناكأن  إىلوعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة       ~ 334 ~ ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة من وجهة نظر األكاديميين واإلداريين بالجامعة اإلسالميةأثر التسويق األخضر على سلوك المستهلك نحو المنتج األخضر في قطاع غزة حنان حتسني عيد األغا، -5  .فيه املرغوب بالشكل املستهلك إىل التصل وعليه فاملعلومة اخلدمات، حمطات ولدى املستهلكني لكل بالنسبة الواسع املدى على متوفرة غري طوياتاملحتقيقها،ألن  املراد بالنتيجة تأت ومل كافية ولكنها غري العمومية، السلطات حيث متت ستهلك حنو املنتج األخضر يف قطاع غزة،األخضر،والكشف عن أثر التسويق األخضر على سلوك املاإلداريني واألكادمييني، ومستوى وعيهم باملنتج األخضر،وثقافتهم البيئية، واجتاهام وسلوكهم حنو املنتج هدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع املزيج التسويقي األخضر كما يدركه العاملني باجلامعة اإلسالمية       .2017،- غزة  - األعمال،اجلامعة اإلسالمية  بية أن مستوى وعي املستهلك باملنتجات اخلضراء متوسطا،وأن ثقافة املستهلك البيئية مرتفعة، وهناك اجتاهات إجيامرتفعة، وجاء جمال املنتج األخضر باملرتبة األوىل،مث جمال الرتويج، مث جمال املكان،وجاء أخريا جمال التسعري، وتبني واقع عناصر املزيج التسويقي األخضر جاءت بنسبة أن  إىلوعليه من خالل هذه النتائج،خلصت الدراسة       .املستهلك البيئية وثقافته  تعزى ملتغري العمر، فقد ظهرت فروق يف إجتاهات  املستهلك البيئية تعزى ملتغري العمراملبحوثني على حماور املزيج التسويقي األخضر وسلوك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إستجابات  -   .وكانت تلك الفروق لصاحل الذكور على حساب اإلناثاملستهلك البيئية واجتاهاته وثقافته تعزى ملتغري اجلنس، فقد ظهرت فروق يف مستوى الوعي باملنتجات اخلضراء ة يف إستجابات املبحوثني على حماور املزيج التسويقي األخضر وسلوك ال توجد فروق ذات داللة إحصائي -   .يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعناصر املزيج التسويقي األخضر على سلوك املستهلك البيئية -   .يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعناصر املزيج التسويقي األخضر على إجتاهات املستهلك البيئية -   .التسويقي األخضر على وعي املستهلك باملنتجات اخلضراءيوجد أثر ذو داللة إحصائية لعناصر املزيج  -   .يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعناصر املزيج التسويقي األخضر على ثقافة املستهلك البيئية -   .تبني من خالل حتليل البيانات أن سلوك املستهلك يف قطاع غزة حنو البيئة واملنتجات اخلضراء كان مرتفعا -   .غزة قطاع يف املستهلك اخلضراء والبيئة لدى املنتجات حنو جدا ومرتفعة إجيابية اجتاهات أن هناك النتائج أظهرت -   .مرتفعة البيئية املستهلك ثقافة أن النتائج أظهرت -   .متوسطة اخلضراء جاءت باملنتجات املستهلك وعي درجة الدراسة أن نتائج أظهرت -   .األخضر التوزيع عنصر األخرية يف املرتبة يليه مث ، عنصر الرتويج األخضر يليه  يف املرتبة األوىل، عنصر املنتج األخضر جاء -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .موظفا 264  بلغ حجمها اإلداريني واألكادمييني باجلامعة اإلسالمية بغزة عينة من  على هذه الدراسة



ــــتهلك فــــــي اتخــــــاذ قــــــرار شــــــراء جيــــــة قــــــورين،حممــــــد قويــــــدري وخد -6  .واجتاهات وسلوك املستهلك البيئيةكان مرتفعا، كما تبني أن هناك أثر ذو داللة إحصائية لعناصر املزيج التسويقي األخضر على وعي وثقافة ومرتفعة جدا حنو املنتجات اخلضراء والبيئة، وتبني أن سلوك املستهلك يف قطاع غزة حنو البيئة واملنتجات اخلضراء   ~ 335 ~ العوامــــــل المــــــؤثرة علــــــى ســــــلوك المســ ــــتج األخضــــر ،جامعــــة محــــه 11،جملــــة رؤى اقتصــــادية،العدد دراســــة حالــــة مصــــابيح االقتصــــاد فــــي الطاقــــة:المن راء منتج أخضر ممثال هدفت هذه الدراسة إىل حماولة قياس تأثري العوامل املشكلة لسلوك املستهلك على قرار ش      .2016، -الوادي -خلضر فردا يقطن يف مدينة  88بلغ حجمها  عينة على حيث متت هذه الدراسة يف مصابيح االقتصاد يف الطاقة، العوامل الثقافية، والعوامل االجتماعية، والعوامل : اقة، أما املتغريات األخرى فتم استبعاد تأثريها وهيالطهناك عالقة قوية موجبة وذات داللة إحصائية بني عوامل املزيج التسويقي وقرار شراء مصابيح االقتصاد يف  -   %).5(اإلقتصاد يف الطاقة مبدينة األغواط عند مستوى معنوية وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك ككل وقرار شراء مصابيح  -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .األغواط   .كافية عن ذلك  حيث أغلبهم ليس لديهم معلوماتهناك حتفظ من طرف املستهلكني عن مدى شهرة العالمة التجارية لتلك املصابيح واملؤسسات املنتجة هلا  -   .اخلاصة ااإلستخدام األمثل واآلمن هلا، وكيفية تعظيم اإلستفادة من نتائج ،ذلك راجع للتصميم غري الكفؤ لإلعالنات ن املصابيح، وعن طريقة يتفق أغلب املستهلكني على وجود نقص واضح يف املعلومات املتعلقة ذا النوع م -   .اتمع، وبالتايل هم ليسوا على استعداد لدفع عالوة سعرية إلقتنائهايرى العديد من املستهلكني بأن أسعار تلك املصابيح مرتفعة، وال تتناسب مع متوسط دخل أغلب أفراد  -   .ويسهل احلصول عليها هناك موافقة من طرف املستهلكني على أن هذا النوع من املصابيح ذو جودة، ومتوفرة يف أغلب احملالت -   .إىل شراء هذا النوع من املصابيح، كما يرون بأم حباجة هلاهناك فئات من املستهلكني لديهم موقف مساند ملنتجات تقتصد يف الطاقة وحتافظ على البيئة وهو ما دفعهم  -   .عنها تدفعهم إىل إكتساب خربة ومعرفة واضحة، وصورة إجيابيةيعترب هذا النوع من املصابيح حديث اإلستخدام نسبيا من طرف املستهلكني، وليس لديهم جتربة كافية عنها  -   .الشخصية



دراسة على عينة من : سلوك المستهلك على تسويق المنتجات البيئية أثر اتجاهات ناصر بوشارب،  -7  .اتمعتأثريا على قرار شراء هذا النوع من املنتجات،لذا جيب تقدميها بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية ألغلب فئات وعليه من خالل هذه النتائج،خلصت الدراسة إىل أن لكل من العوامل النفسية وعوامل املزيج التسويقي هلا       ~ 336 ~ ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس المستهلكين الجزائريين حيث  تناولت خمتلف املفاهيم والنماذج املفسرة لتأثري على إجتاهات املستهلكني من أجل تسويق املنتجات البيئية،لبيئية وكيفية تسويقها،حبيث هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على اجتاهات املستهلكني حنو املنتجات ا      .  2018 - 2017،-1- سطيف بشكل قوي على اجتاهات املستهلكني اجلزائريني حنو مسؤولية محاية البيئة،القضايا البيئية يؤثر اإلعالن  -   .ال تقوم املؤسسات الصناعية اجلزائرية مببادرات كافية لتسويق املنتجات البيئية -   .ال توجد امتيازات كافية تدفع املؤسسات إىل تسويق منتجات بيئية -   .تعترب املؤسسات موضوع الدراسة أن الدولة هي املسؤول األول عن محاية البيئة -   .املؤسسات موضوع الدراسة تؤثر اجتاهات املستهلكني على توفري وتسويق منتجات بيئية من طرف -   .تؤثر اجتاهات املستهلكني اجلزائريني حنو مسؤولية محاية البيئة على اجتاهام حنو املنتجات البيئية بشكل قوي -   .املستهلكني اجلزائريني حنو القضايا البيئية على اجتاهام حنو املنتجات البيئية بشكل قويتؤثر اجتاهات  -   .تؤثر اجتاهات املستهلكني اجلزائريني حنو مسؤولية محاية البيئة على اجتاهام حنو القضايا البيئية -   .لدى املستهلكني اجلزائريني اجتاهات حنو كل من مسؤولية محاية البيئة،القضايا البيئية واملنتجات البيئية -   :توصلت الدراسة إىل النتائج التاليةولقد       ).شرق،غرب، مشال، وجنوب(        مفردة،مت جتميعها من خمتلف جهات الوطن 385ميسرة مكونة من عينة  على متت هذه الدراسة        .ن تأثريه ضعيف على سلوكهمحني أيف تسويق املنتجات البيئية، كما أن هناك تأثري قوي لإلعالن على إجتاهات املستهلكني حنو القضايا البيئية،يف من القضايا البيئية واملنتجات البيئية ،حبيث أن هذه اإلجتاهات  تعد أحد املعوقات اليت تواجه املؤسسات اجلزائرية اهات سلبية للمستهلكني اجلزائريني حنو كل وجود إجت إىل أنوعليه من خالل هذه النتائج،خلصت الدراسة       .خيتلف تأثري اإلعالن على سلوك املستهلكني اجلزائريني حنو القضايا البيئية بني خمتلف املستهلكني -   .واملنتجات البيئية



ـــــــــــدين عيســـــــــــى إســـــــــــحاق، -8  ~ 337 ~ ـــــــــــي ســـــــــــلوك  يتبنـــــــــــ عمـــــــــــاد ال فلســـــــــــفة التســـــــــــويق األخضـــــــــــر و أثرهـــــــــــا ف ــــــــة الشــــــــرائية:المســــــــتهلك ـــدور الوســــــــيط للني ـــــ ــــــــل شــــــــهادة املاجســــــــتري ة، رســــــــالال ــــــــوم مقدمــــــــة لني يف إدارة  العل ــــره علـــــــــى النيـــــــــة الشـــــــــرائية ناإلعـــــــــال هبــــــــة حممـــــــــد احلســـــــــن عثمـــــــــان، -9  .الصديقة للبيئة و يتجلى ذلك من خالل أنه غري مستعد لدفع سعر أعلى قصد احلصول على تلك السلعل هذه النتائج، خلصت الدراسة بأن املستهلك السوداين ال يبدي أي رغبة أو نية شراء السلع وعليه من خال     .وجود عالقة سلبية بني التسويق األخضر والنية الشرائية -  .املعايري الذاتية والنية الشرائية ء واملواقف جتاه املنتجات اخلضراوجود عالقة  اجيابية بني  -  .وجود عالقة سلبية بني كل من املعايري الذاتية و السيطرة السلوكية جتاه املنتجات اخلضراء -  .لكنيء وسلوك املستهوجود عالقة اجيابية بني املواقف جتاه املنتجات اخلضرا -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .النية الشرائية يف العالقة بني التسويق األخضر و سلوك املستهلكنيإىل التعرف على مستوى وعي و ثقافة املستهلك حنو القضايا البيئية من خالل اختبار اثر هدفت هذه الدراسة       .2014، االسودان للعلوم و التكنولوجي ةاألعمال، جامع الـــــــــدور الوســـــــــيط :األخضـــــــــر وأثـــــ ــــــــــوعي البيئــــــــــي ــــــــــر المعــــــــــدل لل الشــــــرائية مــــــن خــــــالل عــــــاملني هـــــدفت هــــــذه الدراســــــة إىل التعــــــرف علــــــى أثــــــر اإلعــــــالن األخضـــــر علــــــى النيــــــة       .2016، االسودان للعلوم والتكنولوجي ةيف إدارة األعمال، جامع العلوم اجســــــــــتريممقدمــــــــــة لنيــــــــــل شــــــــــهادة  ةرســــــــــال ،التجاهــــــــــات العمــــــــــالء و األث تتوســـــط  والنيـــــة الشـــــرائية وكـــــذلك ات العمـــــالء تتوســـــط العالقـــــة بـــــني البعـــــد التعليمـــــي لإلعـــــالن األخضـــــراجتاهـــــ - .بني اجتاهات العمالء ونية شراء املنتجات اخلضراء توجد عالقة اجيابية - .الناس لالجتاه حنو احلياة اخلضراء ويركز على البيئة ومشكالا له تأثري اجيايب على اجتاهات العمالءالقــــــة اجيابيــــــة بــــــني البعــــــد التعليمــــــي لإلعــــــالن األخضــــــر واجتاهــــــات العمالء،فــــــاإلعالن الــــــذي يشــــــجع توجــــــد ع - .الصورة اخلضراء للشركة والنية الشرائيةتوجـــــد عالقـــــة اجيابيـــــة بـــــني البعـــــد التعليمـــــي لإلعـــــالن األخضـــــر والنيـــــة الشـــــرائية،كما توجـــــد عالقـــــة اجيابيـــــة بـــــني  -  :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .االجتاهات البيئية و الوعي البيئي:أال ومها ـــــة الشـــــرائية إال أـــــا ال العالقـــــة بـــــني ـــــة  الصـــــورة اخلضـــــراء للشـــــركة والني تتوســـــط العالقـــــة بـــــني البعـــــد األخالقـــــي والني اخلضـــــراء املعلـــــن عنهـــــا وان هنـــــاك جوانـــــب تـــــؤثر اجيابيـــــا علـــــى تلـــــك النيـــــة الشـــــرائية منهـــــا مراعـــــاة البعـــــد التعليمـــــي وعليـــــــه مـــــــن خـــــــالل هـــــــذه النتـــــــائج، خلصـــــــت الدراســـــــة بـــــــأن  هنـــــــاك نيـــــــة لـــــــدى العمـــــــالء لشـــــــراء املنتجـــــــات      .اجتاهات العمالء و) الصورة اخلضراء للشركة التعليمي، دالبعو  أخالقيـــــات اإلعـــــالن(د اإلعـــــالن األخضـــــرالـــــوعي باملشـــــكالت البيئيـــــة يعـــــدل العالقـــــة بـــــني كـــــل بعـــــد مـــــن أبعـــــا - .الشرائية



ـــــبيئيـــــــة وكـــــــذلك يف اإلعـــــــالن األخضـــــــر و بنـــــــاء الصـــــــورة اخلضـــــــراء مـــــــن خـــــــالل اهتمـــــــام املؤسســـــــات مبســـــــؤوليتها ال  ~ 338 ~ يف  ةمواقـــــف العمـــــالء االجيابيـــــة جتـــــاه اجلوانـــــب البيئيـــــة،كل هـــــذه اجلوانـــــب قـــــد تـــــؤثر علـــــى مراعـــــاة اجلوانـــــب البيئي غري منشورة  ةرسال، المنتج األخضر على اتجاهات المستهلك البيئية رتأثي أمساء سيد امحد درويش، -10  .لدى متخذي القرار يف الشركات السودانية  عملياا اإلنتاجية والتسويقية النوع،السن،املستوى (املستهلك البيئية باختالف العوامل الدميوغرافية تال توجد اختالفات جوهرية الجتاها -   .خصائص املنتج األخضر واملكون السلوكي الجتاهات املستهلك البيئية توجد عالقة ذات داللة معنوية بني -   .توجد عالقة ذات داللة معنوية بني خصائص املنتج األخضر واملكون العاطفي الجتاهات املستهلك البيئية -   .توجد عالقة ذات داللة معنوية بني خصائص املنتج األخضر واملكون املعريف الجتاهات املستهلك البيئية -   :الدراسة إىل النتائج التاليةولقد توصلت       ).السلوكية -  العاطفية -  املعرفية( مبكوناا الثالثةهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على طبيعة العالقة بني املنتج األخضر وأبعاد اجتاهات املستهلك البيئية       .2010، رعني مشس، مص ةمقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال، جامع نية الشرائية أو االستعداد لشرائها بغض النظر على اختالف اخلصائص الدميوغرافية هلؤالء تؤثر اجيابيا على تلك ال )اجلودة املدركة،العالمة البيئية،التعبئة والتغليف األخضر(احلشرية حيث أن خصائص  تلك املنتجات  اخلضراء القاهرة لديهم ميول  اجيايب لشراء املنتجات االستهالكية البيئية املنزلية املتمثلة يف املنظفات املنزلية واملبيدات ايرب ماركت يف حمافظة وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة بأن هناك  جمموعة من مستهلكي اهل      ).التعليمي،الدخل دراسة ميدانية لعينة -اإلعالن التلفزيوني األخضر وأثره في السلوك الشرائي للمستهلكإكرام مرعوش، -11   .املستهلكني أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ،-للبيئةمن المجتمع الجزائري حول اقتناء األجهزة الكهرومنزلية الصديقة    .عبارة عن وسيلة مضللة لتحقيق أرباح الشركة املعلنةأن اإلعالن التلفزيوين األخضر  يرى املستهلك اجلزائري -   .ال يشعر املستهلك اجلزائري أن اإلعالن التلفزيوين األخضر يدفع به إىل الشراء دون تفكري -   .ينجذب املستهلك اجلزائري بقوة إىل اإلعالنات التلفزيونية اليت تتحدث عن ترشيد استهالك املاء و الكهرباء -   .سلع اخلضراءاإلعالن بالرغم من إنتاجها للكهرباء و ماء وغاز،كما أن معظم الشركات اجلزائرية ال تويل االهتمام الالزم بإبراز التوجه البيئي هلا وملنتجاا يف يقتصر اإلعالن التلفزيوين األخضر يف اجلزائر فقط على اجلانب التوعوي لرتشيد استهالك موارد الطاقة من   -   :النتائج التالية ولقد توصلت الدراسة إىل      .الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ةلألجهز هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على كيفية تأثر املستهلك اجلزائري باإلعالن التلفزيوين األخضر عند شرائه       . 2016 -1،2015دكتوراه علوم يف العلوم التجارية،جامعة باتنة



ة للشركات إلبراز توجهها البيئي ولإلعالن عن منجاا الصديقة للبيئة،كما أنه حيقق منفعة متبادلة للشركة املعلن وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة إىل أنه يبقى اإلعالن التلفزيوين األخضر الوسيلة املثلى      . سنة55-46ليمي الثانوي و الذين ترتاوح أعمارهم ما بني التعاستثناءات يف قوة أثر اإلعالن على بعض املفردات تبعا خلصائصهم الدميوغرافية وهذا بالنسبة لألفراد ذوي املستوى لدى مفردات العينة، إال انه هناك  ضعيفا على السلوك الشرائي إمجاال أثر اإلعالن التلفزيوين األخضر -   ~ 339 ~ فهو مكسبا هلا من مجيع النواحي االقتصادية  األخضراإلعالن التلفزيوين مبوضوع   مككل،وعلى اجلزائر االهتمااملشاهدين وبالتايل حتسني من عادام االستهالكية وخيلق فيهم النظرة املستدامة للموارد الطبيعية والبيئة  الوعي البيئي جلمهور  يواتمع على حد السواء،إضافة أنه يعمل على زيادة األرباح املادية للشركة،فهو ينم أثر المزيج التسويقي األخضر على سلوك المستهلك الستخدام المنتج ثامر البكري وهديل إمساعيل، -12  .واالجتماعية والبيئية ،جملة  - دراسة تحليلية على عينة من مستخدمي السخانات الشمسية في مدينة عمان-ذو الطاقة المتجددة اخلضراء،حيث تلعب عدة  املستهلك األردين يسعى للحصول على منتجات متميزة فيما يتعلق باملنتجات -   .وجود أثر للمزيج التسويقي األخضر على سلوك املستهلك األخضر -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      ).الطاقة الشمسية(اخلضراء املقدمة له،وحتديدا املنتجات املعتمدة على الطاقة املستدامةللتعامل مع املنتجات مدى أمهية تأثري عناصر املزيج التسويقي األخضر يف حتفيز السلوك الشرائي األخضر لدى املستهلك األردين هدفت إىل حتديد الشمسية، السخانات مستخدمي من فرد  200عينة  حجمها  هذه الدراسة  على متت     .2016، العراق،48العدد  بغداد للعلوم االقتصادية كلية ن وجود تأثري جممل ملتغريات املزيج التسويقي ع وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة إىل أنه      .يؤدي م إىل حتمل تكلفة إضافية،فضال عما مت  اإلشارة إليه من اثر لعامل السعر على اختيار املنتجعملية توزيع وإيصال املنتج تعد من األمور الضرورية،حيث أن العديد من األفراد ليست لديهم وسيلة نقل مما  -   .أخرى األخضر عن طريق بيان مزاياه وجودته وأي خصائصعملية الرتويج للمنتج من خالل عناصر املزيج الرتوجيي املختلفة هلا أمهية بالغة يف زيادة اإلقبال على شراء املنتج  -   .الكفاءة -األمان يف االستخدام - جودة مناسبة:عوامل يف زيادة تفضيالته هلا تتمثل يف     .من  خالل ختفيض استهالك الطاقة والتلوثعلى البيئة السخانات الشمسية مما دل على درجة الوعي البيئي بني طبقات اتمع و الذي سينعكس إجيابا يف املستقبل على سلوك املستهلك األخضر عرب قراره لشراء املنتج األخضر املتمثل يف ) املنتج،التسعري،الرتويج،التوزيع(األخضر



دراسة عينة من  -أثر العالمة البيئية على السلوك الشرائي للمستهلك المسؤولمهري آمال، -13  ~ 340 ~ األمر  س، نفاملنتجات هذه أمهية يدرك ال التعليمي املنخفضى املستو  ذو ستهلكفامل املسؤول، الشرائي السلوك يف املؤثرة األساسية  املتغريات من الدميوغرافية املتغرياتوعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة إىل أن      .الدراسة حمل العينة مفردات ىلد ما نوعا متوسطة إحصائية لةدال ذات فروق مالحظة مت البيئي الوعي أن حني يف مسؤول، استهالك منط البيئية، وتبين العالمات إدراكو  تهالكية،االس بالثقافة يتعلق فيما الدراسة عينة املستهلكني فئات بني مرتفعة إحصائية لةدال ذات فروق وجود يف دورا أساسيا لثقايفى ااملستو  متغري لعب -   .عام املستدام بشكل واالستهالك البيئية والعالمات البيئية املنتجات بأمهية التوعية يف  يسأسا دور هلو  املستدام، االستهالك ثقافة نشر يف  يسأسا دور له املستهلكني رؤية حسب أنه إال تلفةخامل عالمإلا وسائل يف بهتمام االه ضعف من بالرغم البيئي عالمإلا -   .املستدام الشراء معايري جتاه اجيابية اجتاهات ولديهم املستدام، تهالكباالس للقيام اجيابية استعدادات ميتلكون وناملستهلك -   .السلوكي ىواملستو  االنفعايل، ىاملستو  لالجتاه،و املعريف ىاملستو  يف معترب حتكم لديهم وناملستهلك -   .اداستعد وجود من بالرغم ضعف وجود مالحظة مت السلوكية الناحية من لكن للمستهلك، املعريف ىاملستو  يشكل معترب حتكم مفاهيمي وجود إىل التوصل مت حيث خاص بشكل البيئية االستهالكية والثقافة عام، بشكل االستهالكية الثقافة ضعف وجود -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .البيئية للعالمات إدراكه ىومد تهالكيةاالس واملنتجات السلع جتاه اجلزائري املستهلك على البيئية العالمة تأثري مؤشرات قياسهدفت الدراسة إىل      .1،2016،جامعة سطيف االسرتاتيجي التسويق يف أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث ،-المستهلكين على مستوى الشرق الجزائري العوامل هو معرفة  البحثية وكان اهلدف األساسي من هذه الورقةفردا،  224متت الدراسة على عينة حجمها      .Faizan Zafar Sheikh and others, Consumer Green Behavior Toward Green Products and Green Purchase Decision, international journal of multidisciplinary sciences and engineering, No. 9, 2014 -14  .بالنسبة للمستهلك ذو الدخل املنخفض ال يبدي رغبة لشراء منتجات ذات عالمة بيئية أيضا زيادة املبيعات واحلصول على بعض املنتجات اجلديدة واملبتكرة اليت من شأا  الباكستانية تريد الشركات -   .تهوأسر  لهالستخدام بالنسبة االيوم يريد املنتجات اليت لديها نوعية جيدة وآمنة الباكستاين ملستهلك ا -   .الباكستانيةللشركات  ملستهلك اليوم يدرك جيدا املسؤوليات االجتماعية واالقتصادية والبيئيةا -  :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .حنو املنتجات اخلضراء ئيقرار الشراوال املستهلكاملؤثرة على سلوك    .ملستهلكا حياةنوعية  حتسني



التنبؤ حول السلوك األخضر ب املتعلقنموذج العالقة جيدة يف  هلما أن العالمة التجارية والفرق بني اجلنسني ليس -   .مستهلكنيلل الستخداما صديقة للبيئة وآمنةال املنتجاتاملنتجات اخلضراء هي  -   ~ 341 ~ على استعداد  ستهلكنيبعض امل ،يف حنياألخضر يائالشر قرار الاختاذ ومؤثر على السعر هو أيضا عامل مهم  -   .للمستهلكني ئيشراال قرارالاجلودة لديها عالقة إجيابية للغاية وكبرية مع السلوك األخضر و  -   .مستهلكنيلل جودة املنتجات ما البعض اآلخر لدفع املزيد من األسعار ولكن جيب أن تكون نوعية املنتجات اخلضراء جيدة أ شريطة أن جيدة اخلضراء ذات نوعية   املنتجات يف شراء ال توجد فروقات يف جنس املستهلكني الذين يرغبون  -   .مبالنسبة هل مقارنة بالسعر أكثر أمهيةهي  اخلضراء  بسبب العالقة  انتجامبيع الباكستانية  من السهل على الشركاتبالتايل و  ،يتم اإلعالن عنها بشكل صحيح مما ذات نوعية جيدة وسعر معقول،ألا  انتجام عن راضني واسوف يكون،ف بينها وبني املستهلكني ة ياحلميم ميكن للشركات اجلديدة ذات احلصة السوقية املنخفضة أنه وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة إىل      .ذات مسعة طيبة بأا  تولد انطباع يف أذهام اطق  مما فروضة لتغطية كل املنم قيودعليها منها ولكن البعض ،أكثر جاذبية خللق ميزة تنافسية منتجااأن جتعل  م إلطالق منتج أخضر جديد وميكن حتديد اركللمديرين اختاذ قرار مستقبلي ووضع اسرتاتيجيات لش يسمح معرفة   هدفت إىلمستهلك يقطنون يف مشال وغرب إيران ،حيث   384على عينة حجمها   هذه الدراسة  متت     .Narges Delafrooz and others, Effect of green marketing on consumer purchase behavior, Qatar Foundation Journals, No. 1, 2014- 15  .األسعار ومعايري اجلودة لسوق حمددة ،هلذا جيب استخدام ملصقات متميزة لمستهلكل ئيشراال هناك عالقة اجيابية بني امللصقات البيئية والسلوك -   .اخلضراء ةمقارنة بامللصقات البيئية والعالم لمستهلكل ئيشراالسلوك ال على مؤثرا عامال أكرباألخضر يعد  ناإلعال -   :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية      .لمستهلكل ئيشراالسلوك العلى  )األخضر ناخلضراء، اإلعال ةامللصقات البيئية، العالم(األخضر تأثري أدوات التسويق كيفية اإلعالنية الرسائل صداقية ممراقبة اإليرانية   جيب على احلكومةاألخضر والسلوك الشرائي للمستهلك،لكن وعليه من خالل هذه النتائج، خلصت الدراسة إىل أن  بالرغم من وجود  عالقة تأثري بني أدوات التسويق       .للمستهلك يائالشر سلوك التأثري على  اقل هو موضوع جديد وهلا اخلضراءالعالمة  -   .قصد زيادة الوعي البيئي لدى املستهلك اإليراين   .اخلضراء العالماتو  البيئية امللصقات املنتجات ذات فوائد استخداممبينة  يف السوق اإليرانية اجلديدة البيئية لصقاتامل مدى توفر أن تسعى إلعالم املواطنني عن عليها ينبغياخلضراء،كما 



لألجهزة  التسويقي املزيج أبعاد جل تأثري تناولت أا هو الدراسة  هذه به تتميز ما فإن لذا للمستهلك، على السلوك الشرائي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة التسويقي املزيج أبعاد تأثري تناولت دراسة  أي - الباحث علم حدود يف-  جند مل عليها ركزت اليت اجلوانب وأهم السابقة الدراسات أهم استعراض وبعد      .التطبيقية الدراسات جماالت واختلفت دويل هو ما ومنها حملي هو ما منها خمتلفة بيئات يف السابقة متت الدراسات -   .للمستهلك على السلوك الشرائي األخضر املؤثرة )الداخلية، اخلارجية،املوقفية (ابراز خمتلف العوامل -   .للمستهلك السلوك الشرائي األخضر دراسة كوسيلة للتأثريالعنصر   هذا على تعتمد صارت املنظمات من العديد أن املنظمات،حيث ورقي تطور يف كبري دور من هلا ملا عناصره  بكل االهتمام ضرورة وبينت التسويقي األخضر، املزيج يكتسيها اليت الكبرية األمهية -   . السوق سيد باعتباره أهدافها لتحقيق للمنظمات بالنسبة للمستهلك األخضرالسلوك الشرائي  دراسة أمهية  -   :ركزت على اجلوانب التالية قد الدراسات السابقة أن اإلشارة جتدر سبق مما      ~ 342 ~ دليل املقابلة املوجه ملختلف اطارات املؤسسة                  املطلوبة عن طريق تصميم علوماتمت مجع امللقد       اسلوب جمع البيانات :أوال  .صدق وثبات األداة ، التحليل الوصفي لعينة الدراسة ،الدراسة  يف املستخدمة اإلحصائية األساليب ، الدراسة ةوعين جمتمع ، مجع البيانات ألسلوببيانا  املطلب هذا الدراسة،حيث يتضمن مشكلة متثل اليت التساؤالت على اإلجابة بغية الدراسة ذه للقيام الباحث استخدمها اليت واإلجراءات للطريقة، اوصف طلبامل هذا يتناول      التطبيقيةالدراسة  في المتبعة واإلجراءات الطريقة :المطلب الثاني    .ملؤسسة كوندور دراستنا خمتلف التقنيات الصديقة للبيئة املرافقة للتطورات احلديثة املتعلقة باألجهزة الكهرومنزليةكهرومنزيل صديق للبيئة،باإلضافة بينت  جهاز شراء مجيع مراحل وعلى اجلزائري للمستهلك الشرائيالسلوك  على جمتمعة التسويقي املزيج وسائل كل تأثري إىل تشري مل اأ إال حدى على كل موضوعنا جوانب بعض تناولت قد السابقة الدراسات معظم أي أن اجلزائرية البيئة للمستهلك يف السلوك الشرائي على الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ،ولقد مت االعتماد يف تصميم االستبيان العينةألفراد استبيان موجه  ،وعن طريق ايضا تصميم)24انظر امللحق رقم ( مع االستعانة  ا ضرورية للحصول على البيانات الالزمةأعلى تطوير جمموعة من االسئلة والعبارات اليت يعتقد  من مالحظات  و هذا من خالل ما ابدوه،)25انظر امللحق رقم ( كمنيستاذ املشرف واالساتذة احملتوجيهات األب واعادة صياغة بعضها مع حذف  ،اعانتين يف تطوير وتثمني عدد من اسئلة االستبيان وعباراتهموضوعية اليت  : مثل شخصيةمتعلقة بالبيانات معلومات   منها احلصول على  اهلدف ،أسئلة 8حيتوي على :لاحملور األو  -   : االستبيان عدة حماور وهي تضمن هذاف،)26انظر امللحق رقم ( البعض اآلخر مبا يتناسب مع اهداف الدراسة   .،منط السكن...،التعليمي ى، املستو السن، اجلنس



اهلدف ،ســــــــؤال 24أجــــــــزاء متكونــــــــة مــــــــن  5،باإلضــــــــافة اىل  أســــــــئلة 3علــــــــى يف البدايــــــــة حيتــــــــوي :احملــــــــور الثــــــــاين -  ~ 343 ~ مستوى إدراك أفراد عينة الدراسة ألمهية األجهزة  نها تقييمكان اهلدف م  ،أسئلة  8حيتوي على : احملور الرابع -   .فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي ألنها تقييم كان اهلدف م  أسئلة، 8حيتوي على  :احملور الثالث -   .كوندور ملؤسسةلألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  أفراد عينة الدراسةمراحل شراء منها حتديد  وبالتايل جمتمع الدراسة يف حبثنا هذا هو ،جمتمع الدراسة  علينا تعيني حجمها يتوجبحتديد قبل اختيار العينة و      مجتمع الدراسة -1   الدراسة ةوعين مجتمع :ثانيا  .كوندور ملؤسسةلألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  عناصر املزيج التسويقي اهلدف منها حتديد،  سؤال 22أجزاء متكونة من  4 على حيتوي :امساحملور اخل -   .الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ثالجات،آالت ( ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئة جهزة الكهرومنزليةاألقاموا بشراء إحدى مجيع املستهلكني الذين   ملؤسسة   الصديقة للبيئة جهزة الكهرومنزليةاألا بشراء إحدى قامو تتمثل عينة الدراسة يف جزء من اتمع الذين      عينة الدراسة -2  .2013ابتداءا من سنة ) الغسيل،املكيفات اهلوائية استبيان،وقد بلغ عدد  543  ،واسرتجعنا منها ) ذكرناها سابقا(والية جزائرية  16مستهلكني مقيمني يف   على استبيان 600  توزيع مت وقد،2013ابتداءا من سنة ) ثالجات،آالت الغسيل،املكيفات اهلوائية( كوندور استبيان وجدنا  107(فيه  الشروط توفر استبيان لعدم 161استبيان،ومت الغاء  382:لتحلياالستبيانات الصاحلة لل والذي  االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزم املسمى اآليل اإلعالم برنامج على الدراسة هذه يف الباحث اعتمد      الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب:ثالثا  ).استبيان غري مكتمل 54+فيه أن األجهزة الكهرومنزلية املشرتاة هي غري صديقة للبيئة موافق :5موافق،:4حمايد،:3معارض،:2معارض بشدة،:1(ياملوافقة حول عبارات االستبيان وه بنسبة تتعلق رتب 5 من نيتكو ي الذليكرت اخلماسي و  مقياساالستبيان تضمن  ،حيث جتدر اإلشارة إىل أنحمور وكل جزء كل حول وكذا االستبيان فقرات من فقرة كل حول العينة أفراد إجابات اجتاهات ملعرفة استخدم :الحسابي المتوسط -   .الدراسة عينة ألفراد شخصيةال اخلصائص على للتعرف :المئوية والنسب التكرارات -   .مقبول الدراسة أداة ثبات يكون لكي 0.6تساوي  أو أكرب قيمته تكون أن الدراسات يف عليه الدراسة،واملتفق ألداة جيد ثبات يعين فهذا الواحد من قريبة قيمته كانت والواحد،وكلما الصفر بني ترتاوح ةقيم املعامل هذا يأخذ حبيث الدراسة أداة ثبات لقياس استخدم :كرونباخ ألفا معامل -   :يلي فيما نربزها واليت اإلحصائية األساليب من جمموعة داماستخ من الباحث مكن ، والذي 22إصداره  يف )Statistical Package For Social Sciences( من مشتق خمتصر وهو SPSSب  له يرمز



،وذلك  لمحورل املكونة لكل األجزاء  أو جزءاملكونة لل اتعبار الحساب املتوسطات احلسابية لكل  بعد يتم مث      3=15/5 =الرتب عدد/الرتب قيم =الفرضي سايبحلا وسطتامل  نزاو األ عدد على مقسومة نزاو األ قيم عمجي وه الفرضي سايبحلا وسطتامل - ب  3= )1 + 5( معدل =الفرضي سايبحلا وسطتامل  :نفإيل بالتاو ،)درجة ىنأد + درجة أعلى( معدل عن عبارة وه الفرضي سايبحلا وسطتامل - أ  :نيبطريقت الفرضي سايبحلا وسطتامل حساب كنن،فيماالستبيا عبارات على العينة أفراد اتفاق اجابات مقارنة هخالل من متو  الدراسة أداة كمتوسط الفرضي سايبحلا وسطتامل على اعتماد مت العينة، ات أفراداستجاب يف لتوافقوا مانسجا على ودف التعرف ،)بشدة  ~ 344 ~ اجتاهات افراد العينة يف اجابام على  عبارات كل حتليل  من خالل درجة  املوافقة والوزن النسيب  معرفة  قصد معيار مقياس التحليل:29  جدول رقمال  .على قيم املتوسط احلسايباعتمادا  ويبني اجلدول التايل معيار مقياس التحليل الذي مت بنائه ،حماور االستبيان محاور بصفة عامة  احلسايب لل املتوسط التعليق على عند يف دراسته الباحث عليها اعتمد اليت احلدودأما  -   %100 ×)5مقسومة على  املتوسط احلسايب تجماال=( الوزن النسيب  :مالحظة  اعتمادا على مناذج حتليل االستبيان من إعداد الباحث:المصدر  %100إلى  % 60من أكثر  %60  %60من اقل إلى  %20 من  *الوزن النسبي  عالية  متوسطة  ضعيفة  درجة الموافقة  موافقني بشدة  موافقني  حمايدين  معارضني  معارضني بشدة  محاور االستبيانعبارات كل اجاباتهم على  العينة في اتجاهات افراد   5 إلى 4 من كثرا   4إلى  3 من أكثر  3  3 من اقل إلى 2 من  2 من اقل إلى 1 من  الحسابيمجال المتوسط   البيئي واالدراك ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة كل من االهتمام باخلاصة بتحديد مستوى املمارسة املتعلقة     .حمور كل حنو أو جزء كل حنو أو فقرة كل حنو العينة أفراد إجابات تشتت مدى ملعرفة :المعياري االنحراف -   من إعداد الباحث اعتمادا على مناذج حتليل االستبيان :المصدر المستوى ضعيف متوسط عايل المجال 3 من اقلإىل  1 من )3ينقص أو يزيد بفارق طفيف عن ( 3يساوي  5 إىل 3من  أكثر ارسةممالستوى لتقييم م ميزان تقديري  :30 جدول رقمال  :باجلدول التايل موضح هو ،كما)ضعيف متوسط، ،عايل(:هي مستويات ثالثة الباحث ،فقد حددللبيئة



والدرجة  أجزاء احملوربني  االرتباط قياس خالل من الداخلي االتساق لقياس يستخدمR:بيرسون  ارتباط معامل -   ~ 345 ~ حبيث إذا تغري أحد املتغريين فإن  الطردية العالقة على املوجبة املعامل إشارة وتدل،                  :أي أن )1-(و )1+( بني قيمته ترتاوح حيث ،)yوX( متغريين بني االرتباط قوة يقيس رقمي مقياس عن عبارة بأنه (R) بالرمز له يرمز والذي االرتباط معامل يعرف ،ويف هذا السياقالتابع واملتغري املستقل املتغري أبعاد وبني التابع واملتغري املستقل املتغري بنيا وقو  العالقة اجتاه لدراسة أيضا ويستخدم ،لكل جزء من أجزاء احملور على حدىأو  للمحورالكلية  إذا تغري أحد املتغريين فإن أي  العكسية العالقة على السالبة املعامل إشارة تدل بينما اآلخر يتبعه يف نفس االجتاه، تام اجيايبارتباط   )1+(  المعنى  قيمة معامل االرتباط  المتغيراتأنواع االرتباط واتجاه العالقة بين  :31 الجدول رقم  :ذلك واجلدول التايل يوضح ،1اآلخر يتبعه يف االجتاه املضاد :كما يوضحه الشكل التايل  )مع وضع إشارة سالبة(  ما قيل عن االرتباط اإلجيايب ينطبق على االرتباط السليبو       من إعداد الباحث اعتمادا على مناذج حتليل االستبيان :المصدر  ال يوجد ارتباط  0 ارتباط اجيايب ضعيف  )0.3+(من ىل أقلإ )0.01+( من ارتباط اجيايب متوسط  )0.7+( من ىل أقلإ )0.3+( من ارتباط اجيايب قوي  )1+( من ىل أقلإ )0.7+( من  الكلية  املعنوية اختبار( الفرضية الختبار النموذج صالحية من للتأكد يستخدم :لالنحدار التباين تحليل -   .Source : Aditi Jaju, A study of the Impact of Green Marketing on Consumer Purchasing Patterns and Decision Making in Telangana, India, Thesis Submitted in fulfillment of the requirement for the degree of Master of  Management, National College of Ireland,2016,p23                 أنواع االرتباط واتجاه العالقة بين المتغيرات:  25 الشكل رقم  -1 ≥   .63،ص2016، -اجلزائر -        ،السلســــــــلة األوىل،دار اهلـــــــــدى للنشــــــــر والتوزيـــــــــع،عني مليلـــــــــة  SPSS-EVIEWSدليــــــــل الطالـــــــــب إلـــــــــى برنـــــــــامجي ربيــــــــع املســـــــــعود واميــــــــان يوســـــــــفي، F                                                             1.فيشر  توزيع باستخدام وذلك )للنموذج R≤ 1+ -1 قويسليب ارتباط  ضعيفسليب ارتباط  ارتباطعدم  متوسطاجيايب ارتباط  قوياجيايب ارتباط  0 تاماجيايب ارتباط     0.7 -  0 0.3 0.7 1  0.3 -  تاماجيايب ارتباط  ضعيف اجيايبارتباط  متوسطسليب ارتباط  تامسليب ارتباط  



باإلضافة  ،اجلنس ملتغري االستبيان تعزى حماور أبعاد حول العينة أفراد إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا يستخدم ملعرفة:)T-Test pour echantillons independants(المستقلة  للعينات Tاختبار  -   T.توزيع  باستخدام b و  a االحندار معامل معنوية باختبار وذلك التابع، املتغري على املستقل املتغري أبعاد من بعد كل أثر الختبار أو التابع املتغري على املستقل املتغري أثر الختبار وذلك :البسيط الخطي االنحدار تحليل -   .التابع املتغري بقيم للتنبؤ صاحلة االحندار معادلة كانت كلما الواحد من التحديد أقرب معامل قيمة كانت وكلما،العشوائية لألخطاء أو الدراسة خارج أخرى مستقلة ملتغريات ترجع الواحد قد من املتبقية والنسبة التابع للمتغري املستقل املتغري تفسري أو تأثري نسبة يقيس:R2التحديد  معامل -   ~ 346 ~ ،وعليه )3(تساوي قيمته  الفرضية اذا كانت تلك نقبل،بينما ال )3(كانت قيمة املتوسط احلسايب أكرب أو أقل من االعتماد على املتوسط احلسايب الفرضي، حبيث نقبل الفرضية اليت مفادها بوجود فروق يف اجابات افراد العينة إذا هي  إلختبار الفرضيات ستكون قاعدة القرارأي  ،3املقياس اال وهو املتوسط الفرضي املساوي ل  متوسط عن معنويا خيتلف ال أو خيتلف ورامتوسط اجابات املبحوثني حول عبارات احمل كان ما إذا ملعرفة احلسايب املتوسط قيمةاالعتماد على  مت،كما جتدر اإلشارة اىل أنه مدى معنوية تأثري املتغري املستقل على املتغري التابع ختباراىل ا االحصائية  اةاألد ةويف هذه احلالة تكون قيمدرجة املوافقة  متوسطة ،فإن  3إذا كان املتوسط احلسايب يساوي  - 1  :يأخذ احلاالت التالية 3 الذي يساوي فرضيالتوسط املستيودنت حول  اختبار موجبة ( T  تكون قيمة  القرار  الموافقةدرجة   3والمتوسط الفرضي  سوبحممتوسط الالقيمة الفرق بين   المحورأو الجزء أو للعبارة المتوسط الحسابي   T قيمة  :كما يلي  T املستخدمة  اكرب  )مستوى املعنوية( sig قيمة اجلدولية وايضا T اقل من )او سالبة عن املتوسط  خيتلف ال  0.05 من يساوي او (3 الفرضي فروق يف أي ال توجد   حصائياا غري دال  متوسطة  )بالزيادة أو بالنقصان( او قريبة منه 0تساوي   )بالزيادة او النقصان 3 يساويتقريبا  و أاىل اقل  3اكرب من  "و ضمن جمالأ،"درجة 3اىل اقل من  1من "إذا كان املتوسط احلسايب ضمن جمال  - 2  من إعداد الباحث اعتمادا على مناذج حتليل االستبيان :المصدر  العينةافراد  جاباتا ويف هذه احلالة  درجة املوافقة ضعيفة،فإن  "درجة 3اىل اقل من  1من "إذا كان املتوسط احلسايب ضمن جمال  - أ  :تظهر لنا حالتان فإن درجة املوافقة"  5يساوي        :كما يلي  T االحصائية املستخدمة  اةاألد ةتكون قيم



اجلدولية  T من كربا  سالبة T  تكون قيمة  القرار  الموافقةدرجة   3والمتوسط الفرضي  سوبحممتوسط الالقيمة الفرق بين   المحورأو الجزء أو للعبارة المتوسط الحسابي   T قيمة  ~ 347 ~ قل ا )مستوى املعنوية( sig قيمة وايضا فروق يف أي توجد   حصائياا دال  ضعيفة  ...بقيمة  3سالبة وتنقص عن   3 الفرضيعن املتوسط  خيتلف  0.05 من موجبة  T  تكون قيمة  القرار  الموافقةدرجة   3والمتوسط الفرضي  سوبحممتوسط الالقيمة الفرق بين   المحورأو الجزء أو للعبارة المتوسط الحسابي   T قيمة  :كما يلي  T االحصائية املستخدمة  اةاألد ةويف هذه احلالة تكون قيم  درجة املوافقة عاليةفإن  "درجات 5و يساوي أاىل اقل  3اكرب من  "إذا كان املتوسط احلسايب ضمن جمال - ب  من إعداد الباحث اعتمادا على مناذج حتليل االستبيان :المصدر  العينةافراد  جاباتا اجلدولية  T من كربا  قل ا )مستوى املعنوية( sig قيمة وايضا فروق يف أي توجد   حصائياا دال  عالية  ...بقيمة  3موجبة وتزيد عن   3 الفرضيعن املتوسط  خيتلف  0.05 من الشخصية  للمتغريات تعزى االستبيان حماور أبعاد حول العينة أفراد إجابات يف إحصائية ذات داللة فروق هناك كانت ما إذا ملعرفة يستخدم :) Analyse ANOVA a 1 facteur(األحادي  التباين تحليل -   من إعداد الباحث اعتمادا على مناذج حتليل االستبيان :المصدر  العينةافراد  جاباتا         .،منط السكنالوظيفة اإلقامة، االجتماعية، مكان والدخل الشهري، احلالة التعليمي املستوى العمر، اجلنس، يف الشخصية املتمثلة  البيانات على العينة إجابات أفراد لوصف املئوية والنسب التكرارات استخراج مت لقد      التحليل الوصفي لعينة الدراسة:رابعا  .لقياس التأثري املعنوي للمتغريات املستقلة على املتغري التابع :المتعدد الخطي االنحدار تحليل -   .وجودها حالة يف االستبيان حماور أبعاد حول اإلحصائية الداللة ذات الفروق ترجع ملن الختبار يستخدم Scheffeاختبار  -   .ختبار مدى معنوية منوذج اإلحندار،باإلضافة اىل ا)منط السكن ،... التعليمي، ،املستوىعمرال(



فردا، نالحظ أن  382من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم إمجاال        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 100,0% 382  المجموع 31,9% 122  أنثى 68,1% 260  ذكر  النسبة المئوية  التكرارات  الجنس  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس :32 الجدول رقم  :الجنس - 1  ~ 348 ~ أنثى بنسبة مئوية  122، أما اإلناث فقد بلغ عددهن 68,1% مئوية قدرت ب ذكر أي بنسبة 260عدد الذكور هو فردا، نالحظ أن  382إمجاال  عددهموالبالغ  عينة الدراسةمن خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 100,0% 382  المجموع 00% 00  سنة فما أكثر 60 34,6% 132  سنة 60 إىل أقل من 45 من 55,0% 210  سنة 45 إىل أقل من 30من  10,5% 40  سنة 30 أقل من  النسبة المئوية  التكرارات  عمرال توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر: 33 الجدول رقم  : العمر -Excel  2برنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر                                  . 26 الشكل رقم،وهذا ما يوضحه 31,9%قدرت بـ  أما الفئة العمرية  ،10,5%قدرت بـ  مئوية بنسبةفردا أي  40 هوسنة  30قل من أ اليت هي  الفئة العمريةأفراد  عدد  %31,90%68,10 يف،55,0%قدرت بـ  مئوية بنسبة فردا أي  210فقد بلغ عددهم  سنة 45 أقل من إىل 30 اليت ترتاوح أعمارهم بني توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس: 26الشكل رقم  أ���ذ�ر



أما  ،34,6%قدرت بـ  مئوية بنسبة فردا أي 132 هو سنة 60 أقل من إىلسنة  45الفئة العمرية من أفراد  عدد  حني  ~ 349 ~ فردا، نالحظ أن  382والبالغ عددهم إمجاال  من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة     V22 SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر        100,0% 382  المجموع 19,9% 76  دراسات عليا 55,0% 210  جامعي 25,1% 96  ثانوي فأقل  النسبة المئوية  التكرارات  المستوى التعليمي  المستوى التعليمي حسب متغيردراسة توزيع أفراد عينة ال : 34 الجدول رقم :المستوى التعليمي -Excel  3برنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر                              .27  الشكل رقموهذا ما يوضحه  00% قدرت بـ مئوية بنسبة ال يوجد أي فرد أيأكثر فما سنة ف 60فئة  فقد جامعي ، أما الذين لديهم مستوى 25,1%فردا لديهم مستوى ثانوي فأقل أي بنسبة مئوية بلغت  96هناك  فقد بلغ  دراسات عليايف حني الذين لديهم مستوى ،55,0%ا  أي بنسبة مئوية قدرت بـ فرد 210بلغ عددهم  Excel  10,50%55,00%34,60%برنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر                  . 28 الشكل رقمكما يوضحه  19,9%أي  بنسبة مئوية قدرت بـ  ا فرد 76عددهم  توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن: 27الشكل رقم  ��� 30أ�ل �ن  ��� 45إ�� أ�ل �ن  �30ن  %19,90%55,00%���25,10 60إ�� أ�ل �ن  �45ن  توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي: 28الشكل رقم  درا�#ت ()'#&#�%$�#�وي  ��ل



 بنســـــبة مئويـــــة قـــــدرت بــــــ منحـــــة التمـــــدرس أيأفـــــراد  إمـــــا بـــــدون دخـــــل أو هلـــــم فقـــــط  8ه هنـــــاك  نالحظ أنـــــفـــــردا، 382إمجــــــــاال  عــــــــددهموالبــــــــالغ  الدراســــــــة مــــــــن خــــــــالل اجلــــــــدول أعــــــــاله وبــــــــالنظر إىل تكــــــــرارات أفــــــــراد عينــــــــة       V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 100,0% 382  المجموع 25,1% 96  دج54000أكثر من 45,0% 172  دج 54000 -دج36001 19,9% 76  دج36000 -دج18000 5,8% 22  دج 18000 أقل من 2,1% 8  منحة التمدرس 2,1% 8  بدون دخل  النسبة المئوية  التكرارات  الدخل الشهري مستوى الدخل الشهري حسب متغير الدراسةتوزيع أفراد عينة  :35  الجدول رقم  :الدخل الشهري -4  ~ 350 ~
يف ،5,8%بنســــــبة مئويــــــة قــــــدرت بـــــــ أي ) دج 18000أقــــــل مــــــن (الشــــــهري م دخلهــــــ فــــــردا 22يوجــــــد بينمــــــا ،%2,1 ــــــــة أي  فــــــــردا 76هم عــــــــددبلــــــــغ  )دج36000 -دج18000(فــــــــراد الــــــــذين دخلهــــــــم الشــــــــهري حــــــــني األ بنســــــــبة مئوي Excel            2,10%برنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر             . 29 رقمالشكل  هوضحيما  وهذا 25,1% بنسبة مئوية قدرت بـأي  فردا  96 بلـــــغ عـــــددهم دج54000فـــــراد الـــــذين دخلهـــــم الشـــــهري أكثـــــر مـــــناأل،وأخـــــريا 45,0%بنســـــبة مئويـــــة قـــــدرت بــــــ  فــــــــردا أي 172هــــــــو) دج54000 -دج36001(فــــــــراد الــــــــذين دخلهــــــــم الشــــــــهري األ أمــــــــا عــــــــدد،19,9%قــــــــدرت بـــــــــ  2,10%5,80%19,90%45,00%25,10% توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير مستوى الدخل الشهري: 29الشكل رقم  دج 18000أ�ل �ن ���1 ا��0درس.دون د-ل دج36000 - دج18000 دج 54000 - دج36001 دج54000أ��ر �ن



أن نالحظ  فردا، 382إمجاال  عددهموالبالغ  الدراسة من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة       V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 100,0% 382  المجموع 5,8% 22  )أرمل،مطلق( حالة أخرى 86,1% 329  متزوج 8,1% 31  أعزب  النسبة المئوية  التكرارات  االجتماعية الحالة  االجتماعية الحالة حسب متغير الدراسةتوزيع أفراد عينة  : 36 الجدول رقم  :االجتماعية الحالة -5  ~ 351 ~ بنسبة مئوية قدرت متزوجا أي  فردا 329 يوجد بينما ،8,1% بنسبة مئوية قدرت بـ أيأعزب  فردا 31هناك  V22. SPSS   8,10%86,10%5,80%برنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 100,0% 382  المجموع 16,2% 62  ريفي 58,1% 222  شبه حضري 25,7% 98  حضري  النسبة المئوية  التكرارات  اإلقامة مكان اإلقامة مكان حسب متغير الدراسةتوزيع أفراد عينة  :37  الجدول رقم  :اإلقامة مكان -Excel  6برنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر                    . 30 الشكل رقم هوضحيما  وهذا 5,8%بنسبة مئوية قدرت بـ أي  فردا  22هم بلغ عدد األرامل أو املطلقون يف حني ،86,1%بـ توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية: 30الشكل رقم  �0زوجأ(زب )أر�ل،�ط)ق(1#�� أ-رى 



أن نالحظ  فردا ، 382إمجاال  عددهموالبالغ  الدراسة من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة      ~ 352 ~ يقطنون يف  فردا 222 يوجد بينما ،25,7% بنسبة مئوية قدرت بـ أي حضريةفردا يقطنون يف مناطق  98هناك  هم بلغ عدد ريفيةاألفراد الذين يقطنون يف مناطق  يف حني ،58,1%مئوية قدرت بـبنسبة أي  شبه حضريةمناطق  ه نالحظ أن فردا ، 382إمجاال  عددهموالبالغ  الدراسة اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينةمن خالل        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 100,0% 382  المجموع 00% 00  متقاعد 56,0% 214  موظف 39,8% 152  حرة أعمال 2,1% 8  طالب 2,1% 8  عاطل  النسبة المئوية  التكرارات  الوظيفة  الوظيفة حسب متغير الدراسةتوزيع أفراد عينة  :38  الجدول رقم       :الوظيفة -Excel   7برنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر    .31  الشكل رقم هوضحيما  وهذا 16,2%بنسبة مئوية قدرت بـ أي  فردا 62 %16,20%58,10%25,70    .32 الشكل رقموهذا ما يوضحه  00% قدرت بـ مئوية بنسبة ال يوجد أي فرد أيف أما املتقاعدون عن العمل،56,0%بنسبة مئوية قدرت بـ أي  فردا 214همبلغ عدداملوظفون يف القطاع العام أو القطاع اخلاص فراد يف حني األ ،39,8%بنسبة مئوية قدرت بـ أي  حرة أعمالميارسون  فردا 152 يوجد بينما ،2,1% بنسبة مئوية قدرت بـ أي أفراد إما بدون عمل أو كطلبة 8هناك  توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان اإلقامة:31الشكل رقم   ر'<$=.> 1;ري1;ري



ه نالحظ أن فردا، 382إمجاال  عددهموالبالغ  الدراسة من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة       V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 100,0% 382  المجموع 1,0% 4  حمل غري خمصص للسكن 18,6% 71  السكن عند األقارب أو عند الغري 15,7% 60  مستأجر 64,7% 247  مالك للمنزل  النسبة المئوية  التكرارات  نمط السكن  نمط السكن حسب متغير الدراسةتوزيع أفراد عينة  : 39 الجدول رقم       :نمط السكن -Excel    8برنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر                        ~ 353 ~  بنسبة مئوية قدرت بـ أي)اخل...سكن اجتماعي،سكن وظيفي،سكن تسامهي( مالكا للمنزلفردا  247هناك 
الذين يسكنون فراد يف حني األ ،15,7%بنسبة مئوية قدرت بـ أي  مستأجرا للسكن فردا 60 يوجد بينما ،%64,7 حمل الذين يسكنون يف فراد األأما ،18,6%بنسبة مئوية قدرت بـ أي  فردا 71هم بلغ عدد عند األقارب أو عند الغري %2,10  .33 رقم  الشكلما يوضحه  وهذا   1,0%  قدرت بـ مئوية بنسبة أي أفراد 4هم بلغ عدد )اخل...قبو،مرآب(غري خمصص 2,10%39,80%56,00% توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة: 32الشكل رقم  �وظفأ(�#ل 1رةط#�ب(#طل



حجمها  )أولية(عينة جتريبيةعلى  تطبيقه متبغرض التأكد من صالحية االستبيان كأداة جلمع البيانات  :مالحظة  صدق وثبات األداة :خامسا  Excel برنامج وباستخدام االستبيان نتائج على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر                      ~ 354 ~ صديقة "لبية أفراد العينة مل يفهموا مصطلح فالحظنا أن غا، 2019وفقرات االستبيان  وذلك يف شهر سبتمرب لسنة  أين مت توزيع االستبيان عليهم عن طريق املقابلة الشخصية وذلك ملعرفة ردة فعلهم املباشرة عن اسئلة ،افرد 38 مؤسسة  "  بأن هناك مؤسسة وطنيةأصال  ، بل حىت ذوي املستوى التعليمي العايل وجدناهم مل يؤمنوا "للبيئة الصديقة "،وعلى هذا األساس اظطررنا اىل تبديل مصطلح "تقوم بتصنيع أجهزة كهرومنزلية صديقة للبيئة"  كوندور مبصطلح االستعانة  ،لكن يف التحليل والشرح توجب علينا يف الدراسة األساسية "اجلديدة"مبصطلح " للبيئة حساب اتساق العبارات مع الدرجة الكلية  االتساق الداخلي يعين بطريقةحساب الصدق :األداةصدق  -1  ".الصديقة للبيئة" الصديقة لألجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسةمراحل شراء  أال وهو  لإلستبيان ورهذا احمل مت حساب صدق      كوندور لمؤسسة صديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية ال أفراد عينة الدراسةمراحل شراء محور  صدق  -أ  .معامل االرتباط بريسون إليه بواسطةللمحور الذي تنتمي  الصديقة لألجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسةمراحل شراء لكل مرحلة من  معامل االرتباططريقة حساب  -   :بطريقتني كوندور ملؤسسةللبيئة  الصديقة لألجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسةمراحل شراء لكل مرحلة من  االرتباطمعامل طريقة حساب  -  .للمحوروالدرجة الكلية  أجزاء احملورمعامل االرتباط بني طريقة حساب  -   ).لكل جزء من أجزاء احملور على حدى معامل االرتباططريقة حساب (على حدى كوندور ملؤسسة للبيئة األجهزة الكهرومنزلية  بالحاجة الى أفراد عينة الدراسة شعور( جزء  األول من المحور الثاني لإلستبيانصدق ال *  كوندور لمؤسسة للبيئة %1,00%18,60%15,70%64,70   :يف اجلدول التايل اجلزء األول من احملور الثاين بني عبارات "بريسون"معامل االرتباط  ميكن تلخيص      )لمؤسسة كوندورالصديقة للبيئة  �1ل G'ر �-Fص �)��نا���ن (�د ا�D#رب أو (�د ا�C'ر��0�&ر�#�ك �)��زلتوزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير نمط السكن:33الشكل رقم 



األجهزة الكهرومنزلية  بالحاجة الى أفراد عينة الدراسة شعورجزء مصفوفة ارتباطات عبارات  :40 الجدول رقم  ~ 355 ~ سواء  العادية  اليت قمت بشرائها سابقا السلبيات املرتتبة عن استخدامك  لألجهزة الكهرومنزلية 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,960  معامل االرتباط    .جديدة ملؤسسة كوندور كهرومنزلية   أجهزة شراء يف التفكري إىل كدفعت األجهزة الكهرومنزلية   العادية اليت قمت بشرائها سابقا تعطل أو تقادم  جزءلل الدرجة الكلية  العبارات  جزءلل مع الدرجة الكلية لمؤسسة كوندور الصديقة للبيئة زء  األول من احملور الثاين اجلإىل قيم معامالت االرتباط لفقرات   40رقم  اجلدولتشري البيانات املوضحة يف        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  )0.01(االرتباط دال عند**       )0.05( االرتباط دال عند* 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,973  معامل االرتباط . أصال املنتجات من النوع ذاهل  لعدم امتالكك يعود  ملؤسسة كوندوراألجهزة الكهرومنزلية اجلديدة  شراء يف كري فكت 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,980  معامل االرتباط .متطورة قنياتبت هاظهور  ملؤسسة كوندور تعود اىلاألجهزة الكهرومنزلية اجلديدة  رغبتك يف شراء  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,877  معامل االرتباط .جديدة ملؤسسة كوندور كهرومنزلية   أدت بك إىل التفكري يف اقتناء أجهزةعلى صحتك أو بيئتك  مع  )ملؤسسة كوندور لصديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية ا باحلاجة اىل أفراد عينة الدراسة شعور( لإلستبيان أال وهو يؤكد مدى التجانس وقوة ، وهذا ما ) 3(بالنسبة للعبارة رقم ) 0,980( و) 2(بالنسبة للعبارة رقم  )0 ,877( تراوحت مجيعها بني ،أين)α= 0,05(حيث جاءت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ، جزءالدرجة الكلية لل األجهزة  باحلاجة إىل أفراد عينة الدراسة شعوركمؤشر لصدق التكوين يف قياس داةاالتساق الداخلي لأل أي أن فقرات هذا اجلزء من احملور الثاين مرتبطة ارتباطا قويا ودالة  ملؤسسة كوندور لصديقة للبيئةاالكهرومنزلية  باألجهزة  علومات المتعلقةمال عن أفراد عينة الدراسةبحث  ( جزء  الثاني من المحور الثاني لإلستبيانصدق ال*   .لقياسه وضع ملا صادق زءاجلهذا  بأن  القول ميكنناعليه و  ،إحصائيا مع الدرجة الكلية له        :يف اجلدول التايلاجلزء الثاين من احملور الثاين  بني عبارات "بريسون"معامل االرتباط  ميكن تلخيص      )لمؤسسة كوندورالصديقة للبيئة الكهرومنزلية 



باألجهزة  علومات المتعلقةمال عن أفراد عينة الدراسةبحث  جزء مصفوفة ارتباطات عبارات  :41 الجدول رقم  ~ 356 ~ ية اليت الرتوجي وسائلال طريق عناألجهزة الكهرومنزلية اجلديدة على املعلومات املتعلقة ب حتصلت 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,903  معامل االرتباط .اشرتيتها يتالاألجهزة الكهرومنزلية اجلديدة ملؤسسة كوندور  نفس ميلكون الذين )اخل..األقارب،زمالء العمل األصدقاء، اجلريان،(من املعلومات بتجميع قمت 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,977  معامل االرتباط  .اجلديدة الكهرومنزلية األجهز  شرائك قبل كوندور املعتمدة ملؤسسة البيع نقاط عن طريق علوماتامل بتجميع قمت  جزءلل الدرجة الكلية  العبارات  جزءلل مع الدرجة الكلية لمؤسسة كوندور الصديقة للبيئةالكهرومنزلية  زء  الثاين من احملور الثاين اجلإىل قيم معامالت االرتباط لفقرات  41رقم   اجلدولتشري البيانات املوضحة يف        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  )0.01(االرتباط دال عند**       )0.05( االرتباط دال عند* 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,969  معامل االرتباط .سابقة خربات من كلدي ما على األجهزة الكهرومنزلية اجلديدة ملؤسسة كوندور اعتمادا بشراء قمت 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,979  معامل االرتباط .مؤسسة كوندوراستخدمتها  ملؤسسة   صديقة للبيئةالباألجهزة الكهرومنزلية  علومات املتعلقةامل عن أفراد عينة الدراسةحبث  ( لإلستبيان أال وهو تراوحت أين  ،)α= 0,05(حيث جاءت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ، جزءمع الدرجة الكلية لل )كوندور ، وهذا ما يؤكد مدى التجانس ) 3(رقم  ةبالنسبة للعبار ) 0,979( و) 2(بالنسبة للعبارة رقم  )0,903( مجيعها بني أي أن فقرات هذا اجلزء من احملور الثاين مرتبطة ارتباطا قويا  ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةالباألجهزة الكهرومنزلية  علومات املتعلقةامل عن أفراد عينة الدراسةحبث  كمؤشر لصدق التكوين يف قياس داةلألوقوة االتساق الداخلي  الصديقة لألجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسة  فضيلت( جزء  الثالث من المحور الثاني لإلستبيانصدق ال *  .لقياسه وضع ملا صادق زءاجلهذا  بأن  القول ميكنناعليه و  ،ودالة إحصائيا مع الدرجة الكلية له        :يف اجلدول التايل اجلزء الثالث من احملور الثاين  بني عبارات "بريسون"معامل االرتباط  ميكن تلخيص      )المتاحة البدائللمؤسسة كوندور عن   للبيئة



تتوافق مع  ملؤسسة كوندور على أساس أسعارها اليت اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةقمت بتفضيل   جزءلل الدرجة الكلية  العبارات  جزءلل مع الدرجة الكلية المتاحة البدائللمؤسسة كوندور عن   الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسة  فضيلتجزء مصفوفة ارتباطات عبارات  :42 الجدول رقم  ~ 357 ~ مقارنة ملؤسسة كوندور على أساس جودا  اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةقمت بتفضيل  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,956  معامل االرتباط  .اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا) املنافسة( املشاة اجلديدة  الكهرومنزلية باألجهزةمقارنة مستوى الدخل الشهري الذي حتصل عليه  وفر قطع الغيار ملؤسسة كوندور على أساس ت اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةقمت بتفضيل  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,980  معامل االرتباط .اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا) املنافسة( املشاة اجلديدة  الكهرومنزلية باألجهزة زء الثالث من احملور الثاين اجلإىل قيم معامالت االرتباط لفقرات    42 رقم اجلدولتشري البيانات املوضحة يف        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  )0.01(االرتباط دال عند**       )0.05( االرتباط دال عند* 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,902  معامل االرتباط .اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا املشاة اجلديدة  الكهرومنزلية باألجهزة مقارنة وبيئتك صحتك على ستعود تتوقعها  اليت  االجيابيةملؤسسة كوندور على أساس املنافع  اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةقمت بتفضيل  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,954  معامل االرتباط . األجنبية العالمات ذات خاصة اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا )املنافسة( املشاة اجلديدة  الكهرومنزلية باألجهزةمقارنة األصلية  تراوحت  ، أين)α= 0,05(حيث جاءت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ، جزءمع الدرجة الكلية لل )املتاحة البدائلملؤسسة كوندور عن   صديقة للبيئةاللألجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسة  فضيلت( لإلستبيان أال وهو ، وهذا ما يؤكد مدى التجانس ) 2(رقم  ةبالنسبة للعبار ) 0,980( و) 4(بالنسبة للعبارة رقم  )0,902( مجيعها بني لألجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسة  فضيلتكمؤشر لصدق التكوين يف قياس   داةلألوقوة االتساق الداخلي  أي أن فقرات هذا اجلزء من احملور الثاين مرتبطة ارتباطا قويا  املتاحة البدائلملؤسسة كوندور عن   صديقة للبيئةال األجهزة الكهرومنزلية  قرار شراءل أفراد عينة الدراسة اتخاذ( جزء الرابع من المحور الثاني لإلستبيانصدق ال *  .لقياسه وضع ملا صادق زءاجلهذا  بأن  القول ميكنناعليه و  ،ودالة إحصائيا مع الدرجة الكلية له          :يف اجلدول التايلاجلزء الرابع من احملور الثاين  بني عبارات "بريسون"معامل االرتباط  ميكن تلخيص       )لمؤسسة كوندور الصديقة للبيئة



األجهزة الكهرومنزلية  قرار شراءل أفراد عينة الدراسة اتخاذجزء مصفوفة ارتباطات عبارات  : 43 الجدول رقم  ~ 358 ~ ملا    األجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة ملؤسسة كوندور  بذلت كل جهودك  قصد احلصول على 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,871  معامل االرتباط .السعر هو األجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة ملؤسسة كوندور قرار شراء  ذتاخت ماعند  كيهم ما كان أكثر 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,981  معامل االرتباط . األجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة ملؤسسة كوندور قرار شراء  ذتاخت ماعندذات الطابع الصحي والبيئي  خاصة املميزاتمبعرفة املزيد من اهتممت  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,973  معامل االرتباط  . األجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة ملؤسسة كوندور قرار شراء  ذتاخت ماعند فكر كثريات مل  جزءلل الدرجة الكلية  العبارات  جزءلل مع الدرجة الكلية لمؤسسة كوندور الصديقة للبيئة األجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة ملؤسسة كوندور وأثرها على وسيلة اليت نقلت المن طبيعة  تأكدت 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,943  االرتباطمعامل  .ئهاقرار شرا ذتاخت ماعند األجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة ملؤسسة كوندورالبيانات املكتوبة على  من تأكدت مرة أخرى  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,978  معامل االرتباط .  ئهاعلى شرا صممت زء الرابع من احملور الثاين اجلإىل قيم معامالت االرتباط لفقرات  43رقم  اجلدولتشري البيانات املوضحة يف        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  )0.01(االرتباط دال عند**       )0.05( عنداالرتباط دال * 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,939  معامل االرتباط .ئهاقرار شرا ذتاختالبيئة عندما  مع  )ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةالاألجهزة الكهرومنزلية  قرار شراءل أفراد عينة الدراسة اختاذ( لإلستبيان أال وهو ، وهذا ما يؤكد مدى التجانس وقوة ) 2(رقم  ةبالنسبة للعبار ) 0,981( و) 3(بالنسبة للعبارة رقم  )0,871( تراوحت مجيعها بني ، أين)α= 0,05(حيث جاءت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ،جزءالدرجة الكلية لل األجهزة الكهرومنزلية  قرار شراءل أفراد عينة الدراسة اختاذكمؤشر لصدق التكوين يف قياس داةلألاالتساق الداخلي  أي أن فقرات هذا اجلزء من احملور الثاين مرتبطة ارتباطا قويا ودالة إحصائيا مع  ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةال     .لقياسه وضع ملا صادق زءاجلهذا  بأن  القول ميكنناعليه و  ،الدرجة الكلية له



االستخدام  تقييم(ما بعد الشراء أفراد عينة الدراسة تقييم( جزء  الخامس من المحور الثاني لإلستبيانصدق ال *  ~ 359 ~ االستخدام وكيفية  تقييم(ما بعد الشراء أفراد عينة الدراسة تقييمجزء مصفوفة ارتباطات عبارات  :44 الجدول رقم   :يف اجلدول التايلاجلزء اخلامس من احملور الثاين  بني عبارات "بريسون"معامل االرتباط  ميكن تلخيص      )لمؤسسة كوندور الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  )وكيفية التخلص لعالمة كوندور خاصة   واملنافسة املشاةاجلديدة   الكهرومنزلية األجهزةتشرتي جمددا  ميكن أن 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,972  معامل االرتباط .ملؤسسة كوندور اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزة بشراء دوما اآلخرين تنصح 382 حجم العينة 0,000 الداللةمستوى  **0,966  معامل االرتباط .ملؤسسة كوندور اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةتسعى إىل تكرار شراء  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,957  معامل االرتباط .ملؤسسة كوندور بطول فرتة استعماهلا اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزة تتميز  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,952  معامل االرتباط  .جودا طول فرتة استعماهلا ملؤسسة كوندور علىاجلديدة   الكهرومنزلية األجهزة حتافظ  جزءلل الدرجة الكلية  العبارات  جزءلل مع الدرجة الكلية لمؤسسة كوندور الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  )التخلص زء اخلامس من احملور الثاين اجلإىل قيم معامالت االرتباط لفقرات   44رقم  اجلدولتشري البيانات املوضحة يف        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  )0.01(االرتباط دال عند**       )0.05( االرتباط دال عند* 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,931  معامل االرتباط .عادة ما تقوم برمي اجلهاز الكهرومنزيل اجلديد الذي اشرتيته عندما تتوقف عن استخدامه 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,932  معامل االرتباط .املتناول ها يف أسعار إذا كانت  لألجهزة  )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراء أفراد عينة الدراسة تقييم( لإلستبيان أال وهو حيث جاءت دالة إحصائيا عند مستوى ،جزءمع الدرجة الكلية لل )ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةال الكهرومنزلية ) 4(رقم  ةبالنسبة للعبار ) 0,972( و) 6(بالنسبة للعبارة رقم  )0,931( تراوحت مجيعها بني ، أين)α= 0,05(الداللة  أفراد عينة  تقييمكمؤشر لصدق التكوين يف قياس داةلألوهذا ما يؤكد مدى التجانس وقوة االتساق الداخلي  أي  ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةاللألجهزة الكهرومنزلية  )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراء الدراسة



مع  أجزاء احملور الثاين لإلستبيانجزء من بني الدرجة الكلية لكل  "بريسون"معامل االرتباط  ميكن تلخيص      للمحوروالدرجة الكلية  المحور أجزاء معامل االرتباط بينطريقة حساب  -  .لقياسه وضع ملا صادق زءاجلهذا  بأن  القول ميكنناعليه و  ،الثاين مرتبطة ارتباطا قويا ودالة إحصائيا مع الدرجة الكلية لهأن فقرات هذا اجلزء من احملور   ~ 360 ~ ملؤسسة   صديقة للبيئةال األجهزة الكهرومنزلية باحلاجة إىل أفراد عينة الدراسة شعور  القرار  مستوى الداللة  االرتباطمعامل   المقياس أبعاد  لهوالدرجة الكلية  المحور الثاني لإلستبيان أجزاءمعامل االرتباط بين  :45  جدول رقمال    :يف اجلدول التايل لهالدرجة الكلية  صديقة الباألجهزة الكهرومنزلية  املتعلقة علوماتامل عن أفراد عينة الدراسة حبث   0,05عند  إحصائيادال   0000,  0**975,  .كوندور ملؤسسة كوندور  صديقة للبيئةاللألجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسة  فضيلت  0,05عند  إحصائيادال   0000,  0**984,  .ملؤسسة كوندور للبيئة ملؤسسة   صديقة للبيئةالاألجهزة الكهرومنزلية  قرار شراء أفراد عينة الدراسة اختاذ  0,05عند  إحصائيادال   0000,  0**989,  .املتاحة البدائلعن   الستبيان ل ألجزاء احملور الثاين إىل مجيع قيم معامالت االرتباط  45  اجلدول رقمتشري البيانات املوضحة يف        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  )0.01(االرتباط دال عند**       )0.05( االرتباط دال عند*  0,05عند  إحصائيادال   0000,  0**994,  .ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةاللألجهزة الكهرومنزلية  )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(بعد الشراء ما أفراد عينة الدراسة تقييم  0,05عند  إحصائيادال   0000,  0**973,  .كوندور تراوحت مجيعها  ، أين)α= 0,05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة جاءت  حيث ،كله  حوروالدرجة الكلية للم وهذا ما يؤكد مدى التجانس وقوة االتساق ) 0,994( ،)0,973( ،) 0,989(، )0,984( ،) 0,975(:على التوايل  صديقة اللألجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسةمراحل شراء كمؤشر لصدق التكوين يف قياس داةلألالداخلي  أي أن فقرات أجزاء احملور الثاين لالستبيان مرتبطة ارتباطا قويا ودالة إحصائيا مع الدرجة  كوندور ملؤسسة للبيئة معامل بواسطة  )فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي أل(أال وهو لإلستبياناحملور الثالث  صدق حسابمت       فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي أل صدق محور -ب  .لقياسه وضع ملا صادق وراحملهذا  بأن  القول ميكنناعليه و  ،الكلية له       :ه،وميكن تلخيصه يف اجلدول التايلاحملور مع الدرجة الكلية ل هذا بني عبارات "بريسون"االرتباط 



أال   لإلستبيان الثالث وراحملإىل قيم معامالت االرتباط لفقرات  46  اجلدول رقمتشري البيانات املوضحة يف        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  )0.01(االرتباط دال عند**       )0.05( االرتباط دال عند* 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,963  معامل االرتباط .تنصح اآلخرين دوما باحملافظة على البيئة 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,960  معامل االرتباط .لكي يعيشوا يف بيئة نظيفة القادمة ألجيالتم با 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,952  معامل االرتباط .بالبيئة تضر اليت املؤسسات تنصح اآلخرين مبقاطعة شراء منتجات 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,971  معامل االرتباط ).كالتشجري، التنظيف( البيئة حبمايةاخلاصة التوعية  احلمالت يف تشارك 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,958  معامل االرتباط .بالبيئة تضر اليت املؤسسات مع التعامل رفضت 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,954  االرتباطمعامل  .هلا صصةخم غري  ماكنأ يف النفايات يرمي ما عندما ترى شخص غضبالب شعرت 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,979  معامل االرتباط .نظرا حملدوديتها الطبيعية املواردتعتقد بوجوب احلفاظ على  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,973  االرتباط معامل  .البيئية محاية على فقط هي املسؤولة الوحيدة  دولةال أن تعتقد  محورلل الدرجة الكلية  العبارات  له مع الدرجة الكليةعينة الفراد مستوى االهتمام البيئي ألمصفوفة ارتباطات عبارات محور  :46 الجدول رقم  ~ 361 ~ حيث جاءت دالة إحصائيا عند مستوى  له،والدرجة الكلية ) فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي أل(وهو  ) 2( رقم ةبالنسبة للعبار ) 0,979( و) 6( بالنسبة للعبارة رقم )0 ,952( تراوحت مجيعها بني ،أين)α= 0,05(  الداللة مستوى االهتمام كمؤشر لصدق التكوين يف قياس داةلألوهذا ما يؤكد مدى التجانس وقوة االتساق الداخلي 



ألهمية األجهزة الكهرومنزلية عينة الأفراد  مستوى إدراكمصفوفة ارتباطات عبارات محور  : 47 الجدول رقم  :ه يف اجلدول التايلاحملور مع الدرجة الكلية ل هذا بني عبارات "بريسون"معامل االرتباط ميكن تلخيص       ألهمية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة أفراد عينة الدراسةمستوى إدراك  صدق محور -ج  .لقياسه وضع ملا صادق وراحملهذا  بأن  القول ميكنناعليه و  ،له      أي أن فقرات احملور الثالث مرتبطة ارتباطا قويا ودالة إحصائيا مع الدرجة الكلية فراد عينة الدراسةالبيئي أل  ~ 362 ~ غاز كلور  غرار على بالبيئة مضرة غازات تستعمل ال هي أجهزة ديدةاجل  الكهرومنزلية األجهزة أن تدرك  محورلل الدرجة الكلية  العبارات  له مع الدرجة الكلية الصديقة للبيئة املوجودة يف  الئحة بطاقة كفاءة استهالك  )++A،A+،A++،+ A( أنت على دراية مبعاين هذه الرموز 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,940  معامل االرتباط  ).CFC(فلور الكربون  هي أجهزة ذات االستهالك الرشيد يف الطاقة الكهربائية و  ديدةاجل الكهرومنزلية األجهزة أن تعلم 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,941  معامل االرتباط . الكهرومنزلية لألجهزة الكهرباء للثالجة تسمح باحملافظة على األطعمة طازجة  )No Frost( منع تراكم اجلليد اتكنولوجي أن تعلم 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,976  معامل االرتباط ).Inverter Technology( رانفرت اتكنولوجي استخدام طريق عن للطاقة املوفرة األجهزة هي ديدةاجل  الكهرومنزلية األجهزة أن تعلم 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,888  معامل االرتباط .جودا على مهما مؤشرا البيئة على أو املستهلك صحة على سواء ضررا تولد ال اليت الكهرومنزلية األجهزة أن تعي 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,971  معامل االرتباط .البيئة و املستهلك بصحة  تم اليت اجلزائرية السوق يف املوجودة الكهرومنزلية لألجهزة تعرف العالمات التجارية  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,967  معامل االرتباط .املياه    V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,970  معامل االرتباط .آلالت الغسيل هي تقنية مرحبة للوقت) Eco Bubble( تقنية الفقاعات البيئية أن تدرك 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,978  معامل االرتباط .لفرتة أطول



أال وهو   لإلستبيان الرابع وراحملإىل قيم معامالت االرتباط لفقرات  47  اجلدول رقمتشري البيانات املوضحة يف       ~ 363 ~ حيث جاءت  له،والدرجة الكلية ) ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة أفراد عينة الدراسةمستوى إدراك ( كمؤشر لصدق داةلألوهذا ما يؤكد مدى التجانس وقوة االتساق الداخلي ، ) 7( رقم ةبالنسبة للعبار ) 0,978( و          )5( بالنسبة للعبارة رقم )0 ,888( تراوحت مجيعها بني ،أين)α= 0,05(  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة أي أن فقرات احملور  ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة أفراد عينة الدراسةمستوى إدراك التكوين يف قياس  الصـــــــديقة   الكهرومنزليـــــــة لألجهـــــــزةاملـــــــزيج التســــــويقي  أال وهـــــــو  هـــــــذا احملــــــور لإلســـــــتبيان مت حســــــاب صـــــــدق       لمؤسسة كوندورالصديقة للبيئة   الكهرومنزلية لألجهزة المزيج التسويقي صدق محور -د  .لقياسه وضع ملا صادق وراحملهذا  بأن  القول ميكنناعليه و  ،الرابع مرتبطة ارتباطا قويا ودالة إحصائيا مع الدرجة الكلية له لكـــــل جـــــزء مـــــن أجـــــزاء احملـــــور  معامـــــل االرتبـــــاططريقـــــة حســـــاب (علـــــى حـــــدى ملؤسســـــة كونـــــدور الصـــــديقة للبيئـــــة  الكهرومنزليــــــــة لألجهــــــــزة املــــــــزيج التســــــــويقيلكــــــــل عنصــــــــر مــــــــن عناصــــــــر  معامــــــــل االرتبــــــــاططريقــــــــة حســــــــاب  -  :طريقتنيب ملؤسسة كوندور للبيئة األجهـــــزة الكهرومنزليـــــة الصـــــديقة للبيئـــــة خصـــــائص ( جـــــزء  األول مـــــن المحـــــور الخـــــامس لإلســـــتبيانصـــــدق ال*    لمؤسسة كوندور  الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية لألجهزة المزيج التسويقيلكل عنصر من عناصر  االرتباطمعامل طريقة حساب  -  .للمحوروالدرجة الكلية  أجزاء احملورمعامل االرتباط بني طريقة حساب  -   ).على حدى األجهزة خصائص ( األول من احملور اخلامس أال وهواجلزء  بني عبارات "بريسون" حساب معامل االرتباطمت       )لمؤسسة كوندور مع  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة لمؤسسة كوندورجزء خصائص مصفوفة ارتباطات عبارات  : 48 الجدول رقم  :ذا اجلزء،وميكن تلخيصه يف اجلدول التايلمع الدرجة الكلية هل )الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور من  املتعلقة حبماية كال مع املعايري القانونية  ملؤسسة كوندور ديدةاجلاألجهزة الكهرومنزلية   تتفق 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,972  معامل االرتباط  .فاتورة الكهرباء واملياهض يختفعلى   ملؤسسة كوندور ديدةاجلتعمل األجهزة الكهرومنزلية    جزءلل الدرجة الكلية  العبارات  جزءلل الدرجة الكلية  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,978  معامل االرتباط .البيئة املستهلك و



بأجهزا   مقارنة عاليةذات جودة  بأا ملؤسسة كوندور ديدةاجلتتميز األجهزة الكهرومنزلية    ~ 364 ~ ملؤسسة كوندور على متييزها  عن  ديدةاجلتساعد الرموز املوجودة على غالف األجهزة الكهرومنزلية  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,952  معامل االرتباط .بأجهزا الكهرومنزلية العادية  مقارنة لبيئةضررا على ا أقلو  أكثر صحية بأا  ملؤسسة كوندور ديدةاجلتتميز األجهزة الكهرومنزلية   382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,947  معامل االرتباط . الكهرومنزلية العادية  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,933  معامل االرتباط .ديدةاجلتلتزم مؤسسة كوندور بتقدمي خدمات جيدة مرافقة لعملية بيع األجهزة الكهرومنزلية  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,939  معامل االرتباط .أجهزا الكهرومنزلية العادية
زء  األول من احملور اخلامس اجلإىل قيم معامالت االرتباط لفقرات   48رقم  اجلدولتشري البيانات املوضحة يف        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  )0.01(االرتباط دال عند**       )0.05( االرتباط دال عند* حيث  ، جزءمع الدرجة الكلية لل )األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندورخصائص ( لإلستبيان أال وهو ) 6(بالنسبة للعبارة رقم  )0 ,933( تراوحت مجيعها بني ،أين)α= 0,05(جاءت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  كمؤشر لصدق داةلأل، وهذا ما يؤكد مدى التجانس وقوة االتساق الداخلي ) 2(بالنسبة للعبارة رقم ) 0,978( و أي أن فقرات هذا اجلزء من احملور  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندورخصائص  التكوين يف قياس  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة  تسعير ( جزء  الثاني من المحور الخامس لإلستبيانصدق ال*   .لقياسه وضع ملا صادق زءاجلهذا  بأن  القول ميكنناعليه و  ،مرتبطة ارتباطا قويا ودالة إحصائيا مع الدرجة الكلية له اخلامس األجهزة تسعري ( اجلزء الثاين من احملور اخلامس أال وهو بني عبارات "بريسون"حساب معامل االرتباط مت       )كوندور             :ذا اجلزء،وميكن تلخيصه يف اجلدول التايلمع الدرجة الكلية هل )الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور



مع  الكهرومنزلية الصديقة لمؤسسة كوندوراألجهزة جزء تسعير مصفوفة ارتباطات عبارات  :49 الجدول رقم  ~ 365 ~ األجهزة  أقل من أسعار بأسعار ديدةاجلالكهرومنزلية  اجهز على تسعري أ ؤسسة كوندورتعمل م 382 العينةحجم  0,000 مستوى الداللة **0,944  معامل االرتباط  .ديدةاجلالكهرومنزلية   اجهز فيما يتعلق بأ) البيع بالتقسيط مثال(يف حالة الدفع تسهيالت بتقدميمؤسسة كوندور   تقوم  جزءلل الدرجة الكلية  العبارات  جزءلل الدرجة الكلية مقارنة بأسعار  كوندورملؤسسة   ديدةاجلأسعار  األجهزة الكهرومنزلية  تعتقد أن سبب ارتفاع  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,948  معامل االرتباط .املنافسة ديدةاجلالكهرومنزلية  مقارنة بأسعار  ملؤسسة كوندور ديدةاجلأسعار  األجهزة الكهرومنزلية  تعتقد أن سبب ارتفاع  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,959  معامل االرتباط   .العادية يعود اىل محايتها لصحة املستهلك الكهرومنزلية اجهز أ  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,939  معامل االرتباط   .العادية يعود اىل محايتها للبيئة الكهرومنزلية اجهز أ
زء الثاين من احملور اخلامس اجلإىل قيم معامالت االرتباط لفقرات  49  رقم اجلدولتشري البيانات املوضحة يف        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  )0.01(االرتباط دال عند**       )0.05( االرتباط دال عند* حيث  ، جزءمع الدرجة الكلية لل )األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندورتسعري ( لإلستبيان أال وهو ) 4(للعبارة رقم بالنسبة  )0 ,939( تراوحت مجيعها بني ،أين)α= 0,05(جاءت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  كمؤشر لصدق داةلأل ، وهذا ما يؤكد مدى التجانس وقوة االتساق الداخلي) 3(بالنسبة للعبارة رقم ) 0,959( و األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة  توزيع ( جزء  الثالث من المحور الخامس لإلستبيانصدق ال*     .لقياسه وضع ملا صادق زءاجلهذا  بأن  القول ميكنناعليه و  ،مرتبطة ارتباطا قويا ودالة إحصائيا مع الدرجة الكلية له اخلامسأي أن فقرات هذا اجلزء من احملور  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور تسعري التكوين يف قياس األجهزة توزيع ( اجلزء الثالث من احملور اخلامس أال وهو بني عبارات  "بريسون"حساب معامل االرتباط مت       )كوندور   :ذا اجلزء،وميكن تلخيصه يف اجلدول التايلمع الدرجة الكلية هل )الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور



مع الدرجة  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة لمؤسسة كوندورجزء توزيع مصفوفة ارتباطات عبارات  :50 الجدول رقم  ~ 366 ~  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,963  معامل االرتباط .ديدةاجلمؤسسة  كوندور على وسطاء ذوي معرفة بيئية لبيع أجهزا  الكهرومنزلية  تعتمد 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,981  معامل االرتباط .    يف الوقت املناسب ديدةاجلأجهزا  الكهرومنزلية  توفري  مؤسسة  كوندور على تعمل 382 العينةحجم  0,000 مستوى الداللة **0,976  معامل االرتباط .ديدةاجلباألجهزة الكهرومنزلية    ونتعاملالذين ي وسطاء المؤسسة كوندور بكثرة على  تعتمد 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,974  معامل االرتباط .ديدةاجلألجهزا الكهرومنزلية  املستهدف للسوق الشاملة التغطية علىمؤسسة  كوندور  حترص 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,983  معامل االرتباط  .إليها الوصول وسهلة املستهلكني من قريبة ديدةاجلألجهزا الكهرومنزلية  بيع نقاط توفري علىمؤسسة  كوندور  حترص  جزءلل الدرجة الكلية  العبارات  جزءلل الكلية
من احملور اخلامس زء الثالث اجلإىل قيم معامالت االرتباط لفقرات   50 رقم اجلدولتشري البيانات املوضحة يف        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  )0.01(االرتباط دال عند**       )0.05( االرتباط دال عند* حيث جاءت  ،جزءمع الدرجة الكلية لل )األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندورتوزيع ( لإلستبيان أال وهو كمؤشر لصدق داةلأل، وهذا ما يؤكد مدى التجانس وقوة االتساق الداخلي ) 1(بالنسبة للعبارة رقم ) 0,983( و        ) 5(بالنسبة للعبارة رقم  )0 ,963( تراوحت مجيعها بني ،أين)α= 0,05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة        .لقياسه وضع ملا صادق زءاجلهذا  بأن  القول ميكنناعليه و  ،مرتبطة ارتباطا قويا ودالة إحصائيا مع الدرجة الكلية له اخلامسأي أن فقرات هذا اجلزء من احملور  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور توزيع التكوين يف قياس



األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة  ترويج ( جزء  الرابع من المحور الخامس لإلستبيانصدق ال *  ~ 367 ~ األجهزة ترويج ( اجلزء الرابع من احملور اخلامس أال وهو بني عبارات  "بريسون"حساب معامل االرتباط مت       )كوندور مع  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة لمؤسسة كوندورجزء ترويج مصفوفة ارتباطات عبارات  :51 الجدول رقم  :ذا اجلزء،وميكن تلخيصه يف اجلدول التايلمع الدرجة الكلية هل )ملؤسسة كوندورالكهرومنزلية الصديقة  الكهرومنزلية اهلدايا لكل من يشرتي أجهزا  وتقدم سعرية خصومات مؤسسة كوندور متنح 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,975  معامل االرتباط   .ديدةاجل بأجهزا الكهرومنزلية بشرح اخلصائص البيئية املتعلقة ملؤسسة كوندور تقوم القوى البيعية   جزءلل الدرجة الكلية  العبارات  جزءلل الدرجة الكلية أجهزا  الكهرومنزلية  بشراء املستهلك تعتمد مؤسسةكوندور على اللوحات االشهارية إلقناع 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,903  معامل االرتباط .ديدةاجل كأداة    )اخل...التلفزيون اإلذاعة،اجلرائد(باستخدام وسائل اإلعالم املختلفة  مؤسسة كوندورتقوم  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,947  معامل االرتباط .ديدةاجلتساعد امللصقات اليت تستخدمها  مؤسسة كوندور يف التعرف على أجهزا  الكهرومنزلية  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,972  معامل االرتباط .ديدةاجل  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,918  معامل االرتباط .ملؤسسة كوندور شعارات صادقة ديدةاجلحتمل األجهزة الكهرومنزلية  382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,966  معامل االرتباط .ديدةاجلأجهزا الكهرومنزلية  عن لرتويجكأدوات حديثة ل  االجتماعي االلكرتوين ومواقع التواصلها وقعم تستخدم مؤسسةكوندور 382 حجم العينة 0,000 مستوى الداللة **0,967  معامل االرتباط .ديدةاجلالكهرومنزلية أجهزا إلعالن عن 
   V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  )0.01(االرتباط دال عند**       )0.05( االرتباط دال عند*



زء الرابع من احملور اخلامس اجلإىل قيم معامالت االرتباط لفقرات   51رقم  اجلدولتشري البيانات املوضحة يف       ~ 368 ~ حيث  ، جزءمع الدرجة الكلية لل )األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندورترويج ( لإلستبيان أال وهو ) 2(بالنسبة للعبارة رقم  )0 ,903( تراوحت مجيعها بني ،أين)α= 0,05(جاءت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  كمؤشر لصدق داة  لأل، وهذا ما يؤكد مدى التجانس وقوة االتساق الداخلي ) 1(رقم  ةبالنسبة للعبار ) 0,975( و لكل (جزء من أجزاء احملور اخلامس لإلستبيانبني الدرجة الكلية لكل   "بريسون"حساب معامل االرتباط  مت      للمحوروالدرجة الكلية  المحور أجزاء معامل االرتباط بينطريقة حساب  -  .لقياسه وضع ملا اجلزء صادقهذا  بأن  القول ميكنناعليه و  ،مرتبطة ارتباطا قويا ودالة إحصائيا مع الدرجة الكلية له اخلامسأي أن فقرات هذا اجلزء من احملور  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور ترويج التكوين يف قياس مع الدرجة الكلية  )ملؤسسة كوندورالصديقة للبيئة   الكهرومنزلية لألجهزةعنصر من عناصر املزيج التسويقي  ملؤسسة  الصديقة للبيئة   الكهرومنزلية لألجهزةاملزيج التسويقي عناصر مجيع ( حور اخلامس هلذا االستبيان للم الستبيان ل ألجزاء احملور اخلامس إىل مجيع قيم معامالت االرتباط 52 اجلدول رقمتشري البيانات املوضحة يف        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  )0.01(االرتباط دال عند**       )0.05( االرتباط دال عند*  0,05عند  إحصائيادال   0000,  0**993,  .األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور ترويج  0,05عند  إحصائيادال   0000,  0**982,  .األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور توزيع  0,05عند  إحصائيادال   0000,  0**992,  .األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور تسعري  0,05عند  إحصائيادال   0000,  0**994,  .خصائص األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور  القرار  الداللةمستوى   االرتباطمعامل   المقياس أبعاد  لهوالدرجة الكلية  المحور الخامس لإلستبيان أجزاءمعامل االرتباط بين  :52 جدول رقمال    :تلخيصه يف اجلدول التايل،وميكن كوندور تراوحت مجيعها  ، أين)α= 0,05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة جاءت  حيث ،كله  حورالكلية للموالدرجة  ، وهذا ما يؤكد مدى التجانس وقوة االتساق الداخلي )0,993( ،) 0,982(، )0,992( ،) 0,994(:على التوايل    .لقياسه وضع ملا صادق وراحملهذا  بأن  القول ميكنناعليه و  ،أي أن فقرات أجزاء احملور اخلامس لالستبيان مرتبطة ارتباطا قويا ودالة إحصائيا مع الدرجة الكلية له ملؤسسة كوندورالصديقة للبيئة   الكهرومنزلية لألجهزةاملزيج التسويقي كمؤشر لصدق التكوين يف قياس داة  لأل



صديقة لألجهزة الكهرومنزلية ال أفراد عينة الدراسةمراحل شراء (للمحور الثاني لإلستبيان معامل ألفا كرونباخ -أ    1.الثبات درجة اخنفاض يعين 0.6عن  قيمته والواحد واخنفاض الصفر بني ة هذا األخريقيم ترتاوح  ،حيث)Alpha de cronbach(ملعامل ألفا كرونباخ الرتبيعي اجلذر زمنية أخرى،حيث مت حساب الثبات بواسطة يقصد بالثبات أن من املتوقع أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا مت توزيعه على نفس العينة يف  فرتة :الثبات -2  ~ 369 ~ ملؤسسة   الصديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية  باحلاجة اىل أفراد عينة الدراسة شعور  الثبات  معامل ألفا كرونباخ  العباراتعدد   لمحور الثاني لالستبيانل المكونة األجزاء  كوندور لمؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسةمراحل شراء لمحور  معامل ألفا كرونباخ: 53 الجدول رقم  :كما يوضحه اجلدول التايل  فتحصلنا على النتيجة التالية ،مت حساب معامل ألفا كرونباخ هلذا احملور       :)كوندور لمؤسسةللبيئة  الصديقة للبيئة  باألجهزة الكهرومنزلية املتعلقة علوماتامل عن  أفراد عينة الدراسة حبث   0,981    9620,  4  كوندور ملؤسسة كوندور عن  الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسة  فضيلت    0,984  9680,    4  ملؤسسة كوندور لألجهزة  )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراء أفراد عينة الدراسة تقييم  0,981 0,963 6  ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية  قرار شراءل أفراد عينة الدراسة اختاذ  0,981    9620,  4  املتاحة البدائل لألجهزة  أفراد عينة الدراسةمراحل شراء  حملورأن قيمة معامل ألفا كرونباخ  53 اجلدول رقميتضح من         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  0,994 0,988  أجزاء 5  ككل  احملور 0,989   9790, 6  ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةالكهرومنزلية  1                                                                   .ثبات قوي بيتمتع  احملورهذا  بأن استنتاج إىل يقودنا األمر مما ، الدراسة ألغراض ومناسبة مرتفعة كلها الثبات قيم وكذلك) 9790,/ 63,90/  962,0/ 9680 ,/ 9620,( :معامل الفا كرونباخ على التوايل ت قيمةفقد بلغ ألجزاء هذا احملورأما بالنسبة ، )988,0( تحيث بلغ ةمرتفع تجاء كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئة الكهرومنزلية  Brigitte Escofier &  Jérôme Pagès, Analyse factorielles simples et multiples : Objectifs, méthodes et interprétation, 3éme édition, Dunod, Paris,1998,p129.  



ألهمية األجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسةمستوى إدراك (للمحور الرابع لإلستبيان معامل ألفا كرونباخ -ج  .ثبات قوي بيتمتع  احملورهذا  بأن استنتاج إىل يقودنا األمر مما ، الدراسة ألغراض ومناسبة مرتفعة الثبات ةقيم وكذلك) 989,0( تحيث بلغ ةمرتفع تجاء فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي ألور حملأن قيمة معامل ألفا كرونباخ   54 اجلدول رقميتضح من        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,994 8 9890,  فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي أل  الثبات  عدد العبارات  معامل ألفا كرونباخ  المحور الثالث لالستبيان  فراد عينة الدراسةاالهتمام البيئي ألمستوى لمحور  معامل ألفا كرونباخ: 54 الجدول رقم  :كما يوضحه اجلدول التايل  فتحصلنا على النتيجة التالية ،مت حساب معامل ألفا كرونباخ هلذا احملور   :)فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي أل(للمحور الثالث لإلستبيان معامل ألفا كرونباخ -ب  ~ 370 ~ ألهمية األجهزة الكهرومنزلية  عينة الدراسةأفراد مستوى إدراك لمحور  معامل ألفا كرونباخ: 55 الجدول رقم  :كما يوضحه اجلدول التايل  فتحصلنا على النتيجة التالية ،مت حساب معامل ألفا كرونباخ هلذا احملور      :)الصديقة للبيئة ألمهية األجهزة  أفراد عينة الدراسةمستوى إدراك ور حملأن قيمة معامل ألفا كرونباخ  55  اجلدول رقميتضح من         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,992 9850, 8  ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة أفراد عينة الدراسةمستوى إدراك   الثبات  معامل ألفا كرونباخ  العباراتعدد   المحور الرابع لالستبيان  الصديقة للبيئة الصديقة للبيئة   الكهرومنزلية لألجهزةالمزيج التسويقي (للمحور الخامس لإلستبيان معامل ألفا كرونباخ -د  .ثبات قوي بيتمتع  احملورهذا  بأن استنتاج إىل يقودنا األمر مما ، الدراسة ألغراض ومناسبة مرتفعة الثبات ةقيم وكذلك) 985,0( تحيث بلغ ةمرتفع تجاء الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة  الصديقة للبيئة   الكهرومنزلية لألجهزةالمزيج التسويقي لمحور  معامل ألفا كرونباخ: 56 الجدول رقم  :كما يوضحه اجلدول التايل  فتحصلنا على النتيجة التالية ،مت حساب معامل ألفا كرونباخ هلذا احملور      :)لمؤسسة كوندور ملؤسسة   للبيئة خصائص األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  الثبات  معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  لمحور الخامس لالستبيانل المكونة األجزاء  كوندور  0,976 0,954 4  ملؤسسة كوندور للبيئة تسعري األجهزة الكهرومنزلية الصديقة 0,989  0,979 6  كوندور



الصديقة   الكهرومنزلية لألجهزةاملزيج التسويقي  حملورأن قيمة معامل ألفا كرونباخ   56 اجلدول رقميتضح من        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  0,994  9880,  أجزاء 4  ككل  احملور 0,991 0,982 7  ملؤسسة كوندورللبيئة األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  ترويج 0,993 0,986 5  ملؤسسة كوندورللبيئة األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  توزيع  ~ 371 ~ معامل  قيم ت فقد بلغ ألجزاء هذا احملورأما بالنسبة ، )988,0( تحيث بلغ ةمرتفع تجاء ملؤسسة كوندور للبيئة كما يوضحه   فتحصلنا على النتيجة التالية االستبيان، كل عبارات هذامت حساب معامل ألفا كرونباخ ل        لإلستبيان معامل ألفا كرونباخ - ه  .قويثبات بيتمتع  احملورهذا  بأن استنتاج إىل يقودنا األمر مما ،الدراسة ألغراض ومناسبة مرتفعة كلها الثبات قيم وكذلك )0.954/0.986/0.982/ 0.979( :الفا كرونباخ على التوايل وهذا ) 9980,( تحيث بلغ ةمرتفع تجاء لالستبيانأن قيمة معامل ألفا كرونباخ  57  اجلدول رقميتضح من        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,999 0,998 62  إمجايل  عبارات االستبيان 0,994 988,0 22  ملؤسسة كوندورالصديقة للبيئة   الكهرومنزلية لألجهزةاملزيج التسويقي  0,992 985,0 8  ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة أفراد عينة الدراسةمستوى إدراك  0,994 989,0 8  .فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي أل 0,994  988,0 24  .كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  أفراد عينة الدراسةمراحل شراء   الثبات  معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  لالستبيان المكونة األجزاء  االستبيان ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل قيمة: 57 الجدول رقم  :اجلدول التايل     .حملاور االستبيان T-Test اختبارنتائج حتليل مث إىل  الوصفي التحليلوال اىل أسنتطرق يف هذا املطلب       الدراسة نتائج تحليل :المطلب األول  .باإلضافة اىل اختبار فرضيات الدراسة كل حماور االستبيان  نتائج وحتليل عرضسيتم يف هذا املبحث       واختبار الفرضيات الدراسةنتائج  تحليل :المبحث السادس  .البحثية الفرضيات كل واختبار الدراسة أسئلة على إلجابةيف ا حىت يستعملوصالحيته ته صح من الباحث تيقن ،االستبيان وثبات صدق من التأكد وبعد      .الدراسة هدف حتقيق على وقادر ثابت االستبيان بأن استنتاج إىل يقودنا األمر ثبات قوي ممابيتمتع  االستبيانهذا أي ، همؤشر دال على ثبات



لألجهزة الكهرومنزلية  الصديقة  فراد عينة الدراسةألالسلوك الشرائي  لمحور الوصفي التحليل نتائج -1  محاور االستبيانل الوصفي التحليل نتائج :أوال  ~ 372 ~ لألجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة  العينة أفراد شراء مراحل من مرحلة لكل الوصفي بالتحليل هنا سنقوم      كوندور لمؤسسةللبيئة  ور السلوك الشرائي ،جيب أوال حمل التحليل الوصفي قبل الالحقة،لكن اجلداول ستبينه كما كوندور ملؤسسة لألجهزة الكهرومنزلية   فراد عينة الدراسةألمحور السلوك الشرائي  من األول السؤال عن اإلجابة :58 رقم الجدول  :يلي كما املتتالية الثالثة األسئلة على اإلجابةمن خالل  أفراد عينة الدراسة طرف من اقتناؤها مت اليت كوندور ملؤسسةالكهرومنزلية الصديقة للبيئة  باألجهزة تعلقةامل علوماتاملالتطرق اىل  الكهرومنزلية  األجهزة إحدى تياشرت أن و  لك سبق هل  النسبة المئوية  التكرار  على السؤالبدائل اإلجابة   السؤال األول  كوندور لمؤسسةالصديقة للبيئة  الصديقة  الكهرومنزلية األجهزة  اشرتوا وأن هلم سبق الذين العينة أفراد أن أعاله اجلدول خالل من نالحظ      من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج االستبيان :المصدر 00%  00  ال 100% 382 نعم  ؟)هوائي مكيف غسيل، آلة ثالجة،( كوندور ملؤسسةاجلديدة  ألنه من البداية مت استبعاد مشرتين  %100ب قدرت مئوية بنسبة فردا 382  عددهم بلغ كوندور ملؤسسةللبيئة  لألجهــــزة  الدراســــةفــــراد عينــــة ألمحــــور الســــلوك الشــــرائي  مــــن الثــــاني الســــؤال عــــن اإلجابــــة :59  رقــــم الجــــدول  .ملؤسسة كوندورغري الصديقة للبيئة األجهزة الكهرومنزلية  ـــــ  بشــــرائها قـــــــام الـــــــيت كونـــــــدور ملؤسســـــــة الصـــــــديقة للبيئـــــــة الكهرومنزليـــــــة األجهـــــــزة، نالحـــــــظ أن أكثـــــــر  املشـــــــرتاة كونـــــــدور ملؤسســـــــــة الصـــــــــديقة للبيئـــــــــة الكهرومنزليـــــــــة األجهـــــــــزةمـــــــــن خـــــــــالل اجلـــــــــدول أعـــــــــاله وبـــــــــالنظر إىل تكـــــــــرارات         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 100% 453  المجموع 35,3% 160  هوائي مكيف 33,1% 150  غسيل آلة 31,6% 143  ثالجة  بشرائها؟ قمت اليت اجلديدة الكهرومنزلية األجهزة هي ما  النسبة المئوية  التكرارات  بدائل االجابة  السؤال الثاني  كوندور لمؤسسةالكهرومنزلية  الصديقة للبيئة  ــــف هــــوائي ب ــــة هــــو مكي ـــــ  160أفــــراد العين ــــة قــــدرت ب ــــه آلــــة  35,3%تكــــرار  أي بنســــبة مئوي يف حــــني يلي   .34 الشكل رقموهذا ما يوضحه  31,6%بنسبة مئوية بلغت  143، مث تليهـــــا ثالجـــــة  مبجمـــــوع تكـــــرار بلـــــغ 33,1%اي بنســـــبة مئويـــــة قـــــدرت بــــــ   150غســـــيل مبجمـــــوع تكـــــرار 



أفراد   طرف من المشتراة كوندور لمؤسسة للبيئة صديقةال الكهرومنزلية األجهزة توزيع نسب :34 الشكل رقم  ~ 373 ~ لألجهــــزة  فــــراد عينــــة الدراســــةألمحــــور الســــلوك الشــــرائي  مــــن الثالــــث الســــؤال عــــن اإلجابــــة :60 رقــــم الجــــدول  Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر    الدراسةعينة  هوائي مكيف      Famille : Direct Drive   - Référence : CWD1408-D60W-B-G - Référence : CWC1410-D50W-B-R - Référence : CWC1410-LD33W-B-G - Référence : ML12-MD33G  - Famille : Front Loading    - Référence : WF6-A10W - Référence : CWD1008-F5W3 - Référence : CWD1008-V20W - Référence: CWD1408-M11 B- G  - Référence : CWD1408-M10W -  غسيل آلة    Famille : Double-portes   -Référence: CRF-T36GH07/G/N -Référence : CRF-NT52GF40/G/N -Référence : CRF-NT64GF40/G/N -Référence : CRF-NT58GV6/G/ B -Référence : CRF-NT52GF40/G/N  - Famille : Mono porte  - Référence : CRF-T24GD14/G/R  - Famille : Combiné  -Référence: CRC-NT63GH10B/G -Référence: CRC-NT44GH09B/G/W  - Famille : Side By Side  -Référence : CRS-NT72GH08 -Référence : CRS-NT76GD15  - Famille: Congélateur horizontal - Référence : CFH-T19GM04-   ثالجة            ؟ بشرائها قمت اليت اجلديدة الكهرومنزلية األجهزة )منوذج( مرجع أو عائلة هي ما    النموذج أو المرجع  العائلة  على السؤالبدائل اإلجابة   ثالثالسؤال ال  كوندور لمؤسسةالكهرومنزلية  الصديقة للبيئة   - Famille : Série Crown+   - Référence : CS18-CR24T3 - Référence : CS12-CR24T3 - Référence : CS09-CR24T3 - Famille : Série Elan - Référence : CS12-EL44 - Référence : CS18-EL44 - Famille : Série Crown   - Référence : CS12-CR14T3 - Référence : CS09-CR14T3 - Référence : CS18-CR14T3 35,30%33,10%31,60  من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج االستبيان:المصدر% �&Hل�'�G آ��$Jف ھوا'��



األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  بالحاجة الىأفراد عينة الدراسة  شعور لمرحلة الوصفي التحليل نتائج - أ  .كوندور ملؤسسة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة تشكيلة يف سابقا املذكورة الكهرومنزلية األجهزة كل شراء يتم مل هنأ الباحث يرى ،العينة أفراد طرف من  شرائها مت اليت للبيئة الكهرومنزليةالصديقة األجهزة مرجع أو عائلةمن خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل       ~ 374 ~ األجهزة  بالحاجة الىأفراد عينة الدراسة  شعور لعباراتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :61 الجدول رقم  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذه املرحلة يف اجلدول التايل       للبيئة لمؤسسة كوندور يف كل عبارة من  ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية  باحلاجة اىل أفراد عينة الدراسة شعورل درجة املوافقةحتديد  متكنا من ،من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر  -      عالية   1,13304 3,3246  لمؤسسة كوندور صديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية ال بالحاجة إلىأفراد عينة الدراسة  شعور  31,9  40,3  9,9  8,9  8,9 %النسبة   1  عالية  1,2366  3,775 122 154 38 34 34 التكرار  4رقم العبارة  30,1 38,0 12,0 9,9 9,9 %النسبة   2  عالية  1,2722  3,683 115 145 46 38 38 التكرار  3رقم العبارة  3,9 12,0 19,9 28,0  36,1 %النسبة   4    ضعيفة    1,1663  2,196 15     46     76       107      138  التكرار  2رقم العبارة  17,8 52,4 14,1 7,9 7,9 %النسبة   3  عالية  1,1031  3,644 68 200 54 30 30 التكرار  1رقم العبارة   الترتيب  الموافقةدرجة   المعيارياالنحراف   الحسابيالمتوسط   بشدةموافق     موافق    محايد  معارض  بشدةمعارض   األول جزءفقرات ال  لمؤسسة كوندور صديقة للبيئةالكهرومنزلية ال وعموما نالحظ أن املتوسطات   ،)2( العبارة رقم هي ةضعيف درجة املوافقةاليت كانت فيها  ةالعبار  أما، )4و3 و1( رقم اتالعبار  يفجندها  ةعالي درجة املوافقةفإن العبارات اليت كانت فيها األساس  ، وعلى هذا اجلزءعبارات هذا 



أي  ،درجة 1,2366 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,775املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ  4رقم  عبارةاحتلت ال -   .وافقة درجة املاحلسايب و  هاتوسطمحسب  هاتحليلب و ،قمنا برتتيب العبارات ترتيبا تنازليا ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية  باحلاجة اىل  الدراسة أفراد عينة شعور حولمعرفة اآلراء  وعليه قصد      Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر                    :كما هو موضح يف الشكل التايل والضعيف أي بني التقديرين العايل) 2,196و  3,775(تراوحت بني  اجلزء عبارات هذااحلسابية الستجابات املبحوثني حول   ~ 375 ~ هلذا   الدراسة أفراد عينة ،وعليه يفسر الباحث أن سبب شراءأصال  املنتجات من النوع هلذا  هملعدم امتالك يعود  ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية  شراء يف همتفكري  أن علىعالية أفراد العينة يوافقون وبدرجة  أي  ،درجة 1,2722 قدرهمعياري  واحنراف درجة 3,683املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  3رقم  عبارةاحتلت ال -   .الفعلية هلاهم حاجتإىل  النوع من األجهزة قد يعود ملؤسسة كوندور   الصديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية رغبتهم يف شراء على أن  عاليةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  هلذا النوع من األجهزة   الدراسة أفراد عينة وعليه يفسر الباحث أن سبب شراء ،متطورة قنياتبت هاظهور  تعود اىل أي  ،درجة 1,1031 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,644املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  1رقم  عبارةاحتلت ال -   .احلديثة على غرار آلة الغسيل ذات تقنية التجفيف اإىل رغبتهم ملواكبة التكنولوجي قد يعود كانت   اليتاألجهزة الكهرومنزلية   العادية  تعطل إىل تقادم أو األجهزة قد يعودهلذا النوع من   الدراسة أفراد عينة ملؤسسة كوندور، وعليه يفسر الباحث أن سبب شراء صديقة للبيئة كهرومنزلية   أجهزة شراء يف التفكري إىل همدفعت األجهزة الكهرومنزلية   العادية اليت قاموا بشرائها سابقا تعطل أو تقادمعلى أن  عاليةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  أي  درجة 1,1663 قدره واحنراف معياري درجة 2,196مبتوسط حسايب بلغ  الرابعة املرتبة 2رقم  عبارةاحتلت ال -   .محبوز ، السلبيات املرتتبة عن استخدامهم  لألجهزة الكهرومنزلية العادية  اليت  أفراد العينة يوافقون وبدرجة ضعيفة على أن 3,644ملؤسسة كوندور، وعليه يفسر  صديقة للبيئةأدت م إىل التفكري يف اقتناء أجهزة كهرومنزلية   قاموا بشرائها سابقا 2,196 3,683 3,77500,511,522,533,54 ا�%.#رة اDو�� ا�%.#رة ا��#�'� ا�%.#رة ا��#��� الدراسة بالحاجة الى األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لعبارات شعور أفراد عينة أ: 35الشكل رقم ا�%.#رة ا�را.%�



عدم يعود اىل قد  ندور هلذا النوع من األجهزة ملؤسسة كو أفراد عينة الدراسة   الباحث أن السبب الرئيسي لشراء  ~ 376 ~ سواء على صحتهم أو  ملؤسسة كوندوراألجهزة الكهرومنزلية العادية معرفتهم لسلبيات عدم معرفتهم إلجيابياا او  األجهزة الكهرومنزلية  باحلاجة اىل  الدراسة أفراد عينة شعوروعلى العموم  بغية التعرف على درجة املوافقة ل        .بيئتهم بعد استخراج املتوسط  درجة املوافقة  هلذا اجلزء عالية،وهذا  لنا أن تبني فردا،حيث  382 املؤلفة من الدراسة  عاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من عينةبالنسبة للدرجة الكلية للجزء، قمنا مب ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئة درجة وباحنراف معياري  3,3246 بلغ قدالعينة  أفراددرجات  أين وجدنا متوسط  ،احلسايب واالحنراف املعياري له  األجهزة الكهرومنزلية  باحلاجة اىل  الدراسة أفراد عينة شعور أسباب أن وهذا مؤشر على،درجة  1,13304 قدره ـــــــائج - ب  .محبوز كانت اليت أو تعطلها األجهزة الكهرومنزلية العادية تقادم بسبب إما الصديقة للبيئة  األجهزة ذهرائهم هلش يف متفكريه إىل باإلضافة هلا، احلاجة حنو أكثر همدفع الذي هو متطورة قنياتبتاألجهزة  هذه ظهور ،أو الصديقة للبيئةاألجهزة  من الصنف ذاهل أصال ونميتلك ال مأ بسبب ٕاما التأثري، متقاربة تكونأن   تكادملؤسسة كوندور  الصديقة للبيئة ـــــــل نت ـــــــة الوصـــــــفي التحلي ـــــــة الدراســـــــة   بحـــــــث لمرحل ـــــــراد عين ,36 14,0 11,0 11,0 %النسبة   1  عالية  1,2984  3,592 107 138 53 42 42 التكرار  2رقم العبارة  9,9 9,9 9,9 48,2 22,0 %النسبة   2    ضعيفة  1,2142  2,377 38 38 38 184 84 التكرار  1رقم العبارة   الترتيب  الموافقةدرجة   المعيارياالنحراف   الحسابيالمتوسط   بشدةموافق     موافق    محايد  معارض  بشدةمعارض   الثاني جزءفقرات ال  لمؤسسة كوندورصديقة للبيئة باألجهزة الكهرومنزلية ال المتعلقة علومات مال عنأفراد عينة الدراسة   بحثلعبارات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :62 الجدول رقم  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذه املرحلة يف اجلدول التايل       لمؤسسة كوندورصديقة للبيئة باألجهزة الكهرومنزلية ال المتعلقـــــــة علومـــــــات مال عـــــــنأف  0 باألجهزة الكهرومنزلية  المتعلقة علومات مال عنأفراد عينة الدراسة   بحث  8,9  8,9 9,9  40,3  31,9 %النسبة   4    ضعيفة  1,2366  2,225 34 34 38 154 122 التكرار  4رقم العبارة  6,0 14,9 8,9 45,0 25,1 %النسبة   3    ضعيفة  1,1757  2,317 23 57 34 172 96 التكرار  3رقم العبارة  28,0      V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  -      ضعيفة   1,17703 2,6276  لمؤسسة كوندور الصديقة للبيئة



يف كل  ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئة باألجهزة الكهرومنزلية علومات  املتعلقةامل عن أفراد عينة الدراسة  بحثل درجة املوافقةحتديد  متكنا من ،من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية       ~ 377 ~ أي بني ) 2,225و  3,592(تراوحت بني  اجلزء عبارات هذااملتوسطات احلسابية الستجابات املبحوثني حول  ،وعموما نالحظ أن) 4 و 3  و1( رقم اتالعبار  يفجندها  ضعيفة درجة املوافقةالعبارات اليت كانت فيها  ،أما)2( العبارة رقم هي عالية درجة املوافقةاليت كانت فيها  ةفإن العبار األساس  ، وعلى هذا اجلزءعبارة من عبارات هذا  الصديقة  باألجهزة الكهرومنزلية علومات  املتعلقةامل عنالدراسة   أفراد عينة حبث حولمعرفة اآلراء  وعليه قصد        Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر                     :كما هو موضح يف الشكل التايل والضعيف التقديرين العايل ــــــارةاحتلــــــت ال -  .وافقة درجة املاحلسايب و  هاتوسطمحسب  هاتحليلب و ،قمنا برتتيب العبارات ترتيبا تنازلياملؤسسة كوندور للبيئة ــــــم  عب ــــــة األوىل مبتوســــــط حســــــايب بلــــــغ  2رق ــــــاري  درجــــــة 3,592املرتب ــــــدرهواحنــــــراف معي ملؤسســـة كونـــدور  الصـــديقة للبيئـــةاألجهـــزة الكهرومنزليـــة  نفـــس ميلكـــون الـــذين )اخل..األقـــارب،زمالء العمـــل و األصـــدقاء، اجلـــريان(مـــن املعلومـــات بتجميـــع قـــاموا أـــم علـــىعاليـــة أي أفـــراد العينـــة يوافقـــون وبدرجـــة  ،درجـــة 1,2984 ق هلــــــذا   الدراســــــة أفــــــراد عينـــــة ،وعليه يفســـــر الباحــــــث أن املصــــــدر الرئيســـــي للمعلومــــــات قبـــــل شــــــراءشــــــرائها مت الـــــيت أي  ،درجة 1,2142 قدرهمعياري  واحنراف درجة 2,377املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  1رقم  عبارةاحتلت ال -   .أي الكلمة املنطوقة اإلجيابية )اخل..األصدقاء، اجلريان، األقارب،زمالء العمل( النوع من األجهزة هو هم شرائ قبل املعتمدة البيع نقاط من كثرية معلومات بتجميع قاموا معلى أ ضعيفةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  ال يهتمون   الدراسة أفراد عينةوعليه يفسر الباحث أن ، كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئة الكهرومنزلية لألجهزة هلذا النوع من األجهزة عن  ئهمشرا قبل الصديقة للبيئةبتجميع املعلومات املتعلقة خبصائص األجهزة الكهرومنزلية  2,377  .اخل..األقارب،زمالء العمل و             اجلريان ،األصدقاء ملؤسسة كوندور،وهذا قد يرجع األمر إىل ثقتهم التامة يف املعتمدة البيع نقاط طريق 3,592 2,317 2,22500,511,522,533,54 ا�%.#رة اDو�� ا�%.#رة ا��#�'� ا�%.#رة ا��#��� الدراسة عن المعلومات  المتعلقة باألجهزة الكهرومنزلية اللصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لعبارات بحث  أفراد عينة أ:36الشكل رقم  ا�%.#رة ا�را.%�



أي  ،درجة 1,1757 قدرهواحنراف معياري  درجة 2,317املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  3رقم  عبارةاحتلت ال -   ~ 378 ~ ، أي  درجة 1,2366 قدره واحنراف معياري درجة 2,225مبتوسط حسايب بلغ  الرابعة املرتبة 4رقم  عبارةاحتلت ال -   .اخل..اجلريان، األقارب،زمالء العمل ،األصدقاء اعتمادهم على هذه الوسائل نظرا لثقتهم يف  مستوى أو قد يعود أصال إىل اخنفاض) غري مؤثرة(غري فعالة  مؤسسة كوندورية اليت استخدمها الرتوجي وسائلالإىل  ، وعليه يفسر الباحث أن السبب  يف ذلك قد يعود مؤسسة كوندورية اليت استخدمتها الرتوجي وسائلال طريق عن الصديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية حتصلوا على املعلومات املتعلقة ب أم على ضعيفةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  ملؤسسة كوندور  الصديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية  قاموا بشراء مأفراد العينة يوافقون وبدرجة ضعيفة على أ ليس  أفراد عينة الدراسة  ه قد يكون اغلبسابقة ، وعليه يفسر الباحث أن خربات منهم لدي ما على اعتمادا باألجهزة  علومات  املتعلقةامل عن  الدراسة أفراد عينة بحثوعلى العموم  بغية التعرف على درجة املوافقة ل        .ملؤسسة كوندور  الصديقة للبيئة ذا النوع من األجهزة املتعلقة   لديهم اخلربة التامة مت احلصول  عاجلة البيانات اليتبالنسبة للدرجة الكلية للجزء، قمنا مب ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئة الكهرومنزلية بعد  ،وهذا ضعيفةدرجة املوافقة  هلذا اجلزء   لنا أن تبني فردا،حيث  382 املؤلفة من الدراسة  عليها من عينة درجة   2,6276 بلغ قدالعينة  أفراددرجات  ،أين وجدنا متوسطاستخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري له أي الكلمة املنطوقة  )اخل..األصدقاء، اجلريان، األقارب،زمالء العمل( هلذا النوع من األجهزة هو  الدراسة أفراد عينة قبل شراء أن املورد األساسي للمعلومات  مؤشر على وهذا،درجة   1,17703  وباحنراف معياري قدره لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة أفراد عينة الدراسة  تفضيل  لمرحلة الوصفي التحليل نتائج - ج  .التأثري متقاربة )الوسائل الرتوجيية،نقاط البيع املعتمدة،خربات سابقة( املصادر األخرى  تكونأن   تكاد اإلجيابية،يف حني لألجهزة أفراد عينة الدراسة  تفضيل لعبارات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :63 الجدول رقم  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذه املرحلة يف اجلدول التايل      المتاحة البدائللمؤسسة كوندور عن     10,2  10,2  9,9  37,7  31,9 %النسبة   4    ضعيفة  1,2907  2,291 39 39 38 144 122 التكرار  4رقم العبارة  29,8 40,3 9,9 9,9 9,9 %النسبة   2  عالية  1,2674  3,702 114 154 38 38 38 التكرار  3رقم العبارة  20,4 24,1 17,8 17,8  19,9 %النسبة   3    متوسطة  1,4253  3,073  78  92  68  68  76 التكرار  2رقم العبارة  40,3 22,0 19,9 8,9 8,9 %النسبة   1  عالية  1,3060  3,759 154 84 76 34 34 التكرار  1رقم العبارة   الترتيب  الموافقةدرجة   المعيارياالنحراف   الحسابيالمتوسط   بشدةموافق     موافق    محايد  معارض  بشدةمعارض   الثالث جزءفقرات ال  المتاحة البدائللمؤسسة كوندور عن  صديقة للبيئة الكهرومنزلية ال



لمؤسسة كوندور  صديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية الأفراد عينة الدراسة  تفضيل    ~ 379 ~ يف كل عبارة  املتاحة البدائلملؤسسة كوندور عن   الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية الدراسة   أفراد عينةلتفضيل   درجة املوافقةحتديد  متكنا من ،من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  -    عالية   1,25486 3,2062  المتاحة البدائلعن   اليت   ةالعبار  ،أما)2( ة رقمفنجدها يف العبار  ةمتوسط درجة املوافقةاليت كانت فيها  ةيف حني جند أن العبار  ،)3 و1( العبارات رقم هي عالية درجة املوافقةاليت كانت فيها  اتفإن العبار األساس  ، وعلى هذا اجلزءمن عبارات هذا  املتوسطات احلسابية الستجابات  ،وعموما نالحظ أن) 4( رقم ةالعبار  يفجندها  ضعيفة درجة املوافقةكانت فيها  كما هو  والضعيف أي بني التقديرين العايل) 2,291و  3,759(تراوحت بني  اجلزء عبارات هذااملبحوثني حول  ملؤسسة كوندور  الصديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزليةالدراسة   أفراد عينة تفضيل حولمعرفة اآلراء  وعليه قصد      Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر                        :ح يف الشكل التايلموض أي  ،درجة 1,3060 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,759املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ  1رقم  عبارةاحتلت ال -   .وافقة درجة املاحلسايب و  هاتوسطمحسب  هاتحليلب و ،قمنا برتتيب العبارات ترتيبا تنازليااملتاحة البدائلعن   ملؤسسة كوندور  الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية األجهزةقاموا بتفضيل   على أمأفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية  وعليه يفسر الباحث أن السبب الرئيسي  ،اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا) املنافسة( املشاة الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية باألجهزة على أساس أسعارها املتوافقة مع مستوى دخلهم الشهري الذي يتحصلون عليه مقارنة املطروحة يف  املتاحة البدائلملؤسسة كوندور عن  الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  أفراد العينةواألول لتفضيل  3,759  . السوق اجلزائرية يعود ألسعارها،هذه األخرية تتناسب مع القدرة الشرائية ألغلب أفراد اتمع اجلزائري 3,073 3,702 2,29100,511,522,533,54 ا�%.#رة اDو�� ا�%.#رة ا��#�'� ا�%.#رة ا��#��� الدراسة لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور عن  البدائل المتاحةعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لعبارات تفضيل  أفراد عينة أ:37الشكل رقم ا�%.#رة ا�را.%�



أي  ،درجة 1,2674 قدرهمعياري  واحنراف درجة 3,702املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  3رقم  عبارةاحتلت ال -   ~ 380 ~ ملؤسسة كوندور  الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية األجهزةقاموا بتفضيل أم  على عاليةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  أفراد وعليه يفسر الباحث أن السبب الثاين لتفضيل ،األجنبية العالمات ذات خاصة اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا )املنافسة( املشاة الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية باألجهزة الغيار األصلية مقارنة على أساس توفر قطع املطروحة يف السوق اجلزائرية يعود   املتاحة البدائلملؤسسة كوندور عن  الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  العينة أي  ،درجة 1,4253 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,073 املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  2رقم  عبارةاحتلت ال -   .اخل...جي أل أولسامسونج   الكهرومنزلية األجهزة غرار على هلا ) املنافسة( املشاة للبيئةالصديقة   الكهرومنزلية باألجهزة مقارنة إىل وجود قطع غيار أصلية ملؤسسة كوندور  الصديقة للبيئة الكهرومنزلية األجهزةقاموا بتفضيل أم  علىمتوسطة أفراد العينة يوافقون وبدرجة  الصديقة    الكهرومنزلية األجهزةال يعتقدون على اإلطالق بأن  أفراد العينةوعليه يفسر الباحث أن  اجلزائرية، السوق يف املوجودة هلا) املنافسة( املشاة الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية باألجهزةعلى أساس جودا مقارنة  ، أي  درجة 1,2907 قدره واحنراف معياري درجة 2,291مبتوسط حسايب بلغ  الرابعة املرتبة 4رقم  عبارةاحتلت ال -      .اخل...جي أل أولسامسونج   الكهرومنزلية األجهزة غرار على  األجنبية العالمات ذات خاصة املنافسة األجهزة أفضل من ملؤسسة كوندور للبيئة ملؤسسة كوندور  الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية األجهزةقاموا بتفضيل م أفراد العينة يوافقون وبدرجة ضعيفة على أ الصديقة   الكهرومنزلية باألجهزة مقارنة هموبيئت همصحت على ستعود يتوقعوا  اليت  االجيابيةعلى أساس املنافع  غري  العينةمن  أفراد ه قد يكون هناك وعليه يفسر الباحث أن اجلزائرية، السوق يف املوجودة هلا املشاة للبيئة ــــــة التعــــــرف علــــــى درجــــــة املوافقــــــة ل       .للبيئةصديقة كهرومنزلية ،أو أصال قد يكونوا غري مدركني بأم اشرتوا أجهزة   ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية مدركني للفوائد اإلجيابية اليت ستعود على صحتهم وبيئتهم نظرا لشرائهم  ــــــة   الدراســــــة أفــــــراد عينــــــة تفضــــــيلوعلــــــى العمــــــوم  بغي لألجهــــــزة الكهرومنزلي عاجلـــــة البيانـــــات بالنســـــبة للدرجــــة الكليـــــة للجـــــزء، قمنــــا مب املتاحـــــة البــــدائلملؤسســــة كونـــــدور عـــــن   الصــــديقة للبيئـــــة درجــــــة املوافقــــــة  هلــــــذا   لنــــــا أن تبــــــني فردا،حيــــــث  382 املؤلفــــــة مــــــن الدراســــــة  الــــــيت مت احلصــــــول عليهــــــا مــــــن عينــــــة ـــــــاري لـــــــه اجلـــــــزء عالية،وهـــــــذا درجـــــــات  ،أين وجـــــــدنا متوســـــــطبعـــــــد اســـــــتخراج املتوســـــــط احلســـــــايب واالحنـــــــراف املعي ـــــة  أفـــــراد أن العامـــــل  وهـــــذا مؤشـــــر علـــــى،درجـــــة   1,25486 درجـــــة وبـــــاحنراف معيـــــاري قـــــدره 3,2062 بلـــــغ قـــــدالعين الســـــــعر املالئــــــــم  مـــــــن األجهــــــــزة هـــــــوهلـــــــذا الصـــــــنف  للبـــــــدائل املتاحــــــــة  الدراســـــــة أفـــــــراد عينــــــــةقيـــــــيم األساســـــــي لت مــن أهــم عوامــل )  قطــع غيــار أصــلية مــثال تــوفر(البيــع بعــد مــا خــدماتجــودة   أيضــا تعتــربملــداخليهم ،كمــا  الصــــديقة   الكهرومنزليــــة األجهــــزةأن   يوافقــــون إىل حــــد مــــا  يف حــــني،تفضــــيلهم هلــــذا الصــــنف مــــن األجهــــزة    .شرائها من بالرغم وبيئتهم صحتهم على ستعود الــــــيت االجيابيـــــة املنــــــافع ملعيـــــار  كبــــــرية أمهيـــــة يولــــــون ال جنـــــدهم  اجلــــــودة،وأخريا ناحيـــــة مــــــن اجلزائريـــــة الســـــوق يف ةتواجـــــدامل هلـــــا) املنافســـــة( املشـــــاة الصـــــديقة للبيئـــــة الكهرومنزليـــــة األجهـــــزة ملؤسســـــة كونـــــدور أفضـــــل مـــــن للبيئـــــة



األجهـــــزة الكهرومنزليـــــة  قـــــرار شـــــراءلأفـــــراد عينـــــة الدراســـــة  اتخـــــاذ لمرحلـــــة الوصـــــفي التحليـــــل نتـــــائج - د  ~ 381 ~ األجهزة  شراءقرار لأفراد عينة الدراسة  اتخاذلعبارات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :64 الجدول رقم  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذه املرحلة يف اجلدول التايل       الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور يف كل عبارة من عبارات  ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية قرار شراء ل أفراد عينة الدراسة ختاذال درجة املوافقةحتديد  متكنا من ،من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  -    عالية   1,1109 3,235  لمؤسسة كوندور صديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية ال قرار شراءأفراد عينة الدراسة  اتخاذ   5,8  7,1  7,1  25,1  55,0 %النسبة   6    ضعيفة  1,1823  1,835  22  27  27  96  210 التكرار  6رقم العبارة   29,8  40,6  10,2  9,7  9,7 %النسبة   3  عالية  1,2573  3,712  114  155  39  37  37 التكرار  5رقم العبارة   30,1  38,2  12,0  9,9  9,7 %النسبة   4  عالية  1,2649  3,691 115 146 46 38 37 التكرار  4رقم العبارة  42,4 38,2 6,8 8,6 3,9 %النسبة   1  عالية  1,0908  4,065 162 146 26 33 15 التكرار  3رقم العبارة  8,1 11,8 13,1 41,9  25,1 %النسبة   5    ضعيفة  1,2079  2,359  31  45  50  160  96 التكرار  2رقم العبارة  30,4 41,6 9,9 8,4 9,7 %النسبة   2  عالية  1,2448  3,746 116 159 38 32 37 التكرار  1رقم العبارة   الترتيب  الموافقةدرجة   المعيارياالنحراف   الحسابيالمتوسط   بشدةموافق     موافق    محايد  معارض  بشدةمعارض   الرابع جزءفقرات ال  لمؤسسة كوندور الصديقة للبيئةالكهرومنزلية  ) 4و 5و 1و 3( العبارات رقم هي عالية درجة املوافقةاليت كانت فيها  اتفإن العبار األساس  ،وعلى هذا اجلزءهذا  أي بني ) 1,835و  4,065(تراوحت بني  اجلزء عبارات هذااملتوسطات احلسابية الستجابات املبحوثني حول  وعموما نالحظ أن ،)6و 2( رقم تنيالعبار  يفجندها  ضعيفة درجة املوافقةاليت كانت فيها  اتالعبار  يف حني   :كما هو موضح يف الشكل التايل والضعيف التقديرين العايل



أي  ،درجة 1,0908 قدرهواحنراف معياري  درجة 4,065املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ  3رقم  عبارةاحتلت ال -   .وافقة درجة املاحلسايب و  هاتوسطمحسب  هاتحليلب و ،قمنا برتتيب العبارات ترتيبا تنازليا ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية شراء لقرار الدراسة   أفراد عينة اختاذ حولمعرفة اآلراء  وعليه قصد      Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من: المصدر                ~ 382 ~ األجهزة الكهرومنزلية   عند اختاذهم لقرار شراء يهمهم   كان أكثر ما على أنأفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية  أفراد ،وعليه يفسر الباحث أن من أهم أولويات تفضيالت اختيارات ملؤسسة كوندور هو  السعر الصديقة للبيئة أي  ،درجة 1,2448 قدرهمعياري  واحنراف درجة 3,746املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  1 رقم عبارةاحتلت ال -   .كان يف متناوهلم  هذا األخري ألن ألجهزة الكهرومنزلية ملؤسسة كوندور هو  السعر ل  ئهمقرار شرا يف العينة الصديقة األجهزة الكهرومنزلية  قرار شراء  واكثريا عندما اختذ  وافكر يمل أم  على عاليةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  اشرتوا هذه األجهزة عن قناعة وبدون تفكري ألم ممكن  أفراد العينة،وعليه يفسر الباحث أن ملؤسسة كوندور للبيئة الذين زودوهم  اخل..األصدقاء، اجلريان، األقارب،زمالء العمليثقون يف منتجات مؤسسة كوندور أو يثقون يف  أي  ،درجة 1,2573 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,712 املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  5رقم  عبارةاحتلت ال -   .باملعلومات قبل شرائهم هلذه األجهزة األجهزة الكهرومنزلية  البيانات املكتوبة على  من مرة أخرى تأكدوا  أم علىعالية أفراد العينة يوافقون وبدرجة  حريصني على قراءة  أفراد العينة، وعليه يفسر الباحث أن عندما اختذوا قرار شرائها ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئة وهذا ممكن قصد معرفتهم للطريقة  ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية  البيانات املكتوبة على   ، أي  درجة 1,2649 قدره واحنراف معياري درجة 3,691مبتوسط حسايب بلغ  الرابعة املرتبة 4رقم  عبارةاحتلت ال -   .البيانات اإلجبارية اهولة اليت ال حتمل  األجهزة الكهرومنزلية  السليمة الستخدامها،أو قد تكون لديهم عادة االمتناع عن شراء 3,746األجهزة الكهرومنزلية    بذلوا كل جهودهم  قصد حصوهلم علىم على أ عاليةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  2,359 4,065 3,691 3,712 1,83500,511,522,533,544,5 ا�%.#رة اDو�� ا�%.#رة ا��#�'� ا�%.#رة ا��#��� ا�%.#رة ا�را.%� ا�%.#رة ا�-#��� الدراسة قرار شراء األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورأعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لعبارات اتخاذ أفراد عينة :38الشكل رقم  ا�%.#رة ا��#د��



قد يعود اىل  السبب يف ذلكئها، وعليه يفسر الباحث أن على شرا صممواملؤسسة كوندور ملا  الصديقة للبيئة  ~ 383 ~ ــــــــت ال -  .تتناسب مع قدرام الشرائية اليت أسعارها اىل أو تغطية هذا الصنف من األجهزة الكهرومنزلية جلميع أحناء الوطن ــــــــم  عبــــــــارةاحتل ــــــــاري درجــــــــة 2,359مبتوســــــــط حســــــــايب بلــــــــغ اخلامســــــــة  املرتبــــــــة 2رق اهتمـــــــوا مبعرفـــــــة املزيـــــــد مـــــــن املميـــــــزات  مأي أفـــــــراد العينـــــــة يوافقـــــــون وبدرجـــــــة ضـــــــعيفة علـــــــى أـــــــ ،درجـــــــة 1,2079 قــــــــدره واحنــــــــراف معي ـــــــدما اختـــــــذوا قـــــــرار شـــــــراء  ـــــــي عن ـــــــة   خاصـــــــة ذات الطـــــــابع الصـــــــحي والبيئ ـــــــةاألجهـــــــزة الكهرومنزلي الفوائــــــــد  أفــــــــراد العينــــــــة الســــــــبب يف ذلـــــــك قــــــــد يعــــــــود إىل وضـــــــع، وعليــــــــه يفســـــــر الباحــــــــث أن ملؤسســـــــة كونــــــــدور الصـــــــديقة للبيئ أولويــــــــات تفضــــــــيالت يف املرتبــــــــة األخــــــــرية ضــــــــمن   ألجهــــــــزة الكهرومنزليــــــــة ملؤسســــــــة كونــــــــدورلالصــــــــحية والبيئيــــــــة  األجهزة وسيلة اليت نقلت الطبيعة  أثر من من تأكدوا ميوافقون وبدرجة ضعيفة على أأي أفراد العينة  درجة 1823 ,1 قدره واحنراف معياري درجة 835 ,1مبتوسط حسايب بلغ السادسة  املرتبة 6رقم  عبارةاحتلت ال -     .ئيةشراال امقرار  يفاالختيارات  اختذوا قرار شرائها، وعليه يفسر الباحث عندما  على البيئة الطبيعية ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةالكهرومنزلية   سواء كانت  ملؤسسة كوندور للبيئةالصديقة األجهزة الكهرومنزلية  نقل  سائلو  ال مهم قد   أفراد العينة أن األجهزة الكهرومنزلية شراء لقرار   الدراسة أفراد عينة ختاذوعلى العموم  بغية التعرف على درجة املوافقة ال      .قرار شرائها قاموا باختاذ عندما صديقة للبيئة أو غري ذلك بعد استخراج املتوسط  ،وهذا عاليةدرجة املوافقة  هلذا اجلزء   لنا أن تبني فردا،حيث  382 املؤلفة من الدراسة  عاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من عينةمببالنسبة للدرجة الكلية للجزء ،قمنا  ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة  ما بعد الشراء أفراد عينة الدراسة تقييم لمرحلة الوصفي التحليل نتائج - ه  .األوىل حسب وجهة نظرهم ويهمهم كثريا مقارنة باألمور أو اجلوانب الصحية والبيئية عند اختاذهم لقرار شرائهاحيتل املرتبة   ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية أن سعر هذه  وهذا مؤشر على،درجة 1,1109 درجة وباحنراف معياري قدره 3,235 بلغ قدالعينة  أفراددرجات  ،أين وجدنا متوسطاحلسايب واالحنراف املعياري له   19,9  44,0  14,1  12,0  9,9 %النسبة   3  عالية  1,2203  3,518  76  168  54  46  38 التكرار  2رقم العبارة  29,8 40,3 12,0 9,9 7,9 %النسبة   1  عالية  1,2090  3,743 114 154 46 38 30 التكرار  1رقم العبارة   الترتيب  الموافقةدرجة   المعيارياالنحراف   الحسابيالمتوسط   بشدةموافق     موافق    محايد  معارض  بشدةمعارض   الخامس جزءفقرات ال    لمؤسسة كوندورصديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراء أفراد عينة الدراسة تقييم لعباراتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :65 الجدول رقم  :يف اجلدول التايلالنتائج املتعلقة ذه املرحلة ميكن تلخيص        للبيئة لمؤسسة كوندور



درجة اليت كانت فيها  اتفإن العبار األساس  ، وعلى هذا اجلزءيف كل عبارة من عبارات هذا  ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةألجهزة الكهرومنزلية ل )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراء الدراسة أفراد عينة تقييمل درجة املوافقةحتديد  متكنا من ،من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  -    عالية     1,23404    3,1505   لمؤسسة كوندورصديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراءأفراد عينة الدراسة  تقييم   12,0  9,9  12,0  38,0  28,0 % النسبة  5    ضعيفة  1,3139  2,401  46  38  46  145  107 التكرار  6رقم العبارة   11,8  12,0  9,9  36,1  30,1 %النسبة   6    ضعيفة  1,3390  2,393  45  46  38  138  115 التكرار  5رقم العبارة   20,4  31,9  17,5  16,0  14,1 %النسبة   4  عالية  1,3359  3,285 78 122 67 61 54 التكرار  4رقم العبارة  30,1 34,0 9,9 13,9 12,0 %النسبة   2  عالية  1,3612  3,563 115 130 38 53 46 التكرار  3رقم العبارة   ~ 384 ~ حسب  هاتحليلب و ،قمنا برتتيب العبارات ترتيبا تنازلياملؤسسة كوندور  الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراءالدراسة   أفراد عينة تقييم حولمعرفة اآلراء  وعليه قصد       Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من: المصدر           :والضعيف كما هو موضح يف الشكل التايل أي بني التقديرين العايل) 2,393و  3,743(تراوحت بني  زءاجل عبارات هذااملتوسطات احلسابية الستجابات املبحوثني حول  وعموما نالحظ أن، )5و 6( رقم تنيالعبار  يفجندها  ضعيفة درجة املوافقةاليت كانت فيها  اتالعبار  يف حني،) 4و 2و 3و 1( العبارات رقم هي عالية املوافقة أي  ،درجة 1,2090 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,743املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ  1رقم  عبارةاحتلت ال -   .وافقة درجة املاحلسايب و  هاتوسطم على  حتافظ ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية األجهزة على أنأفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية  3,743 3,518 3,563 3,285 2,393 2,40101234 ا�%.#رة اDو�� ا�%.#رة ا��#�'� ا�%.#رة ا��#��� ا�%.#رة ا�را.%� ا�%.#رة ا�-#��� بعد الشراء لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورأعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لعبارات تقييم المستهلك النهائي ما :39الشكل رقم  ا�%.#رة ا��#د��



الصديقة   الكهرومنزلية األجهزةيعرتفون جبودة   أفراد العينةجودا طول فرتة استعماهلا ،وعليه يفسر الباحث أن   ~ 385 ~ أي  ،درجة 1,3612 قدرهمعياري  واحنراف درجة 3,563املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  3 رقم عبارةاحتلت ال -   .اشرتوها  ملؤسسة كوندور اليت للبيئة ملؤسسة   الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية األجهزةيسعون إىل تكرار شراء أم  على عاليةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  أي  ،درجة 1,2203 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,518 املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  2رقم  عبارةاحتلت ال -   .يشعرون بنوع من الرضا عن أداء هذه األجهزة أفراد العينةكوندور ،وعليه يفسر الباحث أن  بطول فرتة  تتميز ملؤسسة كوندور  الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية األجهزة أن علىعالية أفراد العينة يوافقون وبدرجة  ملؤسسة   الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية األجهزةيقرون جبودة   أفراد العينةاستعماهلا، وعليه يفسر الباحث أن  ، أي  درجة 1,3359 قدره واحنراف معياري درجة 3,285مبتوسط حسايب بلغ  الرابعة املرتبة 4رقم  عبارةاحتلت ال -   .اشرتوها  من ناحية متانتها أو عدم إتالفها ألن استخدامها يدوم لفرتة طويلة كوندور اليت الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية األجهزة بشراء دوما نياآلخر  وننصحيم على أعالية أفراد العينة يوافقون وبدرجة  السبب يف ذلك قد يعود اىل شعورهم باالرتياح لذا جندهم يقومون  ، وعليه يفسر الباحث أن  ملؤسسة كوندور أي  درجة 1,3139 قدره واحنراف معياري درجة 2,401مبتوسط حسايب بلغ اخلامسة  املرتبة 6رقم  عبارةاحتلت ال -   .ملؤسسة كوندور  الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية األجهزة باستخدام اخل..أقارم، أصدقائهموإقناع   توجيهب الذين  الصديق للبيئةملا يتوقفون عن استخدام اجلهاز الكهرومنزيل م أفراد العينة يوافقون وبدرجة ضعيفة على أ السبب يف ذلك قد يعود  رمبا إىل قيام أغلب أفراد العينة ، وعليه يفسر الباحث أن اشرتوه عادة  ما يقومون برميه  أي  درجة 1,3390 قدره واحنراف معياري درجة 2,393مبتوسط حسايب بلغ السادسة  املرتبة 5رقم  عبارةاحتلت ال -   .مبنحه أو بيعه أي يتخلصون منه بطريقة صديقة للبيئة ة الصديقة للبيئة الكهرومنزلية األجهزةميكن أن يشرتوا جمددا  م أفراد العينة يوافقون وبدرجة ضعيفة على أم وصل الذي يقرون بالوالء  أفراد العينةاغلب   وعليه يفسر الباحث أن،املتناول أسعارها يف لعالمة كوندور خاصة إذا كانت   واملنافسة املشا ملؤسسة كوندور على  الصديقة للبيئةالكهرومنزلية  تفضيلهم لألجهزة  لدرجة االستخدام وكيفية  تقييم(ما بعد الشراء الدراسة أفراد عينة تقييموعلى العموم  بغية التعرف على درجة املوافقة ل      .منخفض سعرها كان مهما  واملنافسة املشاة الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية األجهزةحساب  عاجلة بالنسبة للدرجة الكلية للجزء، قمنا مب ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةألجهزة الكهرومنزلية ل )التخلص درجة املوافقة  هلذا اجلزء   لنا أن تبني فردا،حيث  382 املؤلفة من الدراسة  البيانات اليت مت احلصول عليها من عينة يشعرون بنوع من  الدراسة أفراد عينةأن  وهذا مؤشر على،درجة  1,23404  درجة وباحنراف معياري قدره 3,1505 بلغ قدالعينة  أفراددرجات  ،أين وجدنا متوسطبعد استخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري له عالية،وهذا تفضيلهم لألجهزة  لدرجة م وصل الذي يقرون بالوالءالرضا واالرتياح عن أداء هذه األجهزة، كما أم   املشاةالصديقة للبيئة   الكهرومنزلية األجهزةملؤسسة كوندور على حساب  الصديقة للبيئةالكهرومنزلية  



أفراد عينة الدراسة مراحل شراء أجزاء محور لعبارات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :66 الجدول رقم    :املتعلقة ذا احملور يف اجلدول التايل الوصفي التحليل نتائجميكن تلخيص وأخريا       .الذين اشرتوه عندما يتوقفون عن استخدامه الصديق للبيئةبرمي اجلهاز الكهرومنزيل هذه األخرية منخفض،يف حني ال يقومون  سعر كان مهما  واملنافسة  ~ 386 ~ لألجهزة  فراد عينة الدراسةألالسلوك الشرائي  حملورالتعرف على درجة املوافقة قصد و من خالل هذا اجلدول ،        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر                      عالية  1,1686  3,123  كوندور لمؤسسة صديقة للبيئةالكهرومنزلية ال لألجهزةأفراد عينة الدراسة مراحل شراء محور     عالية     1,23404    3,1505   الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورلألجهزة الكهرومنزلية  )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراءأفراد عينة الدراسة  تقييم    عالية   1,1109 3,235  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندوراألجهزة  قرار شراءأفراد عينة الدراسة  اختاذ    عالية   1,25486 3,2062  املتاحة البدائلالصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور عن  لألجهزة الكهرومنزلية أفراد عينة الدراسة  تفضيل     ضعيفة   1,17703 2,6276  ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةباألجهزة الكهرومنزلية ال املتعلقة علومات امل عنأفراد عينة الدراسة   حبث    عالية   1,13304 3,3246  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندوراألجهزة  باحلاجة إىلأفراد عينة الدراسة  شعور  الموافقةدرجة   المعيارياالنحراف  الحسابي  المتوسط  أجزاء المحور  كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة الكهرومنزلية ال لألجهزة عاجلة البيانات اليت مت احلصول ، قمنا مبمحوربالنسبة للدرجة الكلية للكوندور ملؤسسةالكهرومنزلية  الصديقة للبيئة  بعد  عالية،وهذا درجة املوافقة  هلذا احملور  لنا أن تبني فردا،حيث  382 املؤلفة من الدراسة  عليها من عينة درجة  3,123 بلغ قدالعينة  أفراددرجات  ،أين وجدنا متوسطاستخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري له مراحل يتفاعلون اجيابا مع مجيع  الدراسة أفراد عينةأن  وهذا مؤشر على،درجة  1,1686  وباحنراف معياري قدره     .كوندور ملؤسسةاألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  شراء 



درجة اليت كانت فيها  اتالعبار  ، يف حني) 2و 1و 8و 3و 7( العبارات رقم هي عالية درجة املوافقةاليت كانت فيها  اتفإن العبار األساس  ، وعلى هذا احملوريف كل عبارة من عبارات هذا  الدراسة فراد عينةأل ستوى االهتمام البيئيمل درجة املوافقةحتديد  متكنا من ،من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  -    عالية   1,1911 3,325   فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي أل   24,3  40,3  19,6  8,4  7,3 %النسبة   3  عالية  1,1499  3,660  93  154  75  32  28 التكرار  8رقم العبارة   34,0  35,9  15,2  7,1  7,9 %النسبة   1  عالية  1,2041  3,812  130  137  58  27  30 التكرار  7رقم العبارة   11,5  30,9  13,4  31,2  13,1 %النسبة   7  متوسطة  1,2680  2,966  44  118  51  119  50 التكرار  6رقم العبارة   17,5  16,5  31,7  16,2  18,1 %النسبة   6  متوسطة  1,3251  2,992  67  63  121  62  69 التكرار  5رقم العبارة   11,5  25,9  16,2  30,1  16,2 %النسبة   8    ضعيفة  1,2868  2,864 44 99 62 115 62 التكرار  4رقم العبارة  28,0 40,8 18,1 6,8 6,3 %النسبة   2  عالية  1,1185  3,775 107 156 69 26 24 التكرار  3رقم العبارة  17,8 28,0 24,1 14,1  16,0 %النسبة   5  عالية  1,3214  3,175  68  107  92  54  61 التكرار  2رقم العبارة  19,9 35,9 18,1 12,0 14,1 %النسبة   4  عالية  1,3115  3,353 76 137 69 46 54 التكرار  1رقم العبارة   الترتيب  الموافقةدرجة   المعيارياالنحراف   الحسابيالمتوسط   بشدةموافق     موافق    محايد  معارض  بشدةمعارض   الثالث محورفقرات ال  فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي أل لعباراتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :67 الجدول رقم  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذا احملور يف اجلدول التايل       فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي أل محورل الوصفي التحليل نتائج -2  ~ 387 ~ تراوحت بني  احملور عبارات هذااملتوسطات احلسابية الستجابات املبحوثني حول  وعموما نالحظ أن، )4( رقم ةالعبار  يفجندها  ضعيفة درجة املوافقةاليت كانت فيها  ةالعبار  ، أما)6و 5( رقم تنيالعبار  يفجندها  متوسطة املوافقة   :كما هو موضح يف الشكل التايل الضعيفو  أي بني التقديرين العايل) 2,864و  3,812(



أي  ،درجة 1,2041 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,812املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ  7رقم  عبارةاحتلت ال -   .وافقة درجة املاحلسايب و  هاتوسطمحسب  هاتحليلوب     ،قمنا برتتيب العبارات ترتيبا تنازليابالبيئة الدراسة فراد عينةأمستوى اهتمام  حولمعرفة اآلراء  وعليه قصد      Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من:  المصدر                ~ 388 ~ لكي يعيشوا يف بيئة نظيفة،وعليه يفسر  القادمة ألجيالبايهتمون  معلى أأفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية  يدركون أن البيئة هي ملكهم يف بيئة نظيفة ألم رمبا  القادمة يقدرون أمهية عيش األجيال أفراد العينةالباحث أن  أي  ،درجة 1,1185 قدرهمعياري  واحنراف درجة 3,775املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  3 رقم عبارةاحتلت ال -    .لذا جيب احملافظة عليها القادمة وملك األجيال ال حيبذون  تصرفات األشخاص الذين  أفراد العينة،وعليه يفسر الباحث أن هلا صصةخم غري  ماكنأ يف النفايات رمييقومون ب  أشخاص معينني ونر يعندما  غضبالب ونشعر يأم  على عاليةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  أي  ،درجة 1,1499 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,660 املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  8رقم  عبارةاحتلت ال -   .يقومون بتلويث البيئة  ، وعليه يفسر الباحث أن  ينصحون اآلخرين دوما باحملافظة على البيئة أم علىعالية أفراد العينة يوافقون وبدرجة  ، أي  درجة 1,3115 قدره واحنراف معياري درجة 3,353مبتوسط حسايب بلغ  الرابعة املرتبة 1رقم  عبارةاحتلت ال -   .يف محاية البيئة من خالل تقدمي هلم إرشادات  قصد احلفاظ عليها اآلخرينيشاركون  أفراد العينة ، وعليه يفسر البيئة محاية على فقط هي املسؤولة الوحيدة  دولةال أنعلى  عاليةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  أي  درجة 1,3214 قدره واحنراف معياري درجة 3,175مبتوسط حسايب بلغ اخلامسة  املرتبة 2رقم  عبارةاحتلت ال -   .الدولة مبفردها من خالل إصدار قوانني وفرض عقوبات بل أيضا عن طريق تصرفام الصديقة للبيئةقد ال يدركون بأن مسؤولية محاية البيئة هي مسؤولية مشرتكة بينهم وبني الدولة،وليس   أفراد العينةالباحث أن  نظرا  حملدوديتها ،وعليه يفسر الباحث أن  الطبيعية املوارد على احلفاظ بوجوب  عاليةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  3,353  .بوجود موارد قابلة للنفاذ لذا جيب استهالكها بشكل رشيد يدركونقد   أفراد العينة 3,175 3,775 2,864 2,992 2,966 3,812 3,6600,511,522,533,544,5 ا�%.#رة اDو�� ا�%.#رة ا��#�'� ا�%.#رة ا��#��� ا�%.#رة ا�را.%� ا�-#���ا�%.#رة  ا�%.#رة ا��#د�� ا�%.#رة ا��#.%� البيئي ألفراد عينة الدراسةأعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لعبارات مستوى االهتمام :40الشكل رقم  ا�%.#رة ا��#���



أي  درجة 1,3251 قدره واحنراف معياري درجة 2,992مبتوسط حسايب بلغ السادسة  املرتبة 5رقم  عبارةاحتلت ال -   ~ 389 ~ ــــــــت ال -  .غري منخرطني يف مجعيات محاية البيئة أفراد العينةأنه قد يكون بعض من يفسر الباحث  ه، وعلي)التنظيفو      كالتشجري( البيئة حبمايةاخلاصة التوعية  احلمالت يف ونشاركيم على أ متوسطةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  ــــــــارةاحتل ــــــــم  عب ــــــــاري درجــــــــة 2,966 مبتوســــــــط حســــــــايب بلــــــــغ الســــــــابعة  املرتبــــــــة 6رق ـــــــة يوافقـــــــون وبدرجـــــــة  درجـــــــة 1,2680 قــــــــدره واحنــــــــراف معي ـــــــراد العين ـــــــى أـــــــ متوســـــــطةأي أف ينصـــــــحون اآلخـــــــرين مبقاطعـــــــة شـــــــراء م عل ـــبالبيئـــة تضـــر الـــيت املؤسســـات منتجـــات قـــد ال  أفـــراد العينـــةأنـــه قـــد يكـــون بعـــض مـــن يفســـر الباحـــث  ه، وعلي ـــــــون االهتمـــــــام يف التـــــــأثري علـــــــى القـــــــرارات الشـــــــرائية لآلخـــــــرين خاصـــــــة حـــــــول  ـــــــــائج -3    .مييزون بني املؤسسات املضرة للبيئة عن غريها  ال أصال ال يدركون أوللبيئــــــة،إذن فهــــــم جمــــــربين علــــــى التعامــــــل معهــــــا مــــــن خــــــالل شــــــراء منتجاــــــا مــــــثال ،أو قــــــد يكــــــون الــــــبعض مــــــنهم يعملــــــون يف هــــــذه املؤسســــــات املضــــــرة  أفــــــراد العينــــــةأنــــــه قــــــد يكــــــون بعــــــض مــــــن يفســــــر الباحــــــث  ه، وعليــــــبالبيئــــــة تضـــر الـــيت املؤسســـات مـــع التعامـــل ونرفضـــيم علـــى أـــ ضـــعيفةأي أفـــراد العينـــة يوافقـــون وبدرجـــة  درجـــة 1,2868 قــــــدره واحنــــــراف معيــــــاري درجــــــة 2,864مبتوســــــط حســــــايب بلــــــغ  الثامنــــــة املرتبــــــة 4رقــــــم  عبــــــارةاحتلــــــت ال -  .بالبيئة املضـــــــرة املؤسســـــــات منتجـــــــاتيول ـــــــــل نت ـــــــــة الدراســـــــــة مســـــــــتوى إدراك  محـــــــــورل الوصـــــــــفي التحلي ـــــــــراد عين ـــــــــة أف ألهمية أفراد عينة الدراسة مستوى إدراك  لعباراتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :68 الجدول رقم  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذا احملور يف اجلدول التايل      الكهرومنزلية الصديقة للبيئة األجهـــــــــزةألهمي   11,8  16,0  22,0  32,2  18,1 %النسبة   6    ضعيفة  1,2636  2,712  45  61  84  123  69 التكرار  6رقم العبارة   31,7  44,0  16,0  4,5  3,9 %النسبة   1  عالية  1,0040  3,950  121  168  61  17  15 التكرار  5رقم العبارة   19,9  24,3  17,8  18,1  19,9 %النسبة   3  متوسطة  1,4202  3,063 76 93 68 69 76 التكرار  4رقم العبارة  10,2 15,4 36,4 28,0 9,9 %النسبة   4    ضعيفة  1,1089  2,880 39 59 139 107 38 التكرار  3رقم العبارة  7,9 11,5 14,4 25,9  40,3 %النسبة   8    ضعيفة  1,2947  2,207  30  44  55  99  154 التكرار  2رقم العبارة  17,3 40,3 17,5 12,6 12,3 %النسبة   2  عالية  1,2546  3,377 66 154 67 48 47 التكرار  1رقم العبارة   الترتيب  الموافقةدرجة   المعيارياالنحراف   الحسابيالمتوسط   بشدةموافق     موافق    محايد  معارض  بشدةمعارض   محور الرابعفقرات ال  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة األجهزة



حتديـــــــد  متكنـــــــا مـــــــن املعياريـــــــة،مـــــــن خـــــــالل اجلـــــــدول أعـــــــاله وبـــــــالنظر إىل املتوســـــــطات احلســـــــابية واالحنرافـــــــات         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  -    متوسطة   1,18260 2,9490   ألهمية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةأفراد عينة الدراسة مستوى إدراك    12,8  13,6  17,5  34,0  22,0 %النسبة   7    ضعيفة  1,3128  2,613  49  52  67  130  84 التكرار  8رقم العبارة   12,3  16,0  25,9  30,1  15,7 %النسبة   5    ضعيفة  1,2415  2,791  47  61  99  115  60 التكرار  7رقم العبارة   ~ 390 ~ يف كـــــــل ملســـــــتوى إدراك أفـــــــراد عينـــــــة الدراســـــــة ألمهيـــــــة األجهـــــــزة  الكهرومنزليـــــــة الصـــــــديقة للبيئـــــــة   درجـــــــة املوافقـــــــة ــــارات هــــذا  ــــارة مــــن عب ــــى هــــذا احملــــورعب ــــإن العبــــار األســــاس  ، وعل ــــت فيهــــا  ةف ) 4( رقـــــم ةالعبـــــار  يفجنـــــدها  متوســـــطة درجـــــة املوافقـــــةالـــــيت كانـــــت فيهـــــا  ةالعبـــــار  ، يف حـــــني )1و 5(العبـــــارتني رقـــــم  هــــي عاليــــة درجــــة املوافقــــةالــــيت كان ـــــار  أمـــــا ـــــيت كانـــــت فيهـــــا  اتالعب ـــــار  يف جنـــــدها  ضـــــعيفة درجـــــة املوافقـــــةال وعمومـــــا ) 2و 8 و 6و 7و 3( رقـــــم اتالعب ــــــــــارات هــــــــــذااملتوســــــــــطات احلســــــــــابية الســــــــــتجابات املبحــــــــــوثني حــــــــــول  نالحــــــــــظ أن ــــــــــني احملــــــــــور عب مستوى إدراك أفراد عينة الدراسة ألمهية األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  حولمعرفة اآلراء  وعليه قصد        Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من:  المصدر                :والضعيف كما هو موضح يف الشكل التايل أي بني التقديرين العايل) 2,207و  3,950(    تراوحــــــــــت ب أي  ،درجة 1,0040 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,950املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ  5رقم  عبارةاحتلت ال -   .وافقة درجة املاحلسايب و  هاتوسطمحسب  هاتحليلب و قمنا برتتيب العبارات ترتيبا تنازليا 3,377  .والبيئية الصحية الناحية من وآمن أفضل بأداء تتميز اليت الكهرومنزليةيقرون جبودة األجهزة   أفراد العينة،وعليه يفسر الباحث أن جودا على مهما مؤشرا البيئة على أو املستهلك صحة على سواء ضررا تولد ال اليت الكهرومنزلية األجهزة بأنأفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية  2,207 2,88 3,063 3,95 2,712 2,791 2,61300,511,522,533,544,5 ا�%.#رة اDو�� ا�%.#رة ا��#�'� ا�%.#رة ا��#��� ا�%.#رة ا�را.%� ا�%.#رة ا��#د��ا�%.#رة ا�-#��� ا�%.#رة ا��#.%� أفراد عينة الدراسة ألهمية األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئةأعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لعبارات مستوى إدراك :41الشكل رقم ا�%.#رة ا��#���



أي  ،درجة 1,2546 قدرهمعياري  واحنراف درجة 3,377املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  1 رقم عبارةاحتلت ال -   ~ 391 ~ غاز  قد يدركون خبطورة   أفراد العينة،وعليه يفسر الباحث أن  )CFC(غاز كلور فلور الكربون  غرار على بالبيئة مضرة غازات تستعمل ال هي أجهزة  الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية األجهزة بأن عاليةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  أي  ،درجة 1,4202 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,063املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  4رقم  عبارةاحتلت ال -   .،هذا األخري الذي يعترب من أحد الغازات املسببة لثقب طبقة األوزونكلور فلور الكربون قد ال    أفراد العينة، وعليه يفسر الباحث أن بعض من البيئة و املستهلك بصحة  تم اليت اجلزائرية السوق يف املوجودة الكهرومنزلية لألجهزة يعرفون العالمات التجارية  أم على متوسطةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  ، أي  درجة 1,1089 قدره واحنراف معياري درجة 2,880مبتوسط حسايب بلغ  الرابعة املرتبة 3رقم  عبارةاحتلت ال -   .يعلمون بتوفر هذه األجهزة يف السوق اجلزائرية سواء كانت عالمة حملية أو أجنبية بالرغم من شرائها الصديقة للبيئة هي أجهزة ذات االستهالك الرشيد  الكهرومنزلية األجهزة بأن  ضعيفةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  أي  درجة 1,2415 قدره واحنراف معياري درجة 2,791مبتوسط حسايب بلغ اخلامسة  املرتبة 7رقم  عبارةاحتلت ال -   .بالرغم من شرائهاواملياه  الكهربائية ة العالية يف توفري الطاقةهي أجهزة ذات الكفاء الصديقة للبيئة الكهرومنزلية األجهزةقد ال يدركون بأن   أفراد العينة، وعليه يفسر الباحث أن بعض من يف الطاقة الكهربائية و املياه باحملافظة على للثالجة تسمح ) No Frost(منع تراكم اجلليد  اتكنولوجي بأن ضعيفةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  أصال فوائد هذه  يدركونال  أفراد العينةوعليه يفسر الباحث أنه قد يكون بعض من األطعمة طازجة لفرتة أطول، ــــــــارةاحتلــــــــت ال -  .التقنية  ألا غري مضرة بصحتهم  ــــــــة 6رقــــــــم  عب ــــــــاري درجــــــــة 2,712مبتوســــــــط حســــــــايب بلــــــــغ السادســــــــة  املرتب ـــــر  طريـــــق عـــــن للطاقـــــة املـــــوفرة األجهـــــزة هــــــيالصــــــديقة للبيئــــــة   الكهرومنزليــــــة األجهــــــزة بــــــأن ضــــــعيفةأي أفــــــراد العينــــــة يوافقــــــون وبدرجــــــة  درجــــــة 1,2636 قــــــــدره واحنــــــــراف معي ـــــا انفرت ـــــه يفســـــر ، )Inverter Technology(اســـــتخدام تكنولوجي وعلي أي  درجة 1,3128 قدره واحنراف معياري درجة 2,613 مبتوسط حسايب بلغ السابعة  املرتبة 8رقم  عبارةاحتلت ال -   .الطاقة استهالك بتقليل يسمح )املتغري التيار أي ( به تعمـــــلأصـــــال فوائـــــد هـــــذه التقنيـــــة  ألن التيـــــار الـــــيت   يـــــدركونال  أفـــــراد العينـــــةالباحـــــث أنـــــه قـــــد يكـــــون بعـــــض مـــــن  آلالت الغسيل هي تقنية مرحبة ) Eco Bubble( البيئيةتقنية الفقاعات  بأن ضعيفة أفراد العينة يوافقون وبدرجة ـــــــة يوافقـــــــون وبدرجـــــــة  درجـــــــة 1,2947 قــــــدره واحنــــــراف معيــــــاري درجــــــة 2,207مبتوســــــط حســــــايب بلــــــغ  الثامنــــــة املرتبــــــة 2رقــــــم  عبــــــارةاحتلــــــت ال -  .ذاتهاليت تعمل ذه التقنية تتميز بالسرعة املذهلة مما ينعكس إجيابا على استهالك الطاقة الكهربائية وعلى الوقت حبد أصال فوائد هذه التقنية  ألن الغسالة  يدركونال  أفراد العينةللوقت، وعليه يفسر الباحث أنه قد يكون بعض من  ـــــــىم أـــــــ ضـــــــعيفةأي أفـــــــراد العين ـــــــة مبعـــــــاين هـــــــذه الرمـــــــوز عل ـــــــاء )++A،A+،A++،+A( دراي ـــــــة كفـــــــاءة اســـــــتهالك الكهرب ـــــــالكهرومنزليـــــــة لألجهـــــــزة املوجـــــــودة يف  الئحـــــــة بطاق أن يفســـــــر الباحـــــــث  ه، وعلي



ـــــةاغلـــــب   ~ 392 ~ ـــــراد العين ـــــه كلمـــــا زاد عـــــدد النجـــــوم   أف ـــــدركون بأن ـــــر ترشـــــيدا يف كـــــان اجلهـــــاز ) +(ال  ي الكهرومنـــــزيل أكث املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  عناصر من عنصر لكل الوصفي بالتحليل هنا سنقوم      لمؤسسة كوندور الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ألجهزةل المزيج التسويقي محورل الوصفي التحليل نتائج -4  .استهالك الطاقة والعكس صحيح األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  خصائصلعبارات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :69 الجدول رقم  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذا العنصر يف اجلدول التايل      األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور لخصائص الوصفي التحليل نتائج - أ   .الالحقة اجلداول ستبينه كما ملؤسسة كوندور حتديـــــــد  متكنـــــــا مـــــــن املعياريـــــــة،مـــــــن خـــــــالل اجلـــــــدول أعـــــــاله وبـــــــالنظر إىل املتوســـــــطات احلســـــــابية واالحنرافـــــــات         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  -    متوسطة   1,15686 2,9538   األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور خصائص   31,9  36,1  14,1  9,9  7,9 %النسبة   1  عالية  1,2262  3,743  122  138  54  38  30 التكرار  6رقم العبارة   7,3  8,4  14,1  36,1  34,0 %النسبة   6    ضعيفة  1,2020  2,188  28  32  54  138  130 التكرار  5رقم العبارة   8,9  13,1  13,9  34,0  30,1 %النسبة   5    ضعيفة  1,2784  2,366 34 50 53 130 115 التكرار  4رقم العبارة  27,7 36,4 14,1 11,8 9,9 %النسبة   2  عالية  1,2772  3,602 106 139 54 45 38 التكرار  3رقم العبارة  11,8 22,3 28,0 28,0  9,9 %النسبة   3  متوسطة  1,1726  2,979  45  85  107  107  38 التكرار  2رقم العبارة  10,2 13,9 38,0 25,9 12,0 %النسبة   4    ضعيفة  1,1254  2,843 39 53 145 99 46 التكرار  1رقم العبارة   الترتيب  الموافقةدرجة   المعيارياالنحراف   الحسابيالمتوسط   بشدةموافق     موافق    محايد  معارض  بشدةمعارض   األول جزءفقرات ال  لمؤسسة كوندور ـــــار  يفجنـــــــدها  متوســـــــطة املوافقـــــــةدرجـــــــة الـــــــيت كانـــــــت فيهـــــــا  ةالعبـــــــار  ، يف حـــــــني )3 و 6(العبـــــــارتني رقـــــــم  هـــــــي عاليـــــــة درجـــــة املوافقـــــةالـــــيت كانـــــت فيهـــــا  اتفـــــإن العبـــــار األســـــاس  ، وعلـــــى هـــــذا اجلـــــزءعبـــــارات هـــــذا  يف كـــــل عبـــــارة مـــــنألفـــــراد عينـــــة الدراســـــة حـــــول خصـــــائص األجهـــــزة  الكهرومنزليـــــة الصـــــديقة للبيئـــــة ملؤسســـــة كونـــــدور  املوافقـــــةدرجـــــة  ـــــار  ،أمـــــا) 2( رقـــــم ةالعب ـــــيت كانـــــت فيهـــــا  اتالعب ـــــار  يفجنـــــدها  ضـــــعيفة درجـــــة املوافقـــــةال         ) 5و 4و 1( رقـــــمات العب



ــــــارات هــــــذااملتوســــــطات احلســــــابية الســــــتجابات املبحــــــوثني حــــــول  وعمومــــــا نالحــــــظ أن  ~ 393 ~ ــــــني  اجلــــــزء عب تراوحــــــت ب معرفة  أفراد عينة الدراسة خلصائص األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  حولمعرفة اآلراء  وعليه قصد       Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من  :المصدر                :والضعيف كما هو موضح يف الشكل التايل أي بني التقديرين العايل) 2,188و  3,743( أي  ،درجة 1,2262 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,743املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ  6رقم  عبارةاحتلت ال -   .وافقةدرجة املاحلسايب و  هاتوسطمحسب  هاتحليلب و برتتيب العبارات ترتيبا تنازليا،قمنا ملؤسسة كوندور جيدة مرافقة لعملية بيع األجهزة مؤسسة كوندور تلتزم بتقدمي  هلم خدمات بأن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية  أي  ،درجة 1,2772 قدرهمعياري  واحنراف درجة 3,602املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  3 رقم عبارةاحتلت ال -   .البيع نقاط من وقراوطن يف أحناء الالكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور يعود إىل درجة انتشار وكالء  أو مصاحل خدمات ما بعد البيع بكثرة دمات املرافقة لعملية بيع األجهزة جبودة اخل أفراد العينةإقرار وعليه يفسر الباحث أن الكهرومنزلية الصديقة للبيئة، األجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور ذات جودة عالية  بأن عاليةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  يعود إىل ظهور هذا  األجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور مقارنة  بأجهزا الكهرومنزلية العاديةباجلودة العالية اليت تتميز ا   أفراد العينةإقرار وعليه يفسر الباحث أن  ،الكهرومنزلية العاديةمقارنة  بأجهزا  أي  ،درجة 1,1726 قدرهواحنراف معياري  درجة 2,979املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  2رقم  عبارةاحتلت ال -   .الصنف من األجهزة بتقنيات متطورة تتفق مع املعايري  األجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور بأن متوسطةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  قد ال  يعلمون   أفراد العينةوعليه يفسر الباحث أن بعض من ،البيئةمن املستهلك و  املتعلقة حبماية كال القانونية  املراعي للشروط الصحية والبيئية  ملؤسسة كوندور بتوفر هذه األجهزة يف السوق الدولية من خالل نشاط التصدير 2,843  .بالرغم من شرائها 2,979 3,602 2,366 2,188 3,74300,511,522,533,54 ا�%.#رة اDو�� ا�%.#رة ا��#�'� ا�%.#رة ا��#��� ا�%.#رة ا�را.%� ا�%.#رة ا�-#��� األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورأعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لعبارات خصائص :42الشكل رقم  ا�%.#رة ا��#د��



، أي  درجة 1,1254 قدره واحنراف معياري درجة 2,843مبتوسط حسايب بلغ  الرابعة املرتبة 1رقم  عبارةاحتلت ال -   ~ 394 ~ تعمل على   األجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور بأن  ضعيفةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  قد ال يدركون بأم اشرتوا هذا   أفراد العينةوعليه يفسر الباحث أن بعض من فاتورة الكهرباء واملياه،ض يختف أي  درجة 1,2784 قدره واحنراف معياري درجة 2,366مبتوسط حسايب بلغ اخلامسة  ملرتبةا 4رقم  عبارةاحتلت ال -   .اليت تسمح بذلك    بالتقنيات عملها خالل من فاتورة الكهرباء واملياه الصنف من األجهزة  كمصدر بديل يوفر بشكل واضح يف ال  أفراد العينةوعليه يفسر الباحث أنه قد يكون بعض من بأجهزا الكهرومنزلية العادية،  مقارنة لبيئةضررا على ا أقلو  أكثر صحية األجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور بأن ضعيفةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  ــــــــارةاحتلــــــــت ال -  .أصال  أن هذا الصنف من األجهزة موازية ومناسبة من حيث فوائدها الصحية والبيئية بالرغم من شرائها يدركون ــــــــة 5رقــــــــم  عب ــــــــاري درجــــــــة 2,188مبتوســــــــط حســــــــايب بلــــــــغ السادســــــــة  املرتب ــــــــة يوافقــــــــون وبدرجــــــــة  درجــــــــة 1,2020 قــــــــدره واحنــــــــراف معي ــــــــراد العين ــــــــأن ضــــــــعيفةأي أف ــــــــى  ب ـــــــــــة غــــــــالف األجهــــــــزة الرمــــــــوز املوجــــــــودة عل ـــــــــــدور تســـــــــــاعد علـــــــــــى متييزهـــــــــــا  عـــــــــــن أجهزـــــــــــا الكهرومنزلي ـــــــــــة ملؤسســـــــــــة كون ـــــب العادية،الكهرومنزليـــــــــــة الصـــــــــــديقة للبيئ ـــــه قـــــد يكـــــون أغل ـــــه يفســـــر الباحـــــث أن ـــــةوعلي ـــــراد العين أصـــــال مضـــــمون أو معـــــاين هـــــذه  يفهمـــــونال  أف أفراد عينة الدراسة  حول خصائص األجهزة  الكهرومنزلية ة وعلى العموم  بغية التعرف على درجة موافق      .الرموز بالرغم من شرائها استخراج املتوسط بعد  درجة املوافقة  هلذا اجلزء متوسطة،وهذا  لنا أن تبني فردا،حيث  382 املؤلفة من الدراسة  عاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من عينةبالنسبة للدرجة الكلية للجزء ،قمنا مبالصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور  درجة وباحنراف معياري   2,9538 بلغ قدالعينة  أفراددرجات  ،أين وجدنا متوسطاحلسايب واالحنراف املعياري له حول معرفتهم   الدراسة فراد عينةأل) متوسط(أن هناك مستوى مقبول   وهذا مؤشر على،درجة   1,15686 قدره األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  تسعيرلعبارات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :70 الجدول رقم  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذا العنصر يف اجلدول التايل      األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور لتسعير الوصفي التحليل نتائج - ب    .ملؤسسة كوندور خاصة من ناحية اجلوانب الصحية والبيئية خلصائص األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  41,9 33,5 8,4 10,5  5,8 %النسبة   1  عالية  1,2006  3,953  160  128  32  40  22 التكرار  2رقم العبارة  33,8 38,0 14,4 9,9 3,9 %النسبة   2  عالية  1,1050  3,877 129 145 55 38 15 التكرار  1رقم العبارة   الترتيب  الموافقةدرجة   المعيارياالنحراف   الحسابيالمتوسط   بشدةموافق     موافق    محايد  معارض  بشدةمعارض   الثاني جزءفقرات ال  لمؤسسة كوندور



يف كل عبارة من عبارات ألفراد عينة الدراسة حول تسعري األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور    درجة املوافقةحتديد  متكنا من املعيارية،من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل املتوسطات احلسابية واالحنرافات         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  -    عالية   1,11829 3,1283   األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  للبيئة لمؤسسة كوندور تسعير   6,0  9,9  16,0  36,1  31,9 %النسبة   4    ضعيفة  1,1722  2,220 23 38 61 138 122 التكرار  4رقم العبارة   8,1  18,1  13,9  31,9 28,0 %النسبة   3    ضعيفة  1,2889  2,463  31  69  53  122  107 التكرار  3رقم العبارة   ~ 395 ~ ، يف  )1 و 2(العبارتني رقم  هي عالية درجة املوافقةاليت كانت فيها  اتفإن العبار األساس  ، وعلى هذا اجلزءهذا  أي بني ) 2,220و  3,953(تراوحت بني  اجلزء عبارات هذااملتوسطات احلسابية الستجابات املبحوثني حول  وعموما نالحظ أن، )4و 3( رقم تنيالعبار  يفجندها ضعيفة  درجة املوافقةاليت كانت فيها  اتالعبار  حني أي  ،درجة 1,2006 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,953املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ  2رقم  عبارةاحتلت ال -   .وافقة درجة املاحلسايب و  هاتوسطمحسب  هاتحليلب و ،قمنا برتتيب العبارات ترتيبا تنازلياأفراد عينة الدراسة  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور حسب وجهة نظر تسعري حولمعرفة اآلراء  وعليه قصد       Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من  :المصدر                     :والضعيف كما هو موضح يف الشكل التايل التقديرين العايل األجهزة  أسعار  وعليه يفسر الباحث أناملنافسة ، األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  أقل من أسعار بأسعار الكهرومنزلية الصديقة للبيئة اجهز تعمل على تسعري أ ؤسسة كوندورمبأن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية  بين مقارنة باملنافسني يعود إىل ت أفراد العينةالكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور حتظى بالقبول لدى   3,877  .والضعيف املتوسط الدخل ذوي الفئات املؤسسة لسياسة تسعريية تناسب خاصة 3,953 2,463 2,2200,511,522,533,544,5 ا�%.#رة اDو�� ا�%.#رة ا��#�'� ا�%.#رة ا��#��� الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورأعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لعبارات تسعير األجهزة : 43الشكل رقم ا�%.#رة ا�را.%�



أي  ،درجة 1,1050 قدرهمعياري  واحنراف درجة 3,877املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  1 رقم عبارةاحتلت ال -   ~ 396 ~ البيع بالتقسيط ( تسهيالت يف حالة الدفع بتقدمي تقوممؤسسة كوندور   بأن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية كبرية   أمهية تويل  املؤسسة وعليه يفسر الباحث أن إدارة فيما يتعلق بأجهزا الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة،) مثال أي  ،درجة 1,2889 قدرهواحنراف معياري  درجة 2,463املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  3رقم  عبارةالاحتلت  -   .تسهيالت حمفزة على شراء أجهزا الكهرومنزلية  الصديقة للبيئةلزبائنها من خالل حرصها على تقدمي  هلم  وعليه يفسر الباحث أن معظم ، محايتها لصحة املستهلكمقارنة بأسعار أجهزا الكهرومنزلية العادية يعود اىل أن سبب ارتفاع أسعار  األجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور  ضعيفةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  األجهزة أسعار و  األجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئةقد ال  يشعرون بوجود فوارق بني أسعار   أفراد العينة أجهزا ملؤسسة كوندور تتناسب وتتالئم مع منافعها الصحية مقارنة ب األجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئةالعادية ملؤسسة كوندور نظرا لتقارا يف اغلب احلاالت،أو أصال قد يكونوا غري مدركني بأن أسعار  الكهرومنزلية  ، أي  درجة 1,1722 قدره واحنراف معياري درجة 2,220مبتوسط حسايب بلغ  الرابعة املرتبة 4رقم  عبارةاحتلت ال -   .الكهرومنزلية العادية قد   أفراد العينةوعليه يفسر الباحث أن معظم العادية يعود اىل محايتها للبيئة، الكهرومنزلية اجهز مقارنة بأسعار أ أسعار  األجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورأن سبب ارتفاع ضعيفة أفراد العينة يوافقون وبدرجة  أجهزا الكهرومنزلية ملؤسسة كوندور مقارنة ب األجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئةمربرة نظرا الرتفاع أسعار  ملؤسسة كوندور نظرا لتقارا يف اغلب احلاالت،أو أصال قد يكونوا غري مدركني بأن تكلفة احلفاظ على البيئة العادية األجهزة الكهرومنزلية أسعار و  للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية  الصديقة ال  يشعرون بوجود فوارق بني أسعار  أفراد عينة الدراسة  حول تسعري األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة وعلى العموم  بغية التعرف على درجة موافقة       .ةالعادي بعد استخراج املتوسط احلسايب  درجة املوافقة  هلذا اجلزء عالية،وهذا  لنا أن تبني فردا،حيث  382 املؤلفة من الدراسة  عاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من عينةبالنسبة للدرجة الكلية للجزء ،قمنا مبللبيئة ملؤسسة كوندور              .من جهة أخرى األجهزة الكهرومنزلية العاديةأثرها االجيايب على صحتهم وبيئتهم مقارنة باألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور من جهة،أو أم غري مدركني أصال بأن أسعارها تعكس  حول تسعري أفراد عينة الدراسةأن هناك  نوعا من االرتياح  والقبول لدى  وهذا مؤشر على،درجة  1,11829 درجة وباحنراف معياري قدره 3,1283 بلغ قدالعينة  أفراددرجات  ،أين وجدنا متوسطواالحنراف املعياري له



األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  توزيعلعبارات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :71 الجدول رقم  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذا العنصر يف اجلدول التايل      األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور لتوزيع الوصفي التحليل نتائج - ج  ~ 397 ~ حتديـــــــد  متكنـــــــا مـــــــن املعياريـــــــة،مـــــــن خـــــــالل اجلـــــــدول أعـــــــاله وبـــــــالنظر إىل املتوســـــــطات احلســـــــابية واالحنرافـــــــات         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  -    عالية   1,19864 3,5084   األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور توزيع   14,1  19,9  31,9  18,1  16,0 %النسبة   5  متوسطة  1,2600  2,982  54  76  122  69  61 التكرار  5رقم العبارة   30,4  34,8  14,9  12,0  7,9 %النسبة   3  عالية  1,2417  3,678 116 133 57 46 30 التكرار  4رقم العبارة  28,3 42,4 15,4 7,9 6,0 %النسبة   1  عالية  1,1192  3,791 108 162 59 30 23 التكرار  3رقم العبارة  23,3 32,2 14,1 15,2  15,2 %النسبة   4  عالية  1,3811  3,332  89  123  54  58  58 التكرار  2رقم العبارة  28,0 41,9 14,1 9,9 6,0 %النسبة   2  عالية  1,1431  3,759 107 160 54 38 23 التكرار  1رقم العبارة   الترتيب  الموافقةدرجة   المعيارياالنحراف   الحسابيالمتوسط   بشدةموافق     موافق    محايد  معارض  بشدةمعارض   الثالث جزءفقرات ال  لمؤسسة كوندور ـــــدور  درجـــــة املوافقـــــة ـــــة ملؤسســـــة كون ـــــة الصـــــديقة للبيئ ـــــع األجهـــــزة  الكهرومنزلي ـــــة الدراســـــة حـــــول توزي ـــــراد عين يف  ألف عبــــــــارات املتوســــــــطات احلســــــــابية الســــــــتجابات املبحــــــــوثني حــــــــول  وعمومــــــــا نالحــــــــظ أن، )5و 2( رقــــــــم تنيالعبــــــــار  يفجنــــــــدها متوســــــــطة  درجــــــــة املوافقــــــــةالــــــــيت كانــــــــت فيهــــــــا  اتالعبــــــــار  ، يف حــــــــني )4و1و 3(العبــــــــارات رقــــــــم  هــــــــي عاليــــة درجــــة املوافقــــةالــــيت كانــــت فيهــــا  اتفــــإن العبــــار األســــاس  ، وعلــــى هــــذا اجلــــزءكــــل عبــــارة مــــن عبــــارات هــــذا  ــــــــني) 2,982و   3,791(تراوحــــــــت بــــــــني  اجلــــــــزء هــــــــذا كمــــــــا هــــــــو موضــــــــح يف  توســــــــطوامل التقــــــــديرين العــــــــايل أي ب   :الشكل التايل



أي  ،درجة 1,1192 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,791املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ  3رقم  عبارةاحتلت ال -   .وافقة درجة املاحلسايب و  هاتوسطمحسب  هاتحليلب و ،قمنا برتتيب العبارات ترتيبا تنازلياأفراد عينة الدراسة  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور حسب وجهة نظر توزيع حولمعرفة اآلراء  وعليه قصد      Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر                      ~ 398 ~ باألجهزة   ونتعاملالذين ي وسطاء البكثرة على  تعتمد مؤسسة كوندوربأن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية  يعود  ذلك إىل تعدد  واختالف منافذ توزيع املؤسسة قد  وعليه يفسر الباحث أنه،الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة أي  ،درجة 1,1431 قدرهمعياري  واحنراف درجة 3,759املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  1 رقم عبارةاحتلت ال -   .الكهرومنزلية  الصديقة للبيئةلألجهزة  ألجهزا الكهرومنزلية الصديقة  بيع نقاط توفري على حترصمؤسسة  كوندور  بأن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية يعود ذلك إىل توفري املؤسسة هذا قد  وعليه يفسر الباحث أنه ،إليها الوصول وسهلة املستهلكني من قريبةللبيئة  أي  ،درجة 1,2417 قدرهواحنراف معياري  درجة 3,678املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  4رقم  عبارةاحتلت ال -   .األجهزة حىت يف مكان إقامتهمالصنف من  أجهزا  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  يف  توفري  على تعملمؤسسة  كوندور أن  عاليةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  ، أي  درجة 1,3811 قدره واحنراف معياري درجة 3,332مبتوسط حسايب بلغ  الرابعة املرتبة 2رقم  عبارةاحتلت ال -   .يف األوقات اليت حيبذوا أفراد العينة ديايأ بنيأجهزا  الكهرومنزلية  جعلت اليت انتهجها املؤسسة حىت  توزيعال سياسةيعود  ذلك اىل قد  وعليه يفسر الباحث أنه ،الوقت املناسب ألجهزا  املستهدف للسوق الشاملة التغطية على حترص أن مؤسسة  كوندورعالية أفراد العينة يوافقون وبدرجة  بانتشار هذا الصنف من األجهزة يف    أفراد العينة قد يعلم وعليه يفسر الباحث أنهالكهرومنزلية الصديقة للبيئة، أي  درجة 1,2600 قدره واحنراف معياري درجة 2,982مبتوسط حسايب بلغ اخلامسة  املرتبة 5رقم  عبارةاحتلت ال -   .كافة  أحناء الرتاب الوطين 3,759على وسطاء ذوي معرفة بيئية لبيع أجهزا   تعتمدأن مؤسسة  كوندور  متوسطة أفراد العينة يوافقون وبدرجة  3,332 3,791 3,678 2,98200,511,522,533,54 ا�%.#رة اDو�� ا�%.#رة ا��#�'� ا�%.#رة ا��#��� ا�%.#رة ا�را.%� الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورأعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لعبارات توزيع األجهزة :44الشكل رقم  ا�%.#رة ا�-#���



بعض من  قد ال يعلمون بوجود   أفراد العينةوعليه يفسر الباحث أن بعض من ، الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  ~ 399 ~ أفراد عينة الدراسة  حول توزيع األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة وعلى العموم  بغية التعرف على درجة موافقة       .لمني بكامل املعلومات البيئية املتعلقة خبصائص هذا الصنف من األجهزة املوسطاء ال بعد استخراج املتوسط احلسايب  درجة املوافقة  هلذا اجلزء عالية،وهذا  لنا أن تبني فردا،حيث  382 املؤلفة من الدراسة  عاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من عينةللجزء، قمنا مببالنسبة للدرجة الكلية للبيئة ملؤسسة كوندور  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  ترويجلعبارات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :72 الجدول رقم  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذا العنصر يف اجلدول التايل      األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور لترويج الوصفي التحليل نتائج - د  .الدراسةعدد كبري من الوسطاء حىت توفر أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة يف املكان والوقت املناسبني ألفراد عينة فعالية سياسة التوزيع اليت اعتمدت عليها املؤسسة من خالل استنادها على  وهذا مؤشر على،درجة   1,19864 معياري قدرهدرجة وباحنراف   3,5084 بلغ قدالعينة  أفراددرجات  ،أين وجدنا متوسطواالحنراف املعياري له       V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  -      ضعيفة   1,17859 2,8515   األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور ترويج   31,4  38,2  12,3  9,9  8,1 %النسبة   2  عالية  1,2273  3,749  120  146  47  38  31 التكرار  7رقم العبارة   8,1  12,0  14,1  40,3  25,4 %النسبة   6    ضعيفة  1,2137  2,372  31  46  54  154  97 التكرار  6رقم العبارة   10,2  12,8  11,0  41,9  24,1 %النسبة   5    ضعيفة  1,2650  2,432  39  49  42  160  92 التكرار  5رقم العبارة   6,0  11,8  12,0  38,0  32,2 %النسبة   7    ضعيفة  1,1887  2,215 23 45 46 145 123 التكرار  4رقم العبارة  10,2 16,2 25,7 28,0 19,9 %النسبة   3    ضعيفة  1,2464  2,688 39 62 98 107 76 التكرار  3رقم العبارة  32,2 41,9 9,9 8,1  7,9 %النسبة   1  عالية  1,1941  3,825  123  160  38  31  30 التكرار  2رقم العبارة  13,6 14,7 22,0 25,7 24,1 %النسبة   4    ضعيفة  1,3468  2,681 52 56 84 98 92 التكرار  1رقم العبارة   الترتيب  الموافقةدرجة   المعيارياالنحراف   الحسابيالمتوسط   بشدةموافق     موافق    محايد  معارض  بشدةمعارض   الرابع جزءفقرات ال  لمؤسسة كوندور



عبارات  يف كل عبارة منألفراد عينة الدراسة حول ترويج األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور  درجة املوافقةحتديد  متكنا من املعيارية،من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل املتوسطات احلسابية واالحنرافات       ~ 400 ~ ، يف  )7 و 2(العبارتني رقم  هي عالية درجة املوافقةاليت كانت فيها  اتفإن العبار األساس  ، وعلى هذا اجلزءهذا  وعموما نالحظ  ،) 4و 6و 5و 1و 3( رقم اتالعبار  يفجندها  ضعيفة درجة املوافقةاليت كانت فيها  اتبار الع حني أي بني ) 2,215و  3,825(تراوحت بني  اجلزء عبارات هذااملتوسطات احلسابية الستجابات املبحوثني حول  أن أي  ،درجة 1,1941 قدرهواحنراف معياري  درجة  3,825املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ  2رقم  عبارةاحتلت ال -   .وافقة درجة املاحلسايب و  هاتوسطمحسب  هاتحليلب و ،قمنا برتتيب العبارات ترتيبا تنازليا أفراد عينة الدراسة األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور حسب وجهة نظر ترويج حولمعرفة اآلراء  وعليه قصد      Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر                     :كما هو موضح يف الشكل التايل والضعيف التقديرين العايل اهلدايا لكل من يشرتي  وتقدم سعرية خصومات متنح مؤسسة كوندوربأن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية  ــــار احتلــــت ال -  . الكهرومنزلية الصديقة للبيئةشراء أجهزا سعرية وهدايا وهذا ممكن يرجع اىل اسلوب تنشيط املبيعات الفعال اليت اتبعته املؤسسة قصد حتفيز الزبائن على وعليه يفسر الباحث أن افراد العينة يقرون بتقدمي مؤسسة كوندور لتخفيضات ،الكهرومنزلية الصديقة للبيئةأجهزا  ــــغ  7 رقــــم ةعب ــــة مبتوســــط حســــايب بل ــــة الثاني ــــاري  واحنــــراف درجــــة 3,749املرتب ـــــة يوافقـــــون وبدرجـــــة  ،درجـــــة 1,2273 قــــدرهمعي ـــــراد العين ـــــأن أي أف ـــــة ب ـــــدور عالي ـــــة ملؤسســـــة كون ـــــة الصـــــديقة للبيئ األجهـــــزة الكهرومنزلي أي  ،درجة 1,2464 قدرهواحنراف معياري  درجة 2,688املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  3رقم  عبارةاحتلت ال -   .اليت تقدمها مؤسسة كوندور عرب وسائلها الرتوجيية املختلفة األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة وعليــــــــه يفســــــــر الباحــــــــث أنــــــــه أغلــــــــب افــــــــراد العينــــــــة  يثقــــــــون يف مصــــــــداقية شــــــــعارات ة،حتمــــــــل شــــــــعارات صــــــــادق 2,681قد ال  يكونوا منتبهني بوجود   أفراد العينةوعليه يفسر الباحث أن بعض من ،أجهزا  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة بشراء املستهلك مؤسسةكوندور تعتمد على اللوحات االشهارية إلقناع بأن ضعيفةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  3,825 2,688 2,215 2,432 2,372 3,74900,511,522,533,544,5 ا�%.#رة اDو�� ا�%.#رة ا��#�'� ا�%.#رة ا��#��� ا�%.#رة ا�را.%� ا�%.#رة ا�-#��� ا�%.#رة ا��#د�� الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورأعمدة بيانية توضح المتوسطات الحسابية لعبارات ترويج األجهزة :45الشكل رقم ا�%.#رة ا��#.%�



األجهزة ،أو أصال هذه اللوحات ال حتفزهم بالشكل الكايف هذة اللوحات املشجعة على شراء هذا الصنف من   ~ 401 ~ ، أي  درجة 1,3468 قدره واحنراف معياري درجة 2,681مبتوسط حسايب بلغ  الرابعة املرتبة 1رقم  عبارةاحتلت ال -   .بالرغم من شرائها وعليه يفسر الباحث أنه ممكن هناك قوى بيعية ملؤسسة كوندور مل تقوم بتزود ،الصديقة للبيئة بأجهزا الكهرومنزلية تقوم بشرح اخلصائص البيئية املتعلقة ملؤسسة كوندور القوى البيعية  بأن  ضعيفةأفراد العينة يوافقون وبدرجة  نظرا حملدودية معارفهم حول هذا  الكهرومنزلية الصديقة للبيئةمبميزات األجهزة   أفراد العينةأو تنوير بعض من  أي  درجة 1,2650 قدره واحنراف معياري درجة 2,432مبتوسط حسايب بلغ اخلامسة  ملرتبةا 5رقم  عبارةاحتلت ال -   .الشأن التلفزيون (مؤسسة كوندور تقوم باستخدام وسائل اإلعالم املختلفة  بأنأفراد العينة يوافقون وبدرجة ضعيفة  وعليه يفسر الباحث أنه قد يكون ،الكهرومنزلية الصديقة للبيئةأجهزا كأداة إلعالن عن   )اخل...اإلذاعة،اجلرائد ــــــــارةاحتلــــــــت ال -  .اخل..معاجلة املشاكل البيئية نظرا إلمهاهلا للجوانب البيئية وتركيزها على السعر والضمانلكي يكون األفراد  أكثر توجها حنو  واضحالرسائل اإلعالنية غري مفهوم،أو أصال مضموا غري  بعض من حمتوى ــــــــة 6رقــــــــم  عب ــــــــاري درجــــــــة 2,372مبتوســــــــط حســــــــايب بلــــــــغ السادســــــــة  املرتب االلكــــــرتوين هــــــا وقعم تســــــتخدم مؤسســــــةكوندور بــــــأن ضــــــعيفةأي أفــــــراد العينــــــة يوافقــــــون وبدرجــــــة  درجــــــة 1,1887 قــــــــدره واحنــــــــراف معي ــــة ل  االجتمــــاعي ومواقــــع التواصــــل ــــرتويجكــــأدوات حديث ــــة الصــــديقة للبيئة عــــن ل وعليــــه ،أجهزــــا الكهرومنزلي ،أو  االنرتنيــــت بوجــــود هــــذا املواقــــع  علــــى شــــبكة يعلمــــونأفــــراد العينــــة ال يفســــر الباحــــث أنــــه قــــد يكــــون أغلــــب  ـــــة يوافقـــــون وبدرجـــــة  درجـــــة 1,2020 قـــــــــدره واحنـــــــــراف معيـــــــــاري درجـــــــــة 2,215مبتوســـــــــط حســـــــــايب بلـــــــــغ الســـــــــابعة  املرتبـــــــــة 4رقـــــــــم  عبـــــــــارةاحتلـــــــــت ال -  .لكي يكون األفراد  أكثر توجها حنوهاعليها  التعرف علىال تساعد  املواقع أصال هذه وعليــــــــه يفســــــــر الباحــــــــث أنــــــــه قــــــــد يكــــــــون تســــــــاعد  يف التعــــــــرف علــــــــى أجهزــــــــا  الكهرومنزليــــــــة الصــــــــديقة للبيئة،امللصـــــقات الـــــيت تســـــتخدمها  مؤسســـــة كونـــــدور  بـــــأن ضـــــعيفةأي أفـــــراد العين أفراد عينة الدراسة  حول ترويج األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة وعلى العموم  بغية التعرف على درجة موافقة       .تعطي معلومات واضحة عن سالمة هذه األجهزة من الناحية الصحية والبيئيةأصــــــــال مضــــــــمون أو معــــــــاين هــــــــذه امللصــــــــقات،أو أصــــــــال هــــــــذه امللصــــــــقات ال  يفهمــــــــونال  أفــــــــراد العينــــــــةأغلــــــــب  بعد استخراج املتوسط احلسايب  درجة املوافقة  هلذا اجلزء ضعيفة،وهذا  لنا أن تبني فردا،حيث  382 املؤلفة من الدراسة  عاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من عينةسبة للدرجة الكلية للجزء، قمنا مببالنللبيئة ملؤسسة كوندور  اليت استخدمتها املؤسسة قصد التأثري  على  ةعدم فعالية  كل الوسائل الرتوجيي وهذا مؤشر على،درجة   1,17859 درجة وباحنراف معياري قدره  2,8515 بلغ قدالعينة  أفراددرجات  ،أين وجدنا متوسطواالحنراف املعياري له من خالل تركيزها فقط على تقدمي  هلم هدايا ومنح ختفيضات سعرية حسب  الدراسة فراد عينةالسلوك الشرائي أل     .وجهة نظرهم



لألجهزة المزيج التسويقي أجزاء محور لعبارات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :73 الجدول رقم  :وأخريا ميكن تلخيص نتائج التحليل الوصفي املتعلقة ذا احملور يف اجلدول التايل      ~ 402 ~ لألجهزة الكهرومنزلية المزيج التسويقي محور     ضعيفة   1,17859 2,8515   كوندوراألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  ملؤسسة   ترويج  عالية   1,19864 3,5084  كوندوراألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة   توزيع  عالية   1,11829 3,1283  كوندوراألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة   تسعري    متوسطة   1,15686 2,9538  ملؤسسة كوندوراألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة خصائص   الموافقةدرجة   المعيارياالنحراف  الحسابي  المتوسط  أجزاء المحور    كوندور لمؤسسة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة املزيج  على مجيع عباراتأفراد عينة الدراسة  التعرف على درجة موافقة قصد و من خالل هذا اجلدول         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر                          متوسطة  1,1552  3,079  كوندور لمؤسسة الصديقة للبيئة عاجلة ، قمنا مبمحوربالنسبة للدرجة الكلية للألجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور ل التسويقي العينة جتاه عناصر االدراك املتوسط ألفراد  وهذا مؤشر على،درجة  1,1552 درجة وباحنراف معياري قدره 3,079 بلغ قدالعينة  أفراددرجات  ،أين وجدنا متوسطبعد استخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري له ،وهذامتوسطة احملوردرجة املوافقة  هلذا   لنا أن تبني فردا،حيث  382 املؤلفة من الدراسة  البيانات اليت مت احلصول عليها من عينة لألجهزة الكهرومنزلية   فراد عينة الدراسةألالسلوك الشرائي  لمحور T-Test اختبارنتائج تحليل  -1  لمحاور االستبيان T-Test اختبارنتائج تحليل :ثانيا  .املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة اليت تستخدمها مؤسسة كوندور لألجهزة الكهرومنزلية   العينة أفراد شراء مراحل من مرحلة لكل T-Test اختبارنتائج  بتحليل هنا سنقوم  كوندور لمؤسسةالصديقة للبيئة      .الالحقة اجلداول ستبينه كما كوندور ملؤسسةالصديقة للبيئة 



األجهــــــزة الكهرومنزليــــــة  بالحاجــــــة إلــــــى أفــــــراد العينــــــة شــــــعورلمرحلــــــة  T-Test اختبــــــارنتــــــائج تحليــــــل  - أ  ~ 403 ~ األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  بالحاجة إلى أفراد العينة لشعور T-Test ختبارانتائج : 74 رقم الجدول  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذه املرحلة يف اجلدول التايل      الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور T  المتوسطاتالفرق بين   )%(نسبيال وزنال  المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  جزء  األوللا عبارات  لمؤسسة كوندور قيمة  العادية  األجهزة الكهرومنزلية   تعطل أو تقادم  القرار )sig( الداللةمستوى   ملؤسسة  جديدة  كهرومنزلية   أجهزة شراء يف التفكري إىل كدفعت اليت قمت بشرائها سابقا ألجهزة ل  كالسلبيات املرتتبة عن استخدام دال 0000, 11,410 64400, 72.88 1,1031 3,644  .كوندور أدت بك إىل سواء على صحتك أو بيئتك  اليت قمت بشرائها سابقا  العادية الكهرومنزلية جديدة  كهرومنزلية   التفكري يف اقتناء أجهزة اختبـــــــــــــــار  ( Tالداللـــــــــــــــة اإلحصـــــــــــــــائية لقيمـــــــــــــــة حتديـــــــــــــــد  مـــــــــــــــن ،متكنـــــــــــــــامـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل اجلـــــــــــــــدول أعـــــــــــــــاله         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر   دال   0000, 5,599 324610, 66.49 1,13304 3,3246  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندوراألجهزة  بالحاجة إلى أفراد العينة شعور دال   0000, 12,247 77490, 75.50 1,2366 3,775  . أصال املنتجات من النوع ذاهل  لعدم امتالكك يعود  ملؤسسة كوندور اجلديدةاألجهزة الكهرومنزلية  شراء يف كري فكت   دال   0000, 10,496  68320, 73.66 1,2722 3,683 .متطورة قنياتبت هاظهور  ملؤسسة كوندور تعود اىل  اجلديدة األجهزة الكهرومنزليةرغبتك يف شراء   دال 0000, 13,468- 0,8037- 43.92 1,1663 2,196 .ملؤسسة كوندور ــــــــــــــة الدراســــــــــــــة شــــــــــــــعورل )يودنتتســــــــــــــ ــــــــــــــراد عين ــــــــــــــة ال باحلاجــــــــــــــة اىل أف ــــــــــــــةاألجهــــــــــــــزة الكهرومنزلي فـــــــــإن العبــــــــارات الـــــــــيت  األســــــــاس  وعلــــــــى هـــــــــذا  ،اجلـــــــــزءيف كــــــــل عبـــــــــارة مــــــــن عبـــــــــارات هــــــــذا  ملؤسســــــــة كونـــــــــدور صــــــــــــــديقة للبيئ الــــــــــيت كانــــــــــت فيهــــــــــا  ةالعبــــــــــار  أمــــــــــا، )4 و 3 و 1( رقــــــــــم اتالعبــــــــــار  يفجنــــــــــدها موجبــــــــــة  Tقيمــــــــــة كانــــــــــت فيهــــــــــا  الســــــــــــــتجابات املبحــــــــــــــوثني  Tقيمــــــــــــــة وعمومــــــــــــــا نالحــــــــــــــظ أن   ،)2( العبــــــــــــــارة رقــــــــــــــم هــــــــــــــي ســــــــــــــالبة Tقيمــــــــــــــة     .)12,247و  13,468-(تراوحت بني  اجلزء عبارات هذاحول 



باحلاجة   الدراسة أفراد عينة شعور حول  )يودنتتساختبار  ( Tمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة  وعليه قصد       ~ 404 ~ وهي  )12,247( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%75.50(بوزن نسيب قدره املرتبة األوىل  4رقم  عبارةاحتلت ال -   .وزا النسيبحسب  العبارات ترتيبا تنازليا ،قمنا برتتيب ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية ال اىل وهي ) 10,496(احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%73.66(نسيب قدره بوزن املرتبة الثانية  3رقم  عبارةاحتلت ال -   .أصال املنتجات من النوع هلذا  هملعدم امتالك يعود  ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةالاألجهزة الكهرومنزلية  شراء يف همتفكري  أن علىعالية بدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(دالة احصائيا عند مستوى الداللة  يف  همرغبتعلى أن  عاليةأفراد العينة بدرجة على موافقة  مما يدل،)α=0.05(دالة احصائيا عند مستوى الداللة  وهي ) 11,410( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%72.88(بوزن نسيب قدره املرتبة الثالثة  1رقم  عبارةال احتلت -   .متطورة قنياتبت هاظهور  ملؤسسة كوندور تعود اىل  صديقة للبيئةالاألجهزة الكهرومنزلية شراء  صديقة  كهرومنزلية   أجهزة شراء يف التفكري إىل همدفعت بشرائها سابقا اموااألجهزة الكهرومنزلية   العادية اليت ق تعطل أو تقادمعلى أن  عاليةبدرجة أفراد العينة على موافقة  مما يدل،)α=0.05(دالة احصائيا عند مستوى الداللة  ) 13,468-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%43.92(بوزن نسيب قدره  الرابعة املرتبة 2رقم  عبارةاحتلت ال -   .ملؤسسة كوندور للبيئة أدت م إىل التفكري يف  السلبيات املرتتبة عن استخدامهم  لألجهزة الكهرومنزلية العادية  اليت قاموا بشرائها سابقا على أنبدرجة ضعيفة أفراد العينة على موافقة  مما يدل،)α=0.05(وهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة  جزء، قمنا بالنسبة للدرجة الكلية لل ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية ال باحلاجة اىل  الدراسة أفراد عينة شعور حول  )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة  لتعرف علىعلى العموم  بغية او         .ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةاقتناء أجهزة كهرومنزلية   األجهزة الكهرومنزلية  باحلاجة اىلحول شعورهم  عاليةبدرجة أفراد العينة على موافقة  مما يدل ،)%66.49(  بلغ قد أين وجدنا الوزن النسيب له ا،فرد 382 املؤلفة من الدراسة  عاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من عينةمب الفرق جند أن  ،درجة 3واملتوسط الفرضي البالغ ) احملسوب(وعند اجراء املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق       .ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةال بلغت  قد احملسوبة T قيمةجند أن  T-Test ختباراوباستخدام  ، ةدرج) 324610,(  بلغ قد بني املتوسطني  هناك فروق يف إجابات أفراد العينة  أنيعين  وهذا،) α=0.05(وهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة  )5,599( الشكل  يوضحهكما  ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةاألجهزة الكهرومنزلية ال باحلاجة اىلشعورهم   على  عبارات         :التايل



باألجهزة الكهرومنزلية  علومات المتعلقة بـــــاألجهزة علومـــــات المتعلقـــــةمال عـــــن   Excel   كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري بالمتوسط  T  المتوسطاتالفرق بين    قيمة  2,82,852,92,9533,053,13,153,23,253,33,35   دال   0000, 11,358- 0,6832-  دال 0000, 8,906 0,5916 دال 0000, 10,029- 0,6230-  القرار )sig( الداللةمستوى   بالمتوسط مقارنة الحسابي المتوسط توضح بيانية أعمدة ~ 405 ~ صديقة للبيئةال الكهرومنزلية األجهزة الى بالحاجة شعورهم عبارات Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر علومات المتعلقةمال عن أفراد العينة  لبحث T-Test ختبارانتائج :   :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذه املرحلة يف اجلدول التايل  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور أفـــــراد العينـــــة  بحـــــثلمرحلـــــة  T-Test اختبـــــارنتـــــائج  ملؤسسة كوندور  اجلديدة نفس ميلكون الذين )اخل األصدقاء، اجلريان،(من  47.54 1,2142 2,377  .اجلديدة الكهرومنزلية األجهز  شرائك قبل كوندور البيع نقاط طريقعن  علومات  )%(نسبيال وزنال  المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  جزء  الثاني  لمؤسسة كوندورصديقة للبيئة ال األجهزة على املعلومات املتعلقة ب 71.84 1,2984 3,592 .اشرتيتها ية الرتوجي وسائلال طريق  3,3246 46.34 1,1757 2,317 .كوندور مؤسسة 3 ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب أعمدة:46  رقم الشكل عبارات على المصدر                  :  75 رقم الجدولميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذه املرحلة يف اجلدول التايل    الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورنتـــــائج تحليـــــل  - ب        جزء  الثانيلا عبارات علوماتامل بتجميع قمت الكهرومنزليةكوندور املعتمدة ملؤسسة اخل..األقارب،زمالء العمل املعلومات بتجميع قمت اجلديدةاألجهزة الكهرومنزلية  اشرتيتها يتال ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وبمؤسسةها تستخدمااليت  عن اجلديدةالكهرومنزلية على املعلومات املتعلقة ب حتصلت



لمؤسسة  صديقة للبيئةباألجهزة الكهرومنزلية ال المتعلقة علومات مال عن أفراد العينة  بحث دال   0000, 12,247- 0,7749- 44.50 1,2366 2,225  .سابقة خربات من كلدي ما على ملؤسسة كوندور اعتمادا اجلديدةاألجهزة الكهرومنزلية  بشراء قمت  ~ 406 ~ أفراد عينة   بحثل )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة حتديد  ،متكنا منمن خالل اجلدول أعاله         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر   دال   0000, 6,183- 0,37238- 52.55 1,17703 2,6276  كوندور يف كل عبارة من عبارات  ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةباألجهزة الكهرومنزلية ال علومات  املتعلقةامل عن الدراسة العبارات اليت  ،أما)2( العبارة رقم هيموجبة   Tقيمة اليت كانت فيها  ةفإن العبار األساس  وعلى هذا  ،اجلزءهذا  الستجابات   Tقيمة  وعموما نالحظ أن،) 4 و 3و 1( رقم اتالعبار  يفجندها سالبة   Tقيمة كانت فيها  حسب  العبارات ترتيبا تنازليا ،قمنا برتتيبملؤسسة كوندور صديقة للبيئةال باألجهزة الكهرومنزلية علومات  املتعلقةامل عنالدراسة   أفراد عينة حبث حول )يودنتتساختبار  ( Tمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة  وعليه قصد        .) 8,906و  12,247-(تراوحت بني  اجلزء عبارات هذااملبحوثني حول  وهي ) 8,906( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%71.84(بوزن نسيب قدره املرتبة األوىل  2رقم  عبارةاحتلت ال -   .وزا النسيب صديقة الاألجهزة الكهرومنزلية  نفس ميلكون الذين )اخل..العملاألصدقاء، اجلريان، األقارب،زمالء (من املعلومات بتجميع قاموا أم علىعالية بدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(دالة احصائيا عند مستوى الداللة  وهي ) 10,029-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%47.54(بوزن نسيب قدره املرتبة الثانية  1رقم  عبارةاحتلت ال -   .شرائها مت اليتملؤسسة كوندور  للبيئة وهي  )11,358-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%46.34(بوزن نسيب قدره املرتبة الثالثة  3رقم  عبارةال احتلت -    .كوندور ملؤسسة صديقة للبيئةال الكهرومنزلية لألجهزةهم شرائ قبل املعتمدة البيع نقاط من كثرية معلومات بتجميع قاموا معلى أضعيفة بدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(دالة احصائيا عند مستوى الداللة  على  حتصلوا أم علىضعيفة بدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(دالة احصائيا عند مستوى الداللة  مؤسسة  ها تستخدماية اليت الرتوجي وسائلال طريق عن صديقة للبيئةالاألجهزة الكهرومنزلية املعلومات املتعلقة ب ) 12,247-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%44.50(بوزن نسيب قدره  الرابعة املرتبة 4رقم  عبارةاحتلت ال -    .كوندور   .سابقة  خربات منهم لدي ما على ملؤسسة كوندور اعتمادا صديقة للبيئةالاألجهزة الكهرومنزلية  بشراء قاموا معلى أ ضعيفةبدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(وهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة 



بالنسبة للدرجة الكلية  ملؤسسة كوندور أفراد عينة حول حبث  )يودنتتساختبار   أين وجدنا الوزن النسيب  ا،فرد 382 املؤلفة من الفرق جند أن  ،درجة 3واملتوسط الفرضي البالغ  علومات  املتعلقةامل عنحول حبثهم ضعيفة  T-Test  قيمةجند أن T ــــــة      كوندور لمؤسسة صديقة للبيئةال الكهرومنزلية  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري بالمتوسط يوضحهكما  ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةهناك فروق يف إجابات أفراد العينة  أنيعين    بلغت قد احملسوبة ــــــة الصــــــديقة  أفــــــراد العين 2,42,52,62,72,82,93لألجهــــــزة الكهرومنزلي اختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة  لتعرف علىعلى العموم  بغية ا ~ 407 ~ ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةال باألجهزة الكهرومنزلية علومات  املتعلقة املؤلفة منالدراسة  احلصول عليها من عينةعاجلة البيانات اليت مت  ضعيفة بدرجة أفراد العينة على موافقة  مما يدل ،)52% واملتوسط الفرضي البالغ ) احملسوب(وعند اجراء املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق   .ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةال باألجهزة الكهرومنزلية Test ختباراوباستخدام  ، ةدرج  ) 0-37238,( بلغ  يعين  وهذا،) α=0.05(وهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة  الصديقة للبيئة هزة الكهرومنزليةجباأل علومات  املتعلقةامل عنعلى عبارات حبثهم  بالمتوسط مقارنة الحسابي المتوسط توضح بيانية أعمدة الكهرومنزلية باألجهزة المتعلقة  المعلومات عن  بحثهم ــــــائج   Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من ــــــارنت ــــــة تفضــــــيل لمرحلــــــة  T-Test اختب أفــــــراد العين 2,6276  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذه املرحلة يف اجلدول التايل   المتاحة البدائلللبيئة لمؤسسة كوندور عن   3 ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب علومات  املتعلقةامل عن  الدراسةعلى العموم  بغية او      عاجلة البيانات اليت مت جزء، قمنا مبلل أعمدة: 47 رقم الشكل    :الشكل التايلعلى عبارات حبثهم وهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة ) 6,183-( قد بني املتوسطني وعند اجراء املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق      باألجهزة الكهرومنزلية52.55(  بلغ قد له بحثهم عبارات على من :المصدر             ــــــائج تحليــــــل  - ج   ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذه املرحلة يف اجلدول التايل    للبيئة لمؤسسة كوندور عن  نت ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب      



لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة   أفراد العينة تفضيل ل  T-Test ختبارانتائج :  76 رقم الجدول  ~ 408 ~ T  المتوسطاتالفرق بين   )%(نسبيال وزنال  المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  جزء  الثالثلا عبارات  المتاحة البدائلكوندور عن   قيمة  الغيار  وفر قطعملؤسسة كوندور على أساس ت اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةقمت بتفضيل   دالغري  0,315 1,005 0,0733 61.46 1,4253 3,073 .اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا) املنافسة( املشاة اجلديدة  الكهرومنزلية باألجهزة مقارنةملؤسسة كوندور على أساس جودا  اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةقمت بتفضيل  دال 0,000 11,361 0,7592 75.18 1,3060 3,759 .اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا) املنافسة( املشاة اجلديدة  الكهرومنزلية باألجهزة مقارنةمع مستوى الدخل الشهري الذي حتصل عليه تتوافق  ملؤسسة كوندور على أساس أسعارها اليت اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةقمت بتفضيل   القرار )sig( الداللةمستوى   لألجهزة الكهرومنزلية  أفراد العينة تفضيل  دال     0,000 10,742- 0,7094- 45.82 1,2907 2,291  .اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا املشاة اجلديدة  الكهرومنزلية باألجهزة مقارنة وبيئتك صحتك على ستعود تتوقعها  اليت  االجيابية على أساس املنافع ملؤسسة كوندور اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةقمت بتفضيل    دال     0,000 10,819 0,7016 74.04 1,2674 3,702 . األجنبية العالمات ذات خاصة اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا )املنافسة( املشاة اجلديدة  الكهرومنزلية باألجهزة مقارنةاألصلية  أفراد لتفضيل    )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة حتديد  ،متكنا منمن خالل اجلدول أعاله         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر   دال   0,001 3,211 0,20615 64.12 1,25486 3,2062  المتاحة البدائللمؤسسة كوندور عن   صديقة للبيئةال يف كل عبارة من عبارات  املتاحة البدائلملؤسسة كوندور عن   لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةالدراسة   عينة يف  ،)2و  3 و1( العبارات رقم هي موجبة Tقيمة اليت كانت فيها  اتفإن العبار األساس  وعلى هذا  ،اجلزءهذا     .) 11,361و  10,742-(تراوحت بني  اجلزء عبارات هذاالستجابات املبحوثني حول  Tقيمة  وعموما نالحظ أن،) 4( ة رقمفنجدها يف العبار  سالبة Tقيمة اليت كانت فيها  ةحني جند أن العبار 



لألجهزة الدراسة   أفراد عينة تفضيل حول )يودنتتساختبار  ( Tمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة  وعليه قصد      ~ 409 ~ وزا حسب  العبارات ترتيبا تنازليا ،قمنا برتتيب املتاحة البدائلملؤسسة كوندور عن   الصديقة للبيئةالكهرومنزلية  وهي ) 11,361( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%75.18(بوزن نسيب قدره املرتبة األوىل  1رقم  عبارةاحتلت ال -   .النسيب قاموا   على أمعالية  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  ملؤسسة كوندور على أساس أسعارها املتوافقة مع مستوى دخلهم  الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية ألجهزةا بتفضيل وهي ) 10,819( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%74.04(بوزن نسيب قدره املرتبة الثانية  3رقم  عبارةاحتلت ال -   .اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا) املنافسة( املشاة الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية باألجهزة الشهري الذي يتحصلون عليه مقارنة قاموا بتفضيل أم  علىعالية  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي ) 1,005( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%61.46(بوزن نسيب قدره املرتبة الثالثة  2رقم  عبارةال احتلت -   .األجنبية العالمات ذات خاصة اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا )املنافسة( املشاة الصديقة للبيئة الكهرومنزلية باألجهزة الغيار األصلية مقارنة على أساس توفر قطعملؤسسة كوندور  الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية ألجهزةا قاموا أم  علىمتوسطة  بدرجة أفراد العينة موافقةمما يدل على ،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة غري  ) 10,742-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%45.82(بوزن نسيب قدره  الرابعة املرتبة 4رقم  عبارةاحتلت ال -   . اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا )املنافسة( املشاة الصديقة للبيئة الكهرومنزلية باألجهزة على أساس جودا مقارنةملؤسسة كوندور  الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية ألجهزةا بتفضيل قاموا م ضعيفة على أ بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياوهي دالة  بالنســــــبة  املتاحــــــة البــــــدائلملؤسســــــة كونــــــدور عــــــن   الصــــــديقة للبيئــــــةلألجهــــــزة الكهرومنزليــــــة   الدراســــــة أفــــــراد عينــــــة حـــــــول تفضـــــــيل  )يودنتتســــــاختبـــــــار  ( Tالداللـــــــة اإلحصـــــــائية لقيمــــــة  لتعـــــــرف علــــــىعلــــــى العمـــــــوم  بغيــــــة او       . اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا )املنافسة( املشاة الصديقة للبيئة الكهرومنزلية باألجهزة مقارنة هموبيئت همصحت على ستعود يتوقعوا  اليت  االجيابيةملؤسسة كوندور على أساس املنافع  الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية ألجهزةا بتفضيل ـــــرد 382 املؤلفــــــة مــــــن الدراســــــة  عاجلــــــة البيانــــــات الــــــيت مت احلصــــــول عليهــــــا مــــــن عينــــــةجــــــزء، قمنــــــا مبللدرجــــــة الكليــــــة لل ـــــه ا،ف ـــــن وجـــــدنا الـــــوزن النســـــيب ل ـــــغ قـــــد أي ـــــى موافقـــــة  ممـــــا يـــــدل ،)%64.12(  بل ـــــة عل الفرق جند أن  ،درجة 3واملتوسط الفرضي البالغ ) احملسوب(املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق  إجراءوعند       .املتاحة البدائلعن   ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئة ألجهزة الكهرومنزليةلحول تفضيلهم  عاليـــــةبدرجـــــة أفـــــراد العين هناك فروق يف إجابات أفراد العينة  أنيعين  وهذا،) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياوهي دالة ) 3,211( بلغت قد احملسوبة T قيمةجند أن  T-Test ختباراوباستخدام ،  ةدرج) 206150,( بلغ قد بني املتوسطني 



ــــــة  قــــــرار شــــــراء     المتاحة البدائل  عن كوندور لمؤسسة  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري بالمتوسط يوضحهكما  املتاحة البدائلعن   ملؤسسة كوندور  األجهــــــزة الكهرومنزلي 2,852,92,9533,053,13,153,23,25 ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئة ألجهزة الكهرومنزليةلعلى عبارات تفضيلهم  ~ 410 ~ بالمتوسط مقارنة الحسابي المتوسط توضح بيانية أعمدة لمؤسسة صديقة للبيئةال الكهرومنزلية لألجهزة  تفضيلهم  ــــــائج   Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد ــــــارنت ــــــة  T-Test اختب ــــــة اتخــــــاذلمرحل 3,2062  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذه املرحلة يف اجلدول التايل  الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور أفــــــراد العين 3 أعمدة: 48 رقم الشكل  :الشكل التايلعلى عبارات تفضيلهم  إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر       عبارات على ــــــل  - د   ــــــائج تحلي ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذه املرحلة يف اجلدول التايل     الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورنت ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب                    



األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  قرار شراء أفراد العينة التخاذ  T-Test ختبارانتائج : 77 رقم الجدول  ~ 411 ~ T  المتوسطاتالفرق بين   )%(نسبيال وزنال  المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  جزء  الرابعلا عبارات  لمؤسسة كوندور قيمة  قرار  ذتاختوأثرها على البيئة عندما  كوندوراألجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة ملؤسسة   وسيلة اليت نقلتالمن طبيعة  تأكدت    دال    0,000  11,068 0,7120   74.24   1,2573 3,712  .ئهاقرار شرا ذتاخت ماعند كوندوراألجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة ملؤسسة   على  البيانات املكتوبةمن تأكدت مرة أخرى    دال    0,000  10,679 0,6911   73.82   1,2649 3,691  .ئهاعلى شرا صممتملا    كوندوراألجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة ملؤسسة    بذلت كل جهودك  قصد احلصول على   دال    0,000  19,090 1,0654   81.30   1,0908 4,065 .السعر هو كوندوراألجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة ملؤسسة  قرار شراء  ذتاخت ماعند  كيهم ما كان أكثر  دال 0,000 10,378- 0,6414- 47.18 1,2079 2,359 . ملؤسسة كوندوراألجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة  قرار شراء  ذتاخت ماعندذات الطابع الصحي والبيئي  خاصة املميزات مبعرفة املزيد مناهتممت  دال 0,000 11,714 0,7461 74.92 1,2448 3,746 . كوندوراألجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة ملؤسسة   قرار شراء  ذتاخت ماعند فكر كثريات مل  القرار )sig( الداللةمستوى   األجهزة  قرار شراء أفراد العينة اتخاذ      دال     0,000 19,257- 1,1649-  36.70 1,1823 1,835 .ئهاشرا لمؤسسة   صديقة للبيئةالكهرومنزلية ال يف كــــــل عبــــــارة مــــــن  ملؤسســــــة كونــــــدور صــــــديقة للبيئــــــةاألجهــــــزة الكهرومنزليــــــة القــــــرار شــــــراء ل أفــــــراد عينــــــة الدراســــــة ختــــــاذال )يودنتتســــــاختبــــــار  ( Tالداللــــــة اإلحصــــــائية لقيمــــــة حتديــــــد  ،متكنــــــا مــــــنمــــــن خــــــالل اجلــــــدول أعــــــاله         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر   دال   0,000 4,130 0,2347  64.70 1,1109 3,235  . كوندور  العبــــارات رقــــم هــــيموجبــــة  Tقيمــــة الــــيت كانــــت فيهــــا  اتفــــإن العبــــار األســــاس  وعلــــى هــــذا  ،اجلــــزءعبــــارات هــــذا 



شراء  قرارلالدراسة   أفراد عينة اختاذ حول )يودنتتساختبار  ( Tمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة  وعليه قصد      .) 19,090و 19,257-(    تراوحــــــــت بـــــــــني  اجلـــــــــزء عبــــــــارات هــــــــذاالســــــــتجابات املبحــــــــوثني حـــــــــول  Tقيمـــــــــة  وعمومــــــــا نالحــــــــظ أن )6و 2(     رقـــــــــم تنيالعبـــــــــار  يفجنـــــــــدها  موجبـــــــــة ســـــــــالبة Tقيمـــــــــة الـــــــــيت كانـــــــــت فيهـــــــــا  اتالعبـــــــــار  يف حـــــــــني، )4و 5 و 1و 3(  ~ 412 ~ وهي ) 19,090( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%81.30(بوزن نسيب قدره املرتبة األوىل  3رقم  عبارةاحتلت ال -   .النسيبوزا حسب  العبارات ترتيبا تنازليا ،قمنا برتتيب ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةال األجهزة الكهرومنزلية وهي ) 11,714( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%74.92(بوزن نسيب قدره املرتبة الثانية  1 رقم عبارةاحتلت ال -   . ملؤسسة كوندور هو  السعر صديقة للبيئةالاألجهزة الكهرومنزلية   عند اختاذهم لقرار شراء يهمهم   كان أكثر ما على أنعالية  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي  )11,068( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%74.24(بوزن نسيب قدره املرتبة الثالثة  5رقم  عبارةال احتلت -   .ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةالاألجهزة الكهرومنزلية   قرار شراء  واكثريا عندما اختذ  وافكر يمل أم  علىعالية  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  مرة تأكدوا  أم علىعالية  بدرجة أفراد العينة موافقةمما يدل على ،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي  )10,679( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%73.82(بوزن نسيب قدره  الرابعة املرتبة 4رقم  عبارةاحتلت ال -   .عندما اختذوا قرار شرائها ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةالاألجهزة الكهرومنزلية  البيانات املكتوبة على  من أخرى  بذلوا كل م على أ عالية بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  ) 10,378-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%47.18(اخلامسة بوزن نسيب قدره  املرتبة 2رقم  عبارةاحتلت ال -   .ئهاعلى شرا صممواملؤسسة كوندور ملا  صديقة للبيئةالاألجهزة الكهرومنزلية    جهودهم  قصد حصوهلم على اهتموا  مضعيفة على أ بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياوهي دالة  األجهزة الكهرومنزلية   مبعرفة املزيد من املميزات خاصة ذات الطابع الصحي والبيئي عندما اختذوا قرار شراء  ) 19,257-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%36.70(السادسة بوزن نسيب قدره  املرتبة 6رقم  عبارةاحتلت ال -   .ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةال عندما  على البيئة الطبيعية ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةالاألجهزة الكهرومنزلية  وسيلة اليت نقلت الطبيعة  أثر من تأكدوا مضعيفة على أ بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياوهي دالة  جزء، قمنا بالنسبة للدرجة الكلية لل ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةالكهرومنزلية الاألجهزة شراء  قرارل  الدراسة أفراد عينة ختاذا حول )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة  لتعرف علىعلى العموم  بغية او       .اختذوا قرار شرائها صديقة ال الكهرومنزليةاألجهزة شراء  قرارل عالية حول اختاذهمبدرجة أفراد العينة على موافقة  مما يدل ،)%64.70(  بلغ قد أين وجدنا الوزن النسيب له ا،فرد 382 املؤلفة من الدراسة  عاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من عينةمب   . ملؤسسة كوندور للبيئة



الفرق جند أن  ،درجة 3واملتوسط الفرضي البالغ   T-  قيمةجند أن T كوندور لمؤسسةصديقة للبيئة   الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري بالمتوسط  :الشكل التايل يوضحهكما  ملؤسسة كوندورهناك فروق يف إجابات أفراد العينة  أنيعين  بلغت قد احملسوبة    Excel  ــــد الشــــراء لألجهــــزة الكهرومنزليــــة  مــــا بع T  المتوسطاتالفرق بين  )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراء قيمة  2,82,933,13,23,3 دال  0,000  4,175  0,2853   دال   0,000 8,081 0,5628  دال 0,000 8,302 0,5183 دال 0,000 12,019 0,7435  القرار )sig( الداللةمستوى   واملتوسط الفرضي البالغ ) احملسوب(املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق  ~ 413 ~ Test- ختباراوباستخدام ،  ةدرج )23470,(  بلغ  يعين  وهذا،) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةال الكهرومنزليةاألجهزة شراء  قرارل على عبارات اختاذهم بالمتوسط مقارنة الحسابي المتوسط توضح بيانية أعمدة صديقة للبيئة ال الكهرومنزلية األجهزة شراء قرار  اتخاذهم عبارات Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر ــــائج  ــــارنت ــــيملمرحلــــة  T-Test اختب ــــة تقي ــــراد العين ــــد الشــــراء أف مــــا بع ما بعد الشراء أفراد العينة لتقييم T-Test ختبارانتائج   :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذه املرحلة يف اجلدول التايل  الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور ملؤسسة   اجلديدة  الكهرومنزلية 74.86 1,2090 3,743 .جودا طول فرتة استعماهلاملؤسسة  اجلديدة   الكهرومنزلية  )%(نسبيال وزنال  المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  جزء  الخامس  لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور 3,235   65.70  1,3359  3,285  .ملؤسسة كوندور اجلديدة األجهزة بشراء دوما 71.26 1,3612 3,563 .ملؤسسة كوندور  الكهرومنزلية األجهزة 70.36 1,2203 3,518 .كوندور بطول فرتة استعماهلا 3 ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق  إجراءوعند      أعمدة:49  رقم الشكلعلى عبارات اختاذهمدالة  وهي )4,130( قد بني املتوسطني  عبارات على المصدر                       ــــل  - ه   ــــائج تحلي جزء  الخامسلا عباراتلألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورنتائج : 78 رقم الجدولميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذه املرحلة يف اجلدول التايل    الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورنت جودا طول فرتة استعماهلاكوندور على الكهرومنزلية األجهزة حتافظ األجهزةتسعى إىل تكرار شراء كوندور بطول فرتة استعماهلاالكهرومنزلية األجهزة تتميز  ملؤسسة كوندور اجلديدة دوما اآلخرين تنصح ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وباجلديدة  الكهرومنزلية



لعالمة كوندور   واملنافسة املشاةاجلديدة   الكهرومنزلية األجهزةتشرتي جمددا  ميكن أن  ~ 414 ~ لألجهزة  )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراء أفراد العينة تقييم  دال  0,000  8,918-  0,5995-    48.02  1,3139  2,401  .الذي اشرتيته عندما تتوقف عن استخدامهديد اجلهاز الكهرومنزيل اجل برميعادة ما تقوم   دال   0,000 8,865- 0,6073- 47.86 1,3390 2,393  .املتناول ها يف أسعار خاصة إذا كانت  يف   ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةألجهزة الكهرومنزلية الل )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراء الدراسة أفراد عينة تقييمل )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة حتديد  من ،متكنامن خالل اجلدول أعاله         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر       دال       0,018       2,384       0,15052              63.01       1,23404       3,1505  لمؤسسة كوندور الكهرومنزلية الصديقة للبيئة العبارات  هيموجبة   Tقيمة اليت كانت فيها  اتفإن العبار األساس  وعلى هذا  ،اجلزءكل عبارة من عبارات هذا  وعموما  )6و 5( رقم تنيالعبار  يفجندها سالبة   Tقيمة اليت كانت فيها  اتالعبار  يف حني، )4و 2و 3و 1( رقم ما بعد الدراسة   أفراد عينة تقييم حول )يودنتتساختبار  ( Tمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة  وعليه قصد      .) 12,019و  8,918-(تراوحت بني  اجلزء عبارات هذاالستجابات املبحوثني حول   Tقيمة  نالحظ أن وهي ) 12,019( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%74.86(بوزن نسيب قدره املرتبة األوىل  1رقم  عبارةاحتلت ال -   .وزا النسيبحسب  العبارات ترتيبا تنازليا ،قمنا برتتيبملؤسسة كوندور  صديقة للبيئةاللألجهزة الكهرومنزلية  )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(الشراء وهي ) 8,081( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%71.26(بوزن نسيب قدره املرتبة الثانية  3 رقم عبارةاحتلت ال -   . على جودا طول فرتة استعماهلا حتافظ كوندورملؤسسة   صديقة للبيئةال  الكهرومنزلية األجهزة على أنعالية  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  يسعون إىل أم  علىعالية  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي ) 8,302( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%70.36(بوزن نسيب قدره املرتبة الثالثة  2رقم  عبارةال احتلت -   . ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةال  الكهرومنزلية األجهزةتكرار شراء  وهي ) 4,175( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%65.70(بوزن نسيب قدره  الرابعة املرتبة 4رقم  عبارةاحتلت ال -   .بطول فرتة استعماهلا تتميز ملؤسسة كوندور  صديقة للبيئةال الكهرومنزلية األجهزة أن علىعالية  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة    . ملؤسسة كوندور صديقة للبيئةال  الكهرومنزلية األجهزة بشراء دوما نياآلخر  وننصحي مأ على عالية بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة 



) 8,918-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث  ) 8,865-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث  . برميه ما يقومون عادة  ملام ضعيفة على أ بدرجة أفراد العينة ميكن  م ضعيفة على أ بدرجة العينةأفراد  أسعارها لعالمة كوندور خاصة إذا كانت  ـــــار   ـــــيم حـــــول )يودنتتســـــاختب ـــــراد  تقي أف ــــــة ال ــــــةألجهــــــزة الكهرومنزلي ـــــغ عاجلــــــة البيانــــــات الــــــيت مت احلصــــــول عليهــــــا مــــــن عينــــــة صــــــديقة للبيئ ـــــدل ،)%63.01(  بل ألجهـــــــزة ل )االســـــــتخدام وكيفيـــــــة الـــــــتخلصعلـــــى موافقـــــة  ممـــــا ي الفرق جند أن  ،درجة 3واملتوسط الفرضي البالغ  T-  قيمةجند أن T هناك فروق يف إجابات أفراد العينة  أنيعين  بلغت قد احملسوبة Excel  2,92,9533,053,13,153,2    كوندور لمؤسسةصديقة للبيئة   الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري بالمتوسط صديقة للبيئةألجهزة الكهرومنزلية الل ) حيث ،)%48.02(اخلامسة بوزن نسيب قدره  املرتبة 6رقم  ~ 415 ~ أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة   عادة  الذين اشرتوه صديق للبيئةاليتوقفون عن استخدام اجلهاز الكهرومنزيل  حيث ،)%47.86(السادسة بوزن نسيب قدره  املرتبة 5رقم  أفراد  مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  لعالمة كوندور خاصة إذا كانت   واملنافسة املشاة صديقة للبيئةال الكهرومنزلية األجهزة ـــــة ا ـــــة اإلحصـــــائية لقيمـــــة  لتعـــــرف علـــــىعلـــــى العمـــــوم  بغي ــــــيم(مــــــا بعــــــد الشــــــراء ( Tالدالل ــــــة الــــــتخلص تقي ــــــة الل )االســــــتخدام وكيفي ألجهــــــزة الكهرومنزلي عاجلــــــة البيانــــــات الــــــيت مت احلصــــــول عليهــــــا مــــــن عينــــــةجــــــزء ،قمنــــــا مببالنســــــبة للدرجــــــة الكليــــــة لل ـــــه ا،فـــــرد 382 املؤلفـــــة مـــــن ـــــوزن النســـــيب ل ـــــن وجـــــدنا ال ـــــغ قـــــد أي بل االســـــــتخدام وكيفيـــــــة الـــــــتخلص تقيــــــيم(بعـــــــد الشـــــــراءحــــــول تقيـــــــيمهم ملـــــــا  عاليـــــــةبدرجـــــــة  واملتوسط الفرضي البالغ ) احملسوب(املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق   .ملؤسسة كوندور صديقة للبيئة Test- ختباراوباستخدام ،  ةدرج) 150520,(  بلغ  يعين  وهذا،) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(بعد الشراءعلى عبارات تقييمهم ملا  بالمتوسط مقارنة الحسابي المتوسط توضح بيانية أعمدة  :الشكل التايل يوضحهكما  صديقة للبيئة ال الكهرومنزلية لألجهزة الشراء بعد ما تقييمهم عبارات Excel3,1505برنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من :المصدر 3 ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب رقم  عبارةاحتلت ال -  رقم  عبارةاحتلت ال - يتوقفون عن استخدام اجلهاز الكهرومنزيل  إحصائياوهي دالة  عند مستوى الداللة  إحصائياوهي دالة  األجهزةأن يشرتوا جمددا  ـــــة او       .املتناول يف  بالنســــــبة للدرجــــــة الكليــــــة لل ملؤسســــــة كونــــــدورمــــــا بعــــــد الشــــــراء الدراســــــة عينــــــةعلـــــى العمـــــوم  بغي صديقة للبيئةالكهرومنزلية البدرجـــــــة أفــــــراد العينـــــــة املؤلفـــــة مـــــن الدراســـــة  املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق  إجراءوعند      كما  ملؤسسة كوندورعلى عبارات تقييمهم ملا دالة  وهي) 2,384( قد بني املتوسطني  أعمدة:50 رقم الشكل عبارات على ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وبالمصدر                     



T  المتوسطاتالفرق بين   )%(نسبيال    وزنال  المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  محور الثالثلا عبارات  مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينةل T-Test ختبارانتائج : 79 رقم الجدول  :اجلدول التايلميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذا احملور يف       فراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي أل محورل T-Test اختبارنتائج تحليل  -2  ~ 416 ~ قيمة  نظرا  الطبيعية املواردتعتقد بوجوب احلفاظ على  دال 0,000 5,267 0,3534 67.06 1,3115 3,353 .البيئة محاية على فقط هي املسؤولة الوحيدة  دولةال أن تعتقد  القرار )sig( الداللةمستوى   ستوى االهتمام مل )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة حتديد  ،متكنا منمن خالل اجلدول أعاله        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر   دال   0,000 5,327 0,3246  66.50 1,1911 3,325  فراد العينةمستوى االهتمام البيئي أل    دال   0,000 11,213 0,6597  73.20 1,1499 3,660 .تنصح اآلخرين دوما باحملافظة على البيئة   دال   0,000 13,172 0,8115  76.24 1,2041 3,812 .نظيفةلكي يعيشوا يف بيئة  القادمة ألجيالتم با  دال غري 0,600 0,525- 0,0340-  59.32 1,2680 2,966  .بالبيئة تضر اليت املؤسسات منتجاتتنصح اآلخرين مبقاطعة شراء  دال غري 0,908 0,116- 0,0079- 59.84 1,3251 2,992 ).كالتشجري، التنظيف( البيئة حبمايةاخلاصة التوعية  احلمالت يف تشارك   دال   0,039 2,068- 0,1361- 57.28 1,2868 2,864 .بالبيئة تضر اليت املؤسسات مع التعامل رفضت   دال   0,000 13,540 0,7749 75.50 1,1185 3,775 .هلا صصةخم غري  ماكنأ يف النفايات يرمي ما عندما ترى شخص غضبالب شعرت  دال 0,010 2,594 0,1754 63.50 1,3214 3,175 .حملدوديتها اليت كانت فيها  اتفإن العبار األساس  وعلى هذا  ،احملوريف كل عبارة من عبارات هذا  الدراسة فراد عينةأل البيئي  يفجندها  سالبة Tقيمة اليت كانت فيها  اتالعبار  ، يف حني )2و 1و 8و 3و 7( العبارات رقم هي موجبة Tقيمة 



تراوحت بني  احملور عبارات هذاالستجابات املبحوثني حول  Tقيمة  وعموما نالحظ أن )4 و 6و 5( رقم اتالعبار   ~ 417 ~ وهي ) 13,172( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%76.24(بوزن نسيب قدره املرتبة األوىل  7رقم  عبارةاحتلت ال -   .وزا النسيبحسب  العبارات ترتيبا تنازليا ،قمنا برتتيببالبيئة الدراسة فراد عينةأمستوى اهتمام  حول )يودنتتساختبار  ( Tمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة  وعليه قصد      .) 13,540و   2,068-( يهتمون  معلى أ عاليةبدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي ) 13,540( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%75.50(بوزن نسيب قدره املرتبة الثانية  3 رقم عبارةاحتلت ال -    .لكي يعيشوا يف بيئة نظيفة القادمة ألجيالبا وهي ) 11,213( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%73.20(بوزن نسيب قدره املرتبة الثالثة  8رقم  عبارةال احتلت -   .هلا صصةخم غري  ماكنأ يف النفايات رمييقومون ب  أشخاص معينني نو ر يعندما  غضبالب ونشعر يأم  على عاليةبدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  ينصحون  أم على عاليةبدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي ) 5,267( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%67.06(بوزن نسيب قدره  الرابعة املرتبة 1رقم  عبارةاحتلت ال -   . اآلخرين دوما باحملافظة على البيئة هي  دولةال أنعلى  عاليةبدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي ) 2,594( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%63.50(اخلامسة بوزن نسيب قدره  املرتبة 2رقم  عبارةاحتلت ال -   .البيئة محاية على فقط املسؤولة الوحيدة  ) 0,116-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%59.84(السادسة بوزن نسيب قدره  املرتبة 5رقم  عبارةاحتلت ال -   .نظرا  حملدوديتها  الطبيعية املوارد على احلفاظ بوجوب  عالية بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  م على أ متوسطةبدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة غري  وهي  م على أ متوسطةبدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة غري  وهي  )0,525-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،%)59.32( السابعة بوزن نسيب قدره املرتبة 6رقم  عبارةاحتلت ال -   ).كالتشجري، التنظيف( البيئة حبمايةاخلاصة التوعية  احلمالت يف ونشاركي  الدراسة  عاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من عينةمحور، قمنا مببالنسبة للدرجة الكلية لل بالبيئة الدراسة فراد عينةأستوى اهتمام مل  )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة  لتعرف علىعلى العموم  بغية او       .بالبيئة تضر اليت املؤسسات مع التعامل ونرفضيم أعلى  ضعيفةبدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي ) 2,068-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%57.28(بوزن نسيب قدره  الثامنة املرتبة 4رقم  عبارةالاحتلت  -   .بالبيئة تضر اليت املؤسسات ينصحون اآلخرين مبقاطعة شراء منتجات



عالية بدرجة أفراد العينة على موافقة  يدلمما  ،)%66.50(  بلغ قد أين وجدنا الوزن النسيب له ا،فرد 382 املؤلفة من  ~ 418 ~ T  المتوسطاتالفرق بين   )%(نسبيال وزنال  المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  محور الرابعلا عبارات  ألهمية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة مستوى إدراك أفراد العينةل T-Test ختبارانتائج : 80 رقم الجدول  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذا احملور يف اجلدول التايل      الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ألهميـــــــة األجهـــــــزةأفـــــــراد عينـــــــة الدراســـــــة إدراك مســـــــتوى  محـــــــورل T-Test اختبـــــــارنتـــــــائج تحليـــــــل  -3  .حول اهتمامهم بالبيئة الطبيعية قيمة  آلالت الغسيل هي تقنية  )Eco Bubble(           تقنية الفقاعات البيئية أن تدرك   دال   0,001 3,297- 0,2094-  55.82 1,2415 2,791 .طازجة لفرتة أطولللثالجة تسمح باحملافظة على األطعمة  )No Frost(منع تراكم اجلليد  اتكنولوجي أن تعلم  دال 2,712 1,2636 54.24  -0,2880 -4,454 0,000  ).Inverter Technology( رانفرت اتكنولوجي استخدام طريق عن للطاقة املوفرة األجهزة هي اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزة أن تعلم دال 0,000 18,499 0,9503 79.00 1,0040 3,950 .جودا على مهما مؤشرا البيئة على أو املستهلك صحة على سواء ضررا تولد ال اليت الكهرومنزلية األجهزة أن تعي دالغري    0,388 0,865 0,0628 61.26 1,4202 3,063 .البيئة و املستهلك بصحة  تم اليت اجلزائرية السوق يف املوجودة الكهرومنزلية لألجهزة تعرف العالمات التجارية    دال   0,034 2,123- 0,1204- 57.60 1,1089 2,880 .الكهربائية و املياه أجهزة ذات االستهالك الرشيد يف الطاقة اجلديدة هي الكهرومنزلية األجهزة أن تعلم   دال 0,000 11,974- 0,7932- 44.14 1,2947 2,207 . الكهرومنزلية لألجهزة كفاءة استهالك الكهرباءاملوجودة يف  الئحة بطاقة  )++A،A+،A++،+ A( أنت على دراية مبعاين هذه الرموز دال 3,377 1,2546 67.54 0,3770 5,872 0,000 ).CFC(غاز كلور فلور الكربون  غرار على بالبيئة مضرة غازات تستعمل ال ةأجهز هي  اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزة أن تدرك  القرار )sig( الداللةمستوى       دال   0,000 5,768- 0,3874-  52.26 1,3128 2,613 .مرحبة للوقت



ستوى إدراك أفراد مل )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة حتديد  ،متكنا منمن خالل اجلدول أعاله         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر   دالغري    0,399 0,844- 0,05105-  58.98 1,18260 2,9490  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةألهمية  العينةأفراد مستوى إدراك   ~ 419 ~ اليت   اتالعبار  يف حني ، )4و 1 و 5(العبارات رقم  هي موجبة Tقيمة اليت كانت فيها  اتفإن العبار األساس  وعلى هذا  ،احملوريف كل عبارة من عبارات هذا  عينة الدراسة ألمهية األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة الستجابات  Tقيمة  وعموما نالحظ أن، )8و 6 و 7و 3و 2( رقم اتالعبار  يفجندها  سالبة Tقيمة كانت فيها  مستوى إدراك أفراد عينة الدراسة  حول )يودنتتساختبار  ( Tمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة  وعليه قصد      .)18,499و   11,974-(تراوحت بني  احملور عبارات هذااملبحوثني حول  وهي دالة ) 18,499( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%79(بوزن نسيب قدره املرتبة األوىل  5رقم  عبارةاحتلت ال -   .وزا النسيبحسب  العبارات ترتيبا تنازليا قمنا برتتيب ، الصديقة للبيئةألمهية األجهزة  الكهرومنزلية  عند  إحصائياوهي دالة ) 5,872( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%67.54(املرتبة الثانية  1 رقم عبارةاحتلت ال -   .جودا على مهما مؤشرا البيئة على أو املستهلك صحة على سواء ضررا تولد ال اليت الكهرومنزلية األجهزة بأن عالية بدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيا وهي ) 8650,( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%61.26(بوزن نسيب قدره املرتبة الثالثة  4رقم  عبارةال احتلت -   . )CFC( غاز كلور فلور الكربون غرار على بالبيئة مضرة غازات تستعمل ال هي أجهزة  الصديقة للبيئة  الكهرومنزلية األجهزة بأن عاليةبدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(مستوى الداللة  يعرفون  أم على متوسطة بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة غري  وهي ) 2,123-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%57.60(بوزن نسيب قدره  الرابعة املرتبة 3رقم  عبارةاحتلت ال -   .البيئة و املستهلك بصحة  تم اليت اجلزائرية السوق يف املوجودة الكهرومنزلية لألجهزة  العالمات التجارية   . )Inverter Technology(          استخدام تكنولوجيا انفرتر  طريق عن للطاقة املوفرة األجهزة هيالصديقة للبيئة   الكهرومنزلية األجهزة بأن ضعيفة بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياوهي دالة  )4,454-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%54.24(السادسة بوزن نسيب قدره  املرتبة 6رقم  عبارةاحتلت ال -   .للثالجة تسمح باحملافظة على األطعمة طازجة لفرتة أطول) No Frost(منع تراكم اجلليد  اتكنولوجي بأن ضعيفة بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياوهي دالة  )3,297-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%55.82(اخلامسة بوزن نسيب قدره  املرتبة 7رقم  عبارةاحتلت ال -   .الصديقة للبيئة هي أجهزة ذات االستهالك الرشيد يف الطاقة الكهربائية و املياه الكهرومنزلية األجهزة بأن ضعيفة بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة 



وهي  )5,768-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%52.26(السابعة بوزن نسيب قدره  املرتبة 8رقم  عبارةاحتلت ال -   ~ 420 ~ تقنية الفقاعات  بأن ضعيفة بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي  )11,974-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%44.14(بوزن نسيب قدره  الثامنة املرتبة 2رقم  عبارةاحتلت ال -   .آلالت الغسيل هي تقنية مرحبة للوقت) Eco Bubble( البيئية دراية مبعاين  علىم أب ضعيفة بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  ستوى إدراك أفراد عينة مل  )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة  لتعرف علىعلى العموم  بغية او       .الكهرومنزلية لألجهزة املوجودة يف  الئحة بطاقة كفاءة استهالك الكهرباء )++A،A+،A++،+ A( هذه الرموز عاجلة البيانات اليت مت محور، قمنا مببالنسبة للدرجة الكلية لل الكهرومنزلية الصديقة للبيئةالدراسة ألمهية األجهزة   خاصة من  الصديقة للبيئة الكهرومنزلية األجهزة إدراكهم ألمهية   متوسطة حولبدرجة أفراد العينة على موافقة  مما يدل ،)%58.98(  بلغ قد أين وجدنا الوزن النسيب له ا،فرد 382 املؤلفة من الدراسة  احلصول عليها من عينة ـــــائج تحليـــــل  -4  .ناحية اجلوانب الصحية والبيئية ـــــة  محـــــورل T-Test اختبـــــارنت المـــــزيج التســـــويقي لألجهـــــزة الكهرومنزليـــــة الصـــــديقة للبيئ الكهرومنزلية املزيج التسويقي لألجهزة  عناصر من عنصر لكل T-Test اختبارنتائج  بتحليل هنا سنقوم      لمؤسسة كوندور T  المتوسطاتالفرق بين   )%(نسبيال وزنال  المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  جزء األوللا عبارات  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور لخصائص T-Test ختبارانتائج : 81 رقم الجدول  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذا العنصر يف اجلدول التايل      األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور لخصائص T-Test اختبارنتائج تحليل  - أ   .الالحقة اجلداول ستبينه كما الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور قيمة  ملؤسسة   اجلديدةاألجهزة الكهرومنزلية   تعمل  القرار )sig( الداللةمستوى   ملؤسسة   اجلديدةاألجهزة الكهرومنزلية   تتفق دال 0,007 2,728- 0,1571- 56.86 1,1254 2,843 .واملياه فاتورة الكهرباءض يختفعلى   كوندور حبماية  املتعلقة  مع املعايري القانونية  كوندور ملؤسسة   اجلديدةاألجهزة الكهرومنزلية   تتميز  دال غري 0,727 0,349- 0,0209- 59.58 1,1726 2,979  .البيئة من املستهلك و كال ملؤسسة   اجلديدةاألجهزة الكهرومنزلية   تتميز   دال   0,000 9,214 0,6021 72.04 1,2772 3,602  . بأجهزا الكهرومنزلية العادية  مقارنة عاليةذات جودة  بأا كوندور ضررا على  أقلو  أكثر صحية بأا  كوندور  دال   0,000 9,685- 0,6335- 47.32 1,2784 2,366 .بأجهزا الكهرومنزلية العادية  مقارنة لبيئةا



ــــــــــــــار  ( Tالداللــــــــــــــة اإلحصــــــــــــــائية لقيمــــــــــــــة حتديــــــــــــــد  ،متكنــــــــــــــا مــــــــــــــنمــــــــــــــن خــــــــــــــالل اجلــــــــــــــدول أعــــــــــــــاله         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر   دالغري    0,435 0,781- 0,04625-  59.08 1,15686 2,9538  .للبيئة لمؤسسة كوندوراألجهزة الكهرومنزلية الصديقة  خصائص  دال 0,000 11,850 0,7435  74.86 1,2262 3,743 .اجلديدةاألجهزة الكهرومنزلية مرافقة لعملية بيع تلتزم مؤسسة كوندور بتقدمي خدمات جيدة  دال 0,000 13,196- 0,8115- 43.76 1,2020 2,188 .متييزها  عن أجهزا الكهرومنزلية العاديةملؤسسة كوندور على  اجلديدةالكهرومنزلية تساعد الرموز املوجودة على غالف األجهزة   ~ 421 ~ اختب يف كـــــــــــــل ملؤسســــــــــــة كونـــــــــــــدور  األجهـــــــــــــزة  الكهرومنزليـــــــــــــة الصــــــــــــديقة للبيئـــــــــــــةحـــــــــــــول خصــــــــــــائص   )يودنتتســــــــــــ جنــــــــــدها  ســــــــــالبة  Tقيمــــــــــة الــــــــــيت كانــــــــــت فيهــــــــــا  اتالعبــــــــــار  يف حــــــــــني ، )3 و 6(العبــــــــــارتني رقــــــــــم  هــــــــــيموجبــــــــــة   Tقيمــــــــــة الــــــــــيت كانــــــــــت فيهــــــــــا  اتفــــــــــإن العبــــــــــار األســــــــــاس  وعلــــــــــى هــــــــــذا  ،اجلــــــــــزءعبــــــــــارات هــــــــــذا  عبــــــــــارة مــــــــــن الســـــــــــــــتجابات املبحـــــــــــــــوثني حـــــــــــــــول  Tقيمـــــــــــــــة  وعمومـــــــــــــــا نالحـــــــــــــــظ أن ،) 5و 4و 1و 2( رقـــــــــــــــم اتالعبـــــــــــــــار  يف األجهزة  الكهرومنزلية  خصائص حول )يودنتتساختبار  ( Tمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة  وعليه قصد      .) 11,850و  13,196-(تراوحت بني  اجلزء عبارات هذا حسب  العبارات ترتيبا تنازليا قمنا برتتيب ، أفراد عينة الدراسة ملؤسسة كوندور حسب وجهة نظر الصديقة للبيئة وهي  )11,850( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%74.86(بوزن نسيب قدره املرتبة األوىل  6رقم  عبارةاحتلت ال -   .وزا النسيب مؤسسة كوندور بأن عالية  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي  )9,214( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%72.04(بوزن نسيب قدره املرتبة الثانية  3 رقم عبارةاحتلت ال -   .تلتزم بتقدمي  هلم خدمات جيدة مرافقة لعملية بيع األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة األجهزة  بأن عالية بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي  )-3490,( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%59.58(بوزن نسيب قدره املرتبة الثالثة  2رقم  عبارةال احتلت -   .الكهرومنزلية العاديةالكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور ذات جودة عالية مقارنة  بأجهزا  األجهزة  بأن متوسطة بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة غري  وهي  )2,728-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%56.86(بوزن نسيب قدره  الرابعة املرتبة 1رقم  عبارةاحتلت ال -   .البيئةمن املستهلك و  املتعلقة حبماية كال تتفق مع املعايري القانونية  ملؤسسة كوندورالكهرومنزلية  الصديقة للبيئة  األجهزة  بأن  ضعيفة بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة    .فاتورة الكهرباء واملياهض يختفتعمل على   الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور



األجهزة  بأن ضعيفة بدرجة أفراد العينة  )9,685-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث  بأجهزا الكهرومنزلية   مقارنة لبيئةضررا على ا عاجلة البيانات اليت مت جزء ،قمنا مببالنسبة للدرجة الكلية لل حول عبارات خصائص )يودنتتساختبار املوجودة على غالف األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور تساعد على متييزها  عن أجهزا  الرموز بأن ضعيفة بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة )13,196-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث حسب وجهة  ملؤسسة كوندور األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة مما يدل ،)%59.08(  بلغ قد أين وجدنا الوزن النسيب له الفرق جند أن  ،درجة 3واملتوسط الفرضي البالغ  T-  قيمةجند أن T ليس هناك فروق يف إجابات   أنيعين  وهذا     بلغت قد احملسوبة الشكل  يوضحهكما  ملؤسسة كوندور  2,932,942,952,962,972,982,993      كوندور لمؤسسة للبيئة  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري بالمتوسط حيث ،)%47.32(اخلامسة بوزن نسيب قدره  ملرتبةا 4رقم  ~ 422 ~ ضررا على ا أقلو  أكثر صحية الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور يدل على موافقةمما ،)α=0.05(عند مستوى الداللة   حيث ،)%43.76(السادسة بوزن نسيب قدره  املرتبة 5رقم  اختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة  على لتعرفعلى العموم  بغية ا  .املوجودة على غالف األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور تساعد على متييزها  عن أجهزا مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة   بالنسبة للدرجة الكلية للملؤسسة كوندور  األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة أين وجدنا الوزن النسيب له ا،فرد 382 املؤلفة من الدراسة  احلصول عليها من عينة واملتوسط الفرضي البالغ ) احملسوب(املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة خصائص متوسطة حول Test- ختباراوباستخدام ،  ةدرج )-046250,(  بلغ  وهذا،) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة غري  بالمتوسط مقارنة الحسابي المتوسط توضح بيانية أعمدة األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة خصائصأفراد العينة على عبارات  للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة خصائص عبارات على Excel  2,9538برنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من 3 ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب رقم  عبارةاحتلت ال -  رقم  عبارةاحتلت ال -   .العاديةالكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور إحصائياوهي دالة  .الكهرومنزلية العاديةاملوجودة على غالف األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور تساعد على متييزها  عن أجهزا  إحصائياوهي دالة  متوسطة حولبدرجة على موافقة احلصول عليها من عينةاألجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئةعلى العموم  بغية او      املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق  إجراءوعند       .أفراد العينةنظر  علىأعمدة:51  رقم الشكل  :التايلأفراد العينة على عبارات غري  وهي )0,7810-( قد بني املتوسطني  ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وبمن :المصدر              



T  المتوسطاتالفرق بين   )%(نسبيال وزنال  المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  جزء الثانيلا عبارات  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور لتسعير T-Test ختبارانتائج : 82 رقم الجدول  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذا العنصر يف اجلدول التايل      األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور لتسعير T-Test اختبارنتائج تحليل  - ب  ~ 423 ~ قيمة  يف  تسهيالت بتقدمي كوندور مؤسسة   تقوم  القرار )sig( الداللةمستوى   فيما يتعلق ) البيع بالتقسيط مثال(حالة الدفع أسعار  األجهزة تعتقد أن سبب ارتفاع   دال 0,000 15,513 0,9529 79.06 1,2006 3,953 .املنافسة اجلديدةاألجهزة الكهرومنزلية  أقل من أسعار بأسعار اجلديدةالكهرومنزلية  اجهز على تسعري أ ؤسسة كوندورتعمل م دال 0,000 15,511 0,8770 77.54 1,1050 3,877 .اجلديدةالكهرومنزلية   اجهز بأ مقارنة  ملؤسسة كوندور اجلديدةالكهرومنزلية   أسعار  األجهزة تعتقد أن سبب ارتفاع    دال   0,000 8,137- 0,5366- 49.26 1,2889 2,463 .محايتها لصحة املستهلكالعادية يعود اىل  الكهرومنزلية اجهز بأسعار أ مقارنة  ملؤسسة كوندور اجلديدةالكهرومنزلية   العادية يعود اىل  الكهرومنزلية اجهز بأسعار أ حول تسعري  )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة حتديد  ،متكنا منمن خالل اجلدول أعاله         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر   دال   0,026 2,242 0,12827 62.57 1,11829 3,1283  .لمؤسسة كوندوراألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  تسعير دال     0,000 13,007- 0,7801- 44.40 1,1722 2,220 .لبيئةلمحايتها  األساس  وعلى هذا  ،اجلزءيف كل عبارة من عبارات هذا ملؤسسة كوندور  األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة قيمة اليت كانت فيها  اتالعبار  يف حني ، )1 و 2(العبارتني رقم  هيموجبة   Tقيمة اليت كانت فيها  اتفإن العبار  T   4و 3( رقم تنيالعبار  يفجندها سالبة( ،قيمة  وعموما نالحظ أنT   تراوحت بني  اجلزء عبارات هذاالستجابات املبحوثني حول)-15,513و  13,007 (.      معرفة الداللة اإلحصائية لقيمة  وعليه قصدT )  األجهزة  الكهرومنزلية  تسعري حول )يودنتتساختبار حسب  العبارات ترتيبا تنازليا قمنا برتتيب ، أفراد عينة الدراسة ملؤسسة كوندور حسب وجهة نظر الصديقة للبيئة   .وزا النسيب



وهي  )15,513( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%79.06(بوزن نسيب قدره املرتبة األوىل  2رقم  عبارةاحتلت ال -   ~ 424 ~ مؤسسة كوندور   بأن عالية بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي )15,511( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%77.54(بوزن نسيب قدره املرتبة الثانية  1 رقم عبارةاحتلت ال -   . املنافسة األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  أقل من أسعار بأسعار الكهرومنزلية الصديقة للبيئة اجهز تعمل على تسعري أ ؤسسة كوندورمبأن عالية  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي  )8,137-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%49.26(بوزن نسيب قدره املرتبة الثالثة  3رقم  عبارةال احتلت -   .فيما يتعلق بأجهزا الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة) مثالالبيع بالتقسيط ( تسهيالت يف حالة الدفع بتقدمي تقوم وهي  )13,007-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%44.40(بوزن نسيب قدره  الرابعة املرتبة 4رقم  عبارةاحتلت ال -   . لصحة املستهلكاألجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور مقارنة بأسعار أجهزا الكهرومنزلية العادية يعود اىل محايتها أن سبب ارتفاع أسعار   ضعيفة بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  أن سبب ارتفاع ضعيفة  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  العادية يعود إىل  الكهرومنزلية اجهز مقارنة بأسعار أ أسعار  األجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور األجهزة   حول عبارات تسعري )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة  لتعرف علىعلى العموم  بغية او       .محايتها للبيئة عاجلة البيانات اليت مت احلصول جزء، قمنا مببالنسبة للدرجة الكلية للملؤسسة كوندور  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة على موافقة  مما يدل ،)%62.57(  بلغ قد أين وجدنا الوزن النسيب له ا،فرد 382 املؤلفة من الدراسة  عليها من عينة الفرق جند أن  ،درجة 3واملتوسط الفرضي البالغ ) احملسوب(املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق  إجراءوعند       .أفراد العينةحسب وجهة نظر  ملؤسسة كوندور األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة تسعري حول عاليةبدرجة  هناك فروق يف إجابات أفراد العينة   أنيعين  وهذا،) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي )2,242( بلغت قد احملسوبة T قيمةجند أن  T-Test ختباراوباستخدام ،  ةدرج )128270,(  بلغ قد بني املتوسطني                :الشكل التايل يوضحهكما  ملؤسسة كوندور األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة تسعريعلى عبارات 



T  المتوسطاتالفرق بين   األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور      كوندور لمؤسسة للبيئة  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري بالمتوسط  قيمة  2,92,9533,053,13,15   دال   0,000 8,290 0,50838 دال غري 0,776 0,284- 0,0183- دال   0,000 10,672 0,6780   دال   0,000 13,806 0,7906  دال 0,000 4,705 0,3325 دال 0,000 12,980 0,7592  القرار )sig( الداللةمستوى   بالمتوسط مقارنة الحسابي المتوسط توضح بيانية أعمدة ~ 425 ~ للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة تسعير عبارات على األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور لتوزيع T-Test اختبار  Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور لتوزيع T-Test ختبارانتائج :  83 المتوسطاتالفرق بين   )%(نسبيال وزنال  المعياري االنحراف الحسابيالمتوسط  جزء الثالث V22. SPSS    3,1283برنامج  خمرجات على باالعتماد    70.17 1,19864 3,5084  .لمؤسسة كوندوراألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة   59.64 1,2600 2,982  .أجهزا  الكهرومنزلية مؤسسة  كوندور على وسطاء ذوي   73.56 1,2417 3,678  .يف الوقت املناسبأجهزا   توفري  مؤسسة  كوندور على  75.82 1,1192 3,791 .باألجهزة الكهرومنزلية   وسطاء المؤسسة كوندور بكثرة على   66.64 1,3811 3,332  .اجلديدةألجهزا  املستهدف التغطية علىمؤسسة  كوندور   75.18 1,1431 3,759  .إليها الوصول من قريبة اجلديدة بيع نقاط توفري على 3 ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب أعمدة:52 رقم الشكل من :المصدر                  اختبارنتائج تحليل  - ج 3 رقم الجدول جزء الثالثلا عبارات اجلديدةألجهزا الكهرومنزلية علىمؤسسة  كوندور  حترص الوصول وسهلة املستهلكني اجلديدةالكهرومنزلية املستهدف للسوق الشاملةمؤسسة  كوندور  حترص .اجلديدةباألجهزة الكهرومنزلية    ونتعامليالذين مؤسسة كوندور بكثرة على  تعتمد يف الوقت املناسب اجلديدةالكهرومنزلية مؤسسة  كوندور على تعمل .اجلديدةأجهزا  الكهرومنزلية  بيعمعرفة بيئية لمؤسسة  كوندور على وسطاء ذوي  تعتمد لمؤسسة كوندوراألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  توزيع ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب الباحث إعداد من :المصدر



حول توزيع  )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة حتديد  ،متكنا منمن خالل اجلدول أعاله       ~ 426 ~ األساس  وعلى هذا  ،اجلزءيف كل عبارة من عبارات هذا ملؤسسة كوندور  األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة اليت كانت فيها  ةالعبار  يف حني ، )5و 4و1و 3(العبارات رقم  هيموجبة   Tقيمة اليت كانت فيها  اتفإن العبار  األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة  توزيع حول )يودنتتساختبار  ( Tمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة  وعليه قصد      .) 13,806و   0,2840-(تراوحت بني  اجلزء عبارات هذاالستجابات املبحوثني حول   Tقيمة  وعموما نالحظ أن، )5( رقم ةالعبار  يفجندها  سالبة  Tقيمة  وزا حسب  العبارات ترتيبا تنازليا قمنا برتتيب ، أفراد عينة الدراسة ملؤسسة كوندور حسب وجهة نظر للبيئة وهي  )13,806( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%75.82(بوزن نسيب قدره املرتبة األوىل  3رقم  عبارةاحتلت ال -   .النسيب وهي  )12,980( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%75.18(بوزن نسيب قدره املرتبة الثانية  1 رقم عبارةاحتلت ال -   .باألجهزة الكهرومنزلية  الصديقة للبيئة  ونتعاملالذين ي وسطاء البكثرة على  تعتمد مؤسسة كوندور بأنعالية  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  مؤسسة  كوندور  بأن عالية بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي  )10,672( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%73.56(بوزن نسيب قدره املرتبة الثالثة  4رقم  عبارةال احتلت -   .إليها الوصول وسهلة املستهلكني من قريبةألجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  بيع نقاط توفري على حترص مؤسسة  كوندور أن  عالية بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي  )4,705( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%66.64(بوزن نسيب قدره  الرابعة املرتبة 2رقم  عبارةاحتلت ال -   .أجهزا  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  يف الوقت املناسب توفري  على تعمل مؤسسة    أنمتوسطة  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة غري وهي  )0,2840-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%59.64(اخلامسة بوزن نسيب قدره  املرتبة 5رقم  عبارةاحتلت ال -   .ألجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة املستهدف للسوق الشاملة التغطية على حترص مؤسسة  كوندورأن عالية  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  األجهزة   حول عبارات توزيع )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة  لتعرف علىعلى العموم  بغية او       . أجهزا  الكهرومنزلية الصديقة للبيئةلبيع على وسطاء ذوي معرفة بيئية  تعتمدكوندور   عاجلة البيانات اليت مت احلصول جزء، قمنا مببالنسبة للدرجة الكلية للملؤسسة كوندور  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة على موافقة  مما يدل ،)%70.17(  بلغ قد أين وجدنا الوزن النسيب له ا،فرد 382 املؤلفة من الدراسة  عليها من عينة الفرق جند أن  ،درجة 3واملتوسط الفرضي البالغ ) احملسوب(املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق  إجراءوعند       .أفراد العينةحسب وجهة نظر  ملؤسسة كوندور األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة توزيع عالية حولبدرجة   بلغت قد احملسوبة T قيمةجند أن  T-Test ختباراوباستخدام ، ةدرج )508380,(  بلغ قد بني املتوسطني 



هناك فروق يف إجابات أفراد العينة   أن  T  المتوسطاتالفرق بين   األجهزة الكهرومنزلية الصديقة لمؤسسة كوندور  األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور      كوندور لمؤسسة للبيئة  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري بالمتوسط  :الشكل التايل يوضحهكما  قيمة  2,72,82,933,13,23,33,43,53,6 دال   0,000 12,912-0,7853-   دال   0,000 4,885-0,3115-  دال 0,000 0,824613,497 دال 0,000 4,635-0,3194-  القرار )sig( الداللةمستوى   أنيعين  وهذا،) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيا ~ 427 ~ كما  ملؤسسة كوندور األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة بالمتوسط مقارنة الحسابي المتوسط توضح بيانية أعمدة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة توزيع عبارات على األجهزة الكهرومنزلية الصديقة لمؤسسة كوندور لترويج T-Test ختبارانتائج : 84 رقم  :ميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذا العنصر يف اجلدول التايلاألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور لترويج T-Test اختبار  Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من المتوسطاتالفرق بين   )%(نسبيال وزنال  المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  جزء الرابع بشرح ملؤسسة كوندور  أجهزا   بشراء املستهلكتعتمد مؤسسةكوندور على اللوحات  8246, 76.50 1,1941 3,825 .اجلديدةاهلدايا لكل من يشرتي أجهزا  سعرية خصومات 3194, 53.62 1,3468 2,681 .اجلديدةبأجهزا  اخلصائص البيئية املتعلقة  3,5084 7853, 44.30 1,1887 2,215  .اجلديدةكوندور يف التعرف على أجهزا  تساعد امللصقات اليت تستخدمها  مؤسسة   3115, 53.76 1,2464 2,688 .اجلديدة 3 ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب إحصائيادالة  وهي )8,290( األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة توزيععلى عبارات  أعمدة: 53 رقم الشكل من :المصدر                  اختبارنتائج تحليل  - د   رقم الجدولميكن تلخيص النتائج املتعلقة ذا العنصر يف اجلدول التايل     جزء الرابعلا عبارات اجلديدة الكهرومنزليةاخلصائص البيئية املتعلقة ملؤسسة كوندور تقوم القوى البيعية  خصومات مؤسسة كوندور متنح ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وباجلديدةالكهرومنزلية كوندور يف التعرف على أجهزا  تساعد امللصقات اليت تستخدمها  مؤسسة  اجلديدةالكهرومنزلية املستهلك االشهارية إلقناعتعتمد مؤسسةكوندور على اللوحات اجلديدةالكهرومنزلية اهلدايا لكل من يشرتي أجهزا  وتقدم



التلفزيون ( اإلعالم املختلفةباستخدام وسائل  مؤسسة كوندورتقوم   ~ 428 ~ كأداة إلعالن عن    )اخل...اإلذاعة،اجلرائد االلكرتوين ها وقعم تستخدم مؤسسةكوندور دال 0,000 8,777- 0,5681- 48.64 1,2650 2,432  .اجلديدةالكهرومنزلية أجهزا  كأدوات حديثة   االجتماعي ومواقع التواصل ملؤسسة   اجلديدةحتمل األجهزة الكهرومنزلية  دال 0,000 10,118- 0,6283-  47.44 1,2137 2,372 .اجلديدةأجهزا الكهرومنزلية  عن لرتويجل حول ترويج  )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة حتديد  ،متكنا منمن خالل اجلدول أعاله         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر   دال   0,014 2,462- 0,14847-  57.03 1,17859 2,8515  للبيئة لمؤسسة كوندوراألجهزة الكهرومنزلية الصديقة  ترويج دال 0,000 11,923 0,7487  74.98 1,2273 3,749  .كوندور شعارات صادقة الستجابات املبحوثني حول   Tقيمة  وعموما نالحظ أن ، )4و 6و 5و 1و 3( رقم اتالعبار  يفجندها سالبة  Tقيمة اليت كانت فيها  اتالعبار  يف حني ، )7 و 2(العبارتني رقم  هيموجبة Tقيمة اليت كانت فيها  اتالعبار  فإناألساس  ،وعلى هذا اجلزءعبارات هذا  يف كل عبارة منملؤسسة كوندور  األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة األجهزة  الكهرومنزلية  ترويج حول )يودنتتساختبار  ( Tمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة  وعليه قصد       .) 13,497و  12,912-(تراوحت بني  اجلزء عبارات هذا حسب  العبارات ترتيبا تنازليا قمنا برتتيب ، أفراد عينة الدراسة ملؤسسة كوندور حسب وجهة نظر الصديقة للبيئة وهي  )13,497( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%76.50(بوزن نسيب قدره املرتبة األوىل  2رقم  عبارةاحتلت ال -   .وزا النسيب وهي  )11,923( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%74.98(بوزن نسيب قدره املرتبة الثانية  7 رقم عبارةاحتلت ال -   .الكهرومنزلية الصديقة للبيئةاهلدايا لكل من يشرتي أجهزا  وتقدم سعرية خصومات متنح مؤسسة كوندوربأن عالية  بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  األجهزة عالية بأن بدرجة  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي  )4,885-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث ،)%53.76(بوزن نسيب قدره املرتبة الثالثة  3رقم  عبارةال احتلت -    .الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور حتمل شعارات صادقة مؤسسةكوندور  بأن ضعيفة بدرجة أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة    .أجهزا  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة بشراء املستهلك تعتمد على اللوحات االشهارية إلقناع



وهي  )4,635-( احملسوبة Tبلغت قيمة    القوى البيعية بأن  ضعيفة بدرجة أفراد العينة مؤسسة   بأن ضعيفة بدرجة أفراد العينة  )8,777-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث  .الصديقة للبيئة بأجهزا الكهرومنزلية أجهزا كأداة إلعالن عن   )اخل...التلفزيون اإلذاعة،اجلرائد ) 10,118-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث بأن  ضعيفة بدرجة العينةأفراد  مما يدل على موافقة أجهزا  عن لرتويجكأدوات حديثة ل  االجتماعي امللصقات  بأن ضعيفة بدرجة أفراد العينة )12,912-( احملسوبة Tبلغت قيمة  حيث األجهزة   حول عبارات ترويج )يودنتتس  .اليت تستخدمها  مؤسسة كوندور تساعد  يف التعرف على أجهزا  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة عاجلة البيانات اليت مت احلصول جزء، قمنا مب على موافقة  مما يدل ،)%57.03(  بلغ قد الفرق جند أن  ،درجة 3واملتوسط الفرضي البالغ   .أفراد العينةحسب وجهة نظر  ملؤسسة كوندور T-  قيمةجند أن T هناك فروق يف إجابات أفراد العينة   أنيعين         بلغت قد احملسوبة 2,72,82,93      كوندور لمؤسسة للبيئة  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري بالمتوسط  :الشكل التايل يوضحهكما  أفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  حيث ،)%53.62(بوزن نسيب قدره  الرابعة املرتبة 1رقم  ~ 429 ~ بأجهزا الكهرومنزلية تقوم بشرح اخلصائص البيئية املتعلقة  حيث ،)%48.64(اخلامسة بوزن نسيب قدره  ملرتبةا 5رقم  التلفزيون اإلذاعة،اجلرائد(كوندور تقوم باستخدام وسائل اإلعالم املختلفة  مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة   حيث ،)%47.44(السادسة بوزن نسيب قدره  املرتبة 6رقم   .الكهرومنزلية الصديقة للبيئة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيا االجتماعي االلكرتوين ومواقع التواصلها وقعم تستخدم حيث ،)%44.30(السابعة بوزن نسيب قدره  املرتبة 4رقم   .الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة  لتعرف علىعلى العموم  بغية االيت تستخدمها  مؤسسة كوندور تساعد  يف التعرف على أجهزا  الكهرومنزلية الصديقة للبيئةأفراد العينة مما يدل على موافقة،)α=0.05(عند مستوى الداللة  جزء، قمنا مببالنسبة للدرجة الكلية للملؤسسة كوندور  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة قد أين وجدنا الوزن النسيب له ا،فرد 382 املؤلفة من الدراسة  ملؤسسة كوندور األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ترويج  واملتوسط الفرضي البالغ ) احملسوب(املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق  Test- ختباراوباستخدام ،  ةدرج )0,148470-( بلغ  يعين  وهذا، ) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  كما  ملؤسسة كوندور األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة بالمتوسط مقارنة الحسابي المتوسط توضح بيانية أعمدة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة ترويج عبارات على Excel  2,8515برنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من 3 ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب رقم  عبارةاحتلت ال -  تقوم بشرح اخلصائص البيئية املتعلقة ملؤسسة كوندور عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  رقم  عبارةاحتلت ال -  رقم  عبارةاحتلت ال - الكهرومنزلية الصديقة للبيئةكوندور تقوم باستخدام وسائل اإلعالم املختلفة  إحصائياوهي دالة  رقم  عبارةاحتلت ال - الكهرومنزلية الصديقة للبيئةتستخدم مؤسسةكوندورإحصائياوهي دالة  الدراسة  عليها من عينةالكهرومنزلية الصديقة للبيئةعلى العموم  بغية او     اليت تستخدمها  مؤسسة كوندور تساعد  يف التعرف على أجهزا  الكهرومنزلية الصديقة للبيئةعند مستوى الداللة  إحصائياوهي دالة  املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق  إجراءوعند      حول ضعيفةبدرجة  دالة  وهي )2,462-( قد بني املتوسطني  األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ترويجعلى عبارات  أعمدة:54 رقم الشكل ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وبمن :المصدر            



حســـب مصـــفوفة تقـــوم مؤسســـة كونـــدور بتبـــىن اســـرتاتيجية تســـويقية شـــديدة اإلخضـــرار :"تـــنص الفرضـــية علـــى أن -  اختبار الفرضية األولى -1  اختبار الفرضيات:ثانيالمطلب ال  ~ 430 ~ (Ginsberg&Bloom)  ـــــاــــا الكهرومنزليــــة الــــيت حتمــــل يف طيامــــن خــــالل مجيــــع عناصــــر املــــزيج التســـــويقي ألجهز ،فمن خالل حتليلنا وتقييمنا إلسرتاتيجية التسويق األخضر املتعلقة بأجهزا الكهرومنزلية،تبني لنـا "االعتبارات البيئية وهـذا مـا يبـني  طبيعي،باإلضافة مل تقوم باسـرتجاع التغليـف واألجهـزة الـيت هـي يف ايـة عمرهـا قصـد اعـادة تـدويرها،يــــــع هــــــذه األجهــــــزة غــــــري صــــــديق للبيئــــــة مــــــن خــــــالل اعتمادهــــــا علــــــى شــــــاحنات غــــــري مــــــزودة بغــــــاز ـــــا،إال أن توز البيئة واملستهلك عند تسـعري هـذا الصـنف مـن األجهزة،واسـتعمال املؤسسـة خمتلـف الوسـائل الرتوجييـة قصـد التعريـف املؤسســة بتصــنيع أجهـــزة كهرومنزليــة صــديقة للبيئـــة،وتقوم باحتســاب التكـــاليف اإلضــافية الــيت حتملتهـــا قصــد محايـــة ياــا االعتبــارات البيئيــة،فبالرغم مــن قيــام لــيس مجيــع عناصــر املــزيج التســويقي ألجهزــا الكهرومنزليــة حاملــة يف طأن  حســب مصــفوفة  ضــرارال تقــوم مؤسســة كونــدور بتبــىن اســرتاتيجية تســويقية شــديدة اإلخ:" عــدم حتقــق الفرضــية أي (Ginsberg&Bloom)  ـــا الكهرومنزليـــة الـــيتـــا  ال مـــن خـــالل مجيـــع عناصـــر املـــزيج التســـويقي ألجهزحتمـــل يف طيا ميكــــــن أن حنكــــــم علــــــى مؤسســــــة كونــــــدور بأــــــا تتبــــــع إســــــرتاتيجية الظــــــل  خالصــــــة القــــــولو  ،"االعتبــــــارات البيئيــــــة عاجلة بالنسبة للدرجة الكلية للمحور، قمنا مب بالبيئة الدراسة فراد عينةأستوى اهتمام التعرف على درجة املوافقة مل فمن خالل رغبتنا يف ،"أفراد عينة الدراسة مبستوى عايل من االهتمام البيئييتمتع :"تنص الفرضية على أن -   الثانية اختبار الفرضية -2  .لالخضرار املائلـة باإلسـرتاتيجية تعمـلفـإن مؤسسـة كونـدور  (Ginsberg&Bloom): األخضر  اليت وضـعها الباحثـان التسويق  إســــرتاتيجيةمصـــفوفة حســـب أن إىل الـــيت توصـــلت  مـــع دراســــة زينـــب ربـــاحال تتفـــق يجـــة تهـــذه الن عليـــهو ،راألخضـــ بعد استخراج املتوسط احلسايب  ،وهذا فردا 382 املؤلفة من الدراسة  البيانات اليت مت احلصول عليها من عينة ود تباين وعدم انسجام  يف بالرغم من وجف ،"أفراد عينة الدراسة مبستوى عايل من االهتمام البيئييتمتع :" أي    الفرضية حمققةوعليه هذه  ،حول اهتمامهم بالبيئة   الدراسة فراد عينةأن هناك مستوى عايل أل،تبني للفقرات احلسايب املتوسط التعليق على عند يف دراسته الباحث عليها اعتمد اليت احلدود واستنادا  على،درجة  1,1911 درجة وباحنراف معياري قدره 3,325 بلغ قدالعينة  أفراددرجات  وجدنا متوسط،أين واالحنراف املعياري له يتمتعون مبستوى مقبول من االهتمام  املستجوبونآمنة وأمحد نزار مجيل النوري اللذان توصال  يف دراستهما اىل أن  بوخدنة،وال تتفق مع دراسة كال من عليها واحملافظة حلمايتها والسعي الطبيعية بالبيئة اهتماما عاليا املستجوبون أبدى أين يجة تتفق مع دراسة زينب رباحتهذه النف عليهو  حمور االهتمام البيئي،على فقرات  إجابات أفراد العينة       .البيئي



الكهرومنزلية الصديقة أفراد عينة الدراسة مبستوى عايل من اإلدراك ألمهية األجهزة يتمتع :"تنص الفرضية على أن -   الثالثة اختبار الفرضية -3  ~ 431 ~ ستوى إدراك أفراد عينة الدراسة ألمهية األجهزة  التعرف على درجة املوافقة ملفمن خالل رغبتنا يف  ،"للبيئة ) متوسط(أن هناك مستوى مقبول   تبني،للفقرات احلسايب املتوسط التعليق على عند يف دراسته الباحث عليها اعتمد اليت احلدود واستنادا  على ،درجة  1,1826 درجة وباحنراف معياري قدره 2,949 بلغ قدالعينة  أفراددرجات  ،أين وجدنا متوسطبعد استخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري له فردا ،وهذا 382 املؤلفة من الدراسة  البيانات اليت مت احلصول عليها من عينةعاجلة بالنسبة للدرجة الكلية للمحور، قمنا مبالكهرومنزلية الصديقة للبيئة  األجهزة  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة خاصة من ناحية اجلوانب حول إدراكهم ألمهية    الدراسة فراد عينةأل أفراد عينة الدراسة مبستوى عايل من اإلدراك ألمهية ال يتمتع :"أي حمققةغري  وعليه هذه الفرضية  ،الصحية والبيئية مسية عمراوي اليت توصلت إىل ان  تتفق مع دراسةال  يجة تهذه النف عليهو  ،"الكهرومنزلية الصديقة للبيئةاألجهزة  عينة إجابات أفراد  يف )α=0.05( معنويةمستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت:"تنص الفرضية على أن -   الرابعة اختبار الفرضية -4  .أفراد العينة هلم إدراك عايل بفوائد سريغاز مجيع حول  عالية بدرجةأفراد العينة على موافقة  مما يدل ،)%62.46(  بلغ قد ا،وجدنا الوزن النسيب هلذا احملورفرد 382 املؤلفة من الدراسة  من عينة عاجلة البيانات اليت مت احلصول عليهامبوبعد قيامنا ،من خالل اجلدول أعاله         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر    دال  0410,  2,052  12270,  62.46  1,1686  3,123  لمؤسسة كوندور الصديقة للبيئةألجهزة الكهرومنزلية ل السلوك الشرائي  القرار )sig( الداللة ىمستو    T قيمة  المتوسطاتالفرق بين   )%(نسبي ال وزنال    المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط   المحور الثاني    كوندور لمؤسسة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لألجهزة أفراد العينةمراحل شراء لجميع   T-Test ختبارانتائج : 85 رقم الجدول  :فكانت النتائج كاآليت ،الثايناحملور عبارات كل على   أفراد عينة الدراسةوصف نتائج استجابات  مت يةالفرض هالختبار هذ،"ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةألجهزة الكهرومنزلية ل على عبارات  حمور السلوك الشرائي الدراسة وعند اجراء املقارنة بني املتوسط ،) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي )2,052( بلغت قد احملسوبة T قيمةجند أن  T-Test ختباراوباستخدام  ،ملؤسسة كوندور الصديقة للبيئةألجهزة الكهرومنزلية ل ئهممراحل شرا   :الشكل التايل يوضحهكما  ةدرج )12270,(بلغ  قد الفرق بني املتوسطني جند أن  ،درجة 3واملتوسط الفرضي البالغ ) احملسوب(احلسايب املتحقق 



فرضية  حتقق تبني لنا للمحور الثاين، )يودنت      كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري بالمتوسط  عينة إجابات أفراد  يف )α=0.05( معنوية عينة  إجابات أفراد يف )α=0.05( معنويةمستوى    .بعد مجع املعلومات حوهلا والتأكد أا صديقة للبيئةاملبحوثني على حمور سلوك املستهلك البيئية من خالل جمموعة من التصرفات اليت يقوم ا املستهلك األردين فروق ذات داللة إحصائية يف إستجابات ،وتتفق هذه " ملؤسسة كوندور للبيئةالصديقة  املقارنة  إجراءوعند  ،)α=0.05(عند مستوى الداللة  ،حيثT-Test ختبارااستخدام  مت يةالفرض 2,922,942,962,9833,023,043,063,083,13,123,14 بلغ قد الفرق بني املتوسطني جند أن  ،درجة بالمتوسط مقارنة الحسابي المتوسط توضح بيانية أعمدة ~ 432 ~ صديقة للبيئةال الكهرومنزلية لألجهزة شرائهم مراحل جميع عبارات يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة حتديد    Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من   معنويةمستوى فروق ذات داللة إحصائية عند وجد ت ": الصديقة ألجهزة الكهرومنزلية ل على عبارات  حمور السلوك الشرائي بعد مجع املعلومات حوهلا والتأكد أا صديقة للبيئة وذلك حاجاته باملنتجات اخلضراءالشراء،واشباع املبحوثني على حمور سلوك املستهلك البيئية من خالل جمموعة من التصرفات اليت يقوم ا املستهلك األردين فروق ذات داللة إحصائية يف إستجابات  وجودحنان حتسني عيد األغا اليت توصلت اىل  مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت:"تنص الفرضية على أن الخامسة اختبار الفرضية الفرض هالختبار هذ ،"على  عبارات حمور مستوى االهتمام البيئي عند مستوى الداللة  إحصائيادالة  وهي )5,327(بلغت قد احملسوبة درجة 3واملتوسط الفرضي البالغ ) احملسوب(بني املتوسط احلسايب املتحقق  3,123  :الشكل التايل يوضحهكما  3 ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب أعمدة:55  رقم الشكل عبارات على من :المصدر             :بأنهالقائلة البحث  فبعد متكننا من     الشراء،واشباع  ختاذ قرارالاملبحوثني على حمور سلوك املستهلك البيئية من خالل جمموعة من التصرفات اليت يقوم ا املستهلك األردين حنان حتسني عيد األغا اليت توصلت اىل  النتيجة مع دراسةعلى عبارات  حمور السلوك الشرائي الدراسة اختبار الفرضية -5 على  عبارات حمور مستوى االهتمام البيئيالدراسة تنص الفرضية على أن -  كما ة  درج )32460,(بني املتوسط احلسايب املتحقق احملسوبة T قيمةجند أن  ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب        



فرضية  حتقق تبني لنا للمحور الثالث، )يودنت      الطبيعية  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري بالمتوسط  عينة  إجابات أفراد يف )α=0.05( معنوية إجابات أفراد  يف )α=0.05( معنويةمستوى   .سريغاز اليت توصلت اىل مسية عمراوي،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  واملتوسط الفرضي ) احملسوب(املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق  إحصائيادالة غري  وهي )-0 ,844( بلغت هالختبار هذ،"الصديقة للبيئة األجهزة  الكهرومنزلية 2,82,852,92,9533,053,13,153,23,253,33,35      للبيئة الصديقة الكهرومنزلية  الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري بالمتوسط  :الشكل التايل يوضحهكما  2,92,953 بالمتوسط مقارنة الحسابي المتوسط توضح بيانية أعمدة ~ 433 ~ الطبيعية بالبيئة  اهتمامهم مستوى عبارات على يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة حتديد   Excelبرنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من معنويةمستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت:" ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة " االهتمام البيئيعلى  عبارات حمور مستوى  سريغاز مستهلكي بني البيئي االهتمام يف إحصائية داللة  مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت" :تنص الفرضية على أن  السادسة اختبار الفرضية األجهزة  الكهرومنزليةعبارات حمور مستوى اإلدراك ألمهية   بلغت قد احملسوبة T قيمةجند أن  ،حيثT-Test ختبارااستخدام  املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق  إجراءوعند ،)α=0.05(عند مستوى الداللة  كما   ةدرج )-051050,(بلغ  قد الفرق بني املتوسطني جند أن  بالمتوسط مقارنة الحسابي المتوسط توضح بيانية أعمدة الكهرومنزلية األجهزة ألهمية  إدراكهم مستوى عبارات على Excel  3,325برنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من 3 2,949ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب 3 ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب أعمدة:56  رقم الشكل من :المصدر             حتديد  فبعد متكننا من     :"بأنهالقائلة البحث  اختبار الفرضية -6 ذات أن هناك فروقعلى  عبارات حمور مستوى الدراسة  عبارات حمور مستوى اإلدراك ألمهية   على عينة الدراسةتنص الفرضية على أن -  جند أن  ،درجة 3البالغ عند مستوى الداللة استخدام  مت يةالفرض علىأعمدة: 57 رقم الشكل ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وبا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وبمن :المصدر            



إجابات أفراد  يف )α=0.05( معنويةمستوى  حتقق تبني لنا عدم للمحور الرابع، )يودنت  إجابات أفراد  يف )α=0.05( معنويةمستوى   ."الصديقة للبيئة األجهزة  الكهرومنزلية الختبار  ،"كوندور ملؤسسة ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة مجيع  عناصر  متوسطة حولبدرجة على موافقة  382 املؤلفة من الدراسة  عاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من عينة  دالغري   1820,  1,337  07900,  القرار )sig( الداللة ىمستو    T قيمة  المتوسطاتالفرق بين   كوندور لمؤسسة لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  :فكانت النتائج كاآليت ،الثايناحملور عبارات  وباستخدام  ،أفراد العينةحسب وجهة نظر  عند مستوى الداللة  إحصائيادالة غري  جند  ،درجة 3واملتوسط الفرضي البالغ )  2,9533,053,1      كوندور لمؤسسة للبيئة الصديقة   الدراسة عينة أفراد إلجابات النظري بالمتوسط  :الشكل التايل يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة حتديد   ~ 434 ~ مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت" :بأنهالقائلة  األجهزة  الكهرومنزليةعبارات حمور مستوى اإلدراك ألمهية   مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت" :تنص الفرضية على أن  السابعة اختبار الفرضية ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةل املزيج التسويقيعلى عبارات حمور  عبارات كل على   أفراد عينة الدراسةوصف نتائج استجابات  لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة للمزيج التسويقي T-Test ختبارانتائج  عاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من عينةمب،وبعد قيامنا من خالل اجلدول أعاله     V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد  61.58  1,1552  3,079  كوندور لمؤسسةألجهزة الكهرومنزلية   )%(نسبي ال وزنال    المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط   المحور الخامس على موافقة  مما يدل ،)%61.58(  بلغ قد ا،وجدنا الوزن النسيب هلذا احملور حسب وجهة نظر  كوندور ملؤسسة ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة غري  وهي )1,337( بلغت قد احملسوبة T قيمةجند أن  ) احملسوب(املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق  إجراء الشكل التايل يوضحهكما  ةدرج )07900,(بلغ  قد الفرق بني املتوسطني  بالمتوسط مقارنة الحسابي المتوسط توضح بيانية أعمدة Excel 3,079برنامج  وباستخدام االستبيان نتائج على إعداد الباحث باالعتماد من الكهرومنزلية لألجهزة التسويقي المزيج عناصر جميع 3 ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وب القائلة البحث فرضية  فبعد متكننا من     عبارات حمور مستوى اإلدراك ألمهية   على عينة الدراسة اختبار الفرضية -7 على عبارات حمور عينة الدراسة تنص الفرضية على أن -  وصف نتائج استجابات  مت يةالفرض ههذ المحور الخامس  نتائج : 86رقم الجدول ألجهزة الكهرومنزلية ل التسويقيالمزيج  لمؤسسة الصديقة للبيئة باالعتماد الباحث إعداد من:المصدر من خالل اجلدول أعاله      ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةل املزيج التسويقيا،وجدنا الوزن النسيب هلذا احملورفرد جند أن  T-Test ختبارا )0.05=α (، إجراءوعند أعمدة:58  رقم الشكلالفرق بني املتوسطني أن  جميع عبارات على ا��0و�ط ا�<ر;$ا��0و�ط ا���1وبمن :المصدر            



إجابات أفراد  يف )α=0.05( معنويةمستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجد ت" : بأنهالقائلة البحث فرضية  حتقق تبني لنا عدم للمحور اخلامس، )يودنتتساختبار  ( Tالداللة اإلحصائية لقيمة حتديد  فبعد متكننا من      ~ 435 ~ ،وتتفق "كوندور ملؤسسة ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةل التسويقياملزيج على  عبارات حمور عينة الدراسة  إجابات أفراد عينة يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية" :تنص الفرضية على أن -   الثامنة اختبار الفرضية -8  .حول تصورام لواقع املزيج التسويقي األخضر اإلسالمية باجلامعة األردنيني )واإلداريني األكادمييني( اليت توصلت اىل ان هناك فروق يف اجابات املستهلكنيحنان حتسني عيد األغا هذه النتيجة مع دراسة  جلميع  تعزى كوندور ملؤسسة للبيئةالصديقة لألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي الدراسة على عبارات إجابات أفراد عينة يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية" :تنص الفرضية على أن -   الفرضية الفرعية األولى اختبار -أ  :وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات اآلتية ،)"منط السكن ،الوظيفة،اإلقامة مكان ،االجتماعية احلالة ،اجلنس،العمر،املستوى التعليمي،الدخل الشهري:(املتغريات الشخصية التالية تعزى ملتغري  كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي الدراسة على عبارات لفروق بني املتوسطات لاإلحصائية  الداللةو  T-Test اختبارث استخدم الباح هذه الفرضية  ختباروال ،"اجلنس إجابات  أفراد العينة  اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو  T-Test نتائج اختبار :87 جدول رقمال  :إليهاواجلدول التايل يوضح النتائج املتوصل  لألجهزة  السلوك الشرائي القرار )sig( الداللةمستوى  الحريةدرجة   Tقيمة   المعيارياالنحراف   الحسابيالمتوسط  العينةحجم   الجنس   المتغير   كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائي على عبارات محور) الذكور واإلناث( الصديقة لألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي حملوراملتوسط احلسايب  يف تمعنوبالمن خالل اجلدول أعاله         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 1,1763 3,120 122 أنثى دالغري  0,974   380    0,032   1,1672 3,124 260   ذكر  الدراسةألفراد عينة  كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة الكهرومنزلية ال وعليه ميكن القول بأن هناك فروق طفيفة بينهما، غري أن بلغت  ،حيث نالحظ وجود فرق طفيف بينهما،درجة 1,1763احنراف معياري قدره و  درجة 3,120 فقد بلغ املتوسط احلسايب اإلناثند ،أما ع درجة 1,1672 معياري قدره احنرافو  درجة 3,124بلغ عند الذكور   ،جنده قدبالنسبة ألفراد عينة الدراسة كوندور ملؤسسة للبيئة



تبني لنا ، وبالتايل )α=0.05(غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  لكنها )T-test )0,0320قيمة اختبار الفروق   ~ 436 ~ يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  وجد فروق ذات داللة إحصائيةت":بأنهالقائلة البحث فرضية  حتقق عدم اليت توصلت اىل ان  ليس حنان حتسني عيد األغا وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ،"تعزى ملتغري اجلنس  كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حول شراء املنتجات  اإلسالمية باجلامعة األردنيني) واإلداريني األكادمييني(هناك فروق يف اجابات املستهلكني  إجابات أفراد عينة يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية ":تنص الفرضية على أن -   ثانيةالفرضية الفرعية ال اختبار -ب  .نستعزى ملتغري اجل اخلضراء كما هو مبني يف )One-Way ANOVA( هذه الفرضية مت استخدام اختبار التباين األحادي ختباروال،"العمر تعزى ملتغري كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي الدراسة على عبارات إجابات أفراد  اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو تحليل التباين األحادي نتائج  :88 جدول رقمال  :اجلدول التايل ـــــة  الســـــلوك الشـــــرائي ورحملــــــبالنســــــبة  "حتليــــــل التبــــــاين األحـــــادي" F الفـــــروققيمـــــة إختبــــــار مـــــن خــــــالل اجلـــــدول أعــــــاله نالحــــــظ أن         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر     //////////// 381 520,291  الكلي 0,286 379 108,576  المجموعاتداخل     دال     0,000 718,573 205,858 2 411,715  تالمجموعابين  ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة اللألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي  القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  تبعا لمتغير العمركوندور لمؤسسةصديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائي العينة على عبارات محور ـــــة الدراســـــة كونـــــدور ملؤسســـــة الصـــــديقة للبيئـــــةلألجهـــــزة الكهرومنزلي تبعـــــا للعمـــــر  ألفـــــراد عين ــــــل مــــــن 30 مــــــن/ ســــــنة 30 أقــــــل مــــــن( ــــــل مــــــن 45 مــــــن/ ســــــنة 45إىل أق ـــــــة  )718,573(قــــــد بلغــــــت  ،)ســــــنة 60إىل أق ـــــــة  إحصـــــــائياوهـــــــذه القيمـــــــة دال ـــــــد مســـــــتوى الدالل ـــــــايل )α=0,05(عن ـــــــا حتقـــــــق، وبالت ـــــــني لن البحـــــــث فرضـــــــية  تب إجابـــــــات أفـــــــراد عينـــــــة يف  )α=0.05(عنـــــــد مســـــــتوى معنويـــــــة  توجـــــــد فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية:"بأنـــــــهالقائلـــــــة  ـــــــارات ـــــــى عب ـــــــة  حمـــــــور الســـــــلوك الشـــــــرائي الدراســـــــة عل ـــــــةلألجهـــــــزة الكهرومنزلي ـــــــدور ملؤسســـــــة الصـــــــديقة للبيئ ال ،و  ")ســــــنة 60إىل أقــــــل مــــــن 45 مــــــن/ ســــــنة 45إىل أقــــــل مــــــن 30 مــــــن/ســــــنة 30 أقــــــل مــــــن( العمــــــر تعــــــزى ملتغــــــري كون



ــــد األغــــا تتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع دراســــة   ~ 437 ~ ــــان حتســــني عي ــــيت توصــــلت اىل ان حن ــــيس  ال ــــاك فــــروق يف اجابــــات ل هن تعــــزى  حــــول شــــراء املنتجــــات اخلضــــراء اإلســــالمية باجلامعــــة األردنيــــني) واإلداريــــني األكــــادمييني(املســــتهلكني  ن الفــــــروق يف حالــــــة مــــــا إذا كانــــــت الفــــــروق دالــــــة  ملــــــال حيــــــدد لصــــــاحل  Fومبــــــا أن اختبــــــار الداللــــــة اإلحصــــــائية       .العمرملتغري  حيـــــــث  ،89  رقـــــــم اجلـــــــدولبينـــــــه يوهـــــــذا مـــــــا  Scheffeفإننا نلجـــــــأ إىل اســـــــتخدام معامـــــــل ،كمـــــــا يف هـــــــذه احلالـــــــة ــــــة الدراســــــة  ــــــة  الســــــلوك الشــــــرائي ورحملــــــنالحــــــظ أن متوســــــط الفروقــــــات بالنســــــبة ألفــــــراد عين لألجهــــــزة الكهرومنزلي ــــــدل علــــــى)ســــــنة 60إىل أقــــــل مــــــن 45 مــــــن/ ســــــنة 45إىل أقــــــل مــــــن 30 مـــــن/ ســـــنة 30 أقـــــل مـــــن(: ةالعمريــــ اتالفئـــــ كـــــل  لصـــــاحلكـــــان تبعـــــا للعمــــر   كونـــــدور ملؤسســـــة الصــــديقة للبيئـــــة ــــــة تســــــببت يف  أن ،ممــــــا ي ــــــات العمري ــــــع الفئ مجي لألجهزة  السلوك الشرائي   )sig(  الداللةمستوى   المعياريالخطأ   )I-J( الفروقاتمتوسط   )J(العمر  )I(العمر  للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  حسب عمر  أفراد العينة كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة ال  لألجهزة الكهرومنزلية السلوك الشرائيلمحور   Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية :89 الجدول رقم  :اجلدول التايليف كما هو مبني إحدات تلك الفروق   صديقة الكهرومنزلية ال إىل أقل  30 من 0,000 0,0966 *3,3081- سنة 60إىل أقل من 45 من 0,000 0,0923 *1,6436- سنة 45إىل أقل من 30 من  سنة 30 أقل من ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة للبيئة  إىل أقل  45 من 0,000 0,0595 *1,6645- سنة 60إىل أقل من 45 من 0,000 0,0923 *1,6436  سنة 30 أقل من سنة 45من إجابات أفراد عينة يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية ":تنص الفرضية على أن -   ثالثةالفرضية الفرعية ال اختبار -ج    V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,000 0,0595 *1,6645 سنة 45إىل أقل من 30 من 0,000 0,0966 *3,3081  سنة 30 أقل من سنة 60من كما هو )One-Way ANOVA( هذه الفرضية مت استخدام اختبار التباين األحادي ختباروال،"املستوى التعليمي ملتغري تعزى كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي الدراسة على عبارات   :مبني يف اجلدول التايل



إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو تحليل التباين األحادي نتائج  :90 جدول رقمال  ~ 438 ~ تبعا لمتغير  كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائي العينة  على عبارات محور السلوك  ورحملبالنسبة  "األحاديحتليل التباين " F الفروققيمة إختبار من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر     //////////// 381 520,291  الكلي 0,175 379 66,332  المجموعاتداخل     دال     0,000 1296,896 226,980 2 453,960  تالمجموعابين  ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة اللألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي  القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  المستوى التعليمي عند مستوى الداللة  إحصائياوهذه القيمة دالة  )1296,896(قد بلغت  ،)دراسات عليا/ جامعي/ فأقل ثانوي( ستوى التعليميملا ملتغريتبعا  ألفراد عينة الدراسة كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  الشرائي )0,05=α( ، عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية:"بأنهالقائلة البحث فرضية  لنا حتقق تبنيوبالتايل لألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عباراتيف  )α=0.05(معنوية  ،وال تتفق  ")عليادراسات / جامعي/ فأقل ثانوي( املستوى التعليمي ملتغري تعزى كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئة اليت توصلت اىل ان  ليس هناك فروق يف اجابات املستهلكني حنان حتسني عيد األغا هذه النتيجة مع دراسة  ن الفروق يف حالة ما إذا كانت الفروق دالة كما يف هذه ملال حيدد لصاحل  Fومبا أن اختبار الداللة اإلحصائية       .املستوى التعليميتعزى ملتغري  حول شراء املنتجات اخلضراء اإلسالمية باجلامعة األردنيني) واإلداريني األكادمييني( حيث نالحظ أن متوسط الفروقات  ،91 رقم اجلدولبينه يوهذا ما  Scheffeفإننا نلجأ إىل استخدام معامل ،احلالة تبعا  كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي ورحملبالنسبة ألفراد عينة الدراسة  دراسات / جامعي/ فأقل ثانوي(: ذات املستويات التعليمية املتباينة  اتالفئ كل  لصاحلكان  مستوى التعليميلل كما هو تسببت يف إحدات تلك الفروق   ذات املستويات التعليمية املتباينةمجيع الفئات  أن مما يدل على ،)عليا       :اجلدول التايليف مبني 



لألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائيلمحور   Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية  :91 الجدول رقم  ~ 439 ~ لألجهزة  السلوك الشرائي  )sig(  الداللةمستوى    المعياريالخطأ   )I-J( الفروقاتمتوسط   )J(مستوى التعليمي ال  )I(مستوى التعليمي ال  للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  حسب المستوى التعليمي ألفراد العينة كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة ال صديقة الكهرومنزلية ال إجابات أفراد عينة يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية ":الفرضية على أنتنص  -   :رابعةالفرضية الفرعية ال اختبار -د    V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,000 0,0560 *1,4866 جامعي 0,000 0,0642 *3,2364  ثانوي فأقل دراسات عليا 0,000 0,0560 *1,4866- دراسات عليا 0,000 0,0515 *1,7497  ثانوي فأقل جامعي 0,000 0,0642 *3,2364- دراسات عليا 0,000 0,0515 *1,7497- جامعي  ثانوي فأقل ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة للبيئة  كما هو )One-Way ANOVA( هذه الفرضية مت استخدام اختبار التباين األحادي ختباروال،"الدخل الشهري ملتغري تعزى كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي الدراسة على عبارات إجابات أفراد  اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو تحليل التباين األحادي نتائج  :92جدول رقمال  :مبني يف اجلدول التايل تبعا لمتغير  لمؤسسةكوندورصديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائي العينة على عبارات محور     V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر //////////// 381 520,291  الكلي 0,096 376 36,133  المجموعاتداخل     دال     0,000 1007,629 96,832 5 484,158  تالمجموعابين  ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة اللألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي  القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  الدخل الشهري



السلوك  ورحملبالنسبة  "حتليل التباين األحادي" F الفروققيمة إختبار من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن       ~ 440 ~ الدخل الشهري  ملتغريتبعا  ألفراد عينة الدراسة كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  الشرائي فرضية  تبني لنا حتقق، وبالتايل )α=0,05(مستوى الداللة عند وهذه القيمة دالة احصائيا ) 1007,629( قد بلغت ف )دج54000من أكثر/دج54000-دج36001/دج36000 -دج18000/دج18000 من أقل/منحة التمدرس/بدون دخل( إجابات أفراد عينة يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية:"بأنهالقائلة البحث  ن الفروق يف حالة ما إذا كانت الفروق دالة كما يف هذه ملال حيدد لصاحل  Fومبا أن اختبار الداللة اإلحصائية        ". )دج54000من أكثر/دج 54000-دج36001                 /دج36000 -دج18000/دج18000 أقل من/منحة التمدرس /بدون دخل( الشهريالدخل  ملتغري تعزى كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي الدراسة على عبارات حيث نالحظ أن متوسط  ، 93 رقم اجلدولبينه يوهذا ما  Scheffeفإننا نلجأ إىل استخدام معامل ،احلالة مما يدل  ، )دج54000من أكثر/دج 54000 -دج36001/دج36000 -دج18000( :فئات ذات الدخل لصاحلكان   كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي ورحملالفروقات بالنسبة ألفراد عينة الدراسة  هلم  )دج54000من أكثر/دج 54000 -دج36001/دج36000 -دج18000( :الدخلذوي  املستهلكني أن على وهذا ممكن يرجع إىل ارتقاء  وحتسن يف مستواهم التعليمي   بباقي فئات الدخلمقارنة   مستوى أعلى من الشراء لألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائيلمحور   Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية  :93 الجدول رقم  :التايلاجلدول يف كما هو مبني ومهنهم  أو كرب سنهم    0,000 0,1152 *0,9460-  دج36000 -دج18000 0,988 0,1280 0,0990-  دج18000 أقل من 1,000 0,1550 0,0052 بدون دخل  منحة التمدرس     0,000 0,1141 *3,6194-  دج54000من أكثر 0,000 0,1121 *2,2604-  دج 54000 -دج36001 0,000 0,1152 *0,9512-  دج36000 -دج18000 0,985 0,1280 0,1042- دج18000 أقل من 1,000 0,1550 0,0052- منحة التمدرس بدون دخل     ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة اللألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي   )sig(  الداللةمستوى   المعياريالخطأ   )I-J( الفروقاتمتوسط   )J(الدخل الشهري   )I(الدخل الشهري   للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  حسب الدخل الشهري  ألفراد العينة كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة ال



إجابات أفراد عينة يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية ":على أن تنص الفرضية -   خامسةالفرضية الفرعية ال اختبار -ه    V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,000 0,0395 *1,3589  دج 54000 -دج36001 0,000 0,0476 *2,6682  دج 36000 -دج18000 0,000 0,0733 *3,5152  دج18000 أقل من 0,000 0,1141 *3,6141 منحة التمدرس 0,000 0,1141 *3,6194 بدون دخل دج54000من أكثر       0,000 0,0395 *1,3589-  دج54000من أكثر 0,000 0,0427 *1,3092  دج36000 -دج18000 0,000 0,0702 *2,1562  دج18000 أقل من 0,000 0,1121 *2,2552 منحة التمدرس 0,000 0,1121 *2,2604 بدون دخل دج 54000 -دج36001       0,000 0,0476 *2,6682-  دج54000من أكثر 0,000 0,0427 *1,3092-  دج 54000 -دج36001 0,000 0,0751 *0,8470  دج18000 أقل من 0,000 0,1152 *0,9460 منحة التمدرس 0,000 0,1152 *0,9512 بدون دخل دج36000 -دج18000       0,000 0,0733 *3,5152-  دج54000من أكثر 0,000 0,0702 *2,1562-  دج  54000 -دج36001 0,000 0,0751 *0,8470-  دج36000 -دج18000 0,988 0,1280 0,0990 منحة التمدرس 0,985 0,1280 0,1042 بدون دخل     دج18000 أقل من     0,000 0,1141 *3,6141-  دج54000من أكثر 0,000 0,1121 *2,2552-  دج  54000 -دج36001       ~ 441 ~ كما هو )One-Way ANOVA( هذه الفرضية مت استخدام اختبار التباين األحادي ختباروال،"احلالة االجتماعية ملتغري تعزى كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي الدراسة على عبارات   :مبني يف اجلدول التايل



إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو تحليل التباين األحادي نتائج  :94 جدول رقمال  ~ 442 ~ تبعا لمتغير  كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائي العينة  على عبارات محور السلوك  ورحملبالنسبة  "األحاديحتليل التباين " F الفروققيمة إختبار من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر     //////////// 381 520,291  الكلي 0,807 379 305,906  المجموعاتداخل     دال     0,000 132,806 107,193 2 214,386  تالمجموعابين  ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة اللألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي  القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  الحالة االجتماعية احلالة االجتماعية  ملتغريتبعا  ألفراد عينة الدراسة كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  الشرائي عند مستوى الداللة  إحصائياوهذه القيمة دالة ) 132,806( قد بلغت   ، )حالة أخرى/  متزوج / أعزب( )0,05=α( عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية:"بأنهالقائلة البحث فرضية  لنا حتققتبني ، وبالتايل لألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عباراتيف  )α=0.05(معنوية  ن الفروق يف حالة ما إذا كانت الفروق دالة كما يف هذه ملال حيدد لصاحل  Fومبا أن اختبار الداللة اإلحصائية      .)"حالة أخرى/  متزوج / أعزب( احلالة االجتماعية ملتغري تعزى كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئة حيث نالحظ أن متوسط الفروقات  ،95رقم  اجلدولبينه يوهذا ما  Scheffeفإننا نلجأ إىل استخدام معامل ،احلالة تبعا  كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  الشرائيالسلوك  ورحملبالنسبة ألفراد عينة الدراسة  حالة /  متزوج / أعزب(: ذات الوضعيات االجتماعية املتباينة  اتالفئ كل  لصاحلكان للحالة االجتماعية   كما هو مجيع الفئات ذات احلاالت االجتماعية املختلفة تسببت يف إحداث تلك الفروق   أن مما يدل على،)أخرى             :اجلدول التايليف مبني 



لألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائيلمحور   Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية  :95 الجدول رقم  ~ 443 ~ لألجهزة  السلوك الشرائي   )sig(  الداللةمستوى   المعياريالخطأ   )I-J( الفروقاتمتوسط   )J(الحالة االجتماعية   )I(الحالة االجتماعية   للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  ألفراد العينة حسب الحالة االجتماعية كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة ال صديقة الكهرومنزلية ال إجابات أفراد عينة يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية ":على أن تنص الفرضية -   سادسةالفرضية الفرعية ال اختبار - و    V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,000 0,1978 *1,7891 متزوج 0,000 0,2504 *3,9593 أعزب حالة أخرى 0,000 0,1978 *1,7891- حالة أخرى 0,000 0,1688 *2,1703 أعزب متزوج 0,000 0,2504 *3,9593- حالة أخرى 0,000 0,1688 *2,1703- متزوج أعزب ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة للبيئة  كما هو )One-Way ANOVA( هذه الفرضية مت استخدام اختبار التباين األحادي ختباروال،"مكان اإلقامة ملتغري تعزى كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي الدراسة على عبارات إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو تحليل التباين األحادي نتائج  :96 جدول رقمال  :مبني يف اجلدول التايل تبعا لمتغير  كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائي العينة  على عبارات محور     V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر     //////////// 381 520,291  يالكل 0,221 379 83,773  المجموعاتخل دا    دال     0,000 987,434 218,259 2 436,518  تالمجموعابين  ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة اللألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي  القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  مكان اإلقامة



السلوك  ورحملبالنسبة  "حتليل التباين األحادي" F الفروققيمة إختبار من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن       ~ 444 ~ عند مستوى الداللة  إحصائياوهذه القيمة دالة ) 987,434(قد بلغت ، )ريفي/ شبه حضري / حضري( مكان اإلقامة ملتغريتبعا  ألفراد عينة الدراسة كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  الشرائي )0,05=α( عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية :"بأنهالقائلة البحث فرضية  تبني لنا حتقق، وبالتايل لألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عباراتيف  )α=0.05(معنوية  ،وال تتفق هذه النتيجة  )"ريفي/ شبه حضري / حضري( مكان اإلقامة ملتغري تعزى كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئة ن الفروق يف حالة ما إذا كانت الفروق دالة كما يف هذه ملال حيدد لصاحل  Fومبا أن اختبار الداللة اإلحصائية      .مكان اإلقامةتعزى ملتغري  حول شراء املنتجات اخلضراء اإلسالمية باجلامعة األردنيني) واإلداريني األكادمييني(اليت توصلت اىل ان  ليس هناك فروق يف اجابات املستهلكني حنان حتسني عيد األغا مع دراسة  حيث نالحظ أن متوسط الفروقات  ،97 رقم اجلدولبينه يوهذا ما  Scheffeفإننا نلجأ إىل استخدام معامل ،احلالة ملكان تبعا  كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي ورحملبالنسبة ألفراد عينة الدراسة  لألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائيلمحور   Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية  :97 الجدول رقم  :اجلدول التايليف كما هو مبني مجيع الفئات ذات مناطق اإلقامة املتباينة تسببت يف إحداث تلك الفروق   أن مما يدل على، ريفية أو شبه حضريةأو حضرية مناطق  الذين يقيمون  سواء يف   اتالفئ كل  لصاحلكان اإلقامة   لألجهزة  السلوك الشرائي   )sig(  الداللةمستوى   المعياريالخطأ   )I-J( الفروقاتمتوسط   )J(مكان اإلقامة   )I(مكان اإلقامة   للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  فراد العينةألحسب مكان اإلقامة  كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة ال صديقة الكهرومنزلية ال إجابات أفراد عينة يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية ":تنص الفرضية على أن -   سابعةالفرعية الالفرضية  اختبار -ز    V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,000 0,0675 *1,4598 شبه حضري 0,000 0,0763 *3,2798 حضري ريفي 0,000 0,0675 *1,4598- ريفي 0,000 0,0570 *1,8199 حضري شبه حضري 0,000 0,0763 *3,2798- ريفي 0,000 0,0570 *1,8199- شبه حضري حضري ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة للبيئة   ملتغري تعزى كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي الدراسة على عبارات



كما هو مبني يف )One-Way ANOVA( هذه الفرضية مت استخدام اختبار التباين األحادي ختباروال،"الوظيفة  ~ 445 ~ إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو تحليل التباين األحادي نتائج  : 98 جدول رقمال  :اجلدول التايل تبعا لمتغير  كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائي العينة  على عبارات محور السلوك  ورحملبالنسبة  "حتليل التباين األحادي" F الفروققيمة إختبار من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر     //////////// 381 520,291  الكلي 0,459 378 173,631  المجموعاتداخل     دال     0,000 251,563 115,553 3 346,660  تالمجموعابين   ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة اللألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي  القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  الوظيفة / عاطل(الوظيفة  ملتغريتبعا  ألفراد عينة الدراسة كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  الشرائي ) α=0,05(عند مستوى الداللة وهذه القيمة دالة احصائيا ) 251,563( قد بلغت، )موظف/حرة أعمال/طالب ن الفروق يف حالة ما إذا كانت الفروق دالة كما يف هذه ملال حيدد لصاحل  Fومبا أن اختبار الداللة اإلحصائية      ." )موظف / حرة أعمال/  طالب/  عاطل( الوظيفة ملتغري تعزى كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عباراتيف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية:"بأنهالقائلة البحث فرضية  تبني لنا حتققوبالتايل  حيث نالحظ أن متوسط الفروقات  ،99 رقم اجلدولبينه يوهذا ما  Scheffeفإننا نلجأ إىل استخدام معامل ،احلالة تبعا  كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي ورحملبالنسبة ألفراد عينة الدراسة  ذوي  املستهلكني أن يعين أن مما يدل على ، )ونموظف / حرة أعمال(: فئات ذات املهن لصاحلكان وظيفة  لل إىل وهذا ممكن يرجع  األخرى فئاتالبباقي مقارنة   هلم مستوى أعلى من الشراء  )ونموظف / حرة أعمال( :املهن         :اجلدول التايليف كما هو مبني  ارتقاء يف مستواهم التعليمي وكرب سنهم



لألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائيلمحور   Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية  :99 الجدول رقم  ~ 446 ~ لألجهزة  السلوك الشرائي   )sig(  الداللةمستوى   المعياريالخطأ   )I-J( الفروقاتمتوسط   )J( الوظيفة  )I(الوظيفة   للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  حسب وظيفة أفراد العينة كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة ال صديقة الكهرومنزلية ال إجابات أفراد عينة يف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية ":تنص الفرضية على أن -   ثامنةالفرضية الفرعية ال اختبار -ح    V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,000 0,0719 *1,7481  حرة أعمال 0,000 0,2441 *2,9362 طالب 0,000 0,2441 *2,9414 عاطل موظف   0,000 0,0719 *1,7481-  موظف 0,000 0,2458 *1,1880 طالب 0,000 0,2458 *1,1933 عاطل حرة أعمال   0,000 0,2441 *2,9362-  موظف 0,000 0,2458 *1,1880- حرة أعمال 1,000 0,3389 0,0052 عاطل طالب   0,000 0,2441 *2,9414-  موظف 0,000 0,2458 *1,1933- حرة أعمال 1,000 0,3389 0,0052- طالب عاطل   ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة للبيئة  منط  ملتغري تعزى كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي الدراسة على عبارات كما هو مبني يف )One-Way ANOVA( هذه الفرضية مت استخدام اختبار التباين األحاديختبار وال،"السكن           :اجلدول التايل



إجابات   اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو تحليل التباين األحادي نتائج  : 100 جدول رقمال  ~ 447 ~ تبعا  كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية ال السلوك الشرائي أفراد العينة  على عبارات محور السلوك  ورحملبالنسبة  "حتليل التباين األحادي" F الفروققيمة إختبار من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر     //////////// 381 520,291  الكلي 0,486 378 183,874  المجموعاتداخل     دال     0,000 230,532 112,139 3 336,418  تالمجموعابين  ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة اللألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي  القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  لمتغير نمط السكن مالك ( منط السكن ملتغريتبعا  ألفراد عينة الدراسة كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  الشرائي القائلة البحث فرضية  تبني لنا حتقق، وبالتايل )α=0,05(عند مستوى الداللة  إحصائياوهذه القيمة دالة  )230,532(قد بلغت   ، )حمل غري خمصص للسكن / السكن عند األقارب أو عند الغري/  مستأجر/  للمنزل مالك ( منط السكن ملتغري تعزى كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  حمور السلوك الشرائي إجابات أفراد عينة الدراسة على عباراتيف  )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية:"بأنه ن الفروق يف حالة ما إذا كانت الفروق دالة كما يف هذه ملال حيدد لصاحل  Fومبا أن اختبار الداللة اإلحصائية      ." )حمل غري خمصص للسكن / السكن عند األقارب أو عند الغري/  مستأجر/  للمنزل حيث نالحظ أن متوسط  ،101 رقم اجلدولبينه يوهذا ما  Scheffeفإننا نلجأ إىل استخدام معامل ،احلالة السكن عند األقارب أو /  مستأجر/  مالك للمنزل(: فئات ذات السكنات املرحية لصاحلكان نمط السكن  تبعا ل كوندور ملؤسسة الصديقة للبيئةلألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائي ورحملالفروقات بالنسبة ألفراد عينة الدراسة  السكن عند األقارب /  مستأجر/  مالك للمنزل(:السكنات املرحية ذوي  املستهلكني أن مما يدل على ،)عند الغري وهذا ممكن  مقارنة باملستهلكني الذين يأوون يف سكنات غري مرحية  هلم مستوى أعلى من الشراء   )الغريأو عند  يف كما هو مبني  املستهلكني الذين يأوون يف سكنات غري مرحية إىل الظروف املعيشية الصعبة اليت ميرون ايرجع        :اجلدول التايل



لألجهزة الكهرومنزلية  السلوك الشرائيلمحور   Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية  :101 الجدول رقم  ~ 448 ~ لألجهزة  السلوك الشرائي   )sig(  الداللةمستوى   المعياريالخطأ   )I-J( الفروقاتمتوسط   )J(نمط السكن   )I(نمط السكن   للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  حسب نمط السكن  أفراد العينة كوندور لمؤسسة صديقة للبيئة ال صديقة الكهرومنزلية ال جلميع املتغريات الشخصية  تعزىعلى  عبارات حمور مستوى االهتمام البيئي عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  داللة إحصائيةتوجد فروق ذات  " :تنص الفرضية على أن -   التاسعة اختبار الفرضية -V22. SPSS    9برنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,223 0,3584 0,7518-  الغريالسكن عند األقارب أو  0,992 0,3602 0,1153 مستأجر 0,000 0,3515 *1,5449 مالك للمنزل خمصص للسكنحمل غري    0,223 0,3584 0,7518  حمل غري خمصص للسكن 0,000 0,1223 *0,8670 مستأجر 0,000 0,0939 *2,2966 مالك للمنزل الغريالسكن عند األقارب أو    0,992 0,3602 0,1153-  حمل غري خمصص للسكن 0,000 0,1223 *0,8670- الغريالسكن عند األقارب أو  0,000 0,1004 *1,4296 مالك للمنزل مستأجر   0,000 0,3515 *1,5449-  حمل غري خمصص للسكن 0,000 0,0939 *2,2966- الغريالسكن عند األقارب أو  0,000 0,1004 *1,4296- مستأجر مالك للمنزل   ألفراد عينة الدراسة كوندور لمؤسسة للبيئة  منط  ،الوظيفة ،اإلقامة مكان ،االجتماعية احلالة ،اجلنس،العمر،املستوى التعليمي،الدخل الشهري:(التالية         :هذه الفرضية الفرضيات اآلتيةوتتفرع من  ،)"السكن



عينـة  إجابـات أفـراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية :"تنص الفرضية على أن -  الفرضية الفرعية األولى اختبار -أ  ~ 449 ~ ث اسـتخدم الباحـ هذه الفرضـية  ختباروال ،"تعزى ملتغري اجلنس على  عبارات حمور مستوى االهتمام البيئيالدراسة  إجابات  أفراد العينة  اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو  T-Test نتائج اختبار :102 جدول رقمال  :إليهالفروق بني املتوسطات واجلدول التايل يوضح النتائج املتوصل لاإلحصائية  الداللةو  T-Test اختبار ،جنده  مستوى االهتمام البيئي ألفراد عينة الدراسة حملوراملتوسط احلسايب  يف تمعنوبالمن خالل اجلدول أعاله         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 1,1930 3,329 122 أنثى دالغري  0,942 380  0,048- 1,1924 3,323 260 ذكر  عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي ألفراد   القرار )sig( الداللةمستوى  الحريةدرجة   Tقيمة   المعيارياالنحراف   الحسابيالمتوسط  العينةحجم   الجنس   المتغير   االهتمام البيئيمستوى  على عبارات محور) الذكور واإلناث( وعليه ميكن القول  ،حيث نالحظ وجود فرق طفيف بينهما،درجة 1,1930احنراف معياري قدره و  درجة 3,329 فقد بلغ املتوسط احلسايب اإلناثند ،أما ع درجة 1,1924 معياري قدره احنرافو  درجة 3,323بلغ عند الذكور   قد غري دالة إحصائيا عند  لكنها) T-test )-0,048بأن هناك فروق طفيفة بينهما، غري أن بلغت قيمة اختبار الفروق  توجد فروق ذات داللة "  :بأنهالقائلة البحث فرضية  حتقق لنا عدم تبنيوبالتايل ، )α=0.05(مستوى الداللة  على  عبارات حمور مستوى االهتمام البيئي عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  إحصائية عينـة  إجابـات أفـراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية" :تنص الفرضية على أن -  ثانيةالفرضية الفرعية ال اختبار -ب  .البيئي اهتمامهم يف واإلناث الذكور بني فروق توجد الوتتفق هذه النتيجة مع دراسة مسية عمراوي اليت توصلت إىل أن ، "ملتغري اجلنس  تعزى الفرضـية مت اسـتخدام اختبـار هـذه ختبـار وال،"العمـر تعـزى ملتغـري على  عبارات حمور مستوى االهتمام البيئيالدراسة              :كما هو مبني يف اجلدول التايل)One-Way ANOVA( التباين األحادي



إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو تحليل التباين األحادي نتائج  :103 جدول رقمال  ~ 450 ~ بالنسبة ألفراد عينة  "حتليل التباين األحادي" F الفروققيمة إختبار من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر     //////////// 381 540,499  الكلي 0,298 379 112,983  المجموعاتداخل     دال     0,000 717,049 213,758 2 427,516  تالمجموعابين  ألفراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي   القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  العمرمستوى االهتمام البيئي تبعا لمتغير  العينة  على عبارات محور إىل أقل  45 من/ سنة 45أقل من إىل 30 من/ سنة 30 أقل من(تبعا للعمر  مستوى االهتمام البيئي ورحملالدراسة  تبني لنا وبالتايل ، )α=0,05(عند مستوى الداللة  إحصائياوهذه القيمة دالة  )717,049( قد بلغت ،)سنة 60من إىل أقل  30 من/سنة 30 أقل من( العمر ملتغري تعزىعلى  عبارات حمور مستوى االهتمام البيئي عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية:"بأنهالقائلة البحث فرضية  حتقق عدم وال تتفق نتيجة الدراسة مع دراسة مسية عمراوي اليت توصلت اىل ، ")سنة 60إىل أقل من 45 من/ سنة 45من ن الفروق يف حالة ما إذا كانت الفروق دالة كما يف هذه ملال حيدد لصاحل  Fومبا أن اختبار الداللة اإلحصائية      .العمرية لفئام البيئي تعزى اهتمامهم  يف املبحوثني بني فروق دو وج حيث نالحظ أن متوسط  ، 104 رقم اجلدولبينه يوهذا ما   Scheffeفإننا نلجأ إىل استخدام معامل ،احلالة أقل (ة العمري اتالفئ كل  لصاحلكان تبعا للعمر   البيئيمستوى االهتمام  ورحملالفروقات بالنسبة ألفراد عينة الدراسة  مجيع الفئات العمرية  أن ،مما يدل على)سنة 60إىل أقل من 45 من/ سنة 45إىل أقل من 30 من/ سنة 30 من               :اجلدول التايليف كما هو مبني تسببت يف إحدات تلك الفروق  



االهتمام البيئي حسب عمر  مستوىلمحور   Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية :104 الجدول رقم  ~ 451 ~ إىل أقل  30 من 0,000 0,0985 *3,4193- سنة 60إىل أقل من 45 من 0,000 0,0942 *1,7723- سنة 45إىل أقل من 30 من  سنة 30 أقل من ألفراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي    )sig(  الداللةمستوى   المعياريالخطأ   )I-J( الفروقاتمتوسط   )J(العمر  )I(العمر  للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  أفراد العينة إىل أقل  45 من 0,000 0,0606 *1,6470- سنة 60إىل أقل من 45 من 0,000 0,0942 *1,7723  سنة 30 أقل من سنة 45من عينـة  إجابـات أفـراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية" :تنص الفرضية على أن -  ثالثةالفرضية الفرعية ال اختبار -ج    V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,000 0,0606 *1,6470 سنة 45إىل أقل من 30 من 0,000 0,0985 *3,4193  سنة 30 أقل من سنة 60من هــذه الفرضـية مت اســتخدام ختبـار وال،"املسـتوى التعليمــيملتغــري  حمــور مسـتوى االهتمــام البيئـيعلــى  عبـارات الدراسـة  إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو تحليل التباين األحادي نتائج  :105 جدول رقمال  :كما هو مبني يف اجلدول التايل)One-Way ANOVA( اختبار التباين األحادي     V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر     //////////// 381 540,499  الكلي 0,259 379 98,332  المجموعاتداخل     دال     0,000 852,123 221,084 2 442,167  تالمجموعابين  ألفراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي   القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  مستوى االهتمام البيئي تبعا لمتغير المستوى التعليمي العينة  على عبارات محور



بالنســـبة ألفـــراد عينـــة  "حتليـــل التبـــاين األحـــادي" F الفـــروققيمـــة إختبـــار مـــن خـــالل اجلـــدول أعـــاله نالحـــظ أن       ~ 452 ~ قـــد  ،)دراســات عليــا/ جــامعي/ فأقــل ثــانوي( ســـتوى التعليمــيملا ملتغــريتبعــا  مســتوى االهتمــام البيئــي ورحملــالدراســة  فرضـــية  تبـــني لنـــا حتقـــقوبالتـــايل ، )α=0,05(عنـــد مســـتوى الداللـــة  إحصـــائياوهـــذه القيمـــة دالـــة ) 852,123( بلغـــت  ـــهالقائلـــة البحـــث  ـــة إحصـــائية:"بأن ـــة  توجـــد فـــروق ذات دالل عينـــة  إجابـــات أفـــراد يف )α=0.05(عنـــد مســـتوى معنوي دراسـات / جـامعي/ فأقـل ثـانوي( املستوى التعليمي ملتغري تعزىعلى  عبارات حمور مستوى االهتمام البيئي الدراسة  ن الفروق يف حالة ما إذا كانت الفروق دالة كما يف هذه ملال حيدد لصاحل  Fومبا أن اختبار الداللة اإلحصائية      .حسب مستواهم التعليمي البيئـي املبحـوثني يف  االهتمـام بني فروق،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مسية عمراوي اليت توصلت اىل وجود  ")عليا حيث نالحظ أن متوسط  ،106 رقم اجلدولبينه يوهذا ما  Scheffeفإننا نلجأ إىل استخدام معامل ،احلالة ذات مجيع الفئات  أن مما يدل على ،)دراسات عليا/ جامعي/ فأقل ثانوي(: ذات املستويات التعليمية املتباينة  اتالفئ كل  لصاحلكان  مستوى التعليميتبعا لل مستوى االهتمام البيئي ورحملالفروقات بالنسبة ألفراد عينة الدراسة  االهتمام البيئي حسب المستوى  مستوى لمحور Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية  :106 الجدول رقم  :اجلدول التايليف كما هو مبني تسببت يف إحدات تلك الفروق   املتباينةاملستويات التعليمية  عينة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية :"تنص الفرضية على أن -   رابعةالفرضية الفرعية ال اختبار -د      V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,000 0,0682 *1,3323 جامعي 0,000 0,0782 *3,1632  ثانوي فأقل دراسات عليا 0,000 0,0682 *1,3323- عليادراسات  0,000 0,0628 *1,8308  ثانوي فأقل جامعي 0,000 0,0782 *3,1632- دراسات عليا 0,000 0,0628 *1,8308- جامعي  ثانوي فأقل ألفراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي    )sig(  الداللةمستوى   المعياريالخطأ   )I-J( الفروقاتمتوسط   )J(مستوى التعليمي ال  )I(مستوى التعليمي ال  للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  التعليمي ألفراد العينة هذه الفرضية مت ختبار وال،"الدخل الشهريتعزى ملتغري  على  عبارات حمور مستوى االهتمام البيئيالدراسة     :كما هو مبني يف اجلدول التايل)One-Way ANOVA( استخدام اختبار التباين األحادي



إجابات   اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو تحليل التباين األحادي نتائج  : 107 جدول رقمال  ~ 453 ~ ـــــاين األحـــــادي" F الفـــــروققيمـــــة إختبـــــار مـــــن خـــــالل اجلـــــدول أعـــــاله نالحـــــظ أن         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر     //////////// 381 540,499  الكلي 0,145 376 54,677  المجموعاتداخل     دال     0,000 668,170 97,164 5 485,821  تالمجموعابين  ألفراد عينة الدراسةاالهتمام البيئي مستوى   القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  مستوى االهتمام البيئي تبعا لمتغير الدخل الشهري أفراد العينة  على عبارات محور بالنســـــبة ألفـــــراد  "حتليـــــل التب قـــــــــــــد بلغـــــــــــــت  ، )دج54000مـــــــــــــن أكثـــــــــــــر/دج 54000 -دج36001/دج36000 -دج18000/دج18000 أقـــــــــــــل مـــــــــــــن /منحــــــة التمــــــدرس /بــــــدون دخــــــل(الــــــدخل الشــــــهري  ملتغــــــريتبعــــــا  مســــــتوى االهتمــــــام البيئــــــي ورحملــــــعينــــــة الدراســــــة  ــــــة احصــــــائيا ) 668,170( ــــــد مســــــتوى الداللــــــة وهــــــذه القيمــــــة دال ــــــايل ، )α=0,05(عن ــــــا حتقــــــقوبالت ــــــني لن فرضــــــية  تب ــــــــــــــــــــــــر/دج 54000 -دج36001/دج36000 -دج18000/دج18000 أقــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن/ منحــــــــــــــــــــــــة التمــــــــــــــــــــــــدرس /بــــــدون دخــــــل( الــــــدخل الشــــــهري ملتغــــــري تعــــــزىعلــــــى  عبــــــارات حمــــــور مســــــتوى االهتمــــــام البيئــــــي عينــــــة الدراســــــة  إجابــــــات أفــــــراد يف )α=0.05(عنــــــد مســـــتوى معنويــــــة  توجــــــد فـــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية:"بأنــــــهالقائلــــــة البحـــــث  ن الفروق يف حالة ما إذا كانت الفروق دالة كما يف هذه ملال حيدد لصاحل  Fومبا أن اختبار الداللة اإلحصائية      .حسب مستوى الدخل الشهري البيئي املبحوثني يف  االهتمام بــــني،وال تتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع دراســــة مسيــــة عمــــراوي الــــيت توصــــلت اىل عــــدم وجــــود فــــروق  ")دج54000مــــن أكث حيث نالحظ أن متوسط  ،108 رقم اجلدولبينه يوهذا ما  Scheffeفإننا نلجأ إىل استخدام معامل ،احلالة فئات ذات  لصاحلكان دخل الشهري  تبعا لل البيئيمستوى االهتمام  ورحملالفروقات بالنسبة ألفراد عينة الدراسة  ذوي  املستهلكني أن مما يدل على ، )دج54000من أكثر/دج 54000 -دج36001/دج36000 -دج18000( :الدخل كما وهذا ممكن يرجع إىل ارتقاء وحتسن يف مستواهم التعليمي ومهنهم  أو كرب سنهم    بباقي فئات الدخلمقارنة   هلم مستوى أعلى من االهتمام البيئي )دج54000من أكثر/دج 54000 -دج36001/دج36000 -دج18000(:الدخل     :اجلدول التايليف هو مبني 



االهتمام البيئي حسب الدخل  مستوى لمحور Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية  :108 الجدول رقم  ~ 454 ~  0,000 0,0525 *1,3810  دج 36000 -دج18000 0,000 0,0863 *2,2563  دج18000 أقل من 0,000 0,1379 *2,5291 منحة التمدرس 0,000 0,1379 *2,5291 بدون دخل دج 54000 -دج36001       0,000 0,0586 *2,5994-  دج54000من أكثر 0,000 0,0525 *1,3810-  دج 54000 -دج36001 0,000 0,0923 *0,8753  دج18000 أقل من 0,000 0,1417 *1,1480 منحة التمدرس 0,000 0,1417 *1,1480 بدون دخل دج 36000 -دج18000       0,000 0,0901 *3,4747-  دج54000من أكثر 0,000 0,0863 *2,2563-  دج  54000 -دج36001 0,000 0,0923 *0,8753-  دج 36000 -دج18000 0,700 0,1574 0,2727 منحة التمدرس 0,700 0,1574 0,2727 بدون دخل     دج18000 أقل من     0,000 0,1403 *3,7474-  دج54000من أكثر 0,000 0,1379 *2,5291-  دج  54000 -دج36001 0,000 0,1417 *1,1480-  دج 36000 -دج18000 0,700 0,1574 0,2727-  دج18000 أقل من 1,000 0,1907 0,0000 بدون دخل       منحة التمدرس     0,000 0,1403 *3,7474-  دج54000من أكثر 0,000 0,1379 *2,5291-  دج 54000 -دج36001 0,000 0,1417 *1,1480-  دج 36000 -دج18000 0,700 0,1574 0,2727- دج18000 أقل من 1,000 0,1907 0,0000 منحة التمدرس بدون دخل     ألفراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي    )sig(  مستوى الداللة  المعياريالخطأ   )I-J( متوسط الفروقات  )J(الدخل الشهري   )I(الدخل الشهري   للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  الشهري ألفراد العينة



عينـة  إجابـات أفـراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية" :تنص الفرضية على أن -  خامسةالفرضية الفرعية ال اختبار -ه    V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,000 0,0486 *1,2183  دج 54000 -دج36001 0,000 0,0586 *2,5994  دج 36000 -دج18000 0,000 0,0901 *3,4747  دج18000 أقل من 0,000 0,1403 *3,7474 منحة التمدرس 0,000 0,1403 *3,7474 بدون دخل دج54000من أكثر       0,000 0,0486 *1,2183-  دج54000من أكثر  ~ 455 ~ هـــذه الفرضـــية مت ختبـــار وال،"احلالـــة االجتماعيـــةتعـــزى ملتغـــري  علـــى  عبـــارات حمـــور مســـتوى االهتمـــام البيئـــيالدراســـة  إجابات   اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو  تحليل التباين األحادينتائج  :109  جدول رقمال  :مبني يف اجلدول التايلكما هو )One-Way ANOVA( استخدام اختبار التباين األحادي بالنســـبة ألفـــراد عينـــة  "حتليـــل التبـــاين األحـــادي" F الفـــروققيمـــة إختبـــار مـــن خـــالل اجلـــدول أعـــاله نالحـــظ أن         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر     //////////// 381 540,499  الكلي 0,849 379 321,937  المجموعاتداخل     دال     0,000 128,651 109,281 2 218,562  تالمجموعابين  ألفراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي   القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  مستوى االهتمام البيئي تبعا لمتغير الحالة االجتماعية أفراد العينة  على عبارات محور قـــد بلغـــت ، )حالـــة أخـــرى/  متـــزوج / أعـــزب(احلالـــة االجتماعيـــة  ملتغـــريتبعـــا  مســـتوى االهتمـــام البيئـــي ورحملـــالدراســـة  البحـــث فرضـــية  تبـــني لنـــا حتقـــقوبالتـــايل ، )α=0,05(عنـــد مســـتوى الداللـــة  إحصـــائياوهـــذه القيمـــة دالـــة  )128,651( علـى  عينـة الدراسـة  إجابـات أفـراد يف )α=0.05(عنـد مسـتوى معنويـة  توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية:"بأنهالقائلة  ،وال تتفــق  ")حالــة أخــرى/  متــزوج/  أعــزب( احلالــة االجتماعيــة ملتغــري تعــزىعبــارات حمــور مســتوى االهتمــام البيئــي   .العائلية احلالة متغري حسب سريغاز مستهلكي بني البيئي االهتمام يف إحصائية داللة ذات فروق هناك ليس أن هذه النتيجة مع دراسة مسية عمراوي اليت توصلت اىل



الفروق دالة كما يف هذه ن الفروق يف حالة ما إذا كانت ملال حيدد لصاحل  Fومبا أن اختبار الداللة اإلحصائية       ~ 456 ~ حيث نالحظ أن متوسط  ،110 رقم اجلدولبينه يوهذا ما  Scheffeفإننا نلجأ إىل استخدام معامل ،احلالة احلاالت  ذاتمجيع الفئات  أن مما يدل على،)حالة أخرى/  متزوج / أعزب(: ذات الوضعيات االجتماعية املتباينة  اتالفئ كل  لصاحلكان للحالة االجتماعية  تبعا  مستوى االهتمام البيئي ورحملالفروقات بالنسبة ألفراد عينة الدراسة  االهتمام البيئي حسب الحالة  مستوى لمحور Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية  : 110 الجدول رقم  :اجلدول التايليف كما هو مبني االجتماعية املختلفة تسببت يف إحداث تلك الفروق   عينـة  إجابـات أفـراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية" :تنص الفرضية على أن -  سادسةالفرضية الفرعية ال اختبار - و      V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,000 0,2030 *1,5650 متزوج 0,000 0,2569 *3,8959 أعزب حالة أخرى 0,000 0,2030 *1,5650- حالة أخرى 0,000 0,1732 *2,3309 أعزب متزوج 0,000 0,2569 *3,8959- حالة أخرى 0,000 0,1732 *2,3309- متزوج أعزب ألفراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي    )sig(  الداللةمستوى   المعياريالخطأ   )I-J( الفروقاتمتوسط   )J(الحالة االجتماعية   )I(الحالة االجتماعية   للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  ألفراد العينة االجتماعية هـذه الفرضـية مت اسـتخدام ختبـار وال،"مكان اإلقامـةتعزى ملتغري  على  عبارات حمور مستوى االهتمام البيئيالدراسة                :كما هو مبني يف اجلدول التايل)One-Way ANOVA( األحادياختبار التباين 



إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو تحليل التباين األحادي نتائج  :111 جدول رقمال  ~ 457 ~ بالنســـبة ألفـــراد عينـــة  "حتليـــل التبـــاين األحـــادي" F الفـــروققيمـــة إختبـــار مـــن خـــالل اجلـــدول أعـــاله نالحـــظ أن         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر     //////////// 381 540,499  الكلي 0,291 379 110,453  المجموعاتداخل     دال     0,000 737,813 215,023 2 430,046  تالمجموعابين  ألفراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي   القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  مستوى االهتمام البيئي تبعا لمتغير مكان اإلقامة العينة  على عبارات محور البحـــث فرضـــية  تبـــني لنـــا حتقـــقوبالتـــايل ، )α=0,05(عنـــد مســـتوى الداللـــة  إحصـــائياوهـــذه القيمـــة دالـــة  )737,813( قــــد بلغــــت ، )ريفــــي/ شــــبه حضــــري / حضــــري( مكــــان اإلقامــــة ملتغــــريتبعــــا  مســــتوى االهتمــــام البيئــــي ورحملــــالدراســــة  علـى  عينـة الدراسـة  إجابـات أفـراد يف )α=0.05(عنـد مسـتوى معنويـة  توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية:"بأنهالقائلة  ،وتتفــق هــذه  ")ريفــي/ شــبه حضــري/  حضــري( اإلقامــةمكــان  ملتغــري تعــزىعبــارات حمــور مســتوى االهتمــام البيئــي  البيئـي حسـب مكـان  املبحـوثني يف  االهتمـام بـني فـروق دو وجـالنتيجـة مـع دراسـة مسيـة عمـراوي الـيت توصـلت اىل  حيث نالحظ أن متوسط  ، 112 رقم اجلدولبينه يوهذا ما  Scheffeفإننا نلجأ إىل استخدام معامل ،احلالة ن الفروق يف حالة ما إذا كانت الفروق دالة كما يف هذهملال حيدد لصاحل  Fومبا أن اختبار الداللة اإلحصائية      .اإلقامة مجيع الفئات ذات مناطق اإلقامة  أن مما يدل على، ريفية أو شبه حضريةأو حضرية مناطق  الذين يقيمون سواء يف   اتالفئ كل  لصاحلكان ملكان اإلقامة  تبعا  مستوى االهتمام البيئي ورحملالفروقات بالنسبة ألفراد عينة الدراسة                :اجلدول التايليف كما هو مبني املتباينة تسببت يف إحداث تلك الفروق  



االهتمام البيئي حسب مكان  مستوىلمحور  Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية  :112 الجدول رقم  ~ 458 ~ عينـة  إجابـات أفـراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " :تنص الفرضية على أن -  سابعةالفرضية الفرعية ال اختبار -ز    V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,000 0,0775 *1,3113 شبه حضري 0,000 0,0876 *3,2065 حضري ريفي 0,000 0,0775 *1,3113- ريفي 0,000 0,0655 *1,8952 حضري شبه حضري 0,000 0,0876 *3,2065- ريفي 0,000 0,0655 *1,8952- شبه حضري حضري ألفراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي    )sig(  الداللةمستوى   المعياريالخطأ   )I-J( الفروقاتمتوسط   )J(مكان اإلقامة   )I(مكان اإلقامة   للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  فراد العينةألاإلقامة  هـــذه الفرضـــية مت اســـتخدام ختبـــار وال،"الوظيفـــةتعـــزى ملتغـــري  علـــى  عبـــارات حمـــور مســـتوى االهتمـــام البيئـــيالدراســـة  إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو تحليل التباين األحادي نتائج  :113 جدول رقمال  :كما هو مبني يف اجلدول التايل)One-Way ANOVA( اختبار التباين األحادي بالنسبة ألفراد عينة  "حتليل التباين األحادي" F الفروققيمة إختبار من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر     //////////// 381 540,499  الكلي 0,367 378 138,662  المجموعاتداخل     دال     0,000 365,143 133,946 3 401,837  تالمجموعابين  ألفراد عينة الدراسةالبيئي مستوى االهتمام   القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  مستوى االهتمام البيئي تبعا لمتغير الوظيفة العينة  على عبارات محور  قد بلغت  ، )موظف / حرة أعمال/  طالب/  عاطل(الوظيفة  ملتغريتبعا  مستوى االهتمام البيئي ورحملالدراسة 



البحث فرضية  تبني لنا حتققوبالتايل ، )α=0,05(عند مستوى الداللة  إحصائياوهذه القيمة دالة  )365,143(  ~ 459 ~ على  عينة الدراسة  إجابات أفراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية:"بأنهالقائلة  ،وال تتفق  ")موظف / حرة أعمال/  طالب/  عاطل( الوظيفة ملتغري تعزىعبارات حمور مستوى االهتمام البيئي  ن الفروق يف حالة ما إذا كانت الفروق دالة كما يف هذه ملال حيدد لصاحل  Fومبا أن اختبار الداللة اإلحصائية      .لوظائفهم تعزى البيئي املبحوثني يف اهتمامهم بني فروق عدم وجودهذه النتيجة مع دراسة مسية عمراوي اليت توصلت اىل  حيث نالحظ أن متوسط  ،114 رقم اجلدولبينه يوهذا ما  Scheffeفإننا نلجأ إىل استخدام معامل ،احلالة : فئات ذات املهن لصاحلكان وظيفة  تبعا لل مستوى االهتمام البيئي ورحملالفروقات بالنسبة ألفراد عينة الدراسة  هلم   )ونموظف / حرة أعمال( :املهن ذوي املستهلكني أن يعين أن مما يدل على ، )ونموظف / حرة أعمال( مستواهم التعليمي ارتقاء يف  إىل وهذا ممكن يرجع  األخرى فئاتالبباقي مقارنة   مستوى أعلى من االهتمام البيئي االهتمام البيئي حسب وظيفة  مستوىلمحور  Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية  :114 الجدول رقم  :اجلدول التايليف كما هو مبني كرب سنهم  و      V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,000 0,0642 *1,8724  حرة أعمال 0,000 0,2181 *3,2039 طالب 0,000 0,2181 *3,2039 عاطل موظف   0,000 0,0642 *1,8724-  موظف 0,000 0,2197 *1,3314 طالب 0,000 0,2197 *1,3314 عاطل حرة أعمال   0,000 0,2181 *3,2039-  موظف 0,000 0,2197 *1,3314- حرة أعمال 1,000 0,3028 0,0000 عاطل طالب   0,000 0,2181 *3,2039-  موظف 0,000 0,2197 *1,3314- حرة أعمال 1,000 0,3028 0,0000 طالب عاطل   ألفراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي    )sig(  الداللةمستوى   المعياريالخطأ   )I-J( الفروقاتمتوسط   )J( الوظيفة  )I(الوظيفة   للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  أفراد العينة



عينـة  إجابـات أفـراد يف )α=0.05(عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية" :تنص الفرضية على أن -  ثامنةالفرضية الفرعية ال اختبار -ح  ~ 460 ~ هـذه الفرضـية مت اسـتخدام ختبـار وال،"منـط السـكنتعـزى ملتغـري  على  عبارات حمـور مسـتوى االهتمـام البيئـيالدراسة  إجابات  أفراد  اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات ةداللالو تحليل التباين األحادي نتائج  :115 جدول رقمال  :كما هو مبني يف اجلدول التايل)One-Way ANOVA( اختبار التباين األحادي ــــــــــــاين األحــــــــــــاديحتليــــــــــــل " F الفــــــــــــروققيمــــــــــــة إختبــــــــــــار مــــــــــــن خــــــــــــالل اجلــــــــــــدول أعــــــــــــاله نالحــــــــــــظ أن         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر     //////////// 381 540,499  الكلي 0,561 378 212,023  المجموعاتداخل     دال     0,000 195,205 109,492 3 328,476  تالمجموعا بين ألفراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي   القرار  )sig(   الداللةمستوى   Fقيمة   المربعاتمتوسط   الحريةدرجات   المربعاتمجموع   مصادر التباين  مستوى االهتمام البيئي تبعا لمتغير نمط السكن العينة  على عبارات محور مالـــــــــــك ( منـــــــــــط الســـــــــــكن ملتغـــــــــــريتبعـــــــــــا  مســـــــــــتوى االهتمـــــــــــام البيئـــــــــــي ورحملـــــــــــبالنســـــــــــبة ألفـــــــــــراد عينـــــــــــة الدراســـــــــــة  "التب ــــــــــزل ــــــــــد الغــــــــــري/  مســــــــــتأجر/  للمن ــــــــــد األقــــــــــارب أو عن ــــــــــد   ، )حمــــــــــل غــــــــــري خمصــــــــــص للســــــــــكن / الســــــــــكن عن ق وبالتـــــــــــــــايل ، )α=0,05(عنـــــــــــــــد مســـــــــــــــتوى الداللـــــــــــــــة  إحصـــــــــــــــائياوهـــــــــــــــذه القيمـــــــــــــــة دالـــــــــــــــة  )195,205( بلغـــــــــــــــت  ــــــــــا حتقــــــــــق ــــــــــهالقائلــــــــــة البحــــــــــث فرضــــــــــية  تبــــــــــني لن ــــــــــة إحصــــــــــائية :"بأن ــــــــــد مســــــــــتوى  توجــــــــــد فــــــــــروق ذات دالل عن ــــــــــــــة  ــــــــــــــراد يف )α=0.05(معنوي ــــــــــــــات أف ــــــــــــــة الدراســــــــــــــة  إجاب ــــــــــــــارات حمــــــــــــــور مســــــــــــــتوى االهتمــــــــــــــام عين ــــــــــــــى  عب عل ـــــــــــك للمنـــــــــــزل( منـــــــــــط الســـــــــــكن ملتغـــــــــــري تعـــــــــــزىالبيئـــــــــــي  ـــــــــــد /  مســـــــــــتأجر/  مال الســـــــــــكن عنـــــــــــد األقـــــــــــارب أو عن ن الفروق يف حالة ما إذا كانت الفروق دالة كما يف هذه ملال حيدد لصاحل  Fومبا أن اختبار الداللة اإلحصائية      . " )للسكنحمل غري خمصص  / الغري حيث نالحظ أن متوسط  ،116 رقم اجلدولبينه يوهذا ما  Scheffeفإننا نلجأ إىل استخدام معامل ،احلالة فئات ذات  لصاحلكان نمط السكن  تبعا ل مستوى االهتمام البيئي ورحملالفروقات بالنسبة ألفراد عينة الدراسة  هلم مستوى أعلى من    )السكن عند األقارب أو عند الغري/  مستأجر/  مالك للمنزل(: السكنات املرحيةذوي  املستهلكني أن مما يدل على ، )السكن عند األقارب أو عند الغري/  مستأجر/  مالك للمنزل(:السكنات املرحية  إىل الظروف املعيشية وهذا ممكن يرجع  مقارنة باملستهلكني الذين يأوون يف سكنات غري مرحية  االهتمام البيئي   :اجلدول التايليف كما هو مبني  الذين يأوون يف سكنات غري مرحية املستهلكني الصعبة اليت ميرون ا



االهتمام البيئي حسب نمط  مستوىلمحور  Scheffe معاملبإستخدام المقارنات البعدية  : 116 الجدول رقم  ~ 461 ~ ملستوى  )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية  داللة ذات تأثريية توجد عالقة":تنص الفرضية على أن -   العاشرة اختبار الفرضية -V22. SPSS    10برنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 0,178 0,3849 0,8556-  الغريالسكن عند األقارب أو  0,950 0,3867 0,2292- مستأجر 0,006 0,3775 *1,3462 مالك للمنزل حمل غري خمصص للسكن   0,178 0,3849 0,8556  حمل غري خمصص للسكن 0,000 0,1313 *0,6265 مستأجر 0,000 0,1009 *2,2018 مالك للمنزل الغريالسكن عند األقارب أو    0,950 0,3867 0,2292  حمل غري خمصص للسكن 0,000 0,1313 *0,6265- الغريالسكن عند األقارب أو  0,000 0,1078 *1,5753 مالك للمنزل مستأجر   0,006 0,3775 *1,3462-  حمل غري خمصص للسكن 0,000 0,1009 *2,2018- الغريالسكن عند األقارب أو  0,000 0,1078 *1,5753- مستأجر مالك للمنزل   ألفراد عينة الدراسةمستوى االهتمام البيئي    )sig(  الداللةمستوى   المعياريالخطأ   )I-J( الفروقاتمتوسط   )J(نمط السكن   )I(نمط السكن   للمقارنات البعدية Scheffeمعامل   المحور  السكن  أفراد العينة قبل ف،"على سلوكهم الشرائي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور الدراسة االهتمام البيئي ألفراد عينة سلوكهم الشرائي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة  و  ستوى االهتمام البيئي ألفراد العينةماختبار العالقة بني          .البد من حتديد هل العالقة احملتملة خطية أم ال  وذلك من خالل انتشار سحابة النقاط  كوندور



وسلوكهم الشرائي لألجهزة  مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينةلعالقة بين ل مبينة سحابة النقاط :59 الشكل رقم  ~ 462 ~ سلوكهم الشرائي و  ستوى االهتمام البيئي ألفراد العينةمالعالقة بني  أنسحابة النقاط شكل  يتضح من                     V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر                              الكهرومنزلية الصديقة لمؤسسة كوندور سلوكهم و  ستوى االهتمام البيئي ألفراد العينةم مابني )α =0,05(مستوى معنوية  عند احصائية داللة ذات تأثريية عالقة وجود مدى من التحقق البسيط  دف اخلطي االحندار حتليل استخدام مت قدل البحث فرضية والختبار      .معامل االرتباط اخلطيخطية وبالتايل ميكن استخدام هي عالقة   لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور على سلوكهم الشرائي  ألثر مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينة ملخص نموذج االنحدار:117 الجدول رقم  :اجلدول التايل يف مبني كما هو ،الصديقة ملؤسسة كوندورالشرائي لألجهزة الكهرومنزلية  لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة  الشرائي همسلوك( التابع واملتغري) مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينة(املستقل  املتغري بني ما نوعا قوية عالقة وجود اىل شريت وهي )9860,(بلغت   (R)اخلطي  بريسون ارتباط معامل قيمة إن -    :يلي ما أعاله اجلدول يف املوضحة البسيط االحندار حتليل نتائج من يالحظ       V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر                         0,986a 0,971 0,1985 1  الخطأ المعياري المقدر  معامل التحديد  -R-معامل االرتباط   النموذج  لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة لمؤسسة كوندور  عالقة املتغريين من كال بني العالقة أن إىلتشري   املوجبة  (R)االرتباط  معامل إشارة أن ، كما)ملؤسسة كوندور



مستوى االهتمام البيئي ( املستقل املتغري خالل من البسيط اخلطي االحندار منوذج أن القيمة هذه وتعين  )9710,(   بلغت قيمته قد البسيط اخلطي االحندار لنموذج التفسريية ةالقدر  ثلمي ذيوال )R²(التحديد  معامل إن -   .على شراء األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور إقباهلم زيادة إىل سيؤدي العينة من خالل اهتمامهم العايل باحملافظة عليها ألفرادالوعي البيئي  زاد كلما يأموجبة، طردية  ~ 463 ~ لألجهزة الكهرومنزلية  الشرائي همسلوكو  مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينة بني العالقة معنوية معرفة فبهدف -   .أخرى عوامل إىل فتعود املتبقية النسبة أما،اخلطي االحندار منوذج جودة مما يدل على )لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  ملؤسسة كوندور الشرائي همسلوك( التابع املتغري يف والتباين االختالف من )% 197,(  نسبته ما يفسر أن ميكنه ) ألفراد العينة وهذا ما يوضحه اجلدول ،"One Way ANOVA "  األحادي التباين حتليل استخداممت  الصديقة ملؤسسة كوندور على سلوكهم  ألثر مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينة ANOVA تحليل تباين االنحدار: 118 الجدول رقم  : املوايل القائلة البحث فرضية  لنا حتقق بنيومنه يت معنوية إحصائيا ، Fأي قيمة  )α =0,05( احملددة  املعنوية مستوى قيمة من أقل) (0,000مبستوى معنوية ) 12823,722( تقدر ب Fقيمة  أن  118 اجلدول رقم من  يتضح       V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر       381 520,291  المجموع     0,039 380 14,974  البواقي 0,000b 12823,722 505,318 1 505,318  االنحدار  مستوى الداللة  Fقيمة   متوسط مربع التباين  درجات الحرية  مجموع مربع التباين  النموذج  الصديقة  للبيئة لمؤسسة كوندورالشرائي لألجهزة الكهرومنزلية  ،وتتفق هذه النتيجة مع  العديد من "على سلوكهم الشرائي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور الدراسة ملستوى االهتمام البيئي ألفراد عينة )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية  داللة ذات تأثريية توجد عالقة:"بأنه وجود اىل  يف جمملها اخل واليت توصلت)... Ishaswini & Saroj Kumar Datta(،دراسة )وآخرون  Hans Ruediger Kaufmann( دراسةو  ،حليمة السعدية قريشي دراسةأمحد نزار مجيل النوري و دراسة :الدراسات لعل أمهها  سلوكهم الشرائي ( التابع املتغري على) مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينة(املستقل تغريامل تأثري نيلتبي البسيط اخلطي االحندار منوذج ةمعلم تقدير يوضحالذي  T وقصد التأكد من صحة الفرضية مت االعتماد على اختبار      .تأثري ذو داللة معنوية لالهتمام البيئي على السلوك الشرائي للمنتجات اخلضراء       :التايل اجلدول بينهي كما )ملؤسسة كوندور للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة



على سلوكهم الشرائي  ألثر مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينةاختبار معنوية معامل االنحدار : 119 الجدول رقم  ~ 464 ~ ألفراد العينةمستوى االهتمام البيئي  0,967 0,009 0,986 113,242 0,000 الثابت 0,092- 0,030  3,047- 0,002 النموذج B المعياريالخطأ  t Bêta مستوى الداللة  لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور على سلوكهم الشرائي  مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينة أثر( إحصائيا املتغريين بني إجيابية تأثريية عالقة وجود إىل تشري فهي ، )α =0,05( احملددة  املعنوية مستوى قيمة من أقل) (0,000مبستوى معنوية  ) 113,242( بلغت T اإلحصائياالختبار  قيمة أن حيث ،احصائية داللة ذات وهي )0,967( بلغت اليت   B1 امليل معلمة معنوية -   :يلي ما 119رقم   اجلدول نتائج من وعليه يتضح      .االحندار معامل :B1 .الثابت احلد :B0  .مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينة :X  .ملؤسسة كوندور للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية الصديقةالسلوك الشرائي : Y= B0 + B1X + e  Y  :التايل للنموذج وفقا الفرضية هذه الختبار البسيط االحندار حتليل إستخدام مت ، جتدر اإلشارة أنه قدأعالهقصد تفسري اجلدول         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر  مستوى االهتمام البيئي ألفراد ( املستقل املتغري أي زيادة) ملؤسسة كوندور للبيئة الكهرومنزلية الصديقةلألجهزة  االختبار  قيمة،و  )0,092-( بلغت قد  B0 الثابت احلد معلمة معنوية بأن اجلدول نتائج من أيضا نالحظ -   .)0,967( بقيمة) ملؤسسة كوندور للبيئة سلوكهم الشرائي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة( التابعاملتغري  يف زيادة اىل تؤدي واحدة وحدة بقيمة) العينة السلوك الشرائي (متثل قيمة املتغري التابع B0منه و ،التابع املتغري على أثر معنوي له املعادلة يف الثابت قيمة أن يعين مما ، )α =0,05(احملددة  املعنوية مستوى قيمة من أقل) (0,002مبستوى معنوية   )3,047-( بلغتقد  T اإلحصائي مستوى االهتمام البيئي ( عندما تكون قيمة املتغري املستقل )ملؤسسة كوندور للبيئة لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة الشرائي  همسلوكفإن  ) مستوى االهتمام البيئي ألفراد العينة(،أي إذا انعدم تأثري مساوية للصفر) ألفراد العينة   :كالتايل  ملؤسسة كوندور للبيئة الكهرومنزلية الصديقة لألجهزةالشرائي  همسلوكعلى   ستوى االهتمام البيئي ألفراد العينةمل التأثريية للعالقة املمثل البسيط اخلطي االحندار منوذج أو تشكيل بناء ، ميكنأعاله دولاجل يف املبينة القيم متثيل عند ويف األخري      .)0,092-(سيكون مساويا ل  هزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندورلألج



~ 465 ~  X )0,967( + )-0,092( Y=  11- إحصائية  عند مستوى معنوية  داللة ذات تأثريية توجد عالقة ":تنص الفرضية على أن -   الحادية عشر اختبار الفرضية)α =0,05( ستوى مل لعالمة   هلاعلى سلوكهم الشرائي  الصديقة للبيئةألمهية األجهزة الكهرومنزلية  الدراسة عينة أفرادإدراك  السلوك  و  ألمهية االجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة فراد العينةأ مستوى ادراك اختبار العالقة بني،فقبل "كوندور ألهمية االجهزة الكهرومنزلية الصديقة  أفراد العينة مستوى ادراكلعالقة بين ل مبينة سحابة النقاط :60 الشكل رقم  .البد من حتديد هل العالقة احملتملة خطية أم ال  وذلك من خالل انتشار سحابة النقاط لعالمة كوندور الشرائي  ـــــــــني  العالقـــــــــة  أنســـــــــحابة النقـــــــــاط  شـــــــــكل يتضـــــــــح مـــــــــن        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر                 لعالمة كوندور وسلوكهم الشرائي لها للبيئة ـــــــــةأ مســـــــــتوى ادراكب ـــــــــة االجهـــــــــزة  فـــــــــراد العين ألمهي ـــــــة ـــــــة الصـــــــديقة للبيئ ـــــــة  هلـــــــاســـــــلوكهم الشـــــــرائي و  الكهرومنزلي ـــــــدور هـــــــي عالق ـــــــايل ميكـــــــن لعالمـــــــة كون ـــــــة وبالت خطي ألمهية األجهزة  أفراد العينةستوى إدراك م مابني )α =0,05(مستوى معنوية  عند احصائية داللة ذات تأثريية عالقة وجود مدى من التحقق البسيط  دف اخلطي االحندار حتليل استخدام مت فقد البحث فرضية والختبار       .استخدام معامل االرتباط اخلطي       :اجلدول التايل يف مبني كما هو ،لعالمة كوندور هلاسلوكهم الشرائي و  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة



إدراك أفراد العينة ألهمية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ألثر مستوى  نموذج االنحدارملخص : 120 الجدول رقم  ~ 466 ~ أفراد إدراك مستوى ( املستقل املتغري خالل من البسيط اخلطي االحندار منوذج أن القيمة هذه وتعين  )9700 ,(           بلغت قيمته قد البسيط اخلطي االحندار لنموذج التفسريية ةالقدر  ثلمي ذيوال )R²(التحديد  معامل إن -   .لعالمة كوندور ئهاعلى شرا إقباهلم زيادة إىل سيؤدي ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة أفراد العينةإدراك  زاد كلما أيموجبة، طردية عالقة املتغريين من كال بني العالقة أن إىلتشري   املوجبة  (R)االرتباط  معامل إشارة أن ، كما)لعالمة كوندور هلا الشرائي همسلوك( التابع واملتغري )ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة العينةأفراد إدراك مستوى (املستقل  املتغري بني ما نوعا قوية عالقة وجود اىل شريت وهي )9850,( بلغت   (R)اخلطي  بريسون ارتباط معامل قيمة إن -    :يلي ما أعاله اجلدول يف املوضحة البسيط االحندار حتليل نتائج من يالحظ       V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر                          0,985a 0,970 0,2036 2  الخطأ المعياري المقدر  معامل التحديد  -R-معامل االرتباط   النموذج  لعالمة كوندور على سلوكهم الشرائي لها للبيئة وهذا ما ،"One Way ANOVA " األحادي التباين حتليل استخداممت  لعالمة كوندور هلا الشرائي همسلوكو  ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة أفراد العينةإدراك مستوى  بني العالقة معنوية معرفة فبهدف -   .أخرى عوامل إىل فتعود املتبقية النسبة أما،اخلطي االحندار منوذج جودة مما يدل على )لعالمة كوندور هلا الشرائي همسلوك( التابع املتغري يف التباين و االختالف من )% 97(  نسبته ما يفسر نأ ميكنه  )ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة العينة إدراك أفراد العينة ألهمية األجهزة الكهرومنزلية ألثر مستوى  ANOVA تحليل تباين االنحدار: 121 رقمالجدول   :  يوضحه اجلدول املوايل القائلة البحث فرضية  لنا حتقق بنيومنه يتمعنوية إحصائيا، Fأي قيمة  )α =0,05( احملددة املعنوية مستوى قيمة من أقل) (0,000مبستوى معنوية  )12173,808(تقدر ب  Fقيمة  أن 121 اجلدول رقم من يتضح       V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر       381 520,291  المجموع     0,041 380 15,749  البواقي 0,000b 12173,808 504,542 1 504,542  االنحدار  مستوى الداللة  Fقيمة   متوسط مربع التباين  درجات الحرية  مجموع مربع التباين  النموذج  لعالمة كوندور على سلوكهم الشرائي لها الصديقة للبيئة ،وتتفق هذه النتيجة مع "لعالمة كوندور هلاعلى سلوكهم الشرائي  ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة الدراسة عينة أفرادستوى إدراك مل )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية  داللة ذات تأثريية عالقةتوجد :"بأنه



تأثري ذو داللة معنوية لالدراك البيئي على السلوك الشرائي اىل أن هناك   ت توصليتال  Imed   Zaiem دراسة   ~ 467 ~ األجهزة الكهرومنزلية إدراك أفراد العينة ألهمية ألثر مستوى اختبار معنوية معامل االنحدار :  122 الجدول رقم  :التايل اجلدول بينهي كما )لعالمة كوندور هلاسلوكهم الشرائي ( التابع املتغري على) ألمهية األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة أفراد العينةإدراك مستوى (املستقل تغريامل تأثري نيلتبي البسيط اخلطي االحندار منوذج ةمعلم تقدير يوضحالذي  T وقصد التأكد من صحة الفرضية مت االعتماد على اختبار      .للمنتجات اخلضراء ألمهية االجهزة الكهرومنزلية  فراد العينةأ مستوى ادراك أثر( إحصائيا املتغريين بني إجيابية تأثريية عالقة وجود إىل تشري فهي ، )α =0,05( احملددة  املعنوية مستوى قيمة من أقل) (0,000مبستوى معنوية   )110,335( بلغت T اإلحصائياالختبار  قيمة أن حيث ،احصائية داللة ذات وهي )0,973( بلغت اليت   B1 امليل معلمة معنوية -   :ما يلي  122رقم  اجلدول نتائج من وعليه يتضح      .االحندار معامل :B1 .الثابت احلد :B0  ألمهية االجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة العينةفراد أ مستوى ادراك :X  .لعالمة كوندورالسلوك الشرائي : Y= B0 + B1X + e  Y  :التايل للنموذج وفقا الفرضية هذه الختبار البسيط االحندار حتليل إستخدام مت ، جتدر اإلشارة أنه قدأعالهقصد تفسري اجلدول         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر الكهرومنزلية الصديقة للبيئةألهمية االجهزة  أفراد العينة مستوى ادراك 0,973 0,009 0,985 110,335 0,000 الثابت 0,253 0,028  9,036 0000, النموذج B الخطأ المعياري t Bêta مستوى الداللة  لعالمة كوندور على سلوكهم الشرائي لها الصديقة للبيئة ألمهية  فراد العينةأ مستوى ادراك( املستقل املتغري أي زيادة) لعالمة كوندور هلاعلى سلوكهم الشرائي  الصديقة للبيئة االختبار  قيمةو  ،)0,253( بلغت قد  B0 الثابت احلد معلمة معنوية بأن اجلدول نتائج من أيضا نالحظ -   .)0,973( بقيمة) لعالمة كوندور هلاسلوكهم الشرائي ( التابعاملتغري  يف زيادة اىل تؤدي واحدة وحدة بقيمة) االجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة السلوك الشرائي (متثل قيمة املتغري التابع  B0منه و ،التابع املتغري على أثر معنوي له املعادلة يف الثابت قيمة أن يعين مما ، )α =0,05(احملددة  املعنوية مستوى قيمة من أقل) (0,000مبستوى معنوية   )9,036( بلغتقد  T اإلحصائي الكهرومنزلية الصديقة  األجهزةألمهية  فراد العينةأ مستوى ادراك( عندما تكون قيمة املتغري املستقل)لعالمة كوندور



فإن  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة األجهزةألمهية  فراد العينةأ مستوى ادراك،أي إذا انعدم تأثري مساوية للصفر) للبيئة  ~ 468 ~ مل  )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية  داللة ذات تأثريية توجد عالقة ":تنص الفرضية على أن -   الثانية عشر اختبار الفرضية -Y=  12 )0,973( + )0,253( X  :كالتايل لعالمة كوندور هلاالشرائي  همسلوكعلى  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة األجهزةألمهية  أفراد العينة ادراكملستوى  التأثريية للعالقة املمثل البسيط اخلطي االحندار منوذج أو تشكيل بناء ، ميكنأعاله دولاجل يف املبينة القيم متثيل عند ويف األخري      .)0,253( سيكون مساويا ل لعالمة كوندور هلا الشرائي همسلوك على السلوك الشرائي هلا من طرف  لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور عناصر املزيج التسويقي جممل عناصر املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة قبل اختبار العالقة بني ف،"الدراسة عينةأفراد  عناصر املزيج التسويقي  كل عنصر مناختبار العالقة بني  ،و  الدراسة عينةألفراد  السلوك الشرائيو ملؤسسة كوندور  البد من حتديد هل  الدراسة عينةألفراد  السلوك الشرائيو لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور  مجمل عناصر المزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة لعالقة بين ل مبينة سحابة النقاط :61 الشكل رقم  .العالقة احملتملة خطية أم ال  وذلك من خالل انتشار سحابة النقاط                V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر                   الدراسة عينةألفراد  السلوك الشرائيو للبيئة لمؤسسة كوندور 



عناصر المزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية  كل عنصر منلعالقة بين  ل مبينة سحابة النقاط :62 الشكل رقم  ~ 469 ~ جممل عناصر املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة بني  العالقة  أنسحابة النقاط  شكلني يتضح من        V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر                                       الدراسة عينةألفراد  السلوك الشرائيو الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور  عناصر املزيج التسويقي  كل عنصر منالعالقة بني  و  ، الدراسة عينةألفراد  الشرائيالسلوك و للبيئة ملؤسسة كوندور  خطية هي عالقة  الدراسة عينةألفراد  السلوك الشرائيو لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور      V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر  9980,  الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور  الكهرومنزلية  لألجهزة المزيج التسويقيإجمالي   5420,  ملؤسسة كوندور للبيئة ترويج األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  7310,  ملؤسسة كوندور للبيئة توزيع األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  1910,  ملؤسسة كوندور للبيئة تسعري األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  4020,  ملؤسسة كوندور للبيئة خصائص األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  االرتباطمعامل   الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور  الكهرومنزلية  عناصر المزيج التسويقي لألجهزة                                                     الدراسة عينةالسلوك الشرائي ألفراد                                   للفرضية الثانية عشر عالقة االرتباط بين متغيرات البحث :123 الجدول رقم  :،واجلدول التايل يوضح ذلكوبالتايل ميكن استخدام معامل االرتباط اخلطي



املزيج التسويقي لألجهزة  الكهرومنزلية  الصديقة  متغري بني قوية موجبة ارتباط عالقة وجود النتائج تؤكد وبذلك )9980,(بلغت   املتغريين بني االرتباط عالقة الكلي أنه هناك املستوى على يتضح 123اجلدول رقم  خالل من      ~ 470 ~ بني عناصر املزيج  الشدة حيث من  )ضعيفة،متوسطة،قوية(موجبة متباينة  ارتباط اتالعموم أن هناك عالق يالحظ على ،اجلزئي املستوى وعلى حني الدراسة، يف عينةالسلوك الشرائي ألفراد  ومتغري للبيئة ملؤسسة كوندور األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  خصائص بني متغري متوسطة رتباطا،مث تلتها عالقة )1910,(الدراسة بقيمة ارتباط  عينةالسلوك الشرائي ألفراد األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور و متغري  تسعريرتباط بني متغري اعالقة  ضعفالدراسة،حيث مت تسجيل أ عينةالسلوك الشرائي ألفراد التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  و  الدراسة بقيمة  عينةالسلوك الشرائي ألفراد األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور و متغري  رويجبني متغري ت متوسطة رتباطا،مث تلتها عالقة )4020,(الدراسة بقيمة ارتباط  عينةالسلوك الشرائي ألفراد ملؤسسة كوندور و متغري  بني متغري توزيع األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ملؤسسة كوندور  القوي االرتباط قيمة بلغت أخرياو ، )5420,(ارتباط  جممل عناصر املزيج التسويقي لألجهزة  بني ما )α =0,05(مستوى معنوية  عند احصائية داللة ذات تأثريية عالقة وجود مدى من التحقق دف  تعددامل اخلطي االحندار حتليل استخدام مت فقد البحث فرضية والختبار      . )7310,(الدراسة مقدار قدره  عينةالسلوك الشرائي ألفراد ومتغري  اجلدول  يف مبني كما هو ،الدراسة  عينةألفراد السلوك الشرائي و الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور  على جممل عناصر املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية  الرتكيز داز  كلما أيموجبة، طردية عالقة املتغريين من كال بني العالقة أن إىلتشري   املوجبة  (R)االرتباط  معامل إشارة أن ، كما)ألفراد العينة السلوك الشرائي(    التابع واملتغري) جممل عناصر املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور( ة معااملستقل اتاملتغري  بني ما نوعا قوية عالقة وجود اىل شريت )9980,(بلغت   (R)اخلطي  بريسون ارتباط معامل قيمة إن -    :يلي ما أعاله اجلدول يف املوضحة املتعدد االحندار حتليل نتائج من يالحظ       V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر                         0,998a 0,995 0,0826 3  الخطأ المعياري المقدر  معامل التحديد  -R-معامل االرتباط   النموذج  الدراسة عينةألفراد  للبيئة لمؤسسة كوندور على السلوك الشرائيعناصر المزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة ثر أل المتعدد ملخص نموذج االنحدار:124 الجدول رقم  :التايل جممل عناصر املزيج ( ة معااملستقل اتاملتغري  خالل من تعددامل اخلطي االحندار منوذج أن القيمة هذه وتعين  )9950,(  بلغت قيمته قد تعددامل اخلطي االحندار لنموذج التفسريية ةالقدر  ثلمي ذيوال )R²(التحديد  معامل إن -   .حنو شرائها املستهلكني توجه اىل زيادة  الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور سيؤدي  من )% 599,( نسبته ما معا فسرت أن ميكن )التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور



للبيئة ملؤسسة  جممل عناصر املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة  بني العالقة معنوية معرفة فبهدف -   .أخرى عوامل إىل فتعود املتبقية النسبة أمااملتعدد، اخلطي االحندار منوذج جودة مما يدل على )ألفراد العينة السلوك الشرائي(  التابع املتغري يف التباين و االختالف  ~ 471 ~ وهذا ما ،"One Way ANOVA " األحادي التباين حتليل استخداممت ألفراد العينة  السلوك الشرائي و كوندور ألثر  مجمل عناصر المزيج التسويقي لألجهزة  ANOVA المتعدد تحليل تباين االنحدار: 125 الجدول رقم  :  يوضحه اجلدول املوايل القائلة البحث فرضية  لنا حتقق بنيومنه يتمعنوية إحصائيا ،  Fأي قيمة   )α =0,05( احملددة  املعنوية مستوى قيمة من أقل) (0,000مبستوى معنوية  )18951,436( تقدر ب Fقيمة  أن  125اجلدول رقم  من  يتضح       V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر       381 520,291  المجموع     0,007 377 2,575  البواقي 0,000b 18951,436 129,429 4 517,717  االنحدار  مستوى الداللة  Fقيمة   متوسط مربع التباين  درجات الحرية  مجموع مربع التباين  النموذج  الدراسة عينةألفراد  لمؤسسة كوندور على السلوك الشرائيالكهرومنزلية الصديقة للبيئة  مل عناصر املزيج التسويقي  )α =0,05( إحصائية  عند مستوى معنوية داللة ذات تأثريية عالقةتوجد :"بأنه ،وتتفق هذه "ألفراد عينة الدراسةالشرائي  لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندور على السلوك  اللذان توصال اىل أن املزيج حنان حتسني عيد األغا إمساعيل و ثامر البكري وهديل النتيجة مع دراسة كال من  ة من معلمات معلمإلختبار معنوية كل  T لقد مت االعتماد على اختبار ،اختبار الفرضيات الفرعيةقصد و       .التسويقي األخضر يؤثر على السلوك الشرائي للمنتجات اخلضراء .ملؤسسة كوندور للبيئة خصائص األجهزة الكهرومنزلية الصديقة 0,230 0,027 0,228 8,519 0,000 الثابت 0,013- 0,015  0,855- 0,393 النموذج B المعياريالخطأ  t Bêta مستوى الداللة  الدراسة عينةألفراد  الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور على السلوك الشرائياالنحدار ألثر  مجمل عناصر المزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية  تاختبار معنوية معامال: 126 الجدول رقم  :واجلدول أدناه يوضح ذلك كاآليت )α =0,05( عند مستوى معنوية النموذج على حدى .ملؤسسة كوندور للبيئة تسعري األجهزة الكهرومنزلية الصديقة 0,096 0,026 0,092 3,782 0,000  .ملؤسسة كوندور للبيئة توزيع األجهزة الكهرومنزلية الصديقة 0,344 0,017 0,353 20,804 0,000   



للبيئة ترويج األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  0,333 0,027 0,335 12,528 0,000  ~ 472 ~ .ملؤسسة كوندور  كوندورألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة  ا خصائص أثر( إحصائيا املتغريين بني إجيابية تأثريية عالقة وجود إىل تشري فهي ، )α =0,05( احملددة  املعنوية مستوى قيمة من أقل) (0,000مبستوى معنوية   )8,519( بلغت T اإلحصائياالختبار  قيمة أن حيث ،احصائية داللة ذات وهي )2300,( بلغت اليت   B1 امليل معلمة معنوية -   :ما يلي 126رقم  اجلدول نتائج من وعليه يتضح     .معامالت االحندار):B1 ،B2 ،B3 ،B4(   .الثابت احلد :B0  .ملؤسسة كوندور للبيئة األجهزة الكهرومنزلية الصديقة ترويج :X4  .ملؤسسة كوندورللبيئة األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  توزيع :X3  .ملؤسسة كوندورللبيئة األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  تسعري :X2  .ملؤسسة كوندورللبيئة خصائص األجهزة الكهرومنزلية الصديقة  :X1  .الدراسة السلوك الشرائي ألفراد عينة: Y= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3+ B4X4+ e  Y  :التايل للنموذج وفقا ات الفرعيةالفرضي هذه الختبار تعددامل االحندار حتليل إستخدام مت جتدر اإلشارة أنه قد ، السابق اجلدول نتائج على اءبنا      ".الدراسة عينةعلى السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد  ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورا لرتويج )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة :"تنص الفرضية على أن -   رابعةالفرضية الفرعية ال -د  ".الدراسة عينةعلى السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد  ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورا لتوزيع )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة :"على أنتنص الفرضية  -   الثالثةالفرضية الفرعية  -ج  ".الدراسة عينةعلى السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد  ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورا لتسعري )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة :"تنص الفرضية على أن -   ثانيةالفرعية الالفرضية  -ب  ".الدراسة عينةعلى السلوك الشرائي هلا من طرف أفراد  ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورا خلصائص )α =0,05(إحصائية  عند مستوى معنوية    داللة ذات تأثريية توجد عالقة :"تنص الفرضية على أن -   الفرضية الفرعية األولى -أ  :عرضها فيما يليالبد من تفصيل الفرضيات الفرعية الواجب اختبارها واليت سيتم ،أعالهقصد تفسري اجلدول         V22. SPSSبرنامج  خمرجات على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر 



ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة ا خصائص( املستقل املتغري أي زيادة،) الدراسة ألفراد عينةعلى السلوك الشرائي   ~ 473 ~ إحصائية  عند  داللة ذات تأثريية توجد عالقة":بأنهالقائلة البحث فرضية  لنا حتقق بنيومنه يت ،)2300,( بقيمة )ألفراد عينة الدراسةالشرائي  السلوك ( التابعاملتغري  يف زيادة إىل تؤدي واحدة وحدة بقيمة) للبيئة ملؤسسة كوندور على السلوك الشرائي  ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورا خلصائص )α =0,05(مستوى معنوية    حتسني عيد األغا حنان و ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كال من مسية عمراوي "الدراسة عينةهلا من طرف أفراد  على  جهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورتسعري األ أثر( إحصائيا املتغريين بني إجيابية تأثريية عالقة وجود إىل تشري فهي ، )α =0,05( احملددة  املعنوية مستوى قيمة من أقل) (0,000مبستوى معنوية   )3,782( بلغت T اإلحصائياالختبار  قيمة أن حيث ،احصائية داللة ذات وهي )0960,( بلغت اليت   B2 امليل معلمة معنوية -    .للمستهلكني السلوك الشرائي على األخضر املنتج أثر خلصائص هناك اللذان توصال اىل أن للبيئة جهزة الكهرومنزلية الصديقة تسعري األ( املستقل املتغري أي زيادة،) الدراسة ألفراد عينةالسلوك الشرائي  إحصائية  عند مستوى  داللة ذات تأثريية توجد عالقة :"بأنهالقائلة البحث فرضية  لنا حتقق بنيومنه يت ، )0960,( بقيمة) ألفراد عينة الدراسةالشرائي  السلوك ( التابعاملتغري  يف زيادة اىل تؤدي واحدة وحدة بقيمة) ملؤسسة كوندور على السلوك الشرائي هلا من  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورألجهزة ا لتسعري )α =0,05(معنوية    حنان حتسني عيد األغا اللذان و وال تتفق هذه النتيجة مع دراسة كال من مسية عمراوي  ،"الدراسة عينةطرف أفراد  ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ا توزيع( املستقل املتغري أي زيادة،) الدراسة ألفراد عينةعلى السلوك الشرائي  ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورا توزيع أثر( إحصائيا املتغريين بني إجيابية تأثريية عالقة وجود إىل تشري فهي ، )α =0,05( احملددة  املعنوية مستوى قيمة من أقل) (0,000مبستوى معنوية  ) 20,804( بلغت T اإلحصائياالختبار  قيمة أن حيث ،احصائية داللة ذات وهي )3440,( بلغت اليت   B3 امليل معلمة معنوية -   .للمستهلكني السلوك الشرائي على األخضر املنتج تسعريأثر ل هناك ليس توصال اىل أن إحصائية  عند مستوى  داللة ذات تأثريية توجد عالقة:"بأنهالقائلة البحث فرضية  لنا حتقق بنيومنه يت ، )3440,( بقيمة) الدراسةألفراد عينة الشرائي  السلوك ( التابعاملتغري  يف زيادة اىل تؤدي واحدة وحدة بقيمة) ملؤسسة كوندور على السلوك الشرائي هلا من  ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورا لتوزيع )α =0,05(معنوية    حنان حتسني عيد األغا اللذان و وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كال من مسية عمراوي  ،"الدراسة عينةطرف أفراد  على  ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورا ترويج أثر( إحصائيا املتغريين بني إجيابية تأثريية عالقة وجود إىل تشري فهي ، )α =0,05(احملددة  املعنوية مستوى قيمة من أقل) (0,000مبستوى معنوية   )12,528( بلغت T اإلحصائياالختبار  قيمة أن حيث ،احصائية داللة ذات وهي )3330,( بلغت اليت   B4 امليل معلمة معنوية -   .للمستهلكني السلوك الشرائي على األخضر املنتج توزيعل أثر هناك توصال اىل أن ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ا ترويج( املستقل املتغري أي زيادة،) الدراسة ألفراد عينةالسلوك الشرائي  إحصائية  عند مستوى  داللة ذات تأثريية توجد عالقة:"بأنهالقائلة البحث فرضية  لنا حتقق بنيومنه يت ، )3330,( بقيمة) ألفراد عينة الدراسةالشرائي  السلوك ( التابعاملتغري  يف زيادة اىل تؤدي واحدة وحدة بقيمة) ملؤسسة كوندور



على السلوك الشرائي هلا من  ألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة كوندورا لرتويج )α =0,05(معنوية     ~ 474 ~ حنان حتسني عيد األغا اللذان و وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كال من مسية عمراوي  ،"الدراسة عينةطرف أفراد  االختبار  قيمة،و  )0,013-( بلغت قد  B0 الثابت احلد معلمة معنوية بأن اجلدول نتائج من أيضا نالحظ -   .للمستهلكني السلوك الشرائي على األخضر املنتج رتويجل أثر هناك توصال اىل أن كوندور والسلوك  بني جممل عناصر املزيج التسويقي لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ملؤسسة   التأثريية للعالقة املمثل تعددامل اخلطي االحندار منوذج أو تشكيل بناء ، ميكنأعاله دولاجل يف املبينة القيم متثيل عند ويف األخري      .التابع املتغري على أثر معنوي له ليس املعادلة يف الثابت قيمة أن يعين مما ، )α =0,05(احملددة  املعنوية مستوى قيمة من كربأ) (0,339مبستوى معنوية   )0,855-( بلغتقد  Tاإلحصائي                                         =X4 ),3330( + X3 ),3440( + X2 ),0960( +  X1 ),2300( Y :الشرائي ألفراد عينة الدراسة كالتايل



يف  تكون أن من ميكنها خاصة يف ظل التحديات البيئية ،وكأسلوب املؤسسةا شهد اليت والتطورات التغريات ورائه مواكبة من ودف ،االبتكار البيئي سريعا،حيث جندها إعتمدت على تكنولوجيا تطورا املتزايدة، ويعرف     باملنافسة  يتميز حميط يف انشاطا متارس اليت الوطنية املؤسسات هذه بني تعد مؤسسة كوندور من      :خالصة الفصل  ~ 475 ~ يف  مكانة هامةا املتعلقة بتصنيع األجهزة الكهرومنزلية،وعليه فهي حاليا حتتل وحدا مستوى على مؤسسة كوندور عاشتها حقيقة أساسية املنافسة،فهذا االبتكار يعترب غمار خوض ميكنها اليت االقتصادية املؤسسات مستوى التسويق  تطبيق إسرتاتيجية عن اجلزائري ،كما أا ليست بعيدة كل البعدتمع ا يف ومعتربة طيبة بسمعة متتاز الوطنية،فهذه األخرية السوق معتربة من أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة يف املستهلك نظرا لوجود نسبة ذهن                                          .فعال بشكل يئة خاصة إذا كانت مطبقةإلقتناء أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للب على العديد من املستهلكني واستمالتهمالصحيح من خالل تبنيها إلسرتاتيجيات املزيج التسويقي ألجهزا الكهرومنزلية،فبإمكاا التأثري  بشكلها األخضر



عن االنتقادات املوجهة للتسويق التقليدي أي االنتقادات ظهور فلسفة املفهوم االجتماعي للتسويق ناتج  -   :النتائج النظرية - :التاليةاملوضوع  والتعمق فيه مكننا من التعرف على مجلة من املفاهيم ذات الصلة بالتسويق األخضر واخلروج بالنتائج لمستهلك النهائي من خالل املزيج التسويقي لألجهزا الكهرومنزلية، وعليه تناولنا هلذا على السلوك الشرائي لمبؤسسةكوندور  وذلك قصد التعرف على مدى إميان إدارة املؤسسة بالتسويق األخضر الذي يعترب كأداة للتأثري التساؤالت املرتبطة ا وذلك بواسطة ثالثة فصول نظرية،وفصل رابع خاص بالدراسة امليدانية اليت كانت اإلشكالية املطروحة املتضمنة  يف جمموعة من النهائي،وعليه فلقد حاولنا من خالل  أربعة فصول اإلجابة عن أال وهو التسويق األخضر ،وذلك بدراسة العالقة بني املزيح التسويقي األخضر والسلوك الشرائي للمستهلك لقد قمنا من خالل موضوعنا هذا مبعاجلة ألحد مواضيع التسويق احلديث املرتبط بتحديات التنمية املستدامة        :خاتمة   ~ 476 ~ لفلسفة  امتدادالتسويق األخضر كفلسفة ناجتة من تكامل التوجه حنو محاية املستهلك ومحاية البيئة،وبالتايل هي  -   .املوجهة لفلسفة أو  التوجه التسويقي آخذة بعني االعتبار البعد أن تتبىن إسرتاتيجية تسويقية  نظمةجيب على امل ،فلسفة التسويق األخضر قيقحت قصد -   .املفهوم االجتماعي للتسويق ــــــــتع - .العتبارات البيئية لاملزيج التسويقي األخضر ما هو إال املزيج التسويقي التقليدي متضمنا  -   .واملوقفية يتأثر السلوك الشرائي األخضر للمستهلك النهائي مبجموعة من العوامل الداخلية واخلارجية -   .البيئي أي محاية املستهلك ومحاية البيئة البعداالجتماعي و  ــــــــة يف املــــــــزيج التســــــــويقي أحــــــــد العناصــــــــر املــــــــت ؤثرة علــــــــى الســــــــلوك الشــــــــرائي رب العوامــــــــل التســــــــويقية املتمثل ئي مـــــــن خـــــــالل عناصـــــــر التســـــــويق األخضـــــــر علـــــــى الســـــــلوك الشـــــــرائي للمســـــــتهلك النهـــــــا اتإســـــــرتاتيجي ؤثرتـــــــ - .للمستهلك النهائي األخضر الصحيح من خالل  بشكلها التسويق األخضر تطبيق إسرتاتيجية عن كوندور ليست بعيدة كل البعد مؤسسة -  :تطبيقيةنتائج الال -   .التسويقي الذي حيمل يف طياته االعتبارات البيئية املزيج إلقتنائها  املستهلكني وحتفيز لتسويق أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة جبارة كوندور جهود تبذل مؤسسة -   .املزيج التسويقي ألجهزا الكهرومنزليةتبنيها إلسرتاتيجيات  التسويقي لألجهزا الكهرومنزلية الصديقة  باملزيج اإلسرتاتيجية املتعلقة اخليارات من موعة من خالل تطبيقها   :املستهدف وذلك عن طريق السوق مع يتوافق مبا لكوذ للبيئة



البيع  بعد ملا اخدما على احلصول وسهولة ،الصديقة للبيئةأجهزا الكهرومنزلية  خالل التنويع يف من بسهولة واالحرتافية الراحة إلجياد يتطلع جزائري لكل مستهلك كرفيق تعترب فهي بقوة، سوقال اكتساح استطاعت*   ~ 477 ~ فأكثر وأن  أكثر تقرتب تنافسية،حيث تريد دوما  أن وبأسعار عالية، جبودة جهزة  كهرومنزلية أل توفريها خالل منللمستهلكني، الشرائية القدرة مع يتوافق ومبا مناسبة تسعريية إسرتاتيجيات بتطبيق املؤسسة تقومغالبا ما *   .)عليها احلصول وسهولة الغيار قطع وفرة مثال ( جيب  (Ginsberg&Bloom) مؤسسة كوندور اسرتاتيجية تسويقية شديدة االخضرار حسب مصفوفةحىت تتبع       :توصيات موجهة لمؤسسة كوندور -أ  : التاليةومؤسسة كوندور خصوصا من جهة،وإعطاء موضوعنا أمهية من جهة أخرى فإننا نقوم بتقدمي مجلة من التوصيات    بناء على ما سبق وحملاولة تذليل العراقيل و الصعوبات اليت تواجهها املؤسسات االقتصادية اجلزائرية عموما       :واالقتراحات التوصيات -  .األخرى الرتوجيية الوسائل عكس اهلدايا طريق عن املبيعات تنشيط أسلوب هو اجلزائري النهائي املستهلك من طرف كوندور ملؤسسة للبيئة الصديقة الكهرومنزلية األجهزة شراءل الطلب حتفيز على يعمل الذي الوحيد األسلوب -   .خدمات مابعد البيع عامل مث هابسعر  أساسا األمر ويتعلق ، اجلزائري ستهلكامل خيار على تأثريا  أكثر تكون قد أخرى عوامل هناك إن بل ،اوحده املعايري االجتماعية والبيئية إىل أوال عودت ال كوندورملؤسسة  ستهلكني لألجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةامل اختيار اسباب نالدراسة أ نتائج أثبتت -  .الصديقة للبيئةأجهزا الكهرومنزلية  إلقتناء عليهم والتأثري املستهلكني إستمالة أجل من املتاحة الوسائل بكافة بالرتويج كوندور مؤسسة تم*  .هلم يف الزمن املناسباملستهلكني وتوفريها  الصديقة للبيئة إىلأجهزا الكهرومنزلية  تقريبقصد   على وسطاء التوزيع كوندور وبكثافة  مؤسسة تعتمد *   .سوق  األجهزة الكهرومنزلية يف متميز تكنولوجي كرائد مكانتها تكريس على سيعمل ما ذلك إليها، يتطلعون اليت االبتكارات هلم فتمنح ألوفيائها، األمثل الصديق تكون عملية الشراء على اختيار األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة اليت تعمل بشكل كبري على التقليل من نسبة لكهرومنزلية أي حىت يقومون بالرتكيز يف البد  املزيد من حتفيز املستهلكني على تغيري أمناط شرائهم ألجهزا ا  -   . اخل...حىت تشمل كال من أجهزة غسل األطباق واألفران وجمففات الشعر وأجهزة التلفاز الصديقة للبيئة اليت ينبغي أن يقتنيها املستهلك أي ضرورة بذل املزيد من اجلهود قصد تصنيع املزيد من األجهزة  -   .خلق إدارة التسويق األخضر مستقلة عن إدارة التسويق مادام أا تقوم بتصنيع أجهزة كهرومنزلية صديقة للبيئة -   :عليها التقيد ذه النصائح



شراء أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة،بل أن تقوم ملستهلك على ينبغي أن ال يقتصر دورها فقط يف حتفيز ا -   . البيعية والذهاب إىل أكثر من ذلك ببناء عالقة مستدامة مع املستهلكنيتستنزف الكثري من كميات املاء املستخدمة إضافة إىل الطاقة الكهربائية املهدورة وهذا قصد إمتام واجناح العمليات لبيئة على حساب أجهزا الكهرومنزلية اليت املستهلك وإرشاده بفوائد اقتناء األجهزة الكهرومنزلية الصديقة لأجهزا الكهرومنزلية من خالل ورشات عمل يتم تصميمها إلرشادهم إىل أفضل الطرق والوسائل لتثقيف البد من توجيه رسائل جمتمعية وتثقيفية ليس فقط لشرائح املستهلكني بل ملمثلي املبيعات يف معظم حمالت بيع  -   .وكوكب األرضاستهالك الطاقة وترشيدها والعمل وفق مستوى عال من األداء والفعالية يف الوقت ذاته، وبالتايل احلفاظ على البيئة   ~ 478 ~ ة استخدام موارد تعزيز روح املسؤولية لدى املستهلك، وبالتايل احلفاظ على املوارد الطبيعية السيما مع ارتفاع نسبواليت تساهم بشكل كبري يف '' ترشيد استهالك الطاقة عند ساعة الذروة'' أو تشارك يف احلمالت التوعوية مثال  وحجم الطلب عليها من خالل  الكهرومنزلية الصديقة للبيئة أجهزاضرورة إحداث التوافق بني  بعض أسعار  -   .االستهالك لتحقيق هدف واحد أال وهو تأمني حياة بيئية مستدامة ألجيال املستقبلضرورة تكريس موقعها اإللكرتوين وصفحات مواقع التواصل االجتماعي لبث الرسائل التثقيفية اخلاصة برتشيد  -   .الطاقة يف فصل الصيف يف  واملشهورة املتواجدة  املتميزة األجنبية عن طريق حماكاة العالمات احلديثة التكنولوجيات من ستفادةضرورة اال -   .دراسة هذه العالقة قصد وضع سعر مناسب هلذه األجهزة األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة اليت تعتمد على نظام  :مثلأجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  لتطوير الكثرية اخلربات من وتستفيد الفرص تستغل مما سيجعلها الكهرومنزلية،جمال األجهزة  السوق احمللية واملتخصصة يف نزلية أجهزة كهروم لتصميم ورغبام حاجام معرفة قصد املستهلكني بدراسة سلوك واالهتمام التعمق ضرورة -   .أجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئةالعمل على نشر مطبوعات وكتيبات قصد التعريف ب -   . إجياد أسواق لبيع الكرتون املتعلق بتغليف املشرتيات بدال من حرقه -  ." GNC"األخضر املضغوط الطبيعي الغازالشاحنات املزودة ب صديقة للبيئة مثل شاحناتاالعتماد على ضرورة  -   .R32غازات احلديثة واألكثر صداقة للبيئة مثل الدون احلاجة لزيارة املنزل، أو االعتماد على حيث يتيح هذا النظام ملسؤويل اخلدمة اهلاتفية تشخيص أي مشكلة يف األجهزة الكهرومنزلية ، التشخيص الذكي وإبراز مدى خطورة املنتجات  احمللي، املنتج اقتناء للمستهلكني من خالل الرتكيز على أمهيةضرورة نشر الوعي  -   .التطلعات تلك مع تتوافق صديقة للبيئة أخرى يف إحياء املناسبات واألعياد البيئية، باإلضافة إىل املزيد من املشاركة يف  العامة العالقات وسائل كافة استعمال -   .ألجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة باقتنائها احمللي االقتصاد لدعم تضحيات بتقدمي املستهلكني يتطلب استعداد شرحية من شرائح ،ألن هذا األمر قداملقلدة على صحته وبيئته   .السوق يف ومصداقيتها العالمة صورة تعزيز زيادة التظاهرات البيئية قصد



اليت هي يف اية عمرها قصد إعادة ضرورة االعتماد على وسطاء يقومون باسرتجاع األجهزة الكهرومنزلية  -   .ألنه ذو نوعية رفيعة ومتيزه  بالصالبة  بأجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئةضرورة اسرتجاع التغليف املتعلق  -   ~ 479 ~ منتجاتنا :"مثل هذه الرسالة بطريقة متكاملة عاد االستدامة أب ضرورة  زيادة الرتكيز يف رسائلها الرتوجيية على -   .املستهلكملصق على غالف اجلهاز الكهرومنزيل   الذي يبني من خالله بأنه جهاز صحي وآمن بيئيا و ذلك قصد توعية وضع  مثلضرورة كتابة شعارات امللصقات أو التغليف باللغة العربية حىت يفهمها اجلميع عوض اللغة األجنبية  -   .تدويرها وذلك قصد زيادة الرتويج ) العبني املنتخب الوطينمثال ( ضرورة االستعانة باجلماعات املرجعية األكثر شهرة  -   .الكهرومنزليةاملشاركة يف ندوات او تظاهرات علمية قصد تبيني فوائد التقنيات اخلضراء اليت تعتمد عليها املؤسسة يف أجهزا  -   ."الدوام على  الكهرباء فاتورة يف كبري  باخنفاض ستتفاجىء كوندور  لثالجة استخدامك مبجرد" :مثل هذه الرسالة مفهومة بالنسبة للمستهلك اجلانب البيئياليت ترتكز على جيب أن تكون الرسائل الرتوجيية  -   ".سالمة صحية وبيئية  /ات ما بعد البيع جيدةخدم /رفيعة ودةج /معقول سعر :متميزة من ناحية نصيب كبري يف هذه  فردوحدها،ولكن للدولة ليس مسؤولية ال واملياه د استهالك الطاقةترشيمسألة  إن       :المستهلك توصيات موجهة -ب  .ألجهزا الكهرومنزلية الصديقة للبيئة حىت لو كان ال ميثل أي  واملياه ، فإسرافه يف الطاقة واملياه املسؤولية، فالفرد هو أهم عنصر يف منظومة ترشيد الطاقة للقضاء على هذا  طرقأهم ال ويف هذا الصدد أقرتح ،ضرر بالنسبة له، إال أنه يف احلقيقة ميثل خسارة كبرية للدولة  عن  واملياه ألجهزة املستهلكة للطاقةل همعظمه إىل سلوكيات خاطئة يف كيفية استخداماإلسراف الذي يرجع يف  وكيفية استخدام األجهزة  واملياه، أمهية وقيمة ترشيد الطاقةبأن يقوم كل رب أسرة بتعليم أوالده منذ الصغر  -   .النوم أو العمل أماكن أو املنزل مغادرة الكهرومنزلية  عند األجهزة عن التيار فصل -   .والكهرباء املاء استهالك من وتوفر بكفاءة تعمل اليت )،آالت الغسيل،املكيفات اهلوائية الثالجات ( ومنزليةالكهر  األجهزة اختيار -   .  املسببة لإلحتباس احلراريو  ال حتتوي على مواد مستنفذة لطبقة األوزون اليت تكييفالتربيد و ال أجهزةشراء  -   :منها البيئةللمسامهة يف احلفاظ على  فردوجد بعض اخلطوات اليت ميكن أن يتبعها الت      :متعلقة بالسلوك االستهالكي والتوعويةنصائح  -  .من إهدارمها، وحيافظ عليهما دواستخدامهما عند احلاجة احلقيقية هلما وبأسلوب أكثر كفاءة حي فردي إىل تقليل استهالكهما من دون املساس براحة الداليت تؤ  طريق اتباع جمموعة من التقنيات واإلجراءات   .نزلية املستهلكة للطاقة بطريقة سليمةكهرومال



، ألن هناك العديد من املخاطر اليت ترتبط بسوء الكهرومنزيل املعرفة اجليدة بكيفية عمل اجلهاز ضرورة -   .للمواصفات القياسية يرغب يف شرائهامن مطابقة األجهزة الكهرومنزلية اليت لفرد تأكد ا -   .اخل...كة للطاقة إىل اصدقائه وأقاربهاملستهلأن يقوم كل فرد بنقل معارفه املتعلقة بالسلوكيات السليمة يف كيفية االستخدام األمثل لألجهزة الكهرومنزلية  -   ~ 480 ~ بأنه توجد عالقة وثيقة بني اخنفاض معدالت السالمة وارتفاع معدل التشغيل يف اجلهاز  فردجيب أن يعلم ال -   .التقليل من انبعاث الغازات الضارة للغالف اجلوي قصد عند تركيب أو إصالح أجهزة التكييف مثالطلب العون من الفنيني املعتمدين لذا تستدعي الضرورة استخدامه، اخلامسة عصرا  الساعة من الذروة يف أوقات) خاصة آلة الغسيل( الكهرومنزلية  األجهزة استخدام عن التوقف -   .يقصر العمر االفرتاضي له، فالتشغيل الطويل للجهاز ومنزيلالكهر  ألا در الكهرباء واملاء أكثر من الغساالت ) اليت تفتح من أعلى(غري اآللية  جتنب استعمال الغساالت -   .التاسعة ليال حىت يضمن لنا  ،فهذا األخري  لبيئةللألجهزة الكهرومنزلية الصديقة  باالستخدام األمثلهنا سنقدم نصائح متعلقة        :لبيئةلالصديقة  لألجهزة الكهرومنزلية ستخدام األمثلنصائح متعلقة باال -  .بأخرى صديقة للبيئة عاديةال الغساالتضرورة  اإلسراع يف استبدال و  ،)تعبأ من األماماليت (اآللية  التقنية احلديثة وبني مراعاتنا  االخرتاعاتحبيث ال حيدث تعارض ما بني االستفادة من  ،كيفية احلفاظ على البيئة  ة تنعكس على فاتورة االستهالك، لذا ميكن توفري الطاقة من يستهلك جهاز التكييف قدرا من الطاقة الكهربائي      :الصديقة للبيئة االستخدام األمثل ألجهزة التكييف*   .لبيئتنا اليت حنيا فيها ونستفيد من مواردها وهي الدرجة األنسب للتربيد املريح وافضل درجة مئوية  26 – 24ضبط الثرموستات عند درجة حرارة من  -   :متمثلة يف طرق خالل عدة ورفع كفاءة التربيد مبنع تسرب  ملنع دخول اهلواء الساخن إىل الداخلالتأكد من إغالق مجيع األبواب والنوافذ  -   .وحىت ال يصدر عن املكيف صوت مرتفعمالئمة جلسم االنسان    .ظروف ال تتطلب تشغيلهاالقتصار على تشغيله عند الضرورة فقط أي االستغناء عن استخدام املكيف بالتهوية الطبيعية ألن أحيانا هناك  -   .بوضوحاإلسراف يف اإلضاءة يزيد من ارتفاع درجة احلرارة مما يقلل من كفاءة التربيد ولكي نتمكن من مشاهدة التليفزيون ألن  عدم اإلسراف يف إضاءة األماكن املكيفة كلما أمكن أي ختفيض اإلضاءة خاصة أثناء عمل املكيف -   .اخلارجية احلرارة دخول ملنع الستائر عن طريق إسدالمنع دخول أشعة الشمس ملكان املكيف أي عدم السماح ألشعة الشمس أن تنفذ إىل احلجرة عمل املكيف  -   .اهلواء البارد إىل اخلارج ولكي حنافظ على اهلدوء داخل املكان



والتأكد من إطفاء إيقاف اجلهاز عند انتهاء الغرض منه أي عدم نسيان غلق املكيف بعد انتهاء الغرض منه  -   ~ 481 ~ عترب من أكثر األجهزة املنزلية استهالكا للكهرباء وقصد احلفاظ عليه من ألنه  ي عند اخلروج من املنزل املكيف مع حجم املكان  مع مساحة املكان أي أن تتناسب سعة املكيف ته التربيديةقدر  تتالءمالذي  شراء املكيف -   .الطاقة استهالك من وتزيد اهلواء مرور تعيق الفالتر غري النظيفة االهتمام بعمل النظافة الدورية لفلرت هواء املكيف ألن  -   .األعطال قدرا من الطاقة الكهربائية تنعكس على فاتورة االستهالك، لذا ميكن توفري الطاقة من  الثالجاتستهلك ت      :الصديقة للبيئة االستخدام األمثل للثالجات*   .لكي ال تستهلك طاقة بدون فائدة الذي يراد تربيده األخبرة يزيد من ارتفاع درجة احلرارة الثالجة وبالتايل ألن الطعام الساخن   ،عدم وضع الطعام ساخنا يف الثالجة -   :متمثلة يف طرق خالل عدة أي انتشار البكترييا اليت  الطعامحىت ال يفسد و  فيزيد استهالك الكهرباء، املتصاعدة منها تؤثر على كفاءة الثالجة  ألن ذلك يزيد من كفاءة  حلرص على أن تكون الثالجة يف أماكن جيدة التهوية وبعيدة عن مصادر احلرارةا -   .قد تسبب أمراض لألفراد وبالتايل يزيد استهالك الكهرباء ولكي ال ، ألنه يقلل من كفاءة التربيد عدم ترك الثلج داخل وحول الفريزر -   .للشراب بدال من تكرار فتح الثالجة خاصة يف فصل الصيف" كوملان " احلرص على وجود  -   .التربيد وحيد من استهالك الطاقة بسهولة،واحملافظة  حىت ميكن فتح الباب،سم 10وضع الثالجة بعيدة عن اجلدار مبسافة ال تقل عن احلرص على  -   .يتساقط منه املاء داخل الثالجة ألن األخبرة املتصاعدة منها تؤثر على كفاءة تربيد الثالجة فيزيد الثالجة  إىل الساخن اهلواء دخول أو ،للخارج البارد للهواء تسرب أي وجود عدم من التأكد الثالجة قصد لباب " كاوتشوك" املطاطي  اإلطار فحص -   .ضبط الثرموستات على درجة حرارة مناسبة -   .االهتمام بإزالة الغبار العالق على أنابيب مكثف التربيد خلف الثالجة قصد حتسني فعالية التربيد -   .التربيد خلف الثالجةديد دورة اهلواء اخلاصة مبكثف ح،ولكي نسمح بتاجلدارعلى طالء  فيزيد استهالك  ،لكي ال يتسرب اهلواء البارد من داخلها ويدخل اهلواء الساخن جتنب الفتح املتكرر لألبواب -  .استهالك الكهرباء     .الفرد أو عند شرب املاء وترك باب الثالجة مفتوحا أثناء القيام بذلكمثال عند فتح باب الثالجة مث التفكري والبحث عن األشياء اليت يريدها ،عدم ترك الباب مفتوح ولو ملدة قليلة  -   .دون داعيالكهرباء ولكي حنافظ على عدم إضاءة الثالجة ب



قدرا من الطاقة الكهربائية تنعكس على فاتورة االستهالك، لذا ميكن توفري الطاقة من  آالت الغسيلستهلك ت      :الصديقة للبيئة الغسيل تاالستخدام األمثل آلال*   ~ 482 ~ يفضل ملؤها بدال من  آلة الغسيلأي عند استخدام ممكنة ) محولة مالبس ( استغالل أقصى سعة غسيل  -   .استعمال دورة املاء البارد يف الشطف -   .استعمال دورة املاء الدافئ أو البارد لغسل املالبس كلما أمكن -   :متمثلة يف طرق خالل عدة تجهيزات املستوردة  ألن هناك بعض للوزارة التجارة التزود مبخابر متخصصة تسمح بضبط فئة االستهالك على  -    ).CFC(كلور فلور الكربون   غري اخلاضعة للرقابة واليت حتتوي على مركباتمنع استرياد واستخدام أجهزة التربيد  -   :هناك عدة نصائح جيب أن تتقيد ا السلطات احلكومية قصد  محاية البيئة لعل أمهها      :للسلطات الحكوميةتوصيات موجهة  -ج  .بصفة مستمرة بغض النظر عن كمية املالبس آلة الغسيلعدم تشغيل  -   .االستفادة من أشعة الشمس يف جتفيف املالبس -   .اختيار دورة التشغيل املناسب لنوع املالبس -   .استخدامها على دفعتني أخرى هامة تدخل ضمن حلقة التسويق األخضر، وعليه قد تكون هذه اجلوانب الدراسة مفتوحة لتناول جوانب لقد أبرزنا يف موضوعنا املزيج التسويق األخضر وأثره على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي،حيث تبقى       :فاق الدراسةآ  .الوطين الصناعي اإلدماج من ممكن عدد أكرب حتقيق السوق قصد لتطوير هذه واملصنعني الصناعيني مرافقة املنزلية عن طريقللتجهيزات  الصناعة الوطنية دف ترقية ااالطاقوية من خالل سياس والنجاعة دةداملتج الطاقات برنامج إجناحضرورة  -   .(G) أو  (B) يف الواقع تندرج ضمن فئة لكن هي  (A)من األجهزة الكهرومنزلية أدخلت إىل اجلزائر على أساس أا ضمن فئة   .التسويق األخضر كأداة لتحقيق متطلبات رهانات االقتصاد األخضر -  .الشامل للمؤسسة االقتصاديةالتسويق األخضر وأثره على األداء  -  .أثر البعد البيئي لالجتاهات على القرار الشرائي للمستهلك -   املنتج األخضر وأثره على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي -  .االبتكار البيئي كأحد متطلبات تطبيق التسويق األخضر يف املؤسسة االقتصادية -  .ضراء يف املؤسسة اخلدمية اجلزائريةواقع وآفاق املمارسات التسويقية اخل -   :بعض املواضيع اليت ميكن أن تكون إشكاليات رئيسية كما يليمضمون هذا البحث بإشكالية مغايرة أو معاجلة مواضيع جديدة،ويف هذا الصدد  نقرتح   هدفها مواصلة أو معاجلة



،دار واالستدامة البيئية GSCMإدارة سلسلة التوريد الخضراء أكرم أمحد الطويل وشهلة سامل خليل العبادي، - 8  .1999اجلامعية، مصر،  ر، الداالتسويق ،إمساعيل السيد -7  .2007،مكتبة اجلامعة احلديثة،مصر،اإلدارة الحديثة للنشاط التسويقيأسامة عبد احلليم  مصطفى وحممد العزازي امحد إدريس، -6  .2009املكتبة املصرية،مصر، ،المتكامل التحليل مدخل :التسويقغنيم،  حممد أمحد -5   .1998اإلسكندرية،، الدار اجلامعية، مدخل بناء المهارات:السلوك التنظيميامحد ماهر،  -4  .2000،مصر ،والتوزيع للنشر الشروق دار ،ياستراتيج مدخل: التسويق العسكري، شاكر أمحد -3  .2000، الطبعـة األولـى، دار زهران للنشر والتوزيـع ، عمان، دراسات تسويقية متخصصة: أمحد شاكر العسكري  -2 .2008، اهلندسية ، القاهرة الـدار ،الطبعـة األوىل،اإلسـتراتيجي التفكيـر مهـارات :اإلسـتراتيجية واإلدارة العولمـة تحـديات مصـطفى، السـيد أمحـد -1  :الكتب -  باللغة العربية:أوال  :راجعقائمة الم  ~ 483 ~ تشكك المستهلك وتوابع عدم  نموذج مقترح لتأثير مسارات اإلقناع لإلعالن البيئي علىحنان حسني أمحد، -21 .2009،،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،عمانمدخل شامل:مبادئ التسويقشري العالق،بمحيد طائي و  -20  .2007،األردن ، والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار، شامل مدخل: الحديث للتسويق العملية األسس، وآخرون الطائي محيد -19 .1996 ،األردن زهران، دار متكامل، مدخل :المستهلك  سلوك الساعد، ورشاد الغدير محد -18 .2006، ، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمانأسس ومفاهيم معاصرة:التسويقثامر ياسر البكري، -17  .2001،،دار وائل للنشر،عمانالتسويق والمسؤولية االجتماعيةثامر ياسر البكري، -16  .2008،، دار اليازوري،عمان،استراتيجيات التسويقثامر ياسر البكري -15  .2014،امد للنشر والتوزيع،عماناحل،دار قضايا معاصرة في التسويقبكري،الثامر  -14 .2012 األردن، والتوزيع، للنشر إثراء ،األوىلالطبعة  ،)سابقة دراسات دراسية، حاالت تطبيقات،( :األخضر التسويق استراتيجيات البكري، ثامر -13  .2015،،دار أجمد للنشر والتوزيع،عمانالمزيج التسويقي والطاقة المتجددةثامر البكري وهديل الشراونة، -12   .2007،لتوزيع،عمانوادار اليازوري العلمية للنشر ،التسويق األخضر، النوري ثامر البكري وامحد نزار -11 .2006، اجلامعية، اإلسكندرية ، الدارالمستهلك سلوك في قراءات، عمر علي أمين -10 .2001، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، إستراتيجيات التسويق في القرن الحادي والعشرينأمني عبد العزيز حسن،  -9 .2016اليازوري،عمان، ،دار زمزم 21اتجاهات تسويقية معاصرة في القرن:التسويق المستدام والتسويق العكسيدرمان سليمان صادق وآخرون، - 22 .2015،،الطبعة األوىل ،نشر مشرتك بني الدار اجلزائرية واملنظمة العربية للتنمية اإلداريةالتصديق ، مركز اإلمارات للدراسات 51،دراسات مرتمجة متى يكون التوجه األخضر مجزيا:،استراتيجيات االستدامةريناتو جيه أورساتو - 24  .2009، ن، عماصفاء للنشر و التوزيع ر، دااألوىل ة، الطبعأسس التسويق المعاصررحبي مصطفى عليان ،  -23        .2014،ناشرون وموزعون،عمان  .2012،اإلسرتاتيجية والبحوث



ــــرب، -31 .2013، الطبعــة األوىل، دار احلامــد، عمــان، حمايــة البيئــة ومكافحــة التلــوث ونشــر الثقافــة البيئيــةمســري قريــد،  -30  .2009،الطبعة األوىل،مكتبة امع العريب للنشر و التوزيع،عمان الفنون التطبيقية،:مبادئ التسويقمسرة توفيق صربة، -29 .2006 ،مصر العربية، النهضة دار ،المستهلك وسلوك اإلعالن العواديل ، سلوى -28  .2014،،دار غيداء للنشر والتوزيع،عمانمدخل معاصر:التسويقسعدون محود جثري الربيعاوي وحسني وليد حسني عباس، -27  .1997،،دار زهران للنشر والتوزيع،عمانالتسويق في المفهوم الشاملزكي اخلليل املساعد، -26  .2008،،عمان املسرية دار والتطبيق، النظرية بين الحديث التسويق مبادئ عزام وآخرون، زكرياء -25  ~ 484 ~ ــــي منظمــــات األعمــــال العصــــرية،ســــيد حممــــد جــــاد ال ــــة ف ــــة والمســــؤولية االجتماعي ــــات التنظيمي ــــدار مطــــابع األخالقي ،الطبعة األوىل،دار وائل المسؤولية االجتماعية وأخالقيات المجتمع، طاهر حمسن املنصور الغاليب وصاحل مهدي حمسن العامري -33  .2006،اجلهوية، قسنطينة ، املطبعة للتطوير نموذج اقتراح:الخدماتية المؤسسة و المستهلك سلوك شوية، اإلسالم سيف -32  .2010،مصر ،اهلندسية ال ،مؤسسة الوراق للنشر مدخل إلدارة المنظمات في األلفية الثالثة:المستدامةاإلدارة اإلستراتيجية العبادي هشام فوزي وآخرون، -36  .1998، ،القاهرة الشمس عني مكتبة الثانية، الطبعة ،واالستراتيجيات المفاهيم:المستهلك سلوك امليناوي، مصطفى عائشة -35  .1998،مصر الشمس، عني مكتبة ،اجتماعي بيئي منهج: التسويقية واإلستراتيجية  المستهلك سلوك اهللا، رزق خنلة عايدة -34 .2005،للنشر،عمان مؤسسة حورس الدولية للنشر ،)النظرية والتطبيق(المفاهيم واالستراتيجيات:التسويقعصام الدين أمني أبو علفة، -43 .1991، مكتبة عني مشس،القاهرة ،التسويقعبيد حممد عنان وآخرون،  -42  .2002 ، مصر،للنشر دار اجلامعة اجلديدة ،مدخل تطبيقي:التسويق، عبد السالم أبو قحف -41 .1998، ، مطبعة اإلشعاع الفنية، مصرالتسويق وجهة نظر معاصرةعبد السالم أبو قحف،  -40  . 2002، ، مصراجلديدة  ، دار اجلامعية:أساسيات التسويق عبد السالم أبو قحف، -39 .2002، ، مكتبات مؤسسة األهرام، مصر 21كيف تواجه تحديات القرن:التسويق الفعال عبد احلميد طلعت أسعد، -38  . 2000، ،مكتبة مؤسسة األهرام، مصرالتسويق الفعال، عبد احلميد طلعت أسعد -37 .2011،والتوزيع،عمان ـــــة-تطـــــوره:التســـــويقفيليـــــب كـــــوتلر و آخـــــرون، - 50  .2007والتوزيع ،اجلزائر،، الطبعة األوىل، دار اخللدونية للنشر تحليل السوق:التسويق حيه وآخرون،  عيسى -49 .2003،اجلزء األول،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، عوامل التأثير البيئية :سلوك المستهلكعيسى، عنايب بن -48  .2003 ، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،التأثير النفسيةعوامل  :سلوك المستهلك عنايب بن عيسى، -47  .2013 ،ناأليام للنشر و التوزيع، عما ر، دامنظور فكري معاصر:التسويق ةإدار عالء فرحان طالب،  -46 .2010،،دار صفاء للنشر والتوزيع،عماناألوىل،الطبعة األخضرفلسفة التسويق عالء فرحان طالب وآخرون، - 45  .2009، والتوزيع،عمان           ،الطبعـــــــــة األوىل، دار صـــــــــفاء للنشـــــــــرنظـــــــــام االســـــــــتخبارات التســـــــــويقيةعـــــــــالء فرحـــــــــان الطالـــــــــب وحممـــــــــد جبـــــــــار الشـــــــــمري، -44 .2002،والتوزيع،اإلسكندرية مـــــازن نفـــــاع،دار عـــــالء :،اجلـــــزء األول،ترمجـــــةإســـــتراتيجيتيه-مســـــؤوليته األخالقي   .2008،والنشر، بريوت للدراسات اجلامعية املؤسسة ، راشد وردية ترمجة ، التسويق ، غيو كاترين -51 .2002الدين،سوريا،



ــــــود فوســــــلر وبيــــــرت جــــــيمس، - 53 .2006 ومكتبة حامد، عمان، ، دارلإلعالن مدخل :المستهلك سلوك املنصور، نصر كاسر -52  ~ 485 ~ ــــــاةكل األوىل،دار األيــــــام للنشــــــر  ،الطبعــــــةالمعــــــايير البيئيــــــة والقــــــدرة التنافســــــية للصــــــادراتكمــــــال كــــــاظم جــــــواد الشــــــمري وآخــــــرون، -54 .2001،،القاهرة-بيمك -       مركــــــز خــــــربات لــــــإلدارة  ،ترمجــــــة عــــــال أمحــــــد إصــــــالح،إدارة البيئــــــة مــــــن أجــــــل جــــــودة الحي ،الطبعــــــة األوىل،دار مــــــدخل متكامــــــل:واتخــــــاذ القــــــرارات الشــــــرائيةســــــلوك المســــــتهلك حممـــــد منصــــــور ابــــــو جليــــــل وآخــــــرون، -72  .2008 ،ة، اإلسكندرياجلامعية ر، الداالسياسيالطريق للتفوق في التمثيل :التسويق السياسيحممد حممد إبراهيم،  -71  .2002، الدار اجلامعية، مصر،قراءات في إدارة التسويقفريد صحن، حممد  -70 . 1999والتوزيع،اإلسكندرية، للنشر اجلامعية ، الدارالتسويق الصحن، فريد حممد -69  .2008 ،اجلامعية، اإلسكندرية ر، الداالمتقدم ق، التسويالعظيمحممد عبد  -68  .2008 ،، الدار اجلامعية، مصرمدخل معاصر:إدارة التسويق حممد عبد العظيم، -67  .1997 ،ن، عماالثقافة للنشر والتوزيع ر، داالمستهلك كسلو ، حممد صاحل املؤذن -66  .2002عمان،للنشر، الثقافة دار التسويق، مبادئ املؤذن، صاحل حممد -65 .2005، الطبعة األوىل، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية،المقدمة في التسويقحممد حافظ حجازي،  -64  .2007،الطبعة األوىل،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية،المسؤولية االجتماعية لإلدارةالصرييف،حممد  -63  .1998،عامل املعرفة،الكويت،األمن الغذائي للوطن العربي حممد السيد عبد السالم، -62 .2001 ،مصر اإلسكندرية، والتوزيع، والنشر للطباعة اجلامعية الدار ،اإلستراتيجية اإلدارة عوض، أمحد حممد -61  . 2004 للنشر، عمان، وائل الرابعة، دار ، الطبعةاستراتيجي مدخل :المستهلك سلوكعبيدات،  إبراهيم حممد -60  .2004 ،الطبعة األوىل،دار وائل للنشر،عمان،)األخضر و البيئي:(التسويق االجتماعي حممد إبراهيم عبيدات، -59 .2001،الطبعة األوىل،دار وائل للنشر،عمان ،مدخل استراتيجي:سلوك المستهلكحممد ابراهيم عبيدات ،  -58  .2006 األردن، للنشر، وائل دار ،استراتيجي مدخل: المستهلك سلوك عبيدات ، إبراهيم حممد -57 . 2009األردن، ، للنشر املناهج دار ،الطبعة األوىل،وتطبيقي نظري عرض االستراتيجي التخطيط ، الكرخي جميد -56 .2006 ، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت،التســويـقمايكل إيتزل وآخرون،  -55  .2016والتوزيع،عمان،   .2014 ،ناتمع العريب للنشر و التوزيع، عما ة، مكتبالتسويق األخضر ةفلسف مصطفى يوسف كايف، -80  .2016 ، عمان،املناهج ، دارواإلبداع التسويقي وفلسفة التوجه نحو التسويق األخضر االبتكار ،مصطفى يوسف كايف -79  .2008،مصر اإلسكندرية، ،جلامعيةا الدار ،المعاصرة المؤسسـات فـي والقـرارات التفكيـر وجـودة اإلسـتراتيجية اإلدارة ،النعـيم اهللا عبـد بـن وفهـد أبـوبكر حممـود مصـطفى  -78 .2009، مركز الشرق األوسط الثقايف،بريوت،التسويقمروان اسعد رمضان وآخرون، -77  .1997،مصر الشمس، عني ، مكتبةالتطبيق و العلمية األسس :التسويق املصري، عصام حممود -76  . 2007،دار احلامد،عمان،مدخل كمي وتحليلي ،استراتيجيات التسويق  ،حممود جاسم حممد الصميدعي -75  .2000،عمان، والتوزيع للنشر احلامد ،دار وتحليلي كمي مدخل :التسويق إستراتيجيةحممود جاسم حممد الصميدعي ، -74 .2001األردن،و التوزيع، النشر دار ،المستهلك سلوك،ردينة عثمان سفيو و  الصميدعي حممد جاسم حممود -73 .2013حامد،عمان،



،دار وائــــــل المفاهيم،األســــــس،الوظائف:اســــــتراتيجيات التســــــويقنــــــزار عبــــــد ايــــــد الــــــرباوري وامحــــــد حممــــــد فهيمــــــي الربزجنــــــي ، -87  .2012مؤسسة الوراق ، عمان ، ،الطبعة األوىل،المسؤولية البيئية في منظمات األعمال الحديثةجنم عبود جنم، -86  .2003وائل للنشر،عمان،،دار المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة:إدارة االبتكارجنم عبود جنم، -85 .2006،الطبعة األوىل،الوراق للنشر والتوزيع،عمان،أخالقيات اإلدارة و مسؤولية األعمال في شركات األعمالجنم عبود جنم، -84  . 2008،مصر، اجلامعية الدار ،الثالثة األلفية في التسويق ،وآخرون العارف الوفا أبو نادية -83  . 2005 للنشر،عمان، وائل دار ، تحليلي مدخل :التسويق أصولتوفيق، معال ورائف ناجي -82  .2013 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،سلوك المستهلك المعاصر منري نوري، -81  ~ 486 ~ ــــد األمــــري جاســــم -1   :المجالت -  .1999عمان ، للنشر، وائل دار ،التوزيع قنوات إدارةالضمور، أمحد هاين -89  .2003 الطبعة الثالثة، دار احلامد ،عمان،، مفاهيم معاصرة:التسويقموسى سويدان وشفيق ابراهيم حداد،نظام  -88  .2004للنشر والتوزيع،عمان، ــــة،جملــــة الغــــري للعلــــوم االقتصــــادية مفهــــوم وفلســــفة التســــويق األخضــــر،ارشــــد عب ،جامعــــة 15العــــدد ، واإلداري جملــة مــيالف  للبحــوث  النهــائي، المســتهلك لــدى الشــراء قــرار علــى وأثــره األخضــر الســعر وآخــرون،شــاهد  إليـاس -6  .2018،-أدرار -أمحد دراية  ، جامعة2احلقيقة،العدد  جملــة واســتدامتها، البيئــة علــى للمحافظــة جديــد كبعــد المبتكــرة التغليــف سياســةعبــاس، بــن لعــور وشــامية أكــرم -5  .2016اجلامعة املستنصرية،العراق، ، 107العدد،واالقتصاد اإلدارة جملة ،مقارنة دراسة  :الموصل مدينة فـي األدويـة صـناعة شـركات فـي األخضـر التصـميم نشـاط تبنـي إمكانيـةالعبـادي،  سـامل الطويـل وشـهلة أمحـد أكـرم -4  . 2016، -بسكرة  -  خيضر حممد ، جامعة44اإلنسانية،العدد العلوم جملة ،للسيارات فاغن فولكس شركة دراسة حالة: الفعلي واألثر المتوقع األثر بين األخضر الغسل إستراتيجيةإكرام مرعوش، -3 .2016، 47 العدد اجلامعة، االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة ،والمكائن السيارات لتجارة العامة الشركة في تطبيقية دراسة: التسويقية األهداف تحقيق في العامة العالقات دور ،األمري عبد امنار أسامة -2 .2010العراق، الكوفة، آلراء  استطالعيةدراسة :األنظف اإلنتاج وإستراتيجية األخضرالقة بين التسويق عالجمد محيد جميد وعصام حممد رضا شاكر،أ -8  .2016املدية، ، جامعة05والتنمية،العدد  االقتصاد ،جملةسطيف بوالية المستهلكين من لعينة استطالعية دراسة :المستهلك لدى المسؤول واالستهالك البيئي الوعيمهري، آمال -7 .2017،-ميلة -،املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف 5والدراسات،العدد دراسة استطالعية ألراء المديرين على عينة من :دور الذكاء االستراتيجي في عمليات التصنيع األخضرأمني هنار ابراهيم، -9 .2016،-العراق -بابل،جامعة 18،العدد واالقتصاد للدراسات االقتصادية اإلدارةجملة كلية  ،عينة في معمل اسمنت كربالء ، جامعة العلوم التطبيقية 9واإلنسانية،العدد  االجتماعية للدراسات ، جملة األكادمييةاالستدامة إلستراتيجية اعتمادها في HP لشركة محاكاة: المستدامة التنافسية والميزة لالستدامة المفاهيمي اإلطارمحدان،  بين وخالد البكري ثامر -10 .2014، 76 ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية،العددمصانع المياه المعدنية في محافظة دهوك   .2013اخلاصة،األردن،



سلوك المستهلك الستخدام المنتج  ذو الطاقة أثر المزيج التسويقي األخضر على ثامر البكري وهديل إمساعيل، -11  ~ 487 ~ جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية دراسة تحليلية على عينة من مستخدمي السخانات الشمسية في مدينة عمان،:المتجددة دراسة نظرية تحليلية مع اإلشارة الى  - األعمالأهمية و دور التسويق األخضر في زيادة تنافسية منظمات مجال بلرباهيم،  - 13  .23،2011العدد  واالقتصادية، اإلدارية للعلوم تكريت ، جملةمختلفة ودول شركات من منتقاة لتجارب استعراض :األخضر التسويق فلسفة تعزيز في التدوير إلعادة اإلستراتيجية األبعاد البكري، ثامر -12  .2016، 47اجلامعة،العدد جملة ،-دراسة حالة مؤسسة سوناطراك - التسويقي البيئي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية  األداءحليمة السعدية قريشي، - 17 .2014،، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد اخلاص باملؤمتر العلمي املشرتك -نموذجا -   دور التســـــويق األخضـــــر فـــــي تعزيــــــز مبـــــادئ التنميـــــة المســـــتدامة شـــــركة ســـــوناطراك الجزائريــــــةحليمـــــة الســـــعدية قريشـــــي،  - 16  .2015،- ورقلة - جامعة قاصدي مرباح ،8العدد اجلزائرية، املؤسسات أداء ، جملةبورقلة التقني الردم مراكز لتسيير الوالئية العمومية المؤسسة حالة دراسة :ليةنز الم للنفايات المستدام التسيير واقعقرينة،  بن محزة فروحات وحممد حدة -15  .2017، - الشلف -بن بوعلي جامعة حسيبة ، 05العدد ،األعمال القتصاديات الريادة ،جملةوالمتوسطة الصغيرة للمؤسسات االجتماعية المسؤولية لتجسيد األخضر كمدخل التسويقوحبيبة كشيدة،  مجيلة مديوين -14 .2014شلف،ال،جامعة  12لدراسات االجتماعية و اإلنسانية، العدد ل األكادميية،جملة -تجربة شركة ميورا ،جملــة أبعــاد المؤسســة فــي واالبتكــار اإلبــداع منــابع مــن منبــع :األخضــر التســويقرزقــي خليفــي وأمحــد مــادين،  -19 .2014،جامعة مخيس مليانة ،11،جملة االقتصاد اجلديد،العددنحو استدامة التسويق األخضراخلنساء سعادي،  -18 .2015، -ورقلـة  -جامعة قاصدي مرباح ، 15الباحث،العدد  العلوم  ةجمل ،دراسة ميدانية في مديرية بلدية البصرة:التسويقي األداءفي  وأثره األخضر ق، التسويرشيد علي عروبة -20  .2018،-بومرداس -بوقرة أحممد معةجا،10اقتصادية،العدد  ،جملة احلقوق االقتصادية المنظمات واألخالقية لدى االجتماعية المسؤولية خلق في األخضر التسويق دوررشيدة عداد، -21                                  .2011، ق، العرا28االقتصادية،العدد  دراسة ميدانية بشركة االسمنت :عالقة سياسات المزيج التسويقي األخضر بتبني استراتيجيات التسويق األخضرزكية مقري، -24 .2014، 01االقتصادية،العدد للتنمية اجلزائرية الة "استطالعية دراسة"الجزائرية للسوق الصينية المنتجات غزو ظل في الجزائري المستهلك لدى المسؤول االستهالك سلوك تنميةشنه، مقري وآسية زكية -23 .2018، .األردنية ،جامعة الزيتونية4،الة األردنية يف إدارة األعمال،العدد الشرائي لسلوك المستهلك الوسيط الدور :األردنية األدوية شركات في التنظيمية الفاعلية في األخضر التسويق أثرالشورة، سليم وحممد اخلوالدة  عبداهللا رياض -22  .2014،-اجللفة  -،جامعة زيان عاشور 19والعلوم اإلنسانية،العدد  دراسة ميدانية بشركة االسمنت :عالقة سياسات المزيج التسويقي األخضر بتبني استراتيجيات التسويق األخضرزكية مقري، -25  .2014،-2قسنطينة  -عبد احلميد مهري  ،جامعة01،جملة دراسات اقتصادية،العددبباتنة  .2018 ،- الشلف -بن بوعلي جامعة حسيبة  ، 6األعمال،العدد  القتصاديات الريادة ،جملةالدولية التجارب عرض مجموعة من: المستدامة التنمية تحقيقالتسويق األخضر كمدخل فتحي وياسني قاسي، زهرة -26  .2015 ،45جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد  ،بباتنة



،جملــــــــة احتــــــــاد اجلامعــــــــات العربيــــــــة للســــــــياحة دراســــــــة عــــــــن الفنــــــــادق الخضــــــــراء فــــــــي مصــــــــرســــــــامح خــــــــريي عيــــــــد وآخــــــــرون، -27  ~ 488 ~ ، جملة شراء المستهلك نحو المنتجات الملبسية الصديقة للبيئة توعي وقراراسامية إبراهيم لطفي السمان وآخرون، - 29 .2014، 1 واالقتصادية،العدد اإلدارية للعلوم كركوك جامعـة ، جملـة -الكهربائيـة للصـناعات العامـة ديـالي شـركة فـي اسـتطالعية دراسـة: أنموذجـاً  الكهربائيـة للصـناعات العامــة ديــالي شــركة -العراقيــة الشــركات فــي العكســية اإلمــدادات ، إســتراتيجياتحمــل وآخــرون ذيــاب ســامي -28 .2013 ،1 والضيافة ،العدد ،جامعة 40،جملة أسيوط للدراسات البيئية،العدد مساهمة النقل الذكية في الحد من التلوث البيئيسامية حلـول وراوية حناشي، -30 .2014، جامعة اإلسكندرية ،2اإلسكندرية للتبادل العلمي،العدد  ،جامعة عبد احلميد 1،جملة دراسات اقتصادية،العدد المستدام كآلية لتحقيق  أبعاد التنمية المستدامة ،التسويقحلول سامية -31  .2014أسيوط، ، الـــــــة اجلزائريـــــــة بـــــــين األداء التســـــــويقي واألداء البيئـــــــي للمؤسســـــــات االقتصـــــــادية: التســـــــويق األخضـــــــرمســـــــرية صـــــــاحلي،  -35  .2018، - ميلة  - احلفيظ بوالصوفعبد  املركز اجلامعي، 6جملة اقتصاديات املال واألعمال،العدد ،-  نموذجا نوكيـا شـركة-  الصـناعية للمؤسسـات تنافسـية مزايـا الكتسـاب حـديث كمـدخل البيئـي األداء بـارك، سـلمى عمـارة ونعيمـة -34 .2015، - بلعباس سيدي -ليابس جياليل جامعة ،2 والتسويق،العدد االبتكار جملة،الجزائرية المنتجات حالة: الدولية األسواق في النامية الدول منتجات تسويق على البيئية المعايير تأثير العزيز، عبد بن ومسري العزيز عبد بن سفيان -33  .2015،-البليدة - العلمي البحث جيل مركز ،05 واالجتماعية،العدد االنسانية العلوم جيل ،جملة-  بوعريريج برج -Condor مؤسسة حالة دراسة: الجزائرية المؤسسة في االجتماعية المسؤولية واقعمشري، سعاد -32 .2014،-2قسنطينة   -مهري بحث تطبيقي في :األهداف اإلستراتيجية للتسويق التسويق األخضر ودوره في تحقيقسناء حسن حلو ومدحية عباس خلف، - 36  .2011،-3 -، جامعة اجلزائر 2والسياسات االقتصادية، العدد  للعوملة ـــــي المـــــزيج التســـــويقي األخضـــــرعبـــــد النعـــــيم دفـــــرور، -40  .2016 -اجللفة -زيان عاشور ،جامعة26احلقوق والعلوم السياسية،العدد  ،جملةالمستهلك األخضر ضمن سياق تفعيل التنمية المستدامةعبد الرزاق براهيمي، -39 .2012،-ورقلة  - ،جامعة قاصدي مرباح11، جملة الباحث،العدد شركة نوكيا أنموذجا: الريادة في األداء البيئيالطيب الوايف،  - 38 .2003، جامعة أدرار، 2، جملة احلقيقة، العددالتنمية المستدامة بين تراكم رأس المال واتساع الفقرصاحل فالحي،  -37 .47،2016العدداجلامعة، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،الشركة العامة للصناعات الجلدية ـــــة الدراســـــات االقتصـــــادية االســـــتراتيجيات التســـــويقية فـــــي ظـــــل تبن ،جمل حالة المؤسسة  الوطنية لالسمنت ومشتقاته : التنمية المستدامة مساهمة الممارسات التسويقية في تحقيقعلي دمحاين، -42  .2009العراق، املستنصرية، اجلامعة ،78 العدد واالقتصاد، اإلدارة جملة ،الكهربائية العامة للصناعات الشركة في حالة دراسة الشركة منتجات تطوير في التكنولوجي االبداع تأثير املوسوي، خلف عطية -41 .2014،جامعة الوادي،7واملالية، العدد  اثر توجهات المنتج األخضر على البيئة االقتصادية في ظل العولمة في كسرا عنرت عبد اهللا موسى وشيماء حممد جنيب مجيل، -43 .2014،- املسيلة  -،جامعة حممد بوضياف 11جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية،العددبالشلف،   .2012 ،25،جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية،العدد )2010-1995للفترة (بلدان نامية مختارة



محـــــــه ،جامعــــــة 2جملـــــــة التنميــــــة االقتصـــــــادية،العدد،واألســــــسالمبـــــــادئ :األخضــــــرالتســـــــويق وآخــــــرون،حممــــــد الناصــــــر محيـــــــداتوا  -46 .2018، 2،العددقطاع في أوج االزدهار:الصناعة االلكترونية والكهرومنزليةوزارة الصناعة واملناجم،جملة  -45  .112،2017واالقتصاد،العدد اإلدارة ، جملةكركوك في الغذائية المواد شركات تصنيع من عينة في ميدانية دراسة األخضر استراتيجيات التصنيع في العكسي اإلمداد استراتيجيات تأثير، إبراهيم فراس مثىن -44  ~ 489 ~ ـــــــد الوهـــــــاب العـــــــزاوي واســـــــراء وعـــــــد اهللا الســـــــبعاوي، -47  .2016، -الوادي -خلضر ـــــــة  األخضـــــــردور اســـــــتراتيجيات التصـــــــنيع حممـــــــد عب ـــــــز التنمي فـــــــي تعزي والمســـــتلزمات الطبيـــــة فـــــي  األدويـــــةدراســـــة ميدانيـــــة ألراء عينـــــة مـــــن المـــــدراء فـــــي الشـــــركة العامـــــة لصـــــناعة :المســـــتدامة دراسة حالة :العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك في اتخاذ قرار شراء المنتج األخضرحممد قويدري وخدجية قورين، -48  .2013، 44 ،جملة حبوث مستقبلية ،العددنينوي دراسة :إدراك وممارسة من قبل المستهلك األخير.، واقع التسويق البيئي في الوطن العربيحممد نور الطاهر أمحد عبد القادر -49 .2016، - الوادي  -،جامعة محه خلضر 11،جملة رؤى اقتصادية،العدد الطاقةمصابيح االقتصاد في  ، جملة حالة دراسة :الجزائرية اإلنتاجية المؤسسة في التسعير قرار تحديد في البيئية التكاليف محاسبة دور،  موح مرمي صغري -50 .10،2013،جملة أمارا باك،العدد حالة المستهلك السعودي األعمال اتجاه المستهلك التسويق البيئي و دور المسؤولية االجتماعية لمنظمات مصطفى جعفر عيسى حسن العيسى،  -51  .2017، -2البليدة  -جامعة  لونيسي علي،12والدراسات،العدد  للبحوث والتنمية اإلدارة ــــــــد  -53  .2،2016 ،جامعة البليدة9والدراسات،العدد  للبحـــوث والتنميـــة إلدارةا  ، جملـــةالمســـتدامة التنميـــة لتحقيـــق كآليـــة المســـؤول التســـويق ،مفيـــدة تيتـــوش -52  .2012،جامعة بغداد، 19ة و مالية، العدد يجملة دراسات حماسب،-دراسة استطالعية -العراقي  ــــــــرين وفري ــــــــر:التســــــــويق األخضــــــــرمشــــــــري،ميلــــــــود ب ــــــــي الجزائ ــــــــات ف ــــــــة وإدارة المعيق ــــــــة البنكي ــــــــة االقتصــــــــاديات املالي ، جمل مقاربة نحو تبني التسويق البيئي (ضرورة تفعيل أداء مؤشر الحصة السوقية في ظل األساليب الحديثة للتسويقنادية هيمه، -54  .2014، -بسكــرة  -جــامعة حممـد خيضـر،1األعمال،العدد  ،مؤسسة كنوز 6،العدد جملة احلكمة للدراسات االجتماعية أهراس، والية سوق – بلغيث مؤسسة – إنتاجية اقتصادية بمؤسسة ميدانية دراسة: رضاه تحقيق وانعكاساتها على المستهلك تجاه التسويقية االجتماعية ، المسؤوليةاهللا جاب نبيلة بن -55 .2015، 1 ،جامعة باتنة9،جملة االقتصاد الصناعي،العدد )التنمية المستدامةوتحقيق  ـــة medica Awa شـركة فـي اسـتطالعية دراسـة: التنافسـية الميـزة تحقيـق فـي األخضـر التسـويق أبعـاد دورعبـدا لواحـد، امحـد نسـيبة -56  .2015احلكمة للنشر والتوزيع، ـــل، محافظـــة فـــي لألدوي ،جامعـــة 16جملـــة جامعـــة االنبـــار للعلـــوم االقتصـــادية واإلدارية،العـــدداربي ،جملــــــة  البحــــــوث التســــــويق األخضــــــر ودوره فــــــي تحســــــين تنافســــــية المؤسســــــات الصــــــغيرة و المتوســــــطةنصــــــرية لعــــــويطي،  -57  .2016،-اربيل -صالح الدين  مدى تطبيق التسويق األخضر من قبل شركات األدوية األردنية وأثره على تحقيق الميزة وفاء صبحي صاحل التميمي، -58  .2017،-اجللفة   -،جامعة زيان عاشور1والدراسات التجارية،العدد    .2010،جامعة بورسعيد، 1،جملة البحوث املالية والتجارية،العددالتنافسية لها



،جملة اإلصالحات النهائي المستهلك لدى الشراء قرار على وأثرها الخضراء المنتجات الياس شاهد وعبد النعيم دفرور، -60  .2017،-الوادي  -محه خلضرجامعة  ،2العدد والدراسات، جملة البحوث  ،األخضرنحو التسويق الطاقات المتجددة ودورها في دعم التوجه  الياس شاهد وعبد النعيم دفرور، -59  ~ 490 ~ جملة أحباث ،–نموذجا مؤسسة  تويوتا –أهمية المنتجات الخضراء في المؤسسات الصناعية الياس شاهد وعبد النعيم دفرور، -61  .2016،املدرسة العليا للتجارة،  22االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي، العدد دراسة تحليلية آلراء القيادات اإلدارية في الشركة العامة لصناعة األدوية :الخضراء في تعزيز التنمية المستدامة التجهيز سلسلة إدارة التكاملية لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة البيئية ومتطلباتالعالقة  آغا، عمر حسن أمحد عوين أمحد -1  :رات وملتقياتضمحا - .2016 ،-بسكرة  -، جامعة حممد خيضر20اقتصادية وإدارية ،العدد منو املؤسسات و االقتصاديات : الثاين حول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويلالعراق،/والمستلزمات الطبية في نينوي ،مداخلة مقدمة )مطاحن احلضنة باملسيلة (Algal+Tindal الصغيرة والمتوسطة  مجموعة من المؤسساتدراسة حالة :البيئية االستدامة تحقيق في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في النفايات تدوير إعادة آلية تطبيق أمنة تيطراوي ، -2  .2011نوفمرب 23و 22، -ورقلة -بني حتقيق األداء املايل و حتديات األداء البيئي، جامعة قاصدي مرباح ـــــة حليمـــــة الســـــعدية قريشـــــي وشـــــهلة قـــــدري،  -3  .2017ديسمرب 7 -6،يومي  -الوادي -        يف اجلزائر،جامعة  الشهيد محه خلضر واملتوسطة الصغرية املؤسساتضمن فعاليات  امللتقى الوطين حول إشكالية استدامة  ـــــق التنمي التســـــويق األخضـــــر كاتجـــــاه حـــــديث لمنظمـــــات األعمـــــال فـــــي تحقي منـــــــو املؤسســـــــات واالقتصـــــــاديات بـــــــني حتقيـــــــق : ، مداخلـــــــة مقدمـــــــة ضـــــــمن فعاليـــــــات امللتقـــــــى الـــــــدويل الثـــــــاين حـــــــولالمســـــــتدامة منو : ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل الثاين حولالتحديات البيئية للتغليف وسبل معالجتهاحواس مولود، -5  .2014اكتوبر  07-06:يومي  -تبسة -واملأمول،جامعة العريب التبسي  الواقع بني العوملة  وحتديات للمستهلك املستدامة احلماية التسيري حول وعلوم اإلقتصادية والتجارية العلوم بكلية الرابع الدويل امللتقى مقدمة ضمن فعاليات مداخلة ،المستدامة التنمية وتحقيق المستهلك لحماية كمدخل األخضر التسويقالسعدية قريشي وياسني شراد ، حليمة -4 .2011نوفمرب 23و 22، -ورقلة -األداء املايل وحتديات األداء البيئي، جامعة قاصدي مرباح مداخلة  البيئي، التوجه لتبني مقاربة (Green washing)األخضر الغسل ظاهرة مواجهة في األخضر ،التسويقمقري زكية -6  .2011نوفمرب 23و 22،-ورقلة -ي، جامعة قاصدي مرباحاملؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق األداء املايل و حتديات األداء البيئ منو املؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق األداء املايل وحتديات األداء : مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل الثاين حول البيئية كأحد متطلبات المؤسسة المستدامة وتحقيق التنمية  المراجعةكمال حممد منصوري وحممد رمزي جودي، -8  .2012، -ورقلة -نوفمرب، جامعة قاصدي مرباح  21و 20والعدالة االجتماعية، يومي ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  امللتقى العلمي الدويل حول سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة تحليلية ميدانية دراسة) والتطبيق التشريع بين( البيئية والمسؤولية الجزائرية االقتصادية المؤسسةسفيان ساسي وغريب منية،  -7  .2011نوفمرب 23و 22، -ورقلة -البيئي،جامعة قاصدي مرباح التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة،جامعة : حول ،مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويلالمستدامة   .2008أفريل  8 -7،يومي -سطيف -فرحات  عباس 



الرتويج يف "عنوان  الصيدلة حتت، حماضرة ألقيت يف الدورة التدريبية وورشة العمل املقامة بكلية التسويق األخضرمنذر املهتدي،  -9  ~ 491 ~ أسواق دراسة استطالعية  في عينة من  -تحليل سلوك المستهلك على وفق مدخل التسويق األخضرأمحد نزار مجيل النوري، -1  :وأطروحات رسائل  -  .2012، جامعة املوصل،العراق،"التسويق الدوائي ، رسالة مقدمة "نفطال" لمؤسسة"GPLc"دراسة منتج: إسهام السياسات التسويقية لحماية البيئة الطبيعية اسكندر عثمان، -2 .2004، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال،جامعة بغداد،-بغداد التجارية دراسة ميدانية لعينة من المجتمع - اإلعالن التلفزيوني األخضر وأثره في السلوك الشرائي للمستهلكإكرام مرعوش، -3  .2010 -2009، 3لنيل شهادة املاجستري  يف العلوم التجارية،جامعة اجلزائر ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم -الجزائري حول اقتناء األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة دراسة عينة من المستهلكين على مستوى  -أثر العالمة البيئية على السلوك الشرائي للمستهلك المسؤولآمال مهري ، -5  .2017 -2016،-األغواط  -  ثليجي عمار يف العلوم التجارية،جامعة الثالث الطور دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة، -الجزائر كوسميتيكس سويديش ناتورال شركة حالة دراسة -:المستهلك حماية حركات دعم في وأثرها الربحية في المؤسسات التسويق أخالقيات تفعيل في 26000 إيزو المواصفة دور آمال مايدي، -4 .2016 -2015، 1التجارية،جامعة باتنة  دراسة ميدانية لسلوك المستهلكين في والية  - للمستهلك كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة السلوك البيئيبوخدنة ، آمنة - 6  .2016، 1االسرتاتيجي،جامعة سطيف  التسويق ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف-الشرق الجزائري املدرسة  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري،أبعاد حماية المستهلك الجزائري في ظل العولمة،جياليل قالون، -10 .2016، -الشلف -بوعلي بن حسيبة ، جامعةتسيريال علوم يفأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم  ، الجزائرية المؤسسات من عينة دراسة :االقتصادية الجزائرية المؤسسات تنافسية تحسين في األخضر التسويق دورمجال بلرباهيم،  -9 .2015 -2014، 3اجلزائر البشرية، جامعة املوارد ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إدارةالكترونيكس كوندور األسهم ذات الشركة حالة: البشرية للموارد االلكترونية اإلدارة لتطبيق التنظيمية مدخل الثقافة ثلجة بوخاري، -8 .2009كربالء، ،جامعة األعمال إدارة يف املاجستري شهادة لنيل مقدمة منشورة غري ،رسالة الكيميائية للصناعات العامة الفرات شركة على استطالعية دراسة: التسويقي األداء تحسين في األخضر التسويق فلسفة تبني ،اثرالعوادي غامن أمري -7 .2015 -2014، -قاملة - 1945ماي  8 ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث،جامعة -قالمة دراسة عينة من  :األخضر في المؤسسات البتروليةنموذج مقترح لمحددات تطبيق التسويق  حليمة السعدية قريشي، -11 .2009- 2008 اجلزائر، -العليا للتجارة  ، أطروحـــة مقدمـــة لنيـل شهـادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري،جامعة قاصدي  المؤسسات البترولية العاملة في الدول العربية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة المستهلك الجزائريدراسة حالة :محددات سلوك المستهلك األخضرحليمة السعدية قريشي، -12 .2016 -2015،-ورقلـة  -مرباح  في تحقيق وتنمية الميزة التنافسية في المؤسسة ) iso(القياسية العالمية  المواصفات،مساهمة العريب محزة بن -13 .2009،-ورقلة–املاجستري يف علوم التسيري،جامعة قاصدي مرباح  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،جامعة أكلي حمند إلكترونيك condorدراسة حالة مؤسسة :االقتصادية   .2015 - 2014  -البويرة -أوحلاج 



ــــد األغــــا، -14  ~ 492 ~ ــــن أحنــــان حتســــني عي ــــي قطــــاع غــــزة م ــــتج األخضــــر ف ــــر التســــويق األخضــــر علــــى ســــلوك المســــتهلك نحــــو المن ـــــة نظـــــــــــر األكـــــــــــاديميين واإلداريـــــــــــين بالجامعـــــــــــة اإلســـــــــــالميةث ،رســـــــــــالة مقدمـــــــــــة لنيـــــــــــل شـــــــــــهادة املاجســـــــــــتري يف إدارة وجهــــــ مقدمة لنيل  رسالة ،- للمصبرات الجديد الجزائري المعمل حالة دراسة -  المستهلك سلوك على التغليف أثر ،مولود حواس -15  .2017،-غزة  -األعمال،اجلامعة اإلسالمية  اقتــراح  مــع العربيــة الــدول فــي الحــديث التســويق لمفهــوم النظــري التطبيقيــة للنمــوذج القيمــةخدجيــة بشــطولة،  -17  . 2015-2014، - بومرداس -        بــــوقرة أحممــــد رســــالة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة املاجســــتري يف العلــــوم التجارية،جامعــــة،"بمفتــــاح متيجــــة اســــمنت مؤسســــة" حالــة الصــناعية دراســة تنافســية المؤسســة علــى وانعكاســاتها البيئيــة للمســؤولية التســويقية األبعــاد خالــد أعــراب، - 16  .2007 اجلزائر، جامعةيف العلوم التجارية، اجستريامل شهادة ، أطروحة مقدمة تويوتا الجزائر دراسة تقييمية لشركة:تحديات التسويق األخضر في ظل المجتمع الرقمياخلنساء سعادي، -18  .2015 – 3،2014اجلزائر علـوم يف علـوم التسـيري،جامعة دكتـوراه شـهادة لنيـل مقدمـة ،أطروحـة"إسـالمي منظـور مـن التسـويق ألخالقيـات نمـوذج" ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دراسة حالة مؤسسة كوندور:أثر ممارسات التسويق الداخلي في ابتكارات المنتجاترزيقة مباركية، -19  .2014 -2013، 3لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم التجارية،جامعة اجلزائر  دراسة حالة في الشركة العامة  : عالقة وأثر مضامين التسويق األخضر وعوامل تحديد موقع المشروع ،رعد عدنان  رؤوف -21 .2015 -2014 ،3اجلزائر  التسيري،جامعة رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم،-بوعريريج  الكترونيكس برج األسهم كوندور ذات بالمؤسسة البشرية الموارد مديرية:دراسة حالة - البشرية  للموارد االستراتيجية لإلدارة كمدخل االلكتروني التوظيفرفيقة لقراب،  -20 .2017 -2016،- 1 - س سطيف املاجستري يف العلوم التجارية،جامعة فرحات عبا ، جامعة  األعمال إدارةدكتوراه يف  مقدمة لنيل شهادة  غري منشورة أطروحة، نينوى/لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية  ،أطروحة مقدمة  -دراسة حالة السوق العالمي للسلع البيئية -الميزة التنافسية للسلع البيئية في التجارة الدولية زهية كواش، -22 .2005،املوصل  دراسة حالة منتجات مؤسسة   - على قرار الشراء لدى المستهلك الجزائري األخضرالتسويق  إستراتيجيةأثر رباح، زينب -23 .2013  -2012، 3لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية،جامعة اجلزائر  األجهزة الكهربائية دراسة ميدانية على قطاع :اثر تطبيق التسويق األخضر على األداء التسويقيسامي عبد الكرمي املومين، -24  .2016،- املسيلة  -بوضياف حممد ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،جامعة -  كوندور دراسة حالة :كاء التسويقي ومساهمته في تبني المؤسسات االقتصادية الجزائرية للتسويق المستدامذ الأجنشايري ، سامية -25 .2015 -2014،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التسويق ،جامعة الزرقاء،األردن/المنزلية في مدينة عمان ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم التجارية،جامعة أكلي حمند ائيةذالصناعات الغ مؤسسات قطاع دراسة تطبيقية على عينة من شركات الصناعة :على األداء اإلمدادفي اطار سلسلة  ةالبيني اإلدارةأثر تطبيق ساوس الشيخ، -26  .2017- 2016،-البويرة -أوحلاج   .2013 -2012،  -تلمسان - علوم التسيري،جامعة أيب بكر بلقايد  يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة ، أطروحةالغذائية الجزائرية



ت المنافسة الدولية والمتطلبات البيئية لتحقيق اإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية ضمن مقتضياسليم بلغريب،  -30  .2018 -2017، 1مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف علوم التسيري،جامعة باتنة   أطروحة،دراسة حالة المجمع الصناعي إلسمنت الجزائر:ثر التسويق المستدام على تحقيق الميزة التنافسيةأسعيدة بولطيف، -29 .2012،-سطيف- عباس  فرحات االقتصادية، جامعة العلوم يف علوم دكتوراه شهادة لنيل أطروحة مقدمة، "األدوية صناعة مؤسسات بعض حالة دراسة" :الجزائرية االقتصادية المؤسسة في والبيئة الرسالة بين التفاعلقامسي،  السعيد - 28 .2016، -غزة  –اإلسالمية  األعمال،اجلامعة إدارة يف رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة املاجســتري ،غــزة محافظــات فــي العاملــة الغذائيــة الصــناعية الشــركات ميدانيـة علـى دراسـة :األعمـال منظمـات تنافسـية زيـادة فـي األخضـر التسـويق دور مـرمي، أبـو عـارف حممـد سـعدي -27  ~ 493 ~ يف إدارة  ،رسالة  مقدمة لنيل شهادة املاجستريحالة  المؤسسة الوطنية لمناجم الفوسفات بتبسة دراسة: التنمية المستدامة دراسة :  االجتماعي و البيئي في معالجة اآلثار السلبية للممارسات التسويقية الالأخالقيةإسهام التسويق ،مسري بن سحنون -32  .2016 -2015، -بسكرة  - خيضر حممــد العلــوم االقتصــادية،جامعة يف علــوم دكتــوراه ،أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة والشــراقة المحمديــة لفرعــي نفطــال مؤسســة حالــة دراســة: البيئــة حمايــة نحــو المســتهلكين ســلوك توجيــه فــياألخضــر  التســويق دورعمــراوي، مسيـة -31    .2012 -2011،-1سطيف -،جامعة فرحات عباساألعمال والتنمية املستدامة اســــة ميدانيــــة لعينــــة در :تقيــــيم مســــاهمة المؤسســــة الجزائريــــة فــــي ترســــيخ أبعــــاد فلســــفة التســــويق األخضــــرصـــارة بومحيــــدي، -33  .2014 -2013، 3،أطروحة مقدمة لنيل شهادة  الدكتوراه يف العلوم التجارية ، جامعةاجلزائرميدانية في الجزائر ،رســـــــالة مقدمـــــــة لنيـــــــل شـــــــهادة املاجســـــــتري يف العلـــــــوم التجاريـــــــة واملالية،املدرســـــــة العليـــــــا مـــــــن مؤسســـــــات الصـــــــناعات الغذائيـــــــة ، رسالة مقدمة  -ورقلة  - دراسة حالة مؤسسة سونلغاز :المسؤولية االجتماعية لوظيفة التسويق للمؤسسةخويلدات ، صاحل -34 .2013 -2012، -اجلزائر -للتجارة  ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم األمريكية    Ford Motorsاليابانية و Toyota Company      دراسة مقارنة بين مؤسسة :،أثر تطبيق التسويق األخضر على تنمية المجتمع وسمعة المؤسسةصاحل خويلدات -35 .2011 -2010،   3لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، جامعة اجلزائر  في إدماج الجوانب البيئية في الوظائف الرئيسية  14000اهمة اإلدارة البيئية وفقا لمواصفات اإليزو سقييم مت راشي، طارق -36  .2017 -2016، 3التجارية،جامعة اجلزائر  ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دراسة ميدانية لمجموعة من المؤسسات في مختلف القطاعات:الجزائرية  االقتصاديةللمؤسسة  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة واألخالقي للتسويق المعاصر في سياق العولمة االقتصاديةالبعد االجتماعي الطيب سعيد، -37 . 2018 -2017، - 1سطيف -فرحات عباس  دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية،جامعة رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم  ،- دراسة حالة فرنسا –أهمية المنتجات الخضراء في حماية البيئة  العالية مناد، -38  .2013 -2012، 3دكتوراه علوم يف علوم التسيري،جامعة اجلزائر  دراسة على :تأثير عناصر المسؤولية االجتماعية المؤسسية على حقوق المستهلك األردنيعامر عوين عبد السالم هاشم، -39  .2014 – 2013، 3اجلزائر ري، جامعةالتسي  .2004،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال،اجلامعة األردنية،عمان،قطاع صناعة السلع الغذائية المغلقة



دراســـــة حالـــــة مؤسســـــة : واقـــــع التســـــويق األخضـــــر وأهميتـــــه فـــــي المؤسســـــة االقتصـــــادية الجزائريـــــةعبـــــد الـــــرزاق براهيمـــــي،  -41 .2017 -1،2016 سطيف التجارية، جامعة العلوم يف الثالث للطور ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراهاإللكترونية الصناعات قطاع دراسة: الجزائرية تنافسية المؤسسات لتطوير كأداة التجارية العالمة استخدامزديوي،  الرحيم عبد -40  ~ 494 ~ ، أطروحة مقدمة لنيل تقييم سلوك المستهلك النهائي بين قيمة المنتج واعتبارات حماية البيئة في الجزائرعبد النعيم دفرور، -42 .2009 -2008، -قسنطينة  -،جامعة منتوري"مانامجنت –         اقتصــــــــاد " ،رســــــــالة مقدمــــــــة لنيــــــــل شــــــــهادة املاجســــــــتري يف إطــــــــار مدرســــــــة الــــــــدكتوراهالكوابــــــــل الكهربائيــــــــة بســــــــكرةصــــــــناعة  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف دراسة ميدانية على بعض الشركات الدوائية في سوريا:األخضرالتسويق عالء شاهني، -44  .2016 -2015 ،2 وهران جامعة رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال، ،- نفطال مؤسسة حالــة دراســة - البيئــة تحــديات حمايــة ظــل فــي االقتصــادية للمؤسســة التســويقي التوجــهالوهــاب بطيــب،  عبــد -43  .2015 -2014،-3 - شهادة دكتوراه علوم يف العلوم التجارية،جامعة اجلزائر ـــــي دمحـــــاين، -45 .2011سوريا،،جامعة دمشق،األعمال إدارة ـــــة المســـــتدامةعل ـــــي للتنمي ـــــدعيم البعـــــد البيئ ـــــي ت ـــــة مؤسســـــة :مســـــاهمة الممارســـــات التســـــويقية ف دراســـــة حال ـــــن بـــــوعلياالســـــمنت ومشـــــتقاته بالشـــــلف ـــــوم التســـــيري،جامعة حســـــيبة ب ـــــوراه علـــــوم يف عل ـــــل شـــــهادة دكت ـــــة التســـــويق األخضـــــر كمـــــدخل لتحقيـــــق الميـــــزة التنافســـــية بالمؤسســـــة االقتصـــــادية فـــــاروف براهيمـــــي،  -47 .2014، االسودان للعلوم والتكنولوجي ةمقدمة لنيل شهادة ماجستري العلوم يف إدارة األعمال، جامع ة، رسالالدور الوسيط للنية الشرائية:فلسفة التسويق األخضر و أثرها في سلوك المستهلك يتبن عماد الدين عيسى إسحاق، -46 .2016 -2015،-الشلف  -  ، أطروحـــــة مقدمـــــة لني دراســـــة  -الجزائري ــــــة ــــــة مــــــن المؤسســــــات االقتصــــــادية الجزائري أطروحــــــة مقدمــــــة لنيــــــل شــــــهادة دكتــــــوراه علــــــوم يف علــــــوم التســــــيري،جامعة ، -عين ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم أهمية التسويق المجتمعي في مسار التنمية المستدامةفتيحة هادف، -48 .2016 -2015،-بسكرة -حممد خيضر  ـــــز المركـــــز الســـــوقي للمؤسســـــة الصـــــناعيةفرحـــــات عبـــــاس،  -49 .2012 - 2011، -قسنطينة - رية،جامعة منتوري التجا ـــــة شـــــركة  : دور خـــــدمات مـــــا بعـــــد البيـــــع فـــــي تعزي دراســـــة حال ــــــــــــك ــــــــــــدور لإللكتروني ــــــــــــوعريريج )CONDOR(كون ــــــــــــرج ب ــــــــــــوم ب ــــــــــــل شــــــــــــهادة املاجســــــــــــتري يف العل ،رســــــــــــالة مقدمــــــــــــة لني  . 2016 -2015،-بومرداس  -       بــوقرة أحممــد جامعــة ،التجاريــة املاجســتري يف العلــوم شــهادة لنيــل رســالة مقدمــة،"بــومرداس لواليــة الوطنيــة الغذائيــة المنتوجـات مسـتهلكي حالـة دراسـة":النهـائي المسـتهلك سـلوك علـى تأثيرهـا و التسـويق أخالقيـات، الميـة كحلـي -52  .2010 -2011 ، -تلمسان   -بلقايد بكر أيب جامعةيف التسويق الدويل،  املاجستري شهادة لنيل مقدمة رسالة ،بالبليدة ترافل دراسة حالة ملبنة :الجزائري للمستهلك الشرائي السلوك على والتغليف التعبئة تأثير ميينة ، كمال بن -51  . 2003املستنصرية، العراق، األعمال، اجلامعة إدارة يف فلسفة منشورة مقدمة لنيل شهادة دكتوراهأطروحة غري اليمنية، الجمهورية في الغذائية للمنتجات المنظمات المصنعة من عينة في والمستهلكين المديرين من عينة آلراء تحليلية دراسة:المستهلك  رضا وانعكاسات على للمنظمات االجتماعية للمسؤولية التسويقية األبعاد ، حسني احلمدي حممد فؤاد -50  .2006 -2005، -املسيلة    -التجارية،جامعة حممد بوضياف 
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ال بيع وجبات الطعام السريعة ما عاما، إال أن عددا كبريا من حم 20البالستيك غري آمن وقد مت منع استخدامه يف أمريكا منذ السريعة والشاورما وأكواب الشاي والقهوة، إال أن هذا النوع من تشكيله بسهولة، وقد استخدم يف صناعة علب الربغر والوجبات يشبه هذا النوع من البالستيك الفلني، وهو خفيف الوزن وميكن   .حفظ طعام األطفالحوافظ الطعام وعلب األدوية وقوارير ماء الصحة، كما يستخدم حفظ السوائل واملواد احلارة والباردة، كما يستخدم يف صناعة هذا النوع من البالستيك آمن وغري ضار ويستخدم لصناعة علب   .وأكياس التسوقيستخدم هذا النوع من البالستيك يف صناعة بعض القوارير   .نه، فإنه يستخدم بكثرةالبالستيكية، كما يستخدم يف صناعة لعب األطفال، ونظرا يستعمل هذا النوع من البالستيك يف صناعة األنابيب والوصالت   .5معه يف درجة األمان البالستيك نوع أكثر أنواع البالستيك أمانا وخصوصا األنواع الشفافة منه ويشرتك الشامبو، وصناعة لعب األطفال وعلب حفظ احلليب، ويعد من هذا النوع من البالستيك يستخدم لصناعة علب املنظفات وعلب   .الغازية وعلب حفظ بعض املواد الغذائيةوالعصري واملشروبات يستخدم هذا النوع من البالستيك يف صناعة علب حفظ املاء   االستعمال  ذا النوع من األطفال وصناعة الرضاعات وعلب حفظ الطعام، وهالعاملية تتجنب استخدامه وخصوصا شركات صناعة العاب ن عددا كبريا من الشركات إإنظرا لرتكيبة الكيميائي غري احملدد، ف  .زالت تستخدمه وبكثرة والعصري واملشروبات يستخدم هذا النوع من البالستيك يف صناعة علب حفظ املاء   بويل ايثيلني تريفثاالت  آمن وقابل للتدوير  التركيب الكيميائي  درجة األمان  البالستيكية العبوات على والرموز األرقام دالالت ~ http://al3loom.com/?p=3654  ~ 509  :،ورقة حبثية منشورة على املوقع االلكرتوين  .البالستيك يثري جدال كبريا يف األوساط العلمية معه يف درجة األمان البالستيك نوع أكثر أنواع البالستيك أمانا وخصوصا األنواع الشفافة منه ويشرتك الشامبو، وصناعة لعب األطفال وعلب حفظ احلليب، ويعد من هذا النوع من البالستيك يستخدم لصناعة علب املنظفات وعلب   الكثافةبويل ايثيلني عايل   آمن وقابل للتدوير لرخص مثنه، فإنه يستخدم بكثرةالبالستيكية، كما يستخدم يف صناعة لعب األطفال، ونظرا يستعمل هذا النوع من البالستيك يف صناعة األنابيب والوصالت   ) PVC(     بويل فينيل كلوريد  طويلاستخدم لوقت سام وضار إذا  وأكياس التسوقالبالستيكية يستخدم هذا النوع من البالستيك يف صناعة بعض القوارير   الكثافةبويل ايثيلني منخفض   آمن نسبيا حفظ طعام األطفال يف صناعة علبحوافظ الطعام وعلب األدوية وقوارير ماء الصحة، كما يستخدم حفظ السوائل واملواد احلارة والباردة، كما يستخدم يف صناعة هذا النوع من البالستيك آمن وغري ضار ويستخدم لصناعة علب   بويل بروبيلني  أنواع البالستيكويعترب من أفضل آمن وغري ضار  زالت تستخدمه وبكثرةعاما، إال أن عددا كبريا من حمالبالستيك غري آمن وقد مت منع استخدامه يف أمريكا منذ السريعة والشاورما وأكواب الشاي والقهوة، إال أن هذا النوع من تشكيله بسهولة، وقد استخدم يف صناعة علب الربغر والوجبات يشبه هذا النوع من البالستيك الفلني، وهو خفيف الوزن وميكن   ستايروفورمبويل ستايرين أو   غري آمن وخطر ،ورقة حبثية منشورة على املوقع االلكرتوين2012،رموز إعادة التدوير واألرقام وداللتها على العبوات البالستيكيةالبالستيك يثري جدال كبريا يف األوساط العلميةاألطفال وصناعة الرضاعات وعلب حفظ الطعام، وهالعاملية تتجنب استخدامه وخصوصا شركات صناعة العاب نظرا لرتكيبة الكيميائي غري احملدد، ف  من البالستيكمزيج من عدة أنواع   غري حمدد املخاطر دالالت : 01 الملحق رقم آمن وقابل للتدوير    الرمز   آمن وقابل للتدوير   طويلاستخدم لوقت سام وضار إذا    آمن نسبيا   أنواع البالستيكويعترب من أفضل آمن وغري ضار    غري آمن وخطر   غري حمدد املخاطر   رموز إعادة التدوير واألرقام وداللتها على العبوات البالستيكيةأجمد قاسم، :المصدر     



    The Body Shop    Source : Nguyễn Thị Thanh Hiền and others, a report around: direct  campaign for production green tea p31.2015, Ho Chi Minh, Vietnam, Hoa Sen University, ,lotion products the Body Shopأكياس الورق المستخدمة لحزم منتجات ب الملحق المتعلق -ج  The Body Shop   Source : Nguyễn Thị Thanh Hiền and others, a report around: direct  campaign for production green tea 33.2015,p Ho Chi Minh, Vietnam, Hoa Sen University, ,lotion products the Body Shopلمتجر البيئة المادية الملحق المتعلق ب -ب The Body Shop    Source : Nguyễn Thị Thanh Hiền and others, a report around: direct  campaign for production green tea 33.  2015,p Ho Chi Minh, Vietnam, Hoa Sen University, ,lotion products the Body Shopالقيم األساسية لشركة الملحق المتعلق ب -أ  The Body Shopالمالحق الخاصة بشركة  : 02 الملحق رقم  ~ 510 ~



  .136،ص2018 ، -أدرار -أمحد دراية  جامعة، 2احلقيقة،العدد  جملة واستدامتها، البيئة على للمحافظة جديد كبعد المبتكرة التغليف سياسة عباس، بن لعور وشامية أكرم :المصدر    للبيئة الصديق "نيفيا" صابون بغالفالملحق المتعلق  -ب   .135،ص2018 ، -أدرار -أمحد دراية  جامعة، 2احلقيقة،العدد  جملة واستدامتها، البيئة على للمحافظة جديد كبعد المبتكرة التغليف سياسة عباس، بن لعور وشامية أكرم :المصدر    للبيئة الصديقة "Pods" الغسيل مساحيق أكياسالملحق المتعلق ب -أ   أمثلة عن التغليف الصديق للبيئةالمالحق الخاصة ب : 03 الملحق رقم  ~ 511 ~



أن بالصندوق العاملي للطبيعة السويسري      السوق السويسرية 
هيئة  تصدر من يفه جنيف،من منطقة   .ضمن اتباع نظام غذائي متوازن وفرز مثايل للنفايات  .التجارة العادلة وفق مبادئ واإلنتاج الصديق  والتجارة العادلةعايري اجلودة  ا متضمن نظافهي  ،تشري هذه العالمة إىل أن بلد املنشأ هي سويسرا واملناطق ااورة ا للمعايري قعلى أن املنتجات يتم تصنيعها وتسويقها وف  .للبيئةصديق النتاج اإل اســـــتخدام عـــــن املتخليـــــة مـــــن مزرعـــــة عضـــــوية    .املتعلقة بالتجارة العادلة التقاط  علب التونة أن تقنية الصيد تتجنب   .على املدى الطويل التنوع البيولوجيإىل أن األمساك البحرية قد مت صيدها باستخدام   .نباتية صحية املواد الغذائية مع يتم إنتاج ف ،مستقلةهذه العالمة يف سويسرا بواسطة هيئات   .بأن املنتجات ناجتة من الزراعة العضوية  .من الزراعة العضويةناجتة نتجات   .نة بشكل مستدامومع ذلك فهي ال تضمن صيد أمساك التو  الصديقة  املزارع اخلارجية اليت مصدرهاباللحوم والبيض  تزداد   جمموعة كالرو ،حيثئ التجارة العادلة   .استغالل بيولوجي مفرط  Natura-Beef عالمة ،بينما حتدد هذه العالمة حلم احليوانات الصغرية من أبقار املصاص السوق السويسريةأهم العالمات والملصقات البيئية المتواجدة في  ~ 512 ~  .املنتجات العضوية  وفق مبادئ املطبخ مصنوع من مكونات عضوية  الصادرة عن  Goût Mieuxالعالمة  تضمن    الملحق المتعلق بالمطاعم  بالمنتجات الغذائية الملحق المتعلق ضمن اتباع نظام غذائي متوازن وفرز مثايل للنفاياتت الشوكة اخلضراء    Genève  Région  من منطقة  مصدرهااملنتجات اليت حتمل هذه العالمة عايري اجلودة مل حمرتمنيتضمن أن املنتجني حيث  مستقلة، اإلمتطلبات وفق  إلصدار الشهادات المستقتشري هذه العالمة إىل أن بلد املنشأ هي سويسرا واملناطق ااورة  Suisse  .للبيئة Max Havelaar  تؤكد عالمة Max Havelaar على أن املنتجات يتم تصنيعها وتسويقها وف املتعلقة بالتجارة العادلة –االجتماعية والبيئية  -    الدولية   Bio Suisse   مـــــن مزرعـــــة عضـــــوية  مصـــــدرهتضـــــمن عالمـــــة الـــــرباعم أن املنـــــتج نباتية صحية منتجاتفهي  نإذ الكيماوية،األمسدة      MSC  إىل أن األمساك البحرية قد مت صيدها باستخدام  تشري عالمة جملس اإلشراف البحري التنوع البيولوجيطريقة صيد تسمح باحلفاظ على  Dolphin Safe  تضمن بطاقة Dolphin Safe ومع ذلك فهي ال تضمن صيد أمساك التو ،الدالفني عن طريق اخلطأ  املوجودة على     Coop Naturaplanتضمن عالمة Coop Naturaplan نتجات امل أن بأن املنتجات ناجتة من الزراعة العضوية  Migros Bio  يؤكد امللصق   باللحوم والبيض  Coop Naturafarm  تتعّلق بطاقة  Coop Naturafarm  .احرتام البيئة واحليواناتهذه العالمة يف سويسرا بواسطة هيئات إصدار تم ي استغالل بيولوجي مفرطتعين أن اللحم ناتج عن      Bioحتدد هذه العالمة حلم احليوانات الصغرية من أبقار املصاص  Natura  .للحيوانات Claro  املنتجات العضوية  استخدام نسبةب كثرة فيما يتعلقبهي العالمة التجارية اليت تضمن احرتام مبادئ التجارة العادلة أهم العالمات والملصقات البيئية المتواجدة في  : 04 الملحق رقم الملحق المتعلق  - أ  Goût Mieux  Fourchette verte Genève  Région - Terre avenir Suisse Garantie  Havelaar        Naturaplan   Migros Bio  P-Suisse   Coop NaturafarmNatura-Beefالملحق المتعلق بالمطاعم -ب



حيث حتظر استخدام املواد  املالبس والنسيج صديق للبيئة،  .أيضا طريقة إنتاج صديقة للبيئة  من املواد الضارة،بينما تضمن عالمةأنسجة خالية تقارير عن املطاعم اليت تعرض املنتجات الطازجة   للمعايري  املنتجات االمتثالفهي تعين  NF Environnement  .البيئيةالغابات اليت حترتم املعايري أن البساط ليس نتيجة عمل غري قانوين لألطفال،وتدعم   .عدم استخدام األطفال كعمالة وطرق اإلنتاج صديقة للبيئةسجاد مصنوع يدويا حتت ظروف عمل جيدة من خالل بأن منتجات النسيج مصنوعة من Coop Naturaline للمبادئ التوجيهية اخلاصة باللوائح اإلنتاج    .ستوى معني من األمان يف ظروف العملمب استخدام التهوية الكاملة ويثمن  على االقتصاد يف مهتمة بمنظمة عاملية  طرف   .يتم إنتاج هذه املواد وفقا للمعايري البيئية املعرتف اهي عالمة بيئية متعلقة بالنباتات والسلع املنزلية  واخلشب، البيئة وال تشكل أي خطر على  حترتم مواد البناء  .الطاقات املتجددة،و االستخدام الرشيد للطاقة تقارير عن املطاعم اليت تعرض املنتجات الطازجة   Ambassadeur du terroirيقدم   Ambassadeurgenevois ~ 513 ~ اليت تدار بشكل مستدامو البيئية  للشروط املراعية أنسجة خالية  Oeko-tex 100 تضمن عالمة  Oeko-tex  الملحق المتعلق بالنسيج  .من جنيف والنبيذ احمللي Oeko-tex 1000  أيضا طريقة إنتاج صديقة للبيئة املالبس والنسيج صديق للبيئة، أن Migrosتضمن عالمة  ستوى معني من األمان يف ظروف العملمب تتمتيز وكذلك لحساسيةاملسببة ل السامة و للمبادئ  Migros ختضع عالمة القطن العضوي عدم استخدام األطفال كعمالة وطرق اإلنتاج صديقة للبيئةسجاد مصنوع يدويا حتت ظروف عمل جيدة من خالل أن هناك   STEP  يعين ملصق  .القطن العضوي وممتثلة للمعايري األخالقيةCoop Naturaline  القطن العضوي تضمن عالمة Coop Naturaline  .األورويب العضوي Rugmark عالمة تضمن  Goodweave  الغابات اليت حترتم املعايري  مصدرهتضمن هذه العالمة أن اخلشب   الملحق المتعلق بالخشب والبنايات  .مشاريع التعليم يف بلدان إنتاجهاأن البساط ليس نتيجة عمل غري قانوين لألطفال،وتدعم NF Environnement  هذه العالمة الفرنسية مواد البناء بأن Natureplus   ميثل هذا امللصقالطاقات املتجددة،و االستخدام الرشيد للطاقةعلى تنسب هذه العالمة إىل السكن الذي يتوفر                     .البيئية  هي عالمة بيئية متعلقة بالنباتات والسلع املنزلية  واخلشب،  Coop Oecoplan Coop Oecoplan  .الصحة طرفمن  1999مت إنشاء هذه العالمة يف عام يتم إنتاج هذه املواد وفقا للمعايري البيئية املعرتف افإخل، ... والطالء املراعية الغابات واألخشاب وهي متيز الغابات Migros Eco  Coton Bio    Coop Naturaline  الملحق المتعلق بالنسيج -ج Ambassadeur du terroir  .عن غريها   STEP    الملحق المتعلق بالخشب والبنايات -د FSC    NF   Minergie  Natureplus    Coop Oecoplan   PEFC      



حيث  ،اخل...اإلضاءةيشري هذا امللصق إىل استهالك الطاقة لألجهزة املنزلية ومصابيح   يف وضع االستعداد للتشغيل،يف (جيدا يف استهالك الطاقة مهما كان وضع التشغيل  أداء، فهو مييز األجهزة اليت تقدم 2009  .هيئات مستقلة للتأكد من امتثاهلا للمعايري البيئيةأنه يتم التحقق من املنتجات من طرف األملاين أنه يتم فحص املنتجات بواسطة هيئة مستقلة للتأكد من   .مطابقتها للمعايري البيئية ومعايري األداء الصارمةفحص املنتجات بواسطة هيئة مستقلة للتأكد من   .هو األفضل على مقياس التصنيف و  %10بني (مواد التجميل نسبة معينة  تضمن استخدام مواد  تستخدم BDIHذات العالمة يضمن مدقق مواد التجميل الطبيعية بأن منتجات  من ناجتة تقدم هذه العالمة منتجات مصنوعة من مواد خام طبيعية تتم معاجلتها بلطف و   .خام طبيعية ومكونات عضوية إىل أقصى حد ممكن امليـــــاه ب تتميـــــزالـــــيت   الشـــــواطئ واملـــــوانئ البحريـــــة هو األفضل على مقياس التصنيف  A يعترب احلرفيشري هذا امللصق إىل استهالك الطاقة لألجهزة املنزلية ومصابيح   Etiquette  والوسائط المتعددة الملحق المتعلق باألجهزة ~ Source: Cacheiro, Caroline et autres, avec  les principes du développement durablehttp://www.choeur.info/gpclimat/Pour_une_consommation_responsable_GE.pdf    ~ 514     .حترتم املعايري البيئية واالجتماعية يضمن أن مزرعة الزهور  .السالمة للمصطافني اإلدارة البيئيـــــــةمـــــــن خـــــــالل  قصـــــــد التعلـــــــيم البيئـــــــي للجمهـــــــور مطابقتها للمعايري البيئية ومعايري األداء الصارمةفحص املنتجات بواسطة هيئة مستقلة للتأكد من  أنه يتم األورويب امللصق البيئي ضمني Angle-bleu  هيئات مستقلة للتأكد من امتثاهلا للمعايري البيئيةأنه يتم التحقق من املنتجات من طرف  السكندنافيةا يضمن امللصق البيئي للدول    .مطابقتها للمعايري البيئيةاألملاين أنه يتم فحص املنتجات بواسطة هيئة مستقلة للتأكد من  امللصق البيئي يضمن Energystar   الملحق المتعلق بمواد التجميل  ).وضع إيقاف التشغيلجيدا يف استهالك الطاقة مهما كان وضع التشغيل 2009مت تقدمي هذا امللصق  يف سويسرا يف جانفي  Cosmébio  العضوية  العالمةCosmébio تضمن استخدام خام طبيعية ومكونات عضوية إىل أقصى حد ممكنيضمن مدقق مواد التجميل الطبيعية بأن منتجات   Cosmétiques  .من املكونات العضوية) 100% Coop Naturaline   تعـــــرب اخليمـــــة الزرقـــــاء  المتعلق بأمور متفرقة  .أمكن كلماالزراعة العضوية  تقدم هذه العالمة منتجات مصنوعة من مواد خام طبيعية تتم معاجلتها بلطف و  Blueflag الشـــــواطعـــــن قصـــــــد التعلـــــــيم البيئـــــــي للجمهـــــــور ،فهـــــــي تســـــــتعملاجليـــــــدة 
السالمة للمصطافنيتوفري و ) فرز النفايات( للشواطئ Etiquette énergieEco-label   Cygne nordiqueEnergystarالملحق المتعلق باألجهزة -ه   Pour une Consommation Responsable : Faire ses achats en accord avec  les principes du développement durable, 2010, p : 54- 56, Livre publié sur le site: http://www.choeur.info/gpclimat/Pour_une_consommation_responsable_GE.pdfيضمن أن مزرعة الزهور )FLP(برنامج ملصق الزهور  Cosmébioالملحق المتعلق بمواد التجميل - و     Cosmétiques BDIH  Coop Naturaline المتعلق بأمور متفرقةالملحق  -ز     Blueflag  FLP  Faire ses achats en accord   



        السياسة العامة لمؤسسة كوندور: 05 لملحق رقما  ~ 515 ~



        كوندورمؤسسة  تحسين المستمر في ال: 06 لملحق رقما  ~ 516 ~



~ 517 ~          



~ 518 ~          



      ISO9001مؤسسة كوندور على  الملحق المتعلق بحصول -أ للمواصفات القياسية الثالثة األنظمة شهاداتحصول مؤسسة كوندور على  :7لملحق رقما  ~ 519 ~



        OHSAS18001مؤسسة كوندور على  الملحق المتعلق بحصول -ب  ~ 520 ~



        ISO14001مؤسسة كوندور على  الملحق المتعلق بحصول -ج  ~ 521 ~



لمؤسسة كوندور من حيث الجودة جائزة أحسن منتوج: 8 الملحق رقم  ~ 522 ~                  



مؤسسة  ل للبيئة ثالجات الصديقةالاستخدام حول كيفية  لتوعية المستهلك  إرشاداتب الملحق المتعلق -أ  نصائح مؤسسة كوندور لتوجبه المستهلك عبر صفحة الفيسبوك  : 9 الملحق رقم  ~ 523 ~   بنصائح مؤسسة كوندور قصد حماية صحة المستهلك الملحق المتعلق -ب    Evo Frost  كوندور ثالجةيف  دليل بسيط يساعدكم على جتميد و ختزين خمتلف املواد الغذائيةنقرتح عليكم   كوندور
وعاء  -،وعاء حيتوي على تلوة القهوة : -نصائح فعالة للقضاء على الروائح بشكل طبيعي يف الثالجة 3:كوندور_نصيحة#        .وعاء حيتوي على اخلل األبيض - ،حيتوي على بيكاربونات الصود



تجنب التبذيرتوجيهات مؤسسة كوندور للمستهلكين قصد ب الملحق المتعلق ~ 524 ~    ثالجات الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور    Condor #Electroménager# تجنب التبذير  ❄ Electroménagerهنا دليل صغري لتخزين اللحوم يف الثالجة وجتنب التبذير � � ❄

ثالجات الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورلالمستهلك بفوائد تقنية ايفوفروست ل إرشادالملحق المتعلق ب   الملحق المتعلق ب -د  هنا دليل صغري لتخزين اللحوم يف الثالجة وجتنب التبذيرالملحق المتعلق -ج



      Pour avoir des voilages éclatants, il suffit de les laisser tremper dans de l'eau chaude additionnée d'un ou deux sachets de levure chimique avant de les laver. #Astuce #Condor_Electroménager  للمستهلك قصد حصوله على أداء أفضل للغسلموجهة  بنصائح مؤسسة كوندور  الملحق المتعلق - و  Astuce contre les tâches d’huile : - Saupoudrez les tâches de talc. - Laissez agir quelques heures. - Frottez. - Lavez votre linge. #Condor #Electroménager #Astuce #Lave_linge  للمستهلك للتخلص من أثر الزيت على المالبسموجهة  نصائح مؤسسة كوندور الملحق المتعلق ب -ه  ~ 525 ~



~ 526 ~  #Z�[�� �� ص]�Yا �[W�Yا ZYو�� !���ع ا �Pvا ��z ���� u�Y ,��X�^ V�� ��z Z��X�^ نV�� ان �Yج ا]X��  �¡�Yا ZY]W¢ ن]v .�£ ¤^و Yن �¦[ز ا]vشO  ZzOW� Oy¨ا .�W¢ ZYا entartrée �©�� |ª نV�U ان �X« ¤��Uم وV���Yا . t u�Y  �¡�Yا ZY]W¢ uv �W� u{y� ان �[�z ®�U ا¯Y �XYا O^|ن و�]�°t²[ة اOv. �Y¯Y ,³[�tا ��Yا و ^¤ اV²و, ر uv ةO²]y^ اOXY ®} �£ ت]�X��Yا Zy�z uv رج|� .Z[Y]�Yا ¤^ |U���Y , µPyY ���Yا اVzد     ZU]�«.  #Condor_Electroménager��#Condor_Algérie #Condor ا�Y¡�  ^¤ اZU]��Y¸�XY ا�Y¡�  اV�Yف ^¤ ا�XY¸ ا£�[ء اW�Y]�، �U® ان V�U tن ا�Y[ء �[رد أو °[T[{�XY O�]v �� ¤Q اV�Yاز�Z �]¤ ازاZY اµ{yY و       .Z[Y]z ��|ھ[ V^Vªا ��® OXY ^¤ ا�Y[ء دا�Q اV©°Rا�Z، و إط¡ق دورة اW�Y]� �|ر�O« Zارة - .O� ½��Uش ا�QR[م �[��Y ا�R]³، وو¼µ اY}�]� ^�� uv درج اV�W�Y »���Yق اW�Y]� - : �Y}][م �¯����Y. �Y ���¹ أ»X�� ،¤W[ج اW�Y[ZY إ�Y ا��XY]¸ و إزاZY اy°OXY[ت ��Condor #Lave_linge t.ly/2gpjfFxhttp://bi Z��X�^ Z# .)در�ZUVx^ Z 90(ر�O« Zارة Z[Y]z و ا�|ا دورة ^¤ د, °[z[ت



          الكهرومنزلية الكبيرة الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورجزء من تشكيلة األجهزة  : 10 الملحق رقم  ~ 527 ~



تكنولوجيا منع تراكم الجليد بشكل  لمؤسسة كوندور تستخدملبيئة لثالجة صديقة الملحق المتعلق ب -ب  لثالجة صديقة للبيئة  لمؤسسة كوندور الباب المزدوج الداخلي بنظام الملحق المتعلق -أ  الثالجات الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورب المتعلقة  خصائصالأهم  : 11 الملحق رقم  ~ 528 ~     تام



الموسع التخزين نظاملبيئة لمؤسسة كوندور ذات تنظيم محكم و لبثالجة صديقة  الملحق المتعلق -ج  ~ 529 ~                



صديق للبيئة لمؤسسة كوندور مكيف هوائيب المتعلقة  خصائصالأهم  : 12 الملحق رقم  ~ 530 ~ ومزود بتكنلوجيا انفرتر موفر للطاقة لمؤسسة كوندوربمكيف هوائي الملحق المتعلق  -أ         ب- الملحق المتعلق بنظام تشغيل صامت  لمكيف هوائي مزود بتكنلوجيا انفرتر لمؤسسة كوندور    



            " Eco Bubble"  غسالة الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور التي تعمل بتقنيةال : 13 الملحق رقم  ~ 531 ~



                   " Pearl Drum"الغسالة الصديقة للبيئة الجديدة لمؤسسة كوندور  : 14الملحق رقم  ~ 532 ~



الصديقة للبيئة الجديدة لمؤسسة  لغسالة التي تعمل بها ا   "Direct Drive"تقنية الملحق المتعلق ب -أ   "Pearl Drum"الغسالة الصديقة للبيئة الجديدة لمؤسسة كوندورالمتعلقة ب خصائصالأهم  :15لملحق رقما  ~ 533 ~     ب- الملحق المتعلق بميزة التشفير لحماية األطفال للغسالة الصديقة للبيئة الجديدة لمؤسسة كوندور      كوندور



    لمؤسسة كوندورد- الملحق المتعلق بخاصية إزالة البكتيريا والمواد المسببة للحساسية للغسالة الصديقة للبيئة الجديدة   ج- الملحق المتعلق بخيار المغادرة المؤجلة للغسالة الصديقة للبيئة الجديدة لمؤسسة كوندور  ~ 534 ~



الكهرومنرلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندورمثال عن خدمة الضمان المتعلقة باألجهزة  : 16الملحق رقم    كوندوره- الملحق المتعلق بخاصية تقليل استهالك الطاقة والمياه للغسالة الصديقة للبيئة الجديدة لمؤسسة    ~ 535 ~    



تغليف األجهزة الكهرومنزلية لمؤسسة كوندور يسمح بتزويد المستهلك بخصائصها البيئية : 17الملحق رقم  ~ 536 ~ إستراتيجية التسعير النفسي لمؤسسة كوندور :18الملحق رقم              



العامة  هاعالقات تحسين بهدفالوسائل التي تستخدمها مؤسسة كوندور  :19الملحق رقم  ~ 537 ~ في المنتدى االقتصادي الجزائري األردني اكوندور حضوره  مؤسسة ليسجبت الملحق المتعلق -أ  بتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر أو عيد األضحى الملحق المتعلق -ب       



حملة تحسيسية ومساندة جمعيات لمكافحة داء السرطانالملحق المتعلق ب -ج  ~ 538 ~           



2017لمسابقة الحذاء الذهبي لسنة الراعيان  الرسميان كوندور والخبر الرياضي   مؤسسة -   لكرة اليد 2017كوندور الراعي الرسمي لبطولة العالم مؤسسة   -  الدينيةو  لمختلف التظاهرات الرياضية الرسمي عياالر الملحق المتعلق بمؤسسة كوندور  -د  ~ 539 ~      "نآالماهر بالقر "الراعي الرسمي لحصة  كوندو  مؤسسة -  



وطني لعيد األماليوم العالمي لحقوق المستهلكاليوم العالمي للشباباألعياد الوطنية والعالمية من طرف مؤسسة كوندور بإحياء الملحق المتعلق ~ 540 ~ األعياد الوطنية والعالمية من طرف مؤسسة كوندور  الملحق المتعلق -ه اليوم العالمي للشباب إحياء -  اليوم العالمي لحقوق المستهلك إحياء -   وطني لعيد األماليوم ال إحياء -     



لمؤسسة كوندور عن األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئةدور رجال البيع في الترويج  :20الملحق رقم  ~ 541 ~       



الكهرومنزلية الصديقة للبيئة  ةجهز األ شراء على لمستهلكا يزفتحقصد  تنشيط المبيعات :21الملحق رقم  ~ 542 ~ في المعارض الوطنية والدوليةمؤسسة كوندور  مشاركة ب الملحق المتعلق -أ  لمؤسسة كوندور المتميزة في معرض تحت عنوان أجهزتها الكهرومنزلية الصديقة للبيئة كشف الستار عن تكوندور مؤسسة   -  2017 اإلنتاج الجزائري لسنة مؤسسة كوندور في معرض برلين قصد التعريف مثال بالثالجات الصديقة للبيئة  مشاركة -        كوندور تحضر صالون الزواج بالجزائر العاصمةمؤسسة   -  



الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور تنشيط المبيعات عن طريق الهدايا للثالجاتالمتعلق بالمسابقات والطمبوالت عبر صفحة الفيسبوك ~ 543 ~   .أوت، يف مجيع قاعات العرض كوندور و مجيع احناء الوطن condor.dz/tombola: بعد شراء ثالجة أو جممدة كوندور، قوموا بالتسجيل على الرابط التايل  .أوت، يف مجيع قاعات العرض كوندور و مجيع احناء الوطن 30 75و ذلك مبلء استمارة مع املعلومات اخلاصة بكم و رقم التسلسلي املنتج الذي مت شراؤه أو بتسجيلك على الرقم األخضر  :بعد شراء ثالجة أو جممدة كوندور، قوموا بالتسجيل على الرابط التايل 30.000إشرتي ثالجة أو جممدة و إربح مبلغ مايل بقيمة   الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور  إشرتي ثالجة أو جممدة و إربح مبلغ مايل بقيمة ! شاركوا معنا يف طومبوال كبش العيد ! عيد أضحى أسعد مع كوندور  بعد شراء ثالجة أو جممدة كوندور، قوموا بالتسجيل على الرابط التايل: للمسامهة سهل .  condor.dz/tombola   أوت، يف مجيع قاعات العرض كوندور و مجيع احناء الوطن 26إىل  08السحب مفتوح من  فائز، ال تفوتوا فرصتكمو ذلك مبلء استمارة مع املعلومات اخلاصة بكم و رقم التسلسلي املنتج الذي مت شراؤه أو بتسجيلك على الرقم األخضر أوت، يف مجيع قاعات العرض كوندور و مجيع احناء الوطن 26إىل  08العرض مفتوح من  .شواية للربح+ دينار  30.000بعد شراء ثالجة أو جممدة كوندور، قوموا بالتسجيل على الرابط التايل:  .إشرتي ثالجة أو جممدة كوندور و شارك معنا يف طومبوال كبش العيد  ! أسعد مع كوندور  http://bit.ly/2ut3LSP   المتعلق بالمسابقات والطمبوالت عبر صفحة الفيسبوكالملحق  -ب فائز، ال تفوتوا فرصتكم 200يتم الفرز على و ذلك مبلء استمارة مع املعلومات اخلاصة بكم و رقم التسلسلي املنتج الذي مت شراؤه أو بتسجيلك على الرقم األخضر condor.dz/tombola. شواية مهداة+ دينار عيد أضحى أسعد مع كوندور تنشيط المبيعات عن طريق الهدايا للثالجات -  السحب مفتوح من  :مالحظة : عملية املشاركة سهلة إشرتي ثالجة أو جممدة كوندور و شارك معنا يف طومبوال كبش العيد�� عيد أضحى  30.000مبلغ مايل بقيمة  http://bit.ly/2ut3LSP: قواعد اللعبةالعرض مفتوح من : مالحظة



صديق للبيئة لمؤسسة كوندور مكيف هوائيعن طريق الهدايا ل تنشيط المبيعات -   استمتعوا بعرضنا املميز ! تنتظروا أكثر ال .2017أوت  31دج و صاحل إىل غاية  53.900من  اءاإبتد العرض متوفر .ايف -و اربح ميكرو NT44 ثالجة يعرض خاص، إشرت   ~ 544 ~ املراحل اخلمسة بنجاح و يف أقصر وقت ممكن حّىت جتاوزوا  "A la recherche du CROWN " .اختربوا ذاكرتكم مع لعبة .هدايا قّيمة يف انتظاركم      http://bit.ly/2b9DvSL: شاركونا لعبتنا على الرابط التايل  .م تربيد غاية يف النجاعةظااليت تعتمد ن NOFROST بفضل تقنيةقولوا وداعا لعناء تقشري ثالجاتكم من تراكمات الثلج  -   االجتماعيالترويج للثالجات الصديقة للبيئة عبر مواقع التواصل  -  .سنعلمكم قريبا على قائمة الراحبني ،أبقوا متابعني أوفياء ألخبارنا و جديدنا على صفحتنا .قد انتهت املسابقة، نشكركم على مشاركاتكم و تفاعالتكم  2016أغسطس،  Condor    8 تدخلوا يف القرعة من أجل الفوز مبكّيف هوائي



نقاط توزيع األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندور:23الملحق رقم   كوندور لمؤسسة البيئية الموضوعة على الثالجات  الملصقات أحد :22الملحق رقم  ~ 545 ~ مؤسسة  كوندور أول فرع دولي تابع لها في تونس نيتدشب الملحق المتعلق -أ       



2015عرض مؤسسة كوندور المتواجدة في التراب الوطني خالل سنة  المتعلق بقاعات الملحق -ب  ~ 546 ~ ،حسني داي 20حي عمريوش، شارع فرنان حنفي، رقم   حسين داي  أدرار - 01و 160، جتزئة رقم 15القطاع  1962جويلية  5حي   أدرار  العنوان  المكان  العنوان  المكان  ) مقابل فندق النسيم( 38مسكن ترقوي، رقم  2/100مشروع   البويرة  سعيدة -14شارع الدكتور دامارجي ،رقم   سعيدة  البليدة - 01شارع جعدي حممد، األربعاء، رقم   األربعاء  بين ورتيالن, شارع كرمي بلقاسم  بني ورتيالن  البليدة -شارع الكولونيل بوقرة، وسط مدينة بوفاريك   بوفاريك  65جتزئة رقم  81حي اهلضاب، جمموعة رقم   2سطيف   البليدة -27حي القدس سيدي يعقوب، رقم   3البليدة   سطيف - 132، شارع بورحلة حسني رقم 1954حي أول نوفمرب   1سطيف   البليدة -27حي القدس سيدي يعقوب، رقم   2البليدة   سطيف -، العلمة  A05 املنطقة الصناعية ،رقم  2العلمة   البليدة -، جتزئة النخيل 58شارع كريتلي خمتار، رقم   1البليدة   سطيف -ديب، العلمة  426جتزئة   1العلمة   بشار) مري نيجر( 62حي املزاريف رقم   بشار  سطيف -، عني وملان 324، رقم 363جتزئة   عين ولمان  بسكرة -العالية مشال  76شارع اإلخوة أونوغي، رقم   3بسكرة   سطيف -عني أزال ) مقابل املركز الثقايف( 79، رقم 188جتزئة   عين أزال  بسكرة - 14شارع الزعاطشة، رقم   2بسكرة   سطيف -) ديب(شارع الشيخ العيقة، عني ارنات   عين ارنات  بسكرة - 227شارع الزعاطشة، رقم   1 بسكرة  والية جيجل -شارع بوكعبور علي، الطاهري   الطاهير  جباية -مسكن إيدميكو  45جتزئة كرمي بلقاسم، الرتقية العقارية   بجاية  جيجل -،حي الشاطئ 02شارع مصطفى بن بولعيد، رقم   2جيجل   جباية - سوناطراك، أقبو  26الطريق الوطين رقم   أقبو  ، جيجلABC 21طريق الصومام، رقم   1جيجل   باتنة, أريس, 1954نوفمرب  1حي   أريس  اجلزائر -جتزئة باسول عبد القادر زرالدة 01رقم   زرالدة  جتزئة يوسفي، الطريق الرابط بني باتنة و بسكرة  باتنة  اجلزائر -الرويبة ) مقابل كوكا كوال( EPLF مسكن 63حي   الرويبة  أم البواقي   L -حي مالكي حركايت، املنطقة  أم البواقي  02B01، احملل 108ديوان رياض الفتح، املستوى رقم   رياض الفتح  األغواط - 144، القطاع 049حي اإلخوة منوار بوعامر رقم   األغواط  اجلزائر -،الرغاية 12إقامة السالم، رقم   الرغاية  حي الزبوج، أمام مسجد احلق  الشلف  أوالد فايت - 43التعاونية العقارية اهلضاب العليا، رقم   أوالد فايت  أدرار -وسط مدينة أولف   أولف  اجلزائر - ، حي املقاومة 9الرتقية العقارية فطيمي، جمموعة أ، رقم   1عنابة   تيارت -طريق فرندة  14، حي االنتصار، رقم 147جتزئة دي   تيارت  سيدي بلعباس -) شارع معسكر( 21طريق زبانة رقم   بلعباسسيدي   ، السوقر تيارت 245، رقم 5اجلزء   السوقر  سكيكدة -، احلروش 2احلي اجلديد، رقم   سكيكدة  البويرة   قاملة - 01طريق عظيم اللقب عبد احلكيم، جتزئة   قالمة  الرابط بني تيزي وزو و عزازقة 12الطريق الوطين رقم   عزازقة  .عنابة. مارس 8 ،4، رقم 54ماي  19مسكن، حممد اللرد،  100حي   3عنابة   تلمسان - 03أوجليدة أبو تاشفني، رقم   تلمسان  عنابة - S01 رقم 24، 23سيدي عاشور، اموعة   2عنابة   مغنية -احملطة  86يب دي يف، طريق تلمسان، رقم   مغنية  عنابة -



) شارع مارسيليا( 135شارع العريب بن مهيدي، رقم   باريغو  اجلزائر -طريق ميناء اجلميلة، عني البنيان   عين البنيان  الرياضي، املسيلةمسكن مقابل املركب  700، شارع 04- 01احملالت   المسيلة  اجللفة -تبكني  491طريق سيدي نايل، جتزئة رقم   الجلفة  املسيلة -بوسعادة  N ABC احملل 947/05طريق اجللفة   بوسعادة  اجللفة -، عني وسارة 1278حي زيغود يوسف   عين وسارة  مستغامن -، املشتلة 11شارع مزيان حممد، رقم   مستغانم  6و  5شارع كرمي بلقاسم، املدينة اجلديدة تيزي وزو، احملل رقم   2تيزي وزو   املدية 26000طريق مقدم بن يوسف،   المدية  تيزي وزو -اجلديدة ، املدينة 14أفريل، رقم  20مفرتق الطرق   1تيزي وزو   قسنطينة -) أوناما سابقا(جتزئة اإلخوة غازي، شارع بولرباغت   قسنطينة  تيزي وزو -وسط املدينة، مقابل سوق الفالح سابقا   أواسيف  ~ 547 ~ حاسي  26+25، رقم  11حي سي احلواس، حمل رقم   حاسي مسعود  اجلزائر -اجلزائر الوسطى  - 03شارع مونج، رقم   2 الجزائر الوسطى  معسكر -02ساحة األمري عبد القادر، رقم   معسكر  اجلزائر الوسطى -06شارع عبد الكرمي اخلطايب ،رقم   1الجزائر الوسطى   معسكر -باريغو  ) مقابل مسجد العتيق( 04شارع الكولونيل عمريوش رقم   2برج بوعريريج   حي هكار عبد اهللا مقابل مركز الربيد خنشلة  2خنشلة   برج بوعريريج -أكتوبر، شارع عطية مربوك  17حي   1برج بوعريريج   خنشلة -شارع مصطفى بن بولعيد   1خنشلة   مسكن إليزي 70شارع   إليزي  البيض 32000شارع قطاف حممد،  البيض  اجلزائر -، الدار البيضاء 02جمموعة أ، احلميز، رقم   2الحميز   وهران - ، مارافال 61شارع بن تشوك، رقم   مارافال  اجلزائر -، احلميز برج الكيفان 5الطريق الوطين رقم   1الحميز   وهران -بالطو  46حي سيدي البشري، رقم   3وهران   اجلزائر -احلراش  ،57شارع بوعمامة رقم   الحراش  وهران -27شارع شكيب أرسالن، رقم   2وهران   اجلزائر -األبيار  05شارع مصطفى خالف، رقم   األبيار  وهران -، بري اجلري 85، رقم 02جتزئة املستقبل   1وهران   اجلزائر -مسكن جتزئة الشبان املكفوفني، الدرارية  100حي   الدرارية  املنطقة الصناعية تقرت، ورقلة -شارع أول نوفمرب   تقرت  اجلزائر -، دايل ابراهيم 552حوش قاوس رقم   دالي ابراهيم  ورقلة -شارع تشي غيفارا، بين ثور   بني ثور  اجلزائر -،حممد بلوزداد ، 07حي االخوة مراكشي، رقم   بلكور  مسعود   www.condor.dz              02/09/2017:تاريخ االطالع   :االلكرتوين للمؤسسةمن إعداد الباحث اعتمادا على املوقع :المصدر  ميلة -مسكن  180جتزئة الغريب   ميلة  غيليزان -03شارع الرمونت، رقم   غيليزان  واد سوف -بلدية مجعة  - 3طريق الوطين رقم  -حي البليدة   جمعة  مقابل مقر والية غرداية  غرداية  وادي سوف -حي الرمال   وادي سوف  عني متوشنت - 277مسكن، رقم  476حي الزيتون   عين تموشنت  الطارف - 44الطريق الوطين رقم   الطارف  عني الدفلى -، مخيس مليانة 75حي سيدي معمر رقم   خميس مليانة  الطارف -الشط  177جتزئة كارية مجال، رقم   الشط  عني الدفلى -شارع األمري عبد القادر   عين الدفلى  ، تيسمسيلت)طريق عني الربج( 198مسكن رقم  190حي   تيسمسيلت  ، تيندوف73، اموعة 03حي رمدين   تيندوف  بومرداس -حي دريس   بومرداس  ، سوق اهراس52حي اللوز، جتزئة رقم   سوق اهراس  بومرداس -شارع زياين الوناس، برج منايل   برج منايل  جمموعة ب، النعامة 19شارع يوسف سليماين القسم   المشرية  وسط مدينة برج بوعريريج



هل هناك تكوين خاص :معلقتان يف اجلدار،فهذين اجلهازين يعتربان صديقان للبيئة،وأنا يف هذا الصدد اطرح عليك سؤالمعك،الحظت يف الرواق صورة كال من مكيف كراون وآلة غسيل بيجو أثناء حلظة انتظاري قصد إجراء املقابلة :5س ؟ 2017كم بلغ عدد األفراد الذين مت تكوينهم يف سنة :4س ؟ مؤسسة كوندور بتكوين هؤالء العمالتم  هل:3س على أي أساس يتم توظيف العمال يف مؤسسة كوندور؟ :2س  ما هو عدد عمالكم حاليا ؟ :1س األسئلة .ذات الصلة باملوضوع السلوك الشرائي للمستهلك النهائي، والذي حيتاج إىل توضيحاتكم ببعض اجلوانبسيدي احملرتم، هذه املقابلة كما تعلم  تدخل ضمن إطار حبثنا  املتحمور حول املزيج التسويقي األخضر وأثره على   سنة 12:الخبرة المهنية  11:00 – 9:30:توقيت المقابلة  27/03/2018 يوم:تاريخ المقابلة  الموارد البشرية لمؤسسة كوندور مديرية مديرمقابلة مع دليل ال  الموارد البشرية لمؤسسة كوندور مديرية مديرمع الملحق المتعلق بالمقابلة  -أ  دليل المقابلة مع إطارات مؤسسة كوندور :24الملحق رقم  ~ 548 ~ تقوم املؤسسة بالتدريب البيئي لعماهلا وإطاراا؟ ليف إطار محاية البيئة، ه:6س متعلق ذه األجهزة؟  املستدامة، هل هذا  صحيح ؟حتقيق االستدامة باملوازاة مع الرتكيز على األنظمة اإلدارية اخلاصة بأبعاد التنمية من خالل  التمعن يف تسمية هذه املديرية،نفهم بأن مؤسسة كوندور لديها سياسة أو اسرتاتيجية تسعى من خالهلا : 2س    ما هي اهليئة املكلفة حاليا بإدارة شؤون البيئة يف مؤسسة كوندور؟ :1س األسئلة .السلوك الشرائي للمستهلك النهائي، والذي حيتاج إىل توضيحاتكم ببعض اجلوانب ذات الصلة باملوضوعسيدي احملرتم، هذه املقابلة كما تعلم  تدخل ضمن إطار حبثنا  املتحمور حول املزيج التسويقي األخضر وأثره على   سنوات 8:الخبرة المهنية  12:00 – 9:30:المقابلةتوقيت   24/04/2018 يوم:تاريخ المقابلة  إدارة الجودة الشاملة والتنمية المستدامة لمؤسسة كوندورمدير مقابلة مع دليل ال  إدارة الجودة الشاملة والتنمية المستدامة لمؤسسة كوندورمدير الملحق المتعلق بالمقابلة  مع  -ب 



هل تراعي املؤسسة مبدأ محاية املستهلك ومحاية البيئة عند رسم إسرتاتيجيتها التسويقية ؟ :3 س منتجات صحية وآمنة بيئيا؟بأا )  اقصد بالضبط األجهزة الكهرومنزلية الكبرية( هل ميكن  وصف منتجاتكم :2س فيما تتمثل منتجاتكم ؟ :1س األسئلة .السلوك الشرائي للمستهلك النهائي، والذي حيتاج إىل توضيحاتكم ببعض اجلوانب ذات الصلة باملوضوعاملتحمور حول املزيج التسويقي األخضر وأثره على سيديت احملرتمة ،هذه املقابلة كما تعلمني  تدخل ضمن إطار حبثنا      سنوات 10:الخبرة المهنية  12:00 – 9:30:توقيت المقابلة  15/05/2018 -14 يومي:تاريخ المقابلة  مؤسسة كوندورلالتسويق  ةمدير مقابلة مع دليل ال  مؤسسة كوندورلالتسويق  ةمدير  الملحق المتعلق بالمقابلة مع -ج  مادام  أنكم تتبنوا سياسة بيئية،فهل تتخذ املؤسسة إجراءات قصد الوقاية من التلوث واالستغالل األمثل للموارد؟ :13س  ما هي الطرق املستخدمة ملعاجلة أو تسيري هذه النفايات؟ :12س  هل ترتتب نفايات عن نشاط املؤسسة؟ :11س  بشأن البيئة بني األقسام املختلفة يف املؤسسة؟هل توجد آليات للتنسيق  :10س  هل تتبىن املؤسسة سياسة بيئية؟ :9س  ،هل تلتزم املؤسسة بتبين مبادئ املسؤولية االجتماعية؟ 26000إيزو يف إطار سعيكم يف احلصول على:8س  ضمن سياق احلديث عن الظروف اآلمنة للعمال،هل سجلت املؤسسة إصابات مهنية؟:7س عمل سليمة وآمنة للعمال؟ هل تقوم املؤسسة بتوفري بيئة :6س هل تقوم املؤسسة بإجراءات الصيانة لآلالت؟ :5س ؟ )ISO9001( هل يتم مراجعة نظام ادارة اجلودة :4س ؟ )14001 إيزو(، )18001إيزو(، )9001إيزو( :يف هذا الشأن ،مىت حتصلت مؤسسة كوندور على الشهادات التالية:3س  ~ 549 ~ قصد التأقلم مع متطلبات ) اقصد بالضبط األجهزة الكهرومنزلية الكبرية(منتجاتكم هل قمتم  بتعديل وتطوير يف :5س هل تلتزم املؤسسة بأسلوب علمي يف ممارسة األنشطة التسويقية من حيث التحديد املسبق قبل البدء يف اإلنتاج؟ :4س  راعية للشروط األجهزة الكهرومنزلية امل مىت مت تصنيع  ألول مرة هذه، الثالجات وآالت الغسيل واملكيفات نبقى مع:6س املسؤولية اإلجتماعية خاصة فيما يتعلق حبماية كال من املستهلك والبيئة ؟   تم مؤسسة كوندور أكثر جبوانب اإلبداع واالبتكار لتقدمي ما يليب طموحات املستهلكني وإشباع رغبام؟ هل:7س الصحية والبيئية، وفيما تتمثل؟



هل تسهر مؤسسة كوندور على تقدمي بدائل متعددة ،نبقى مع األجهزة الكهرومنزلية اجلديدة خاصة الكبرية:8س  ~ 550 ~ التعريف بأجهزا الكهرومنزلية الكبرية  حاملة  هل هذه الوسائل الرتوجيية اليت تعتمد عليها مؤسسة كوندور قصد:10س  الوسائل املستعملة من طرف مؤسسة كوندور  قصد التعريف بأجهزا الكهرومنزلية الكبرية؟ما هي :9س  للمستهلك؟ أجهزا الكهرومنزلية الكبرية املراعية هل تقوم مؤسسة كوندور بتدريب القوى البيعية قصد إقناع املستهلك بشراء  :11س  يف طياا االعتبارات االجتماعية والبيئية؟ األجهزة الكهرومنزلية الكبرية املراعية ما هي الطرق اليت تستخدمها مؤسسة كوندور قصد تنشيط مبيعاا من  :12س  االجتماعية والبيئية؟لالعتبارات  أجهزا الكهرومنزلية اجلديدة املراعية لالعتبارات كيف  متارس مؤسسة كوندور اإلشهار قصد التعريف ب :13س  االجتماعية والبيئية؟لالعتبارات  تعتمد عليها مؤسسة كوندور قصد  االتصال املباشر باملستهلك وتتبادل مع املعلومات ما هي األساليب اليت :15س  ؟أجهزا الكهرومنزلية اجلديدة ؤسسة كوندور بامللصقات كأداة للرتويج عن  مكيف تستعني  :14س  االجتماعية والبيئية؟ بأجهزا خاصة فيما يتعلق  لمزيج الرتوجيي بكل عناصرهل ما هو اهلدف من استخدام مؤسسة كوندور :17س  فيه؟ما هي األنشطة اليت قامت ا املؤسسة مؤخرا قصد حتسني عالقاا مع الزبائن واتمع الذي تنشط :16س  االجتماعية والبيئية؟أجهزا الكهرومنزلية الكبرية املراعية لالعتبارات ب املتعلقة جمموعة من هل يتم توزيع أجهزتكم الكهرومنزلية الكبرية  بشكل مباشر إىل املستهلك أو من خالل استخدام  :18س  ؟ الكهرومنزلية الكبرية  املراعية لالعتبارات االجتماعية والبيئية كوندور على وسطائها قصد إعادة مجع املواد القابلة للتدوير واليت هي حبوزة املستهلك مثل هل تعتمد مؤسسة   :24س    هل هناك خطط إلقالل من التغليف خاصة مبا يتعلق باألجهزة الكهرومنزلية الكبرية؟:23س  ؟الكهرومنزلية الكبريةألجهزتكم  كيف تتسم عملية التعبئة والتغليف :22س  ؟الكهرومنزلية الكبريةما هي الوسائل اليت تستعملها مؤسسة كوندور عند توزيع أجهزا  :21س  امش الربح املقرر هلا؟ الكهرومنزلية الكبريةلألجهزة  )املنفذ التوزيعي(هل تلتزم احللقات الوسيطية  يف رأيك،:20س  الوسطاء؟ الءؤ كوندور بتحفيز ه   مؤسسة تقوم هل :19س  الوسائط اليت تتوىل عملية تصريف  هذه املنتجات إىل املستهلك؟ الكهرومنزلية أجهزا عند توزيع )  األكرب كثافة سكانيةمثال  (على منطقة جغرافية معينة  املؤسسةهل  تركز  :25س  ؟) التعبئة والتغليف، اجلهاز الكهرومنزيل يف اية دورة حياته(   ؟الكبرية



خالل دورة كيف تتعامل مؤسسة كوندور مع أجهزا الكهرومنزلية الكبرية املراعية للشروط االجتماعية والبيئية  :27س  االهتمام بآرائهم حول أجهزا الكهرومنزلية الكبرية؟هل  تقوم مؤسسة كوندور بتقدمي خدمات متعلقة مبتابعة شكاوي املستهلكني أو الرد عن استفسارام و  :26س  ~ 551 ~ الكبرية املراعية لالعتبارات  كم بلغت نسبة احلصة السوقية ملؤسسة كوندور واليت تتعلق باألجهزة الكهرومنزلية :28س  ؟حياا الكهرومنزلية  كم تبلغ حاليا مصاريف كل وسيلة من وسائل الرتويج اليت تستعملها املؤسسة قصد التعريف بأجهزا :1س األسئلة .السلوك الشرائي للمستهلك النهائي، والذي حيتاج إىل توضيحاتكم ببعض اجلوانب ذات الصلة باملوضوعاحملرتم ،هذه املقابلة كما تعلم  تدخل ضمن إطار حبثنا  املتحمور حول املزيج التسويقي األخضر وأثره على  يسيد    سنوات 9:الخبرة المهنية  11:00 – 9:30:توقيت المقابلة  21/05/2018 يوم:تاريخ المقابلة  مؤسسة كوندورل والماليةالمحاسبة  مدير مقابلة مع دليل ال  مؤسسة كوندورل المحاسبة  والماليةمدير الملحق المتعلق بالمقابلة مع  -د  االجتماعية والبيئية؟ تتحملها املؤسسة أم  التكاليف اليتهل يتم حتديد السعر بناءا على األجهزة الكهرومنزلية الكبرية ،دائما نبقى مع :4س الكبرية؟الكهرومنزلية  هل توجد عوامل تؤثر على حتديد أسعار أجهزتكم:3س ؟)أقصد طريقة حتديد السعر(كيف يتم حتديد السعر األجهزة الكهرومنزلية الكبرية :2س ؟ الكبرية ألجهزا هل تدمج  مؤسسة كوندور التكاليف اخلاصة حبماية املستهلك والبيئة يف حتديد السعر الفعلي  :5س ؟املنافسني السائدة يف السوق أساس أسعارعلى        االجتماعية والبيئية؟الكبرية املراعية لالعتبارات  كم بلغ رقم أعمال مؤسسة كوندور املتعلق باألجهزة الكهرومنزلية :8س  ممكن أن توضح يل مبثال؟:7س ما هو سبب  ارتفاع األجهزة الكهرومنزلية الكبرية يف السنوات األخرية؟ :6س الكهرومنزلية الكبرية؟



                       هل تقوم املؤسسة بشراء مواد أولية ذات أقل مستوى من الضرر البيئي أو عدمية الضرر؟ :4س هل هناك شروط وقواعد موضوعة على املوردين بالنسبة هلذه املواد األولية؟ :3س من الذي يقوم بتزوديكم ذه املواد األولية؟:2س  يتعلق باألجهزة الكهرومنزلية الكبرية؟ ما هي املواد األولية اليت  تقومون بشرائها خاصة فيما :1س األسئلة .الشرائي للمستهلك النهائي، والذي حيتاج إىل توضيحاتكم ببعض اجلوانب ذات الصلة باملوضوعاحملرتم ،هذه املقابلة كما تعلم تدخل ضمن إطار حبثنا  املتحمور حول املزيج التسويقي األخضر وأثره على السلوك  يسيد  سنوات 7:الخبرة المهنية  10:30 – 9:30:توقيت المقابلة  22/05/2018 يوم:تاريخ المقابلة  لمؤسسة كوندوردليل المقابلة مع رئيس مصلحة المشتريات والوسائل العامة    لمؤسسة كوندوررئيس مصلحة المشتريات والوسائل العامة  الملحق المتعلق بالمقابلة مع  -ه  ~ 552 ~



                  - األردن - اخلاصة التطبيقية العلوم امعةج  أستاذ التعليم العايل  ثامر البكري  -ورقلة  - جامعة قاصدي مرباح   أستاذة حماضرة   حليمة السعدية قريشي  -خنشلة-  عباس لغرور جامعة  أستاذة حماضرة   دالل عظيمي  - 1-جـامعة فرحـات عبّاس سطيف  أستاذ حماضر   عصماين سفيان  - 1-جـامعة فرحـات عبّاس سطيف  أستاذ حماضر  رياض العينوس  - 1-عبّاس سطيف جـامعة فرحـات  أستاذ حماضر   حملي كمال  - 1-جـامعة فرحـات عبّاس سطيف  أستاذ حماضر   مسالتة سفيان  - 1-جـامعة فرحـات عبّاس سطيف  أستاذة حماضرة   صباح حصيد  - 1-جـامعة فرحـات عبّاس سطيف  أستاذة حماضرة   رقاد صليحة  - 1-جـامعة فرحـات عبّاس سطيف  أستاذة حماضرة   كباب منال  - 1-جـامعة فرحـات عبّاس سطيف  أستاذة حماضرة   ونوغي فتيحة  - 1-جـامعة فرحـات عبّاس سطيف  أستاذة حماضرة  يدومـ مسراء  - 1-جـامعة فرحـات عبّاس سطيف  أستاذ التعليم العايل  الطاهر بن يعقوب  التدريس جامعة  الرتبة العلمية  اإلسم واللقب  قائمة األساتذة المحكمين :25الملحق رقم  ~ 553 ~



املـزيج التسـويقي األخضـر وأثـره علـى : " لنيـل شـهادة دكتـوراه علـوم يف العلـوم االقتصـادية حتـت عنـوانحتضـري أطروحـة  إطـار يف     حتية طيبة وبعد؛  سيدي، سيديت كّليـّة العلـوم االقتصاديـّة والّتجاريّة وعلوم الّتسيري  -1-جـامعة فرحـات عبّاس سطيف   وزارة الّتعليم العايل والبحث العلميّ   االستبيان الموجه للمستهلكين:26الملحق رقم  ~ 554 ~ يف )  ×(البحث  من خالل قرائتكم حملتواه بدقة و إجابتكم عن حماوره اليت ال تستغرق إال القليل من وقتكم ،وذلك بوضـع إشـارة يسعدنا أن نضع بني أيـديكم اإلسـتبيان التـايل الـذي يـدخل ضـمن متطلبـات نيـل هـذه الشـهادة  آملـني مـنكم املسـامهة يف هـذا       "-بوعريريجبرج  -            دراســـــة عينـــــة مـــــن مســـــتهلكي األجهـــــزة الكهرومنزليـــــة  الصـــــديقة للبيئـــــة ملؤسســـــة كونـــــدور :الســـــلوك الشـــــرائي للمســـــتهلك النهـــــائي لسيادتكم جزيل و نؤكد لكم أن اإلجابات اليت ستدلون ا لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط،الذي أعد من أجله       .عن رأيكماخلانة اليت تعرب  األجهزة الكهرومنزلية   إحدى بشراء قاموا الذين لألفراد موجه فقط االستبيان هذا :هامة مالحظة    دراسات عليا     جامعي    ثانوي فأقل :المستوى التعليمي -    سنة فما أكثر 60    سنة 60 إىل أقل من 45 من    سنة 45 إىل أقل من 30 من    سنة 30 أقل من  : العمر -    أنثى     ذكر   :الجنس -  البيانات الشخصية :األول محورال            .الشكر  .2013ابتداءا من سنة  لمؤسسة كوندور )ثالجة،مكيف هوائي،آلة غسيل( الجديدة



           ال     نعم  ؟)هوائي مكيف غسيل، آلة ثالجة،( كوندور ملؤسسةاجلديدة  الكهرومنزلية  األجهزة إحدى تياشرت أن و  لك سبق هل :األول السؤال  النهائي المستهلك اقتناؤها تم التي كوندور لمؤسسة الكهرومنزلية باألجهزة متعلقة معلومات  - 1  كوندور ملؤسسةالسلوك الشرائي للمستهلك  النهائي لألجهزة الكهرومنزلية  :الثاني المحور    )اخل...قبو،مرآب(حمل غري خمصص للسكن     عند األقارب أو عند الغريالسكن     مستأجر    )اخل...سكن اجتماعي،سكن وظيفي( منزلمالك لل  :نمط السكن -    متقاعد    موظف    حرة أعمال    طالب    عاطل  :)المهنة( الوظيفة -    ريفي    شبه حضري    حضري  :اإلقامة مكان -    )أرمل،مطلق(حالة أخرى    متزوج    أعزب  :االجتماعية الحالة -    دج54000أكثر من    دج  54000 -دج36001    دج36000 -دج18000    دج 18000 أقل من    منحة التمدرس    بدون دخل  :الشهري الدخل -  ~ 555 ~



اليت قمت السلبيات املرتتبة عن استخدامك  لألجهزة الكهرومنزلية العادية    2            .جديدة ملؤسسة كوندور كهرومنزلية   أجهزة شراء يف التفكري إىل كدفعت األجهزة الكهرومنزلية   العادية اليت قمت بشرائها سابقا تعطل أو تقادم  1  بشدةموافق   موافق  محايد  معارض  ةبشدمعارض   العبارة  الرقم  األجهزة الكهرومنزلية اجلديدة ملؤسسة كوندور املستهلك النهائي باحلاجة اىل شعور :األول الجزء  كوندور لمؤسسةالمستهلك  النهائي لألجهزة الكهرومنزلية الجديدة مراحل شراء  - 2      هوائي مكيف      غسيل آلة      ثالجة    ) Référence(النموذج أو املرجع  ) Famille( العائلة  الكهرومنزيل اجلهاز  املعلومات                               CRF-T6GH06  ):MINI & TOP:Famille(  ثالجة   ) Référence(النموذج أو املرجع  ) Famille( العائلة  الكهرومنزيل اجلهاز  املعلومات  :مثال  ؟ بشرائها قمت اليت اجلديدة الكهرومنزلية األجهزة )منوذج( مرجع أو عائلة هي ما :الثالث السؤال    هوائي مكيف    غسيل آلة    ثالجة                     ؟ )أكثر من جهاز كهرومنزيل واحد تيتكون اشرت قد  كألن  واحدة فقط خانة يف)×(ضع إشارة ت أن بالضرورة ليس( بشرائها قمت اليتاجلديدة  الكهرومنزلية األجهزة هي ما:الثاني السؤال  ~ 556 ~ أدت بك إىل التفكري يف اقتناء سواء على صحتك أو بيئتك  بشرائها سابقا لعدم  يعود  ملؤسسة كوندوراألجهزة الكهرومنزلية اجلديدة  شراء يف كري فكت  4           .متطورة قنياتبت هاظهور  ملؤسسة كوندور تعود اىلاألجهزة الكهرومنزلية اجلديدة  رغبتك يف شراء   3           .جديدة ملؤسسة كوندور كهرومنزلية   أجهزة الجهاز،فليس بالضرورة ذكر العائلة التي ينتمي إليها الجهاز بل أو أحد جانبي الطاقوية للجهاز،أو حتى تجدها في ظهر مالحظة هامة: تجد هذه المعلومات على الغالف أو داخل محتوى دليل  استعمال الجهاز، أو على بطاقة الكفاءة               . أصال املنتجات من النوع ذاهل  امتالكك   . المهم يجب ذكر مرجعه



ملؤسســة كونــدور علــى أســاس  اجلديــدة  الكهرومنزليــة األجهــزةقمــت بتفضــيل   1  بشدةموافق   موافق  محايد  معارض  ةبشدمعارض   العبارة  الرقم  املتاحة البدائللألجهزة الكهرومنزلية اجلديدة ملؤسسة كوندور عن  املستهلك النهائي   فضيلت :الثالث الجزء                  .سابقة خربات من كلدي ما على األجهزة الكهرومنزلية اجلديدة ملؤسسة كوندور اعتمادا بشراء قمت  4           .مؤسسة كوندورية اليت استخدمتها الرتوجي وسائلال طريق عناألجهزة الكهرومنزلية اجلديدة على املعلومات املتعلقة ب حتصلت  3           .اشرتيتها يتالاألجهزة الكهرومنزلية اجلديدة ملؤسسة كوندور  نفس ميلكون الذين )اخل..األقارب،زمالء العمل األصدقاء، اجلريان،(من املعلومات بتجميع قمت  2            .اجلديدة الكهرومنزلية األجهز  شرائك قبل كوندور املعتمدة ملؤسسة البيع نقاط عن طريق علوماتامل بتجميع قمت  1  بشدةموافق   موافق  محايد  معارض  ةبشدمعارض   العبارة  الرقم  باألجهزة الكهرومنزلية اجلديدة ملؤسسة كوندور املتعلقة علوماتامل عناملستهلك  النهائي  حبث  :الثاني الجزء  ~ 557 ~ ملؤسسة كوندور على أساس  اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةقمت بتفضيل   2           .اجلزائرية السـوق يف املوجـودة هلـا ) املنافسة(  املشاة اجلديدة  الكهرومنزلية باألجهزة مقارنـــةتتوافـــق مـــع مســـتوى الـــدخل الشـــهري الـــذي حتصـــل عليـــه  أســـعارها الـــيت ملؤسسة كوندور على أساس  اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةقمت بتفضيل   3           .اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا ) املنافسة( املشاة اجلديدة  الكهرومنزلية باألجهزةمقارنة جودا  ملؤسسة كوندور على أساس  اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةقمت بتفضيل   4           . األجنبية العالمات ذات خاصة اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا )املنافسة( املشاة اجلديدة  الكهرومنزلية باألجهزة مقارنةاألصلية الغيار  وفر قطعت                         .اجلزائرية السوق يف املوجودة هلا املشاة اجلديدة  الكهرومنزلية باألجهزة مقارنة وبيئتك صحتك على ستعود تتوقعها  اليت  االجيابيةاملنافع 



األجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة  قرار شراء  ذتاخت ماعند فكر كثريات مل  1  بشدةموافق   موافق  محايد  معارض  ةبشدمعارض   العبارة  الرقم  األجهزة الكهرومنزلية اجلديدة ملؤسسة كوندور قرار شراء املستهلك النهائي اختاذ :الرابع الجزء    ~ 558 ~ األجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة  قرار شراء  ذتاخت ماعند  كيهم ما كان أكثر  3           . األجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة ملؤسسة كوندور قرار شراء  ذتاخت ماعندذات الطابع الصحي والبيئي  خاصة املميزاتمبعرفة املزيد من اهتممت   2           . ملؤسسة كوندور األجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة   بذلت كل جهودك  قصد احلصول على  4           .السعر هو ملؤسسة كوندور األجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة البيانات املكتوبة على  من تأكدت مرة أخرى   5            .ئهاعلى شرا صممتملا    ملؤسسة كوندور األجهزة الكهرومنزلية  اجلديدة ملؤسسة  وسيلة اليت نقلت المن طبيعة  تأكدت  6            .ئهاقرار شرا ذتاخت ماعند ملؤسسة كوندور لألجهزة الكهرومنزلية اجلديدة ملؤسسة   )االستخدام وكيفية التخلص تقييم(ما بعد الشراء املستهلك النهائي تقييم :الخامس الجزء             .ئهاقرار شرا ذتاختكوندور وأثرها على البيئة عندما  ملؤسسة كوندور على جودا طول اجلديدة   الكهرومنزلية األجهزة حتافظ  1  بشدةموافق   موافق  محايد  معارض  ةبشدمعارض   العبارة  الرقم  كوندور                                 . عن استخدامهعادة ما تقوم برمي اجلهاز الكهرومنزيل اجلديد الذي اشرتيته عندما تتوقف   6            .املتناول ها يف أسعار لعالمة كوندور خاصة إذا كانت   واملنافسة املشاةاجلديدة   الكهرومنزلية األجهزةتشرتي جمددا  ميكن أن  5            .ملؤسسة كوندور اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزة بشراء دوما اآلخرين تنصح  4           .ملؤسسة كوندور اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةتسعى إىل تكرار شراء   3           . ملؤسسة كوندور بطول فرتة استعماهلا اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزة تتميز   2           .فرتة استعماهلا



هذه التقنية املبتكرة تعمل على إنشاء فقاعات من اهلواء تتخلل املاء و املنظف حيث :للغسالة )Eco Bubble( تقنية الفقاعات البيئية -  .تكوين ثلج إىلهي تقنية متطورة قادرة علي التربيد بقوة من دون احلاجة : ةلثالجل) No Frost(منع تراكم الجليد تقنية  -  .مستمر بتيار تعمل اليت احملركات مع يستخدم  )التقليدي العاكس( الكونفرتر بينما متغري بتيار تعمل اليت الكهربائية ركاتاحمل سرعة يف  التحكمب اتكنولوجي هذه تقوم ،حيث الكهرومنزلية األجهزة جمال يف املستخدمة ةالتكنولوجي التطورات أهم من تعترب ،العاكس تقنيةب أيضا  يطلق عليها):Inverter Technology( رانفرت اتكنولوجي -  :مصطلحاتعض التعريف بإليك   اجلديدةألمهية األجهزة الكهرومنزلية النهائي  مستوى إدراك املستهلك  :رابعالمحور ال           .تنصح اآلخرين دوما باحملافظة على البيئة  8           .لكي يعيشوا يف بيئة نظيفة القادمة ألجيالتم با  7            .بالبيئة تضر اليت املؤسسات تنصح اآلخرين مبقاطعة شراء منتجات  6           ).كالتشجري، التنظيف( البيئة حبمايةاخلاصة التوعية  احلمالت يف تشارك  5           .بالبيئة تضر اليت املؤسسات مع التعامل رفضت  4           .هلا صصةخم غري  ماكنأ يف النفايات يرمي ما عندما ترى شخص غضبالب شعرت  3           .نظرا حملدوديتها الطبيعية املواردتعتقد بوجوب احلفاظ على   2           .البيئة محاية على فقط هي املسؤولة الوحيدة  دولةال أن تعتقد  1  بشدةموافق   موافق  محايد  معارض  ةبشدمعارض   العبارة  الرقم  النهائي مستوى االهتمام البيئي للمستهلك: لثلمحور الثاا  ~ 559 ~ املوجودة يف  الئحة  )++A،A+،A++،+ A( أنت على دراية مبعاين هذه الرموز  2           ).CFC(غاز كلور فلور الكربون  غرار على بالبيئة مضرة غازات تستعمل ال هي أجهزةاجلديدة   الكهرومنزلية األجهزة أن تدرك  1  بشدةموافق   موافق  محايد  معارض  ةبشدمعارض   العبارة  لرقما  .الباردبسهولة حىت مع استخدام املاء  وساخزالة األإلاألقمشة  باخرتاق تقومهذه األخرية  هي أجهزة ذات االستهالك الرشيد اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزة أن تعلم   3           . الكهرومنزلية لألجهزة بطاقة كفاءة استهالك الكهرباء للثالجة تسمح باحملافظة  )No Frost(منع تراكم اجلليد  اتكنولوجي أن تعلم  7            ).Inverter Technology( رانفرت ااستخدام تكنولوجي طريق عن للطاقة املوفرة األجهزة هياجلديدة   الكهرومنزلية األجهزة أن تعلم  6           .جودا على مهما مؤشرا البيئة على أو املستهلك صحة على سواء ضررا تولد ال اليت الكهرومنزلية األجهزة أن تعي  5           .البيئة و املستهلك بصحة  تم اليت اجلزائرية السوق يف املوجودة الكهرومنزلية لألجهزة  تعرف العالمات التجارية  4           .يف الطاقة الكهربائية و املياه            .على األطعمة طازجة لفرتة أطول



آلالت الغسيل هي تقنية  )Eco Bubble( تقنية الفقاعات البيئية أن تدرك  8  ~ 560 ~ فاتورة ض يختفعلى   ملؤسسة كوندوراجلديدة تعمل األجهزة الكهرومنزلية    1  بشدةموافق   موافق  محايد  معارض  ةبشدمعارض   العبارة  الرقم  ملؤسسة كوندور اجلديدةخصائص األجهزة الكهرومنزلية :األول الجزء  اجلديدة  الكهرومنزلية األجهزةدراسة حالة :املزيج التسويقي األخضر ملؤسسة كوندور :الخامسالمحور              .مرحبة للوقت ملؤسسة  اجلديدة تساعد الرموز املوجودة على غالف األجهزة الكهرومنزلية   5           .بأجهزا الكهرومنزلية العادية  مقارنة لبيئةضررا على ا أقلو  أكثر صحية بأا  ملؤسسة كوندوراجلديدة تتميز األجهزة الكهرومنزلية     4            . بأجهزا الكهرومنزلية العادية  مقارنة عاليةذات جودة  بأا ملؤسسة كوندوراجلديدة تتميز األجهزة الكهرومنزلية     3            .البيئة من املستهلك و املتعلقة حبماية كال مع املعايري القانونية  ملؤسسة كوندوراجلديدة األجهزة الكهرومنزلية   تتفق  2           .الكهرباء واملياه ) البيع بالتقسيط مثال(الدفعيف حالة  تسهيالت بتقدميمؤسسة كوندور   تقوم  1  بشدةموافق   موافق  محايد  معارض  ةبشدمعارض   العبارة  الرقم  ملؤسسة كوندور اجلديدةتسعري األجهزة الكهرومنزلية :الثاني الجزء             .اجلديدةالكهرومنزلية تلتزم مؤسسة كوندور بتقدمي خدمات جيدة مرافقة لعملية بيع األجهزة   6           .كوندور على متييزها  عن أجهزا الكهرومنزلية العادية أقل  بأسعاراجلديدة الكهرومنزلية  اجهز على تسعري أ ؤسسة كوندورتعمل م  2           .اجلديدةالكهرومنزلية   اجهز فيما يتعلق بأ العادية يعود اىل محايتها لصحة  الكهرومنزلية اجهز مقارنة بأسعار أ ملؤسسة كوندوراجلديدة أسعار  األجهزة الكهرومنزلية  تعتقد أن سبب ارتفاع   3           .املنافسةاجلديدة األجهزة الكهرومنزلية  من أسعار                  .العادية يعود اىل محايتها للبيئة الكهرومنزلية اجهز مقارنة بأسعار أ ملؤسسة كوندوراجلديدة أسعار  األجهزة الكهرومنزلية  تعتقد أن سبب ارتفاع   4           .املستهلك



ألجهزا  املستهدف للسوق الشاملة التغطية علىمؤسسة  كوندور  حترص  2            .إليها الوصول وسهلة املستهلكني من قريبة اجلديدةألجهزا الكهرومنزلية  بيع نقاط توفري علىمؤسسة  كوندور  حترص  1  بشدةموافق   موافق  محايد  معارض  ةبشدمعارض   العبارة  الرقم  ملؤسسة كوندور اجلديدةتوزيع األجهزة الكهرومنزلية :الثالث الجزء  ~ 561 ~ باألجهزة   ونتعاملالذين ي وسطاء المؤسسة كوندور بكثرة على  تعتمد  3            .اجلديدةالكهرومنزلية  يف الوقت اجلديدة أجهزا  الكهرومنزلية  توفري  مؤسسة  كوندور على تعمل  4           .اجلديدةالكهرومنزلية   بأجهزا  بشرح اخلصائص البيئية املتعلقة ملؤسسة كوندور تقوم القوى البيعية   1  بشدةموافق   موافق  محايد  معارض  ةبشدمعارض   العبارة  الرقم  ملؤسسة كوندور اجلديدةترويج األجهزة الكهرومنزلية :الرابع الجزء              .اجلديدةالكهرومنزلية مؤسسة  كوندور على وسطاء ذوي معرفة بيئية لبيع أجهزا   تعتمد  5            .    املناسب اهلدايا لكل من يشرتي أجهزا  وتقدم سعرية خصومات مؤسسة كوندور متنح  2           .اجلديدةالكهرومنزلية   التلفزيـــــــون (باســـــــتخدام وســـــــائل اإلعـــــــالم املختلفـــــــة  مؤسســـــــة كونـــــــدورتقـــــــوم   5            .اجلديدةالكهرومنزلية تساعد امللصقات اليت تستخدمها  مؤسسة كوندور يف التعرف على أجهزا    4           .اجلديدةأجهزا  الكهرومنزلية  بشراء املستهلك تعتمد مؤسسةكوندور على اللوحات االشهارية إلقناع  3           . اجلديدةالكهرومنزلية                          .ملؤسسة كوندور شعارات صادقةاجلديدة حتمل األجهزة الكهرومنزلية   7           .اجلديدةأجهزا الكهرومنزلية  عن لرتويجكأدوات حديثة ل  االجتماعي االلكرتوين ومواقع التواصلها وقعم تستخدم مؤسسةكوندور  6            .اجلديدةالكهرومنزلية أجهزا كأداة إلعالن عن    )اخل...اإلذاعة،اجلرائد
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