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عرفلن  شكر 
الشكر       تعللى، الذأتقدم بللحمد  فقني  ه سبحلنه 

.  إنجلز هذا العمل  

ار معراج بأسمى عبلرا الشكر ثم أتقدم لأستلذ ره   الدكت
داته التقديرعلى إشرافه  نصلئحه القيمةعلى كل مج  

ر  القلدر على مسلعدته إتملم هذا الشلرف عبد كمل أتقدم للدكت
إلى كل من سلعدني في إنجلز هذا العمل.   العمل،

ت رة الشرعكل من اني أن أقدم خللص الشكر لايف لدكت  

رة الرق زين مريم  لتمعلى كل نصلئح الدكت جي ت لمل   

                                 خلصة في الدراسة الميدانية.      
     

  أتقدم بللشكر الجزيل للجنة التي قلم بتقييم هذا العمل

زاهم ه عنل خير جزاء.ج  

فقنل في   أن ي في اأخير نسأل ه أن ينفعنل بمل علمنل 
      طلعته.
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من خال هذ  الدراسة تحديد وتحليل أهم العوامل المؤثرة على قرار شراء المنتجات الخضراء حاولنا   

العوامل والمتمثلة في العوامل الشخصية، العوامل النفسية، العوامل الثقافية، العوامل ااجتماعية، 

السايكوغرافية باإضافة إلى المزيج التسويقي اأخضركمتغير مستقل، ومتغير تابع تمثل في قرار شراء 

المنتجات الخضراء، ولتحقي  أهداف الدراسة تم تطوير إستبانة لغرض جمع البيانات من أفراد العينة 

لتحليل بيانات  (SPSS)عية حصائية للعلوم ااجتمامفردة، وتم استخدام الرزمة اإ 328التي بلغت 

ااستبانة، اعتمادا على المتوسطات الحسابية ونموذج اانحدار وغيرها من اأسالي اإحصائية اأخرى، 

لخضراء من قبل وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر لمجموع العوامل على قرار شراء المنتجات ا

ل الجزائري، بحيث تختلف قوة التأثير من عامل آ  خر.المست

ل اأخضر بدراسة المؤسسات بضرورة قياموتوصي هذ  الدراسة     دف سلو المست  على التعرف ب

ة منرغباته  و حاجاته  بعض وتفضيل الشراء قرار اتخاذ في عليه المؤثرة العوامل أهم تحديد وكذا ، ج

ود كافة بذل على العمل ثم ومن اأخرى، عن المنتجات  تل مع تتناس التي المنتجات لتوفير الج

ل الجزائري، لدى البيئي الوعي ازدياد مع اسيما والرغبات الحاجات  أهم من صار حيث المست

 النقاط أهم من التسويقية والبحوث الدراسات استمرارية وتعد للمنتجات.  اختيار  في المستخدمة المعايير

ا وتضمن المؤسسة تساعد التي  ورغبات حاجات في الحاصلة التغيرات على المستمر اإطاع ل

لكين ة من المست ا يوفر مما ،أخرى ناحية من البيئية والتغيرات ،ج  على تساعدها معلومات قاعدة ل

لكين رضا تحوز خضراء منتجات توفير خال من السو  في التميز تحقي  وتساهم في حماية  المست

 .البيئة

ا المنتجات من النوع هذا بإنتاج أكثر ااهتمام بضرورةكما توصي أيضا     القطاعات مختلف في وبتنوع

ا لما اأخضر، التسوي  مدخل تبني خال من  وما تنافسية، لميزة ااقتصادية المؤسسة اكتسا في دور ل

ا  مسؤولية أكثر تبرز الخضراء المنتجات أن باعتبار اإنسان، وصحة البيئة حماية دورفي من ل

ل البيئة تجا  المؤسسسة  . معا والمست

 

ل المسؤولية البيئية، التسوي  اأخضر، المنتجات الخضر لحية:ـل المفتـالكلم اء، سلو المست

 قرار الشراء. اأخضر، 
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Abstract : 
 

  The study sought to determine the factors affecting consumers’ green product 

purchase decision.The study have been identified through an independent variable 

the factors(personel factors, psycological factors, cultural factors, social factors, 

sycographical factors, and green mix marketing), and a dependent variable shows 

(green product purchase decision). 

  To achieve the above objectives, a questionnaire was developped and distributed to 

a sample of 328 subjects, Then descriptive statistical techniques such as ( mean, 

standard deviation) and analytical statistical techniques such as (regression model), 

and other statistical methods were used to analyse the data, the study shows that 

there is an effect of all the factors on green product purchase decision. 

 The study recommands the need of more attention to green products and diversity. 

Since it has a big role in the environment protection and consumer satisfaction, 

Considering that green products stand out more enterprise responsibility towards the 

environment and the consumer together. There has been a rising concern on 

environmental issues worldwide. Today’s consumers have started to realize that their 

purchasing behavior actually can cause a huge impact to the environment. Therefore, 

being socially responsible by offering environmentally friendly products and services 

should be a practice of any companies who wish to sustain a competitive advantage 

in the business world 

These results are useful for producers and retailers so that they can understand the 

needs of Algerian consumers and thusenable them to satisfy the consumer a better 

way. 

Key words : environmental responsability, green marketing, green products, green 

consumer’s behavior, purchase decision.  
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 أ 
 

  

د العالم في اآونة اأخيرة اهتماما كبيرا بالبيئة على مختلف اأصعدة و المستويات، بعد أن د     ش

بأنواعه  ات التلوثبيئية ابتداءا من ارتفــاع مستويــاكل و كوارث ــاقوس الخطر الذي أنذر بحلول مشـــن

اس الحراري ــاهرة ااحتبــالتغيرات الحاصلة كاتسـاع ثق اأوزون و ظالموارد الطبيعية و استنزافو

ام و ت أصابع اات ما تقوم به من ممارسـات تصنيعية بشكل مباشر نحو منظمات اأعمال ولقد وج

اإضرار استنفــاذ الموارد و بسب التركيز المبــــالغ على رغبــات الزبائن على حسا هدر الطـاقات و

ا بالبيئة، مما أوج علي   جديدة توازن البحث عن طراإدارية و التسويقية وا إعادة النظر في ممارست

ر ن تحقي  الربحية و ااستمرارية ورغبات الزبائن و بيبين تلبية حاجات و بين المتطلبــات البيئية، فظ

تسوي  منتجات صديقة اأخضر الذي يعمل على تقديــم و التسويـــ التوجه الحديث الذي سمي بمدخل 

دف تحقي  ااستدامة لأعمال و حماية ال وم بيئة و الحفاظ على صحة اإنسان وللبيئة ب ر مف من هنا ظ

 المنتجات الخضراء.

ا معاصرا مثل توجإدارة التسوي ، حيث ت الحديثة في مجال تعد فلسفة التسوي  اأخضر من المفاهيم    

ا تعبيرا عن  اأطراففي التعامل ما بين مختلف  المتفاعلة في العملية التسويقية فضا عن كون

الممارسات الحاصلة في التعامل مع مفردات في السو  وكة تجا  المنتجات المعروضة المسؤولية المشتر

ل معاو الت اأعمالمنظمـي خاصة مع تزايد الوعي البيئ، اة اليومية و تأثيرها على البيئةــالحي  .المست

ا المحافظة     فتبني فلسفة التسوي  اأخضر يساعد منظمات اأعمال على تحقي  العديد من المزايا من

ا، تحقي  الرضا  طري  تقديم منتجات آمنة بيئيا  و الرفاهية للزبائن عنعلى الموارد الطبيعية و استدامت

م. حيث تعتبر المنتجــــو ، إذ يتوج على المنتج غير مضرة ل ل ات حلقــة الوصل بين المنتج و المست

ل يبحث دائما عن الجديد الذي يشبع حاجاته  ، فالمست ل أو المسو  أن ينتج و يسو  ما يرغ به المست

ا  ا بما يحق  هذ  ااحتياجات.بما في  الحفاظ عليه و على بيئته، لذل فالمنظمة تبحث و تطور منتجات

ل و لقد أ   صبح من بين اهتمامات منظمات اأعمال التي تحتل مركز الصدارة هو دراسة سلو المست

منتجات. و لم و معرفة العوامل التي تؤثر على سلوكه و تدفعه إلى اتخاذ قرار شراء هذا النوع من ال

م في اأدبيات التسويقية إا في بداية و منت ل كمجال حيوي و م صف تبرز دراسات سلو المست

اية الستينات كان  ود مجموعة من الباحثين، و في ن الستينات من القرن الماضي، و كان ذل حصيلة ج

في توجيه الباحثين في مجال التسوي  إلى الفكرة التي مفادها أن الدور اأساسي   Teddor Levi.Hلـ 

ل عامل أساسي و جوهري في إرضاء حاجات الزبائن، و منذ ذل م سلو المست الحين أصبحت  ف

ل هو الغاية  ل من اأولويات اأساسية أي مدخل تسويقي، أن إرضاء المست دراسة سلو المست
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ل و العوامل  م ذل المست ل لن يتم إا عبر ف اأساسية أية عملية تسويقية، و إن إرضاء المست

 المؤثرة على قراراته بصورة صحيحة.

ل     باهتمام بالغ و الوقوف على العوامل التي تؤثر عليه و على قرار  و قد حظيت دراسة سلو المست

ها باختاف هذ  العوامل حيث يوجد يتأثر بعوامل عديدة يتفاوت تأثير السلو اإنسانيالشرائي، ذل أن 

اختاف واضح في سلو اأفراد نتيجة اختاف الدول و المنــاط  و اأجنــاس و العــادات و القوانين 

غيرها من العوامل ، مما دفع الباحثين لدراسة هذ  العوامل و محاولة التعرف على حاجات و رغبات و 

ل قصد  دف تحقي  الرضا و اإشباع و دفعه إلى اتخاذ قرار الشراء و إقناعه بأهمية المست ا ب تلبيت

ل و بيئته. ا من أثر إيجابي على المست  اقتناء المنتجات الخضراء لما ل

م، لذل يتضح أنه من ح  الم و بالتالي       م أو بصحت لكين الحصول على منتج غير مضر ببيئت ست

ل  و التعرف على العوامل التي تدفعه اتخاذ قرار فإن منظمات اأعمال تسعى إلى دراسة سلو المست

ا من لكين نحو تفضيل المنتجات الخضراء لما ل فوائد على  الشراء و هل هنا توجه بيئي واضح للمست

ا تســـالي إنتــان باإضافة إلى أن أسـصحة و بيئة اإنس ة ــاهم في عدم استنزاف الموارد الطبيعيـــاج

ة ـــادمة في العيش في بيئة نظيفـــة و آمنـو محاربة التلوث البيئي والمساهمة في ضمان ح  اأجيال الق

 غنية بالموارد و المواد اأولية.و

سب ، تأتي هذ  الدراسة لمحاولة التعرف على أهم العوامل المؤثرة على قرار شراء اعتمادا على ما و

ائي. ل الن  المنتجات الخضراء لدى المست

ا  :الدراسة إشكللية -أ

في ظل التطورات و التغيرات العالمية المتسارعة و بسب التحديات البيئية المختلفة المتفاقمة التي   

دها العالم  ة التلوث البيئي اليوم عملت المنظمات الصناعية جاهدة من أجل إيجاد حلول ناجعة ش لمواج

ا فلسفة  ل و تقديم فلسفات جديدة و التي من أهم ذي اأثر السلبي الكبير على صحة و حياة المست

تم وتركز على تقديم منتجات صديقة للبيئة. و قد أصبح التسوي  اأخض ر من التسوي  اأخضر التي ت

ات الحديثة لمنظمات اأعمال التي تسعى لتحقي  الموازنة بين اأهداف التالية حماية البيئة  أهم التوج

لكين م منتجات خضراء ) صديقة للبيئة( ، حيث برزت الحاجة نحو تقديو تحقي  الربحية وإرضاء المست

ل يتتسم بنفس الكفاءة كاستجابة لمتطلبات المسؤولية ااجتماعية و البيئو ة، حيث أن دراسة سلو المست

معرفة أهم العوامل المؤثرة على قرار  الشرائي للمنتجات الخضراء يعتبر من أهم اأولويات التي يج و

ل و قراراته. ا من أجل زيادة التأثير على المست  على كل منظمة واعية و مسؤولة بيئيا ااهتمام ب
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امل المؤثرة من هذا المنطل  يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: و مل هي أهم الع
لئي ل الن تنبث  من السؤال الرئيسي عدد من و ؟ على قرار شراء المنتجل الخضراء لدى المست

 اأسئلة الفرعية:

 ؟ت خضراءوتقديم منتجا أين تكمن أهمية تبني المؤسسة لمدخل التسوي  اأخضر 

 ل اأخضر وقرار  الشرائي  ؟ كيف تؤثر المنتجات الخضراء على سلو المست

 ل لل العوامل التي تؤثر على قرار شراء  فيما تتمثل ، وما أثر كل عامل منتجات الخضراءالمست

 ؟ من هذ  العوامل على هذا القرار

  ل وقرار شراء المنتجات العوامل المؤثرة على سلو التي تربط بين نوع العاقة ما المست

ائ ل الن  ؟يالخضراء لدى المست

 :فرضيل الدراسة -ثلنيل 

 بغرض اإجابة على هذ  اأسئلة يمكننا تحديد الفرضيات التالية كمنطل  للبحث:  

،المنظمة  -1 ل تمثل المنتجات الخضراء جوهر التسوي  اأخضر، كما تحق  مصلحة كل من المست

 والبيئة.

ل -2 يضع معيار البيئة في  و، خضرهو الشخص الذي يبدي قلقا تجا  القضايا البيئيةاأ المست

يترجم قلقه إلى أفعال عند اتخاذ  قرار الشراء باقتناء منتجات لويات تفضياته للمنتجات وأو

 خضراء.

ل -3 بمجموعة من العوامل توجه تصرفاته وتدفعه للقيام برد فعل معين تجا  المنتجات  يتأثر المست

 الخضراء.

ل وقرار شراء  -4 توجد عاقة طردية ذات دالة إحصائية بين العوامل المؤثرة على سلو المست

  المنتجات الخضراء.

ع: -ثللثل  ض  مبررا اختيلر الم

 ذل  في البحث و للدراسة الباحث تدفع معينة أسبا وراء  تكون موضوع أي في البحث أن ش ا   

ا أسبا عدة على بناءا اأطروحة هذ  موضوع اختيار تم قد و الموضوع،  :يلي ما من

 التسويقية أبعاد  إلى إضــافة بيئية أبعـــاد يمتل لكونه نظرا بالموضوع الشخصي ااهتمـام 

 خال من التلوث من البيئة لحماية يسعى حديث كتوجه اأخضر التسوي  أهمية في والمتمثلة

ا وما خضراء منتجات تقديم ل سلو على تأثير من ل  .الشرائي قرار  و المست
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 ا التي التحوات ا العالم دول باقي غرار على الجزائر تعرف  اأخضر ااقتصاد نحو بتوج

 .الطبيعية الموارد على الحفاظ و المتجددة الطاقات استغال طري  عن البيئة لحماية

 وم حداثة  فعل كرد وأيضا البيئية المسؤولية لمتطلبات كاستجابة جاء حيث اأخضر المنتج مف

امات ت التي لإت  لتفاقم نظرا المستمر بااهتمام يحظى الموضوع وهذا اأعمال، لمنظمات وج

 .البيئية المشاكل

 العربية المكتبات في الخضراء والمنتجات اأخضر التسوي  على الضوء تسلط التي الكتابات قلة 

 .خاص بشكل الجزائرية و عام بشكل

 : أهداف الدراسة -رابعل

ل عند اتخاذ  لقرار       دف هذ  الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة على سلو المست ت

 شراء المنتجات الخضراء. و بصورة محددة  فإن هذ  الدراسة تسعى إلى تحقي  اأهداف التالية:

 . عرض شامل أهم المفاهيم المتعلقة بمتغيرات الدراسة 

  ا إبراز أهمية تبني فلسفة التسوي  اأخضر من طرف منظمات اأعمال في تحقي  أهداف

التسويقية وتلبية حاجات و رغبات الزبائن مع اأخذ بعين ااعتبار البعد البيئي الذي يعتبر مفتاح 

 نجاح منظمات اأعمال المعاصرة.

 تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرار شراء المنتجات الخضراء. 

  تسليط الضوء على واقع تبني مدخل التسوي  اأخضر في المؤسسات الجزائرية و الكشف عن

ا في نشر الوعي البيئي. ام ا البيئية و مدى إس ات  مدى توج

 ه اقتناء اكتشاف مدى وعي و ل الجزائري نحو القضايا البيئية و مدى توج ثقافة المست

 .المنتجات الخضراء

  ل الجزائري وتدفعه اختبار العاقة بين المنتج اأخضر والعوامل التي تؤثر على سلو المست

 لشراء المنتجات الخضراء.

  تقديم عدد من النتائج والتوصيات المستخلصة من تحليل أسئلة الدراسة والتي من الممكن أن تفيد

 الطلبة و الباحثين في الدراسات المستقبلية.
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 :أهمية الدراسة -خلمسل

تنبع أهمية الدراسة من أهمية متغيرات الدراسة و المتمثلة في القرار الشرائي و العوامل المؤثرة في     

اتخاذ  و ما يحمله من اهتمام بالغ لدى المؤسسة، إضافة إلى المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة باعتبارها 

لذا فإن  ل و البيئة في آن واحد.توجه تسويقي معاصر لما يحققه من مزايا لمنظمات اأعمال و المست

من أجل المساهمة في حماية البيئة أنه منظمات اأعمال اليوم في حاجة لتبني مدخل التسوي  اأخضر 

ا يمكن بأي حال من اأحوال تجاهل هذ  الفلسفة اإدارية الجديدة فاإلتزام بالمسؤولية البيئية أصبح 

و هي مطالبة بمعرفة العوامل المؤثرة على اتخاذ قرار شراء يشكل رهانا استراتيجيا و ضرورة ملحة 

ل بأهمية اقتناء  ةالمنتجات الصديق ل حتى تتمكن من نشر الثقافة البيئية و إقناع المست للبيئة لدى المست

 هذا النوع من المنتجات. 

 و تتجسد أهمية الدراسة في النقاط التالية :   

  ا المنتجات ا معيار أساسيا لضمان نجاح أغل المنظمات.المكانة التي تحتل  الخضراء كون

 .ا الجزائر كغيرها من دول العالم  محاولة إيجاد بعض الحلول للمشاكل البيئية التي تعاني من

  ل محاولة تحديد أهم العوامل التي تؤثر على قرار شراء المنتجات الخضراء لدى المست

 الجزائري.

 لكين من أجل المساهمة في المحافظة نل من المظزيادة نشر الوعي البيئي لدى ك مات و المست

على البيئة و تحقي  التنمية المستدامة لضمان ح  اأجيال القادمة في ااستفادة من الثروات 

 الطبيعية و العيش في بيئة نظيفة و آمنة.

ج الدر -لسسلد  :اسةمن

ا       ا و المعلومات المراد الحصول علي ا و فرضيات ، فقد انطاقا من طبيعة مشكلة الدراسة و أهداف

صفدام ــتم استخ ج ال اريف ــة كإبراز التعــلوصف بعض الجوان المتعلقة بمتغيرات الدراس يـــــالمن

ج التحليليالمفاهيم اأساسية المرتبطة بالموضوع، و و غيرات البحث.كما لتحليل العاقة بين مت المن

تم  ، وقدتمت ااستعانة ببعض اإحصائيات و التشريعات و القوانين المتعلقة بحماية البيئة في الجزائر

، و مجــــااعتم ة ـة، باللغتين العربيــــات وطنيـــو ملتقيات، ومذكرات، ــاد على عدة مراجع من كت

 المسح الميدانــــياد على طريقة ـااعتمأما في الجان التطبيقي فقد تم   يتاأجنبية، و خدمات اأنترنو

ي طريقة ااستبيان الذي تم فيما يخص اآداة المستخدمة لجمع البيانات اأولية في هذو   الدراسة ف

توزيعه على عينة الدراسة، ثم تحليل بيانات ااستبيان بواسطة برنامج الحزم اإحصائية للعلوم 
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منتجات الخضراء قرار شراء ال المتمثلة في إيجاد العاقة بين متغيرات الدراسة و SPSSااجتماعية 

 .مستقلهذا القرار كمتغير العوامل المؤثرة في اتخاذو كمتغير تابع

د الدراسة -لبعسل  :حد

 :المجلل الزملني للدراسة 

، ثم تم البدء في الدراسة 2014بداية سنة  يرتبط المجال الزماني للدراسة بداية باختيار الموضوع مع    

ر أفريل  ا مع بداية 2014النظرية مع بداية ش  .2016 مارس، أما عن الدراسة الميدانية فقد تم البدء في

  :المجلل المكلني للدراسة 

لكين      من بمدينة اأغواط فيما يخص الحيز المكاني للدراسة فقد أجريت الدراسة على عينة من المست

م. خال   توزيع استمارات ااستبيان علي

 : الدراسل السلبقة لثلمن

موضوع المنتجات الخضراء بحيث لتي تناولت موضوع التسوي  اأخضروهنا عدد من الدراسات ا   

تم ربطه  اقتصادية، وقدتطبي  هذا المدخل الحديث في المؤسسات اومعوقات تم دراسة واقع و أهمية 

لو الحفاظ على البيئة و بصنع القرارو تنافسية المؤسسة ، كما أن هنا العديد من الدراسات رضا المست

غيرها من المتغيرات على لسعر، اإعان، تنشيط المبيعات والتي تناولت قرار الشراء و تأثير كل من ا

الدراسة الحالية تناولت متغيرات  الدراسات التي خاص بالمنتجـات المختلفة، إا أنقرار الشراء ال

ما قليلة حس اطاو ا من أجل دراسة العاقة بين ا، وقد تم ع الباحثة وربطت بين في حدود ما توفر لدي

ا عاقة بالدراسة الحالية حيث تم تقسيم  هذ  الدراسات إلى: رصد مجموعة من الدراسات السابقة التي ل

ا دراسات عربية، ودراسات أجنبية، وقد ت وف  ترتي زمني من اأحدث إلى اأقدم على النحو م ترتيب

  التالي:

 :يةالدراسل العرب -1

  رى، جال غلز خليفة )دراسة في صنع  اءرخضات الأثر المنتج " بعنوان( 2013محمد الش

ل اأردني إلى معرفة تأثير المنتجات الخضراء في صنع قرار ، هدفت الدراسة "قرار المست

ل  ــر، شراء المنتــج اأردني تبعا للمتغيرات اآتية: البحث عن المنتج اأخضالمست

ر، ــــر، التخلص من المنتج اأخضــــر، تقييم المنتج اأخضـاستخدام المنتج اأخضاأخضــر،

لكين اأردنيين و المنتجات الخضراء، وتحديد الفرو  في و اختبار العاقة بين سلو المست
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ل ري و المستوى صنع قرارالمست  اأردني  في ضوء متغير الجنس و العمر و الدخل الش

فقرة، تم التأكد من  34التعليمي. و لتحقي  هذ  اأهداف قام الباحث بتطوير استبانة تكونت من 

ا على مجموعة من المحكمين، و معادلة كرونباخ ألفا لقياس ااتسا   ا بعرض ا و ثبات صدق

لكين 260عينة الدراسة على لت الداخلي لاستبانة. اشتم ور المست لكا من جم ، و الذين مست

سنة من الذكور واإناث الموجودين في الموات في مدينة  60إلى  18من تراوحت أعمارهم 

عمان، الزرقاء وإربد. تم استخدام اانحدار البسيط وتحليالتباين المتعدد واختبار شافيه 

 عن النتائج التالية: للمقارنات البعدية، كشفت الدراسة

ل اأردني فيما يتعل  في: البحث عن  قرارأثر للمنتجات الخضراء على صنع يوجد  - المست

 المنتج، شرائه، تقييمه والتخلص منه.

ل اأردني فيما يتعل  باستخدام المنتج. قرارأثر للمنتجات الخضراء على صنع يوجد ا  -  المست

ل اأردني في اآتي، الوعي بالمنتج اأخضر، البحث عن   - يوجد فر  يعزى لجنس المست

المنتج اأخضر، تقييم المنتج اأخضر ولصالح الذكور، وفي شراء المنتج اأخضر ولصالح 

 اإناث.

ل في استخدام المنتج والتخلص منه. -  ايوجد فر  يعزى لجنس المست

ا، والتخلص توجد فرو  في الوعي بالمنتجات  - ا وتقييم ا، واستخدام الخضراء، والبحث عن

ا و لكين اأكثرمن  عمرا.لصالح المست

توجد فرو  تعزى للمستوى التعليمي في اآتي: البحث عن المنتج اأخضر، الشراء، التقييم  -

ولصالح الدراسات العليا عند المقارنة مع مستوى الدبلوم و البكالوريوس وفيما يتعل  بالبحث 

ل من مستوى الثانوي وأقل عند مقارنته بمستوى البكالوريوس،  عن  المنتج ولصالح المست

 ولصالح البكالوريوس في شراء المنتج عند مقارنته بمستوى الدبلوم. -

ري في اآتي: الشراء، ااستخدام، والتخلص من المنتج اأخضر  - توجد فرو  تعزى للدخل الش

ري اأعلى في حين على اأبعاد  لم يكن هنا فرو  ذات دالة احصائية ولصالح الدخل الش

 اأخرى.

ا: ضرورة نشر الحكومة اأردنية الوعي البيئي والثقافة  وقدمت الدراسة عدة توصيات من أهم

 البيئية.

 

 سى، شيملء محمد نجي جميل)ندراسة كسرا ع ات ( 2012تر عبد ه م بعنوان" أثر توج

-1995ااقتصادية في ظل العولمة في بلدان نامية مختارة للفترة )المنتج اأخضر على البيئة 
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/العدد 8جامعة نوروز،مقال منشور بمجلت تكريت للعلوم اإدارية واإقتصادية/ المجلد (،2010

اته في المحافظة ، و 25/2012 جاء هذا البحث لتسليط الضوء على دور المنتج اأخضرو توج

ولمة ااقتصادية في البلدان النامية ، و خرج البحث بعدد من على البيئة و اإنسان في ظل الع

ا  :ااستنتاجات و من

تعمل على التحلل البيئي و ذل بسب ضعف إن تدفقات اأموال اأجنبية تتوجه نحو استثمارات  -

الدفاعات البيئية، فضا عن تصاعد الخلل الذي أحدثته العولمة في البيئة فلم تعد البيئة قادرة على 

 استيعا النفايات السامة.

تغاضي الدول اآسيوية عن حسا التكاليف للعولمة أثار سلبية على البيئة، وذل بسب  -

ا تكاليف البيئة.  ااجتماعية و من ضمن

ا تتمثل فيما يلي:  أما أهم التوصيات فإن

على خفض في عملية تسعير السلع و الخدمات بغية العمل ضرورة اعتماد التكاليف ااجتماعية  -

 مستوى التلوث البيئي و خاصة في الدول اآسيوية.

ا المـوارد الطبيعيــةبيئيــة تضمن استحداث ضرائ  - ، استدامــة المنتج اأخضرو خفض است

ا حافزا سلبيا   يفرض على من يعبث بالبيئة.فرض رسوم على المواد الملوثة للبيئة، بوصف

زة الدولية بوضع معايير للح - ا دول العالم كافة، و اعتماد أسلو قيام اأج ماية البيئية تخضع ل

  اللجوء إلى القضاء.

 

 معوقات تبني التسوي  اأخضر من قبل المنظمات العاملة " بعنوان (2011) مراد أب رج دراسة

، قسم التسوي ، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير  "في شمال الضفة الغربية في فلسطين

دف هذ  الدراسة إلى: فلسطين،  ت

ل اتجاهات تحليل -  .عام بشكل البيئة قضايا نحو الفلسطيني المست

ل تبني مدى - ا لثقافة الفلسطيني المست  .اأخضر للتسوي  وداعمة للبيئة صديقة است

 .فلسطين في اأخضر التسوي  تواجه التي والمعوقات الصعوبات أهم توضيح -

كالتالي:هذ  الدراسة أهم نتائج  وكانت  

ة من كبير اثر له كان فلسطين في ااقتصادي المستوى انخفاض -  الشركات في نظر العاملين وج

وم تطبي  بس أن الشركات في اأخضر التسوي  تطبي  من الحد في الفلسطينية  التسوي  مف

ل عن ودراسات بأبحاث القيام إلى يحتاج اأخضر  ا تكاليف إلى تحتاج وهذ  السو  والمست

ا الفلسطينية الشركات تستطيع  .تحمل
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ا أي اأخضر التسوي  بالمستوى المطلو ا تدعم الحكومية الفلسطينية السياسات إن -  تحث ا أن

ا يضمن البيئة بشكل على الحفاظ ضرورة على الشركات  .سامت

 الخضراء المنتجات تسوي  قادرة على تسويقية استراتيجيه بناء على الفلسطينية الشركات قدر  عدم -

 .ةفعال بطريقه

 

 سف تب دراسة أهمية تطبي  التسوي  اأخضر في المؤسسة "تحت عنوان:  (2010) ي

، جامعة سعد قسم التسوي  ،رسالة ماجستير " venusااقتصادية الجزائرية دراسة حالة مؤسسة 

، البليدة،  هذ  الدراسة إلى: هدفت دحل

ل الجزائري تبنى ومدى اأخضر التسوي  معوقات على الوقوف - اكية للقيم المست  الصديقة ااست

 .للبيئة

وم التنمية المستدامة والحفاظ على ح  اأجيال القادمة -  .مدى تبني المؤسسات الجزائرية إلى مف

 وكانت أهم نتائج هذ  الدراسة كالتالي:  

 البيئة في المنظماتاهتمام  وان المنظمات لدى البيئي الوعي بمدى يرتبط اأخضر التسوي  نجاح إن -

ا من يزيد سوف ل لدى انطباع ايجابي خل  على ويعمل البعيد المدى على ربحيت  عن المست

ا وائه ويعزز الشركة  .ل

رت - وم إن أيضا النتائج أظ وما اأخضر التسوي  مف  المستمر لتل النمو مع حاليا يتطور مف

ا تشعر التي المؤسسات ا. تعمل التي البيئة اتجا  ااجتماعية بمسؤوليت  ب

 

  ل اأخضر"، رسالة  (2008حليمة السعدية قريشي )دراسة بعنوان " محددات سلو المست

ماجستير في التسوي ، كلية العلوم ااقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح 

ل اأخضرالذي يعتبر صاح مص م شخصية المست لحة في حل ورقلة، جاءت هذ  الدراسة لف

اكي يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر  الكثير من المشاكل البيئية، نظرا أن سلوكه ااست

أثر العوامل، المعايير و القيم السائدة في مجتمعه، و توضيح مدى تأثيرهذ  العوامل في تغيير 

اكية. وقد شملت عينة الدراسة  لكين فردا ممثا لمجتمع  359اتجاهاته و قراراته ااست المست

 و قد كانت نتائج الدراسة على النحو التالي:

ل الجزائري  - ل الجزائري أرجعته الباحثة لعدم تعود المست عدم وجود اهتمام بيئي لدى المست

ا  ا و حمايت ا و ضرورة الحفاظ علي اإجابة على مثل هذ  اأسئلة، رغم إيمانه بالبيئة و مشاكل

.  وقناعته بذل
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ا تزود وجود تأثير طرد - ل اأخضر يرجع ذل لكون ي للمعرفة البيئية في سلو المست

ل بمعلومات عن المشاكل البيئية، ودور  في المحافظة على البيئة وبالتالي يشكل لديه  المست

 إدرا معرفي يمكنه من اتخاذ قرارات شرائية تساهم في المحافظة على البيئة.

ل يعود التأثير الطردي للجماعات المرجعي - ل اأخضر، عندما يقوم المست ة على سلو المست

ا، كاأسرة أو القادة في العمل أو وسائل  بمقارنة ات البيئية للجماعة التي ينتمي إلي التوج

ة نظرهم، و التي تنعكس في قراراته الشرائية.  اإعام مما يساعد ذل في تبني وج

ل - وم  عدم وجود تأثير إدرا الذات على سلو المست اأخضر، أن السلو اأخضر هو مف

ة نظر  الشخصية.  نسبي يجسد  كل فرد من وج

لكين  - ل اأخضر، أن المست قد يعود التأثير الطردي لمصدر التحكم على سلو المست

م الشخصية  الجزائريين يعتقدون أن حل المشاكل البيئية يعتمد بالدرجة اأولى على خصائص

م مواقف  ا.مما يشكل لدي م نحو الدفاع عن البيئة و الحفاظ علي  تدفع

ل اأخضر أرجعته الباحثة لعدم تعود  - عدم وجود تأثير للقيم الثقافية و البيئية على سلو المست

ل الجزائري اإجابة على هذا النوع من اأسئلة رغم إيمانه بأنه جزء من الطبيعة التي  المست

ا، ويدر ا و يسعى للحفاظ علي   محدودية الموارد المتاحة لديه.يعيش في

عدم وجود تأثيـر معنوي للخصــائص الشخصية المتمثلة في الجنس، السن، الحالة ااجتمــاعية  -

ل اأخضر. ري في سلو المست  و الحالة التعليمية، و الدخل الش

السكن وجود تأثيـر معنوي للخصــائص الشخصية المتمثلة في الوظيفة، الموقع الجغرافي و نمط  -

ل اأخضر.  في سلو المست

لكين غير الخضر. لكين الخضر و المست  .استطاعت الخصائص الشخصية التمييز بين المست

 

 ( ر  -بعنوان "تطوير المنتج على وف  مدخل التسوي  اأخضر"، (2004دراسة أحمد نزار الن

رسالة ماجستير في  -دراسة استطاعية لمجموعة من الزبائن في عدد من أسوا  بغداد التجارية

إدارة اأعمال غير منشورة، جامعة بغداد، و هي أول رسالة ماجستير في التسوي  اأخضر في 

لى الوصول إلى تحديد العوامل المؤثرة في السلو الوطن العربي، حيث هدفت هذ  الدراسة إ

اكي اأخضر، وقد  ا مع السلو ااست ل العراقي ومدى ارتباط اكي لدى المست ااست

 فرد إلى مجموعة من النتائج كما يلي: 208توصلت الدراسة التي أجريت على عينة مكونة من 

على ضعف واضح في هذا المجال  دلت النتائج الخاصة بموضوع التوجه ااجتماعي البيئي -

وعدم رغبة أفراد العينة في التأثير على اآخرين فيما يخص القضايا البيئية من خال النصح و 

 التوجيه أو المشاركة في اأنشطة الرامية لحماية البيئة.
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م أسبا  - م لشرائ أفراد العينة يميلون لشراء المنتجات الخضراء أسبا صحية أكثر من ميل

 ية.بيئ

في عملية  المعادة و ا ترغ في المشاركةالعينة المبحوثة ا تميل بشكل كبير للتعامل مع المواد  -

إعادة التدويرو يعود ذل بسب السمعة السيئة للمواد في العرا  جراء سوء اأسالي المستخدمة 

ا. ا و معالجت  في جمع

  الخضراء مما يشير إلى عدم قناعة  المنتجلضعف توجه عينة البحث نحو دفع سعر أعلى لشراء

 ازات تل المنتجات مع زيادة سعرها.يالعينة بتوازي امت

يحملون المصنعين ل مع الشركات التي تضر بالبيئة ورفض تعامل العينة المبحوثة التعام -

 المسؤولية اأكبر في اإضرار بالبيئة.

 :الدراسل اأجنبية -2

 دراسة N.Delafroo,M.Thalghani(2014) ، ران، مقالة بمجلة جامعة آزاد ااسامية بط

Q.Science connect 2014 :5  عنوانتحت  "Effect of Green marketing on 

Consumer Purchasing Behavior"  حيث هدفت لدراسة تأثير أدوات التسوي

اأخضروالمتمثلة في العامة الخضراء، الملصقة الخضراء واإعان اأخضر على السلو 

لكين بالمنطقة الغربية  ، حيث تم ااستعانة باستبيان وزع على عينة من المست ل الشرائي للمست

ران بإي مفردة،كما تمت ااستعانة باختبار سبيرمان  384ران حيث بلغ حجم العين والشمالية لط

لة اأكثر لارتباط وتحليل اانحدار المتعدد. وخلصت الدراسة إلى أن ااعان البيئي كان له الدا

ا التأثير اأقل. ل أما العامة البيئية فكان ل  تأثيرا على السلو الشرائي للمست

 

  دراسةAysel Boztepe(2012 ،)جلة اأوربية للداسات ااقتصادية ممقال منشور في ال

 Green Marketing and Its Impact on" بعنوان ejeps.5(1)والسياسية  

Consumer Buying Behavior "   هدفت هذ  الدراسة إلى تحديد مدى تأثير التسوي

لكين خصوصا في ظل تفاقم المشاكل البيئية والتي كانت  اأخضرعلى السلو الشرائي للمست

ل اأخضر، وركل من التسوي  اأخضروالمست حيث بدأت الدراسات تتوالى  السب وراء ظ

ل في  540تبيان والذي وجه إلى حول الموضوع إلى غاية يومنا هذا، وقد تم استخدام ااس مست

اسطنبول، ثم تحليله إحصائيا. وقد توصلت الدراسة إلى أن كل من الوعي البيئي، خصائص 

ئي والتسعير اأخضرتؤثر إيجابا على السلو الشرا ، نشاطات الترويج اأخضررالمنتج اأخض

، أما  ل  افية متوسط على النموذج.الخصائص الديمغرتأثيرللمست
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 دراسة ,I.E.Mercy R.Yazdanifard(2011)  بعنوان"The impact of green 

marketing on customer satisfaction and environmental safety"  جامعة

ل هدفت هذ  الدراسة إلى تحدي، سيبرجايا، ماليزيا د أثر التسوي  اأخضر على رضا المست

هو اآداة المستخدمة من طرف العديد من وحماية البيئة باعتبار أن التسوي  اأخضر هو 

المنظمات وفي مختلف الصناعات لخدمة التوجه البيئي وااستدامة البيئية. وقد توصلت الدراسة 

اأعمال من أجل حماية البيئة لأجيال  إلى أن التسوي  اأخضر هو آداة أووسيلة تتبناها منظمات

ور سو  جديد متمثل في السو  اأخضر.  القادمة، وله أثر إيجابي على حماية البيئة وذل بظ

ا  ا أن تكون بدورها خضراء في كل نشاطات وحتى تستطيع المنظمات اقتحام هذ  السو  علي

ل أصبح مستعــة أوسواء اانتاجي دا لتحمل اأعباء السعرية من أجل التسويقية. كما أن المست

تخضير نمط حياته،وبالتالي فإن التسوي  اأخضر ليس فقط آداة لحماية البيئة بل هو استراتيجية 

 تسويقية.

 

 دراسةPradeep.K.Khandewat   Ravindra.p.Saxena,(2008 ) بعنـــــــوان

""Consumer attitude towords green marketing  ند  دراسة استطاعية في ال

ل تجا  التسوي  اأخضر حيث تم ااستعانة باستبيان  هدفت هذ  الدراسة لمعرفة موقف المست

ل تم استرجاع  400تم توزيعه على  إستمارة من مجموع ااستمارات الموزعة في  321مست

ي، غازي آباد، بانغالور، شناي و جابيور( تم تحليل المعطيات  ندية )دل عدد من المدن ال

 T.test،Z.test،One way anova،Towاستعمال مجموعة من اادوات ااحصائية : ب

way anova :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية ، 

 

م  - لكين لدي  موقف إيجابي قوي تجا  التسوي  اأخضر.المست

لكين وعي تجا  القضايا البيئية. -  لدى المست

لكون بأنه في المستقبل سيكون  - لكين نحو تفضيل يرى المست إقبال من طرف المست

ا.  المنتجات الخضراء واقتنائ

ا عامة خضراء ستتحصل على ميزة تنافسية  - كما يوافقون على أن المؤسسات التي لدي

 مسستدامة في السو .

  (:موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة) التعقي على الدراسل السلبقة 

العربية واأجنبية يمكننا ماحظة بأن الدراسات  الساب  للدراساتستعراض من خال اا   

ا محل ا عربــي ) العرا ، اأردن ي )جزائري (ــأجريت في بيئات مختلفة بعض ، وبعض
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ند، تركيا، إيران،  ا لدراسة ماليزيا (فلسطين( والبعض اآخر أجنبي ) ال ت أغلب ، وقد وج

ل من التسوي  اأخضر وا ت باقي الدراسات نحو موقف المست لمنتجات الخضراء،في حين وج

ية لرصد أهمية ومعوقات تطبي  التسوي  اأخضر في مؤسسات صناعية وأخرى خدم

ا تعتبر  حديثة في البيئة المؤسسات، أما عن موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فنجد بأن

ا تركز على تحديد أهم العوامل التي تؤثر ل عند اتخا المحلية كون ذ  قرار على سلو المست

قامت الباحثة حليمة السعدية قريشي بدراسة محددات سلو  شراء المنتجات الخضراء، فقد

ل اأخضر  لالمست اأخضر ولم  حيث تعرضت لبعض العوامل المؤثرة على سلو المست

في نوعية د الشوري تختلف عن دراسة محمدراستنا ، وأما عربيا فنجد أن تتعرض لباقي العوامل

ل ااردني  متغيرات الدراسة حيث ركزت على أثر المنتجات الخضراء في صنع قرار المست

ص منه ، شرائه، استخدامه، تقييمه والتخلتبعا للمتغيرات اآتية: البحث عن المنتج اأخضر

ا في دراسته لبعض المتغيرات المؤثرة كالجنس،  والدخل المستوى التعليمي، وتتشابه مع

ري، في حين أن الدراسة الحالية تركز على الكشف عن العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار  الش

 الشراء للمنتجات الخضراء.

ل نحو  ا تسعى لتحليل اتجاهات المست وتتشابه نوعا ما مع دراسة مراد أبو رج في كون

 اأخضر.القضايا البيئية ومدى تبنيه لثقافة صديقة للبيئة وداعمة للتسوي  

اكي  دف لتحديد العوامل المؤثرة في السلو ااست ا ت وتتشابه مع دراسة النوري في كون

ل للمنتجات الخضراء  إا أنه فعل العوامل الديمغرافية والسايكولوجية فقط وسكن العوامل للمست

  ، ااجتماعية، والثقافية(.)المزيج التسويقي اأخضر اأخرى

وم التسوي  اأخضروأدواته المختلفة أما فيما يخص الدراس  ات اأجنبية فقد ركزت على مف

ل ولم تركز على تأثير المنتج اأخضر تحديدا ماعدا  وتأثير  على السلو الشرائي للمست

، في فقد ركزت على خصائص المنتج اأخضر إلى جان الترويج و التسعير  Ayselدراسة 

ل تجا   Yazdanifardو Ravindraحين ركزت دراسة كل من  على معرفة موقف المست

ل وحماية البيئة .  التسوي  اأخضر، وكذا معرفة مدى تأثير هذا اأخير على رضا المست

إا أننا من خال دراستنا الحالية حاولنا المزج بين اأهداف المتنوعة والمختلفة للدراسات 

ا جوهر  التسوي  اأخضر و النتيجة الحتمية لتبني السابقة، فركزنا على المنتجات الخضراء كون

البيئة حماية في  همية في عصرنا الحالي والمتمثلةهذا المدخل، وباعتبار  يخدم قضية بالغة اأ

ا، كما ركزنا على  ل وقرار  الشرائي كونه جوهر ووجو المحافظة علي دراسة سلو المست

 إهمال أي عامل. ة عليه دونجميع العوامل المؤثرالعملية التسويقية و
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بل الدراسة -لتلسع  :صع

ذ   ا يخلو إنجاز أي بحث من     ة  صعوبات أو مصادفة عقبات، و كذل اأمر بالنسبة ل مواج

ا و  تتمثل أهم الدراسة، إا أن تل الصعوبات لم تكن بالحجم أو الشدة التي تثني الباحثة من بلو هدف

تنا صعوبات الال  فيما يلي: تي واج

 .عملية إختيار الموضوع -

قلة المراجع الخاصة بالمنتج اأخضر فجل المراجع الموجودة تخص التسوي  اأخضر دون أن  -

ا للمنتج اأخضر و المرور عليه بشكل سريع و موجز  .يتطر  من خال

تنا هي تشع الموضوع إذ انه يدرس عدة جوان تؤثر على سلو  - إن الصعوبة اأخرى التي واج

ل ا الجان الثقافي، ااجتماعي، النفسي،  المست  الشخصي. واتخاذ قرار الشراء من

لكمجموع مجتمع الدراسة هو كون اط  منعدة توزع عينة الدراسة على  - ،  ين بمدينة اأغواطالمست

م عدد الاستيفاء مباشرة باأسوا  والمحات التجارية الرئيسية بالمدينة  مما استدعى ااتصال ب

دا للقيام بتوزيع ااستبيان و انتظار اإجال  ابة.مناس من مفردات عينة الدراسة، مما تطل اأمر ج

، و لم تكن الباحثة ملمة بمختلف جوان spssتطلبت الدراسة استخدام برنامج الحزم ااحصائية  -

هذا البرنامج مما استدعى القيام بمراجعة ودراسة بعض المراجع عنه وااستعانة ببعض المختصين 

 في هذا المجال.

 :هيكل الدراسة -علشرا

خال ماسب  تسعى هذ  الدراسة إلى التعرف و تحديد العوامل المؤثرة على قرار شراء  من

بغية اإحاطة بالموضوع  نظرية ثاثة فصول المنتجات الخضراء، لذل قسمت الدراسة إلى على

ت والتشريعا لقوانينمن ثاث مباحث المبحث اأول تم فيه رصد ا، وفصل تطبيقي بمختلف جوانبه

الخاصة بالبيئة في الجزائر وتقديم لبعض المؤسسات الوطنية التي تقدم منتجات خضراء في السو  

ية حيث اعتمدنا على المسح الميداني أما المبحث الثاني والثالث عبارة عن الدراسة الميدانالجزائرية، 

باإعتماد على قائمة استبيان مكونة من مجموعة من اأسئلة المتعلقة بمتغيرات الدراسة من أجل 

ا وكل ذل وف  التقسيم اآتي: للوصول إلى النتائج ومحاولة تفسير ، معالجت

سة، مبررات اختيار اف الدرا، أهمية وأهدن مشكلة الدراسة، فرضيات الدراسةوتتضم المقدمة العامة

االدراسة، و ج المستخدم في صعوبات الدراسة باإضافة إلى الدراسات السابقة التي تم ، حدود والمن

ا في بناء الفرضيات و ااستبيان.  ااستعانة ب
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إلى المسؤولية  فيه ، فقد تم التطر ) اإطار المفاهيمي للتسوي  اأخضر( اأول الفصل فيما يخص  

ا كالبيئة و التلوث البيئي، ثم في المبحث الثاني تم  البيئية من منظور تسويقي و بعض المفاهيم المتعلقة ب

التطر  إلى مفاهيم أساسية في التسوي  اأخضر: تطور  التاريخي، أهميته وأهدافه، وعاقته باإيزو 

الثالث فقد خصص للمنتج اأخضر للتعرف وكذا المزيج التسويقي اأخضر، أما في المبحث  14000

ومه وخصائصه و مراحل تطوير  ودورة حياته.  على مف

ل عند اتخاذ قرار الشراء(، فقد تم تقسيمه إلى  أما      الفصل الثاني ) المداخل النظرية لسلو المست

وم  ل تم التطر  فيه إلى مف ل ثاث مبــاحث، المبحث اأول مدخــل إلى سلو المست سلـــو المست

، و المبحث الثاني كان  ل و أسبا ااهتمام بدراسته و بعض النماذج المعتمدة في تحليل سلو المست

ل اأخضر و سلوكه وأنماط الحياة  ل اأخضر تم التطر  فيه إلى تعريف المست حول سلو المست

ل ائي متخذ قرار الشراءوحقوقه، أما المبحث الثالث فقد خصص للقرار الشرائي لدى المست حيث   الن

وم القرار الشرائي و مراحله وأسالي اتخاذ .  تم التعرف على مف

للربط بين متغيرات الدراسة المتمثلة في المنتجات الخضراء و قرار الشراء  الثالث الفصل جاء وقد    

ل بسلو اأخضر المنتج عاقةحيث تم التطر  في المبـحث اأول إلى   تم حيث الشرائي وقرار  المست

ل أفعال وردود الخضراء المنتجات شراء قرار إلى فيه التطر   اأخضر، المنتج حياة دورة عبر المست

ل سلو على التغليف و التعبئة مواد تأثير إلى إضافة لعوامل ل، أما المبحث الثاني فقد خصص المست

 والسايكوغرافية(، والمبحث الثـالثالمؤثـرة على قرار الشراء) الشخصيـة، النفسيـة، ااجتماعيـة الثقافية 

، اأخضر عــ،التوزياأخضر، السعراأخضر )المنتجاأخضر كان حول تأثير المزيــج التسويقــي

  .( على قرار الشراءاأخضر الترويج

أهم تسليط الضوء على  في المبحث اأول حاولنافصل تطبيقي حيث هو عبارة عن  الرابع الفصلو   

 .ة في الجزائرالبيئي أهم التطورات الخاصة بالمؤسساتإضافة إلى التشريعات المتعلقة بالبيئة،ن والقواني

لبعض التجار لمؤسسات  عرض تم حيث الجزائر، في الخضراء المنتجات واقعتم التطر  إلى  كما

ما  الثاني والثالثوطنية التي تبنت مدخل التسوي  اأخضروقدمت منتجات خضراء، أما المبحثين  ف

لكين بمدينة اأغواط لل م كشف عبارة عن دراسة ميدانية لعينة من المست عن مدى الوعي البيئي لدي

م للمنتجات أه عنوالتعرف  . حيث تم ااعتماد على الخضراءم العوامل المؤثرة على قرار شرائ

من أجل تحليل العاقة بين  SPSSااستبيان وااستعانة ببرنامج الحزم اإحصاية للعلوم ااجتماعية 

 متغيرات الدراسة وتفسيرها.



 قدمــــة م

 

 ع 

 

حوصلة للتدرج الذي راعينا  للوصول إلى اإجابة على عناصر اإشكالية التي تضمنت فقد  أما الخاتمة  

ا و أهم نتائج الدراسة المتوصطرحناها مع إبراز   المقترحة. العملية التوصيات تقديم ل إلي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل اأول
اإطار المف اهيمي للتسويق اأخضر  

 والمنتجات الخضراء
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اية القرن الماضي تخوفا من بعض القضايا البيئية، حيث زاد هذا التخوف          لقد أبدى العالم منذ ن

در الطــاقة، تلف البيئة ات ببروز مشاكل معقدة مثل: التلوث البيئي، استنزاف مصاــمع مطلع السبعين

، و نتيجة سلع تضر بالبيئة و اإنسانتقلص المساحات الخضراء، تلف طبقة اأوزون، إنتاج الطبيعية، 

رت جمعيات و هيئات مختلفة تنادي بالمحافظة على البيئة، و تزايدت التشريعات و اإجراءات  لذل ظ

ا ــادة النظر بمسؤوليــات بإعـــالتي تنظم العاقة بين اإنسان و البيئة، و استجابة لذل بدأت المؤسس ات

ر مدخل التسوي  اأخضر كاستراتيجية بارزة تتمحور حول اإلتزام  ة و البيئية. و هناــااجتماعي ظ

دف تحقيـات آمنـــخدمات وــالبيئية من خال تقديم منتجاعية وـــبالمسؤولية ااجتم   اآداء ــة ب

ة ثانية. ة و التوازن البيئي من ج  التسويقي من ج

وي  اأخضر و المنتجات الخضراء من خال سنحاول في هذا الفصل توضيح أهم المفاهيم المتعلقة بالتس

 استعراض المحاور التالية:

 المسؤولية البيئية من منظور تسويقي. -1

 مفاهيم أساسية حول التسوي  اأخضر. -2

 ماهية المنتجات الخضراء. -3
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ل :  لية البيئية االمبحث اأ يقيلمسؤ ر تس  من منظ

دت السنوات اأخيرة تنامي         ـــام بحيث أصبح الحديث عن البيئة حديث العا كبيرا للوعي البيئي ـــش

ا ارتفاع مستويات التلوث بأنو واعه واستنزاف الخاص و ذل بحلول مشاكل و كوارث بيئية و من أهم

ا الموارد الطبيعية  راري ــكااحتباس الح خية الحاصلةو التغيرات المنـــــااتساع ثق اأوزون ووإتاف

ام الحمضية ....الخ، و حاات تساقط اأمطار انتشارو ت أصابع اات للممارسات بالدرجة اأولى لقد وج

ا مخلفات كثيرا ما تكون مضرة بالبيئة مما  ت اأعمال إلى تحمل التصنيعية التي يترت عن اضطر منش

ا تجا  البيئة و المجتمع.  مسؤوليت

جه البيئي ر التلريخي للت ل : التط  المطل اأ

للتوجه ااجتماعي في التسوي  أو ما يعرف عد المسؤولية البيئية للمؤسسة بمثابة النتيجة المنطقية ت        

، و يشار إلى أن مسؤولية المؤسسة  ل ااجتماعية بالمسؤولية ااجتماعية للتسوي  وحركة حماية المست

ا مما يدل على بداية وضوح التوجه البيئي في تل  بدأت تتجه أن تركز على التأثيرات البيئية لمنتجات

لىالحقبة   انطا  الحركة البيئية. و كمرحلة أ

ا "   كلا ويقصد بالحركة البيئية على أن اطنين ، منظمل اأعملل  ال لي اهتملم للم حركة منظمة ت
مية لح ل اأفرادالحك ير البيئة التي يعيش ب ة ضد و ."ملية  تط ا ليست موج الحركة البيئية في نشوئ

ا تسعى و ببساطة أن يكون اأفراد و المنظمــالنش اكي، بل أن ات أكثر ـــاط التسويقي أو ااست

ل سنة و 1.اهتمام بالبيئةـة وايــــحم ، حيث قدم قد تزامن ذل مع بروز حركة حماية المست

 2.صحيةونظيفة المجتمع في العيش في بيئة رسالة اشتملت على حقو  اأفراد والرئيس اأمريكي آنذا 

لكين الذين حيث        ات الجماعات البيئية و بعض المست رت خال الستينات و السبعينات توج ظ

م ع استنفاذ ات التصنيعية كعمليات التعدين، ولى اأضرار الحاصلة في البيئة بسب العمليتركز اهتمامات

م بالمشاكل الصحية التيالغابات و واء  هدر الطاقات.فضا عن اهتمام ا تلوث الماء وال تسب ب

 اأطعمة المعالجة كيميائيا.و

دت التدخل الحكومي من خال سن القوانين  المرحلة الثلنيةأما      من تطور هذا التوجه البيئي فش

والتشريعات في فترة الثمانينات و المتعلقة برقابة المؤسسات الصناعية و رقابة التلوث و الحد من 

ا المصانع بشتى الممارسات الضارة بالبيئة من قبل المؤسسات. و بخاصة اأعمال القاسية التي تمارس

 ا و ما تلحقه من ضرر فادح في البيئة و من تلوث خطير في مكونات البيئة.تخصصات

                                                           
1
يق اأخضرثامر البكري،  -   .، ص الطبعة اأولى، إثراء للنشر و التوزيع،عمان،، استراتيجيل التس

2
يقثامر البكري، -   ، بتصرف. ،ص ، دار اليازوري ، عمان،أسس  مفلهيم معلصرة-التس
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هذا التوجه  ىفقد كانت حصيلة دمج المرحلتين السابقتين فزادت قوة الحركة و تنامالمرحلة الثللثة أما    

ا و أصبحت تمارسه و تسعى للقيام به كجزء من  لدى المؤسسات و أصبح يمثل جزءا من مسؤوليات

ا  به  بشكل إجباري مسؤول ا عوضا عن قيام للقوانين و التشريعات الحكومية، حيث تبنت  امتثاايات

اط التسوي  اأخضر على مستوى هذ  ـــا يسمى بالديمومة البيئية و تبلور نشـــالعديد من المؤسسات م

ل اأخضر في الواياتكان ذل بالضبط سنة ــات والمؤسس المتحدة  ، بعد نشر دليل المست

.اأمريكية سنة  ل  1، و قد تضمن هذا الدليل أنواع المنتجات التي ا تضر بالبيئة أو المست

م البيئة ل المطل الثلني : مف نة ل   العنلصر المك

ا م البيئة :  -أ  مف

خلفاء من بعد عاد و بوأكم في اأرض تتخذون من  اذكروا إذ جعلكمحانه و تعالى  " ويقول سب     

ا قصورا و تنحتون الجبال بيوتا فاذكروا أاء ه و ا تعثوا في اأرض مفسدين" ول  2س

ا حيث يشاء" و يقول أيضا سبحانه و تعالى "  3و كذل مكنا ليوسف في اأرض يتبوأ من

الثاثي )بوأ(، و معناها منزل أو محل اإقامة، و بالتالي مشتقة من الفعل من هنا فإن كلمة البيئة        

وم العربي للبيئة إلى حد بعيد مع تعريف علم البيئة   فالبيئة هي كل مكان ينزله الناس. و يتطاب  المف

(ECOLOGY ) و المشت  من الكلمة اليونانية  (OIKOS) أو محل تعني المنزلو (   اإقامة وOGOS)   

 4 هو العلم الذي يدرس الكائن الحي في مكان إقامته أو منزله.بمعنى العلم، أي علم البيئة و

ـــات هيم المتباينة نظرا لتعدد وجـــاقد قدمت في مجال تعريف البيئة وعناصرها العديد من المفو    

 :البيئةلمصطلح  ات، و فيما يلي طرح أهم ما ورد من تعريفكذا مجاات الدراسةالنظر و

ولم عام عرف    :"رصيد الموارد ا ـــالبيئة على أن 1972مؤتمر اأمم المتحدة المنعقد في ستوك

 5ااجتماعية و المناخية في وقت ومكان ما، إشباع حاجات اإنسان."و ــادية الم

 

يئة اإقليم و البيئة، البيئة عرف تكما  ا وزارة ت غير الحية التي :"تمثل جميع العوامل الحية و على أن

 عواملتؤثر على الكائن الحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي فترة من تاريخ حياته و يقصد بال
                                                           

1
يقثامر البكري،  -   .، مرجع ساب ، صأسس  مفلهيم معلصرة -التس

2
 .سورة اأعراف، اآية  - 

3
 .سورة يوسف، اآية  - 

4
لفؤاد محمد حسين الحمدي،  -  ل على رضل المست لية ااجتملعية  انعكلسلت يقية للمسؤ ، أطروحة دكتورا ، جامعة اأبعلد التس

 .،صاليمن،
5
مل الطلقة  البيئة  السكلن(هاني عبيد،  -   .ص ، ، الطبعة اأولى، دار الشرو  للنشر و التوزيع، عمان،اإنسلن  البيئة)منظ
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ا اإنسان ، أما العوامل الغير حية الحية جميع الكائنات الحية الموجودة في اأوساط البيئية المختلفة بما في

واء، التربة، الشمس، الحرارة..  1.إلخ"فتشمل: الماء، ال

ا المنظمة الدولية للمواصفو       ا: " هي اأوساط المحيطة ـقد عرفت ات و المقاييس على أن

واء، الماء، التربة، الموارد الطبيعية، النبات، الحيوان، اإنسان و تداخات ة وـــــبالمنظم التي تشمل ال

 2النظام العالمي". ى اأوساط المحيطة من ضمن المنظمة إلىجميع هذ  العناصر و تمتد إل

ي كل ما يحيط  هي     :"الوسط الذي يعيش فيه الكائن الحي و يستمد منه غذاء  و يؤثر و يتأثر به، ف

اسية و دينية و ــباإنسان من عوامل طبيعية، و ظواهر اجتماعية و أنظمة اقتصادية و إدارية و سي

 3قيم و عادات وتقاليد و عاقات إنسانية. ـة وافيــثق

واء و ـــوارد الطبيعية الحيوية و الاحيوية كالــ: تتكون البيئة من المفقل للتشريع الجزائر       

الماء و اأرض و باطن اأرض و النبات و الحيوان، بما في ذل التراث الوراثي، و أشكال الجو و

 4التفاعل بين هذ  الموارد و كذا اأماكن و المناظر و المعالم الطبيعية.

البيئة هي التي تعطي اإنسان مجال حركته، و تسمح له بممارسة النشاط ااقتصادي و ااجتماعي       

ا اإنسان في الوقت  الذي يصبو إليه، و هكذا فإن البيئة الطبيعة تكون مخزنا للموارد التي يستخدم

ا مستقبا. 5الراهن، و التي سوف يستخدم
 

ا ــو هن      " ذل الجزء اأساسي من الموارد الطبيعية، إذ تعتبر عنصرا ا من عرف البيئة بأن

هاما في تحديد معدات النمو ااقتصادي و إمكانية استمرار  في المستقبل، فالنشاط ـا واسيــأس

ادي في استخدامه للموارد الطبيعية من ماء و هواء و تربة و طاقة و معادن كعناصر إنتاجية ـــــااقتص

ائية أو كمصدر للتخلص من النفايات و المخلفات اآدمية و الصناعية المختلفة، أو سلع وسيطة أو  حتى ن

ا هذا النشاط ااقتصادي." ا و من خال  6يغير من نوعية البيئة المحيطة بنا و التي يتم ب

 من خال التعريفات السابقة يمكننا أن نستنتج ما يلي:   

  تبوأ بمعنى حل أو نزل أو أقام.أصل كلمة البيئة مشت  من الفعل بوأ أو 

  البيئة هي اإطار الذي يزاول اإنسان فيه حياته، و يحصل منه على مصادر و مقومات

 حياته.
                                                           

1
يئة البيئة و اإقليم،  -  ل حللة  مستقبل البيئة في الجزائروزارة ت  .،الجزائر،تقرير ح

2
 .، ص، دار الرضا، دمش ،  نظم اإدارة البيئية  اإيز رعد حسن الصرن،  - 

3
ث  علي تاج الدين، فتح ه تاج الدين، ضيف ه بن هادي الراجحي،  -   .،ص، دار النشر العلمي و المطابع، الرياض،البيئة الزراعيةالتل

4
رية الجزائرية -   .يوليو  ، بحملية البيئة في إطلر التنمية المستدامة، المتعل  -، قانون رقم الجريدة الرسمية للجم

5
 .، ص، مؤسسة شبا الجماعة، ااسكندرية، مصر،السيلحة  البيئةطار  كمال،  - 

6
ارد الطبيعية  البيئةالسيدة أبراهيم محمد مصطفى،  -   .،ص ، كلية التجارة ، جامعة ااسكندرية،مبلدئ اقتصلديل الم
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 .ا ا و يتأثر ب و يؤثر في  يربط اإنسان بالبيئة عاقة تبادلية، ف

  البيئة هي المصدر الوحيد لإنسان الذي يسمح له بممارسة نشاطه ااقتصادي و استغال

 موارد  المختلفة إشباع حاجاته و تطلعاته.

نة للبيئة: -ثلنيل  العنلصر المك

مع أن اأرض هي الكوك الوحيد الذي تد فيه الحياة، و لم يتوصل العلماء إلى اكتشاف أي            

ا لذل تعتبر  ا تتصف بمحدودية مواردها و مكونات صورة من صور الحياة على أي كوك آخر، إا أن

ا كاآتي:البيئة كمستو  دع للحياة تتميز بمكونات طبيعية يمكن تصنيف

 

نل الحية لل -  1بيئة:المك
ــــاة كالتنفس و التغذية و المكونات الحية للبيئة هي تل الكائنات التي تتصف بمظاهر الحي             

ا هي : النباتات، الحركة و التكاثر...إلخ، النمو و ا هذ  الصفات أو جزء من و الكائنات التي تتوفر ل

لحية طبقا أسس مختلفة،  و التميز اأكثر الحيوانات،اإنسان و قد جرت عدة محاوات لتميز الكائنات ا

ا إلى ثاثة أصناف أساسية هي:  قبوا هو الذي يصنف

 

  .الحيوانات: غير ذاتية التغذية أي تتغذى على كائنات حية أخرى سواء كانت نباتا أو حيوانا 

  .ا ي ذاتية التغذية، أي تنتج غذاءها بنفس  النباتات: ف

  .الطائعيات: و هي كائنات حية دقيقة أكثرها انتشارا البكتيريا و الفطريات 

 

نل غير الحية للبيئة:  -  2المك

واء، الماء، النفط و غيرها      المكونات غير الحية للبيئة تتمثل في جميع الموارد الطبيعية اأخرى مثل ال

 و التي تنقسم بدورها إلى نوعين هما: 

 واء.الموارد غير المحد  ودة مثل  ال

 .الموارد المحدودة التي تشمل معظم المكونات غير الحية، مثل الماء، النفط، الفحم، الحديد...إلخ 

 

 
                                                           

1
 .، صمصر،  -، دار اأمين للطباعة ، القاهرةإقتصلد حملية البيئةمحمد عبد البديع،  - 

2
يق ثامر البكري، أحمد نزار النوري،  -   (. ،،ص ص) ، دار اليازوري ، الطبعة العربية، عمان، اأردن،اأخضرالتس
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ث البيئي   ،درجلته،أشكللهالمطل الثللث: التل

ا ث البيئي  درجلته: -أ م التل    مف

ا: وم التلوث البيئي أهم  لقد وردت العديد من التعاريف لتحديد مف

يعرف المجلس ااقتصادي و ااجتماعي التابع لأمم المتحدة التلوث بأنه:" يوجد التلوث عندما يحدث     

نتائج تؤدي إلى تغيير الوسط الطبيعي الذي يمكن  تحت التأثير المباشر أو غير المباشر لأنشطة اإنسانية

 1أن تكون له آثار خطيرة على كل كائن حي."

اإنسانية  وث هو النشاطاتل:" الت وحس القانون الدولي للتلوث الصادر عن اأمم المتحدة سنة    

ة لزيادة أو إضافة مواد أو طاقة جديدة إلى البيئة حيث تعمل الطاقة أو المواد إلى رالتي تؤدي بالضرو

ل بشكل مباشر أو ذ تعريض حياة اإنسان أو صحته أو رفاهيته أو مصادر الطبيعة للخطر سواء كان

 2غير مباشر."

ا كل عملية تتيح  وث بأنه:"حالة من عدم النقاءلس وبستر التوكما يعرف قام      أو عدم النظافة، أو أن

 3مثل هذ  الحالة."

ان و ــأيضا على أنه :" هو إحداث تغييرفي البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعل اإنس يعرفو   

ور بعض الموارد التي ايؤ أنشطته اليومية مما تتاءم مع المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي دي إلى ظ

 4و يؤدي إلى اختاله."

ماية البيئة حبشأن  لعام  /ن رقم من قانو ائري التلوث وف  المادة عرف القانون الجزو    

قد أو للبيئة، يتسب فيه كل فعل يحدثغير مباشر ير مباشر أوفي إطار التنمية المستدامة بأنه : " كل تغي

اأرض و اء والمواء والجو وـالوان وـالحيات وـالنبوان ـسامة اإنسيحدث وضعية مضرة بالصحة و

 5الممتلكات الجماعية و الفردية."

                                                           
1
ث البيئي  التنمية ااقتصلديةمنى قاسم،  -    (.-، ص ص)، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الرابعة، التل

2
 .، ص، دار الفكر، دمش ، قضليل عللمية معلصرةصالح وهبي،  -  

3
ثنظيمة أحمد سرحان،  -   لج الخدمة ااجتملعية لحملية البيئة من التل  .، دار الفكر العربي، القاهرة، صمن

4
 -webster,S , "Third International Dictionary ",)N.Y, Spring Field,Mass , G, C , Meriam, 1996. 

5
 .، صجويلية  ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد   -  
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ا فيما يحيط باإنسان جزئيا أو كليا بسب      كما يعرف التلوث البيئي بأنه :" التغيرات غير المرغو ب

اطه من خال حدوث تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على المكونات الطبيعية أو الكميائية أو نش

ا."  1البيولوجية للبيئة مما يؤثر على اإنسان و على نوعية الحياة التي يعيش

ا لظاهرة التلوث:      و يعتبر تعريف منظمة التعاون و التنمية اأوربية من أهم تعريفات التلوث و أشمل

  2فالتلوث هو قيام اإنسان بطري  مباشر أو غير مباشر باإضرار بالبيئة الطبيعية و الكائنات الحية."" 

و مما سب  و بالرغم من تعدد التعاريف حول ظاهرة التلوث فإنه يمكننا استخاص بأن التلوث البيئي     

كل الكائنات الحية هو كل ما يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى اإضرار بسامة الوظائف المختلفة ل

التأثير السلبي  المتحققة  على وجه اأرض، كما يعتبرأيضا التلوث البيئي  النتيجة المنطقية لإساءة و 

 من جراء النشاط البشري و ما يلحقه من ضرر على البيئة الطبيعية.

ا إلى ثاث درجات متتالية تبعا لدرجة تأثير  على التلوث  درجلأما عن       البيئي، فيمكن تقسيم

مكان آخروهي اإنسان أو الطبيعة أنه حالة نسبية تختلف و تتباين أخطار  من وقت آخر و من 

 3كاآتي:

ث  - أ ل:التل ا توازن النظام اإيكولوجي و ا  المقب هو درجة من درجات التلوث التي ا يتأثر ب

ذا النوع من  يكون مصحوبا بأي أخطار أو مشاكل بيئية رئيسية، كالنفايات المنزلية مثا ، ف

 التلوث ا تكاد تخلو منطقة من مناط  الكرة اأرضية منه.

ث ا -  ر التأثير السلبي على و هي مرحلة متقدمة نسبيا من مراحل التلوث لخطر: التل حيث يظ

عمليات التصنيع، و هذا النوع تعاني العناصر الطبيعية  و البشرية بشكل ملموس وواضح نتيجة 

منه الدول الصناعية على وجه الخصوص مثل انبعاث الغازات من المصانع، غازات عوادم 

مما يستدعي التدخل السريع  الكبيرة، النفط المتسر من البواخر....إلخ. ارات في المدنـــالسي

. للحد و  التقليل من اأخطار الناجمة  عن ذل

ث المدمر: - ت يارو خلل بالغ في النظام  التل و هو أعلى درجات التلوث و أخطرها عندما يحصل ان

شرنوبيل في أوكرانيا هي اإيكولوجي ، و لعل حادثة التسر اإشعاعي من المفاعل النووي ت

ا أمراض مختلفة مست   مليون  أخطر درجات التلوث في عالمنا المعاصر و التي نتج عن

 كالسرطان، التخلف العقلي، و التشو  الخلقي...إلخ.شخص 

 

                                                           
1
 .، ص، الطبعة اأولى، دار اليازوري العلمية، عمان، اأردن، اإدارة البيئيةمخلف عارف صالح،  -  

2
ث البيئي  التنمية ااقتصلديةمنى قاسم،  -    .، مرجع ساب ، صالتل

3
يق اأخضرثامر البكري،  -   (، بتصرف.-، مرجع ساب ، ص ص)استراتيجيل التس
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ث البيئي:  -ثلنيل  أشكلل التل

ا في ثلوث الماء، سنحاول في هذ  الفقرة إدراج أهم أشكال التلوث البيئي و المتمثلة أساس      

واء و التربة، التلوث اإشعاعي و الضوضاء،  و التلوث الغذائي و فيما يلي تفصيا لكل تلوث ال

 شكل من أشكال التلوث:

 

ث الملء: - ا   تل و يقصد به إحداث تلف أو فساد لنوعية الميا  مما يؤدي إلى حدوث خلل في نظام

ا على أداء  دورها الطبيعي، حيث تصبح هذ  الميا  ضارة أو مؤذية اإيكولوجي مما يقلل من قدرت

ا ااقتصادية و بصفة خاصة مواردها السمكيــة و غيرها من  ا أو تفقد الكثير من قيم عند استخدام

ر في أي تغير فيزيائي أو بيولوجي في جزيئات الماء .   1اأحياء المائية. و بذل فإن تلوث الماء يظ

اء: - ث ال واء أحد العناصر اأساسية للحياة، فقد يستطيع اإنسان اإستغناء عن يشكل ال تل

واء مثله م واء لدقائ ، و ال ل الماء يمكنه أن ثالطعام لعدة أيام لكنه ا يستطيع اإستغناء عن ال

واع و ـــاة، غير أنه إذا زادت أنـــــل بعض الشوائ دون أن يفقد صاحيته أغراض الحيـــــيحم

ركيز هذ  الشوائ فإنه يصبح غير مائم لحياة الكثير من الكائنات الحية، فقد يصا درجات ت

ا اآخر أي يصبح ملوثا. ا بأضرار و يفت ببعض 2بعض
 

كل طبق أمثلةو       واء ااحتباس الحراري، الضبا الدخاني، اأمطار الحمضية و ت ة ــتلوث ال

ت و أكاسيد ــــد الكبريـاني أوكسيــأوكسيد الكربون و ثون. وكل ذل بسب زيـــادة نسبة ثــاني اأوز

واء الناتجة عن احترا  الوقود و المنبعثة من المصانع .النتروجين   في ال

 

ث التربة - : لم تسلم التربة و هي إحدى المكونات اأساسية للبيئة من ظاهرة التلوث، بل  تل

ة،و ــة، المبيدات الحشريــهي : اأسمدة الكيماويمصادر  اأساسية  ثاثة و خطير تعرضت لتلوث

ا أن تكون سببا في تلوث الميا  ، و من شأنه أن يضر من 3المخلفات الصلبة، هذ  المصادر من شأن

ة على المي ة أخرى على التركيبـــج 4للتربة.ائية و الطبيعية ــاوية و الفيزيـــة الكيمــا  و من ج
 

 

ث اإشعلعي  - ا أخطار  :التل كبيرة جدا كما هو و هو من أنواع التلوث التي قد اتتكررو لكن ل

و ات الطاقة النووية أو المفاعات النوويــة. حاصل في مخـاطر اإشعاعات النووية من محط
                                                           

1
 .، مرجع ساب ،صقضليل عللمية معلصرةصالح وهبي،  -  
اقعيةعبد الرؤوف الضبع،  -2  .، ص،  الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، القاهرة،علم ااجتملع  قضليل البيئة مداخل نظرية  دراسل 

3
سط  شملل افريقيلالبن الدولي،  -   .-(،ص صاهات في التنمية)واشنطن،دي سي:بن، اتجاستراتيجية ادارة الميله في الشرق اأ

4
لصفية عاوي،  -  ث البيئي في الجزائر  آليل الحد من  .،ص، أطروحة دكتورا ، علوم اقتصادية، جامعة اأغواط، ظلهرة التل
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اليورانيوم كذل اإشعاعات الناتجة عن المعدات العسكرية و اأسلحة المحرمة دوليا  و بخاصة 

، و الذي يكون من نتائجه الكارثية الاحقة فضا عن الدمار القتل هو اإصابة و المنض

1بأمراض السرطان، العقم، التشو  الخلقي و الذي يبقى لفترات طويلة من الزمن.
 

ضــلء  - تية تعددت مصادر  نتيجة للتقدم الصناعي، و تعدد وسائل النقل و الوسائل الصو: الض

ا :" اأصوات غيرالمرغتعرف الضوو بقدركبيرمن الضجيـج المختلفة ا و ضاء بأن و في

المتعددة المصادر". و تعتبر مشكلة الضوضاء من أهم مشاكل تلوث البيئة الحضرية حيث 

ا عالميا  ا في المدن الحدود المسموح ب  .تتجاوز حدت

: السيارات و المركبات، تل المصادر  و تتعدد مصادر الضوضاء داخل المدن، و من أهم    

 2ضوضاء حركة الطيران، ضوضاء السك الحديدية.

ث الغذاء: - ث الداخلي  تل داخل المنازل من جراء أنشطة  بالتلوث الداخلي التلوث ديقص التل

اإنسان داخل المباني و من الملوثات التي تصدر من اأثاث و مواد البناء و الملوثات اأخرى 

بكتيريا، لإضافة إلى تلوث الغذاء عن طري  ملوثات الغذاء التي تشمل ا الخارج.التي تدخل من 

الفيروسات،الفطريات و كائنات التخمر...، وهذ  الكائنات الحية متواجدة في جميع مكونات البيئة 

 من تربة، و ميا  و هواء...إلخ.

ل لية البيئية  تصنيفلت  المطل الرابع: المسؤ

ت اأعمال بشكل جلي و مباشر باعتبارها أحد أهم العناصر تقع مسؤولية ك       بيرة على عات  منش

 المسببة للتلوث و المؤثرة على اأوضاع البيئية المستقبلية، من أجل حماية البيئة و عناصرها.

ا لية البيئية: -أ م المسؤ  مف

ت ثير الكبير الذي تمارسه أنشطة  نظرا للتأ       فقد أصبحت تعنى بمتابعة  البيئة،على اأعمال منش

و  ودــــة، حيث ساهمت هذ  الجـة و العالميـات اإقليميــالمنظمدقيقة ومستمرة من قبل ااقتصاديين و

 .تعلقة بالمسؤولية البيئيةمفاهيم و التعاريف المفي بلورة العديد من ال المتابعات

مة لبحي    ا:" م ا على أن إنتاجية للشركات، تخفيض البيئية للعمليات اتغطية اآثار ث يمكن تعريف

ا آثار بيئية ااالتلف و نبعاثات، تعظيم كفاءة انتاجية مواردها و تقليص الممارسات التي يمكن أن تكون ل

 3مستقبا."

                                                           
1
يق اأخضرثامر البكري،  -   .، مرجع ساب ، صاستراتيجيل التس

2
لظلهرة اصفية عاوي،  -   ث البيئي في الجزائر  آليل الحد من  .، نفس المرجع الساب ، صلتل

3
 -Porter MAZURKIEWTLS ,corporate environnemental responsability,Isa common CSR from work 

possible,Dercomm-SDO,Work bank,p07. 
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تتمثل المسؤولية البيئية في عملية تطبي  المعارف الخاصة بحماية البيئة مع وجود وعي حقيقي و    

مين باتخاذ القرارات ، و يرتكز تطبي  المسؤولية البيئية على كافة عناصر الحوكمة بذل لدى القائ

 )اإدارة، التسيير، التقييم، المعالجة، اإنتاج...(، و كذل على كافة مبادئ التنمية المستدامة.

ا جزء من مسؤولكما يمكن    م تعريف المسؤولية البيئية الموضوعة على عات  مسببي التلوث على أن يت

ا، و إبراز كيفية  ا و مقومات ا على البيئة العاملة في تجا  المجتمع ككل، و التي تختص بتحليل آثار أنشطت

ا بما يضمن تحمل الاروقياس هذ  اآث ا واحتساب ا بالــاية العنـحممؤسسة ل بعية، و تاصر البيئية من

ا على  أساس مبادئ بيئية، بما يساعد المجتمع بالتالي فالمؤسسة المسؤولة بيئيا هي التي تسطر أنشطت

ا.  1على المحافظة علي

المجتمع بشكل البيئة ومنه يمكن استخاص بأن المسؤولية البيئية تمثل مدى إلتزام المنظمة تجا  و  

ل من خال تعزيز السلوكيات اإيجابية تجا  البيئة ووضع ااعتبارات البيئية في سلم ذــــام، وع

 وضع الخطط ااستراتيجية للمنظمة.اأولويات أثناء 

ا للمسؤولية البيئية مكونة  أما فيما يخص عناصر المسؤولية البيئية ، فقد طرحت بعض المنظمات رؤيت

دات البيئية، إدارة الموارد ومن ثاث مرتكزات رئيسية هي: ال الطاقة، المراعاة الفعلية لمتطلبات تع

 2أصحا المصالح.

 :عناصر من خال ما يليو يمكن تفصيل هذ  ال   

دا البيئية -  : وتكون المؤسسة مسؤولة بيئيا إذا حققت ما يلي :التع

 .دف دعم حماية البيئة  تبني رؤية شاملة ب

  ا  كإستراتيجية ذات أولوية.اتخاذ حماية البيئة و المحافظة علي

 .تبني مبادئ التدابير الوقائية 

  محدودة بالنظام البيئي.العمل على أساس العمليات ااقتصادية تكون 

   ا قيمة بيئية و/أو اجتماعية و مراعاة هذ ا ل ا و خدمات معرفة إذا ما كانت منتجات

ا.  الخاصية عند اتخاذ قرارات

 .ا متكاملة و متناسقة مع اإجراءات الحكومية  العمل على جعل قرارات

 .تشجيع الثقافة المؤسسية التي تسمح بتدعيم القيم البيئية 

                                                           
1
 -Alison  JAMSON ,Marlo RONALDS,Peggy HAROLD,Erik VELDMAN,Krista TREMBLETT, Defining corporate 

environmental responsability, canadian ENGO perspectives, octobre,2005,p07. 
2
 - Alison  JAMSON ,Marlo RONALDS,Peggy HAROLD,Erik VELDMAN,Krista TREMBLETT, Defining corporate 

environmental responsability,Ibid ,P08. 
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ارد الطبيعية:إدارة  -  و في هذا اإطار يمكن ذكر النقاط التالية: الم

 .استغال الموارد الطبيعية بكفاءة 

 .أنتاج و استغال الموارد المتجددة بكفاءة 

 .إعتماد و تطبي  أنظمة اإنتاج الصحيحة 

 داء من أجل تحقي  اس  مرارية النمو.تإعداد تقييم ل

 الية.دمج التكاليف و الفوائد البيئية اإجم 

 

و على أساس هذ  النقطة، تكون المؤسسة مسؤولة بيئيا إذا  المراعلة الفعلية أصحل المصللح: -

 حققت مايلي:

 االتزام بمبادئ أولوية اأفصاح و اإعام المجاني للسلطات و المنظمات المحلية. 

  ،ا الماضية قبول محاسبة المنظمات و غيرها من أصحا المصالح على مسؤوليت

 الحالية و المستقبلية.

 .ا البيئية الحقيقية  اإلتزام بشفافية اإفصاح عن تأثيرات

 .ا البيئية الحقيقية  تقديم التقارير الدورية أصحا المصالح عن تأثيرات

 

كيل البيئية للمؤسسة -ثلنيل  :أصنلف السل

يمكن التمييز بين ثاث أصناف من السلوكيات : السلو البيئي الدفاعي، السلو البيئي       

 1الممتثل و السلو البيئي الواعي.

 السل البيئي الدفلعي: - 

دف          يستند هذا النوع من السلو إلى منط  مالي بحت، يركز على النتائج ااقتصادية الفورية، فال

ج هذا السلو هو الربح فالمؤسسات التي تتبع هذا السلو تنظر إلى ااستثمارات البيئية  الوحيد لمن ينت

ا اإقتصادية،  ا مع مصلحت ا لتعارض ا تكلفة غير مفيدة و يج تجنب كما تعتبر أن المعطيات على أن

هي من اختصاص المجال التقني و هي مجرد معطيات إضافية في  -إذا تم أخذها بعين اإعتبار -البيئية 

ام. و تتبع هذا السلو المؤسسات التي تكون على استعداد لدفع غرامات إذا كانت ااستثمارات  تحديد الم

 البيئية المطلوبة مكلفة.

                                                           
1
 .، ص، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، دراسة نظرية لمحددا سل حملية البيئة في المؤسسةمحمد عادل عياض،  - 
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 ثل ) المسلير(:السل البيئي الممت -

ذا النوع من السلو باامتثال واإلتزام      ا  تكتفي المؤسسات التي تتميز ب بالعايير التي تفرض

، هذ  المؤسسات ترى أن ااستثمارات البيئية تكاليف ا  التشريعات البيئية دون أن تذه أبعد من ذل

ا، لكن يج أن تخفض قدر المستطاع ي تكتفي باإممفر من للمعايير البيئية القانونية  تثال للحد اأدنى، ف

ا تجا  البيئة( و أغل المؤسسات ا ترى في ذل أي ميزة استراتيجية، كما )إدرا  الحد اأدنى من واجب

 يعد السلو البيئي الممتثل اأكثر شيوعا بين المؤسسات.

اعي -    :السل البيئي ال

دف إلى تحقي  proactifاإستباقي)أيضا السلو  عليه يطل       (، المؤسسات التي تتبع هذا السلو ت

ة  أهداف بيئية تقع في مستوى أعلى من ذل الذي تحدد  المعايير القانونية، و الدافع إلى ذل من وج

ينظر نظر هذ  المؤسسات هو أن القوانين المطبقة ا تعكس القيم ااجتماعية السائدة، ااستثمار البيئي 

ليه على أنه ذو مردودية على اأقل في المدى البعيد، كما أن المعطيات البيئية تصبح عنصرا أساسيا في إ

 استرتيجية المؤسسة.

ا للتغير الذي قد       ذا السلو تبحث عن اإستفادة بشكل أكبر من خال إستباق المؤسسة التي تتميز ب

ي تتبنى سياسة بيئية إستباقية من خال يطرأ على التشريعات البيئية و على خصائص السو ،  ف

ا في  ا على مزايا تنافسية متنوعة: إقتصادية، تكنولوجية، اكتسا الشرعية و الحفاظ على سلطت حصول

 إتخاذ القرار ) أي تتصرف من موقع الفعل ا من موقع رد الفعل(.

ايد مستمر و في الغال هي إن عدد المؤسسات التي تتبنى سلوكا بيئيا واعيا قليل، لكنه في تز    

ا قدرات مالية عالية يمكن تبرير إعتماد سياسة بيئية إستباقية  مؤسسات تنتمي إلى مجمعات قوية و لدي

 بالرغبة في تحقي  ثاثة أهداف:

 باقتنـاص فرص اقتصادية سانحة، و هو ماتوفر  سو  الخدمات و المنتجات الخضراء  ح:ــالرب

حس تقرير لـ "برنامج اأمم المتحدة للبيئة" صدر في سبتمبر و الذي هو في نمو متزايد ف

مليار دوار  مليار دوار حاليا و سيقار  يقدر حجم هذا السو  عالميا بـ  

 .سنة 

 :قع دة الم  بالبحث عن الشرعية و المحافظة على الصورة اإيجابية للمؤسسة. تحسين ج

 دة المنتج  باأخذ في الحسبان خصائصه البيئية. :تحسين ج
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 المطل الخلمس: محددا سل المؤسسة تجله البيئة

ا فيما يلي: يتحدد سلو المؤسسة تجا  البيئة       بمجموعة من المحددات يمكن التطر  ل

مية:  - طل الحك تلجأ السلطات العمومية في أغل اأحيان إلى وضع مجموعة من التدابير الضغ

ا،و عند الردعية و المحفزة من أجل دفع المؤسسات إلى إدماج  ااهتمامات البيئية في إدارت

ا للسياسة البيئية تقوم السلطات العمومية باإختيار بين نوعين من اأدوات : التدابير  وضع

ا و إا ستقع تحت  التنظيمية و التي تمثل مجموعة من المعايير، يج على المؤسسة التقيد ب

لبيئية و تنقسم هذ  المعايير إلى أربعة د غرامات( أو ما يسمى بالجباية ا)تسديـطائلة العقا 

 1أنواع أساسية:

  :دة البيئة هي أهداف عامة لجودة البيئة تتحدد تبعا لقدرة الوسط البيئي على تحمل معليير ج

 في الجو. ، مثل الحد اأقصى لتركيز ثاني أوكسيد الكربون وثاتلنوع معين من الم

  : في مكان محدد، مثل تحديد قوة ملوث معين  بعاثان تحدد الكميات القصوىمعليير اانبعلثل

 الضجيج الصادر من السيارة.

 :و تشير إلى خصائص المنتج مثل: مستوى الرصاص في البنزين، قابلية الغاف  معليير المنتج

 إعادة التدوير...إلخ

 ا في العملية اإنتاجية  :معليير الطرائق تحدد الطر  و اأسالي و التكنولوجيا الواج إستعمال

يزات التي تستعمل من أجل مكافحة  مثل: أسالي اإنتاج النظيف أو التي يج أن تتوفر في التج

تصفية الملوثات السائلة. التلوث مثل: المصافي المثبتة في مداخن مصانع اإسمنت، محطة 

ــاوات ة المتمثلة في الرسوم و اإتاستخدام السلطات العمومية لأدوات ااقتصـــاديباإضافة إلى 

 اإعانات من أجل فرض تنظيم بيئي رادع.و

على المؤسسات من أجل  تمارس العديد من اأطراف ضغوطا  تأثير اأطراف ذ المصلحة: -

ا ى مستوى المحيط البعيد ، تنشأ هذ  الضغوط في بادئ اأمر علحماية و ضمان أولوية مصالح

ا اأطراف المشكلة  للمؤسسة و المتمثل في الرأي العام، ثم تنتقل إلى مرحلة أخرى تمارس

للمحيط القري للمؤسسة، التي تمارس هذا الضغط من أجل تصحيح سلو المؤسسة تجا  البيئة 

لكين، الموزعين،  شركات التأمين، و تتمثل هذ  اأطراف في : المساهمين، المستخدمين، المست

يئات القطاعية و العمومية. ، جمعيات حماية البيئة و ال  البنو

                                                           
1
 .، مرجع ساب ، ص دراسة نظرية لمحددا سل البيئة في المؤسسةمحمد عادل عياض،  - 
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 أيضا إن إدماج البعد البيئي في المؤسسة ا يعد نتيجة لإجبار فقط، بل هو الفرص ااقتصلدية: -

1نتيجة لرغبة المؤسسة في اقتناص بعض الفرص اإقتصادية.
 

  :يقية ار المإن اعتماد مقاربة المحفزا التس ؤسسة كمؤسسة بيئية تسويقية سيعمل على إظ

ا غير ضارة بالبيئة مما يرفع من  ا تجا  البيئة و بأن منتجات مسؤولة وواعية بالتزامات

ا و كس جماهير أكثر. ا و صورة منتجات  صورت

  :ا، أصبح المنافسة  مع اشتدادالتمييز التنلفسي و رغبة المؤسسة في التميز عن منافسي

ة.السلو   المسؤول بيئيا وسيلة للتميز في أسوا  المنتجات المتشاب

  :دية إن قيام المؤسسة باإستثمار في التكنولوجيات النظيفة )الحد من التلوث من المرد

ا من ااقتصاد في المواد  اأولية و في المصدر(أو في تثمين و إعادة تدوير النفايات يمكن

 كاليف اإنتاج.الطاقة، اأمر الذي يؤدي إلى تخفيض ت

أخاقيات المديرين هي باأساس ظاهرة فردية و نفسية قبل أن تكون مسألة إن أخاق المديرين:  -

م بما  تنظيمية في المؤسسة. ولقد أثبتت الدراسات بأن المديرين يحاولون دوما تسيير شركات

م السلوكية. و عليه أخاقيات القادة م و دوافع م و معتقدات دور هام في إقرار  يتماشى مع قيم

م يسعى المدراء لتجنيد العمــال وكل الوسائل  م، تمــاشيا مع قيم إدماج البعد البيئي في مؤسسات

 و الطاقات من أجل تبني سلو مسؤول تجا  البيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .نفس المرجع،ص - 
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يق اأخضر  المبحث الثلني: مفلهيم أسلسية في التس

المسؤولية ااجتماعية و اأخاقية ، ويمكن النظر إليه ترجمة لمتطلبات يعتبر التسوي  اأخضر          

ل و ح   كاستجابة للتحديات البيئية المتزايدة حيث جاء متزامنا مع تزايد ااهتمام العالمي بحماية المست

ور  يد الطري  لظ ل في تم اأفراد في العيش في بيئة نظيفة و آمنة، و قد ساهمت حركات حماية المست

وم التسوي اية الثمانينات من القرن الماضي.مف    اأخضر في ن

ره يق اأخضر  مبررا ظ م التس ر التلريخي لمف ل: التط ث البيئي المطل اأ  عاقته بللتل

وم التسوي  اأخضر مرتبط بالتعرف عل     ى الجذور التاريخية له و نشأته إن دراسة البعد التاريخي لمف

المؤثرة في تطور هذا  داثالصلة للتعرف بشكل دقي  على اأسبا و اأحعاقته بالموضوعات ذات و

وم. و ا التسوي  اأخضر وانطاقا من ذل سيتم التطر  أهم المراالمف أهم مبررات  حل التي مر ب

ور .  ظ

ا يق اأخضر: -أ ر التلريخي للتس  التط

وم التسوي  اأخضر ببعدين البعد      اأول هو البعد اأكاديمي المرتبط أساسا ترتبط نشأة و تطور مف

بأفكار الباحثين اأوائل في هذا المجال، و البعد الثاني المتعل  بالممارسات و التغيرات الحاصلة في البيئة 

 العملية لمنظمات اأعمال.

ور مصطلح التسوي  اأخضر و التنظير له أكاديميا، فقد كان أول من تناول مصطلح      فيما يخص ظ

(Green Marketing)  عندما قامت بتكوين ورشة عمل لمناقشة  في سنة جمعية التسوي  اأمريكية

ا المباشرة و الملموسة هو صدور أول كتا يعنى  موضوع التسوي  اإيكولوجي و التي كان من نتائج

 بالتسوي  اأخضر بعنوان" التسوي  اإيكولوجي) اإحيائي(".

ا عدة مؤلفات لباحثين    ا صدور كتا التسوي  بعدها تلت اعتبروا رواد في مجال التسوي  اأخضر من

اي ــمن طرف ميشال ج ، النظريات و البحوث(سنة تالبيئي ) ااستراتيجيات، التطبيقا

اما كبيرا في ابولونسكي، و مت إس ا كتابات المؤلفة جاكلين أوتمان و التي بدورها أس لتنظير تلت

وم. ذا المف  اأكاديمي ل

مارسات على أما من الناحية العملية و المتعلقة أساسا باأحداث ذات الصلة بالقضايا البيئية و الم     

و التي كانت بمثابة نقطة البداية  مستوى منظمات اأعمال، ففي مطلع التسعينيات و باأخص سنة 

الحقيقية و الفعلية لاهتمامات البيئية، حيث أجتمعت دول العالم في جوان من نفس السنة في مدينة ريو 
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ول النشاط ، من هنا بدأ الحديث يكثر حيقترحوا برنامج لحماية البيئةجانيرو بالبرازيل ليناقشوا ودي 

أثر  على البيئة و كيفية مساهمة التسوي  في تكييف أنشطة الشركات بما ااقتصادي و الصناعي و

 1يتجاو و قضايا حماية البيئة.

أما على صعيد منظمات اأعمال فيمكننا أن نبرز مراحل تطور ااهتمام بالتسوي  اأخضر من خال     

 رئيسية و هي كالتالي:ثاث مراحل 

لية ااجتملعية -  :مرحلة المسؤ

ا :" مج    موعة من اإلتزامات التي تتبناها يمكن تعريف المسؤولية ااجتماعية بإطارها العام بأن

ا".  المنظمة لحماية المجتمع و تعزيز المحتوى ااجتماعي في أنشطت

ا : "إلتزام المنظمة بتعظيم    ة النظر التسويقية فيمكن تعريف المسؤولية ااجتماعية بأن أما من وج

ا تتعامل مع اأثر الكلي لمجموعة  أثرها اإيجابي و تقليل أثرها السلبي في المجتمع". و هكذا فإن

 القرارات التسويقية في المجتمع.

وم المسؤولية ااجتماعية    لم يأت من فرا و إنما برز كرد فعل منطقي عملي على و منه فإن مف

ا نتيجة للعمليات اإنتاجية و أثرها السلبي المشكات التي ب رت على أن دأت تصي المجتمع و التي ظ

اكل الفقر ـــة، و القصور في الخدمات ااجتماعية و تفاقم مشــــو استنزاف الموارد الطبيعي في المجتمع

  2.و البطالة و غيرها

وم التسوي  اإجتماعي و أول من أشار إليه  بقوله   عام  Peter Druckerو نتيجة لذل برز مف

ا مع أهداف ت اأعمال و التي تحدث التكامل ــات الديناميكية لمنشــ) إن التسوي  يتمثل بالعملي بمنتجات

 و قيم المجتمع(.

اإجتماعية، إا أن هذا بارز و بشكل مباشر في المرحلة اأولى للمسؤولية  قد ا يكون التوجه البيئي  

ر في بداية الستينات من القرن الماضي حيث تظافرت مجموعة من العوامل مثل التغيرات  التوجه ظ

التكنولوجية و التلوث البيئي الناجم عن أسبا مختلفة إلى ضرورة انتقال التوجه ااجتماعي إلى مرحلة 

                                                           
1
يق اأخضر بلبراهيم جمال،  -  ر التس ، مقال بمجلة اأكاديمية للدراسات -دراسة نظرية تحليلية-في زيلدة تنلفسية منظمل اأعمللأهمية  د

 .،ص جوان -ااجتماعية و اانسانية، قسم العلوم ااقتصادية و القانونية، العدد
2
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ا أكثر و هكذا فإن التوجه ااجتماعي بدأ يركز على التأثيرات البيئية للمنتجات  .إستيعابا للبيئة و متغيرات

 1 أكبر.بشكل 

جه البيئي:مرحلة  - ل  الت  حملية المست

ل من المنتجات الضارة عامة، فضا عن     دف هذ  المرحلة إلى حماية المست الممارسات السلبية ت

ا لعدد من المنظمات  و التي تتر انطباعا سيئا و التي تمثل" مجموعة من اأنشطة التي تقوم  ب

لكين أو زبائن" و عاقة هذ  المرحلة بالتسوي  اأخضر يمكن  م كمست المنظمات و اأفراد لحماية حقوق

ذ  المرحلة  ا من خال المباديء اأساسية ل  و التي تتمحور حول ح  الفرد في العيش فياإشارة إلي

بيئة نظيفة و آمنة، فضا عن حماية ذل الفرد من المنتـجات الضارة و الممارســات السيئة في التسعير 

 و الترويج و التوزيع.

و هذا ما أدى إلى فتح البا و تصاعد ااهتمام بالوعي البيئي لدى الزبائن، و ارتفاع اهتمام الحكومات   

م و اأفراد الذين يتحركون أو جماعات الضغط ) و هي مجموعة من المنظمات  باتجا  تحقي  أهداف

م على نحو  م من أي ضرر قد يلحقه اآخرون ب م أو من يمثلون المتمثلة بالسعي نحو الحفاظ على أنفس

 مباشر أو غير مباشر(.

دف إلى حماية ح  المواطنين في العيش في     أما التوجه البيئي يمكن تعريفه بأنه : "حركة منظمة ت

دت نموا مضطردا بيئة  ا ش مة كون آمنة و التوجه نحو حماية تل البيئة و تطويرها"، و هذ  المرحلة م

دت أول تأطير مفاهيمي أكثر الموضوعات قربا للتسوي  اأخضر و هو في الحركات البيئية  كما ش

 2موضوع التسوي  اإحيائي.

يق اأخضر: -    مرحلة التس

لقد أصبح المجتمع في بداية و منتصف الثمانينات أكثر اهتماما بالبيئة الطبيعية و بدأت منظمات      

ا البيئي بالسعي نحو تضمين ااهتمامات ااجتماعية و البيئية الجديدة، و لقد  اأعمال في تعديل سلوك

إدارة البيئية و تقليل قامت العديد من الشركات بتقبل مجموعة من المفاهيم الحديثة بسرعة من أنظمة ا

ذا تبنت مدخل التسوي  اأخضرالذي يعزز معايير البيئة   ISO 14000.3التلف و غيرها، و ب

                                                           
1
يق اأخضر في شملل الضفة الغربية في فلسطين، مراد أبو رج -  قل تبني التس ، رسالة ماجستير، قسم التسوي ، جامعة النجاح مع

 .، صالوطنية، فلسطين، 
2
 ,Powered by vBulletin R Copyright c 2000-2014,Jelsoft Entreprises محمد بكري عبد العليم، التسوي  اأخضر - 

:00. ;15/03/2014,15 SEOby.Ltd BSEOvPL2 3.6.0   
3
، مرجع ساب ، ص -   .مراد أبو رج

 



ل :  يق اأخضراإطلر المفلهيمي ل                                   الفصل اأ  المنتجل الخضراء لتس

 

19 

 

و من اأدلة على ذل هو صدور عدد من الدوريات المتخصصة مثل )استراتيجية اأعمال و البيئة(      

ديم بحوث ذات صلة بالسلو و )اإدارة العالمية الخضراء( و غيرها و هي دوريات متخصصة لتق

لر مصطلحات مثل التسوي  البيئي و التسوي  اأخضر و دليل  البيئي لمنظمات اأعمال. كم بدأت تظ

ل اأخضر في الواي راء ــات الخضــواع المنتجــــتضمن أن متحدة اأمريكية سنة لات اـــالمست

ا. ات إنتاج ا و ج    و اأماكن المخصصة لبيع

وم التسوي  اأخضر و بقوة في      اية الثمانينات و مطلع التسعينات و بالتحديد في عام وبرز مف ن

ور  اهتمام الشركات و المؤسسات اأكاديمية .  وم منذ ظ  و قد نال هذا المف

هكذا و في السنوات الاحقة تبنت عدة شركات مدخل التسوي  اأخضر كمدخا تنافسيا ناجحا. ولعل و   

ور  مع معايير اإدار البيئية. وم هو تزامن ظ م في بروز هذا المف  1ما أس

بناءا على ماسب  يمكن القول أن التسوي  اأخضر قد مر بثاثة مراحل رئيسية و الشكل الموالي و   

وم التسوي  اأخضر.  يوضح مراحل تطور مف

يق اأخضر-الشكل رقم ) م التس ر مف  (: مراحل تط

 

                                                                                                       

يق اأخضرثامر البكري، أحمد نزار النوري،  -المصدر:   ،ص  ، دار اليازوري ، الطبعة العربية، عمان، اأردن،التس

                                                           

يق اأخضرثامر البكري، أحمد نزار النوري،  - - (-، مرجع ساب ، ص ص )التس 1
  

 المسؤولية ااجتماعية  

ل       حماية المست

 حماية البيئة الطبيعية     
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ل رقم ) يق اأخضر(: -الجد ر التلريخي للتس  تسلسل التط

 التعريف    نوع التسوي 

يل التبادل. التسوي  دف تس ة ب  مجموعة نشاطات إنسانية موج

 التسوي  ااجتماعي

 

دف التأثير لقبول أفكار اجتماعية  هو دراسة و مراقبة النشاطات المخططة ب

 ااعتبار أثناء تخطيط المنتجات و التسعير و التوزيع.و المبادرة أخذها بعين 

 التسوي  اأخضر

 

ود تسويقي إتصالي أو تعليمي أو ترويجي لكيان سواء فردي أو في  هو مج

دف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تسوي  سلع أو خدمات أو إطار منظم  يست

تمين ب ا جاذبية للم  ا.أفكار تحتوي خصائص بيئية إيجابية أو ل

Source : : Ouellet.N, les effets du prix de la marque et du caractére écologique d’un 
vetement sur l’intention d’achat, mémoire maîtrise en adminstration des affair, université 

de Québec, Canada,2007,  p05 

 

، أو هو وليد التفكير اآني     من خال ماسب  يمكننا استخاص بأن التسوي  اأخضر لم يأت من فرا

ادات الفكرية التي تمازجت بين النظرية و التطبي  الميداني  المجرد، بل هو نابع من سلسلة من ااجت

ا و امتداد منطقي متجذر في المسؤولية ااجتماعية و الحركة ااست كية و البيئية و التي المبدع. ف

 تتازم معه لحد اآن.

يق اأخضر:مبررا  -ثلنيل م التس ر مف  ظ

ا التي جاءت كردة فعل طبيعية لام يعيش مايسمى بالثورة الخضراء ونا اليوملقد أصبح عال     ست

غير المنظم لموارد البيئة الطبيعية من قبل منظمات اأعمال، مما دفع أنصار البيئة إلى أخذ الفاحش و

م و بارز  ديدات و الفرص لدور م ا. لذل يتوج على المسوقين أن يدركوا الت حماية البيئة و ديمومت

ات أساسية هي:  البيئية المتمثلة بأربعة توج

لية:  - اد اأ  1تنلقص الم

ية أو غير المحدودة إن        (Infinity)المواد اأولية الموجودة في اأرض تتألف من المواد غير المنت

واء وهي تعاو  ني أيضا من مشاكل معينة في الوقت الحاضر. فضا عن أن بعض المتمثلة بالماء و ال

                                                           
1
تدي،  -  يق اأخضرمنذر الم ية الصيدلة، ، محاضرة ألقيت في الدورة التدريبية لورشة العمل بعنوان الترويج في التسوي  الدوائي، كلالتس
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ا في اأمد البعيد، و لذل فقد قامت مجاميع بيئية ودها  المجموعات ترى أن هنا خطرا علي بتوحيد ج

ذ  الموارد بسب اأخطار المحتملة،  فضا عن وقوع بعض اأضرار مثل  لتحقي  ااستخدام اأنس ل

.اتساع ثق اأوزون و ن ا...و غير ذل من المـوارد فيتمثل بالموارد أما النوع الثاني   قص الميا  و تلوث

ا و يتضمن  (Finite Renewable)المحدودة القابلة للتجديد  الغابات و الغذاء مما يستوج استخدام

ا من  دف إلى الحفاظ علي بحكمة، فقد أدى النقص في الغابات مثا إلى قيام المنظمات بتبني سياسات ت

خال حماية التربة و إعادة التشجير. في حين يتمثل النوع الثالث بالموارد المحدودة غير القابلة للتجديد 

(Finite Non-Renewable) نفط و الفحم و الحديد...إلخ، التي تتسب بمشاكل حقيقية عند نفاذها كال

ا أو إعادة تجديدها. و لذل تتجه العديد من المنظمات للتركيز على البحث  ا محدودة و ا يمكن إعادت أن

.و التطوير  ا فرصا ممتازة لتحقي  ذل  إيجاد مواد بديلة مما يمنح

 ارتفلع كلفة الطلقة : -

الطاقة الشريان الحيوي في نجاح اأعمال، فكلفة المنتجات تعتمد بشكل مباشر على كلفة الطاقة تعد    

 1المستخدمة في العملية اإنتاجية.

إن أحد الموارد الطبيعية المحدودة غير القابلة للتجديد هو النفط و يعد أحد أسبا المشكات    

ات ـــــاله في مختلف القطاعــالطل الكبير و شيوع استعمالم بسب ــــــادية و السياسية في العـــااقتص

ت العديد من الشركات في الوقت الحاضر نحو البحث عن مصادر طاقة بديلة  و محدوديته لذل توج

 مناسبة من ناحية السعر و أقل ضررا على البيئة.

ث: - يل التل إلى تدمير البيئة إن بعض اأنشطة الصناعية قد تؤدي و بشكل أساسي  ارتفلع مست

ة ــــادة مستوى تلوث الميا  أثار بعض المواد الكيميائية في التربـــــــزيالطبيعية و من اأمثلة على ذل 

ا في اأطعمة الزراعية   2.و بالتالي انعكاس

مل - ر الحك ا تعطي  تختلف : تغيير د ا، فبعض ا بالبيئة و حمايت الحكومات في مقدار اهتمام

ت واسعة للتوجه البيئي و تسليط ضغوط على المنظمات من أجل ااهتمام بالبيئة، و تبرز في هذ  اهتماما

البلدان الحركات الخضراء الداعية إلى البيئة النظيفة . و هنا بلدان ا تعطي أي إهتمام للبيئة و يعزى 

ا. هذا لضعف  اإمكانات المادية المتاحة ل
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لقد بدأت الحكومات بتقديم الدعم للمنظمات من أجل إنتاج منتجات خضراء فعلى سبيل المثال منظمة     

ا محتويوتا  ا لصناعة السيارات و التي ل ركات بيئية أصبحت معفية من ضريبة اازدحام المعمول ب

في مختلف أنحاء  بالتالي فإن ازدياد الوعي في الوقت الحاضر يحتم على المنظمات. وحاليا في لندن

ا ااجتمــاعية والعا ة إلى ـالقوانين الراميخال سن العديد من التشريعــات و البيئية منلم بتبني مسؤوليت

م في خدمة التوجه واية البيئة ــحم القيام بحمات التوعية للمواطنين و تبني سياسة إنتاجية و تسويقية  تس

 1البيئي المعاصر.

ث عاقة -ثللثل  يق لبيئيا التل  :اأخضر بللتس

 عقد الذي اأرض مؤتمر بعد عليه يطل  كما اأخضر، التسوي  أو البيئي بالتسوي  ااهتمام زاد لقد      

 صفحة  حجمه يبلغ ضخم مستند في تقع توصيات إصدار نتائجه من كان الذي جانيرو دي ريو في

 بالبيئة ااهتمام باستخدام المتعل  التحدي للمدراء البيئي التسوي  يقدم و العالمية البيئة تنظيف بشأن

ت تسويقية فرصة بمثابة هدف تحقي  و التنافسية للميزة كمصدر  فيما القيادة موقف اتخذت التي للمنش

 .الخضار نحو بالحركة يتعل 
2 

 بين الوثيقة العاقة استخاص يمكننا أشكاله و درجاته و البيئي التلوث عن تناوله سب  ما خال من    

 ااحيائي المؤتمر به جاء الذي التعريف من ابتداءا اأمر يتأشر و اأخضر التسوي  و البيئي التلوث

 .الطبيعية الموارد نضو و هدر و البيئي بالتلوث يرتبط اأخضر التسوي  بأن  عام اأول

 خال من البيئة لحماية المناس الطري  بأنه اأخضر التسوي  أنشطة على القائمين من الكثير يرى و   

لكين منتجات تقديم  التصنيع عمليات عن ناتجة أضرار أي هنا يكون ا بحيث المستعملين، و للمست

ا بعد ما كذل و المنتجات لتل اك ا أو است ا التخلص و استعمال  هنا يكون أن يتطل اأمر وهذا. من

ات من تشجيع ا الحكومية وبخاصة المعنية الج  خضراء منتجات يقدمون الذين المسوقين و للمنتجين من

ا  التي اإنتاجية للمشاريع تحفيز و دعم هنا يكون أن يج وأيضا.المجتمع و البيئة خدمة في تص أن

ا و البيئة على الحفاظ على تقوم  .التلوث من حمايت

  Bill اأسب  اأمريكي الرئيس من قوية دفعة اأخضر التسوي  تلقى قد: المثال سبيل فعلى         

Clinton  الحكومة في ااتحادية المكات إلى توجيه أصدر عندما الماضي القرن تسعينات أواخر في 

                                                           
1
 .عاء فرحان طال و آخرون، نفس المرجع الساب ، ص - 

2
ادي عبد -  يق بين العاقة المري، ال يئة-بيئتنا بمجلة مقال ،البيئة  التس   //بتاريخ  عليه ااطاع ،تم العدد -للبيئة العامة ال

 : خال من

http://www.beatona.net/CMS/index.php?view=article&catid=37 
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 من العديد قبل من أيضا تبنيه تم ما هذا و تلوث، تحدث ا التي المنتجات و المعادة المنتجات لشراء

 .الخاص القطاع في العاملة و أمريكا في الصناعية الشركات

ت كما       التي للشركات القروض منح بوقف المصارف إلى أمرا  عام في الصينية السلطات وج

ل أو البيئة، تلويث في تفرط  ااسمنت و الحديـــد و الفواذ مصــانع إقفـال و ، يج مما أكثر طاقة تست

ا مع انسجاما ذل و.البيئة تلويث في تساهم التي  .البيئي التلوث من الحد في توج
1 

 جاء و المجتمع و البيئة لمتطلبات ترجمة و استجابة هو اأخضر التسوي  بأن القول يمكننا بالتالي و    

ة فعل كرد  بطريقة المسوقين مساهمة باستمراربسب المتفاقمة البيئي التلوث مشاكل و أخطار لمواج

ا وصلت التي السيئة الحالة في مباشرة غير م على يقع لذل البيئة، إلي  مسؤولية من كبير جزء عاتق

 إشبــاع طري  عن الربحية تحقي  هدف فبجان. الطبيعية للبيئة تلوث من فيه تسببوا ما تصحيح

ل ورغبات حـاجـات  تأثير ومدى  اإشبــاع هذا لتحقي  تستعمل التي بالموارد ااهتمــام من ابد المست

ا  .الطبيعية البيئة و الحياة جودة على ااست

 

م  يق اأخضر المطل الثلني: مف  أبعلدهالتس

اعية ـــيعتبر التسوي  اأخضر الوليد الشرعي للمسؤولية ااجتمـــاعية كونه يتضمن اعتبــارات اجتم     

ا السلبية على البيئة و ل  و أخاقية في كيفية إبراز التأثيرات اإيجابية للمنظمة و الحد من تأثيرات المست

 على حد السواء.

ا يق اأخضر: -أ م التس  مف

 يعد مصطلح التسوي  اأخضر من المصطلحات الحديثة في مجال إدارة اأعمال بشكل عام و إدارة 

التسوي  ت مثل مصطلح التسوي  اإيكولوجي،سوي  بشكل خاص. و قد أطل  عليه العديد من المسمياالت

مصطلح التسوي  المستدام، حيث تسببت هذ  التسميات في عدم تحديد من أطل  عليه البيئي و هنا 

ن ـــار الباحثيـــبالرغم من عدم تسجيل فروقات كبيرة بين آراء و أفكتعريف موحد للتسوي  اأخضر. و

وم التسوي  اأخضر، إا أن أغل التعاريف كانت متقاربة في المضامين  و الكتا م لمف عند طرح

يمكننا    اأخضر و ااختاف تمحور في الصياغة الشكلية و اللفظية فقط، و فيما يليالجوهرية للتسوي

 :من أجل اإحاطة بمعنا  الصحيح أهم التعريفات التي تناولت هذا المصطلح أن نستعرض

                                                           
1
يق استراتيجيل البكري، ثامر -   .بتصرف ،(-)ص ص ساب ، مرجع ،اأخضر التس
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التسوي  اأخضر على أنه: " عملية دراسة النواحي  A.M.A))لقد عرفت جمعية التسوي  اأمريكية 

 1لسلبية لأنشطة التسويقية و أثرها في تلوث البيئة و استنفاذ الطاقة."اإيجابية و ا

و هذا التعريف يعتبر أول تعريف قدم للتسوي  اأخضرو ما يؤخذ عليه أنه ا يقدم أي توضيح لماهية 

أنشطة التسوي  اأخضر أو أهدافه أو غاياته، و على الرغم مما يمكن إشارته من انتقاد إلى هذا التعريف 

ا:ف  ي محدودية مضمونه و أبعاد  إا أنه كان بمثابة نقطة البداية لتعاريف أخرى احقة و من

يل (Polonsky 1994بولونسكي تعريف  (: و الذي عرفه على أنه " كل اأنشطة المصممة لتوليد و تس

ا تأثير ضار على  عمليات التبادل باتجا  إشباع حاجات و رغبات الزبائن و اأفراد، و أن ا يكون ل

 2البيئة الطبيعية."

و هذا التعريف به إشارة واضحة إلى المتضمنات التقليدية لتعريف التسوي  بشكل عام أي إشباع 

 الحاجات و الرغبات لأفراد إا أنه تضمن أيضا شيء جديد هو تقليل التأثير الضار في البيئة الطبيعية.

ضر على أنه " هو أي نشاط تسويقي خاص إلى التسوي  اأخ Stantonفيشير  أما في سنة 

دف إلى خل  تأثير إيجابي أو إزالة التأثير السلبي لمنتج معين على البيئة."و البشركة معينة   3ذي ي

إن النقطة اإيجابية في هذا التعريف هو تقديمه للمحتوى البيئي للتسوي  اأخضر بشكل أوضح لكن 

ا بخصو  ص تطبي  التسوي  اأخضر و تقبله من قبل الزبائن.تغي العاقة بين الشركة و زبائن

حيث عرفا  على أنه  ريف اأكثر نضوجا سنة افقد قدما أحد التع Darymple et Parsonأما 

دف إلى تحقي  الموازنة بين حاجات الزبائن و متطلبات البيئة و هدف الربحية."  4"مدخل إداري مبدع ي

 ماحظة النقاط التالية:من خال هذا التعريف يمكننا 

يشير هذا التعريف إلى كون التسوي  اأخضر هو مدخل، أي أنه أوسع من كونه عملية محددة  -

 اأبعاد أو أنه مجرد نشاط وظيفي في المنظمة.

و هذا هو سر تميز التسوي  اأخضر  creativeاإشارة لكون التسوي  اأخضر مدخل لإبداع   -

ى في تطبي  التسوي  اأخضر هو عامل اإبداع الذي تمتلكه حيث أن ما يميز شركة عن أخر

 كل شركة.

                                                           
1
 .ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سب  ذكر ، ص - 

2
يق اأخضرثامر البكري،  -   .ذكر ، ص، مرجع سب  استراتيجيل التس

3
 Stanton William,& Others , Marketing  11

th
ed irwin McGraW-Hill 1997. 

4
 .ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سب  ذكر ، ص - 
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حاجات الزبائن، حماية البيئة و هدف الربحية. حيث أن هذ  اإشارة لقضية تحقي  الموازنة بين  -

الموازنة هي أهم ما يميز التسوي  اأخضر و اعتبارها أحد أهم عوامل نجاح هذا المدخل، و أن 

ا يف  قد التسوي  اأخضر محتوا  اأساسي.أي خلل في تحقيق

فالتسوي  البيئي أو اأخضر هو "فن إدخال المتغير البيئي في  Boyer et Poissonو حس 

ل البيئي، و يج  ااستراتيجية العامة للمؤسسة، و التسوي  يج أن يراعي التغيرات السلوكية للمست

ية من خال إعادة تحديد و صياغة مزيج تسويقي على المؤسسة إعادة التموضع على أساس المعايير البيئ

". 1مناس
  

من خال هذا التعريف ناحظ بأن التسوي  اأخضر هو فلسفة تسويقية تنادي بضرورة إدراج و تكامل 

ل  تم بتحقي  أهداف المنظمة مع مراعاة سلوكيات المست البعد البيئي مع ااستراتيجية الكلية للمنظمة ي

 فاظ على البيئة.لبيئي من أجل الحا

دف إلى على أنه " و في نظرة أكثر شموا، يعرف البكري التسوي  اأخضر  مدخل نظمي متكلمل ي
جه إلى منتجل غير ضلرة بللبيئة  تعديل  م نح الت رة تدفع التأثير في تفضيا الزبلئن بص

يقي  اكية بمل ينسجم مع ذل  العمل على تقديم مزيج تس م ااست متكلمل قلئم على أسلس علدات
لئية الحفلظ على البيئة، حم ن المحصلة الن جه بحيث تك لكين ــاإبداع بشكل يرضي هذا الت لية المست

م  تحقيق هدف الربحية للشركةـــ إرض  2".لئ

وم على مجموعة من المبادئ اأساسية و التي من أبرزها:  يركز هذا المف

يق اأخضر على - م مدخل النظم  أنه مدخل نظمي: اإشلرة إلى التس حيث تنطل  هذ  النظرة من ف

Systems approach ة ــوارد الطبيعيــأن تطبي  التسوي  اأخضر قائم على أساس تعديل استخدام الم

و المواد اأولية بما ينسجم مع المتطلبات البيئية و تعديل العمليات اإنتاجية القائمة أساسا على التطاب  

ف ااساسية للتسوي  اأخضر في تقليل التلف و خفض مستويات التلوث إلى أدنى درجة مع ااهدا

ائية( ا تضر بالبيئة نتيجة لاستخدام.فضا عن إمكانية  ممكنة، فضا عن تقديم مخرجات)منتجات ن

ا  ا و تصنيف ا و معالجت ا من خال إعادة جمع ( يوضح -و الشكل)ااستفادة مرة أخرى من مخلفات

هذا التوجه، حيث يمثل النظرة النظمية لمدخل التسوي  اأخضر. فمدخل التسوي  اأخضر يبدأ تطبيقه 

من خال تغير نوع المدخات و اعتماد مدخات جديدة تنسجم مع أسسه و مبادئه، و بالتالي ينعكس ذل 

                                                           
1
 Aline Tremblay, L’i plicatio  des co so ateu s face aux p oduits écologi ues, mémoire magister, 

université de Quebec, 1994, p73. 
2
يق اأخضرثامر البكري،  -   .، مرجع ساب ،صاستراتيجيل التس
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 العمليات منتجات على العمليات الازمة و التي يج أن تنسجم كذل مع نوع المدخات لينتج عن تل

ا غير ضارة بالبيئة، و متطابقة مع حاجات الزبائن.  تمتاز بكون

ذا المصطلح هنا هو توعية الزبائن بأهمية التسوي  اأخضر  التأثير في تفضيا الزبلئن: -  المقصود ب

م و للبيئة و إعطاء الزبون ح  القرار و ااختيار.   و بمدى فائدة تل المنتجات الخضراء بالنسبة ل

يقي المائم: - إن مدخل التسوي  اأخضر يتطل تعديل المزيج التسويقي بكافة تقديم المزيج التس

 يتطاب  و يتناس مع أهداف هذا المدخل. عناصرهبشكل

ازنة  - لكين تحقيق الم المست  ة للشركة:ضلء الزبلئن  تحقيق هدف الربحيإربين حملية البيئة 
هذ  هي الغايات و اأهداف اأساسية لمدخل التسوي  اأخضر، و الشركة التي تستطيع تحقي  هذ  و

 الموازنة هي الشركة التي سوف تحصد النجاح.

 

يق اأخضر-الشكل رقم )  ( : النظرة النظمية لمدخل التس

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التغذية العكسية

 

يق اأخضر، ثامر البكريالمصدر:      .، ص ، الطبعة اأولى، إثراء للنشر و التوزيع،عمان،استراتيجيل التس

)سلع و خدمات(المخرجات  المدخات)الموارد(      

 العمليات

 ) المزيج التسويقي اأخضر(

ااستدامة 
 البيئية

التصميم 
 ااخضر

تعديل 
ااستخدام 

 للمواد

إعادة 
ااستخدام و 

التدوير إعادة  

تقليل التلف 
 و التلوث 

مواد بديلة 
للمواد 
 النادرة
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أو نشاط لبناء صورة جيدة بالتالي يمكننا النظر للتسوي  اأخضر على أنه أوسع من مجرد عملية و   

وتكامل التفكير البيئي مع جميع ممارسات المنظمة من أجل تحقي  التوازن بين أهداف  عن المنظمة، ف

كين الحاليين و حماية البيئة لأجيال القادمة  .المنظمة، إشباع رغبات و حاجات المست

وم التسوي  اأخضر في و ا  إطار تحملمن أبرز المظاهر التي تشير إلى تبني مف المنظمات لمسؤوليات

ا، حيث تقوم البيئية و  اأخاقية هو تطوير البرامج التسويقية لحماية البيئة الطبيعية و المحافظة علي

بعض منظمات اأعمال بدعم و تمويل اأنشطة الخاصة بحماية البيئة و الترويج لمشاريع إعادة التدوير 

ا على البيئة،  بحيث تكون صديقة للتقليل من النفايات و التلوث. فضا عن إعادة تقييم آثار منتجات

ا من المبيدات  للبيئة.فعلى سبيل المثال قامت شركة "س.سي جونسون" بإعادة تركي بعض منتجات

لتكون غير ضارة بالبيئة. كما و تتجه معظم الشركات لجعل المواد المستخدمة في الحشرية ) مثل"ريد"( 

 1محافظة على الموارد الطبيعية.التغليف قابلة إعادة التدوير، و ذل لتقليل التلوث البيئي و ال

ممارسة  هوو في محاولة منا إعطاء تعريف شامل للتسوي  اأخضر ارتأينا تعريفه على النحو التالي:

كافة اأنشطة التسويقية ضمن إلتزام قوي بالمسؤولية البيئية من خال تقديم منتجات و برامج صديقة 

لكين بخصوص اهتم ة كما للبيئة تساهم في إرضاء المست م من ج م البيئية و منافع تحق  أهداف امات

ة أخرى.  المؤسسة من ج

يق اأخضر -ثلنيل  :أبعلد التس

يركزالتسوي  اأخضر بشكل واضح على اإبقاء على عناصر الحياة لكل الكائنات و المخلوقات  -

 كما يركز أيضا على عملية الحفاظ على الموارد الطبيعية. 

لة ومتكـاملة لتل العاقات المتداخلة بين ااقتصاد امفلسفة ش إن التسوي  اأخضر يمثل -

 المجتمع المادية و البيئة المادية لأرض.و

ا في عالم  - ا منغلقة على أهداف إن التسوي  يجعل من المنظمة نظاما مفتوحا على البيئة و ا يترك

 اأعمال.

ا عنصر ذو قيمة  - يمكن أن يؤدي إلى نجاح لية داخإن التسوي  اأخضر يعالج البيئة على أن

ا في عالم اأعمال.المنظمة و  استمرارها و بقائ

 و من خال ما سب  يمكن القول أن التسوي  اأخضر يشير إلى بعدين أساسيين هما :

 البعد اأول: الحفاظ على البيئة.
                                                           

1
يق اأخضرسامي الصمادي، -   .  //تم ااطاع عليه بتاريخ  المعيقل في المنطقة العربية، -التس
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 البعد الثاني: ااستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

يق  اأخضر  أهدافه المطل الثللث : أهمية التس

م التسوي  اأخضر سوف نتعرض    إلى جوان مختلفة منه انطاقا من أهمية من أجل التعم  في ف

 التسوي  اأخضر في النشاط التسويقي ثم التعرف على أهم أهدافه.

ا يق اأخضر:  -أ  أهمية التس

وم و منيحق  التسوي  اأخضر فوائد و مكاس كبيرة بالنسبة للمنظمات التي     تتبنى هذا المف

ا ما يلي:  1أهم

 تحسين سمعة المنظمة : -

ا مثل العماء، طراف اأتعبر سمعة المنظمة عن التطورات التي تتبناها مجموعة       المتعاملة مع

لكين و الحكومة ، المنظمات غير الحكومية، المست  .الموردون، الموظفون و البنو

م توجه بيئي  إن تبني فلسفة التسوي  اأخضر     ا و بالذات الذين لدي يجعل المنظمة قريبة من عمائ

من المجتمع، بشتى فئاته يرى البكري أن المنظمات التي تتبنى فلسفة التسوي  اأخضر تحظى بتأييد قوي 

ا و أهداف المجتمع بخصوص االتزام البيئي و هذا التأييد يساعد المنظمة  و أطيافه بسب انسجام أهداف

ا الحاليين و كس عماء جدد في المستقبل.على ت ا مع عمائ  وطيد عاقت

ا لمجموعة من أن السمعة الجيدة للمنظمة تنشأ نتيجة  Miles & Cavinيرى كل من        اعتناق

ا: ا المختلفة من  المبادئ في أنشطت

 .مبدأ المصداقية مع المستثمرين و العماء و الموردين 

  و الموظفين و العماء و المجتمع.مبدأ الثقة بين المنظمة 

 .مبدأ ااعتمادية 

 .مبدأ المسؤولية البيئية و ااجتماعية و المالية 

فعندما تطب  المنظمة مفاهيم التسوي  اأخضر، وتتعامل في منتجات مرتفعة الجودة و تستخدم     

ا سمعة جيدة في  وسائل اإعان الصادقة، و تتعامل بطريقة مسؤولة اجتماعيا و بيئيا، يكون ل

و السو  تساعد رجال التسوي  على حسن استغال الفرص التسويقية المتاحة و التأثير في سل

                                                           
1
لة قدري، حليمة السعدي -  تجله حديث لمنظمل اأعملل في تحقيق التنمية المستدامةة قريشي، ش يق اأخضر ك ، نمو المؤسســات  ، طالتس

 .//-و ااقتصاديات بين تحقي  اأداء المالي و تحديات اأداء البيئي ، جامعة ورقلة 
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ا، مما يعظم  م ل الواعي بيئيا، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات و ارتفاع القيمة السوقية أس المست

ا و يجعل المستثمرين يقبلون على ااستثمار ف ا و هذا ما يوضمن قيمت  حه الشكل التالي:ي

 

يقي  المللي-الشكل رقم )  (: عاقة السمعة الجيدة للمنظمة بلآداء التس

 

 

 

 

 

 

 

 

تجله حديث لمنظمل اأعملل في تحقيق التنمية      المصدر:  يق اأخضر ك ، التس لة قدر حليمة السعدية قريشي، ش

 المستدامة، المرجع السلبق.

 التنلفسية :زة تحقيق المي -

ج التسوي  اأخضر آفا  جديدة و فرص سوقية مغرية أمام المنظمات التي         من المتوقع أن يفتح من

ا المجال لتجن المنافسة التقليدية و بالتالي تحقي  ميزة تنافسية في السو .  تمارسه، مما يتيح أمام

يزة التنافسية عن طري  خل  قيم بيئية :"أن التسوي  اأخضر يساعد في تحقي  الم Ottmanرى و ت    

ا من  معينة للعماء و من ثم إنشاء قطاعات سوقية صديقة للبيئة مما يجعل المنظمة سباقة على منافسي

 الناحية البيئية في السو ."

 :تحقيق اأربلح  -

معادة التدوير اانتاجية مرتفعة الكفاءة و التي تعتمد على مواد خام أقل أو إن استخدام اأسالي     

 فر الطاقة من شأنه أن يحق  وفورات في التكلفة و من ثم أرباح أكثر.أو تو

 المصداقية

 الثقة

 ااعتمادية
 وجودالسو 

دف  المست

إمكانية البيع بأسعار 

 مرتفعة

إنخفاض تكاليف 

 التسوي 

 للمنتج متميزوضع 

 
 

 ميزة
 

 السمعة
 

 الجيدة
 
 

 

 زيادة

القيمة 

 السوقية 

 
زيادة 
 الربح

 
 

 زيلدة
قيمة  

لية ا الشركة لمسؤ
البيئية  
ااجتملعية 

 المللية
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قية زيلدة الحصة -  : الس

لكين للماركة) العامة( السوقية سوف ينخفض        في ظل المشكات البيئية المتزايدة فإن واء المست

لكون لشراء المنتجات و  العبوات الصديقة للبيئـة و بالتالي فإن بمرور الوقت، و سوف يتحول المست

ا السوقي.  هنا فرصة أمام المنظمات التي تتبنى التسوي  اأخضر لزيادة نصيب

 تحقيق اأملن في تقديم المنتجل  إدارة العمليل : -

لكين إن تبني المنظمات       ا تسعى دائما لتقديم ما هو أفضل للمست للتسوي  اأخضر من شأنه أن يجعل

ا اإنتاجية، مما ا لخضر، و ذل بالتركيز على إنتاج سلعة آمنة و صديقة للبيئة بالرفع من كفاءة عمليات

 يخفض من مستويات التلف و التلوث البيئي الناجم عن العمليات اإنتاجية.

مة اأنشطة : -  ديم

ا المنظمات الخضراء الماحقات القتجن        ا بسب القبول العام أهداف انونية و تأييد المجتمع ل

ا التسويقية.  ا و أنشطت ا الصديقة للبيئة، و دعم عمليات ا من ااستمرارفي تقديم منتجات ا و يمكن  وفلسفت

افز الشخصية : -  الح

ــالي الحديثة يقدم التسوي  اأخضر الفرص و الحوافز للمديرين المسؤولين بالمنظمة إتبـــاع اأسـ    

م للحفاظ على البيئة.  و الفعالة في تقديم المنتجات الصديقة للبيئة وهذا يعتبر مساهمة شخصية من

يق اأخضر: -ثلنيل  أهداف التس

وم التسوي  اأخضر حماية أنصار البيئة و المسوق إن    ين يعتقدون أنه على الشركات التي تتبنى مف

 1ا من خال تنفيذ اأهداف التالية:البيئة الطبيعية و الحفاظ علي

ل(:  - م النفليل )أ تقليل وم التقليدي في التعامل مع النفايات و بقايا إلغلء مف لقد تغير المف

الصناعة ضمن التسوي  اأخضر، حيث أصبح التركيز على تصميم و إنتاج سلع بدون نفايات 

ا، وذل من خال رفع كفاءة العمليات  ن)أو نفايات قابلة للتدوير( بدا م كيفية التخلص من

م هو ليس ما يج أن نفعله بالنفايات، بل كيف ننتج سلعا بدون نفايات.  اإنتاجية. أي أن الم

                                                           
1
يق اأخضرسامي الصمادي،  -  جه العللم في القرن ا-التس نت ،المنظمة العربية للتنمية اإدارية، الملتقى العربي الخامس في -لحلد  العشر

 .،ص يونيو ، -التسوي ، بيروت، 
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م المنتج - وم االتزام البيئي، بحيث : إعلدة تشكيل مف يتمثل في مواكبة تكنولوجيا اإنتاج لمف

ا. فضا يعتمد اإنتاج بشكل كبيرعلى م ا الحد اأدنى من واد خام غير ضارة بالبيئة، و است

ا،  ا، و خاصة المعمرة من ل من استخدام اء المست ا بعد انت عن ضرورة تدوير المنتجات نفس

ا  اية حيث يمكن تفكيك ا بالن ا إلى الصناعة مرة أخرى لتعود إلى مصنع )ضمن حلقة و إعادت

 على مواد خام صديقة للبيئة و قابلة للتدوير.مغلقة(. أما التغليف، فيعتمد 

ضيح العاقة بين الكلفة  السعر : - يج أن يعكس سعر المنتج تكلفته الحقيقية أو يكون قريبا  ت

( يج أن يوازي القيمة التي  ل ا. و هذا يعني أن سعر السلعة )التكلفة الحقيقية  على المست من

ا من السلعة  أخضر .المنتج يمة المضافة الناجمة عن كون بما في ذل الق ،يحصل علي

جه البيئي أمرا مربحل - لقد أدركت العديد من المنظمات أن التسوي  اأخضر يشكل : جعل الت

و لربما مستدامة. في الواقع، إن معظم المنظمات قد تمنح المنظمة ميزة  تنافسية فرصة سوقية 

 عن اآثار السلبية على البيئة.تتنافس في السو  لتحقي  الكس السريع، بغض النظر 

أن يأخذ  نيعتبر منفذا تنافسيا استرتيجيا، يمك هذايدر أن المتمعن في المنافسة في السو  و  

م  لكين و تحول المنظمة إلى نوع آخر من المنافسة، و خاصة مع تنامي الوعي البيئي بين المست

لكين خضر. و من مزايا هذا التوجه اا يئات الرسمية وسالتدريجي إلى مست غير تراتيجي هو أن ال

ات البيئية بشكل طبيعي و مستمر من خال زة اإع الرسمية تروج للتوج ام المختلفة. وفي ذل أج

ج التسوي  مساعدة و ود الترويج الخاصة بالمنظمات التي تتبنى من ات لج دعم مجاني من هذ  الج

 ، و خاصة في المدى الطويل.بالتالي سيكون هذا التوجه أمرا مربحاو اأخضر.

حيث يوضح هذ  المبادىء،  وهنا تجدر اإشارة إلى البرنامج الذي طورته شركة "زيروكس"   

ا المطاف في اأرض بعد أن تصبح  غير  ي ب نا العديد من آات النسخ و عبوات الحبر التي ينت ف

ذات فائدة. و للتقليل من هذ  النفايات فإن برنامج زيروكس إعادة تصنيع الممتلكات يشجع 

لكين على إعادة عبوات الحبر المستخدمة من خال توفيرظرف  بريدي مدفوع الثمن، و يقوم  المست

لكين بعمل ذل و تقوم الشركة بعد ذل بإستخدام أجزاء من العبوات المستدمة  % من المست

لصنع عبوات جديدة، و قد قامت الشركة بتصميم آات نسخ تدوم فترة أطول و قللت من عدد المواد 

ود جيإلى  الكميائية المستخدمة من  و البيئة بحيث دة لكل من زيروكس . و قد كانت هذ  الج

 1مليون دوار في السنة. توفر أكثر من 

مين:أن التسوي Victor Danciuو يرى     اأخضريسعى لتحقي  هدفين م

                                                           
1
يق المعلصرمفلهيم جديدة طرأ بعد علمي نظام موسى سويدان،  -   . ،ص،ااردن،، دار الحامد للنشرو التوزيع،ط  التس
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 دف اأول هو تطويرمنتجات يمكن أن تلبي حا ل نوعيا ال ووظيفيا، جيات و ضروريات المست

 الوقت متناغم مع البيئة. و بسعر معقول و إقناعه بالشراء و لكن في نفس

  ل إيصال المنتج و إيصال دف الثاني هو تصميم صورة ذات جودة عالية تتاءم مع البيئة تس ال

 القيم الخضراء للمنتج.

يقي اأخضر  المطل الرابع: المزيج التس

ت إلى ــانتقبدأ التوجه الجديد نحو المزيج التسويقي اأخضر بسب ا      ج ــالمزيادات التي وج

ا عدم ااهتمام بالبيئة، لذل يمكن أن نعرفه على أنه :" مجموعة من اأدوات و العناصر  التقليدي و أهم

دف و تحقي   ا و ذل من أجل خدمة السو  المست التي تعمل المنظمة على تحقي  التكامل و ااندماج بين

 1أهداف المنظمة مع عدم اإضرار بالبيئة الطبيعية."

يختلف عن المزيج التسويقي ال التعريف الساب  يمكننا القول بأن المزيج التسويقي اأخضر من خ   

مة في عملية  دف المنشود منه و المتمثل في وضع ااعتبارات البيئية كأحد العوامل الم التقليدي في ال

ا العام  لتقليدي و المتمثلة نبا إلى جن مع أهداف المزيج التسويقي اجاتخاذ القرارات التسويقية بشكل

بتحقي  رضا الزبون و زيادة نمو المبيعات و ربحية المنظمة، و يمكن تحديد ااختافات الجوهرية بين 

    ضح في الجدول التالي:وكما هو مالمزيجين 
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 .طال و آخرون، مرجع ساب ، صعاء فرحان  - 
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ل  هرية بين المزيج-رقم)الجد يقي التقليد  المزيج اأخ (: ااختافل الج  ضرالتس

هر   المزيج اأخضر المزيج التقليد ااختافج

دف- ا ال مراعاة متطلبات البيئة و المجتمع على  نمو المبيعات و زيادت

 قدم المساواة مع هدف النمو

ارد المتلحة- ا بحرص تسخيرها لصالح هدف المبيعات الم ا و استخدام  الحفاظ علي

ا المزيج- ا بما ينسجم مع حماية البيئة  ةيرها لصالح هدف الربحيتسخ أد  تكييف

 و تحقي  الربحية

ن- ااستجابة لجميع حاجات و رغبات الزبائن  العاقة مع الزب

 دون اأخذ بعين ااعتبار متطلبات البيئة

توجيه الزبون و حمايته من العادات 

اكية الخاطئة ذات اآثار  السلبية ااست

 على البيئة و المجتمع.

تنص على التعاون و التعاضد مع  و المنافسة و الربحيةتنص نح ااستراتيجيل-

 ااطرا ف اأخرى

ق- دف و محدد بدقة  في الغال سو  شامل متسع جغرافيا الس  سو  مست

 و أبعاد  الجغرافية ضيقة.

زيع،      يق اأخضر،إثراء للنشر  الت ،استراتيجيل التس  .9ص ،،ااردن، طالمصدر: ثلمر البكر

نموذجا عمليا للمزيج التسويقي اأخضر ينسجم مع المبادئ و اأسس  في سنة  Peattieو قد قدم 

اعية ـــمجموعة من المتغيرات ااجتموذج ــالخاصة بالتوجه نحو التسوي  اأخضر، حيث يمثل هذا النم

و السلوكية و اإدارية و الفنية و التي تصنف إلى مجموعتين هما عناصر داخلية و عناصر خارجية، 

و عناصر المزيج كما يعبر هذا النموذج عن نظرة شمولية لتأثير المتغيرات الداخلية و الخارجية 

دفة من اعتالتسويقي اأخضر   1ماد التسوي  اأخضر.باتجا  التفاعل المتبادل نحو تحقي  الغايات المست

ا:  المتغيرا الخلرجية الخضراء أ

تأثيرها من المتغيرات السياسية و ااجتماعية المحيطة بالشركة و التي تختلف درجة  مجموعة هي    

 2إيجابا أو سلبا على أعمال الشركة الخضراء. و هذ  المتغيرات هي:

ن:- م حاجات و رغبات مختلفة جذريا عن الزبائن   الزبلئن المشتر و هم الزبائن الخضر الذين لدي

م و بالتالي يؤدي يج على المنظمة تحديدهم بدقة و العاديين،  صياغة المزيج التسويقي المائم لرغبات

م.  إلى إرضائ

                                                           
1
يق اأخضرثامر البكري،  -   .، مرجع ساب ، ص استراتيجيل التس

2
 (، بتصرف.-نفسه، ص ص) - 
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ن:- ز م توفير المواد اأولية و الطاقة البديلةالمج و التي تنسجم مع  وهم الموردون الذين باستطاعت

 التوجه البيئي للمنظمة .

ن:- في الدول دفع بالحكومات إلى إصدار تأثير حركات السام اأخضر و اأحزا الخضر السيلسي

ا التسويقية و تخضيرها  تشريعات بيئية و وضع معايير خاصة تفرض على الشركات لتعديل استراتيجيات

 لبما يتاءم مع متطلبات البيئة.

ركات ااجتماعية المدافعة عن افة إلى الحركات السابقة على الحقد تشمل إض الضغط:جملعل-

ل و البيئة و في بعض اأحيان عن حقو  الحيوان.  المست

-: ا الشر تؤدي المشكات التي تتعرضالمشكا في كثير من اأحيان إلى  كات في المجال البيئيل

البليغة التي تلح  ضرار ائلة فضا عن اأــيضات هولتعا مبالغ الماحقات القضائية و التي تكلف

ا. ا و التي تؤثر سلبا على مستقبل  بسمعت

-: مسألة التنبؤ ذات أثر كبيرفي المزيج التسويقي اأخضر أنه يتوج على الشركة دائما التنبؤ التنبؤا

ا البيئة و اتخاذ القرار بعدم الخوض  ا.مسبقا بالمشكات التي قد تتعرض ل  في

ا مع بعض الشركات التي تسببت بمشكات بيئية أو اجتماعية الشركلء:- قد ترتبط الشركة في تعامل

لكين،  ا في ذهنية المست ا سلبا و يقودها إلى خسارة الصورة التي احتلت سابقا، اأمر الذي ينعكس علي

ا العمل على تقييم الشركاء الحاليين و المحتملين لكي   ا تقع في هذا المأز .لذل يتوج علي

 المتغيرا الداخلية الخضراء ثلنيل:

لتنقسم هذ  المجموعة إلى قسمين    المتغيرات المتعلقة بالتخطيط أعمال الشركة عبر السياسات  هو اأ

ا في رسم المسار المطلو لعمليات الشركة و اافراد التي تعتمدها  و طريقة تقديم المعلومات و اهميت

ا. أما القسم   فإنه يتمثل في عناصر المزيج التسويقي اأخضر.  الثلنيالعاملين في

ل :  1:بالقسم اأولوفيما يلي المتغيرات الخاصة القسم اأ

مل المقدمة:- أنه يتوج على الشركة ، اصة في التسوي  اأخضرتمثل المعلومات أهمية خ المعل

داء الشركة البيئي، باإضافة  أن تراق عن كث و باستمرار القضايا الداخلية و الخارجية ذات الصلة ب

ات الزبائن نحو  إلى المعلومات المتعلقة بإيجاد الموارد البديلة ، و ااهتمام بالمعلومات المتعلقة بتوج

 راء من عدمه.طل المنتجات الخض
                                                           

1
يق اأخضرثامر البكري،  -   ( ، بتصرف.-، مرجع ساب ، ص ص)استراتيجيل التس
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-: التسوي  اأخضر يرتكز و بشكل كبير على إجراء تحوات جوهرية على العمليات اانتاجية العمليل

داخل الشركة، لكي تصبح منسجمة مع التوجه الرئيسي الخاص بمدخل التسوي  ااخضر. و المعتمد 

 الطبيعية، و منع التلوث. على خفض الطاقة المستعملة، و تقليل التلف و الضياع، و استنزاف الموارد

-: دف إلى السيلسل إن التوجه البيئي يتطل من الشركة أن تقوم بوضع سياسات و إجراءات إدارية ت

تحفيز و مراقبة و تقييم اآداء البيئي للشركة، و هذا ما قد يتطل ضرورة تعديل ااستراتيجية الكلية 

 للشركة.

كفاءات إدارية و عاملين ذوي مواصفات خاصة و إيمان عال يتطل التسوي  اأخضر توفر :اأفراد-

ا. و السب في ذل يعود إلى أهمية اإبداع في  بما تقوم به الشركة في مجال حماية البيئة و الحفاظ علي

 التسوي  اأخضر.

.  المتغيرات الخضراء الداخليةتمثل عناصر المزيج التسويقي اأخضر القسم الثاني من القسم الثلني:  

ا. و و ا العناصر التقليدية إا أن ااختاف هو في أسلو صياغة هذ  العناصر و إدارت يلي فيما هي ذات

 1:نستعرض هذ  العناصر بشكل مختصر

دف في السو  ي سي  فالمنتج اأخضر هو الجوهر اأساالمنتج:- ور المست ما تقدمه الشركة إلى الجم

عن المنتج التقليدي من خال عدد من الخواص و التي من و هذا المنتج يكون مختلف في جوهر  

 أبرزها:

 . أن ا يكون سببا في إحداث تأثيرات سلبية على صحة اإنسان 

  ديد للبيئة في أي مرحلة من مراحل تصنيعه أو استخدامه أو حتى بعد أن ا يكون مصدر ت

اء منه و رميه كنفايات.  اانت

 ل.تصنيعه بطاقة  و موارد طبيعية أق 

 .ااعتماد على مواد معاد تدويرها في تصنيعه ككل أو أجزاء منه 

 .التقليل قدر المستطاع من مواد التعبئة و التغليف لتقليص حجم النفايات 

فيما يخص منتجات التسوي  اأخضر يج على الشركات المصنعة للمنتجات الخضراء أن تكون واعية 

ل أو المستعمل و أن تكون دائما في لصحية و البيئية و مستجيبة لحساسية الزبائن حيال القضايا ا للمست

ا.م ا قوة القانون أو المجتمع علي ا بشكل طوعي وذاتي، قبل أن تفرض  قدمة إهتمامات

                                                           
1
 ف.(، بتصر-ثامر البكري، نفس المرجع الساب ، ص ص) - 
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تحمل المنتجات الخضراء إضافة سعرية بسب التكاليف اإضافية الخاصة بجعل المنتج صالحا السعر:-

ــودا و تكـــــاليف كبيرة في مجـــال البحث من الناحية البئية، أن المنتجات  الخضراء عادة ما تتطل ج

و التطوير، و التعديل في اأسالي اانتاجية بما ينسجم مع هدف ااستخدام الكفوء للطاقة و تقليل التلف 

رت العديد من الدراسات إلى أن الزبائن مستعدين لتحم ل و الضياع في استعمال المواد اأولية.وقد أظ

ا  مع إضافة كونه الزيادة في السعر شرط أن يكون المنتج  بنفس جودته و خصائصه المتعارف علي

 سليما من الناحية البيئية.

إستفادة الموزعين من تطبي  مدخل التسوي  اأخضر من خال نظام التوزيع ذو اإتجاهين المكلن:-

خلفات أو بقايا المواد المستعملة إلى أماكن المعتمد على التدوير و الذي يعرف على أنه عملية إعادة م

ا.  ا عوضا عن رمي ا أو بيع  إنتاج

يج:- مع التركيز على الناحية اإرشادية ، و يشمل كافة اأنشطة الترويجية ضمن التوجه البيئيالتر

لكين من خال الملصقات البيئية  و المعلومات اإرشادية بخصوص ااستخدام اآمن للمنتجات للمست

 الخضراء مثل اإعان اأخضر.

 

اصفة  يق اأخضر  الم  ISO 14000المطل الخلمس: التس

و نميز أوجه اإختاف بين  حتى نحدد العاقة بين التسوي  اأخضر و المواصفة إيزو  

وم المواصفة إيزو  ومين، ابد أوا أن نعطي تعريفا واضحا لمف  .المف

ا م سلسلة المقلييس  -أ  : ISO 14000مف

تختص بإدارة  في سبتمبر    ISO14000رت المنظمة الدولية للتقييس سلسلة المواصفة أصد     

ود البحثية وعقد عدة  نظام البيئة بعد ا اللجنة الفنية المختصة التي تم مؤتمرات سلسلة من الج قامت ب

ا في أوت  ا تطوير مواصفة تأسيس مت حيث يكون 1دولية مماثلة لمواصفة إدارة نظام الجودة . م

ا على إدارة وتقييم المجاات العلمية  ا جعل المؤسسات أكثر حساسية للبيئة من خال مساعدت دف من ال

2للعمليات، حيث يمكن استخدام هذ  المواصفة من قبل المؤسسات في جميع البلدان.
 

                                                           
1
 .ثامر البكري وأحمد نزار النوري، مرجع ساب ، ص - 

2
يق اأخضر،، عبد الحسين حسن حبي وأمير غانم العوادي، عاء فرحان طال -   .ص مرجع ساب ،  فلسفة التس
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ذ  المواصفة يين العديد من التعريفات قدم العديد من الخبراء و ااقتصاد      و من جملة ما تم تقديمه ل

تم بتكوين اأنظمة البيئية التي تخص المنظمات :" ما يلي  تعبر هذ  المواصفة عن مجموعة متطلبات ت

ـــــــا و هي تطب  على جميـــــع المنظمـات مع اأخذ بعين  ا و أهداف المختلفة على حس سيــــاست

الوسـائل و اإمكانيات لتحسين اآداء البيئي و هي تعمل على تقليل اآثار الناتجة عن المنظمة  ااعتبـار

 1تجا  البيئة."

ا الرئيسية تدعيم عملية حماية البيئة ومنع التلوث أو توازنه مع     مت ا:" مواصفة م كما عرفت بأن

يل عملية  التطبي  من خال جمع متطلبات المواصفة الحاجات ااقتصادية وااجتماعية، إضافة إلى تس

ا في أي وقت".  2وتحديدها وبشكل متزامن ومراجعت

دف تحقي  مزيد من التطوير     رت ب و التحسين في و هي مجموعة من نظم اإدارة البيئية التي ظ

 3.نظام حماية البيئة مع عمل توازن مع احتياجات البيئة و هي حديثة نسبيا نشرت أول مرة سنة 

 

لدة  -ثلنيل ل على ش  : ISO 14000آلية الحص

إنشاء نظام إدارة سليمة بيئيا من خال  ISO 14000على المؤسسات التي ترغ في الحصول على   

ذ   تطبي  اأقسام اأساسية و البنود الفرعية لمتطلبات المواصفة. و فيما يلي إستعراض موجز ل

 4المراحل:

لى السيلسة  -  البيئية :المرحلة اأ

فظة على البيئة و تعكس حجم التأثيرات البيئيية أنشطة الشركة الشركة بالمحــاتعبرعن مدى إلتزام      

ا و أن تتضمن  داء البيئي من خال برامج و منتجات هذ  السياسة إلتزام الشركة بالتحسين المستمر ل

 محددة اأهداف.

 

 

                                                           
1
- Fabienne,Gurra.Pilotage st atégi ue de l’e t ep ise,Bruxelles,p230. 

2
 - Samuel O.IDOOWU, Nicolas CAPALDI and Anada GUPTA, Encyclopedia of corporate social responsability, 

Sringer-verlag, Berlin, 2013 , p976. 
3
.(-،ص ص) ، دار المسيرة، عمان ، iso 14000البيئة  نظم  متطلبل  إدارةنجم العزاوي، عبد ه حكمت النقار،  - 

  
4
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 المرحلة الثلنية التخطيط البيئي : -

طروحة و إيجاد نظام في هذ  المرحلة يتم تزويد الشركة باأدوات الازمة لتنظيم المسائل البيئية الم     

 إطار عام لوضع الخطة المائمة إدارة  بيئية سليمة.تخطيط يصلح ك

 المرحلة الثللثة التطبيق  العمليل : -

يج أن يخضع نظام اإدارة السليمة بيئيا إلى مجموعة قواعد و ضوابط و التي تعرض أنماط      

ا.  المراقبة الواج إتباع

 المرحلة الرابعة التدقيق  اإجراءا التصحيحية : -

ا طبقت نظام اإدارة السليمة بيئيا و ساندته و ذل من خال إجراءات و عمليات        توضح الشركة أن

 راقبة النظام، و التنبه إلى حاات عدم التطاب  و اتخاذ اإجراءات التصحيحية و الوقائية الازمة.م

 المرحلة الخلمسة مراجعة اإدارة : -

ادة       ا على اإدارة العليا في الشركة  ISO 14000و هي المرحلة اأخيرة للحصول على ش و في

مة في النظام، و هذ  المراجعات هي أفضل أدوات اإدارة لقياس نظام اإدارة  مراجعة كل النواحي الم

 السليمة بيئيا و التعامل مع المعلومات المسترجعة و تغيير النظام لتحقي  تحسينات حقيقية و مستمرة.

وم    ادة بعدما تطرقنا لمف يمكننا توضيح العاقة  ISO 14000سلسلة المقاييس  و آلية الحصول على  ش

وم التسوي  اأخضر من خال النقاط اأساسية التالية: ا و بين مف  1و ااختاف بين

  ينطل  من خال ثاث قواعد أساسية هي حماية البيئة، إرضاء الزبائن مدخل التسوي  اأخضر

ماد على باإعت ISO 14000و تحقي  هدف الربحية. بينما أسست القواعد اأساسية لمواصفة 

ذا الموضوع على أنه قد يضر  هدف وحيد و هو حماية البيئة، مما جعل المنظمات تنظر ل

ا التنافسي، بي أنه يسعى لتعزيز الموقع التنافسي لمنظمات  نما يوضح التسوي  اأخضربموقع

 اأعمال.

  ذا التسوي  اأخضر ممكن أن يكون إختياريا و إنتقائيا، ممكن للمؤسسة المنتطبي  مدخل فذة ل

المدخل أن تختار سوقا محددا أو منتجا محددا، بينما تشترط المواصفة وجود تغييرات هيكلية 

 أساسية للتطبي .

                                                           
1
 (.-ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع ساب ، ص ص)  - 
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 م و بشكل التسويقي البيئي و بالتالي ي يرتكز مدخل التسوي  اأخضر على أساس اإبداع س

م المواصفة في رفع أساسي في تعزيز الموقع التنافسي و تمييز المؤسسة عن غيرها. بينما تس

 درجة البيروقراطية المؤسسية و بالتالي تؤخر و تقلل من مستوى اإبداع.

 تكامل بين الموضوعين و الوصول إلى درجة متقدمة من النجاح، فالمؤسسة يمكن تحقي  ال

ادة  ا التنافسي باعتماد مبادئ التسوي   ISO 14000الحاصلة على ش ا أن تعزز موقع يمكن

ا و العكس صحيح.اأخضر و تفع ارات التسويقية التي تمتلك  يل الم

  ا مواصفة ا كون مة في ت للمواصفة هو وجود بعض الجوان المب من اإنتقادات التي وج

ود خارجية بينما تطبي  مدخل التسوي   ا إلى أستشارات و ج م خارجية تحتاج المنظمة لف

ا  و يعتمد على بناء استراتيجية تقوم المؤسسة برسم ام فيه. ف -اأخضر ا غموض و ا إب

ذا بااعتماد على ق ا العامة مما يولد القبول و ةالوضوح ل ا ووفقا إستراتيجيت ا و إمكانيات درات

.  اأسلو

و على الرغم من وجود هذ  اإختافات إا أن ذل ا يقلل من مدى أهمية كا و أخيرا        

ما وصوا إلى تحقي  الموضوعين  أهداف و ا ينفي إمكانية اإستفادة من تحقي  التكامل فيما بين

 المؤسسة اأساسية.
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 المبحث الثللث: ملهية المنتجل الخضراء

ة       ا أن تستجي إلى حاجـات و رغبـات الزبـائن من ج من أجل نجاح منظمــات اأعمـال يج علي

ة أخرى و ذل لن يتحق  إا بتقديم المنتجات الخضراء التي تستطيع تحقي   و تحافظ  على البيئة من ج

 هذ  المعادلة لضمان نجاح و بقاء المنظمات و كذا الوصول لرضا الزبائن.

لالمطل  م المنتج اأخضر  :اأ  مف

ود الداعية إلى     التوجه  يمتل المنتج اأخضر أهمية كبرى في مدخل التسوي  اأخضر أن أغل الج

بدأ ااهتمام بالمنتج اأخضر عندما بدأ العالم يبدي انزعاجا و قلقا بالغا  قد، والبيئي تتركز على المنتج

ــم ج و تصمينـــاشد المنتجين و التسويقيين بإنتــاالت النداءات تـيث تعايا البيئية حــــحول العديد من القض

المجتمعات ترتقي عندما يكون هنا التزام قوي  تسوي  المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة، أنو

 .بالمسؤولية البيئية 

يعد مصطلح المنتجات الخضراء من المصطلحات الحديثة و البارزة في كافة المجتمعات المتقدمة       

أو المنتجات البيئية  GREEN PRODUCTSتستخدم مصطلحات المنتجات الخضراء   أو النامية، حيث

ى حماية أو المنتجات ذات الوعي البيئي لوصف المنتجات التي تعمل عل المنتجات الصديقة للبيئة أوأو

تحسين البيئة الطبيعية وذل عن طري  حفظ الطاقة والموارد ومنع أو خفض استعمال المواد الضارة 

اية  وإنتاج اقل ما يمكن من اانبعاثات أو النفايات وتدوم لفترة حياة طويلة وقابلة إعادة التدوير بعد ن

زة االكترونية عمرها اافتراضي . وتشمل المنتجات الخضراء في حياتنا التج يزات المنزلية واأج

 والمنظفات والسيارات وغيرها . 

وممن الصع  لتعريف هذا المصطلح الحديث فنجد أنه    المنتج  إعطاء تعريف دقي  و شامل لمف

ا أن ذل ي ،اأخضر زمني و نظرة المعتقدات السائدة، الثقافة،المعيار ال توقف على أمور كثيرة من بين

ل   :وعة من التعريفات للمنتج اأخضر كالتالين بشكل عام يمكن استعراض مجم، لكإلى المنتجالمست

دف إلى  يعرف المنتج اأخضرعلى أنه:" أي منتج مصمم و مصنع وفقا لمجموعة من المعايير التي ت

 1حماية البيئة و تقليل استنزاف المواد الطبيعية مع المحافظة على خصائص اآداء اأصلية."

بأنه:"ذل المنتج الذي أجريت عليه تحسينات جوهرية لمقابلة  1989في عام  Gardnerقد عرفه و  

 2احتياجات المشتري مستقبا و باتجا  تقليل مستوى التلف و أن يكون متوافقا مع ااستدامة البيئية."

                                                           
1
 .ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع ساب ، ص - 

2
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أقل أو منخفض على قد عرفته وكالة الحماية البيئية اأمريكية على أنه:"ذل المنتج الذي له تأثير و  

 1صحة اإنسان و سامة البيئة قياسا بالمنتجات التقليدية اأخرى التي تؤدي ذات الغرض."

من خال التعريفات السابقة يمكننا اإشارة إلى كون المنتج اأخضر هو في جوهر  منتج تقليدي و لكن 

ل اأخضر و أن ا ينتج عنه تلف أو نفايات  أجريت عليه تحسينات جوهرية ليتواف  مع حاجات المست

 بعد استخدامه. 

واد الصديقة للبيئة ــنتج الذي يستخدم المادي فيعرف المنتج اأخضر على أنه:" ذل المــامي الصمــأما س

 2و التي يمكن أن تتحلل ذاتيا أو يعاد تدويرها، مع ضرورة بقائه ضمن االتزام البيئي."

وم اإجرائي اأتي:" أن المنتج اأخضر هو تعديل استخدام الموارد  في تعريف آخرو يمكننا إعطاء المف

المتطلبات البيئية، و تعديل العمليات اإنتاجية القائمة أساسا على مع الطبيعية و المواد اأولية بما ينسجم 

التطاب  مع اأهداف ااساسية للتسوي  اأخضرفي تقليل التلف عبر عمليات اإنتاج و خفض مستويات 

ا  التلوث إلى أدنى درجة ممكنة فضا عن إمكانية اإستفادة مرة أخرى من ا من خال إعادة جمع مخلفات

."معالجتو ل وم هو حماية البيئة و حماية المست دف اأساسي من هذا المف ا. فال  3ا و تصنيف

وكخاصة فالمنتجات الخضراء أو المنتجات البيئية هو مصطلح يستخدم لوصف المنتجـــــــات التي 

نع أو تعمل على تحسين و حمـــــاية البيئة الطبيعية، و ذل عن طري  حفظ الطــــــاقة و الموارد و م

طويلة  اثات أو النفايات و تدوم لفترة حياةـخفض استعمال المواد الضارة و إنتاج أقل ما يمكن من اانبع

 و قابلة إعادة التدوير. 

  خصلئص المنتج اأخضر المطل الثلني:

ا      -Johnلعل من أبرز الخصائص الواج توافرها في المنتج اأخضر هي التي أشار إلي

Elkingto,et al. :ل اأخضر، و المتمثلة فيما يلي م الموسوم المست  4في كتاب

أن ايحدث المنتج اأخضر أي ضرر في البيئة في أي مرحلة من مراحل حياته، و أن ايكون مصدر  -أ

 لتوليد مواد سامة و ضارة للبيئة.

                                                           
1
 ثامر البكري، نفسه، نفس الصفحة. - 

2
 .مرجع ساب ، ص المعيقل في المنطقة العربية،سامي الصمادي،  - 

3
، مقال بعنوان  -  لمةكسرا عنتر عبد ه، شيماء محمد نجي ل المنتج اأخضر على البيئة ااقتصلدية في ظل الع ج -في الفترة أثر ت

 .، ص/ ، العدد ، مجلة تكريت للعلوم اإدارية و ااقتصادية/المجلد
4
يق اأخضرثامر البكري،  -   .، مرجع ساب ، ص استراتيجيل التس
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ديد لحيـــــــــاة اإنســــــــان بأي شكل من  - اأشكــــــــــال عند عملية أن ايكون مصدر خطر أو ت

، بل يج أن يكون ذو تأثير إيجابي على صحة و سامة اإنسان. ا  ااستخدام أو ااست

ا المختلفة في عمليات إنتاجه أو استخدامه. -ت ا أقل ما يمكن من الطاقة و بأشكال  است

مبالغة بعمليات التعبئة و التغليف ا يكون المنتج سببا في هدر الموارد الطبيعية، و يتأشر ذل في ال -ث

ا كميات كبيرة من الموارد الطبيعية و تحديدا اأشجار.  و التي تكون سب رئيسي في است

ددة  -ج ا م اامتناع  قدر المستطاع أو التقليل من استخدام الموارد الطبيعية القابلة للنضـــــــو أو أن

ا بالفت رة القريبة و العمل على استخدام مواد بديلة.كما هو بذل و خاصة تل التي يصع تعويض

)الشوكات، الماع ،   حاصل مثا في استخدام المواد الباستيكية في صناعة اأدوات المنزلية

 السكاكين..( بدا من استخدام اأنواع اأخرى من المعادن.

اكه.ج قابل إعادة التدوير في مرحلة احقة من استخدتابد أن يكون المن -ح  امه أو است

تقديم المنتج اأخضر من قبل الشركة ابد أن يحق  التوازن المنطقي ما بين الخصائص التي يج أن  -خ

ام الفعلي في تحقي  ااستدامة البيئية و الحفاظ على  ا في تحقي  اآداء المطلو من جان و اإس يحتوي

دف المرجو من البيئة من جان آخر.أن اإخال في أي طرف من المعا دلة يعني القصور في تحقي  ال

 تقديم المنتج اأخضر.

 التصميم الصديق للبيئة: لثالمطل الثل

ود الداعية إلى التوجه البيئي   يمتل المنتج أهمية كبيرة في مدخل التسوي      اأخضر أن أغل الج

تتركز على المنتج، و هذا ما يتطل تعاون مستمر و دائم بين قسمي التسوي  و اإنتاج، و يكون على 

ات و تفضيات الزبائن الخضر من م التسوي  أن يوفر و باستمرار المقس علومات المتعلقة بتوج

ى قسم اإنتاج أن يوف  بين المعايير البيئية المطلوبة مع المعايير التقنية الخصائص البيئية، بينما يكون عل

المتوفرة بحيث يمكن التوصل إلى أفضل صيغة إنتاج و تقديم هذ  المنتجات و هذا ما يعرف بالتصميم 

 1.الصدي  للبيئة

ا لي يمكن تعريف التصميم اأخضر على أنه:" تل الممارسات الخاصة بالمنظمة ااو بالت لتي يتولد عن

 2منتجات ذات أثر سلبي أقل على البيئة."

                                                           
1
 .ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع ساب ، ص - 

2
 Trappey,Amy,J et al, A framework For Agreen product Lifecycle Management System Issues in Information 

System, Vol, ix, no.2,  2008.  
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كما يعرف على أنه: " العمليات المنصبة نحو تصنيع منتج على وف  خواص بيئية و محققا أدنى ضياع 

 1في اآداء المتحق  من المنتج خال دورة حياته."

بدءا من مرحلة التخطيط و قبل يشير هذا التعريف إلى أن التصميم يشمل كافة مراحل دورة حياة المنتج 

التصنيع و خال مراحل التصنيع و يمتد إلى باقي المراحل المتعاقبة لدورة حياة المنتج.و الشكل الموالي 

 .يوضح الخطوات المتسلسلة الممكن اعتمادها في عملية التصميم اأخضر

ا التصميم اأخضر(4-1رقم ) الشكل  : خط

 

 

 

 

  

 

 

 

 

يق اأخضر، مرجع سلبق، ص ، استراتيجيل التس  .366المصدر: ثلمر البكر

 

ا  2الفرق البيئية: -أ

اأسالي الناجحة و المفيدة لتحقي  التنسي  و التكامل بين عمل إدارة التسوي  و إدارة اإنتاج إن أحد     

و البحث و التطوير في مجال تصميم و إنتاج المنتجات الخضراء هو إعداد و تكوين الفر  البيئية و التي 

مختلف النواحي  تتكون من أفراد مختصين من اأقسام المذكورة أعا  حيث يمكن دراسة و مناقشة
                                                           

1
 .ثامر البكري، استراتيجيات التسوي  اأخضر، مرجع ساب ، ص - 

2
 (.-ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع ساب ، ص ص ) - 

 التخطيط ااستراتيجي   

ير    البحث  التط

ندسة الخضراء      ال

يق  المبيعل     التس

 التصنيع) اانتلج(     

 خدمل مل بعد البيع    
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ات نظر مختلفة و متعددة، و في نفس الوقت هذ  الفر  يج أن تأخذ بعين ااعتبار  البيئية من قبل وج

ا:  مجموعة من القضايا و من

دراسة تأثير تصميم المنتج من عدة نواحي كما هو في تأثير تصميم المنتج من الناحية  - أ

بالنسبة للشركة و للمشترين و بعد إجراء  ااقتصادية، على الشركة اختيار التصميم اأنس

 التغييرات البيئية الازمة.

، دورة حياة المنتج بشكل كامل، ابتداءا بالمواد اأولية ارـذ بعين ااعتبالفر  البيئية أن تأخعلى  - 

عملية التصنيع و استعمال المنتج و حتى مرحلة ما بعد ااستعمال من أجل تقليل اآثار و من ثم 

 السلبية للمنتج في مختلف مراحل دورة حياته.البيئية 

م  - ت أن تدرس تل الفر  مدى ماءمة المنتج المصمم احتياجات الزبائن و مدى توافقه مع رغبات

 و مع ما يتطلعون اقتنائه، بحيث يكون المنتج متائم مع تطلعات الزبائن

 للشركة و من هذ  الفوائد:إن اتباع هذا اأسلو من الممكن أن يحق  فوائد كثيرة بالنسبة   

 تصميم و تطوير منتجات آمنة و مناسبة أكثر من الناحية البيئية. - أ

در في المواد اأولية و الطاقة.  -   تقليل الضياع و ال

 تمييز المنتج المقدم من قبل الشركة عن منتجات المنافسين. - ت

 تقليل اآثار البيئية السلبية. - ث

 بداع البيئي.تخفيض التكاليف اانتاجية عبر أسس اإ - ج

ا كعضو نافع في المجتمع. - ح  خل  سمعة بيئية طيبة للشركة و تقديم

 التصنيع اأخضر: -ثلنيل

مصطلح التصنيع اأخضر يشير إلى عملية صنع منتجات سليمة من الناحية البيئية عبر تصميم        

العمليات اإنتاجية و تنفيذها بشكل كفء، و عامة يمكن تعريف التصنيع اأخضر على أنه: " التحسس 

" و يمكن القيام بذل لمختلف القضايا البيئية، و أخذها بنظر ااعتبار عند القيام بالعمليات اإنتاجية.

 1بااعتماد على اأسس التالية:

 :ير و ذل عبر تصميم المنتجات بشكل يجعل من الممكن إعادة  جعل المنتجل قلبلة للتد

ا مرة أخرى  ؛استخدام مكونات

                                                           
1
، مرجع ساب ، ص ص ) -   (.-مراد أبو رج
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 :اد معلدة ــا  استعملل م ا و معالجت و ذل عبر إعادة جمع ما تبقى من المنتجات بعد استعمــال

ا في العملية اإنتاجية؛و من ثم إع  ادة استعمال

 :لية سليمة من النلحية البيئية اد أ و ذل عبر دراسة خصائص مكونات المواد  استعملل م

 اأولية، أو استبدال المواد المضرة من الناحية البيئية؛

 نـــاستعم اد  مك المستخدمة حيث يتم ذل بشكل كبير في تقليل كمية المـواد  ف:ـل أخــلل م

 و هذا شائع بشكل كبيرفي صناعة السيارات؛

 :و يعني ذل تقليل الطاقة المستخدمة في العمليات اإنتاجية، و تقليل الطاقة  استخدام طلقة أقل

ا المنتج عند ااستعمال، فمثا شركة جنرال إلكتري قامت بإنتاج ثاجات بطاقة أقل  التي يحتاج

 من الساب ،

 :اد أقل حيث تلجأ العديد من الشركات إلى تكثيف أنشطة البحث و التطوير في سبيل  استخدام م

ا، و كذل عبر محاولة زيادة كفاءة  التوصل إلى تخفيض نس المواد المستخدمة في منتجات

ا اإنتاجية، و بالتالي إمكتنية خفض الكلف و تحقي  السامة للبيئة.  عمليات

قال العمليات الصناعية إلى الحفاظ على المواد الخام و الطاقة، و اإفي اإنتاج اأنظف يؤدي دمج     

الحد من الملوثات التي تسب أضرارا بيئية، بالنسبة للمنتجات فإن اانتاج من تولد المخلفات السامة، و

يم ماأنظف يؤدي للحد من اآثار السلبية على البيئة طوال حياة المنتج، و إدخال اعتبارات البيئة في تص

ل استخدامه و اية ااستخدام.المنتج مما يس  1صيانته و تدوير الجزء اأكبر منه عند ن

البيئة: -ثللثل  2التغليف 

امة والتي تحظى باهتمام متزايد،       وذل راجع لتزايد المخلفات إن إعادة التدوير أصبح من اأمور ال

يقومون باستخدام الخامات المعاد تدويرها اأرض بصفة متعاظمة والعاملين في مجال التغليف على 

القابلة إعادة التدوير، ويج مراعاة ذل في تصميم العبوة حيث أن الخامات المعاد مات اوكذل الخ

 تدويرها تختلف في الخصائص عن الخامات اأخرى.

  الجوفية اد يمكن أن تلوث المياوالخامات التي تدفن وتطمر في اأرض يج أن تكون خالية من أي مو

، وبالرغم من أن صانعي اأحبار يقومون بتصنيع  ا دور في ذل وغالبا ما تكون أحبار الطباعة ل

تركيبات تتواف  مع متطلبات الحفاظ على البيئة، إا أن مسؤولية استخدام أحبار الطباعة السامة أو أي 

 خامات سامة أخرى يمكن أن تطمر تقع كاملة على مؤسسة طباعة التغليف.

                                                           
1
 .، ص، المنظمة العربية للتنمية اإدارية، دط ، مصر، البيئية المتكلملة ةاإدارمية جال سعيد، سا - 

2
البيئةمحمد عطية الفرحاتي،  -  أثرهمل على المجتمع  التغليف   (.-،ص ص)،، دار الفكر العربي،طالتعبئة 
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ويعتبر التخلص من المذيبات المتطايرة والمنتجات المطبوعة باأحبار السامة من ااهتمامات البيئية    

 اأساسية لمؤسسات طباعة التغليف.

رة حيلة المنتج اأخضررابعالمطل ال  : د

ا نظرا مإن مراحل حياة ال      اد و اختاف و ا يوجد اتفا  علي نتج اأخضر ا تزال موضع اجت

ات النظر في مراحل البدء في حياة المنتج اأخضر  ي و الشكل اآلتباين وج تي و في أي مرحلة ينت

 1يوضح المراحل الرئيسية التي يمكن أن تمثل دورة حياة المنتج ااخضر و هي:

رة حيلة المنتج اأخضر(: المراحل الر-الشكل رقم )  ئيسية لد
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ير: -   Development & Designالتصميم  التط

ا عن عملية التخطيط للمنتج اأخضر ووضع ااهداف     هذ  المرحلة تعبر في حقيقت

دف. فضا عن  ائي إلى الطرف المست ااستراتيجية المرجوة منه عند وصوله كمنتج ن

                                                           
1
يق اأخضرثامر البكري،  -   (.-، مرجع ساب ، ص ص) استراتيجيل التس

التجميع  
إعلدة 
ير  التد

 التصنيع 

 

 التصميم 

ير   التط
  

ااستخدام 
أ 

ا  ااست
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ربا لاخضرار والصداقة المنتج ليكون أكثر ق نالخطوات الممكن اعتمادها باتجا  تطوير وتحسي

 اأهداف ااستراتيجية التالية المرجوة منه في هذ  المرحلة :أن يحق   مع البيئة، أي أنه يج

قدرة المنتج على تقليل المشكات البيئية مثل تخفيض ااشعاعات و انبعاثات غازثاني أوكسيد  -

 الكربون.

 استخدام طاقة أقل في عمليات اانتاج. -

 تصميم المنتج لكي يتم اعادة استخدامه مرة أخرى وإعادة تدوير . -

 يكون أقل إحداثا للتلوث البيئي وتوليدا للنفايات. -

 استخدام أقل ما يمكن من المواد وتحديدا في مجال التغليف. -

أن ايكون للمنتج أي ضرر على صحة وسامة اانسان. بل العكس من ذل في أن يكون له  -

 تأثيرات إيجابية.

  Manufacturingالتصنيع: -

ندسهي مجمل     ة اإنتاج اأخضر والتصنيع التي يكون جوهرها تقديم العمليات المرتبطة ب

در والضياع في المواد اأولية  المستخدمة. فضا عن تقليل منتج صدي  للبيئة، وتقليل ال

ذا الخصوص فقد  المخاطر البيئية المترتبة عن انبعاث الغازات وااشعاعات والنفايات. وب

والخاص  ريدوجانيرو في البرازيل عام عقدت اأمم المتحدة مؤتمرها الدولي في مدينة 

بالتلوث البيئي والتي يكون مصدرها العمليات الصناعية واإنتاجية المتولدة من المشاريع 

دف من المؤتمر هو إيجاد السبل الكفيلة للحد من اآثار الناجمة عن  الصناعية المختلفة. وكان ال

ن خال إعادة هندسة عمليات التصنيع حتى التلوث في البيئة بسب عمليات التصنيع. وذل م

ا أخطار صحية على اإنسان.  تكون متوافقة مع البيئة وأن اينتج عن

- : ا   Consumption & Useااستخدام أ ااست

ا تعبر عن القياس الحقيقي للمنتج      مة وأساسية في دورة حياة المنتج لكون تعد هذ  مرحلة م

دي  للبيئة عند عملية استخدامه من قبل الطرف المستفيد منه أو في فيما إذا كان أخضر فعا وص

ائي. ويتأشرمن قبل الطرف المستفيد منه اخضرار المنتج المقدم  ل الن اكه من قبل المست است

ل اأخضر في اقتنائه لذل المنتج  ات المستخدم أو المست من خال توافقه مع حاجات وتوج

اته البي ا.وانسجامه مع توج ا وحمايت  ئية في الحفاظ علي

ير: -   Collection & Recyclingالتجميع  إعلدة التد

اء استخدامه      ي بانت اكه وقد يكون هذا قد يرى البعض بأن دورة حياة المنتج تنت واست

ذل اته تستمر إلى ما بعد ــصحيح في المنتجات التقليدية، ولكن في المنتج اأخضر فإن دورة حي

ي صاحيته أو استخدامه أو المتبقى منه كأجزاء والتي تكون  والمتمثلة بتجميع المنتج المنت
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ا كمواد أولية أو أجزاء في ذات  ا إعادة تدويرها واستخدان ا بمثابة نفايات. لستم تجميع بمجمل

وم الصناعة كمنتج جديد أو في دخوله بصناعة أخرى. وهذا اأمر هو جوه ر أساسي في مف

م أكثر العاقة بين تسوي  اأخضر.ال تصميم المنتج اأخضر و دورة حياته يمكننا وحتى نف

ا في الجدول ) ( والذي يوضح المراحل المشتركة مابين تصميم المنتج اأخضر -تلخيص

ا من تفاصيل  للتعامل مع كل مرحلة باتجا  تحقي  استراتيجية المنتج  ودورة حياته وما تتضمن

 اأخضر:

ل) رة حيلة المنتج اأخضر-الجد د  (: مضلمين مراحل العاقة ملبين تصميم 

 المواد اأولية  

 

 

 تخفيض في حجم وكمية المواد الطبيعية المستخدمة -

 إعادة التدوير -

 اعادة ااستخدام بالنسبة للمواد -

 تعظيم استخدام الموارد. -

 اإنتاج    

 

 

 

 اأمثلاعتماد تكنولوجيا اانتاج  -

واء -  تخفيض ااشعاعات في ال

 تقليل استخدام الطاقة -

 ازالة أو تخفيض حجم النفايات -

 مراقبة عمليات التصنيع والحد من التوقفات و اأعطال. -

 التعبئة و النقل

 

 تحيد حجم وطبيعة النقل المستخدم -

 نوع الوقود المستخدم في النقل -

 ة بالتعبئةتخفيض أو إزالة النفايات المتعلق -

 تقليل الحجم والوزن في التعبئة -

 تخفيض اانبغاثات الغازية بالنقل

 ااستعمال

 

 

 

 تقليل النفايات بعد ااستخدام -

 التصميم ابد أن يتواف  مع امكانية اعادة صيانته -

 إطالة عمر المنتج -

 تقليل الضوضاء -

 المصادر في الطاقة التقليديةتخفيض استخدام  -

 النفايات

 

 

 تخفيض حجم وكمية النفايات -

 تعظيم معدل التحسينات التي تجري للحد من النفايات -

 زيادة عمليات اعادة ااستعمال -

 اعادة تدوير النفايات. -

 ثامرالبكري، استراتيجيات التسوي  اأخضر، مرجع ساب ، ص المصدر:



ل :  يق اأخضراإطلر المفلهيمي ل                                   الفصل اأ  المنتجل الخضراء لتس

 

49 

 

ل ااستراتيجية للخلمسالمطل ال ج  شركل نح المنتجل الخضراء  : الت

ا العديد من منظمات اأعمال المبدعة منتجات خضراء وبنجاح في السنوات اأخيرةقدمت      ، وكان ل

في توفير الموارد الطبيعية وااموال من جراء هذا العمل المبدع، وتخفيض التأثيرات السلبية أثر كبير 

ا من جان آخر أثر إيجابي على البيئة من خال استعمال المواد المعادة  على صحة اانسان كما كان ل

ا مرة أخرى.كما هو على سبيل المثال في الحملة ال ا أو في إعادة تدوير المنتجات ذات بيئية التي أطلقت

ا الكورية الجنوبية  LGشركة  والرائدة في قطاع التقنية الرقمية على مستوى العالم في استراتيجيت

ا  ن خضراء "التصنيعية والتي أسمت ا ااستراتيجي  " الحيلة أفضل عندمل تك والتي هي أساس توج

ا اانتاجي العالمي نحو تقديم تصاميم ومنتجات صدي قة للبيئة، والذي من شأنه أن يقلل من في برنامج

1أخطار المواد المستخدمة، والعمل على إعادة تدوير المواد بشكل مسؤول.
 

م في تقديم منتجواش بأن هذا التوجه ااستراتي أمانا ونظافة للبيئة، ت كفؤة أكتر اجي من شأنه أن يس

دف حماية ا لحث الزبائن على تبني أنماط جديدة للتعامل مفضا عن توج ع المنتجات الصديقة للبيئة ب

در الكبير الحاصل في الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة.كما أن هذا التوجه ااستراتيجي  البيئة وتقليل ال

ا  ية إلى الشركة عبر مراكز بيع م في إدامة العاقة مع الزبائن إعادة المنتجات التالفة أو المنت سيس

دف تقليل اأخطار البيئية الناجمة عن النفايات التي  المنتشرة في دول العالم إعادة تدويرها، وذل ب

  ترمى إلى البيئة الطبيعية والتي تحدث ضررا  كبيرا خاصة إذا ما احتوت على مواد سامة أو مشعة.

ات الشركات نحو التعامل مع المنتجات الخضراء والتي تنص  -والشكل ) ( يوضح مضامين توج

 والموارد:على ثاثة أبعاد تتمثل في الطاقة، اإنسان 

 

  

 

 

 

 

                                                           
1
يق اأخضرثامر البكري،  -   (.-، مزجع ساب ،ص  ص )استراتيجيل التس
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ل الشركة ااستراتيجية للتعلمل مع المنتج-الشكل ) ج  اأخضر (: ت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ثامر البكري، استراتيجيات التسوي  اأخضر، مرجع ساب ، ص المصدر:

 

 اانسلن:-

ا مع المنتج على استبدال المواد        ات ااستراتيجية الخضراء في تعامل تسعى الشركات ذات التوج

ا أكثر خضرة  ا إلى مواد خضراء وآمنة، والعمل على تحسين بيئة العمل وجعل المستخدمة في منتجات

يئة ظروف صحية مناسبة ضمن أجواء العمل.   من خال تقليل الضوضاء وت

 

 

 تحسين القدرة إعادة التدوير

 القابلة للتدويراستخدام المواد -

 التصميم القابل إعادة التدوير-

 

 استخدام الموارد

 وزن المنتج تخفيض -

 استخدام المواد المعاد تدويرها-

 

 المواد الخطرةإدارة 

 تخفيض استعمال المعادن الثمينة-

التخلص من الموارد امتأكد من -

ا  خطورت

 تحسين كفاءة الطاقة

ا الطاقة تخفيض-  است

تخفيض استخدام الطاقة -

 ااحتياطية

 بيئة العمل

 تخفيض الضوضاء-

العناية بالجوان الصحية لبيئة -

 العمل

 co2تخفيض 

 استخدام الطاقة المتجددة-

 CO2تخفيض انبعاث -

 خال دورة حياة المنتج

الموارد              

 

                          
اانسان        الطاقة    

                          
الطاقة                    

                          
                          

  

المنتج 
 اأخضر
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 الطلقة: -

ا ااستراتيجي اأخضر على جانبين أساسيين       في استخدام الطاقة، يتمثل تركز الشركات في توج

ة الطوارئ  رباء وكذل الطاقة ااحتياطية التي قد تستخدم لمواج ا الك اأول في تخفيض حجم است

كسيد الكربون عبر وأي سب كان.أما الجان الثاني فإنه يتمثل في تخفيض اانبعاثات لغاز ثاني أو

 المراحل التصنيعية والتصميمية للمنتج.

 المصلدر: -

هنال طريقتين يتم اعتمادها للتعامل مع الموارد باتجا  تحسين تأثيرها البيئي، و يتمثل اأول في     

سواء كان من حيث الحجم أو  كلما أمكن ذل تخفيض ااستخدام للموارد التقليدية المعتمدة في اانتاج 

ربائية أو الماء. أما الطري  اآخر المعتمد  الوزن أو عدد الوحدات وتحديدا في مجال استخدام الطاقة الك

ا القدرة  و يتمثل في استخدام المواد التي ل ا مرة أخرى في عمليات ف على إعادة تدويرها استخدام

 اانتاج.
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 خاصة الفصل:

ا بكميات كبيرة هذا      إن من مشاكل تدهور البيئة استخدام المواد اأولية بشكل غير عقاني واستنزاف

، إضافة إلى التلوث البيئي الكبير الذي تسببت فيه الممارسات التصنيعية ما أدى إلى إخال النظام البيئي

لذا يسعى التسوي  اأخضر إلى لمنظمات اأعمال من خال النفايات واانبعاثات الغازية الخطيرة، 

التنسي  بين الحاجة إلى الموارد الطبيعية وكيفية استثمارها بالشكل اأمثل وتنظيم العاقة بين منظمات 

اأعمال والموارد الطبيعية بالطريقة التي ترضي الشركات وفي نفس الوقت تحافظ على البيئة ومواردها 

ل وذل بتقديم ال  منتجات التي تلبي حاجاته ورغباته وأيضا اتضر بالبيئة.وأيضا تحق  رضا المست

وم التسوي  اأخضر يتمحور   حول إلتزام منظمات اأعمال بتقديم منتجات  أساساوقد توصلنا إلى أن مف

ا البيئية.ـا ار تحملــخضراء صديقة للبيئة في إط اسي في ــــاهم بشكل أسوالتي تســــ لمسؤوليت

أو خفض استعمال  منعي  حفظ الطــــــاقة والموارد وذل عن طرة البيئة الطبيعية، وحمـــــاين وـــتحسي

ا اثات أو النفايات ـإنتاج أقل ما يمكن من اانبعالمواد الضارة و  و تدوم لفترة حياةخال مراحل إنتاج

 قابلة إعادة التدوير.ة وــلــطوي

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني
المداخل النظرية لسلوك المستهلك وقرار  

 الشراء
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يد:   تم

ل من اأس     امة لنشاط التسوي  المعاصروتعد دراسة سلو المست أحد التطورات العلمية التي س ال

العالم سنة اية القرن العشرين و إثر اأزمة ااقتصادية التي ضربت أثرت في النظام التسويقي، فمع بد

ل بحيث أن أغل المؤسسات غيرت ا ا بما س، أصبح توجه المؤسسات متعلقا بالمتس تراتيجيات

، الذي أخذت شروطه ورغباته تتزايد و تتعقد يوما بعد يوم، فمن اشتراط النوعية بأقل  ل يتناس مع المست

ور الاأسعار إلى السعي إلى الحفاظ على المحيط والبيئة  ل اأخضر،وذل بظ ي أن وحتى رغبته فمست

 سياسيا و اجتماعيا فاعا.تكون المؤسسات عنصرا 

لكين كان ابد على المؤسسات من ااهتمام    أمام هذ  التطورات وهذ  المتطلبات المتزايدة من قبل المست

ذ  ال لكين، ونظرا ل ل كجزء من علم ااجتماع لأكثر بالمست رت دراسة سلو المست سد هذا حاجة ظ

ل بشكل أفضل من أجل تلبية رغباته والتأثير ف م المست ي قراراته الشرائية . الفرا ومساعدة المؤسسات لف

ل هذا الفصل معرفة أمن خال  لذا سنحاول ، ومن هو المست ل همية وأهداف دراسة سلو المست

 اأخضركما سنتعرف على طبيعة قرار  الشرائي من خال المحاور التالية:

ل -  مدخل لسلو المست

ل اأخضرسلو  -  المست

ائي طبيعة القرار الشرائي - ل الن  .لدى المست
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ل ل: مدخل إلى سل المست  المبحث اأ

ل في اأصل سلوكا إنسانيا ناتجا عن حاجة من أجل تحقي  رغبة إنسانية معينة قبل      يعتبر سلو المست

ل يعد من بين أهم  م السلو اإنساني ومميزاته، أن سلو المست اكيا، لذل وج ف أن يكون سلوكا است

ا ا المؤسسة من أجل تحقي  استمرارها وبقائ  .العوامل الخارجية التي تعتمد علي

ل م سل المست ل: مف  المطل اأ

ا: ل أ  تعريف المست

ل الذي يعتبر العص المحر للعملية التسويقية       لقد تعددت اآراء حول إعطاء تعريف شامل للمست

ة النظر ااقتصادية هو ذل الفرد الذي يسعى دائما لسد  ل من وج حاجاته حيث يمكن القول أن المست

 لسلع والخدمات المعروضة.المادية والمعنوية قصد تلبية رغباته مرتكزا في ذل على ثنائية الدخل وأسعار ا

للذا تم تعريف     الشخص العادي أو ااعتباري الذي يقوم بشراء السلع أوالخدمات من  "بأنه  المست

ل بعملية الشراء السو   ا يقوم المست ا الشخصي أو لغير  بطريقة رشيدة في الشراء وااست لاست

وله على السلع أو الخدمات من السو  عن طري  إشباع حاجاته ومتطلباته والتي تشبع من خال حص

 1"عمليات مختلفة.

لكما عرف  الشخص الذي يشتري، أو الذي لديه القدرة لشراء السلع والخدمات " على أنه  المست

دف إشباع الحاجات والرغبات الشخصية أو العائلية.  2"المعروضة للبيع ب

دف الشخص الذي يشتري أو لديه  "عرف أيضا كما  القدرة على شراء السلع والخدمات المعروضة للبيع ب

ل فرد واحد هو الذي يقوم باتخاذ قرار  إشباع الحاجات أو الرغبات الشخصية أو العائلية، وقد يكون المست

 3"الشراء أو مجموعة أفراد.

ل هو  ل مضمونه أن المست كل شخص طبيعي أو  وبناءا على ماسب  يمكن استخاص تعريفا عاما للمست

ا تحديد أهداف  ل ومضمون ا دراسة سلو المست معنوي يقوم بسلو معين في إطار حلقة تسويقية منطق

ا والتي تتميز بالحركية والتجدد  حس درجة تأثير مختلف العوامل وطبيعة وغايات العناصر المشكلة ل

 غرض ااقتناء أو الشراء.

                                                           
1
لسل كاسر نصر المنصور،  -   .، ص، الطبعة اأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، اأردن،-مدخل اإعان -المست

2
ل سل، عنابي بن عيسى -  امل-المست ل الجزء البيئية، التأثير ع  .ص،   ،الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان ،اأ

3
ل دراسل خالد عبد الرحمن الجريسي،  -  د الوطنية، طتحليلية للقرارا الشرائيةسل المت  .، ص، السعودية، ، مكتبة المل ف



ل   قرار الشراء الفصل الثلني                                            المداخل النظرية لسل المست

 

 

56 

 

ا بصفة على ضوء ما ورد من تعاريف للم      ل تبين لنا ااختاف بين أغراض الشراء أو ااست ست

ل آخر. وعليه فإن كلمة  لعامة والتردد على هذ  العملية واختاف السلو الشرائي من مست  مست

لكين:  تستخدم لوصف نوعين مختلفين من المست

لئي: - ل الن لشخصي كشراء مابسه يمتل أي فرد يشتري السلع والخدمات إما لاستعمال ا المست

ا العائلي كشراء المواد الغذائية الازمة لأسرة.   1أو عاج أسنانه، أو لاست

دف إشباع حاجة أو رغبة لديه  ائي هو الشخص الذي يقوم بشراء السلعة أو الخدمة ب ل الن فالمست

 أو لدى أفراد عائلته.

ل الصنلعي: - الزراعية، التجارية والمؤسسات الحكومية كافة المؤسسات الصناعية، يشمل  المست

ا  ا إلى السلع والخدمات التي تمكن والجمعيات ...إلخ.حيث تحتاج هذ  التنظيمات والمؤسسات جميع

ا التنظيمية كاآات وقطع الغيار واأدوات المكتبية واأثاث  ا وتحقي  أهداف من آداء وظائف

ي تقوم بشراء منتوج تام اوالبضائع وغيرها. ا لصنع، ف أو نصف مصنع، أو مادة خام استخدام

ا لتحقي  اأرباح.  في عملية اإنتاج، ثم بيع

ل ا الفردي أو العائلي  وعليه فالمست دف ااست الصناعي ا يشتري تل السلع أو الخدمات ب

ا التنظيمي، حيث تستخدم السلع والخدمات المشتراة داخل ال دف ااست تنظيم وإنما يتم الشراء ب

دف تحقي  اأهداف التنظيمية.  2ب

 : تعريف السلثلنيل

ا مجموعة التصرفات والتعبيرات الخارجية والداخلية" :السلو بوجه عام هو     ، التي يسعى عن طريق

الفرد أن يحق  عملية اأقلمة والتوجيه بين مقومات وجود ، ومقتضيات اإطار ااجتماعي الذي يعيش 

 3"فيه.

يمثل كل استجابة لفظية أو حركية ناتجة عن المؤثرات الداخلية والخارجية التي  "أيضا على أنه : عرف و

ا الفرد و التي يسعى   4من خاله إلى تحقي  توازنه البيئي.يواج

                                                           
1
ديةأحمد علي سليمان،  -  ق السع ل بين النظرية  التطبيق مع التركيز على الس د اإدارة العامة، السعودية، سل المست  .، ص، مع

2
 .نفس المرجع الساب ، ص - 

3
 .، دط، دار غري للطباعة والنشر،  القاهرة، دس،ص السل اإنسلني في اإدارةعلي السلمي،  - 

4
يق الحديثمحمد الباشا وآخرون،  -   .، ص، دار صفاء للنشر، اأردن، ، ط مبلدئ التس
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كل أنماط الحركة اإنسانية واأفكار والتصرفات والتعبيرات  "كما يعرف السلو أيضا على أنه : 

ا في ما نشير  ا تدخل جميع ا اإنسان خال حياته كل ومحاوات التأثير وغيرها من اأنشطة التي يمارس

.  1"إليه بكلمة السلو

يمكن  أي نشاط يصدر عن اإنسان سواًء كان أفعااالسلو هو عبارة عن  بأن وبالتالي يمكن القول

ا كالنشاطات الفسيولوجية والحركية أو نشاطات تتم على نحو غير ملحوظ كالتفكير  ا وقياس ماحظت

 .والتذكر والوساوس وغيرها

لثللثل   : تعريف سل المست

ل " إا أن الشيء المتف  عليه      لقد تعددت التعاريف والمفاهيم التي قدمت لشرح مصطلح " سلو المست

تم  ل حالة خاصة، أو جزء ا يتجزأ من دراسة السلو البشري العام .بحيث ت كون دراسة سلو المست

ل والم ا المست ل باأنشطة والتصرفات التي يقدم علي رتبطة مباشرة بإشباع حاجاته دراسة سلو المست

 بقرار  الشرائي. ومن بين التعاريف المقدمة نورد مايلي:ورغباته، والتي تتحكم بالتالي 

ل عندما يبحث ويشتري ويستعمل ويقيم السلع والخدمات التي يتوقع أن " - السلو الذي يقوم به المست

 2"تشبع حاجاته.

ا اأفراد عندما يقومون باختيار وشراء واستخدام العمليات العاطفية واأنشطة " - الطبيعية التي يمارس

 3"التي تشبع احتاجات ورغبات معينة.وكذل التخلص من المنتجات أو الخدمات 

ل في البحث عن شراء أو استخدام السلع أو الخدمات أو اأفكارأو " - ذل التصرف الذي يبرز  المست

ا ست  4شبع رغباته أو حاجاته وحس اإمكانات الشرائية المتاحة."الخبرات التي يتوقع أن

ل قبل عملية الشراء، انطاقا من حاجات ويتبين أن هذا التعريف ملم ب ا المست كل المراحل التي يمر ب

ل بعين  ورغبات مكتوبة وصوا إلى اتخاذ قرار الشراء الذي يرتبط بالرشادة والعقانية حيث يأخذ المست

 لقيود المادية المحيطة به. ااعتبارا

                                                           
1
 .، ص، دط، دار غري للطباعة والنشر، اأردن، السل التنظيميعلي السلمي،  - 

2
 .، ص مرجع ساب  عيسى،عنابي بن  - 

3
يقعبد السام أبو قحف وآخرون،  -   .، ص، المكت الجامعي الحديث، ااسكندرية، مصر، التس

4
لمحمد ابراهيم عبيدات،  -   .، ص، الطبعة الرابعة، دار وائل للطباعة والنشر، اأردن، مدخل استراتيجي -سل المست
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ا اأفراد في سبيل الحصول "  - ا ويقوم ب جميع اأفعال والتصرفات المباشرة وغير المباشرة التي يأتي

 1"على سلعة أو خدمة معينة، من مكان معين وفي وقت محدد.

ا اأفراد في تخطيط وشراء المنتج ومن ثم "  - اكه.التصرفات واأفعال التي يسلك  2"است

هذا التعريف يؤكد على عملية التخطيط التي تسب  عملية الشراء و التي تستند إلى الخبرات السابقة للفرد    

من أجل التوصل إلى قرار المتعلقة بالمنتج نفسه والنتجات المنافسة والبديلة له إضافة إلى جمع المعلومات 

ل عن الم  نتج ومستوى إشباعه لحاجاته ورغباته.شراء مناس يتحق  من خاله رضا المست

ل يعد جان من جوان السلو اإنساني المتمثل في التصرفات    وبالتالي يمكننا استنتاج أن سلو المست

م اإشباع لحاجات  ا اأفراد في سبيل الحصول على السلع والخدمات التي تحق  ل واأفعال التي يقوم ب

تضمن المستوى كما قرار الشراء وفي حدود اإمكانيات المادية المتاحة  ورغبات معينة والتي تتضمن اتخاذ

 زم من الرضا.اال

أهم المضلمين ااستراتيجية لدراسته ل  اع سل المست  المطل الثلني: أن

ل أحد أهم الحلقات المحورية في العملية التسويقية إذ أنه يشتمل على جملة من     يعد سلو المست

. ا الفرد أجل القيام بعملية اتخاذ قرارالشراء المناس  التصرفات التي يقوم ب

ا لأ اع سل المست  : أن

ا كما يلي:   ل عدة أشكال وعدة تصنيفات سوف نتطر  ل  3يأخذ سلو المست

ل حس شكل السلو إلى:حس شكل السل -  : ينقسم سلو المست

والتصور وغيرها من سلوكيات غير ملموس مثل التفكير  والتأمل واإدرا ضمني مستتر :  سل

 .اأفراد

ا من الخارج كالشراء  سل ظلهر :  .هو التصرفات واأفعال الظاهرة التي يمكن ماحظت

ا الى :تنقسم حس طبيعة السل :  - لكين حس طبيعت  تصرفات المست

                                                           
1
اإعان التجلرد علي ربايعة، بشير عباس العا  ومحم -  يج   .، ص، دط، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، اأردن، التر

2
تحليليسلمحمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان،  -  ل )مدخل كمي   .، ص، دار المناهج للنشر والتوزيع،اأردن،(، ط المست

3
ء التسمحمد صالح المؤذن،  -   (.-، ص ص )، دار الثقافة للنشر، عمان، اأردن، يقمبلد
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 ن حاجة الى تعلم .لبا مايصاح اإنسان منذ مياد  دوهو السلو الذي غاسل فطر : 

 هو السلو الذي يتعلمه الفرد بوسائل التعلم او التدري المختلفة . س مكتس :

ل  حس العدد : -  وف  هذا المعيار الى : ينقسم سلو المست

 .حد ذاته يتعل  بالفرد في  هو السلو الذيسل فرد : 

و يمثل عاقة الفرد  سل جملعي : هو السلو الذي يخص مجموعة من اأفراد وليس فردا واحدا ف

ا ...إلخ   .بغير  من اأفراد كأفراد الجماعة التي ينتمي الي

 وينقسم الى : حس حداثة السل :  -

 باعتبار  يحدث أول مرة.وهو السلو الناتج عن حالة جديدة او مستحدثة السل المستحدث : 

 طفيف لما سبقه من تصرفات وافعال. هو السلو المعاد دون تغيير او بتغيير السل المكرر :

لالمضلمين اا يل:ثلن  ستراتيجية لدراسة سل المست
ل رجال التسوي  ف     المضامين اإستراتيجية ي المؤسسات المعاصرة بالعديد من تزود دراسات المست

م وتتمثل هذ   ا عند بناء ااستراتيجيات التسويقية العامة لمؤسسات ا لاستفادة من التي يج أن يتم البناء علي

 1المضامين في: 

 تحديد وتعريف السو  الكلية للفئة السلعية أو الخدمية في بلد ما؛ -1

السو  الكلية من خال تجزئة السو ، وذل من أجل تحديد خصائص ومواصفات تحديد أجزاء  -2

لكين في كل سو  فرعية ومعايير التقسيم الفعالة للسو ؛  المست

لكين في كل سو  فرعية، ثم تحديد الميزة أو المزايا التنافسية الواج  -3 التعرف على أذوا  المست

ا مقابل المنافسة الموجودة في السو   ؛إتباع

دفين أو التقييم الموقفي -4 لكين المست ة الشاملة لمجمل الخصائص الديموغرافية والنفسية للمست المواج

ونتائج أنشطة وموارد المؤسسات السلعية والخدمية وذل لتقدير نقاط القوة والضعف في مجمل أعمال 

ا هذ  المؤسسات في المؤسسات ومن ثم تحديد الفرص المتاحة والتحديات وااستراتيجيات التي ت واج

ا مع مختلف عوامل البيئة التسويقية المحيطة؛  تعامل

                                                           
1
 .محمد ابراهيم عبيدات، مرجع ساب ، بتصرف، ص - 
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وضع اأهداف الممكنة التنفيذ باإضافة إلى إجراء التحليل الموقفي الشامل لمختلف أبعاد العملية  -5

اإنتاجية والتسويقية، وذل على ضوء اإمكانات المتاحة واأولويات المقررة وحس رغبات وأذوا  

دفين. لكين المست  المست

ل أيضا على مايلي:     كما تساعد دراسات سلو المست

ا  - بناء برنامج إحالي للماركة من خال تحديد الميزة أو الميزات التنافسية الواج إيجادها وإيصال

م؛ دفين في اأوقات وباأسالي واأوضاع المناسبة ل لكين المست  للمست

دف تصميم العمل على إعداد است - راتيجيات عناصر المزيج التسويقي للماركة من السلعة أو الخدمة ب

إستراتيجية تسويقية متكاملة تتف  وتتكامل مع اإستراتيجية العامة للمؤسسة والبدء بتنفيذ اإستراتيجية 

ا؛ ا ضمن الظروف المحيطة والموارد التي يتم تخصيص  بمختلف أبعادها أو أركان

قياس اأداء التسويقي لإستراتيجية التسويقية ومدى تأثير ذل على اأداء العام  لإستراتيجية الكلية  -

دف ااستفادة من جوان النجاح ومسببات الفشل أو القصور عند تصميم وتنفيذ ااستراتيجيات  وذل ب

 التسويقية والعامة للمؤسسات في السنوات القادمة.

 

لأية همأالمطل الثللث :   هداف دراسة سل المست

ا لأ :أ  همية دراسة سل المست

ا تمتد من ناحية التأثير من ا    ل أن ل الفرد إلى اأسرة كوحدة تتجلى أهمية دراسة سلو المست لمست

اا ل الفرد على إمداد   ،ست إلى المؤسسات الصناعية و التجارية ، فمثا تفيد دراسات سلو المست

تياراأمثل للسلع والخدمات المعروضة وف  إمكانياته بكافة المعلومات و البيانات التي  تساعد  في اإخ

 1المالية وميوله أو أذواقه.

اكية تفيد  في تحديد حاجاته ورغباته حس يضاف إلى ذل        أن نتائج الدراسات السلوكية وااست

ة أخرى. على اأولويات التي تحددها موارد  المالية من  جه والظروف البيئية المحيطة به من ج

ل على اأسرة، حيث يتمكن أصحا القرار  الجان اآخر تبرز اأهمية الكبيرة لدراسة سلو المست

الشرائي في اأسرة من إجراء التحليات الازمة لنقاط القوة والضعف في البدائل المتاحة من كل سلعة 

من السلعة التي تحق  أقصى إشباع ممكن لأسرة، كما تفيد دراسات سلو  واختيار البديل أو الماركة

ل في ضرورة تحديد مواعيد التسو  اأفضل لأسرة من الناحيتين المالية والنفسية.  المست

                                                           
1
 .خالد عبد الرحمن الجريسي، مرجع ساب ، ص - 
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اكي، فإن دراسة سلو  الوحدة اأساسية والمشتري الرئيسيوبما أن اأسرة تعتبر     في السو  ااست

ل تساعد ا أفراد اأسرة عند اتخاذ اإدارة التسويق المست م اأدوار المختلفة التي يلعب ية على تف

داف كل عضو من أعضاء اأسرة بالرسالة القرارات الشرائية . وبذل تستطيع اإدارة التسويقية است

 1المناسبة طبقا للدور الذي يلعبه في اتخاذ القرار.

ل ثلنيل:   أهداف دراسة سل المست

ل والباحث ورجل التسوي  بما يلي: ل كل من المست  2تفيد دراسة سلو المست

م ما يتخذ  من قرارات شرائية وتساعد  على معرفة اإجابة على اأسئلة المعتادة  -1 ل من ف تمكن المست

 التالية:

  حاجاته ماذا يشتري؟ التعرف على اأنواع المختلفة من السلع و الخدمات موضوع الشراء التي تشبع

 و رغباته.

 ا يقدم على الشراءلماذا يشتري؟ التعرف على اأهدا ات التي تحثه على أو المؤثر ف التي من اجل

 .شراء المنتجات 

 ا عملية الشراء كيف يشتري؟ أي التعرف على العمليات و اأنشطة   .التي تنطوي علي

 

م العوامل أوالمؤثرات الشخصية والخارجية   -2 لكينلى التي تؤثر عتمكن الباحث من ف  المست

ل الذي هو جزء من السلو اإنساني بصف   .ة عامة نتيجة تفاعل هاته العواملحيث يتحدد سلو المست

 

ل رجل التسوي  من معرفة سلو المشتريــن دراسـتمك -3     ن ــن و المحتمليـــن الحالييـــة سلو المست

م أو التأثي البحث عن الكيفية التي تسمح له بالتأقلمو م على التصرف بطريقة تتمـــمع م و حمل اشى ـــر علي

ل  3.و أهداف المؤسسة و بالتالي وضع ااستراتجيات التسويقية المناسبة للتأثير على المست

 

 

 

                                                           
1
 نفس المرجع الساب ، نفس الصفحة. - 

2
 .عنابي بن عيسى، مرجع ساب ، ص - 

3
 .نفسه، ص - 
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ل  المطل الرابع: نملذج دراسة سل المست

عرف السلو الظاهري أنه نتيجة لسلسلة من اإجراءات الداخلية لدى اأفراد وان نماذج دراسة  لقد   

رت  ، ولقد ظ ل تجد لكل إجراء خصوصية معينة في الدور الذي تلعبه في تكوين هذا السلو سلو  المست

ل وذل من خا ل تفسير العاقات بين الكثير من النظريات و النماذج التي تساعد في التنبؤ بسلو المست

ا والعمليات النفسية التي تتفاعل داخله والسلو الناتج عن تفاعل  العوامل والمتغيرات التي يتعرض ل

ل من الناحية ااقتصادية و النفسية و  العوامل الخارجية مع العمليات النفسية وفيما يلي نماذج لسلو المست

 ااجتماعية .

اا  ذج :أ  1ااقتصلد النم

ل وحاولوا تفسير سلوكه بطريقة        يعتبر ااقتصاديون من أوائل الباحثين الذين اهتموا بدراسة المست

م بمبدأ الرشد ااقتصادي الذي يرتكز عليه هذا النموذج ويقوم أساسا على عدة  علمية وذل من خال منادات

 افتراضات هي:

 ل ل الفرد هو وحدة التحليل وهذا المست  .يمكن أن يتصف بالرشد أن المست

  ل يحاول تعظيم منافعه ورضائه أن قرارات الشراء تخضع لحسابات اقتصادية رشيدة أي أن المست

 .دخل معين و أسعار السلع السائدة العام في ظل مستوى

  ل وهي: مستوى الدخل يتضمن النموذج ااقتصادي أربعة متغيرات أساسية مؤثرة في سلو المست

.المتاح،  ل ، هدف تحقي  أقصى منفعة ممكنة وبالبيئة المحيطة بالمست ل  تفضيات المست

وم النموذج ااقتصادي وفكرته تقومان باأساس على حقيقة مفادها  أنه طالما أن   وعليه فإن مف

م من شراء كل ما يرغبون فيه من منتجات  نجدهم يقومون بترتي  لكين ا تمكن دخول غالبية المست

م من حاجات م اأمر الذي يمكن م من المنتجات في سلم تفضيل واضعين عليه اأهم فاأهم من احتياجات

ذ  اأنواع من   اكه ل م أكبر منفعة كلية ممكنة من است م على مختلف المنتجات توزيعا يحق  ل توزيع دخول

 ل و توجه تصرفاته .المنتجات،وهذا يعني أن المبادئ ااقتصادية هي التي أصبحت تقود سلو المست

ذج ألفريد ملرشلل : -1  نم

يعتبر من أكبر ااقتصاديين إذ جمع بين ااتجاهات الكاسيكية ونيوكاسيكية، ويركز نموذج  

ا اآن نظرية المنفعة الحدي وهي ما يطل  –مارشال  على أن الفرد يحاول أن يصل بالمنفعة  –ة علي

ا والربط بين البدائل من  إلى أقصى حد ممكن ويصل إلى ذل بعد حسا أثر قرارا  في ااست

ل يتصرف على ضوء مصلحته ويحاول  القرارات. وبالرغم من أن نموذج مارشال أفاد إلى أن المست
                                                           

1
يق الحديثحميد الطائي وآخرون،  -   .، ص، دط، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، اأردن، اأسس العلمية للتس
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ه،  الحصول على أكبر منفعة ممكنة وأهمل في ذل ااعتبارات النفسية وااجتماعية للموقف الذي يواج

ا على سبيل المثال:إن نموذج مارشال يقترح بعض الفرو ل ومن  ض التي تفيد في تفسير سلو المست

 لسلعة كلما ارتفع رقم  المبيعاتكلما نقص ثمن ا. 

 ا انخفضت مبيعات السلعة اأصليةكلما نقص سعر السلعة )البديلة ( كلم. 

 ة.ما ارتفعت مبيعات السلعة اأصليكلما  انخفض سعر السلعة )المكملة( كل 

  يقي للفرد ، زادت مبيعات السلعةالحقكلما ارتفع الدخل. 

 .كلما ارتفعت نفقات اإعان و الترويج كلما زاد رقم المبيعات 

نكلستر: -2 ذج ل  نم

ل وف  هذا النموذج بتقسيم المنتجات من خال المنافع والخدمات التي سوف يحصل   يقوم المست

ا ومن ثم يقوم بتقديم مستوى هذ  المنافع والخدمات بمستوى اإشباع والرضا اعتمادا في ذل  ا من علي

ل أن يحصل مثا ينتظر –على هذ  المنافع التي يعتبرها القاعدة اأساسية اتخاذ قرار الشراء  المست

من خال استخدامه للسيارة على أنواع مختلفة من الخدمات مثل )السرعة، الراحة، اأمان( ويقوم بتقييم 

ا من هذ  الخدمات ومن ثم يقوم بعملية المفاضلة والمقارنة على  هذ  الخدمات والمنافع التي يحصل علي

 1عتمد  في تحديد قرار الشراء. مستوى المنافع المحققة ومستوى الرضا واإشباع الذي ي

ل وف  هذا النموذج يقوم بالبحث عن الخصائص المطلوبة و التي تحق  له مستوى الرضا       إن المست

اكي. ا يتحدد سلوكه ااست  واإشباع وعلى ضوئ

ذج ااقتصلد : ج للنم  من اانتقلدا التي 
ت للنموذج ااقتصادي  ل وتصرفاته الشرائية رغم أهميته في تفسير –وج انتقادات كثيرة –سلو المست

خذ عديدة  ومن أبرز هذ  اانتقادات ما يلي:  2وأخذت عليه م

ل الشرائية عدم أخذ  بعين ااعتبار النواحي النفسية و ااجتماعية و التي تؤ - اأمر ثر في قرارات المست

لمؤسسات ااعتراف بتطبي  هذا ولين عن التسوي  في اؤذي أدى إلى رفض عدد كبير من المسال

لكينالنموذج نظرا لتركيز  على التفكير الرشيد الذي ا يتوفر في الحياة العم  .لية إا لعدد قليل من المست

اتخاذ القرار على أساس التحليل ااقتصادي قد يكون مناسبا أكثر للسلع ذات القيمة المرتفعة مثل: السلع  -

ذاالمعمرة..الخ ولكن ليس من المنط ل ب  .التحليل في حالة السلعة الرخيصة   أن يقوم المست

ل تتوفر لديه معرفة كاملة عن ظروف ا - ا افتراض أن المست المزايا لسو  مثل خصائص السلعة بدائل

ا ا ومصادر توزيع  .النسبية لكل من

                                                           
1
يقمحمد جاسم الصميدعي وبشير عباس العا ،  -   .، ص، دار المناهج،اأردن، ، طمبلدئ التس

2
يقأحمد شاكر العسكري،  -   .، دار الشرو  للنشر، اأردن، صط،  -مدخل استراتيجي -التس
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ل يتمتع بالقدرة على التحر الجغرافي بين اأسوا   - ا لاختيار منكذل الغرض الخاص بأن المست

 .بما يحق  له أقصى منفعة وإشباع

ل له حساسية لفرو  اأسعار والبدائل. -  هنا أيضا الغرض الخاص بأن المست

ذج :ثلنيلا  جي النم ل  النفسي(  (السيك

على الرغم من أهمية المفاهيم و النظريات ااقتصادية عند القيام بتحليل عدد كبير من الجوان المتعلقة 

لى المنتجات إا أن هنا عدد كبير الجوان التي أصبح ا يمكن تفسيرها إا عن طري  النظريات بالطل ع

والمفاهيم الخاصة بعلم النفس الذي يركز على العوامل النفسية التي تشكل عوامل بالغة اأثر على الفرد 

 وتصرفاته واتجاهاته.

وصعوبة في القياس والمعرفة وتكمن هذ  الصعوبة وكما هو معروف فإن هذ  العوامل هي اأكثر تعقيدا 

ل يمثل أحد أوجه السلو اإنساني وبالتالي فإنه يتأثر بعوامل البيئة  والتعقيد أساسا في أن سلو المست

المحيطة به فعلماء النفس يرون أن ااقتصاديون أغفلوا العوامل النفسية والتي تضم مثا إقبال الناس على 

م شراء صنف معين د ا لذل ف ون اآخر مع تساوي الصنفين في الكثير من الخصائص إن لم يكن جميع

ل و ليس ااقتصار على الدوافع المادية  يرون ضرورة العناية بدراسة الدوافع النفسية لسلو المست

ل هما:، 1وحدها  تقوم هذ  النماذج على خاصيتين أساسيتين في تفسير سلو المست

ل يتك -أ  ون نتيجة لتكامل وتفاعل التركيبات البيولوجية والنفسية للفرد وكذل تأثر  سلو المست

 ه.ط الخارجية في البيئة المحيطة ببالضغو

تعتمد هذ  النماذج على عدد من الفرضيات التي تتعل  أو ترتبط بالتأثير الخاص بكل اإجراءات  -ب 

 .على  العناصر واإجراءات اأخرى اأولية والتي تؤثر

 2ي بعض اأمثلة التي تعزز و تؤيد رأي النماذج النفسية:وفيما يل

ا بدا من   م ل لكين وتوقع قبول وة سريعة التحضير فيما بين المست فقد كان المنط  العقلي يؤيد انتشار الق

لكين يميلون إلى  د في إعدادها غير أنه تبين أن غالبية المست وة التقليدية بسب ما تختصر  من وقت وج الق

د في سبيل ذل بل اتضح أن الكثير من وة بالطريقة المعتادة بالرغم مما يبذلونه من ج م يستمتعون إعداد الق

د أساسا  .ببذل ذل الج

  ا التسويقية على أساس إنتاج سيارات كذل حدث أن إحدى شركات إنتاج السيارات وضعت خطت

ا في السو  وكان من المرتق أن تزداد مبيعات تل الشركة وفقا  رخيصة الثمن من تل التي تماثل

مبيعات للعاقة بين السعر والطل والتي تفترض أنه إذا انخفض السعر زاد الطل على السلع غير أن ال
                                                           

1
 .حميد الطائي وآخرون، مرجع ساب ، ص - 
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من هذ  السيارات الجديدة تناقصت عما كانت عليه مبيعات السيارات القديمة اأعلى ثمنا وذل بسب 

ا الراحة واأمانعوامل أخر  .ى غير الثمن من

ل من الجوان النفسية و فيما يلي      ذا توجه الباحثون في مجال التسوي  إلى دراسة سلو المست ل

ل وتخدم في نفس الوقت في معرفة كيفية تصبعض من النماذج التي تفس ل ر سلو المست رف المست

 :في المواقف المختلفة

ذج ازر سفيلد:  -1 يقوم هذا النموذج على افتراض أن عملية ااختيار تتحدد بفعل مجموعتين من  نم

 المتغيرات هي:

 ل الفرد عة المتغيرا المتعلقة بللمست  تشمل على المتغيرات التالية: :مجم

الدوافع والتي هي عبارة عن قوى داخلية تحدد السلو وهي تعكس حاات من التوتر وعدم التوازن داخل  -

 .هو الوسيلة للتخلص من هذا التوترالفرد وبالتالي يصبح السلو 

ا اإنسان في السلو سواء كانت مادية مثل القدرات الج - سمانية أو المعنوية الوسائل التي يستخدم

 .القوى الثقافية للفردكالمعرفة و

 عة المتغيرا المتعلقة بللبيئة  التي تشمل على المتغيرات التالية: :مجم

االسلع المتاحة و على وجه الت -  .حديد خصائص تل السلع و مميزات

 .يع والمغريات التسويقية المتنوعةالمؤثرات البيئية كاإعان وخصائص متاجر الب -

 مؤثرات أخرى مثل التغير ااقتصادي وعوامل التقليد والمحاكاة. -

اكي على النحو التالي: ينتج عن تفاعل   وقد استخدم ازر سفيلد نموذجه في تفسير السلو ااست

ل في وقت ما مع مرك معين من المتغيرات البيئية ) تغير في المجال أو التركي النفسي  المست

ا ماركة بدا من أخرى مثا. وكذا فإن استمرار تفاعل وااجتماعي  ل ( كأن يغير رأيه نحو است للمست

ل مع البيئة ينتج سلسلة من المتغيرات في تركيبه النفسي وااجتماعي.  المست

ن -2 سيم ذج ملرش  ل تفسيرا سليما نم : يرى أصحا هذا النموذج أنه لكي يتم تفسير سلو المست

ذا قدم مارش وسيمون النموذج التالي كمحاولة لتفسير ا بد من دراس ل ول ة التكوين النفسي للمست

اكي في حالة الرغبة في تغيير ماركة السلعة التي تعود على  ل إلى قرار است كيفية وصول المست

اك ا و تحدد مثل هذا القرار ــا ويضع لنا مارش وسيمون أهم المتغيرات التي تتفاعل معــــاست

ا:  وأهم

 ل لوجود سلعة أو عامة بديلةإدرا الم   .ست

 ل للبحث عن عامات بديلة ميل   .المست
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 ل حاليامستوى اإشباع و الرضا على العام ا المست  .ة التي يستخدم

 ا نفس البائع أو بائعين آخرينتوفر عامات أخرى مقبولة يع  .رض

 .الدوافع و هي الرغبة في تغيير العامة 

نو  ملرشو مما تقدم يصل  اكي :  سيم  إلى المبادئ التالية التي تحكم عملية السلو  ااست

 لرضا عن العامة المستخدمة حالياكلما كان مستوى التطلعات عاليا كلما قل مستوى ا. 

  كلما قل مستوى الرضا عن العامة الحالية زاد معدل البحث عن عامات أخرى أخذا في ااعتبار

د في عملية البحثمميل ال ل لبذل الج  .ست

 د كلما كان إدرا ل للعامات اأخرى أكثركلما زاد معدل الج  . المست

 .ل للعامات اأخرى أكثر  كلما ارتفع مستوى التطلعات  كلما كان إدرا المست

ذج النفسي : ج للنم  من اانتقلدا التي 

ل إا انه على الرغم من حقيقة آراء وافتراضات هذا النم وذج وأهميته في تحليل و دراسة سلو المست

اقتصر على التركيز على دراسة الجوان النفسية التي تعتبر جزءا من العوامل المؤثرة على سلو 

ل وتغاضى عن العوامل ااجتماعية التي تحيط بالفرد وتدخل في تكوين شخصيته أو في بعض من  المست

ا استنا ا أو أسرته. وفيما يلي سنتطر  للنموذج تصرفاته التي يقوم ب دا إلى المجموعة التي ينتمي إلي

اكي.  ااجتماعي لتوضيح مدى تأثير  على السلو ااست

 

ذج ااجتملعي  ثللثل :  1: النم
ا تبحث في المتغيرات ااقتصادية و المتغيرات     ل أن ياحظ على النماذج السابقة في تفسير سلو المست

بالصفات والخصائص النفسية دون الصفات والخصائص ااجتماعية ولذل فإن النموذج ااجتماعي  المتعلقة

اكي على العوامل ااجتماعية التي تحيط بالفرد )الطبقة ااجتماعية،  يركز في تفسير  للسلو ااست

ذ  العوامل، وفيما يلي نموذ ج " فبلن " الذي اأسرة( وحس علماء ااجتماع فإن السلو يتكون وفقا ل

ل من الجوان ااجتماعية.  حاول دراسة سلو المست

ذج فبلن - أن اإنسان اجتماعي بطبعه يعيش ويعمل وف  قواعد سلو عامة  تحددها  فبلن: يرى  نم

اكي  ا ويتأثر سلوكه ااست له البيئة الثقافية العامة ثم البيئات الخاصة والمجموعات التي يحت ب

ا.بقيم هذ  المج  موعة التي ينتمي إلي

                                                           
1
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ا "  ر اأمثلة التي قدم اكية حيث توصل إلى  فبلنومن أش ا ااست " وصفه للطبقة المترفة وشرحه لعادات

أن هذ  الطبقات تقوم بأغل عمليات الشراء أجل التباهي واافتخار وتحقي  التميز ااجتماعي ا حاجات 

ا لذل و من اأمثلة على ذل لسلو الفرد:   حقيقية تدفع

  الموديل كل سنة؛ اقتناء الشخص الواحد أكثر من سيارة و تبديل 

 دف التمييز عن الباقين؛  إقامة حفات لمختلف المناسبات ب

  ا في محات أخرى ورة بالرغم من وجود مثيات شراء المابس المرتفعة الثمن من المحات المش

 وبسعر أقل.

ا استن ل وتصرفاته التي يقوم ب ادا إلى وعلى الرغم من أهمية النموذج ااجتماعي في تفسير سلو المست

ا: ا أو أسرته إا انه لقي انتقادات عديدة أهم  المجموعة التي ينتمي إلي

  أن العوامل ااجتماعية ا يمكن أن تعكس كافة العوامل اأخرى التي تؤثر على سلو الفرد

؛ ل  كمست

  م ما هي إا تقليد للطبقات والفئات بأن اأفراد عموما ليس بالضرورة أن تكون سلوكيات

 ااجتماعية اأعلى دخا أن اأفراد أصبحوا اليوم على مستوى أعلى من النضج والمعرفة.
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ل اأخضر  المبحث الثلني: سل المست

ل اأخضر الذي يبدي إلتزاما بمسؤوليته تجا  البيئة      يتمثل التسوي  اأخضر في جوهر  بالمست

اكي  ا، حيث يترجم هذا اإلتزام من خال عقلنة وترشيد سلوكه ااست ا من التلوث والحفاظ علي وحمايت

وم ا ا المختلفة من أجل تجسيد مف و يتفاعل مع منظمات اأعمال عبر أنشطت ادف ف لتسوي  اأخضر ال

ا.  أساسا لحماية البيئة واستدامت

م ل: مف ل اأخضر المطل اأ  سل المست

ل     ل اأخضر يتوج علينا أوا إعطاء تعريف واضح للمست وم سلو المست قبل التطر  إلى مف

ل البيئي، فقد عرف بأنه:  ل "اأخضرأو ما يسمى أيضا بالمست ن أ المست عي البيئي  الزب ذ ال
التي تدفعه إلى تجن شراء  ل  الذ يتعلمل بشكل أسلسي بلاعتملد على القيم التي يؤمن ب العميق 

ا السلع المضرة بللبيئة ليس فقط عدم است ل البيئي  ج  1".منتجل أ شركة مشك بت

مكما تم تعريفه على أنه :"  يق ن  ذل الشخص الذ يحمل قلقل تجله البيئة  بشراء المنتجل التي تك
ث في البيئة." اتحدث تل في الغلل هي منتجل طبيعية،   2صديقة للبيئة 

ل اأخضر والبحث في أن تكون المنتجات التي     يركز هذان التعريفان على على التوجه البيئي للمست

تم بالتفاصيل المتعلقة بجوان اإنتاج،  ا من مصادر طبيعية، كما ي ا يشتري ومواد التعبئة لكي يضمن أن

 غير مضرة بالبيئة.

ل اأخضر ومن زاوية أخرى على أنه :     ملتزم كما عرف المست تم بللبيئة  ن م "ذل الفرد الذ يك
ز إلى آخر حتى إذا استلزم اأمر أن يدفع  ل من منتج أ مج له ااستعداد  للتح ل  ل بللقضليل التي تتنل

ل على سلع صديقةسعرا أعلى في سبيل   3."للبيئة الحص

ل اأخضر عند اقتنائهمن خال هذا التعريف نجد أن عامل السعر ا يشكل هاجسا أو عا      ئقا للمست

ل اأخضر يبدي استعدادا لتحمل الفر  في السعر بين  ، فالمست للمنتجات الخضراء بل على العكس من ذل

ذا في الوايات  سنة  Wasikالصدد فقد بينت دراسة أجراها  المنتج التقليدي و المنتج اأخضر. وب

ل اأمريكي لديه ااستعداد لدفع  كمبلغ مضاف إذا احتوى المنتج على  %المتحدة اأمريكية أن المست

 منافع ومزايا بيئية فضا عن منافعه التقليدية.
                                                           

1
 .سامي الصمادي، مرجع ساب ، ص - 
 جع ساب ، صثامر البكري، استراتيجيات التسوي  اأخضر، مر -2

3
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و ا يختلف ب      ل اأخضرف ل آخـر شكل جوهريأما فيما يخص سلو المست وأن  عن سلو أي مست

ل اأخضر قد يتأثربمجموعة من العوامل بشكل يختلف عن  ما يكمن في أن المست ااختاف اأساسي بين

ا: لكين بمجموعة من اأمور ومن  1غير ، وهذا ااختاف نابع أساسا من إيمان هذ  الفئة من المست

 ا تعاني من مجموعة من المشكات ال ا.أن الببئة ذات ا وديمومت  مؤثرة على سامت

 .ا بأسلو فاعل للحفاظ على البيئة  المشكات يج التعامل مع

  اكية للحفاظ ا ااست ات بإمكان الفرد أن يشار ولو بشكل يسير في حل تل المشكات عبر توج

 عللى البيئة .

 م وبشكل أساسي في الح فاظ على استعمال منتجات ذات خصائص ومواصفات بيئية أفضل سيس

 صحة الفرد والمجتمع .

لكين الخضر    يحاولون دائما جمع قدر كبير من المعلومات حول  و بناءا على ذل يمكن ماحظة أن المست

م متأنون قبل اتخاذ  الخصائص البيئية لكل منتج قبل تفضيله عن غير  ومن ثم شرائه واستعماله، لذل فإن

 القرار بشراء منتج معين.

ل اأخضر بأنه:  عة من التصرفل التي تدفع الفرد وتأسيسا على ذل يمكن تعريف سلو المست " مجم
ل  في مقدمت عة من المتغيرا  النلبعة من مجم نح تفضيل المنتج ذ الخصلئص البيئية عن غيره، 

". م نح ذل السل التي تدفع لئ اأفراد  ل أ اآراء التي يحمل  2اأفكلر 

ل اأخضر يمتاز بكونه حساس نسبيا حيال اأمور البيئية، بحيث وإجماا يمكن القول بأن    سلو المست

ذا  ل ااعتيادي نتيجة ل أنه في بعض اأحيان قد ينتفي تأثير بعض العوامل المؤثرة في سلو المست

ل الفرو  السعرية بين المنتج التقليدي م المست والمنتج اأخضر، على الرغم  التوجه. فعلى سبيل قد ا ت

ل ااعتيادي وبشكل كبير ا قد تؤثر في سلو المست  .من أن

لللمس اأخضر كما يمكننا التطر  للسلو الذاتي    في حياته اليومية وهو عبارة عن مجموعة من  ت

ل اأخضروالممتمثلة فيما يلي:الممارسات اليومية  ا المست  3التي يقوم ب

ربائية غير المستخدمة يمكن أن يوفر القيام بإطفا - زة الك من الطاقة المستخدمة في المنزل  %ء اأج

اية يوم العمل فإن ذل سيوفر   من الطاقة. %وإذا ما تم إطفاء الحاسبات في المؤسسات والشركات بعد ن

                                                           
1
 (.-ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع ساب ، ص ص ) - 

2
 .نفس المرجع، ص - 

3
يق اأخضرثامر البكري،  -   .، مرجع ساب ، صاستراتيجيل التس
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والتقارير وطباعة ما هو إنجاز عمليات ااتصال عبر اعتماد البريد االكتروني وقراءة الرسائل البريدية  -

ا الور  والطاقة.  ضروري للتوفير في است

لتر  .يعني ضياع ما يقر من فية الماء بعد ااستعمال. إذ أن سقوط قطرة واحدة م فتحة حنإحكا -

 ماء بالثانية سنويا على مستوى العالم.

للبيئة واستعداد لدفع سعر أعلى  دعم وتشجيع المنتجين المحليين الذين يقدمون منتجات خضراء صديقة -

 تعبيرا عن ذل التشجيع.

ا عن طري  عمليات إعادة التدوير. -  استخدام المناديل الورقية أو اأكياس الورقية التي يتم إنتاج

 استخدام وسائل النقل العام في التنقل للمسافات القريبة داخل المدينة بدا من استخدام السارة الخاصة. -

 في شراء المنتجات الغذائية والزراعية بما يتواف  مع الحاجات الفعلية.التقنين  -

للطاقة والتي اتعتمد على المصادر والموارد التقليدية كالنفط والفحم دعم واستخدام المصادر البديلة  -

 ...الخ. ية وطاقة الرياحوااخشا وكما هو في استخدام الطاقة الشمس

ا اأخضر: ؤأهم العوامل التي تيلي  اوفيم ل لتبني سلو ااست  1ثرعلى المست

اق: - انفتلح اأس لمة   الع

المعايير البيئية وااجتماعية من أهم الشروط التي يج توافرها في السلع حتى تدخل إلى أصبحت  لقد

المعايير اأسوا  العالمية، وبالتالي أصبحت حماية البيئة من أهم مميزات النظام الدولي الجديد حيث تحتل 

ذا نجد أن لبلدان العالم الح  في منع دخول  البيئية موقعا هاما في اتفاقية الغات ومواثي  ااتحاد اأوربي، ل

ا ا تراعي البعد البيئي عند إنتاج هذ  السلعة. ا أي دولة منتجة ل  سلعة معينة إلى أسواق

حملية البيئة: - ل   جمعيل حملية المست

لكا إن لجمعيات حماية الم ل وجعله مست ل وحماية البيئة دور فعال في خل  الوعي البيئي لدى المست ست

اكي نحو اقتناء منتجات خضراء أي صديقة للبيئة وصديقة له وهذا  أخضرا من خال تغيير سلوكه ااست

 من خال:

                                                           
1
لمةخالد مصطفى قاسم،  -  التنمية المستدامة في ظل الع (، -، ص ص)، الدار الجامعية، ااسكندرية، المعلصرة إدارة البيئة 

 بتصرف.
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 لكين، بإصدار مجات ومطبوعات  ت.، أوتقديم إستشاراالقيام بحمات التوعية وإرشاد المست

  ل من المنتجات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وعلى البيئة التي يعيش توفير الحماية للمست

ا.  في

  ل بالمعلومات الكافية عن كافة السلع والخدمات حتى يتمكن من معرفة المنتجات تزويد المست

 المضرة بصحته والبيئة.

 ل من خال نشر ملصقات إرشاد  ية وتوعوية.خل  الوعي البيئي لدى المست

ن الخضر المطل الثلني: لك  تصنيفل المست

بإجراء دراسات سنوية  و  في السنوات الممتدة بين   Robert Strach Worlwideقام مكت 

لكون الخض ر في الوايات المتحدة اأمريكية،تجدر اإشارة إلى أن هذ  الدراسة حول طر  عيش المست

لكون إلى خمسة فئات سنذكرهم في كانت مرجع للعديد من  الباحثين في القضايا البيئية، أين تم تقسيم المست

 1النقاط التالية:

 % : الخضر شديد اإخاص

  هم الذين يشاركون بصفة مباشرة في النشاطات ذات الصلة بالبيئة، يمكن اعتبارهم من النشطاء

 والقائدين في المجتمع.

 مرتفع )تعليم، الدخل ومستوى المناص المشغولة( تواهم ااجتماعي وااقتصاديسم 

  ية ويتدخلون سياسيا.ماديا في النشاطات البيئيساهمون 

ن الخضر:  % المشتر

 ية.نتجات التي تحمل الصفات البيئيتميزون بإرادة دفع أسعار مرتفعة للم 

 .مستواهم ااجتماعي وااقتصادي مرتفع وهم بصفة عامة صغار السن 

 %  البراعم:

 .م إلى الفئتين السابقتين عن طري  خطة استراتيجية  يمثلون أكبر نسبة في المجتمع، يمكن ضم

 .مستواهم ااجتماعي وااقتصادي مرتفع 

                                                           
1
يق اأخضر،هواري معراج، عباني عيسى، مداخلة بعنوان -  التس يق التقليد  الملتقى الوطني الخامس التسوي  بين  دراسة مقلرنة بين التس

 (.-، جامعة اأغواط، ص ص )مارس  /النظريات العلمية والممارسات التطبيقية ، 
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 .يمكن أن يتبنون سلوكيات بيئية مع مرور الوقت، لكن ا يقومون بدعم اأنشطة ذات الطابع البيئي 

ن:  %  المتذمر

 م بالقضايا جون أي سلو بيئي.البيئية ضعي اهتام  ف، وا ينت

 .مستواهم ااجتماعي وااقتصادي مرتفع نسبيا 

ن:الام  % 9بللي

 .تمون بالبيئة  اي

 .مستواهم ااجتماعي والثقافي منخفض 

 .م م اأساسي يتمحور حول تسديد ديون  اهتمام

لكين الخضر اعتمد واتف  عليه من قبل العديد    دراسات التي والمن الباحثين هذا التصنيف للمست

أنجزت في هذا المجال. وما ياحظ من هذ  الدراسات هو ااختاف النسبي الحاصل في تحديد حجم كل 

لكين كم لكين الخضر إلى المجموع العام للمست ا يتضح التباين بين فئة من فئات أو أصناف المست

ائية التي توصلت إ ا الدراسات في تحديد النسبة دراسة  وأخرى. و الجدول التالي يوضح النتائج الن لي

لكين الخضر في الوايات المتحدة  المئوية لتمثيل كل فئة من الفئات الساب  ذكرها على المست

 1اأمريكية:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
يق اأخضرثامر البكري،  -   .، مرجع ساب ، صاستراتيجيل التس
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ل رقم) م نح التخضير-الجد ج لكين في أمريكل حس ت زيع النسبي للمست  (: الت

 

لكين       الفئة من المست

 

 البحث أو الدراسة                 

 

 

الفاعلية البيئية     

ل  للمست

 

 

Ottman 

1993   

Robert 

2000 

Ginsberg 

& btoom 

2004   

Baverstan 

& larsson 

2009    

 

 فاعلون بيئيا   %13 %11 %11 %20 شديدو ااخاص

 %10 6% %11 %15 المشترون الخضر

 وسط %34 %31 %26 %31 البراعم

غير فاعلون  %20 %19 %24 9% المتذمرون

 %23 %23 %28 %35 الامباليون بيئيا

 

يق اأخضر، مرجع سلبق، ص ، استراتيجيل التس  المصدر: ثلمر البكر

لكين للفئة اأولى والثانية وعلى الرغم من التطور      ياحظ من الجدول بأن الفاعلون البيئيون من المست

م ا يمثلون بأحسن اأحوال سوى  لكين، وتحل الفئة  % الحاصل في أعدادهم، إا أن من مجموع المست

إلى الثلث تقريبا. أما النسبة صل الوسط )البراعم( النسبة اأكبر من مجموع التصنيفات الخمسة وبنسبة ت

لكين في أمريكا  اأكبر فكانت للمجموعة غير الفاعلة بيئيا والتي تصل بمعدل عام إلى تمثيل نصف المست

وم التسوي  اأخضر ازال في مراحله اأولى رغم مرور أكثر من  وهذا ما يعطي مؤشر على أن مف

ور  وتبنيه في سو  اأعمال  1.ثاثين عاما على ظ

لكين الخضر والذين يمثلون بشكل مشتر مجموعة الفاعلون ويكون من المناس اإ   شارة إلى أن المست

م عن المنتج  بيئيا يمتازون باتخاذهم لقرارات شراء في أغل اأحيان بااستناد إلى المعلومات المتاحة ل

ا سذاته، أكثر من التأثر بالحمات الترويجية التي يمار ا ودورها التأثيري. ا ويقوم ب المسوقون رغم أهميت

م يسعون لمعرفة مكونات المواد الت ا ي إا أن ا على البيئة من جراء ما يبقى من ا والتأثير المحتمل ل يشترون

                                                           
1
 .نفسه، ص - 
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م في التعامل مع المنتجين الذين يراعون أهمية البيئة  م وتوج في صندو  النفايات. فضا عن رغبت

م. ويقاطعون من يعمل على انت  1اك

ل اأخضرالمطل الثللث ق المست  : حق

لكون في       ل العادي، وذل عندما بدأ المست ل اأخضر امتداد لحقو  المست تعتبر حقو  المست

م في الحصول على منتجات خالية من العيو واأضرار، وامتد  منتصف القرن الساب  بالدفاع عن حق

م الدعم من اأمر إلى التضليل والخداع التسويقي خاصة في اإعانات المضللة حيث وجدت نداءات

اكية في امريكا ودول أوربا، إلى أن قدم الرئيس اأمريكي الساب  جون كنيدي سنة   الحركات ااست

ا  ل والتي أصبحت وثيقة على مستوى العالم تقريبا، وقد تضمنت حين خطابه المتضمن قائمة حقو  المت

 2أربعة حقو  هي:

 ح  اأمان 

 ح  ااختيار 

 ح  سماع رأيه 

   الحصول على المعلوماتح 

ا: رت حقو  جديدة أهم  وبعد عدة تطورات على الصعيدين النظري والتطبيقي ظ

 ع ببيئة نظيفة وصحيةح  التمت 

 ح  العيش للفقراء والقاصرين 

ل التقليدي، ولكن قد  ل اأخضر اتختلف من حيث الجوهر عن حقو  المست أما حقو  المست

ل اأخضر يكون ااختاف في المضمون التن هو أساسا هو فيذي للحقو ، باعتبار أن المست

ل التقليدي الذي نمى وتطور لديه الشعور واالتزام حيال البيئة وما يحيط به من  المست

ل بحس خصوصيته الخضراء باآتي:  3متغيرات.ويمكن تأشير حقو  المست

ا  حق اأملن -أ

ا شروط اأمان سواء كان ذل أغراض  ل اأخضر في شراء السلع التي تتوافر ب تعبيرعن ح  المست

ا للسو .  ا ااختبارات المصنعية الشاملة قبل طرح ا أو حتى ااستخدام، وأن تكون قد أجريت علي ااست
                                                           
1
 -Ryan, Bill, Green Consumers, Business Journal, November 2006, Internet. 

2
لية ااجتملعيةثامر البكري،  -  المسؤ يق   (-، ص ص) ، دار وائل للنشر والتوزيع، اأردن ، ، طالتس

3
يق اأخضرثامر البكري،  -   (-، ص ص )بتصرف ، مرجع ساب ،استراتيجيل التس



ل   قرار الشراء الفصل الثلني                                            المداخل النظرية لسل المست

 

 

75 

 

يرية الوقائية الضرورية لسامة وأن يلزم المنتج بوضع العامات الدالة لكيفية ااستعمال والمعلومات التحذ

ا.  السلعة ومحتويات

 حق ااختيلر -ثلنيل

ا،      ل اأخضر أن يختار السلعة أو الخدمة التي تناسبه واأسوا  التي يتعامل مع يكون من ح  المست

ة، وأن ينف  ما يرا  مناسبا من المال في المكان والزمان المناس وعلى وف  اأسعار التنافسية القائم

للحصول على السلعة التي يراها ذات جودة متوافقة واحتياجاته وفي نفس الوقت تراعي الشروط البيئية و 

ا بقرار  الشرائي .  ولتحقي  ذل فإنه يتطل اآتي:التي يعبر عن

 والمسب  لما يريد  فعا وأن يكون قادرا على إشباع حاجته.التحديد الدقي   -

ائي  - للمنتج قبل الشراء أو التوقيع على أية عقود تتعل  بالشراء والتي تمثل ااختيار التأكد من السعر الن

. ل ائي للمست  الن

كي ا تكون له آثار ضارة بالبيئة أو إجراء ااختبار على المنتج قبل شرائه إذا ما كان يستوج ذل ل -

ربائية المنزلية. زة الك ا أكبر للطاقة، وكما هو بالنسبة لأج  است

 حق سملع رأيه -ثللثل

ل اأخضر أن يبدي ويسمع رأيه إلى اآخرين شرط أن يكون هذا الرأي مبني على حقائ       يمكن للمست

يص في خدمة المجتمع والبيئة وللصالح العام، كما هو الحال عند ،وواختبارات وليس ادعاءات كاذبة 

ة نظر تجا  المنتجات الفاشلة بيئيا، والتي من  الممكن أن تحدث ضررا على صحة عرض وج

ل ااتصال بمختلف اأطراف المختلفة التي يمكن أن تسمع رأيه  المواطن...الخ.لذل يكون من ح  المست

ات الحكومية، وسائل اإعام...الخ. ، النقابات، الج ل  بوضوح، وخاصة جمعيات حماية المست

مل -رابعل ل على المعل  1الحق في الحص

ل اأخضر الحصول على المعلومات الصحيحة التي تقود  اتخاذ القرار الصحيح من ح  الم     ست

وهذا اأمر يلزم المنتجين والمسوقين بتقديم كل والمناس وبما يتواف  مع حاجاته وقدراته ااقتصادية. 

ل اأخضر  م المست ت الوقائية عن المنتج المقدم من حيث التركيبة واإجراءاالمعلومات الممكنة والتي ت

اء ...الخ. وخير مثال على هذ  الجوان في المعلومات هو ما ملمو في شركات  وتواريخ اانتاج واانت
                                                           

1
 .نفس المرجع الساب ، ص  - 
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ا  صناعة الدواء التي ترف  نشرة في داخل علبة الدواء لإشارة إلى التفاصيل الكثيرة التي قد يحتاج

ا منتجات عالم ل اأخضر في المريض والتي تكون في الغال بلغات متعددة لكون ية ولتحقي  الح  للمست

 الحصول على المعلومات يتطل اآتي:

قراءة المعلومات الخاصة بالمنتج المباع بدقة لمعرفة ااستعمال، محتوى العبوة، العدد من الوحدات  -

ا،....الخ وذل قبل الشراء.   بداخل

نتج المباع وقبل التوقيع على أية التزامات قراءة وسماع كل التفاصيل المتعلقة بالضمانت الممنوحة مع الم -

 تخص الشراء.

ا. -  التأكد من صحة وسامة ااسم الخاص بالشركة المنتجة وعنوان

م قرار الشراء. -  ااستفادة من اأصدقاء، الصحف، المجات للحصول على أية معلومات ت

عية اارشلدية -خلمسل ل على الت  الحق في الحص

ل في أن يؤخذ بيد  في الطري  الصحيح وقبل أن يتعرض إلى الخطأ في  هو تعبير عن ح      المست

ارات القرار الخاص بااختيار وما يعقبه من الت ل اأخضر لم زامات أخرى. وهذا يعني اكتسا المست

ما معرفية تجعله قادرا على اتخاذ القرار الصائ والصحيح في التعامل مع مفردات السو  المختلفة.. وهذا 

ل  يمكن تلمسه عندما تم وأول مرة في انكلترا إصدار الدليل اأخضر ليكون بمثابة مرشد ومساعد للمست

ا المنتجات اأخضر وبماذا تختلف عن  في التعرف على الخطوات ااجراءات والمواصفات التي تحتوي

ل فإن اأمر يتطل  1:غيرها.ولتحقي  هذ  التوعية الخضراء كجزء من حقو  المست

المشاركة في الحلقات الدراسية والمؤتمرات الخاصة بالقوانين واأنظمة والتعليمات السابقة والجديدة ذات  -

ل وحقوقه.  العاقة بالمست

ل  - ل المساهمة بشكل إيجابي بأنشطة وفعاليات جمعيات حماية المست ا وجدت أصا لخدمة المست أن

 وتوعيته وإرشاد .

ل وتوعيته ااطاع على  - الصحف والنشريات والمجات التي تثير المواضيع ذات العاقة بحقو  المست

 في تحقي  السلو اأخضر.

                                                           
1
- www.maniatimes.net/national.2008 
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ا  - ل اأخضر والتي يكون أغلب الكثير من المواقع االكترونية وجدت لتقديم المعلومات التي تخدم المست

ا وحتى الحصول على رسائل دورية تتعل  بأ نشطة هذ  المواقع وما تنشر  من مواضيع مجانا للدخول إلي

 تربوية تخص التسوي  اأخضر وتفاصيله المتعددة.

صحية -سلدسل  حق التمتع ببيئة نظيفة 

هو تعبيرعن ح  العيش في بيئة آمنة ونظيفة  وخالية من أي شكل من أشكال التلوث الناجمة عن عمليات    

واء، الماء، والتي تحدث  ا من نفايات ضارة بالتربة، ال ضررا فادحا بالبيئة الطبيعية. اانتاج وما يعقب

رد دور أيضا في إحداث ذل التلوث واينحصر اأمر على التلوث بالمسببات الصناعية واانتاجية، بل للف

ا من التلوث. ل وعدم معرفة بقيمة نظافة البيئة وسامت  1والذي يكون في الغال عن ج

ل على الحلجل اأسلسية -سلبعل  حق الحص

م على وجه الخصوص في العيش و التعلم وااستمرار بالتفاعل   رهو تعبي    ل والفقراء من عن ح  المست

في  المسؤولية   مع مفردات العيش المختلفة. وهذا يعني بأن للحكومة والمنظمات الدولية واانسانية

. ويتم ذل عبر توفير فرص العمل لكي يكون قادرا ع ل ام في المساهمة بتحقي  هذا الح  للمست لى ااس

ات  خدمة المجتمع وأن يحق  اانتماء الفعلي للمجتمع. كما يكون من مسؤولية الدولة وغيرها من الج

اأخرى في توفير السلع والخدمات وبأسعار مناسبة أو حتى مجانية إنقاذهم من حاات التشرد أو ما يعق 

ير إلى هذ  الشريحة ااجتماعية الحرجة ذل من مخاطر اجتماعية أخرى. ومن الممكن أن تمتد يد التغي

دف تغيير مسار  م وإرشادهم في المساهمة بشكل إيجابي وربما عبر مشاريع تنموية اصاحية ب لتوعيت

م نحو اأفضل.  2حيات

لالمطل الرابع: نم  اأخضر ذج سل المست

ل أنتجت العديد من الالش بأن زيادة ااهتمام بدراسة سلو ا     نماذج السلوكية التي حاولت تفسير مست

. ويمكن تقسيم نماذج  اكي والمؤثرات الخارجية والمحفزات الداخلية للتعبير عن ذل السلو السلو ااست

ل إلى نماذج جزئية ) النموذج ااقتصادي، النموذج النفسي ، النموذج ااجتماعي (  و التي سلو المست

ا في المبحث الس م اأساس اب  وهي النماذج التي استندت إلىسب  لنا التطر  ل في  عامل أو عاملين وعدت

ل ومن ثم قرار  الشرائي. وتختلف هذ  النماذج باختاف المداخل التي يتبناها الباحثون  تفسير سلو المست

حاولت إدخال عدد كبير من العوامل  ونماذج شاملةللدراسة مثل المدخل ااقتصادي أو ااجتماعي...الخ. 
                                                           

1
 .ثامر البكري، مرجع ساب ، ص - 

2
 نفس المرجع الساب ، ص - 
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وبصورة عامة يرى عدد من   ااقتصادية و ااجتماعية مع اختاف عددها على وف  رأي كل باحث.

ومن النماذج شمولية التقليدية هو أكثر النماذج  Howard & Shethالباحثين في مجال التسوي  أن نموذج 

دالحديثة نجد  ق اأس ذج الصند يعد من أكثرالنماذج تطورا وشمولية من بين النماذج  (Black Box) نم

. وهذ النموذج أجريت عليه تعديات وتفسيرات لمتغيراته المختلفة حتى أصبح  ل المعاصرة لسلو المست

 بما هو عليه كما هو موضح الشكل التالي:

 

ل-الشكل رقم) د لسل المست ق اأس ذج الصند  (: نم

                        

 

 

يق اأخضر، مرجع سلبق، ص ، استراتيجيل التس  المصدر: ثلمر البكر

ا  المنظمة النموذج يوضح بأنه هنال مثيرات تسويقية )عناصر المزيج التسويقي( تقوم دائ لتحفيز ب

ا مثيرات أخرى غير تسويقية تعبر عن المتغيرات  ل لإقدام على اتخاذ قرار الشراء ولتتفاعل مع المست

ل والذي يمثل هنا مجازا  . وليتم اانتقال إلى داخل المست ل البيئية العامة المحيطة بالمنظمة والمست

التسوي  في المنظمات المختلفة اتعرف بالصندو  اأسود، والسب في هذ  التسمية أنه ازالت إدارات 

. على الرغم من التقدم العلمي الحاصل في مجال العلوم الطبية  ل الكثير عما هو في داخل المست

وا وا ترتقي معرفته إلى مستوى معرفة العلوم الطبية. ويتمثل وااجتماعية  إا أن سلوكه ازال مج

ل والمؤثرة ا   الصندو  اأسود بخصائص المست في سلوكه وعمليات القرارات التي يتخذها والمعبر عن

ي تمثل رد الفعل اإيجابي في تحقي   ل ف بالتساؤات المثارة في تحديد سلوكه . أما ااستجابة للمست

مثيرات 

 تسويقية

مثيرات 

 أخرى

 المنتج

 السعر

 التوزيع

 الترويج

 

 اقتصادية

 اجتماعية

 ثقافية

تكنولوجية 

 ..الخ

ل  استجابة المست

 اختيار المنتج

 اختيار العامة

 اختيار البائع

 توقيت الشراء

 كيفية الشراء

 ...الخ

ل كصندو  أسود  المست

 

خصائص 

ل  المست

 

عمليات 

قرار 

 الشراء
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الشراء على وف  الجوان الرئيسية التي يمكن أن تؤثر فيه سواء كانت في نوعية المنتج، عامته، البائع 

 معه، طريقة تقديمه وكيفية الشراء، التوقيت المناس للشراء...الخ.الذي يتعامل 

ل كونه هو النموذج اأ   ل وقد استعرضنا هذا النموذج في سلو المست كثر قبوا في تفسير سلو المست

اأخضر، لكونه قائم على أساس وجود المؤثرات الخاصة بالمنظمة والبيئة العامة، و التي يكون محورها 

. ولتكون المرحلة الثانية التي تمثل اال ل تزام البيئي وحماية البيئة وتقديم منتجات غير ضارة بالبيئة والمست

ل ذاته وفي ذهنه لقياس مدى تواف  المنتجات المقدمة من المنظمات المنتجة مع  المعالجة داخل المست

اته البيئية وانتمائه اأخضر  ا استجابة أو في السلو وعلى وف  خبرته وقياتتوج ساته المعتمدة ولينجم عن

.  1قرار في الشراء والرضا وتكرار الشراء، أو خاف ذل
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لئي ل الن  المبحث الثللث: طبيعة القرار الشرائي عند المست

ل ينص حول محاولة التعرف على كيفية اتخاذ  للقرارات    إن التركيز اأساسي في دراسة سلو المست

ل في كل مرحلة من  الشرائية، والتي تعتبر صعبة ومعقدة نظرا لتداخل عوامل عديدة للتأثير على المست

ل مراحل القرار الشرائي. كما نفيد في تصميم السياسات المناسبة وخاصة الترو ا للتأثير في المست يجية من

 وقرار  والتعرف على تفضياته.

اعه أن م السل الشرائي  ل: مف  المطل اأ

وم السلو الشرائي     يتميز كل فرد بسلو شرائي معين، لذا سنحاول في هذا المطل التعرف على مف

ل والمتدخلون في قرار الشراء وتوضيح   كما يلي:أنواع السلو الشرائي للمست

ا م السل الشرائي: -أ  مف

ل بأنه: " مسار نفسي يتبعه الزبون انطاقا من شعور  بوجود حاجة،  يمكن تعريف السلو الشرائي للمست

 1 مرورا بعملية التقييم بين البدائل وصوا إلى حل مشكلة ااختيار."

جماعة من اأفراد بااختيار وشراء منتج جراءات المرتبطة بقيام فرد ما أو كما يعرف على أنه: " تل اإ

 2معين بغرض إشباع الحاجات و الرغبات."

تبطة مباشرة بالقرار ائي هو : " مجموعة اإجراءات المرأن السلو الشر  Camille Calvinبينما يرى 

 3الشرائي للمنتجات."

اكذل يمكن النظر إلى السلو الشرائي على أنه: "  لكين الن ئيين الذين يشترون السلع تصرفات المست

م الشخصي." اك  4والخدمات من أجل است

تسب  عملية اتخاذ القرار الشرائي، تبدأ بالشعور الماحظ من التعاريف السابقة وجود سلسلة من المراحل 

ا ومن ثم اختيارأفضل بديل وصوا إلى  بوجود حاجة ثم القيام بعملية البحث عن البدائل المتاحة وتقييم

ائي والشراء الفعلي.القرا  ر الن

                                                           
1
- A.Amine, Le comportement de consomateur face aux variables marketing, édition management , 

Paris,1999,p122. 
2
يقمحمد فريد الصحن،  -   .، صالدار الجامعية، مصر، ، التس

3
 - Marie Camille Debourg, Pratiques du Marketing,2éme édition, BERTI édition, Alger,2004,p18.  

4
يقطار  طه،  -   .، ص، الدار الجامعية الجديدة، ااسكندرية، مصر، إدارة التس
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: -ثلنيل ل افع الشراء لدى المست  د

ل تصنيفات عدة     إن الدوافع تمثل قوى داخلية تدفع السلو باتجاهات معينة، وقد صنفت دوافع المست

ا كاآتي:  1بحس زاوية النظر إلي

اانتقلئية:د ( لية   افع الشراء اأ

ل لشراء سلعة دون أخرى في ضوء تجاربه السابقة كتفضيله شراء هي الدوافع التي توجه سلو      المست

ة نظر .B( على الدواء )Aالدواء )  ( كونه قد جر اأول سايقا وكان قد أعطى نتائجا إيجابية من وج

العقلية: ( افع الشراء العلطفية   د

ل إلى شراء منتج ما قد      ايكون بحاجة حقيقية له بل بسب حاجة الدوافع العاطفية هي التي تدفع بالمست

 نفسية أو بسب التقليد أو المباهاة.

ل لشراء منتج ما بعد دراسة متأنية لجوان الحاجة الحقيقية    ي التي تدفع المست أما الدوافع العقلية ف

 والكلفة.

أي من هذين  وعادة ما يؤثر عمر اإنسان وظروفه وسعر المنتج وعوامل البيئة اأخرى في مدى نشاط

 المجموعتين من الدوافع.

ااجتملعية: ( افع النفسية   الد

ل أحيانا منتجا معينا يعتقد أنه يحسن من مكانته ااجتماعية بين زمائه وقد     يحصل أن يشتري المست

ا   غال جدا أو من محات معروفة.يشبع حاجة نفسية بداخله، كشراء الموظف لبدلة جديدة قد يكون ثمن

افع (  المعلملة : د

تكرار التعامل مع متجر واحد قد يوطد العاقة بين البائع والمشتري، وهذا يجعل من المشتري زبونا     

دائما للمتجر على الرغم من وجود متاجر قريبة تبيع البضاعة، إا أن التعامل الحسن والعاقة الطيبة تجعل 

 المشتري يقطع مسافة أطول لزيارة ذل المتجر.

 
                                                           

1
ل سعدون حمود جثيروآخرون،  -  ية )دراسة استطاعيةقيلس سل المست ل تجله اأد (، مقالة بالمجلة العراقية لبحوث السو  وحماية المست

 .، ص(، ( عدد)مجلد)
 



ل   قرار الشراء الفصل الثلني                                            المداخل النظرية لسل المست

 

 

82 

 

اع السل الشرائي -لثللث  :أن

ا الجدول)وفقا لمصفوفة نموذج أنماط     ( فإن السلو الشرائي الذي -السلو الشرائي التي يوضح

ل يتحدد وفقا لبعدين كالتالي: جه المست   1ينت

ل في كل -أ د والفكر الذي يبذله المست ا مدى الج ل في العملية الشرائية: ويقصد ب درجة تداخل المست

 فة المعلومات المتاحة حول المنتجمرحلة من مراحا اتخاذ قرار  الشرائي، ومدى سعيه للحصول على كا

 لمساعدته في تحديد معايير المفاضلة وااختيار.

 درجة اختاف العامات التجارية للمنتج المطروح في السو . -

ا خايا مصفوفة النموذج، وهي ناتجة وبالتالي توجد أربعة أنواع من السلوكيات الشرائية المحتملة، تعبر عن

 ن:البعدين السابقيمن تقاطع 

ل رقم ) ل-الجد اع السل الشرائي للمست ضح أن  ( : ي

  اختاف معتبر بين العامل معتبر بين العاملاختاف غير 

 درجة تعقيد مرتفعة قرارالشراء معقد قرار شراء منخفض التنافر

 درجة تعقيد غير مرتفعة قرار الشراء الباحث عن التنوع قرار الشراء الروتيني

  

 .المصدر: طلرق طه، المرجع السلبق، ص

 

 سل شرائي معقد:-

ل بدرجة كبيرة في العملية الشرائية ويواجه اختافات كبيرة بين  ر هذا السلو عندما يتدخل المست يظ

ا العامات التجارية المطروحة، وتتصف المنتجات التي  ل السلو الشرائي المعقد بأن ا المست ج في ينت

ا الفنية، ويحتاج  ل الكثير عن خصائص ل المست منتجات مرتفعة الثمن، وغير متكررة الشراء، ويج

ا قبل اتخاذ قرار الشراء.  لتجميع المعلومات عن

 
                                                           

1
 .، نفس المرجع الساب ، ص طه طار  - 
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ع:-  سل شرائي بلحث عن التن

ل في العملية الشرائية، ويةاجه اختافات كبيرة بين العامات  ينتج هذا السلو عندما ينخفض تدخل المست

ل السلو منتجات المطروحة في السو ، ولعل أالتجارية لل ا المست وضح مثال على المنتجات التي يتبع في

دا كبيرا  ل ج في تجميع الشرائي الباحث عن التنوع هي: الخدمات الفندقية والسياحية، فعادة ا يبذل المست

ا، بل يكتفي بعملية المعلو مات وا في المفاضلة والتقييم بين البدائل المتاحة في السو  بالرغم من تنوع

اكه للمنتج عند إقامته في الفند .  التقييم عند است

- :  سل شرائي اعتيلد

ل في العملية الشرائية، ويواجه  ا تدخل المست اختافات قليلة يمثل هذا السلو في الحاات التي ينخفض في

ل السلو الشرائي  ا المست بين العامات التجارية للمنتجات المطروحة في السو ، فالمنتجات التي يتبع في

ا، وعدم وجود اختافات  ا وانخفاض أثمان ااعتيادي، كالملح، السكر، الخبز، تتصف بتكرار معدات شرائ

ل ن د المست ا، لمساعدته في واضحة بين العامات التجارية، وايج فسه كثيرا في تجميع المعلومات حول

ا وزن نسبي كبير.  اتخاذ قرار  الشرائي، فعملية المفاضلة ليس ل

ش:-  سل شرائي مش

ل بدرجة كبيرة في العملية الشرائية، ويواجه اختافات قليلة بين  يحدث هذا السلو عندما يتدخل المست

ا السلو الشرائي و  العامات التجارية المطروحة في الس للمنتجات، وتتصف المنتجات التي يكون في

ا غير متكررة ومرتفعة الثمن. لكن في الوقت ذاته اتوجد اختافات جوهرية بين  مشوشا كالسجاد مثا بأن

 1العامات التجارية.

ن في عملية الشراء ني: تعريف القرار الشرائيالمطل الثل  المتدخل

ا  الشرائيتعريف القرار  -أ

ل     ا المست تعتبر عملية الشراء عملية ديناميكية تتكون من مجموعة من الخطوات و التأثيرات التي يمر ب

اتخاذ قرار الشراء، وأن معظم النظريات التي اهتمت بدراسة وتفسير عملية اتخاذ القرارات الشرائية تقوم 

كننا بة حل المشكلة حس نوع المنتج ومنه يمعلى أساس اعتبار الشراء عملية حل مشكلة حيث تختلف صعو

 أن نتطر  للتعاريف التالية:

                                                           
1
 .نفس المرجع الساب ، ص - 
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ل من أجل  "يمكن تعريف قرار الشراء على أنه : ا المست عبارة عن مجموعة من المراحل التي يسلك

 1"مشكلة تتعل  بتلبية حاجة تخصه.

مجموعة من اإجراءات المتداخلة التي انستطيع دائما  "قرار الشراء على أنه:  Augustكما يعرف 

ا وتنعكس فقط في السلو الشرائي.  2"ماحظت

فإن قرار الشراء : " هو عملية المفاضلة بين البدائل أي عملية اختيار أفضل بديل الذي يلبي  وبشكل أبسط 

 3حاجة الفرد بشكل أفضل."

ا كما ينظر لقرار الشراء على أنه مجموعة من  ا باستمرار، وإنما التعبير عن اإجراءات ايمكن مشاهدت

ائي للفرد كثيرة ومتداخلة  عند اتخاذ قرار الشراء، لذل تكون اإجراءات التي تسب  السلو الظاهري والن

 وقد تكون طويلة، بينما السلو الظاهر يكون لفترة قصيرة.

ل وقدرته الشرائية ، طبيعة إن القرار الشرائي عموما قد يتأثر بمجموعة من المؤث رات كطبيعة المست

ما، إضافة إلى طبيعة الموقف الشرائي  ا وسعرها، طبيعة البائعين والمنتجين وخصائص السلعة وخصائص

ليست حتمية دائما كما تبدي المؤشرات الازمة لذل . لذل فإننا نجد بأن عملية الشراء في حد ذاته

حلة تسب  الشراء الفعلي مباشرة، وفي ذل فيما لو تضاءلت لديه مثا قوة فالمشتري يمكنه اانسحا في مر

 الحاجة للشراء أو عند عدم رضا  على البدائل المتاحة ، فستتوقف عندها عملية الشراء بشكل غير متوقع.

ن في عملية الشراء: -ثلنيل را يعمل رجل التسوي  على تحديد دور كل فرد يمكن له أن يحدث تأثي  المتدخل

ا اأشخاص في قرار الشراء بخمسة  Bakerعلى عملية الشراء، وقد  حدد  اأدوار التي يمكن أن يلعب

 4أدوار:

 هو الشخص الذي يقترح أوا فكرة شراء سلعة و خدمة ما.المبلدر: -

ة نظر  أو نصيحته في القرار.المؤثر: -  هو الشخص الذي تؤثر وج

                                                           
1
- Lendrevie jack et autre, Mercator, 7 éme édition , Dalloz, Paris, France, 2000, p167. 

2
لبن قشوة جلول،  -  ، أطروحة دكتورا ، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم أهمية اطاق المنتجل الجديدة في التأثير على سل المست

 .، التسيير، جامعة الجزائر
3
- Denis Drapy et Pierre volle, Comportement du consomateur, Concept essentiel et outils, Dunod, Paris, 2003, 

p260.  
4
 .، مرجع ساب ، صسعدون حمود جثيروآخرون - 
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أي جزء من قرار الشراء فيما إذا سيتم الشراء ومتى ولماذا هو الشخص الذي يقرر حول المقرر: -

 وكيف؟

- :  .هو الشخص الذي يقوم فعا بالشراءالمشتر

ل أو يستخدم السلعة أو الخدمة.هو الشخص الذي يسالمستخدم: -  ت

اع القرار الشرائي  المطل الثللث: أن

ل تبعا للمواقف الشرائية المتنوع     ل عند شرائه لسلعة معمرة يختلف سلو  المست ة، فسلو المست

اكية بسيطة ل بناءا على العديد يختلف عن سلوكه عند قيامه بشراء سلعة است ، ولذا نجد أن سلو المست

ا مدى تعقد الموقف الشرائي وكذل المتدخلين في القرار الشرائي، ولذل يمكن تمييز أنواع  من العوامل من

 ماد معيارين أساسيين في التصنيف هما درجة تعقد القرار وأهمية القرار.القرارات الشرائية باعت

ا  1تصنيف القرارا الشرائية حس درجة التعقد في القرار الشرائي: -أ

تيني: (  قرار الشراء الر

ا موضوع الشراء ايمثل قيمة كبيرة، كما أن درجة تعقد يشمل هذا النوع تل     القرارت التي يكون في

المنتج محدودة، وكذا خبرة القائمين بالشراء كبيرة، وبالتالي فإن الحاجة إلى المعلومات عن قرار شراء 

ل هذا النوع من القرارات في الحاات التالية:  عملية الشراء محدودة، ويتخذ المست

  الشراء المتكررة.حاات 

 .انخفاض تكلفة الشراء 

 .د والعناء في التفكير ا ايحتاجان إلى الكثير من الج  عندما يكون نوع السلعة وطبيعت

 

سط(: ( د)المت  قرار الشراء المحد

ا غالما    ل إلى قدر مناس من المعلومات، ولكن ا المست يقصد بالقرارات المحدودة تل التي يحتاج في

ا من مصادر خارجية معروفة، كما أن عملية تقييم البدائل المتاحة رة لديه تكون متواف أو يمكنه الحصول علي

 ممكنة لمتخذ القرار، ويتخذ هذا النوع من القرارت في الحاات التالية:

                                                           
1
يأحمد جبر،  -  ، اإدارة التس  (.-، ص ص )، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان ، اأردن، يقلتطبلق: المفلهيم، ااستراتيجيل
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 ة.الشراء في مناسبات معين 

  ا ل في جمع معلومات عن مما يضطر  شراء الماركات التجارية غيرالمألوفة، حيث يرغ المست

. د في ذل  إلى بذل بعض الوقت والج

 

 قرار الشراء المعقد: (

يقصد بالقرار المعقد ذل القرار الذي يتميز بصعوبة المشكلة، والذي يحتاج إلى قدر كبير من المعلومات    

الداخلية والخارجية، كما أن البدائل المتاحة غالبا ما تكون كثيرة وتحتاج إلى عمليات تقييم معقدة، وهذا 

 النوع من القرارات يخص الحاات التالية:

 المألوفة والمرتفعة الثمن. السلع والماركات غير 

 الشراء غير المتكرر. 

 .د كبيرين في البحث عن المعلومات  الحاجة إلى وقت وج

 تصنيف القرارا حس أهمية القرار الشرائي -ثلنيل

 1تضم هذ  المجموعة نوعين أساسين من القرارات الشرائية هما:

القرار الرئيس و القرار الثانوي: إن القرار الخاص بشراء منتج ما يتضمن في العادة قرارا رئيسيا وعدة   

 القرار الخاص بشراء تلفزيون، فإن هذا اأخير يتضمن:قرارات ثانوية، فلو أخذنا مثا 

 و المتمثل أساسا في شراء التلفزيون. قرار رئيسي :

ية : ات المرتبطة بالقرار الرئيسي وهي: نوع التلفزيون، مواصفاته، موديله وهي تل القرار قرارا ثلن

 وعامته، وقت ومكان الشراء، شروط الدفع.....إلخ.

يتضح لنا مما سب  أن هذا المعيار من التصنيف يتعل  بالسلعة الواحدة، بحيث قرار الشراء الخاص بمنتج 

، وعليه يمكن القول أن القرار ة قرارات ثانويةمعين يتضمن نوعين من القرارات: قرار رئيسي تتبعه عد

الرئيسي ما هو إا محصلة لمجموعة قرارات ثانوية مرتبطة به، وا يمكن اتخاذ  بمعزل عنه. ذل أن 

 النجاح في اتجاذ القرار الرئيسي المناس مرهون بمدى التوفي  في اتخاذ القرارات الثانوية المرتبطة به.

 
                                                           

1
 (.-نفس المرجع الساب ، ص ص) - 
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حدة تصنيف القرارا  -ثللثل  :اتخلذ القرارالشرائية حس معيلر 

 على أساس هذا المعيار يمكن تمييز نوعين من القرارات:

:  يتخذ القرار الشرائي هنا الفرد نفسه ولوحد . قرار الشراء الفرد

يتدخل أو يشار عدد كبير من اأشخاص أو اأفراد في اتخاذ القرار الشرائي قرار الشراء الجملعي: 

 يتميز قرار الشراء الجماعي بالتعقيد.وعادة ما 

 المطل الرابع: مراحل عملية اتخلذ القرار الشرائي

 والواقعية لعملية الشراء ويختلف القرار الشرائي تعتبر عملية اتخاذ القرار الشرائي المرحلة الفعلية  

ا وبسيطا لبعض المنتجات بينما يكون أكثر تعقي دا أو صعوبة في باختاف نوع المشتريات، فيكون س

 حاات أخرى. 

ا في هذ المطل  وعادة تمر عملية اتخاذ القرار الشرائي بثاث مراحل رئيسية سنحاول التطر  إلي

ذا القرار وف  ما قدمه جون ديوي  بوضع ما أسما  )خطوات  واإشارة إلى أهم العناصر المحددة ل

ا الفرد عند  السلو اتخاذ قرار الشراء وتنظر هذ  النظرية إلى حل المشكلة( لشرح العملية التي يمرب

أساسية لسلو ، وبناءا على هذ  النظرية فإن هنا خمس مراحل  processالشرائي على أنه عملية 

ل  1في اتخاذ القرار الشرائي وهي: المست

 التعرف على المشكلة. (

 البحث عن المعلومات. (

 تقييم البدائل. (

 ااختيار)الشراء(. (

 النتائج. (

 

 

                                                           
1
لالعوادلي، سلوى  -  سل المست ضة العربية، القاهرة، مصر،  اإعان   (.-، ص ص)، دار الن
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 1ة اتخاذ قرار الشراء يتكون من خمسة مراحل هي: لعملي نموذجا كما وضع كوتلر عام 

 إدرا المشكلة. (

 البحث عن المعلومات. (

 تقييم البدائل. (

 اتخاذ قرار الشراء. (

 سلو ما بعد الشراء. (

ذا التمثيل المبسط لمراحل قرار الشراء:  و من هاذين النموذجين يمكننا أن نتطر  ل

 (: مراحل قرار الشراء-رقم ) الشكل 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La source : Hefler jean pierre, Orsoni jacque, Marketing, V uibert, Paris, France, 6 éme      

edition, 2000, p15. 

                                                           
1
-Philip Kotler et Bernard du bois, «Marketing management », 9

éme
 édition, Pearson éducation, Paris, France, 

1997, P245.  

 مرحلة التعرف على المشكلة

مل  البحث عن المعل

 تقييم البدائل

 قرار الشراء

مل بعد الشراء  سل   
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( سنحاول التطر  إلى شرح مفصل لكل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار -من خال الشكل رقم )     
 الشرائي:

ا د حلجة غير مشبعة ( -أ ج ر ب  التعرف على المشكلة ) الشع

ر تحديد الحاجا ور الحاجة، ويظ ت عندما المرحلة اأولى من مراحل اتخاذ قرار الشراء هي مرحلة ظ

ل واعي بوجود اختاف معتبر بين ما هو موجود وما يعتقد الحصول عليه، أي عندما يدر  يكون المست

ل بأن المنتجات التي ي ل الفر  بين الحالة الحالية والحالة المرغوبة، ويدر المست ا يوميا سالمست لك ت

ا اتحق  له ااشباع ااتمثل الحاجات  ا، لكون  1لكافي أو تحل له بعض مشاكله.التي يرغ في

 أن الشعور بالحاجة يرجع إلى سببين رئيسيين هما: wilkieويرى 

ل عن منتج  التغيرات التي تحدث في الحالة اآنية للفرد كرغبته في اقتناء منتج معين، أوعدم رضا المست

ل باإضافة إلى نشوء رغبة  ور منتجات معين يمتلكه أو تناقص الموارد المالية للمست جديدة لدى الفرد وظ

 جديدة.

مل -ثلنيل  البحث عن المعل

ل للحصول على معلومات متعلقة بمنتج ما، ويمكن التمييز بين  ا المست ويعرف بدرجة العناء التي يخصص

 نوعين من مصادر البحث:

ا المصلدر الخلرجية: ل في هذ  الحالة على المعلومات التي يبحث عن من عدة مصادر  حيث يحصل المست

كالمصادر التجارية وتتمثل في ااعانات ورجال البيع وأصحا المعارض والوكاء والموزعين 

يئات  ا في الحصول بعض ال ائي علي ل الن والكتالوجات، وتعتبر من أهم المصادر نظرا اعتماد المست

ل أو تصدر بيانات متعلقة ببالحكومية  م المست ا بنشر معلومات دورية ت عض المنتجات من حيث استخدام

ي المصادر المستقلة وتشمل الجمعيات العلمية وهيئات  ، أما المصادر اأخرى ف ل ا بصحة المست وعاقت

ادفة للربح. ل غير ال  2حماية المست

ل المصلدر الداخلية ا وترتبط  : وهي المصادر التي تتمتع بثقة المست ولة وسرعة اللجوء إلي نظرا لس

ا في ذاكرته، والبحث عن كل ما  ل نفسه، وذل عن طري  مراجعة المعلومات التي قام بتخزين بالمست

ا، ويشمل هذا النوع كل المعلومات التي تجمعت لديه بواسطة  يتعل  بالمنتج وبالحاجة التي يسعى إشباع

                                                           
1
- Solomon M et autres , Comportement du consomateur, 6éme édition, Pearson éducation, France, 2005, P276. 

2
 .كاسر نصر منصور، مرجع ساب ، ص - 
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ل لن يكون مضطرا العائلة، اأصدقاء، اإعان، وإذ ا كان البحث في هذ  المرحلة مرضي فالمست

 1لمواصلة البحث الخارجي.

ل ) البدائل ( -ثللثل  تقييم الحل

لكون إلى تقييم  ا، يلجأ المست ائ البدائل المختلفة وفي هذ  خال مرحلة البحث عن المعلومات وبعد انت

ل يقارن بين الماركات المختلفة ا  المرحلة فإن المست ا قادرة على حل المشكلة التي بدأ ب التي يعتقد أن

ل يكون مجموعة من المعتقدات واأفكار  عملية اتخاذ القرار، وعند مقارنة هذ  الماركات فإن المست

ه لشراء هذ  الماركات.  والمواقف والتي تترجم إلى رغبات معينة توج

ل في عملية الشراء، فعندما تعتمد إلى حد ما ع كما أن طبيعة عملية تقييم البدائل ا المست لى مقدار ان

ل مستغرقا في عملية اتخاذ القرار بدرجة كبيرة فإنه سوف يتحر من خال ما يسمى  يكون المست

ل يكون أوا المعتقدات ثم المواقف أو اأفكار ثم أخيرا يحدد  رمي، حيث نجد أن المست بالتسلسل ال

ل أقل فإن هذ  السلسلة يمكن أن رغباته، وبالرغم من ذل فإنه  ا اهتمام المست في الحاات التي يكون في

ل في اتخاذ قرار روتيني فإنه سيقيم فقط بعض المعتقدات اأولية عن السلعة  م المست تتغير، وعندما ين

ل يصدر حكمه بعد شراء السلعة أو استخأو الخدمة وبعد ذل يبدأ في تطوير في موقفه،  ا، أن المست دام

 فإنه في حالة القرارات الروتينية فإن عملية تقييم البدائل تكون محدودة جدا.

ا: ل في عملية تقييم البدائل المختلفة أهم ا المست  2وهنا عدة محددات يستخدم

زة  سمعة الماركة: حيث تعتبر سمعة الماركة محددا تقييميا هاما بالنسبة لبعض المنتجات مثل: اأج

ربائية ، المابس، مستحضرات التجميل....الخ، حيث يستخدم ااسم التجاري وسمعة الماركة كمؤشر الك

 لجودة المنتج.

ا السعر كمحدد تقييمي وهي:  السعر: هنا عدة حاات يستخدم في

ل الثقة في السعر كمؤشر الجودة. -  عندما يتوفر لدى المست

 تلفة.عندما تكون هنا اختافات جوهرية بين الماركات المخ -

ة ـــعر كمحدد تقييمي عندما يعكس استخدام المنتج بعض الرموز ااجتماعيــة الســــــتزداد أهمي -

 ) المكانة، التقدير الذاتي، ااحترام (

                                                           
1
 .عنابي بن عيسى، مرجع ساب ، ص - 

2
 (-سلوى العوادلي، مرجع ساب ، ص ص) - 
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 قرار الشراء -رابعل

ل إلى أن يختار بديا واحدا من بين البدائل المتاحة ) المجموعة التي  تؤدي مرحلة تقييم البدائل بالمست

ل الشراء فعليه  ا( ويتبعه بسلسلة من القرارات، فإذا قرر المست أن يتخذ سلسلة من القرارات يختار من

من سيقوم بعملية الشراء؟ ماهي الكمية المرتبطة بالسلعة أو الخدمة، متى يتم الشراء؟ أين سيتم الشراء؟ 

ر بعض العوامل 1المطلوبة؟ كيف سيتم الدفع؟ وجميع اأمور المتعلقة بالمنتج ، وقبل اتخاذ قرار الشراء تظ

 دون إتمام هذا الشراء . والشراء الفعلي والتي قد تحول اأخرى التي تتوسط بين نية الشراء 

 سل مل بعد الشراء -خلمسل

ذ  العملية: بعد أن تتم  2عملية الشراء يبدأ التقييم لمرحلة ما بعد الشراء وهنا نوعين من المخرجات ل

ل راضي عن آداء المنتج المشترى حيث يتناس حللة الرضل: ( هذا  في حالة ما إذا كان المست

ل المنتظرة فإن المعلومات المتعلقة بالمنتج سوف تخزن في ذاكرة  اآداء مع توقعات المست

ل وتستخدم في عملية الشراء القادمة.  المست

ل غير راضي عن آداء المنتج المشترى حيث  حللة عدم الرضل: ( في حالة ما إذا كان المست

ل فإن المعلومة المتعلقة بالمنتج ستخزن ولكن بطري قة سلبية ايتناس هذا اآداء مع توقعات المست

 لتمنع شراء نفس النوع من المنتج أثناء عملية الشراء الموالية.

 

 

 

 

  

 

  

 
                                                           

1
يقزياد محمد الشرمان و عبد الغفور عبد السام،  -   .، صللنشر والتوزيع، عمان، ااردن، ، دار صفاء ، طمبلدئ التس
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 .نفس المرجع الساب ، ص  - 
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 خاصة الفصل:

ل وتطرقنا لضرورة ااهتمام به ومحاولة من خال هذا الفصل التمسنا أهم المفاهيم المتعلقة بالمس     ت

م التعر ا ااستراتيجية بنجاح دون محاولة ف ف على سلوكه، حيث أنه ايمكن أية مؤسسة أن تحق  أهداف

م وأنماط تفكيرهم،  م خصائص ا والسعي لتف لكين لمنتجات وتوصلنا إلى أن سلو حاجات ورغبات المست

ل هو سلو إنساني يتأثر بجملة من العوامل والضغوط ، مما يجعل من التنبؤ  ل المست بسلو المست

وكيفية اتخاذ قرار شرائه لمختلف المنتجات من المسائل البالغة التعقيد بسب التداخل والتشاب بين هذ  

ل الذي تعرضنا لسلو المس كماالعوامل ،  ل اأخضر باعتبار  المست يبدي قلقا تجا  القضايا البيئية ت

ة مثل التلوث وتزايد استنزاف الموارد الطبيعية، تلوث بسب التطورات السريعة والملحوظة التي حدثت للبيئ

واء الناجم عن الغازات العادمة ، تلف البيئة الطبيعية نتيجة مخلفات الصناعة، قطع اأشجار وتلف  ال

المساحات الخضراء، اأمطار الحمضية ، تضرر طبقة اأوزون ، إنتاج وتسوي  سلع مضرة بالبيئة 

ون اإنسان مع البيئة، مما أدى إلى زيادة الوعي البيئي لديه فأصبح ينادي واإنسان، فضا عن سوء تعا

 ة ، واقتناء منتجات صديقة للبيئة.بحقه في التمتع ببيئة نظيفة وآمن

ل ، وأهم المراحل وأنواعه كما وقد تطرقنا في هذا الفصل إلى أهم المفاهيم المتعلقة بالقرار الشرائي للمست

ا عند اتخا ائي وهو عملية الشراء وذل حس طبيعة التي يمر ب ذ القرار الشرائي حتى يصل للقرار الن

. ل  ودوافع كل مست



 

 

 

 

 الفصل الثالث
 سلوك على المؤثرة للعوامل تحليل

الخضراء للمنتجات شرائه وقرار المستهلك  
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يد:   تم

ل ينص في محاولة التعرف على الطريقة التي يتخذها       إن التركيز اأساسي في دراسة سلو المست

ل عند اتخاذ  لقرار الشراء،  منه اإدارة اأساس الذي تنطل  السلو الشرائي تحليل  حيث يعد المست

ل ، فمن خاله يتم التعرف على ما يفضله المست ل ا لسلو المست ويرغ فيه، كما  التسويقية في دراست

ذي يشير في تبني وتطبي  مدخل التسوي  اأخضر تكمن في عملية الشراء اأخضر وال أن الخطوة اأولى

ا المواد ذات أقل مستوى من الضرر البيئي أو عديأساسا إلى شراء  وتقديم منتجات مة الضرر عبر إنتاج

ا وحتى بعد عملية ااستخدامصديقة للبيئة من خال  والتي قد تتطل مواد تعبئة وتغليف أقل وأكثر  استخدام

ل وحفاظا للبيئة من التلوث ذا توج علينا معرفة المؤثرات، أمنا لصحة المست والعوامل المختلفة التي أ ل

ن، إلى قسمي هذ  المؤثرات احثونــ، ويقسم البات الخضراء الصديقة للبيئةـللمنتج تؤثر على القرار الشرائي

ما غير مباشر ما  أول ويتعل  بالعوامل الشخصية والنفسية وااجتماعية والثقافية والسايكوغرافية وثاني

لمباشر ويتعل  بالبيئة التسويقية وخاصة بالمزيج التسويقي اأخضروذل لعاقته المباشرة  لذا  . بالمست

ل ، كما سنتطر هذا الفصل معرفة من خال سنحاول    إلى العاقة بين المنتجات الخضراء وسلو المست

من خال المحاور  رار شراء المنتجات الخضراء المؤثرة على ق المباشرة وغير المباشرة أهم العوامل

 التالية:

ل . -  عاقة المنتجات الخضراء بسلو المست

 المؤثرة على قرار شراء المنتجات الخضراء. العوامل -

 .تأثير المزيج التسويقي على قرار الشراء  -
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ل ل: عاقة المنتجل الخضراء بسل المست  قراره الشرائي المبحث اأ

لكين في هذا العصر نظرا لدور  في الحفاظ على البيئة يعتبر ال    منتج اأخضر من أهم متطلبات المست

، لذل وج على المؤسسة  أن تجند أهم الوسائل واأدوات التي يمكن أن  ل الطبيعية وصحة المست

ا التسويقية  ا في استراتيجيت ا جيدا وتربتستخدم ل وتدرس ذ   حيث ابد أن تراعي نفسية المست ا ب ط

ل والمنتجات الخضراء حتى تتمكن من تحديد أهم  ا أن تدرس العاقة بين سلو المست المنتجات، وعلي

 المؤثرات على قرار شراء هذا النوع من المنتجات.

ل: ا ل اأخضرالمطل اأ   لقلق البيئي لدى المست

ا البيئة مع تزايد وتنامي النداءات الدولية والعالمية حول التداعيات     على كوك الطبيعية التي وصلت إلي

دف إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل البيئية المتفاقمة التي  اأرض، من خال عقد المؤتمرات والقمم التي ت

دها العالم  بدأ ااهتمام العالمي بالبيئة منذ انعقاد مؤتمر اإنسان والبيئة منذ منتصف القرن الماضي، وقد ش

مؤتمر اأمم المتحدة للبيئة والتنمية بريو دي جانيرو مرورا ب م  ولم في السويد سنة في مدينة ستوك

اخ التي قمة المن وصوا إلى، ومؤتمر التنمية المستدامة سنة  ،تحت عنوان قمة اأرض سنة 

ا :بباريس والتي   عقدت في  1خرجت بالعديد من التوصيات أهم

ا " دون درجتين " قياسا بعصر ماقبل  د المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة اأرض وإيقائ تع

ود لوقف ارتفاع الحرارة عند درجة مئوية. وهذا يفرض تقليصا شد  .الثورة الصناعية، وبمتابعة الج

ا انبعاثات  الطاقة وااستثمار في الغازات المسببة لاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من است

 الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.

ل أكثر اشتراطا    ، فبعد أن كان ووعيا بالقضايا البيئية وفي ظل هذ  التطورات المتسارعة أصبح المست

تم ويشدد على ضرورة اقتناء يسعى للحصول على المنتجات  ذات الجودة العالية والسعر المناس ، صار ي

 ه على المساهمة في الحفاظ على البيئة. من للبيئة حرصا ةديقمنتجات ص

ويمكن تلمس هذا القل  على مستوى المواطن اأوربي في نتائج الدراسة التي أجريت بوقت مبكر من قبل   

Rechard Evans  ل اأوربي بااعتبارات البيئية في لتأث عام ير مستوى ااهتمام لدى المست

ا:قرارات الشراء   التي يعتمدها. والجدول التالي يوضح نتائج هذ  الدراسة والبلدان التي شملت

 
                                                           
1
 - http://www.france24.com/ar/20151212 
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ل رقم) ربي-الجد ل اأ  (: القلق البيئي لدى المست

 %القل  البيئي  البلد

 % فرنسا

 % المانيا

 % هولندا

 % المملكة المتحدة

 

يق اأخضر،  ، استراتيجيل التس  9مرجع سلبق، صالمصدر: ثلمر البكر

ل اأوربي والمتمثل بصدور دليل     كما يمكن أن يعطى مؤشر آخر للقل  وااهتمام البيئي لدى المست

ل اأخضر في عام  ل في كيفية تحقي  الشراء اأخضر،  المست والذي يمثل ارشادات تطبيقية للمست

ر  بيعت من الكتا  وقد اعتبر الكتا في حينه أكثر الكت المنشورة رواجا حيث ألف نسخة في الش

 1.لصدور  اأول

في الوايات المتحدة اأمريكية عن القل  البيئي الذي يساور  سنة   Bill Ryanفي دراسة أجراها و  

، وجد بأن  ل ا من المخاطر. وقد ازدادت هذ   %المست م يشعرون بالقل  تجا  البيئة وما يحد  ب من

وهذا ما ساعد على التوجه نحو زيادة عدد الحركات والجمعيات الخاصة  %إلى  النسبة في عام 

م خضراء  %بحماية البيئة بمقدار  بأن عما كانت عليه. هذا اأمر قاد اأفراد في أمريكا إلى جعل مساكن

تكون أقل استخداما للطاقة وااعتماد على الطبيعة أكثر في التدفئة والتبريد واإنارة. وكذل اقتناء سيارات 

صديقة للبيئة واستخدام مواد قابلة للتدوير، وشراء منتجات أقل ضررا بالبيئة والمجتمع. وهذا ما أدى 

لخضراء. لما تحققه تل المنتجات من ميزة بالمقابل من زيادة في عدد المتاجر التي تتعامل بالمنتجات ا

لكين قياسا بالمنتجات المماثلة التقليدية.  2تنافسية وطل أكبر من قبل المست

لكين لتحمل الفرو  السعرية في سبيل  رت العديد من الدراسات استعداد عدد كبير من المست كما أظ

ذا النا وع من المنتجات ايؤثر سلبا على قرار لحصول على المنتجات الخضراء. وأن السعر المرتفع ل

. ا بل بالعكس من ذل  شرائ

                                                           
1
يق ااخضرثامر البكري،  -   (.-، مرجع ساب ، ص ص)استراتيجيل التس

2
 .نفسه، ص - 
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لكين من بلدان بعض دول  عام  Roddy Scheerوفي دراسة أجريت من قبل  لمعرفة أي المست

ل. وقد توصلت الدراسة إلى أن الالعالم اأكثر اخضرارا وصداقة للبيئة ندي قد حصا  مست البرازيلي وال

ثار الكربونية. وقد استخدم تصنيف على مستوى أعلى  م مصادر أقل تحقيقا ل من غيرهم، وذل استعمال

على النشاطات اليومية للفرد والمتمثلة بذهابه للعمل، شراء السلع الغذائية والسلع  Rankingالرت 

ل اأمريكي احتل  المركز اأخير اأخرى.التدفئة والتبريد في المنازل، الوقود ....الخ. والغري أن المست

ا المسح والذي أجري على  من بين  ل من هذ  الدول. بلد جرى علي  مست

ات  ا، بل كانت تركز على التقييم للتوج ولم يكن هدف الدراسة هو وضع ترتي للدول أو تصنيف ل

م مع الطاقة ومصادرها  م الشرائي وتعامل لكين وسلوك منتجات وااستعمال النسبي للالخضراء للمست

م. م بالقضايا البيئية المحيطة ب  الخضراء ومعرفت

م  م واستعمال ل البرازيلي في المسح الذي أجري هو بسب صغر حجم مساكن وقد كان مدعاة التقدم للمست

م يعيشون في بيوت  ند فإن لكين في ال م للتكييف الصناعي، أما المست المحدود للطاقة وعدم استخدام

م م الرئيس طبيعي ومحلي،  صغيرة واستخدام لوسائل نقل في الغال اتعتمد على الوقود، ومصدر غذائ

ا كبير  ل اأمريكي يعيش في بيوت كبيرة واستخدام قاسي للطاقة وقيادة السيارات ذات است بينما المست

 1للطاقة، واستخدام التكييف الصناعي.

المعيشي ونمط الحياة لمفردات عينة الدراسة  من هذ  الدراسة نستخلص أن هذا الترتي يعكس المستوى

والذي يختلف  من بلد آخر حس درجة رفاهية كل بلد وا يعكس اادرا لمعنى التسوي  اأخضر أو 

 التوجه البيئي.

 المطل الثلني: قرار شراء المنتجل الخضراء

ذا وج على المؤسسة أن تركز       لكين في هذا العصر، ل يعتبر المنتج اأخضر من أهم متطلبات المست

ا البقاء وااستمرار في ظل المنافسة الشرسة التي  على توفير هذا النوع من المنتجات حتى تضمن لنفس

ل اأخضر بشكل عام هو صاح قرارأصبحت سمة عالم اأعمال، وبما أن  الشراء الذي يتجن  المست

م يختلفون في  لكين الخضر أنفس المنتجات المضرة بيئيا ويسعى للمنتجات الصديقة للبيئة ومع ذل فالمست

درجة الخضرة قربا أو بعدا من المطال البيئية حيث أن االتزام يكون أقصا  في حالة الزبون اأخضر 

ااستعداد لدفع عاوة سعرية من أجل ذل  لىوع النشط الذي يكون مداوما على شراء المنتجات الخضراء

كما يقاطع المنتجات غير الخضراء ثم يتناقص هذا االتزام بدرجات حتى الوصول إلى الزبون الرمادي 
                                                           

1
 .نفسه، ص - 
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ا ضمن معايير  عند ااختيار والشراء كما يكون واؤ  للعامة والعادة  غير المكترث بالبيئة وا يضع

ل اأخضر المنتجات التالية:الشرائية أوا وعموما يتجن   1المست

 .لكين دد صحة المست  المنتجات الخطرة التي ت

 .ا ا أو عند التخلص من ا أو استعمال  المنتجات التي تضر بشكل كبير بالبيئة عند إنتاج

  ل كميات كبيرة بشكل غير مناس من الموارد في اإنتاج وااستعمال المنتجات التي تست

ا.  والتخلص من

 ب نفايات غير ضرورية، التغليف المفرط، خصائص المنتج الزائدة وقصر سنتجات التي تالم

 عمرالمنتج.

 .ددة بالخطر  المنتجات التي تستخدم مواد مأخوذة من أنواع وبيئات م

 .المنتجات التي تستلزم قسوة واستغال غير ضرورين للحيوانات 

ل للمنتجات الخضرا ا:وكل هذا يعتمد على إدرا المست  2ء وذل بااعتماد على مجموعة من العوامل أهم

نل المنتج:  ( ا في مك ا، وأمان وتشمل كمية المواد الخام المستخدمة في اانتاج ومدى استدامت

ا.  توفير الطاقة وقبول المجتمع ل

ابد أن يكون الغرض الذي يسعى المنتج إلى تحقيقه في المجتمع هو إشباع  الغرض من المنتج: (

م للخطر. لكين دون أن يعرض حيات  حاجات ورغبات المست

ء استخدامه: ( س ا في ضمان استخدام  نتلئج استخدام المنتج  يج أن تتحمل المنظمات مسؤوليات

لكين، ولذل يقع على ع ام المنتج بأسلو صحيح من قبل المست ات  مديري التسوي  اأخضر الم

  التالية:

 .لكين باأخطار المعروفة المتعلقة بالمنتجات  ضرورة إخبار المست

 .ا لكين بضرورة استخدام المنتجات وفقا للتعليمات الموجودة على عبوات  إرشاد المست

 .لكين  ااستجابة الفعالة لحاات سوء ااستخدام التي ترد للمنظمة من المست

  لكين للتأكد من ااستخدام والتخلص تنسي  زيارات للعاملين بالمنظمة إلى أماكن المست

 اآمن للمنتجات.

                                                           
1
اآداء البيئي للمؤسسل ااقتصلدية،سميرة صالحي،  -  يقي  يق اأخضر بين اآداء التس الملتقى الدولي الثاني حول اآداء المتميز للمنظمات  التس

 .، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، صنوفمبر  والحكومات، مخبر آداء المؤسسات و ااقتصاديات في ظل العولمة في 
2
لة قدري،  -  يق اأخضر كلتجله حديث لمنظمل اأعملل في تحقيق التنميةحليمة السعدية قريشي وش ، الملتقى الدولي الثاني حول  المستدامة التس

 (.-، ص ص )نوفمبر اآداء المتميز للمنظمات والحكومات، مخبر أداء المؤسسات وااقتصاديات في ظل العولمة في 
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  م من تداول لكين بمعلومات تمكن اإصرار على قيام الموزعين بضرورة إخبار المست

ا بطر  آمنة.  واستخدام المنتجات والتخلص من

امة التي تشغل فكر   ااإن متانة المنتج وطول عمرج: تمتلنة المن ( فتراضي تعتبر من العوامل ال

ل اأخضر، وتؤثر على إدراكه للمنتج اأخضر سواء كان ذل من الناحية البيئية أو  المست

 ااقتصادية.

ر بالجودة الفنية المرتفعة فإن ذل يساعدها  مكلن صنع المنتج: ( إذا كانت المنظمات تابعة لدول تشت

ولة. على إضافة  لكين لذل بس ا وإدرا المست  البعد البيئي لمنتجات

ل للمنتجات الخضراء ابد من توفر ما يعرف بــ: وإنجاح عملية إدرا  والتي تعني  التربية البيئيةالمست

ارات السلو اإنساني وتنميته وتطوير  وتغيير ، وفي نفس الوق دف إلى تزويد أفراد الجيل الجديد بالم ت ت

م متكيفوال م مواطنين صالحين في مجتمع ين معتقدات وااتجاهات وأنماط السلو المختلفة التي تجعل من

رأن السلو اإنساني  ا. وهكذا يظ مكتس وليس موروث وأنه باإمكان مع الجماعة التي يعيشون بين

عملية  هي التربيةاته. وإحداث تغييرات في سلوكيات اإنسان بما يساعد  في التكيف للعيش واإبقاء على حي

ارات والقدرات والقيم عند اأفراد في اتجا  معين لتحقي  أهداف  بناء وتنمية لاتجاهات والمفاهيم والم

 مرجوة.

والتربية بذل تكون بمثابة استثمار للموارد البشرية يعطي مردودا ديناميكيا في حياة اأفراد وتنمية 

ا اإنسان في  المجتمعات. أما التربية البيئية فقد جاءت نتيجة لأخطار المتزايدة والمتفاقمة التي واج

 عصر  الحديث، ونتيجة للممارسات السلوكية الخاطئة ونقص الوعي البيئي.

وم  ا:  التربية البيئيةوقد تم تحديد مف ارات وااتجاهات والقيم الازمة  "على أن عملية بناء المدركات والم

م وتقدير العاقات المعقدة التي تربط اإنسان وحضارته بمحيطه الحيوي الطبيعي، وتوضح حتمية  لف

ا لصالح اإنسان وحفاظا على حياته الكريمة ورفع  المحافظة على مصادر البيئة وضرورة حسن استغال

 1"مستويات المعيشة. 

ا  دف إلى معرفة القيم وتوضيح المفاهيم وتنمية كما عرفت ا: نمط من التربية ي جامعة ألنوي اأمريكية بأن

م وتقدير العاقات التي تربط بين اإنسان وثقافته وبيئته البيوفزيائية." ارات الازمة لف  2الم

                                                           
1
ر بوزيد، وسايح عزاوي عمر -  لية د  حول الثاني الدولي الملتقى ،البيئية الثقلفة إرسلء في ااقتصلدية للمؤسسل البيئية ااجتملعية المسؤ

 . ص ،  نوفمبر  في العولمة ظل في وااقتصاديات المؤسسات آداء مخبر والحكومات، للمنظمات المتميز اأداء
2
 .نفسه، ص  - 
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ومن هنا أصبحت التربية البيئية هي الوسيلة المستخدمة في إعداد اأجيال للتعامل السوي مع البيئة.      

ا إلى أن أصبحت  وم فالتربية لم تعد مجرد تعليم اإنسان كيفية التعامل أو التكيف مع مجتمعه، بل تعدى مف

ا يستطيع ر  تعنى بتكيفه مع بيئته المادية الطبيعية التي من خال وم الحفاظ على وجود . وهكذا ظ مف

م اإنسان لمحيطه الدقي  ولعناصر البيئة المختلفة وأهمية ذل بالنسبة  الوعي البيئي الذي يعنى بزيادة ف

 لحياته.

عي البيئيويعرف  م بالمعرفة المتنامي اإحساس ذل"  : بأنه ال  ما بكل المقصود والتدخل واإدرا والف

ا اختاف على بيئات من باإنسان يحيط  المؤسسات من العديد خال من إا هذا يتأتى وا اتمكونا أو أنواع

ا عقلية عملية وهو اإنسان وتربية وتوعية توجيه عن المسؤولة ا تتفاعل اليومية حياته في اإنسان يمارس  في

دف، لإنسان وااجتماعية الشخصية الجوان ود وبذل، ايجابيا تعاما التعامل وتست  حل في والمشاركة الج

ا نحو الكاملة بالمسؤولية واإحساس، البيئية المشكات دد أن شانه من ما كل ومقاومة ،تحسين ا ي  أمن

ا  1." وسامت

ل أن يكون على وعي بالوحدة والتكامل البيئي الذي  من خال ما سب  يتضح لنا أنه يج على المست

يمكن أن تترت على القرارات التي تتخذها الدول آثارا على النطا   نعيشه اليوم في عالمنا المعاصر، حيث

دف التربية البيئية إلى إيجاد  وتنميته عند كل إنسا ن في الدولي. فالخل  البيئي أو الضمير البيئي الذي ت

ل من أجل البيئة، ا أن يستمر في تكييف البيئة من أجله وباالمجتمع العالمي يعني أن  ختصار يتكيف المست

ل التعايش مع البيئة.  يعني على المست

ل اأخ   لكين تبعا للمسائل البيئية أي سلو المست ر نحو اقتناء المنتجات ضوتخضع تصرفات المست

 2الخضراء أربعة مراحل أساسية هي:

عية لى: الت  المرحلة اأ

ل بأن البيئة تعاني من مشاكل عديدة متمثلة في التلوث  ا يستوع المست وااستنزاف تؤثر على سامت

ا تكون محدودة وغامضة. ا، لكن المعلومات عن  واستمراريت

 

                                                           
1
ائيةمحمود عرفان، -  عي البيئي بللمجتمعل العش تنمية ال ني للخدمة ااجتملعية  المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد الحادي  ، المجلةالتدخل الم

 .، صعشر، العدد اأول، 
2
 - Commisson de coopération environnementale pour des marchés verts, certification et aquisition écologique au 

Canada, au Méxique, et aux Etats- unis ,2006 
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 المرحلة الثلنية: ااهتملم

ا، لكن النشاط يكون    ا بأسلو فعال للحفاظ علي ل بالمشكلة البيئية والتي يج التعامل مع تم المست ي

 عيف نسبيا.ض

مل  المرحلة الثللثة: جمع المعل

ل أكثر وعيا بالمشكلة البيئيةيصب     لكون الخضر ح المست ، يبدأ النشاط بأخذ مكان ااهتمام فالمست

يحاولون دائما جمع قدر كبير من المعلومات حول الخصائص البيئية لكل منتج قبل تفضيله عن غير  ومن 

ا تكون ناتجة عن تكوينه بالمد رسة أو تلقيه من وسائل ثم شرائه واستعماله، حيث أن المعلومات المتعلقة ب

 اإعام أو ااحتكا مع من لديه صلة مع هذا المجال.

 المرحلة الرابعة: النشلط )التطبيق الفعلي(

اكية للحفاظ على  اته ااست ل أي يساهم في حل المشكلة عبر توج يندمج النشاط في أسلو حياة المست

ا اأخضر.  البيئة من خال ما يعرف بااست

 

رة حيلة المنتج اأخضر المطل ل عبر مراحل د د أفعلل المست  الثللث: رد

ا منذ فترة التقديم إلى       اء تتمثل دورة حياة المنتج اأخضر في المراحل التي يمر ب السو  لحين انت

ر ردود أفعال وسلوكيات مختلفة لأفراد تجا  اتخاذ قرار شراء هذخال ه. مرحلة التدهور   ذ  المراحل تظ

 1المنتجات وذل على النحو التالي:

ا  مرحلة التقديم -أ

م أن     بما أن المنتج في هذ  المرحلة جديد بحيث اتوجد لدى اأفراد المعلومات الكافية عنه ولم يسب  ل

 قاموا بتجربته فإن ما يشعرون به اتجا  هذا المنتج سيكون كالتالي:

  ا لعدم  امتا صورة واضحة عن المنتج.التردد في خوض التجربة والخوف من

 .الش وعدم التأكد من إمكانية اتخاذ قرار الشراء 

 .دف ااطاع والتعرف على ماهو جديد  الرغبة في التجربة ب

                                                           
1
 ( -، ص ص)بتصرفمحمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع ساب ،  - 
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 .جمع المعلومات، السؤال وأخذ اآراء 

 .محاولة تكوين صورة أولية عن المنتج الجديد 

  كافية.يختار أو ايختار بانتظار الحصول على معلومات 

  ا مع صور المنتجات البديلة والمعتاد ل بمقارنت بعد تكوين الصورة عن المنتج الجديد يقوم المست

ا.  على شرائ

 .تعزيز وتدعيم صورة المنتج الجديد 

 .اتخاذ قرار شراء المنتج اأخضر الجديد من قبل أعداد محدودة 

 مرحلة النم -ثلنيل

ل      ل قد تعرف عليه ولكن مايشعر به المست في هذ  المرحلة يكون الطل ارتفع على المنتج والمست

 يكون على النحو التالي:

 .الحصول على المعلومات الكافية 

 .تكوين صورة مائمة عن المنتج الجديد 

 .التخلص من التردد في اتخاذ قرار الشراء 

 تقليل الش في مدى صحة اتخاذ القرار. 

 .تحقي  التوازن النفسي الذي يستطيع من خاله اتخاذ قرار الشراء 

 .اتخاذ قرار الشراء 

 مرحلة النضج -ثللثل

ل كما يلي :    تمتاز هذ  المرحلة باستمرار المبيعات باارتفاع ببطء و تكون ردود فعل المست

 .ل على المنتج بشكل جيد  لقد تعرف المست

  الشراء.ااستمرار في اتخاذ قرار 

  دف عدم إبدال المنتج والدخول محاولة الصمود أمام ضغوط الحمات الترويجية للسلع المنافسة ب

 تاد.المع بتجربة جديدة لكونه حق  اإشباع اإشباع من المنتج

  ور منتجات أكثر تطورا وحفاظا على البيئة  نتيجة للضغوط المسترة من المنافسة في السو و ظ

ل يبدأ بالتفكير بالتحول إلى منتجات جديدة تجمع بين  وأكثر تلبية للحاجات والرغبات فإن المست

 لمطلوبة والخصائص البيئية.اخصائص اآداء 
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ر -رابعل  مرحلة التده

ل بأن المنتج الذي يشتريه أصبح غير قادر علىعندما   إشباع حاجاته ورغباته وا يستطيع  يشعر المست

تحقي  الرضا المطلو منه فإنه سوف يقوم بالبحث عن منتجات أخرى أكثر تطورا وصداقة للبيئة وتحق  

 له اإشباع المطلو لذل فإن ردود الفعل ستكون كما يلي :

 .الرغبة في التنويع 

 .البحث عن منتجات جديدة 

 ي تجا  المنتجات الجديدة والمنافسة.التحول في السلو الشرائي بشكل إيجاب 

 .اامتناع والتوقف عن شراء المنتج المعتاد 

  شراء المنتجات الجديدة التي توفر خصائص آداء أكثر تطورا وخصائص بيئية أكثر من المنتج

 الساب .

ل التغليف على سل المست اد التعبئة   المطل الرابع : تأثيرم

من الحجم الكلي للنفايات المجمعة من قبل  % من الوزن اإجمالي و  % يمثل الغاف حوالي    

لكون في أغل  ا تعبر عن التغليف الذي يستعمله المست رجال النظافة حيث أن النفايات المنزلية أغلب

ات المسؤولة إلى زيادة نشر الوعي لدى العامة بضرورة المساهمة في المحافظة  المنتجات وهو ما دفع بالج

                                 من خال المساعدة في التحكم في جمع هذ  النفايات الناتجة عن أغلفة المنتجات.ى البيئة عل

ا،   إن حماية البيئة مسؤولية الجميع من منتجين للمنتجات ا الواسع ومغلفات موزعين جمعيات ذات ااست

ل وحماية البيئة والسلطات المحلي لكين، كل هؤاء مدعوون للتحلي بالمسؤولية حماية المست ة ومست

 الازمة من خال وضع ااستراتيجيات المحكمة للحفاظ على البيئة من مختلف أخطار التلوث البيئي.

المواد تيكية، الحديـــد سإن أهم المواد الداخلة في إنتاج الغاف )العبوة( هي الكرتون والور ، المواد البا   

إن كل المواد السابقة الذكر و التي غال معظم المواد المكونة للعبوة.الزجاج، الخش وهي في الالمعدنية، 

تدخل في تعبئة وتغليف مختلف المنتجات المقدمة من المؤسسات المختلفة تشكل أخطارا متفاوتة النس على 

ل و بيئته، لذل نجد أن التوجه الحديث للمؤسسات ذات المسؤولية ا ة هو ـاجتماعية و البيئيصحة المست

ة التعبئـة و التغليف، ــالغة في عمليــالتقليل وعدم المببمعنى  التعبئة والتغليف اأخضرا نحو ــــتوج

ا إعادة التدوير، كل ذل استجابة  إضافة إلى استعمال المواد اأقل تأثيرا و تلويثا للبيئة إضافة إلى قابليت

ل الذي أصبح أكثر وعيا بالقضايا البيئية، وذل مساهمة منه في الحفاظ على البيئة وضمان ح   للمست

 .واد اأولية و الموارد الطبيعيةاأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة، إضافة لعدم استنزاف الم
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التغليف اأخضر -  1:التعبئة 

ام نتج اأخضر يمكن تناوله في أكثر من جان نعن التعبئة والتغليف للمالحديث   ظرا ارتباط الغاف بم

الغاف وتصميمه واستخدامه مع عمليات اإنتاج ومسؤوليات أطراف متعددة في الشركة، فقد يرتبط 

مة في الترويج باعتبار  جزء مكمل للمنتج المقدم. وهو أيضا  جزءا من النشاط التسويقي باعتبار  آداة م

اكية لإقدام على للمنتج، وقد يكون له اأثر الكبير والمميز في تشجي ع المشتري وبخاصة في السلع ااست

ا يشتر مع الغاف  شرائه. فضا عن ارتبط اأغلفة مع عمليات الخزن والنقل والتوزيع، وكل واحد من

 بوظيفة أو آداء معين.

ر ومن هنا وبقدر تعل  اأمر في التسوي  اأخضر والترويج اأخضر تحديدا فإن للغاف أهمية وتأثير كبي

ل اأخضر. نظرا لمعرفته الدقيقة لما يعني تقديم أغلفة خضراء متوافقة مع  على قرارات الشراء لدى المست

اته الخضراء من جان والحفاظ على البيئة من جان آخر. فقد أشارت الدراسات إلى أن الحجم اأكبر  توج

تأتي من اأغلفة والتي يصل مقدارها إلى في القمامة الناتجة عن النفايات في الوايات المتحدة اأمريكية 

من إجمالي النفايات الصلبة. وهذا يعني أن الحجم اأكبر من الموارد تذه هدرا إلى مواقع طمر  %

ا كمواد أولية يمكن أن تدخل في عملية تغليف  النفايات وا يمكن إعادة تدويرها لغرض إعادة استخدام

 2احقة.

بذات الوقت لأغلفة إلى العمل على إعادة وتأسيسا على ذل فقد سعت الشركات اانتاجية والمصنعة    

النظر في التعامل مع اأغلفة بالشكل التقليدي. وذل لتقليل الكلف على طرفي العملية التسويقية من جان  

ل والبيئة من ا مع المست ات الخضراء للشركة وتعامل جان آخر. وبخاصة تل  والتواف  مع التوج

عة الخضراء ياأغلفة الورقية أو الكارتونية والتي تأتي في الغال من اأشجار، وهذا ما يؤثر على الطب

ا في الصناعة الورقية. لذل عمدت بعض الشركات ذات جراء القسوة  في قطع اأشجار استخدام

ا لأغلفة الخارجية  ات الخضراء إلى تقليص استخدام ا في بعض اأحيان كما التوج أو حتى عدم استخدام

ا  Migrosكة السويسرية العماقة فعلت الشر عندما بدأت في بيع أنابي معجون اأسنان بدون أغلفت

 الكرتونية ولم يحدث هنال أي انخفاض في مستوى المبيعات.

                                                           
1
 .ثامر البكري، مرجع ساب ، ص - 

2 - Marcus, Alfred, a. Green Packaging , Environmental Encyclopedia. Vol.1,2003.                    
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ا لتقليل تاثي    ا السلبية على البيئة.لذل فقد عمدت الشركات إلى معالجة اأغلفة الخاصة بمنتجات وذل  رات

ات  من خال رسم استراتيجية جديدة تقوم على تخضير ااغلفة، لكي تكون صديقة للبيئة و متوافقة مع توج

 1التسوي  ااخضر و ذل من خال: 

 التقييم الدقي  لمقدار الحاجة الفعلية لعملية تغليف المنتج و نوعية ذل التغيير. (

نة من المواد اأولية في عمليات التغليف أن ذل من شأنه أن يقلل استخدام أقل كمية ممك (

 اإستنزاف القاسي للمواد الطبيعية.

أو  زيادة نسبة المواد القابلة للتدوير في إجمالي مواد التغليف و التي قد تكون على شكل ورقة (

، زجاج، ألمنيوم...إلخ. ، باستي  كرتون معاد، خش

ة لعملية التغليف و خلوها من اي مؤثرات بيئية احقا، و المتمثلة ضمان سامة المواد المضاف (

اصقة ، اأحبار المستخدمة للكتابة و طباعة المعلومات على الغاف، الطاء المستخدم لبالمواد ا

ا مرة أخرى.  على الغاف...إلخ. وأن اتحدث أي ضرر اح  عند إعادة تدوير ااغلفة إستخدام

يجي من خال اأغلفة، وذل عبر وضع اإشارات و الصور أو أي شيء من تعزيز الجان الترو (

ا ص ديقة للبيئة، كما يمكن شأنه أن يحفز التعامل مع المنتجات الخضراء و في اإشارة الى كون

ل في وجو إعادة المغلفات إلى نقطة معينة أو إلى البائع إعادة تدويرها  وضع إرشادات للمست

 ر ذل جزء من مساهمة المواطن في تحقي  المسؤلية اإجتماعية .مرة أخرى. و إعتبا

ذا الخصوص نرى اليوم بأن صناعة التغليف اأخضر لم تعد نشاط محدود أو هو جزء من عمل  و ب

ا. بل أصبحت اليوم هنال شركات متخصصة في صناعة  الشركة و ملح  في وحدة اإنتاج أو التسوي  في

ا منتجات  التغليف اأخضر و تتنافس ا في كون ا لتأكيد جودة و مصداقية المنتجات التي تقدم فيما بين

 صديقة للبيئة.

ولقد أصبحت المنتجات الخضراء قادرة أن تكتس هوية بيئية من خال الملص  البيئي أو مايسمى    

لكين  بللملصق اأخضر لمنافسة المنتج على المنتجات ا الخضر لتفضيل هذاليكون بمثابة دعوة للمست

ذا يكون الملص  اأخضر وسيلة ترويجية تحق  مصلحة المنظمة في مبيعات أكثر ومصلحة  اأخرى وب

ا :البيئة في منتجات ودية بيئيا وهنا عدة أشكال بيئية تراف  التغليف فمن أ  مثلت

 

                                                           
1
 (، بتصرف.- ثامر البكري، مرجع ساب ، ص ص) - 
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 (: يمثل أهم اأشكال البيئية المرفقة للمنتجات الصديقة للبيئة2-3)رقم  جدولال
 البيئية المرفق للمنتج الصديقة للبيئة الشكل الرقم البيئية المرفق للمنتج الصديقة للبيئة الشكل الرقم
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 ةالطالب: من إعداد المصدر
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توضح أن هذا المنتج يحافظ على البيئة عند استعماله وأن المؤسسة تدفع الرسم  (1الشكل ) -

 .الضريبي على البيئة

ما (3الشكل ) -  .يوضح أن الحديد واألمنيوم يشكان الغاف وانه يمكن إعادة تصنيع

الكرتون والور  و تبين أن المادة المستعملة في الغاف هي  (17(، )5(، )6(، )2اأشكلل رقم ) -

اأ  .نه يمكن إعادة تجميع

 .تخص الباستي (،18(، )16(، )15اأشكلل رقم ) -

 .، توضح إمكانية إعادة ااستعمال(9(، )7اأشكلل ) -

 .يوضح أن غاف المنتج يتحلل في الطبيعة (12الشكل ) -

. (10الشكل ) - ل  يوضح أن هذا الغاف يراعي اأمن، الصحة، البيئة وحماية المست

 

ل ماديا ومعنويا وبيئيا.       دف من هذ  اأشكال المرفقة مع الغاف هو حماية المست  ويبقى ال
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امل المؤثرة على قرار شراء ل ل المبحث الثلني: الع  لمنتجل الخضراءالمست
ل الذي تتحق  من خاله    ا صو المست ا جل اهتمام عملية الشراء، لذا تضع المؤسسات بشتى أشكال

تم رجال التسوي  بمعرفة ما هي العوامل التي تؤثر في سلوكه وتدفعه إلى تفضيل منتج معين عن باقي  ي

المنتجات وبالتالي اتخاذ قرار شراء هذا المنتج ، وقد يختلف الباحثون في تحديد العوامل المؤثرة في سلو 

، إا أن ل وقرار  الشرائي في بعض الجوان م يتفقون وبشكل كبير على عدد من هذ  العوامل حيث المست

ا إلى عوامل  إضافة إلى العوامل  اجتماعية وثقافية ، وعوامل أخرىشخصية ونفسية تم تقسيم

  بشكل رئيسي ومباشر بالمنتجات الخضراء. والتي ترتبط السايكوغرافية

 

ل1-3الشكل رقم ) امل المؤثرة في سل المست  (: الع

  الشخصية

 

 العمر-

 الجنس-

 الدخل-

 التعليم-

 الوظيفة-

 

 

 

 

 

     النفسية

 

 التحفيز-

 اإدرا-

 التعلم-

 ااعتقادات -

الحالة -

 الصحية

 ااجتملعية

 

الطبقة -

 ااجتماعية

الجماعات -

 المرجعية

 اأسرة-

 الثقلفية

 

 الثقافة -

الثقافة -

 الفرعية

غرافية  السليك

 

ااهتمام -

 البيئي

المسؤولية  -

ااجتماعية     

ل  للمست

 

 

ل  المست

 

 المصدر: من إعداد الطللبة
 

ل:  امل الالمطل اأ  شخصية الع
تعد العوامل أو المؤثرات الشخصية مثل ) التعليم، الجنس، الدخل، الوظيفة...( واحدة من أهم العوامل   

ولة قياس  ا وضوح وس ، قد يكون أهم ل لعدة أسبا تأثير هذ  العوامل في سلو المؤثرة في سلو المست

 . ل  المست
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وفي مجال التسوي  اأخضر تثير العوامل الشخصية مجاا واسعا للنقاش والجدل بين الباحثين  

م من  لكين الخضر ومواقف م من يرى أن العوامل الشخصية قد ا تفسر سلو المست والمتخصصين ، فمن

م في السلو   Ottman البيئة مثل م من يرى أن العوامل الشخصية ذات أثر كبير وم اكي ، ومن ااست

لكين الخضر مثل كل من   مستندين في ذل على العديد من  Robertو  Straughamلدى المست

تحمل زيادة سعرية وقد يكون من  المنتجات الخضراء في أغل اأحيانومن أبرزها هو أن اأسبا 

ا.  1الصع على أصحا الدخل المنخفض اقتنائ

ا:إذن العوامل الشخصية تتمثل في خصائص ال ل الديموغرافية وصفاته الشخصية ومن أهم  مست

ا   العمر: -أ
إن السلع والخدمات المقتناة تتطور وتختلف مع تطور السن فاإنسان في دورة حياته تتطور ةتتباين    

 ورغباته وتفضياته، كطبيعة اأكل واللباس وأماكن العيش....ألخ.حاجاته 

العوامل الداخلية والشخصية الخاصة بالفرد أن مرحلة العمر التي فالعمر هو عامل يختزل مجموعة من 

ا أي إنسان تعطيه خصائص وعادات سلوكية في الشراء تختلف عن غيرها من المراحل اأخرى كما  يمر ب

 هو هو في سلو الشراء عند الشا المراه  يختلف عنه عند الشيخ على سبيل المثال.

( أن الشبا هم من أكثر الزبائن المحتملين (Skizinisky :2000وفيما يخص التسوي  اأخضر يرى 

در في استخدام  م تربوا على القيم الخاصة باحترام الطبيعة وعدم ال للمنتجات الخضراء ، وسب ذل أن

 2طاقة، ولكن ذل اينفي من احتمالية توجه الفئات العمرية اأكبر نحو هذ  المنتجات.ال

 : الجنس -ثلنيل
يعتبر الجنس كذل عاما مؤثرا على قرار الشراء، إذ أن عوامل اختيار المنتجات تختلف باختاف   

 الجنس.

 فالرجال والنساء واأواد والبنات يمتلكون حاجات مختلفة ويقومون باستعمال منتجات مختلفة، وهذا ما

اكي لأ فراد، ومن اأمور التي تلفت يفسر ضرورة دراسة الجنس على أنه عامل مؤثر في السلو ااست

زيادة عدد النساء العامات أي زيادة مصادر الدخل في العائات مما دفع المسوقين إلى تكثيف اانتبا  هو 

 المحفزات التسويقية بشكل يتناس مع هذا التوجه في المجتمع الحديث.

ل اأخضر ناحظ انقسام الباحثين  في الرأي بين تحديد أي من ولدى دراسة أثر الجنس في سلو المست

اكي أخضر؟ ومع ذل يمكن ماحظة ميان الكفة نحو المرأة واعتبارها  الرجل أو المرأة  ذو توجه است

ا اأسرية. ا النفسية والعاطفية ومسؤوليات ا نحو البيئة بحكم تركيبت  3أقوى توج
                                                           

1
 .ثامر البكري، أحمد نزار النوري،  مرجع ساب ، ص - 

2
 .نفس المرجع الساب ، ص - 

3
 نفسه، نفس الصفحة. - 
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               الدخل -ثللثل
للفرد أحد العوامل المؤثرة في اختيار المنتج، فالمسوقين كانوا دائما الوضعية ااقتصادية  يعد الدخل أو   

ا.  ا مع أسعار المنتجات التي يقدمون م الشرائية ومدى توافق  يسعون إلى أن يكونوا على علم بقدرات زبائن

ت نسبية أن المنتجات الخضراء في معظم اأحيان تكون ذاوفي مجال التسوي  اأخضر يمثل الدخل أهمية 

اكي  أسعار أعلى، وهذا ما دفع الباحثين إلى التوجه نحو دراسة أثر عامل الدخل على السلو ااست

لكين نحو شراء المنتجات  اأخضر من حيث قوة تأثير  أو ضعف تأثير  مقارنة بعوامل أخرى تدفع المست

م منخفض نوعا ما.  1الخضراء حتى وإن كان دخل

 التعليم: -رابعل

مجتمعات من مجموعات ذات مستويات تعليمية مختلفة ، وهذا ااختاف في مستوى التعليم ال تتألف جميع   

زيادة في الطل على بعض المنتجات من قبل فئة معينة دون غيرها، فمثا ذوي التعليم المتقدم قد قد يخل  

تمين بشكل أكبر بشراء المنتجات الخضراء أكثر من غيرهم .  يكونوا م

ظيفة -خلمسل  2:ال

ل بشكل عام، وبم    ا تفرضه الوظيفة من ينعكس العمل الوظيفي إلى حد كبيرعلى التوجه السلوكي للمست

قيود أو حرية في التعامل مع المكان أو الزمان الذي يكون فيه مع اآخرين ضمن مفردات الحياة اليومية. 

ل اأخضر الذي يتأثر إلى حد كبيرفي  الموقع الوظيفي الذي يكون به. وهذا ما ينطب  أيضا على المست

ل اأخضر هو في حصوله على درجة    وقد وجدت العديد من الدراسات بأنه من السمات اأساسية للمست

نيمتقدمة نسبيا من التعلم ، الثقافة، الدخ أثر واضح على السلو   ل، العمر....الخ. وقد كان للمركزالم

ه اأخضر للتعامل اكي له وفي توج  تأثير. منمع المتطلبات الوظيفية وما تفرضه  ااست

ؤساء اأقسام ومن هم بدرجات وظيفية أعلى سواء كانوا لمألوف أن ناحظ مكات المدراء ورلذل من ا   

لفا مع البيئة والشروط الصحية ، واالتزام بالمعايير الرقابية لسامة في القطاع الحكومي أو الخاص أكثر ت

وية...الخ. وهذا اأمر ا يقتصر على اإجراءات السائدة ف ا من حيث سعة المكان واإنارة الطبيعية والت ي

ا ومن أبرزها اأسوا .  المكان الوظيفي فحس ، بل يمتد إلى المنزل و اأماكن اأخرى التي يتعامل مع

التعامل  ة فيثر نضجا والتزاما بالشروط الصحيححيث غالبا ما نجد هؤاء في اأسوا  التي تكون أك

                                                           
1
  .نفسه، ص - 

2
يق اأخضرثامر البكري،  -   ، مرجع ساب ، صاستراتيجيل التس
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ا والتي تكون خضراء أو حتى قريبة أن تكون بالمواصفات  التسويقي، وبسامة وجودة المنتجات التي تقدم

 الخضراء.

امل النفسية  المطل الثلني: الع

ل وذل على     تعتبر العوامل النفسية من العوامل الداخلية أو الباطنية التي تؤثر على تصرفات المست

ا تساهم كغيرها من العوامل في اعتبار أن تأثيره ا كون ا ينبع من داخل الفرد، كما تنبع أهمية دراست

ل و تشمل العوامل  تمة بالحصول على معلومات أكثر فائدة عن خصائص المست مساعدة المؤسسات الم

ا كالتالي:  النفسية مجموعة من المؤثرات يمكن عرض

ا  التحفيز: -أ

ر نتيجة لعوامل داخلية     يمتل الفرد عددا من الحاجات وفي أوقات مختلفة ، وبعض هذ  الحاجات قد تظ

كشعور الفرد بالجوع، والخوف ، عدم الراحة، أو الرغبة في التمييز وااحترام والتقدير، وتصبح الحاجة 

 دافعا عندما تصل إلى مستوى معين من الشدة .

ا: الحلجةوتعرف  لمتطلبات الفسيولوجية والسيكولوجية الملحة التي ا يتسنى لإنسان ااستمرار تل ا " بأن

ا مجتمعة.  1"بالحياة دون

رها نظرية ماسلو للحاجات عام وقد ظ وم الحاجة أش حيث  رت العديد من النظريات التي تفسر مف

ل من اأسفل إلى ا للمست اأعلى كما هو موضح في  قسم الحاجات إلى خمس أنواع مرتبة تبعا أهميت

 الشكل الموالي:

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .كاسر نصر منصور، مرجع ساب ، ص  - 
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 ( : هرم ملسل للحلجل-رقم )الشكل 

 

Source : Yves chirouze , Marketing : études et stratégies, ellipses, Paris, 2004,P305. 

 1وعموما يمكن إيجاز مستويات الحاجات حس هرم ماسلو كما يلي:

جية: ( ل في نظرية هرم الحاجات أدنى مستوى من الحاجات ويعتبر هذا وتشكل  الحلجل الفيزي

 النوع من الحاجات مطلوبا لإبقاء على حياة اأفراد كالطعام، الماء، المأوى...الخ.

ااستقرار: ( بعد أن يتم إشباع المستوى اأول من الحاجات )الحاجات  الحلجة إلى اأمن 

حاجة اأمان وااطمئنان القوة الدافعة وراء سلو الفيزيولوجية( تصبح الحاجة إلى إشباع وتحقي  

 اأفراد.

وهي المستوى الثالث من هرم حاجات ماسلو وتشمل الحاجة إلى المحبة  الحلجل ااجتملعية: (

 والتقبل من المجتمع و اإنتماء.

 عندما يتم إشباع الحاجات ااجتماعية يصبح هذا المستوى من الحاجات فاعا :الحلجة إلى التقدير (

احترام حيث تكون هذ  الحاجة داخلية أو خارجية أو كاهما معا فمثا تشير بعض الدراسات إلى أن 

                                                           
1
ل مدخل استراتيجيسل محمد ابراهيم عبيدات،  -   (، بتصرف.-، مرجع ساب ، ص ص)المست
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الفرد لذاته أو تقبله لذاته من خال النظر لإنجازات أو النجاح الذي حققته هذ  الذات يدعم هذ  

تماعية محترمة أو الحاجة ، أما الحاجة إلى إثبات الذات خارجيا فتشمل الحاجة إلى تحقي  مكانة اج

ا المرموقة والمحترمة بسب إنجازها العلمي أو المادي وهكذا. ا مكانت ور كشخصية ل  الظ

) : يعتبر هذا النوع من الحاجات أعلى أنواع الحاجات و أرقاها عمليا، لن  الحلجة إلى تحقيق الذا

مجتمع ذل أن من يحق  و لن يشبع هذا النوع من الحاجات إا نسبة ضئيلة من اأفراد في أي 

 يحق  هذ  الحاجات يكون غالبا من العلماء و المخترعين أو من ذوي المساهمات التي ا تنسى.

ل و   رها نتجات المختلفة التي تكون في جوهاأخضر قد تكون مادية وتتمثل بالمالحاجات في سو  المست

ام ببرامج و فر  البي ئة التي تدعم وتساند حماية البيئة والحفاظ صديقة للبيئة، أو غير مادية تتمثل في اإس

ا من أشكال التلوث المختلفة. وهذ  مجتمعة تمثل عملية ام والمشاركة  تحفيز علي ل اأخضر لإس للمست

ا. اته الخضراء واآراء التي يؤمن ب ا أو في اقتناء المنتجات التي تتواف  مع توج  1ب

بأنه حاجة معينة تضغط على شخص ما وتدفعه نحو سلو معين إرضاء تل  الحلفزويمكن تعريف 

م  السلع والخدمات  ي سلوكه يبحث عن شراء المنتجات منفي هذا الموضوع هو أن الفرد فالحاجة. إن ما ي

ا أستقرار لوجود ، ومن ثم يأتي البحث عن تلبية الحاجات  ا تمثل بحقيقت ا أن التي يكون أكثر حاجة ل

م عن بعض في ترتي تل الحاجات.اأ  خرى ذات اأهمية اأقل، ومع ذل فإن اأفراد يختلفون بعض

لكين  ل اأخضر أن عددا من المست ل ااعتيادي والمست ولعل هذا يبرز الفر  الجوهري بين المست

لكون الخضر حاجات أساسية ا  يعتبرون المنتجات الخضراء منتجات غير ضرورية، بينما يراها المست

ا.  2يمكن ااستغناء عن

: -ثلنيل  اإدرا

ا  "بأنه:  اإدراإن تصرف الفرد يتأثر بإدراكه للموقف حيث يمكن تعريف    العملية التي يتم من خال

. ا إلى سلو يدا إلى ترجمت ا تم  3"استقبال مؤثرات خارجية وتحليل

ا يتم تشكيل انطباعات ذهنية    ة النظر التسويقية فإن اإدرا هو: " العملية التي من خال ومن وج

 4لمؤثرمعين داخل حدود معرفة الزبون."

                                                           
1
يق اأخضرثامر البكري،  -   .، مرجع ساب ، صاستراتيجيل التس
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 .ثامر البكري و أحمد نزارالنوري، مرجع ساب ، ص - 
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4
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وتنبع أهمية اإدرا في تأثير  على قرار الشراء، من حيث إمكانية قيام الزبون بتقدير المخاطر المتعلقة   

اجتماعية، زمنية، مادية ...الخ(، ويدر الزبون منتجا معينا عند تجربته،  بالشراء )مخاطر مالي، نفسية،

 كما يلع التصميم والتغليف تأثيرا واضحا على عمليىة اإدرا وااختيار.

م العالي لمشكات  اكي هذا بسب إدراك م ااست لكين الخضر عادة ما يدفعون في سلوك إن غالبية المست

ا. البيئة والموارد وضرورة  الحفاظ علي

 التعلم : -ثللثل

التغيرات الحاصلة في السلو والناتجة عن المشاهدة والخبرة والمعلومات السابقة، ويعبر  لتعلميمثل ا    

ا،  عنه أيضا بأنه كيفية تأثر سلو اأفراد بالخبرات السابقة. فمعظم السلوكيات اانسانية يمكن تعلم

نتج عن تفاعل الحوافز والمؤثرات والمسببات وااستجابات.وفيما يخص فنظريات التعلم تؤمن بأن التعلم ي

مجال التسوي  اأخضر، فإن نظريات التعلم توجه المسوقين إلى إمكانية زيادة الطل على منتج معين عبر 

 دعمه بحافز قوي واستعمال مسببات التحفيز.

: -رابعل ااتجلهل  ااعتقلدا 

ا الشخص بخصوص شيء ما، والمعتقد قد يستند على  ااعتقلديشير     إلى الفكرة المفصلة التي يحمل

تمون بشكل  ا اأفراد كبير باإالرأي أو اإيمان. وبطبيعة الحال فإن المعنيين ي عتقادات التي يحمل

ا. ا تخل  الصورة الذهنية التي يمتلكون ا، أن  بخصوص المنتجات والخدمات التي يقومون بتقديم

و التقييم الذي يحمله الفرد اتجلهأما ا    والذي قد يكون إيجابا أو سلبا نحو فعل أو فكرة أو شيء ما.  ف

م تقريبا مثل الدين، السياسة، المابس، الموسيقى وغيرها. و  فاأفراد يمتلكون موقفا حيال كل شيء يحيط ب

 عدم الرغبة فيه.الموقف الذي يحمله الفرد قد يدفعه نحو الرغبة بشيء معين أو 

مة التي  لكين الخضر، أحد المؤشرات الم ا المست توجه وهكذا يمكن اعتبار المعتقدات البيئية التي يمتلك

م الصورة المحببة أنماط معينة من المنتجات. وفي الوقت نفسه فإن  اكي و تخل  لدي م ااست سلوك

م نحو الدفاع عن ا ا أو عدم ااهتمام و ااكتراث المواقف العامة لدى اأفراد قد تدفع لبيئة والحفاظ علي

ا.  1ب
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 الحللة الصحية: -خلمسل

أو كونه غير سليم صحيا تنعكس الحالة الصحية بشكل كبير على الجان النفسي للفرد فإن كان مريضا   

ا الفرد السليم صحيا.وفيما يخص مجال طل فإنه سي التسوي  منتجات قد تختلف عن المنتجات التي يطلب

ا أفضل  اأخضر فقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن العديد من اأفراد يطلبون المنتجات الخضراء كون

من الناحية الصحية، حتى في بعض اأحيان قد يكون هذا السب هو الدافع اأكبر وراء شراء المنتجات 

في انتاج وتسوي  السلع الغذائية الخضراء وليس الجان البيئي. و اأمثلة كثيرة في هذا المجال وبخاصة 

ا انعكاسات صحية خطيرة  ل يحرص على تجن التعامل مع المنتجات التي يكون ل والتي أصبح المست

احقا على حياته، كما هو مثا في اابتعاد عن تناول الوجبات السريعة في المطاعم أن الدراسات أثبتت 

م من أسبا البدانة لدى اأطفا ا سب م ا على كون . كذل المشروبات الغازية وتأثير السكر في ل والشبا

ل ....الخ. ولذل نرى التوجه المتزايد اليوم في تناول المنتجات الطبيعية بدا من المصنعة  صحة المست

ا أو حتى  ا أو تغيير لون وأن تكون أيضا خالية من المركبات الكيمياوية أو المعالجة جينيا لتكبير حجم

ا.  1شكل

 

امل ااجتملعية  المطل الثللث: الع

ل وقرار     ا تقل العوامل ااجتماعية أهمية عن باقي العوامل اأخرى في التأثير على سلو المست

ل نتيجة انتم ائه الشرائي، حيث تتمثل في مجموعة العوامل التي تؤثر على السلو الشخصي للمست

نا الطبق ، وعموما تعبر هذ  العوامل عن ة، الجماعات المرجعية و اأسرة ااجتماعيةلجماعات مختلفة، ف

. ل  تأثير الظواهر ااجتماعية على قرار الشراء أو سلو الشراء لدى المست

 و بصورة عامة يمكن تحديد العوامل ااجتماعية بالعناصر التالية:

ا  ة ااجتملعية :طبقال -أ

ااجتماعية في كل المجتمعات اانسانية تقريبا، لكن قد يختلف مدى ارتباط أفراد كل طبقة  الطبقاتتوجد   

يكون اارتباط بين أفراد الطبقة قويا بحيث ا يستطيع الفرد اانتقال من طبقة إلى من مجتمع آخر، فقد 

                                                           
1
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لى أخرى إذا توفرت أخرى وقد تكون محددات هذا اارتباط مرنة بحيث يستطيع الفرد اانتقال من طبقة إ

 1فيه شروط معينة.

ا: " التجانس النسبي لأقسام أو اأجزاء في المجتمع والمرتبة  الطبقل ااجتملعيةيمكن تعريف    على أن

 بشكل هرمي ويشتر أعضاؤها بقيم واهتمامات مشتركة وبسلو متشابه."

فالطبقة ااجتماعية هي تحصيل مجموعة من المتغيرات المتعلقة بالدخل ، الوظيفة، الثروة، مستوى التعليم 

اكية مختلفة، فقد يستخدم أفراد الطبقة  ا أنماط است والقيم ، والمعروف أن الطبقات ااجتماعية المختلفة ل

ا  م يتعاملون  غيرهمالعليا ذات الدخل الجيد في المجتمع منتجات ا يستخدم في الطبقات اأقل دخا، إما أن

ا تبيع منتجات خاصة باهضة الثمن أو  ا من هم أقل دخا، إما أن مع متاجر معينة ا يفضل التعامل مع

ا اآخرين.  2تبيع منتجات ا يفضل

م، ف أوتقسيم المجتمع إلى عدة شرائح أو طبقات من قبل أعضاء المجتمع أنــوهي عبارة عن تصني     فس

ا. عبارة عن مجموعة من اأفر أو هي  اد الظين يمتلكون الخصائص ااجتماعية نفس

ات اأفراد اإنتاجية واإدخارية وتؤثر في  ويمكن القول هنا عموما أن الطبقة ااجتماعية   تؤثر في توج

ا طبقة أخرى. ا طبقة ا تحتاج م نحو طل بعض المنتجات التي قد تحتاج ات  توج

الماحظ أن عددا من البحوث الخاصة بمدخل التسوي  اأخضر قد توصلت إلى أن الطبقات ااجتماعية و 

 3اأعلى هم غالبا ما يمثلون أكثر الشرائح انجذابا للمنتجات الخضراء.

 الجملعل المرجعية : -ثلنيل

ل لمقارنة تصرفاته أو خصائصه بأفراد هذ  الجماعا   ا المست ا المختلفة هي جماعات يستخدم ت بأنواع

اكي بشكل  ل بشكل مباشر أو غير مباشر. تنقسم الجماعات التي ثؤثر على السلو ااست تؤثر على المست

ل بطريقة غير  مباشر إلى جماعات أولية وجماعات ثانوية في حين أن الجماعات التي تؤثر على المست

 لمرغوبة.مباشرة فتنقسم إلى الجماعت المرغوبة والجماعات غير ا

ليةفتعرف      ا  الجمـلعـل اأ ـا الفرد بقوة ويكون أكثر قربا إلي ا: " تل الجمـاعة التي ينتمي إلي بأن

 مثل: اأسرة، اأصدقاء، الجيران....".

                                                           

يق )مدخل تحليليناجي المعا و رائف توفي ،  - ل التس .، صوائل للنشر، اأردن، ، دار (، ط أص 1
  

2 -  Kotler,P. et al, Marketing Management, 12éme édition, Paris, 2006, p211. 
3
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يةأما   فتشمل الجماعات العلمية وااتحادية والثقافية. الجملعل الثلن

بة وا ي تللجملعل المرغ ا أنه معج )جماعات الطموح( ف  التي يطمح الشخص في اإنتماء إلي

م بتصرفاته. ا، ونتيجة لذل يحاول الشخص محاكات  بأعضائ

بةفي حين أن  ا. الجملعل غير المرغ  1هي تل التي ا يرغ الشخص في اإنتماء إلي

ا إذ أنه قد يعج وتجدر اإشارة إلى أن الفرد ا يحتاج أن يكون فردا من تل الجماعة حتى يتأثر ب   

ا مثل الفر  الرياضي أو الفنانين. فمثا تمتل أندية برشلونة  بمجموعة معينة لكنه ا يستطيع اانتسا إلي

م  ات تل اأندية في قضية ما، ولكن ول مدريد و مانشستر يونايتد إعجا العالم والذين قد يتأثرون بتوج

ا.  ليسوا أعضاء في

عات البيئية إلى ااستعانة بعدد من الرياضيين أو الفنانين أو حتى السياسيين لدعم ويسعى عدد من الجما  

. لذل ناحظ أن  ل م البيئية لما يمتلكه هؤاء اأفراد كجماعات مرجعية من تأثير في سلو المست حمات

ا لمدخا ابعض منظمات اأعمال تستعين بتل الحركات  لتسوي  بما تحويه من رموز شخصية عند تبني

ا في التأثير على تفضيات على تفضيات ورغبات الزبائن.  2اأخضر، ومحاولة من

 اأسرة : -ثللثل

ا أن بناءها    ل تعريف وم اأسرة من المفاهيم اأساسية في علم ااجتماع، فليس من الس بالرغم من أن مف

ا  ا و اأدوار التي تلعب ا وحدة اجتماعية تتكون من  "تختلف من مجتمع آخر، وعموما يمكن تعريف بأن

شخصين أو أكثر يكون بين أفرادها عاقة شرعية كالزواج مع إمكانية  تبني هذ  اأسرة أفراد آخرين 

 3"يسكنون في بيت واحد.

 4أساسية:باختاف طبيعة السلعة المراد شراؤها ونميز أربع حاات وتختلف هذ  اأدوار

 ...ا هو الزوج: تتمثل عادة في السيارة، المنزل  سلع يكون متخذ القرار في

 .ا هي الزوجة: تكون غالبا اأثاث المنزلي  سلع يكون متخذ القرار في

 .رومنزلية ا) منطقة السواء( مثل اآات الك  سلع يتأثر الواحد باآخر في قرارت شرائ

  اتخاذها مثل الرحات.قرارات بشتر جميع أفراد اأسرة في 

                                                           
1
 (.-ناجي معا و رائف توفي ، مرجع ساب ، ص ص)  - 

2
 (.-ساب ، ص ص )ثامر البكري و أحمد نزار النوري، مرجع  - 

3
 .محمد ابراهيم عبيدات، مرجع ساب ، ص - 

4
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ا الفرد وبشكل مستمر أيضا و هذا يعني بأن الفرد سيؤثر ويتأثر  و تعتبر اأسرة المجموعة التي يتصل ب

بالعائلة المحيطة به وفي قرارات الشراء المتخذة، ومن الممكن أن تحدد المستويات التالية في دورة حياة 

 العائلة كما يلي:

  اأفراد العزا وفي عمر.  الشبا

 .م  اأفراد المتزوجين وفي عمر الشبا  دون وجود أطفال مع

 م اأفراد المتزوجين وفي عمر الشبا مع  .وجود أطفال مع

  مالعمر الكبير في اأفراد المتزوجين  .دون وجود أطفال مع

  م العمر الكبير معفي اأفراد المتزوجين  .وجود أطفال مع

 .اأفراد العزا ومن كبار السن 

م فمن الطبيعي أن يكون سلو و ات نتيجة للتأثير الكبير لأسرة في سلو الشراء وتفضيات اأفراد وتوج

الشخص كفرد يختلف عن سلوكه كفرد من أسرة. ولعل هذا ااختاف يبرز بشكل واضح في التوجه نحو 

أسرة ا سيما إن كانت فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن اأفراد المسؤولون عن  شراء المنتجات الخضراء

م. م على صحة أطفال   تمتل أطفاا يميلون إلى اقتناء المنتجات الخضراء حرصا من

ذا التوجه،  ل اأخضر يبرز إن كان أحد أفرادها متبن ل ة أخرى فإن تأثير اأسرة في سلو المست ومن ج

م لتب لكين الخضر محاولة التأثير في المحيطين ب ة نظرهم، ومن ثم فإن أفراد أن من سمات المست ني وج

  1اأسرة يكونون أقر المحيطين وربما من أكثر المتأثرين.

امل الثقلفية  المطل الرابع: الع

مة المؤثرة    ي واحدة من العوامل الم ، ف ل تعد العوامل الثقافية ذات أثر واسع وعمي  على سلو المست

ا من قبل مجتمع ما والعمل على  ا تمثل أهم اأسس والمبادئ التي يتم تبني ، كون ل في سلو المست

ا، ويتأثرذل عندما تلع ثقافة المشتري والثقافة الفرعية دورا مؤث را في قرار الشراء. ويمكن تحديد أساس

 العوامل الثقافية باآتي:
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ا  الثقلفة: -أ

ا تنبع أصا من القيم والمعتقدات   تعتبر الثقافة عامل حاسم وأساسي في إقرار الفرد لحاجاته ورغباته أن

ا الفرد من عائلته أو من محيطه وأصبحت بالتالي معيارا شخصيا  للتعامل مع اآخرين والداات التي اقتبس

ا بصفته فرد ضمن المجتمع  . عبر تفسير الحاات التي تتفاعل مع

ل حيث ذكر  James Duesenberyيعتبر    من اأوائل الذين تناولوا أهمية الثقافة في مجال سلو المست

ا الفرد تحددها متغيرات ثقافية ومن هذ  اأنشطة شر فالمجتمع يزود اء منتجات، أن اأنشطة التي يندمج في

، وتعتبر الثقافة أكث المؤثرات  ل ل بالقيم والمعايير اأساسية التي تؤثر بشكل كبير في سلو المست المست

مه  ا العام والواسع ويحاول أن يتف وم ثباتا بمعنى أن الفرد يميل إلى استيعا ما تمليه عليه بيئته الثقافية بمف

م وأن يكون في داخله اعتقاد بأن ذل ع ا، وتعد الثقافة محددا هاما يساعد في ف بارة عن حقائ  مسلم ب

ل أولوياته العامة وتحدد له  ا تعبرعن شخصية المجتمع حيث تحدد ثقافة امست ل حيث أن سلو المست

ا وتؤثر ثقافة المجتمع على سلو الفرد، فسلو الفرد يتكون ويتأثر  اأنشطة المختلفة التي يقوم ب

ا وتلع الثقافة دورا هاما في تحديد السلو اانساني وذل على النحو بخصائص الثق افة التي يعيش في

 1التالي:

 تحدد الثقافة معنى المواقف ااجتماعية. -

تحدد الثقافة ااتجاهات والقيم واأهداف التي تجعل الفرد يعيش ويفكر داخل اإطار الثقافي  -

 العام للمجتمع.

ا في المواقف ااجتماعية المختلفة تحدد الثقافة أنماط معينة م - ن السلو يستطيع الفرد اتباع

بحيث ا يضطر إلى المرور بمصاع التجربة والخطأ في المواقف ااجتماعية التي يمر 

ا.  ب

ا:  الثقلفةو تعرف  مجموعة معقدة من القيم والمثاليات والمواقف والرموز ذات الداات والتي  "على أن

ا  م وينقلون ا اأفراد فيما بين م أفرادا في المجتمع ويتقاسم تساعد على ااتصال والتفسير والتقييم بصفت

 2"لأجيال القادمة.

ا:   ا بأن مجتمع وتتوارث جيا بعد جيل، مجموعة من الرموز والحقلئ  التي يوجدها ال "كما يمكن تعريف

 ."وهذ  الرموز قد تكون غير ملموسة مثل القيم والعادات، أو ملموسة مثل اأدوات والمنتجات وماشابه

                                                           
1
 (.-ادلي، مرجع ساب ، ص ص) سلوى العو - 

2
يق )مفلهيم معلصرة(،نظام موسى سويدان و شفي  ابراهيم حداد،  -   .، صدط، دار الحامد للنشر والتوزيع، اأردن،  التس
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ا، العوامل  فالثقافة تعد وليدة مجموعة من العوامل والعناصر والخصائص المميزة لمجتمع عن آخر ومن

يمن على مجتمع ما بشكل كبير لتصبح سمة  ااقتصادية والجغرافية والطبيعية وغيرها وهذ  العوامل قد ت

 مميزة لثقافة ما.

ا أحد السمات المميزة للثقافة األمانية، فاألمان يرون ضرورة  فعلى سبيل المثال يعد احترام البيئة وحمايت

م  م اليومية وعادات د ممكن لحماية البيئة وهذا التوجه ينعكس على ممارسات اكية.بذل كل ج  1ااست

 الثقلفة الفرعية: -ثلنيل

ر الثقافة الفرعية في عدد من المجتمعات التي تتكون من مجموعات مختلفة عرقيا أو اعتقاديا بحيث    قد تظ

تكون مجمل تل الثقافات الفرعية الثقافة الكلية للمجتمع. والثقافة الفرعية هنا قد تكون قائمة على أساس 

ا اأفراد وهي كثيرة ومتنوعة في العالم، أو حتى داخل الدولة الواحدة ويمتد اأمر القوميات التي ينتمي إ لي

م عن البعض  أيضا إلى اأديان وكذل المجاميع العرقية والتقسيمات الجغرافية التي يتمايز أفرادها بعض

 2اآخر.

ا انعكاسات كبيرة وا   تحديدهم إستراتيجية تجزئة على المسوقين في ش بأن هذ  الثقافات الفرعية ل

م مع تل ااختافات الثقافية. فما قد يكون مسموحا في ثقافة ما قد ايكون  السو  وتصميم المنتجات وتعامل

 مسموحا به في ثقافة أخرى مثل بعض اأطعمة والمشروبات والمابس وغيرها.

غرافية امل السليك  )علم النفس السكلني(المطل الخلمس: الع

ر العدد اأكبر من الباحثين في مجال التسوي  إلى أن العوامل السايكوغرافية هي جزء من العوامل يشي   

ا مجموعة  مستقلة من العوامل الشخصية أو ااجتماعية، إا أن الباحثين في مجال التسوي  اأخضر يع دون

ا واحدة من أهم العوامل المؤثرة والمحددة  م يعدون ل في مجال أوالمؤثرات، بل حتى أن لسلو المست

ا بشكل مباشر بموضوع نمط الحياة ويعدوهما متازمان.  التسوي  اأخضر ويربطون

 3وفيما يلي توضيح لعاملين من العوامل السايكوغرافية المتعلقة بنمط الحياة وهما:

 

 

                                                           
1
 .ثامر البكري و أحمد نزار النوري، مرجع ساب ، ص - 

2
 (.-نفسه، ص ص) - 

3
 (.-النوري، مرجع ساب ، ص ص)ثامر البكري و أحمد نزار  - 
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ا  ااهتملم البيئي -أ

لكين بالب    ا المختلفة من نباتات ويشير هذا العامل إلى مدى اهتمام اأفراد المست يئة الطبيعية ومكونات

م بضرورة الحفاظ على هذ  البيئة وحتى بقية اأطراف )الكائنات الحية( في  وحيوانات وموارد ومدى إيمان

 العيش في البيئة مع اإنسان بشكل عادل.

ا وضرورة الحفاظ     باإضافة إلى ذل فإن ااهتمام البيئي يشير إلى مدى إيمان اأفراد بالبيئة ومشاكل

ا  ل علي ا. ففي أحيان كثيرة يعد الوعي البيئي أحد العوامل اأساسية المؤثرة في سلو المست وحمايت

ي البيئي وقناعته بذل ستدفعه وتدفعه إلى تبني مدخل التسوي  اأخضر، على أساس إمتا الفرد للوع

 رة لأفكار الكامنة.لمتبع والذي يعتبر النتيجة الظاهبشكل كبير نحو تأكيد هذ  القناعة عبر السلو الشرائي ا

ن -ثلنيل لية ااجتملعية للزب  المسؤ

( ببقية اأفراد أو أعضاء المجتمع، وتضمينه هذا ااهتمام   ل إن هذا العامل يشير إلى اهتمام الفرد )المست

اكي أنه يضع دائما أولوية عدم اإضرار ببقية أفراد المجتمع المحيطين به عند  في عاداته وسلوكه ااست

ا أو استعمال منتج معين. وهذ يشتمل على اهتمام ه بطريقة صنع المنتج وتركيبته والنتائج قيامه باست

المترتبة على استعماله فا يسب أي ضرر لأفراد اآخرين، وهكذا فإن الفرد الذي يمتل إحساسا حقيقيا 

بمسؤوليته ااجتماعية، دائما ما يكون ذو نظرة واسعة اأف  بحيث أنه ا يقدم مصلحته الذاتية على مصلحة 

 المجتمع.
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يقيالثللثالمبحث   على قرار الشراء اأخضر : تأثير المزيج التس

ل    ي يعتبرالمزيج التسويقي من العوامل المباشرة المؤثرة على قرار الشراء لدى المست عبارة عن ، ف

ا البعض بغرض آداء الوظيفة  مجموعة من اأنشطة التسويقية المتكاملة والمترابطة، تعتمد على بعض

ذا نجد رجال التسوي  يسعون عبر  ا، ل لالتسويقية على النحو المخطط ل م لسلو المست فيما  دراسات

دف يخص قرار  الشرائي ورصد كل المحددات المؤثرة فيه وبناء نماذج لتبيا ن العاقات الخاصة به ب

حاول في هذا المبحث التطر  لتأثير عناصر تكييف البرنامج التسويقي كله للتأثير في قرار الشراء، لذا سن

. ل  المزيج التسويقي اأخضرعلى القرار الشرائي للمست

ل: تأثير المنتج اأخضر على قرار الشراء   المطل اأ

شيء يمكن تقديمه للسو  بغرض إثارة اانتبا  أو الحيازة أو ااستخدام أ  : "يعرف كوتلر المنتج على أنه

 1 "حاجة أو رغبة معينة . إشباع 

، حيث أن من هذا  ل التعريف نستنتج أن للمنتج دور أساسي في التأثير على السلو الشرائي للمست

ل يشتري المنتج الذي يتوقع أنه سيلبي حاجاته ورغباته، فإذا ت ل المست حق  اإشباع الذي يتوقعه المست

 .فإنه سيكرر عملية الشراء، وربما يتحول إلى عميل وفي لمنتجات المؤسسة

كما يمكن تعريفه بأنه: " هو كل ما يمكن عرضه في السو  بقصد اانتبا ، اامتا و ااستعمال أو 

لكين." ، والذي بدور  يرضي حاجات ورغبات المست ا  2ااست

من أهم عناصر المزيج التسويقي اأخضر، خاصة وأن باقي يعتبر المنتج اأخضروفيما يخص    

عمليات التلوث البيئي المتزايد بسرعة في جميع ، فالمنتج هذا العناصرتعتمد بشكل أساسي على وجود

ت الخطرة ما أصبحت المحتوياالتصنيع أدى إلى توليد رد فعل كبير ضد المنتجات الخطرة على البيئة. وعند

لكين، أسست المؤسسات التجارية لتصنيع للمنت ج واحدة من عوامل التأثير على قرارات الشراء لدى المست

ت إلى خل  سياسات المنتمنتجات صديقة للبيئة أو بعبارة أخرى منتجات خض . فالمنتج ج اأخضرراء واتج

تي يمكن أن تتحلل ذاتيا أو يعاد تدويرها (، اأخضر هو ذل المنتج الذي يستخدم المواد الصديقة للبيئة ) وال

مع ضرورة متابعته خال مراحل دورة حياته لضمان بقائه ضمن االتزام البيئي. وهذا يشمل اابتعاد عن 

رمونات والمواد الحافظة الضارة، استخدام الحد اأدنى  المواد تجن من الطاقة الازمة والمواد الخام، ال

 تخدام عبوات قابلة إعادة التدوير.الكيميائية السامة واس
                                                           

1
يقبشير العا  و عبد الرزا  العبدلي،  -   (.-، ص ص )، دار زهران، عمان، استراتيجية التس

2
يق الحديث: مدخل شلملحميد الطائي وآخرون،  -   .، ص، دار اليازوري العلمية، اأردن، الطبعة العربية، اأسس العلمية للتس
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اء الدمار الذي  تلحقه المنتجات بالبيئة خال مرحلة تطوير يتوج على سياسة المنتج أن تعمل على إن

ا بإعادة التدوير(. -المنتج ) أي المواد اأولية  1واإنتاج والتوزيع وحتى مرحلة مابعد ااست

ذا المنتج ومعرفة جميع المستويات  وم واضح ل يتمثل تأثير المنتج في قرار الشراء من خال تحديد مف

 له، والتي تحدد وف  مايلي:المكونة 

 ل ى اأ  : يعبر عن المنفعة الجوهرية والتي تعد بمثابة نواة المنتج.المست

 ى الثلني  ج ملموس.: يتعل  اأمر بتحويل المنفعة الجوهرية إلى منتالمست

 ى الثللث ل أن يجد  في المنتج بعد اقتناء .المست  : يعبر عن ما يتوقع المست

 ى الرابع  : يمثل كل ما يمكن أن يميز المنتج عن باقي المنتجات اأخرى المنافسة.المست

 ى الخلمس  : يتعل  هذا المستوى بالتغيرات والتطورات التي تطرأ على المنتج فيما بعد.المست

ا المنتج، حيث يرى من خا    ل ذل يمكن القول أن التأثير يمكن أن يبدأ من المنافع اأساسية التي يقدم

ل أن هذ  المنافع تتماشى مع حاجاته ورغباته دون غيرها، كما يتعل  بالخصائص الملموسة في  المست

رها من العناصر التي قد المنتج والتي تتضح من خال الشكل، الحجم، اللون، الغاف والتعبئة، العامة وغي

قد تقود الخاصة بالمنتجات الخضراء ، فمثا نوعية الغاف وشكله والعامة المميزة تؤثر في قرار الشراء

ل اتخاذ قرار الشراء دون التفكير في عناصر أخرى والعكس قد يحدث في حالة لم يجذبه الغاف  المست

ل والتي تحصل بعد عملية الشراء قد تجعل أو أي من الخصائص. كما أن القيمة المدركة من ق بل المست

ل راض عن المنتج أو تقود  إلى حالة عدم الرضا بناءا على ما كان يتوقعه، في حين أن المستوى  المست

و يعبر عن تتبع  اأخير من المنتج والذي يتعل  بالتغيرات و التطورات التي قد تحدث على المنتج ف

ا بالمس ل والسعي لتحقي  رضا دائم لديه ونقله لحاات الواء.المؤسسة واهتمام وفي هذا المستوى  2ت

ل من خال الخصائص البيئية التي يتميز  تحديدا يمكن للمنتج اأخضر أن يؤثر في قرار الشراء لدى المست

ا عن غير  من المنتجات  ا عند تقديم المنتب جات . وعلى العموم إن النقطة اأساسية الواج مراعات

الخضراء هي الحفاظ على خصائص المنتج اأصلية مع تمييز  بالمتطلبات والصفات البيئية المطلوبة 

 والازمة.

 

                                                           
1
يق اأخضرية مقري، زك -  يقي اأخضر بتبني استراتيجيل التس ، جامعة باتنة، مجلة كلية بغداد للعلوم ااقتصادية، عاقة سيلسل المزيج التس

 .، صالعدد الخامس واأربعون، 
2
يقي في التأثير على قرار الشراءبن قشوة جلول،  -  أ،  اقتصادي، جامعة عمار ثليجي، العدد، مقال بمجلة دراسات العدد اأهمية المزيج التس

 .، ص
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 المطل الثلني: تأثير التسعيرعلى قرار الشراء

يعتبر التسعير أحد أهم القرارات ااستراتيجية التي يتخذها المسو  والتي تؤثر على مدى نجاح المنظمة،   

أن التسعير يعد العنصر الوحيد من عناصر المزيج التسويقي الذي عن طريقه تحق  المنظمات اإيرادات 

 ين.والمداخيل وذل بالتأثير على أكبر عدد من الزبائن الحاليين والمرتقب

سعير اأخضر على أنه عملية تحديد السعر في ضوء سياسة المنظمة المتعلقة بااعتبارات يمكن النظر للت   

ا الذاتية، وبالتالي فالتسعير اأخضر هو عملية  البيئية ا اللوائح والقوانين البيئية أو مبادرات سواء التي تفرض

فرض عاوة سعرية على المنتجات الخضراء جراء مراعاة المطال البيئية في استخراج موادها، عملية 

ا وكذا تكاليف البحث وال ا وتغليف ا الطاقة اأنظف في ا واست  1تطوير.تصنيع

تحمل المنتجات الخضراء إضافة سعرية بسب التكاليف اإضافية الخاصة بجعل المنتج صالحا من     

ودا وتكاليف كبيرة في مجال البحث والتطوير. راء عادة ماضالناحية البيئية، أن المنتجات الخ و تتطل ج

ء للطاقة وتقليل التلف والضياع في الكف التعديل في اأسالي اإنتاجية بما ينسجم مع هدف ااستخدام 

 استعمال المواد اأولية.

تتطل من الشركة أن تقوم بدراسة معمقة أجزاء السو  التي وتجدر اإشارة إلى أن الزيادة في السعر 

م الذي قد يثار هنا هو هل أن  ا للزيادة السعرية. ولكن السؤال الم ا للتعرف على مدى تقبل تتعامل مع

عدون لتحمل الزيادة في السعر في حالة تراف  التعديات البيئية التي تجري على المنتج مع الزبائن مست

ا مع إضافة  المنافع التقليدية له، وبعبارة أخرى أن يكون المنتج بنفس جودته وخصائصه المتعارف علي

 2كونه سليما من الناحية البيئية.

ا فئات معينة من  اتزال العديد من المنظمات تسعر المنتجات الخضراء ا التي تدرك على أساس قيمت

ا  ا للمنتجات الخضراء بأسعار مرتفعة نسبيا ا يضر بموقع الزبائن، وترى هذ  المنظمات أن تقديم

ا. ا اتنافس على أساس السعر وإنما على أساس تخضير منتجات  3التنافسي أن

سعر المناس الذي يوازن بين ارتفاع اأسعار التي وعموما ينبغي على اإدارة التسويقية أن تتكفل بإيجاد ال

ة ثانية، باعتبارها تتبنى حماية  ة، واأسعار التي تضيف قيمة من ج قد تصبح عائقا لقرارات الشراء من ج

 البيئة.

                                                           
1
 .سميرة صالحي ، مرجع ساب  ،  ص - 

2
 .ثامر البكري، مرجع ساب ، ص - 

3
لة قدري ، مرجع ساب ، ص -   .حليمة السعدية قريشي و ش
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زيع  على قرار الشراء اأخضر المطل الثللث: تأثير الت

. وفيما يخص رضاء الزبائن فإن المنتج يج أن يكون متوافرا في إ    المكان المناس وفي الوقت المناس

م التسويقي يسعون نحو جعل المنتجات متوفرة وبكميات  م لمزيج التوزيع فإن مدراء التسوي  وضمن إدارت

تمين بذل المنتج، مع الحفاظ على الكلف اإجمالية  دفة. أو لكل الزبائن الم مناسبة في كل اأسوا  المست

 1زون والنقل في أدنى مستوى ممكن.للمخزون وإدارة المخ

أنه جمعا بين الجمع بين كلمتي التوزيع و اأخضر للبعض وفيما يخص مدخل التسوي  اأخضر، قد يبدو 

ة ويزيد من  ا الطاقة من ج متناقضات، فالتوزيع يتطل النقل والنقل يساهم بشكل كبير في است

ة أخرى. وهذا كله يساهم  ا ونطاقه من ج في خل  المشكات البيئية ، في حين أن مصطلح ااست

ا  اأخضر يعمل على أن تكون البيئة تتمتع بالحماية من التلوث بكل مصادر  بما في ذل النقل وااست

ا التوزيع التقليدي. إا أنه يمكن الجمع بين الكلمتين من خال التحسين في استخدام وسائل  التي يقوم علي

 من الشركة وغيرها مما يطرحه التوزيع اأخضر.تيار موردين قريبيبن النقل البيئية، أو اخ

ويمكن تعريف التوزيع اأخضر بأنه عملية مراعاة ااعتبارات البيئية في تحري المنتجات من المصدر إلى 

ا الطاقة والحد من اانبعاثات  الزبون، ويمكن تحديد ااعتبارات البيئية في التوزيع في الحد من است

ا من خال ما يلي:  2للتخفيف من ظاهرة ااحتباس الحراري. وهذ  ااعتبارات يمكن تحقيق

 تعزيز خيارات النقل الواعية بيئيا. -

 .(Eco-Truck)استخدام الشاحنات البيئية  -

 .(Bio- Diesel)استخدام سيارات الديزل الحيوي  -

، اختيار الحجم (Eco-Drive)العمل على تحسين عمليات النقل من خال السياقة البيئية  -

 المائم للشاحنة، استخدام النقل المشتر للمواد، الحفظ الجيد للمنتجات التغليف.

 تقوية التحالفات مع شركات التوزيع اأخضر. -

 

ير من تطبي  مدخل التسوي  اأخضر، عبر تقوية الصات عون وبشكل كبفتجار التجزئة والموزعين قد ينتف

م بسب استمرار العاقة مع الطرفين عبر نظام التوزيع ذو ااتجاهين المستعمل في  م وزبائن زي مع مج

مدخل التسوي  اأخضر عوضا عن النظام التقليدي ذو ااتجا  الواحد. إن نظام التوزيع ذو ااتجاهين يعتمد 

                                                           
1
 .ثامر البكري، مرجع ساب ، ص - 

2
 .سميرة صالحي، مرجع ساب  ، ص - 
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يعرف على أنه معالجة شيء قمنا باستخدامه ليصبح ما يعرف بإعادة التدوير، والذي  وبشكل كبير على

 1منتجا آخر.

لكين على المساهمة في  من المحفزات غيرهاو سسة في هذ  الحالة تقديم هداياكما تستطيع المؤ لتحفيز المست

ا بذل  م تجا  المنتجات الخضراء فيمكن على القرار الشرائي  التأثيرإعادة تدوير المنتجات، وزيادة وعي

ذ  المنتجات. لكين ل  للمست

يج   على قرار الشراءاأخضرالمطل الرابع: تأثير التر

يعتبر الترويج أحد العناصر اأساسية في المزيج التسويقي، والذي يلع دورا هاما في التأثير اإيجابي    

و في المستقبل من خال تطوير عناصر على سلو أصحا المصالح سواء كان ذل في الوقت الحالي أ

  المزيج الترويجي المتمثلة في اإعان، تنشيط المبيعات، والبيع الشخصي، والعاقات العامة.

كما يعد الترويج اأخضرأحد عناصر المزيج التسويقي اأخضر، الذي من خاله يكون بإمكان المؤسسة   

ا التسويقية الخاصة بالمنتجات أو الخدمات التي  ا البيئية إلى الزبائن مع نقل رسالت ا أو صورت ات نقل توج

ا.   تقدم

دف القضاء على سلو العزلة الذي بأنه : " عملية التفاعل ااجتماعي ا  Mc Donaghوقد عرفه  لتي تست

ورها وأصحا المصالح."  2يمكن أن يحدث بين المنظمة وجم

ا وبين أصحا المصالح عن  من خال هذا التعريف ناحظ أن المنظمة تستطيع أن تحل الخافات بين

ا  ا، ممطري  اإفصاح عن المعلومات المرتبطة بأنشطت م في سياست ا يساعد على تقوية المختلفة ومشاركت

ا.  الثقة المتبادلة بين المنظمة وعمائ

وقد تختلف اأهداف الترويجية للتسوي  اأخضر من مؤسسة أخرى أو حتى في نفس المؤسسة مع مرور 

ا تتمحور بشكل عام حول اأهداف التالية:  3الوقت، إا أن

عي البيئي - د الترويجي نحو خل  ال: خلق ال وعي لدى الزبائن بما تقدمه المؤسسة من عادة ما يوجه الج

، حيث أن جعل الزبائن واعين منتجات خصوصا إذا كانت جديدة على الو  الذي تتعامل معه المؤسسة

مدركين للمنتجات المقدمة من قبل الشركة هو عنصرحام في عملية تبني ذل المنتج، وقد عانت المنتجات 

ا من قلة وعي الز ا.الخضراء من بداية تقديم م ب  بائن بتل المنتجات وضعف معرفت

                                                           
1
 .مقري، نفس المرجع الساب ، صزكية   - 

2
لة قدري، مرجع ساب ، ص   -   .حليمة السعدية قريشي و ش

3
يجثامر البكري،  -  التر يقية   (.-، ص ص)، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، اأردن، ااتصلا التس
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مة بالنسبة للمؤسسات التي تسو  المنتجات الخضراء  :تحفيز الطل - يعد تحفيز الطل من اأهداف الم

كيف يمكن استخدامه؟ ما الفوائد المحققة من ويتم ذل من خال إعام الزبائن عن المنتج ماهو؟ كيف يعمل؟ 

 استخدامه؟

المنتجات الخضراء جديدة وتحوي مزايا مختلفة عن المنتجات التقليدية لذل تسعى المؤسسات وعادة ماتكون 

ا، حيث يتم التركيزفي  أوا للتعريف بتل المنتجات بشكل عام، وبذل تسعى إلى تحفيزالطل اانتقائي ل

ود الترويجية لتأشير نقاط القوة والمنافع المميزة لعا ا التجارية.هذ  المرحلة نحو توجيه الج  مت

في هذ  الحالة يج اتباع أنواع معينة من أسالي الترويج، وتوفير إمكانية  :التشجيع على تجربة المنتج -

م جودة المنتج  تجربة المنتج من أجل جعل الزبائن يتعرفون على المنتج بشكل جيد، وأن يحددوا بأنفس

 والمنافع المضافة إليه.

إن الحفاظ على الزبائن المخلصين هو أحد اأهداف اأساسية للمسوقين أن : نااحتفلظ بللزبلئن المخلصي -

د الترويجي نحو  ما جدا بالنسبة للمؤسسة. لذا يمكن توجيه جزء من الج الواء للمنتجات الخضراء يعتبر م

تشير  أقل من محاولة اكتسا زبائن جدد، حيثالحفاظ على الزبائن، وهذا التوجه عادة ما يكون ذو كلفة 

 الدراسات إلى أن تكلفة الحصول على زبون جديد تعادل خمس مرات ااحتفاظ بزبون قديم.

عدة أشكال، مثل اإعان وترويج المبيعات والعاقات  أن يأخذلترويج في مجال التسوي  اأخضركما يمكن ل

يم ضمانات للزبون بأن ، حيث تعتبر الملصقات نوع من العامات المستعملة لتقدالعامة والملصقات البيئية

المنتجات الحاملة لتل العامة تتطاب  مع معايير بيئية أو اجتماعية معينة. وعادة ما تستعمل هذ  الملصقات 

داة مساعدة في العملية التسويقية لدفع الزبون نحو تفضيل و فيما يخص اإعان  1 .معين عن آخر منتج ك

و اإعان الذي تتبنا  المنظمة  ا اإعانية إلى اأخضر ف ا البيئية من خال رسالت الخضراء لنقل فلسفت

ور ا صديقة للبيئة جم دف. ويتصف اإعان اأخضر بالتركيز على ترويج قيم وثقافة است ها المست

اكي صدي  للبيئة، إبراز أهمية البيئة الصحية  اكي السريع، ترويج سلو است واابتعاد عن اابتذال ااست

ل ات الرقابية الرسمية ) للمست ل بشراء واستخدام المنتجات الخضراء، والتنسي  مع الج ، إقناع المست

ل والمحافظة على البيئة(. فضا عن االتزام  ات حكومية( وغير الرسمية )مثل جمعيات حماية المست ج

 2داقية(.بالخصائص التقليدية لإعان) مثل وضوح فكرة اإعان، الصراحة، النزاهة، والمص

                                                           
1
 .زكية مقري، نفسه، ص - 

2
لة  -   .قدري ، مرجع ساب ، صحليمة السعدية قريشي و ش
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ام في المزيج الترويجي، كما و يعتبر اآداة التسويقية ويلع اإعان بأشكاله المختلفة  دورا هاما في اإس

ل و بالتالي زيادة المبيعات، حيث أن هنا عاقة  اأكثر أهمية في التأثير على القرار الشرائي للمست

الزيادة الكبيرة في إنفا  الشركات على اإعانات. ففي دة المبيعات. وهذا ما يفسر طردية بين اإعان وزيا

( رسالة تجارية حتى أن رجال اإعان أصبحو -الوايات المتحدة يتعرض الفرد يوميا مابين )

يتحدثون عن التأثير السلبي لإعان المفرط. في حين أن البيئيين يتحدثون عن التلوث اإعاني الذي ياح  

ل في كل ا لحاجات غير  المست مكان وزمان من أجل المزيد من الشراء والمزيد من ااست

 1حقيقية.ويتميز اإعان بالخصائص التالية:

 .أن يكون اإعان عن منتجات خضراء 

  أن يقدم اإعان معلومات تفصيلية عن المنتجات الخضراء بما يزيد عن من وعي الزبائن في

 القضايا البيئية.

 معلومات موثقة ودقيقة عن المنتجات الخضراء وايقدم ادعاءات عن كون  أن يقدم اإعان

ا خضراء بدون أدلة كافية.  المنتجات المعلن عن

  ا أن ايساهم في إثارة الدوافع الاشعورية من أجل إيجاد حاجات غير حقيقية تزيد من ااست

 غير الضروري.

ج طوعي. لذل ايج أن تركز فقط علإن مسألة التحسيس والتوعية تشكل حجر عثرة في      ى كل ن

أيضا على غيرها من عناصر المزيج التسويقي. وعلى المؤسسة أن اتسيء  ااتصاات التسويقية، ولكن

استخدام ااتصاات التسويقية، و من الواج مراعاة عدم المبالغة في تقديم الجان البيئي بشكل ا ينسجم 

مما يؤثر على القرار الشرائي  2لة الترويجية للشركة بصورة خاطئةد تفسرالرسامع الواقع الفعلي، وبالتالي ق

ل بشكل سلبي.  للمست
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 خاصة الفصل:

ل وقرار  الشرائي من خال القل  البيئي     تناولنا في هذا الفصل عاقة المنتجات الخضراء بسلو المست

ل اأخضر، والذي إيجابا على قرار شراء المنتجات الخضراء حيث أصبح المنتج  اأثر له الذي يبديه المست

لكين  في هذا العصر، كونه يتميز بخصائص بيئية تمكنه من الحفاظ على اأخضر من أهم متطلبات المست

ل في وقتنا الحالي أصبح أكثر وعيا  ل وسامة البيئة من مصادر التلوث المختلفة. فالمست صحة المست

من مختلف أشكال جدوى المنتجات الخضراء في مختلف دورة حياته في حماية البيئة وإدراكا أهمية و

ل وقرار  الشرائي.  التلوث. كما أصبح لمواد التعبئة والتغليف تأثير قوي على سلو المست

ل للمنتجات الخضراء، فالمؤسسات الناجحة هي     كما تطرقنا إلى العوامل المؤثرة على قرار شراء المست

ا ثم تعمل  تل على توجيه قرار الشراء وف  ما التي تعرف وتدر هذ  العوامل وتسعى للسيطرة علي

، ويقسم الباحثون المؤثرات أو العوامل المؤثرة في قرار الشراء  ل ا وما يتاءم مع المست يناس تطلعات

ما غير مباشر ويتعل  بالعوامل الشخصية، النفسية، ااجتماعية،  الثقافية إضافة إلى العوامل إلى قسمين أول

ما مباشر ويتعل  بالمزيج التسويقي اأخضرللمؤسسة وذل لعاقته المباشرة  السايكوغرافية، وثاني

. ل  بالمست
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حول العوامل المؤثرة على    دراسة ميدانية

 قرار شراء المنتجات الخضراء.
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يد:   تم

تس     سي ل هي اأس م د تطرقن ل المنتج الخضراء ي اأخضرب ر ،  هميت في اإط مدى 

مداخل النظري  ، مع التطر ل دراس ثرة في قرار شراء النظر ل امل الم ال لس المست 

صل  ،المنتج الخضراء ي سن في هذا ال ل عن حم ء عن اأطراف الثاث المس يط الض بتس

كين. إذ سيت التطر  المست عي  سس الصن ، الم م ه التدابير التي أالبيئ المتمث في كل من الحك

 ، ي البيئ م ب الجزائر لحم ي البيئق م في حم ر الحك كس د ف إل ، ه م ي اقع لتطراإض  ل

دي منتج  خال من الجزائر في الخضراء المنتج م بت طني ق سس  ر لم عرض تج

ء ع خضراء،  يط الض في اأخير سن بتس  ، ي البيئ سس في حم ر الم كس د هذا م ي

ي البيئ من  ل عن حم سس المس الم م  ن كل من الحك لث إل ج ره الطرف الث عتب المست ب

ثرة ع قرار شراء  امل الم كشف عن ال كين ل ين من المست ه ل جي ت ن  غ استبي خال صي

كين. ال  منتج الخضراء لدى المست

   ، دراس هر ل ال الج ب ع الس ين ابدلكي يتسن لن اإج اق ربط ع  الدراس متغيرا بين ال

ط طري عن اقع رض ع النظري الدراس إس صل حيث  ال إل التصمي سيت التطر في هذا ال

دراس  جي ل . كم  الميدانيالمن ن متغيرات دراس مع تبي ترح ل ر النظر الم من خال عرض اإط

ف  إض ترح. ب ذج الم اق المتضمن في النم راض فرضي الدراس المتمث في ترجم ال سيت است

طر كذل آداة الدراس المستخدم  عينته،  ضيح مجتمع الدراس  تصميم  إل ت ئ  ت  بن ثب

را صدق يل ف تح  ، يل الدراس ي في تح ئي التي اعتمدن ع لج ااحص ، كم يتضمن الم

صي  الت ج  ل إل ااستنت ص ، أجل ال رضي ر ال خيرا اختب  ، ن التي تخد  الميدانيااستب

. ثرة الدراس امل الم ه ال رف ع  ت ن ل ن نص استبي صل  ل في هذا ال ع قرار  لذا سنح

ئي، شراء المنتج الخضراء مج الحز لدى المست الن ستغال برن  حيث سن في هذا الصدد ب

ئي لاإ عي  حص : ،"  SPSS "ااجتم لي ط الت صل إل الن  سنتطر في هذا ال

ي البيئ في الجزائر -1 ني لحم ن اإجراءا ال  .ه التدابير 

دراساإجراءا  -2 جي ل  . الميداني المن

3- . صي الدراس الميداني ت ئج  نت رضي  ر ال  اختب
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 الجزائر في البيئة لحماية القانونية واإجراءا التدابير أهالمبحث اأول: 

د      عي تزايد دى ل يين ع البيئي ال لي المست طني الد ه االتزا إل ال ص البيئ تج  في خ

ا ن الجزائر اأخيرة، السن ن ش ظ ش ل م ل د ذا ف ال ديد سن خال من االتزا ب  من ال

انين اأنظم دف المخت التشري إصدار البيئيى ال فظ ب ارده البيئ ع المح ي م  الطبي

ص ارد خ ب غير الم تجديد ال  .ل

قة التشريعا و القوانين :المط اأول  الجزائر في البيئة بحماية المتع

د     ع ي ض ع ه من البيئ م ض يدين ع تطرح التي الم لي الص طني، الد ك ال  فس

ن ن يمكن اأفراد ثير ل يك بي ت سط ع س ي ال ل في الطبي ن غ د م اأحي  ااختال سب ت

ازن في ط البيئي الت ن، لنش ط سيم ا اانس عي، النش ل م هذا الصن م ج  تتجه الش الحك

د نح تمرا ع ا م ظ لبحث متخصص عمل ند كل م ن حيث البيئي االمش تمر ل ك  اأم م

ل المتحدة بيئ اأ ل في ل ك يد ست لس دإ تاه ث ، ع ب تمر ن ني المتحدة اأم م د الث  المن

نير د بري لبرازيل ج ف  ع ب ر م الم تي اأرض، ب د لي تمر ذل ب ر م نسب ه  ج

ي بجن ل بذل  سن افري ي فمس ل كن البيئ حم لي مس ن ن قبل د ل تك  هذا طني مس

لمي م يكرس م ل غرار ع الجزائر. البيئ ع ل د ني ال كل من ت ث عديدة بيئي مش  كت

اء، ث ال ء، ت ، تراك الم ي م ل لذل ،....التصحر الن م الجزائري الحك ، كبيرا اهتم لبيئ  ب

د ل ف م خ ح ني منظ ن دف ق زيز إل ت ر ت ني اإط ن ي ال ع قر  حيث البيئ لحم  مجم

انين التشري من ص ال ي الخ ن البيئ بحم ن ل بيئي تشريع ل فك ن  لسن - رق ال

ن ث ، ن ي المت - ق ر في البيئ بحم ء الذ  سن المستدام التنمي إط اكب ج  م

طي م لي ل ئل بتحديث هذا الجديدة، الد س ني ال ن لي كثر ج ال ع ف ده خال من نج  اعتم

د ع لي مب لبيئ في الجزائر حديث د انين المت ب رض أه ال ي سن ب  :فيم ي

ق القانون -أوا  :المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتع

ي البيئي م    ض ثير ال بحك ت  ، ا متاح ده البيئ في الجزائر خال سن ر المستمر الذ تش التده

ك  مش لي  ن رق الد ن صدار ال ، ق المشرع الجزائر ب لجت رب الحديث لم الم ح  المطر

ي ا - ر التنمي المستدام المتضمن حم دق تم الذ1لبيئ في إط يه المص ي في ع ي   ج

                                                           
1
ن  -  ن رخ في  -ق ل ع م دى اأ اف  جم ي  الم ي ، الجريدة ، المت ج ر التنمي المستدام ي البيئ في إط بحم

دد ، ال درة في الرسمي ي  ، الص ي  .ج
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ط فيه الجزائر المشرع تبن حيث ريض الخط د ال م المستدام التنمي لمب نير ري ل ،  ديج

ن البيئ  ن صبغ المشرع ق  ، ي البيئ ني اإداري لحم ن ئل ال س ن لتجسيد ال ن ء هذا ال قد ج

نظم تحديد  ده ع  عتم لصبغ اإداري التي تتجسد ب ي البيئ ب المراف المصن لحم ييس البيئي  الم

تمدة في ي الم الجم دي  الب اي  هم كل من ال ثيرع البيئ  ث مس ز دراس الت إنج  ، ي البيئ حم

، مع  رة استصدار الرخص ضر اف  الم د نظ الترخيص  عتم كيد ع عمل الضبط اإدار ب الت

ب الاح عن  ل م لإدارة من ح الرق ن إهم ق  الجزئي د ني إصدار قرار المنع الم تكريس إمك

حص،  دة ال حص  إع يه نص م ه منطري ال  :ع
1 

بي تحديد  -  ف رق د ضع خال من البيئ مركب لمخت دة هداف حرج عتب شكل ع حد  لج

ارد ي الم اء،"  الطبي ء، ال طن اأرض، الم  ."اأرض ب

ري  - يين إجب ، الممثل المستغل ت بيئ ب تطبي ع الحرص مع ل  .الذاتيين اإشراف الرق

مي  - ج ت ف ضمن البيئ إدم ي ك ي مست  .الت

يزي إجراءا - ن في تح ئي، الج دا ج يخص فيم الجمركي الجب  من الحد في المستخدم الم

ث  .الت

سب اإضرار ب    ع  ق منع  ي البيئ  ق سي ه  س ي هدف  ن البيئ الجزائر إل تح ن يس ق

دف  ر التنمي المستدام ت ي البيئ في إط ن حم ني منه، ف دة الث ص ف الم ي إل ع الخص ق ال

ظ ع  ن الح ذل بضم  ، لبيئ ح ب اأضرار الم ث  ل الت شك ، مع إصاح من كل  ت ن مك

كذل  فرة،  ي المت ارد الطبي م اني ل جي ال ل ل اايك م ن ترقي ااست ط المتضررة، إل ج س اأ

ين  ف المتدخ مخت ر  رك الجم مش التحسيس  تدعي ااعا  ءا،  جي اأكثر ن ل ل التكن م است

س لث من ن دة الث م الم  . ي البيئ م التي ت  في تدابير حم د ال ضح جم من المب ن فت ن ال

ي. بع تدخ خرى ذا ط ئي،  ق بع  د ذا ط هي مب ين  ، يمكن تصني إل صن ي البيئ ي حم  ع

ذ المبادئ الوقائية لحماية البيئة:  - ي البيئ إل اتخ ل حم ئي في مج ق دف اإجراءا ال حيث ت

 ، جي ل انين اإيك ة ق مراع يره  تط د إل تنمي البيئ  اإجراءا التي ت كل السبل 

ي  سه اإعتداء ع ل له ن ث  إنذار من تس يل من حد ،  الت دده ر ت خط ع   ق منع 

                                                           
1
 -  ، ني جمي ريش، مدي ، المركز ااجراءا ااقتصادية والقاونية لحماية البيئةنصيرة ق التنمي المستدام د البيئ  ل اقتص طني ح ت ال ، الم

، رس، المدي ي يحي ف م  .الج
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صد ي ب ق ن ال تشمل  من ث ف ع في المصدر.  ، حت ات ع المشك ق ن  ل د ب الحي

: لي م الت د ال ني المب ن  اإجراءا ال

 جي. مبد ل ع البي فظ ع التن  المح

 . ي ارد الطبي  مبد عد هدر الم

 . البيئ د  ج بين اأقتص  مبد اإدم

 .ئي ق ط ال  مبد النش

 خي الح رة ت ،  ضر ديدمبد الحيط .ذر من الت ق  ا البيئي المت

 . رك المش  مبد اإعا 

ية لحماية البيئة: - مبد يندرج ضمن  المبادئ التدخ ن هم مبد ااستبدال  الصنف مبدآن إثن

س سري من  ذ س ، اتخ اجي  الردعي ي  ال إجراءا التدخ صد ب ي ث الدافع.  الم

ا الم قف ح ذه المشكا البيئيالتدابيرالتي ت در الرئيسي ل ت ص التي يشكل استمراره م  ،

. البيئ م ن  1مح لإنس
 

 ه استبدال مبدأ ااستبدال تض ن : يمكن بم ل ك قل خطرا،  ن  خر يك لبيئ ب ط مضر ب نش

. ي ع الحم ض ي البيئي م سب ل دام من ط الجديد مرت م  تك النش

جراء     زير الك ، نسجل قرار  ذا المبد ي ل ي تطبي ي ر ج مراني في ش يئ ال الت بغ  بيئ 

دة ااسمن ل -مصنع م م ق ل ر الصحي التي  يدة نتيج اأخط اي الب ح  ت ته بم مشت ن  مي

ط س ن في  ب بمرض السرط د تسجيل إص ر من المصنع ب ل يمين ب ن الم السك قد المصنع   ،

ر بيئي خطير.   نج عن تشغيل المصنع تده

ه    تنظي ث  الت ائ  يغ، ت تنصي لجن مختص عم ع إزال الش إثر هذا الترد البيئي الب

قدر  ن.  صح اإنس ط آخر يحتر ح البيئ  بنش ط هذا المصن دة، استبدال نش ئي من هذه الم ن

يض لغ التي رصد لت . المتضررين بنح  المب ر سنتي ي  2م

 :وث الدافع ز  مبدأ الم لبيئ ي طه في إلح الضرر ب ن كل شخص يتسب نش ده  م

يستند هذا المبد   . إصاح البيئ يص منه  الت ث  ي من الت ق بتحمل ن كل تدابير ال

ن عدة ال لضرر حس ال يض الذ يترت ع المتسب ب ن ع الت ل ب ني التي ت

اقع ع البيئ  ن الضرر ال ، غير  ن الضرر نتيج خط إن ك لضرر يدفع حت  المتسب ب

                                                           
1
د،  -  ن، اأردن،  اانسان والبيئة،رات الس زيع، عم الت نشر  مد ل  (.-، ص ص )دار الح

2
ح: -س.عريبي، غ مصنع"اسمن -  ت " بم ن ء، الجزائر،  مي يض المتضررين، جريدة المس ر لت ي ي  م ي  .ج
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يه، أن  ن ع ضع إل م ك دة ال ح إا من خال إع جي ا يص ل نظمت اإيك د  نتيج ل

. يض عن يم البيئي المراد الت ى ال لي ايرق إل مست يض الم  1الت

ق القانون -ثانيا ايا بتسيير المتع ا الن ا ومراقبت   :وإزالت

دق تم   يه المص ن هذا نص قد ،ديسمبر في ع ن يص حتمي ع ال ج ت ي إنت ي الن ق  ال

، ي هذه تثمين من دة الن ع ،  استخدام ب ت دة تضمن طري ب رسك  شكل ع استخدام إع

ق اد  ط ن صح البيئ ع خطرا تشكل ا حيث م  .اإنس

ج قر كم   اطنين تحسيس إعا ب ر الم أخط جم ب ي عن الن درة الن ع الص ره  آث

ي البيئ الصح ي تجنب كي ق ، ال ن هذا يجسد كم من ن لي مبد ال ي عن المنتج مس  التي الن

 .يخ
2 

ق القانون -ثالثا واء بجودة المتع   :الجو وحماية ال

ر         ن هذا يتمح ن ل ال ل ثاث ح سي م  :س
3 

ي - ق  .اإعا  اإشراف ال

ا إعداد -  .التخطيط د

ني إجراءا ترتي - ئي ت ، ، جب لي بي م بي رق  .ع

ط قي حتمي ع ينص حيث مي الس م ب ال لرق دة ع ب اء ج ى ع ال  الكبرى التجم مست

كن  من كثر)  دا ،(س ا ع اعتم لي التخطيط د  :الت

دة الج المخطط  -  اء لج  .PRQA ال

ي مخطط  -  ..PPAالج حم

ل مخطط  -  ..PDU الحضر التن

 

                                                           
1
ك -  يد الم ويث البيابتس س زيع، اأردن، ئة: دراسة مقارنة، جريمة ت الت نشر  ف ل  .، ص، دار الث

2
ن رق  -  ن رخ في  -ال ، الم إزالت مراقبت  ي   .ديسمبر  المت بتسيير الن

3
ب -  ، مرجع س ني جمي ريش، مدي  نصيرة ق
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 الجزائر في  البيئية الجباية :المط الثاني

د    صي الج ض ل ع ال ي اإجراءا من مجم سس تخص البيئ لحم دي الم  تتمثل ااقتص

ي فرض في ل في الرس البيئي الجب م ح رس قي ي بمم ي  تصني ي ن من تس ح ن ش  ت

لبيئ الضرر ي م الرس هذه بين من ب  :ي

و -أوا   :البيئية الجباية م

ني شريف البيئ زير عرف    د" ... اآتي ف  سن رحم ن ل سس صح مع ات  ن الم

ا غ يدف ين مب ل من م ن م نظير الم م يث من به ي ز إذ... ت ت تج ح الحد مخ  به المسم

ا حت هم ليف تحمل في م بطري يس دة تك هيل إع ي..." البيئي الت لجب ع هي البيئي ف د اقتط  ن

رضه جبر ل ت ئي بص الد ن ن بل بد ب المنتج، ع م يث ع له ك لي ، البيئ ت لت  ب

ث يدفع عندم ته ثمن الم ث ن م ن هذا ف فزا سيك د ح يث، ل جي عن البحث  الت ل  بيئي نظي تكن

يل في يس حت ته، من الت ي المحصل اإرادا هذه ن  الصند إل تذه الضرائ إدارة من ع

طني بيئ ال ث إزال ل ي الجزء م%  بنسب الت دي ميزاني إل فيذه المتب   بنسب الب

ميزان% مي ل م  %. بنسب ال
1 

ل ت قد   ن خال من بيئي ضريب ل إدخ ن لي ق  المت الرس فرض ت حيث ،  لسن الم

ط لنش ث ب د إا يت ل تجسيده لكن ،TAPD الخطرة  الم ئي ترتيب عدة استحداث ب  من جب

انين خال لي ق .- ، - الم
2 

 : البيئية الرسو أه -ثانيا

ي فيم خص ي تمدة البيئي الرس أه م :الجزائر في الم
3 

 يز الرس ايا تخزين عد ع التح  : الخاصة الصناعية الن

در  غ ي ن ف الرس مب ن لي ق در م المستغل يمنح طن،/دج  بــ  لسن الم  بثاث ت

ا ريخ من ابتداءا سن ز الرس إقرار ت يزا إنج ي التج ص الك لتخ ي من ب  .الن

                                                           
1
لبي محمد،  -  ، ط ل رزي داة لحماية البيئةكم .الة الجزائرح -الجباية ك التنمي المستدام د البيئ  ل اقتص طني ح ت ال  ، الم

2
ريش، نصيرة -  ني ق ، مدي ب مرجع جمي  .س

3
 -  ، د برني، فريد مشر ريخ -المعيقا في الجزائر-التسويق اأخضرمي يه بت ل ت ااطاع ع  ع الرابط: //، م

http://www.univ-biskra.dz/lab/fbm/images/FBM/15 
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 الباستيكية اأكياس ع الرس: 

ل ت     ج الرس هذا إدخ ن بم ن لي ق ءه يشمل  لسن الم س جميع ع اء الباستيكي اأكي  س

ي المنتج ردة  مح رج، من المست در الخ غ ي جه كغ،/دج.   الرس مب تج ي  إل الرس ن

طني الصند بيئ ال فح ل ث مك   .الت

 ق الرس وثة بالنشاطا المتع  :TAPD البيئة ع الخطرة أو الم

ن في سس    ن لي ق سس له تخضع  لسن الم ط عن ينج التي المصن الم  ااستغالي نش

ر ن قد مس خط ر ل تك بي آث ، الصح ع س مي م ، ال ف ، اأمن، النظ اح ، الطبي ال  البيئ

ر ل اآث ط كذل الم حي المن   .السي

 ل ت: الجوية اانبعاثا ع الخاصة الرسو ج إدخ ن بم ن لي ق  هي ، لسن الم

ن ع  :ن

 ي الرس وث ع التكمي ط يت: الجو الت لنش عي ب ز  تختر التي الصن  كمي تتج

ث زي اانب د ب الغ ى الحد ص ي ينص التي ال ن، ع ن غ يحس ال د الرس مب اعتم  ب

دل ع ف ، TAPD م مل استخدا إل إض عف م كس  إل  من قيمته مض ز مدى ي  تج

ي ى ال ص لتنظي المحددة ال   .ب

 در :الوقود ع الرس غ ي  الرصص ع المحت" البنزين من لتر لكل دج  بـ الرس مب

د ز  ال زع" الممت غ ي لتس الرس مب طني الصند بين ب بيئ ال فح ل ث مك  الت

طني الصند طرق ال   .السري الطرق ل

 ة اانبعاثا ع الرس له ت :الصناعية السائ ج إدخ ن بم ن لي ق  ه ، لسن الم

ي رس ه ع تكمي ، المي م س يحس المست ي الرس حس طري بن ث ع التكمي  الت

، غ من%  نسب تخصص الج لح الرس هذا مب دي لص   .الب

رة تجدر كم  اق إل اإش ارد ت في المتمثل الحكومي اإن لي الم س المخصص الم  لتدابير س

فح ث مك ي الت ارد حم ي الم تي هي الطبي ل من مت   :تشمل  الد

 ز برامج ير شبك إنج ي محط التط  .التن

 مج ب تجديد برن  .اأراضي إصاح الغ
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 مج يزا برن دة التج ث المض ت تني التي ل سس ت مي الم م ع في الكبرى ال ق قط  الط

ع  .الصن

 ي بجمع المت الن ر في طرح الن  .الم

 مي الصح ن م لبيئ المت ال  .ب

 ا تسيير ن ك  .الرئيسي ال

ة ب :الثالثالمط      في الجزائرحماية البيئة التنظيما اإدارية المك

ن    ليت  ذل  ف تي  سس درا الم ل ن ب لبيئ مره اني ب إدارة ال س تت ب ح تطبي سي إن نج

م لأفراد ة ال ا الحي ل من مج صرة ع تنظي  مج حده ق ص  زيزه  النص م ل يت ت

س  ذه السي ر ع التطبي اأمثل ل لي تس زة ذا ف ج فيم ب  ، ني ن ص ال لنص برة عن ب الم

ت  ن مركزي ت اء ك ديد من س ن هن ال يه  ج التن ي البيئ  يئ اإداري المك بحم يخص ال

طني، د ال ي البيئي ذا الب ض ل ي، ب ى المح اجدة ع المست ي البيئي ت   ت المت ض ن ال إا 

ع ل الجم لدرج اأ نيه ب التي يمكن عكس م ي اطن  لم ل ب صل اأ ره همزة ال عتب ي ب  المح

يش فيه لذل خصص هذا  المحيط الذ ي بي ع صحته  ثير س كل ا سيم ت التي ل ت مي من مش ي

ر الالمط  ن د ي البيئ تنظيملتبي شرة بميدان حم  .اإداري التي ل عاق مب

ني         ن ر ال زيز اإط دف إل ت ج ي ي البيئ من ل حم ل الجزائري في مج ج الد د انت ل

انين التي  ذل بسن ال هذا م يستشف من غزارة التشريع المت به  ع  ط تي في هذا ال سس الم

م اعد ال ال اف  عي بطري تت ااجتم دي  ا ااقتص ف المج ز تنظ مخت كذا بر ي البيئ  ي لحم

ى  عدة ع المست ع كم دعم ال ط ر ع تسيير ال ل مرة تس هذا أ هيئ إداري مركزي مست 

ن  ن الرئيسيت سست م م ن اي ك ال دي  ضي لكل من الب ص الجديدة التي  اختص ذل ب ي  المح

را ف دي التي ت د ص الب ي البيئ خ كثر لحم إدراك  اطن  رب من الم ل نظرا ل ا في هذا المج

ني . كل البيئي التي ي ز آخر لطبي المش  1من  ج

ي     ض ل ي البيئ ج مركزي تختص ب يئ اإداري المك بحم ديد من ال في الجزائر هن ال

ن اإدارة المركزي من  تتك طني،  د ال ئ البيئي ذا الب س ع شكل هرمي تحتل ال ن متم بني

. ر غ قم ال ن تب ئ إل  عد هذه ال ، ث تتص عدته الس ل ق ين في الد م تحتل في  الصغرى من ال

                                                           
1
 -http://www.mohamah.net/answer/36225 ريخ:           يه بت       //ت ااطاع ع
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كل  هي مي  سس عم قد ت استحداث م  ، ر البيئ قم هذا ال مراني  يئ ال زارة الت الجزائر 

ائي ي  زارة تت ج ب ل :ت يئ ي أه هذه ال ، سنتطر فيم ي ي البيئ ددة لحم لم المت ل ب  1ك

 هياكل تابعة لوزارة البيئة: -

يئ  زارة الت ب ل مي ت هيئ عم كل  ي هي ر الامركزي المرف استحدث الجزائر في إط

البيئ حيث  مراني  ني لإداال ت مي  سيط إمتدادا ع يئ ال مت تشكل هذه ال ، م رة المركزي

نخص  اقع  ط في ال رس نش تم ي  صبح عم جد عدة هيئ  ت  . بيئ م ل س ال يذ السي تن

لذكر:  ب

 . التنمي المستدام بيئ  طني ل  المرصد ال

 . ين البيئي تك طني ل د ال  الم

 . ي ن طني ل ل ال ك  ال

 . جي ل ارد البي  مركز تنمي الم

  ء.المركز كثر ن ج  جي إنت ل طني لتكن  ال

 .ق المتجددة طني لترقي الط  المركز ال

 . خي تغيرا المن طني ل ل ال ك  ال

 . ظ الطبي طني لح ل ال ك  ال

 .طني ل اأرض ل ال ك  ال

 . طني ئر ال  الحظ

 . ر آلي التنمي النظي ين في إط طني الم ط ال  الس

وية - تشية الج بيئة: الم  ل

يذ رق    رخ في  -ينص المرس التن م ديسمبر  الم تشي ال ن الم ، ع 

ب  اي الت بيئ في ال ي ل تشي الج ف الم تك  ، ي تشي ج بيئ تشمل ع خمس م ل

بيئ م ل تشي ال م ل ل المراقب المخ تيش  ل الت عم يذ  يمي بتن ص ااق . كم ت اختص

، كم  مي م ن تشكل خطرا ع البيئ  ع الصح ال ة يحتمل  تيشي لكل منش را الت لزي ب

. لي تحديد المس ي اأضرار  ت ن غرض تحديد اأسب  ي يك  تجر تح

 
                                                           

1
ن،  -  ، عبد المجيد رمض حني ق ل ت ااطاتدابير حماية البيئة في الجزائرب يذ، م التن رار  ة بين ال ج ريخ: : ال يه بت  //ع ع

لي:   http://www.ouargla30.com/t9818-topicع الرابط الت
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بيئة-الجدول رق ) وية ل تشيا الج م يمي ل  (: المقر وااختصاص ااق

 اـــالواي المقر

يزان،  وهران سكر، غ ، م ن س، مستغ ب يدة، سيد ب ، س ر ن ، تي مس هران، ت

           . شن  عين تم

. بشار م ف، الن درار، البيض، تند ر،   بش

،  الجزائر ، مسي ، المدي ، الج ز يرة، تيز  يدة، ب ، الب ي ف، بج الجزائر، الش

زة، عين  ، تيب مرداس، تيسمسي .ب  الدف

ة . ورق ، غرداي اد ، ال ، إليز اط، بسكرة، تمنراس ، اأغ  رق

، برج  عنابة ، قسنطين لم ، جيجل، سطيف، سكيكدة، ق ، تبس تن اقي، ب ،  الب ب عن

. هراس، مي ، س  رف، خنش عريريج، الط  ب
Source : MATE ,Rapport sur l’état et l’ave ir de l’e viro e e t, ,p 

 

بيئة: -   المديرية الوائية ل

ي البيئ    زارة المك بحم ب ل رجي ت ح خ اي مص تبر مديري البيئ ل ز رئيست هي ج ي ، 

ذه  ب  ، التي تتصل ب ي البيئ  التنظيم المت بحم انين  ل مراقب تطبي ال ل في مج د بع ل ت

:الص  دة م ف ب  تك

زة  - ل مع اأج اتص ، ب اي ف ترا ال ي البيئ في ك مج لحم ذ برن تن اي  ر مديري البيئ ل تتص

ي في التشريع في ميدان  ص ع شيرا المنص الت تس الرخص   . دي الب اي  ال ل  اأخرى في الد

.  البيئ

ترح كل التدابير الرامي إل تحسين ا - ، كم ت ي البيئ التنظيمي التي ل ص بحم ي  لترتيب التشري

ظ ع  الح ر،  فح هذا التده مك ر البيئ  ل تده شك ي من كل  ق تتخذ اإجراءا التي ترمي إل ال

ح الخضراء. ترقي المس جي  ل ع البي  التن

عي في مج - الت التربي  ل اإعا  عم يض بترقي  .ت   ل البيئ

- . دت ج ة  ر الحي ف من يتخذ التدابير الرامي إل تحسين إط  تتخذ  تك
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ية: -   الجماعا المح

ستخدا  طني ب ى ال بيئ ع المست م ل س ال يذ السي ي تشكل الح اأه في تن ع المح إن الجم

انين،  ي في ال ص ع ت المنص رس صاحي مم ح  البشري المت دي  ن الم اإمك ئل  س ال

ف تشكياته خص ي مثل المجتمع المدني بمخت م ئ في ال ن بشرك تم ااست ي الم ص الجم

 . ي البيئ ض  ب

م  قد دي صاحي  الب اي  ي المتمث في كل من ال ع المح جم انين في الجزائر ل سند ال

ي البيئ ل حم م اس في مج ط ب م زة المن ن اأج ن تك تضي  س البيئي ي ح السي ، أن نج

ديد من الصاحي  ن تمت ال لرغ من ك ب  . ي ءا التي تتط الحم ض ي البيئي قريب من ال الحم

لي ال من اأس ي البيئ  م حم ر البشر المائ لم ص اإط ني من ن ن ت ، إا  ي البيئ حديث لحم

. يي الت يذ  التن التسيير   1في تسيير البيئ من خال التخطيط 

ر في  ظ الجزائر إلتزا إط لح ، ع ب د البيئ ء ت ف لح عدة إنش لس مص  فترا خال ج  مج

لبيئ لاهتم اج تشكل مخت زمني ل ، ب الي الجد خص الم را ه ي ء المخت التط  إنش

سس  :الجزائر في البيئي الم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ر،  -  جي عبد الن بيئة في الجزائرن يل السياسة العامة ل ر، تح جي مخت م ب را ج ، منش م س ال يل السي : مدخل إل ع تح

، ب  .،صعن
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( ة إنشاء المؤسسا البيئية في الجزائر-الجدول رق  (: التطورا المخت

سيس   ة                                سنة الت  المؤسسا المنش

بيئ  طني ل س ال  المج

استصاح    زارة الر  لحه إل  يل مص تح س  اأراضي حل المج

. ء مديري البيئ إنش  ، ي البيئ  حم

رس  استصاح  م ب  غ ل ل ب الد لح إل كت يل مص تح ء المديري  إلغ

. ترقيت فظ ع الطبي  تدع بمديري المح  اأراضي 

ي  ي ي البيئ  ج طني  لحم ل ال ك سيس ال  ANPEت

لح البيئ إل   د مص ب إسن الغ .زارة البيئ   كمديري مك

اح  زارة ال ي البيئ إل  ص حم يل اختص  تح

بين لبحث  -م ل المك ب ب الد ي البيئ إل كت ص حم يل اختص دة تح إع

لي. ي ال زارة الت مي لد   ال

ع   الجم ي  زارة الداخ ع البيئ ب يإلح قط  المح

بيئ م ل تشي ال الم  ، بيئ م ل ء المديري ال  إنش

التنمي المستدام بيئ  س اأع ل ء المج  إنش

البيئ - - ي  يئ اإق زارة ت ء   إنش

ن البيئي - م ء مرق ل  إنش

ائي - تشي ال ء الم  إنش

ي -  ء المديري الج  إنش

Source : Ahmed MELHA, Les enjeux environnementaux en Algerie, Population initiatives 

for peace, 2010. 

 

رار عد دى قد ي ااست يك ع ال ط ء إل الجزائر في البيئ ل ل إض اصل عد ح ط ت  البيئي النش

ز مدة طي تين، عشريتين تتج م ب ثر الذ الشيء ه ك س تطبي في س ل اضح بيئي سي  .الم
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 : واقع المنتجا الخضراء في الجزائرالمط الرابع

د    رضن ب ي البيئ في الجزائر، من خالأن است م لحم اإجراءا التي اتخذت الحك  ه التدابير 

استحداث التشري  انين  ر ع تطبي هذ سن ال لس التنظيم اإداري المك ب يئ  ه ال

انين كسال .  ، التي  ت ي البيئ م في حم ر الحك سس د التشري تمس الم انين  ن هذه ال بم 

شر،  شر  غير مب دي بشكل مب ن رائدة في الس البيئي صبحااقتص ن تك ل  سس تح  كل م

بي  ت  ، الضريبي ني  ن ائ ال ي من ال ت ت ص لمنتج د مزاي بيئي خ يج ج ذل ب الح

ذل من  قي اأكبر في الس البيئي،  حص الس ب ل ه في اكتس كين، مم يس مست الرغب البيئي ل

ج ال ن لي ب خال تبني ل لت ب  . ي ظي التس ص  ئ خ ظ ر الكشف عن  بيئي في  من الضر

ديم لمنتج  ت ي اأخضر  س التس ي البيئ من خال مدى تبني ل طني في حم سس ال ر الم د

صل ث البيئي الح ه في الحد من الت ي البيئ خضراء تس  .حم

ف بغرض   ق طني  الجزائر، في الخضراء المنتج اقع ع ال سس  ذج لم د نم ن ن ين  ارت

قد  ي اأخضر،  دي منتج خضراء من خال تبني لم التس رن ع كل قع رائدة في ت اختي

سس  زة من م رلأج ند ني ك منزلياالكتر ر منظ، هنكل الك اقع المنتج ل ، حيث سنتطر ل

ذه  ي:الخضراء  ب سس فيم ي  الم

 هنكل مؤسسةب واقع المنتجا الخضراء :أوا 

 مؤسسة هنكل العالمية: -

د"     دي خال ع س اأزم اإقتص لي ، سط  المس قف الص تب ااستدام  لرغ الم ب

لمدة  يل اأجل في هنكل.  دافع إبداعن ط حن  امل نج احد من ع عي  من خال ، سن 133اإجتم

رص التنمي  ن نضحي ب ن  د صرين  س الم ج الن بي احتي مل لت تن كن ن ني ت ري  عامتن التج

بل ل المست  1 "أجي

رشتيد  سبر  ل ك التي ق ل  م ل ص ب ي الخ حي لكل مجا هنكل الداخ فتت تبر ك م ت هذه الك

بر عن نظرة هن التي ت س إدارة هنكل  ااستدام التي تس إليرئيس مج بل  مست  .كل ل

 

 

                                                           

ز م - لمي ن شتيد، فري ع سبر ر ، ك ني لم ن عدد،  "، د رير ااستدام ، هنكل ايف"ت ي ل الداخ م .، ص، مج ال 1
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  :التطور التاريخي لمؤسسة هنكل -1-1

ل بمنط 1876في سبتمبر  Fritz Henkel ق   ع الغس سيس صن ، حيث  Aachen بت ني األم

ل ل في ال ل ب ل غس ج  طا إنت سس إل منط  1878في سن  .ق ب ر الم ل م ن

رف د س انطاق  Düsseldorf د  ، ل المائم التي ميز المنط آنذا ف الن ني بسب ظر األم

ر اا اجد الم ن ت ه مك سس في ت المنط  ر الم ريخ است لي لمجمع من هذا الت عي الح جتم

لم م ،1963 ع منذ . يهنكل ال سط الشر في هنكل ق ي اأ سيع فري اجده بت  منذ النم ت

سع هذا زال م. الحين ذل ميكي الت دف الذ الدين ا فتح إل ي د مستمر، جديدة س ب ي ن بمث  ضم

بل جح لمست اجده اآن, ن سط الشر في ت ي اأ ن فري لي ك لت   :ك

ي جن                                              1963 منذ  -  تركي  1964 منذ  -  فري

ن  1976 منذ  -  كيني                                                1974 منذ  -  لبن

 1996 منذ  -  إسرائيل                                              1992 منذ  -  مصر

نس  2000 منذ  -  الجزائر                                             1997 منذ  -  ت

ري  2007 منذ  -  اأردن                                             2003 منذ  -  س

ل بين من ل د اجد التي ال ي م نذكر هنكل شرك ب تت  :ي

 ب ني: ر سس) لم لي, فرنس(, اأ الم ترا, إيط ني, إنج  ...إسب

 ي نس, الجزائر: إفري  ...مصر, ت

 اي: مريك  ...المكسي, الاتيني مريك, اأمريكي المتحدة ال

 ري, اأردن, إيران: آسي  ...س

 :هنكل وقي رسالة -1-2

ل   سبر السيد ق شتيد ك س رئيس ر ، حقيقة إل رؤيتنا تحويل في منا فرد كل يساه: " هنكل إدارة مج
ا ن الخاصة مسؤوليتنا وإن  1."يو كل هنكل في بقيمنا نحيا ب

سس إن تز تتبع هنكل م ديد ت ل سي قي 4 ع تركز لكن قيم من ب  كل ل تنس التي س

ت ح زه يمكن نج ي فيم إيج   :ي
                                                           

1
ن عدد، ص ص) -  ، د ني لم سس هنكل،  ، م ي ل الداخ م ، مج ال ي ال ي  شتيد، الر سبر ر  (-ك
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 ون ما ق في عمائ وضع ع  :ي

ن    ق ن يت ن يستجيب ق يرض كي عمائ ت دي مست ي فضل بت ام كثر ال  ال

ري ني التج را الت ن حيث إبتك ع عمائ يض ي ب ديره مست ن م كل صمي في ت م  به ي

ن ل كي عمائ ف الطر بكل يح  .مست

 عم فريق ويكافئون يقدرون: 

ن    م ض ي ض ب حترا الب ن ب ر ستمرار قدرات يط ن, ب تمد ض ع ي ض ب  في الب

ح ة ن كم, شركت نج ف ي مك ظ ت من م ي ن ل من ن ي  الطري ضع حري من فرد لكل ب

دة سيتب التي ي ه ل  .فري

 تزمون  :ااستدامة في بالقيادة ي

د    ني منتج الشرك ت ي ت يير ع ترضي عم ن ه إذ, الم تزم  صح بسام ي

ي ظ ي م دة البيئ حم ة ج ن التي المجتم في الحي م  .ب ي

 نا نبني نحن نا أسس ع مستقب سرة عم  :ك

ن ن حيث    در يت هداف إستمراري ي ئم ر ريخن ع ال يل ت جح الط  ال تركيزه الن

ن نّ   كم, قيم ع يت يسترشد ي بر ح ع تركز التي المدى ط درة ر لي اأسس المب  الم

ب  .الص

س مراحل كل لاستدام إستراتيجيت تغطي ي س دف. ال لمي فري ي  ااستدام داء تحسين إل ال

ت لشركت ان جميع في منتج    1.الج

بيئة: الصديقة هنكل مؤسسة منتجا -1-3  ل

لي اإلتزا بسب     ي ال ظ  قبل  2010 ع في  2012 ل المستدام هداف ح هنكل لم

مين س هذا ع, المسطرة الخط من ع ن ق اأس ضع الشرك في المختص ح هداف ب  لمدة طم

ا خمس ل سن س الشرك أعم د ع قي  مستمرة الخط ن , 2010 ع في المحرز الت

ضح ه كم 2015حت لي الشكل في م  :الت

 

                                                           
1
 -  ،" رير ااستدام " ت ، مج ي س ال ان س لي في جميع ج شتيد، المس سبر ر ، ص ص)ك ب  (-مرجع س
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 2015 إل 2010 عا من الشركة أهداف و هنكل تركيز محاور يوضح( : 1-4)رق الشكل

 

ي هنكل مج :المصدر   رير, "الداخ  4ص  ذكره، سب مرجع", ااستدام ت

دف ي هنكل ت يض% 15 لتح ج حدة حيث من تخ ا في اإنت ص المج خ الخ لمن ق ب ه الط  المي

ق في. المخ سه، ال دف كم ن يم من المزيد خ إل ت ي خال من ال دة تح  10% بنسب زي

رجي المبي في في الخ ج حدة لكل الص يل اأجل في هنكل هداف من. إنت ادث" الط ر ح " ص

دا  ادث، ان ا خمس في م الح دف هذه سن دل في%  20 بنسب انحدار فت ادث م . لدي الح

د" جل من هداف عي الت ، مع رق في ض يص" ااجتم ن ذل ستمرار تس ف دة ب زي  ل

د في عي الت يش نسب تحسين ااجتم ل في الم ده تحسين هنكل ع يج إذا, ال  تصل بنسب ج

لي 30% إل ا الخمس خال ف ب سن ي% 56 ) الم  (. سن

سس نتج اأهداف هذه من إنطاق ع هنكل م ئ مجم ل عبر المنتج من ه  تراعي التي ال

ج د انت خيص يمكن, البيئي الب ل في المنتج هذه ه ت لي الجد  :الت
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 بالبيئة تضر ا التي العالمية هنكل منتجا أه يوضح(: 3-4)رق الجدول

 

 

 
رة ه:  Loctite HF 8600 منتج تف عن عب ل ه لي ن  من خ

جين يدير ن ال ا في المنتج انجح من ك  المنتج هذا حصل قد, اأس

ئزة ع را هنكل فريتز ج  .2010 ل لإبتك
 

 

 
 

 
ي بوركس ركس ن: x 3 1 تنظيف ألواح كومب ي ب مب  1x3 ك

ى إل المنظ مركزا اي في جديد مست ضل. اأمريكي المتحدة ال  ب

ل. مرا عشر المركزة المنظ تركيب زن ي ضين الكت ال  المنخ

ث ني انب ن كسيد ث ص الكرب ل الخ لن الي ب ريب%  70 بح لد. ت  ي

بئ فضا الغسيل كيس ت في%  45 بنسب قل ت لتين ك رن الح لم  ب

ج يدي بزج  .التنظيف مركز من ت

 

 

 
في كتيف تيرا منظ تتس: أكتيف تيرا لت لي ب ز اأداء بين المث  الممت

ن من%  60 من كثر. البيئ مع الرائع اانسج اد مك  التنظيف م

ل ص ال اد من تستخ لي الم ب المتجددة اأ ل ال تح  السريع البيئي ل

مل ضل. الك لي قدرت ب  .التنظيف ع ال

 
 

 

  
بكتريا المضاد بالني هنكو ند، في: ل لني هنك منظف ال د ب بكتري المض  ل

دة الني  البكتري من برف الغسيل يحمي ل يت لي م ي الحص  من ع

ر ي الني شج ذا المح ر هذه زراع يمكن ب دة إستغال عند اأشج  إع

اجده تجديد ف الشجرة هذه, ت ر ند في م ثره ال د ب بكتري المض  ل

غم ل. البشرة مع تن ح المنتج داء لج كين كذل مت مست درة ذ ل  ال

، الشرائي ض ن المنخ لني هنك ف د ب بكتري المض ح ل ة في كذل مت  عب

ن يض احدة مرة ااستخدا ب  .كص
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س منتج:  سيوس ي سي ن ر ل لش يره ت ب عدة تط ي بمس ر مص  الش

دة تتيح هي المحترفين، ن الج ل يف لص ر تص ر الش ج ة. ميسرة ب  عب

يجرا 500 يد حج ه م ن صح ي ل يدة ، الص بيئ كذل م  أنه ل

ض عنه ينتج دة حج في%  40 قدره انخ يف م ة لكل التغ رن عب لم  ب

ة ب يجرا  250 ب دي م  .ال

 

 

 
 
 

 
رة ه:  Right Guard منتج ر مزيل عن عب لي ل فر الرج ي ي  حم

ائح ضد ع 48 لمدة الجس ر ضل هذا س اد ب ن الم ر التي له المك  تح

ائح تسب التي البكتيري اد ن مميزاته من ن كم, الجس ر ث الم  منه المنب

لبيئ تضر ا اع بثاث المنتج هذا قد, ب ر مزيل هي ن ل ل ن ر  ا

 Right المنتج هذا من قدم كم مل 50 سبرا مل50 إصبع مل50

Guard 5 اع بي ن ج لت كين رغب ح  .المست

 
 
 

 

 
ع من كجزء: شوما ن ثر مشر ، في الكرب ني مب اختير لم م ش  لكي ش

مب منتج فئ يمثل جه كمي حس ت الش ن إنت كرب ضح. ل ئج ت  النت

ظ ن ث م ني انب ن كسيد ث ل مرح خال تحدث الكرب م ء است  الم

خن ر لغسل الس ع قد الش ضه من هنكل استط رن خ لم  يصدره بم ب

مب د ش ل سبيل ع, ع ت حس المث ئي ن إحص ل ف  منتج كل ن

ئل لسك التجميل س قع من الحديد ب ج م دنجن في إنت ستر دع إل ف  مست

ئل ي في المركز التجميل س ن ني م را  ي ي ف الي سن  7000 ح

ث من طن ني انب ن كسيد ث  .الكرب

لب إعداد من :المصدر    دا الط ني ع إعتم قع االكتر سسل الم  م
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 :الجزائر هنكل مؤسسة -2

لمي المجمع ق 2004 ديسمبر في  ي% 40 بشراء هنكل ال س من المتب ل ر  التي الشرك م

ن لح ك سس لص د، الم ذا  ن سس صبح ب ع إحدى الم لمي المجمع فر  صبح هنكل ال

مل اآن, الجزائر-هنكل تسم سس ت ق الم م اليد من بط در ال ظف 1132 بــ ت  .م

م هنكل شرك تتميز      مل بمدا ب ن حيث س24 مدة ال ل المن ع من اأ ءا1 الس  ليا 9 إل مس

ح 5 إل ليا 9 من ح 5 من صب ءا 1 إل صب خرا ن كم, مس ج في بد م    الحشرا مبيد إنت

Comban  شن عين مرك في قراص رذاذ شكل في جه إل اآن التحضير يت تيم  في إنت

غ مرك يد ش صبح 1. ال لي  لت تبر ب ع ه حد الجزائر هنكل ت ر ت التي ال  اأ الشرك نش

ي في ع جيز ق في ،إفري ت تحتل الجزائر الس تكتسح ن استط ل المرتب منتج  .اأ

 :الجزائر هنكل أهداف -2-1

سس غرض      سي الجزائر-هنكل الم ن ن ه اأس ائل مرتب في تك ي ميدان في اأ  في التس

لمي الس ضل يت هذا ال اق ب ، مع الراقي ال ئن لي  زب رج  داخل في مم  الباد خ

هم لمس ي في ب ين ج المست  البيئ حم م سيين ع ، في س فس  الجزائر-هنكل هداف م المن

ي فيم تتمثل  : ي

ظ - دة ع الح ي المتحصل 9001  14001 اإيز ش .ع  م

سس أداء الدائ التحسين - ء الم كين إرض . المست  الدائ

ن - ط حسن  فضل ضم تخزين الشر .  ل ي  التس

هم - رة الحسن النظرة دع في المس . لص سس  الم

ير - اق تط ل بين ال م . داخل سر ج خ ال سس  الم

فظ - ء البيئ ع المح ج ثن ء  اإنت ل ثن م . است ت  منتج

سس ترى ي نه الم ،  غراض لتح ن هداف د ف التزا تت ي بم ب  :ي

ن - دة ضم ت الج ت  لمنتج لتحسين االتزا خدم . ب  الدائ

                                                           
1
 - http://dz.kompass.com/c/henkel-algerie-spa/dz216125/ 
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ن - ن ضم ئن اأم .  لزب ل  عم

فظ - ء البيئ ع المح ج ثن ء  اإنت ل ثن م . است ت  منتج

ء االتزا - عط ت ب ق  تصن التي منتج لي تس زا كبيرة ف . امتي م  م

ل االتزا - م ست جي آخر ب ل ن مع التكن ن احترا ضم ن د التي اإلتزام  ال . ع ع  إتب

س - يي طري عن التحسن قي ر ت نظ د  .اإدار ل

س م ة الجزائر، -هنكل سي ح انين من مست دا  ق ع إرش ض ع إدارة هنكل مجمع قبل من م  قط

اد المنظ ن م لجزائر، الصي ترف هنكل طري عن التي ب لي كل يتحمل  ي  المت المس

لمجتمع  .ب

ادة -2-2  الجزائر: هنكل لمجمع ISO14000 ش

ت نبين الجزائر هنكل ت لج عي ب م ن حيث, البيئي اإجتم ديد ق ل عي الحما من ب لتزا  اإجتم ك

. عي ت ااجتم لي ه تحم لمس ن من تج ج تستطيع ك  ة كثر منتج إنت ع ع ق  ن حيث الب

ع تزيل ل سريع بشكل الب بيئ إحترام بسب لكن, ف ن ل ديد رفض ف ر من ال  من تزيد التي اأفك

لي ت ف بيئ ضررا عن ينتج قد التي منتج .ل ليت البيئي ر تحم لمس ذل في إط  ، 

دة ع الجزائر هنكل مجمع حصل     ISIS  Le منتجيه في 2005 سن  14001ISO اإيز ش

Chat  دة هذه بتجديد ق ث ه منحه عيد الش م 2012 فريل03 ي في,  2009 سن إي  ق

لمي المنظم ييس ال ت رة ل شن عين مرك بزي رة 2012 فريل 27 ي تيم غ مرك بزي  ش

يد مراقب ذل ال دة تجديد جل من ل مرك 14001 اإيز ش  .ل

ل ت دة هذه ع الحص ع الش دة إتب   :هم نذكر، إجراءا ل

ي تمر ج عم حي إنت دة  الغسيل مس لي هي مراحل ب لت  :ك

اد مزج -1 لي الم ئال اأ ن س  :من تتك

Nonienik + la sod + la Sid + Nahedp + Sockel + Eau 

اد مزج -2 لي الم ب اأ ن ص   :من تتك

Na CMF + Carbonat + Sulfate 
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جين" تحضير  -3  : "اأ ال

درة ع نتحصل          ء ب درة م, اأزر Sulfte من الزرق ء الب ي فنتحصل البيض  من ع

Sulfte ء  .البيض

ط ن          اد بخ ئ الم اد الس ب الم ريض ن, عجين ع نحصل حت الص جين هذه بت  ال

د, صغيرة ث مث نب داخل كبير ضغطأ 115 حرارة درج إل جين تبد زمني مدة ب  ال

ت لت دة الث عبر التسر ب ج خذ اأنب في الم  .احد جح لت

درةال -4 ئي ب  :الن

درة هذه ع نتحصل     ئي الب درة من الن ض مع اأ الب ف ب طرا مثل اإض طر الم ن ك يم  ال

طرا من غيره ن الم ن م ل  .Le Chat منتج يمز الذ اأخضر ك

ي هذه عن ينتج م ير ال درة تط ر جدا دقي ب لغب اء في ك درة هذه ال ل الب  جدا سريع بشكل تنت

سس المحيط الزراعي اأراضي جميع تغز ن يمكن لم درة هذه قصيرة فترة في ب د الب تل ت  ل

اع صيل من عديد ن درة هذه ن كم, المح ير ن يمكن الب ن تضر الج في تتط ان اإنس  الحي

 .المحيط البيئ يض

ذا سس ت ل ع الم سترج درة هذه ب يرة الصغيرة الب ن في المتط رة" يسم مك  ث" التنظيف د

ن م ء برش ي لم ي هذه عن فينتج, لتترس ب م ه ال ث مي درة م لب اد ب م الم  .اأخرى الس

ح ت ي المحيط مص ه هذه بتص يت المي ائ جميع من تن ي الش ه ت ه هذه لتصبح المي ي المي  ث ن

دة يت جيه إع ه هذه من جزء ت ح إل المي ج مص له اإنت م  السد إل ضخه فيت اآخر الجزء م إست

ي المزارعين لي ذه مزارع بس ه ب  .المي

ض إن - رة هي isis إيزيس مثل تنتج التي التنظيف منتج ب لي منظ عن عب س من خ  ال

ن منه ي في تس ف ه حم ض ن كم, السطح مي ه من٪  65 بنسب خ د المي ت ل الم م  ذل إست

ن من جزء تغيير بسب ين في الداخ المك ت تك ه ت ا ن بحيث منتج  ن , كبير بشكل المي

قل تزال ه من كمي ب  .المي
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 مؤسسة كوندور: ثانيا

ة و -  تطور المؤسسة: نش

ر     ند سس ك تبر م سس الجزائري Condorت ني  من الم زة اإلكتر ع اأج المختص في صن

قين  ى الس ن كبيرة ع مست ل مك طر الجزائر  ى ال اع ع مست ن منزلي بجميع  ر الك

نين  حد المم تبر ي ت دان، اأردن(، ف ربي )الس ال طني  رجي كم ال الخ ي  س المح الرئيسيين ل

آا جد متط كل  رة عن مجمع ن تحت ع هي الذ ه عب د  رة حيث تنتمي إل مجمع بن حم

سس سن  عي ت ء،  صن اد البن ، م مي م ل ال اأشغ ء  هي البن ا رئيسي  ينشط في خمس مج

. ع الغذائي الصن منزلي  ر الك ني  ع اإلكتر ، الصن ندق  ال

ا ب س في فتح  س المتمث  ف المائم  ظر اص، نظرا ل م الخ طني  ر في الس ال  ااستثم

سسس  سس م ، ت منزلي ر ني الك ب المتزايدة ع المنتج اإلكتر ط ب ل استج ر  تط نتيج ل

دة  لي محد ص ذا مس سس خ هي م خرى "عنتر تراد"،  حدا  ره ع خمس  تحت بد

 هي:

 .ج اآجر  حدة إنت

 مح ج ال ته. حدة إنت مشت  الص 

 .ء اد البن م ج الباط   حدة إنت

 . س الباستيكي ج اأكي  حدة إنت

 . دني اد الم ل الم  حدة تنشط في مج

ر ه ند سس ك ه إس م ر "عنتر تراد"  دة، تحمل ااس التج لي محد ص ذا مس سس خ ي م

ري "  ا التج يض ال هي تحمل  رة"  تج ربي " عنتر ل ل ه ب ن م  ، يزي غ اانج ل "، Condorب

م  م الك جد  مريك  Condorالرمز الذ ي يش في  ل ي رفي ال كبر الطي ئر من  يشير إل ط

غه.الج سس لب ه المس الذ تس الم ء  لي في السم نه يح ع ف عنه  ر الم  ، بي  1ن

 

 

                                                           

ح  -1   ، رب ي استراتيجي ثر زين ، شراء قرار ع اأخضر التس جستيرغير مذكرة المست رة، م م منش ، ج ، ص ص  المسي
 . (، بتصرف-)
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 المقر ااجتماعي وميدان النشاط:

عي سس صن زة  هي م ع اأج د المتخصص في صن ع بن حم ب لمجم ص ت دي خ اقتص

ا  اجدة ب عي المت لمنط الصن ره الرئيسي ب اجد م ، يت ني عريريجاإلكتر ، تتربع ع برج ب

در بـ  لي ت ح إجم الي  مس ل ح م غ عدد ال يب  ، سس م م ل كي ك هي بم  متر مربع، 

مل، حيث  ن منع ني تتك هي: ثم جي   حدا إنت

 .آا الغسيل ائي   مرك المكي ال

 .  مرك الثاج

 نحدة ص.  ع الباستي

 . دي اد الرم  حدة الم

 .ء اد البيض  حدة الم

 .حدة اإعا اآلي 

 اح الشمسي ع األ  .حدة صن

 شعار المؤسسة:  

ر في البداي ند سس ك ريف   Innovation is life حياة "اابتكار " اتخذ م ذل قصد الت  ،"

ع اعتمد ع  ض ت الم استراتيجي يذ خطط  جل تن من  ر  ت تح هذا الش ي غ ق  ف ب

ع من  ف إل التركيز ع مجم إض ، ب ق مخت من المنتج ىب يع من خال تصني استراتيجي التن

التي من بين سي  ر اأس ي:المح  1 م ي

 .ج ظي اإنت ر عن طري ت يض اأس  تخ

 .طني مل الترا ال اجد عبر ك  الت

 .التصدير 

دم كبيرا فيم يخص سس ح ت لم ل ف ل ر ب يض اأس دت من تخ ذل من خال است  ،

لي عبر  اجد ح ن تت اكتس الخبرة، كم  اءا عن طري الشراك اأجنبي  ، س اجد اي  الت

ض  اجد بب ل التصدير من خال الت دخ رض...الخ،  ط البيع،  الم ي،  عن طري ن ال

. داني الس الس ا اأجنبي مثل الس اأردني   اأس

                                                           
1
، ص -  ب س المرجع الس  .ن
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دم  ر اآن ف ند " ك ر إل دة ث المست الجزائر جزائر تغيير الش ذل قصد زي في  اأصل"، 

. ي جزائر ج مح ن منت ه ينظر إلي ع  ج ر  ند  منتج ك

مؤسسة: ادا الممنوحة ل  الش

: لي لمي الت اص ال سس ع الم   تحص الم

-   ISO 9001 version 2008  ي سن  .تحص ع

- ISO 14001 version 2004  ان ي في ج  .تحص ع

- OHSAS 18001  ان ي في ج  .تحص ع

ا وأهداف مؤسسة كوندور: -  م

ع من الم  ي من خال االتزا بمجم ع من اأهداف التي تس لتح ر مجم ند ع ك لمجم

ي م ر ال ي: ضمن اإط التي تتمثل فيم ي  ل 

ا: -- ام  م

- . سس دم الم الخدم التي ت ير المنتج   تط

فير م - ص شغل.ت  ن

طني. - د ال ير ااقتص  تط

- . طني جزائر في الس ج  فير منت  ت

ع. - س الن س من ن ج مع الم ي المخطط السن لإنت  تح

لمي - سس ال فس الم ي إل من ل الس س المج  .التي تنشط في ن

ئن جدد. - اكتس زب ليين  ئن الح ظ ع الزب  الح
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ا: --  أهداف

ي: ع من اأهداف تتمثل فيم ي ي مجم ر إل تح ند سس ك  1تس م

ر من  تحقيق الربح: ند سس ك سي الذ تس إليه م اأس ل  دف اأ ي الربح ه ال ازال تح ن  ك

ين  م ظ ع المت ين جدد مع الح م كس مت ل المسطر لكل ع  ل إل رق اأعم ص خال ال

ليين  فالح م المن د  صم ط ل سيع نش لي ت لت  .سب

با المجتمع بي تحقيق متط ن إا من خال ت ي الربح ايك المتمثل في تح سس  ي هدف الم : إن تح

ر. فضل اأس ب لي  دة ع عي ذ ج ج ن دي منت جي المجتمع بت  ح

نة اإنتاج: ،  عق ت ك ل الجيد لممت م س يت من خال ااست إشراف ع عم بشكل يسمح في ن ب

ى  ن مست بي رغب المجتمع، ضم ق بت ظ ال الح ته  جي بي ح مل بت ر يسمح ل ل من اأج ب م

مين  مين الصحي، الت ل مثل الت م مين ل فير خدم الت المنح، ت ا  ا ف ال دي مخت ت ئه،  ع ب

عد. الت مل  ادث ال  ضد ح

ق الجغرافي بالجان البيئي: ااهتما  ي م رض ع عي إذ ي ت الصن ي ن في ن التحك قدر اإمك

المتمث في  لمي  ب ال دا المط ف إل نيل ش إض . ب ي سس في الس المح ي مركز الم لت

. ني اص السام الم م اص نظ البيئ  دة، م اص الج   م

سس   ص شغل دائم كم تس الم فير من ل من خال ت ء ع مشكل البط ض هم في ال مس  ل

ءة. الك ى  لي المست را ع فير إط دة من ت كذل ااست را  اإط ل  م ين المستمر ل . التك قت  م

 :واقع المنتجا الخضراء بمؤسسة كوندور -

مزيد من    ب ل اكتس ت  ط سع في نش رمن خال الت ند سس ك ص إلي م ن التي  د المك ب

ء  ن الب ه ضم سي  دف اأس ن ال هداف إل ج لي  الخبرا كل ذل ج تسطر 

ه هذه  ، من  ي ااستمراري ل التنمي المستدام لاأ ي البيئ  هم في حم مجتمع اأهداف  المس

 : د ر بن حم ر عم ند سس ك كده كا المدير ال لم هذا م ي  ، " إن مؤسستنا تستمد الجزائر
ا  ا التي شيد وفقا لمبادئ قوت ا ويبني قيم ا اأول من المورد البشر المؤهل الذ يكون وثروت

                                                           

ح -- ، رب ، ص زين ب س المرجع الس 1 .ن
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اظ ع ال ةالوقاية من المخاطر ع الصحة البشرية والسام نية والح بيئة، مع حرصنا الدائ الم
 1ع إرضاء زبائننا."

م    رلذا ق ند سس ك س بتحديد اأهداف الرئيسي م ر ااستراتيجي ل اف مع المح التي تت

ي: التي من بين م ي ي اأخضر   التس

فير ا - ظ ع لت ع في الح ض ئج الم ي النت جل تح ظي من  ءا قصد ت الك را  بيئ م

هداف  دف عدة  ، حيث يندرج تح هذا ال ي ظ ء بين م اانتم كي  ف الم كذا زرع ث عمل صحي 

: هم  جزئي 

 .سس مع ااستراتيجي الجديدة  تكييف الم

  ص الذين سام كل اأشخ نشط الحرص ع صح  ص ب اقع الخ ن في جميع الم رك يش

. سس  الم

  ري ارد الضر ذ جميع التدابير ضع الم التي تتط اتخ سس  م يذ ااستراتيجي البيئي ل لتن

ني في  ظ ع السام الم الح بي ع الصح  ثير الس كذا الت ث  ر الت خط الازم لمنع 

مل. كن ال  م

  إشرا جميع  ، ني ، السام الم ظ ع البيئ دة، الح ن التحسين المستمر في الج ضم

ين م . ال سس م ي ل ي التحسين المستمر التي ت ب اإدارة ال  في عم

 . غيره التنظيمي  ني  ن ب ال اف مع المتط مل ع الت  ال

 .المجتمع سس  في بين الم زيز الش  ت

زة  - اأج ني  ع االكتر ص في قط ردي الرئيسين خ م سس  اق بين الم يرال تط زيز  ت

عمائ  سس  ء الم ع الدائ لشرك ف إل اإستم إض ق المتجددة، ب ع الط كذا قط منزلي  ر الك

. ئن  زب

: هم هداف فرعي  دف عدة  يض تح هذا ال  يندرج 

 ا غل في اأس . الت لمي من ص ال خص  الجديدة 

  ي من خال زي س الت تدعي السي طني  ى الترا ال زيع ع مست سيع نط شبك الت ت

رض. ءا ال  فض

                                                           
1
 - http://www.condor.dz/fr/condor -electronics/politique-qhse-rs 

 

http://www.condor.dz/fr/condor
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 . سس تمدة لدى الم ط البيع الم كثر بن د البيع من خال ااهتم  زيز خدم م ب ت  تحسين 

الشراك مع كل اأ - ير  التط سس مع تشجيع البحث  تحسين منتج الم يع  ين لتن ع ال طراف 

. سس همي الم ر تط مس ين ااعتب  اأخذ ب

تسويق اأخضر: --  مدى تبني المؤسسة ل

ر   ند سس ك تبره  تتبن م ت  ، هم في التنمي المستدام مس ي ل ر س ي اأخضرفي إط التس

ي  يركز ع تس لبيئ  ي المت ب اطن التس مل ع تحسيس الم ، كم ي بيئ المنتج الصدي ل

سس من  ل الم ح المست قبل كل شيء، تح ي يص في مص ه تس ي البيئ  رة حم بضر

اف  نه يت ف إل ك إض ، ب تنمي المستدام ل الجزائري الداع ل د هم في المس ال ل خاله المس

ائح ال ال كبر مع التشري  اذ ع  فسي مستدام لاستح ي ميزة تن ، كل ذل بغي تح طني بيئي ال

قي  . حص س

س   يذه استإن م تمد في تن ر ت ند ع من الخطط س ك ي اأخضر ع مجم راتيجي التس

سس ف اأنشط داخل الم د إعداده من قبل المدراء من خال التنسي بين مخت  ، حيثاإجراءا ب

ى  المست كين  مست الرغب ل ج  رف الح ل من خال م ة  سس بدراس الس كخط ت الم

. دف الس المست هداف  د ذل من تحديد  ر لتتمكن ب  1ال لأس

سس    ده م تمد ب ي اأخضربحيث ت ي ي ع المزيج التس ي يذ استراتيجيت التس ر في تن ند ك

ئص المنتج اأخضر بحيث ايت تركز ع تس د ع خص ي منتج خضراء، من خال ااعتم

سس م بع ل ير الت التط يه من قبل مخبر البحث  دق ع د المص ا إا ب ، طرح  منتج في اأس

ن  ض عم ك ر عرف انخ ند سس ك ر منتج م س ن  ي الذ اعتبر ل التس حس ر مس

يه نتيج التخ ن المنتج ع تبر  ن النظر الذ ي هذا عكس م ت التطر إليه في الج ضير 

تمد ع  سس ات ن الم د إل  ن ي ، السب في ذل  دي ع ثمن من المنتج ال الخضراء 

ديا التي  ل ع ذل الت كمث  ، جي ت اانت ي ي في عم ة التخضير الك سس ع المدف جرت الم

ز بتغي ة  R410Aإل  R22ر غ ج إل مراع ي اإنت يرجع السب في عد تخضير جميع عم

كبر شريح من  ن  مست الجزائر حيث  درة الشرائي ل هم ال را  ديد من ااعتب سس ل الم

ت ع  يج لمنتج سس في التر قد اعتمد الم  ، سط طب المت كين الجزائريين تنتمي ل المست

شر.اإ غير المب شر   عان المب

                                                           

، ص - ب ، مرجع س ح زين 1 رب
  



صل ال  الميدانيـــةدراسة ال                                                                                            رابعال

  

    

158 

 

رت  ي اأخضر عديدة من تحسين ص سس من تبني التس ن تح الم ائد التي يمكن  ن ال كم 

 ، بيئ دي منتج صدي ل ي بيئته بت حم يته  ئي من خال حم ء ث مع المست الن ، بن ت سم

لمي من خال ا ا ال ج إل اأس ل ن  ال ضم فير اأم ائد يمكن ت ف إل هذه ال إض لتصدير، ب

. فسي تمت بميزة تن يل  ي النم المستدي ع المدى الط 1تح
 

ا المؤسسة: --  أه المنتجا الخضراء التي تقدم

وائية ا ال  2:المكي

ط  ر“ شرك م ند نيكس ”ك ث الكتر س عن ال ائي المكي من جديدة س ئ ال دة ال  من الج

ع ن“ ن ري طني الرائدة الشرك كد حيث ،”كرا ل في ق ع مج يزا الصن ني التج  االكتر

منزلي ر يع دع ع الدائ حرص الك ي المنتج تن ر“ عزز الصنع، الجزائر المح ند  من ”ك

س خال ائي المكي من الجديدة الس ئم ال ت ق شر بشكل تض التي منتج  تصرف تح مب

ن ، الزب ن الذ الجزائر را من كبيرة فسح م سيك ددة الخي ،  المت ع  تحرص كم المتن

ر“ ند ء ع ”ك ن إعط ل فرص دائم الجزائر الزب ص ، إليه ص م آخر إل ال جي ل  من التكن

صي يدة سبل جديدة خ عدة م ا ترشيد ع مس ل في ااست ، الم ق سي الميزة هي الط  اأس

يد التي ن من سيست ر الذ الزب ن“ مكي سيخت تبر هذا الجديدة، ”كرا س ت  من الجديدة الس

اء مكي ر“ ال ند ن ك ، من الراب ”كرا ع دم ن ن ب ر“ ك ند ق ”ك  من فئ عدة إطا السب

ائي المكي ، الصدي ال بيئ ان“ مكي تضمن ل ن الجديد ”كر زب د ل ق في ااقتص لي الط  ال

ن مع يل ضم ، لخمس يمتد المدى ط ا فر سن ان“ مكي تت ئص عدة ع ”كر  نظ: من خص

د ، مض ب رط دة ل صي اآلي، التشغيل إع ، خ تيكي، التشخيص تيرب م ت د اأ اء مض  ال

رد، ئي، التنظيف الب يع مزيل الت تيكي، الص م ت ص التشغيل نظ اأ ، الخ لن  تشغيل نظ ب

، ق ،  جميل شكل م فر جذا ان“ مكي تت ر“ من ”كر ند ر“ ع يض ”ك مبريس  ك

ل بيك لتبريد يسمح الذ ”تر ف قص في ب خي الظر ، حرارة كثره المن ب فر كم رط  ع تت

ازن ئي م رب ي ك انسج يسمح داخ ترا مع ب ء ت رب اء الك ي س ،  الض لي ف ال إض  إل ب

ن دي ك بيئ صدي اقتص ائ خال من ل ز ع احت فظ غ ، ع مح يد يضمن الطبي اء تز  ه

ي ش ن  .من

 
                                                           

1
، ص -  ب س المرجع الس  .ن

2
 -http://www.akhersaa-dz.com/mobile/mobile/la_derniere/134228.html 

ريخ  يه بت ع   //ت ااطاع ع .ع الس  
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وائي كوندور كراون الصديق 2-الشكل رق ) بيئة(: المكيف ال  ل

 

Source : www.condor.dz 
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دراسة: لثحث الثاالمب جية ل  الميدانية اإجراءا المن

ذه     ي البيئ من خال إتخ ر المست في حم رف ع د ل الت من خال الدراس الميداني سنح

رف ع  كذا الت عي البيئي الذ يتمتع به،  الكشف عن مدى ال رار شراء  المنتج الخضراء،   ل

منتج الخضراء.  ثرة ع قرار شرائه ل امل الم  ه ال

ده في هذه الدرايتضمن هذا المبحث ا     اإجراءا التي ت اعتم لي  هي تتضمن المجتمع أس  ، س

ح  إيض سيره  ت ن  يل البي لي تح س اإجراءا الازم لذل   ، رة في الدراس ين المخت ال

. زيع عين الدراس ي ت  طبي

مدن إجراء الدراس ع المنتج الخضرا  نن ت رة إل  عد تحديد منتج كم تجدر اإش ء بشكل ع 

ل  في ح  ، ل ب ااتص لتحديد  كي هذه المنتج ب د مست ب إيج ، نظرا لص ين سس م ين  م م

ن  ا هذه المنتج لك ن اقتن رة  لضر يس ب داف ف ه أسب إست نه قد ت اقتن يمكن  خضراء، 

ل ع ل الحص س فر  ر، الت دة، الس لج ....إلخ.خرى ك  ي

 الدراسة وفرضيا المط اأول: نموذج

ر نظرا   تط جي في السريع التغي ر ل ل ع التكن ف الصن شر ع ، في مخت ثر بشكل مب الذ 

سس دم من طرف الم سس كل ع ج ، المنتج المخت الم اك ن م را هذه ت  التط

ن لكن س د لبيئ المس اكب .المحيط ب ذا م مل ل سس ت تحسين الم  المنتج هذه في المستمر ل

اء حي من س ئص آداء  ن حي من  المنتجخص رجي الشكل ن ر الخ ق بمر  اإهتم صبح ال

حي من يزداد بيئ ضرر قل مع الجيد اأداء ن فس بد منه ل  .الخضراء المنتج خال من التن

سس بد هن من امل تدرس الم ثر التي ال منتج الخضراء المست شراء قرار ع ت التي  ل

هم امل من  عي ال في اإجتم سي الث ي المزيج الشخصي الن ي جراء قمن لذل .التس  دراس ب

ن ميداني ذا الش غ ت حيث ،ب دراس الميداني الرئيسية اإشكالية صي ي كم ل  :ي

ائي شراء قرار ع المؤثرة العوامل أه هي ما  ؟المنتجا الخضراء لدى المست الن

س  نموذج الدراسة: -أوا س ، ت هذه الدراس ع  هداف لي الدراس  ضيحه في إشك ف لم ت ت

ثرة ع قرا امل الم ن لتحديد ال لي الدر شراء المنتج الخضراء،   ب ع إشك راس إج

هدافــر صح فرضيـــــاختب ي  تح ف يت ااعتمـــت   ددــي المتــد ع اانحدار الخطــ، س
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(Multiple Regression Analysis) ن المجم د ع البي اعتم ب يمكن ذل ب ذج كت  النم

ترح لشكل الم ضي ب لي الري  :الت

Ŷ= β0 + β1x1 +β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + β6x6+ β7x7 + β8x8 + Ɛi 

                i=1,2,3,.....300              j=1,2,3,4,5,6,7,8,9حيث:

Xj -    هي رح لانحدار ير   x2، المنتج اأخضر  x1: تتمثل في المتغيرا المست الش التس

زيع اأخضر x3 ،اأخضر يج اأخضر x4،  الت امل ال  x5،التر سيال عياإ املال X6، ن ،  جتم

x7  ، في امل الث غرافي x8 ال يك امل الس  .ال

- Ŷ .بع المتمثل في قرار شراء المنتج اأخضر  : المتغير الت

- Ɛi  بر ي س.  ذج اانحدار المدر ثر ع نم ائي ت رة عن مركب عش مل الخط الذ ه عب : م

ي   يم ال ر بين ال ل يم Yعن ب ال درة  ،  ن  Ŷالم   Ŷ Ɛ = Y - . 

- β  ن المتغيرا المست رار شراء المنتج الخضراء عندم تك سط ل ى المت : تمثل المست

. م د  م

,.....,β9 -β  هي تتمثل في تغيرا رح لانحدار،  متغيرا المست الش ما اانحدار ل : م

. بت قي المتغيرا المست اأخرى ث ن ب ي أحد المتغيرا المست عندم تك  حد

لي:   ضحه الشكل الت هذا م ي  ، دراس ترح ل ذج الم خيص النم  من خال م سب يمكن ت
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 : نموذج الدراسة (-الشكل رق )

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

حث المصدر:  من إعداد الب

 

 

 

 

 

ةالمستق االمتغير  المتغير التابع 

ي اأخضر ي  المزيج التس

امل ال سيال ن  

امل ال فيال ث  

امل اا عيال جتم  

قرار شراء المنتجا 
 الخضراء

يك امل الس رافيغال لمتغيرا الديمغرافيةا   

توى سالم -السن -الجنس
يمي نة -التع دخل اأسرة  -الم
ر الحالة ااجتماعية -الش  
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 فرضيا الدراسة: -ثانيا

ب الدراس هذه تس ل ع لإج ر خال من الرئيسي التس رضي اختب لي ال  : الت

رضية الرئيسية اأول  :ال

H1  : ه تمثل ين اتج ردا ال هم ي البيئ اتج بي نح قض جل س ي من  ص رة عن فرضي  هي عب  ،

. س ين المدر فراد ال عي البيئي لدى  س درج ال  قي

رضية  :الثانية الرئيسية ال

H2  :ئي دال فر ذا جدت زى إل المتغيرا خضرال المنتج شراء قرارفي  إحص اء ت

امل  (الديمغرافي )ال ى عند الشخصي ي مست ن  (. . ≥ α) م

: رضي س فرضي فرعي رع من هن هذه ال  تت

H21- ئي جد فر ذا دال إحص منتج الخضراء ت مل  في قرار شراء المست ل زى ل ت

 .جنسال

H22- ئي جد فر ذا دال إحص منتج الخضراء ت مل ال في قرار شراء المست ل زى ل ئ ت

مري  .ال

H23- ئي جد فر ذا دال إحص منتج الخضراء ت مل  في قرار شراء المست ل زى ل ت

ر ى دخل اأسرة الش  .مست

H24- ئي جد فر ذا دال إحص منتج الخضراء ت مل  في قرار شراء المست ل زى ل ت

. ظي  ال

H25- ئي جد فر ذا دال إحص منتج الخضراء ت مل  في قرار شراء المست ل زى ل ل الت ح

عي  .ااجتم

H26- جد ئي دال ذا فر ت منتج الخضراء إحص زى في قرار شراء المست ل مل ت  ل

يمي ى الت  .المست
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رضية رضي الرئيسي :ةلثالثاالرئيسية  ال لمتغيرا المست م عن ال لث فت ب المزيج ) الث

ي اأخضر، ي بع )قرار التس لمتغير الت عاقت ب  ) غرافي يك ، الس عي ، ااجتم في ، الث سي امل الن ال

ي:  شراء المنتج الخضراء( كم ي

 H3: قرار شراء المنتج الخضراء امل  ع ال ئي بين مجم ثير ذ دال إحص جد ت ى عند ي  مست

ي ن  (. . ≥ α) م

لي :  رضي الجزئي الت رضي إل ال رع هذه ال  تت

H31- ثير جد ت ئي دال ذ ي ئص ال إحص  عند المنتج الخضراءشراء منتج اأخضر ع قرار لخص

ى ي مست ن  . (. . ≥ α) م

H32 - ير اأخضر ع قرار شراء المنتج تس ئي ل ثيرذ دال إحص جد ت ى عند اءخضر الي  مست

ي ن  . (. . ≥ α) م

H33-  جد ثيرذ ي ئي دال ت زيع إحص ت ى عند اءخضرال المنتج شراء قرار ع اأخضر ل  مست

ي ن   (. . ≥ α) م

 H34- جد ثيرذ ي ئي دال ت يج إحص تر ى عند اءخضرال المنتج شراء قرار ع اأخضر ل  مست

ي ن  (. . ≥ α) م

H35- جد ثيرذ ي ئي دال ت امل إحص سي ل ى عند اأخضر المنتج شراء قرار ع الن ي مست ن  م

α ≤ .  . 

H36-  جد ثيرذ ي ئي دال ت امل إحص فيـــ ل ى عند اأخضر المنتج شراء قرار ع الث  مست

ي  ن  (. . ≥ α)م

H37- جد ثيرذ ي ئي دال ت امل إحص عي ل ى عند اأخضر المنتج شراء قرار ع ااجتم  مست

ي  ن   (. . ≥ α)م

 H38- جد ثيرذ ي ئي دال ت امل إحص غرافي ل يك ى عند اأخضر المنتج شراء قرار ع الس  مست

ي ن  .( . ≥ α) م
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 المط الثاني: مجتمع وعينة الدراسة

تحديد       ، ذج الدراس ر نم د تص ل إل ب ص ره ل ج اختب  ، ا مبدئي رضي التي تمثل ح ال

جيه آداة الدراس  ين التي سيت ت ال  ، المتمث في تحديد مجتمع الدراس ني  ة الث ت الخط ئج، تت نت

ذه الدراس . دف المسطر ل ي ال جل تح ردات من  ر م س اختي حجم  ع  ، ن   ل

ئي :سة: مجتمع الدرا -أوا ني المجتمع إحص ء  "ي س، اأحداث  اأشي م من الن ع ك مجم

جث بدراست ت الب التي ي ع ااهتم   ض ع ، لذا يتضمن مجتمع الدر1" م ، مجم لي اس الح

اط كالمست ن مدين اأغ غ عدد سك اط، حيث يب . ين بمدين اأغ  نسم

 تحديد حج العينة:  -ثانيا

لنسب ل دب ، ف ي رة إجراء الدراس ع رة ين المخت ره بص ائي  ت اختي م مجتمع عش ، نظرا لضخ

ف  ص، إض كين الخضر بشكل خ حصر المست ب تحديد  كذا ص  ، ردات جغرافي عد م تب الدراس 

ن  د فض ع المنتج الخضراء، ف تن دد  ن تحديد منتج ا دراسة المنتجا الخضراء بشكل عإل ت د

ئه ه  قتن ن كل مست ق ب ع في فخ  ق د ال ينه لت ا خضرب ه ع ع ف خضر  مست 

خضر، مسب  ن المنتج  ن بك م ا ي م  خرى مخت تم ن المنتج أسب  تن كين ي دف مست د نص ف

. بيئ نه منتج صدي ل م  بك صبحن  لي  لت ل المنتج  دراس ميدانيب كين ح ين من المست ل

. ين سس م ين  م ل منتج م  الخضراء  ، بدا من دراس ح

ن ممث   ين قد تك ن هذه ال تبر  نن ن ، ف ين را في تحديد حج ال مل التك ي د ن ع كم 

د ع اأحج التي حدده  اعتم ين ب د ت تحديد حج ال مجتمع، لذا ف  MALHOTRA (2006)ل

الي: ل الم ف الجد ي  ث التس  الممكن استخدام في بح

 

 

 

 

 

                                                           
1
 -  ، ل الدين الدهرا مي في اإدارة والمحاسبةكم جية البحث الع ي الحديث، طمن م ، ، المكت الج  .، ص، ااسكندري
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 (: حج العينا المستخد في بحوث التسويق-الجدول رق )

ع الدراس ين ن ين الحد اأدن لحج ال ذجي ل  الحج النم

 الدراسا ااستكشافية
 مثا: المجتمعا كبيرة الحج

 -  

ة أو ظاهرة ما ول لمشك  دراسا إيجاد ح
اع اأسعار  مثا: ارت

 -  

  -  اختبار مشكل ما

  -  دراسا اختبار السوق

 دراسا اختبار الوسائل ااعانية
از، الراديو...الخ  مثا: الت

 -  

يا مراجعة الحسابا  محل إل   محا  عم

ع  المجموعا البؤرية ع إل   مجم  مجم

Source : Naresh MALHOTRA , Etudes Marketing Avec SPSS , 5éme Edition, Pearson 

Education, France2007, P265. 

هي تحديد  هرة  ل لمشك  ظ د ح لي تس إيج ر الدراس الح عتب ب  ، ب ل الس انطاق من الجد

امل ين ه  ال لحد اأدن لحج ال ثرة ع قرار شراء المنتج الخضراء، ف م  200الم ردة،  م

بين  ح م ذجي فيترا ردة. 500  300الحج النم  م

، حس  ين ضي استخراج حج ال دل  MALHOTRA(2006)م عن الصيغ الري ف الم فتحدد 

: لي  الت

n = 
x 1−xx −xN +∝δ  

 حيث تمثل:

n: ين  حج ال

x قد اعتمدن ع النسب ين  اهر محل الدراس في ال د الظ ج  %50: نسب 
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 α( د ه في حد قد اعتبرن ح به   (%5±: نسب الخط المسم

δ: ( ري ي ه )1.96الدرج الم ئج  م به النت مل الث الذ ن ب لم  (%95( الم

N =263000: حج مجتمع البحث 

دل نجد:                                   يض في الم لت  n ≈ 384 ب

 المط الثالث: أدوا المعالجة ااحصائية

، ن المجم من عين الدراس يل البي تح هداف الدراس  ي  ن ت لتح مج الحز ب ااست برن

لرمز را ب الذ يرمز له اختص عي  ئي ل ااجتم مج يحت، SPSS))ااحص ع  ه برن

ئي  را ااحص ع كبيرة من ااختب ء مجم ، التي تندرج ضمن ااحص ي مثل التكرارا ص ال

سط  ضمن ااحصالمت ...الخ،  ري ي ين  ءاانحراف الم ط، التب ما اارتب ااستدالي مثل م

...إلخ.  د  اأح

ي فيم ع ي لي مجم ئي اأس  :الدراس هذه في استخدام ت التي اإحص

ا كرونباخ -1  داة الدراس:  (Cronbach's Alpha) معامل آل ر ثب  جل اختب  .من 

اف : التكرارا و النس المئوية  -2 رف مدى م ين  م ئص ال جل عرض خص ينمن   فراد ال

ن را ااستبي  .ع عب

ين :  المعياريةالمتوسطا الحسابية و اانحرافا  -3 فراد ال ب  ه إج رف اتج  .لم

احد  : (Simple Regression)اانحدار البسيط -4 ل كل  د المتغير المست ب ل  من خال إدخ

لمتغير  ي ب ءا ع قدرته التنب ل بن يي كل متغير مست يت ت  ، دل بع في الم ع حدا مع المتغير الت

بع.  الت

اق بين المتغير : (Multiple Regression)  المتعدداانحدار -5 تحديد ال رضي  ر ال اختب

ل المتغير المست بع   .الت

بع. :t-testاختبار -6 ذج ع المتغير الت ل في النم ثير كل متغير مست ر ت  اختب

ئي ذا دال بين جميع  :F-testاختبار  -7 د عاق احص ج كد من مدى  ت المتغيرا المست التي ل

بع. بين المتغير الت ذج   تضمن النم
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يل التباين اأحاد  -8 ب :  One Way ANOVAتح ه اج د اختاف بين اتج ج ر  اختب

ئص ا ب نتيج الخص ين المستج  .لديمغرافي فراد ال

يل التباين  -9 د :  Univariate Analysis of Varianceتح ج ر  ثير اختب ق في ت فر

ئ ض الخص ختاف ب بع، ب .المتغيرا المست ع المتغير الت  ص الشخصي

.معامل اارتباط:  -10 اق بين متغيرا الدراس ة ال رف ق  لم

بع ع المتغير لم معامل التحديد: -11 متغير الت در ل في لخط اانحدار الم دة الت رف مدى ج

ل.  المست

ر : ااختافمعامل  -12 لمح ضيات فيم يت ب ، بترتي ت ين فراد ال حك  همي  أجل تحديد 

. ترح  الم

ئي أ فئ من فئ  :(LSD)اختبار -13 ر ذا الدال اإحص لح ال تحديد ص دي  رن الب م ل

. ر الدراس ل مح  المتغيرا الديمغرافي ح

يل التباين  -14 .من : ANOVAتح رضي ر ال  جل اختب

سره  اختبار إيتا تربيع: -15 بع الذ ي ين المتغير الت ثير المتغيرا الديمغرافي في تب الذ يحدد حج ت

ل.  يحدده المتغير المست

ه T-test One samleاختبار -16 ين اتج ردا ال ه م ي اتج ص رضي ال ر ال ختب : من 

. ي البيئ ه قض بي تج  ي
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ا : آداة الدراسةالمط الرابع  وإجراءات

م من عين    الم ن  حث في جمع البي ي الب تمد ع جي التي ت سي المن داة الدراس ال صد ب ي

ع ت  تتن  ، ءا ع طبي اأدالدراس بن  ، غيره ن  ااستب ب  الم ا الازم بين الماحظ 

ن التي يراد  ، البي ح دي المت ني الم اإمك ح به  ق المسم ال دراس  ج المتبع ل ع المن  ، جم

هقد  ي  ن اآداة الرئيسي اأكثر ماءم لتح (، جدن  ن ر هذه  حيثداف الدراس هي )ااستب ت اختي

: من هذه المميزا  1اآداة لم ل من مميزا عديدة 

ن الب - لي ين التي ت جميتك لت ب حدة  ن م استبي .س ب ي  ل تح

ركين. - ن بسرع من عدد كبير من المش  يمكن جمع البي

رن ن الممكن من - ئج ت ن نت ئج مع ااستبي ث ااستطاع نت سس في المستخدم المم  الم

 .اأخرى

ن  - ي تك ل المستجي ه ب تنتج قد التي( المستجي سري) مج  .صدق كثر ج

 .نسبي مك غير هي اانترن ع المسح -

ي يدير ان احد لشخص يمكن - م ن اذا برمت ال  .الازمرا الم لديه ك

ف اض ن طري ان ذل ال ب ة طري هي ااستبي ل في سري ك  من كبيرة كمي ع الحص

ن ي لكن. البي ن تصمي عم ي ااستبي دة عم ج م عي لتحديد ق ال تحت م ن ب الم  المط

ب يكل ان يج ااسئ هذه. ااسئ كت ن رق داخل ت ل بشكل ااستبي  بسيط اضح ااسئ يج

  بناء آداة الدراسة -أوا

ح به،        ق المسم ال  ، ج المتبع في الدراس ع المن ن التي يراد جم  ءا ع طبي البي بن

لي هي    هداف الدراســـــ الحــ يــ  ن اآداة اأكثر ماءم لتح جد   ، ح دي المت ني المـــ اإمكــ

م ال ل ع الم ب الحص ذل نظرا لص ن"،  ع محل الدراس عن " ااستبي ض لم مرتبط ب

يض   ، را الميداني  الماحظ الشخصي با الشخصي  الزي لم ا اأخرى ك طري اأد

ين ع  فراد ال زع  اط.بسب ت كن مخت بمدين اأغ  م

                                                           
1
 - Burns R, Introduction to Research Method, SagePublications, London,2000, p. 566. 
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امل ع س المست عند   ثير ال يل ت تح در التي استخدم في دراس  ه المص ذه قرار  إن  اتخ

ي،  ي م قدشراء المنتج الخضراء هي طري المسح التس حث ق عداد الب ن ب ع ااستب  إخض

مي لأسس ء في ال را البن لي المراحل ف الثب الصد اختب  :الت

ن إعداد ت   - ن ضع ت بحيث مراحل ع ااستبي لي ااستبي ح انظر) اأ  عرضه ( رق الم

ذ ع تذة من عدد طرف من تحكيمه ث المشرف اأست ح انظر) اأس ء  (  رق الم  آرائ ع بن

ض تصحيح ت ء ب ديل اأخط را ،فيه الت ب كد من صح  ال م من قبل  بغرض الت ل ف س

ص من  جراء قمن ،المست زيع خال من استطاعي دراس ب ن ت ين استبي غ ل ردة  ب  اأمر ، م

عد الذ ض اآخر، ليت  كشف ع س تكرار ب ض اأسئ  ض في في ب الغم ص  ان الن ض ج ب

ح رق  ن)انظر الم ئي لاستبي رة الن ضع ااستم ي  ده  ت( ليفي الن زيعب ن ت ع  ااستبي

ن عين ترة الممتدة من ، 384من مك ذل في  //في ال را  حت استرداد جل ااستم

ع ت، حيث // رةإست  من استرج ء ت كم م رة إ  إلغ د ذل ستم  إتم ل

ب ر  ب اإج م لتض د  الم لي ت اعتم لت رة  ب د، إستم ريغ ت المرح هذه ب  ت

م لجت الم  .م

ن تضمن هذا بحثن في     قس ااستبي لي: النح ع ثاث   الت

ئص الشخصي  :القس اأول ل الخص سئ ح س  غرافييتضمن هذا ال لمتغيرا الديم   م يسم ب

بين  مستج مر، تمست  عددهل يميالدخل، مث في ) الجنس، ال ى الت ، المست ظي ل  ال الح

) عي نسبي(. .ااجتم س ) إسمي  رتبي  ى قي ض في مست  قد ت 

سئ مغ تضع المجي في ص  من خالويشتمل ع متغيرا الدراسة اأساسية   القس الثاني:

ع حيث يتضمن هذا ض ر المت بمتغيرا الدراس الم س المح رف ال التي يمكن من خال الت  ،

ثرة  امل الم ه ال  ع قرار شراء المنتج الخضراء.ع 

س درج ال: المحور اأول ي ر عي البيئي لدى المستل ن هذا المح ، حيث يتك  من الجزائر

ي . ص هي فرضي  ل  رضي اأ ر ال دف اختب ، ي را  عب

عالمحور الثاني سيمه إل ست مجم قد ت ت ن من رئيسي  :  رة مك د مراج  عب يره ب ت تط

لمتغير المست مي المت ب ثرة ع قرار اأسس ال امل الم المنتج الخضراء شراء ل  ال

 :المتمث في
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زيع  -  يج اأخضر، الت ير اأخضر، التر ي اأخضر) المنتج اأخضر، التس ي المزيج التس

 اأخضر(

امل الشخصي  -   ال

سي  -  امل الن   ال

امل - ث عي ال   ااجتم

في - ج امل الث  ال

يك غرافي - ح امل الس  ال

ل  : المحور الثالث سئ ح ع  بمجم قد اشتم ع المتغير الت ع ) قرارشراء المنتج الخضراء(، 

ج   لح ر ب ذ قرار شراء المنتج الخضراء بداي من الش سي اتخ رة تتضمن المراحل اأس عب

ع من  ذا الن .ل ذ قرار شرائ ا اتخ ص   المنتج 

ل لي الجد ضح الت سيم ي رة ت ن استم  :ااستبي
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 (: قائمة استمارة ااستبيان-)الجدول رق 

 أرقا العبارا عدد العبارا المتغير المحور القس

 
 
 اأول
 
 

 
 
 اأول

 البيانا الشخصية: 
 الجنس -             

مري -             ئ ال  ال

ى الدراسي -              المست

ن -             الم

ى دخل  -                                        مست

ر  اأسرة الش

عي -          ل ااجتم  الح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  الوعي البيئي الثاني

 
 
 
 
 
 
 

 الثاني

المتغيرا 
ة  المستق

 المزيج التسويقي اأخضر:
 المنتج اأخضر -

ير اأخضر -  التس

زيع اأخضر -  الت

 ااعان اأخضر -

 

 

 

 

 

 

- 

- 

-9 

- 

سية  9-  العوامل الن

 

 -  العوامل الثقافية

 

 -  العوامل ااجتماعية

 

 -  العوامل السايكوغرافية

 

 -  قرار شراء المنتجا الخضراء المتغير التابع

لبالمصدر  : من إعداد الط
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ن  د ع قد ت تبني الشكل المغ في إعداد ااستبي اعتم ال، ب ب المحتم لكل س الذ يحدد اإج

سي  نس ايكر الخم را ااستبي ع  ،لكل عب ره اأكثر شي عتب ل في استخدامه من قبل ب س

ستخدا الدرج المسج  ن، ب را ااستبي را  ف ب ل ال ن عن آرائ ح بر كين، حيث ي المست

م الرق  ، حيث يشير الرق إل  ع س مرق من   ، م اف تم فيشير إل عكس  إل عد الم

اف بشدة،  لم رة التي تتمثل ب ب ن، ط من هذه ال را ااستبي ب ع عب فراد عين الدراس اإج

لي: س الشكل الت ي خذ هذا الم ، بحيث  را ب اف ع هذه ال  تحديد مدى الم

 (: مقياس ايكر الخماسي-الجدول رق )

 موافق بشدة موافق موافق نوعا ما غير موافق غير موافق بشدة الرأ

      الدرجة

لب: من المصدر  إعداد الط

فراد الم    ب  ه إج ي تحديد اتج لنسب لكي س ينب را ع المدر ا  عب من  ن،  ف ااستبي

 ) س ايكر ذ خمس درج ي ل م م ست س ) أنن ب ي ل الم د تحديد ط سط المرجح ب بحس المت

ل  ن ط س ه يك ي سم =-الم ، كم ه الذ يمث .نحصل  ع  ، فب ل كل فئ ل ط

لي: ل الت ضح في الجد  م

(  (: اتجاه إجابا أفراد العينة-الجدول رق

 ااتجاه المتوسط المرجح

.  ...............  غير موافق بشدة  9

. ...............  غير موافق 9

.  ..............  موافق نوعا ما 9

.  ..............  موافق 9

 موافق بشدة ..............  .

لبالمصدر:                                                                        من إعداد الط
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 :صدق  وثبا آداة الدراسة -ثانيا

ي من    ب التي نحصل ع ن اإج س بشكل جيد،   مجتمع المدر ه ل ني تمثي ن ي صد ااستبي

م   ، ض أج اأسئ م التي  طين الم ن ت عدن سئ ااستبي نن إذا  ني  ن في ثب ااستبي

ن ا ين ف س حج ال بن س المجتمع  خرى من ن ن ع عين  زيع هذا ااستبي رب ت ن م ئج ستك لنت

مل  ل يس م حتم ي ب ينتين متس ئج بين ال ن النت تك  ، ل ين اأ ي من ال ن ع ئج التي حص نت ل

.  الثب

خ    نب ل كر مل  ره م ش ا  د دة  ن ب ثب ااستبي ر صد  حيث  Cronbach-alphaيت اختب

ن  ندم تك احد، ف ال ر  خذ قيم بين الص نه ممثل ي د  ن ص ن ااستبي ل ب احد ن قيمت قريب من ال

في هذه  ن ا يمثل المجتمع،  ن ااستبي ل ب ر فن ن قريب من الص م عندم يك س،  مجتمع المدر ل

يير  س الم تستخد ن ن،  سئ ااستبي غ  دة صي ع ل ينصح ب ، حيث الح يض مل الثب  لحس م

مل  .يت حس م مل الثب ي لم خذ الجذر التربي  الصد عن طري 

تحديد صد هذه     س  ن، ابد من قي را ااستبي لي ل ء من إعداد الصيغ اأ ن ت اإنت د  ب

ترض به  س م ي كد من قدرته ع قي شر الصد ه الت دف من استخدا م ن ال رة، حيث  ااستم

مائم سب  ن من سه، بحيث يك نه : " الدرج  ااختاف قي ه ب ري يمكن ت سه،  ي في  لم صم ل

ء  خط د  ج د إل عد  سه، بحيث ي ي بين الشيء المراد قي ي كس اختاف ح درج الماحظ ت

" . ائي جي  عش ن استخدا هذا  1من   ، مل الثب ي لم لجذر التربي بر عنه ب ضي في م ري  ،

س ي ي .الم ي ئج المحصل ع ثر في صد النت ء التي قد ت  جنبن نسب كبيرة من اأخط

ع    ن ع مجم را ااستبي رض ف ، قمن ب لي س المستخد في الدراس الح ي كد من صد الم ت ل

مدى  غت  ي صي كي راته  ح عب ض حك ع مدى دق  من المحكمين من ذ ااختصص، ل

ض  ن ع ب رة ااستبي ل، حيث ت عرض استم ل هذا م ت ب  ، هداف هذه الدراس اف مع  ت

ميم المحكمين  قبل ت اقع،  قصد إثب صد اآداة في ال  ، غرداي اط  تي اأغ م من كل من ج

غ  ائي ب ين عش جراء دراس استطاعي ل ، قمن ب س ين المدر فراد ال رف  ع  ردة لم م

رة ا اردة في استم را ال ب استي اأسئ  ال ل ف  مدى س را  ب ح ال ن.ض  استبي

                                                           
1
-Naresh MALHOTRA, Op cit, P211.  
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مج    د ع البرن اعتم ئي ب ي إحص ن المتحصل ع لج البي ، تم م را ع ااستم د استرج ب

ئي  مل"،  "SPSS 21اإحص ا كرونباخ  الثب حس م ييس ثب أل ر م ش تبر من  الذ ي

يحس  ب اأسئ  ي بين إج ط الداخ تمد ع حس اارتب ه ي ن  :ااستبي لي دل الت لم −�/�=�  ب ( −(Σ� �=
 �. � yi)/ � x) 

. عدا: � :حيث � =� اأسئ yi ر ي ب : اانحراف الم ال إج � . � الس x  :ر ي ب لكل اانحراف الم ب) اإج  (اأسئ عجمي إج

الجذر    خ  نب ل كر مل  ضح م لي ي ل الت :الجد ي له المتمثل في الصد  التربي

)ال كد من صدق (:8-4جدول رق ت ا كرونباخ ل يل اختبار معامل الثبا أل  آداة الدراسة وثبا نتائج تح

ر عدد  المتغير المح

را ب  ال

خ نب ل كر مل  مل  م ي لم الجذر التربي

) خ ) الصد نب  ل كر

عي البيئي 01  0.877 0.770 8 ال

 0.919 0.844 7 المنتج اأخضر 02

ير اأخضر 03  0.886 0.786 4 التس

زيع اأخضر 04  0.858 0.736 4 الت

يج اأخضر 05  0.881 0.776 6 التر

سي 06 امل الن  0.898 0.808 4 ال

في 07 امل الث  0.883 0.779 4 ال

عي 08 امل ااجتم  0.943 0.792 4 ال

امل  09 غرافيال ك  0.906 0.821 5 الس

 0.939 0.881 11 قرار شراء  الخضراء 10

ن    ر ااستبي ع عب  0.973 0.946 57 مجم

ء ع مخرج المصدر:  لب بن ح رق   SPSS 21من إعداد الط  (4)الم
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ن    ب  ل الس خ ت ياحظ من خال الجد نب مل آل كر يم قدر بــ قيم م احد الصحيح ب ر ال

دل 9. ه يصف ثب آداة الدراس م دا يكبر الم ن ( .)،  احد الصحيح، كم  تر من ال ي

يل، إذ  ل أغراض التح هي قي يمكن قب ي لمتغيرا الدراس المست جيدة،  ما ااتس الداخ م

ر مح قل قيم ل غ  زيع اب د   .أخضر( الرابع )الت ني ااعتم ني إمك ، مم ي ل ب هي قيم م

ب  اف مع إج ئج مت ء نت درته ع إعط س نظرا ل س المتغيرا المدر ن في قي ع ااستبي

ن ع كل  ئج ااستبي مي نت ني ت لي إمك لت ب ف،  س الظر فر ن ص من عبر الزمن، مع ت المست

.   مجتمع الدراس

ي الجذر عن م ذا التربي مل، ل بر التي الم س، صد عن ت ي غ الم  ذا قيم هي 9. فب

ئي دال لي إحص لي كد ع س ف ي ، هذه في المستخد الم ني إل تشير الدراس ل إمك  ع الحص

س ئج ن ل في النت س تكرار ح ي ف ظل في الم ، ظر ب ستخدا متش س ب ي سه الم  .ن
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يل النتائج فرضيا الدراسةاختبار: رابعمبحث الال  وتح

،  بداي بفي هذا المبحث إل  سنتطر    ئج الدراس يل نت ف المتغيرا تح صيف عين الدراس  ت

، الديمغرافي ر اأسئ ين ع مح فراد ال ب  ه إج . ، ث تحديد اتج رضي ر ال  خيرا اختب

 اأول :عرض خصائص العينةالمط 

ل من هذه     س اأ صف ال ن، قمن ب ى ااستبي ريغ محت ت ريف متغيرا الدراس  ي ت د عم ب

ى  ، مست ن ى الدراسي، الم ،  المست مري ئ ال ن الشخصي ) الجنس، ال المتمثل في البي رة  ااستم

( مستخدمين ــدخل ااس عي ل ااجتم ، الح ر ن ال "SPSS 21 " مجــفي ذل برنرة الش رض . حيث 

ي النسب المئ اسط التكرار  بر عنه ب صي ي لي لكل خ  :الجد

 الجنس: -أوا

ئي لـ   لج اإحص د الم لي: ب ل الت ضح في الجد ئج الم ل ع النت ن، ت الحص رة استبي  استم

 وصف عينة الدراسة حس الجنس (:9-الجدول رق )

ي التكرار الجنس  النسب المئ

 .  ذكر

 .  نث

ع    المجم

دا ع مخرج  المصدر: لب اعتم ح رق   SPSS 21من إعداد الط  (. )الم

يق:  التع

غ    ث ب ن نسب اإن ، اتضح لن  ل التكرار غ %.من خال الجد ر فب م نسب الذك  ،

ة  ،%. ن المر حثين في ك ديد من الب ئج التي قدم ال خضر  هذا يدع النت اكي  ج است تم ت

سي ، بحك تركيبت الن ي البيئي ض ج نح ال ى ت ق ره  عتب ي كثر من الرجل، ب ط ال  

. ت اأسري لي  مس
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 :العمر -ثانيا

را ال   ئي لاستم لج اإحص د الم ل ع اب ، ت الحص ئي لج اإحص م ضح ب ل ئج الم لنت

لي:  ل الت  في الجد

 العمروصف عينة الدراسة حس  (:-الجدول رق )

ئ  النسبة المئوية التكرار ةـــال

 .  سن إل من 

 .  سن إل من 

كثر من   .  سن ف

   المجموع

دا ع مخرج المصدر:  لب اعتم ح رق SPSS 21من إعداد الط  (  )الم

يق:  التع

ل التكرارمن خا   ين منل الجد فراد ال ظ  ن م ره من  ، اتضح لن  عم ح  فئ الشب حيث تترا

مري من % .سن بنسب  إل   ئ ال ي ال  غ عدده  ـــــسن حيث ب إل  ، ث ي

ف فرد ينـــمن  هذا  %. ـــ بنسبــراد ال حث ،  ج ل الب كن التي ت يرجع إل طبي اأم

 . ري ض المحا التج ب م  لج اجد فئ الشب  ك ن حيث يكثر ب ت استبي  ب
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 المستوى الدراسي: -ثالثا

ئي لـ   لج اإحص د الم ئج الم ب ل ع النت رة، ت الحص لي:استم ل الت  ضح في الجد

 (: وصف عينة الدراسة حس المستوى الدراسي-الجدول رق )

ئة  النسبة المئوية التكرار ال

قل ن ف  .  ث

ي م  .  ج

ي  .  دراس ع

 .  خرى

   المجموع

لب إعداد من: المصدر دا الط ح)SPSS 21 مخرج ع اعتم  (  رق الم

يق:  التع

ها    ص ع م ين ح فراد ال ظ  ن م ، اتضح  س ين المدر ي ل ص يل ال ئج التح ءا ع نت بن

غ ــج ي بنسب ب ي ذ الدراس %.م يـــ، لت قل  %. بنسب ـ ال ن ف ى الث ،  ث مست

ت ع %.بنسب  ب كس صح إج ين الذ ي يمي الجيد أفراد ال ى الت كس المست ، هذا ي

ن لي يتمت ى الدراسي ال ن اأفراد ذ المست ، كم  ي زع ع ن الم عي بيئي  ااستبي بي ب يج  ب

ي لتبني كبر ض ص ل لبيئي الخ ث ب صل ئيالبي الت لي  المحيط في الح لي ع ن هن احتم  ،

تمين بشكل  ن م د قد يك ي المت ، أن ذ الت ئ دة الط ع المنتج الخضراء من قبل هذه ال لزي

 كبر بشراء المنتج الخضراء .

نة: -رابعا  الم

د    ، ت ب ي ن المتحصل ع را ااستبي ئي استم لج اإحص ضح في الم ئج الم ل ع النت الحص

لي: ل الت  الجد
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نة حس الدراسة عينة وصف(: -) رق الجدول  الم

ئة  النسبة المئوية التكرار ال

ل  .  ط

ظف  .  م

ن حرة  .  م

 .  مدير

ل  .  بط

 .  خرى

   المجموع

لب إعداد من :المصدر دا الط ح)SPSS 21 مخرج ع اعتم  (   رق الم

يق:  التع

ين    ظ س ه من الم ين المدر فراد ال ظ  ن م عاه ، اتضح لن  ي  ئج المتحصل ع من خال النت

ب بنسب %.بنسب  ن حرة بنسب  %.، ث الط ن م ن ي نسب %.، ث من يمت ت  ،.% 

م فيم يخص نسب  عدين...الخ،  عي  مت ن اجتم ن مثا منح ضم ن هذه الم خرى قد تك ن  لم

هذه  %. لين،  ئ البط قل نسب سج ل  ، ي ص ع دل من من ن من نصي المدراء  م ي فك

كس   ن  النس ت لم ، ف ين ردا ال ظ م سط الذ يميز م يشي المت ى الم م المست ظي عم ال

ل مع البيئ المحيط  ظف مت ن الم ، بحيث يك مست بشكل ع كي ل جه الس كس إل حد كبير الت ت

ط الصحي  الشر ،به  ي الت ي  رة الطبي اإن ن  ملليس ف كس المك ، بل يمتد اأمر ط في بيئ ال

ا التي اأس مل م حيث يتط اأمر شر إل البي  ي، يت ي مل التس ط صحيح في الت

اص خضراء. ن ذا م ن قريب أن تك دم حت تك دة المنتج التي ت ج  سام 

: -خامسا ر  دخل اأسرة الش

لغ عدده   الب لج  م لح ل را الص ئي لاستم لج اإحص د الم ل ع  ب رة، ت الحص استم

ل الت ضح في الجد ئج الم  لي:النت
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ر ل دخلال حس الدراسة عينة وصف(: -) رق الجدول  أسرةالش

ئة  النسبة المئوية التكرار )د ج( ال

 .  أقل من 

 .  إل  من 

 .  إل  من 

 .  أكثر من 

   المجموع

لب إعداد من :المصدر دا الط ح)SPSS 21 مخرج ع اعتم  (  رق الم

يق:  التع

ل الت ل اأقل من يبين الجد ل لذ الدخ ئ اأ ن ال ، ب ي ب من خال النس المتحصل ع كرار الس

بين   ئ م المتمث في ال ي  ئ التي ت ال ريب نسب    دج،  دج، تمثان م ت

ك %. ، حيث يمكنن ماحظ تدنيثر من نصف   س ين المدر ر لأسرة  ال ى الدخل الش مست

ت ره المرت في ه س منتج الخضراء بسب  ب ع قدرت الشرائي ل ثر س هذا م ي ئتين،  ين ال

م ع نسبي  م ذا دخل مرت ن ل ب الراب فيمكنن ال لث  ئ الث م ال عي بيئي،  إن تم ب ل حت  ب

ما ء ال دة عدد النس ن راجع ذل لزي ثر  لحد م ، قد يك هذا قد ي ئا  در دخل ال دة مص  زي

ل ع شراء المنتج الخضراء. ته اأسر ع اإقب ل ه ب ع إقب  إيج

  الحالة ااجتماعية: -سادسا

، ت    ي ن المتحصل ع را اإستبي ئي استم لج اإحص د الم ضح في ب ئج الم ل ع النت الحص

: س ين المدر ردا ال عي لم ل ااجتم لح المت ب لي  ل الت  الجد
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 الحالة ااجتماعية حس الدراسة عينة وصف(: -) رق الجدول

ئة  النسبة المئوية التكرار ال

 .  أعز

ال  .  متزوج دون أط

ال  .  متزوج مع أط

 .  غيرها

   المجموع

لب إعداد من :المصدر دا الط ح)SPSS 21 مخرج ع اعتم  (  رق الم

يق:  التع

ئج  عاه،  من خال النت الشكل  ل  ي في الجد ن النسب اأع لغير المتحصل ع اتضح لن 

جين قدر بـ  ي نسب  %.المتز م  %.، ت ل،  ط ن مع  ج التي تمثل نسب المتز

ا بنسب  ن ل ك ط ن  ن د ج ا ع المنتج %.المتز كثر إقب ن  ن ن اأفراد يك سر  ، مم ي

ظ ع صح  ن الح ل ل فيح ط ه  لي تج لمس ره ب ل بسب ش ط ن لدي  الخضراء عندم يك

ن في ح يش البيئ التي ي ئ  بيئ بن ء منتج صدي ل ف من خال إقتن نظ ن  م كثر ن  ت تك

دم  ل ال لي منااستدام تضمن لأجي يش في بيئ خ ل ال شك ف  ث مخت  .الت

يل اتجاه إجابا أفراد العينة ثانيالمط ال   حول أبعاد الدراسة: تح

فراد عين الدر    ب  ه إج رض اتج ر سنخصص هذا المط ل را مح اس ع عب

ن، تااستبي اف ركل ع حدا، لممدى م ن ل اأثر مع هذه المح را ك ب  رف  من هذه ال

 ، ص من ب المست ي النس التكرار استخراج ت حيثالكبير ع إج ب المئ  عين فراد إج

ب المبحث في ذل ضحن كم -الدراس سط استخراج ت قد،  -الس بي المت  اانحراف الحس

، ري ي را ترتي ث الم ب عدي ال مل حس تص تبر الذ *ااختاف م س ي ي  ترتي في د م

امل رف جل من المخت الطبي ذا ال ضيا م ع ت صين مجم را حس المست ب ترح ال  الم

ن س المك ي م  .ل

 

مل ااختاف=* بي(* م سط الحس /المت ر ي  )اانحراف الم
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محور اأول -أوا  الخاص بالوعي البيئي: اتجاها أفراد العينة المدروسة بالنسبة ل

ل رق )   ضح الجد ذل -ي عي البيئي  س فيم يخص ال ئي المدر ين اإحص فراد ال ه  ( اتج

عي البيئي الذ يتميز به  رف مدى ال م س  ي .ل  المست الجزائر

 (: مدى موافقة أفراد العينة ع المحور اأول -الجدول رق )

 
 العبارا

 موافق بشدة موافق موافق نوعا ما غير موافق  موافق بشدة

 %  %  %  %  % 

رة در ضع خط لي البيئي ال  ع الح

يين طني المست لمي ال  .ال
 .  .  .    . 

كل عي لد ث البيئ بمش لت  البيئي، ك

ع ن ث اتس ز س اأ  ااحتب

 .الحرار

 .  .  .  .  . 

سي لد ه حس ي تج ض .  .  .البيئي ال

 

 .  .  . 

رف لد ر م هم بد  المنتج مس

ث في المخت صل الت  .الح
   .  .  .  . 

ن رى ي ب لي هي  البيئ قض  مس

ن إل يض المست سس ج  الم

م  .الحك

 . 

 

 

 .  .  .  . 

همي عي لد رة البيئ ب  ضر

ظ ي الح ل ع دم لأجي  .ال
 .  .  .  .   

ه تي تس رس مي مم اكي الي   ااست

 .البيئ خدم في
   .  .  .  . 

داد لد لي لتحمل ااست   البيئي المس

ي لدع فظ البيئ حم ي المح  .ع
 .  .  .  .  . 

 .  9.  .  .  .    المجموع

دا ع مخرج المصدر:  لب اعتم ح رق SPSS 21من إعداد الط  (    )الم

يق:  التع

هذا م   عي بيئي،  ن ب فراد عين الدراس يتمت ظ  ن م ، يتضح  ي ئج المتحصل ع ء النت ع ض

ضحه تكرارا  هذا م ت  ، ل ع شرائ إقب لمنتج الخضراء  م ب ل اهتم ن إل احتم د ي
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الي بـ  اف بشدة التي قدر نسب ع الت الم اف  غ هذا م ، %.  %.الم ن  يدل ع 

لي  داد لتحمل المس ن لدي ااست ، كم  ي فظ ع رة المح ضر همي البيئ  عي ب كين لدي  المست

. دم ل ال ي لأجي ظ ع الح ي البيئ   البيئي لدع حم

 (: اتجاه إجابا أفراد العينة ع عبارا المحور اأول-الجدول رق )

المتوسط  العبارا الرق
 الحسابي

اانحراف 
 المعيار

معامل  ااتجاه
 ااختاف

ترتي 
 العبارا

رة در  ضع خط  البيئي ال
لي يين ع الح طني المست  ال

لمي  .ال

  . موافق . .

كل عي لد  ث البيئ بمش لت  ك
ع البيئي، ن ث اتس ز  اأ

س  .الحرار ااحتب

  .  موافق . .

سي لد  ه حس ي تج ض   . موافق . . .البيئي ال

رف لد  ر م هم بد  مس
ث في المخت المنتج  الت

صل  .الح

  . موافق . .

ن رى  ي ب  هي  البيئ قض
لي  إل يض المست مس

ن سس ج م الم  .الحك

  . موافق . .

همي عي لد  رة البيئ ب  ضر
ظ ي الح ل ع دم لأجي  .ال

  . بشدة موافق . .

ه  تي تس رس مي مم  الي
اكي  .البيئ خدم في  ااست

  .  موافق . .

داد لد  لي لتحمل ااست  المس
ي لدع  البيئي  البيئ حم

فظ ي المح  .ع

  .  موافق . .

  موافق 9. . المجموع

ءا ع مخرجالمصدر:  لب بن ح رق  SPSS 21من إعداد الط  ( ) الم

يق:  التع

ءا ع    عي البيئي بن ر ال ه مح بي تج ه إيج ن هن اتج ، ع  ب ل الس يتضح من خال الجد

رة ال ب قد ح ال ر،  را المح اف ع جميع عب دسدرج الم اف س قدر بــ  بشدة كبر نسب م

ر  . ي رة .انحراف م ضر همي البيئ  عي ب ين لدي  فراد ال ظ  ن م ، م يشير إل 

دم  ل ال يه لأجي فظ ع بي المح سط حس مس بمت رة الخ ب ي ال ت ر قدر بـ  .،  ي انحراف م

ي البي . ن قض ت إل  ب ه إج كد اتج لي المست، ت يض مس سس   ئ هي  ن الم إل ج

قي ال ر بين ب ، بينم هن ت م ، الحك اف م يض ل ج  را التي ت ه ب م عبر عنه اتج
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كل ع  نيه البيئ من مش م ت ضع البيئي  رة ال مه، إذ يدر  المست خط ل في عم ر اأ المح

، كم س الحرار ااحتب ث البيئي  س الت ر ا ر ي الد ث ي يدي في الت به المنتج الت لذ ت

ي البيئ  ليته البيئي لدع حم د لتحمل مس نه مست صل،  دم من خال الح ل ال ي لأجي ظ ع  الح

. مي اكي الي رسته ااست  مم

ة(: متغيراع عبارا المحور الثاني )الاتجاها إجابا أفراد العينة  -ثانيا  المستق

 :(المزيج التسويقي اأخضرالمستقل اأول ) متغيرالجابا أفراد العينة ع عبارا اتجاه إ -

مل من  ل ع ي اأخضرك ي را المزيج التس ين ع عب فراد ال ب  ه إج رف اتج ل م سنح

صره ع  ثرة ع قرار شراء المنتج الخضراء، حيث سنتطر لكل عنصر من عن امل الم ال

 حدا.

 اأخضر: المنتج --

ل رق )   ضح الجد س ع ا-ي ئي المدر ين اإحص فراد ال ه  لمنتج ( اتج را المت ب ب ل

 اأخضر:
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 ( : مدى موافقة أفراد العينة ع عبارا المنتج اأخضر -الجدول رق )

 

 العبارا

 موافق بشدة موافق موافق نوعا ما غير موافق  موافق بشدة

 %  %  %  %  % 

ل فضل م  ا التي المنتج است
ث تسب فظ الت   .البيئ ع تح

 .  .  .  .   

ر فضل  تضر ا التي المنتج اختي
 .بصحتي

 .  .  .  .  . 

فر التي المنتج فضل ق في ت  .  .  .  .  .  .الط
ن المنتج فضل اد من المك  م
ي لي لي طبي ث من خ  الم

اد فظ الم  .الح

 .  .  .  . 

 

 . 

ب اأغ المنتج فضل  ال
دة ير إع   .التد

 .  .  .  .  . 

ث اأقل المنتج فضل زا انب غ  ل
م  .الس

 .  .  .  .  . 

 بين تجمع التي المنتج فضل
ئص  في الجيد اآداء  البيئي الخص

س ق ن  .ال

 .  .  .  .  . 

 9.  . 9 .  .  .  المجموع

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:    التع

را   ب اف ع ال ن إل الم ين يتج فراد ال ظ  ن م عاه، يتضح  ل المبين  من خال الجد

ضيل المت ب ئص البيئي ت الخص التي تتميز ب هذه الصحي المنتج الخضراء، بسب المزاي 

ضحه تكرارالمنتج هذا م ت اف  بشدة  ،  ع نسب م غ  د ب اف ف ني %.الم رة الث ب  ل

رة  الراب بنسب  ب ي ال ن هذا السب ه الدافع  % .ت د يك مست ف ن الصحي ل لج المت ب

غ  ثرا حيث ب قي الم رن بب راء شراء المنتج الخضراء م ل اأكبر  م ضيل است نسب ت

ت لالمنتج  ن البيئ الخضراء لمراع لث  %.  %، %.ج الث دس  را الس ب ل

صح  ء المنتج الخضراء التي تراعي البيئ  ن اقتن ض ين ي فراد ال غ  ن  ل ، إا  اأ

ضحه نسب  ت هذا م لي  دة ال ئص اآداء  الج ن ذل ع حس خص ن يك ن  ، د المست

اف غ  %. بـ  الم اف بشدة التي ب  .%.نسب الم
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 (: اتجاه إجابا اأفراد ع عبارا المنتج اأخضر - الجدول رق )

المتوسط  العبارا   الرق
 الحسابي

اانحراف 
 المعيار

معامل  ااتجاه
 ااختاف

ترتي 
 العبارا

ل فضل  م ث تسب ا التي المنتج است  الت

فظ  . البيئ ع تح
  . موافق . .

ر فضل  موافق  . . .تضربصحتي ا التي المنتج اختي
 بشدة

.  

 . ق فر في الط   . موافق . . فضل المنتج التي ت

ن المنتج فضل  اد من المك ي لي م  طبي

لي ث من خ اد الم فظ الم  .الح
  . موافق . .

ب اأغ المنتج فضل  دة ال ير إع   . موافق . . .التد

غ  ث ل .فضل المنتج اأقل انب م   . موافق . . زا الس

ئص بين تجمع التي المنتج فضل   الخص

س في الجيد اآداء  البيئي ق ن  .ال
  . موافق . .

  موافق 9. . متوسط العبارا

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:  التع

ل رق )   رد في الجد ئج التي  نت اف -ف ل لم م ب ين اتسم عم فراد ال ب  ن إج (، يتبين 

را ب لنسب ل ضي ب سب ت لمنتج الخضراء  سط ــالمت ب ح المت قد ترا  . بين ــ، 

قل  .  فظ ع البيئ  ن تح منتج الخضراء ك ضي ل راء ت ن السب  ك حيث يرجع المست

ه سب يتمثل في  ن  يض  ق ، كم يتبين لن  فر في الط ت بيئ  ث ل زا الم غ ث ل ن المنتج انب ك

غ  سط التي ب ضحه قيم المت هذا م ت لصح  اف بشدة  .الخضراء غير مضرة ب ، إذن  الم

مث هذه المنتج نجد  من  حي الصحي  فضل من الن ن  ن المنتج الخضراء ك ب ظ اأفراد يط م

صبح المست يحرص ع تجن ا التي   ، ي ع الغذائي  اأد ن ل الس مل مع المنتج التي يك لت

زي . ب الغ المشر جب السري  ل ته ك س صحي خطيرة اح ع حي ك  ان
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  التسعير اأخضر: --

ل رق ) ضح الجد ه 19 -ي ني ( اتج ير اأخضركث س فيم يخص التس ئي المدر ين اإحص فراد ال

حد ال ي اأخضر  ي صر المزيج التس ثرة ع قرار عن م الم  .المنتج الخضراء شراءامل الم

 (: مدى موافقة أفراد العينة ع عبارا التسعير اأخضر9 -الجدول رق )

 

را ب  ال

 موافق بشدة موافق موافق نوعا ما غير موافق بشدة  موافق

 %  %  %  %  % 

ري  دة الس ن راضي ع الزي

 المنتج الخضراء.التي تحم 
 .  .  .  .  . 

كس  ر المنتج الخضراء ي س

ئص اآداء  كل من خص

ئص البيئ  التي تحم يالخص

.  هذه المنتج

 .  .  .  .  . 

ع في  ر  د لدفع س ن مست

ل ع منتج  سبيل الحص

فظ   ع البيئ .خضراء أن تح

 .  .  .  .  . 

د  ع أن هذه ن مست ر  لدفع س

را  ف ري تح  دة الس الزي

يد. فع في المدى الب  من

 .  .  .  .  . 

 9. 9 .  .  .  .  المجموع

لب إعداد من :المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:  التع
ين ع تحمل    اف فراد عين الدراس م ظ  ن م  ، ب ل الس اردة في الجد ئي ال ئج اإحص بين النت

ري التي تحم المنتج الخضراء دة الس اف بـ الزي كبر نسب م هذا  بتسسجيل  ي % .،  ، ت

ع في %.نسب  ر  ن لدفع س د ين مست فراد ال ن  فظ ع تبين  ل ع منتج تح  سبيل الحص

ص. ذا الخص ديد من الدراس ب ئج ال اف نت هذا م ي  ،  البيئ
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 (: إتجاه إجابا أفراد العينة ع العبارا الخاصة بالتسعير اأخضر-الجدول رق )

 

را الرق ب سط  ال المت

بي  الحس

اانحراف 

ر ي  الم

ه مل   ااتج م

 ااختاف

ترتي 

را ب  ال

ري التي   دة الس ن راضي ع الزي

 تحم المنتج الخضراء.
  . موافق . .

كس كل   ر المنتج الخضراء ي س

ئص  الخص ئص اآداء  من خص

.يالبيئ   التي تحم هذه المنتج

  . موافق . .

ع في سبيل   ر  د لدفع س ن مست

ل ع منتج خضراء أن  الحص

فظ ع البيئ .  تح

. . 

 

  . موافق

د   ع أن هذه ن مست ر  لدفع س

را  ف ري تح  دة الس الزي

يد. فع في المدى الب  من

  . موافق . .

را ب سط ال   موافق . . مت
 

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:   التع

اف    لدراس اتج نح الم دة ب ص ين الم فراد ال ب  ن إج ، يتضح  ب ل الس ئج الجد في  من نت

ري التي تحم المنتج الخضراء،  دة الس داده لتحمل الزي نس في إجاست را إذ نجد تج ب ب ال

رب  بي مت سط حس الي اأرب بمت رة ،  .  .، .، .هي ع الت ب تبر ال ت

ترح  را الم ب لنظر إل ترتي ال ذل ب ب اأخرى،  إج رن ب نس م كثر تج ني  مل الث حس م

ص ااختاف، ب بخص لي اتج اإج لت بي  ب سط حس اف بمت ير اأخضر إل الم در بـ التس ي

ر  . ي بر عن، .انحراف م اف ت داد هذه الم ااست ين لتحمل  الرض  فراد ال لدى 

ري التي تحم المنتج الخضراء ف الس ئص بيئي راجع ال اإض ن هذه المنتج تحمل خص لك

ئص اأداء، كم  ف إل خص ري إض ف الس يد، هذه اإض فع ع المدى الب من را  ف ن تح 

جي بم ينسج مع هدف ااستخدا الكفء  لي اإنت ديل في اأس الت ير  التط ليف البحث  هي بسب تك

. حي البيئي لح من الن لي حت يصبح المنتج ص اد اأ ل الم م ع في است الضي ف  يل الت ت ق  ط  ل
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 زيع اأخضر:التو --

ل رق ) ضح الجد صر  -ي لث عن زيع اأخضر كث ، فيم يخص الت ين فراد ال ه  ( اتج

ي اأخضر. ي  المزيج التس

 (: مدى موافقة أفراد العينة ع عبارا التوزيع اأخضر -الجدول رق )

 

 العبارا

 بشدةموافق  موافق     موافق نوعا ما غير موافق    موافق بشدة

 %  %  %  %  % 

ل ع المنتج  ل الحص يس

الخضراء في المحا 

. ا  اأس

 .  .  .  .  . 

بحث عن المنتج  د ل ن مست

خرى  الخضراء في محا 

فر في المحا  إن ل تت

دة. ت  الم

 .  .  .  .  . 

فر  كس تت زيع م شبك ت

اد  الم ع المخ  استرج

. دة استخدام  إع

 .  .  .  .  . 

زيع في  ه شبك الت تس

منتج الخضراء. يج ل  التر
 .  .  .  .  . 

 .  . 9 .9  9.  . 9 المجموع

لب إعداد من :المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:  التع

ب    ع إج ن مجم ، يتضح  ي النس المئ تكرارا  ب ل ل الس اردة في الجد ئج ال من خال النت

ع م بنسب  اف ن ين تتجه إل الم زيع اأخضر،  %.فراد ال ر الت را مح حيث ع عب

غ النسب  ل بــ ب رة اأ ب اف بشدة  ل عد الم اف  د الم ي ب ع  %.   %.المئ بمجم

ل ع المنتج % . نه من الص الحص ن ع  س يت ين المدر كثر من نصف ال ن   

المحا ا  ع الخضراء في اأس كس استرج زيع م فر شبك ت ثبت النس عد ت ، كم 

،المخ يره دة تد اف قدر بــ  إع ع نسب م ين  %. بينم سج  فراد ال ن  ع 

دة. ت فر في المحا الم خرى إن ل تت كن  م بحث عن المنتج الخضراء في  ن ل د  مست
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 (: اتجاه إجابا أفراد العينة بخصوص التوزيع اأخضر -الجدول رق )

المتوسط  العبارا الرق
 الحسابي

راف اانح
 المعيار

معامل  ااتجاه
 ااختاف

ترتي 
 العبارا

ل ع المنتج الخضراء في   ل الحص يس

. ا اأس  المحا 
غير  . .

 موافق 
. 4 

بحث عن المنتج الخضراء في   د ل ن مست

دة. ت فر في المحا الم خرى إن ل تت  محا 
موافق  . .

 نوعا ما
.  

ع   كس استرج زيع م فر شبك ت تت

. دة استخدام اد إع الم  المخ 
موافق  . .

 نوعا ما
.  

منتج   يج ل زيع في التر ه شبك الت تس

 الخضراء.
غير  . .

 موافق 
.  

. . متوسط العبارا  غير 9
 موافق 

 

دا ع مخرج  المصدر: لب اعتم ح رق  SPSS 21من إعداد الط  ()الم

يق:    التع

اف   زيع اأخضر،  إتج إل عد الم لت را المت ب ب ص من ع ال ب المست ن إج ياحظ 

بي  سط حس ر قدر بـ  .بمت ي ل ع المنتج .انحراف م ب الحص ، م يدل ع ص

لنسب  الخضراء م ب اضح،  في  ا الجزائري بشكل ك فره في اأس في المحا بسب عد ت

ترح  را الم ب لنظر إل ترتي ال ذل ب ب اأخرى  إج رن ب نس م كثر تج تبر  ني فت رة الث ب ل

فراد ر حس  فرا في هذا المح تبر اأكثر ت مل ي ذا ال منه ف مل ااختاف،  ه  حس م ين  ال

ب داده ل كين است ب لرغب المست سس لاستج هذا م يدع الم حث عن المنتج الخضراء، 

. ع من المنتج فير هذا الن مل ع ت  ال

 الترويج اأخضر: --

ل رق ) ضح الجد صر  -ي ، فيم يت برابع عنصر من عن س ين المدر فراد ال ه  ( اتج

ي ي يج اأخضر. المزيج التس المتمثل في التر  اأخضر 
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 (: مدى موافقة أفراد العينة ع عبارا الترويج اأخضر-الجدول رق )

 موافق بشدة موافق  موافق نوعا ما غير موافق موافق بشدة  العبارا

 %  %  %  %  % 

لبحث عن إعان  هت ب

ل المنتج الخضراء.  ح
 .    .  .  . 

ريف  ت هن إعان ل

لمنتج الخضراء.  ب
 .  .  .  .  . 

ل  كس اإعان ح ت

المنتج الخضراء 

. ئص البيئي ل  الخص

 .  .  .  .  . 

ل  ه اإعان ح يس

دة  المنتج الخضراء في زي

ئن  ي عي الزب ض ل ال ح

.  البيئي

 .  .  .  .  . 

ص  د الم ج عد  يس

البيئي ع المنتج 

رف ع الخضراء  في الت

. منتج ئص البيئي ل  الخص

 .  .  .  .  . 

ص البيئي في  ه الم تس

ئن. زب عي البيئي ل دة ال  زي
 .  .  .  .  . 

 9.  .  .9  .  . 9 المجموع

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:  التع

يج  اإعان    ن التر ن ع  اف ين م فراد ال ظ  ن م ، يتبين  ب ل الس ئج الجد ء نت ع ض

ع  اأخضر اف ن الم اف  ضحه تكرارا الم هذا م ت ثر ع قرار شراء المنتج الخضراء ،  ي

الي بــ  يج اأخضر في  29.52%% .م التي قدر نسب ع الت همي التر ، هذا م يدل ع 

سس التي  له من طرف الم إهم لرغ من عد ااهتم به  ثير ع قرار الشراء، ب ع الت د هذا الن ت

.  من المنتج
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 (: اتجاه إجابا أفراد العينة حول الترويج اأخضر -الجدول رق )

المتوسط  العبارا الرق
 الحسابي

اانحراف 
 المعيار

معامل  ااتجاه
 ااختاف

ترتي 
 العبارا

ل   لبحث عن إعان ح هت ب

 المنتج الخضراء.
موافق نوعا  . .

 ما
.  

لمنتج   ريف ب ت هن إعان ل

 الخضراء.
موافق نوعا  . .

 ما
.  

ل المنتج   كس اإعان ح ت

. ئص البيئي ل  الخضراء الخص
موافق نوعا  . .

 ما
.  

ل المنتج   ه اإعان ح يس

ئن  عي الزب دة  الخضراء في زي

ي  ض ل ال .ح  البيئي

  . موافق . .

ص البيئي ع   د الم ج عد  يس

رف الخضراء المنتج  في الت

. منتج ئص البيئي ل  ع الخص

  . موافق . .

دة   ص البيئي في زي ه الم تس

ئن. زب عي البيئي ل  ال
  . موافق . .

  موافق . . متوسط العبارا

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:  التع

ه    يج اأخضر من  ن التر اف ع  ن هن درج م  ، ب ل الس ئج الجد يتضح من خال نت

امل التي هت ال دة في س ي عي زي ل قض ئن ح عد كم ،البيئ الزب رف في يس ئص ع الت  الخص

منتج البيئي رة  ل ب قد ح ال اف قدر بـ الخضراء،  كبرنسب م دس  انحراف .الس  ،

ر  ي ه في زي.م ص البيئي تس ن الم ن ب اف ين ي فراد ال ظ  ن م دة ، م يشير إل 

بي  سط حس مس بمت رة الخ ب ي ال ئن، ت زب عي البيئي ل ر انحرا .ال ي كد  .ف م ت

ئص  رف ع الخص دة ع المنتج في الت ج ص الخضراء الم همي الم ت نح ب ه إج اتج

تبر  منتج الخضراء، كم ت ذل البيئي ل ب اأخرى،  إج رن ب نس م رة اأكثر تج ب يض هذه ال

مل ااختاف. ترح حس م را الم ب لنظر إل ترتي ال را التي  ب ب قي ال ر بين ب بينم هن ت



صل ال  الميدانيـــةدراسة ال                                                                                            رابعال

  

    

194 

 

لبحث عن  ث إل حد م ب ين المبح فراد ال بر عن إهتم  ، م ي ع م اف ن ج نح الم ت

 . د هذه اإعان ج اف فيم يخص  ع من الم ن ن  اإعان الخضراء، كم يبد

سية(: لمتغيراتجاه إجابا أفراد عينة الدراسة حول ا -  الثاني ) العوامل الن

ل رق )   ضح الجد امل  -ي س فيم يخص ال ئي المدر ين اإحص فراد ال ب  ه إج تج  )

ثرة ع قرار شراء المنتج الخضراء. امل الم مل من ال ني ع سي كث  الن

سية( متغير(: مدى موافقة أفراد العينة ع عبارا ال-الجدول رق )  الثاني) العوامل الن

 
 اراــالعب

 موافق بشدة موافق موافق نوعا ما غير موافق  موافق بشدة

 %  % .  %  %  % 

بي المنتج الخضراء  ت

. سي تي اأس ج  ح
8 2.4 30 9.1 110 33.5 133 40.5 47 14.3 

ر المنتج الخضراء  خت

فظ ع  ن تح در  أنني 

.سام   البيئ

5 1.5 16 4.9 66 20.1 163 49.7 78 23.8 

ر  الخضراء المنتج خت

فظ ن در أنني  ع تح

 .المست صح

5 1.5 7 2.1 59 18.0 160 48.8 97 29.6 

جه البيئي  ت ند ل ي المس ق م

ضيل المنتج  ني لت يدف

 الخضراء.

6 1.8 16 4.9 74 22.6 169 51.5 63 19.2 

 .  .  . 9 . 9 .  المجموع

لب إعداد من :المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:  التع

منتج الخضراء    ره ل ن إختي ن ع  اف فراد عين الدراس ي لبي  ع إن غ ن هذا الن راجع إل ك

سي بنسب  ت اأس ج بي ح يض بسب إدراك أهمي المنتج الخضراء % .من المنتج ي  ،

ح بين  صح المست بنس تترا ظ ع البيئ  ع % . % .في الح م  الي،  ع الت

رة الراب حيث قدر بــ  ب ل اف فتت ب فراد % .نسب م اقف  ن م بر هذه النسب  ، حيث ت

جه  ت ندة ل ين المس منتج الخضراء.ال ضي ل  البيئي هي السب في ت
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سية(-الجدول رق )  (: اتجاه إجابا أفراد العينة ع العبارا المتغير الثاني) العوامل الن

المتوسط  العبارا الرق
 الحسابي

اانحراف 
 المعيار

معامل  ااتجاه
 ااختاف

ترتي 
 العبارا

تي   ج بي المنتج الخضراء ح ت

. سي  اأس
موافق  . .

 نوعا ما
.  

ر المنتج الخضراء أنني   خت

. فظ ع سام البيئ ن تح  در 
  . موافق . .

ر   أنني الخضراء المنتج خت

فظ ن در  صح ع تح

 .المست

  . موافق . .

جه   ت ند ل ي المس ق ني م البيئي يدف

ضيل المنتج الخضراء.  لت
  . موافق . .

  موافق . . متوسط العبارا

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:  التع

ل رق )   ردا -يتضح من الجد سي لم امل الن ل را المت ب ب بي ال ل سط الحس ن المت  )

ين قدر بـ  ،  .ال اف م ين فراد اف حيث  يتجه ل ئي ال ر من ن ع اإحص  تدف التي اأم

ء جت هالمنتج الخضراء  إقتن فظ تلمنتج ح ق  لبيئا ع سام ح ن م  ، صح المست

ضيل المنتج الخضراء. جه البيئي ه الذ يدف لت ت ند ل  المس
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 (:ثقافيةال العوامل)  لثالثا متغيرال حول الدراسة عينة أفراد إجابا اتجاه -

ضح   ل ي ه(  -) رق الجد ب تج ين فراد إج ئي ال س اإحص امل يخص فيم المدر  ال

فيال لث ث مل كث امل من ع ثرة ال  .الخضراء المنتج شراء قرار ع الم

 (ةثقافيال العوامل) لثالثا المتغير عبارا ع العينة أفراد موافقة مدى(: -) رق الجدول

  
 اراـالعب

 موافق بشدة موافق موافق نوعا ما غير موافق  موافق بشدة

 %  %  %  %  % 

. بيئ قي صدي ل ف   .  .  .  .  .  تمتع بث
يمي في  ى الت ه المست يس

. بيئ ف صدي ل  اكتس ث
 .  .  .  .  . 

ل  عي ح ه حما الت تس

ف بيئي  ي البيئي في نشر ث ض  .ال
 .  .  .  .  . 

ز ف البيئيتح ل ع الث  ع ااقب

 .الخضراء المنتج
 .  .  .  .  . 

 .  .  . 99 .  .  المجمــوع

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (    رق الم

يق:  التع

ف من خال    ن بث ث يتمت ين المبح فراد ال ظ  ن م عاه، يتبين ب ل  ئج المحصل في الجد النت

هذا م  %.بنسب قدر بـ  ف البيئي  ه في اكتس هذه الث يمي ه الذ س ى الت ن المست ب  ،

درة بـ  اف  الم ر حما  %.تثبته نسب الم ف إل د إض ل ال، ب عي ح كل البيئي التي الت مش

غ  اف التي ب كده نسب الم هذا م ت ف البيئي لدى المست  ترسيخ الث يض في نشر  هم  س

ر. %. اف في هذا المح ع نسب م تبر   التي ت
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 (الثقافية العوامل) الثالث المتغير عبارا ع العينة أفراد اتجاه إجابا(: -) رق الجدول

المتوسط  العبارا الرق
 الحسابي

اانحراف 
 المعيار

معامل  ااتجاه
 ااختاف

ترتي 
 العبارا

 . بيئ قي صدي ل ف    . موافق . . تمتع بث

يمي في اكتس   ى الت ه المست يس

. بيئ ف صدي ل  ث
  . موافق . .

ي   ض ل ال عي ح ه حما الت تس

ف بيئي   .البيئي في نشر ث
  . موافق . .

ز  ف البيئيتح ل ع الث  ع ااقب

 .الخضراء المنتج
  . موافق . .

  موافق 9. . متوسط العبارا

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:  التع

فراد    اف  بي تدل ع م سط حس را تحص ع مت ب ن جميع ال عاه  ل  يتضح لن من الجد

ز ع اإ ف البيئي تح ن الث ئي  ين اإحص را ال ب سط ال غ مت ل ع المنتج الخضراء حيث ب قب

ر  . ي سط.انحراف م كد المت ن كل من  ، كم  لث ب الث ني  رتين الث ب بي ل الحس

غ  ف بيئي حيث ب كين لث راء اكتس المست ن  عي ك حما الت يمي  ى الت   .المست

الي. .  ع الت
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 (:ااجتماعية العوامل)  رابعال العامل حول الدراسة عينة أفراد إجابا اتجاه -

ضح   ل ي ه(  -) رق الجد ب تج ين فراد إج ئي ال س اإحص امل يخص فيم المدر  ال

عياا مل رابعك جتم امل من ع ثرة ال  .الخضراء المنتج شراء قرار ع الم

 (جتماعيةاا العوامل) رابعال المتغير عبارا ع العينة أفراد موافقة مدى(: 9-) رق الجدول

    
 اراــالعب           

موافق  
 بشدة

 موافق بشدة موافق موافق نوعا ما غير موافق

 %  %  %  %  % 

ن  ض سرتي ي فراد  غ  إن 

ل المنتج الخضراء. م  است
 .  .  .  .  . 

ء المنتج الخضراء أن  فضل إقتن

 . ن م جيراني يست ئي  دق ص   غ 
 .  .  .  .  . 

ء المنتج الخضراء أن  فضل اقتن

ضل  برز شخصي المجتمع ت

. ل م  است

 .  .  .  .  . 

ئي  صدق ءنصح  قتن المنتج  ب

 الخضراء .
 .  .  .  .  . 

 .  .9 9 .  . 9 .  المجمــوع

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (   رق الم

 

يق:  التع

ل ) لبي 29-4ناحظ من خال الجد ن غ ل المنتج الخضراء أن (  م ن است ض ين ي فراد ال

ن إل حد م بنسب  ض سره ي فراد  اف   %37.2غ  ن نس الم رتين ، كم  ب ع م ع ال ن

الي  غ ع الت لث حيث ب الث ني  ن ، ب % 30.5% 34.1الث ثر ص من يت ن المست حيث تبين 

ع ليس كثيرا، كم ناحظ  ع م  شخصي المجتمع ن الجيران  ء  راء اأصدق التي قدر نسب  ب

ن% 43.6بـ  ضح ب ء نينصح ت قتن اأصدق  .لخضراءء المنتج اب
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 (ااجتماعية العوامل) الرابع المتغير عبارا ع العينة أفراد اتجاه إجابا(: -) رق الجدول

المتوسط  العبارا الرق
 الحسابي

اانحراف 
 المعيار

معامل  ااتجاه
 ااختاف

ترتي 
 العبارا

ن   ض سرتي ي فراد  غ  إن 

ل المنتج الخضراء. م  است
  . موافق نوعا ما . .

ء المنتج الخضراء   فضل إقتن

جيراني  ئي  دق ص  غ  أن 

 . ن م  يست

. .  
 موافق نوعا ما

.  

ء المنتج الخضراء   فضل اقتن

ضل  برز شخصي المجتمع ت أن 

. ل م  است

. .  
 موافق نوعا ما

.  

ئي   صدق ءنصح  قتن المنتج  ب

 الخضراء .
  . موافق . .

. . متوسط العبارا   موافق نوعا ما 9

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:  التع

عي تتجه نح    امل ااجتم ص ال ين بخص فراد ال ب  ن إج عاه،  ل  اف يتضح لن من الجد الم

بي  سط حس ع م بمت ر  .ن ي ، م .انحراف م را ب فراد  لجميع ال لبي  ن غ يثب 

ين  رزة في المجتمع بشكل كبيرال الشخصي الب ئ  صدق سره  ثير  ن لت فيم يت  يستجيب

منتج الخضراء ضي ل بي بت سط الحس كده المت هذا م ت ك تتجه  . ،.، .، 

 ، ع م اف ن د ع نح الم اعتم هذا ب را  ب قي ال رن بب نس م ي اأكثر تج رة الراب ف ب م ال

ين فراد ال ن  يض  مل ااختاف ، كم تبين  ن ع  م اف ئ ي قتن ئ ب صدق ن بنصح  م ن ي

بي قدر بـ  سط حس ر  .بمت ي  ..انحراف م
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 (:سايكوغرافيةال العوامل)  خامسال متغيرال حول الدراسة عينة أفراد إجابا اتجاه  -

ضح ل ي ه(  -) رق الجد ب تج ين فراد إج ئي ال س اإحص امل يخص فيم المدر  ال

غرافي يك مسك الس مل خ امل من ع ثرة ال  .الخضراء المنتج شراء قرار ع الم

 (سايكوغرافيةال العوامل) خامسال المتغير عبارا ع العينة أفراد موافقة مدى(: -) رق الجدول

     
 العبارا      

 موافق 
 بشدة

 موافق بشدة موافق موافق نوعا ما غير موافق

 %  %  %  %  % 

ي لد  لبيئ الطبي م ب اهتم

. ت المخت ن  مك
 .  .  .  .  . 

ظ ع  رة الح ن بضر لد إيم

ث. يت من الت حم  البيئ 
 .  .  .  .  . 

هت بطري صنع المنتج 

ئج  النت تركيب  الخضراء 

. ل م  المترتب ع است

 .    .  .  . 

فضل المنتج الخضراء أنني 

فراد المجتمع حت ا  قي  هت بب

. لح الضرر ب  تسب ب

 .  .  .  .  . 

ء   المنتج الخضراءفضل اقتن

ه ال ليتي تج بير عن مس  . بيئكت
 .  .  .  .  . 

 .  . 9 .  .  . 9 المجموع

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:  التع

فراد عين الدراس   ظ  ن م ل المبين اعاه، يتضح  نمن خال الجد اف ر ي را المح التي ع عب

لي المس كس ااهتم البيئي  بين ت مستج عي ل التكرارا ان ااجتم ي  ضح النس المئ ، بحيث ت

ي  لبيئ الطبي م ب رة الحلدي إهتم ن بضر حمــإيم ي  ي  ــظ ع ث بنس مئ يت من الت

ا الضرر % .  % . ح ء المنتج الخضراء حت ا ي ن إقتن ض ن ي الي ، كم  ع الت

فراد قي  ن  بب البيئي التي يتحم عي  لي ااجتم ة المس ضح مدى ق هذا م ي البيئ ،  المجتمع 
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غ نسب  ي حيث ب كده النس المئ رة  %هذا م ت ب مس ل ، هذا م  %.الخ رة الراب ب ل

ه دن اف كم ه مبين  ر غ الم ذا المح ه ال ل سر ااتج  .ي

 (السايكوغرافية العوامل)الخامس المتغير عبارا ع العينة أفراد إجابا اتجاه(: -) رق الجدول

المتوسط  العبارا الرق
 الحسابي

اانحراف 
 المعيار

معامل  ااتجاه
 ااختاف

ترتي 
 العبارا

ي   لبيئ الطبي م ب لد اهتم

. ت المخت ن  مك
  . موافق . .

ظ ع البيئ لد   رة الح ن بضر إيم

ث. يت من الت  حم
  . موافق . .

هت بطري صنع المنتج الخضراء  

ئج المترتب ع  النت تركيب 

. ل م  است

  . موافق . .

هت   فضل المنتج الخضراء أنني 

تسب  فراد المجتمع حت ا  قي  بب

لح . ب  الضرر ب

  . موافق . .

ء    المنتج الخضراءفضل اقتن

ه ال ليتي تج بير عن مس  . بيئكت
  . موافق . .

  موافق    9. . متوسط العبارا

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  ( رق الم

يق:  التع

م   ل إهتم اف ح ين اتج نح الم ب افراد ال ن إج ، يتبين لن  ب ل الس ء في الجد ف لم ج

بير عن  منتج الخضراء كت ئ ل ي من خال اقتن فظ ع رة المح ن بضر إيم  ، ي لبيئ الطبي ب

مس  الخ ني  رتين الث ب ح ال  ، البيئي عي  ليت ال اجتم دار مس بي بم سط حس  .ع 

ر قدر بـ  . ي نحراف م ب الي،  ن  . .ع الت رات ب م ال ن الي، كم  ع الت

ر المت  ب المح م اتج إج ع ال ر،  را هذا المح نس بين عب كثر تج ت ع  ن حص ت ال

سط  اف بمت غرافي إل الم يك امل الس ل ر قدر بـ ا .ب ي  ..نحراف م
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 :(قرار شراء المنتجا الخضراء المتغير التابع) اتجاه إجابا أفراد العينة حول -

ضح ل ي ه(  -) رق الجد ب تج ين فراد إج ئي ال س اإحص بع يخص فيم المدر  المتغير الت

 .الخضراء المنتج شراء قرار المتمثل في 

 (قرار الشراء) تابعال المتغير عبارا ع العينة أفراد موافقة مدى(: -) رق الجدول

 
 العبارا

 موافق بشدة موافق موافق نوعا ما غير موافق  موافق بشدة

 %  %  %  %  % 

ر ج ش لح منتج ب  ل

 .الخضراء
 .  .  .  .  . 

فضل شراء المنتج الخضراء 

.عن   غيره من المنتج
 .  .  .  .  . 

ل  م ح لبحث عن الم ق ب

 المنتج الخضراء.
 .  .  .  .  . 

ل  م ح جمع قدر كبير من الم

منتج قبل شرائه. ئص البيئي ل  الخص
 .  .  .  .  . 

ثر ص ااعان ت لمنتج الخ ' ب

 ل الشرائي قرار ع الخضراء
 .  .  .  .  . 

ثر البيئ ت ي المست  ي حم  جم

منتج  الشرائي قرار ع ل

 .الخضراء

 .  .  .  .  . 

ام  ف ال رن بين مخت لم ق ب

منتج  .ل ا ح في اأس  المت
 .  .  .  .  . 

ام ع عتمد  لتمييز البيئي ال

 .الخضراء المنتج
 .  .  .  .  . 

ت ص البيئي ل رف عتمد ع الم

منتج ئص البيئي ل  ع الخص
 .  .  .  .  . 

ر ع عتمد شر الس دة كم  لج

 .الخضراء  المنتج آداء
 .  .  .  .  . 

ق بشراء المنتج الخضراء 

. ره ع س لرغ من ارت  ب
 .  .  .  .  . 

 .  99.  .  .  . 9 المجموع

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم
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يق:  التع

عاه   ل المبين  ذ قرار من خال الجد ي اتخ رة عن مراحل عم ر هي عب را هذا المح ن عب ، يتبين 

جمع عن  ج إل المنتج الخضراء، ث البحث  لح ر ب لش شراء المنتج الخضراء، حيث تبد ب

 ، م عن هذه المنتج ب الم ل الس ضح في الجد ئج الم ن النت . كم  ذ قرار شرائ ي اتخ إل غ

ن م ضح  ر بنسب ت را المح غ عب اف ع  ن نح الم ين يتج فراد ال م نسب  %.ظ 

غ  اف بشدة ع قرار شراء المنتج الخضراء فب اف % .الم ع نسب  م قد سج   ،

غ  ني حيث ب رة الث ب ل بـ ، % .ع ال رة اأ ب فر%.ال ر  كد مدى ش هذا م ي اد ، 

. يدي ضي ل عن المنتج الت ت منتج الخضراء  ج ل لح ين ب ر  ال ب هذا المح كم تميز إج

ذ قرار الشراء لدى  ي اتخ ي لمراحل عم نس من حيث النس التي تترج التدرج المنط التج ر  لت ب

منتج الخضراء بنسب  ج ل لح ر ب كين، بداي من الش ا إل قرار الشراء  % .المست ص

 .%.بنسب 
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 (الشراء قرار) التابع المتغير عبارا ع العينة أفراد اتجاه إجابا(: -) رق الجدول

المتوسط  العبارا الرق
 الحسابي

اانحراف 
 المعيار

معامل  ااتجاه
 ااختاف

ترتي 
 العبارا

ر  ج ش لح منتج ب   . موافق . . .الخضراء ل

فضل شراء المنتج الخضراء عن غيره  

.  من المنتج
  . موافق . .

ل المنتج   م ح لبحث عن الم ق ب

 الخضراء.
موافق  . .

 نوعا ما
.  

ل   م ح جمع قدر كبير من الم

منتج قبل شرائه. ئص البيئي ل  الخص
موافق  . .

 نوعا ما
.  

ثر  ص ااعان ت لمنتج الخ  الخضراء' ب

ذه الشرائي قرار ع  .المنتج ل
موافق  . .

 نوعا ما
.  

ثر  البيئ ت ي المست  ي حم  ع جم

 .الخضراء منتجل الشرائي قرار
موافق  . .

 نوعا ما
.  

منتج   ام ل ف ال رن بين مخت لم ق ب

. ا ح في اأس  المت
  . موافق . .

ام ع عتمد   المنتج لتمييز البيئي ال

 .الخضراء
  . موافق . .

رف ع  9 ت ص البيئي ل عتمد ع الم

منتج الخضراء. ئص البيئي ل  الخص
  . موافق . .

ر ع عتمد  شر الس دة كم  آداء لج

 .الخضراء  المنتج
  . موافق . .

لرغ من   ق بشراء المنتج الخضراء ب

. ره ع س  ارت
 9 . موافق . .

  موافق . . متوسط العبارا

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم
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يق:ا  لتع

منتج الخضراء،     ج ل لح ر ب ن هن ش اف ع  ن هن درج م  ، ب ل الس يتبين من الجد

سط  ع مت رة  ب ذ قرار الشراء، حيث ح هذه ال ل مراحل اتخ ج ه  لح ر ب تبر الش حيث ي

را قدر بـ  ب قي ال رن بب بي م بي .حس سط حس ني بمت رة الث ب ي ال ت ، م  .قدر بـ  ، 

ن  ض ين ي فراد ال ظ  ن م قد سج هذه يشيرإل   ، المنتج الخضراء عن غيره من المنتج

رة  ب رة هي ال ب ن هذه ال ين ع  فراد ال ب  حي اأهمي النسبي حيث تشير إج ل من ن المرتب اأ

. نس رن ب اأكثر تج لم ن ب م ن ي ن ع  اف ح في ي منتج المت ام المخت ل ين ال

هذا م  رف ع المنتج البيئي  ت ص البيئي ل الم ام  ن ع ال تمد ن ي ، كم  ا اأس

الي  هي ع الت س  الت من  ، الث ب را الس ب بي ل سط الحس كده المت ، .، .، .ت

اف ن ا إل الم ن في حين ذهب . إا  ي في قرارات الشرائي الجم ثير اإعان  ل ت ع م ح

بي قدر  سط حس ره بمت ع اس لرغ من ارت ن بشراء المنتج الخضراء ب م ن ي ن ع  اف ي

ر قدر بـ  .بـ  ي رتتجه نح  ..انحراف م را هذا المح سط عب ه مت ن اتج م ف في ال

اف ب غ الم بي ب سط حس ر قدر بـ  .مت ي  ..انحراف م

 فرضيا الدراسة : اختبار المط الثالث

ر فرضيسن في    ختب ثرة ع قرار الدراس الميداني  هذا المط ب امل الم ل ال ترح ح الم

ئي قشراء المنتج الخضراء لدى المست الن ر ر ال ختب ا ب فراد  ، حيث سن  ب  في إج

متغيرا ال زى ل ل متغيرا الدراس التي ت ر فرضي الدراس ديمغرافيعين الدراس ح ، ث إختب

جل  من  بع المتمثل في قرار شراء المنتج الخضراء،  ثر المتغيرا المست ع المتغير الت رف  لم

ئي ر اإحص ، استخدمن ال رضي كد من صح هذه ال د  الت ين اأح يل التب ستخدا تح  One ب

Way ANOVA  ر ر  T-testاختب ين T-test One sample اختب يل التب ر  ANOVAتح اختب

دد  ذج اانحدار المت كذا نم ذج اانحدار،  ئي لنم ي اإحص ن  Multiple Analysisالم

Regression  اق بين المتغيرا المست ذج ال رف نم بع.لم  المتغير الت

 

 

 



صل ال  الميدانيـــةدراسة ال                                                                                            رابعال

  

    

206 

 

:  -أوا رضية الرئيسية اأول   ال

ي  ص نه:" هي فرضي  ردا العينة  تنص ع  بيا تجاه قضايا البيئةتمثل اتجاه م "،  اتجاها س

ر رضي قد ت استخدا اختب ب ع هذه ال ين المست  tلإج رف    T-test One sample   ل لم

ق ذا  ن هن فر ى إن ك ، عند مست ي البيئ فراد عين الدراس نح قض ه  ئي اتج دال إحص

:.دال  لي يبين ذل ل الت الجد  ، 

بيا T-test One sample(: نتائج اختبار-الجدول رق ) اتجاها أفراد عينة الدراسة اتجاها س

 نحو قضايا البيئة

رق بين  الحسابيالمتوسط  ال
 المتوسطا

T مستوى الدالة درجا الحرية 

4.34 1.34 19.366 84 0.000 

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (   رق الم

عي البيئي   ر ال ئي لمح د فر ذا دال إحص ج عاه  ل  غ قيم يبين الجد ب  t، حيث ب المحس

لي  . يم احتم يم المحددة  .ب قل من ال لي .هي  لت ب رضي  رفضد ت ف،  هذه ال

ءا ع  ئجبن ي المتحصل النت ل  ع ن ،عاه من خال الجد ظ منه ف ن الدراس عين فراد م  يتمت

عي ن م هذا بيئي، ب د ل إل ي م احتم لمنتج اهتم ل الخضراء ب ، ع إقب  يدل مك شرائ

كين غ ن ع همي عي لدي المست رة البيئ ب فظ ضر ، المح ي داد لدي ن كم ع  ااست

لي لتحمل ي لدع البيئي المس ظ البيئ حم ي الح ل ع دم لأجي ن  .ال يه ف اتجاها أفراد عينة ع
 إيجابيا تجاه قضايا البيئة.اتجاها الدراسة تمثل 

رضية الرئيسية الثانية:  -ثانيا روقا بين قرار شراء المنتجا الخضراء والمتغيرا ال اختبار ال
 الديمغرافية

د     ين اأح را التب جراء اختب رضي قمن ب ر هذه ال ر One Way ANOVAبغي اختب -T اختب

test  ى خرى عند مست سرة من قبل متغيرا  الم ب  هرة، من خال تحديد المتغيرا الت سير الظ لت

در بـ  تمد في الدراس الم ئي الم رضي الجزئي المت ب ، .الدال اإحص ر ال ختب سن ب

جل إثب صحت من عدمه.  من 
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-  : رعية اأول رضية ال  اختبار ال

د فر من عدم بين قراررف لم    ل متغير المنتج الخضراء شراء ج بع،  المتغير الت

ر  ستخدا اختب رضي ب رعي  T-testديمغرافي المتمثل في الجنس، ت فحص هذه ال رضي ال ن ال فك

لي: لت ل ك  اأ

H21 : ئي في قرار شراء المنتج الخضراء جد فر ذا دال إحص زى ت تغير الجنس عند ل مإت

ى الدال  ر..مست ئج ااختب ه نت دن ل  ضح الجد ي  ، 

جنس  T-test(: اختبار -الجدول رق ) روق في قرار الشراء تبعا ل  ل

 مستوى الدالة المحسوبة  tقيمة  اانحراف المعيار المتوسط الحسابي التكرار الجنس

  . .  ذكر

    -0.057   

 

 . .  أنث 0.955

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (   رق الم

يق:  التع

ن قيم      درة  tناحظ  ب الم درة بـ  0.057بـ  المحس لي الم لي 1.967كبرمن قيمت الجد لت ب  ،

ري  رضي الص ل ال ل قب ع في مج ي )  H0ق ن كده قيم الدال الم =  sig، هذا م ت

ث أفراد عين 0.05˂0.955 اإن ر  جد فر بين الذك نه ات ل  لي ن لت ب  ، ي ن ى الم ( مست

منتج الخضراء.  الدراس في قرار شرائ ل

رعية  -2 رضية ال  :الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسةاختبار ال

المتغيرا     بع،  د فر من عدم بين قرار شراء المنتج الخضراء المتغير الت ج رف  لم

، ت فحص  عي ل ااجتم الح ظي  ، ال ر ، دخل اأسرة الش مري ئ ال الديمغرافي المتمث في ال

لج ك  ه، أن ت دن احد  ل  رضي التي ت جم في جد ستخدا اختهذه ال ين ب يل التب ر تح ب

د  لي: One Way Anovaاأح رضي ع النح الت ء ال  ، فج

H22 ،H23 ،H24 ،H25  : زى هن ئي في قرار شراء المنتج الخضراء ت فر ذا دال إحص

ي  ن ى م عي عند مست ل ااجتم ، الح ظي ، الدخل، ال مري ئ ال ل 0.05إل متغيرا ال الجد  ،

ل ر.الت ئج ااختب ضح نت  ي ي
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يل التباين اأحاد37-4الجدول رق ) روق في قرار شراء                       One Way Anova (: تح اإحصائي ل
 المنتجا الخضراء

 
رق  مصدر ال

 
 المحسوبة Fقيمة 

 
 الجدولية Fقيمة 

 
 مستوى الدالة

 
 القرار اإحصائي

 
قبول أو رفض 
رعية رضية ال  ال

ئة العمرية جد فر 0.686 3.00 0.378 ال رضية  ات  رفض ال
جد 0.208 2.60 1.523 الدخل رضية رفض فر ات  ال

ة جد 0.645 2.21 0.671 الوظي رضية رفض فر ات  ال
جد 0.756 2.60 0.396 الحالة ااجتماعية رضية رفض فر ات  ال

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  4  رق الم

يق:  التع

فراد عين الدراس   ئي في قرار شراء  د فر ذا دال إحص ج ب عد  ل الس ر الجد يظ

، عي ل ااجتم ، الح ظي ، ال ر ، دخل اأسرة الش مري ئ ال زى إل ال منتج الخضراء ت هذا  ل

الي  ي الدال ع الت كده مست كبر من  0.756، 0.645، 0.208، 0.686م ت جمي 

ي  ن ى الم سر  ،0.05مست ذ م ي ئ  اتخ ف ال قرار شراء المنتج الخضراء من قبل مخت

ره ع عد اقتص  ، ظي ع ال ن ى الدخل  ن مست م ك م عي  ف الشرائح ااجتم ك  ، مري فئ  ال

ن اأخرى  ن د ن  ل ك رضي الرئيسي اأ سره ال هذا م ت افع لذل ،   لدىإن اخت الد

ردا ين م ه ال بي اتج ه إيج ي تج عي البيئي.البيئ قض ل ن ب يتمت  ، 

رضية - رعية السادسة: اختبار ال  ال

يمي     ى الت متغير المست د فر من عدم بين قرار شراء المنتج الخضراء  ج رف  ت ، لم

د  فحص هذه  ين اأح يل التب رتح ستخدا اختب رضي ب رضي  One Way Anovaال ن ال فك

لي: لت دس ك رعي الس  ال

H26 : ئي في قرار شراء المنتج الخضراء جد فر ذا دال إحص ى ت زى إل متغير المست ت

ي ا ن ى م يمي عند مست ر..لت ئج اإختب ضح نت لي ي ل الت الجد  ، 
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يل التباين -الجدول رق ) بين إجابا المبحوثين حول قرار  One Way Anova(: نتائج تح

يميشراء المنتجا الخضراء ت مستوى التع  عزى ل

 
 المحور

 
 مصدر التباين

 
مجموع   

 المربعا

 
 درجة
 الحرية

 
متوسط 

 المربعا

 

 Fقيمة 
 

مستوى 
 الدالة

 
قرار شراء المنتجا 

 الخضراء

  9. .  9.9 بين المجموعا

 _ .  . داخل المجموعا .

. المجموع 9  _ _ 

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:  التع

ى الدال   ن مست  ، ب ل الس ن قيم .قل من  هي .تس  يتبين من الجد كذل يتبين   ،

f ب كبر (.) المحس ن  لي من ك درة بـ )  قيمت الجد د فر في .الم ج (، مم يدل ع 

يمي . ى الت زى لمتغير المست ثين ت ب المبح  إج

يمي ى ت رف لدى  مست جل الت ي اأخرى، ت  ذ من  ع من المست اف  درج  من الم

ر  ر(LSD)إجراء اختب ئج اختب ه يبين نت دن ل  الجد  .(LSD): 
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يمي (LSD)(: اختبار9-الجدول رق ) روق بين المتوسطا حس متغير المستوى التع  ل

 
رق  مصدر ال

 
رق  ال

 
رق بين المتوسطا  ال

 
 مستوى الدالة

 

قل ن ف  ث

- . جامعي * . 

يا  . *- . دراسا ع

 . - . أخرى

 

ي م  ج

قل  . *. ثانو ف

يا  . *- . دراسا ع

 . - . أخرى

 

ي  دراس ع

قل  . *. ثانو ف

 . *. جامعي

 . . أخرى

 

 خرى

قل  . . ثانو ف

 . . جامعي

يا  . - . دراسا ع

ى * سط ذ دال عند مست  ..فر المت

لب إعداد من :المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

يق:  التع

ر يبين    ل من( LSD) اختب جد نه عاه، الجد ئي دال ذا فر ت ى لمتغير إحص يمي المست  الت

د ى إل ت ، الدراس مست ي سط بحيث ال ب مت ين فراد إج س ال ى  المدر ي دراس لمست  ع

ين اف ي من كثر م ءا  . اأخرى المست جد عدد من اإحص يمي ي ى الت ثير المست لحس حج ت

ح نط إيت تربيع بين  يترا ء إيت تربيع،  ع إحص كثره شي ثير،  س حج الت ي ،    المخت ل
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يحدده المتغير المست سره  بع الذ ي ين في المتغير الت ء نسب التب يمكنن حس  1ل.يمثل هذا اإحص

: لي دل الت يمي ع قرار شراء المنتج الخضراء من خال الم ى الت ثير المست  2حج ت

= إيتا تربيع مجموع المربعا البينية
داخل المجموعا

 

ل رق   سب من الجد ي المن ستخدا ال  نجد: (-)ب

 .= ./.إيت تربيع= 

ض     دا التي  ف لإرش د قيم لحج  (Cohen)قيم إيت تربيع  سطت لي  مت لت ب ثير،  الت

ى  مست ن ل ثير ف يمي ت سطالت بير عنه بنسب مت ردن الت ل  ي ) بضر قيم إيت تربيع في ،  مئ

ن  يمي يبين نسب (، سنجد  ى الت ين في قرار شراء  %.متغير المست المنتج من التب

 الخضراء .

رضية الرئيسية الثالثة: -ثالثا  اختبار ال

لث       رضي الرئيسي الث ثب ال كد من صح  ت ئي بين ل ثير ذ دال إحص د ت ج ده  التي م

ي  ن ى م منتج الخضراء عند مست قرار شراء المست ل ثرة  امل الم ع ال ، سيت 05.مجم

دد  د ع (Multiple Regression)استخدا اانحدار المت رارهي ااعتم عدة ال ن ق ، بحيث ستك

لي   يم ااحتم رن م بين،  sigال ب   t ع الم درة بـ t  المحس لي الم ف  (،.) الجد

: لي دل الت  الم

Ŷ= β0 + β1x1 +β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + β6x6+ β7x7 + β8x8 

 : حيث

Y :.منتج الخضراء بع يمثل قرار شراء المست ل  متغير ت

xi : ،زيع اأخضر يراأخضر، الت هي: المنتج اأخضر، التس رح لانحدار تمثل متغيرا مست ش

يج اأ امل التر ، ال عي امل ااجتم ، ال في امل الث ، ال سي امل الن .خضر، ال غرافي يك  الس

                                                           
1
لي -  ، ج ان يل ب لد ترجم ،ط ، SPSS برنامج باستخدا اإحصائي التح ، خ مر ، دار ال ر  .ص ، مصر، ال

2
سه، ص -   .ن
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β0 رح لانحدار ن المتغيرا الش منتج الخضراء عندم تك رار شراء المست ل ى ل : تمثل المست

. م د  م

يل  ئج تح ضح نت لي ي ل الت ي:الجد دد الك  اانحدار المت

( يل اانحدار المتعدد لبيان أثرمجموع العوامل ع قرار شراء -الجدول رق المنتجا (: نتائج تح

 الخضراء

تقدير   Β مصدر التباين

ما  مع
 النموذج

T  القيمة  المحسوبة
 ااحتمالية

 

 القرار اإحصائي

 . . 0.000  

X1 : رضية اأول قبول   0.006 . . اأخضر المنتجخصائص  ال

X2 :رضية الثانية رفض  . . . اأخضر التسعير  ال

X3 :رضية الثالثة قبول  0.013 . 0.002 اأخضر توزيعال  ال

X4 :رضية رفض 0.079 1.763 . اأخضر ترويجال  الرابعة ال

X5:سية رضية الخامسة قبول 0.007 2.695 . العوامل الن  ال

X6:رضية السادسة قبول 0.050 . . العوامل الثقافية  ال

X7:رضية السابعة قبول 0.000 5.879 . العوامل ااجتماعية  ال

X8:رضية الثامنة قبول 0.000 4.586 . العوامل السايكوغرافية  ال

لب إعداد من: المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

رضي   ر ال ف يت إختب :في اآتي س ب ل الس ئج الجد رعي كل ع حدا، انطاق من نت  ال

- : رعية اأول رضية ال  اختبار ال

ثير ل  جد ت : ي ده ئص االتي م ى خص لمنتج اأخضرع قرار شراء المنتج الخضراء عند مست

 ..دال 

ل رق )     اردة في الجد ئي ال ئج اإحص ئي عند 40-يتضح من النت ثر ذ دال إحص جد  نه ي  )

ى الدال  بع )قرار الشراء(، إذ . ≥ α)مست ل )المنتج اأخضر( في المتغير الت متغير المست ( ل
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ب  tغ قيم ب درة بـ  كبرهي  .المحس لي الم ى .من قيمت الجد ن مست ، كم 

ي  ن تمد  قل (sig=0.006)الم ى الدال الم ضي ب.من مست ل، هذا م ي رعي  ب رضي ال ال

ا  ، ل ئي لمتغير المنتج اأخضر ع قرار الشراء.اأ ثر ذ دال إحص د  ج ترض   لتي ت

رعية الثانية: - رضية ال  إختبار ال

ير اأخضر ع قرار شراء المنتج     تس ئي ل ثر ذ دال إحص د  ج  : رضي ترض هذه ال ت

ى الدال   ..الخضراء عند مست

ر  ئي اختب ئج اإحص ء النت نهج عاه،  ل  رضي المبين في الجد ثر ذ دال  ا هذه ال جد  ي

ى الدال  ئي عند مستى بع )قرار . ≥ α)إحص ير اأخضر( ع المتغير الت ل)التس متغير المست ( ل

غ قيم  ب tشراء المنتج الخضراء(، إذ ب ن  قلهي  . المحس ، كم  لي من قيمت الجد

ى الم ي مست تمد  كبر (sig= 0.950)ن ى الدال الم ضي ب.من مست رضي  رفض، هذا م ي ال

ير اأخضر ع قرار شراء المنتج  تس ئي ل ثر ذ دال إحص د  ج ترض  التي ت ني  رعي الث ال

ن قيم  حدة   (Beta)الخضراء. كم  ير اأخضر( ب ل )التس ن كل تغير في المتغير المست ضح  ت

د إل تغير بـ ) بع..احدة ي حدة في المتغير الت  ) 

رعية الثالثة: - رضية ال  إختبار ال

زيع اأخضر ع قرار شراء المنتج ال    ت ئي ل ثر ذ دال إحص د  ج ترض:  خضراء التي ت

ى الدال   .  .عند مست

ئج اإ    ى تبين النت ئي عند مست ثير ذ دال إحص جد ت نه ي  ، ب ل الس اردة في الجد ئي ال حص

. ≥ αدال  بع )قرار شراء المنتج  (( زيع اأخضر( في المتغير الت ل )الت متغير المست ل

غ قيم  ب  tالخضراء(، إذ ب ي  كبرهي  .المحس ن ى الم ن مست . كم  لي من قيمت الجد

(sig= 0.013) تمد  قل ى الدال الم ضي ب (0.05)من مست ل. مم ي رعي ال ب رضي ال لثال  ث

ت ئي ل ثر ذ دال إحص د  ج ترض    اأخضر ع قرار شراء المنتج الخضراء. زيعالتي ت

رعية الرابعة : - رضية ال  إختبار ال

تر دض: ت ئي دال ذ ثر ج يج إحص تر  عند الخضراء المنتج شراء قرار ع اأخضر ل

ى  .  . الدال مست
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ئج تبين    ئي النت اردة اإحص ل في ال ، الجد ب جدا نه الس ثير ي ئي دال ذ ت ى عند إحص  مست

متغير(( . ≥ α دال ل ل يجالت) المست بع المتغير في( اأخضر ر  المنتج شراء قرار) الت

غ إذ ،(الخضراء ب t قيم ب لي قيمت من قل هي . المحس ى ن كم. الجد ي مست ن  الم

(sig= 0.079 )ى من كبر تمد الدال مست ضي مم( . .) الم رضي برفض ي رعي ال  الراب ال

ترض التي د ت ئي دال ذ ثر ج يج إحص تر  .الخضراء المنتج شراء قرار ع اأخضر ل

رعية الخامسة - رضية ال  : إختبار ال

    : ده دم ئي دال ذ ثر ج سي ل إحص  عند الخضراء المنتج شراء قرار عامل الن

ى  .  . الدال مست

اردة    ئي ال ئج اإحص جد يتضح من النت نه ي عاه،  ل  ثيرفي الجد ئي دال ذ ت ى عند إحص  مست

. ≥ α) دال متغير ( ل ل سيال) المست بع المتغير في( امل الن  المنتج شراء قرار) الت

غ إذ ،(الخضراء ب t قيم ب لي قيمت من اكبر هي . المحس ى ن كم. الجد ي مست ن  الم

(sig= 0.007 )ى من قل تمد الدال مست ضي مم( . .) الم ل ي رضي قب رعي ال مسال ال  خ

ترض التي د ت ئي دال ذ ثر ج سي إحص امل الن ن  .الخضراء المنتج شراء قرار ع ل كم 

د إل تغير بـ  (Beta)قيم  احدة ي حدة  ( ب سي امل الن ل )ال ن كل تغير في المتغير المست ضح  ت

حدة في المتغ.) بع )قرار شراء المنتج ال(   خضراء(.ير الت

رعية السادسة : - رضية ال  إختبار ال

د    ج ترض:  دالتي ت ئي دال ذ ثر ج امل إحص فيال ل  المنتج شراء قرار ع ث

ى عند الخضراء  .  . الدال مست

ئج دل    ئي النت رضي  اإحص ر هذه ال اردةاختب ل في ال جد نه عاه، الجد  دال ذ ثر ي

ئي ى عند إحص متغير( . ≥ α) دال مست ل ل امل) المست فيا ال بع المتغير في( لث  قرار) الت

غ إذ ،(الخضراء المنتج شراء ب t قيم ب لي قيمت من كبر هي . المحس  ن كم. الجد

ى ي مست ن ى يس( sig=  0.05) الم تمد الدال مست ضي مم( . .) الم ل ي رضي قب  ال

رعي دس ال ترض التي الس د ت ئي دال ذ ثر ج امل إحص فيال ل  المنتج شراء قرار ع ث

 الخضراء.



صل ال  الميدانيـــةدراسة ال                                                                                            رابعال

  

    

215 

 

رعية السابعة :اختبار - رضية ال  ال

د     ج ترض:  دالتي ت ئي دال ذ ثر ج امل إحص عي ل  المنتج شراء قرار ع ااجتم

ى عند الخضراء  .  . الدال مست

ئج تبين    ئي النت اردة اإحص ل في ال جد نه عاه، الجد ثير ي ئي دال ذ ت ى عند إحص  دال مست

(α ≤ . )متغير ل ل امل) المست عي ( ال بع المتغير في ااجتم  المنتج شراء قرار) الت

غ إذ ،(الخضراء ب t قيم ب لي قيمت من كبر هي . المحس ى ن كم. الجد ي مست ن  الم

(sig= 0.007 )ى من قل تمد الدال مست ضي مم( . .) الم ل ي رضي قب رعي ال ب ال ال س

ترض التي د ت ئي دال ذ ثر ج امل إحص عياا ل  .الخضراء المنتج شراء قرار ع جتم

رعية الثامنة :إختبار  - رضية ال  ال

   : ده دالتي م د ج ئي دال ذ ثر ج امل إحص غرافيال ل يك  المنتج شراء قرار ع س

ى عند الخضراء  .  . الدال مست

ئج ضحت    ئي النت اردة اإحص ل في ال ب الجد جد نه ،الس ثير ي ئي دال ذ ت ى عند إحص  مست

متغير( α ≤ 0.05) دال ل ل امل) المست غرافيال ال يك بع المتغير في(  س  المنتج شراء قرار) الت

غ إذ ،(الخضراء ب t قيم ب لي قيمت من كبر هي . المحس ى ن كم. الجد ي مست ن  الم

(sig= 0.000 )ى من قل تمد الدال مست ضي مم( . .) الم ل ي رضي قب رعي ال منال ال  ث

ترض التي د ت ئي دال ذ ثر ج امل إحص غرافيال ل يك  .الخضراء المنتج شراء قرار ع س

ن قيم  (  (B8=0.235)كم  غرافي يك امل الس ل )ال ن كل تغير في المتغير المست هذا يدل ع 

د إل تغير بـ ) احدة ي حدة  بع..ب حدة في المتغير الت  ) 

رضي الرئيسي التي     ر ال ختب ي ب رضي ع حدا، سن فيم ي ركل فرضي من هذه ال د إختب ب

امل الس ع ال ثيرلمجم د ت ج ترض  راء المتغير ب الذكر مجتم ع قرار شراء المنتج الخضت

د بع استخراج م .الت ئي دد الن  ل اانحدار المت

ل رق ) ضح في الجد ئج الم ل إل النت ص ئي، ت ال يل اإحص د التح يل 41-ب ضح تح ( الذ ي

ين   :(ANOVA)التب
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يل التباين -الجدول رق )  (Anova) (: نتائج تح

 
 نموذج العاقة

 
القيمة ااحتمالية 

sig 

 

 معامل اارتباط 
R 

 

 معامل التحديد
R2 

 
F  المحسوبة 

 
F  المحسوبة 

Ŷ=1.008+0.094X1+0.080X2 

+0.002x3+0.081X4+0.142X5 

+0.096X6+0.227X7+0.235X8 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

1.94 

لب إعداد من :المصدر ءا الط ح)  SPSS 21مخرج ع بن  (  رق الم

نه ي عاه،  ل  اردة في الجد ئي ال ئج اإحص ئي عند يتضح من النت ثير ذ دال إحص ى جد ت مست

بع )قرار شراء المنتج  .دال  ثرة( في المتغير الت امل الم ع ال متغيرا المست )مجم ل

دا إل قيم  ب ال Fالخضراء(، استن درة بـ المحس درة بـ    .م لي الم كبر من قيمت الجد هي 

ي ، 1.94 ن ى الم ن مست تمد ) (sig=0.000)كم  ى الدال الم ضي .قل من مست (، مم ي

ثرة ع  امل الم ئي ل ثر ذ دال إحص د  ج ترض  التي ت رضي الرئيسي  ل ال ب قرار شراء ب

ن المنتج الخضراء لدى ا ط م د ارتب ج نه ياحظ  ، إا  دفين في هذه الدراس كين المست لمست

بع قدر بـ  المتغير الت ج ق بين المتغيرا المست  د عاق خطي طردي بين  .م ج  

ن  كمالمتغيرين،  ب إل  سير النتيج الس ل )يمكن ت ثرة المتغيرالمست امل الم ثر في  (ال المتغير ت

بع ) دل اانحدار %.( بنسب قرار شراء المنتج الخضراءالت اق بم لي يمكن تمثيل ال لت ب  ،

: لي دد الت  المت

Ŷ=1.008+0.094X1+0.080X2+0.002x3+0.081X4+0.142X5+0.096X6+0.227X7+0.235X8 
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يل ومناقشة النتائجالمط ال  رابع: تح

ثرة ع قرار شراء المنتج الخضراء،    امل الم ه ال رف ع  هدف هذه الدراس إل الت

ن  زي ع عين مك ، ت ت ن ن لغرض جمع البي يرإستب تط ، ت تصمي  هداف الدراس ي  لتح

لي م من  ر الدراس درج ع ظ  ، ائي بسيط ره بطري عش قد ت اختي ردة،  ن الصد م

ئي المائم  ا اإحص ل اأد م ست رضي ب ر ال د اختب ب  ، ئج الثب ع من النت ن إل مجم ص ت

ي: قشت فيم ي  التي سيت من

: -أوا رضية الرئيسية اأول يل نتائج ال  مناقشة وتح

ر الدراس   ثين ع مح ب المبح بي إج سط الحس ن المت ئج  ر النت م اتج إل  ظ عم

قد  ، اف ين  الم فراد ال ن  إذ  لدي اتجاها إيجابيا تجاه قضايا البيئة ويتمتعون بالوعي البيئيتبين 

داده  ن ع است كد ن ي دم كم  ل ال ي لأجي ظ ع رة الح ضر ن أهمي البيئ  ن مدرك

المح ي البيئ  لي البيئي لدع حم .لتحمل المس ي ر الذ يي فظ ع د عي ل ع هذا ال به مكن إرج

لي. الد طني  ء هذه النتيج  اإعا ال عي دراسجل المع  متوافقةقد ج ب التي تطرق ل  الس

ص  :البيئي حيث ت

ر   - د  ()دراس الش عي البيئي لدى المست اأردني ت د فر في ال ج كين إل  مست ل

 اأكثر عمرا.

ب رج  - ي البيئ بشكل )دراس مراد  بي نح قض ه إيج سطيني لديه اتج ن المست ال ( إل 

ئ  قف ع د  ى ااقتص ن المست ي اأخض، إا  تس داعم ل بيئ  ا صدي ل ف است لديه ث  ، ع

. سطيني ي اأخضر في المنظ ال ن تطبي التس ل د  ح

سف تب ) - عي دراس ي ن هذا ال لمنظم الجزائري  ين ب م عي بيئي لدى ال د  ج ( إل 

بي  ع إيج ف يخ إنطب لمنظم س اءه ب زز  ي  ، ي البيئ ه قض عي تج يخ لديه  لدى المست 

. ذه المنظم  ل

دي قريشي ) - يم الس ن المست الجدراس ح رة ( إل إيم ضر ك  مش لبيئ  زائر ب

ذ قرارا شرائي  رفي يمكنه من إتخ لي يشكل لديه إدرا م لت ب  ، يت حم ي  ظ ع ه في الح تس

. فظ ع البيئ  المح
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مست  () Aysel Boztepeدراس  - ب ع الس الشرائي ل ثر إيج عي البيئي ي ن ال

 التركي.

ند لديه   () Ravindra.p.Saxena   دراس - ن المست ال ص إل ك ند، التي ت في ال

. ي البيئي ض ه ال  عي بيئي تج

   ، عي بيئي صبح لديه  ل  ء ال نح ف  ن المست في مخت لي يمكنن استخاص  لت تشكل من جراء ب

ز ع ث اأ اتس تصحر ث  ديدة من ت كل البيئي ال ، المش ي ارد الطبي م هدر ل ي البيئ ن  ن قض

، لمي لكل الش ا ع س الخطر، صبح إنشغ ق د بد ن صبح ين لمي  لر ال ال هذا م  ف

جل  قم من  كل البيئي المت مش ج ل ل الن د الح لي إيج ق الد اات لمي  تمرا ال كده الم ت

ي البيئ  هم في حم .المس ي ااستدام  تح

يل مناقشة -ثانيا رضية نتائج وتح  :الثانية الرئيسية ال

ئج إل    ر النت ي ش ن ى م ئي عند مست جد فر ذا دال إحص بع  .نه ا ت في المتغير الت

زى إل المتغيرا  ث ت ين المبح ردا ال المتمثل في قرار شراء المنتج الخضراء لدى م

ن  . إا  عي ل اإجتم ، الح ر ى دخل اأسرة الش ، مست ن الديمغرافي المتمث في الجنس، السن، الم

ئي ه ى عندن فر ذا دال إحص ي مست ن بع المتغير في . م  شراء قرار في المتمثل الت

ردا لدى الخضراء المنتج ين م ث ال زى المبح ى  إل ت ثير متغير المست تبر ت يمي، لكنه ي الت

سط يمي   مت ى الت مست ثير ل در حج الت لح فئ الدراس % .حيث ي ر لص ن ال ك  ،

عي  كثر إدراك  ن  تبر ي  ، ئ في الذ تتمتع به هذه ال الث مي  ى ال يرجع ذل إل المست  ، ي ال

 . ي البيئ ره في حم د همي المنتج الخضراء   ب

ب  ض الدراس الس اف مع ب ، تت ن إلي ص ئي التي ت ئج اإحص ف مع  إن هذه النت ض تخت ب

ر ) ئج دراس  محمد الش اف مع نت د ت يمي، حيث اآخر، ف ى الت ( فيم يخص المست

، بينم اخت  ي لح الدراس ال يمي لص ى الت مست زى ل جد فر ت نه ت ص هذه الدراس إل  ت

الدخل، حيث ت لي فيم يخص كل من الجنس، السن،  زى مع الدراس الح د فر ت ج ص إل 

كين  لح المست سن لص زى ل د فر ت ج ث،  لح اإن ء المنتج اأخضر لص جنس فيم يخص ش ل

يم  ئج دراس ح م عن نت  ، ر اأع لح الدخل الش دخل لص زى ل د فر ت ج اأكثر عمرا، 

دي قريشي) ن التي هدف لدراس محددا المست اأخضر، (الس ص إل   التي ت

ئص ع  الشخصي الخص كين بين التمييزاستط كين  الخضر المست د ات الخضر غير المست ، ف



صل ال  الميدانيـــةدراسة ال                                                                                            رابعال

  

    

219 

 

نه ا  ص هذه الدراس إل  لي في جل المتغيرا الديمغرافي ، فت ئج الدراس الح بشكل كبير مع نت

جنس، السن، الدخل،  زى ل ئي ت جد فر ذا دال إحص ، بينم اخت مع ت عي ل ااجتم الح

ن الم يمي،  ى الت لي في متغير المست  .الدراس الح

يل مناقشة -ثالثا رضية نتائج وتح  :الثالثة الرئيسية ال

ئي   ثر ذ دال إحص جد  نه ي ده  التي م لث  رضي الرئيسي الث قش ال ل في هذه الجزئي من سنح

ي  ن ى م ثرة ع قرار شراء المنتج الخضراء عند مست امل الم ع ال ن  . .لمجم قد ك

ال غرافي المتمث في كل من ااهتم البيئي  يك امل الس ثيراأكبرل .الت مست عي ل لي ااجتم  مس

د  - ج ئي عن  ئج اإحص ئي دال ذ ثرثبت النت ع إحص امل لمجم ثرة ال  شراء قرار ع الم

ى عند الخضراء المنتج ي مست ن ن  . م ، إذ ك م س في عم ين المدر فراد ال من قبل 

بع ط المتغير الت اق بين المتغيرا المست  جب م يشير ال م ئص المنتج ردي  ن خص إل 

ثر ع المست ليتخذ قرار شراء المنتج الخضراء،  ثرة ت امل الم ع ال مجم الخضراء 

ئص البيئي التي تحم  رر شراء المنتج الخضراء ف يركز ع الخص لمست عندم ي رن ف م

ئص  ل خص ن إهم ، د يدي لمنتج الت بيئته، كم ب ظ ع صحته  ح اآداء، أنه يرى في السبيل ل

فره  ح يتمثل في عد ت ن المشكل المطر ، إا  ل ع هذه المنتج حص ع ل ر  د لدفع س نه مست

 ، عي ، ااجتم في ، الث سي امل الن قي ال ن ب ، إا  س لشكل المن يج له ب عد التر بشكل م 

غرافي ت يك ئج هذه الس ل نت ب ع قرار شراء المنتج الخضراء. هذا م يج ت إيج ثر بنس مت

ب ئج جل الدراس الس ص إليه نت م مع م ت رب في عم ف حج الدراس مت إن اخت ، حت 

. ن إجراء الدراس زم ن  ، مك س ين المدر  ال

ئص المنت - ل المت بخص ر اأ لنسب إل المح ر هذه ب ئي اختب ئج اإحص ن النت د ك ج اأخضر، ف

ل ،  رعي اأ رضي ال أنه يوجد أثر ذ دالة إحصائية لخصائص المنتج اأخضر ع قرار شراء ال
همي هذا  المنتجا الخضراء، اف ب م س ك اتج ل ين المدر فراد ال ب  ه إج ن اتج كم 

ذ قرا تخ ي ب مل ل ء ر شراء المنتج الخضراء، ال ضل اقتن ن المست ي ئج  ثبت النت حيث 

ا تضر  ث  ن ا تسب الت ،  لك ئص البيئي ديد من الخص المنتج الخضراء نظرا امتاك ال

نه ا ي ير، إا  دة التد ب إع ن ق ، كم  م زا الس غ ث ل قل انب  ، ق فر في الط ت  ، لصح مل ب

ئص  ضل المنتج التي تجمع بين الخص لمست ي منه ف منتج الخضراء،  ئص اآداء الجيد ل خص

. ق س ال اآداء الجيد في ن ئج قد البيئي  اف مع نت رضي مت ئج هذه ال ن نت  I.E.Mercy دراس ك

R.Yazdanifard () دراس  Aysel Boztepe (.) 
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ني م  - رعي الث رضي ال لنسب ل ئي إل ب ئج اإحص ير اأخضر التي دل نت لتس عد المت ب
تسعير اأخضر ع قرار شراء المنتجا الخضراءذ دالة إحصائية وجود أثر  ، يرجع ذل إل ل

لرغ  منتج الخضراء ب لدراس ع شرائ ل دة ب ص ين الم فراد ال ظ  اف م ره م ع س من ارت

كس ا كس اآداء الجيد ل كم ي ع من المنتج ي ذا الن ع ل ر المرت ن الس ن ب ئص لأن ير خص

ل ع بيئ  ري في سبيل حص ف الس ن لتحمل اإض د ن مست  ، ق س ال البيئي التي تميزه في ن

ن المست الجزانظي  ، م يشير إل  منتج صحي ا آمن  ف است ئر يتجه نح اكتس ث

. بيئ               صدي ل

ء هذه ال   ئج دراس كل ج اف مع نت  I.E.Mercy R.Yazdanifard(  )Ayselمن نتيج مت

Boztepe(( ر حمد نزار الن ئج دراس  ص إل (، بينم اخت مع نت ف ( التي ت  ض

جه ر دفع نح البحث عين ت ع عد إل يشير مم الخضراء المنتج لشراء ع س ين قن از ال  بت

زا دة مع المنتج ت امتي ره زي  .س

ئي  - ئج اإحص ر النت ظ د  ، ف لث رعي الث رضي ال وجود أثر ذ دالة إحصائية فيم يخص ال
توزيع اأخضر ع قرار شراء  م المنتجا الخضراء، ل نه ك ن إذ  فرة ك المنتج الخضراء مت

ن  ، إا  رار بشرائ ذ ال يل اتخ عد ذل ع تس م س ، ك ا اأس ي في المحا  ل ع ل الحص يس

لنسب  الم ب في  لشكل الك ع من المنتج ب فر هذا الن اقع يثب عد ت ن عد ال كين، كم  مست ل

فر كس  ت زيع م يرلدى اشبك ت دة التد ف إع رث ل من انتش دة استخدام ي ع المخ إع سترج

م ي ع  شر،  مب ئي  ي بشكل ت م هم في هذه ال لي يص لدي المس لت ب كين،  المست

ره في  د منتج الخضراء  يج ل همت في التر ط البيع عد مس اجدة في ن زيع المت شبك الت

فير ئج ال ت اف إل حد م مع نت ء هذه النتيج مت ج ث.  ي البيئ من الت حم ق    دراسط

I.E.Mercy R.Yazdanifard ( ص التي ت ي ن إل(   سي آداة ه اأخضر التس

ه ل منظم تتبن ي جل من اأعم ل البيئ حم ، لأجي دم بي ثر له ال ي ع إيج  ذل البيئ حم

ر  .اأخضر الس في متمثل جديد س بظ

نه  - تضح  مل، ف ذا ال رضي المت ب د ت رفض ال يج اأخضر، ف تر لنسب ل  ذ ايوجد أثرم ب
ترويج إحصائية دالة ن في هذه النتيج يدر الخضراء المنتجا شراء قرار ع اأخضر ل المتم  ،

س يتمثل في عد س يج ل   ن المشكل  ع من المنتج في التر ذا الن سس المنتج ل اهتم الم

منتج ئص البيئي ل خص يدي  التي تميزهالخضراء  ل ، من خال اإعان عن المنتج الت

س  ين المدر فراد ال بدى  قد  نصر،  ل في هذا ال إهم رضي يبرر ب ن رفض هذه ال لي ف لت ن ب
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ص الب م ئص البيئي التي تتميز ب المنتج الخضراء، ل رف ع الخص سي في الت ر اأس يئي الد

ئن.  زب عي البيئي ل دة ال ه في زي ن تس ف إل ك ن  إض لي  نجد  ئج الدراس الح ط إل حد نت ت

دراس ) N.Delafroo,M.Thalghaniمع دراس م   )Aysel Boztepe (في ك ) ن ن 

مست  بي ع الس الشرائي ل ثير إيج ص اإعان البيئي ت خ يج اأخضر  تر ص ل م الم

ثير اأقل ن ل الت  .البيئي فك

مس المت  - رض الخ ص ال سية إحصائية دالة ذ بوجود أثربخص عوامل الن  شراء قرار ع ل
سي ع قرار شراء المنتج الخضراء المنتجا امل الن ج ل م ثير ق  ن هن ت د ك ، ف

كد  فظ ع الخضراء، حيث  ن تح ن  ن يدرك منتج الخضراء راجع لك ره ل ن إختي ن  ث المبح

جه البيئي  ت ندة ل اق المس ن م ، كم  سي ت اأس ج بي ح ن ت ب  ، صح المست سام البيئ 

ضيل المنتج الخضراء. لنسب ل لت ن الدافع ب  ك

ئي إل  - ئج الدراس اإحص ص نت عوامل الثقافية ع قرار شراء ت ثير ذ دالة ل وجود ت
يمي المنتجا الخضراء ى ت ن بمست س يتمت ين المدر فراد ال غ  ن  زى هذه النتيج إل ك ت  ،

ه اكتس ث ع، مم  عي التي ت ب هيئ مرت ر حما الت ف إل د ، إض بيئ ف صدي ل

ثين في  مبح لنسب ل فزا ب ن ح ف البيئي ك ن الث قد تبين   . البيئ ي المست  ي حم جم مي  حك

ء المنتج الخضراء. ل ع اقتن لي في هذه الجزئي مع درا إقب ئج الدراس الح س قد اخت نت

دي قريشي) يم الس ص ح د عد( التي ت ثير ج ي ت في ل  المست س ع البيئي  الث

ته اأخضر حث رج د الب د ل ب الجزائر المست ت ع هذا ع اإج نه رغ اأسئ من الن  إيم

نه يش التي الطبي من جزء ب ظ يس  في ي ح ، ل ي دي يدر ع ارد محد ح الم  .لديه المت

صل إلي إل  - ئي المت ئج اإحص ر النت عوامل إحصائية دالة ذ أثر وجودش  ع ااجتماعية ل
د تبين  ،الخضراء المنتجا شراء قرار الجيران ف ء،  فراد اأسرة، اأصدق ثير  ع قرار مدى ت

لمنتج الخضراءالشراء المت  دي  ب ن ع ت اف ن ي ، ك  لدراس دة ب ص ين الم ردا ال لدى م

. ئ رة اقتن ضر همي المنتج الخضراء  ئ ب ئج دراس  النصح أصدق اف هذه النتيج مع نت قد ت

دي قريشي ) يم الس ثير طرد ح د ت ج ص هذه الدراس إل  ع ( حيث ت جم ي ل  المرج

نه اأخضر، المست س ع حث إل  ته الب رن المست ي عندم رج ج بم  البيئي الت

ع جم ، ينتمي التي ل أسرة إلي دة  ك مل في ال ئل  ال عد مم اإعا س  ج تبني في ذل يس

، كس التي  نظره  .الشرائي قراراته في تن
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ئي إل  - ئج الدراس اإحص يض نت عوامل إحصائية دالة ذ أثر وجودضح  السايكوغرافية  ل
ن الخضراء، المنتجا شراء قرار ع زى هذه النتيج إل ك لب ت بين لدي اهتم ب يئ المستج

ن  تم ن ي ، كم  ت المخت ن مك ي  ن هذا الطبي ض ن ي بطري صنع المنتج الخضراء، 

لبيئ  ا الضرر ب ح المجتمع، حت ا ي ه البيئ  ليت تج بير عن مس ع من المنتج كت الن

دي قريشي ) يم الس ئج دراس ح قد اخت هذه النتيج مع نت ص المجتمع.  (، حيث ت

حث إل  د عدالب ته الجزائر المست لدى بيئي اهتم ج حث رج د الب د ل  المست ت

ب الجزائر ، هذه مثل ع اإج نه رغ اأسئ لبيئ إيم ك  ب رة  مش ظ ضر ي الح   ع

يت عته حم  .بذل قن

صيته من حيث شخصيته  لرغ من خص ب ن المست الجزائر  ن نستنتج  يمكن في اأخير، 

كيره،  اكبته لمجري اأحداث طري ت ي م اك كل جديد ع هذا ا ين ي بع  ك مست يت

 ، ل ى ال رةمست ضر ي  لبيئ الطبي ن ب إيم ي البيئ  ف قض رف بمخت م عي بيئي   ن لديه 

ء المنتج الخضراء. له ع اقتن إقب ه  دم من خال تشجي ل ال ي لأجي ظ ع  الح
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صل:  خاصة ال

صل تمكنن     انين من خال هذا ال ال ي البيئ من خال سن التشري  م في حم ر الحك رف د م

يئ  ء ال إنش  ، لبيئ سس التي تتسب في إلح الضرر ب ئي ع الم فرض الرس الجب

اقع المنتج  لتطر ل انين . كم قمن ب ر ع تطبي هذه ال لس التنظيم اإداري المك ب

ل حيث تط سس الرائدة في هذا المج ض الم ذج لب دي نم  رقن لكل الخضراء في الجزائر من خال ت

ر ند سس ك م سس هنكل  . من م ه المنتج الخضراء ب  عرضن 

صل    ل هذا ال ، كم تن ف إل آداة الدراس المستخدم إض كذا عين الدراس ب  ، ج الدراس ص لمن

حث في تح ي الب ئي التي اعتمد ع لج اإحص خيرا الم  ، ت ثب صدق  ي طر إعداده 

ئج  ر النت ظ قد   . رضي ر ال اختب ئج الدراس  رف بيئي عي لديه الجزائر المست نلنت  م

ي ض ل كل البيئي ب قم المش ث المت لت امل ال .البيئي ك ع ال ثر لمجم ن هن  ترحتبين لن  ع  م

 .قرار شراء المنتج الخضراء لدى المست الجزائر
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ا، يمكننا القول بإن جوهر قرار شراء المنتجات     من خال ما تم دراسته، وكذا النتائج المتوصل إلي

الخضراء يتأثر بعدد من العوامل تتعل  بالمزيج التسويقي اأخضر )خصائص المنتج اأخضر، التسعير 

 في هذ  الدراسة،اأخضر، التوزيع اأخضر، الترويج اأخضر( التي خصصناها بالتحليل والمناقشة 

 ، ل شخصيته، نفسيته، حالته الصحية وااجتماعية وااقتصادية، مستوا  وعوامل أخرى تتعل  بالمست

التعليمي والثقافي، كل هذ  العوامل قد تكون حافزا لنجاح هذ  المنتجات، كما يمكن أن تكون عائقا تؤدي إلى 

ا. وتعتبر المنتجات الخضراء كأحد متطلبات المسؤو لية ااجتماعية والبيئية، ترجمة للمدخل المبدع فشل

المداخل الحديثة في الفكر التسويقي، ومن  ر، هذا المدخل الذي يعتبر منالمتمثل في التسوي  اأخض

ا بحكم التغيرات السريعة ، وتطور رغباته   الضرورات الملحة التي فرضت نفس ل في حاجات المست

دها العالم حالياواستجابة للتحديات البيئ وتطلعاته، ، فأصبح لزاما على المسوقين التفكير المستمر ية التي يش

يئة  مفي تذليل العوائ  ومواكبة كل جديد لضمان نجاح تطبيقه في المؤسسة، لذل يج علي توفير وت

د اإبداعي داخل المؤسسة،  ة وعدم إعاقته في محاولة ترجمة اأفكار اإبداعيالمناخ المساعد لتعزيز الج

إلى مخرجات مادية )منتجات خضراء(، وأنشطة وممارسات تسويقية تحمل الصبغة اإبداعية لتصميم 

، ما أوج على المؤسسة توفير هذا  وتعبئة وتغليف هذ  المنتجات بما يضمن سامة البيئة  ل وصحة المست

ل على المساهم في عملية اتخاذ  لقرار  ة في حماية البيئة، ومرافقتهالنوع من المنتجات لمساعدة المست

ا أو عدم الشراء، مع اأخذ بعين ااعتبار  تل العوامل المؤثرة على قرار  الشرائي ، إذ أجمعت  شرائ

ل يمر بسلسلة من المراحل الذهنية والسلوكية وصوا إلى هذا القرار.  العديد من الدراسات على أن المست

ل اأخضر والتركيز على عامل أو لذا وج معرفة وتحديد واستغال العوامل الم ؤثرة في سلو المست

لكين.  أكثر للتأثير في سرعة اتخاذ القرار، وتسريع انتشار  بين أوساط المست

ل وعي زيادة إلى العالمية الرأي استطاعات من العديد وأشارت     أجبر مما البيئية بالقضايا المست

ا في البيئي البعد تبني على اأعمال ومنظمات الشركات ا منتجات  العالمية الشركات تتنافس ولذل وخدمات

ا لزيادة خضراء منتجات إنتاج خال من البيئة حماية في دورها إبراز في  المسؤولية مع والتواف  مبيعات

 أو GREEN PRODUCTS الخضراء المنتجات مصطلحات وتستخدم.  والقانونية ااجتماعية

 البيئة تحسين أو حماية على تعمل التي المنتجات لوصف البيئي الوعي ذات المنتجات أو البيئية المنتجات

 يمكن ما اقل وإنتاج الضارة المواد استعمال خفض أو ومنع والموارد الطاقة حفظ طري  عن وذل الطبيعية

اية بعد التدوير إعادة وقابلة طويلة حياة لفترة وتدوم النفايات أو اانبعاثات من .  اافتراضي عمرها ن

يزات حياتنا في الخضراء المنتجات وتشمل زة المنزلية التج  والسيارات والمنظفات االكترونية واأج

ل لحماية المتحدة اأمم مبادئ نصت وقد.  وغيرها ل ح  على المست  معلومات على الحصول في المست

 عن البيئية والتقارير اإعامية النشرات مثل بوسائل وذل البيئة على والخدمات المنتجات تأثير عن دقيقة

 المنتجات استخدام وتطوير تشجيع إلى المتحدة اأمم دعت كما البيئية الملصقات بواسطة أو المنتجات
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ا دورة على المترتبة اآثار مراعاة مع والموارد الطاقة حيث من المأمونة  إعادة برامج وتشجيع الكاملة حيات

  البيئية الممارسات وتشجيع الخضراء المنتجات شراء إن. .تدويرها المعاد المنتجات وشراء للنفايات التدوير

ا والمحافظة البيئة لحماية اأخاقية المسؤولية وتحمل البيئي بالوعي يتم وهذا مواطن كل مسؤولية هي  .علي

ل   ترسخ لديه من خال الوعي البيئي الذي  وعليه فالمسؤولية البيئية تعد قرارا استراتيجيا بالنسبة للمست

ذا  رضية الرئيسية اأوليتمتع به ، وب ي ال التي تفترض أن اتجاهات مفردات العينة المدروسة اتجاها  نن

 سلبيا نحو قضايا البيئة.

 نتائج الدراسة:
 :إلى توصلنا قدف القس النظرلما تم معالجته في استنادا    

وم أن -  صديقة خضراء منتجا بتقدي اأعمال منظما إلتزا حول يتمحورأساسا اأخضر التسويق مف
بيئة ـا إطــار في ل ا تحم  البيئة وحمـــــاية تحسيـــن في أســــاسي بشكل تســــاهم والتي. البيئية لمسؤوليت

 أقل إنتاج و الضارة المواد استعمال خفض أو منع و الموارد و الطــــــاقة حفظ طري  عن ذل و الطبيعية،

ا مراحل خال النفايات أو اانبعـاثات من يمكن ما التدوير،  إعادة وقابلة طويــلــة حياة لفترة تدوم و إنتاج

 وعلى وف  ذل تتبلور معالم التسوي  اأخضر في توليفة تشتمل على ثاثة أبعاد هي البيئة ، الزبون

 والمؤسسة.

ل سلو أن -  بسلو التنبؤ من يجعل مما ، والضغوط العوامل من بجملة يتأثر إنساني سلو هو المست

ل  بين والتشاب التداخل بسب التعقيد البالغة المسائل من المنتجات لمختلف شرائه قرار اتخاذ وكيفية المست

ل لسلو تعرضنا كما ، العوامل هذ  ل باعتبار  اأخضر المست  البيئية القضايا تجا  قلقا يبدي الذي المست

 تلوث الطبيعية، الموارد استنزاف وتزايد التلوث مثل للبيئة حدثت التي والملحوظة السريعة التطورات بسب

واء  وتلف اأشجار قطع الصناعة، مخلفات نتيجة الطبيعية البيئة تلف ، العادمة الغازات عن الناجم ال

 بالبيئة مضرة سلع وتسوي  إنتاج ، اأوزون طبقة تضرر ، الحمضية اأمطار الخضراء، المساحات

 ينادي فأصبح لديه البيئي الوعي زيادة إلى أدى مما البيئة، مع اإنسان تعاون سوء عن فضا واإنسان،

  .للبيئة صديقة منتجات واقتناء ، وآمنة نظيفة ببيئة التمتع في بحقه

ل سلوو الخضراء المنتجاتتربط بين  عاقة وجود  -  الذي البيئي القل  خال من الشرائي وقرار  المست

ل يبديه  المنتج أصبح حيث الخضراء المنتجات شراء قرار على إيجابا أثرا له والذي اأخضر، المست

لكين متطلبات أهم من اأخضر  على الحفاظ من تمكنه بيئية بخصائص يتميز كونه العصر، هذا في المست

ل صحة ل. المختلفة التلوث مصادر من البيئة وسامة المست  وعيا أكثر أصبح الحالي وقتنا في فالمست

 أشكال مختلف من البيئة حماية في حياته دورة مختلف في الخضراء المنتجات وجدوى أهمية وإدراكا

ل سلو على قوي تأثير والتغليف التعبئة لمواد أصبح كما. التلوث  .الشرائي وقرار  المست
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ل شراء قرار على المؤثرة العواملهنا مجموعة من  -   الناجحة فالمؤسسات الخضراء، للمنتجات المست

ا للسيطرة وتسعى العوامل هذ  وتدر تعرف التي تل هي  ما وف  الشراء قرار توجيه على تعمل ثم علي

ا يناس ، مع يتاءم وما تطلعات ل  الشراء قرار في المؤثرة العوامل أو المؤثرات الباحثون ويقسم المست

ما قسمين إلى  العوامل إلى إضافة الثقافية ااجتماعية، النفسية، الشخصية، بالعوامل ويتعل  مباشر غير أول

ما السايكوغرافية،  المباشرة لعاقته وذل اأخضرللمؤسسة التسويقي بالمزيج ويتعل  مباشر وثاني

ل  .بالمست

 

كمحاولة إسقاط المفاهيم النظرية على الواقع العملي، حيث توصلنا من خال  الدراسة الميدانيةوجاءت  

 الدراسة الميدانية إلى:

وإجراءات حماية البيئة في  في الفصل الرابع في مبحثه اأول المعنون بتدابيرا استنادا لما تم معالجت -

دف إلى تعزيز الجزائر، توصلنا إلى أن الدولة الجزائرية اتبعت في مجال حماية البي ئة سياسة ت

مختلف  اإطارالقانوني والمؤسساتي، وهذا ما يمكن ماحظته من خال سن العديد من القوانين التي تنظم

المجاات ااقتصادية وااجتماعية بطريقة تتواف  والقواعد العلمية لحماية البيئة، وفرض الجباية البيئية 

ر على تسيير قطاع البيئة، كما تم إسناد إختصاصات للبلدية يضاف إلى ذل إنشاء عدة هيئات إدارية تس

ما المؤسستان الرئيسيتان لحماية البيئة على المستوى المحلي.  والواية باعتبار أن

اإدارة كما تم التوصل إلى وجود خلل في تنفيذ السياسة العامة لحماية البيئة ، بسب ضعف التنسي  بين  -

ت المحلية، وانعدام مصالح متخصصة في البلديات للتكفل بمشاكل البيئة، البيئية المركزية والجماعا

 وانصراف المجتمع المدني عن المشاركة في نشاطات حماية البيئة.

 

ا خاصة بيئية مزايا بإيجاد وذل البيئي السو  في رائدة تكون أن تحاول مؤسسة كل أصبحت -  لمنتجات

ا لكين، البيئية والرغبات الحاجات وتلبي والضريبية، القانونية العوائ  من تعفي  في يساهم مما للمست

ا ا خال من وذل البيئي، السو  في اأكبر السوقية للحصة اكتساب ج تبني ا في البيئي للن  خاصة وظائف

ت العديد من  . التسوي  وظيفة ا خال من البيئة حماية فيللمساهمة  الوطنية المؤسساتحيث اتج  تبني

ا اأخضر التسوي  لفلسفة  وحماية الحاصل البيئي التلوث من الحد في تساهم خضراء لمنتجات وتقديم

 . البيئة

رت - وم إن أيضا النتائج أظ وما في الجزائرأصبح اأخضر التسوي  مف  المستمر النمو مع حاليا يتطور مف

ا تشعر التي المؤسسات لتل ا تعمل التي البيئة اتجا  ااجتماعية بمسؤوليت وهذا ما لمسنا  من خال  .ب

 تقديم في رائدة وطنية لمؤسسات نماذج نقدم أن ارتأينا الجزائر، في الخضراء المنتجات واقعالتطر  ل
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ا خال من خضراء منتجات وم تبني زة مؤسسة من كل على غرار اأخضر، التسوي  لمف  كوندورلأج

رومنزلية،  .للمنظفات هنكل الك

  توصلنا إلى: استمارات ااستبيان وعلى ضوء النتائج اإحصائية اختبار الفرضيات وتحليل عبارات    

 ل في ب ل الجزائري على غرار المست اقي أنحاء العالم، حيث تم وجود وعي بيئي لدى المست

قضايا  رفض الفرضية الرئيسية اأولى التي تمثل اتجاهات مفردات عينة الدراسة اتجاها سلبيا نحو

 البيئة.

  رت النتائج عدم وجود فروقات في قرار شراء المنتجات الخضراء عند مستوى دالة ،  0.05أظ

نة، والحالة ااجتماعية  .تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية: الجنس، السن، الدخل، الم

  ير لمتغ تعزى  ،0.05 دالة مستوى عند الخضراء المنتجات شراء قرار في فروقاتوجود

 المستوى التعليمي لصالح الدراسات العليا.

  كما تبين لنا وجود أثر ذي دالة إحصائية بين كل العوامل المقترحة مجتمعة  على قرار شراء

. إا أن هنا عوامل أحدثت اأثر اإيجابي، في حين  0.05المنتجات الخضراء عند مستوى دالة 

ا أي تأثير ا اآخر لم يكن ل  تتعل  بالواقع.أسبا أن بعض

 

 توصيا الدراسة:
 تأسيسا على ما سب  من نتائج هذ  الدراسة، يمكننا تقديم بعض التوصيات كما يلي: 

حكومة: -أوا  بالنسبة ل
إصاح الخلل في تنفيذ السياسة  المحلية، والجماعات المركزية البيئية اإدارة بين التنسي ضرورة  - 

 العامة للبيئة في الحزائر.

 البيئة. بمشاكل للتكفل البلديات في متخصصة مصالحاستحداث  - 

 تشجيع المؤسسات التي تتبنى مدخل التسوي  اأخضروتقدم منتجات خضراء، من خال خفض الضرائ -

 وإقامة مسابقات ومنح جوائز للمؤسسات الرائدة في مجال حماية البيئة.وتقديم الدعم واإعانة، 

 .البيئة حماية نشاطات في المشاركةعلى  المدني المجتمع حث - 

ا في المناهج التعليمية في كل المستويات  العمل على تكريس ما يسمى بالتربية البيئية، من خال -  دمج

 .البيئة مع السوي للتعامل اأجيال إعداد في المستخدمة الوسيلة باعتبارها

ل نحو المنتجات الخضراء،  - ا في الحفاظ على البيئة بااعتماد على نشر الوعي البيئي للمست وأهميت

مستقبل كوك اأرض والنظام البيئي، ، ونقل القل  المتزايد للعلماء حول الوطنية وسائل ااتصال واإعام

ا موضوع الساعة لدى وسائل اإعام الدولية.  حيث أصبحت البيئة ومشاكل
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مؤسسة: -ثانيا  بالنسبة ل
ادة  من بالرغم    المؤسسات على يتعين أنه إا ،iso14000امتا أغل المؤسسات الجزائرية لش

 مايلي: الجزائرية

من أجل تقديم منتجات خضراء للمساهمة في حماية البيئة، حيث اأخضر التسوي  فلسفة لتبني أكثر التوجه -

وم حديث بالنسبة للمؤسسات الوطنية التسويقية على جميع عناصر ودها ، وأن تركز جيعتبرهذا المف

دف.عنصرلتحقي  ميزة تن المزيج التسويقي اأخضردون إهمال أي  افسية في القطاع السوقي المست

في كل مراحل حياته، قبل إنتاجه من خال عملية الشراء اأخضر  جعل المنتج أخضراالتركيز على  -

، وعند  والمواد اأولية المستعملة الطاقةتقليل التلف وخفض  للمواد اأولية، وأثناء عملية اإنتاج من خال

من خال مراعاته لاعتبارات البيئية كانبعاث الغازات، توفير الطاقة وخالية من الملوثات والمواد استخدامه 

ا أي، وبعد استخدامه لجعله قابا إعادة التدوير.الحافظة ضا إضافة إلى التقليل من التعبئة والتغليف وجعل

 قابلة للتدوير.

 قد التي اأسعار ارتفاع بين يوازن الذي المناس السعر بإيجاد تتكفل أن التسويقية اإدارة على ينبغي -

ة من الشراء لقرارات عائقا تصبح ة من قيمة تضيف التي واأسعار ، ج  حماية تتبنى باعتبارها ثانية، ج

ا التي التقشف سياسة ظل في خاصة .البيئة  .حاليا الجزائري المواطن يعيش

 إلى المصدر من المنتجات تحري في البيئية ااعتبارات مراعاة من خال اأخضر التوزيعالتركيز على  -

ا من الحد في التوزيع في البيئية ااعتبارات تحديد ويمكن الزبون،  اانبعاثات من والحد الطاقة است

ا يمكن ااعتبارات وهذ . الحراري ااحتباس ظاهرة من للتخفيف   :يلي ما خال من تحقيق

 .بيئيا الواعية النقل خيارات تعزيز •

 .(Eco-Truck) البيئية الشاحنات استخدام •

 .(Bio- Diesel) الحيوي الديزل سيارات استخدام •

 الحجم اختيار ،(Eco-Drive) البيئية السياقة خال من النقل عمليات تحسين على العمل •

 .التغليف للمنتجات الجيد الحفظ للمواد، المشتر النقل استخدام للشاحنة، المائم

 .اأخضر التوزيع شركات مع التحالفات تقوية •

 الطرفين بين العاقة استمرار لضمان مبين الموزعين وتجار التجزئة وزبائ الصات تقوية •

 النظام عن عوضا اأخضر التسوي  مدخل في المستعمل ااتجاهين ذو التوزيع نظام عبر

 ، لتفعيل ونشر ثقافة إعادة التدوير.الواحد ااتجا  ذو التقليدي

ود التسويقية - داف مختلف الفئات، كاإعانات  بتصمي مزيج ترويجي متكاملالمتعلقة  تكثيف الج است

ا ، وكذا طريقة التلفزيونية  واإذاعية وإبراز الخصائص البيئية للمنتجات الخضراء في هذ  اإعانات صنع

ا ا والنتائج المترتبة على استعمال   .وتركيب
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 أن شأنه من شيء أي أو الصور و اإشارات وضع عبر وذل اأغلفة، خال من الترويجي الجان تعزيز -

ا الى اإشارة في و الخضراء المنتجات مع التعامل يحفز  إرشادات وضع يمكن كما للبيئة، صديقة كون

ل  ذل إعتبار و. أخرى مرة تدويرها إعادة البائع إلى أو معينة نقطة إلى المغلفات إعادة وجو في للمست

 اإجتماعية المسؤلية تحقي  في المواطن مساهمة من جزء

ما في جمع وتحليل ااحتياجات والدوافع لدى الشرائح  - ااهتمام الجاد ببحوث التسوي  التي تؤدي دورا م

لكين للعثور  الطل ااستباقي الذي يصع الحصول عليه من قبل المنافسين، في كل على المختلفة للمست

 مرحلة من مراحل حياة المنتج اأخضرفي المؤسسة المتبنية للتسوي  اأخضر.

التسويقية بشكل مفصل عند التفكير في تقديم منتجات خضراء، مع دراسة العوامل دراسة وتحليل اأنشطة  -

ا المؤثرة على هذ  المنتجات ومحاو ا، أن جوهر تبني ا، وتعظيم اأثر اإيجابي من لة تقليل اأثر السلبي ل

ل يكمن في اتخاذ قرار الشراء.  من قبل المست

ل اأخضر في الجزائر، والبحث أكثر عن اأسبا والعوامل  - ضرورة ااهتمام أكثربدراسة سلو المست

ا. والدوافع التي تؤثر على قراراته الشرائية، بما يتوا ل والبيئة التي يعيش في  ف  مع خصوصية هذا المست

ة للمواصفات الدولية بتقديم منتجات مطابقوالبيئية لمسؤولية ااجتماعية ضرورة تبني المؤسسات الرائدة ل -

ا لاعتبارات البيئية والصحية، حتى تتمكن من اكتسا جواز السفر اأخضر  ا من ناحية مراعات المعمول ب

ا من اقتحام اأسوا  الدولية.الذي   يمكن

 

مست -ثالثا  :بالنسبة ل

م في محاولة لتلبية حاجاته الضرورية وف  تنظيم وترتي أولوياته وحاجاته  - اكية من اأهم إلى الم ااست

ا بيئية حتى يضمن لنفسه العيش في بيئة صحية وآمنة ولأجيال القادمة.  ثقافة است

اكية الخاطئة من خال نشرالوعي، بضرورة ااستفادة من ولة الجادة المحا - في تغيير هذ  اأوضاع ااست

ا غير الرشيد  ا بيئية، واابتعاد عن ااست المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة ، وتعزيز ثقافة است

  والخيارات العشوائية للمنتجات التقليدية المضرة بالبيئة.

ا من خال اإبا عن أي تجاوزات تخل  ضرورة التفاعل مع جمعيات - ل والبيئة، ومساندت حماية المست

ا ا والمشاركة في مختلف فعاليات  .يالتوازن البيئي، وتتبع نشاطات

 

ود جميع اأطراف من الحكومات والمؤسسات       وبالتالي يمكننا القول بأنه ابد من تظافر ج

لكين، باعتبارهم اأطراف الرئيسي ة المسؤولة في سبيل الحفاظ على البيئة وتحقي  ااستدامة لأجيال والمست

 القادمة.

 



 الخاتمـــــــــة 

231 

 

ية:    الدراسا المستقب
ود العلمية التي بحثت في هذا المجال، غير أن هنا العديد من المجاات    إن هذ  الدراسة تعد امتدادا للج

ا   فيما يلي:التي تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحليل يمكن إيجاز بعض

 أثر تبني التسوي  اأخضر على الصورة الذهنية للمؤسسة. -

 دور التسوي  اأخضر في بناء ميزة تنافسية مستدامة. -

 دور المنتجات الخضراء في حماية البيئة . -

- . ل ل في زيادة الوعي البيئي لدى المست  دور جمعيات حماية البيئة والمست

 المستدامة.دور التسوي  اأخضر في تحقي  التنمية  -

 دور المزيج الترويجي اأخضر في نشر الوعي البيئي. -

ل تجا  المنتجات الخضراء. -  موقف المست

 دور التشريعات الحكومية في نشر ثقافة صديقة للبيئة. -

 

المتعلقة بالتسوي  اأخضر والمنتجات الخضراء هي مواضيع خصبة مواضيع المع التأكيد على أن   

بة للباحثين في هذا المجال، لذل ابد من تعمي  ااهتمام بالدراسات الميدانية في للدراسة والتحليل بالنس

ا.  المؤسسات التي تتبنى هذ  المداخل، والعمل على إيجاد إسقاطات واقعية ل
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71- Marcus, Alfred, a. Green Packaging , Environmental Encyclopedia. 

Vol.1,2003.                    

 

مية -رابعا  المجا الع

غة العربية:   بال

 ورقلة، جامعة الباحث، مجلة المؤسسة، في البيئة حماية سلو لمحددات نظرية دراسة عياض، عادل محمد -
2009. 

 مقال ،-تحليلية نظرية دراسة-اأعمال منظمات تنافسية زيادة في اأخضر التسوي  دور و أهمية جمال، بلبراهيم -73
 .2014 جوان-12العدد القانونية، و ااقتصادية العلوم قسم اانسانية، و ااجتماعية للدراسات اأكاديمية بمجلة

 المجلد ،28العدد ، ااقتصادية العلوم مجلة في مقال التسويقي، اآداء في أثر  و اأخضر التسوي  رشيد، عروبة -74
 .2011 ،آيار السابع

 مجلة باتنة، جامعة اأخضر، التسوي  استراتيجيات بتبني اأخضر التسويقي المزيج سياسات عاقة مقري، زكية -75
 .2015 واأربعون، الخامس العدد ااقتصادية، للعلوم بغداد كلية

 ااقتصادي، العدد دراسات بمجلة مقال الشراء، قرار على التأثير في التسويقي المزيج أهمية جلول، قشوة بن - 
 .2013 أ، 19العدد ثليجي، عمار جامعة

ني التدخل عرفان، محمود -77  المصرية المجلة العشوائية، بالمجتمعات البيئي الوعي وتنمية ااجتماعية للخدمة الم
  .2003 اأول، العدد عشر، الحادي المجلد والتخطيط، للتنمية

ادي عبد -78 يئة-بيئتنا بمجلة مقال البيئة، و التسوي  بين العاقة المري، ال  24 العدد -للبيئة العامة ال

، محمد شيماء ه، عبد عنتر كسرا -79 ات أثر بعنوان مقال نجي  ظل في ااقتصادية البيئة على اأخضر المنتج توج
 .2012 ،/ 25العدد 8المجلد/ااقتصادية و اإدارية للعلوم تكريت مجلة ،2010-1995الفترة في العولمة

ل سلو قياس جثيروآخرون، حمود سعدون -80  العراقية بالمجلة مقالة ،(استطاعية دراسة) اأدوية تجا  المست
ل وحماية السو  لبحوث  .2009 ،(2)عدد( 1)مجلد المست
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 ألمانيا، عدد، دون ،"ااستدامة تقرير"ايف هنكل الداخلية، العمال مجلة معا، نفوز عالمي فري  روشتيد، كاسبر -81
2009  . 

مية: -اخامس  الرسائل الع

غة العربية:  بال

ا، الحد آليات و الجزائر في البيئي التلوث ظاهرة عاوي، صفية -82  جامعة اقتصادية، علوم دكتورا ، أطروحة من
 .2014 اأغواط،

ا و ااجتماعية للمسؤولية التسويقية اأبعاد الحمدي، حسين محمد فؤاد -  ، رضا على انعكاسات ل  أطروحة المست
 .2003اليمن، جامعة دكتورا ،

 .دمش  جامعة ااقتصاد، كلية أعمال، إدارة ماجستير اأخضر، التسوي  بدور، راني -84

، أبو مراد - 85  قسم ماجستير، رسالة فلسطين، في الغربية الضفة شمال في اأخضر التسوي  تبني معوقات رج
 . 2011 فلسطين، الوطنية، النجاح جامعة التسوي ،

، رباح -86 ، شراء قرار على اأخضر التسوي  استراتيجية أثر زين ل  جامعة منشورة، ماجستيرغير مذكرة المست
 .2016 المسيلة،

، يوسف -87   مؤسسة حالة دراسة الجزائرية ااقتصادية المؤسسة في اأخضر التسوي  تطبي  أهمية" تبو
Venus"، سعد جامعة تسوي ، قسم ، ماجستير رسالة ،  .2010 البليدة، دحل

، سلو على التأثير في الجديدة المنتجات اطا  أهمية جلول، قشوة بن -88 ل  كلية دكتورا ، أطروحة المست
 2011 ،3الجزائر جامعة التسيير، وعلوم والتجارية ااقتصادية العلوم

غة اأجنبية:  بال

  89- Aline Tremblay, L’implication des consommateurs face aux produits 
écologiques, mémoire magister, université de Quebec, 1994, p73. 

 

مية: -سادسا تقيا الع  الم

 الدولي الملتقى ااقتصادية، للمؤسسات البيئي واآداء التسويقي اآداء بين اأخضر التسوي  صالحي، سميرة -90
 22 في العولمة ظل في ااقتصاديات و المؤسسات آداء مخبر والحكومات، للمنظمات المتميز اآداء حول الثاني

 .ورقلة ، مرباح قاصدي جامعة ،2011 نوفمبر

لة قريشي السعدية حليمة -  91  التنمية تحقي  في اأعمال لمنظمات حديث كاتجا  اأخضر التسوي  قدري، وش
 في وااقتصاديات المؤسسات أداء مخبر والحكومات، للمنظمات المتميز اآداء حول الثاني الدولي الملتقى ، المستدامة

 .2011نوفمبر 22 في العولمة ظل
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 البيئية، الثقافة إرساء في ااقتصادية للمؤسسات والبيئية ااجتماعية المسؤولية دور بوزيد، وسايح عزاوي عمر -  92
 العولمة ظل في وااقتصاديات المؤسسات آداء مخبر والحكومات، للمنظمات المتميز اأداء حول الثاني الدولي الملتقى

  .2011 نوفمبر 22 في

 اإدارية، للتنمية العربية ،المنظمة-العشرون و الحادي القرن في العالم توجه-اأخضر التسوي  الصمادي، سامي -93
 .2006، يونيو 28-25 بيروت، التسوي ، في الخامس العربي الملتقى

تدي، منذر -94  التسوي  في الترويج بعنوان العمل لورشة التدريبية الدورة في ألقيت محاضرة اأخضر، التسوي  الم
 .2012 أيار 13/14العرا ، الموصل، جامعة الصيدلة، كلية الدوائي،

 الملتقى اأخضر، والتسوي  التقليدي التسوي  بين مقارنة دراسة بعنوان مداخلة عيسى، عباني معراج، هواري -95
 .اأغواط جامعة ،2014 مارس 19/20 ، التطبيقية والممارسات العلمية النظريات بين التسوي  الخامس الوطني

 اقتصاد حول الوطني الملتقى البيئة، لحماية والقاونية ااقتصادية ااجراءات جميلة، مديوني قوريش، نصيرة -96
 .2006المدية، فارس، يحي الجامعي المركز المستدامة، والتنمية البيئة

داة الجباية محمد، طالبي رزي ، كمال -97  البيئة اقتصاد حول الوطني الملتقى الجزائر، حالة -البيئة لحماية ك
 .المستدامة والتنمية

 

 التقارير والوثائق الرسمية -اسابع

يئة وزارة -98  .2000الجزائر،الجزائر، في البيئة مستقبل و حالة حول تقرير اإقليم، و البيئة ت

ورية الرسمية الجريدة -99  المستدامة، التنمية إطار في البيئة بحماية المتعل  ،10-03 رقم قانون الجزائرية، للجم
 .  2003 يوليو 20

 .2003 جويلية 20 ،43 العدد ، الجزائرية الرسمية الجريدة  - 100

 واشنطن،دي)التنمية في اتجاهات افريقيا، شمال و اأوسط الشر  في الميا  ادارة استراتيجية الدولي، البن -101
 (.1994بن:سي

 

102- Commisson de coopération environnementale pour des marchés verts, 

certification et aquisition écologique au Canada, au Méxique, et aux Etats- unis 

,2006. 

 

 

: -اثامن  مواقع اأنترني
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اأخضر التسوي  العليم، عبد بكري محمد -  103  Powered by vBulletin R Copyright c 2000-

2014,Jelsoft Entreprises, 

 PL2 3.6.0 vBSEO SEOby.Ltd ;15/03/2014,15 :00. 

104- http://www.beatona.net/CMS/index.php?view=article&catid=37   

-105 www.businessdictionary.com 

106- www.maniatimes.net/national.2008 

107- http:/unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan... 

108 - http://www.france24.com/ar/20151212 

109- http://www.ouargla30.com/t9818-topic 

110- http://www.univ-biskra.dz/lab/fbm/images/FBM/15 

111- http://www.mohamah.net/answer/36225 

112- http://www.akhersaa-dz.com/mobile/mobile/la_derniere/134228.html 

113- http://www.condor.dz/fr/condor -electronics/politique-qhse-rs 

114-  http://dz.kompass.com/c/henkel-algerie-spa/dz216125/  

 القوانين: -تاسعا

 في البيئة بحماية المتعل  ،2003 جويلية 19 المواف  1424 عام اأول جمادى19 في مؤرخ 10-03 قانون -115
 .2003 جويلية 20 في الصادرة ،43العدد الرسمية، الجريدة المستدامة، التنمية إطار

ا النفايات بتسيير المتعل  19-01 رقم القانون -116 ا، ومراقبت  .2001 ديسمبر 15 في المؤرخ وإزالت

   

 :الوطنية الجرائد -عاشرا

 28 الجزائر، المساء، جريدة المتضررين، لتعويض مليار 17: بمفتاح" أميانت-اسمنت"مصنع غل  عريبي،.س -117
 .2008 جويلية

            

http://www.beatona.net/CMS/index.php?view=article&catid=37
http://www.france24.com/ar/20151212
http://www.ouargla30.com/t9818-topic
http://www.univ-biskra.dz/lab/fbm/images/FBM/15
http://www.mohamah.net/answer/36225
http://www.akhersaa-dz.com/mobile/mobile/la_derniere/134228.html


 

 

 

 

قــــــــــالماح    

 

 



 

( حق رق ه اأوليالم  (: ااستبيان في شك

مي                       ي العالي و البحث الع  وزارة التع

 جامعة غرداية

 

و التسيير و ااقتصادية و التجارية و ع ية الع  إبداعي  التخصص: تسويق                             ك

             تحكي ااستبيان

 

  
 الطالبة: رقية حدادو                                                                                       ....................اأستاذ: ىإل   

 تحية طيبة و بعد: 

دراسة حالة مؤسسة  -العوامل المؤثرة على قرار شراء المنتجات الخضراءفي إطار التحضير لمذكرة التخرج بعنوان "      

Condor ،" ادة دكتورا  ل.م.د ذ   مإليك أتقدم أني يشرفنتحت إشراف اأستاذ الدكتور هواري معراج، ضمن متطلبات نيل ش ب

ل  ة للمست فيما  إشكالية البحث. كما  تتمثل لخضراءالمنتجات ا بالعوامل المؤثرة على قرار شراءتعل  حيث تااستبانة وهي موج

 يلي:

ائي؟  ماهي العوامل المؤثرة ع قرار شراء المنتجا الخضراء لدى المست الن
 ومتغيرات البحث هي كاآتي: 

 وهي كما يلي: العوامل المؤثرة ع قرار الشراء :المتغير المستقل

نة، المستوى  ري، الحالة ااجتماعيةالعوامل الشخصية: الجنس، العمر، الم  التعليمي، مستوى دخل اأسرة الش

 المنتج اأخضر، التسعير اأخضر، التوزيع اأخضر، الترويج اأخضر :المزيج التسويقي اأخضر 

، الدوافع، التحفيز العوامل النفسية :  اادرا

 الطبقة ااجتماعية، الجماعات المرجعية، اأسرةالعوامل ااجتماعية :

 ، الثقافة البيئيةالمستوى التعليمي الثقافية : العوامل

لالعوامل السايكوغرافية :  ااهتمام البيئي، المسؤولية ااجتماعية للمست

 المتغير التابع: قرار شراء المنتجا الخضراء
 : تم تقسيم درجات المقياس إلى خمس درجات وفقا لمقياس ليكرت.طريقة القياس

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
 

 .الشكر جزيل ولكم ااستبيان هذا بتحكيم التكرم الموقرة سيادتكم من فنرجو

 
 

 



 

     : المناسبة الخانة في( x) عامة ضع   القس اأول:

  الشخصية:بياناال

 الجنس: -

 

 أنثى                                        ذكر      

 

ئة العمرية -  :   ال

   سنة  إلى  من                                         سنــة إلى  من                       

  سنة           ـبر منـأك                               سنة           إلى  من                         

 

 : المستوى الدراسي -

 دراسات عليا                     متوسط                    ابتدائي                                                 

  جامعي        ثانوي                                                        

 

نة  -  :   الم

 عامل                                           حرفي                                        طال            

  غيرها                      مدير                           موظف                    

 

ر -  : مستوى دخل اأسرة الش

 دج        ,إلى اقل من ,من                  دج       ,ــــــل من أ ق                

 رـأكثفدج  ,من                              دج            ,إلى ,من          

 

 الحالة ااجتماعية : -

     متزوج دون أطفال                                       أعز                         

 غيرها                                                    متزوج مع أطفال             



 : المناسبة الخانة في( x) عامة ضعالقس الثاني: 

 

 تصحيح العبارة مدى ماءمة العبارة  العبارات الرقم
غير  مائمة

 مائمة
 المحور اأول: المزيج التسويقي اأخضر                    

    أفضل استعمال المنتجات التي ا تسب التلوث وتحافظ على البيئة.  
    أفضل اختيار المنتجات التي ا تضر بصحتي. 
ل طاقة أقل أو توفر في الطاقة.لأفضل المنتجات ا      تي تست

 
من مواد أولية طبيعية خالية من الملوثات والمواد  أفضل المنتجات المكونة 

 الحافظة.
   

 

    أختار المنتج االذي يمكن إعادة استعماله وتدوير . 
    أفضل المنتجات المغلفة بأغلفة صديقة للبيئة وقابلة إعادة التدوير. 
 
 

    أفضل المنتجات اأقل انبعاثا للغازات السامة.
 

ا المنتجات الخضراءأنا راضي على       الزيادة السعرية التي تحمل
ة التي يسعر المنتجات الخضراء يعكس كل من خصائص اآداء والخصائص البيئ 9

ا هذ  المنتجات.  تحمل
   

ا تحافظ   أنا مستعد لدفع سعر أعلى في سبيل الحصول على منتجات خضراء أن

 على البيئة .
   

    في المكان والزمان المناسبين. تتوفر المنتجات الخضراء 
ل الحصول على المنتجات الخضراء في المحات واأسوا .      يس
أنا مستعد للبحث عن المنتجات الخضراء في محات أخرى إن لم تتوفر في  

 المحات المعتادة.
   

ا.      تتوفر شبكات توزيع معاكسة استرجاع المخلفات والمواد إعادة استخدام
    تساهم شبكة التوزيع في الترويج للمنتجات الخضراء. 

    أهتم بالبحث عن إعانات حول المنتجات الخضراء. 
    هنا إعانات للتعريف بالمنتجات الخضراء. 
    تتميز هذ  اإعانات بالنزاهة والوضوح والمصداقية. 

زيادة وعي الزبائن حول القضايا يساهم اإعان حول المنتجات الخضراء في  9

 البيئية.
   

في التعرف على الخضراء يساعد وجود الملصقات البيئية على المنتجات  

 الخصائص البيئية للمنتجات.
   

    أهتم بالبحث عن إعانات حول المنتجات الخضراء. 

سية                               المحور الثاني: العوامل الن
    تلبي المنتجات الخضراء حاجاتي اأساسية. 
ا تحافظ على سامة البيئة وصحة   أختار المنتجات الخضراء أنني أدر أن

. ل  المست
   



    موقفي المساند للتوجه البيئي يدفعني لتفضيل المنتجات الخضراء. 
 المحور الثالث: العوامل الثقافية                        

    أتمتع بثقافة وقيم صديقة للبيئة. 
    يساهم المستوى التعليمي في اكتسا ثقافة صديقة للبيئة. 
تساهم حمات التوعية حول القضايا البيئية في نشر ثقافة بيئية تحفز على ااقبال  

 على المنتجات الخضراء.
   

 المحور الرابع: العوامل ااجتماعية                        
    إن أغل أفراد أسرتي يفضلون استعمال المنتجات الخضراء. 9

ا.       أفضل إقتناء المنتجات الخضراء أن أغل أًصدقائي وجيراني يستعملون
ا.أفضل اقتناء المنتجات الخضراء أن أبرز شخصيات المجتمع تفضل       استعمال
    المنتجات الخضراء . باقتناءأنصح أصدقائي  
    إن أغل أفراد أسرتي يفضلون استعمال المنتجات الخضراء. 

 السايكوغرافية العوامل: الخامس المحور                        
ا المختلفة.      لدي اهتمامات بالبيئة الطبيعية ومكونات
ا من التلوث.لدي إيمان       بضرورة الحفاظ على البيئة وحمايت
ا.  ا والنتائج المترتبة على استعمال     أهتم بطريقة صنع المنتجات الخضراء وتركيب
أفضل المنتجات الخضراء أنني أهتم بباقي أفراد المجتمع حتى ا أتسب بإلحا   

م.  الضرر ب
   

عن مسؤوليتي تجا  المجتمع ومساهمة مني للحفاظ أفضل اقتناء هذا المنتج كتعبير  

 على البيئة.
   

 المحور السادس: قرار شراء المنتجا الخضراء                    
    أنا راضي عن المنتجات التقليدية المتاحة في اأسوا  9

    أشعر بالحاجة للمنتجات الخضراء. 
    اأسوا .أقوم بالبحث عن المنتجات الخضراء في  
    أجمع قدر كبير من المعلومات حول الخصائص البيئية للمنتج قبل شرائه. 

    . بسب خطورة الوضع البيئي أشتري المنتجات الخضراء 43
ا الخضراء المنتجات أشتري 44     . البيئة المحافظةعلى في تساهم أن
ا البيئية. أشتري المنتجات الخضراء أن أداءها جيد باإضافة 45     إلى خصائص
46 . ل ا اتؤثر سلبا على صحة المست     أشتري المنتجات الخضراء أن
ا تستخدم طاقة ومواد أولية أقل . 47     أشتري المنتجات الخضراء أن
ا الخضراء المنتجات أشتري 48     قابلة إعادة التدوير. أن
    ارتفاع سعرها. أقوم بشراء المنتجات الخضراء بالرغم من 49
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ق  ااس وال

 

 
امعة غردايةـــج  

 
 هواري معراج

 

 
امعة اأغواطـــج  

 
 الشارف عبد القادر

 

 
امعة غردايةـــج  

 
 الشرع مريم

 

 
امعة اأغواطـــج  

 
 شتاتحة عائشة

 

 
امعة اأغواطـــج  

 
 صفية عاوي

 

 
امعة اأغواطـــج  

 
عائشة صفراني  
 

 
امعة اأغواطـــج  

 
 الر  زين

 

 



حق رق ) ائيالم  (: ااستبيان الن

مي ي العالي و البحث الع  وزارة التع

 غردايةجامعة 

 

و التسيير و ااقتصادية و التجارية و ع ية الع  إبداعي التخصص: تسويق                                                ك

 

  
 )ة(المحترم/أختي :أخي 

 ...تحية طيبة و بعد

يشرفنا أن "، العوامل المؤثرة على قرار شراء المنتجات الخضراء بعنوان " طروحة دكتورا  في التسوي في إطار التحضير أ      

ذ  ااستبانة، من أجل المساعدة والمساهمة إن تكرمتم في إتمام هذ  الدراسة باإجابة عن اأسئلة الواردة أدنا ، حت ى نتقدم لسيادتكم ب

. كما نعلمكم أن إجابتكم سوف تستخدم في إطار البحث العلمي اغير. ولما إجابتكم من دور نتمكن من إجر اء التحليل المطلو

 حسن التعاون معنا. منكم أملنوأهمية في إنجاز هذا البحث، فإننا 

 نكم ومساهمتكم القيمة في إثراء هذ  الدراسة....نشكر لكم حسن تعاو                                                                        

 

 راجالطالبة: رقية حدادو                                                                                   إشراف الدكتور: هواري مع

 

بيئة( هي المنتجا اأقل ضررا ع البيئة وصحة ماحظة:   اانسان.المنتجا الخضراء )الصديقة ل

  المناسبة الخانة في( x) عامة ضعو  يرجى :الشخصية البيانا القس اأول:

 الجنس: -

 

 أنثى                                        ذكر      
 

ئة العمرية -  :   ال

           فأكثرسنة  من                    سنة  إلى  من                     سنــة إلى  20من       

 

 : المستوى الدراسي -

                                               أخرى                 دراسات عليا                      جامعي                       ثانوي فأقل     
  



 

نة  -  :   الم

 أعمال حرة                                    موظف                                      طال             

  أخرى                        بطال                              مدير           

 

ر -  : مستوى دخل اأسرة الش

 دج        ,إلى اقل من ,من                  دج       ,ــــــل من أ ق                

 دج ,من  أكثر                               دج            ,إلى ,من          

 

 الحالة ااجتماعية : -

     متزوج دون أطفال                                       أعز                         

 غيرها                                                    متزوج مع أطفال             

 

 محاور الدراسة  القس الثاني:

ل بالق الوعي البيئي: المحور اأول   المناسبة الخانة في( x) عامة ع(، يرجى وض ايا البيئيةض)مدى إدرا ووعي المست

 
 الرقم

 
 اراتــــــــــــــــــالعب

 غير
مواف  
 بشدة 

 غير
 مواف 

مواف  
نوعا 

 ما

 
 مواف 

مواف  
 بشدة

     

 أدر خطورة الوضع البيئي الحالي على المستويين الوطني والعالمي. 
 

     

 لدي وعي بمشاكل البيئة كالتلوث البيئي، اتساع ثق اأوزون وااحتباس الحراري. 
 

     

    البيئية.لدي حساسية تجا  القضايا  
 

 

 
 

 
    لدي معرفة بدور ومساهمة المنتجات المختلفة في التلوث الحاصل. 

 
 

 
 

 
ل أيضا إلى جان المؤسسات والحكومات.أرى بأن    قضايا البيئة  هي مسؤولية المست

 
     

 
 

ا لأجيال القادمة.       لدي وعي بأهمية البيئة وضرورة الحفاظ علي

اكية ممارساتي اليوميةتساهم    البيئة. في خدمة  ااست
 

     

ا والمحافظة البيئة حمايةدعم ل  البيئية المسؤوليةلتحمل  ااستعداد لدي   .علي
 

     

 



 

)المزيج التسويقي اأخضر، العوامل النفسية، العوامل الثقافية، العوامل  العوامل المؤثرة المتغيرات المستقلة المحور الثاني:

 ااجتماعية، العوامل السايكوغرافية(

 

 
 الرقم

 
 العبــــــــــــــــــارات

 غير
مواف  

 بشدة

 غير
 مواف 

مواف  
نوعا 

 ما

 
 مواف 

مواف  
 بشدة

      أفضل استعمال المنتجات التي تحافظ على البيئة.  

      أفضل اختيار المنتجات التي ا تضر بصحتي. 

      تي توفر في الطاقة.لأفضل المنتجات ا 

      لية من المواد الحافظة.اخالأفضل المنتجات المكونة من مواد أولية طبيعية  

       ات واأغلفة القابلة إعادة التدوير.المنتج فضلأ 

      للغازات السامة.أفضل المنتجات اأقل انبعاثا  

      في نفس الوقت. الجيد اآداءو  أفضل المنتجات التي تجمع بين الخصائص البيئية 

ا المنتجات الخضراء        .أنا راضي على الزيادة السعرية التي تحمل

ا يسعر المنتجات الخضراء يعكس كل من خصائص اآداء والخصائص البيئ  ة التي تحمل

 المنتجات.هذ  
     

ا تحافظ على أنا مستعد لدفع سعر أعلى   في سبيل الحصول على منتجات خضراء أن

 البيئة .
     

      لدفع سعر أعلى أن هذ  الزيادة السعرية تحق  منافع في المدى البعيد.أنا مستعد  

ل الحصول على المنتجات الخضراء في المحات واأسوا .        يس

أنا مستعد للبحث عن المنتجات الخضراء في محات أخرى إن لم تتوفر في المحات  

 المعتادة.
     

ا.        تتوفر شبكات توزيع معاكسة استرجاع المخلفات والمواد إعادة استخدام

      تساهم شبكة التوزيع في الترويج للمنتجات الخضراء. 

      المنتجات الخضراء.أهتم بالبحث عن إعانات حول  

      .الخضراء هنا إعانات للتعريف بالمنتجات 

ا.         تعكس اإعانات حول المنتجات الخضراء الخصائص البيئية ل

      يساهم اإعان حول المنتجات الخضراء في زيادة وعي الزبائن حول القضايا البيئية. 

في التعرف على الخصائص الخضراء يساعد وجود الملصقات البيئية على المنتجات  

 البيئية للمنتجات.

     

 تساهم الملصقات البيئية في زيادة الوعي البيئي للزبائن. 

 

     



      تلبي المنتجات الخضراء حاجاتي اأساسية. 

ا تحافظ         على سامة البيئة.أختار المنتجات الخضراء أنني أدر أن

ا أدر أنني الخضراء المنتجات أختار  ل صحة على تحافظ أن       .المست

      موقفي المساند للتوجه البيئي يدفعني لتفضيل المنتجات الخضراء. 

      أتمتع بثقافة وقيم صديقة للبيئة. 

      للبيئة.يساهم المستوى التعليمي في اكتسا ثقافة صديقة  

      .تساهم حمات التوعية حول القضايا البيئية في نشر ثقافة بيئية  

      .الخضراء المنتجات على ااقبال على الثقافة البيئيةتحفز 

      إن أغل أفراد أسرتي يفضلون استعمال المنتجات الخضراء. 

ا.         أفضل إقتناء المنتجات الخضراء أن أغل أًصدقائي وجيراني يستعملون

ا.        أفضل اقتناء المنتجات الخضراء أن أبرز شخصيات المجتمع تفضل استعمال

      المنتجات الخضراء . باقتناءأنصح أصدقائي  

ا المختلفة.        لدي اهتمامات بالبيئة الطبيعية ومكونات

ا من التلوث.        لدي إيمان بضرورة الحفاظ على البيئة وحمايت

ا.        أهتم بطريقة صنع المنتجات الخضراء والنتائج المترتبة على استعمال

أفضل المنتجات الخضراء أنني أهتم بباقي أفراد المجتمع حتى ا أتسب بإلحا  الضرر  

م.  ب

     

      . بيئةكتعبير عن مسؤوليتي تجا  ال المنتجات الخضراءأفضل اقتناء  

 

 المتغير التابع ) قرار شراء المنتجات الخضراء( المحور الثالث:

 
 الرقم

 
 العبــــــــــــــارات

 غير
مواف  

 بشدة

 غير
 مواف 

مواف  
نوعا 

 ما

مواف   مواف 
 بشدة

      .الخضراء للمنتجات بالحاجة أشعر 

      المنتجات الخضراء عن غيرها من المنتجات.أفضل شراء  

      المنتجات الخضراء. المعلومات حول أقوم بالبحث عن 

      .أجمع قدر كبير من المعلومات حول الخصائص البيئية للمنتج قبل شرائه 

ذ  الشرائي قراري على الخضراء' بالمنتجات الخاصة ااعانات تؤثر        .المنتجات ل

ل والبيئة تؤثر        .الخضراء منتجاتلل الشرائي قراري على جمعيات حماية المست

      أقوم بالمقارنة بين مختلف العامات للمنتجات المتاحة في اأسوا . 

      .الخضراء المنتجات لتمييز البيئية العامات على أعتمد 

      البيئية للمنتجات الخضراء. أعتمد على الملصقات البيئية للتعرف على الخصائص 

      .الخضراء  المنتجات وآداء لجودة كمؤشر السعر على أعتمد 

      شراء المنتجات الخضراء بالرغم من ارتفاع سعرها.قوم بأ 

 



حق رق )  SPSS V21مخرجا البرنامج اإحصائي (: 4الم
 
ا كرومباخ لجميع المحاور   قياس الثبا  أل

 

ا كرومباخ لمحور الوعي البيئي   قياس الثبا  أل

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,770 8 

ا كرومباخ منتج أخضر   قياس الثبا  أل
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,844 7 

ا كرومباخ تسعير أخضر   قياس الثبا  أل
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,786 4 

ا كرومباخ توزيع أخضرقياس ال  ثبا  أل
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,736 4 

ا كرومباخ اإعان أخضر   قياس الثبا  أل
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,776 6 

 
سية  ا كرومباخ عوامل ن  قياس الثبا  أل

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,808 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,946 57 



ا كرومباخ عوامل ثقافية   قياس الثبا  أل
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,779 4 

ا كرومباخ عوامل اجتماعية   قياس الثبا  أل
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,792 4 

ا كرومباخ عوامل سايكوغرافية    قياس الثبا  أل
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,821 5 

ا كرومباخ المتغير التابع قرار الشراء   قياس الثبا  أل
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,881 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خصائص عينة الدراسة 
 

 الجنس-1

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 42,7 42,7 42,7 140 ذكر

 100,0 57,3 57,3 188 أنثى

Total 328 100,0 100,0  

 

 

 السن-2

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

20-39 244 74,4 74,4 74,4 

40-59 73 22,3 22,3 96,6 

 98,5 1,8 1,8 6 فأكثر 60

4 5 1,5 1,5 100,0 

Total 328 100,0 100,0  

 



 
 الدراسي المستوى-3

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 16,5 16,5 16,5 54 فأقل ثانوي

 72,6 56,1 56,1 184 جامعي

 95,1 22,6 22,6 74 عليا دراسات

 100,0 4,9 4,9 16 أخرى

Total 328 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

 

 

 الدخل-4



 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 29,6 29,6 29,6 97 دج 20000.00 من أقل

 58,5 29,0 29,0 95 دج 40000.00 إلى دج20000.00 من

 83,2 24,7 24,7 81 دج 60000.00 إلى دج40000.00 من

 100,0 16,8 16,8 55 دج 60000.00 من أكثر

Total 328 100,0 100,0  

Diagramme en bâtons 
 

 

 

 
Tableau de fréquences 

نة-5  الم

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 22,6 22,6 22,6 74 طال

 83,8 61,3 61,3 201 موظف

 91,5 7,6 7,6 25 حرة أعمال

 93,9 2,4 2,4 8 مدير

 95,7 1,8 1,8 6 بطال

 100,0 4,3 4,3 14 أخرى

Total 328 100,0 100,0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة ااجتماعية-6

 

 

 
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 47,3 47,3 47,3 155 أعز

 57,9 10,7 10,7 35 أطفال دون متزوج

 97,3 39,3 39,3 129 أطفال مع متزوج

 100,0 2,7 2,7 9 غيرها

Total 328 100,0 100,0  

 

 

 
 
 
 
 



  الدراسةمحاور ل الجداول التكرارية  
                     

 الوعي البيئي  :مخرجا المحور اأول 
 

Statistiques 

 M1Q1 M1Q2 M1Q3 M1Q4 M1Q5 M1Q6 M1Q7 M1Q8 

N 
Valide 328 328 328 328 328 328 328 328 

Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 3,66 3,94 3,48 3,71 4,03 4,26 3,54 3,84 

Médiane 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,00 4,00 

Mode 4 4 4 4 4 5 4 4 

Ecart-type 1,130 ,869 1,019 ,963 ,912 ,884 ,976 ,854 

Variance 1,277 ,755 1,039 ,928 ,831 ,781 ,952 ,729 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 

Somme 1201 1292 1141 1217 1322 1398 1162 1259 

 
 

 

M1Q1 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 8,8 8,8 8,8 29 بشدة مواف  غير

 12,5 3,7 3,7 12 مواف  غير

 34,8 22,3 22,3 73 ما نوعا مواف 

 77,7 43,0 43,0 141 مواف 

 100,0 22,3 22,3 73 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

M1Q2 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,1 2,1 2,1 7 بشدة مواف  غير

 6,4 4,3 4,3 14 مواف  غير

 21,6 15,2 15,2 50 ما نوعا مواف 

 75,9 54,3 54,3 178 مواف 

 100,0 24,1 24,1 79 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

 



M1Q3 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3,7 3,7 3,7 12 بشدة ف موا غير

 18,6 14,9 14,9 49 مواف  غير

 43,3 24,7 24,7 81 ما نوعا مواف 

 86,6 43,3 43,3 142 مواف 

 100,0 13,4 13,4 44 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M1Q4 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3,0 3,0 3,0 10 بشدة  مواف غير

 10,1 7,0 7,0 23 مواف  غير

 35,7 25,6 25,6 84 ما نوعا مواف 

 80,2 44,5 44,5 146 مواف 

 100,0 19,8 19,8 65 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

M1Q5 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,8 1,8 1,8 6 بشدة مواف  غير

 7,0 5,2 5,2 17 مواف  غير

 20,4 13,4 13,4 44 ما نوعا مواف 

 67,7 47,3 47,3 155 مواف 

 100,0 32,3 32,3 106 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

M1Q6 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 9, 9, 9, 3 بشدة مواف  غير

 3,7 2,7 2,7 9 مواف  غير

 19,2 15,5 15,5 51 ما نوعا مواف 

 50,0 30,8 30,8 101 مواف 

 100,0 50,0 50,0 164 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  



M1Q7 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,0 4,0 4,0 13 بشدة مواف  غير

 12,8 8,8 8,8 29 مواف  غير

 43,3 30,5 30,5 100 ما نوعا مواف 

 85,7 42,4 42,4 139 مواف 

 100,0 14,3 14,3 47 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M1Q8 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 9, 9, 9, 3 بشدة مواف  غير

 5,5 4,6 4,6 15 مواف  غير

 32,0 26,5 26,5 87 ما نوعا مواف 

 77,7 45,7 45,7 150 مواف 

 100,0 22,3 22,3 73 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 
 

ة :مخرجا المحور الثاني    المتغيرا المستق
 محور المنتج اأخضر 

 

Statistiques 

 M2Q1 M2Q2 M2Q3 M2Q4 M2Q5 M2Q6 M2Q7 

N 
Valide 328 328 328 328 328 328 328 

Manquante 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 4,02 4,34 3,99 4,15 3,65 4,04 4,05 

Médiane 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 4 5 4 4 4 4 4 

Ecart-type ,885 ,842 ,932 ,940 1,044 ,963 ,963 

Variance ,783 ,710 ,868 ,884 1,091 ,928 ,927 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 

Somme 1318 1425 1310 1360 1197 1326 1328 

 

 
 
 
 



M2Q1 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,5 1,5 1,5 5 بشدة مواف  غير

 4,9 3,4 3,4 11 مواف  غير

 23,8 18,9 18,9 62 ما نوعا مواف 

 68,0 44,2 44,2 145 مواف 

 100,0 32,0 32,0 105 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q2 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,5 1,5 1,5 5 بشدة مواف  غير

 3,4 1,8 1,8 6 مواف  غير

 12,8 9,5 9,5 31 ما نوعا مواف 

 47,9 35,1 35,1 115 مواف 

 100,0 52,1 52,1 171 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q3 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,4 2,4 2,4 8 شدةب مواف  غير

 7,0 4,6 4,6 15 مواف  غير

 22,3 15,2 15,2 50 ما نوعا مواف 

 68,9 46,6 46,6 153 مواف 

 100,0 31,1 31,1 102 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q4 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3,0 3,0 3,0 10 بشدة مواف  غير

 5,5 2,4 2,4 8 مواف  غير

 17,7 12,2 12,2 40 ما نوعا مواف 

 59,1 41,5 41,5 136 مواف 

 100,0 40,9 40,9 134 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  



 

M2Q5 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,0 4,0 4,0 13 بشدة مواف  غير

 13,7 9,8 9,8 32 مواف  غير

 38,7 25,0 25,0 82 ما نوعا مواف 

 78,7 39,9 39,9 131 مواف 

 100,0 21,3 21,3 70 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

M2Q6 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,7 2,7 2,7 9 بشدة مواف  غير

 6,7 4,0 4,0 13 مواف  غير

 22,6 15,9 15,9 52 ما نوعا مواف 

 63,7 41,2 41,2 135 مواف 

 100,0 36,3 36,3 119 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

M2Q7 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,8 1,8 1,8 6 بشدة مواف  غير

 7,9 6,1 6,1 20 مواف  غير

 22,6 14,6 14,6 48 ما نوعا مواف 

 62,8 40,2 40,2 132 مواف 

 100,0 37,2 37,2 122 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 



 محور التسعير اأخضر 
 

Statistiques 

 M2Q8 M2Q9 M2Q10 M2Q11 

N 
Valide 328 328 328 328 

Manquante 0 0 0 0 

Moyenne 3,11 3,22 3,36 3,19 

Médiane 3,00 3,00 3,00 3,00 

Mode 3 3 3 3 

Ecart-type 1,205 1,014 1,097 1,115 

Variance 1,452 1,028 1,204 1,242 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 

Somme 1021 1056 1103 1046 

 

 

M2Q8 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 10,7 10,7 10,7 35 بشدة مواف  غير

 32,3 21,6 21,6 71 مواف  غير

 59,5 27,1 27,1 89 ما نوعا مواف 

 86,3 26,8 26,8 88 مواف 

 100,0 13,7 13,7 45 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

M2Q9 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 5,5 5,5 5,5 18 بشدة مواف  غير

 22,0 16,5 16,5 54 مواف  غير

 60,4 38,4 38,4 126 ما نوعا مواف 

 90,2 29,9 29,9 98 مواف 

 100,0 9,8 9,8 32 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

 



M2Q10 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 7,0 7,0 7,0 23 بشدة مواف  غير

 18,3 11,3 11,3 37 مواف  غير

 54,6 36,3 36,3 119 ما نوعا مواف 

 83,8 29,3 29,3 96 مواف 

 100,0 16,2 16,2 53 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

M2Q11 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 8,2 8,2 8,2 27 بشدة مواف  غير

 25,9 17,7 17,7 58 مواف  غير

 58,8 32,9 32,9 108 ما نوعا مواف 

 88,1 29,3 29,3 96 مواف 

 100,0 11,9 11,9 39 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 محور التوزيع اأخضر 
 
 

Statistiques 

 M2Q12 M2Q13 M2Q14 M2Q15 

N 
Valide 328 328 328 328 

Manquante 0 0 0 0 

Moyenne 2,30 2,91           2,49 2,65 

Médiane 3,00 3,00 3,00 3,00 

Mode 4 4 2 2
a

 

Ecart-type 1,128 1,019 1,156 1,055 

Variance 1,272 1,039 1,337 1,112 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 

Somme 992 1055 914 926 

a. Il existe de multiples modes 

 

 

 



M2Q12 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 29.9 29.9 29.9 98 بشدة مواف  غير

 53.7 23,8 23,8 78 مواف  غير

 81.7 28,0 28,0 92 ما نوعا مواف 

 91,8 10.1 10.1 33 مواف 

 100,0 8,2 8,2 27 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q13 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 6,4 6,4 6,4 21 بشدة مواف  غير

 23,5 17,1 17,1 56 مواف  غير

 55,5 32,0 32,0 105 ما نوعا مواف 

 93,0 37,5 37,5 123 مواف 

 100,0 7,0 7,0 23 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q14 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 15,2 15,2 15,2 50 بشدة مواف  يرغ

 43,3 28,0 28,0 92 مواف  غير

 68,6 25,3 25,3 83 ما نوعا مواف 

 94,2 25,6 25,6 84 مواف 

 100,0 5,8 5,8 19 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q15 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 10,7 10,7 10,7 35 بشدة مواف  يرغ

 40,5 29,9 29,9 98 مواف  غير

 70,4 29,9 29,9 98 ما نوعا مواف 

 96,0 25,6 25,6 84 مواف 

 100,0 4,0 4,0 13 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  



 اأخضر  الترويجمحور 
 

Statistiques 

 M2Q16 M2Q17 M2Q18 M2Q19 M2Q20 M2Q21 

N 
Valide 328 328 328 328 328 328 

Manquante 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 3,14 3,02 3,12 3,66 3,72 3,74 

Médiane 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 3 4 3 4 4 4 

Ecart-type ,992 1,031 1,062 ,998 ,926 ,934 

Variance ,983 1,064 1,129 ,995 ,857 ,871 

Minimum 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 

Somme 1030 990 1024 1201 1220 1227 

 

M2Q16 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 5,8 5,8 5,8 19 بشدة مواف  غير

 23,8 18,0 18,0 59 مواف  غير

 64,0 40,2 40,2 132 ما نوعا مواف 

 92,4 28,4 28,4 93 مواف 

 100,0 7,6 7,6 25 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q17 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 7,6 7,6 7,6 25 بشدة مواف  رغي

 32,6 25,0 25,0 82 مواف  غير

 62,2 29,6 29,6 97 ما نوعا مواف 

 95,7 33,5 33,5 110 مواف 

 100,0 4,3 4,3 14 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



M2Q18 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 7,0 7,0 7,0 23 بشدة مواف  غير

 28,4 21,3 21,3 70 مواف  غير

 61,0 32,6 32,6 107 ما نوعا مواف 

 91,5 30,5 30,5 100 مواف 

 100,0 8,5 8,5 28 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q19 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3,0 3,0 3,0 10 بشدة مواف  يرغ

 12,5 9,5 9,5 31 مواف  غير

 38,1 25,6 25,6 84 ما نوعا مواف 

 80,2 42,1 42,1 138 مواف 

 100,0 19,8 19,8 65 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q20 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,4 2,4 2,4 8 بشدة مواف  غير

 9,5 7,0 7,0 23 مواف  غير

 34,5 25,0 25,0 82 ما نوعا مواف 

 81,7 47,3 47,3 155 مواف 

 100,0 18,3 18,3 60 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q21 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,7 2,7 2,7 9 بشدة ف موا غير

 9,1 6,4 6,4 21 مواف  غير

 33,2 24,1 24,1 79 ما نوعا مواف 

 80,8 47,6 47,6 156 مواف 

 100,0 19,2 19,2 63 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  



سية   محور العوامل الن
 

Statistiques 

 M2Q22 M2Q23 M2Q24 M2Q25 

N 
Valide 328 328 328 328 

Manquante 0 0 0 0 

Moyenne 3,55 3,89 4,03 3,81 

Médiane 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 4 4 4 4 

Ecart-type ,930 ,873 ,836 ,863 

Variance ,866 ,762 ,700 ,745 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 

Somme 1165 1277 1321 1251 

 

 

 

M2Q22 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,4 2,4 2,4 8 بشدة مواف  غير

 11,6 9,1 9,1 30 مواف  غير

 45,1 33,5 33,5 110 ما نوعا مواف 

 85,7 40,5 40,5 133 مواف 

 100,0 14,3 14,3 47 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

M2Q23 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,5 1,5 1,5 5 بشدة مواف  غير

 6,4 4,9 4,9 16 مواف  غير

 26,5 20,1 20,1 66 ما نوعا مواف 

 76,2 49,7 49,7 163 مواف 

 100,0 23,8 23,8 78 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 



M2Q24 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,5 1,5 1,5 5 بشدة مواف  غير

 3,7 2,1 2,1 7 مواف  غير

 21,6 18,0 18,0 59 ما نوعا مواف 

 70,4 48,8 48,8 160 مواف 

 100,0 29,6 29,6 97 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q25 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,8 1,8 1,8 6 بشدة مواف  غير

 6,7 4,9 4,9 16 مواف  غير

 29,3 22,6 22,6 74 ما نوعا مواف 

 80,8 51,5 51,5 169 مواف 

 100,0 19,2 19,2 63 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 محور العوامل الثقافية 
 

Statistiques 

 M2Q26 M2Q27 M2Q28 M2Q29 

N 
Valide 328 328 328 328 

Manquante 0 0 0 0 

Moyenne 3,76 3,88 3,91 3,75 

Médiane 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 4 4 4 4 

Ecart-type ,920 ,951 ,874 ,951 

Variance ,846 ,905 ,763 ,904 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 

Somme 1232 1271 1284 1230 

 

 

 

 

 



M2Q26 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,4 2,4 2,4 8 بشدة مواف  غير

 6,7 4,3 4,3 14 مواف  غير

 36,6 29,9 29,9 98 ما نوعا مواف 

 78,7 42,1 42,1 138 مواف 

 100,0 21,3 21,3 70 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q27 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,7 2,7 2,7 9 بشدة مواف  غير

 7,3 4,6 4,6 15 مواف  غير

 29,3 22,0 22,0 72 ما نوعا مواف 

 73,2 43,9 43,9 144 مواف 

 100,0 26,8 26,8 88 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q28 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,8 1,8 1,8 6 بشدة مواف  غير

 6,4 4,6 4,6 15 مواف  غير

 24,4 18,0 18,0 59 ما نوعا مواف 

 75,9 51,5 51,5 169 مواف 

 100,0 24,1 24,1 79 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q29 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,4 2,4 2,4 8 بشدة مواف  غير

 10,7 8,2 8,2 27 مواف  غير

 32,0 21,3 21,3 70 ما نوعا مواف 

 79,9 47,9 47,9 157 مواف 

 100,0 20,1 20,1 66 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  



 ل ااجتماعية  محور العوام
 

Statistiques 

 M2Q30 M2Q31 M2Q32 M2Q33 

N 
Valide 328 328 328 328 

Manquante 0 0 0 0 

Moyenne 3,30 2,96 2,90 3,54 

Médiane 3,00 3,00 3,00 4,00 

Mode 3 3 3 4 

Ecart-type ,985 1,008 1,112 ,931 

Variance ,970 1,017 1,237 ,867 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 

Somme 1083 971 950 1161 

 

M2Q30 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,4 2,4 2,4 8 بشدة مواف  غير

 21,0 18,6 18,6 61 مواف  غير

 58,2 37,2 37,2 122 ما نوعا مواف 

 88,1 29,9 29,9 98 مواف 

 100,0 11,9 11,9 39 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

M2Q31 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 5,2 5,2 5,2 17 بشدة مواف  غير

 35,7 30,5 30,5 100 مواف  غير

 69,8 34,1 34,1 112 ما نوعا مواف 

 93,3 23,5 23,5 77 مواف 

 100,0 6,7 6,7 22 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

 

 



M2Q32 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 9,8 9,8 9,8 32 بشدة مواف  غير

 39,3 29,6 29,6 97 مواف  غير

 69,8 30,5 30,5 100 ما نوعا مواف 

 91,5 21,6 21,6 71 مواف 

 100,0 8,5 8,5 28 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

M2Q33 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,8 1,8 1,8 6 بشدة مواف  غير

 14,0 12,2 12,2 40 مواف  غير

 43,3 29,3 29,3 96 ما نوعا مواف 

 86,9 43,6 43,6 143 مواف 

 100,0 13,1 13,1 43 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 محور العوامل السايكوغرافية 
 

Statistiques 

 M2Q34 M2Q35 M2Q36 M2Q37 M2Q38 

N 
Valide 328 328 328 328 328 

Manquante 0 0 0 0 0 

Moyenne 3,75 3,97 3,59 3,73 3,81 

Médiane 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 4 4 4 4 4 

Ecart-type ,878 ,948 ,957 ,954 ,901 

Variance ,771 ,898 ,916 ,909 ,812 

Minimum 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 

Somme 1229 1302 1177 1222 1251 

 

 

 

 



M2Q34 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,2 1,2 1,2 4 بشدة مواف  غير

 7,9 6,7 6,7 22 مواف  غير

 34,8 26,8 26,8 88 ما نوعا مواف 

 81,4 46,6 46,6 153 مواف 

 100,0 18,6 18,6 61 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q35 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,5 1,5 1,5 5 بشدة مواف  غير

 9,1 7,6 7,6 25 ف موا غير

 23,5 14,3 14,3 47 ما نوعا مواف 

 68,9 45,4 45,4 149 مواف 

 100,0 31,1 31,1 102 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q36 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,8 1,8 1,8 6 بشدة مواف  غير

 12,8 11,0 11,0 36 مواف  غير

 43,6 30,8 30,8 101 ما نوعا مواف 

 82,9 39,3 39,3 129 مواف 

 100,0 17,1 17,1 56 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M2Q37 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,7 2,7 2,7 9 بشدة مواف  غير

 9,5 6,7 6,7 22 مواف  غير

 35,7 26,2 26,2 86 ما نوعا مواف 

 79,6 43,9 43,9 144 مواف 

 100,0 20,4 20,4 67 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  



 

M2Q38 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,5 1,5 1,5 5 بشدة مواف  غير

 7,9 6,4 6,4 21 مواف  غير

 31,1 23,2 23,2 76 ما نوعا مواف 

 78,0 47,0 47,0 154 مواف 

 100,0 22,0 22,0 72 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

   
 قرار الشراء المحور الثالث: المتغير التابع 

 
Statistiques 

 M3Q1 M3Q2 M3Q3 M3Q4 M3Q5 M3Q6 M3Q7 M3Q8 M3Q9 M3Q10 M3Q11 

N 
Valide 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 

Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 3,70 3,68 3,36 3,22 3,27 3,16 3,47 3,47 3,51 3,48 3,41 

Médiane 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

Ecart-type ,937 ,887 ,931 ,932 1,013 1,042 ,986 ,989 ,951 1,092 1,068 

Variance ,878 ,787 ,866 ,869 1,025 1,086 ,971 ,978 ,905 1,192 1,141 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Somme 1213 1207 1101 1056 1074 1038 1137 1138 1150 1141 1117 

 

 

M3Q1 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3,4 3,4 3,4 11 بشدة مواف  غير

 8,8 5,5 5,5 18 مواف  غير

 35,7 26,8 26,8 88 ما نوعا مواف 

 82,3 46,6 46,6 153 مواف 

 100,0 17,7 17,7 58 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

  

 



M3Q2 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,2 1,2 1,2 4 بشدة مواف  غير

 11,0 9,8 9,8 32 مواف  غير

 34,8 23,8 23,8 78 ما نوعا مواف 

 85,1 50,3 50,3 165 مواف 

 100,0 14,9 14,9 49 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

M3Q3 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,7 2,7 2,7 9 بشدة مواف  غير

 18,0 15,2 15,2 50 مواف  غير

 51,8 33,8 33,8 111 ما نوعا مواف 

 91,8 39,9 39,9 131 مواف 

 100,0 8,2 8,2 27 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M3Q4 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,0 4,0 4,0 13 بشدة مواف  غير

 19,5 15,5 15,5 51 مواف  غير

 61,9 42,4 42,4 139 ما نوعا مواف 

 92,7 30,8 30,8 101 مواف 

 100,0 7,3 7,3 24 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

M3Q5 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3,0 3,0 3,0 10 بشدة مواف  غير

 24,4 21,3 21,3 70 مواف  غير

 55,8 31,4 31,4 103 ما نوعا مواف 

 89,3 33,5 33,5 110 مواف 

 100,0 10,7 10,7 35 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  



M3Q6 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 5,2 5,2 5,2 17 بشدة مواف  غير

 28,0 22,9 22,9 75 مواف  غير

 59,1 31,1 31,1 102 ما نوعا مواف 

 91,2 32,0 32,0 105 مواف 

 100,0 8,8 8,8 29 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M3Q7 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,1 2,1 2,1 7 بشدة مواف  غير

 17,1 14,9 14,9 49 مواف  غير

 48,8 31,7 31,7 104 ما نوعا مواف 

 85,4 36,6 36,6 120 مواف 

 100,0 14,6 14,6 48 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 
M3Q8 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,7 2,7 2,7 9 بشدة مواف  غير

 16,5 13,7 13,7 45 مواف  غير

 48,2 31,7 31,7 104 ما نوعا مواف 

 85,7 37,5 37,5 123 مواف 

 100,0 14,3 14,3 47 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

M3Q9 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3,4 3,4 3,4 11 بشدة مواف  غير

 12,2 8,8 8,8 29 مواف  غير

 47,6 35,4 35,4 116 ما نوعا مواف 

 86,3 38,7 38,7 127 مواف 

 100,0 13,7 13,7 45 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  



 

 

M3Q10 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 3,0 3,0 3,0 10 بشدة مواف  غير

 22,0 18,9 18,9 62 مواف  غير

 46,0 24,1 24,1 79 ما نوعا مواف 

 81,1 35,1 35,1 115 مواف 

 100,0 18,9 18,9 62 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

M3Q11 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 5,5 5,5 5,5 18 بشدة مواف  غير

 19,5 14,0 14,0 46 مواف  غير

 48,8 29,3 29,3 96 ما نوعا مواف 

 85,7 36,9 36,9 121 مواف 

 100,0 14,3 14,3 47 بشدة مواف 

Total 328 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
لبي  One-sample T-test  ختبارنتائج  س نح قضايا  لدر  اتجاها أفر 

 

 

One-sample T-test 
 
 

T-test one sample  pour égalité des moyennes 
 

 

 

Sig Ddl T Différence 
moyenne 

Moyenne  

 
 Hypothèse 

de variances  
égales 

 الوعي البيئي
 

  Hypothèse de 
variances  
Inégales 

 
0.000 

 
 

 
 

0.000 

 
326 

 
 
 
 

84 

 
19.366 

 
 
 
 

19.366 

 
1.34 

 
 
 
 

1.34 

 
 
 

 
 
 

4.34 

 

 

 

صفي اختبا ل ر شرإحصاء  قا في قر لفر ل  ءر  لديمغلمنتجا  لتي تعز للمتغير  ء  فيضر  ر
 

 

 
 

ء  -1 لشر ر  قر  T- Test لجنس 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس

moyenne 

 الشراء قرار
 05681, 67220, 3,4266 140 ذكر

 04838, 66340, 3,4309 188 أنثى

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. T Ddl Sig. 

(bilatér

ale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

 الشراء قرار

Hypothèse de 

variances 

égales 

,000 ,991 -,057 326 ,955 -,00423 ,07448 -,15075 ,14229 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  -,057 297,447 ,955 -,00423 ,07462 -,15108 ,14263 

 

 

 

 



ء  -2 لشر ر   One way Anova  لسن  قر
ANOVA à 1 facteur 

   الشراء قرار

 Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,336 2 ,168 ,378 ,686 

Intra-groupes 144,773 325 ,445   

Total 145,109 327    

 

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante:   الشراء قرار   

LSD   

(I) السن (J) السن Différence de 

moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne supérieure 

20-39 
40-59 ,06263 ,08808 ,478 -,1106 ,2359 

 3671, 5764,- 663, 23979, 10464,- فأكثر 60

40-59 
20-39 -,06263 ,08808 ,478 -,2359 ,1106 

 3211, 6556,- 501, 24824, 16727,- فأكثر 60

 فأكثر 60
20-39 ,10464 ,23979 ,663 -,3671 ,5764 

40-59 ,16727 ,24824 ,501 -,3211 ,6556 

 



لتعليمي لمست -3 ء    لشر ر   One way Anova   قر
 

 

ANOVA à 1 facteur 

   الشراء قرار
 Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 9,982 3 3,327 7,978 ,000 

Intra-groupes 135,127 324 ,417   

Total 145,109 327    

 

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante:   الشراء قرار   

LSD   

(I) الدراسي المستوى (J) الدراسي المستوى Différence de 

moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne 

supérieure 

 فأقل ثانوي

26006,- جامعي
*
 ,09995 ,010 -,4567 -,0634 

55715,- عليا دراسات
*
 ,11558 ,000 -,7845 -,3298 

 0672, 6560,- 110, 18382, 29440,- أخرى

 جامعي

26006, فأقل ثانوي
*
 ,09995 ,010 ,0634 ,4567 

29708,- عليا دراسات
*
 ,08890 ,001 -,4720 -,1222 

 2968, 3655,- 838, 16832, 03434,- أخرى

 عليا دراسات

انويث 55715, فأقل 
*
 ,11558 ,000 ,3298 ,7845 

29708, جامعي
*
 ,08890 ,001 ,1222 ,4720 

 6130, 0875,- 141, 17805, 26275, أخرى

 أخرى

 6560, 0672,- 110, 18382, 29440, فأقل ثانوي

 3655, 2968,- 838, 16832, 03434, جامعي

 0875, 6130,- 141, 17805, 26275,- عليا دراسات

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 



ن -4 ء  لم لشر ر   One way Anova   قر
 

ANOVA à 1 facteur 

   الشراء قرار
 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 1,497 5 ,299 ,671 ,645 

Intra-groupes 143,612 322 ,446   

Total 145,109 327    

Comparaisons multiples 

Variable dépendante:   الشراء قرار   

LSD   

(I) نة نة (J) الم  Différence de الم

moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne 

supérieure 

 طال

 2435, 1138,- 476, 09081, 06482, موظف

 2726, 3352,- 840, 15449, 03130,- حرة أعمال

 2209, 7571,- 282, 24855, 26812,- مدير

 7555, 3599,- 486, 28348, 19779, بطال

 5482, 2176,- 396, 19464, 16532, أخرى

 موظف

 1138, 2435,- 476, 09081, 06482,- طال

ةحر أعمال  -,09612 ,14163 ,498 -,3748 ,1825 

 1407, 8066,- 168, 24077, 33294,- مدير

 6773, 4114,- 631, 27668, 13297, بطال

 4637, 2627,- 587, 18460, 10050, أخرى

 حرة أعمال

 3352, 2726,- 840, 15449, 03130, طال

 3748, 1825,- 498, 14163, 09612, موظف

 2969, 7705,- 383, 27127, 23682,- مدير

 8264, 3682,- 451, 30360, 22909, بطال

 6352, 2420,- 378, 22293, 19662, أخرى

 مدير

 7571, 2209,- 282, 24855, 26812, طال

 8066, 1407,- 168, 24077, 33294, موظف

 7705, 2969,- 383, 27127, 23682, حرة أعمال

 1,1755 2437,- 197, 36067, 46591, بطال

 1,0157 1489,- 144, 29598, 43344, أخرى

 بطال

 3599, 7555,- 486, 28348, 19779,- طال

 4114, 6773,- 631, 27668, 13297,- موظف

 3682, 8264,- 451, 30360, 22909,- حرة أعمال

 2437, 1,1755- 197, 36067, 46591,- مدير

 6086, 6736,- 921, 32587, 03247,- أخرى

 أخرى

 2176, 5482,- 396, 19464, 16532,- طال

 2627, 4637,- 587, 18460, 10050,- موظف

 2420, 6352,- 378, 22293, 19662,- حرة أعمال

 1489, 1,0157- 144, 29598, 43344,- مدير

 6736, 6086,- 921, 32587, 03247, بطال

 



ء  لدخل -5 لشر ر   One way Anova   قر
 

 

ANOVA à 1 facteur 

   الشراء قرار
 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 2,018 3 ,673 1,523 ,208 

Intra-groupes 143,091 324 ,442   

Total 145,109 327    

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante:   الشراء قرار   

LSD   

(I) الدخل (J) الدخل Différence de 

moyennes (I-

J) 

Erreur 

standard 

Signification Intervalle de confiance à 

95% 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

 دج 20000.00 من أقل

 إلى دج20000.00 من

 دج 40000.00

-,20322
*
 ,09593 ,035 -,3919 -,0145 

 إلى دج40000.00 من

 دج 60000.00

-,07619 ,10003 ,447 -,2730 ,1206 

 1206, 3208,- 373, 11217, 10013,- دج 60000.00 من أكثر

 إلى دج20000.00 من

 دج 40000.00

20322, دج 20000.00 من أقل
*
 ,09593 ,035 ,0145 ,3919 

 إلى دج40000.00 من

 دج 60000.00

,12702 ,10050 ,207 -,0707 ,3247 

 3246, 1184,- 361, 11260, 10309, دج 60000.00 من أكثر

 إلى دج40000.00 من

 دج 60000.00

 2730, 1206,- 447, 10003, 07619, دج 20000.00 من أقل

 إلى دج20000.00 من

 دج 40000.00

-,12702 ,10050 ,207 -,3247 ,0707 

 2045, 2524,- 837, 11611, 02394,- دج 60000.00 من أكثر

 دج 60000.00 من أكثر

 3208, 1206,- 373, 11217, 10013, دج 20000.00 من أقل

 إلى دج20000.00 من

 دج 40000.00

-,10309 ,11260 ,361 -,3246 ,1184 

 إلى دج40000.00 من

 دج 60000.00

,02394 ,11611 ,837 -,2045 ,2524 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 



اجتماعي لح -6 ء  ال  لشر ر   One way Anova   قر
 

ANOVA à 1 facteur 

   الشراء قرار
 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,530 3 ,177 ,396 ,756 

Intra-groupes 144,579 324 ,446   

Total 145,109 327    

 

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante:   الشراء قرار   

LSD   

(I) ااجتماعية الحالة (J) ااجتماعية الحالة Différence de 

moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne 

supérieure 

 أعز

 1574, 3345,- 479, 12501, 08856,- أطفال دون متزوج

 2028, 1104,- 562, 07961, 04618, أطفال مع متزوج

 4853, 4159,- 880, 22904, 03467, غيرها

 أطفال دون متزوج

 3345, 1574,- 479, 12501, 08856, أعز

 3852, 1157,- 291, 12731, 13474, أطفال مع متزوج

 6144, 3679,- 622, 24966, 12323, غيرها

جمتزو  أطفال مع 

 1104, 2028,- 562, 07961, 04618,- أعز

 1157, 3852,- 291, 12731, 13474,- أطفال دون متزوج

 4416, 4646,- 960, 23031, 01151,- غيرها

 غيرها

 4159, 4853,- 880, 22904, 03467,- أعز

 3679, 6144,- 622, 24966, 12323,- أطفال دون متزوج

 4646, 4416,- 960, 23031, 01151, أطفال مع متزوج

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لرئيسي لفرضي  لمتعد لثالث ختبار  ر   انحد
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,768
a
 ,589 ,579 ,43234 

a. Valeurs prédites : (constantes), كوغرافيةساي  ,الترويج ,المنتج ,التسعير ,التوزيع ,

 نفسية ,ثقافية ,اجتماعية

 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 85,481 8 10,685 57,164 ,000
b
 

Résidu 59,628 319 ,187   

Total 145,109 327    

a. Variable dépendante : رقرا  الشراء 

b. Valeurs prédites : (constantes), نفسية ,ثقافية ,اجتماعية ,الترويج ,المنتج ,التسعير ,التوزيع ,سايكوغرافية 

 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 1,008 ,177  6,145 ,000 

 006, 2.880 096, 050, 094, المنتج

 950, 1,508 105, 032, 080, التسعير

 013, 2.366 003, 037, 002, التوزيع

 079, 1,763 083, 046, 081, الترويج

 007, 2,695 149, 053, 142, نفسية

 050, 1,970 103, 049, 096, ثقافية

 000, 5,879 270, 039, 227, اجتماعية

 000, 4,586 250, 051, 235, سايكوغرافية

a. Variable dépendante : الشراء قرار 

 

 


